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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIXONAS BERLYNE
LOGIKA VERČIA JAV PREZIDENTĄ BŪTI 'BERLYNIEČIU’...

Atrodo, kad preziden
tas Nixonas jo viešna
gės Europoje metu šir
dingiausiai buvo sutiktas 
Vakarų Berlyne ir vi
sai aišku kodėl. Jau 1961 
metais prezidentas John
F. Kennedy proklamavo 
tris principus (three 
essentials), kurių nesi
laikymas galėtų reikšti 
karą:

1. santarvininkai turi 
teisę būti Berlyne;

2. jie turi teisę į susi
siekimą su tuo miestu, ir

3. Berlynas (Vakarų) 
turi teisę savarankiškai 
tvarkytis.

Sovietai tuos princi
pus akceptavo. Visas lig
šiolines 'šunybes' prieš 
tą jų apsuptą miestą jie 
organizavo nepažeisda
mi tų principų. Kai 
prieš keturis metus — 
1965 m. balandžio 7 d. 
— jie protestuodami, 
kaip dabar prieš Vakarų 
Vokietijos konstitucinio 
susirinkimo posėdžius

• KINŲ kariuomenė praeitą 
sekmadienį Sibire perėjo sieną 
ir susikovė su sovietų daliniu. 
Iš sovietų pusės buvo keletą už
muštų. Maskva dėl to pareiškė 
Pekinui protestą.

• PREZIDENTAS NIXONAS 
grįžo Amerikon išbuvęs 8 die
nas Europoje. Nuomonių pasi
keitimas su de Gaulle, sakoma 
buvęs naudingas ir de Gaulle 
priėmęs kvietimą ateinančiais 
metais sausio ar vasario mė
nesį apsilankyti Amerikoje. Pre 
zidentas Nixonas šį ketvirtadie
nį per televiziją ir radiją pa
darys pranešimą apie savo ke
lionę.

• SOVIETAI atsisakė garan
tuoti saugumą lėktuvams,kuriais 
bus skraidinami į Vakarų Ber
lyną elektoriai rinkti naują Va
karų Vokietijos prezidentą. 
Kancleris Kiesingeris pareiš
kė, kad rinkimai, nežiūrint gra 
sinimų, visvien įvyks kaip nu
matyta Vakarų Berlyne.

• CONCORDE, bendromis ang- 
lų-prancflzų jėgomis gamina
mas milžiniškas lėktuvas, pra
eitą sekmadienį sėkmingai buvo 
išbandytas ore, dar neišvystant 
pilno greičio. Tai bus atlikta ant
rame skridime virš Atlanto. 
Technikai pirmuoju bandymu pa
tenkinti.

• PIETŲ VIETNAME pradė
ti kaimų ir bažnytkaimių tary
bų rinkimai, kurie tęsis 3 sek
madienius iš eilės ir apims apie 
3000 vietovių. Tuo būdu Saigono 
vyriausybė nori suteikti dau
giau galios vietiniams orga
nams.
• ČEKOSLOVAKIJOJE vyriau

sybė įsteigė naują gynybos ta
rybą, kurios paskirtis išimti 
krašto ginkluotas pajėgas iš kom 
partijos tiesioginės kontrolės. 
Tai viena iš reformų kuri buvo 
numatyta prieš sovietų invazi
ją. Kompartija nebebus atsakin
ga už krašto gynybą kaip tai bu
vo ligi šiol. Tačiau naujos ta
rybos pirmininkas bus partijos 
lyderis Dubčekas.

• BUV. PREZ. EISENHOWE • 
RIS, kuris buvo susirgęs plau
čių uždegimu, reaguoja į vais
tus ir pavyko uždegimą izoliuo
ti dešiniajame plautyje. Buv. 
prezidentas guli ligoninėje nuo 
praeitų metų balandžio mėne
sio. Užpraeitą sekmadienį 
jam buvo padaryta vidurių ope
racija.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Berlyne, virš vakarinės 
miesto dalies paleido 
skraidyti savo MIGus, 
apie kiekvieno Sovie
tų lėktuvo atskridimą ir 
jo kursą buvo praneš
ta bendrai santarvininkų 
orinio eismo kontrolės 
įstaigai. Tai turbūt ge
riausiai įrodo, kad so
vietai laisvą Vakarų Ber
lyną pakenčia tik iš ame
rikiečių baimės. Ir už 
tat kiekvienas JAV pre
zidentas Berlynui yra 
tikrai brangus ir malo
nus svečias — jis yra 
miesto nepriklausomy
bės garantas. Ir tik jis 
vienas.

Visa tai tačiau nepa
keičia fakto, kad Vaka
rų Berlynas yra sala pa
vojingoje jūroje. Teigia
ma, kad Sovietų amba
sadorius Washingtone 
Dobrininas prezidentui 
pareiškęs, kad iš sovie
tų pusės prieš jo apsi
lankymą tame mieste ne
prieštaraujama, tačiau 
tai nepakeičia sovietų pa
žiūros, kad Berlynas nie
ko bendro neturi su Va
karų Vokietija. Už tat iš 
Nixono buvo laukiama, 
kad jis pakartotinai užtik
rintų dabartinį statusą 
Berlynui, bet kartu duo
tų suprasti, kad dėl to sta
tuso galima derėtis.

Iš tikro Nixonas Ber
lyne pareiškė:

"Kartais jūs galite 
jaustis labai vieniši. Bet 
visados turite atsimin
ti, kad mes esame su ju
mis ir visi žmonės, ku
rie yra laisvi ir nori bū
ti laisvais yra kartu su 
jumis. Tam tikra pras
me galima tvirtinti, kad 
jei Berlynas yra taikos 
ir laisvės garantas bei 
simbolis, tai visi laisvi 
pasaulio gyventojai yra 
tikri berlyniečiai".

Prezidentas Kennedy, 
kaip žinia, tą patį yra 
kiek paprasčiau išreiš
kęs. Jis sakė: "Ich bin 

New Jersey Lietuvių Tarybos atstovai pas Newarko miesto burmistrą, kuris paskelbė proklamaciją 
Vasario 16 dienos proga. Prie miesto rūmų buvo iškelta Lietuvos vėliava ir užrašas: 51st ANNIVER- 
SARY OF LITHUANIAN INDEPENDENCE 1918-1969. New Jersey gubernatorius Richard J. Hughes 
taipgi paskelbė proklamaciją. Nuotraukoje iš kairės: kun. P. Totoraitis, burmistras Hugh J. Addonizio, 
Ieva Trečiokienė ir prof. dr. Jokūbas J. Stukas.

ein Berliner!" Teisy
bės labui, jis, kaip Nixo- 
nas, turėtų dar pridurti, 
kad būti ta prasme 'ber
lyniečiu' neužtenka tik 
norėti laisvės, reikia 
dar gauti gausios finan
sinės paramos iš Vakarų 
Vokietijos. Priešingu 
atveju mūrų atitvertas 
Vakarų Berlynas anks
čiau ar vėliau kaip pri
nokęs obuolys nukristų 
į sovietinę sterblę.

Čia ir yra pakastas 
šuo. Sovietams šiuo me 
tu yra reikalinga suskal
dyta Vokietija.- Jei vo
kiečiai visai susigyventų 
su mintimi, kad dabarti
nė būklė yra nepakeičia
ma, jie pradėtų ieškoti 
iš jos daugiau naudos ne
gu iki šiol turėjo,pripa
žindami dabar susida
riusią būklę teisėta ir 
nusistovėjusia. Taip nu
siteikę, jie galėtų dau
giau laimėti tiesioginėm 
derybom su sovietais ne
gu laikydamiesi Washing- 
tono skverno. Bet jei 
taip, amerikiečiai nega
lėtų turėti savo pusėje 
vokiečių, kai (ir jei) pra
sidėtų tiesiogės jų dery
bos su sovietais. Šita lo
gika privertė Nixoną pa
sirodyti vokiškesniu iž 
pačius vokiečius. Ne jie, 
bet Nixonas Bonnoje kal
bėjo apie Vokietijos su- 
vienyjimą, ne vokie
čiams, bet amerikie
čiams naudingi Vakarų 
Vokietijos prezidento 
rinkimai Berlyne, nes 
jie ir sovietų demonstra
cijos prieš juos, vokie
čius laiko ... amerikie
čių pusėje.

PO 23 METŲ GRĮŽO Iš 
SIBIRO

Vokietijoje išeinantis lai
kraštis: "Deutsche Nach- 
richten" vasario mėn. 21 d. 
patalpino žinią: Į Bremen- 
haveną sugrįžo 23 metus 
išbuvęs nelaisvėje Sibire 
Edmundas Račkauskas su 
savo žmona ir 9 metų sūnu
mi. Jis 1945 metais kovo

JAV Atstovų Romuose vasario 19 d. buvo iškilmingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės 51 metų 
sukaktis, organizuota Amerikos Lietuvių Tarybos pastangomis, kas jau yra daroma per eilę metų. Ta 
proga Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. E.A. Bartkus ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas dr. J. K. Valiūnas aplankė JAV Atstovų Rūmų pirmininką J. W. McCormack. Iš 
kairės: VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas, JAV Atstovų Rūmų pirmininkas J.W. McCormack ir ALT pirm, 
inž. E.A. Bartkus.

LIETUVIŲ ATKAKLUMAS GERIAUSIA GARANTIJA, 
KAD LIETUVOS KLAUSIMAS NESUS UŽMIRŠTAS
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkai vasario 18 ir 19 die
nas paskyrė apsilankymui 
VV’ashingtone.

mėnesi buvo paimtas j ne
laisvę. Už tai, kad pagelbė
jo vokiečių kariuomenei ir 
kad jo tėvas buvo lietuvis, 
buvo išlaikytas algą laiką 
nelaisvėje ir 10 metų nu
baustas ir išsiųstas Į pri
verčiamųjų darbų stovyklą 
Sibire. Statusas kaip ka
riuomenės belaisviui jam il
gą laiką buvo paneigtas. Si
bire jis susipažino su pa
našaus likimo tremtine mer
gaite ir ją vedė. Po dauge
lio rūpestingų pastangų 
jam pavyko susirasti savo 
motiną ir brolį, kurie gyve
no Bremenhavene. Ir paga
liau jis gavo leidimą po 23 
metų apleisti Sovietų Są
jungą ir išvykti pas savo 
gimines į Vakarų Vokieti
ja. (ia)

Klausiamas apie to lanky
mosi tikslą, Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas pa
aiškino:

— Lankėme ryšium su 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos minėjimu Jungtinių 
Valstybių Kongrese' Ameri
kos Lietuvių Tarybos atsto
vai kone kasmet apie vasa
rio 16 dieną lankosi pas va
dovaujančius Amerikos val
džios pareigūnus pasitarti 
apie Lietuvos nepriklauso
mybės bylos padėtį. Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovai irgi yra 
turėję tokių pasimatymų 
įvairiomis progomis, šiuo 
atveju sutarėm, kad tiks
linga tokius apsilankymus 
ALT ir Vilkui atlikinėti 
drauge. Vasario 16 dalyva
vau Chicagos Lietuvių Ta
rybos surengto j iškilmėj, o 
po to, drauge su ALT pirmi
ninku inž. E. Bartkum ir 
valdybos nariu Evans (ku
ris yra Lietuvos Vyčių vei
kėjas ii- atstovas ALT), nu
vykom į Washingtoną. Drau
ge nuvyko ir kun. Urbonas 
iš Gary. Ind., kurs buvo pa
kviestas atlikti invokaciją 
Atstovų Rūmų posėdyje va
sario 19 dieną (ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 
metinių minėjimu Kongre
se), ii- kuris vasario 18 d. 
naujojoj Washingtono šven
tovėj, lietuvių koplyčioj at
laikė pamaldas už žuvusius 
kovose dėl Lietuvos laisvės.

— Kokia tokių apsilanky
mu prasmė?

— Pagrindinė jų prasmė 
yra Lietuvos nepriklauso
mybės bylos "pulso tikrini
mas’’. Nerimta būtų apie 
šių apsilankymų prasmę 
spręsti tik iš galimo atsaky
mo j galimą klausimą "ke
liomis pėdomis pažengta 
artyn į Lietuvos nepriklau
somybę?" čia tuo tarpu nė
ra kalbos apie žengimus ar
tyn ar tolyn, bet yra kitas 
opus ir svarbus klausimas: 
ar Lietuvos nepriklausomy
bės byla tebelaikoma "ran
ka pasiekiamoj vietoj’’ ir ar 
neatsiranda palinkimų nu
stumti ją į nebekilnotinų 
bylų archyvą.

Nusiminti neteko nė šio 
apsilankymo metu, nes su 

kuo tik susitikom, iš kiek
vieno, ką girdėjom, ko ne, 
o vieną dalyką būtinai gir
dėjom, ir tai vis buvo maž
daug tokios prasmės pareiš
kimas, esą, — jūsų, lietu
vių, atkaklumas nuostabus, 
ir tai yra geriausia garan
tija, kad jūsų reikalas būt 
nei pamirštas, nei paliktas 
be dėmesio.

Tas, žinoma, drąsina ir 
skatina būti atkakliems ir 
toliau, — jeigu reikia, tai 
gal ir iki įkyrumo ... Ir tai 
skatina nevengti tokių apsi
lankymų, netgi jeigu, žiū
rint iš šalies, jų prasmingu
mas kam atrodytų gal ir 
abejotinas.

— Kur šiuo atveju lan
kėtės?

— Tik pas Kongreso na
rius, nes tai buvo daugiau
sia ryšium su Kongrese 
vykstančiu Lietuvos nepri
klausomybės šventės minė
jimu. Toks reiškinys tokioj 
institucijoj mums yra ne
įkainojamos politinės ir 
ypač moralinės reikšmės, 
todėl privalu parodyti, kad 
jį vertiname.

Matėmės su atstovu Ray 
J. Maddenu iš Indianos, su 
atst. Derwinskiu iš Chica
gos ir su pačiu Atstovų Rū- 
mii pirmininku J. McCor- 
macku, kurs ypač gyvai pa
tikino, kad Atstovų Rūmuo
se Lietuvos klausimo pulsas 
labai stiprus. Iš tikrųjų, jau 
prieš tuos pasimatymus At
stovų Rūmuose Lietuvos 
N e p riklausomybės Dienos 
minėjimas buvo jau prasi
dėjęs ir keliolika atstovų 
jau buvo padarę tuo klau
simu atitinkamus pareiški
mus. Beje, Atstovų Rūmų 
pirmininkas pasisakė, kad 
ir jo šeimoj "Lietuvos klau
simas labai geram stovy”, 
nes pirmininkas turįs pui
kią lietuvių ambasadorę na
muose — lietuvaitę mar
čią ...

Senate lankėmės pas ma
žumos vadą šen. Dirkseną, 
pas naujįjį daugumos vado 
antrininką šen. E. Kennedį 
ir senatorius J. Javitsą (R., 
N. Y.), T. J. Doddą (D., 
Conn.) ir V. Hartkę (D., 
Ind.). Pastarasis jau buvo

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių atkaklumas.
(Atkelta iš 1 psl.) 

pradėjęs savo pareiškimu 
Lietuvos minėjimą senate.

Mūsų įsitikinimu, tų pa
simatymų šiuo atveju pa
kako ir mums patiems įsi
tikinti, kad- Lietuvos reika
las Amerikos Kongrese ge
rai žinomas ir nepamirštas, 
ir jų pakako tiems, su ku
riais matėmės, paskatinti ir 
toliau sudaryti reikiamų 
impulsų to reikalo labui.

— Ar tebegalioja Kong
reso rezoliucija, raginanti 
prezidentą kelti Baltijos 
valstybių klausimą Jungti
nėse Tautose ir kitur?

— Jai galioti nebuvo nu
statytas ribotas laikas ir ji 
nėra atšaukta, tai nėra abe
jonės, kad galioja. Tik ją 
vykdyti turi ne Kongresas, 
o vykdomoji valdžios šaka.

— O tos šakos atstovų 
dabar nelankėt?

— Naujas prezidentas ir 
vyriausybė žengia dar tik 
pirmuosius žingsnius. Tur
būt būtų net įžūlu manyti, 
kad kaip tik tie žingsniai 
jau turėtų ar galėtų būti 
skirti Lietuvos reikalui... 
Antra vertus, principinę 
naujos vyriausybės pažiūrą 
į Lietuvos nepriklausomy
bės reikalą jau turim ofi
cialiai pareikštą Valstybės 
Sekretoriaus laiške Lietu
vos atstovui Washingtone, 
parašytame kaip tik šios va
sario šešioliktosios proga. 
Ji iš esmės tokia pati, kaip 
ir ankstesniųjų vyriausy
bių, nuo pat Sumner Welles 
pareiškimo 1940 metais. 
Dabar svarbu atidžiai ste
bėti, kokios reikšmės Lietu
vos bylai galės turėti Ame
rikos dėmesio Europai re
gimas padidinimas.

— Neiškilo jokių konkre
tesnių klausimų, šalia ”pul- 
so patikrinimo”?

— Iškilo dovaninių siun
tinių ir sovietų už juos ima
mų muitų klausimas. Jau 
anksčiau esam kreipę Vals
tybės Departamento dėmesį 
į tai, kad siuntinių pavidalu 
iš mūsų pusės yra vykdo
mas savotiškas "maršalo 
planas”, finansuojamas sun
kiai uždirbtomis privačių 
asmenų lėšomis, kai sovie
tinė valdžia susikūrė iš to 
pasipelnymo šaltinį, nuo do
vanų siuntėjų imdama lupi- 
kiškus muitus. Dabar atst. 
R. Madden pareiškė pasiry
žimą surinkti duomenis apie 
tų siuntinių siuntimo sąly
gas ir apie jau išsiųstų gė
rybių bei sumokėtų muitų 
kiekius ir tada žiūrėti, ko 
kių galima imtis priemonių 
prieš tą išnaudotojišką tvar
ką. Sutarta, kad pirmines 
informacijas tuo klausimu 
parūpins ir atitinkamam 
Atstovų Rūmų Komitetui 
pateiks Amerikos Lietuvių 
Taryba.

— Turėjote dar kokių ki
tų pasimatymų?

— Lankėmės Amerikos 
Balso lietuviškajame sky
riuje ir, žinoma, Lietuvos 
pasiuntinybėje. Pasiuntiny
bė yra vieta, per kurią vyk
sta didžiuma kontaktų su 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB 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.

senų ir naujų valstybių 
diplomatiniais atstovais.

čia prisimintina neseniai 
spaudoje pasirodžiusi EL
TOS Informacijų apžvalga 
apie Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir Vliko turėtus 
bei palaikomus kontaktus 
su įvairių valstybių diplo
matiniais atstovais ar vy
riausybių galvomis kai ku
riais atvejais. Toj apžval
goj paminėtos 58 valstybės. 
Visų pirma tą sąrašą jau 
reikia papildyti. Jame kaž
kaip liko nepaminėta Pran
cūzija. Į jį įrašytinas Čadas 
ir Malta. Tai iš viso jau 61 
— o tai pusė, netgi truputį 
”didesnė pusė” Jungtinių 
Tautų narių skaičiaus! 
Nors kontaktai, tegu ir 
draugingi, dar nėra laidas, 
kad visų tų valstybių dele
gatams būtų pavesta Lietu
vai palankia prasme balsuo
ti, jei būtų iškeltas Lietuvos 
klausimas Jungtinėse Tau
tose, bet tas skaičius vi$r 
tiek sudaro pagrindą kelti 
ginčą dėl tam tikros vyrau
jančios nuomonės,, anot ku
rios, esą, Lietuvos (ar visų 
Baltijos valstybių) klausi
mo Jungtinėse Tautose da
bar nėra ko kelti, nes ten 
nėra daugumos tam reikalui 
paremti. Draugingų kon
taktų apimtis ra'gina tą 
klausimą pastudijuoti.

— Ar Vlikas turi prie
monių tam išaiškinti?

— Tiesiogiai ne. Tikriau 
sakant, Vlikas galėtų išsi
aiškinti tik dalį atvejų. Bet 
drauge su diplomatiniais 
postais ir kitais talkinin
kais ilgainiui tas paveikslas 
galėtu būti išryškintas.

(ELTA)

CHICAGO

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS IR DOVANŲ 

PASKIRSTYMAS

Kovo 9 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Jaunimo Centre, 
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje rengia 51 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą.

Programoje: akademija, 
meninė dalis, DOVANŲ PA-
SKIRSTYMAS IR kavutė.

Paskaitą skaitys — Korp! 
Neo-Lithuania filisteris inž. 
Vytautas Izbickas. Meninė
je dalyje — montažas, kurį 
atliks Korporacijos jauni
mas.

Maloniai kviečiame kor- 
porantus ir sambūriečius 
su šeimomis bei bičiuliais, o 
taip pat ir kitų organizacijų 
narius bei plačiąją visuome
nę, o ypač jaunimą, į šį mi
nėjimą atsilankyti ir kartu 
lietuviškoje aplinkoje pa
bendrauti.

Dovanų paskirstyme yra 
šios dovanos: AUTOMOBI
LIS, SPALVOTA TELEVI
ZIJA, RADIJO IR FILMI
NIS APARATAS.

Norintieji dalyvauti do
vanų laimėjime, bilietus dar 
gali įsigyti iki š. m. kovo 
mėn. 5 d. skambinant telef. 
778-7707 arba 434-0351.

L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania

Uosio Juodvalkio nuotraukaVasario 16 minėjime Bostone giedant himną.

Vasario 16 minėjimas Bostone
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo 51 metų su
kaktis Bostone buvo pami
nėta vasario 16 d. Tą dieną 
10 vai. ryte So. Bostono 
lietuvių parapijos bažnyčio
je buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Pamal
dų metu giedojo parapijos 
choras, vad. muz. J. Kačins
ko ir solistas St. Liepa. Tai 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė parapijos klebonas 
kun. A. Baltrašiūnas.

2 vai. p. p. So. Bostono 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje įvyko iš
kilmingas minėjimo aktas. 
Minėjimą pradėjo ALT pir
mininkas inž. Ed. Cibas, 
įnešus organizacijų vėlia
vas, kurioms vadovavo JAV 
Veteranų Dariaus Posto na
riai, sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai, pianu pa
lydėjo A. Januškevičienė, 
po to kun. A. Baltrušiūnaš 
atkalbėjo invokaciją.

Po to sekė sveikinimai. 
Pirmasis sveikino susirin
kusius Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. Shallna, Mas- 
sachusetts valstybės gen. 
prokuroras Robert Quinn ir 
Pabaltiečių Draugijos pir
mininkas. Adv. J. Grigalius

Vasario 16 minėjime Bostone dailiojo žodžio pynę atliko Birutė 
Vaičjurgytė, Gediminas Margaitis, Rita Ausiejotė ir Jurgis Jašins
kas. Uosio Juodvalkio nuotrauka

pristatydamas gen. proku
rorą taip pat nurodė, kad 
valstybės guberna torius

Vasario 16 minėjime Bostone 
kalba prof. dr. J. Puzinas.

Uosio Juodvalkio nuotrauka

Sargent ir Bostono burmis
tras White išleido prokla
macijas, kuriose vasario 16 
d. paskelbta Massachusetts 
valstybėje lietuvių diena.

Taip pat adv. J. Grigalius 
pranešė, kad lietuvio seime
lio atstovo K. Tagmino dė
ka, valstybės seimas priėmė 
nutarimą, kuriame sveikina 
lietuvius vasario 16 d. pro
ga ir tiki, kad Lietuva tik
rai atgaus laisvę. Pernai tas 
pats seimas išnešė rezoliu
ciją, kurioje buvo prašoma 
Amerikos vyriausybė, kad 
iškeltų Lietuvos klausimą 
Jungtinėse Tautose ir kad 
būtų daroma viskas, kad 
Lietuvai būtų gražinta lais
vė.

Toliau pagrindinę kalbą 
pasakė prof. J. Puzinas, ku
ris 45 minučių kalboje iš
kėlė įvykusius faktus, p.’i- 
vedusius prie Lietuvos Ne
pr i k 1 a u somy bės pask eI bi mo. 
Profesoriaus kalba buvo ge
rai paruošta ir papildyta is
torinių faktų, kurie dauge
liui gal buvo pirmą kartą 
išgirsti.

Priimta rezoliucija, kurią 
paskaitė adv. A. Young, ji 
pasiųsta Amerikos vyriau
sybei ir kt. įtakingiems as
menims.

Antroji minėjimo dalis 
— meninė programa, kuri 
labai gerai buvo paruošta 
rašyt. St. Santvaro. Progra
ma atliko Bostono Dramos 
Sambūrio dalyviai A. Au- 
siejutė, B. Vaičjurgytė, J. 
Jašinskas ir G. Margaitis. 
J. Jašinskas deklamavo 
Bern. Brazdžionio žodį "Pa
smerktojo Miriop”, B. Vaič
jurgytė skaitė Fausto Kir- 
šos laišką "Obelaitėms”, 
G. Margaitis skaitė F. Kir- 
šos "Aš palikau tėvų staty
tą namą” ii- R. Ausiejutė 
deklamavo Fausto Kiršos 
"Tu žinai”. Toliau tęsėsi 
Putino eilėraščių "Vivos 
Plango” ir "Mortus Vocco” 
skaitymas, palydint muz. 
Jul. Gaidelio kontatos "Ko
votojai" ištraukomis. Muzi
ką ir šviesas tvarkė Romas 
Šležas.

Bostono lietuviai tikrai 
didžiuojasi savo tarpe turė
dami tokį gražų jaunimo 
būrelį susispietusi į Dramos 
Sambūrį, kuris gražia lie
tuvių kalba ir meniniais ga
bumais jau ne pirmą kartą 
žavi mus viešuose pasiro
dymuose, todėl ir šį kartą 
baigus meninę programą 
susirinkusieji karštais, plo
jimais išreiškė jiems savo 
padėką.

Viso aukų surinkta virš 
2500 dol. Vien tik inžinie
riai suaukojo 1140 dol. 
Nors oras nebuvo palankus, 
bet vis tik susirinko apie 
400 asmenų. Daug buvo jau
nimo, todėl laikytina minė
jimą pavykusiu.

NAUJA ALT S-GOS 
VALDYBA

Naujai išrinktoji ALT 
S-gos Bostono skyriaus val
dyba pasiskirstė pareigo
mis taip: pirm. inž. Vyt. iz
bickas, vicepirmininkai — 
inž. Ed. Cibas ir J. Rente- 
lis, sekr. — J. Lileikis, ižd. 

ir namų valdytojas — A. 
Vilėniškis ir narys — Bro
nius Utenis.

• Prez. A. Smetonos 25
metų mirties proga suruoš
tas minėjimas "Dirvos” 
naudai davė apie 350 dol. 
(minėjimo pelnas ir narių 
aukos). (m)

ATVYKITE l KAZIUKO 
MUGĘ!

Bostono skautai ir skau
tės šį sekmadienį, kovo mėn. 
9 dieną, Piliečių Klubo tre
čiame aukšte rengia tradi
cinę Kaziuko mugę.

Mugės atidarymas 12 va
landą. Mugėje svečius lauks 
karšti pietūs, saldumynų 
stalas ir pačių skautų pa
gaminti rankdarbiai.

Trečią valandą, patys ma
žieji skautai suvaidins se
sės P. Kalvaitienės paruoš
tą vaidinimą ”Gėlių Kara
lystė”.

Iki pasimatymo mugėje.
Bostono Skautai

LONG BEACH
• Long Beach Lietuvių 

Klubas Lietuvos nepriklau
somybės 51 m. sukaktį pa
minėjo vasario 22 d. Minė
jimas praėjo gražiai ir ge
roje nuotaikoje. Atsilankiu
sių skaičius buvo nemažas. 
Salė buvo gražiai papuošta.

Minėjimą atidarė Klubo 
pirm. Br. Morkis. Gražų 
žodį tarė Gen. Konsulas dr. 
J. Bielskis, po jo žodį tarė 
LB Los Angeles apylinkės 
pirm. L. Balvočius. Pagrin
dinę kalbą pasakė Vakarų 
Apygardos pirm. Ig. Me- 
dzinskas. Meninę programą 
gražiai atliko solistė Stasė 
Klimąitė-Pautienjenė, solis
tas Kvirinas Dargis ir mu
zikas Stasys Kalvaitis. 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
surinkta aukų 178 dol., kar
tu su 50 dol. Lietuvių Klubo 
auka.

Minėjimas-baig+as Lietu
vos himnu.

D. Mekišius

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED 
GEAR CUTTERS 

BARBER COLEMAN & FELUOWS.
Steady day position, fully paid hospi- 
tal, medical & life insurance. Apply: 

CENTRAL GEAR CORPORATION 
9 7 I East' 10 mile 

Madison Heights, Mich.
(13-19)

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

Mušt be able to build dies from 
parts prints, top wages paid, and 
benefits,

Apply in Person
CASS MACHINE CO.

691 Anloinelte, Detroit, Mich.
(11-20)

DIE MAKERS 
LATHE HANDS 

MACHINE REPAIRMEN 
Permanent position, 2nd shift, jour- 
neyman’s card necessary.

BORG & BECK DIV.
1250 1 Chrysler Freevvay

Detroit, Mich.
An F.qual Opportunity Employer 

(12-21)

MILL OPERATORS
We have immediate open ings for jour
neymen mill operators or men with 8 
years mill experience.

ALSO

MACHINE BUILDERS 
Immediate openings for experienced 
machine builders. Men vvith addi- 
tional experience and knowledge in 
hydraulics are preferr ejį.
If you are looking for a job with 
good wages. excellent benefits and 
diversified and challenging work ap
ply at:

Micromatic Hone Corp.
8100 SCHOOLCRAFT 

DETROIT. MICH. 
(3I3> WE 3-7835 

An l.rjunl Opportunity Employer 
(14-’6)

WANTED
MACHINE REPAIRMEN 

Experience Preferred.
Steady work. Good wages, pension 
and hospitalization.
V'ORLD WIDE EQUIPMENT CO. 

3900 Schaefer, Dearborn, Mich.
3 13 -- 846-4450 ,

(18-20)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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MASKVA NERIMAUJA
Didėjančios naciona

listinės nuotaikos Sovie
tų Sąjungos respubliko
se Maskvai kelia vis di
desnį nerimą. Naciona
lizmo ženklai rodosi la
bai skirtingose, toli vie
na nuo kitos, vietose: 
Ukrainoje, Azijos centre 
Tadžikistane ir Pabalti
jo valstybėse.

Praeity užkirsti tam 
kelią priemonės buvo pa
prastos. Nacionalizmo 
manifestacijos nerusiš- 
kose teritorijose buvo 
likviduojamos masinė
mis deportacijomis. 
Partijos pareigūnai, ku
rie truputį parodydavo 
"nacionalistinius" inte
resus, buvo areštuoja
mi ir nušalinami iš vie
tų. Šiandien "Pravda" la
bai atsargiai nagrinėja 
nacionalizmo problemą 
sovietinėse respubliko
se ir tiems, kurie norė
tų imtis griežtesnės 
akcijos, pataria nedary
ti klaidų.

Kokie gi yra tie na
cionalizmo simptomai? 
Pagal Pravda šis nacio
nalizmas respublikose 
pasireiškia noru turėti 
tiesioginį ryšį su kito
mis respublikomis. Aiš
kiau sakant tai reiškia, 
kad ukrainiečiai, tadži
kai ir kiti "didžiosios 
šeimos" nariai rodo no
ro būti šeimininkais sa
vo namuose ir patys sa
vo reikalus tvarkyti.

Ukraina su 47 mili
jonais gyventojų ir su 
savo pramone yra vie
na pažangiausių ir la
biausiai išsivysčiusi res
publika Sovietijoje, bet 
valdoma iš Maskvos. 
Tad nieko stebėtino jei 
ten atsiradęs ekonomi
nis nacionalizmas, su 
kultūriniu ir politiniu na
cionalizmu, gali būti mir
tinai pavojingas Sovieti- 
jai.

Ne kartą ukrainiečių 
spauda jau reiškė nepa
sitenkinimą, kad Mask
va favorizuoja sunkio
sios pramonės vystymą 
Rusijoje, bet ne Ukrai
noje. Ukrainiečiai skun
džiasi, kad tai kenkia jų 
krašto interesams. Da
bar žurnalas "Sovietinės 
Ukrainos Ekonomija" ra
šo, kad per paskutiniuo
sius metus Sovietijoj mil
žiniškas kapitalas buvo 
skirtas sunkiosios pra
monės stiprinimui jau ir 
taip gerai supramonin
tiems kraštams, tuo tar
pu ukrainiečių projektui, 
kuris būtų leidęs panau
doti Ukrainoj darbo jė
gos perteklių (pagal 
marksistinį žargoną be
darbę), nebuvo skirta lė
šų. Ir prie to reiškiamas 
noras patiems spręsti sa
vo ekonominius reika
lus, o ne klausyti "uka-
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zus" iš Maskvos. Šitie 
reikalavimai kartu stip
rina ukrainiečių nepasi
tenkinimą rusais, kurie 
vis daugiau įsigali Ukrai
nos miestuose, užimda
mi raktines pozicijas.

Prieš revoliuciją uk
rainiečiai kovojo už savo 
kalbą. Šis "nacionalisti
nis" reikalavimas kelia
mas ir šiandien. Ukrai
nos kompartijos pirma
sis sekretorius Oelest 
pareiškė, kad atėjo lai
kas išleisti naujus 
mokyklų vadovėlius ir 
ypač reiktų spausdinti uk - 
rainiečių kalboje.

Kitame Sovietijos ga
le prie Afganistano esan
ti Tadžikistano respu
blika su pustrečio mili
jono musulmonų tėra tik 
nedidelė grandis sovie
tiškoje sistemoje. Bet ir 
ten Maskva praeitą mė
nesį turėjo vietos val
džią pašaukti "prie tvar
kos", kam į svarbias vie
tas paskyrė asmenis ne
turinčius politinių kvali
fikacijų ir patyrimo.

Kitais žodžiais:Tedže- 
kai paskyrė savuosius 
vietoj rusų.

Prieš aštuoneris me
tus panašus "nykrypi- 
mas" būtų susilaukęs 
milžiniško valymo tarp 
partijos pareigūnų.

Nacionalistinė mani
festacija reiškiasi ir Lat
vijoje. Prieš dešimt me
tų Latvijos premjeras 
buvo Maskvos nušalintas 
už norą pašalinti ekono
minius ryšius tarp Lat
vijos ir Rusijos. Dabar
tinis Latvijos premje
ras vėl pradėjo, gal dar 
tik pusbalsiu, reikalau
ti ekonominės nepriklau
somybės. Jis skundžiasi 
dėl sovietų kišimosi į 
Latvijos ekonominį vys
tymąsi.

Maskva, po Čekoslo
vakijos, pradeda vis dau 
giau nepasitikėti savo pa
vergtaisiais ir jų virši
ninkų paklusnumu. (d)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

ST. CATHARINES, Ont., bendras lietuvių komitetas, pirmutinis 
rengęs Prezidento A. Smetonos 25 metų mirties minėjimą. Iš kai
rės: J. Alonderis -- iždininkas, A. šetikas — reikalų vedėjas, J. 
Satkus — pirmininkas, Step. Šetkus — vicepirm., A. Gverzdys — 
sekrtorius. Prezidento A. Smetonos paveikslą priešė Step. šetkus.

TĖVŲ IR JAUNIMO PAREIGA

TAUTAI Dr. Algirdas Budreckis

Būtų klaidinga galvoti, 
kad laikas, šimtmečio ei
goje iškėlęs ir gerokai 
sužlugdęs mūsų gausin
gą senąją išeiviją, slen
ka pro mus,nepadaryda
mas žalos. Šiandien, 
Amerikoje gyvena dau
giau kaip milijonas še
ši šimtai tūkstančių gy
ventojų,kurių gyslose te
ka lietuviškas kraujas, 
kurių šaknys prie Nemu 
no, Neries ir Dubysos 
krantų. Lietuvybės at
žvilgiu, nuo tos milžiniš
kos masės reikia nu
braukti milijoną. Iš liku
sių 600.00 dar pusę 
reiktų nubraukti, nes jų 
tėvams nukeliavus į ana
pus nutrūks visi ryšiai 
su lietuviškom bažny
čiom bei kolonijom.

Imant lietuvių kalbos 
vartojimą kaip matą, 
štai kokie rezultatai: iš 
pirmos kartos čiagimių 
55% kalba lietuviškai, iš 
antros kartos čiagimių 
tik 20%, o iš trečios kar
tos — vos 5% kalba lietu
viškai. Statistiškai žiū
rint, iš 1.500.000 lietu
vių kilmės žmonių, ku
rie Amerikoje gimė tarp 
1890 ir 1968, tik 270.000 
tevartoja arba supranta 
lietuvių kalbą. Kodėl 
taip? Me.t daugelis gė
dinosi kalbėti lietuvių 
kalba; daugelis galvojo, 
kad jie esą blogi Ameri
kos piliečiai, įeinamuo
se su vaikais nekalbės 
angliškai. Kur išnyko lie
tuvių kalba šeimoje, ten 
ir dažniausiai išnyko lie
tuviškumas vaikuose.

Socialinės aplinkybės 
duoda dar lifldnesnį 
vaizdą. Net ir tų 270.000 
lietuviškai kalbančiųjų 
čiagimių daugelis pasi
šalino nuo lietuviško gy
venimo. Smarkios ame- 
rikanizacijos įtakos mo
kyklose, darbe ir aplin
koje dėka, nemaža senų 
ateivių ir jų vaikų gėdi
nasi skaitytis lietuviais. 
Amerikiečių pravardžia
vimai: litvaks, lugans, 
pollacks, polaners, bo- 
hunks, hunkies, furri- 
ners, paveikė tuos, kurie 
turėjo silpnus ryšius su 
tėvais. Tie menkaver
čiai ėmė gėdintis savo 
ateiviais tėvais, savo kil
me. Jie stengėsi būti su- 
peramerikonais, kadan
gi tėvai neįskiepijo juo
se tėvynės meilės ar tau 
tybės savigarbos jaus
mų. Pusė Amerikos lie
tuvių katalikų, anot isto
riko kunigo Končiaus, ne 
lanko lietuviškų bažny
čių. O kadangi kataliky
bė yra universalinė reli
gija, tie lietuviai, kurie 
priklauso prie airių pa
rapijų, susituokė su bet 
kurios tautybės katali

kais ir lietuvybei žūva. 
Švietimas ir prasigyve- 
nimas dosningoje Ameri 
kos dirvoj yra įvaręs ky
lį tarp ateivių tėvų ir vai
kų. Nesilaikydami lietu
viškų tradicijų ar kal
bos, maža tai jungia be-

Dr. Algirdas Budreckis

raščius prasčiokus tė
vus su išsimokslinusiais 
vaikais, dar mažiau juos 
jungia su amerikoniu
kais vaikaičiais. Tad, 
matome, kad senoji emi
gracija nesugebėjo šei
moje perduoti savo pro
tėvių kultūros.

Bet tie grinoriai buvo 
tamsuoliai, bemoksliai 
valstiečiai, — gal nevie
nas atsakys. Tai tiesa, 
nes jų kultūrinis lygis 
buvo žemesnis iš vietos 
kultūros lygio. Tačiau 
nėra geriau su vadina
maisiais naujais atei
viais. Ligi 1951 metų 
Amerikon atkeliavo 35- 
40.000 lietuvių. Aštuonio
likos metų eigoje jų prie
auglis siekia dar 10-15. 
000 vaikų. Vadinasi, nau
josios ateivijos skaičius 
skiekia 50-55.000. Ta
čiau absoliuti statistika 
nieko neparodo, nieko ne - 
laiduoja. Kiek iš tų nau
jų ateivių pakartojo se
nos emigracijos klaidas 
ir nuodėmes lietuvybės 
atžvilgiu? Kiek iš jų gė
dinasi savo kilme; kiek 
iš jų nebevartoja lietu
vių kalbos namuose? 
Kiek iš jų neperduoda 
save vaikams lietuviš
kų tradicijų bei papro
čių? Kiek iš jų kuria miš
rias šeimas? Kur jų nu- 
sitautėjimo bei nutauti
nimo pasiteisinimas? 
Juk, naujoji ateivija su
sidaro iš išmokytų žmo
nių, iš inteligentų.

Labai teisingai paste
bėjo mokytojas Antanas 
Rinkūnas Pasaulio Lie
tuvio 1969 m. sausio 
numeryje:

"Istorijos ratui sukan
tis, pradėjo kurtis ir 
jaunosios šeimos. Jų ko
va už lietuvybės išlaiky
mą yra dar sunkesnė, 
nes ir jos pačios, noro
mis ar nenoromis, neiš
liko svetimųjų kultūrų ne
paliestos. Pagalba jau
nosioms lietuviško
sioms šeimoms yrapir- 

mos eilės būtinybė".
Kas apie ateivių jau

nimą ir vaikus? Visų 
pirma, reikia atsiminti, 
kad jaunimas, kaip gyv
sidabris, nėra pastovus 
elementas. Jis nuolatos 
kinta. Tad visiems tė

vams bei jaunimo auk
lėtojams svarbu atsi
minti dėsnį, kad kiek
viena karta, kiekviena ge
neracija yra savųjų lai
kų padaras. Vakarykš
tis jaunimas tai nėra 
šių dienų jaunimas, ly
giai kaip užvakarykštis 
jaunimas skyrėsi nuo va
karykščio jaunimo. Koks 
yra šių dienų jauni
mas? Pirma, išnyko skir
tumai tarp vadinamųjų 
dipukų ir grinorių vai
kų: abi grupės prastai 
lietuviškai kalba. Nors 
yra išganingų išimčių 
iš abiejų grupių. Nori
ma perduoti klausyto
jams dabartinio jauni
mo vaizdą ir problema
tiką, kad kiekvienas tė
vas, kiekvienas bendruo 
menininkas arba jau
nimo auklėtojas galėtų 
apsidairyti savo aplinko 
je ir, pritaikęs kelia
mas blogybes prie tos 
aplinkos, padaryti iš
vadas, kurios būtų ko
lonijos naudai.

Norima išdėstyti pen- 
kioliką priežasčių, ko
dėl dabartinis jaunimas 
lieka už lietuvių visuo
menės ribų. Tai nebė
ra primetinėjimas or
ganizatoriams ar visuo
menės veikėjams. Ti
kiuos, kad rasime bū
dus pašalinti tas prie
žastis. Svarbiausiai įsi
dėmėti, kad čia kalba
ma apie naujų ateivių 
vaikus:

1. Jaunimas nekalba 
lietuviškai tarp savęs; 
net priėjo prie tokio taš
ko, kad jaunieji nelabai 
nori kalbėti lietuviškai 
su vyresniaisiais. To pa
sėkoje, jaunimas ne
skaito lietuviškų laik
raščių ir nežino, kas de
dasi lietuvių pasaulyje.

2. Gyvename gerbūvio 
gadynėje. Idealai prolan 
gą, skanastis pirmoje 
eilėje. Tad nevienasklau 
šia ciniškai: "What are 
you fighting for? Lithu

ania is a lošt cause".
3. Tėvai tingi gyvu žo

džiu ir pavyzdžiu per
duoti lietuviškos dvasios 
vaikams. Tuo atžvilgiu, 
būtų galima pasimokyti 
iš žydžių motinų, kurios 
vaikams įkala mintį: 
"Americans first, būt 
Jews always". (Ameri
konai pirmoje eilėje,bet 
ir žydai visuoment).

4. Jaunimas bei jaunos 
šeimos jokio impulso 
negauna iš lietuvių vi
suomenės.

5. Daugumoje jauni
mas ieško "good times" 
progų tik pasilinksmin
ti. Hedonizmas ir kom
fortas vilioja nevieną iš 
vyresniosios kartos. 
Daugelis persistengia 
pralenkti savo kaimynus 
prabangiškumu. Kaip to
kių tėvų vaikai gali būti 
idealistais?

6. Nėra šokių, užsiė
mimų jaunimui. Patys ar 
tingi, ar nesugeba suor
ganizuoti sau parengi
mus, o vyresnieji irgi 
nedaro jokių pastangų. 
Jei tėvai nesudaro sąly
gų jaunimui draugauti su 
lietuviukais, tai tas jau
nimas nueina pas vik
resnius amerikonus. Re ■ 
zultate greitesnis suame- 
rikonėjimas ir mišrios 
vedybos.

7. Jaunimas negalvoja 
apie rytojų, tat ir nieko 
negalvoja apie lietuvy
bės išlaikymą. Dėl šitos 
laikysenos labiausiai nu
kenčia jaunimo organi
zacijos, kurių vadovy
bėms baigus kadencijas 
viską iš naujo privers
ti pakartoti.

8. Niekas iš vyresnių
jų nekalba atvirai su jau* 
nimu. Tėvai galėtų pa
rodyt daugiau susidomė
jimo jaunimu, ypač jau
nimo madom bei "bzi- 
ku". Be to, reiktų už
vesti dialogą, kurio tiks
lu būtų susipažinti su jau
nimo pažiūromis ir inte
resais. Jaunimas lieka 
dinamiškas. Jam ir rei
kia duoti konkrečių, ap
čiuopiamų uždavinių.

9. Tušti patriotizmo 
šūkiai nevilioja jauni
mo.

10. Jaunimas neišeina 
į lietuvių visuomenę, ka
dangi visuomenės užsi
mojimai siauros apim
ties, smulkmeniški, nė
ra žadinančių darbų.

11. Jaunimo organiza
cijos miršta, tad ir pats 
jaunimas išsiskirsto 
kiekvienas sau. Nėra 
glaudžių ryšių.

12. Nėra jaunimo cent
rų ir kas jiems vadovau
ti. Jaunimo vadai yra pa
vargę ir traukiasi iš veik
los. Nėra naujų vadų jau 
nimo tarpe.

13. Šiandien yra kitoks 
temperamentas — sko
nis. Jaunimas nemėgs
ta verkšlenimo, perdė
to mandagumo ar forma
lumo, kas yra senimo 
normos.

14. Lietuvybei blėsant 
nėra jokio dvasinio ryšio 
kuris pritrauktų ir subur
tų jaunuolius.

15. Trūksta apgarsini
mo - reklamavimo, ku
ris būtų taikytas į jauni
mą. Daugelis jaunuolių, 
net ir studentų, nežino 
Bendruomenės tikslų, 
praeities arba net ir da
bartinio stovio.

Sudėjus visas blogy
bes krūvon, vaizdas liūd - 
nas ir pesimistiškas. 
Bendrai paėmus, per vi
są Ameriką reikalai ei
na ta linkme. Vienok, ne 
visos blogybės tinka vi-

(Nukelta į 6 psl.)
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SIBIRO TREMTYJE
I užsienius maža tepa

teko tokių lietuvių, kurie 
yra išgyvenę Sibiro trem
tį ir išlikę gyvi. Dar ma
žiau tokių, kurie, praė
ję tą žiaurybių kelią, no
rėjo ir pajėgė savo išgy
venimus kitiems papa
sakoti knygose. Ligi šiol 
turėjome tik H. Tautvai
šienę ir B. Armonienę. 
Pastaraisiais metais 
įvairiuose laikraščiuose 
iš savo tremties metų 
Sibire buvo nuotrupų pa
skelbusi Stefanija Rū- 
kienė, kuri dalį tų atsi
minimų dabar jau palei
do knyga: Vergijos kryž
keliuose, Sibiro trem
ties užrašai, I dalis (iš
leido Viltis 1968 m., 448 
psl., kaina 5 dol. minkš
tai įraišta, 6 dol. kie
tai įrišta). Puslapių skai
čius rodo, kad knyga 
stambi. Laukiamoji II 
dalis dar turės atsimini
mus žymiai padidinti. 
Vadinas, visi tie atsimi
nimai sudarys ligi šiol 
patį didžiausią šaltinį 
pažinti lietuvių gyveni
mui ir kančioms Sibire. 
Kartu tai bus didelis do
kumentas, kuris kiek
vienu puslapiu liudija so - 
vietinės santvarkos žiau
rumą ir beteisiškumą. 
Teisinėje valstybėje, ar 
ji vadintų save socialis
tine, kaip Sov. Sąjunga va
dinasi, ar kaip kitaip, su 
žmonėmis niekas taip ne
sielgia, kaip buvo pada
ryta su S. Rūkiene ir de
šimtimis tūkstančių kitų 

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol. 
Kietais viršeliais — 6 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir minusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams . ..

"Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leido 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

SOVIETU A ITALO 
AKIMIS...
Giovannino Guareschi, DRAUGAS DON CAMIL

LO. Su 18 autoriaus piešinių. Išvertė J. P. Palukaitis. 
Knyga 216 psl. kaina 3 dol.

”Tai neseniai mirusio italų rašytojo viena iš tų 
daugelio knygų, kurios pagrindiniai veikėjai yra 
vieno italų miestelio klebonas Don Camillo ir vie
tinės komunistų partijos sekretorius Peppone. Šių 
dviejų pagrindinių veikėjų "draugystė” — tarpu
savio kova, spalvinga pokario Italijos gyvenimo tėk
mė autoriaus šiose knygose piešiama tokiomis la
kiomis humoristinėmis situacijomis ir forma, kad 
jis ne vieno kritiko yra pavadintas šių dienų Serv
antesu. Čia minima lietuvių kalbon išverstoji Guare- 
schi knyga vaizduoja ypač intriguojantį dalyką — 
Don Camillo ir Peppone kelionę į šiandieninę Ru
siją”. — rašo Draugas.
Abi šios knygos, išleistos Vilties leidyklos, yra 

gaunamos Dirvoje.

DIRVA
6907 Superior Avė. 196. .. m........................... d.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”

(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino

Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.
Mano adresas: ......................................................................

(pavardė ir vardas) 

(namo numeris ir gatve) 

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

lietuvių ir kitų tautybių 
asmenų 1941 m., o su ki
tais — vėlesniais metais 
jau po karo.

S. Rūkienė buvo suim
ta 1941 m. gaudymuose iš 
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mokyklos, kurioje moky. 
tojavo, ir sugrūsta į gy
vulinius vągonus kartu 
su pažįstamais ir nepa
žįstamais ir išgabenta į 
nežinią, nes iš tiesų pa
skyrimo vieta jai nebuvo 
žinoma, kol iš pradžių 
atliko lėtą tolimą kelio
nę traukiniu, o paskui 

upių keliais atsidūrė Ust 
Galkoje, o iš ten — Ma- 
linovkos kaime. Pati ke
lionė užtruko ilgiau kaip 
mėnesį, kol ji su kitais 
pasiekė tą Sibiro gilu

mos vietą.
Atsiminimų autorė 

aprašinėja visą savo ke
lionę, kai kurių savo 
bendrojo likimo draugų 
laikyseną, paskui be ga
lo sunkų darbą ir nuolat 
bado ir visokiausių ne
priteklių gyvenimą. Skai
tytojas daug kartų kels 
sau klausimą, kaip žmo 
gus vis dėlto buvo pajė
gus visa tai pakelti. Ne, 
ne visi pakėlė. Dalis la
bai greit, o kita dalis 
kiek vėliau išseko ir nu
mirė, palikdami kapams 
skirtoje klampinę j e savo 
palaikus. O S. Rūkienė 
atlaikė ilgą darbą ir ba
dą. Dešimčia metų anks
čiau atvežtieji tremti
niai jau turėjo tame kol
choze trobeles, vieną ki
tą gyvulėlį, žemės skly
pą bulvėms pasisodinti. 
Naujai atvežtieji ne tik 
nieko neturėjo, bet dar 
buvo priversti senie
siems mokėti už teisę 
permiegoti jų trobelėse 
ant plikų grindų. Reikia 
ypatingo fizinio ir dvasi
nio atsparumo šitokiose 
sąlygose išlikti gyvam, 
ypač dar turint galvo
je, kad, pvz., S. Rūkienė 
buvo nugabenta į Sibirą 
net be rublio kišenėje, 
tik su atsitiktinai keliais 
sugriebtais apsivilkimo 
dalykais ir su pusmaišiu 
rugių, kuriuos irgi ilgai 
taupė juodai dienai Sibi
re.

Ji ten šienavo, kirto 
miškus, kūlė,piovė mal
kas, sirgo, brido bai
siais keliais ir vėl sir
go, valgė sušalusias bul 
ves, pavogtus grūdus, su
šalusias daržoves, ir kai 
mes dabar skaitydami 
nuolat galvojame, tai iš 
tiesų žmogiškas stebuk
las, kad ir ji ir dar kai 
kurie kiti lietuviai išėjo 
iš to pragaro gyvi. At
šipusiu dalgiu išplauk 
šieną per visą ilgą Sibi
ro dieną, ligi tol nieka
da pradalgės neišvaręs, 
ir kitą dieną turėsi pasli
kas gulėti. O tos moterys 
ir kitą dieną apšaukia
mos kėlėsi ir dirbo. At
šipusiais piūklais jos 
vertė žemėn ir dorojo 
milžiniškus kedrus, ran. 
kiojo apsnigtus javų pė
dus ir tuo metu ne kar
tą galvojo, ką čia suval

gyti, kad paskutinės jė
gos galutinai neišsektų. 
Vienu metu būrelis mo
terų buvo tiesiog atsidū - 
ręs prieš nebeatsakomą 
bado mirties klausimą. 
Atvežė jas malkų piau- 
ti, bet nedavė maisto, 
Piovė malkas ir suka
sė vietiniams daržus 
už truputį bulvių, bet 
paskui ir vėl badas žiū
ri į akis. Galima saky
ti tik atsitiktinumas iš
gelbėjo. Be to, net ir to 
kiose mirtininkų sąlygo
se žmogus, pasirodo, pa 
mažu mokosi kaip nors 
gyventi. Mokėsi ir S. 
Rūkienė ir išmoko taip 
suktis, kad nereikėtų 
mirti. Pirmieji to bai
saus mokslo mėnesiai 
buvo ypač sunkūs, kol 
senieji tremtiniai pa
rodė laukinį česnaką ar
ba kaip kedro brekįiš
lukštenti ar sušalusią 
bulvę padaryti skanės
tu ar pasikepti pavogtą 
saują grūdų. Sunkumai 
lydėjo, tiesą pasakius, 
visą laiką, ir S. Rokie
nei išsilaikyti dar nema
ža bus padėjęs didelis 
jos darbštumas ir mokė
jimas veikti tokiose są
lygose. Tai žmogus, ku
ris nemoka net ir bevil
tiškoje padėtyje nuleis
ti rankų.

Ši knyga baigiasi su 
autorės kelione iš kol
chozo į miestą.

Visą baisųjį Sibiro gy
venimą S. Rūkienė vaiz
duoja plačiai. Kai ku
riais atvejais Sibiras, 
kaip autorė jį pristato, 
yra didingas ir gražus, 
įskaitant taigas ir vė
jus. Gražus, įdomus ir 
atšiaurus. Kai žiemą 
temperatūra nukrinta iki 
50 C, reikia nemažo 
mokslo išlikti sveikam, 
ypač apsirengusiam zu 
periniu maišu.

Bet pagrindinis jos 
užsimojimas — ko pla
čiau pavaizduoti tenykš
tį žmonių gyvenimą. Nu
žmogintose ir nuolati
nės baimės sąlygose gy
veno ir tie tremtiniai, 
kurie ten buvo atgabenti 
1931 m., bet kur kas 
sunkiau buvo S. Rokienei 
ir jos bendralikimiams. 
To baisaus gyvenimo 
vaizdas yra neatšaukia
mas ir nesunaikinamas 
kaltinimas sovietinei 
santvarkai. Sakykite, jei 
kas norite, kad taip bu
vo, bet jau niekada nebe
bus, bet tokiu sakymu ti
kėti reikia lygiai tokio 
pat, bur būt, didelio nai
vumo, kokia didelė yra 
buvusi šios knygos auto
rės ir tūkstančių kitų 
kančia. Taip buvo ir taip 
dar gali būti!

Ši gera knyga, kuri liu
dija, kaip buvo ir kaip ga 
Ii būti beteisiškoje žmo
nių naikinimo valstybė
je, greičiausia, bus ver
čiama į svetimas kalbas, 
kad ir tokio patyrimo ne
turėjusieji susipažintų 
su visomis Sibiro baisy-? 
bėmis. Apskritai knyga 
ir parašyta gerai, ne
skaitant kai kurių smul
kių pasikartojimų ir be
prasmiškų propagandi
nių įtarpų. Knyga visais 
tais gyvenimiškais vaiz
dais taip stipriai kalba, 
kad visokia propagandi
nė publicistika tik gadi
na ją. K. Abr.

(Europos Lietuvis, 
1969 m. Nr. 2).

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ONĄ PALTUVIENĘ AMŽINYBĖN
PALYDINT

Gausaus lietaus lašais, ta
rytum atsisveikinimo aša
romis, aplaistytas kuklus 
kapas Los Angeles švento
jo Kryžiaus kapinėse. Ne
paisant lietaus Onos Kond- 
ratavičiūtės-Paltuvienės pa
laikus palydėjo gausus bū
rys losangeliečių. Daugelis 
ją iš seniau pažino, kiti ati
davė paskutinę pagarbą, 
užjausdami jos vyrą, žino
mą visuomenės veikėją, 
Stasį Paltų.

Velionė Ona Paltuvienė.

Prie karsto būrelis gimi
nių. Artimiausieji — jos 
vyras Stasys ir sūnus Al- 
fredas-Visvaldas, jau bai
gęs Kalifornijos universite
tą istorijos-pedagogikos ba
kalauro ir magistro laips
niais. Neginčyjamas velio
nės Onos nuopelnas, kad sū
nus ne tik neužmiršo tėvų 
kalbos, bet seka abiejų pa
triotiniais pėdsakais.

Velionė Ona Kondravičiū- 
tė-Paltuvienė kukliai žengė 
savo gyvenimą, pradžioje 
tėvų globojama, vėliau kurį 
laiką viena, o ilgiausiai vy
ro Stasio lydima. Ji buvo 
gimusi 1905 m. birželio 3 d. 
Gatčinoje, netoli Petrapilio. 
Jos tėvas Jonas Kondrata
vičius buvo kilimo panevė
žietis, motina Ieva — mari- 
jampolietė. Pirmojo Pasau
linio karo ir rusų revoliu
cijos sūkuriai nubloškė šią 
šeimą net į pavolgį, kol, pa
galiau, 1920 metais galėjo 
galutinai sugrįžti į tėvynę. 
Pradžioje apsigyveno tėvo 
gimtinėje, Sereikonių kai
me, Pumpėnų valsčiuje.

Velionė 1927 m. baigė 
Kauno "Aušros” gimnaziją. 
Po to studijavo universitete 
kalbas.

Netrukus ji gavo tarny
bą žemės Ūkio Ministerijo
je, bet greit perėjo į Užsie
nių Reikalų Ministeriją, 
pradžioje dirbdama Teisių 
A d m i nistracijos departa
mente, o vėliau — Politikos 
departamente, kur išbuvo 
ligi pat mūsų valstybės ne- 
priklausomy b ė s žlugimo. 
Paskutiniu metu ji buvo už
sienių reikalų ministro J. 
Urbšio ir Politikos Depar
tamento direktoriaus E. Tu
rausko sekretore svarbiems 
raštams. Pirmosios bolševi

kų okupacijos metu kurį 
laiką buvo ir Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus sekretore. Vo
kiečių okupacijos laikais 
tarnavo Prekybos ir Pra
monės Rūmuose, S. Lūšio 
vadovybėj e.

Tarnaudama visur pasi
žymėjo nepaprastu darbš
tumu; pareigingumu ir bu
vo apdovanota D.L.K. Gedi
mino ordinu.

Tremtyje gyvendama la
bai sielojosi Tėvynės užgro
bimu.

1969 m. vasario 12 d. ji 
mirė, sulaukusi 63 metų 
amžiaus, svetimoje, nors ir 
svetingoje žemėje.

Kaip vertino velionės 
Onos Paltuvienės darbus ją 
pažinusieji ir su ja dirbu
sieji, įrodo raštu jos vyrui 
prisiųstos užuojautos iš 
Lietuvos atstovo Juozo Ra
jecko ir iš Lietuvos gen. 
konsulo dr. J. J. Bielskio. 
Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjas dr. S. 
A. Bačkis, atvykęs Vasario 
Šešioliktosios proga į Los 
Angeles, pareiškė savo 
užuojautą žodžiu.

Dar viena nuoširdi dukra 
išėjo amžinybėn, tyliai 
mums primindama, kad sa
vas kraštas, sava valstybė 
ir kalba yra mūsų didžiausi 
turtai.

Savo ir žmonos vardu 
jungiu giliausią užuojautą 
vyrui Stasiui ii- sūnui Al
fredui - Visvaldui Paltams 
bei kitiems giminėms.

Andrius Mironas

HELP WANTED MALĖ
FITTERS

WELDERS
TRA1NEES

ELECTRIC EYE BURNERS 
Qualified for top ffcaying jobs. Long 
program. Steady work. Exccllent 
vvorking conditions.

Day and Afternoon Shift

CUSTOM FABRICATORS
15720 Dale

(Near Telegraph & Fenkell) 
Detroit, Mich.

(10-19)

REFRIGERATION 
ENGINEER 

A & P WAREHOUSE 
$4.87 PER HOUR

N. W. Side of Detroit. First class 
refrigeration and low pressure boiler 
operators lic. required.
Call Mr. Jahoda ,12364 Burt Rd., 
Detroit, Mich. Phone (3 13) 838-4980 

bet. 8 a. m. and 4:30 p. m. 
An Equal Opportunity Employer 

(16-19)

FITTERS 
ELECTRIC EYE BURNERS 

Qualified for top paying jobs. Long 
program. Steady work. Excellent 
vvorking conditions.

Day and Afternoon Shift. 
CUSTOM FABRICATORS 

x 15720 Dale 
(Near Telegraph & Fenkell) 

Detroit, Mich.
(17-19)

MULTILITH OPERATOR
Šame experience on 1250 necessary. 
Šame knovvledge of printing.

ALSO 
Journeymen

TOOL and DIE MAKERS 
Curties Industries, Ine. 

34999 CURTIS BLVD. 
F.ASTLAKE, OII1O

Off Lake Shore Freevvay Rt. 2 be- 
tween E. 305 and Vine St. F.xil) 

(18-22)
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Žmogus, kuris nesensta

ADOMAS VARNAS
Pradėdamas šiuos me

tus, sausio 1 d. tyliai už- 
skleido savo 90 metų su
kakties gyvenimo lapą 
mūsų žymusis dailinin
kas prof. Adomas Var
nas. Tai virtinė metų 
savyje sukaupusi daug 
ir įdomių išgyvenimų, 
daug buvo vargta, sielo
tasi, dirbta, kurta ir vi
sa tai paliko mūsų tau
tos kultūriniame ir vi šuo 
meniniame gyvenime gi
lius pėdsakus.

Prof. dail. Adomas 
Varnas ir šiandien ne
išpasakytai judrus, gied
rios nuotaikos, kupinas 
užmojų ir kūrybos. To
kio gražaus amžiaus su
laukusį garbųjį profeso
rių aplankau vieną lietin
gą vasario mėn. popie
tę. Juk įdomu pasižvalgy
ti po tokio žmogaus gy
venimo padangtes, pasi
kalbėti apie šias dienas 
ir valandėlei nuklysti ir 
į jo gyvenimo tolimą pra 
eitį.

Ir šiandien profeso
rius dail. Adomas Var
nas buvo giedrios nuotai
kos. Jo kuklus namelis 
Marąuette Parko ribose, 
Chicagoje, spėjo virsti 
tikra meno galerija. Kuk 
lių kambarių sienas dabi
na jo kūrybos darbai. 
Čia nuo sienos žvelgia 
mūsų valstybininkas pir
masis ir paskutinis Lie
tuvos prezidentas Anta
nas Smetona, mūsų kal
bos tėvas Jablonskis, o 
ten va, giedrusis Tumas 
Vaižgantas, į bendrą 
draugystę jungiasi ir 
prel. Juras. Kiek toliau 
ankstyvą rytmetį 1919 m. 
sostinę Vilnių, artėjant 
bolševikams, apleidžia 
ministeris pirmininkas 
Šleževičius, Šleževičie
nė, Bortkevičienė ir ro
gutėmis veža, berods, vP 
sas valstybines paslap
tis. Tai pranašinga trem
tis ir vėlesniais metais 
ištikusi mūsų tautos da
lį.

Įkopus į antrą aukštą 
pajunti prof. dail. Adomo 
Varno kasdieninį gyve
nimą — darbo nuotaikas. 
Viduryje kambario ant 
staliuko išdėlioti dažai, 
teptukai ir kitos darbo 
priemonės. Drobėje ka
lasi Vilnaus gotikos de
talės.

— Čia gims naujaspa-

Marija ir Adomas Varnai, visą širdĮ yra atidavę Lietuvių Mon
tessori Draugijos darželiui. Nuotraukoje su viena auklėtine, kuri 
pradžioj negalėjo kalbėti, bet vėliau M, Varnienės pastangomis 
galėjo normaliai kalbėti.

JURGIS JANUŠAITIS

veikslas. Užsakytas. 
Prašė iš mūsų amžinojo 
miesto detalę. Atrodo 
pavyks įkvėpti jam gyvy
bę, linksmai nusiteikęs 
pradeda pokalbį mūsų 
mielas profesorius 
dail. Adomas Varnas.

— Matau, profeso
rius, esate tvirtas ir kū
rybingas. Gal ką daugiau 
galėtumėte pažerti iš 
savo paskutiniųjų užmo
jų-

— Užmojų turiu daug, 
bet laiko mažoka. Čia 
kartais praleidžiu die
nas nuo 7 vai. ryto iki 
12 vai. vakaro. Bet dar
bų įveikti nepajėgiu. Dar 
ir kiti rūpesčiai spau
džia. Kaip žinote sielo
jamės Montessori vaikų 

Prof. Adomui Varnui piešiant, jo žmona mėgsta bcfti šalia jo.

darželiu. J jį sudėjome 
mudu su žmona visas vil
tis. Problemų su jo iš
laikymu labai daug. Sle
gia finansiniai rūpes
čiai. Svetimiesiems ga
li atitekti, jeigu savieji 
nesutarsime ir nesirū
pinsime. O būtų gaila. 
Tiek įdėjome širdies, ne
miegotų naktų, tiek pla
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nuota. O mano gyvenimo 
palydovė Marija, visą 
amžių pašventusi Mon
tessori auklėjimo meto
dams ugdyti ir juos įpi— 
lietinti lietuvių tarpe, 
dabar tai taip pat skau
džiai išgyvena. O šis dar
želis būtų graži dovana 
mūsų mažiesiems ugdy
ti, — skundėsi profeso
rius rūpesčiais, kurie 
turėtų kristi ant visos 
lietuvių visuomenės pe
čių.

— Turiu, tiesa pasa
kius, daug nebaigtų dar
bų — toliau jis tęsė po
kalbį. — Juos manau ne 
tolimoje ateityje baigti. 
Savo "jauno" amžiaus su - 
kakčiai atžymėti ruošiu 
savo kūrybos darbų ap
žvalginę parodą. Inten
syviai ruošiuosi išleis

ti lietuviškų kryžių pla
čios apimties leidinį. O 
štai čia matote lietuviš 
kų pavardžių kortelydę, 
kurioje sutelkta per 35. 
000 lietuviškų pavardžių 
Numatau išleisti pavar
džių žodyną, kurio tiks
las būtų prisidėti prie 
mūsų tautos kilmės su
sekimo. Tai milžiniškas 
darbas. Jį pradėjau 1956 
metais. Prenumeruoja 
me visus laikraščius ir 
žurnalus. Žmona nakti
mis juos sklaido, suran 
da pavardes, jas išren
ka ir vėliau grupuoja
me, ko pasėkoje štai ši 
kartolydė, — sklaidyda 
mas korteles, iš dėžu
čių išimtas aiškino sa
vo didžius planus profe 
sorius dail. Adomas 
Varnas.

— Visam tam darbui 
reikia milžiniškos svei
katos, kantrybės ir kū
rybingumo polėkių. Sa
kykite, pone profeso
riau, kokios gyvenimo 
paslaptys jus lydi tokio 
gražaus amžiaus ir kū
rybos keliais?

— Mano gyvenimas da
bintas vien vargais ir ne
sėkmėmis. Nuo pat vai
kystės pelniau sau duo
ną, ieškojau kelių į moks
lą. Augau prie patėvio, 
kuris atsisakė mano at
eitimi rūpintis ar bet
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Profesorius dailininkas Adomas Varnas V. Valaičio nuotrauka

kuo padėti. Pakėlęs 
daug vargo ieškojau ra
mybės ir dėl to savo 
noru buvau įstojęs į 
Kauno kunigų seminari
ją ir joje išbuvau tris su 
puse metų, nuo 1896 iki 
1900 metų laikptarpyje. 
Bet ieškotos ramybės ir 
čia neradau. Ir čia kas
dienybė reali, su kasdie
ninėmis intrigomis. Bū
damas seminarijoje pa
mėgau piešti. Tą darbą 
dirbau slapčia, nakti
mis, nes vadovybė draus- 
davo pašalinius darbus. 
Pagaliau nepakėliau ku
nigų seminarijos aplin
kos, likvidavau visą sa
vo asmenišką turtelį ir 
įstojau į Petrapilio me
no mokyklą. Čia ir pra
sidėjo mano keliai į me
no pasaulį, kuriamepra- 
leidau visą savo gyveni
mą.

Prie tų nesėkmių prisi 
dėjo ir kitos. Sirgau 6 
kartus pliauritu, iš judu 
kartu šlapiu. Septynis 
kartus plaučių uždegimu 
iš jų du kartu krupozi- 
niai. Turėjau dvi opera
cijas, teturiu vieną penk - 
tadalį skrandžio. Nuo 
1928 m. kankina venų iš
siplėtimas, 1943 metais 
banditų buvau peršautas 
per krūtinę. Esu sirgęs 
visomis žinomesnėmis 
ligomis. Penkiasdešimt 
vienus metus rūkiau ir 
pakeldavau stiklelį. Visą 
tai nugalėjau tik ypatin
go ryžto ir optimizmo 
dėka, kurio gyvenime ne- 
stokoju ir dabar. Dali
nai gal ir paveldėjau 
giedrias nuotaikas iš sa

"Vienuolika meno apaštalų"-Kauno meno mokyklos mokytojų tarybos posėdis 1928 m. Dail. Adomo 
Varno šaržas.

vo motinos, kuri mirė su
laukus 93 metų amžiaus.

Optimizmas iryradva 
sinės galios, žmogų pa
laikančios. Nereikia pa
miršti fizinių aplinky
bių. Nesiųsk kito į krau ■ 
tuvę duonos parnešti, o 
pats eik keletą blokų. 
Reikia judėti ir judėti. 
Tas užtikrina ilgesnį am
žių.

įvairūs visuomeniniai 
susibūrimai, teatrai, me

Prof. A, Varnas savo studijoj darbo metu

no parodos, kultūriniai 
parengimai plačia to žo
džio prasme duoda nepap
rastos paskatos ir iš
tvermės nugalėti daugy
bę gyvenime sutinkamų 
kliūčių, skaidrina nuo
taiką, ilgina amžių. Vi
sa tai žmogui reikalinga 
lygiai taip, kaip žuvims 
vanduo.

Labai noriai bendrau
ju su mūsų jaunimu, jį 

(Nukelta į 6 psl.)
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ADOMAS
VARNAS

Dail. A. Varnas jaunystėje

(Atkelta iš 5 psl.) 
mėgstu, myliu ir jie ma
ne myli. Su jaunimu turiu 
daug apie ką pasikalbė
ti, daug ko jam pasaky
ti. Bendraudamas su jau
nimu ir pats tampu jau
nesniu. Gi žvelgdamas į 
ateitį, bandau ir šių die 
nų modernizmą. Nerei
kia baugintis bandyti ar 
galima ko nors pasiekti 
ir šioje srityje.

— Gal kokįbūdingesnį 
išgyvenimą iš savo jau
nystės galėtumėte at
skleisti?

— Tai būtų caro lai
kais, 1903 m. Prie Jo
niškio Krago klojime vai
dinome "Amerika Pirty
je". Žiūrovų susirinko 
daug. Tą veikalą pats re
žisavau ir jame vaidi
nau vyriausiąją rolę. Tai 
buvo savotiška demons
tracija. Tas, žinoma, 
nepatiko žandarams. 
Grėsė bausmė. O dar 
prieš akis ir šaukimas į 
rusų armiją. Bėgau į Vo
kietiją, o vėliau į Kro
kuvą. Torne vėl buvau 
suimtas ir etapu grąžin
tas į Rusiją. Bet Lietu
voje pabėgau iš žandarų 
nagų, persirengiau kuni
go rūbais ir iš Panevė
žio nakčia išvykau į 
Livny, Orlovgubernijon, 
pas savo draugą dailinin
ką Aleksandrovskį. Su 
juo padarėme vizitus to 
miesto diduomenei —ar- 
chirejui, apskr. viršinin 
kui, gimnazijos direkto
riui, miesto burmistrui, 
mokytojų seminarijos di
rektoriui. Aš visą laiką 
buvau kunigo rūbais. Tuo 
sumaišiau pėdas ir žan
darmerija aprimo ma
nęs ieškoti. Po to Alek- 
sandrovskis davė 25 rub
lius ir su jo brolio pasu 
pusiau kunigiškai, pu
siau civiliškai apsiren
gęs pasiekiau Varšuvą ir 
čia gyvenau kaip Alek- 
sandroviskis pas vieną 
dailininką. Reikėjo pra
gyvenimui pinigų, o jų ne 
buvo. Tada tas dailinin
kas už duoną ir kelius 
rublius davė man pada
ryti stacijas, kurios bu 
vo skirtos Joniškio baž
nyčiai, kaip vėliau suži
nojau,kur klebonavo kun. 
Šiaučiūnas. Darbą atli
kau gerai, bet drauge tas 
mane ir labai paveikė, 
kad meną reikėjo keisti į 
duoną. Ir tas trumpas ma - 
no gyvenimo epizodas 
lemtingai lėmė, kad li
kau visą gyvenimą išti
kimas menui.

— Suprantu, Jūsų gy
venimas pilnas tokių iš- lonų pokalbį profeso- 
gyvenimų. Apie juos bū
tų galima daug ir pla
čiai kalbėti. Bet jau ge
rokai Jus, pone profe
soriau, įvarginau. Tad

TĖVU IR JAUNIMO PAREIGA TAUTAI
(Atkelta iš 3 psl.)

soms kolonijoms ar vi
soms šeimoms. Bend
ras rūpestis yra Lietu
vių Bendruomenės. O 
dar svarbiau, ypatingas 
rūpestis turėtų būti kiek
vienos lietuvių šeimos. 
Čia išvardintų blogybių 
pašalinimas yra kiekvie 
nos lietuviškos šeimos 
atsakomybė ir tiesiogi
nis uždavinys.

Norėdami suprasti jau 
nimo galvosenos ir jone - 
rangumo priežastis, tu
rim išgvildenti jo aplin
ką, tiek lietuvišką, tiek 
svetimąją. Jei yra lie
tuvybės atžvilgiu, trūku
mu jaunime, tai dalinai 
pati lietuvių visuomenė 
yra kalta. Tuo labiau 
tėvai kalti. Tautinė kul
tūra yra visų kartų da
rinys. Kol dar yra su
sipratęs prieauglis,kuris 
galės perimti kultūros 
lobyną, tai galime saky
ti, kad ta kultūra yra gy
va ir kūrybinga. Šis tau
tinės kultūros tęstinu
mas yra dvasinis, tai 
yra, viena karta perduo
da savo patyrimus ir įs
pūdžius kitai. Sociologai 
vadina šitą kultūrinį san
tykį socializacija ar šū
vi suomenėj imu.

Socializacija yra žmo
gaus visuomeninės pri
gimties galių išskleidi
mas, jo įaugimas visuo
menėm perimant tos vi
suomenės normas, ver
tybes ir taisykles. Nie
kas negali tobulinti tau
tinę kultūrą, jei jis ne
perima ir neįsisąmonina 
tos kultūros vertybių. O 
įsisąmoninti vertybes, 
reikia pirm susipažinti 
su jomis. Pas mus vyks 
ta silpnas suvisuomenė- 
jimas. Tai yra, viena 
karta nesugeba perduoti 
savo vertybes ir įspū
džius kitai. Savaime 
krašte socializaciją pa
pildo aplinka, jinai na
tūraliai vyksta. Tremty 
tautinė kultūra perkelta 
į grynai dvasinę plot
mę, dirbtinai išlaikomą. 
Už tat, jei norima užtik
rinti kultūros tęstinumą, 
reikia sąmoningai suda
ryti sąlygas tautybės 
klestėjimui. Deja, taip 
nėra pas mus. Kažkodėl 
kiekviena generacija ver
čiama viską savaip įsi
gyti ir patirti. Tas reika
lauja daug laiko ir jėgų.
Kokios pasekmės?. Nau- pastebimas sendraugių - 
jieji veikėjai tik paga- filisterių tarpe. Kitaip 
liau atsiekia tą, ką tė- sakant, atsiranda ištiki- 
vai prieš 10-20 metų bu- mybė kolegoms ar drau- 
vo patyrę. O kiek laiko gijai, bet ne tautinei bend- 
ir energijos būtų šutau- ruomenei. Dažnai jauni- 
pyta ir pozityviau panau- mas seka tokių vyres- 
dota, jei vyresnioji kar- niųjų pavyzdį. Organiza- 
ta sąmoningai perduotų cijos dažnai atlieka tik 
savo kultūrinį kraitį jau - gryną formalumą: suei- 
nesniajai. Nereikėtų kas 
kart kultūriniai atgimti; 
mūsų kultūra tobulėtų, 
ne tik išsilaikytų, jei 
būtų sveika sistematinga

leiskite paklausti pasku
tinį klausimėlį. Ką ga
lėtumėte pasakyti pa
mokančio mūsų visuo
menei?

— Kad kuo greičiau
siai atsisakytume žemų 
polinkių — pavydo ir iš 
didumo ir kad įkūnytume 
vienybę visoje lietuvių 
išeivijoje, — baigė ma

rius dail. Adomas Var
nas.

šiam tauriam mūsų 
tautos vyrui ilgiausių ir 
sveikiausių metų! 

socializacija, kuri eitų 
palaipsniui per tėvus, 
draugiją ir Bendruome
nę.

Blogos socializacijos 
žymės yra: tėvų irvisuo 
menės abejingumas, po
litinis uždarumas ir kom
fortas, kaip aukščiau
sias siekis.

Tėvai dažnai neno
rom auklėja lietuviškai 
vaikus. Visuomenės nor
mos spaudžiami, tėvai 
tik paviršutiniškai atlie
ka pareigą tautai. Vaikų 
gabenimas į šeštadie
nines mokyklas, stumia
mas į organizacijas ir 
vaikų varymas į minėji
mus — visi šitie veiks
mai atliekami nenorom, 
pro forma. Tarsi, tėvai 
atlieka kokį nors ritualą 
ir tuo tenkinasi, jog atli
kęs pareigą tautai. Juk, 
ir vaikas žino, kada jam 
teikiamas grynas pini
gas, kada tik formalu
mas. Vaikai ir paaug
liai pastebi, kad tėvai 
patys netiki tais patrio
tiniais šūkiais, kuriais 
dangstosi, norėdami sku
biai ir trumpam paveikti 
vaikus. Kiek iš tikrųjų 
stengiasi tėvai įkvėpti į 
vaikus lietuvišką dva
sią? Kiek iš jų tik pa
viršutiniškai perduoda 
savo tradicijas vaikams, 
o pasiteisina visiems, 
jog svetima įtaka nutau
tina vaikus. Ar jie rim
tai galvoja, kad vaikai 
bus lietuviais, jei kas 
šeštadienį praleis va
landėlę mokyklėlėje, o 
tuo tarpu per visą savai
tę žiūrį į amerikietišką 
televiziją ir net tarp sa
vęs angliškai tauškia. 
Kaip gali jaunimas gerb
ti tėvų tradicijas, jei pa 
tys tėvai jų neįvertina?

Organizuota visuome
nė, ypač Bendruomenė 
irgi dailinai kalta. Išsky
rus jaunimo ir studentų 
organizacijas, kam rūpi 
jaunimo verbavimas įlie- 
tuvišką veiklą? Juk aks
tino nėra iš tėvų pusės. 
Dažnai jaunimo organi
zacijų vadovybės nesi
stengia įkvėpti pareigin
gumo lietuvių visuome
nei. Atsiranda tokių pa
radoksų: jaunuolis išti
kimas skautams ar atei
tininkams, bet jam išvis 
nerūpi kolonijos bendras 
kultūrinis gyvenimas. 
Šis paradoksas taip pat 

gos, paskaitos, rinkimai 
ir parengimai. Visi tie 
vyksmai tik paviršutiniš
ki, jei jie negilina tauti

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

MOTUU FEPJMt-SMUggį

Mokamas už vieny metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

nio susipratimo, jei jie 
neskatina noro grupės 
kultūrinį lygį pakelti. Or 
ganizacija, vietoj prie
monė tobulinti kultūrą, 
tampa pačiu tikslu.

Laikas jau pribrendo 
atlietuvinti jaunas lietu
viškas šeimas ir sulietu 
vinti jų vaikučius. Anais 
laikais, kaimo gyvenime 
močiutės prižiūrėdavo 
vaikaičius ir visos trys 
generacijos išliko lietu
viškos. Šiandien seneliai 
taipogi turėtų daugiau dė
mesio kreipti į savo vai
kaičius. O tėvai su bręs
tančiais vaikais turi dar 
sunkesnį uždavinį išei
vijoje, būtent, ne vien 
išlaikyti vaikų lietuvy
bę, bet ir stengtis išlai 
kyti kolektyviai, per 
Bendruomenę ar kitas 
organizacijas, kaimynų 
vaikų lietuvybę, kad vai
kams susidarytų aplin
kybės sukurti naujas lie 
tuviškas šeimas.

šeima yra tautos gyvy
bė. Lietuvis turėtų kurti 
lietuvišką šeimą. Tėvų 
pareiga — auklėti vai
kus, įkvėpti jiems tėvy
nės meilę. Vaikų parei 
ga — gerbti tėvus ir jų 
kalbą. Jeigu genda ir 
žūsta šeimos, turi gesti 
ir žūti visa tauta. Ir prie - 
šingai, jeigu yra tvirtos 
ir sveikos šeimos, tokių 
tautų niekas negali iš
naikinti. Mūsų nedidelė 
tauta žymiai sumažės 
dabartinėje nelaimėje. 
Todėl jau dabar kiekvie
nam lietuviui turi rūpė
ti tautos išsilaikymo ir 
gausėjimo 
Tauta auga 
šeimoje.

Jaunimas 
mas tautai, jei jaunimas 
ją gerbia. Mes turime 
įkvėpti į jaunimą tautinę 
savigarbą ir tą jiems 
įkvėpsime tik tada, kada 
juos lietuviškai auklėsi- 
me.

klausimas, 
ir miršta

yra ištiki-

1. Duokime vaikams 
lietuviškus vardus. Jie 
niekuomet negalės atsi
sakyti nuo vardo; tas lie
tuviškas vardas vaikui 
visuomet primins, kad 
jis esąs lietuvis.

2. Pamokykite savo
vaikus lietuviškų daine
lių: tų pačių dainelių,
kurias patys jauni bū
dami dainavote, ir kurių 
mes tiek daug ir tokių 
gražių turime.

3. Papasakokite vai
kams apie mūsų tautos 
praeitį, jos senovinę di
dybę, vargus ir atgimi
mą, apie knygnešius, 
apie Nepriklausomybės 
laikotarpio kultūrinius 
ir kitus laimėjimus, ir 
ypač apie šių dienų var
gus ir partizanus. Pa
brėžkite lietuviško ge- 
niališkumo ir didvyriš
kumo laimėjimus.

4. Jei patys galite, pa
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švieti- 
skaity-

mokykite vaikus lietuviš 
kai skaityti ir rašyti. 
Prašoma lietuvių tėvų 
kasdien skirti 
minučių savo 
lituanistiniam 
mui: rašymui,
mui, pokalbiams lietuviš- 
komis temomis.

5. Tėvai turi žiūrėti į 
mūsų atžalyną kaip į lie
tuvius, o ne lyg į kokius 
svetimos valstybės pi
liečius. Jų kambarius 
puošti lietuviškais pa
veikslais, nuotraukomis 
ir žemėlapiais. Kiekvie
no lietuviuko knygų len
tynoje turėtų būti Lietu
vos istorija (nors ir ang
liškai parašyta), lietuvių 
- anglų kalbų žodynas, 
Lietuvos žemėlapis ir ge
ografijos, ir lietuvių gra
matikos tomai.

6. Jei mūsų jaunuoliai 
jau moka lietuviškai skai
tyti, paraginkime juos 
pasiskaityti Lietuvos is
toriją, literatūrą, laik
raščius bei žurnalus.

7. Namuose tėvai su 
vaikais kalbasi tik lietu
viškai. Vaikams savo tar
pe leisti kalbėti tik lie
tuviškai, ar broliai, ar 
seserys, ar su iš kitur 
atvykusiais lietuvių vai
kais. Pratinkite jaunimą 
melstis tik iš lietuviškų 
maldaknygių. Kaip žmo
gus meldžiasi, taip jis ir 
galvoja. Šeimos galėtų 
įvesti piniginę bausmę 
nelietuvišką žodį pasa
kiusiam, nesvarbu tėvui, 
motinai, broliui, sese
riai, sakykime po 10 cen. 
tų. Piniginę pabaudą dė
ti dėžutėn ir bausmių 
bankeliui pasunkėjus — 
pinigus paaukoti lietuviš 
kai įstaigai, sakysime, 
Vasario 16 lietuvių gim
nazijai Vokietijoje.

8. Tėvai turėtų įkal
binti, o nepriversti jau
nimą įsirašyti į lietuvių 
organizacijas, kaip: į vy
čius, skautus, ateitinin
kus, sporto vienetus, į 
studentų sambūrius, stu. 
dentų sąjungą, tautinių 
šokių grupes, chorus ir 
vaidintojų 
kiu būdu 
bendrauti 
žininkais

9. Reikalui esant, tėvai 
turėtų kreiptis į savo jau
nimą, prašant parašyti 
kuriuo nors lietuvišku 
reikalu laišką kitatau
čių politikams, spaudai, 
ginant savo tautos rei
kalus. Reikia jaunimą 
pripratinti prie konkre
taus lietuvių visuomeni 
nio darbo iš jaunų dienų.

Lietuviškos šeimos už 
davinių vykdymas, tiek 
iš tėvų pusės, tiek iš 
vaikų pusės, yra būti
nas ir kasdien atlikti
nas. Visi lietuviai, tiek 
tėvai, tiek vaikai, turi 
pažinti Lietuvą. Kiekvie - 
nas iš mūsų turi žinoti, 
kur lietuvis verkia, o 
kur džiaugiasi, kur 
vargsta, o kur turtuo

ratelius. To- 
jie priprastų 
su savo am- 
lietuviukais.

se, kur apleistas ir kur 
nuskriaustas, o kur lais
vas ir laimingas, kad 
galėtume matyti, kuriam 
broliui reikia padėti, o 
nuo kurio prašyti pagal 
bos; turime žinoti jaus
mus, galvojimą ir dar
bus visų lietuvių, idant 
būtų aišku, ant ko gali
ma remtis, norint apgin
ti savo tėvynę ir suteik
ti jai laimę.

(Ištrauka iš dr. A. 
Budreckio paskai
tos skaitytos Balti- 
morėj vasario 23 d. 
Nepr iklau somybė s 
Šventės minėjime).

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Sausio 22-26 d.d. Ženevo
je įvyko Pasaulinės Katali
kų Moterų Organizacijų 
Unijos (WUCW0) suorga
nizuotas Europos katalikių 
moterų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 25-kių Eu
ropos kraštų katalikių mo
terų organizacijų atstovės. 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Pasaulinę Są
jungų (LKMOPS) atstova
vo Birutė Venckuvienė iš 
Paryžiaus.

Šuva žiavime išklausius 
pranešimus, susipažinta su 
kiekvieno atstovaujamo Eu
ropos krašto katalikių mo
terų organizacine veikla. 
Toliau svarstytos sekančios 
temos: Bažnyčia Europoje, 
Moters įnašas Europos vie
ningumo ugdyme ir Emi
gracija Europoje.

B. Venckuvienė suvažia
vime padarė pranešimą apie 
LKMOPS veiklą, taip pat 
informavo apie Bažnyčios 
padėtį sovietų okupuotoje 
Lietuvoje ir ten esamas re
liginio gyvenimo sąlygas.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Šiaurės Amerikos Pabal
tiečių stalo teniso pirmeny
bės įvyks š. m. kovo mėn. 
15 d. Toronte, Toronto 
Table Tennis Centre — 337 
Spadina Avė. Pradžia 10 
vai. iš ryto, žaidynės bus 
vykdomos vyrų, jaunių ir 
moterų klasėse; individua
lūs susitikimai, komandinės 
varžybos ir dvejetai. Daly
vių skaičius nėra ribojamas. 
Kviečiama Amerikos ir Ka
nados lietuvius stalo tenisi
ninkus gausiai dalyvauti. 
Registracijos mokestis $1 
asmeniui. Jokių kitų mokes
čių nebus, šias žaidynes 
praveda lietuviai ir jų or
ganizaciniais reikalais rū
pinasi Aloyzas Kuolas, 102 
Beresford Avė., Toronto 3. 
(tel. RO 9-7051). Nedel
siant prašom p. A. Kuolui 
pranešti apie dalyvavimą.

MALĖ
MACHINE REPAIRMEN

Mušt have journeyman's card. Ex- 
perience in repairing erankshaft, 
lathes and grinders helpful būt not 
necessary. Apply to Personnel Dept.
JACKSON CRANKSHAFT DIVISION 

Muskegon Motor 
Specialties Co.

23 14 Tyson St., Jackson, Mich. 
An Equal Opportunity Employer
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1969 m. kovo 5 d. DIRVA

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
ŽUVO AUTOMOBILIO 

KATASTROFOJE
Antanas Puškorius gyv. 

Eastlake, Ohio, žuvo auto
mobilio katastrofoje. Pali
ko žmoną ir vaikus. Po ge
dulingų pamaldų šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje palai
dotas pirmadienį, kovo 3 d., 
Kalvarijos kapinėse.

• Otonas Liutkevičius 
praeitą šeštadienį, kovo 1 d. 
mirė nuo širdies smūgio. Po 
gedulingų pamaldų šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, 
kovo 4 d. palaidotas Visų 
Sielų kapinėse, palydėjus 
gausiam būriui giminių ir 
pažįstamų.

• Dr. A. Geručio pagerbi
mas ir jo redaguoto veikalo 
"Lituaniania”, kurį išleidžia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas, pristatymas Cleve
lando visuomenei ruošiamas 
kovo 30 d. Vieta ir smul
kesnė programa bus pra
nešta vėliau.

PAVYKĘS VAIDINIMAS
Retai kada Clevelande pa

rengimas sutraukė tiek 
žmonių, kaip Chicagos Sce

J.G. Henninger A. Sabatino Ch. R. Blessing

Society National Bankas, kaip praneša tarybos pirmininkas ir pre
zidentas Walter F. Lineberger, J r., įsteigė Administracijos Departa
mentą koordinavimui ir priežiūrai daugėjančią to banko skyrių Cu
yahoga apskrityje.
■ John G. Henninger, viceprezidentas ir vedėjas šio banko Va n Aken 
skyriaus per pastarus 16 metą, pakeltas viceprezidentu ir paskirtas 
to naujo departamento vedėju. Trumpu laiku bus paskirta daugiau as
menų to departamento reikalams tvarkyti.

Anthony Sabatino, kasinnko padėjėjas, ir dviejų pastarą metų lai
kotarpy darbavęsis Society's Van Aken skyriuje, paskirtas vedėju 
Henninger vietoje.

Charles R. Blessing, padėjėjas Society’s Turneytownskyriaus,pa • 
skirtas kitoms pareigoms.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Maloniai kviečiame visus į
KAZIUKO MUGĘ-VAKARĄ
SU LIETUVIŠKĄJA SKAUTIJA 

Šeštadienį, kovo 8 d.
šv. Mergelės Nepaliaujamos Pagalbos 

parapijos salėje, 
18022 Neff Road.
Pradžia 5 vai.

Gražūs išdirbiniai, karšta vakarienė ir saldumynų 
stalas.

LĖLIŲ TEATRAS.
Neringos tunto pasirodymas "Lietuva iš tolo’’.

Neringa — Pilėnai — Klaipėda 
Akademinė Skautija

nos Darbuotojų Sąjungos 
vaidinimas "Bubulis ir Dun
dulis”, kuris pripildė pilną 
Šv. Jurgio parapijos salę, 
jog rengėjai turėjo papildo
mas kėdes pristatyti.

Tas rodo, kad clevelan- 
diečiai pasiilgę gerų vaidi
nimų. Gal tas sukels dides
nį dėmesį ir paramą vietos 
Vaidilos teatrui, kuris pra
eityje yra davęs gerų pa
statymų.

Plačiau apie A. Rūko ko
mediją "Bubulis ir Dundu
lis” bus sekančiuose Dirvos 
numeriuose,

Vaidinimą globojo vysk. 
Valančiaus lituanistinė mo

kykla, kurios išlaikymui 
tenka šio gražiai pasiseku
sio vakaro pelnas,

SUKEITĘ PALTĄ IR 
SKRYBĖLĘ

Praeitą šeštadienį po pa
rengimo šv. Jurgio parapi
jos salėje per klaidą iš rū
binės buvo sukeisti p. Balo 
paltas ir R. Kudukio skry
bėlė. Sukeitusieji prašome 
skambinti p. Balui 382-4997, 
ir R. Kudukiui 522-4845.

TĖVYNĖS ŽIBURĖLIAI
Clevelando Neringos Skau 

čių Tuntas išleido naują 
spalvavimo knygutę mažie
siems.

Knygutę paruošė Mirga 
Kižienė ir Amanda Mulio- 
lienė.

Eiliuotus žodžius parašė: 
Amanda Muliolienė ir Dalia 
Staniškienė.

Piešinius paišė: Vida 
Barzdukienė, Rauda Gela
žienė, Mirga Kižienė ir Ja
ne Motiejūnienė.

Knygutę bus galima gau
ti Kaziuko mugėje kovo 8 
d., arba p, B. Gaidžiūno Pa- 
trijos krautuvėje.

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos susirinkimas 
įvyks kovo 29 d. Holiday 
Inn. svetainėje prie 1-71 ir 
18 kelio, Medina, Ohio. Tel. 
725-4571.

• Adv. Julius Smetona 
žuvusios Neringos Karaliū
tės atminčiai paaukojo 25 
dol. Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinei mokyklai
TARĖSI LIETUVIŲ NAMŲ 

STATYBOS REIKALAIS
Praeitą ketvirtadienį, va

sario 27 d., Lietuvių salėje 
įvyko lietuvių organizacijų 
atstovų informacinis susi
rinkimas, kurį sukvietė Cle
velande planuojamų statyti 
Lietuvių Namų komitetas.

Buvo išklausyti organiza
cijų pageidavimai ii- pasiū
lymai.

Pirmininkavęs posėdžiui 
Mačys pastebėjo, kad bus 
atkreiptas dėmesys į tuos 
p a g eidavimus, planuojant 
patalpų išdėstymą ir kvietė 
jau dabar organizacijas įsi
jungti į Lietuvių Namų sta
tybos akcijų platinimą. Kuo 
greičiau bus sukelti reika
lingi pinigai, tuo greičiau 
bus realizuoti namai, kurie 
numatyti statyti prie East 
185 St. ir Neff Rd. sklype.

• Religinės šalpos Vajus 
Clevelande vykdomas kovo 
mėnesį. Clevelando ir apy
linkių lietuviai laiškais pa
prašyti savo aukas pasiųsti 
paštu arba kitą sekmadie
nį, kovo 16 d. atiduoti šv. 
Jurgio parapijoj antrosios 
rinkliavos metu.

Religinė šalpa teikia pa
galbą ir rūpinasi parapijo
mis bei tikinčiaisiais Lietu
voje.

L. K. Religinės šalpos 
Komitetą Clevelande suda
ro: kun. K. žemaitis, O. Ži
linskienė, I. Sušinskienė, H. 
Stasas, Z. Obelenis, L. Ke- 
ženius ir A. Garka.

Mokiniai ir tėveliai šv. Kazimiero lit. mokyklos surengtame Vasario 16 minėjime. Prieky sėdi 
mokyklos vedėjas A. Tamulionis, parapijos mokyklos vedėja sesuo Emma, mokytojai S. Kazlauskienė 
ir V. Kavaliūnas. J. Vyšnionio nuotrauka

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Vasario mėn. 22 d. šv. 
Panelės Nepaliaujamos Pa
galbos parapijos salėje įvy
ko šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos Lietuvos Ne
priklausomybės šventės mi
nėjimas.

Atidarymo žodį tarė ve
dėjas A. Tamulionis, pami
nėdamas šios brangios die
nos reikšmę visiems lietu
viams, kur jie bebūtų — 
gimtajame krašte, tremty
je, ar išeivijoje.

Po to sekė mokytojo J. 
Vyšnionio kalba, kurios te
ma buvo lietuvių tautos ke
lias į nepriklausomybę. Kal
bą paįvairino spalvingos 
skaidrės, vaizduoj a n č i o s 
mūsų istorijos žymesnius 
asmenis bei vietoves. Moki
niams buvo priminta, kad 
1918 metais Lietuva neįsi
kūrė kaipo nauja valstybė, 
bet, kad po ilgos caristinės 
Rusijos vergijos, ji sau at
gavo — išsikovojo teisę bū
ti laisva ii’ nepriklausoma.

Po kalbos LB Il-osios 
apylinkės valdybos pirmi
ninkas K. žiedonis padarė 
pranešimą apie valdybos 
skelbto dailiojo skaitymo, 
deklamavimo ir rašymo 
konkursą, kuris buvo sukė
lęs didelį susidomėjimą ir 
aktyvų dalyvavimą mokinių 
tarpe. Taip pat pažymėjo 
vertinimo komisijos sunku
mus, išrenkant laimėjusiuo
sius.

Apylinkės valdybos švie
timo reikalų vadovas J. Ži
lionis paskelbė geriausiai

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

REIKALINGA MOTERIS
Padienio darbui antradie

nį, ketvirtadienį, penktadie
nį, dalį laiko, nuo 2:30 iki 
7:30 po pietų. Arti Shaker 
Sųuare. Skambinti po 2:30 
vai. 321-4456.

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

REIKALINGA MOTERIS 
namų ruošos darbams pir
madieniais ir ketvirtadie
niais. Netoli autobuso. Ne
reikia skalbti. Nėra vaikų. 
R e i kalingos rekomendaci
jos. 381-2543. (18-19)

PARDUODAMAS NAMAS
Prie Naujosios parapijos, 

E. 185 g. apsipirkimo cent
ro. Randasi ramioje gatvėje 
prie Nottingham Rd. Vie
nas miegamasis arba darbo 
kambarys apačioje, 3 dideli 
miegamieji viršuje. 14 į, vo
nios. Valgomasis kambarys. 
Puikiai išremontuota virtu
vė su pečium ir indams 
plauti mašina. Būtinai pa
matykite ir įsitikinkite.

Tel. 486-2747.
FLORENCE M. ROME 

REALTY 
18202 Marcelis Rd.

(13-18)

LB Clevelando II apyL valdybos nariai P. Balčiūnas, J. Žilionis 
ir K. Žiedonis su I skyr. I vietos laimėtoja Rita Kazlauskaite.

J. Vyšnionio nuotrauka

šv. Kazimiero lit. mokyklos 7 ir 8 skyr. mokiniai atlieka mon
tažą "Miško broliai". V. Vyšnionio nuotrauka

šoka mokyklos jaunesnioji šokėją grupė. J. Vyšnionio nuotrauka

įvertintų mokinių sąrašą, 
vaizdžiai apibūdi n d a m a s 
dviejų kalbų mokėjimo nau
dingumą.

Pažymėjimais ir pinigi
nėmis dovanomis, skirtomis 
lietuviškai spaudai įsigyti, 
buvo apdovanoti šie moki
niai:

I sk. — R. Kazlauskaitė I 
vieta, P. Staniškis II, R. Ki- 
žys III.

II sk. — A. Miškinis 1, T. 
Ralys II, R. Jonaitytė III.

III sk. — D. Miškinytė ir 
L. Balčiūnaitė 1, E. Kižys 11.

IV sk. — R. Staniškytė ir 
A. Kazlauskas I, R. Kau
nas II.

V sk. — D. Balčiūnaitė I, 
A. Mackevičius II, M. Juo- 
dišius III.

VI sk. — D. Rydelytė I, 
R. Belzinskas II, D. Stri- 
maitytė III.

VII sk. — J. Ignatavičiū- 
tė I, A. Petrulytė II, V. Gu- 
dėnas III.

VIII sk. — V. Nasvytytė 
I, R. Kazlauskas II, A. čiu
berkis III.

IX sk. — R. Balytė ir R. 
Čyvaitė I, B. Kazėnas ir V. 
čyvas II.

X sk. — A. Kavaliūnaitė 
ir D. Bielinytė I, D. Sušins- 
kaitė II.

įteikus dovanas, sekė 
trumpa meninė dalis, kurią 
atliko aštunto ir septinto

Nr. 18 — 7

skyrių mokiniai, globojami 
mokytojų A. Miškinienės ir 
J. Vyšnionio. Ritai čyvaitei 
pritariant pianinu, mokiniai 
išpildė eilėraščių ir dainų 
pynę, skiriamą mūsų miško 
broliams partizanams, ku
rie savo gyvybes atidavė, 
gindami Lietuvos laisvę.

Minėjimas buvo užbaig
tas suktiniu, kurį pašoko 
jauniausioji mokyklos šokių 
grupė, vadovaujama D. Juo- 
dėnaitės ir K. Sušinsko. Vė
liau visi da yviai buvo ne
pailstančio tėvų komiteto 
pavaišinti. (m)

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

KOVO 8 D. Kaziuko mugė 
N. parapijos salėje.

KOVO 15 D. koncertas. Dai
nuoja I. Stankūnaitė ir A. Gri
gas. Rengia šv. Kazimiero lit. 
mokykla.

* KOVO 23 D. Lietuvės par
tizanės minėjimas šv. Jurgio 
parapijos salėje, tuoj po pa
maldų.

KOVO 30 D. Dr. A. Geručio 
pagerbimas ir jo redaguoto vei
kalo "Lithuania" pristatymas.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los metinis balius.
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Mirė Erdmonas
Simonaitis■

žymus Klaipėdos krašto 
veikėjas Erdmonas Simo
naitis, pernai atšventęs 80 
metų amžiaus sukaktį, va
sario 24 d. mirė Vokietijoje.

Velionis buvo gimęs 1888 
m. Spečiuose, Tilžės apskri
tyje. 1919 m. buvo įstojęs 
savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę. 1920 m. buvo 
Klaipėdos kr. direktorijos 
nariu. 1923 m. buvo pakvies 
tas sukilėlių direktorijos 
pirmininku, o 1926 m. buvo 
išrinktas pirmuoju Klaipė
dos kr, direktorijos pirmi
ninku. Vėliau buvo Klaipė
dos apskr. viršininku ir 
Klaipėdos burmistru,

Išeivijoje nuo 1946 m. 
buvo Mažosios Lietuvos Lie 
tuvių Tarybos pirmininkas. 
Gyveno Hemsbache, netoli 
Vasario 16 gimnazijos. Pa
laidotas Mannheime.

A. A.

OTONUI LIUTKEVIČIUI
mirus, jo žmonai, sunui ALGIUI ir dukrai ALDO-

NAI bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

ASD "Šatrijos Raganos” Draugovė 
ir Korp! Vytis

KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI
Lietuvoje mirus, mielus bičiulius JUOZĄ ir PRA

NĄ STEMPUŽIUS ir jų šeimas nuoširdžiai už

jaučiame ir drauge liūdime

Vvr. skautininkui

PRANUI KARALIUI
ir šeimai, tragiškai žuvus jų mylimai dukrai ir

STASĮ J. PALTŲ
ir sūnų ALFREDĄ, mylimai žmonai ONAI ir mo-

seseriai NERINGAI, širdingą užuojautą reiškia tinai mirus, nuoširdžiai užjaučiame

NERINGAI KARALIŪTEI
tragiškai žuvus, skausmo valandoje jos tėveliams,

broliams ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

ir kartu liūdime
Laima Mačytė-Kamaitienė 

ir šeima

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Los Angeles 
skyriaus pirmininko STASIO J. PALTAUS žmo
nai mirus, kolegai

STASIUI J. PALTUI, 
skausmo valandoje, reiškia gilią ir nuoširdžią 
užuojautą

Lietuvių žurnalistų S-gos Centro Valdyba, 
Detroit, Mich.

PARENGĖ ĮSTATŲ 
KEITIMO PROJEKTĄ

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Valdyba, 
vykdydama paskuti n i o j o 
Sąjungos seimo nutarimą, 
sudarė įstatų keitimo pro
jektui parengti komisiją 
(inž. Jonas Jurkūnas, dr. 
Juozas Bartkus ir Antanas 
Juodvalkis), kuriai perdavė 
įstatų keitimo reikalu gau
tus pasiūlymus bei pasta
bas ir prašė parengti pakei
timo bei papildymo projek
tą. Komisija tokį projektą 
parengė ir Sąjungos Valdy
ba šiomis dienomis išsiunti
nėjo Tarybos nariams ir 
skyrių valdyboms, prašyda
ma iki balandžio 1 d. dėl šio 
projekto prisiųsti savo pa
sisakymus ir pastabas.

• Mikas Vaidyla, Sanda
ros redaktorius, vasario 17 
d. staigiai susirgo ištikus 
smūgiui ir buvo paguldytas 
į ligoninę.

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius Vilties draugijai 
vasario 5 d. įnešdamas 200 
dol. tuo būdu savo įnašus 
pakėlė iki 500 dol.

Aprašant skyriaus veik
lą (Dirva nr. 15) buvo pa
daryta klaida. Paminėtas 
įnašas 50, o turėjo būti 500 
dol.

• Lietuvių Jūrų Skauti
jos vadovybių kadencijoms 
baigiantis, nuo š. m. sausio 
5 d., vyksta korespondenti
niu būdu naujų vadovybių 
rinkimai. Tam tikslui, Cle
velande sudarytas rinkimų, 
korespondentinio suvažiavi
mo, prezidiumas sekančios 
sudėties: jvs VI. I’etukaus- 
kas — pirmininkas, j. ps. A.

Raimundas ir Gražina 
K u d u k i a i

ASD "Šatrijos Raganos” Draugovė 
ir Korp! Vytis

Andrašiūnas — sekretorius 
ir j. s. Pr. Petraitis — na
rys.

L. J. S. korespondentinia
me suvažiavime dalyvauja 
JAV, Kanados ir Australi
jos jūrų skautų atstovai.

Suvažiavimo metu, šalia 
vadovybių rinkimų, yra 
progos visiems išreikšti sa
vo nuomonės dėl buvusios 
veiklos ir iškelti naujus pa
siūlymus ir bendrai spręsti 
Lietuvių Jūrų Skautijos 
ateitį.

CHICAGO
ORIGINALUS 
PARENGIMAS

Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
kovo 15 d., 7 vai. vakaro 
Jaunimo Centro salėje ren
gia Stefanijos Rūkienės 
knygos: "Vergijos Kryžke
liuose” įvertinimą ir jos bū
dingų momentų išryškini
mą.

Programoje: Literatūros 
dėstytoja Aldona Augusti- 
navičienė iš Clevelando api
būdins knygos literatūri
nes savybes.

Autorė Stefanija Rūkie
nė padarys pratartį apie 
Sibiro tremtinių likimą Si
bire ir grįžusiųjų dabartinę 
padėtį Lietuvoje.

Knygos išleidimo mece
natas dr. Juozas Dauparas 
pasakys autentišką žodį, 
kodėl jis skyrė 1000 dolerių, 
kad minėtoji knyga pasiek
tų mūsų skaitančią visuo
menę.

Lituanistinio Pedagoginio 
Instituto studentai atliks iš 
knygos: "Vergijos Kryžke
liuose”, dir. Domo Veličkos 
sukurtą montažą. Vaidybi
nę ir meninę dalį apipavida
lins Argentinos lietuvis ak
torius J. Valentinas Lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama į minėtą paren
gimą atsilankyti ir tuo pa
čiu paskatinti rengėjų pa
stangas. (’a)

• E. ir V. Žukauskų va
dovaujama "Cosmos Par- 
cels Express" b-vė, Chica
goje, kurios skelbimai telpa 
Dirvoje, nceseniai atšventė 
dešimties metų sukaktį ir 
per tą laiką į okupuotą Lie
tuvą persiuntė 40,000 siun
tinių, iš kurių nė vienas 
nežuvo. Skaičiai sako, kiek 
širdies laisvojo pasaulio lie
tuviai parodo Lietuvoje li
kusiems giminėms.

• "Laiškai Lietuviams” 
parengime kovo 8 d. Jauni
mo Centre matysime G. 
Pergolesi komiškąją operą 
"La Servą Padrona” (Ponia 
Tarnaitė).

Operos muzika pasižymi 
savo ritmine energija ir 
melodingumu.

Solistai: koloratūrinis so
prano — Dalia Kučėnienė, 
bosas Vytautas Nakas. Ope
rą režisuoja akt. J. Valenti
nas, kuris atliks ir vaidybi
nę nebilio partiją.

Operą palydės kamerinio 
ansamblio orkestras.

Kolegą

Kr. Donelaičio mokyklos Chicagoje mokiniai Vasario 16 minėjime. V. Noreikos nuotrauka

n .

H ji

...

A, Kaminskas ir R. Janulevičidtė skaito invokacijas Vasario 16 
d. mokyklos surengtame minėjime. V. Noreikos nuotrauka

• Premjera ”DANOS”, 
komp. J. Gaidelio operos, 
įvyks š. m. balandžio 12 d., 
Chicagoje, Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kiti spek
takliai — bal. 13 ir 19 d.d. 
Libretas — S. Santvaro. 
Dirigentas — A. Kučiūnas. 
Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras, A. Bra
zis ir J. Vaznelis. Rėžis. — 
P. Maželis. Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago. Telef. PR 8-4585. 
Užsakant paštu — siųsti 
čekį: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos:
je: 8, 6.50 ir 5 dol. Balko
ne: 7, 5 ir 3 dol. Premjerai 
— visi bilietai 1 dol. bran
gesni.

Chicagos Lietuvių Opera

Partery-

TORONTO

POSĖDŽIAVO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDO 

TARYBA

Kanados Lietuvių Fondo 
Tarybos narių posėdis, įvy
kęs šių metų vasario 22 d. 
Lietuvių Namuose, svarstė 
ir aptarė visą eilę svarbių 
ir neatidėtinų klausimų. 
Apie Fondo veiklą praneši
mus padarė Tarybos pirmi-

šviesa-Sandara
Los Angeles Skyrius 

ninkas inž. V. Balsys, val
dybos pirmininkas dr. A. 
Pacevičius, iždininkas inž. 
P. Lelis ir revizijos komisi
jos vardu — V. Gustainis.

Iš pranešimų išryškėjo 
ne vien tik laimėjimai, bet 
kartu ir sunkumai, kuriuos 
teko sutikti savo veiklos 
kelyje. Tačiau nežiūrint vi
so to, L. Fondo veikla buvo 
gyva, narių skaičius gausė
jo ir įnašai didėjo, šiuo me
tu yra 325 nariai ir jų įna
šai visiškai priartėję prie 
50,000 dol. sumos. Svars
tant L. Fondo valdybos na
rių kadencijos pratęsimo 
klausimą buvo priimtas Ta
rybos pirmininko pasiūly
mas įgalinąs dabartinę val
dybą veikti toliau. L. Fondo 
pelnui paskirstyti sudaryta 
komisiją. Jos sąstatas toks: 
du L. Fondo kviesti asme
nys — K. Aperavičius ir 
kun. P. Ažubalis, o dėl tre
čiojo numatyta kreiptis į 
LB ir laukti jos pasiūlymo. 
Aptariant investavimo rei
kalus buvo sudaryta komi
sija, į kurią įėjo dalyvavę 
posėdyje inž. L. Balsys ir P. 
Bastys, o trečiuoju kviečia
mas L. Matukas.

Apsvarsčius įstatų keiti
mo ir kitus tolimesnės veik
los planus, posėdis trukęs 
virš ketvertą valandų buvo 
baigtas. (Pb)

DETROIT

• Birutė ir Petras Januš
kai vasario 22 d. Lietuvių 
Namuose giminių, draugų 
ir pažįstamų tarpe paminė
jo 25 vedybinių metų su
kaktį. Paminėjimą suruošė 
P. Bajerčienė ir P. Misiūnie
nė, o vakarienės programą 
pravedė Stasys Garliaus- 
kas. Maldą prieš vakarienę 
atkalbėjo Windsoro lietuvių 
parapijos klebonas kun. L. 
Lingvinas. Gauta daug svei
kinimų, pasakyta gražių 
sveikinimo kalbų, sugiedo
ta ilgiausių metų ir įteikta 
dovanų. Svečiai linksminosi 
ir šoko iki rytmečio. Petras 
Januška yra visuomeninin
kas, žurnalistas, priklausąs 
prie daug lietuviškų organi
zacijų ir yra SLA 352 kuo
pos pirmininkas.

• Vlado Putvio 40 metų 
mirties ir tuo pačiu šaulių 

Kristijono Donelaičio 
mokyklos Chicagoje, moki
niai, vasario 15 d. minėjo 
51-ją Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį. 
Kadangi mokyklos auditori
ja nėra didelė ir visų moki
nių iš karto negali sutalpin
ti, Vasario šešioliktosios 
minėjimas buvo suskirsty
tas į dvi dalis: 9 vai. ryto 
žemesniajai mokyklai ir 11 
vai. Aukštesniajai. Abu mi
nėjimus atidarė ir tai dienai 
pritaikintą žodį tarė mo
kyklos vedėjas J. širka. 
Taip pat žodžiu sveikino 
kun. A. Trakis, vietos LB 
apylinkės pirm. A. Kerelis 
ir Chicagos LB Apygardos 
pirm. A. Juškevičius. Abie
juose minėjimuose paskai
tėlės skaitė mokyklos moki
niai : R. Garūnaitė tema 
"Tauta ir valstybė" ir M. 
Trakis tema "Vasario 16- 
ji”.

Menines programas, ku
rios buvo labai gražiai iš
pildytos, taip pat atliko mo
kiniai. (kr)

J. Ivanauskas išpildo meninę 
programą K. Donelaičio mokyk
los surengtame Vasario 16 mi
nėjime. V. Noreikos nuotrauka

Sąjungos 50 gyvavimo su
kakties paminėjimas įvyks 
gegužės 11 d., o ne kovo 30 
d., kaip mano anksčiau bu
vo rašyta.

Rašytojas Vytautas Alan
tas skaitys apie Vladą Put- 
vį ir šaulių sąjungą poskai- 
tą. Meninėje dalyje tautinių 
šokių grupė "Pašvaistė”, 
vadovau jama Rimgailės Zo- 
tavienės pašoks tautinių 
šokių. Rengia Detroito jūrų 
šaulių kuopa "švyturys”.

• Toronto lietuvių stu
dentų choras kovo 15 d., 
6:30 vai, Merchy kolegijos 
McAuley auditorijoje kon
certuos.

• Alice Stephens "Aidu- 
č’ų” ansamblis, gegužės 3 d. 
7:30 v. v. koncertuos Lietu
vių Namuose. Koncertą ren
gia SLA 200 kuopa. (ag)

• APPOLO 9 erdvėlaivis su 
trimis astronautais, kuris tu
rėjo būti iškeltas orbitan pra
eitą savaitę, bet dėl astronau
tų persišaldymo bandymas bu
vo atidėtas, sėkmingai iššau
tas pirmadienj ir skrydyje iš
bus 10 dienų. Tai paruošiama
sis manevras nusileidimui mė
nulyje, kuris gal bus atliktas 
šią vasarą.
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