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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PEKINAS IR WASHINGTONAS
ATNAUJINO DIPLOMATINIUS KONTAKTUS

Po maždaug dviejų me 
tų pertraukos, Pekinas 
ir Washingtonas atnauji
no savo diplomatinius 
kontaktus.

Kaip ir anksčiau, tai 
bus daroma per atstovus 
Varšuvoje ir, kaip prane
šama, sausio 20 d. įvyks 
naujas pasitarimas tarp 
JAV ambasadoriaus ir 
Kinijos ambasados 
charge d'affąires. Juo
du jau buvo susitikę pra
eitais metais gruodžio 11 
d. Kinijos ambasadoje 
Varšuvoje. Po valandos 
trukusio pokalbio buvo 
spėliojimų, kad tai gali 
reikšti formalių pasita
rimų atnaujinimą.

Praėjusį ketvirtadienį 
abu šie pareigūnai vėl su
sitiko, šį kartą Ameri
kos ambasadoje.- Pokal
bis tęsėsi apie 2 valan
das. Vėliau, dar tą pa
čią dieną buvo pranešta, 
kad prieš dvejus metus 
nutraukti pasitarimai 
bus atnaujinti ir kad jie 
vyks reguliariai.

Žinoma, nebūtų išmin

SUSIRŪPINO STUDENTU SVEIKATA
Reikia susirūpinti Lie- sistemingas produkty-

tuvos studentų „sveika
tingumu,'kai kurie reiš
kiniai mitybos srity ke
lia rūpestį — apie tai 
visuomenę (ir patį reži
mą) aliarmuoja trys 
Vilniaus gydytojai, uni
versiteto dėstytojai Bi
tė, Gavelis ir Rutkys, 
"Komjaunimo Tiesoje" 
(nr. 246,1969) visi trys 
iškėlė keletą nemalo
nių reiškinių.

Daromas priekaištas 
Vilniaus aukštųjų mokyk
lų poliklinikos gydyto
jams, tikrinantiems (sto
jančiųjų sveikatą. Pvz. 
rasta, kad 200 įstojusių 
— sveiki, tačiau per še
šis mėnesius 23 jų lankė
si poliklinikoje dėl įvai
rių susirgimų, kurių 
"trukmė buvo keletas 
metų". Vien 1967 m. to
je poliklinikoje nustaty
ta, kad 231-studentas bu
vo susirgęs reumatu, 
įvairiomis širdies ydo
mis, kaulų džiova ar ner 
vais.

Trys gydytojai toliau 
aiškina, kad neritmiškas 
studentų darbas nualina, 
pervargina ir verčia iš
eiti vadinamų "akademi
nių atostogų". Štai 1968 
metais jomis pasinaudo
jo 307 Vilniaus aukštųjų 
mokyklų studentai ir jų 
tarpe daugiausia, 121 — 
Inžinierinio statybos fa
kulteto studentas.

Kelia susirūpinimą, 
tai, kad pagrindine tų 
"atostogų priežastimi 
yra centrinės nervų sis
temos susirgimai. Jie 
sudaro 36,4 proc. antro
je vietoje — nėštumas. 
Daugiausia ieškojo "atos
togų" antrojo kurso stu
dentai — net 32,2.

Kodėl ,taip vyksta? 
dėl to, kad, kaip nurodo
ma, (esąs racionalus stu
dentų dienos režimas,ne- 

tinga pranašauti apie tų 
pasikalbėjimų didelius 
rezultatus. JAV ir ko
munistinė Kinija labai 
skiriasi politiniai iride 
ologiniai. Tenka prileis
ti, kad Pekinas dar kurį 
laiką laikysis nedraugiš
kai Amerikos atžvilgiu, 
kad jis ir toliau bandys 
šalinti Amerikos įtaką 
Azijoje. Taip pat nėra 
jokio pagrindo abejoti, 
kad jis plėtuos savo ka
rinę jėgą, neišskiriant 
nei branduolinių ginklų, 
kaip priemonę pirmauti 
visoje Azijoje arba bent 
didžioje jos dalyje. Pe
kinas dar vis reiškiapre 
tenzi jas į Formozą. Tik
rai būtų sunku surasti 
tokius politinių įvykių 
stebėtojus, kurie tikėtų, 
kad Varšuvos pokalbiai 
pakeistų pagrindinius ki
nų komunistų politikos 
tikslus.

Nežiūrint pripažįsta
mos tikrovės, Pekino su 
tikimas atnaujinti kon
taktą Varšuvoje yra pa
drąsinantis veiksmas.

ajus knygų skaitymas, 
neturima pakankamo po 
ilsio, pagaliau nesanti 
normali mityba.

Toliau pažymima: stu
dentas per parą turėtų 
gauti vidutiniškai 3,000 
kalorijų (iš Lietuvos gau
namomis žiniomis, tų ka
lorijų kiekis nesiekia nė 
2,000 — Red.).

Dar viena netvarka: 
studentų darbo tvarka
raštis — neracionalus, 
studentai neturi "spra
gų" tarp paskaitų ir to
dėl jie priversti būti ne 
valgę iki 17-18 vai. Pa
sirodo, Vilniaus studen
tai maitinasi du kartus 
per parą. Tad ar nuosta
bu, klausiama, jei jau pir
mam e kurse atsiranda 
negalavimai, susiduria
ma su skrandžio - žar
nyno, susirgimais?

Tokia padėtis Vil
niaus aukštųjų mokyklų 
studentų tarpe. Ji var
giai geresnė Kaune ir 
kituose Lietuvos mies
tuose. (ELTA) 

Nepageidautinos gėlės..

Čia manoma, kad yra ga
limybių susilaukti geres
nio supratimo tarp Wa- 
shingtono ir Pekino. Tai 
liudija ir Amerikos nu
tarimas panaikinti kai ku
riuos prekybos, keliavi
mo ir kultūrinių mainų 
varžtus, kas be abejo ga
li padėti tarptautinės at
mosferos pagerinimui.

įvairūs stebėtojai kai 
kuriuos Pekino užsienio 
politikos mostus vadina 
padrąsinančiais. Jiems 
atrodo, kad Kinijos suti 
kimas tartis su Maskva 
dėl pasienio ginčo ir no
ras išlyginti diplomati
nius santykius su kai ku
riais kraštais, yra lanks
tesnės ir realesnės kinų 
komunistų užsienio poli
tikos ženklai. Tų pačių 
stebėtojų nuomone Peki
no apsisprendimas atnau 
jinti Varšuvos pokal
bius gali ženklinti bent 
kiek praktiškesnę ir ma
žiau kovingą jo politiką 
viso pasaulio atžvilgiu.

Kaip vienas stebėtojas 
neseniai pažymėjo, dar 
gal per anksti sakyti,kad

(Nukelta į 2 psl.)

NOMINACIJOS REZUL
TATAI Į SLA

PILDOMĄJĄ TARYBĄ „
Gautomis žiniomis iš New 

Yorko, nominacijos komisi
jai suskaičiavus balsavimo 
rezultatus, j SLA Pildomą
ją Tarybą nominuojant ga
vo balsų:

Į prezidentus:
P. Dargis ................ 1239
J. Daugėla ................ 38
Į viceprezidentus:
A. Čaplikas ............ H62
S. Gegužis .............. 52
V. Alantas .............. 26
Į sekretorius:
A. Budreckis ..........1223
P. Januška............. 54
J iždininkus:
E. Mikužiūtė..........1203
A. Grinius ............. 54
Į iždo globėjus:
J. Mileriūtė .....
Adv. S. Bredis ...
A. Sukauskas ...
V. Adamkus.....

960
873
449
196

Į daktarus kvotėjus:
Dr. S. Biežis ..........
Dr. V. Avižonis.......
Dr. V. Paprockas

1198
37
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Dirvos novelės jury komisija: Kęstutis Gaidžiūnas, Viktoras MariOnas ir Petras Balčiūnas, posė
džiavusi sausio 7 d.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSO 

LAUREATAS-JURGIS GLIAUDĄ
Dirvos novelės 1969 

metų konkurso jury ko
misija, susidedanti iš 
pirmininko Petro Bal
čiūno ir narių Kęstučio 
Gaidžiūno ir Viktoro Ma- 
riūno, perskaičiusi kon
kursui atsiųstas 15 no
velių, š.m. sausio 7 d. 
susirinko p. P. Balčiū
no namuose ir dalyvau-. 
jant Dirvos redaktoriui 
V. Gedgaudui, išnagri
nėjusi konkursui patiek
tas noveles, balsų dau
guma pripažino premi
ją 300 dolerių skirtina 
Spurgonių Pranui už no
velę "Šalia milžinų".

Atidarius voką paaiš
kėjo, kad Spurgonių Pra
nas yra Jurgis Gliaudą, 
iš Los Angeles, Calif.

Jury komisija taip pat 
rekomendavo keletą ki
tų novelių, gavus auto
rių sutikimą, spausdin
ti Dirvos atkarpoje.

Šios, kaip ir anksty
vesniųjų premijų mece
natas yra chicagietis Si
mas Kašelionis, Sūduvos 
dzūkas. Iš viso jau yra 
davęs Dirvos novelės 
konkurso laureatams as
tuonias premijas ir ši 
yra devintoji.

Laureatas Jurgis Premijuotąją novelę 
Gliaudą antrą kartą iš "Šalia milžinų" prade- 
eilės laimi Dirvos nove- dame spausdinti šiame 
lės konkursą. numeryje.

Dirvos novelės konkurso laureatas rašytojas Jurgis Gliaudą.

KOMUNISTINĘ SISTEMĄ 
REIKIA MESTI LAUK

Prancūzų kairiosios 
pakraipos filosofas Jean 
Paul Sartre, kurio sim
patijos komunistų parti
jai žinomas ir ne kartą 
jis pasisakydavo už tarp
tautinio komunizmo pa
laikomus reikalus, šį 
kartą viešai kritikavo so
vietų invaziją (Čekoslo
vakiją, pareikšdamas, 
kad sovietinis komuniz
mas yra nebepataisomas 
ir žmonės turėtų jį iš
mesti į šiukšlyną.

Taip jis rašo įvade ne

seniai Paryžiuje pasiro
džiusios knygos "Trys 
kartos", kur sudėta dvy
lika pasišnekėjimų su če 
koslovakų intelektualais 
kultūrinėmis jų šalies 
problemomis.

Sartre rašo, kad komu 
nistinį režimą Sovietų Są 
junga atnešė Čekoslova
kijai, jo sarkastiškais žo 
džiais, kaip "apvaizdos 
malonę". Toje valdžioje 
visoks Žinojimas laiko
mas uždaru ir galutiniu 

(Nukelta į 2 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM 
----------------- VL. RADZEVIČIUS -----------------

KATALIKU FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Jis įvyko Adelaidėje p.m. gruodžio 28-31 die
nomis. ALK Federacijos Valdyba ir specialus ko
mitetas, sudarytas Adelaidėje, nesigailėjo darbo, 
kad suvažiavimas, apie kurį jau anksčiau buvo pain
formuoti Dirvos skaitytojai, kiek labiau sudomintų 
Australijos lietuvius katalikus. Pačiam suvažiavi
mui buvo duotas naujas vardas — Australijos Lie
tuvių Katalikų Dienos ir prie įvykių komplekso bu
vimo prijungta eilė kultūrinių parengimų, kuriuos 
reikėjo pravesti, su mažučiais papildymais, vien 
tik adelaidiškių jėgomis.

Lietuvių Dienomis Australijoj ligšiol tebūdavo 
vadinami tik kas antri metai vykdomi bendri visų 
lietuvių susitelkimai, į kuriuos be bendrų meninių 
pasirodymų dar įjungiamos sportinės varžybos, 
Krašto Tarybos ir studentų suvažiavimai ir t.t. Fe
deracijos suvažiavimo pakrikštijimas Lietuviu Ka
talikų Dienomis sukėlė tam tikrą murmėjimą ar
šesnių bendruomenininkų tarpe ir jie pradėjo jįpra- 
vardžiuoti "Mini Dienomis". ALK Federacijos Val
dybos pirmininkas p. Laukaitis Jūsų bendradarbiui 
pareiškė: Federacijos suvažiavimas pavadintas 
taip dėl to, kad dalis Australijos lietuvių katalikų 
dar nėra įsisąmoninę, jog jie visi priklauso Fede
racijai per savo parapijas. Lietuvių Katalikų Die
nos turi pritraukti ir tuos, kurie nesijaučia priklau
są Federacijai.

Nežiūrint pastangų, Katalikų Dienos neįgavo 
visuotinumo. Apie tai, kas dalyvavo meninėj pro
gramoj, trumpai buvo pranešta pereitoje apžvalgo
je. Patį suvažiavimą daugiausia irgi atstovavo Ade
laidė ir Melbournas, su vienu kitu delegatu tik iš 
Brisbanės ir Sydnejaus.

Suvažiavimas nebuvo kuo nors praturtintas ir 
esmėje nesiskyrė nuo eilinio betkokios organizaci
jos suvažiavimo, kuriame viskas sukasi apiekomi- 
sijų sudarymus, blankius valdybų pranešimus, sta
tuto keitimus, diskusijas, klausimus ir sumanymus. 
Kiek naujumo galima įžiūrėti programos punkte: 
Valdybos įsipareigojimų ir Australijos lietuvių kata
likų įsipareigojimų paskelbimas. Reikiačiapatpri
durti, kad tie įsipareigojimai nebuvo viešai susirin
kime diskutuojami ir juos paskutiniam posėdypatei- 
kė nutarimų komisija (Jie dar viešai nepaskelbti; 
jei pasirodys įdomus, Dirva bus painformuota vė
liau cituojant oficialų įsipareigojimų tekstą).

Suvažiavime buvo iškilęs stovyklos (a la Dai
nava) klausimas. Pradžioje kalbėta apie stovyklą 
jaunimui. Paskui, ieškant apsimokėjimo, pereita 
prie tokios, kuria galėtų naudotis ir šeimos pava- 
sarojimui, o pagaliau atsirado aukso mintis: Staty
kime Australijos Lietuvių Centrą! Visos Australi
jos visiems lietuviams. Nesutinkantiems įspėjus, 
kad tokių didelių įpareigojimų akivaizdoje nebus 
kandidatų į Federacijos Valdybą, pirmininkaujantis 
paskelbė: stovyklos klausimas toliau nediskutuoja
mas ir suvažiavimas jokių nutarimų nedaro.

Gyvumo įnešė Federacijos ideologo J. Petrai
čio (jis dabar pirmininkaus naujai K F Valdybai) pa
skaita apie katalikiškos spaudos vaidmenįišeivijoj. 
Nors paskaitininkas apsiribojo tik "Tėviškės Ai
dais", bet suvažiavime tuojau pat buvo pasiūlyta pa
skaitos mintis laikyti Katalikų Federacijos Credo. 
Šis pasiūlymas, tačiau nebuvo priimtas, nes pas
kaitoje tebuvo apžvelgti tik principai, kuriais va
dovaujasi K F organas "Tėviškės Aidai".

Federacijos santykiai su Bendruomenės Kraš
to Valdyba suvažiavime viešai nebuvo diskutuojami, 
tik atsistatydinančios Valdybos pirmininkas p. Lau
kaitis pareiškė, kad Federacijos Valdyba laiko save 
lygia su Krašto Valdyba ir nemato reikalo jai pri
sistatyti. Iš jo čia pat padarytų atsargiu pastabų 
apie tik ką mirusį Krašto Valdybos pirmininką a.a. 
S. Narušį, galima spėti, kad Federacija vertina 
velionies pastangas suartėti. Privačiuose pokal
biuose naujasis K F vadovas p. J. Petraitis kartojo 
seną Federacijos šalininkų tezę: katalikai iš bend
ruomenės buvo išstumti. Teisybės dėlei tačiau rei
kia pastebėti, kad nuosaikieji katalikai kaip dirbo 
taip ir tebedirba bendruomeninėse organizacijose 
ir ne vienas ligšiol tebesuka galvą, kodėl iš visuo
menės tarpo neišnyko įtarimas, kad K F siekia ne 
bendradarbiavimo, o dominavimo.

« ***

SOLISTO S. BARO gastrolių adelaidiškis komitetas, ) kuri Įsi
jungė žinomi visuomenininkai p.p. Jz, Lapšys ir J. Jonavičius, pla
nuoja šias gastroles išnaudoti lietuviškos dainos populiarinimui 
australų visuomenėje. Jie norėtų (ir turi galimybių) solistą S. Ba
rą pristatyti platesniems sluoksniams per vietos TV ir radio. Vie
na bėda: niekas Adelaidėje nežino, kada p. Barasčia pasirodys. Ne
žinodamas tikslios atvykimo datos, komitetas negali nieko konkre
taus daryti. TV ir radio stotys savo programas suplanuoja iš anks
to. Visdėlto komitetas tikisi greitai patirti tikslią atvykimo datą ir 
pageidauja, kad solistas Adelaidėje pasirodytų bent pora dienų prieš 
savo pirmąjį koncertą (vasario 28 d.).

PIRMOS 1970 METAIS lietuviškos vestuvės Adelaidėje įvyko 
sausio 10 d. Tą dieną čia susituokė adelaidiškė Emilija Matiukaity- 
tė su sydnėjiškiu Saulium Dryža, kuris savo karinę prievolę atliko 
Vietname. Jaunosios tėvas yra žinomas smuikininkas Pranas Ma- 
tiukas. Pernai vestuvių Adelaidėje buvo apstu, bet, deja, ne visos 
vyko tarp lietuvių. Dėl mišrių vestuvių niekas nesidžiaugia, tačiau 
satyriniai mišrių vestuvių aprašymai laikraščiuose dar labiau 
įskaudina ypač tuos, kurie labiausiai dėl to kenčia.

DAR NEŽINOMA, kas užims pirmininko vietą Krašto Valdy
boje. Atrodo, kad ligšiolinis vicepirmininkas p. Zakaras nėra lin-

privilegijuoti 
Lietuvoje
Lenkai skriaudžiami 

Lietuvoje? Klausia skai
tytojas W. Grycewicz Vil
niuje lenkų kalba leidžia
mame dienraštyje "Czer. 
wony Sztandar" (nr. 267, 
1969) ir čia pat atsako, 
kad patys lenkai neįver
tina to, ką jiems teikia 
valstybė, sovietinis reži
mas Lietuvoje.

Toliau pateikiama eilė 
pavyzdžių, kurie liudytų 
jog lenkai neišnaudoja 
jiems palankios padė
ties. Teigiama, kad So
vietų Sąjungoje ir ypa
tingai Lietuvoje (kaip ir 
senais pilsudskiniais lai
kais vis pašaipiai tebe
rašoma "na Litwie", bet 
ne — v Litwie. Red.) vei
kia "gausus lenkų mokyk 
lų skaičius". Vilniaus pe
dagoginis institutas 
toms mokykloms rengia 
lenkų kalbos specialis
tus bei kitų sričių moky 
tojus. Vilniuje veikian
čios leidyklos spausdina 
vadovėlius bei kitus lei
dinius lenkų kalba. Irtai 
dar ne viskas. Vilniuje 
teigiama, gerai veikiąs 
"Przyjazn" knygynas, 
kur galima gauti pačius 
įdomiausius leidinius 
lenkų kalba, ir iš Len
kijos atgabentus.

Lenkai Vilniuje turi 
"visiems žinomą" dai
nos ir šokio ansamblį 
"Wilia", betgi jo popu
liarumas pastaruoju me
tu yra sumažėjęs, trūks
ta naujų kandidatų - mė
gėjų... Lenkų dramos 
sambūriai, vi etoje pakė
lę savo kokybę, savo tar
pe... pešasi.

Lenkai pasipiktinękad 
Vilniuje, kas metai,pro
fesinių sąjungų rūmuose 
vykstant "lenkiškos dai
nos atlikėjo" konkur
sams, paskutinįkartą, to
kiam konkursui vykus, 
pasirodo, jame dalyvaus 
daugiau lietuvių atlikėjų 
negu lenkų... Ar tai ne gė
da? — klausia lenkas 
skaitytojas.

Puolami lenkai turis
tai, nes jie iš Lietuvos 
vykstą į Lenkiją dažnai 
tik uždarbiavimo, pasi
pelnymo tikslais.

Pagaliau autorius klau- 
šia — "jei mums tiek 
daug duoda, kodėl mes 
nesugebame tos padė
ties įvertinti? Pateikia, 
mas įdomus pavyzdys, 
liečiąs mokyklas su dės
tomąja lenkų kalba. Pa-

Pekinas ir 
tfashingtonas •••

(Atkelta iš 1 psl.) 
komunistinė Kinija nutai- 
rė grįžtį į pasaulį, ta
čiau jos apsisprendimas 
atsisėsti prie vieno sta
lo Varšuvoje ir kalbėtis, 
nors būtų šnekama ir la
bai ribotos apimties 
klausimais, yra ženklas, 
kad Pekinui rūpi beht ge
resnė komunikacija.

Septynių 
skirtumų 
galvosūkis

Kopijuoti a m a s 
piešinį, dailininkas 
tyčia padarė septy
nias klaidas.

Palyginkit abu 
piešinius ir bandy
kit surasti tuos sep- 
tynius skirtumus.

jie
nūs

sirodo, mokiniai bėga iš 
jų į rusų mokyklas, ma
nydami, kad jas baigę ga
lės lengviau patekti į 
aukštąsias mokyklas.

Tie bėgantieji klysta, 
nes, pasirodo, lenkams 
stojantiems į aukštąsias 
mokyklas Lietuvoje tei
kiama visa eilė lengvatų: 

gali laikyti egzami- 
lenkų kalba, be to, 

vietoje rašę darbą, gali 
patiekti santrauką lie
tuvių kalba.

Taigi, režimas lenkus 
aiškiai glosto ir patys 
lenkai, kaip ir minėtas 
Cryzewicz, beje, dirbąs 
eksperimentinės medici
nos institute Vilniuje, vi 
sai teisingai kelia klau
simą: ar galima ilgesnį 
laiką gyventi respubli
koje (okup. Lietuvoje) ir 
nemokėti jos kalbos?

***
Vilniaus rašytojai pas

taruoju metu plečia kul
tūros ryšius su Lenkija. 
Rašytojas Albinas Žu
kauskas, drauge su Vyt. 
Sirijos Gira lapkričio 
mėn. lankęsis keliuose 
Lenkijos miestuose (Var
šuvoje, Krokuvoje, 
Gdanske, Sopote, Gdy
nėje ir kitur) vilniškės 
ELTOS korespondentui 
pareiškė: lenkų leidyk
loms padėjau paruošti 
paujus lietuvių literatū
ros leidinius.

Žukauskas pažymėjo, 
kad jau greitu laiku Len
kijoje pasirodys plati lie
tuvių prozos ir poezijos 
antologija, pradedant M. 
Daukša, baigiant šių die
nų rašytojais, be to, ren 
giama lietuvių naujosios 
poezijos antologija, in
formacinis leidinys apie 
"Lietuvos TSR" ir lietu
vių literatūros ištrau
kos, skirtos lietuvių mo
kykloms Lenkijoje.

Didelis talkininkas, 
šiuos leidinius ruošiant, 
esąs Z. Stoberski, lig-
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šiolinis lietuvių kalba 
vienintelio laikraščio 
Lenkijoje "Aušra" redak
torius. A. Žukauskas pri
dūrė, kad 1970 metais 
pradedant "Aušra" vir
sianti periodiniu laikraš - 
čiu. (ELTA)

REIKIA MESTI
LAUK....

♦ (Atkelta iš 1 psl.)
ir tai turi būti išmok
ta paprasčiausiai atmin
tinai. Susidūrus su tokiu 
šaltu socializmu, kaip 
Sartre išsireiškia, če
koslovakų intelektua
lams liko bandyti išreikš- 
ti savopačiųkultūrinęas- 
menybę ir ginti kiek jie 
gali savo nacionalinę kul
tūrą.

Sartre nuomonė apie 
tai nėra konservatyvus 
žingsnis, bet pastanga su
kurti tokio pobūdžio so

We Offer To Stvers

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

SAVINGS CERTIFICATE

F

Passbook Savings 
Accnunts

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

Savingt certrficaw« luued 
for mm months or one 
y aar - i n minimum 
amounts of S 10.000.00, 
■ nd tharaafter in 
muhiptet q1 $1.000.00. 
E ar n ingi ar» paid at 
maturity.

Savingi certHicatet haued 
for tix montta or one 
year-in minimum 
amountt of $5.000.00, 
and thereafter in 
muldplea of $500.00. 
E am ingi are paid at 
maturity.

Paid Quarftrly
Computcd and Paid

M of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 _ Dec. 31

kęs tų pareigų perimti. Kiek teko patirti, neseniai miręs pirminin
kas S. Narušis prieš mirdamas pareiškęs pageidavimą, kad jo vietą 
užimtų ligšiolinis Krašto Valdybos sekretorius p. Patašius. Kraš
to Valdyba pirmininkui rinkti posėdžiauja kaip tik šią apžvalgą iš
siunčiant.

LITUANIA CHORISTAI š.m. sausio 9 dieną išsibučiavo Ade
laidės geležinkelių stotyje išlydėdami Lituania choro Įkūrėją ir jo 
ligšiolini dirigentą muziką Vaclovą Šimkų. Jis išsikrausto Į Can- 
berra. Adelaidėje kolkas lieka "(kaitai": žmona ir sūnus Gytis, ku
ris šiemet baigė odontologiją ir pradėjo darbą savo profesijoj.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608 

Virginia 7-7747

..m. »"ul

cializmą, kuris trans
formuotų Čekoslovaki
jos kultūrą, jos nesu
triuškinamas.

Toliau Sartre rašo, 
kad paskaičius knygoje 
šiuos pokalbius su če
koslovakų intelektualais 
darosi aišku, kad so
vietiniai vadovai nega
lėjo pakęsti sąjūdžio ži
nomo Prahos pavasario 
vardu. Tai ne tiek so
vietų vadovų-kaltė, kiek 
pačios jų santvarkos, ku
ri tą sistemą sudarė ir 
pavertė, sklerotiška. Ir 
Sartre išvadoje sako: 
"Toji mašina nebegali 
būti pataisyta. Ji turi 
būti išmesta lauk".

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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ir šia ypatinga proga užfiksuo. 
ti Lietuvos vardą.

Parūpinau statinaitę, gavau 
iš Zaraso ežero dugno pasem
to smėlio, suredagavau raštą, į 
dėžutę dar (dėjau iškarpą iš 
"Darbininko" su statinaitės ap
rašymu bei atvaizdu, ir nusiun
čiau astronautams, kaip suveny
rą, simbolizuojanti rusų paverg 
tą ir išnaudojamą Lietuvą. Ti
kėdamasis, kad ši dovana am
žiams bylos Lietuvos vardą.

KOVOS KELIU Į LAISVĘ (5) STASYS ŽYMANTAS

NĖRA DUONOS
BE LAISVES

Dr. V. Paprockas, Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos pirminin
kas.

— Kokie kiti yra numatyti 
ateities darbai?

— Visų pirma šiais sukak
tuviniais Lietuvos pavergimo 
metais išleisime dideliu tiražu 
spalvotus ant laiškų vokų lipina
mus ženklelius, nusakančius da
bartinės Lietuvos padėti. Pro
jektą paruošė Paulius Jurkus.

Antra — pasikvietę mūsų bi
bliotekininkus talkon, bandysi
me Dr. Kuršių |pilletinti atatin
kamoje JAV mokslinėje litera
tūroje (enciklopedijose, medici
nos, pedagogikos istorijoje, New 
Yorko valstijos ir miesto isto
rijoje).

Trečia — toliau vykdysime 
paruošimą buvusios valdybos už
planuoto veikalo "Lietuvos me
dicinos istorijos bruožai".

Veikalas bus anglų kalba. Jo 
vyriausiu redaktorium sutiko bū 
ti dr. Zenonas Danilevičius, ku
ris yraJ.A.M.A. (Journal Ameri 
can Medical Association) vyriau 
sias redaktorius. Žurnalo lei
džiama trečdalis milijono tira
žo. Pažymėtina, kad mūsų tau
tietis {tas pareigas pateko laiky
damas egzaminus iš 200 kandi
datų pirmuoju išlaikęs. Tame 
žurnale jo pavardė ir vardas ra 
Somas grynai lietuviškai. Tai 
gražus pavyzdys, kai matome 
daug daug mūsų naujųjų ateivių 
jei ne pavardžių, tai nors var
dą sudarkiusių iš Jono į John, 
iš Antano ( Anthony ir t.t. Tik 
pasklaidykim telefonų knygą, 
kiek daug gerų draugų ten at
pažinsime svetimais vardais.

"Mes nesame aklo 
likimo auka priešo 
nasrams... trąšą 
Lietuvos Laisvės 
dirvoje... mes esa
me Lietuvos gyvi na
riai, geidžią nusi
kratyti nelaisvės 
jungu,trokštą gyven
ti, kurti ir įnešti šį 
bei tą į žmonijos 
kultūros rūmą".

BDPS Direk. Biu- 
let. 1947 m.

PASAULIO LIETUVIAI 
GYDYTOJAI E-čekienė

Su naujaja lietuvių imigrantų į laisvąjį pasaulį 
banga prieš 20 metų JAV senieji mūsų ateiviai su
silaukė didelės tautinio darbo talkos visose srityse. 
Taigi ir lietuviai gydytojai, buvę labai negausios or
ganizacijos nariai, nors daug veikę Lietuvos naudai, 
susilaukė daug naujų narių, iš tuzino išaugo įdidelę 
ir pajėgią org-ją — Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
jungą, kurios pirmininku neseniai išrinktas dr. Vac
lovas Faprocas, vicepirmininku dr. Vytautas Avi
žonis ir sekretorium dr. Bronius Radzivanas.

Nors PLG S-ga iš esmės yra profesinė orga
nizacija, bet savo veikla ji pralenkia net kitas kad 
ir specialiai bendriniams reikalams įkurtas org- 
jas. I kurią tik sritį mūsų tautinės veiklos išeivijo
je pažvelgsi: politinę, kultūrinę, šalpos ir k. visur 
matai tos PLGS-gos gilų pėdsaką ir jos paskirų na
rių visur apčiuopiamą įnašą.

Naujai išrinktoji valdyba savo kadenciją pradė
jo kartu su astronautais šuoliu į mėnulį, pasiųsdama 
pirmiesiems mėnulyje išlipusiems Apollo 11 astro
nautams — Edwin Aldrin, Neil Armstrog ir Mi- 
chael Collins sveikinimo laišką su simboline dova
na 8 cm. aukščio statinaite, papuošta gintaru ir ku
rios viduje buvo įpilta smėlio iš Zaraso ežero (Za
rasuose) dugno.

— Paminėjote Dr. Kuršių, 
įdomu kokius atsiliepimus ga
vote apie š{ leidinį.

— Priklauso iš kur. Lietuvių 
periodinė spauda | ši leidinį at
kreipė dideli dėmesį ir plačiai 
su juo supažindino lietuvišką vi
suomenę. Mūsų politikai, visuo
menininkai, istorikai praėjo pa
tylomis. Ypatingai šilti atsilie
pimai gauti iš JAV mokslinin
kų, medicinos istorijos žinovų. 
Pailiustruosiu dviem laiškų iš
traukom.

Dr. Morris H. Saffron, Rut- 
gers Universiteto (New Brun- 
shwick, N J.) medicinos istori
jos profesorius, kuris 1967 m. 
lapkričio mėn. 2 d. New Yorko 
spaudos buvo aprašytas, kaip 
Columbijos Universitetui vieno 
istoriniai svarbaus anatomijos 
manuskripto aukotojas, susipa
žinęs su Dr. Kuršiaus leidiniu, 
štai ką man parašė: "Labai dė
kui Tamstai už tokią gražią bro 
šiūrą apie Kuršių. Ji yra labai 
naudinga ir aš ją panaudosiu 
savo medicinos istorijos pas
kaitose Rutgers Universitete.

(Nukelta | 6 psl.)

Nepripažindami Lie
tuvos aneksijos laisvieji 
lietuviai lygiu būdu ne
gali ir neturi pripažinti 
tos aneksijos prievarti
nio padarinio — dabar
tinio Lietuvos komunis
tinio režimo.

Tai nėra Lietuvos re
žimas, Lietuvos žmonių 
pasirinktas, nustatytas 
ir priimtas, tik Lietuvai 
jėga Maskvos primes
tas.

Kremliaus priklauso
mas, jo kontroliuojamas 
ir diriguojamas, atsirė
męs Maskvai klusniapar- 
tijos biurokratija ir poli
ciniu saugumo aparatu, 
antidemokratinis, anti- 
liberalinis ir antihuma- 
nistinis, diktatūrinis so
vietinis Lietuvos reži
mas iš esmės paneigia 
visas pagrindinės žmo
gaus, piliečio ir tautos 
teises ir laisves, t.y. 
visa tai, už ką kovojo ir 
tebekovoja lietuviai Tė
vynėje ir laisvajame pa
saulyje.

Politinė lietuvių išei
vija negali pripažinti to
kio režimo, kuris nei
gia, slopina ir niekina 
tai, kas turi būti bran
giausia kiekvienam lie
tuviui: žmogaus orumas 
ir jo laisvė.

Prieš tokį režimą ko
vojo pogrindžio Lietu
va, kurio vadovybė 1950 
m. pakartotinai pareiš
kė, jog tikras laisvas 
Lietuvos gyvenimas te
gali būti tvarkomas hu
maniškojo demokratiš
kumo pagrindais.

bartinį sovietinį komu
nistinį Lietuvos režimą, 
tai nereiškia, kad ji siek
tų atstatyti Lietuvoje tą 
padėtį, kuri buvo prieš 
30 metų, ar primesti tau
tai ne jos pačios pasi
rinktą santvarką, kaip 
tai teigia Lietuvos oku
pantas.

Sunku būtų ginčyti, kad 
Kremlius įgyvendino Lie
tuvoje revoliuciją, kuri 
giliai palietė ir pakeitė 
visas Lietuvos gyveni
mo 
nę, 
nę. 
nė 
liaus jėgų Lietuvai pri
mesta ir jėga įgyvendin
ta, tačiau tai ne kiek ne 
mažina jos poveikio tau
tai. Ji paliko gilius pėd
sakus visoje lietuvių tau
tos sąrangoje.

Jau 1953 m. "Santar
vėje" nepriklausomybės 
akto signataras Myko
las Biržiška ragino poli
tinę lietuvių išeiviją gi
liai įsisąmoninti vieną 
dalyką:
"Lietuva nei savo dva

sine (kultūrine), nei eko
nomine ar socialine 
struktūra nebebus tokia, 
kokią mes ją palikome 
pasitraukdami iš Lietu
vos".

Be abejo, atgavusi lais-

Stalininis teroras nu
tildė to meto pogrindžio 
Lietuvos balsą. Tačiau 
18 metų praėjus kito — 
Lenkijos komunistinio 
režimo sąlygose išaugu
si jaunoji lenkų karta 
revoliucinio sąjūdžio die
nomis 1968 m. kovo mė
nesį skelbė tą patį: "Mes 
kovojame už humanizmą 
praktikoje". Sukilusi 
prieš sustabarėjusį, gan
grenuojantį komunistinį 
režimą revoliucinė len
kų studentija reikalavo 
"tikro, pilno ir visapu
siško žmogaus išlaisvi
nimo ir panaikinimo vi
sų žmogaus pavergimo 
formų — ekonominės, 
kultūrinės, politinės ir 
kt.".

"Žmogaus, o ypač 
tautos laisvei kainos nė
ra. Laisvė yra todėl ne
įkainuojama, kad be jos 
gyventi neįmanoma, gy
venimas tampa bepras
mis" rašė Pietų Lietu
vos srities organas 
"Partizanas" 1951 m. 
Nr. 6/20.

"Laisvė nėra tuščias 
šūkis, bet sudaro pagrin
dinį visuomeninį ir as
meninį poreikį", skelbė 
Varšuvos universiteto 
studentai 1968 m.

"Be laisvės nėra nei 
socializmo, nei gero
vės, nei paprastos, žmo- vę +auta padarys žymių 
giškos laimės".

"Nėra duonos be lais
vės". ♦**

Dabartinis komunisti
nis režimas sovietų oku
puotame krašte ir žmo
gaus laisvė ir laimė yra 
du vienas su kitu nesude
rinami, vienas kitam 
priešingi dalykai.

Todėl neatrodo, kad bū
tų pakankamai giliai iš
mąstyti kai kieno daro
mi siūlymai lietuvių lais
vės kovą apriboti vien 
nepriklausomybės atsta 
tymo reikalavimu, ne
liečiant paties komunis
tinio režimo.

Tačiau jei politinė lie
tuvių išeivija pagrįstai 
atsisako pripažinti da-

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 
MANNED SPACECRAFT CENTE!

HOUSTON, TEKĄS 77051
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sritis: politinę, ūki- 
socialinę ir kultūri- 
Tai buvo prievarti- 
revoliucija, Krem-

-- Išrinkus Jus Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos pirmininku, prašėte pasi
kalbėjimą atidėti, nes nebuvo
te nieko konkretaus nuveikę. 
Gal sutiktumėte dabar atsaky
ti Į kai kuriuos klausimus, kai 
vienas iš Jūsų sumanymų — 
dovana Apollo 11 astronautams 
jau realizavosi?

— Visai teisingai, nes boda
mas realistas ir nieko apčiuopia
mo nepadaręs, nesijaučiu galįs 
ką nors įdomaus plačiajai visuo
menei papasakoti.

šiuo metu vienas iš mano su
manymų — dovana Apollo 11 as- 
troautams -- jau (gyvendintas, 
todėl jaučiuosi drąsesnis atsa
kyti i klausimus. Čia pat norė
čiau pabrėžti, kad u dovana pa
darė didesnj |spūd| negu buvo 
tikėtasi.

Prieš pat Naujus Metus ga
vau iš pavergtos Lietuvos vie
ną sveikinimą. Išsiųstas gruo
džio 20 švenčių proga su tokiu 
prierašu: "Berašant, išgirdau 
per radio apie bačkutę su mūsų 
ežerų žeme, įteiktą k. (suprask 
kosmonautams, red). Tūkstan

tis, milijonas kartų visų lietu
vių vardu ačiū, ačiū, ačiū. Mes 
didžiuojamės savo tautiečiu V, 
(suprask Vaclovu, red.).

Kaip jau minėjau, gydytojas 
yra realistas, bet kartu roman 
tikas. Mažai kalba, konkrečiai 
galvoja ir kartu giliai pergyve
na. Todėl prašau iš manęs ne
laukti tokių išprūsusių atsaky
mų, kokių tikėtumėtės iš poli
tikų.

— Kokiu būdu kilo mintis nu
siųsti pirmiesiems nuskridu- 
siems | mėnuli astronautams 
suvenyrą:

— Šią minti brandinau savy
je senai. Savo laiku lankiau St. 
Louis, Mo. Lindbergo muziejų. 
Tarp daugelio iš viso pasaulio 
prisiųstų dovanėlių neradau nė 
vienos, kuri kalbėtų apie mano 
gimginę — Lietuvą. Sužinojęs, 
kad dabartiiiis mūsų atstovas 
Washingtone p. Rajeckas nesu
tiko pasveikinti astronautų Lie
tuvos vardu, kaip kad padarė 
latvių ir estų atstovas, nuspren 
džiau žūt būt padaryti priva
čiai arba oroanlzacljps vardu

Dr, Vaclovas Paprockas
05-13 105th Street
Richmond ffi.ll, New York 111+18

We are grateful and proud to have participated in the achievement of our national 
goal of a successful lunar landing.... and return. We belteve that as the explora- 
tion of our univerte expands, so urill the benefits of all man^ind. We hope that the 
people of earth are noiv entering a netv era of peace and common understanding.

To those of you u>ho have offered encouragement and good tvishes, tvhose dedi- 
cated support has made our programs possible, and urhose prayers have sustained 
us, u>e extend our humble than^s.

Sincerely,

Command MoBula Pllot

ir esminių pakeitimų vi
sose nūdien susovietinto 
Lietuvos gyvenimo sri
tyse, tačiau patį komu
nistinį režimą keis ar jį 
pakeis ne lietuvių išeivi
ja, o tik lietuviai Tėvynė
je "savo nuožiūra ir iš 
savo dvasinės jėgos ir 
būdo".

Okupantas ne tik pri
meta Lietuvai totalita
rinį komunistinį režimą, 
jis mėgina tą režimą 
sutapatinti su pačia tau
ta, pavadindamas ją nau
ju Tarybų Lietuvos var
du.

Tačiau tarybinė Lie
tuva dar nėra Lietuva, 
kaip tuo siekia mus įti
kinti okupantas. Už ta
rybinės Lietuvos fasa
do nes turime įžvelgti 
ir matyti gyvą ir tikrą 
Lietuvą, gyvą ir kūry
bingą lietuvių tautą, gy- 
venančą savu gyvenimu, 
kovojančia jai prieina
momis priemonėmis už 
savo išsilaikymą ir ku
riančią patvarias tauti
nes vertybes, nepaisant 
visų nepaprastai sunkių 
okupacijos sąlygų ir 
Maskvos statomų kliū
čių ir uždedamų varž
tų.

Toji gyvoji Lietuva 
jos laisvės kovotojų lū
pomis tariant atsisako 
būti "aklo likimo auka 
priešo nasrams" ar tik 
"trąšą Lietuvos laisvės 
dirvoje". Lietuviai Tė
vynėje laiko save tos tik
ros Lietuvos gyvais na
riais, kurie geidžia lais
vės, trokšta gyventi ir 
kurti. Ir Jų kūrybiniai 
laimėjimai yra tos ne
marios ir laisvės trokš 
tančios tautos laimėji
mai, o ne tarybinio ko
munistinio režimo nuo
pelnas. Tie laimėjimai 
būtų dar didesni, jei

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOS KUNIGU RASTAS KREMLIUI
ATIDENGIA TIKRĄJĄ TIKINČIŲJŲ PADĖTĮ LIETUVOJE

TėviSkės Žiburiuose š.m. sausio 8 d. numery at
spausdintas Lietuvos 4B kunigų pasirašytas memo
randumas Sovietų Sąjungos premjerui tik patvirti
na religinę padėtį Lietuvoje, apie ką ne kartą jau 
buvo rašiusi laisvoji lietuvių spauda. Šį memoran
dumą perspausdiname Dirvoje, tikėdamiesi,kad mū
sų skaitytojam s bus įdomu susipažinti su autentišku 
pavergtųjų žodžiu.

Dėl šio memorandumo daugelis kunigų buvo nu
bausti — neteko darbo leidimų, t.y. teisės eiti ku
nigų pareigas. Jie buvo apkaltinti Sovietų Sąjungos 
šmeižimu, nors įteiktame rašte išdėstė tik faktus 
apie religijos persekiojimą ir prašė laisvės, kurią 
garantuoja Sovietų Sąjungos konstitucija. Žemiau 
spausdinamame rašte, kuris buvo įteiktas Sovietų 
Sąjungos premjerui ir nuorašai Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininkui ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vadovams, 
būklė Lietuvoje.

atsispindi tikroji tikinčiųjų

Leninas straipsnyje “Kaimo 
varguomenei” apibendrinda
mas socialdemokratų partijos 
uždavinius, raš<: “Socialdemo
kratai reikalauja, kad kiekvie
nas turėtų pilną laisvę visiškai 
laisvai išpažinti bet kurią tiky
bą” (Raštai, t. 6, Vilnius 1961, 
p. 346).

Kritikuodamas caro vyriau-^ 
sybę ir jos priemones prieš ki
tai® manančius, Leninas rašė: 
“Kiekvienas privalo turėti pil
ną laisvę ne tik laikytis kokio 
nori tikėjimo, bet ir platinti bei 
keisti tikėjimą... tai sąžinės 
dalykas ir niekas tenedrįsta čia 
kištis” (Lenino raštų 6 t., Mask
va, 1946 m.).

TSRS konstitucija garantuoja 
savo piliečiams laisvę praktikuo
ti betkokią religiją. Tarybiniai 
įstatymai gina tikinčiųjų teises 
atlikti religijos apeigas. Baudžia
mojo kodekso 143 straipsnyje 
kalbama apie bausmes, jei kas 
trukdytų jas atlikti. Tačiau tik
rovėje yra ne taip. įstatymai, gi
nantieji tikinčiųjų teises, gru
biai laužomi. Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje yra pasmerkta mir
čiai. Apie tai kalba faktai. Jei 
Lietuvoje 1940 m. buvo keturios 
kunigų seminarijos ir apie pus
antro tūkstančio kunigų, tai po 
1944 m. liko tik viena semina
rija Kaune. Iš visų Vyskupijų į 
ją susirinko apie 400 klierikų. 
1946 m. pačiame mokslo metų 
viduryje klierikų palikta tik 
150. Paskutiniu metu seminari
jos penkiuose kursuose leista 
studijuoti vos 30 klierikų. Į pa
sitraukusių ar susirgusių auklė
tinių vietas naujų priimti nelei
džiama. Jei Lietuvoje kasmet 
miršta apie 30 kunigų, tai jų 
įšyentiname vos 5—6. Šiemet 
(1969 m. Red.) įšventinta vos 
trys nauji kunigai. Todėl jau 
dabar daugeliui kunigų tenka 
aptarnauti net po dvi parapijas. 
Nemaža parapijų administruo
ja klebonai, turi daugiau nei 70 
metų amžiaus. Klebonų pareigas 
priversti eiti riet invalidai, pvz. 
Turmante.

Jaunuoliams, stojantiems į se
minariją, sudaroma kur kas dau
giau kliūčių, negu stojantiems į 
kitas aukštas mokyklas. Kandi
datus parenka ne Bažnyčios ats
tovai, o valdžios pareigūnai.' Tai 
yra nenormalu, kaip į muzikos 
mokyklą kandidatus nustatinė
tų veterinarijos gydytojai ar ki
tų sričių specialistai.

‘ 1969 m. sausio mėn. Vilkaviš
kio vvskuDijos kunigai kreiDėsi 
į TSRS Ministru Tarybos Pirmi
ninką dėl esančios nenornialios 
padėties tarpdiecezinėie Kauno 
kunigu Seminarijoje. Šių metų 
vasario mėn. jie tuo pačiu rei
kalu kreipėsi į Lietuvos TSR ei- 
nanč’us pareigas vyskupus bei 
vyskupi’u valdvtoius. Dėl to 
dviem kunigam: kum S Tamke- 
vičiui ir kun. J. Sdebskiui atim
ti darbo pažymėjimai. .Tie turi 
dirbti paprastais darbininkais, 
ne^al’ atlikti kunigo pareigų.

1940 m. Lietuvoje buvo 12 
vvskunų. šiandien turime tik du 
senvvo amžiaus vyskupus — 
vvsk. J. Matnlaitį-Labuka. gim.
1894 o wsk. J. Pletkus Mm.
1895 m. Du darbinei ir naiėgūs 
vyskupai — J'. Steponavičius 9 
metai ir V. Sladkevičius dau
giau nei dešimt metų ištremti į 
nuošalias parapijas, nors pagal 
LTSR baudžiamojo kodekso 62- 
69 straipsnius ištrėmimas taiko
mas neilgiau kaip penktiems 
metams ir tai už didelius nusi
žengimus. Bet kuo nusikalto 
mūsų minėti ganytojai, kad jie 
be teismo, be jokios kaltės įro-

dymų nubausti neterminuotam 
laikui?

Nuo senų laiku Vilnius yra 
religinio katalikų gyvenimo 
centras, bet šiandien neleidžia
ma čia turėti katalikų vyskupo, 
o mažesnės šio miesto religinė® 
bendruomenės, sakysim pravo
slavai, turi vyskupą, o kitos — 
atitinkamus vadovus.

Pagal Bažnyčios kanonus, ka- 
pituliariniai vikarai yra tik lai
kini valdytojai, renkami vysku
pui mirus ar pasišalinus is pa
reigų. Vilniaus arkivyskupiją ir 
Panevėžio vyskupiją valdo ka 
pituliariniai vikarai jau 9 metai; 
o Kaišiadorių - - 23 metai.

Nevisada net ir turintiems 
oficialius įgaliojimus leidžiama 
vyskupams ir valdytojams pagal 
Bažnyčios kanonus vizituoti pa
rapijas, teikti Sutvirtinimo sak
ramentą. Štai Panevėžio vysku
pijoje nuo 1961 m. šis sakra
mentas buvo teikiamas tik vieną 
kartą. Kitose vyskupijose jis lei
džiamas teikti tik pačiuose cent
ruose, sakysim Vilniuje, Kaune, 
rajoniniuose miestuose — labai 
retai. Todėl norintieji priimti 
Sutvirtinimo sakramentą turi iš 
tolimų užkampių toli keliauti, 
vargti su mažąis vaikais. Taip 
susidaro didelės spūstys, sunku
mai.

Kunigams visaip trukdoma 
dirbti pastoracinį darbą: drau
džiama padėti kaimynams, ne
pajėgiantiems atlikti religinių 
patarnavimų, į atlaidus kviesti 
reikiamą skaičių kunigų. Todėl 
daug tikinčiųjų, norinčių atlik
ti išpažintį, turi ilgai laukti, 
vargti, sugaišti daug brangaus 
laiko. Per didesnius atlaidus 
kaikuriose bažnyčiose būna apie 
1000 išpažinčių. Jei kiekvienam 
žmogui skirti tik po tris minu
tes, vienam kunigui reiktų klau
syti 50 valandų. O tai neįmano
mas darbas.

Visų sričių specialistai renka
si j įvairias konferencijas, tobu
linasi, mokosi iš labiau patyru
sių. Bažnyčios kanonai irgi rei
kalauja, kad kunigai mažiausia 
kas treji metai atliktų bent trijų 
dienų rekolekcijas. Dabar tokios 
rekolekcijos draudžiamos ne tik 
vyskupijų centruose, bet ir de
kanatuose: neleidžia susirinkti į 
jas net vieno dekanato kuni
gams.

Oficialūs valdžios atstovai (re
liginių reikalų tarybos įgalioti
nis, rajonų ir apylinkių vadovai) 
tik žodžiu duoda kunigams nuro
dymus. Pasitaiko, kad tie liepi
mai prieštarauja vieni kitiems. 
Pvz. Varėnos r. vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
Valkininkų klebonui uždraudė 
mirusį lydėti iš bažnyčios į ka
pus, o relig. reikalų tarybos įga
liotinis nurodė, kad galima paly
dėti iš bažnyčios į kapus, o ne
galima — iš namų į bažnyčią. 
1969 m. balandžio 15 d. relig. 
reikalų tarybos įgaliotinis Šven
čionėliuose valdžios pareigūnų 
ir bažnyčios komiteto atstovų 
akivaizdoje pareiškė klebonui, 
kad lydint mirusi, kai lydi kuni
gas, negalima giedoti, o be ku
nigo — galima. Jei tikintysis lai
dojamas su religinėmis apeigo
mis, negali dalyvauti orkestrą®: 
kolūkiai ir organizacijos negali 
pagelbėti materialiai.

Lietuvos katalikai negali nau
dotis savo religiniams reikalams 
spaudos laisve. Jiems neleidžia
ma naudotis radiiu. televizija, 
kino teatrais, mokyklomis, pa
skaitomis. Pas mus nėra papras- 
čiausio religinio vadovėlio mal
daknygės, nė kitokiu religiniu 
raštu. Tarybų valdžios metais

Lfetuvoie neatspausdintas nė 
vienas Matehiztnar Tik 1965 ir 
1958 m. išleista kataliku malda
knyge. o 1968 m. naslrndė “Li- 
tuteinis MaMvąas” Tačiau tiek 
vieno, tiek Kito leidinio tiražai 
tokie maži, kad reta šėima pali 
iuos isigvtf. Be to “Lfturtlmame 
Maldyne” turėjo būti trumpas 
tikėjimo tiesų aiškinimas, bet 
relig. reikalų tarybos įgaliotinis 
nefeid^ jo spausdinti. “Romos 
KatalLcų Apeigynn” bažnyčios 
ir kunigai gavo lik po vieną eg
zempliorių, o IT Vatikano susi
rinkimo nutarimų — Vien kuni
gai tik po vieną egzempliorių. 
Eiliniai tikintieji neturi net pro
gos šių knygų pamatyti.

Nors TSRS konstitucija ga
rantuoja sąžinės laisvę, o tėvai 
nori ir pageidauja auklėti vai
kus religinėj dvasioj, kunigams 
ir kateketams draudžiama pa
ruošti vaikus pirmajai šv. Ko
munijai. Relig. reikalų tarybos 
įgaliotinis lęidžia tik po vieną 
vaikus egzaminuoti. Nesilaikan
tys šio nerašyto įstatymo yra 
griežtai baudžiami. Antai už vai
kų katekizaciją vietiniai valdžios 
organai yrą nubaudę kunigą J. 
Faoijanską pinigine bauda, kun. 
M. Gylį, kun. J. Sdebskį priver
čiamojo darbo stovykla. Anykš
čiuose rengusi vaikus I-os išpa
žinties O. Paškevičiūtė, pervargu
si priverčiamųjų darbų stovyk
loje, susirgo ir mirė- Patys tėvai 
paruošti vaikus turi teisę, bet 
neturi galimybių: tam atitinka
mai nepasirengę, neturi laiko ir 
religinių knygų. Panašiąi caro 
laikais darbininkai ir valstiečiai 
negalėjo pasinaudoti teise leisti 
vaikus į augštąsias mokyklas.

Lanką bažnyčią vaikai patiria 
iaug nemalonumų. Jie pašiepia
mi, apie juos rašo sienlaikraš
čiai. Mokyklose vaikams kala
ma, kad tikintys tėvai yra tam
sūs, nieko neišmano ir negali J^nuO 
jiems nieko nurodyti. Taip pa
kertamas tėvų autoritetas. Kai 
vaikai ima negerbti tėvų, tai su 
tokiais sunku ir mokyklose, ir 
už mokyklos sienų Be to, tikin
tiesiems vaikams neleidžiama 
aktyviai dalyvauti pamaldų ap
eigose, giedoti chore, dalyvauti 
procesijoje, patafnauti šv. Mi
šioms. Taip skaudžiai pažeidžia
mos tikinčiųjų vaikų ir tėvų tei
sės. Jie grubiai diskriminuoja
mi, prievartaujami, verčiami 
šantažuoti kitus. Pvz. 1967 m. 
gruodžio 26 d. Švenčionėlių vid. 
mokyklos direktorius Baranaus
kas ir kiti mokytojai išlaikė apie 
pustrečios valandos II-VI klasių 
mokinius, kol juos privertė ra
šyti pareiškimus prieš vietos 
kleboną kun. Laurinavičių. Vie
nam iš tų vaikų J. Garlai dėl 
tokių bauginimų reikėjo iškvies
ti net greitąją medicinos pagal
bą. II-os klasės mokinys K. Jer- 
malis iš išgąsčio net kelis mėne
sius sirgo. Kleboną, leidusį vai
kams patarnauti šv. Mišioms, da
lyvauti procesijose pašalino iŠ 
Švenčionėlių. Tų vaikų tėvai, 
skaudžiai įžeisti, kreipėsi net į 
Maskvą. Kiek sugaišta laiko, pa
daryta išlaidų, suardyta svei 
tos! Paskutiniu laiku pinigi 
bauda — 50 rublių nubaustas 
kun. A. Deltuva už tai, kad ' 
do vaikams patarnauti šv. Mi
šioms.

Pagal įstatymą, turi būti vie
nodai gerbiami tiek tikinčio, 
tiek netikinčio įsitikinimai, bet 
praktika eina savo keliu. Dauge
lyje ligoninių, pvz. Vilniaus, 
Utenos, Pasvalio, Anykščių, 
nors ligoniai ir pageidauja, kar
tais neleidžiama juos aprūointi 
šv. sakramentais. 1965 m. iš su
situokusių bažnyčiole šoferio K. 
Semėno ir E. Sudeikjdės atimtas 
anksčiau Ignalinos mieste duo
tas namui statyti žemės sklypas. 
Nežiūrint to, kad jau buvo su
vežtos visos statybinės medžia
gos, buvo pasakyta: “Tegu kuni
gas tau duoda žemės”.

Kolūkiai dažnai neduoda net 
sunkvežimio savo kolūkiečiams 
nuvykti į bažnyčią susituokti. 
Jeigu laidojama su religinėmis 
apeigomis, neduodama priemo
nė karstui parsivežti.

Pasvalvįę. Anykščiuose ir ki
tur anksčiau net taksi šoferiams 
huvo draudžiama vežti kūmus ar 
jaunavedžius į bažnyčią. Kiek 
vargsta inteligentai, slapta na- 
krikštiie savo vaikus susituokę 
ar net išklausė šv. Mišių hažnv- 
čioie. Jie svarstomi darbovie
tėse dažnai prikaišiojami ar net

atleidžiami i,š darbo, Pvz. 1965 
m. Daugėliškvie direktorius at
leido « darbo riet mokyklos dr-* 
tonlrJk* P. Clcėnaitę, kad lofr 
nesutiko atsisakyti bažnyčios. 
Mokyklos vadovybei įsakius, jį 
pati, norėdama, kad darbo kny 
gutė liktų “švari”, parašė pa
reiškimą savo noru išeinanti iA 
darbo. Dažnai dėl religinių įsiti
kinimų tikintieji atleidžiami ij, 
darbo ar nubaudžiami, prisidenr 
gus visa5 kitais motyvais.

1056 m. pensijų įstatymas 
bažnyčios tarnautojus aplenkė. 
Vargonininkai ir zakristijonai 
gali tik sapnuoti apie pensijas. 
Pvz. Daugėliškio gyventojas P. 
Pagalskas, įsikūrus tarybų val
džiai Lietuvoje, įstojo į kolūkį. 
Kaip jr visi valstiečiai, jis atida
vė arklį ir žemės ūkio padargus. 
Pats dirbo kolūkio kontoroje są
skaitininku, sekmadieniais pa- 
grodavo bažnyčioje. Kai Šį žmo
gų ištiko nelaimė — susirgo, li
ko invalidu; kontoroje jis dirb
ti negalėjo, todėl naktimis sau
gojo kolūkio fermų gyvulius. 
Sulaukęs žilos senatvės (g. 1889), 
kreipėsi į Ignalinos rajono so
cialinio aprūpinimo skyrių. Iš 
ten gautas atsakymas, kad var
gonininkams pensija nemoka
ma.

Daugelyje bažnyčių neleidžia
ma skambinti varpais,. Visiškai 
negalima naudotis garsiakal
biais ir kitomis technikos prie
monėmis. Bažnyčių remontams 
neduodama medžiagų paskyrų. 
Miestai auga, bet nuo 1945 metų 
Lietuvoje pastatytos tik dvi baž
nyčios (vienoje iš jų — Klaipė
doje įsikūrė liaudies filharmo
nija), o kiek senų bažnyčių pa
versta sandėliais, muziejais ir 
t.t.

Šie ir kiti skaudūs faktai, ku
rių čia nesuminėjome, rodo, kad 
kunigai ir tikintieji yra diskri- 
...._ ojami, kad jiems neleidžia
ma pilnai naudotis tomis teisė
mis. kurias garantuoja TSRS 
konstitucija.

Todėl drįstame kreiptis į Jus, 
Ministrų Pirmininke, tlkėdamiė- 
si, kad ištaisysite tokią nenor
malią katalikų Bažnyčios padėtį 
Lietuvos TSR ir padarysite visa, 
kad mes. Lietuvos kunigai ir ti
kintieji, kaip ir kiti piliečiai, ga
lėtume naudotis numatytomis 
konstitucijos teisėmis.

1969 m. rugpjūčio mėn.

NĖRA DUONOS

ka
me
ei-

BE LAISVES...
(Atkelta iš 3 psl.)

Maskvos pastatytas biu
rokratinis komunistinis 
ir policinis aparatas ne 
varžytų ir nepančiotų 
lietuvių kūrybinio gaju
mo.

Suprantama, kad tota
linės sovietinės okupaci
jos ir diktatūrinio komu
nistinio režimo sąlygose 
nelengva,o dažnai ir la
bai sunku nustatyti ir

atskirti, kur baigiasi 
svetimas komunistinis 
režimas ir kur praside
da tame režime veikian
čios, sukomunistintos ir 
to režimo kontroliuoja
mos, bet iš esmės lie
tuviškos institucijos ir 
organizacijos. Tačiau 
tas skirtumas Tėvynė
je lietuvių yra jaučia
mas ir daromas ir jiems 
nekartą būna skaudu ir 
nesuprantama, kad mes 
užsienyje nevisada su
gebame skirti, kas ten 
yra sava ir lietuviška, 
o kas svetima, rusiška 
ir bolševikiška, kas nau
joviška ir vakarietiška, 
o kas senoviška ir ry
tietiška.

Okupuotos Lietuvos 
aukštosios mokyklos, 
mokslo ir meno įstaigos 
ir institucijos, teatrai ir 
meno ansambliai,sporto 
ir įvairios profesinės or 
ganizacijos, nors jos vi
sos buvo komunistų per
tvarkytos ar neretai da
bartiniame komunistinia
me režime iš naujo su
kurtos ir jo kontroliuoja
mos, yra iš esmės lie
tuvių įstaigos, instituci
jos ir organizacijos, už 
kurių savitumą ir sava
rankumą lietuviai Tėvy
nėje atkakliai kovoja. 
Mums patiems jas nura
šinėti komunistiniam re
žimui ar Maskvai būtų 
klaidinga ir netikslu.

Todėl ir užsienio lie
tuvių santykiai su tomis 
institucijomis ar orga
nizacijomis nebūtinai tu
ri būti laikomi santy
kiais su komunistiniu re~ 
žimu ar reikšti to reži
mo ir Lietuvos aneksi
jos pripažinimą. Žino
ma, okupantas leisda
mas ar toleruodamas 
tuos santykius mėgina 
juos panaudoti savo nau
dai. Tačiau tas neturi 
atgrasyti laisvųjų lietu
vių nuo jų uždavinių: pa
dėti lietuviams Tėvynė
je jų atkaklioje kovoje 
už kiekvieną lietuviškos 
žemės pėdą, stiprinti jų 
dvasią ir kiek galima 
lengvinti jų nešamą oku
pacijos jungą.

Svarbu tiktai, kad 
laisvieji lietuviai į tuos 
santykius eitų ir juos pa
laikytų rezistencinėje ir 
nepriklausomybinėje 
dvasioje, kad jie niekad 
nepamirštų ir niekad ne
atsisakytų savo pagrin
dinio siekimo ir 
laisvės Lietuvai 
tuviui.

(Kitame nr. " 
belaisviai”).
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Iš vežėčių, maloniai pakratomas ant gūnios pa
dengtos sėdynės, ir linktelėjęs priekin, ir remdama
sis abiem rankom į lazdą, Daukantas stebėjo Varnių 
gatvę.

Miestuko pakraščio gatvelė, įsmunkanti lomon, 
nebuvo pasikeitusi. Atokiau suręstos trobos, gyslo
čiais įžėlę keliopakraščiai, siauros ir dulkinos pro
vėžos. Lyg vakar jis būtų ėjęs ta gatve, lyg dviejų 
metų, kuriuos jis praleido kitur, nebūtų buvę.

Rudens saulė smuktelėjo vakaruosna. Šešėliai 
tiesėsi ilgi ir poguliški. Kur maišėsi šešėlis ir sau
lė, buvo prisėta smulkučių auksinių dulkelių, tary
tum tai būtų saulės trupiniai Varnių pakraščio že
mėse.

Vežėjas pasuko link sambūrio namų, kurį va
dino vyskupo dvaru. Vyskupo Valančiauskio gyve
namas namas savo ilgu frontonu buvo užstojęs už 
jo susimetusias trobas. Prieš kelioliką metų vie
noje iš jų gyveno Daukantas. Kitoj buvo kunigų 
karšinčių gyvenimas. Buvo dar tarnų, dar mote
rų, dar užeigos trobos.

Pulkelis žąsų, tingiai kulnuojantis gatvės kraš
tu, nervingai sugageno, vežėčioms aplenkiant.

Daukantas liepė sustabdyti arklį netoli kunigų 
karšinčių trobos. Jis nenorėjo privažiuoti tiesiog 
prie vyskupo prieangio, nes galvojo, kad šitą vysku
pas galėtų palaikyti paikių noru pabrėžti, kad sve
čias reikalaująs dėmesio. Daukantas mėgo sustoti 
atokiau, prieiti apsidairęs. Tai buvo ilgų metų 
įgūdis po Rygos ir Petrapilio valdiškų įstaigų.

Vežėjo padedamas, jis išlipo iš vežėčių. Jis 
juto, kad pastarieji metai vis labiau puola jį sen
dinti. Visad tai jis gailiai pajusdavo, kada tekdavo 
lipti vežiman arba išlipti iš jo. Tačiau eiti, pasi
ramsčiuojant lazda, buvo nelengva.

Senos tarnybinės kepurės matikas,pridengęs jo 
kaktą, teikė jo veidui sauso ir griežto senio išvaiz
dą. Rūpestingai nuskustas smakras ir platus ma- 
šastinis šalikas po smakru rodė jįesantmiestiečiu, 
žmogumi iš toliau.

Bet jis nebuvo nei griežtas, nei žmogus iš to
liau. Sugrįžimas į Varnius, kur jis ilgesnį laiką bu
vo gyvenęs, ir vyskupo namo vaizdas, ir tas stikli
nis prieangis, pro kurio duris jis ėjo daugelįkartų, 
ir net lyg tie patys rudai - raudonų žiedų jurginai 
prie tako — viskas tai paveikė jį stipriau, kaip jis 
to laukė. Čia jis bičiuliavosi su vyskupu ir ginčijo
si, čia jis dar labiau suartėdavo susiginčijęs, ir 
vėl tolo dėl kito ginčo. Nesutarė jiedu, pagaliau 
atrodė, ligi gyvenimo pabaigos, o ir vėl jis žengia 
prie to pat prieangio, padalinusio ilgą aštuonių 
aukštų langų frontoną lygiai per vidurį, kaip žemai
čio trobos durys dalina trobą per pus.

Pulkelis žąsų, kurių nugaros buvo marmuri
nės, priėjo vežėčias, tiriamai pakėlė galvas ir ste
bėjo atvykėlius mėlynomis savo akimis, kuriose 
tartum atspindėtų dangus.

Atokiau, tarp medžių ir krūmų, pilkavo trobų 
kaimelis. Žemaičių vyskupo buveinė Varniuose bu
vo nuostabiai kukli, kaimiška, gaspadoriškai jauki. 
Po visų dvarų, palocių ir rūmų, kurių tiek daug pri
sižiūrėjo Daukantas savo gyvenime, Varnių nuoša
lume susislėpusi vyskupija atrodė lyg vasarvietė at
sikvėpti nuo didmiestiškų ūžavimų.

Marmurinių žąsų pulkelis, bent tuzinas jų, su
gulęs netoli kunigų karšinčių trobos, buvo atbaigian
tis akcentas pabrėžti pasakiškai - kaimišką vysku
pijos prigimtį.

Prie trobų Daukantas matė, kaip tai buvo anks
čiau, jurginus, kurie kėlė ant nusvirusių stiebų ru- 
dai-rhudonus, puošnius žiedus. Apatinės jurginų ša
kos ir iškirpti lapai jau rudeniškai leipo ir, atmir- 
dami, gailiai karojo ant liemens. Ant kunigų trobos 
čiukuro, kuris laužė aukštą, keturšlaitį stogą, Dau
kantas pamatė iškeltą vėtrungę, įmantriai išraižytą, 
nekrutančią dabar be vėjo. Jis stebėjo tą vienintelę 
naujovę, atsiradusią čia jo nebuvimo metu. Ir tri
kampė čiukuro anga dabar buvo įstiklinta, ir tas 
stiklinis trikampis tam tikrame posūkyje spindėjo 
lyg Apvaizdos akis kaimo koplytėjėje.

Pakilęs tris prieangio laiptelius Daukantas no
rėjo pradaryti duris, bet jos buvo užrakintos. Čia 
buvo geležinė vidaus varpelio rankena. Daukantas 
patraukė ją ir toli, namų patalpoje, išgirdo duslų 
varpelio atsiliepimą.

— Pone Simonai! išgirdo jis pašaukimą.
Prie kunigų trobos stovėjo senas kunigas Pet- 

ravičia, ir delnu pridengęs akis nuo žemos saulės, 
kita ranka mojo Daukantui.

Daukantas nulipo prieangio laiptelius ir nuėjo, 
lazda ramsčiuodamasis, į savo seną prietelių, vys
kupijos karšinčių kunigą. Iš jo jis sužinojo, kad 
vyskupas esąs savo įprastinėje kelionėje ir par- 
grįš, gal būt, rytdieną.

Tuo tarpu namų tarnaičių vedėja Magdutė, ori 
ir pilna moteris, sena panelė, įgūdusi gaspadinė, 
mokanti tvarkytis ir suktis tarp parapijinės aukš
tuomenės, ir jau patyrusi kas atvykęs, atskubėjo 
prie besikalbančių Daukanto ir kunigo Petravičios. 
Magdutė nulydėjo Daukantą į tą pat trobą, kurtoje 
Jis gyveno anksčiau. Čia jis matė, kad viskas nuos
tabiai nepasikeitė per jo nebuvimą, tartum laikas 
neteko čia savo lemtingos, viską griaunančios jė
gos. Jis liepė vežėjui atnešti kuparą su daiktais,pa- 
sirengė atsigosti po kelionės nuovargio. Kelių va
landų trankesys vežime, stiprus ir svaigus laukų 
oras, ir tie staigūs, lyg bangos, išgyvenimai, pa
mačius seną ir taip sentimentaliai vis tebemylimą 
vietovę, ėmė Jį veikti ir gniuždyti nuovargiu. Jis 
sėdo gilion kėdėn, nenuimdamas savo miestietiško 
apdaro — kaklaskarės iš po smakro, nė batų, ne
atsegdamas ir savo švarko guzikų. Ta valandėlė 

buvo poilsingai-maloni. Latvių žemėje, kur jis gyve
no Svirlaukyje, buvo visa gatvė sunkių mūrinių na
mų, lyg įmesta laukuosna. Ir ten mūro namas, mū
rinė siena, šarpus čerpių stogas, atrodė jam atokus 
ir nepakenčiamai svetimas. Tik kuklume, koks bu
vo šios vyskupijos aplinkoje, Daukantui atrodė, su
kaupta poilsio dvelkmė, palaima ir ryškiai junta
mas savo namų ramumas.

Ilsėdamasis ir laukdamas vakarčio, jis galvo
jo apie Akelevičiaus planą, kurį aptarinėjo su Juo 
Svirlaukyje: sukelti pinigų iš klebonų ir dvarininkų 
ir su tais pinigais pradėti leisti knygas žmonėms 
šviesti. Daukantas sumojo pakalbėti apie tą planą 
su vyąkupu, gal išgauti jo pritarimą. Jis dar pa
galvojo, kad per pastaruosius metus jis daug ta
rėsi dėl to plano, sielojosi dėl jo, o neparašė nei 
vienos knygelės. Buvo tai skausmingas įrodymas, 
kad senatvė aptingina ir alina.

— Kai buvo rankoj plunksna, rašiau, prisipa
žino jis sau, o kai jau lazda rankoj, kaip berašysi?

Vėliau jis nuėjo į kunigų karšinčių trobą. Ke
li mieste gyveną broliai rokitai buvo paliegusių 
kunigų prievaizdos, bet vyskupas skirstė kunigų 
ligonių apgyvendinimą. Su kunigu Petravičia Dau
kantas ypač gerai sugyveno. Toj troboj tilpo keli 
kunigai. Ankstesnė Daukanto pareiga buvo skaityti 
kunigams religinius skaitinius. Apakę ir suglebę 
jie klausėsi jo monotoniško skaitymo, dažnai va
landėlė primigdami. Šventųjų kankinių gyvenimai 
bei stebuklai buvo jiems labiau žinomi kaip pačiam 
Daukantui. Be to, nusnūsti ’šventam tekstui mono
toniškai ir migdančiai skambant Daukanto balse, 
nebuvo asmeniška nuodėmė, bet bendras konfratrų 
įprotis.

MILŽINU
Dirvos novelės konkurse 

premijuota novelė

Kartais Daukantas skaitė iš savo raštų. Visi 
mėgo ūkiškų patarimų knygeles apie bites, sodus, 
pašarus. Klausdavosi ir aptardavo su ūkininko ins
tinktu. Dėl miškų ir girių, aprašytų Būde, kunigai, 
kaip vienas sutarė, kad, ačiū Dievui, nebėra baisin
gų miškų, nes ką beveiktų žemaičiai, jeigu prabo
čiai nebūtų tų miškų iškirtę? Reikėtų grumtis su 
plėšriais žvėrimis, nebūtų lengva pasiekti bažny
čią, visai neįmanoma būtų atlankyti kaimyninę pa
rapiją, žmonės nelankytų atlaidų ir negalėtų nau
dotis jų malonėmis. O kiek gi plėšikų-razbaininkų 
gautų priebėgą tamsiuose miškuose!

— Vis dėl to buvo taip, sakė Daukantas, ir gi
rios, ir kūlgrindos, ir kunigaikštiški takai pasi- 
kliaunant upeliais.

Aišku buvo ir jam, greta kunigų karšinčių, kad 
baugu rastis tokios girios tankmėje, kur nė saulė 
vidudienį savo spindulių nepajėgia įsmeigti. Liko ta 
tamsi galia, ta sena giria, lyg žemaičių antika. Ne
lyginant graikui marmurinių šventyklų griūvėsiai. 
Ir gražu, ir kilnu, bet ką bedarysi su griuvėsiais? 
Akelevičius sakė: statysim mokyklas. Jei būtų liku 
stos neįžengiamos girios, kur tas mokyklas staty
tume!? Medinčiams nei mokyklos, nei rašto nerei
kia...

Petrapily jis rašė apie senovės miškus. Jis 
mena, kaip sostinės Vasaros Sode jis sėdėjo ant 
suolo. Atokiau riogsojo didžiulis bronzinis monu
mentas. Kaip ten dažna, buvo labai vėjuota diena. 
Sėdėjo jis užsimerkęs, ir galvojo, kad jis pana
šus į bėdiną, varganą Gogolio herojų iš Apsiausto 
apysakos. Buvo dvasioje graudu ir menka. Staiga 
vėjo gūsis galinga krūtine užgulė parką. Medžiai, 
kaip sąmyšyje, ėmė blaškytis, linkčioti šakomis ir 
viršūnėmis. Buvo staugsmas, šlamantis,šnerantis, 
gūdus ir šiurpdantis. Gogolio herojaus mizerija 
dingo iš jo dvasios. Jis atkuto. Pasijuto esąs išsva
jotame senovės miške. Jo menką kūną pripildė keis
ta galia, ir tada jam atrodė, jis niekad nemirs, 
visad gyvens su savo senovės žemaičiais girios gau
dime, lyg keistame Anapilio krašte, kur sutelpa vy
žoti žemaičiai, Jų žirgai, laumės, miškiniai,drevi
niai ir visokios kitos girios baidyklės... Atvykęs į 
Varnius, kur žmonės nuolatos baidosi, kad greti
mas Lukšto ežeras pakils ir užlies miestelį, jis 
alegoriškai vaizdavosi, kad kaip tie vandenys, se
novės girios ims želti, kilti, skleistis ir aptvins 
visą Žemaitiją savo tamsiais pavėsiais...

Kada jis pargrįžo iš kunigų, vežikas įžengė 
trobon ir norėjo kreiptis darkyta lenkų kalba. Dau
kantas liepė kalbėti žmoniškai. Žemaitiškai.

— Ar skubėsite pargrįžti atgal? paklausė ve
žikas.

— Tik Ponas Dievas žino, kada teks atgal pa
sukti, atsakė Daukantas.

— Aš dėl to, jūsų mylista, pasakė vežėjas* 
kad čia žmogus nuo Kolainių, neva dievadirbis, su 
stebuklingomis rankomis. Jis siūlosi man vežėčių 
nugarą raštais padengti.

Daukantas atsiminė raižytą vėtrungę ant kuni
gų namų čiukuro. Jis paklausė, ar ir tatai tų ste
buklingų rankų darbas.

— Jo darbas, pasakė vežėjas. Jis čia raštais 
apdengė ir kuparus, ir suolus, ir lauknešėlius. Jis 
mane prašė paklausti Jūsų mylistos, ar neleistumė- 
te jam jūsų lazdos raštais apdengti?

— Tai ko, tas balamutas, pats neateina?
— Prastas žmogus, sako poniškai kalbėti ne

moka.
— Jeigu žemaitiškai moka, tai ir yra poniškai, 

šyptelėjo Daukantas. O lazda, matai, kokia ji! Ma
no delne apsitrynusi. Kaip ją drožiniu marginsi? 
Tegu tau vežėčias raižo. Kol baigs, galiu lūkter- 
ti.

— Jis čia, už durų, jūsų mylista, pasakė ve
žėjas ir pradarė duris.

Gana nedrąsiai ir kampuotai, į kambarį įžengė 
jaunas žemaitis ir sustojo prie slenksčiol ir juokin
gai krutindamas šviesiais savo ūsais, pasilenkė gi
liame krėsle sėdinčiam Daukantui.

— Na, raižytojau, raižai? pasakė Daukantas.
— Tai jau taip, jūsų mylista, esu nuo ten.
— Stebėjau tavo vėtrungę. įmantri. Gaila, vė

jo nebuvo.
— Ji visiems patinka, pasakė raižytojas. Kai 

nuo Kolainių pučia, gerą orą atneša. Lauk pagados. 
Kada nuo Luokės, šyptelėjo jaunas žemaitis, žmo
nės ima bau boti.

— ’Kodėl gi taip?
— Per Luokę rusai rekrutus veža. Retežiais 

surakina, kad neišbėgiotų. Taip Luokės krypties 
žmonės ir nemyli.

— Iš kur to amato išmokai?
— Iš žmonių. O labiau iš senkapių. Pas mus 

daug kur lukštų iš senkapių išrauna. Ant jųpiešiniai. 
Taip ir atrandu. Vyskupėlio leidimu vyskupo dvare 
dengiu raštais važius, skobnius, skrynias ir duris 
dargi. Mes laisvi, bet pono dvare laikomės. Ten tė
vas račius. Koplytėles dirbu. Graudulinga Dievo mo
tinėlė kitiems ašaras ištraukia.

— Matai, pasakė Daukantas. Vežėjas sakė,kad 
tu nori mano lazdą apdailinti. O aš kaip gi? Kaip gi 
aš duosiu tau ant lazdos dirbti? Mano lazda nė ne
verta* tokių rankų. Tu, geriau, pasiskirk dideliems 
darbams.

— Aš, jūsų mylista, su švelniu drovumu pasakė 
vyras, esu raštingas. Pas mus jūsų knygos troboj, 
kaip atsim enu. Prie jų užaugau. Knygos tos greta 
maldaknygių.

— Kurios gi tos knygos? krūptelėjusiu balsu 
paklausė Daukantas.

— Apie bites, ir Būdas kalnėnų ir žemaičių.
Daukantas padavė jam lazdą.
— Kuo tu vardu, meisteri?
— Šventas vardas Kiprijonas, atsakė vyras. 
Paėmęs Daukanto lazdą, lyg kokį trapų daiktą, 

dailidė i dėmi ai, lyg paaštrėjusiomis akimis, nagri
nėjo medį.

— Ant jūsų lazdos, čia, parodė Kiprijonas,kur 
Jūsų mylistos pirštai apima, iš po pat pirštų, išrė- 
šiu aitvarinį. Šikšnos sparnelius praskleidęs, ners 
galva žemyn. Reiškia, iš jūsų rankos aitvaras mums 
gėrius neša.

Iš vakartį atnešustos Magdutės, dar susitikimo 
su Kiprijonu pagautas, Daukantas patyrė visus čia 
dominančią dilidės verpstės istoriją.

Prieš pusmetį stojo mokintis dailaus verpimo į 
verptuvę, kuri tilpo vienoj iš vyskupo dvaro trobų, 
mergiotė Marelė.

Daug mergiočių laikas nuo laiko mokėsi toje 
verptuvėje. Dirbo ten vis apsenustos moterėlės, 
našliukės, pusdavatkės. Verpimas buvo dailus,pla
čiai išgarsėjęs. Porino, kad iš tos verptuvės, kaip 
iš mokslainės, išeina geros gaspadinės į vyskupi
jos parapijas.

Atsisėdusi ant verpstės kraigo, Marelė verpė 
greitai ir gerai. Mitrus verpstukas, kutenamas 
jos dešinės rankos pirštų, sukosi nė pagaunamas 
akimi. Plonytis siūlas, ar Vilnių, ar gerai iššukuo
tų linų, vyniojo verpstuką, storindamas Jį, nelygi
nant išpūsdamas. Samdininko dukrai Marelei buvo 
garbė verpti toje verptuvėje ir tikėtis didžios atei
ties.

— Marelė bus gera klebonijose, kalbėjo Magdu
tė, kaip ir globodama čia mergaitę. Po tuzino ar 
kiek metukų, išmoks dailiai apsieiti, stalą dengti, 
poniškų manierų. Daug kas klausia moteriškų iš 
vyskupystės verptuvės. Negi skubės Ji vargą varg
ti, kaip kitos kad vargsta: ir vaikai, ir rūpesčiai, ir 
ligos. Sunki ištekėjusios dalia. Nė poterių sukalbė
ti laiko nėra. Kalba juos atkištinai, vis atitrūkdama. 
Tokie poteriai toli nenueina. Stypso prie pečiaus, 
ant plūktinės aslos su si Jonan įsikibusiais, rėkau
jančiais vaikais. Amžina gavėnia toks būvis.

Palauk, Magde, prieštaravo kunigas Petravi
čia. O jeigu ir būtų taip, kaip tu pasakoji, pasi
skirtų visos gaspadiniauti, nebūtų naujų sielų nei 
krikštui, nei pagrabui. Iš poterių vaikų nebus. O 
bažnyčia skirta sielas ganyti. Reikia žmonių baž
nyčiai. Kalbi, eh, kaip moteriška. Apvaizdai kelių 
neužginsi.

— Aš, gerbiamas tėveli, sakė Magdutė, dėl 
Apvaizdos nekalbu. Marelė samdininko dukra. Tegu 
kitos teka, o jai iš verptuvės atsidaro kitas kelias, 
dailesnė dalia. Kai bus vis arti bažnyčios, ir Ap
vaizda globos tvirčiau. (Bus daugiau)
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PASAULIO 
LIETUVIAI 
GYDYTOJAI

(Atkelta iš 3 psl.)
Kadangi aš pats gaminu akme
nis, būčiau labai dėkingas, jei
gu vieną tos monografijos eg
zempliorių nusiustumėt mano 
urologui Dr. Bernard Pinok..." 

Antra ištrauka seka iš laiš
ko, rašyto asmeniškai Dr. Fe- 
lix Martirlbanez, visiems JAV 
ir daugeliui užsienio gydytojams 
žinomo MD žurnalo leidėjo ir, 
vyriausio redaktoriaus. Pacituos 
siu tik kelias charakteringas 
vietas: "Mielas Daktaras Pa-, 
prockas: ... mes esame laimin
gi gavę tokj ypatingą darbą ir 
turime didelį malonumą Įjung
ti šj leidinį Į mūsų MD biblio
teką. Leiskite man šia proga 
pasveikinti Tamstą su šiuo la
bai puikiai suredaguotu darbu, 
Dr. Paprockas... nuoširdžiausi 
linkėjimai ir padėka jums ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos nariams".

Priedui prašau pasiklausyti 
kaip šį leidinį įvertino vadina
moji lietuviškoji "pažangioji" 
spauda. Pacituosiu tik vieną iš 
kelių panašių "Vienybės” nuo
monių, pareikštą 1967.XI.25: 
"Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungoje klaidingai manoma, kad 
gydytojai tinka ir istorinio po
būdžio veikalams rašyti bei re
daguoti... Lietuvių gydytojų su
redaguotame leidinyje-tuojau 
po titulinio lapo prasideda tokia 
maišatis, kad tik paieškojus 
galima susigaudyti teksto ori
ginale, vertimuose, prakalbo
se... rimtas tyrinėtojas galėtų 
apie Kuršių paregti gerą mo
nografiją. Iš gydytojų sujauk
tos, žurnalistiškai silpnai pa
rengtos medžiagos neaiški ne 
tik Kuršiaus asmenybė, bet..."

— Kaip vertinate "Lithuania 
700 years"?
-Kaip lietuvis — labai teigia

mai. Nežiūrint į tai, kad buvau 
bene pats pirmasis, kuris ant 
tik ką pasirodžiusios knygos ap
lankų, prirašiau nemažai pas
tabų, negailestingai braukdamas 
daugumo mūsų ministerių(įskai- 
tant kariuomenės vadų), veikė
jų, organizacijų vardus, kurie 
tik apsunkina tekstą ir svetim
taučiui nieko nesako, kaip buvau 
taip ir tebesu tos nuomonės, kad 
šis anglų kalba išleistas veika
las ilgiems amžiams bylos sve
timtaučiams apie Lietuvos pra
eitį ir kovas už lietuvių tautos 
egzistenciją. Jeigu atsiras kita 
organizacija (nesvarbu kokios 
pakraipos ji. bebūtų, žinoma, iš 
skyrus komunistų) ir kitas au
torius, kuris sugebėtų paruošti 
dar tobulesnį anglų kalba pana
šų veikalą, aš būsiu vienas pir
mųjų, pasiruošusių piniginiai pa 
remtį tokį sumanymą.

Ryšyje su tuo malonėkit man 
leisti papasakoti sunkiai įtikėti
ną atsitikimą.

Mano gydymo kabinetą valo 
juodukas, keturių mažamečių 
vaikų tėvas. Veną dieną jis 
man sako: "Daktare, Tamstos 
lentynoje guli keli "Lithuania 
700 years" egzemplioriai. Ar 
nesutiktum man vieną parduo
ti?" Pradžioje iš džiaugsmo 
man kilo mintis jam dovanoti 
Kalėdų proga, tačiau susilaikiau 
vien tik todėl, kad panorau įsi
tikinti, ar iš tikrųjų jis domisi 
ta knyga ir nori ją turėti. At
sakiau, kad vieną egzempliorių 
mielai parduosiu. Nepraėjo nė 
savaitės, kaip mano "klientas" 
vėl pasirodė kabinete nešinąs 
dešimtinę. Padarėme transak
ciją: jis pasiėmė knygą, o aš

AODįMNlS GYVENIMAS
Kur mes stovime?

Reikėtų užskaityti jau la
bai geru ženklu kol. Pakal
niškio ir A. Puodžikaičio, 
spaudoje keliamus Lietu
vių Studentų Sąjungos rei
kalus. Nors jų metama kal
tė kai kam yra be pagrin
do. Lietuvių Studentų Są
jungos valdybos jau keleri 
metai iš eilės bando visus 
reikalus svarstyti ir taisyti 
organizacijos viduj. Bet 
aukščiau paminėti kolegos 
su kritika išėjo spaudon, 
tad visą reikalą tenka vie
šai pasvarstyti.

Reikalas liečia mūsų stu
dentišką jaunimą, kuriam 
visas jėgas sukaupus reikia 
tiesti ranką, nes jis aplin
kos įtakoje, slysta lietuvy
bei iš rankų. Ypatingai pa
skutiniųjų metų Amerikos 
studentų siautimas univer
sitetuose ir hippių įtaka, ne
praėjo ramiai ir pro lietuvį 
studentą, bet paliko jį įsiū
buotą ir ieškantį naujybių. 
Jis bando idealizuoti kažką, 
bando savęs paieškoti, ban
do viską, kas tik po ranka 
pakliūva ... Atrodo, kad 
mūsų lietuviškos idėjos bū
tų jiems nusibodę, neįdo
mios, nereikalingos.

Be abejonės, visos lietu
vių ideologinės organizaci
jos taip pat turi daug rū-

Nepriklausomybės Fondo iždui 
papildyti $10.00.

— Kaip Tamsta žiūri Į oku
panto peršamą kultūrinį bend
radarbiavimą?

-- Lygiai taip pat, kaip žiū
rėjau prieš dešimtį metų, šį 
suktą rusų manevrą tuomet su
gretinau su Friedrich Duerren- 
matt tragiškoje komedijoje "Der 
Besuch der Alten Dame" pa
vaizduota nepadoria, apgaulinga 
moterimi — Clara. Tą patį lin
kęs dabar pakartoti.

Gi išeiviams, netekusiems Tė
vynės ir praradusiems lietuviš
ką nugarkaulį (įskaitant tuos,ku
rie lankė su Kremliaus palaimi
nimu mums ruošiamus koncer
tus) vertėtų įsidėmėti žemaičių 
patarlę: "Ne tėvo vežimas, — 
ne sūnus važiuoja".

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

ALGIRDAS AUGAITIS 

pėsčių naujų kelių ir meto
dų ieškojime, rūpinantis ką 
duoti studentui, kad pa
traukus ir užkrėtus ideolo
gine dvasia.

žinoma, ideologinėse or
ganizacijose yra jaunuolių, 
kurie su užsidegimu ir pa
sišventimu seka ideologinį 
kelią stengdamiesi ir kitus 
tuo užkrėsti. Daug kas pa
siekė ir rodo noro veikti ir 
idėjom gyventi. Bet aplin
kos vėjeliui pūstelėjus išsi
laksto. Nežinia, nei kokia 
žvaigždelę iš padangių nu
kelti, kad jai sužibėjus, 
kiekvienas kiaurai prama
tytų ir suprastų, jog jau
nystė yra daug gražesne, 
negu esamoji aplinka ją ap
rėdo.

Tokiai situacijai esant, 
net ir tie idealistai studen
tai praranda norą dirbti, 
nes kuria linkme nepajudės, 
visur lyg į sieną atsimu
ša ... Ir tik gerai jėgas su
kaupus, turi eiti pirmyn, 
nes kitaip, visos lietuviškos 
idėjos ir kiti aukšti sieki
mai liks užmiršti. Dar sun
kiau Lietuvių Studentų Są
jungai, kuri apjungia ideo
logines studentų organiza
cijas ir pavienius studentus, 
čia tai didelis katilas, ku
riame vyksta didelis viri
mas, šalimas ar pasilieji- 
mas. žiūrint, kokios idėjos 
vyrauja, kokios bangos už
eina, ar kokia laiko įtaka 
pagauna, čia nieko dėta nei 
valdyba, nei pavieniai idea
listai. Nežiūrint, kas būtų 
pirmininku, ar kelis metus 
vadovavęs P. žygas ar šiuo
metinis A. Augaitis ... Kad 
ir šių metų studentų suva
žiavimo dalyviai neparodė 
lietuviško supratimo ir pa
reigos lietuvybei. Buvo duo
tas pilnas laikas ir laisvas 
p a s i r i n kimas dalyvauti 
mokslininkų simpoziumuo
se. Viskas laisvai pagal 
kiekvieno pasirinkimą. Ge
resnių ir gausesnių paskai
tų, tur būt, nė vienas stu
dentų suvažiavimas neturė
jo ir neturės. Tai buvo auk
sinė proga ... šia proga pa
sinaudojo labai mažas skai
čius. žinoma, visais laikais 
su paskaitų lankymu buvo 
sunku. Iki šiol studentai ap
sistodavo ir suvažiavimas 
vykdavo tame pačiame vieš
butyje, tai valdyba daug 
lengviau "suorganizuodavo” 
dalyvius paskaitoms, šie
met, kada viešbučiai "gar
sių" Lietuvių Studentų su
važiavimų (ypatingai, po 
p e r n y kščio suvažiavimo) 
neįsileido, valdybai buvo ne
įmanoma apvažinėti visą 
Chicagą ir "organizacija” į 
paskaitas buvo individua
liai kiekvienam palikta. Tos 
pačios "bėdos prislėgti” stu
dentų suvažiavimo dalyviai 
nesiteikė dalyvauti (su ma
ža išimtim) nei atidaryme 
nei uždaryme, nei savų rei
kalų sprendimuose. Tuo 
tarpu, visi suvažiavime vy
kę šokių vakarai nepajėgė 

sutalpinti dalyvių — čia 
jaunystė liejosi pilnai... Ir 
nebūtų galima sakyti, kad 
studentų suvažiavimas bu
vo negausus ir nerodė akty
vumo ... Ir jeigu kalbėtu
me pagal kol. Puodžiukaitį, 
tai dar kokį "aktyvumą” 
parodė.

Toliau, iš valdybos duoto 
suvažiavime pranešimo, bus 
galima susidaryti vaizdą, 
ką šių metų valdyba perėmė 
iš buvusios valdybos ir kas 
pirmiausia reikėjo gelbėti 
iš kritiškos padėties... Val
dybos pranešimas skambė
jo taip:
Mieli Kolegės ir Kolegos!

Prieš metus ėmiausi šių 
pareigų ir jau šiandien tu
riu savo veiklą jums prista
tyti. Imdamasis šio darbo 
žinojau, kad L. S. S. yra, vi
sais atžvilgiais sunkioje pa
dėtyje, pradedant:

1. Pernykščių metų suva
žiavimas, įvyko Chicągos 
Sheriton viešbutyje, kurio 
šiemet, ir net keturių stei- 
tų apylinkėje, viešbučių ne
įmanoma gauti, nes yra per
spėti, kad mūsų organizaci
ja daro viešbučiams nuosto
lius ... Kaip, pav.; pernai 
jau pirmą dieną viešbučiui 
padaryta 1700 dolerių nuo
stolių, už kurį suvažiavimą 
metė lauk. Tik gražiu atsi
prašymu, maldavimu ir 
nuostolių išlyginimu, šis 
skandalas buvo užgniauž
tas. Taigi, šiemet, šio pasė
koje, esame išmėtyti po 
gautas Chicagoje patalpas.

2. Kaip patys pastebėjo
te, šiemet neturime suva
žiavimo atidaromosios aka
demijos, nes pernai, nesitei
kė į akademiją atvykti 
kviesti lietuvių organizaci
jų atstovai; net pačios stu
dentų organizacijos neįsten
gė atsiųsti savo vėliavas ... 
Buvo atsiųsta viena vėlia
va ir atvyko tik vienas su
važiavimo sveikintojas. To
dėl pernai buvusioji valdy
ba iškilmingos akademijos 
turėjo atsisakyti, o šieme
tinė valdyba net nebandė to 
organizuoti ir suvažiavime 
tam laiko skirti, nes kaip 
matome L.S.S., per eilę me
tų, tur būt, nebus tinka
mai, savo veikla užsireko
mendavusi lietuvių visuo
menėje.

3. Buvo pastebėta spau
doje žinutė, kad L.S.S. da
bartinė valdyba, nesudarė 
tinkamos suvažiavimo pro
gramos, pasiliekant tik prie 
dainų ir šokių. Aš nesaky
čiau, kad kas nors blogo 
yra su daina ir šokiu, jiems 
taip pat galime didelę reikš
mę skirti. Bet aš tik norė
čiau pastebėti, kad buvusių 
suvažiavimų paskaitose, iš 
200 suvažiavusių studentų, 
vos apie 30 teateina į pa
skaitas. Darosi gėda, kad 
organizuojam žymius mūsų 
lietuvius skaityt paskaitas, 
kurie turi tam pasiruošti ir 
daryti keliones, kai mes pa
tys nepriduodam tam reikš
mės ir į paskaitas neatei- 

nam... Todėl, šiemetinė v-ba 
pramatė suvažiavime laiką 
ir pasinaudodama mūsų 
mok alininkų suvažiavimu, 
leidžia, laisvai, kiekvienam 
pasirinkti mokslininkų pa
skaitas, kurios, gal būt, pa
trauks mus daugiau, negu 
tai parodė buvusių suvažia
vimų programas.

4. Prieinant prie šių me
tų veiklos, norėčiau jus vi
sus informuoti, kad visas 
valdybos dėmesys ir veikla 
buvo daugumoj nukreipta į 
"Lituanus" žurnalo atstaty
mą į tinkamą eigą. Nes "Li
tuanus’’ neturėjo lėšų ir 
jau keliais numeriais buvo 
pavėlavęs išeiti. Tam reika
lui gelbėti "Lituanus” di- 
rektoriatas buvo papildytas 
ir padidintas, pakviečiant 
dirbti daugiau asmenų. 
Atėjus stipresnėm jėgom, 
buvo pravesti du vajai, su
kėlimui "Lituanus" lėšų. 
Rezultate žurnalas išėjo 
greičiau ir dar liko lėšų se
kantiems numeriams, šiam 
uždaviniui atlikti buvo su
šaukta keletas posėdžių ir 
pasiųsta daugybė laiškų.

5. Pačiai L.S.S. veiklai iš
judinti buvo daroma, kas 
įmanoma. Mes kasoje pini
gų, galime sakyti, neturi
me, tik tiek, kiek atliko nuo 
pernykščio suvažiavimo, nes 
dar iki šiol neįmanoma gau
ti buvusios valdybos kasos 
a t s k aitomybės, nežiūrint, 
kad pernykštis suvažiavi
mas ir pavedė mums išieš
koti per Valstybinį teismą. 
Valdyba šį suvažiavimo nu
tarimą iki šiol neįvykdė; 
randa, kad lietuviui garbė 
yra didžiausias turtas ir jos 
liesti niekams neleista. Kaip 
sekančios valdybos į tai pa
žiūrės, tai jau bus jų reika

Tai studentų paruoštas stereo dviejų plokštelių šo
kių muzikos albumas... čia jauni grojo, jauni dainavo, 
jauni žodžius sukūrė. Nebuvo* jie nei profesionalai, nei 
solistai, todėl reikėjo įdėti daug kruopštaus darbo ir daug 
valandų, skirtų jaunystei, paaukoti beruošiant šį albumą. 
Nepamirštant dar to, kad dabartiniai aplinkos vėjai, stu
mia jaunimą iš vėžių. Bet jeigu įdainuoti žodžiai pašauks 
mūs, tai ir bus gražiausia jaunimo dovana mums vi
siems ... Tad ir priimkime tą dovaną nuoširdžiai ir su 
meile saviems ...

Albumo kaina $8.50.

PLOKŠTELES GAUNAMOS PAS PLATINTOJUS:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W. -71 St.
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St.
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St.
Marųuette Delicatessen, 2553 W. 71 St.
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė.
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande
Dirvoje, 6907 Superior Avė. 
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.

Bostone
Baltic Florist, 502 E. Broadway 

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.
New Yorke

Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J. 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y.

Toronte
J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.

Detroite
J. Gaižutis, 571 Grixdale

las ir jų vykdymai... Todėl 
tokioj padėtyj atsidūrę, ne
daug ką galėjom ir išjudin
ti. Savo lėšomis aplankiau 
porą vietovių ir telefoni
niais pasikalbėjimais ban
džiau judinti, jau ne pirmus 
metus miegančius skyrius... 
Džiaugiuos, kad "Lituanus" 
žurnalas stovi tinkamoj 
aukštumoj, o pačios L.S.S. 
veiklos darbui reikėtų ne 
vienų, bet kelių metų ka
dencijos ir daug lėšų, tada 
ir mūsų judėjimas būtų ki
toj šviesoj... Kai kas spau
doje duoda sugestijas, jog 
reikia rašyti aplinkraščius, 
arba imtis pavyzdžių iš 
prieš dešimt ar penkiolika 
metų buvusių valdybų veik
los. Mes norėtume, taip pat, 
gauti ir perduoti būsimajai 
valdybai tokias sugestijas, 
kurios sudomintų dabartinį 
studentą šiame raketų, ke
lionių į mėnulio, mini skirts 
ir hippių amžiuje ... Ačiū 
visiems...

Tai toks buvo valdybos 
pranešimas L.S.S. suvažia
vime.

Baigdamas šį straipsnį, 
norėčiau padėkoti kolegoms 
Pakalniškiui ir Puodžiukai- 
čiui už spaudoje iškeltas 
Studentų Sąjungos bėdas. 
Būtų labai naudinga L.S.S., 
kad abu kolegos, taip pozi
tyviai reikštųsi ir pačioje 
veikloje, tai gal ir kitų įdė
tas darbas, būtų daugiau 
jiems suprantamesnis.*

O jeigu dirbti nesiseka 
visiems, tai nekaltinkim 
dirbančiųjų, bet gal, mieli 
kolegos studentai, tiek stu
dentų tėveliai ir visa pla
čioji lietuvių visuomenė rū
pestingai pažiūrėkim į šių 
dienų nepažabotą jaunys
tę...

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANULAITIS 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.
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L.
CIEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

PAGERBKIM A. A. 
PREZ. A. STULGINSKĮ
Clevelando lietuvių orga

nizacijų komitetas kviečia 
visus clevelandiečius lietu
vius šį sekmadienį, sausio 
18 d. skirti a. a. prezidento 
Aleksandro atulginskio pri
siminimui.

Ta intencija šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje vysk. 
Vincentas Brizgys laikys 
Šv. Mišias ir pasakys pa
mokslą.

4 vai. p. p. Nepaliaujamos 
Pagalbos parapijos salėje 
įvyks minėjimas-akademija.

Tebus šis sekmadienis 
skirtas prezidentui Alek
sandrui Stulginskiui.

Prez. A. Stulginskiui 
pagerbti Komiteto 

Prezidiumas

• Grandinėlės išvykai į 
P. Ameriką remti sudaryti 
komitetai. Globos komitetą 
sudaro PLB pirm. S. Barz- 
dukas, JAV LB CV pirm. 
B. Nainys, PLB vicepirmi
ninkai M. Lenkauskienė ir 
dr. A. Butkus, LB Cleve
lando J ir II apyl. pirminin
kai F. Eidimtas ir K. žie- 
donis, Ohio Liet. Gydytojų 
Draugijos pirm. dr. Drukte- 
nis ir JAV Liet. Inž. ir Ar
chitektų S-gos pirm. dr. S. 
Matas. Vykdomąjį komite
tą sudaro: pirm. inž. R. Ku- 
dukis ir nariai L. Kaspera- 
vičiūtė, N. Kernauskaitė, G. 
Kudukienė, A. Sagienė, A. 
Stempužienė, M. Aukštuo
lis, R. Babickas, K. Gaižu

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS | AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų telet.vpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

tis, J. Garla, V. Mariūnas,
K. Narbutaitis, Narušis, P 
Neimanas, P. Petraitis, V. 
Rociūnas, L. Sagys, V. Sa
kas, V. Staškus ir J. Stem
pužis. šalia to yra sudary
tas darbo komitetas iš 
Grandinėlės šokėjų tėvų.

Visose JAV miestuose, 
kur Grandinėlė koncertavo, 
bus sudaryti pagelbiniai ko
mitetai ir pradėta aukų 
rinkliava, kelionės išlai
doms padengti. Kaip žino
ma viso reikės 12,850 dole
rių.

šios kelionės tikslas yra 
pristatyti Grandinėlę Pietų 
Amerikos lietuviams ir su
stiprinti jų lietuviškąją 
dvasią, paskatinti juos nau
jiems darbams ir reprezen
tuoti lietuvių tautinį meną 
P. Amerikos kraštuose, 
stengiantis laimėti svetimų
jų tarpe lietuviams ir Lie
tuvos laisvės bylai draugų.

• Lietuvių Konservatorių 
Klubas sausio 16 d., penk
tadienį, 8:30 v. v. Union 
Savings patalpose, 5106 
Wilson Rd., rengia adv. J. 
Smetonos paskaitą "Lietu
vos nepriklausomybės viltys 
audrai artėjant”. Visi lie
tuviai kviečiami atsilanky
ti. Įėjimo auka $1.00.

• Inž. Raimundas Kudu- 
kis atsistatydino iš ALT 
Clevelando skyriaus pirmi
ninko pareigų ir pasitraukė 
iš valdybos. Skyriaus pir
mininko pareigas iki nau
jos valdybos rinkimų eis vi
cepirmininkas Kazys žiedo- 
nis.

• Stefa Gedgaudienė, 
Akademikių Skaučių Drau
govės Centro Valdybos pir
mininkė, išskrido savaitei į 
Los Angeles, Calif., kur da
lyvaus Akademinio Skautų 
Sąjūdžio senosios ir naujo
sios valdybos bendrame po
sėdyje.

ALFA BRINKĄ, kurio reži
suotą komediją "Mėlynkrau- 
jal” matysime CIevelande sau
sio 24 d., šeštadienį, šv. Jur
gio parapijos salėje.

CHICAGOS ŠAULIŲ 
TEATRAS

1970 m. sausio 24 d., 7 
vai. vak., šeštadienį, šv. 
Jurgio parapijos salėje sta
to trijų veiksmų komediją 
M Ė L Y N K RAUJAI. Rež. 
akt. Alfa Brinką.

Bilietai po $4, 3 ir 2 gau
nami Dirvoje, sekmadienį 
po liet, pamaldų šv. Jurgio 
parapijos salėje ir pas Mo
kyklos tėvų komiteto na
rius: V. Rociūną, K. Gaižu
tį, J. Budrienę, V. Nasvytį,
L. Nagevičienę, Br. Maine- 
lienę ir H. Stasą.

Po vaidinimo vaišės.
Visi maloniai esate kvie

čiami atsilankyti!
Vysk. M. Palančiaus 

lituanistinės mokyklos 
tėvų Komitetas

• Grandinėlė, tautinių 
šokių grupė, kovo 1 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. WHK 
Auditorijoje rengia metinį 
koncertą, kurio programa 
apims apie 2 vai., išpildant 
visą eilę lietuvių tautinių 
šokių. Clevelando lietuviai 
kviečiami gausiai į koncertą 
atsilankyti, atsivedant savo 
pažįstamus amerikiečius.

TARĖSI MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS 

REIKALU
Sausio 2-4 dienomis mo

kytojai St. Barzdukas ir 
Pr. Joga lankėsi Toronte, 
kur dalyvavo Kanados lie
tuvių mokytojų studijų die
noje.

Ta pačia proga P. Joga 
turėjo progos pasitarti JAV 
ir Kanados lietuvių moky
tojų studijų savaitės, kuri 
įvyks 1970 rugpiūčio 16-23 
dienomis Dainavoje, reika
lais. Studijų savaitėje kvie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojtfi.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

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

čiami dalyvauti visi lietu
viai mokytojai su šeimomis 
ir visi kiti, kurie domisi li
tuanistinio švietimo reika
lais. Studijų savaitėje bus 
nagrinėjami pedagogi n i a i 
klausimai, jaunimo organi
zacijų ir mokyklos bendra
darbiavimas, aptariami me
niniai vienetai ir svarstoma 
mokyklų ateitis. Paskuti
niajam klausimui svarstyti 
bus stengiamasi įtraukti 
Lietuvių Bendru omenės 
žmones.

Programa rūpinasi Pr. 
Joga ir J. Andriulis, ūkio 
reikalais ir bendra studijų 
savaitės tvarka — H. Ban- 
kaitis ir Alg. Vaičiūnas. 
Kapelionas — Tėvas Tadas 
Degutis, OFM.

REIKALINGI DARBI
NINKAI PRIE SIUVAMU 

MAŠINŲ
Patyrę arba norintieji iš

mokti. Pastovus darbas. 
Malonios darbo sąlygos. 
Aukštas atlyginimas ir 
akordinis darbas. Daug vi
sokių naudingų priedų.

WORK WEAR CORP.
1768 East 25 St. 

(South off Payne)
(3-4)

PARDUODAMAS NAMAS
Prie E. 185 gatvės netoli 

naujosios parapijos bažny
čios. Arti prie apsipirkimo 
centro ir autobusų. 3 mie
gamieji. 2 mašinų garažas. 
Pilnas rūsys. $18,900.

Skambinti tel. 481-1313.
(3-4)

DRIVERS NEEDED
Train N0W to drive semi 

truck, local and over the 
road. You can earn over 
$4.00 per hour, after short 
training. For interyiew and 
application, call 216 — 842- 
5444, or write Safety Dept. 
Nationwide Systems, Ine., 
% Dohrn Terminai Build- 
ing, 3832 Ridge Rd., Cleve
land, Ohio 44144.

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

SHEET METAL HELPERS 
all ahifts, steady work, overtime, 
all company paid benefits. 
NORTHERN BLOWER CO. 

6409 BARBERTON AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

W. 65, I block South of Denison 
(3-9)

JAU PRADĖTA 
REGISTRACIJA

Norintieji keliauti su lietuvių ekskursija 
j LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS DE
DIKACIJĄ ROMOJE (koplyčią pašventins 
Šv. Tėvas Paulius VI), užsisakykite vietas 
DABAR — iki 1970 m. vasario 20 d.

Kreipkitės į: CATINTOURS, INC.
109 North Dearborn St. 
Chicago, UI. 60602

Telefonas: (313) 332-4111

Registruojantis reikia įmokėti $100.00.

Čekis rašomas: CATINTOURS, INC,

VYKSTA DVI EKSKURSIJOS:
Pirma išvyksta iš New Yorko birželio 

(June) 17 d. ir grįš į New Yorką liepos (July) 
15 d. Kaina $693.00. Antra išvyksta iš Chica
gos birželio (June) 18 d. ir grįš į Chicagą lie
pos (July) 13 d. Kaina $703.00.

Abiejose ekskursijose į paminėtą sumą 
įeina Jet lėktuvo kelionė į abi puses, visos ke
lionės (tours), kambarys ir maistas viešbu
čiuose.

KELIONĖS PROGRAMA
Jet lėktuvas nuskraidins į Lisaboną, Por

tugalijoje. Iš ten autobusais aplankysime žy
mesnes vietas Portugalijoje, Ispanijoje, pieti
nėje Prancūzijoje ir Italijoje.

BROŠIŪRĄ su smulkesnę kelionės pro
gramą reikalaukite iš CATINTOURS, INC.

Šį skelbimą pasilaikykite

WANTED AT ONCE 
Ist Class Experienced 
MACHINISTS

ENGINE LATHE 
BORING MILL 

TOOL & CUTTER 
GRINDER

Mušt be able to *et up work 
from Blue Prints & Close Tole- 
rance.
Ist shift. Full or part time, good 
vvorking conditions, company 
benefits, no layoffs, age no 
barrier.

Moslo Machinery 
Co.

20120 Detroit Rd. 
Rocky River, Ohio 

(3-9)

WANTED EKPER1ENCED
LATHE OPERATORS 

SMALL MILLS A SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS

ALSO
DRAFTSMEN 

LAYOUT MEN
Offering 9 paid holidaye, paid Blue 
Crose, *4,000 life insurance, tiek and 
accident benefite, llbarai vacation 
plan.

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLEY HOLLY, MICH.

(96-4)

ELECTRONICS 
TECHNIČIANS

P r o d u c t developmenl group re- 
quires an eleetronies technician. 
Applicanls should have two-five 
years experience and demonstrated 
capabilitias in digital circuit layout, 
assembly and debugging. Expe- 
rience related to analog or CCTV 
circuitry desirable. For intervievr 
call or write:

JOSEPH SPRINC 
(313) 769-6400

ELECTRO-OPTICS CENTER 
RADIATION, INC.

P. O. BOX 1084 
ANN ARBOR, MICH. 48106

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

' (100-3)

DETROIT

• Klaipėdos Krašto prisi
jungimo prie Lietuvos 47 
m. sukakties paminėjimas 
įvyks sausio 18 d.

10:30 pamaldos šv. Anta
no bažnyčioje ir jose šau
liai dalyvauja su vėliavo
mis.

12 vai. Lietuyių Namuose 
istorikas Jonas Švoba Skai
tys paskaitą.

Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris, vadovaujamas Z. 
Mikšienės, suvaidins St. 
Laučiaus "Pavojingas mo
kytojas”, o "Aušros” lit. 
mokykla pateiks montažą. 
Programą praves mokytoja 
Stefanija Kaunelienė. Po 
programos šalti užkandžiai, 
pyragaičiai ir kavutė. Įėji
mas ir vaišės visiems veltui 
ir jokios aukos nebus ren
kamos.

Paminėjimą rengia De
troito St. Butkaus ir Jūrų 
"švyturys” šauliai.

A. Grinius

INDUSTRIAL 
ELECTRICIAN 
JOURNEYMAN

Have “inimediate opening for man 
with Journeyman card or equivalent 
experience. Knowledge of machine 
operation & control circuit* required. 
Apply or phone 496*2215 for inter* 
view appointment.

HAAS CORPORATION
236 W. CLARK 

MENDON, MICH1GAN 

An Equal Opportunity Employer 
(1-7)

SEWING 
MACHINE 
OPERATORS 

Egperienced on power machinea 
lor garmant,. Steady work. 

KUTTNAUER MFG. CO.
2189 BEAUFAIT 
DETROIT, MICH, 

(313) 367-0444 
(2-5)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEW YORK
• Klaipėdos krašto prisi

jungimo prie Lietuvos pa
minėjimas New Yorke šie
met rengiamas platesniu 
mastu. Rengia bendromis 
Bičiulių Draugija, karių Ra- 
jėgomis: Mažosios Lietuvos 
movėnų organizacija ir Lie
tuvos nepriklausomybės ko- 
vų-savanorių sąjunga. Mi
nėjimas įvyks sausio 18 dv 
sekmadienį, Kongregacijos 
bažnyčios patalpose, Wood- 
haven, 85-01 91 Street. Pra
džia 2 vai. p. p. ekumeninė
mis pamaldomis, kurią apei- 
guos evangel. kun. Petras 
Dagys ir kominįnkonas Tė
vas žiūraitis. Po pamaldų 
apatinėje salėje (ten pat) 
vyks programa: kalbės J. 
Stikliorius, padainuos Juzė 
Augaitytė (abu atvyks iš 
P h i 1 a delphijos), moterys 
pavaišins šiltu gėrimu.

Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti gausiai, nes šios 
teritorijos atgavimas buvo 

Mieliems dr. JONUI ir JUOZUI 

MAURUKAMS ir jų šeimoms, mylimai 

mamytei

ONAI MAURUKIENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime

Genė, Cezaris, Regina, Edas ir 
Algis Modestavičiai

ONAI MAURUKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnums filisteriams dr. JO
NUI ir JUOZUI MAURUKAMS bei jų šeimoms 
ir giminėms gilią užuojautą reiškia

LTS Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

ONAI MAURUKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnums dr. JONUI, JUOZUI 

ir KAZIUI MAURUKAMS bei jų šeimoms ir ar

timiesiems gilią užuojautą reiškia

Ramanauskų šeima

A. A.

VINCUI SANDARUUI
mirus, jo sūnų dr. JONĄ SANDARGĄ su šeima 
ir kitus šeimos narius bei gimines užjaučia ir reiš
kia gilią užuojautą

Valerija ir Mečys Šimkus

VINCUI SANDARUUI

mirus, jo sūnui dr. JONUI SANDARGUI ir šei

mai bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Ramanauskų šeima

lygiagrečiai tiek svarbus 
kaip nepriklausomybė.

Įėjimas nemokamas.
Rengėjai

• Svetimšaliai, neturin
tieji dar JAV pilietybės, 
sausio mėnesio bėgyje turi 
atlikti registraciją, užpildy
dami pašto įstaigoje gauna
mas specialias registraci
jos korteles.

Neužsiregistravę gali bū
ti smarkiai baudžiami. Pa
tartina neatidelioti ir tuoj 
pat pirmomis sausio dieno
mis atlikti šią prievolę — 
užsiregistruoti.

• Aras Vaitiekaitis su se
sute Audrone atostogas lei
do Floridoje, kur su drau
gais Stasiu ir Irena Petra
vičiais buriavo ir žuvavo 
Atlante ir Biscayne įlanko
je.

Visi buvo apsistoję pas 
A. S. Petravičius, 7744 
Havvthorne Avė., Miami 
Beach, Fla,

Korp! Neo-Lithuania orkestras,

DĖL PAMINKLO
B.K. BALUČIUI

vadovaujamas A. Modesto ? groja N. Metų sutikime Chicagoje. 
V. A. Račkausko nuotrauka

CHICAGO

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 
TRADICIJA IŠLAIKYTA

LTS Korp! Neo-Lithua
nia tradicija ruošti naujų 
metų sutikimus Chicagoje 
buvo dideliame pavojuje. 
Ferrara Manor salės savi
ninkai reikalavo vis dau
giau ir daugiau, ligi pasiekė 
kraštutinę ribą ir privertė 
neolituanus nuo tos salės 
atsisakyti. 1969 metai ėjo 
prie galo. Naujos salės ne
buvo rasta. Stiprėjo nuomo
nė naujų metų sutikimo ne
ruošti. Tačiau paskutiniu 
momentu energinga korp! 
valdyba, filisterių remiama, 
surado kiek mažesnę, bet 
visai neblogą saliukę prieš 
Midway aerodromą, ”Trade 
Winds” motelyje ir joje su
ruošė tradicinį neolituanų ir 
jų bičiulių naujų metų su
tikimą.

Jau savaites prieš gruo
džio 31 d. laisvų vietų ne
buvo. Salė žymiai mažesnė, 
negu Ferrara Manor, bet 
jauki, žemomis lubomis. 
Gėrimai buvo patarnautojų 
atnešami į stalą, arba ga
lėjai gerti prie baro. Kas 
norėjo galėjo atsinešti savo 
gėrimus, ir pasistatyti bu
telius ant stalo. Valgis kiek 
paprastesnis, negu Manor 
salėje. Bet negi valgyti su
sirinkome. O ūpas tikrai bu
vo visų geras. Puikiai grojo 
sumažinto sąstato Neo-Li
thuania orkestras.

Minėjimą atidarė finan
sinis naujų metų sutikimo 
tradicijos šulas Mečys Šim
kus. Jam ir Ilgiausių Metų 
sugiedota, vardinių proga. 
Lygiai 12 valandą nuskam- 
zėjo Tautos himnas, Gaude- 
amus ir trumputis žodis 
korp! Chicagos skyriaus 
pirm. Algio Augaičio. Jau 
įžengėme ne tik į Naujus 
1970 Metus, bet ir į naują 
dešimtmetį, su viltimi se
kantį dešimtmetį švęsti Ne
priklausomoje Lietuvoje.

V. A. Račkauskas

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris Chicago
je, rengia š. m. vasario 7 d. 
Balio Pakšto svetainėje, 
2801 W. 38, tradicinį Užga
vėnių blynų vakarą. Kaip ir 

Mielam mūsų skyriaus nariui

inž. JULIUI ŠATUI
mirus, Jo žmonai AGNEI, dukrai MEILEI ir ki

ALIAS Philadelphijos skyrius

Brangiam prieteliui

JULIUI ŠATUI
mirus, mielai poniai A. ŠATIENEI ir dukrai MEI
LUTEI su vyru reiškiame užuojautą ir kartu liū-

tiems giminėms užuojautą reiškia ir drauge liūdi

dime
Stelmokų šeima

kiekvienais metais svečiai 
bus vaišinami šaltais užkan
džiais, karštais blynais ir 
kitais patiekalais. Rengėjai 
pasiryžę baliaus dalyviams 
suteikti jaukią šeimynišką 
nuotaiką malonaus pobūvio 
aplinkumoje, šio tradicinio 
parengimo nuotaika visa
dos grąžina pobūvio daly
vius j praeities jaunystės 
prisiminimus, nes beveik 
pusę dalyvių sudaro šaunio
ji lietuvių visuomenės da
lis: studentės ir studentai.

Apie šio parengimo pla
tesnės informacijos bus pa
skelbtos vėliau. (ia)

LF TRADICINĖ 
VAKARIENĖ

š. m. balandžio mėn. 5 d., 
vai. p. p. Chicagoje, Lie-|

tuvių Fondas ruošia tradi
cinę vakarienę su įdomia 
menine programa. Vakarie
nė bus Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Avė. 
Chicagos ir apylinkių lietu
viai kviečiami vakarienės 
proga įstoti į LF narių eiles 
ir dalyvauti vakarienėje. 
Gali dalyvauti ir nenariai, 
užsimokėję po $10.00. Dėl 
informacijų ir registracijos 
kreiptis į LF būstinę, 6643 
So. Maplewood Avė., Chica
go, III. 60629, tel. 778-2858 
arba pas savo LF vajaus 
komitetus bei įgaliotinius.

PADIDINO ĮNAŠUS
Įvyksimos š. m. balandžio 

mėn. d. Chicagoje Lietuvių 
Fondo tradicinės vakarienė 
proga savo įnašus fonde pa
didino: A. M. (pavardės 
prašė neskelbti) iš $600.00 
iki $1,000.00, Amalija ir 
Mykolas Jagučiai iš $250.00 
iki $500.00 ir Romualdas ir 
Elizabeth Libus iš $350.00 
iki $450.00.

Ta pačia proga į Lietuvių 
Fondo narių eiles įstojo su 
$100.00 įnašais: Kazimieras 
Krenčius, Vaclovas Prūsas 
ir Antanas ir Mikalina Re
giai. LF adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629, tel. 778-2858.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ALGIS AUGAITIS,Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos skyriaus pir 
mininkas (veda J Naujuosius 1970 
metus.

V.A. Račkausko nuotrauka

AUKOS DIRVAI
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

C. Tamašauskas, Phila .... 2.00 
J. Vaitkus, Toronto ........... 1.00
S. Antonaitis, Chicago.......2.00
T. Bartkus, Samia............5.00
S. Mineika, Trenton.........  5.00
J. Graužinis, Chicago.......2.00
P. Žilinskas, Hemet........ 2.00 
V. Blinstrubas, Cleveland 10.00 
A. Juodvalkis, E. Chicago 5.00
I. VasyliOnas, Somerville.. 7.00
A. Drasutis, Oak Park.......3.00
A. Vaišnys,Waterbury.......2.00
S. Nasvytis, Cleveland.......5.00
J. Rimkūnas, Hammond .... 5.00
V. Gustinis, Rochester......1.00
A. Rūkas, Chicago............ 2.00
J. Musteikis, Rochester .. 2.00 
J. Vigelis, Collingsvvood .. 2.00
T. Klova, Brooklyn..........2.00
J. Maurukas,

Richmond Hill ....... 2.00
J. Krygeris, Cleveland ... 2.00
J. Strazdas, Guelph ........
P. Mikoliūnas, Cleveland
K. Ka ralis, Cleveland .... 
P. Stankus, Hartford ..... 
T. Varanka,

Clarendon Hills .... 
J. Šimonis, St. Barbara ,. 
M. Galdikas, Brooklyn ... 
J. Juozapavičius,

Woodhaven ............ 2.00
V. Vasikauskas, Richmond 3.00
J. Kaklauskas, Cleveland .. 4.00
K. Stephens, Mayfield.......1.00
K. Pažemėnas, Havvthorne 2.00 
L šešplaukis, L.A...............L 00
Liet. Namai ir Dariaus ir

Girėno Klubas Detroite25.00 
S. Baniulis, Chicago......... 2.00
S. Pakauskas, Windsor .... 2.00

2.00
2.00
2.00
4.00

5.00
2.00
5.00

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas j nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

Perskaičiau laikraš
čiuose L. Venckaus pa
skelbtą Lietuvos atstovo 
Londone Vinco Balicko 
laišką dėl paminklo Br.
K. Balučiui. Nors V. Ba
ilokas savo laiške nera
gina aukoti paminklo sta
tybai, kad išvengtų uga- 
gavimo, kurio labai ne
mėgo velionis B.K. Ba
lutis, bet pats primini
mas lygus ubagavimui.

Velionis B.K. Balutis 
čia dirbęs spaudos ir vi
suomeninį darbą yra pa
likęs gilius pėdsakus. 
Jeigu J.A.Valstybėse iki 
šiol nebuvo sudarytas ati
tinkamas komitetas rū
pintis paminklo statybai 
lėšų telkimu (pačio pa
minklo statyba ir projek 
tu yra pasirūpinęs V. Ba
ilokas), tai turėtų būti 
tučtuojau sudarytas. Ini
ciatyvos galėtų imtis 
Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba, nes B.K. 
Balutis buvo jos garbės 
narys.

Neprašant ir neubagau
jant trūkstamų 3.000 dol. 
nepavyks surinkti. Tik vi
sų sutartinu darbu ir gau
sia auka trūkstamą sumą 
surinksime.

A. Juodvalkis 
East Chicago, Ind.

ATSPAUSDINO, BET...
Dirvoje Nr. 102 įdėjo 

mano laišką — Atvirai apie 
Akiračius, kuriame esu ra
šęs, kad Akiračiai apie pusę 
metų netalpino mano laiško 
liečiančio šį mėnraštį.

Norėdamas būti kiek Dir
vos skaitytojams, tiek ir 
Akiračių redakcijai objek
tyvus — pranešu, kad mano 
anksčiau minėtas laiškas 
pereitų metų Akiračių 9 nr. 
buvo patalpintas (raidžių 
rinkėjui visiškai sujaukus 
vieną jo dalį).

Taip pat esu gavęs iš Aki
račių redakcijos laišką, ku
riame man pranešama, kad 
dėl laikraščio laužymo kom
plikacijų mano laiško spaus
dinimą redakcijai teko nu- 
vilkinti.

V. šarka

PALECKIS IR McCARTHY
Kaip skelbia am. infor

macija JAV senatorių E. J. 
McCarthy (dem., Minn.), jo 
viešnagės Maskvoje metu, 
tarp kitų aukštųjų sovieti- 
jos vadeivų, priėmęs ir Jus
tas Paleckis, "chairman of 
the Soviet of Nationali- 
ties”. McCarthy yra pa
reiškęs, kad j Maskvą vyks
tąs 5 dienoms ir sieksiąs 
Vietnamo karo sustabdymo 
reikalu susitikti su eile so
vietų pareigūnų, įskaitant 
ir Kosyginą. Jo pokalbinin
kų reakcija kol kas dar ne
skelbiama.
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