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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PREZIDENTAS IR TV
ŽMONIŲ NUOTAIKŲ MANIPULIAVIMAS
Kongresas
paskyrė
daugiau lėšų Sveikatos,
Auklėjimo ir Labdaros
administracijai negupre
zidentas prašė. Kaip ži
nia, prezidentas turi ve
to teisę, tačiau kongre
sas 3/4 balsų dauguma
gali tam veto pasiprie
šinti. Kongreso atstovai
bijodami artėjančių rin
kimų, labai nenorėtų su
tikti su lėšų sveikatos
ir auklėjimo reikalams
sumažinimu, kas gi ga
li pasisakyti prieš svei
katą ir auklėjimą. Už
tat prezidentas vetuoda
mas tą sąmatą turėjo
griebtis
nepaprastų
priemonių. Jis per tele
viziją kreipėsi tiesiog į
tautą. Toji, tiesa, nega
lėjo pasakyti savo nuo
monės, tačiau jai galė
jo būti aiškesni prezi
dento motyvai. Atrodo,
kad tai padėjo nuteikti
kai kuriuos kongreso
atstovus prezidento nau
dai ir veto panaikini
mui nebuvo surinkta pa
kankamai balsų.
Šitas pavyzdys labai
aiškiai parodo, kokią ga
lią į prezidento rankas
davė televizija. Ta pati
institucija, kuriai vice
prezidentas Agnew pa
darė priekaištų, kad ji
iškTaip«iih; ■ f liktus* ir pa
žiūras, priekaištų, kurie
turėjo pagrindo. Savai
me aišku, ir preziden
to pasinaudojimas tele
vizija neliko be priekaiš
tų. Girdi, yra rimtų ar-

naip ar kitaip akcentuo
darni. Prezidentas Nixonas
įrodė, kad ir admi
gumentų ir už didesnių
nistracija
turi nemažą
sumų auklėjimo ir svei
šansą
tokioje
situacijo
katos reikalams pasky
je
savo
propagandai,
pa
rimą. Argumentų, prieš
našiai
kaip
anksčiau
bu-'
kuriuos prezidento no
vo
išnaudojamas
radijo,
ras apstabdyti infliaci
ją turėtų padaryti nuo tik televizija perduoda
laidų. Iš kitos pusės ma ne tik žodžius, bet
niekas negali būti tik vaizdą veikia geriau. Iš
ras, pavyzdžiui, kad kitos pusės ji stato ir
drastiškas
sumažini daugiau reikalavimų.
mas išlaidų karo reika
Iki šiol prezidentai
lams negalėtų privesti televizija palyginti nau
prie tokios padėties,kad dojosi santūriai. Anot
išlaidos auklėjimui ir
New York Times James
sveikatai netektų reikš Restono, toks Eisenhomės. Išvada: preziden- . weris, kuris turėjo as
tas turėtų geriau žinoti menybę, populiarumą ir
negu kas nors kitas kiek net sugebėjimą, vengė
kam reikia išleisti...
pilnai išnaudoti televi
Šiuo tarpu mums ma ziją.
Kennedy norėjo
žiau rūpi, kas teisus,bet ir buvo tam tinkamas,
toji galia, kurią prezi tačiau prisibijojo ja
dentui suteikė televizi per daug naudotis, būkšja. Kaip žinia, ameriki tavo taip vadinamos
nėje santvarkoje buvo ’overexposure'. Prezi
labai stengiamasi visas dentas Johnsonas ban
galias
sukontroliuoti, dė, tačiau neturėjo tam
siekiant to, kad nei vie nei gabumų nei reika
na valdžios šakų: vykdo lingos asmenybės. Nixomoji, įstatymų leidžia nas, anot Restono, tu
moji ir teismas — nega rįs tam noro ir sugebė
lėtų įsivyrauti. Tačiau jimų.
prieš 200 metų apie tele Čia reiktų prisiminti,
viziją niekas negalvo kad kaip tik televizija
jo...
sukliudė laimėti
Šiandien yra taip, kad Nixonui
rinkimus
prieš išvaizda
didžiųjų televizijos tink ęfektingesnį
Kennedy/
lų populiarūs 5Į?rančsė- kas Nixoną privertė
jai ir komentatoriai ga siimti naują taktikąpair
li vienaip ar kitaip nu
iš anksto apgalvo
teikti klausytojų masės viską
ti.
Šioje
jis da
ir neiškreipdami faktus bar tikraisrityje
pasiekė

bet parinkdami perduo- lybės. Kiekvienas jotobu
mos
das žinias ir jas vie- tas ir žodis yra apgal 
votas ir deda pamatą
sekančiam
žingsniui.
Tai viskas nėra jo paties
darbas, o ištisos eilės
pagelbininkų, kas galė
tų vesti prie minties,
kad ir paskutinis kvailys
Okup. Lietuvos ūkis
Pieno supirkimas iš būdamas pakankamai tur
šių metų angoje įžengė į gyventojų kai kuriuose tingas (ar skirstydamas
paskutiniuosius penkme - okup. Lietuvos rajonuo- valstybės lėšas) gali pričio metus. Ketvirtųjų, se buvo ypatingai žemas, sisamdyti pakankamai
1969 m. rezultatai, kaip pvz. Plungės rajone — pagelbininkų, kurie jį
paaiškėjo, nėra džiugi sumažėjimas siekė net per televiziją parodys ir
ną. į atsilikimą ypatin 75%, Telšių — 62%, Ši labai gražiu ir labai iš
gai pieno ir mėsos ūky lalės 55%. Iš metų pra- mintingu. Teoriškai to
je, su dideliu rūpesčiu nu - džioje individualiai laiky kia galimybė yra, prak
rodė V. Vazalinskas, tos vienos karvės 1969 tiškai ji vargiai įmano
okup. Lietuvos Ministrų m. buvo vidutiniškai su ma, anksčiau ar vėliau
Tarybos pirmininko pa pirkta apie 462 kg. pieno. tiesa vistiek paaiški,
Tuo tarpu, kaip teigia nors kartais tai gali il
vaduotojas ("Tiesa", nr.
Vazalinskas,
pieno ”ga- gokai užtrukti ii' tauta la
302, 1969).
Vazalinskas
teigė:
bai brangiai kaštuoti.
1969 metais ne tik neįvyk
dytos pieno ir mėsos už
duotys, bet "pirmąkartą
per eilę metų neįvyk
dytas cukrinių runke
lių pardavimo valstybei
planas, vargu ar bus įvyk
dytas linų produkcijos
realizavimo planas."
Pieno pardavimo vals tybei srityje, kaip pabrė
žė Vazalinskas, tą par
davimą "gana žymiai su
mažino Biržų, Jonavos,
Mažeikių, Pasvalio, Rokiško, Kupiškio ir kai ku
rie kiti rajonai".

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Vasario
16
■ NEPASITENKINIMO APRAIŠKOS
Gimnazijoje
SOVIETUOSE NESILPNĖIA
Vasario 16 Gimnazi
joje, Vokietijoje, Romu

pateikia kelis,Sovietijos
pogrindy susijaudinimą
kėlusius, atvejus. Štai,
M. Jakubovskio, buvusio
sovietų A. Tarybos pre
zidiumo pirmininko A.
Mikojano artimo bendra
darbio atvejis: jis jau
pensininkas, gyvena seėielių prieglaudoje Ka
ragandoje, Kazachstano
respublikoje. Saugumo
organai randa jo rank
raščius ir 1968 m. jam
buvo ruošiama byla, bet
Vakaruose, kaip pa Maskvai įsakius, ji ne
stebi
"The Christian įvyksta. Matyt, įsikišo
Science Monitor" atsto buvęs Jakubovskio "bo
vas Paul Wohl (sausio 13 sas" — Mikojanas. Ta
d.), naujoji "Kronikos" čiau, kai Jakubovskis
laida atskleidžia visą ei nuo 1932 m. pateko į pri
lę pavyzdžių, rodančių, verčiamųjų darbų stovyk
jog kovotojai dėl žmo lą ir ten buvo penkerius
gaus teisių ir prieš to metus, Mikojanas nė
talitarinį režimą Sovie prištu nepajudino.
tuose veiksmingai reiš
Kitas atvejis, tai Alek
kiasi ir jų ryžtas gal di siejaus Levitino - Kras
desnis, kaip anksčiau. novo vargai. Jis buvęs
Patiriama, kad Sovie- matematikos mokytojas,
tijoje pasitaiko ir nepap vėliau virto publicistu
rastai ryžtingų, netdes- religiniais klausimais.
peraciai artimų, nepa
Jis skelbia "krikščio
sitenkinimo režimu, ap niškojo
socializmo"
raiškų. Pvz. skelbiama, sampratą. Nemaža Kraskad vienas sovietųpilie- novo knygų bei brošiūrų
tis susidegino ties Leni pasklidę Sovietijos po
no paminklu Leningrade. grindy.
Minėtoji "Kronika" sa
Krasnovas, drauge su
vo paskutinėje laidoje istoriku Petru Jakiru,
1937 m. sušaudyto gene
rolo sūnumi ir matema
tiku Jeseninu-Volpin, ži
nomo poeto (nusišovu
sio 1925 m.) sūnumi yra
pogrindžio grupės —
"Pradininkų" (Iniciativniki) narys. Dabar tos
grupės nariai "Kroni
koje" pakelbė laišką,
kuriuo ginamas Krasno
vas, pernai, rugsėjo 12
d. suimtas. Jis skelbia:
"Laisvė yra nedaloma,
negali būti religinės lais
vės, jei grubiai sutrypia
mos žmogaus laisvės..."
Nepasitenkinimas So
vietų Sąjungoje yra pa
lietęs ir karinius sluoks
nius. Tai ypatingai pyk
do sovietinį režimą.
Pogrindžio leidinyje
nurodoma į jauno inži
nieriaus M.S. Rižniko at
Toronto Maironio lituanistinės mokyklos X skyrių baigusiųjų mokinių vardu K. Totoraitytė Įteikia Lie
vejį:
jis protestavo
tuvos gen. konsului Kanadoje dr. J. Žmuidzinui knygą "Dešimtoji pastanga/ Nuotraukoje iš kairės: mo
prieš,
jo
nuomone, netei
kytoja A. Kuolienė, K. Totoraitytė, gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, 11. Žmuidzinienė, A. Abromaitytė
sėtą antrą šaukimą įkair mokytojas V. Taseckas.
S. Dabkaus nuotrauka

LIETUVOJE ATSILIKTA MĖSOS
IR PIENO PARUOŠOJE

Pieno gamyboje, kaip
dabar paaiškėjo, žymus
atsilikimas, palyginus
su mėsos ir kiaušinių
gamyba bei paruošomis
(pardavimu valstybei).
Štai mėsos pristatymai
— paruošos nuo 1965 m.
išaugo 60 proc. kiauši
nių — 78 proc., tuo tar
pu pieno — vos 19 proc.

Jau 15 metu iš eilės, kai mokyt. F, Skėrys Vasario 16 Gimnazijoje Vokietijoje suorganizuoja kalėdine
eglutę, kurios Įvairi programa vis daugiau pritraukia netik lietuvių, bet ir svetimtaučių, o vietiniai vo
kiečių laikraščiai visad skiria plačius aprašymus. Viršujegimnazijoschoras, mokyt. K. Motgabio vado
vaujamas, išpildant kalėdines giesmes.

Sovietuose skleidžia
ma pogrindžio spauda to
liau skelbia žmogaus tei
sių pažeidimo atvejus.
Jau pasirodžiusi nauja
"Dabartinių įvykių kro
nikos" laida, su praėj.
metų spalio 31 d. data ir
Vakarus pasiekusi tik
šių metų pradžioje liudi
ja: pogrindžio spauda
Sovietų Sąjungoje ne silp
nėja, bet, priešingai,
teikia stiprėjimo žymių.

voje, surengta tradicinė
Kalėdų eglutė, daly
vaujant ne tik lietuvių,
bet ir vokiečių bei ame
rikiečių atstovams, ir šį
kartą, 15—jį iš eilės, at
kreipė vokiečių spaudos
dėmesį.
Apie iškilmes lietuvių
gimnazijoje, vienintelė
je laisvajame pasaulyje,
plačiai rašė netolimų vie
tovių: Weinheimo, Mannheimo ir Frankfurto
dienraščiai. "Weinheimer Nachrichten" ir
"Frankfurter Neue Presse" pabrėžė Gimnazijos
direktoriaus, V. Natke
vičiaus žodžius, kad šių
dienų jaunimui ne tik
tenka išlaikyti lietuviš
kumą, bet ir būti tarpi
ninku tarp Rytų ir Vaka
rų, atlikti sintezės vaid
menį.
Iškilmėms Gimnazi
joje vadovavo ilgametis
jų rengėjas, mok. Fr.
Skėrys, evangelikas, tal
kininkaujamas katalikų
jaunimo kapeliono kun.
St. Šileikos. Skėrys pa
sveikino gausiai atvyku
sius svečius.
Tradicinėje eglutėje,
pagausėjus gripo susir
gimams ir mokinių tar
pe, šįkartątekoatsisaky
ti nuo vaidinimo. Tačiau
meninėje dalyje vykusiai
pasirodė Gimnazi jos cho
ras, mok. K.Motgabiova
dovaujamas, gi mokslei
viai deklamavo ne tik lie
tuvių, bet ir vokiečių bei
anglų kalbomis.
Sol. M. Simaniukštytė
-Panse išpildė Humperdinck operos "Haenselu.
Gretel" arijas, Gounod
"Avė Maria" ir J. Gruo
džio "Lopšinę". Kaip ir
kasmet, ir šį kartą, dau
giausia Fr. Skėrio dėka,
vokiečių dienraščiai tei
gė: reikia girti lietuvius,
jie sugeba išryškinti ka
lėdines nuotaikas...

riuomenę ir dėl to per
nai, spalio 13 d., Noginsko mieste buvo nuteis
tas Stovyklos bausme iki
18 mėnesių.
(Nukelta į 2 psl.)
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VELNIO PAKTAS (2)

"SANITARINĖ JUOSTA” TARP
VOKIETIJOS IR RUSIJOS
Kadangi karinės per biausia buvo, kad jis kuo revoliuciją, troško tai
galės nesimatė, 1915 m. greičiau paimtų valdžią kos, kad galėtų tęsti ka
vokiečių štabo viršinin ir ilgiausiai ją išlaikytų rą vakaruose, tad buvo
kas von Falkenhayn įtei savo rankose.
svarbu kuo greičiau tarp
kė kaiseriui raportą, siū Jei 1915 m. Leninas Vokietijos ir Rusijos pa
lydamas rytuose suda atstūmė vokiečių išties sirašyti taiką.
ryti "sanitarinę juostą" tą ranką, tai 1917 m. po
Iki tam laikui abiejų
iš satelitinių Vokietijos caro nuvertimo ir pir antagonistų interesai su
valstybių, atplėštų nuo mųjų revoliucijos pasi tapo: abu troško taikos,
Rusijos, būtent prade sekimų kovo mėn., kai abu buvo jos reikalingi.
dant nuo Suomijos ir api vokiečiai iš naujo pasi Bet jų tikslai tuo nesi
mant Baltijos kraštus, rodė jo vargingame kam  baigė. Vokiečiai tikėjo
Lenkiją, Ukrainą ir Kau barėly Zuriche, šį kar si gauti rytuose žemių,
kazą, o pačioje Rusijoje tą jis sutiko derėtis. Ba tuo tarpu bolševikai ti
pasodinant revoliucinę landžio 9 d. jis pervažia kėjosi greitos revoliuci
vyriausybę, kuri būtų pa- vo Vokietiją su dideliu jos Vokietijoje.
Ilgai nelaukiant abi pu.
siruošusi vokiečių dik būriu palydovų, vykda
tuojamomis sąlygomis mas į Švediją, iškurper sės susitiko Brest-Lipasirašyti taiką su Vokie Suomiją pasiekė Rusiją. tovske paruošti taiką.
1917 m. Kalėdų išva
Vokiečiai triumfavo iš
tija. Jei tas pavyktų, tai
karėse
konferencija
džiaugsmo,
kad
Leninas
spiauti į visus gimi
prasidėjo,
kai
priimta,
priėmė
jų
pasiūlymą.
Jų
nystės ryšius su Roma
iškilminga
vakariene.
novų dinastija. Taip bu kontražvalgybos virši
vo ruošiamas tikras vel ninkas iš Stockholmo te Bolševikų delegacijai va
nio paktas, be jokio legrafavo balandžio 17, dovavo ką tik iš Sibiro
skrupulo, žiūrint tik sa kad "Lennas pasiekė Ru paleistas žydas Joffe,ku 
siją ir veikia pagal mū ris po pirmųjų posėdžių
vo interesų.
buvo pakeistas Trockiu,
Tad vokiečiai pirmie sų pageidavimą".
Visiems Vokietijos va ir kad nustebinus vokie
ji kontaktavo Leniną su
pasiūlymu. Ir šis pasiū dovams, Leninas buvo čius, į savo delegaciją
lymas buvo priimtas slaptasis ginklas, stebuk jie buvo įjungę vieną dar
vieno Lenino nutarimu, lingas ginklas, lyg ato bininką, paprastą karei
neinformuojant net par minė bomba I Pas. ka vį ir kaimietį.
Vokiečiai Brest-Li
tijos. Šis sprendimas re. Tik vieni nepritarė
to
vske
dar buvo tvirtoje
tam
džiaugsmui,
tai
vo
niekad nebuvo paskelb
pozicijoje.
Jų vyriausy
kiečių
socialdemokra

tas ir prie jo prisipažin
bė
buvo
stipri,
jų armi
tai.
Jie
sekė
derybas
ta. Kodėl tai nebuvo pa
ja
Rusijoje
dar
buvo
pil
skeptiškai,
abejingai.
daryta, visai supranta
numoje,
gi
rusai
buvo
Jie
negalėjo
Leninui
do

ma, nes Rusijon sugrį
žęs Leninas būtų buvęs vanoti, kad jis suskaldė silpni, kareiviai bėgo
socialdemo iš apkasų į namus, bijo
apšauktas vokiečių agen Rusijoje
dami pražiopsoti dalina
kratų
partiją.
tu ir jam būtų buvę sun
mas žemes, bolševikų vy
Tuo
tarpu
Leninas
.pri

ku pasiaiškinti revoliu
riausybė vos pajėgė kraš
imdamas
pasiūlymą,
bu

cionierių masei apie šį
te
įsitvirtinti ir visur or
vo
įsitikinęs,
kad
tai
jam
velnio paktą, iš kurio jis
ganizavosi
kontrarevo
esanti
vienintelė
gali

tikėjosi naudos, Leninas
liucija.
Tas
rusų silpnu
mybė
išvykti
iš
Šveica

su tuo paktu siekė skir
mas
kartu
buvo
jų stipru
rijos,
kurioj
jis
jautė

tingų tikslų negu vokie
mas
derybose,
nes vo
si
kaip
musė
uždaryta
bu

čiai. Jis tikėjosi su pa
kiečiai
bijojo,
kad
bolše
sauline revoliucija nu tely. Jei kvaila vokiečių
vikai
nebūtų
pasmerkti
šluoti taip pat ir kaize imperialistų vyriausybė
rį ir jo imperiją, tuo jam nori padėti iš ten išnykimui.
Bolševikų delegacija
tarpu vokiečiai tikėjosi išsikapstyti ir stumia
atmetė
vokiečių preten
pergalės ir įsiviešpa akcijon, jei ji jam į ran
ziją
į
žemes
rytuose ir
tauti Europoje. Bet abie kas duoda degalą su vil
reikalavo
tiems
kraš
jų pirmasis uždavinys timi, kad su sukeltu gais
buvo bendras — tuoj pat ru jis sušildys jiems tams autodeterminaciRusijoje pastatyti revo sriubą, ar jis turi dar jos. Derybos vyko be re
liucinę vyriausybę, kuri dvejoti? Aišku ne. Kai- zultatų keletą savaičių.
pasiūlytų taiką, o toliau serio vyriausybė anks Pagaliau apie sausio vi
kiekvienas kitaip tikėjo čiau ar vėliau pastebės durį, gen. Hoffmann, ku
ris šalia seno princo
si tą taiką panaudoti. savo kvailystę.
Leopoldo, buvo tikrasis
Nekalbėsime
smulk

Jei Leninas nebūtų su
rytų
fronto vadas, prie
meniškai
apie
revoliu

daręs su vokiečiais šios
šais
rusų delegaciją pa
ciją,
kuri
palietė
Rusiją
sąjungos 1917 m. kovo
tiesė
žemėlapį, su rau
1917
m.,
tik
pastebėsime
mėnesį, spalio revoliuci
donu
pieštuku
užbrėžtom
kad
be
vokiečių
pagalbos
ja nebūtų įvykusi Rusi
teritorijom,
kurias
bol
Leninas
nebūtų
galėjęs
joje, Leninas net nebū
ševikai
turėjo
vokie

paimti
valdžios.
Oficia

tų turėjęs gaimybių
čiams
atiduoti:
Lenkija,
lūs
dokumentai
rodo,
kad
grįžti į Rusiją.
Susitarimas tarp Le vokiečiai visus 1917 me Suomija, Lietuva, Latvi
nino ir Vokietijos vy tus finansiniai rėmė bol ja ir Ukraina. Jei su tuo
ševikų iždą per "specia rusai nesutiks, derybos
riausybės, sudarytas
1917 m., rusų komunis lius kanalus", kai tuo bus pertrauktos ir karas
tų stengiamasi nuslėp tarpu anglai ir prancū bus atnaujintas. Trockis
ti. Vokiečiai buvo įsiti zai rėmė kontrarevoliu pasitraukė, pareikšda
mas, kad susidarė nauja
kinę, kad Leninas yra cionierius.
situacija
ir jis turįs pa
***
svajotojas ir jam nepa
siseks su revoliucija.
Leninas buvo pažadė sitarti su savo vyriausy
Tačiau jis sukels Rusi jęs išvargusiems ru be. Veiksmas iš Brestjoj tokį chaosą, kad tu sams taiką, žemę ir duo Litovsko buvo perkeltas
rės praeiti daug metų, ną. Paėmus valdžią rei į Petrogradą ir komedi
kol Rusija vėl taps Vo kėjo pažadus tesėti. Vo ja virto tragedija. Bolše
kietijai pavojinga. Svar kiečiai, kurie rėmė jo vikai laimėjo revoliuciją

1970 m. vasario 4 d.

skelbdami taiką, bet nie
kas apie tą taiką negalvo
jo. Partijos centro komi
tetas, prezidiumas ir
liaudies komisarai reika
lavo vokiečių "diktatą"
atmesti ir jei reikės
pradėti "revoliucinį ka
rą". Vienas, kuris ne
pritarė šiam visam kon
certui buvo Leninas. Šį
kartą jis irgi pasirodė
realistas. Kad išgelbė
jus revoliuciją jis sutiko
padėti parašą ant taikos,
nes buvo tvirtai įsitiki
nęs, kad rusų revoliuci
ja nepergyventų naujo ka
ro, jai buvo reikalinga
atsikvėpti.
Nors jis atsirado opo
zicijos mažumoje, visvien pareiškė, kad nepa
siduos ir jei kiti pasi
ryš tęsti karą, jis atsi
statydins. Visi žinojo,
kad jis buvo nepavaduo
jamas, bet ir tas grasi
nimas nepakeitė didžiu
mos nuomonės.
(Bus daugiau)

Nepasitenkinimo
apraiškos...
(Atkelta iš 1 psl.)
G. Altunian pernai
liepos 11d. buvo suimtas,
nes buvo įtartas turįs ry
šių su "pradininkais".
Majoras buvo išmestas,
iš partijos ir atleistas iš
darbo. Tardytojas Altunianą apšaukė "Gyveni
mo atmata, purvu..."
"Kronikos" 10-me nu
meryje pateikta daugiau
smulkmenų apie per
nai suimtus tris vyres
niuosius Baltijos povan
deninio laivyno karinin
kus — Gavrilovą, Kozirevą ir Paramonovą. Jie
'buvo kaltinami įkūręSą.
jungą kovai dėl politinių
teisių. Saugumo įstaigos
patyrusios, kad kariai tu
rėję ryšių su Baltijos
miestais Talinu ir Ryga,
be to ir su Leningradu,
Maskva, Baku ir Chabrovsku.
Pagaliau, naujoje po
grindžio .leidinio laidoje
įdėta čeko Františeko
Kriegelio kalba,pasaky
ta partijos centro komite
to posėdy, lenko filosofo
prof. L. Kolakowskio
mintys ("Socializmas,
tai bendrija, kur geriau
sia sekasi tokiam pilie
čiui .kuris neturi jokios
nuomonės", dar paskelb
ti dokumentai apie vo
kiečių - sovietų sutartį
ir įdėta "Rusijos, Ukrai
nos ir Pabaltijo demo
kratų programa". Yra
ir knygų vertinimo sky
rius.
"Kronikai" pastoviai
pasirodant ir jai plintant
tai tegali džiuginti - tai
reiškia, kad nepasiten
kinimo apraiškos Sovie
tuose anaiptol nesilpnė
ja.
(ELTA)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUAAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.

ATSILIKTA MĖSOS IR PIENO.,
(Atkelta iš 1 psl.)
mybos kryptis geriau
siai atitinka mūsų res
publikos gamtines sąly
gas ir ji yra kertinis ak
muo kitoms gyvulininkys
tės šakoms vystyti".
Kodėl keliamas rūpes
tis, net savotiškas aliar
mas pieno gamybos ma
žėjimu? Čia nurodoma
į visą eilę priežasčių.
Pašarų trūksta — tai
vienas trūkumas. Per
mažai rūpinamasi kar
vių produktyvumu ir
ypač karvių skaičiaus
didinimu.
Iš Vazalinsko prane
šimo - straipsnio seka,
kad per ketverius penk
mečio metus karvių skai
čius visuose ūkiuose tepadidėjęs vos 4% ir tai
įvykę tik pirmaisiais
penkmečio metais, tai
gi, 1966 Klaipėdos ra
jone karvių skaičius net
sumažėjęs.
Mėsos ūkio srity taip
pat neįvykdytos "bend
ros paruošų užduotys"
(t.y. mėsos gaminių pri
statymas valstybei - E.)
nors ir pasiguosta, kad
palyginus su 1968 metais
pernai mėsos gamyba ko
lūkių ūkyje padidėjusi 14
proc., gi pačios paruo
šos — 16 proc. Visoje
Lietuvoje mėsos pernai
buvo paruošta 8 proc.
daugiau, negu 1968 m.,
nors iš gyventojų ir su
pirkta mažiau gyvulių.
Keliamas reikalas di

dinti kiaulienos gamybą,
ypač dėl to, kad kiaulių
skaičius Lietuvoje padi
dėjęs 30 proc.
Šalia pieno, mėsos,
kaip skelbiama, menkos
naujienos ypač vad. techninių kultūrų srity. Pvz.,
kaip nurodo Vazalinskas, per daugelį metų
pirmą kartą neįvykdytas
cukrinių runkelių pa
ruošų planas. Pvz. Jo
niškio, Biržų, Akmenės
rajonuose
neparduota
nė pusės planuoto cuk
rinių runkelių kiekio.
Dar blogesnė padėtis
yra linų ūkyje. Tegul kai
ba pats Vazalinskas:
"užsiplanuoto derlingu
mo negauname, pasėlių
plotus sumažinome ir
priėjome iki to, kad ei
lę metų neįvykdome linų
pluošto paruošų planų".
Tiesa, viena kliūčių,
tai šiais metais buvusios
nepalankios gamtos są
lygos linams. Betgi,kaip
pripažįsta ir Vazalins
kas , daugelyje rajonų bei
ūkių į linus buvęs krei
piamas visai mažas dė
mesys.
Žinoma Vazalinskui
ar "Tiesai" neparanku
nurodyti į tikrąsias to
"dėmesio nekreipimo"
priežastis, jos gi aiš
kios: lietuvis ūkininkas
nelinkęs pildyti paruošų
plano", nes žino, kad jo
linų derlius bus naudin
gas ne jam, bet daugiau
režimui — Sovietų Są
jungai.
(ELTA)

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12
MONTH
$10/000
or MORE

6 or 12
MONTH
>5/000
or MORE

Paasbook Savings

Accounts
Savings cvrtrficatvs raaued
for sis months or on*
y**r- in minimum
amounti of $10.000,00,
and tharaaftar in
multiplas of $1,000.00.
Earningi ar* paid at
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid
as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 - Dec. 31

Savings cartificate* įsiued
for six month* or on*
yaar-in minimum
amounts of $5,000.00,
ind tharaaftar in
multiplet of $500.00.
Esmingi ar* paid at
maturity.

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT
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Chicago. III. 60608
Vlrginia 7-7747
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KELIOS PASTABOS APIE VIENA KONFERENCIJA
Išėjęs iš spaudos kon
ferencijos, kuri įvyko
Chicagoje, Alto patalpo
se, sausio 25 d., sekma
dienį, maniau nieko ne
rašyti spaudai, palikus
tik karčius asmeninius
įspūdžius savo dienoraš
tyje. Bet kai gavau iš
mielo Dirvos redakto
riaus laišką, pagalvojau,

SKELBIMŲ TURINI IR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.

Padovanok jam

lietuviška knygq...
Antrą kartą sovie
tams okupuojant mūsų
tėvynę lietuvių tauta pa
sidalino į dvi dalis: di
džioji
dauguma liko
krašte, bet nemaža da
lis, pažinusi okupantą
pirmosios
okupacijos
vienų metų bėgyje, pa
liko tėviškę, savo pra
kaitu įgytus turtus, pali
ko artimuosius šeimos
narius ir išėjo į laisvą
jį pasaulį ne vien savo
gyvybę galbėdami, bet ir
protesto vardan prieš
neįtikėtinai žiaurų sovie
tinio okupanto smurtą jė
ga užgrobto krašto žmo
nėms, išėjo parodyti pa
sauliui, kad ir mūsų tau
tai priklauso laisvo ap
sisprendimo teisė, apsaugojanti
kiekvieno
žmogaus asmens laisvę.
Praėjo ketvirtis šimt
mečio, kai kas iš mūsų
pačių ima verkšlenti,
kad per tą laiką nieko
neatliktą, tik tvirtai
įsikurta svečiose šaly
se, kad mūsų laisvini
mo institucijos sėdį
žmonės pasenę ir ne
ieško gyvesnių veikimo
kelių, neužleidžia jau
nesnėms jėgoms. Bet
man atrodo, kad per tą
laiką užsienyje mūsų la
bai daug nuveikta visose
srityse, taigi ir politi
nėj. Skaičiuoti kas kie
no įvairiose srityse at
likta būtų ilga studija.
Šį kartą žvilgterkim į
tuos primetamus trūku
mus, kuriuos itin skai
čiuoja taip vadinama jau
nesnioji karta "Akira
čiuose" Štai žvilgterėję
tik į paskutinį numerį
1969 m. spalio mėn. 9/
13 matoma jau pačiu
įžanginiu kritikuojamą
ALTą, VLIKą, Draugą,
Dirvą, Naujienas ir tt.
vis dėl tų poros čia be
silankiusių solistų, lydi
mų Lietuvos pavergėjo
politrūkų.
Ir aplamai, dažnas jų
numeris yra tartum spe
cialiai įsteigtas talkinti
"Gimtajam Kraštui" pa
vergėjo įsteigtam laik
raščiui kultūrinių ryšių
su užsienio lietuviais palaikymo tikslu. Po visos
eilės priekaištų minėtoeilės priekaištų minė
toms mūsų institucijoms
ir laikraščiams tarp kit
ko "Akiračių'' redakcija
rašo: "Svečiui grįžtant
namo, padovanok jam lie
tuvišką knygą. Ir bent
dalį lietuviškos širdies."
Kas gi nenorėtų palaikyti ne vien kultūrinio, bet ir vispusiško
ryšio su savo broliais.
Tikriausiai mes visi to
trokštame neišskiriant
nei ALTos nei VLIKo
vadovaujančių žmonių.
Palaikome juos mate-

rialiai remdami ir pri
imdami rodome ne tik
dalį, bet visą širdį. Tik
deja, kalbant apie kultū
rinį bendradarbiavimą
reikalai atsistoja visai
kitoje šviesoje ir tai ne
pareinant nuo mūsų pa
čių, nei nuo VLIKo, nei
nuo ALTos, bet nuo Lie
tuvos okupanto ir tai ga
na aiškiai patvirtina pa
tys "Akiračiai" paskuti
niame puslapyje pasikal
bėjime su Arturu Her
manu, lankiusiu Lietuvą
kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komite
to kvietimu, kur jis į
klausimą, ar prieš vyk
damas kėlė sąlygas, ku
rių komiteto atstovas ne
priėmė, atsako:
"Kėlėme. Pageidavo
me Vilniaus universite
te skaityti viešą refe
ratą su diskusijomis. At
sakymas — dėl to rei
kią atsiklausti. Norėjo
me nusivežti ir padova
noti egzilų kultūrinės
spaudos, bet buvo aiš
kiai pasakyta, kad žurna
lų ir laikraščių negali
ma pasiimti. Prašėme,
kad Vilniuje būtume ap
gyvendinti studentų bend
rabutyje. Paaiškino, kad
tai praktiškai neįmano
ma, nes bendrabučiai
pilni, be to gali susida
ryti sunkumų dėl pataly
nės ir pan. Pageidavo
me, kad mums sudary
tų sąlygas Lietuvoje ap
lankyti savo gimtines, o
svetur gimusiems — gi
mines. Mums paaiškino,
kad dabar veikiantieji so
vietų įstatymai tai ne
leidžia..."

J klausimą, ar visi
.sutiktieji lietuviai gra
žiai priėmė, jis atsako:
"Labai. Visi baisiai
nori ryšių su Vakarais!
Kuo daugiau akivaizdi
nių. Mūsų jaunoji inteli
gentija (juk 60 jaunų lie-
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tuvių profesorių Ame
riko j) nuvykdama galė
tų pervežti milžiniškus
dvasinus lobius ir kul
tūros srity, tiesiog nau
jas vėžes pramušt. O
kur dailininkai, rašyto
jai?!"
Ar Jums aštuoniems
keliauninkams, buvo statomos kokios nors sąly
gos, buvo šio to reika
laujama? — klausė Aki
račių bendradarbis.
"Atrodo, kad jiems
patinka, kai puolam mū
sų konservatyviuosius.
Manau, kad dėl to ir kvie
timas į Lietuvą ir baisiai
geras priėmimas", —at
sako A. Hermanas, 1944
m. Kaune gimęs ir 14 me
tų atvykęs į Vakarų Vokietiią 1958 m., kur jis
lankė Vasario 16 gimna
ziją ir pradėjo reikštis
lietuvių veikloje ir spau
doje.
Tai štai kokie kultūri
niai ryšiai mums yra siū
lomi ir kokius kultūri
nius "lobius" mes tegali
me ten įvežti. Pulti kon
servatyviuosius, kurie
vis dar primygtinai rei
kalauja nepriklausomos
Lietuvos atstatymo, yra
nedaugelio iš mūsų dar
bas, kurie bendrauja ir
bendradarbiauja su meni
ninkais ir juos lydinčiais
politrukais, kurie nors
gal ir nekviesti, bet vi
sur priėmimuose atsi
randa.
Iš A. Hermano pasisakymų gaunasi ta pati
išvada, kaip ir senatoriaus McCarthy, kuris,
kaip ir keletas mūsiškių,
visus kaltino nesugebė
jimu ar nenorėjimu tar
tis, bendradarbiauti, bet
grįžęs iš Maskvos ėmė
tvirtinti, kad su tokiais
neįmanomas joks susi
tarimas.
Taigi ir mes galime
savo brolius remti mate
rialiai, rodyti gerą lie
tuvišką širdį, bet neįma
noma dovanoti jiems lie
tuviškos knygos. Gšlime
tik iš jų semtis propa
gandinės kultūros lo
bius.
E. Čekienė

kad gal ir reikėtų para
šyti.
Visi konferencijos da
lyviai pageidavo kviesti
lietuvių spaudos bend
radarbius skelbti vispu
sišką ir teisingą infor
maciją. Tad kas gi kita
belieka, kaip rašyti visą
tiesą, pridedant ir tai,
kad liko sugadinta gera
sekmadienio nuotaika,
beprasmingai praleistas
laikas ir palikę šalti pie
tūs. Daugiau nieko.
Štai ir trumpas spau
dos konferencijos apra
šymas.
Atidarė Alto vicepir
mininkas Jonas Jasaitis,
pristatydamas sekreto
rių dr. Vladą Šimaitį ir
vicepirmininką Teodorą
Blinstrubą, kurie turėj° plačiau papasakoti
apie konferencijos eigą.
Dr. Vladas Šimaitis
paminėjo, kad Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė
savo posėdyje 1969 me
tais spalio 11 d. įgaliojo
dr. Henriką Brazaitį rū
pintis išlyginti nuomonių
skirtumus tarp Lietuvių
Bendruomenės ir Alto.
Todėl ši Alto-LB-Vliko
konferencija ir įvyko. Po
to jis išdalino komunika
tą. Alto vicepirmininkas
Teodoras Blinstrubas
trumpai paminėjo pasi
tarimo protokolą ir pra
šė spaudos atstovus duo
ti paklausimus.
AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS IR JAV
LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS CV
KOMUNIKATAS
Šių metų sausio 24 dieną
Chicagoje įvykusiame Alto
valdybos ir JAV LB C V val
dybos pasitarime, dalyvau
jant PLB vicepirmininkui
dr. Henrikui Brazaičiui ir
Vliko vicepirmininkui p.
Juozui Audėnui, buvo iš
klausyta dalyvių pasisaky
mai, pasikeista nuomonė
mis ir konstatuota tokių pa
sitarimų nauda lietuvių iš
eivijos tautiškumo išlaiky
mo pastangoms ir Lietuvos
laisvinimo darniam darbui.
Pageidauta tokius pasitari
mus šaukti ir ateityje nuo
monių skirtumams lyginti.
Svarstytas tarporganizacinis informavimasis tarp Al
to ir JAV LB valdybų.
Svarstytas ir finansų telki
mo klausimas. Visų dalyvių
pageidauta kviesti lietuvių
spaudos bendr a d a r b i u s
skelbti vispusišką ir teisin
gą informaciją.

Perskaitytas komuni
katas sukėlė audrelę,
nes čia be papilto vande 
nėlio nieko kito nėra.
Tai vienas spaudos
bendradarbis ir pasakė,

jei jau pilstote vandeniu, tai nors po stiklinę
mums būtumėte davę,
pridėję kokio nors chemikalo nešvarumams su
naikinti, bet ir to nėra.
— Jei dabar buvo su
šaukta konferencija ir
pageidauta tokių pasita
rimų šaukti ir ateityje
nuomonių skirtumams ly
ginti, tai ką nutarėte, —
klausia kitas spaudos
bendradarbis.
— Nieko! — buvo at
sakymas.
— Ar sutarėte dėl dar v
bo pasiskirtymo?
— Ne! — buvo atsaky
mas.
— Ar sutarėte dėl fi nansinių reikalų?
— Ne! — kitas atsa
kymas.
Iš Amerikos Lietuvių
Bendruomenės valdybos
atstovų kalbėjo agr. A.
Šantaras. Jis mėgino
rinkti gražius žodžius,
bet į jo gražbilystę įsi
terpė Alto vicepirminin
kas Teodoras Blinstru
bas ir pasakė: — Jei
taip būtum kalbėjęs va
kar, tai yra veiksniųkonferencijoje, tai būtų gal
ir buvę gerai, bet gaila,
kad iš posėdžio anksti iš
ėjai, tai ir apie nutari
mus nieko nežinai.

Dr. Kazys Šidlauskas
plačiau papasakojo apie
rengiamą Vasario 16 d.
minėjimą JAV Senato ir
Atstovų rūmuose ir apie
to minėjimo rengimą ir
organizavimą lietuvių ko
lonijose.
Taškas.
O kad būtų buvę pa
klausyta, gražių minčių
davusio kun. Jono Borevičiaus, S J žodžių, ku
rio mintim nuoširdžiai
pritarė ir Alto pirmi
ninkas inž. Eugenijus
Bartkus, vietoje klaus
tukų ir minusų, šiandien
džiaugtumėmės gražiu,
reikšmingu komunika
tu.
Bet papiltas vandenė
lis nudžius ar bus šva
riu skuduru nuvalytas. O
šimtai tūkstančių lietu
vių, gyvenančių laisva
me pasaulyje Vasario 16
dieną minės dideliu iš
kilmingumu ir susikaupi mu, nepalaužiamu ryžtu
kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir lietuvybės ugdy
mo. Čia asmeniniai užgeidžiai neras sau vie
tos ir plėvesuojant tri
spalvei vėliavai mes vie
ningos meilės širdimi
giedosime Lietuva Tė
vyne Mūsų...
Vytas Kąsnis
Skaityk ir platink
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ŠIS BEI TAS
♦ Liet. Literatūra Svetur -- stora knyga. 1945-1967 m. mūsų
lieratūros apžvalga. 50 metų laisvės jubil. duoklė. Iš jos gimdyto
jų pusės jau girdėt priekaištų, kad permaža jai dėmesio: spauda
menkai recenzuoja, visuomenėje nedaug atbalsio. Na, tokiai didelei
Ir specialiai knygai {vertinti — reikia ne vien gero žinovo, bet —
laiko ir energijos paaukoti. Oantra vertus, pati jos paruoša rodo net
ypatingą nusigręžimą nuo visuomenės, jos gerų norų (bei pastangų
remti savą literatūrą bei ja grožėtis) —ignoravimą. Tartum kūrėjai
bijo ar vengia "susitepti ryšiais su visuomene". Lyg glaudūs santy
kiai grėstų pakenkti autorių didingai garbei, čia tenkinsimės tik ke
liom pastabom, visai nesigilinant { knygos turini smulkiau.
• Didžiulė, kelių asmenų rašyta knyga, o lyg visai nebūta jo
kio redagavimo - derinimo nei planavimo. Pusantro puslapio Įvado
žodis — politinių aplinkybių paminėjimas, padėka leidėjams ir tt.
— tai visas redaktoriaus veidas. O knygos turinys -- kaip kuriam
patiko, taip nurašyta. Daug prieštaravimų, skirtingais mastais ver
tinimų. Tai ne viena knyga, o tik atskirų straipsnių rinkinys. Todėl
antraštės tema nė pusiau neišsemta, trūksta bent kiek teisingesnio
bendro vaizdo. Skaitytojas nuviliamas, kone apgaunamas. Gal tik
bibliografas sąžiningai suprato savo uždavinį (betgi nevisas knygas
{traukė). Irgi turinio subjektyvumas (nė apologetas J. Girnius neišgelbi) ryškiai menkina knygos svori

• Vengimas pripažinti visuomenei bent kok| vaidmenį savos li
teratūros reiškimosi gyvybėje — stambi klaida. Argi knygos kuria
mos vien lentynoms ir popierio sandėliams? Ar be skaitytojų ir lei
dėjų literatūra iš viso {manoma? Jei ne atskiru straipsniu, tai re
daktoriaus ilgėlesne apžvalga priderėjo šio dalyko nepaneigti.
• Pvz. argi mūsų daiL raštijos Ūgiui ir klestėjimui neturėjo
reikšmės sava spauda, kuri dažnai deda { savo skiltis poezijos, be
letristikos, recenzijų, autorių ar liter. švenčių paminėjimų? Ar ne
spauda daugiausia pagelbi kūrybą ugdyti, visuomenei priartinti, pa
gerbti? Kokia būtų mūsų literatūra svetur, jei spauda būtų jos nė
viena skiltimi neparėmusi? Tą dalyką atžymėti — būtų užimta
vos keletas puslapių (kai knygoje daugybė puslapių -- visai ne {te
mą, o ir daug pasikartojimų).
• Lygiai pasigendame ir tokių reikšmingų literatūros gyvybės
faktų, kaip -- literatūros vakarai bei jubiL šventės, konkursų premijos, leidėjai ir knygų platintojai paskirose kolonijose, savoji žodžio
kūryba mūsų mokyklose etc. Juk tai neatskiriama literatūros gyve
nimo dalis. Irgi Įvairūs draugijiniai klubai (rašto - plunksnos - kul
tūros), mokslo institutai — argi visai ignoruotini? Tik kūdikis gali
to nežinoti. Arba labai subjektyvus asmuo, vien savo darbą Įsimy
lėjęs rašto žinovas.

• Krinta | akj ir nesusigaudymas literatūros žanruosebei Įvai
rybių platumoj. Tai literatūros istorijos bei mokslo vadovėlių neįtrau
kimas. O dar labiau -- literatūrinių atsiminimų atmetimas, nes
jie tikrai priklauso literatūros sričiai. Štai,L. Rašytojųdr-ja sutei
kia mūsų liter. pačią žymiausią premiją (ir tai nekartą) už atsimi
nimus, irgi skiriamos premijos už gyvenimiškas apybraižas, jei jos
stilingai - literatūriškai sukurtos. Gi šioji apžvalginė knyga visa tai
spiria laukan už literatūros ribų. Tai netik nerimta, bet itin parodo
kaip redakcijos buvo stengtasi izoliutos nuo visko, kas bent kiek
arčiau liečia savą visuomenę, jos dėmesĮ ir {našą. Mat, atsimini
mai yra ne fantazijos kūrinys, o liečia tikrus žmones ir {vykius.

Venezuelos LB Tarybos suvažiavimo dalyviai 1970 m. sausio 11 d. Maracay mieste. Iš kairės: Surošienė, Krikščiūnas, Klovienė, Dirvojiedaitis, Valentienė,Bieliūnas,kun. Perkumas, Guiga, Venckus, alenta, Gavorskas, Backevičius, Žalnieriūnaitė-Ross, Jankauskas,Klovaitė, Dirvelienė, Dirvelis ir Klova jr.
šiam Tarybos suvažiavimui pirmininkavo Jurgis Bieliūnas, sekretoriavo Aurelija Zalnieriūnaitė-Ross.

• Panašia dingstimi atrodo ignoruota ir jaunimo bei vaikų lite
ratūra (tad nenuoseklu buvo ją dėti { bibliografiją). Tartum šiam
žanrui teikimas atitinkamos vietos būtų nustelbęs didžiąją poeziją
bei prozą? Ypač kad knygoje puslapiai labai netaupyta -- daug pla
taus apsišnekėjimo, net citatų kartojimų. O okupuotos Lietuvos lite,
ratūra (ji mums {domi ir svarbi savo vietoje) — argi yra "svetur",
kaip knygos antraštė rodo?
Žodžiu, būta gerų norų, bet -- redakcijos neturėta tikresnio pla
no nei nuovokos, todėl tiek stambių trūkumų, jau vien iš paviršiaus
žvelgiant. Bus nauda, kad iš tų klaidųpasimokę paruošime rimtesnę
mūsų literatūros apžvalgą, pvz. už dešimties metų--gal sėkmin
giau išdegs.
SKIRPSTAS
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Sovietų piliečių "įpareigojimai”
keliaujant j užsienį
Ištraukos iš sov. ra
šytojo Anatoliaus Kuznecovo straipsnio "Ko
dėl aš pabėgau iš Sovie
tų Sąjungos", atspaus
dinto Paryžiuje, "Selection" žurnale, sausio m.
numery.
... "1961 m. sausio m.
ruošiausi savo pirmon
kelionėn į užsienį. Aš
buvau rašytojų delegaci
jos nariu, kuri vyko į
Prancūziją. Tai buvo
svarbus reikalas, nes
iš Sovietų S-gos leidžia
ma išvykti tiktiems žmo

nėms, kurie niekuomet
neturėjo jokių profesi
nių ar politinių nesusi
pratimų, kurie niekuo
met nėra buvę pas psi
chiatrą ir nebuvo teisti.
Kas svarbiausia tai, kad
kelionei dokumentų rei
kia laukti daug mėne
sių, reikia pristatyti dau
gybę rekomendacijų ir
gauti paslaptingų autori
tetų sutikimą. Nuveikęs
visas tas kliūtis, aš bu
vau bekraunąs savo la
gaminą, kai atvyko du
KGB vyrai. Jie trumpai

PLOKŠTELĖS 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 Maplevvood Avė.
Endzelis, 3240 So. Halsted
Clevelande

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

Baltic Florist, 502 E. Broadvvay
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

JURGIS GLIAUDĄ

ŠALIA MILŽINŲ
Dirvos konkurse premijuota novelė
(7)

— Parašyk knygeles, kaip nuo ruso gintis ti
kėjime, kaip nuo karčiamos gintis? Kaip darže
lius kurti? Kaip linus priveizdėti? Kaip bažnyčio
je užsilaikyti? Žmonėms reikia tvarkos ir mo
ralo. Jeigu juos į mišką suksi, jie ir pataps miš
kiniais.
— Aš jiems yašiau moralus.
— Jiems reikia katalikiškų paveizdų. Iš ambono sakome apie kitų šalių šventuosius. Reikia
mums savų šventųjų. Kad ir nekankinių, o gyvų
jų paveizdų. Parašiau knygelę. Pavadinsiu dėl
jaunųjų skaitymo: vaikų knygele. Bus ten moralų
visiems.
— Tai, šviesiausias piemuo, jau niekad ne
sulauksiu kas mano istoriją išleistų, karčiai pasa
kė Daukantas. Bene Akelevičiui talkintumei?
— Prieš padėjimą reikia ir apkalbėti talką.
Reikia jį perkalbėti. Eina jis su lenkais šalimais.
Ar to nežinai, Simonai? Su koroniažais. Kaip ta
da, Simonai? Ar negeriau berlinka savo kišenėje,
kaip rublis bendroje su lenkais kasoje?
Daukantas suprato, kad jo misija visiškai
pralaimėta. Jis tarytum susitraukė, sumažėjo
stambioje savo kėdėje su aukštu atlošu. Tik vis
tvirčiau kabinosi pirštais į.lazdą, lyg jausdamas,
kad tai teikia jam stiprybę.

pajuokavo, kiek pakalbė
jo apie literatūrą ir tie
siai paskelbė vizito tiks
lą:
— Jums, turbūt, aiš
ku ko mes atėjome. Kaip
paprastai, vienas iš mū
sų draugų lydės jūsų de
legaciją, bet vienas ne
galės viską prižiūrėti,
todėl jūs turėsite jam pa
dėti. Stenkitės atidaryti
akis, gerai budėti, kad
niekas nepaspruktų ir
ten nepasiliktų. Žiūrėki
te kas su kuo kalbasi ir
kaip elgiasi.
— Ne, atsakiau, aš ne
apsiimu to daryti. Tegul
kas kitas tai atlieka.
— Kiti jau sutiko.
— Aš nenoriu.
— Tada kuriam tikslui
jūsų kelionė.
Aš tylėjau sujaudin
tas. Du vyrai man aiški
no, kad tai yra taisyklė:
jokia grupė negali apsi
eiti be "draugo" iš KGB
ir be jo bendradarbių sa
vanorių.
... "Mūsų delegacija
buvo sudaryta iš penkio
likos rašytojų ir Mask
vos laikraščių žurnalis
tų. Kai Leningrade, bu
vo pakeltas mūsų laivo
inkaras, vienas iš žur
nalistų man pasisakė,
kad esąs KGB akis. Tai
buvo grubus kvailys, ku
ris mus šnipinėjo atvi
rai ir akiplėšiškai. Bet
aš irgi pastebėjau, kad
kai kurie rašytojai ati
džiai klausėsi ir žvalgė•
si. Reiškia delegacijos
buvo mažiausiai penki
savanoriai bendradar
biai, kurių skaičiuje ir
aš.
Sugrįžus iš Paryžiaus
man buvo įsakyta p ar aš y,
ti raportą. Kad jis ne
prieštarautų "draugo"
pranešimui, aš laužiau
galvą, kad įsivaizduo
ti, ką jis galėjo parašy.
ti iš savo pusės. Atsimi
niau, kad vieną dieną jis
buvo pažaliavęs iš bai
mės, kai vienas iš mū
sų atvyko į autobusą pa
vėlavęs. Aš aprašiau šį
incidentą ir daugelį ki
tų tos pat rūšies, su de
talėmis. Pusę mano ra
porto aš pašvenčiau sau,
kas buvo privaloma: kur
buvau, ką sutikau ir apie
ką buvo kalbama".
Tas sovietų rašytojo
pasipasakojimas yra la
bai reikšmingas dabar,

HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED
TURRET LATHE OPERATORS
M1LL OPERATORS
DRILL OPERATORS
Munt be able to sėt up work from
Blue PrintM & Close Toierance.
Fringe Benefits.
AMERICAN TOOL CO.
205 E. Wnter, Kalamazoo, Mich.
An Equul Opportunity Employer
(7-9)

WANTED AT ONCE
lst Class Experienced

MACHINISTS
ENGINE LATHE
BORING MILL
TOOL & CUTTER
GRINDER
Mušt be Mble to sėt up work
from Blue Prints & Close Tolerance.
lst shift. FuII or part time, good
working
conditions,
company
benefits,
no layoffs,
age no
barrier.

Moslo Machinery
Co.
20120 Detroit Rd.
Rocky River, Ohio
(3-9)

FORGE
HAMMERMAN
Experienced
ŽIEMOS

RŪBAI...

Vyt. Maželio nuotrauka

High Hourly Rate

kai sovietai stengiasi
dauginti kontaktus su lie
tuviais užsienyje. Neįma
noma, kad KGB lietu
viams, vykstantiems į
užsienį, darytų išimtis
ir taikytų kitas sąlygas.

Full Benefits

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Steady Work

BUCKEYE
FORGE DIV.
9217 Milės Avė.
Cleveland, Ohio

LIETUVOS KANKINIU
KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,

641-6533
An

Eųual Opportunity Employer
(6-9)

pasaulyje garsiausioje vietoje jau
baigiama įruošti.

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų
tarpe.

IST CLASS SKILLED

Šių metų liepos 7 dieną
koplyčia bus dedikuota.

OR

TOOL MAKERS
We need top-notch Tool Makers for
2d shift. !Must have at least 5 years
experience in
the trade. Excellent
hourly rate. Paid fringe benefits. op
portunity to work overtime.

Appiy or call 943-5700

SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS
DEDIKACIJĄ.

PARKER
HANNIFIN CORP.

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

30240 Lakeland Blvd.
Wickliffe, Ohio

Vyskupas pasakė:
— Akelevičius dirba žurnale Teka Wilenska.
Gal tave ten kvietė?
— Kvietė, o aš tik žemaitiškai žadėjau para
šyti.
— Ir atsakymą gavai?
— Negavau, šviesiausias piemuo.
Pasikalbėjimas įgavo aižų prieskonį. Vysku
pas pakeitė temą.
— Kaip gi sveikata, Simonai? Juk mudu ant
skolinto laiko gyvenava. O darbų, kiek darbų ne
nudirbta! Ir kas juos nudirbs? Antro amžiaus
mums neduota. Ir karšinčiauti dėl to nevalia.
Daukantas išėmė iš švarko kišenės margai
-rudą skarą ir neskubėdamas, rūpestingai ir se
natviškai, nes skubotame veiksme jau pasimes
davo, nusišluostė vieną, paskui kitą savo ašaro
jančias akis.
— Senatvė pragaištis ir nyka, šviesiausias
piemuo, pasakė Daukantas. Aš nė vyno šventai ku
nigiškai negėriau, o gumbas kankina. Petrapilinis, skaudžiausias iš gumbų. Naktimis neužmiegu
ir norisi tada verkti. Galvoju sau: rašiau daug, o
viską žemė suglobos, nelyginant mirusį žmogų.
Felčeris ant mano šono bankų prilipdė kraujui
nuleisti. Praplovė, ištekėjo kraujas, juodas it ang
lis. Varpučio ir saldmedžio aštuonius butelius iš
gėriau.
— Vargana žemės kelionė senam žmogui,
pertraukė vyskupas Daukanto skundus. Žemaitiš
ka kalba vis dailėja, o žmogus, sendamas, vis ne
galesnis.
— Ant motinėlės kapo ne kokį nors lotynišką
epitafą uždėjau, pasakė Daukantas, bet žemaitiš
ką užrašą. Tegu žino, kad jos sūnus, it vargo pe
lė, ir badaudamas, tik žemaitiškai rašė.

An F.ųual Opportunity Employer
(4-10)

Vėl jis ilgai traukė didelę savo skarą iš švar
ko kišenės ir tęsliai, ilgai, rūpestingai šluostėsi
ašaras, prasimušusias akyse. Ir vis atrodė jam,
kad, aure, jiedu ims kalbėtis taip, kaip kalbėda
vosi petrapiliniais laikais, vienas kitą perdėm
suvokdami, ir vienas kitam pritardami. Kur yra
ta neįregima siena, kuri vis storesnė sustoja tarp
juodviejų, ir vis storėja, brinkdama it koks me
dis?
Vyskupas stebėjo Daukantą ir galvojo, kaip
žiauri ir neteisinga yra žmogui senatvė. Prieš
ligą galima kovoti ir gintis, o kaip prieš senatvę?
Netoks buvo Daukantas prieš trisdešimtį metų su
tiktas Petrapilio rūstybėse. Tarp palocių, grani
tų ir žvarbių jūrinių vėjų, jis atėjo tada į jo sąmo
nę savos, tautinės sąmonės skelbėju. Buvo tadageras jausmas, būnant akademijoje tarp lenkų, jaus
tis visai skirtingu nuo jų. Tai iš Daukanto gautas
nuopelnas, galvojo vyskupas.
Eina jiedu išilgai krantinės. Čia drumzlina Fontanka, pilna mažų, murzinų prekybinių laivelių.
Čia prieina jiedu Nevą ir stebi jos tamsiai mėlyną,
nelyginant ledinį sravėjimą. Ant granitinių arkadų
sunkiai guli tiltai, ir virpa jie, kada Isaakijus ima
gausti savo galingais varpais.
O Daukantas eina greta, tipingas mažo laips
nio valdininkėlis, ir dėsto:
— Ad maiorem Lituaniae gloriam, gandina ma
ne kad dėl tautos užsilaikymo, aš it vargo pelė, petrapiliniame archyve sėdžiu. O reikia tautos darbus
atrasti ir tobulai juos išguldyti, idant žmonės žino
tų ir taip garbingos tautos darbus mylėtų. Aure,
sunku aprašyti tautos veikalus, kada nėraneiknygynyčių, nei surinkta dokumentų.
(Bus daugiau)
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PAŽVELGUS 55 METUS ATGAL
Lankydamasis Los An
geles lietuvių tarpe turė
jau malonumo dalyvauti
labai žinomo iš pirmo
pasaulinio karo laikų dar
buotojo Lietuvai, dabar
generalinio Lietuvos kon
sulo Dr. Juliaus J.Biels
kio 79 metų amžiaus su
kaktuvėse.
Susitikę,
daug ką prisiminėm iš
55 metų praeities ir
eilės metų sekusių nuo
tada. Dr. Bielskis tada
darbavosi Lietuvai — ir
dabar dar jai tarnauja.
Kadangi tai buvo Kalė
dų - Naujų Metų laiko
tarpis, pirmą kartą sa
vo gyvenime gavau pama
tyti lietuvišku stilium pa
puoštą Kalėdų eglaitę —
ponios Bielskienės ran
kom. Ta eglaitė traukė
dėmesį ir kitataučių,
bei amerikiečių kurie
Bielskius lankė.
Ponia Bielskienė, gi
mus Ona Akucevičiūtė
Homestead, Pa., vieno-

K.S. KARPIUS

je mažesnių ankstyvų lie •
tuvių kolonijoje,pergyve
no su Dr. Bielskiu visa
tai ką anų laikų žmo
noms prisiėjo pergyventi
vyrams vakarų - vaka
rais posėdžiaujant ko
mitetuose ir važinėjant
Lietuvos reikalais po
kolonijas bei delegacijo
se. Tačiau ji turėjo ir
garbingų laikų — su vy
ru turėjo progą lankytis
nepriklausomoje Lietu
voje.
Pirmam pasauliniam
karui įsiliepsnojus 1914

mą. Socialistai skelbda
mi Lietuvai būsią geriau
likti galingos Rusijos
globoje (su lenkais, ki
tais), savo surenkamo
mis aukomis pradėjo
spausdinti propagandi
nes knygeles.
Dr. Bielskis, jaunas
gydytojas, apleidęs sa
vo karjerą, darbavosi ka
talikų Tautos Fonde ir
Taryboje, komitetuose
ir delegatu kur prireikė
— nuo Washingtono iki
Europos.
Paminėtinos delega
cijos 1916 metais vyku
sios pasitarimams su
Toronto lituanistinės mokyklos tėvy komiteto suruošto parengimo "Asilas ir liktarna" vaidintojai.
Nuotraukoje iš kairės: Abromaitis, Valickienė, Senkevlčienė, Čepaitienė, Kuolienė, Arštikaitytė, Kuprevičiūtė ir Bireta.
S. Dabkaus nuotrauka

KAD ŠVIESTU IR NEUŽGESTŲ

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Izraelio
pasaulinio
masto žvalgyba su Cherbourgo įvykiu, galbūt net
perviršijo ir Eichmann
pagrobimą,
įvykdytą
prieš dešimtmetį.
Ir dar praeis savaitės,
mėnesiai ar metai, kol
visos šio įvykio detalės
paaiškės.
Bet viena yra aišku.
Šis įvykis nuskynė nau
jus laurus žvalgybos
lenktynėse šiai pustre
čio milijono gyventojų
valstybei.
Izraelio žvalgyba jau
užaugo, ir istorijoje už
ima vietą šalia britų M
15 ir M 16, prieškarinio
prancūzų antrojo biuro,
vokiečių
Staatssicher
heitsdient, sovietų KGB
ar amerikiečių Centrai
Intelligence Agency.
Nedaug žinoma apie
žydų žvalgybą, išskyrus
gal tik, kad ji įsikūrus
suodiname Tel Avivpriemiestyje, ir kad agentai
išmėtyti visame pasau
lyje, ypatingai arabų
kraštuose.
Izraelio žvalgybos bu
vęs vadas, Chaim Hertzog, yra gimęs Dubline
ir puikiai kalba angliš
kai, su mažu airių ak
centu. Jis bet kur gali
būti palaikytas britų ka
rininku — kuriuo jis ka
daise buvo.
Gi dauguma Izraelio
žvalgybos viršininkų yra
Haganah, Irgun Vzei Leumi ar Stern partizaninių
ar teroristinių grupių ve
teranai, kurie kadaise
naudojo tuos pačius me
todus kovoje prieš bri
tus.
***
Pabaigai dar pora, gal
daugiau asmeninio po
būdžio minčių.
Dovydo ir Galioto ko
va, deja, dar nesibaigė.
Ar gal, kaip paskuti
niame Metmenų žurnalo
numeryje pasakyta, kaž
kur ties Usuri ir Suezo
kanalu tebežaidžia vai
kai, nors ir baisiai pavo
jingą žaidimą.
Ir kadangi mūsuose
kažkaip daugiau priimta
per petį patapšnoti ara
bams, kodėl, į įvykius
nepažvelgti šiek tiek ki
taip.

Ponia Bielskienė, K.S. Karpius ir dr. J.J. Bielskis prie kalėdinės
eglutės Lietuvos konsulate Los Angeles.

metų rudenį, 1915 metais Lietuvos veikėjais: kata
jau pilnai veikė Ameri likų fondo lėšomis Dr.
kos lietuvių komitetai ir Bieslkis ir kun. V. Barfondai taikomi Lietuvai tuška buvo deleguoti į
padėti. Tuose komitetuo- Šveicariją, Tautininkų
se ir fonde tarp kitų, dar- delegacija — Dr. Jonas
bavosi ir Dr. Bielskis. Šliupas, Romanas KaVeikė, aukas rinko tau- ruža — į Švediją. (Dr.
tininkų įkurtas Lietuvos Šliupas, gerokai vyresGelbėjimo ir Autonomi- nis už Dr. Bielskį, irgi
jos Fondas (1917 metais buvo paaukojęs savo gyįsteigus Amerikos Lietu- dytojo karjerą tautos lavių Tautinę Tarybą pa bui).
Dirbo, suprantama,
vadintas Lietuvos Nevieni — greta
prigulmybės Fondu), ka ne
talikų Tautos Fondas ir jų abiejose srovėse dar
socialistų — Lietuvos bavosi eilės kitų. Dau
Šelpimo Fondas (varto gumoje veikla vyko iš
ju tuometinius pavadini New Yorko. (Aš tada dir
bau Tėvynės redakcijo
mus).
Nors steigti bendram je.)
tikslui — Lietuvai padė Sroviniai atstovai iš
ti, tie fondai ugdyti sro Lietuvos atvažinėjo pas
vinėse ribose tarpusa mus. 1915 metais buvo
vyje atkakliai kovojo už deleguotas komp. Sta
visuomenės aukas. Ban sys Šimkus karo nukendymai fondus sujungti bu - tėjusiems aukų rinkti.
Katalikai ir socialistai jį
vo bergždi.
Netrukus, betgi, tam boikotavo. Karui išpli
vienam tikslui dirbti — tus negalėjęs grįžti at
Lietuvai padėti — liko gal, Šimkus pasiliko dar
tik tautinė ir katalikų buotis su tautininkais.
srovės, kas sau finansa Palikęs kerenskinę misi
vo komitetus, delegaci ją iš Maskvos atsiųs
jas ir karo nukentėjusių tas inž. Tarnas NaruLietuvos žmonių šelpi- ševičius tapo labai nau-

Tremtis kiekvienam
lietuviui uždeda atsako
mybę ne tik pačiam bū
ti ištikimu sūnumi savo
tautai, bet kartu uždeda
ir pareigą rūpintis mū
sų jaunosios kartos įrikiavimu į lietuviškąjį gy
venimo kelią. Ta krypti
mi ypatingas susirūpini“
mas matomas ne vien
tik tėvų, bet ir visos mū
sų patriotiniai nusiteiku
sios visuomenės. Tam
tikslui mes turime lie
tuviškas švietimo insti
tucijas, kurios šiame
svarbiame reikale talki 
na tėvams. Tai begalo
sunkus uždavinys, rei
kalaująs didelių pastan
gų ir pasišventimo.
Toronto lietuvių kolo
nija gali visai pelnytai
.didžiuotis, kad turi savo
mokyklą, kurią šiuo me
tu lanko apie 550 lietu
viukų. Jie pagal savo
amžių ir žinias yra su
skirstyti į 10 skyrių. Su
jais dirba 25 mokytojai.
Pažymėtina, kad šiemet
gausus dešimtasis sky
rius. Jame yra 48 moki-

dingas tautinės srovės
veikėjų viršūnėje.
Aukoms rinkti buvo at
vykę Martynas Yčas ir
kun. Jonas Žilius. Sa
viems fondams rinku
sios srovės M. Yčo pas
tangų nelabai rėmė. Jis
grįžo, kun. Žilius liko
darbuotis katalikų sro
vėje. Atvyko ir kiti kur
nigai ir kun. Bučis.
(Nukelta į 6 psl.)

mai bendradarbiaudami
su mokytojais puikiai pa
niai. Tačiau tokios dide žįsta tas sąlygas, kurio,
lės mokyklos metinis s e tenka dirbti lietuviui
biudžetas nėra jau toks mokytojui. Visa tai su
didelis, vos 16,000 dole prasdami ir vertindami
rių. Pasirodo, kad ir to jie įmanomomis priemo
atsirandančius
kios kuklios sumelės su nėmis
mokyklai
sunkumus ir
telkimas, be paramos iš
nedateklius
stengiasi
šalies, tėvams būtų gana
kiek
galėdami
mažinti.
sunki našta. Iki šiol mo
Veikiausiai
ir
Mairo
kyklą finansiniai per ei
nio
mokyklos
tėvų
ko
lę metų yra rėmę para
miteto
parengimą,
įvy

pijos, lietuvių kredito ko
kusį
Prisikėlimo
salė

operatyvai, verslo ir ki
tų įvairių užsiėmimų as je sausio 24 d., reikėtų
menys. Taip pat džiu laikyti vienu iš priemo
gu paminėti, kad šiais nių mažinančių mokyk
mokslo metais ir Kana los ekonominius rūpes
dos Lietuvių Fondas čius. Programos pra
skirstydamas pelną ne džiai solistas ir kartu
V. Verikaitis
aplenkė švietimo insti mokytojas
padainavo
trejetą nuo
tucijų ir jas parėmė. taikingų dainų.
Jam
Tokiu būdu Maironio
akomponavo
E.
Govėdas
mokykla su lituanistiniu
seminaru iš LF gavo Mok. A. Biskevičienė pa
skaitė ištrauką iš "Eg
450 dol.
lė žalčių karalienė".
Visi supranta ir nė Mok. A. Vaičiūnas humo
vienam nereikia aiškin ristinėj formoj paskai
ti kokia būtų tuštuma, tė, neva, savo autobio
jei mes čia Toronte ne grafiją. O po visų tų
turėtume savo lietuviš smulkesnių programos
kos mokyklos. Lietuvy išpildymų buvo suvaidin
bės išlikimo požiūriu ta Lempiaus Šviesučio
paskutinės viltys būtų paruošta 3 veiksmų ope
prarastos. Tad neveltui retė "Asilas ir liktarna"
daugelis ir žvelgia į tą Vaidino mokytojai M.
lietuviškąjį žibintą, juo Abromaitis, M. Arštikai
rūpinasi, kad šviestų ir tytė, V. Birėta, B. Če
kol čia gyvensime, kad paitienė, J. Jurėnas, A.
Kuolienė, V. Kuprevičiūneužgestų.
Ne kitaip būtų galima tė, p. Senkevičienė ir p.
suprasti ir mokyklos tė Valickienė. Po šių visų
vų kpmiteto rūpesčius pasigėrėjimų sekė šo
bei pastangas. Jie arti kiai ir namučiai.

P. BASTYS

KNYGA, APIE
KURIĄ VISI
KALBA...
AR TURITE?
F=?.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............ egz. R. Spalio romaną "Rezistencija”
Kaina 6 dol.
Mano adresas: ......................................................................
PrieS Kalėdas suruoštoji L.D.K. Birutės D-jos Los Angeles Skyriaus mady paroda praėjo dideliu pa
sisekimu Salė buvo pilnutėlė, visi gėrėjosi modeliu grakštumu bei rūbų Įvairumu ir spalvingumu. Ne
atsiliko nuo vyresniyjy modeliy nei mūšy jaunasis atžalynas. Rūbų tinkamumą ir atranką parodai darė
A Audronienė, šios srities specialistė. Plauky šukuosenomis rūpinosi plauky stilizavimo žinovė K Astrovienė. Muziką skoningą! pritaikė muz. G. Gudauskienė. Nuotraukoje iš kairės skyr. piritu Aga Dudienė parodos vadovė A. Audronienė, plauky stilizuotoja K.. Astrovienė, skyr. vicepirm. J. Radvemenė ir
ne, po uuyo
L Kanto nuotrauka
muz G. Gudauskienė.

(pavardė ir vardai)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

Pažvelgus 55
metus atgal •••
(Atkelta iš 5 psl.)
Socialistai atsikvietė
adv. A. Bulotą, buvusį
Dūmos atstovą, ir senu
tę rašytoją Žemaitę sa
vo fondui aukoms rinkti.
Bulota kitų darbą, o ypa
tingai Šimkaus, neigė,
ardė.
Dr. Bielskis ir kun.
Bartuška, grįžę, prane
šė kad visos partijos
Lietuvoje tautos reika
lais laikosi vieningai.
Karo
nukentėjusiems
renkamas aukas patarė
siųsti Antano Smetonos
vadovaujamam komite
tui.
Apie tų laikų veikė
jus: Viena dalis buvo
ankstyvosios išeivijos
viduramžiai; antra —
jaunesnieji, atvykęprieš
kartą; trečia — tie ką
1918 metais karui pasi
baigus, likę gyvi, grįžo
iš kariuomenės ir įsi
jungė į veiklą prie pir mesniųjų.
Lietuvos nepriklauso
mybę paskelbus 1918 me
tų pradžioje, tų metų
pabaigoje grįžusių ir sto
jusių į veiklą šių trečių
jų darbai buvo kitoki:
jie užpildė spragas,kiek
vienas sulyg savo sro
vės, dalyvavo delegaci
jose į Washingtoną su
prašymais kongresmanų
ir senatorių remti Lie
tuvos pripažinimą; dar
bavosi rinkime milijono
parašų įteikimui prezi
dentui prašant pripažin
ti Lietuvą de jure, kėli
me $400,000 fondo pa
gelbėti Lietuvai laiky
tis po karo; telkime auk
so fondo Lietuvos valiu
tai stiprinti; gelbėjo
aukų rinkime Lietuvos
ginklų fondui, Lietuvos
šauliams, na ir paski
rai savo srovių Lietuvo
je rėmimui.
Ir veikėjai buvo dvie
jų laipsnių: tie kurie,
kaip dr. Šliupas, adv. J.
S Lopatto, dr. Bielskis,
B.K. Balutis, dr. M. J.
Vinikas, inž. Tarnas No
rus, J.O. Sirvydas, L.
Šimutis, S.P. Vilmontas,
kun. Žilius ir kiti jų ka
tegorijos dirbo santy
kiuose su Washingtonu,
delegatais įVersalio Tai
kos konferenciją. Kiti pa
sižymėjo naudinga veik
la savo kolonijose. Toli
ne visų vardus galima
būtų paminėti, jų buvo
gausybė.
Eilės tuometinių vei
kėjų jau suretėjusios:
dauguma jau mirę, kiti
grįžę į Lietuvą, ten dar
bavęsi kur kas pritiko,
irgi mirė; gyvųjų tarpe
yra dar keliolika, jų tar
pe vienas - kitas kuni
gas, laikraštininkas,
šiaip veikėjas, jaunesni,

1970 m. vasario 4 d.
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Detroito Lietuvių Namų dra ugijos valdybos pirmininkas dr. Vytau
tas Mileris ir sekretorė Genė Viskantienė tariasi namų reikalais.
K, Sragausko nuotrauka

DETROITO LIETUVIO NAMAI
PLEČIA VEIKLĄ

vasario 15 d., 3 vai. Kalbės:
JAV senatorius R. Griffin
ir Batūno pirmininkas inž.
Kęstutis Miklas. Taip pat
bus iškelta prie Merchy Ko
legijos 9:15 ir Lietuvos vė
liava. Vėliava bus nuleista
po minėjimo, visiems daly
viams dalyvaujant.
• Vladas Pauža, kaip special assistent to the Presi
dent of Americans for Congressional Action to free
the Baltic Statės, lapkričio
22 d. parašė JAV viceprezi
dentui laišką, kuriame pasvikino su jo pasakyta tei
singa ir patriotine kalba,
tuo pačiu pareikšdamas,
kad organizacija remia pre
zidentą ir viceprezidentą,
šiomis dienomis iš Baltųjų
Namų Vladas Pauža gavo
atsakymą:
"Jūsų rėmimas mūsų
siekimo garbingos Vietna
me taikos yra didelė man
paguoda. Begalinis didelis
kiekis korespondencijos, ku
ris suplaukia į mano rašti
nę neleidžia asmeniškai
jums atsakyti. Aš norėčiau
jums pranešti koks didelis
džiaugsmas man buvo iš
girsti nuo jūs. Aš labai
branginu jūsų rūpestį lie
čiantį mūsų kraštą. Richard
Nixon”.
• Juozas Tautvydas, 42
m. amž., sausio 16 d. mirė
Detroite ir sausio 20 d. pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse.
(ag)

statyti aikštę. Finansų
sekretoriui J. Racevičiui sergant ir negalint
į susirinkimą atvykti,
pirmininkas dr. V. Mi
leris perskaitė pajamų
ir išlaidų apyskaitą. Na
mai metų bėgyje turėjo:
$16,998.80 pajamų ir
$16,637.69 išlaidų ir li
kutis sausio 1 d. yra
$361.11.
Namai dar turi sko
los $4,500.00 ir aikštė
$6,000.00. Aikštės sko
lą reikalinga sumokėti
• A.L.T. S-gos Detroito
1970 metais. Reiktų mo skyrius š. m. vasario 8 d., 4
derniau sutvarkyti įėji vai: p. p. ruošia Lietuvių
mus į namą ir tuos pa Namuose spurgų pobūvį.
čius namus pagražinti, P r o g r a m oje numatoma
kad būtų galima sales 1941 metų sukilimo prieš
išnuomoti ir amerikie rusus dalyvių prisiminimai
čiams. Ir tam visam re
montui atlikti reikalin
ga pinigų. Gerai būtų,
LONG BEACH
kad L.N. Draugijos na
LIETUVIAI
riai apsidėtų dar ir me
tiniu mokesčiu po $10.00.
Long Beach Liet. Klubas
Tačiau po diskusijų ir rengia Lietuvos Neprikl.
įvairių tuo reikalu pa Vasario 16-to minėjimą va
sisakymų nebuvo priei sario 22 d., 2 vai. p. p., sek
ta prie vienos nuomo madienį, Morgan Hali — sa
nės. Dr. Vytautas Mi lėje, 835 Locust Avė., Long
Beach, Calif.
leris baigdamas savo
Pagrindinę kalbą pasa
pranešimą išreiškė sa
kys
dr. Zigmas Kungys.
vo širdingą padėką vi
Meninę
programą išpildys
cepirmininkui Jonui Atsolistai:
Stasė Pautienienė,
kočaičiui, Juozui PauliKvirinas
Dargis ir muzikas
kui, Dariaus ir Girėno
Stasys
Kalvaitis.
Bus tau
klubui, akt. Justui Pustiniai
šokiai,
vadovaujami
dešriui, Edvardui Vasi mokytojos Onos Razutienės.
liauskui ir taip pat Po programos bus pietūs ir
Draugui, Dirvai ir Nau veiks bufetas. Kviečiami vi
jienoms ir abiejų Det si lietuviai gausiai dalyvau
roite esančių kuopų šau ti minėjime.
liams.
Renkant Liet. Klubo val
Revizijos Komisijos dybą, buvęs ilgametis Klu
aktą perskaitė dr. Vin bo Valdybos pirmininkas
cas Misiulis. Buvo iš Br. Merkis atsisakė toliau
rinktas vienas naujas vai būti klubo pirm. Taipogi at
dybos narys ir 4 kandi sisakė toliau būti finansų
O. Mekišienė. Ki
keli ir vyresni už dr. datai. L.N. Draugi jos vai sekretorė
ti Klubo valdybos nariai
dybą
sudaro:
dr.
Vytau

Bielskį.
prašomi pasiliko Klubo Val
Dr. Bielskį Garbės tas Mileris —pirminin dyboje. Naujas Klubo val
kas,
Jonas
Atkočaitis
—
Konsulo
Kalifornijoje
dybos pirm, išrinkta sekan
tarnybai paskyrė Lietu vicepirmininkas ir ūkio čio sąstato: Pirm. Vytautas
vos prezidentas Anta vadovas, Juozas Racevi- Tamošaitis, vicepirm. Jur
nas Smetona 1939 me čius — finansų sekreto gis Mikalonis, sekr. Stasys
rius, Genė Viskantienė Jasutis, kasiniu. Vincentas
tų birželio 15 d.
Kitame numery susi — sekretorius, Jonas Archis ir finan. sekr. Da
pažinsite su Dr. Biels Maršalkovičius — iždi nys Mekišius. Revizijos ko
kio veikla nuo 1918 metų ninkas. Kandidatai: Juo misija: Bronius Basiulis,
zas Račiukaitis, Albinas Bruno Morkis ir Juozas Maiki dabar.
Grigaitis, Stepas Lun- tijošaitis.
gys ir Marijonas ŠnapšSausio 24 d. buvo visuoti
tys. Revizijos komisija nas Klubo narių susirinki
Saugus ir pelningas santaupų
sudaro dr. Vincas Mi mas Senoji Klubo valdyba
siulis, Petras Dalinis ir perdavė savo pareigas nau
investavimas į nekilnojamąjį turtą
jai. Naujas Klubo valdybos
Juozas Lesčinskas.
Jūs gaunate Kalifornijos
Susirinkime nutarta pirm. V. Tamošaitis paskel
valstybės įstaigose įregis leisti valdybai kartu su bė visų metų veikimo planą.
truotą nuosavybės lakštą, revizijos komisija susi Susirinkime nubalsuota pa
aukoti 25 dol. Lituanus žur
be Jūsų sutikimo ar su Ju tarus namų remonto iš nalui.
(dm)
mis neatsiskaičius niekam laidas vietoje $1,000.00
daryti iki $5,000.00 be
neperleidžiamą. Dėl smul narių susirinkimo.
kesnių informacijų kreip
Už gražų ir rūpestin
STRUCTURAL I.AYOUT
kitės į mus, lietuvių įkur gą Lietuvių Namų tvarky
MAN
tą ir vadovaujamą inves mą susirinkimas valdy
all ahifta. steady work, overtime.
bai pareiškė padėką.
tavimo Bendrovę
all company paid benefit*
NORTHERN BLOWER CO.
A. Grinius
Sausio 25 d. Lietuvių
Namų Draugijos susirin
kime iš esamų 336 na
rių dalyvavo tik 70. Šis
skaičius nesudarė kvo
rumo, tad naujas susi
rinkimas įvyko vieną va
landą vėliau ir pagal įs
tatų 4 sk. 1 str. buvo
skaitomas teisėtu.
Susirinkimą atidarė
pirmininkas dr. Vytau
tas Mileris ir pakvietė į
prezidiumu: pirmininku
Marijoną Šnapštį ir sek
retoriumi Alfonsą Velevičių. Perskaičius die
notvarkę ji su mažu pa
keitimu buvo priimta.
Valdybos pirmininkas
dr. Vytautas Mileris
prieš pradėdamas savo
pranešimą pakvietė at
sistojimu ir tylos minu
te pagerbti mirusius
draugijos narius. Po to
buvo perskaitytas praė
jusiais metais naujai įs
tojusių į L.N. Draugiją
sąrašas. Šis sąrašas jau
buvo atspausdintas Dir
voje.
Savo pranešime pirmi
ninkas dr. V. Mileris
džiaugėsi, kad jam šiais
metais yra daug geriau
kalbėti kaip kad praėju
siais metais. Pernai su
Dariaus ir Girėno klu
bu nuomonės daug kur
skyrėsi, šiais metais
dirbta vieningai, nors
apyskaitos vestos atski
rai. Dariaus ir Girėno
klubui padedant nupirko
4 namus ir juos nugrio
vus pradėjo ruošti jų vie
toje automobiliams pa

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

• Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 52 metų
sukakties p a m i n ė j i mas
įvyks Merehy Kolegijoje

6409 BARBERTON AVĖ.
CLEVELAND. OHIO
\V. 65, I block South oi Denison
(3-9»

■ laiškai Dirvai
REZOLIUCIJOMS REMTI
KOMITETO VALDYBOS
VICEPIRMININKO
A. SKIRIAUS
PAREIŠKIMAS
Šiuomi pareiškiu, kad iš
Rezoliucijoms Remti Komi
teto (Americans for Congressional Action to free
the Baltic Statės) vicepir
mininko pareigų pasitrau
kiu, kadangi pirmininkas
jau trys metai kaip nesilai
ko pagrindinių organizaci
nių nuostatų: nešaukė bent
metinių susirinkimų, nerin
ko naujos valdybos, nedarė
revizijos, pats, savo valia,
pašalino iš pareigų kai ku
riuos valdybos narius, izo
liavo ne tik iš valdybos, bet
ir iš viso iš komiteto narių
visus ne jo politinės grupe
lės žmones, pasikvietė valdybon nerinktus jon asme
nis ir t.t.
Baltijos valstybių laisvi
nimo per Jungtinės Tautas
reikalu pritariu BATU-no
žygiams.
A. Skirius
1970 m. sausio 28 d.
Los Angeles, California
DĖL "CELEBATO
GALO”...
Ar apaštalai buvo vedę?
Taip. Simonas buvo vedęs.
Bet padavimas kalba, kada
jis buvo Jėzaus pavadintas
Petru, išrinktas apaštalu,
jau buvo našlys. Apaštalas
Jonas buvo nevedęs. Kartą
Petras atsiliepė: ”štai, mes
visa palikome ir sekėme Ta
ve (Jėzų). Luk. 18:28.
Apaštalai paliko "visa” ir
šeimas, jeigu jas turėjo. Jė
zus jiems pasakė: "Sakau
jums, nėra nė vieno, kurs
palikęs namus, ar žmoną dėl
Dievo karalystės, negautų
daug daugiau šiuo laiku ir
būsimame pasaulyje amži
nojo gyvenimo” (Luk. 18:
29). Keletas moterų buvo
su apaštalais, kad jiems pa
tarnautų: "Su Juo (Jėzu
mi) buvo dvylika ir kai ku
rios moterys: Marija, vadi
nama Magdalena, Kuso
žmona Joana, Susana, ku
rios tarnavo” (Luk. 8:1-3);
"Joana, Jokūbo motina Ma
rija” (Luk. 24:10); "Mote
rų, kurios buvo atėjusios:
tarpe jų buvo Marija Mag
dalena, Jokūbo ir Juozapo
(Josės) motina Marija ir
Zebediejaus sūnų (apašta
lų Jokūbo ir Jono) motina”
(Mat. 27:55). Šios moterys,
išskyrus Mariją Magdaleną,
buvo ištekėjusios.

Jei apaštalai būtų buvę
vedę, tai ir jų žmonos būtų
buvusios su jais. Atrodo,
yra, kada tarnauja savosios
žmonos.
Išvada, jei kai kurie apaš
talai ir buvo vedę, bet, bū
dami apaštalais, paliko sa
vo žmonas, ar jau buvo likę
našliais.
Apaštalas Povilas aiškiai
pasisako, kad buvo nevedęs:
"Nevedusiems ir našlėms
aš sakau-: gera jiems, jei
jie taip pasilieka, kaip ir
aš”. (I Kor. 7:7-8). šis
apaštalas nevedusį žmogų
iškelia aukščiau už vedusį.

Nevedęs gali tarnauti Die
vui ir žmonėms be padaly
tos širdies. Bažnyčia dėl to
ir pataria kunigams celiba
tą. Nevedusiems kunigams
tinka Apreiškimo knygos
(Apr. 14:4) žodžiai: ”Tie
seka Avinėlį (V. Jėzų Kris
tų), kur tik Jis eina". Ne
vedę kunigai linksmai lei
džia vienatvės valandas, ku
riose kalbasi su Dievu; jie
drąsiai eina į misijų laukus.
"Celibato Galas” (Dirva,
sausio 23 d., 1970) rašo:
”1251 m. Aųuilėjos patrijarkas savo skyde liepė iš
graviruoti: ”Si non caste,
tamen caute”. (Jei ne nekal
tas, tai, bent atsargus). Ar
nereikėtų išversti: "jei ne
skaisčiai, tai, bent atsar
giai”. Castus — skaistus;
nekaltas — innocens. Skais
tybė ir nekaltybė, o gal ge
riau sakyti nekaltybė ir
skaistybė yra skirtingi da
lykai.
Rašantis "Celibato Galą”,
gal turėjo paaiškinti Aquilėją, kuri sudarė šiaurinės
Italijos dalį apie Veneciją, į
kurią popiežius Nikalojus V
Aquilėjos vyskupą perkėlė
ir Venecijos vyskupo sostą
pakėlė j patrijarkatą spalio
8, 1451. (Ammario Pontificio 1408 pusi.).
"Celibato Gale” rašoma:
"popiežius Gregorius X
Luetticho vyskupui prie
kaištavo:’’. Gal reikėjo, kad
skaitytojui būtų aiškiau,
paaiškinti, kad tas Luettikas yra dabartinis LiegeLiežas Belgijoje? Jei Luettiko vyskupas turėjo "mei
lužę”, tai dar nereiškia, kad
jis buvo vedęs, neužlaikęs
celibato. Gerai "Celibato
Galo” autorius rašo: "celi
batas (nuo lotyniško caelebs — be vedybų)".
šv. Pranciškus iš Asy
žiaus pasakė: "Jei aš sutik
čiau angelus ir vyskupą, tai
atsiklaupčiau ne prieš ange
lus, bet prieš vyskupą”’.
Jei vyskupai, kunigai bus
vedę, mažai žmonės juos pa
gerbs. Jie bus tik paprasti
Bažnyčios tarnautojai, ly
giai kaip yra tarnautojai ki
tokių įstaigų.
Aquilėja turėjo tris šven
tais paskelbtus vyskupus:
šv. Hermagaros, pirmasis
Aųuilėjos vyskupas; šv. Hilarijus ir šv. Kromacijus.
Vedę vyskupai, ar kunigai
sunkiai begaus šventųjų atžymėjimą.
Jonas Paskutinis

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED

Automatic Screw
Machine Setup Men
We are sreking experi<i,nC4jd setup
men to vvork <m Acme Gridley Multi
plr Spindit* HttloiHHlic screvv maeilines. This wil| involvr tooling in a
wide range of oprrations. I.xctfllent
hourly rate bnsed on an incenlive
system plūs company paid fringe
benefits.
APPLY

PARKER HANNIF1N
CORP.
30240 Lakeland Blvd.
Wickliffe, Ohio
or call 943-5700

An

F.c|ua) Opportunity

Emplover
(4-10)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL:
TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
s-gd

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

1970 m. vasario 4 d.

Nr. 9 — 7

DIRVA

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

’CIEVELANDE
IR APYLINKĖSE
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Nepriklausomybės šven
tės minėjimas CIevelande
įvyks vasario 15 dieną se
kančia tvarka:
Sausio 15 dieną, 9 Vai. 45
min. iškilmingas vėliavos
pakėlimas Naujoje parapi
joje. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavo
mis. Vėliavą pakels CIeve
lande gyveną savanoriai-kūrėjai. Clevelando lietuviai,
vėliavos pakėlimo iškilmė
se kviečiami gausiai daly
vauti.
Šv. Mišios: 10 vai. Pane
lės šv. Nesiliaujančios Pa
galbos bažnyčioje, 10:30 v.
šv. Jurgio bažnyčioje.
I š k i 1 mingas minėjimas
įvyks Naujos parapijos sa
lėje, 18022 Neff Road, 4 v.
p. p. Pagrindinę kalbą mi
nėjime pasakys Lietuvių
Fondo valdybos ir tarybos
pirmininkas dr. Antanas
Razma. Meninę programą
išpildys Čiurlionio ansamb
lis, vadovaujamas muz. Al
fonso Mikulskio ir kanklių
orkestras v a d o v aujamas
Onos Mikulskienės.
Iškilmingas minėjimas ir
koncertas rengėjų supla
nuotas taip, kad užtruks tik
2 valandas. Clevelando ir
Ohio lietuviai kviečiami tą
dieną gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

1

*>
*a~>

Čiurlionio ansamblis . vadovaujamas muz. A. Mikulskio, išpildys meninę programą Nepriklausomy
bės šventės minėjime, kuris Įvyks Nauj. parapijos salėje, vasario 15 d. sekmadienį, 4 vai. p.p. Pagrin
dinę kalbą pasakys dr. Antanas Razma iš Chicagos.

• Grandinėlės visai šei
mai skirta nuotaikinga pro
grama įvyksta kovo 1 d.,
sekmadienį, 3 vai. p. p.,
WHK auditorijoje, 5000
Euclid Avė., Cleveland. Bi
lietus prašome įsigyti pas
A. L. Sagius (tel. 442-8674),
grupės narius ir jų tėvus.

CLEVELANDO
KALENDORIUS

VASARIO 15 D, Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas Nauj. parap. salėje.
Rengia ALT Clevelando skyrius.
KOVO 1 D., 3:00 v. P.P., WHK
Auditorijoj Grandinėlės šokių
spektaklis.

KOVO 7-8 D. Dail. J. Kelečiaus paroda Naujosios parapi
jos salėje. Rengia LB I ir 11
apyl. valdybos.

KOVO 21 D. Literatūros va
karas. Ruošia LB Ctiio apyg.
jaunimo sekcija.

KOVO 20-22 D. Dail. J. Baltuonio paroda Nauj. parapijos
salėje. Rengia LB I ir II apyl.
valdybos.

‘HEART’ ADVANCES SAVING
51,000 PERSONS YEARLY
MALĖ

VASARIO 7 D. Blynų balius
Sv. Jurgio parapijos salėje. Ren
gia Pilėnų tunto tėvų komitetas.
VASARIO 8 D. Clevelando
Lietuvių Respublikonų Klubo
susirinkimas Lietuvių salėje.

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

ALL AROUND
MACHINISTS
ON ENGINE &
TURRET LATHES
NUMERIAL
CONTROL DRILLS.
Mušt be able to sėt up work
from Blue Prints and Close
Tolerance.
FOR DAY & NIGHT SHIFTS
Steady work, overtime and
fringe benefits.
Contact Personnel Dept.

DIAMOND
AUTOMATION, INC.
23400 HAGGERTY RD.
FARMINGTON, MICH.
476-7100
An Equal Opportunity Employer

(9-18)

nuo

KOVO 14 D. Kaziuko mugė
Naujosios Parapijos salėje.

CHART SH0WS, BY GROUPS,
THE NUMBER 0F ADDITIONAL
CARDIOVASCULAR DEATHS
U.S. WOULO BE EXPERIENCING
IF 1950 OEATH RATES PREVAILED TOOAY.

(EACH SYMBOL REPRESENTS 1,000 PERSONS)
’//////////////.

imi!
PERSONS
BELO* 45
YEARS

W0MEN
AGEO
45-14

HEART FUND GIFTS have
speeded virtually every advance in cardiovascular
medicine over the past 20
years. Because of these advances, about 51,000 Americans are living who would
have died prematurely if the
1950 death rate prevailed.

OPENINGS FOR

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiškinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžiausias palūkanas.

JOURNEYMEN ELECTRICIANS

The Down Chemical Co. invites you to Midland, a
nice place to raiše your family. Expanding maintenance work force, good working conditions, paid
vacations, guaranteed holidays and excellent fringe
benefits. Send resume to or eall collect: 517-636-0877,
after 5 p. m. 517-636-5363.

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497

THE DOW CHEMICAL CO.
Hourly Personnel

400 Bldg., Midland, Michigan 48640

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & Willlam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojaL
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue

361-1763

936 East 185th Street

531-7770

CALIFORNIA SUPER
SERVICE
Taisomi automotorai, stab
džiai. tun-ups ir t.t.
4824 So. California Avė.
Chicago, III.
Tel. VI 7-9387

tėviškėlę aš regiu.

Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida
Vektarytė. 40 puslapių.
Spaudė Vilties spaustuvė
CIevelande. Kaina $1.00.
Knyga labai vertinga do
vana jauniesiems skaityto
jams.
Gaunama Dirvoje, prisiuntus $1.00.

KNYGA LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMUOSE
Tuoj minėsime Lietuvos Nepriklausomybės 52-ą su
kaktį.
Melsimės, aukosime, pergyvensime, demonstruosime
ir skelbsime jautrias rezoliucijas. Tai yra gera, verta ir
reikalinga.
Šia proga kreipiamės j visus Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimo Rengėjų Komitetus ir prašome užsaky
kite informacinių knygų THE W A R AGAINST
GOD IN LITHUANIA.
Kaina — popieriniais viršeliais $1.00, kietais $2 00.
Knygas komitetai galėtų įteikti su rezoliucijomis po
litikos asmenims — vietovių laikrašč’ams ir kitiems.
Lietuvių Katalikų Religinės šalpos
Valdyba

(8-12)

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

K. ERINGIS

• Vytautas Kasniūnas, jr.
konkurso keliu parinktas
pradėjo dirbti vienoje iš di
džiausių Metropolitan Life
Insurance kompanijoje kaip
konsultantas (Metropolitan
Insurance Consultant). Jo
įstaigos telefonas 254-3023,
o namų 594-6862.
Vytautas Kasniūnas, jr.
aktyviai dirba jaunųjų aka
demikų tarpe, dabar yra
Lituanus žurnalo fondacijos
pirmininkas ir Alto tarybos
narys.

An Equal Opportunity Employer

13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

JOURNEYMEN WELDERS
(4 years of industrial experience reąuired)

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuvių minėjime
vasario 15 d., sekmadienį, 2
v. p. p., Chicagoje, Marijos
aukšt. mokyklos salėje.
Vasario 14 d., šeštadienį,
8-9 vai. vakaro, iš p. Rū
džių radijo studijos ”Forum” bus speciali Vasario
16-sios minėjimo kūrėjų-savanorių vykdoma progra
ma.

Veikalas kainuoja 12 dol.
Per LNF užsisakant — 10
dol. čekį rašyti: Lithuanian
Independence Fund Ine.
87-BO 96 Street, Wood• Lietuvos kariuomenės haven, N. Y. 11421.
Norintieji knygą platinti
kūrėjai-savanoriai kviečia
kreipiasi
tuo pačiu adresu.
mi dalyvauti 52-jų Lietuvos

iki

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomy
bės — Vasario 16 d. šven
tės minėjimas įvyks vasario
15 d. Tą dieną švęsime 52rus m. nuo Lietuvos nepri
klausomybės akto paskelbi
mo ir laisvos suvereninės
valstybės atkūrimo ir kartu
prisiminsime ir pagerbsime
Nepriklausomybės kovose,
1941 m. visuotiname tautos
sukilime, Sibiro tremtyje,
kalėjimuose ir vėlesnėse
partizaninėse kovose žuvu
sius ir mirusius tautiečius.
Nors Sovietų Rusijai pa
vyko jėga pavergti Lietuvą,
bet dvasiniai palaužti tau
tos laisvės siekimo nepavy
ko. Tik maža dalelė fanati
kų, savanaudžių ir karjeris
tų savanoriškai ėmėsi tal
kininkauti okupantams, gi
dauguma tautos siekia ir
sieks laisvės atgavimo ir
nepr įklausomos valstybės
atstatymo.
žuvusių ir mirusių už
laisvę pagerbimas įvyks va
sario 14 d., 12 vai. Jaunimo
Centre. Prie paminklo bus
padėtas vainikas, aukure
uždegta ugnis ir įvyks
trumpos mirusių pagerbimo
iškilmės.
Vasario 15 d., 12 vai. šv:
Kryžiaus parapijos , bažny
čioje bus atnašaujamos šv.
Mišios, kurias atnašaus
vysk. V. Brizgys, pamokslą
pasakys kun. Antanas Mi
siūnas. Mišių metu giedos
Dainavos ansamblis. 10 vai.
ryto Tėviškėlės liut.-evang.
parapijos bažnyčioje bus
pamaldos. Pamaldas atlai
kys kun. Antanas Pauperas.
Vėliau, 2 vai. p. p. Marijos
A u k š t esniosios mokyklos
salėje įvyks minėjimo iškil
mingoji ir meninė dalis.
Minėjimą rengia Chica
gos Lietuvių Taryba.
(m. n.)

6835 Superior Avė.

Telef. 391-H43

Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą— kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais. dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Skubiai užsakymus siųskite:
Lithvanian Catholic Religious Aid,
64-09 56th Rd.,
Maspeth, N. Y. 11378

Prašau atsiųsti THE WAR AGAINST GOD IN
LITHUANIA:
popier. viršeliais
egz.
egz.
kietais viršeliais
Adresas:

SVARBU
Prašome, kad užsisakytų knygų parapijos, or
ganizacijos ir pavieniai asmens. Laidą baigiasi.

DIRVA

džiai puoselėja Lietuvos
kalbą, dainą ir kultūrą ame
rikiečių tarpe.
(j. p. vts.)
• Lietuvos Generalinis
Konsulas ir Lietuvos Lais

vės Komitetas ruošia Lietu
vos nepriklausomybės at
boje (University Council). statymo paskelbimo meti
DR. J. STUKAS
Seton Hali universitetas nių proga priėmimą sveti
PAAUKŠTINTAS
yra aukšto lygio mokykla, mų valstybių atstovams,
kurioje mokosi apie 10,000 spaudai ir lietuvių organi
studentų, šalia prekybos, zacijų atstovams.
Priėmimas įvyks vasario
ypač griežtieji mokslai yra
16
d. Carnegie Endovvment
aukštai pastatyti ir ”persiIntėrnational
Center salėje,
jojimo ir nubyrėjimo” pro
cesas pasimokius metus, čia Nevv Yorke.
gana efektingai pasireiškia.
• Lilija šukytė, Metropo
Prof. Jokūbas Stukas dėsto litan operos solistė, šiuo
ekonominę geografiją ir metu ruošiasi Traviatos pa
tarptautinę prekybą, sie statymui Nevv Yorke, kur
kiantiems magistro laips ji atliks pagrindinę Violetos
nio.
rolę. Spektaklis įvyks kovo
mėn. pradžioje.
Pažymėtina, kad dr. Jo
• Marytė Nemeikšaitė.
kūbas Stukas, galima saky
pedagogė,
visuomenininke,
ti nuo pat savo vaikystės,
vadovauja New Yorke "Lie labai daug pasidarbavusi
tuvos Atsiminimų” radijo lietuvių tautos žmonėms
programai. Be to, jis trans visais laikais, sausio 28 die
liuoja ir vadovauja ir kitai ną mirė Kaune, sulaukusi
programai anglų kalba 83 metų amžiaus.
"Music of Lithuania” var
• Akademinio Skautų Są
du. ši programa yra skirta jūdžio savaitė Dainavoje.
Malonu širdžiai, kai lie amerikiečių visuomenei ir Tai pirma tokia kultūrinė,
tuviai skinasi sau kelią auk jos pasiklausius greit susi aktualijų savaitė sąjūdžio
štosiose mokslo institucijo daro įspūdis, kad mūsų mu gyvenime. Prašomi visi aka
se. Tačiau dar maloniau, zika klausytojams pristato demikai, akademikės skau
kuomet mūsų žmonės yra ma kultūringai, tiksliai il tės ir filisteriai įsidėmėti
vyresnybės išskirtinai įver su profesiniu įgudimu. Tai šią datą: š. m. birželio 13-21
tinami, patikint jiems ko be abejo yra dar vienas įro d. ir ją rezervuoti. Progra
kias nors svarbias pareigas. dymas, kad prof. Stukas ma bus turininga, ir įvairi,
Neseniai patirta, kad dirba konkretų ir Lietuvai skautiška, tautiška, visuo
prof. Jokūbas Stukas, gyv. naudingą kultūrinį darbą. meninė ir ... linksma.
Hilside, N. J., Prekybos Ir dirba jis nuoširdžiai be
skyriaus fakulteto skyriaus politikavimo ar išskaičiavi
ELIZABETH
viršininkas Seton Hali uni mo.
Sveikiname savo tautietį
versitete, buvo pakeltas į
NAUJA SKYRIAUS
vyr esniuosius profesorius. prof. dr. Jokūbą Stuką pa
VALDYBA
Jis taipgi buvo išrinktas se siekus gražaus įvertinimo ir
nato atstovauti Prekybos kartu esame dėkingi, kad
Sausio 25 dieną A.L.T.
fakultetą universiteto tary jis taip atkakliai ir nuošir S-gos Elizabetho skyriaus
įvykusiame susirinkime iš
sirinkta nauja valdyba se
kančios sudėties: Vytautas
Abraitis pirmininku, Petras
Lanys vicepirmininku, Jur
P panešame giminėms ir pažįsta
gis Miežaitis sekretorium,
Pranas Damijonaitis iždi
miems, kad sausio 12 d. Lietuvoje mirė
ninku ir Julius Veblaitis
spaudos ir kultūros reika
mūsų mylimas brolis ir dėdė
lams. J kandidatus pateko
Jonas švedas ir Albinas
Trečiokas. Revizijos komisiDR. VACLOVAS TIŠKUS.
jon — Stasys Lukoševičius,
Vincas Misiūnas ir Jurgis
Naruševičius.
Liekame nuliūdęc —
Susirinkimo metu buvo
aptarta nemažai reikalų.
Jadvyga Baltrušaitienė,
Reikia pastebėti, kad Pet
rui Laniui pirmininkaujant
Virgilijus Baltrušaitis,
skyrius išaugo iki 50 narių
Vanda Jučienė,
ir veikė gana gyvai ir sėk
Vytautas Jučas,
mingai. Paminėtina ir tai,
kad Elizabetho skyrius Vil
Irena Kalvaitienė
ties Draugijai jau yra įne
šęs $500 ir remia pagal ga
limybes ir kitas organizaci
jas. Skyriaus narys Stasys
Lukoševičius remia Dirvą
kasmet surinkdamas versli
ninkų bei profesionalų šven
tinius skelbimus — sveiki
ONAI MAURUKIENEI
nimus. Jis ir naujų šėrininkų Vilties Draugijai suran
da. kas duoda gana apčiuo
piamų pajamų ir Dirvai. At
mirus, jos sūnums JONUI, JUOZUI ir
rodo, kad šio žmogaus dėka
Dirvai kasmet tenka nema
žiau 200 dolerių'.
KAZIUI MAURUKAMS ir jų šeimoms
Naujausiais nariais į Eli
zabetho skyrių yra įstoję
ponai ščiukai, visai neseniai
atvykę
iš Lenkijos. Reikia
ir giminėms, reiškiame širdingą užuo
tikėti, kad šie naujakuriai
Elizabethe pajus lietuvišką
užuovėją ir gražiai Įsilies j
jautą
savo tautiečių koloniją.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

East Chicagos burmistras dr. John Nicosia įteikia ALTo skyr. pirmininkui Albertui Vinickui prokla
maciją, skelbiančią vasario 16-tą lietuvių diena. Nuotraukoje iš kairės: Tad Masonas, Albertas Vinic
kas, burmistras dr. John Nicosia, Kazimieras Pocius ir Petras Indreika.

E. Chicagos lietuviai ruošiasi Vasario 16 šventei
ALT-bos vietinis sky
rius Nepriklausomybės
paskelbimo 52-as meti
nes ruošiasi paminėti to
kia tvarka:
I — vasario 16 d. (pir ■
madienį) 9 vai. ryto tau
tinės vėliavos pakėli
mas prie miesto savi
valdybės rotušės (City
Hali),
II — vasario 22 d.
(sekmadienį):
a. pamaldos 10:30 vai.
šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčioje, East Chi
cagoje ir 10 vai. šv. Ka
zimiero parapijos baž
nyčioje, Gary,
b) Banketas. Paskaita
ir meninė dalis 6:30 vai.
vakaro šv. Pranciškaus
parapijos salėje, East
Chicago, Ind.
Pirmininko Albert Vi
nicko pastangomis East
Chicagos burmistras dr.
John Nicosia pasirašė
proklamaciją ir vasario
16 d. paskelbė lietuvių
diena. Anot miesto bur
mistro, vasario 16 dieną
aš perduodu rotušės rak
tus jums ir tą dieną jūs
būkite miesto šeiminin
kai. Dr. J. Nicosia yra
geras lietuvių draugas
ir visada remia lietuvių
pastangas.
Visi lietuviai kviečia
mi kiek galima gausiau
dalyvauti prie vėliavos
pakėlimo, o taip pat,pa
maldose ir bankete.
Be to, per Hammondo
radiją vasario 16 d. 8
vai. ryto bus transliuoja
mas Lietuvos himnas ir
20 minučių pasikalbėji
mas. Šią transliaciją ne
mokamai duoda per sa
vo pusvalandįprekybininkas Irving L. Levvin.

METINIS APYLINKES
SUSIRINKIMAS

ALB-nės East Chica
gos apylinkės metinis na
rių susirinkimas įvyko
š.m. sausio 25 d. parapi
jos salėje.
(j. p. vts.)
Susirinkimą atidarė

Kiršonių šeima

Skausmo valandoje, brangiam vyrui ir tėvui
A t A

D R. VINCUI KOŽICAI
mirus, mielą sesę BIRUTĘ, sūnus ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame
Aldona ir Jonas Pavilioniui
ir sūnūs

D
I
Iii

pirmininkas Zigmas Mo
Iiejus ir minutės tyla
pagerbė mirusius apy
linkės narius.
Pranešimus padarė
pirm. Z. Motiejus apie
bendrą veiklą ir iždinin •
kas J. Liubinas apie fi
nansinę padėtį. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad
apylinkė praėjusiais me
tais suruošė motinų pa
gerbimą ir birželio įvy
kių minėjimą, kurių me
tu skaitytos atitinkamos
paskaitos su menine da
limi. Taip pat, apylinkės
valdyba aktyviai pri
sidėjo prie Smetonos 25
metų mirties paminėji
mo. Vasaros metu bu
vo padaryta išvyka įgam
tą — į Jonyno sodus,
Chesterton, Ind. Išvyko
je dalyvavo rekordinis
apylinkės gyventojų skai
čius ir gauta gražaus
pelno. Solidarumo mo
kestį susimokėjo per 70
asmenų. Vasario 16 gim
nazijai, Vokietijoje su
rinkta 114 dol. Aukomis
paremta lietuvių parapi
ja, ALTas ir kit.
Pirmininkas nusiskun
dė, kad labai mažas skai
čius žmonių atsilankė į
ruoštus minėjimus. Atei
tyje nepatogu bus kvies
ti paskaitininkus ir meni
ninkus, kurie turės pa
sirodyti tuščioms salės
sienoms. Argi jau taip
esame užimti ir nejaut
rūs pasidarėm, kad me
tų bėgyje negalime skir
ti porą valandų ir atsi
lankyti (ruošiamus minė
jimas.
Revizijos komisijos
aktą perskaitė Juozas
Bagdanskis. Atskaitomy
bę ir apylinkės veiklą
rado gerai tvarkomą ir
tvirtintiną. Diskusijų me
tu išryškėjo valdybos
veiklos aplinkybės, pa
sidžiaugta gražiai iš
leistu biuleteniu — apy
linkės žiniomis ir užgirta veikla.
Susirinkimui prašant
senoji valdyba sutiko pa

silikti dar vienus metus.
Ir taip šis opus klausi
mas buvo lengvai iš
spręstas, nes nominaci
jų komisijai nepavyko
surasti kandidatų, kurie
sutiktų įeiti į naują val
dybą. Praeitų metų ir
dabartinę valdybą suda
ro: Zigmas Moliejus —
pirm., Jonas Steikūnas
— vicepirm., AlgisSkudra — sekret. Juozas Liu
binas — ižd. ir Antanas
Vilutis — kult. reik, va
dovas. Kandidatais sava
noriškai sutiko: Kazys
Domarkas ir Petras Ind
reika. Revizijos komisi
ja buvo perrinkta ta pa
ti: K. Pocius, St. Kalvai
tis ir J. Bagdanskis. Nuo
nominacijų komisijos at
sisakyta.
Susirinkimui pirmi
ninkavo K. Pocius o sek
retoriavo B. Vilutienė.
Susirinkime dalyvavo ne
pilni du desėtkai žmonių.

BALFO REIKALAI
Jau du metai iš eilės
BALFas neparodo gyvy
bės ženklų ir nebuvo įvyk
dyta nė viena rinklia
va. Balfo reikalus tvar
kyti buvo pakviesti ir
sutiko: Jonas Pečiulis
ir Steponas Karvelis.
Sėkmingo darbo!
(aj)

Kaina 6 doleriai.

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS SAMBŪRIS CHICAGOJE, RENGIA
Š. M. VASARIO 7 D. BALIO PAKŠTO SALĖJE, 2801 W. 38,
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Kaip ir kiekvienais metais svečiai bus vaišinami šaltais užkandžiais.
.................. karštais blynais ir kitais patiekalais. Rengėjai pasiryžę baliaus dalyviams suteikti jaukią šeimynišką nuotaiką malonaus pobūvio aplinkoje. šio tradicinio parengimo nuotaika visados grąžina pobūvio svečius į praeities jaunystės prisiminimus, nes
beveik pusę svečių sudaro šaunioji lietuvių visuomenės dalis: studentės ir studentai.
.
Svečių patogumui — vietų skaičius ribotas. Vakarienė — 7 dol.; studentams — porai 7 doleriai,
šokiams gros pilno sąstato BALIO PAKŠTO vadovaujamas ORKESTRAS. Pradžia 8 vai. vakaro. Vietos reservuojamos iki vasario mėn. 6 d. pas filist. K. Kasa kaiti, tel. 776-2241.
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LIETUVIŲ TAUTINIO AKADEMINIO
SAMBŪRIO VALDYBA
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