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COMBODIJOJE
PAVYKUS KOMUNISTŲ ŽYGIS, BET DAR NE LAIMĖJIMAS

Praeitą savaitę 100 
komunistų įsiveržė į 
Cambodijos sostinės 
Phnom Penh aerodromą 
(apie 8 mylias nuo mies 
to centro) ir sunaikino 
22 Cambodijos lėktuvus, 
kurie sudarė apie 95% 
tos valstybės karo avi
acijos. Tas briliantinis 
laimėjimas turės dides
nės įtakos Amerikoje 
negu pačiam Cambodijos 
karui. Visi tie, kurie 
reikalauja besąlyginio 
amerikiečių pasitrauki
mo iš Indokinijos, turės 
naują argumentą. Juo la
biau, kad čia netrūksta 
vadinamų ’analistų’, ku
rie aiškina, kad komunis
tų, žygis buvo jų atsa
kymas į amerikiečių avi
acijos tiesioginį įsimai
šymą į karo veiksmus 
Cambodijoje. Tas įsimai
šymas buvo reikalingas, 
nes Cambodijos ir P. 
Vietnamo kariuomenės 
daliniams buvo labai sun
ku vieniems atidaryti 
plentą Nr. 4 vedantį iš 
Kompong Som uosto į 
sostinę Phnom Penh. 
Plento 25 mylių ruože, 
einančiam per Dramb
lio kalnyną, buvo įsi
tvirtinę komunistai, ku
riuos be aviacijos pagal
bos buvo sunku pašalin
ti, sars Cambodijos ir 
P. Vietnamo daliniai 
žmonių turėjo 10 kartų 
daugiau: 13.000 prieš 
maždaug 1.000.

Ta JAV aviacijos tal
ka sukėlė nemažai triukš -

Dveji metai be Juozo J. Bačiūno

Šią savaitę sukako dveji metai, kai 1969 m. sau
sio 23 d. mirė didis lietuvis visuomenininkas ir 
nenuilstantis lietuvybės ugdytojas, vienas Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos steigėjų ir jos gar
bės narys, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. Velionies nuveikti darbai pasilieka amžiams 
įrašyti į lietuvių istoriją.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

mo Amerikoje, nes,kaip 
žinia, kongresas, sutik
damas suteikti karinę ir 
ūkinę pagalbą Cambodi- 
jai, uždraudė ten panau
doti JAV kariuomenę. 
Nixono administracija to 
ir nenorėjo daryti, ta
čiau kaip padėtis Cam
bodijoje pablogėjo, buvo 
nutarta, kad kongresas 
turėjo galvoje tik kariuo 
menę (Army), bet ne avi
aciją (Air Force). Kadan 
gi tikslas buvo pasiek
tas, plentas Nr. 4 atida
rytas, administracija 
lyg ir turėtų gerą pasi
teisinimą. Už tat komu
nistams buvo skubiai rei
kalingas kitas laimėji
mas, kuris tą jų pralai 
mėjimą užtemdytų. Jie 
jį ir pasiekė, pasiųsda
mi savo vyrus ą Phnom 
Penh aerodromą, ir net 
į patį miestą.

Aplamai imant, komu
nistai Cambodijoje turi 
apie 40.000 karių. Tie 
turėdami daug geresnį 
karinį apmokymą ir ap
ginklavimą nelabai skai
tosi su Cambodijos armi 
ja, dabar jau siekiančia 
160.000 karių, kurių dau
gumas yra nepakanka
mai apmokyti ir ap
ginkluoti. Komunistų pra
našumas slypi jų taktiko
je — kai tik prieš juos 
sutelkiama daugiau ka
riuomenės, jie iš tos vie 
tos pranyksta, puldami 

kokią kitą vietovę, kur 
jų nebuvo tikimasi. 
Phnom Penh tą taktiką 
gerai pailiustravo. Buvo 
skaičiuojama, kad komu
nistai neturi sutelkę apie 
sostinę tiek daug kariuo
menės, kad galėtų ją pul
ti. Jų planas, atrodė, yra 
atkirsti į Phnom-Penhą 
vedančias susisiekimo 
arterijas, kas po ilges
nio laiko privestų ir pa
čios sostinės kritimo. 
Bet tas tolimesnis tiks
las nekliudė jiems su
telkti kelis šimtus vyrų, 
reikalingus propagandi
niai labai svarbiam puo
limui, praktiškai aero
dromas jau buvo naudo
jamas tą pačią dieną.

Cambodija yra svarbi 
JAV todėl, kad kol joje 
komunistai neįsigalės, 
jie negalės platesniu 
mastu pulti Pietų Viet
namo. Cambodiją, paly.- 
ginti, lengviau apginti, 
nes jos gyventojai yra 
nusiteikę patriotiškai 
ir prieškomunistiškai. 
Už tat suprantamas ad
ministracijos noras pa
laikyti dabartinę Cam
bodijos vyriausybę, ne
paisant viso nepopuliaru
mo Amerikoje. Tol kol 
kovojama Cambodijoje, 
Pietų Vietnamas naudo
jasi proga sustiprėti, o 
JA V iš ten gali atitraukti 
daugiau savo karių, ku
rių moralė, sakoma, yra 
labai kritusi. Kas leng
vai suprantama, kas no
ri kovoti, o tuo labiau 
žūti, jei vistiek traukia
masi?

Anot Joseph Alsop, P. 
Vientamas paskutiniuo
ju meto daro tokią pažan
gą, kad greitu laiku jis su 
darys didesnę grėsmę 
šiauriniam Vietnamui, o 
ne atvirkščiai. Taproga, 
Alsopas primena tą 
Chruščiovo prisiminimų 
vietą, kurioje buvęs So
vietuos valdovas aiškina 
kad prancūzai pralaimė
ję prie DienBienPhu jau
tėsi taip blogai, kad pa
skubėjo kapituluoti,nors 
bendra situacija nebuvo 
jiems nepalanki. Ho Či- 
mino jėgos taip pat buvo 
išsemtos ir jei prancū
zai būtų užsispyrę, ka
ro laimė būtų nukrypu
si jų pusėn. Alsopas įs
pėja nepakartoti dabar jų 
klaidos. Tas įspėjimas, 
rašytas dar prieš Phnom 
Penh aerodromo puoli
mą, vertas įsidėmėjimo.

DEMONSTRACIJOS 
CHICACOJE

LB Chicagos Apygar
dos vadovybė susitarusi 
su Šiaurės Amerikos Lie - 
tuvių Studentų S-gos at
stovais š.m. sausio mėn. 
22 d.,penktadienį,mies
to centre, suruošė de
monstraciją, kurios tiks
las pagelbėti Vytautui Si 
mokaičiui išvengti mir
ties bausmės.

Penktadienis nėra pa
lankus tokioms demons
tracijoms, bet vistiek su 
sirinko apie 500 dalyvių,

Visoj Amerikoje praeitą savaitę buvo suruoštos demonstracijos, protestuojant už nuteisimą mirties 
bausme Vytauto Simokaičio, kuris su žmona norėjo pabėgti lėktuvu iš okupuotos Lietuvos. Clevelande 
demonstracijas suruošė lietuviai studentai. Chicagoje demonstracija buvo ypač gausi. Nuotraukoje New 
Yorko lietuviai demonstruoja sausio 19 d. prie Sovietų pasiuntinybės prie JT. V. Maželio nuotrauka

LIETUVIAI REIKALAUJA ATŠAUKTI MIRTIES 
BAUSME VYTAUTUI SIMOKAIČIUI

Sausio 19 dienos rytą 
per JAV informacinius 
kanalus paskelbus žinią, 

kurių tarpe buvo daug jau - 
nimo. Ketvirtadienio nak 
tį jaunimas paruošė gau
sybę plakatų su įvairiais 
užrašais ir šūkių, ku
riuos mūsų skaistus ir 
gyvas jaunimėlis Margu
čio radijo patalpose dir
bo ištisas dienas ir nak< 
tis. Taip pat dėka Mar
gučio radijo vedėjo Pet
ro Petručio pastangų ir 
prieglobsčio mūsų jauni
mas tarpininkavo ir pa
siuntė virš 1000 telegra
mų įvairių valstybių gal
voms ir atskiriems as
menims.

Grįžtant prie demons
tracijos reikia pasaky
ti, kad ji vyko labai tvar
kingai be jokių išsišoki
mų. Kaip jaunimas, taip 
ir senimas gyvai praei
viams dalino atsišauki
mus, kuriuos prašoma 
pagelbėti Vytautui Si- 
mokaičiui išvengti mir
ties bausmės, kuri jam 
yra paskirta už norą pa
sitraukti į vakarų pašau 
lį. Be to atsišaukimuose 
paminėta, kad 1940 m. 
Sovietų S-ga okupavo Lie 
tuvos valstybę. Kaip te
ko pastebėti praeiviai ga
vę atsišaukimus mielai 
skaitė ir vėliau dėjosi į 
kišenes. Taip pat gyvai 
domėjosi plakatų užra
šais.

Kaip jau visi žinome 
okupanto kontrolėje esan - 
tis Vilniaus teismas pa
skyrė Vytautui Simokai- 
Čiui mirties bausmę, gi 
jo nėščiai žmonai tris 
metus kalėjimo. Tuo bū
du Sovietų S-ga dar kar
tą parodė visą savo bru- 
tualumą ne tik gyviems 
bet ir negimusiems kū
dikiams. Tai turbūt is
torijoje bus pirmas toks 
barbariškas pasielgi- 

(Nukelta į 2 psl.) 

kad Vytautas Simokai- 
tis, 34 metų, Lietuvoje 
sovietų teismo nubaus
tas mirties bausme už 
tai, kad jis su žmona 
Gražina neva bandęs pa
grobti lėktuvą ir iš Vil
niaus nukreipti skridimą 
į Švediją, tuojau patNew 
Yorko lietuvių akcijos 
komitetas, vadovauja
mas R.Kezio,spontaniš
kai, kaip ir dėl Simo Ku
dirkos, tą pačią dieną va 
kare suorganizavo de
monstraciją prie Sovie
tų ambasados.

Apie du šimtu žmonių, 
kaip pranešė viena tele
vizijos stotis, kitos ma
žino skaičių, daugiausia 
mūsų jaunimo su degan
čiom žvakutėm rankose 
ir su plakatais,kuriuose 
buvo įrašyta: "Atšaukti 
mirties bausmę Vytau
tui Simokaičiui", "Dar 
vienas lietuvis siekė lais
vės ir gauna mirtį", ir 
t.p. demonstravo netoli 
ambasados rūmų.

Kai vieną iš demons
trantų policija be prie
žasties areštavo, tai vi
sas būrys gaivališkai 
pralaužė policijos užsta
tytas barikadas ir užplū
dę visą gatvę šaukdami 
bėgo link Sovietų pasiun
tinybės. Tik po kelioli
kos minučių atsirado po
licijos gana daug, anks
čiau mat, New Yorko po 
licijai streikuojant, dau
giausia tarp demonstran
tų maišėsi detektyvai. 
Pagaliau ėmė protestuo
jančių minią stumti prie*- 
varta atgal naudojant net 
fizinę jėgą ir prieš mo
teris.

Tą patį vėlų vakarą ir 
rytojaus dieną pakartoti
nai beveik visi televizi
jos kanalai demonstraci
jas rodė ir komentavo. 
Paminėjo radijo stotys 
ir spauda.

Be moterų didelės tal
kos neapsiėjo neišįkar- 

tą. Iš jaunimo daugiausia 
pasidarbavo Povilas Po
cius ir Leonas Staške
vičius. Iš jaunųjų mote
rų, vadovaujant penkių 
vaikų motinai Daivai Ke- 
zienei organizavo de
monstracijos šios: I. 
Alksninienė, R. Alinskie- 
nė, A. Klevečkienė, R. 
Cesnavičienė, Ž. Jurie
nė, Kidolienė, G. Mažei
kienė ir R. Ridikienė.

Tą dieną nuo pat ryto 
moterys su vaikais susi
rinko posėdžiauti, apta
rė, pasidalino darbais ir 
skubiai ėmė vykdyti. Vie
nos plakatus piešė, kitos 
surinko nevvyorkiečių lie - 
tuvių telefonų numerius 
ir iš jų pradėjo visiems 
skambinti kviečiant į de - 
monstraciją. Visas tas 
darbas joms truko ketu
rias valandas. Motinoms 
posėdžiaujant ir dirbant 
jų vaikai laimingai žaidė, 
nes juk reta proga su 
tiek daug draugų kartu 
žaisti.

Tai gražus pavyzdys 
visoms jaunoms moti- . 
noms, kad ir jos kartu 
su savo atžalynu, jei tu
ri gerų norų, gali daug 
pasitarnauti lietuviškam 
reikalui ir atlikti tuos 
darbus, kurių negali at 
likti dirbantieji.

Šeštadienį, sausio 23 
d. New Yorko lietuviai, 
apie 300, vėl buvo susi
rinkę prie sovietų atsto
vybės su plakatais. De
monstraciją filmavo TV 
operatoriai ir buvo pa
rodyta žiniose. Taip pat 
apie tai aprašė ir New 
Yorko spauda.

New York Post dien
raščio reporterė Rita 
Delfiner kreipėsi į Dai
vą Kezienę suteikti dau
giau žinių apie Vytauto 
Simokaičio įvykį, su ku
riuo ji nori plačiau su
pažindinti savo skaity
tojus. (eč)



Nr. 7 — 2 DIRVA 1971 m. sausio 27 d.

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Sunku yra pradėti tęsti savo prieteliaus ir kolegos žur
nalistinį darbą, ypatingai kai jis jį atliko taip gerai ir buvo 
mėgiamas ne tik mūsų Australijos lietuvių Dirvos skaityto
jų, bet taip pat ir daugumos pas jus Amerikoje. Aš tikiu, kad 
mano tęsiamas Vlado Radzevičiaus spaudos darbas Dirvoje 
bus lyg tas nepamirštamas prisiminimas šio iškilaus irmie 
lo žurnalisto, kuris Amerikos lietuviams davė nemažai ži
nių apie mūsų džiaugsmus ir vargus šiame Pietų Kryžiaus 
kontinente ir kuris stengėsi bent spaudoje parodyti, jog 
Australijos lietuviai, nors ir toli gyvendami, yra pajėgūs ir 
gyvi ne tik materilianiai, bet ir kultūriniai, bei dvasiniai.

Mes Australijoje negalime dar iki šiandien pamiršti 
Amerikos lietuvių krepšininkų vizito. Tai buvo toks didžiu
lis įvykis, kurio garsai dar ir dabar skardžiai skamba mu
myse. Kaip tik šio vizito metu, man kaip Australijos lietu
vių spaudos atstovui, teko jūsų vyrus lydėti po visą Austra
liją. Neminėsiu to džiaugsmo ir tų nepamirštamų valandų, 
praleistų kartu su pačiais sportininkais ir ypatingai jų va
dovais, tačiau šiandien man norisi prisiminti Vlado Radze
vičiaus namuose įvykusį pirmąjį Amerikos ir Australijos 
lietuvių spaudos darbuotojų susipažinimą.

Be vietinių, Adelaidėje gyvenančių spaudos žmonių, šia
me subuvime dalyvavo Dirvos atstovas P. Petrutis, Draugo 
— J. Šoliūnas, Kanados lietuvių spaudos — J. Bulionis, ži
nomas žodžio meistras, prieš pat Kalėdų šventes Anapilin 
nukeliavęs Pulgis Andriušis, šeimininkas V. Radzevičius ir 
aš.

Tai buvo vienas iš šilčiausių susitikimų, per kurį mes 
plačiai apsvarstėme glaudesnį abiejų kraštų bendradarbia
vimą savoje spaudoje, palaikymą tampresnių ryšių paski
ruose laikraščiuose ir pan. Ir, atrodo, to pirmojo spaudos 
darbuotojų susitikimo metu pasėtoji sėkla nesudžiūvo, bet 
vis daugiau ir daugiau ji stiprėdama auga.

Tęsdamas V. Radzevičiaus darbą Dirvoje, aš tikiu, kad 
jo šviesi asmenybė, ypatingai mums Australijoje, dar ilgai, 
ilgai bus prisimintina ir stovės tuo kilniuoju pavyzdžiu, kai 
šio skyriaus puslapiuose aš bandysiu parodyti ir duoti Aus
tralijos lietuvių gyvenimo vaizdų aprašymus, jų įsikūrimą, 
kultūrinius, bei meninius atsiekimus, o kartais gal ir iš viso 
šį tą iš šio, apačioje žemės gulinčio penktojo žemyno, turin
čio viską daugumoje skirtingo kaip pas jus.

LIETUVIU DIENOS MELBOURNE
Kas antri metai Australijoje įvyksta didysis 

lietuvių susibūrimas, kurio metu, viename iš di
džiųjų Australijos miestų: Sydnejuje, Melbourne ar 
Adelaidėje vyksta mūsų Krašto Tarybos atstovų su
važiavimas, Krašto Valdybos rinkimai, meniniai pa
sirodymai, sporto varžybos, tautinių šokių festiva
lis, dainų šventė, rajoninė skautų stovykla, studentų 
suvažiavimas ir kt. Pulgio Andriušio žodžiais, tai 
būna Australijos lietuvių "Didysis Kermošius".

Praeitų metų pabaigoje Lietuvių Dienos įvyko 
Melbourno mieste. Tai miestas, esantis kone pačia
me Australijos viduryje, turintis apie 2 mil. gyvem 
tojų, jų tarpe ir apie 3.000 lietuvių. Kalėdų šven
tės Australijoje yra pačiame vasaros viduryje, vie
toj sniego mes turime gerokai kepinančią saulę, ku
ri daugumą žmonių suvaro į gražiuosius Australi
jos pajūrių paplūdimius ir tuo metu apie 3-4 savai
tes didžioji Australijos piliečių dalis, įskaitant ir 
lietuvius, turi savo metines atostogas.

Oficialus Lietuvių Dienų atidarymas prasidėjo 
šv. Petriko katedroje, kur iškilmingas pamaldas at
laikė kun. P. Butkus, asistuojant prieš kurį laiką 
iš Amerikos atvykusiam kun. A. Spurgiui M.I.C, ir 
vietos klebonui kun. P. Vaseriui, kai pamokslą pa
sakė kun. dr. P. Bačinskas. Iškilminguoju svečiu 
buvo Melbourno Arkivyskupas J. Knox, kuris mi
šių pabaigoje tarė jausmingą žodį, pasveikindamas 
iš visos Australijos suvažiavusius lietuvius. Ir 
tikrai, aš nemačiau Australijoj vienoje vietoje tiek 
lietuvių. Didžiulę katedrą užpildė virš 4.000 lietu
vių.

Po pietų jaunimui, šventės atidarymas įvyko 
krepšinio stadione, kur taip pat visos žiūrovų vie
tos sausakimšai buvo pripildytos. Skambant gražiai 
lietuviškų maršų muzikai, į aikštę išnešamos Lietu
vos, Australijos, Sporto Šventės ir septynių Austra
lijos lietuvių sporto klubų vėliavos, kai jas gražio
mis sportinėmis uniformomis pasipuošę seka 450 
Australijos lietuvių sportininkų. Užpildžius šonines 
salės vietas, įvairiaspalviais tautiniais drabužiais 
pasipuošę į vidurį salės įžygiuoja, virš 200 tautinių 
šokių šokėjų. Vaizdas tikrai įspūdingas, matant tiek 
daug jaunimo, pasipuošusio mūsų gražiaisiais tauti
niais rūbais, arba savo uniformose nešiojančius lie
tuviškus savo klubų: Varpo, Kovo, Neries, Vyties, 
Vilko, Perkūno vardus. Vyresniųjų žmonių veiduose 
patebimas kažinkoks susijaudinimas ir ne viena mo
teris nubraukė nuo akių ašarą, kuri buvo džiaugsmo 
ašara, sakanti jog mes, įžengę į trečią dešimtį gy-

Vėliavų įnešimas atidarant šventę. A. Adamkavičiaus nuotrauka

VIENERI METAI BE VACLOVO
ALKSNINIO ANTANAS DIRŽYS

Jau vieneri metai ski
ria mus gyvuosius nuo 
Vaclovo Alksninio mir
ties, o tebesam, ypač jo 
vienminčiai - draugai, 
skolingi velioniui tikrai 
kuo nors daugiau, negu 
kronikine žinute — kad 
jo nebėr. Esam skolingi 
jam nekrologą — teisin
gą jo prisiminimą ir pri
minimą — be pagražini
mo gražų, be pamoksla
vimo pamokantį ir be 
tiesinimo tiesų, kaip kad 
tiesus ir garbingas buvo 
pats velionis.

V. Alksninis gimė Gi
raitės kaime, Šventeže
rio valsčiuje — savoj 
Dzūkijoj, o mirė Mas- 
pethe, Didžiajame New 
Yorke, JAV. Tai didelė 
geografinė žmogaus gy
venimo trajektorija. Ki
ta vertus, iš piemenio- 
ko išaugo į karininką, į 
kapitono laipsnį. Jis su 
vokė Lietuvos laisvės 
didybę ir tapo savos at- 
sistatančios valstybės 
savanoriu-kūrėju. Vėlgi 
kovojo su Lietuvos prie
šais, keliais atvejais,pa 
žino laimėjimų jausmą, 
bet taip pat priešas jįka- 
lino Stutthofo žmonių nai
kinimo stovykloj. Po vi
so to jis atsidūrė sve
tur, tolimon svetim ybėn 
— Amerikon.

V. Alksninis turėjo la
bai nelygų, t.y. įvairių 
pastangų ir stipriai ban 
guojantį gyvenimą, o vis 
dėlto ir tokiose aplinky
bėse išsaugojo galvoji-

DEMONSTRACIJOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

mas. Būtų įdomu šian
dien išgirsti iš bendra
darbiavimo su okupan
tu piršlių pasisakymą, 
ar komunizmas yra jau 
pasikeitęs ar ne? Po 
Bražinskų apvaginimo, 
S. Kudirkos galvos su
daužymo į geležinį bor
tą ir V. Simokaičiui šon
kaulių sulaužymo ką už
giedos mūsų akiratinin- 
kai. Ši demonstracija bu 
vo parodyta televizijo
je.

Džiugu, kad jaunimas 
viską tvarkė. Visi gėrė 
jomės mūsų atžalyno 
veikla0 Tokiu būdu gali
me būti ramūs. Su to
kiu jaunimu tauta nežus.

Juozas Jurevičius 

A. A. Vaclovas Alksninis
(1902-1969).

mo lygsvarą, nepasime
tė apdairume, liko soli
dus komponentas ne vien 
savo pagrindinėse bazė
se visuomeninio darbo 
— tarp karių ir tauti
ninkų, bet ir platesnėj 
aplinkoj.

V. Alksniniui 60-ties 
metų sulaukus buvo su
ruoštas pagerbimo vaka
ras Maspethe, lietuvių 
parapijos salėj; kurion 
susirinko virš 200 rink
tinės visuomenės. Tada 
tarp kitų dovanų jam te
ko dvi didelės: Vyčio kry
žius nuo karių ir 'Ide
alaus dalyvio’ visuome
niniame gyvenime titu
las — visų visuotinu pri
pažinimu.

Nėra buvę New Yorke 
tokio lietuvių bendrinio 
įvykio, kuriame nebūtų 
buvęs V. Alksninis. Nė
ra ir tokio kurios nors 
organizacijos kvietimo, 
kurio velionis nebūtų pa
gerbęs deramu dėme
siu. Jis buvo visur bend 
roj maldoj, darbe ir pra
mogoj, tad ir 'idealaus 
dalyvio’ titulas ne tiek 
jau buvo jam duotas, o 
tiesiog iš jo paties išau 
gęs, ir tikęs jam šau
niai.

V. Alksninis buvo ir 
VLIKo Taryboje su įga
liojimais nuo Lietuvos 
Laisvės Kovotojų S-gos 
Čia jis buvo veiklusis

venimo metų Australijoje, dar nesugriuvome, bet 
tikrai iškilome.

Pasveikinimo žodį tarė Sporto K. "Varpo" pir
mininkas J. Tamošiūnas, kviesdamas visus vyres
niuosius lietuvius dar daugiau remti mūsų jaunimą, 
kad tas jaunimas išdidžiai savo draugams austra
lams galėtų pasakyti "I’m proud to te Lithuanian". 
Savo žodyje Lietuvių Dienų rengimo pirmininkas A. 
E. Liubinas palinkėjo, kad dar daug, daug Lietuvių 
Dienų Australijos lietuviai galėtų švęsti. Oficialiai 
Lietuvių Dienas atidarė tuometinis Krašto Valdy
bos pirmininkas J. Maksvytis, kai XXI-ją Sporto 
Šventę atidarė Australijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto V-bos pirmininkas A. Bladzevičius, 
pasakydamas kad per tuos 21-rius metus sportinin
kų veidai daug kartų pasikeitė, tačiau ta pirmoji 
sportinė lietuviška idėja virto tradicija ir šiandien 
išaugo į didžiulę jaunimo šventę.

Sugrojus Anglijos ir griausmingai nuskambėjus 
Lietuvos himnui, sportininkams ir šokėjams pali
kus salę, vėliau visų grupių šokėjai sušoko du šo
kius ir vakare prasidėjo krepšinio rungtynės.

Gaila, kad į Autraliją negalėjo atvykti Amerikos 
tautinių šokių grupė, kuri čia buvo taip laukiama, 
nes kaip labai mes ją norėjome pamatyti, jos šoka
mais šokiais pasigrožėti, taip, manau, ir jiems pa
tiems būtų įdomu pabendrauti su mūsų jaunimu, pa
matyti ir palyginti mūsų, nors ir gana mažos lietu
vių grupės, pasirodymus. Tikėkimės, jog ateityje 
sąlygos leis dar artimiau mums bendradarbiauti, 
kas ypatingai mažesniesiems, kaip mes, yra labai 
naudinga ir svarbu.

narys ne su unisonine 
nuomone - samprata, o 
su pastangomis siekt ir 
pasiekt svarbiuose stat- 
meniniuose klausimuose 
sveiką supratimą ir iš 
to išplaukiančius naudin 
gus nutarimus. Savo pa
žiūras tautos gyvybės 
stiprinimo planams po
sėdžiuose jis dėstė gyvu 
žodžiu, o kai reikdavo, 
tai ir raštu.

Paskutinė Vaclovo 
Alksninio pažiūra raš
tu — pažiūra dėl dabar
ties santykio Lietuvos 
lietuvių su išeivijos lie
tuviais — yra išdėsty
ta penkiuose glaudžiom 
eilutėm surašytuose pus
lapiuose. Tai jo paskuti
nė pro memoria ir pasku
tinis dalyvavimas VLIKo 
Seime, įvykusiame 1969 
m. gruodžio 6-7 d. t.y. 
tik vieną mėnesį, vieną 
savaitę ir vieną dieną 
prieš jo mirtį.

Tą savo kruopščiai 
apmąstytą pro memoria 
jis nešėsi Seiman tiekoj 
kopijų, kad kiekvienas 
Seimo narys jį turėtų 
prieš save. Jis norėjo, 
kad jo galvojimas per
eitų visų Seimo narių 
smegeninį koštuvą pa
čiame Seime, norėjo at
garsio į savo darbą, kaž 
kaip nuvokdamas to rei
kalo neatidėtinumą. De
ja, dėmesiui tokio jaut
raus ir svarbaus klau
simo Seime neatsirado 
nė vienos atliekamos mi
nutės. V. Alksninis tepa- 
spėjo išdalinti savo pro 
memoria Seimo nariams 
parsivežt namo.

Pro memoria jis iš
dalino, tačiau jo rūpes
tį jis nešėsi su savim 
namo, negalėjęs to ati
duot Seime kam kitam 
nė kruopelytės.

V. Alksninis šiuo me
tu jau negalavo begali
mu trumpu oro pagavi
mu. Jo atsineštas iš

Seimo rūpestis jo kruti' 
nę dar daugiau užgulė. 
Jis iš savo namų nebe
išėjo, tad 1970 m. sau
sio 4 d. aplankiau jį.

Pasikalbėjimą protar
piais pakeisdami tyla 
prie šachmatų lentos, o 
po kurio laiko vėl grįž
dami prie pokalbio apie 
mūsų visuomeninio gy
venimo margymyną, už 
kliuvom ir už poezijos. 
Viena akimirka, links
mu veidu, įtaigojančiu 
tonu mano draugas Vac
lovas prabilo tokiu eilė
raščiu:

"Išeisiu, maniau į šilą, 
galvojau, vienas pabūsiu - 
lyg broliai, medžiai sukilo 
apstojo iš visų pusių.

Ir peikė mane ir barė 
ir mokė tiesaus paprastumo 
bet priėmė -- neišvarė 
bet priglaudė — neatstūmė"

Šio eilėraščio žo
džiais jis guodėsi ir vis 
juos kartojo, ir statė 
man klausimą: — argi 
žodžiai nepagaunanti? 
— Ir vėl tęsė:

"Kiek daug tylėjimo gamtoj 
Kiek atkaklaus, kantraus au

gimo!
Palaiminta tyla, kuri 
nuo tuščiažiedžių žodžių gina !’*

V. Alksninis nebeilgai 
guodėsi ir stiprino save 
iš Lietuvos atėjusiu eilė 
raščiu. 1970 m. sausio 16 
d. 5 vai. p.p. buvęs vie
nas namuose, jis tyliai 
išėjo ten, kur jį to pa
ties eilėraščio žodžiais 
tariant, "supuolė puše
lės guosti su dzūkišku 
nuoširdumu".

Jis dabar yra ten, kur
"Palaiminta žolės tyla

ir medžių aukštos, tylios mir
tys!"
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VIENO RAŠYTOJO ŽYGIS
Šiomis dienomis Ma- 

nyland Books leidykla, 
vadovaujama rašytojo 
Stepo Zobarsko, išleido 
savo metinį katalogą 
1970-1971 m.

Šiame kataloge leidyk
la išvardina savo išleis
tas nuo 1950 metų kny
gas ir numatomas iš
leisti 1971 metais. Tai 
savotiškas, kaip ir sukak
tuvinis leidyklos katalo
gas. Tai impozantiškas 
darbas, ką pajėgė nuveik
ti įstaiga, lietuvio rašy
tojo sukurta, be pradinio 
kapitalo, be visuomeni
nių fondų paramos, be už 
nugario milžiniškoje 
Amerikos knygų rinkoje.

Šie metai Manyland 
Books leidyklai yra tar
tum dvidešimtmečio su
kaktis. Per tą laiką lei
dykla išleido virš 30 lei
dinių ir 12 knygų numaty
ta išleisti šiais metais, 
tarp kurių Vaižganto raš
tų tomas, pavadinąs 
”Sin at Easter”, pačių 
gražiausių Vaižganto 
apysakų rinkinys. Jau 
baigiama ir ateinantįmė 
nesį iš spaudos išeis Sta
sio Ylos atsiminimai iš 
nacių kaceto "A Priest 
in Stutthof”.

Bet ne visi šiais me
tais išleisimu knygų yra 
autoriai lietuviai, nes į 
leidyklos planą įeina pri
statyti amerikiečiui skai
tytojui nežinomų kalbų 
autorius.

Manyland Books lei
dykla savo veiklą koncen
truoja pristatyme ma
žiau familiariškos lite
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ratūros, mažiau pažįs 
tarnų kraštų. Tačiau pri
statomi kūriniai neturi 
tų tautų lokalinio aspekto- 
Jų vertė peržengia sie
nas . Kiekvienas autorius 
čia yra maestro savo 
sferoje. Sakysim, gegu
žės mėnesį leidykla 
atspaus antrąją papildo
mąją laidą tarptautinę no
velių antologiją "Modern 
Stories from Many 
Lands", kurioj savas li
teratūros reprezentuos 
austrų, čiliečių, čeko- 
slovakų, estų, suomių, 
graikų, vengrų, indone- 
zų, indų, airių, žydų, ita
lų, japonų, latvių, lietu
vių, olandų, filipiniečių, 
rumunų, rusų, turkų, 
amerikiečių ir jugosla
vų novelistai.

Lietuvių autorių sąra
šas Manyland Books lei
dinių kataloge yra impo
zantiškas. Čia randame 
dr. A. Geručio redaguo
tą "Lithuania 700 Years" 
Jurgio Gliaudos "The So
nata oflcarus"ir "House 
upon the Sand", Aloyzo 
Barono "Footbridges 
and Abysses" ir "The 
Third Women", Myko
lo Vaitkaus "The Delu- 
ge", Vytauto Bagdonavi
čiaus "Cultural Well 
springs of Folktales", 
Stepo Zobarsko redaguo 
tą "Selected Lithuanian 
Short Stories" ir "Lithu
anian Quartet", Leo
nardo Andriekaus
"Amens in Amber", Al
girdo Landsbergio "Fi- 
ve Posts in a Market 
Place", dr. J. Savojo

STEPAS ZOBARSKAS - GERASIS AITVARAS
SULAUKĖ 60 METU AMŽIAUSRAŠYTOJAS

/ Ilgai galvojau dėl šio 
škico antraštės. Kokią 
tik buvau sugalvojęs, vis 
man nepatiko. Toptelėjo 
mintis, kad geriausia pa
sirinkti paties rašytojo 
pavadinimą — gerasis 
aitvaras. Juk rašytojas, 
kaip S. Stanevičiaus ait' 
varas, visą gyvenimą ne 
šė dvasines vertybes į 
mūsų tautos kultūrinį lo
byną. Ir tų vertybių jis 
prinešė apstybes. Jis ir 
beletristas, ir vertėjas, 
ir mūsų kultūros sklei
dėjas svetimtaučių tar
pe.

Stepas Zobarskas yra 
aukštaičių žemės sūnus, 
Strazdelio ir Vaižganto 
kaimynas. Gimė 1911 m. 
sausio 17 d. Pamaleišy- 
je, Svėdasų vis., Rokiš
kio apskr. Jis buvo ir ma
no kaimynas, nes mažat- 
vėje ateidavo kartu su 
tėvais į Duokiškio bažny
tėlę pasimelsti, o aš bu
vau penketą metų duo- 
kiškėnas. Jis mokėsi, 
kaip ir aš, toje pačioje 
Rokiškio gimnazijoje, 
bet mudu, matyt prasilen
kėme. Jis vėliau mokė
si kalbų Paryžiuje, Hei
delberge ir New Yorke. 
Studijavo prancūzų, ang. 
lų ir kitų tautų literatū
ras. Šiuo metu gyvena 
New Yorke.

Jo literatūrinius ga
bumus, man rodos, pašte 
bėjo deimančiukų ieško
tojas Vaižgantas. Iš pra
džių jis rašėpoeziją,bet 
kaip poetas neišaugo. Iš 
garsėjo kaip beletristas, 
vaikų, jaunimo ir suau
gusių prozos kūrėjas. Jo 
plunksnai priklauso šie 
beletristikos kūriniai: 
Gerasis aitvaras 1933,- 
Ganyklų vaikai,laimėjęs 
premiją, susilaukęs tri- 

”War Against God in Li
thuania", Vytauto Tamu- 
laičio "Nimblefoot the 
Ant", Antano Vaičiulai
čio "Noon at a Country 
Inn" ir daugelio kitų.

Visos šios knygos su 
laukė gerų recenzijų 'iš 
stambiausių Amerikos 
ir Anglijos žurnalų. 
Tarp jų tenka pažymėti 
Time, Library Journal, 
Sunday Advocate, Chica
go Tribūne, Saturday Re- 
view, Times Literary 
Supplement, Christian 
Science Monitor, Books 
Abroad, Chicago Ameri 
can, King Features Syn- 
dicate ir kitus.

The Kansas City Star 
taip nusako Manyland 
Books leidyklos pobūdį: 
"Manyland Books, a hou
se which as its name 
implies, tries to bring 
us some of the best of 
writing from other count- 
ries". (Manyland Books, 
kaip rodo tas pavadini
mas, stengiasi pasiūlyti 
mums geriausius raštus 
iš kitų kraštų).

Aišku, lietuviai galėtų 
dominuoti autorių skai
čiumi, jeigu jų pristaty
mui būtų rasti ištekliai. 
Gia lietuvių veikalai pri
statomi kitataučių ver
tinimui ir mūsų rašytojų 
kūriniai įeina į tarptauti
nę literatūros rinką, tuo 
būdu kitataučių kritikoje 
įgyja kitus aspektus ir 
vertybes. Todėl mūsų 
fondai turėtų remti šios 
leidyklos lietuvių auto
rių originalų leidimą ir 
jų pristatymą angliškai 
skaitančiai auditorijai.

STEPAS VYKINTAS

jų laidų, Anapus miško, 
Paukščio likimas, Bro
lių ieškotoja, Moters 

Rašytojas Stepas Zobarskas

stiprybė, Pabėgėlis, lai
mėjęs premiją, Per šal
tį ir vėją, Arti žemės, 
Riestaūsio sūnus, Gand
ras ir Gandrytė, rinkti
nių apysakų rinkinys Sa 
varne krašte, Svečiai iš 
dangaus ir Šventupėlio 
šnekos. Kai kurie jo kū 
riniai yra išversti į vo
kiečių, anglų ir kitas kal
bas.

Kaip beletristas Zo
barskas ypatingai mėgs
ta vaizduoti kaimo gyve
nimą. Ir su didele mei
le — kaimo vaikus. Jo 
vaikai — tikri aukštai
čių žemės berniukai ir 
mergaitės. Jie pasižy
mi nuoširdumu, atviru
mu ir gerumu. Napalys 
išgelbėja skęstančią Na
taliją ir pat,persišal
dęs, sunkiai suserga. 
Kai Natalija jįaplankoir 
atneša dovaną — savo 
darbo puikaus audimo 
juostą, kuri .apjuosia 
margučių kraitelę, ap
vainikuotą verbų ir pa
taisų vainikais, Napalys 
susijaudina ir nenori pri
imti, skelbdamas tiesą, 
jog žmogų gelbėti reika
lauja žmoniškumas. Ir 
jis toliau galvoja: "Ge
ra padaryti žmogų lai
mingą. Kiekvienas geras 
darbas atneša džiaugs
mo". Juk Napalys išgel
bėjo jaunuolę, kuri buvo 
susižiedavusi ir laukė 
vestuvių. Nuo Napalio iš 
gelbėjimo priklausė visa 
merginos laimė.

Kokie mieli tie visi 
Zobarsko Poviliukai, 
Aliukai, Kristelė, kurie 
veržiasi į mokslą, nori 
būti vyrais, išaugti inži
nieriais, kunigais, kurie 
myli gyvulėlius, kurie ko
voja ir kenčia, nusideda 
ir savo nuodėmes išpa
žįsta. Visi jie atvaiz
duoti su pedagogo mei
lės šilima ir psicholo
go įžvalgumu.

Rašytojas mus priraki
na ne tik gėrio idėjos pa 
trauklumu, psichologi
niais vaizduojamųjų vai
kų ar suaugusiųjų ryš
kiais bruožais, tikrovės 
įtikimumu, bet ir kalbi
niu, stilistiniu grožiu. Jo 
kalba yra gyva, vaizdin
ga, aukštaitiškai turtin
ga. Šit keli pavyzdžiai: 
žiogai šokavo, vyrai pra
dėjo šnioryti žoles, Vei
dan tvoškė karštis. Pri
sirinko akmeniokų. O 
mergiočių ar ten yra? 
Paukščiai praskraidū- 
nai. Iš visų pusių ėmė 

plyšti žmonės į bažny
čią. Lyg aplaidžia kokia. 
Tai tik maža dalis tų kal
bos perliukų.

Kaip stilistas Zo

barskas mėgsta vartoti 
prozopopėjas ir palygini 
mus. "Kryžkelėje" vi
sas žolių pasikalbėjimas 
yra ištisa prozopopėja. 
Palyginimai yra realūs 
ir aukštaitiški. Pvz. mo
teriškė paraudo, kaip 
šermukšnio uoga, buvo 
beišsipučiąs kaip ka
lakutas, nuo mažiausio 
aido bažnyčia skambėjo 
kaip stiklinė, rėkdavo su 
spaustu, spiegiančiu 

Modernumo skubos botagas mus atpratino ramiai stabtelti ir 
pasižvalgyti aplinkui. Pamąstyti, savo sąžines pasverti. Kai užge
so vienintelė berniukų gimnazija Kennebunkporte, vos akimirkai 
krūptelėjome ir — tuoj vėl pamiršome. Dabar šaukiasi SOS lietu
viukų auklėjimo tvirtovė Romuvoje. Jos vardas — Vasario 16-toji. 
Ne tik pinigo iš mūsų laukia, reikia ir mokinių, mokytojų. Bet ar 
mes turime laiko išgirsti? Ar nepagailėsime bent dienos uždar
bio auką atkišti? Mus taip sočiai apgožia sezono pramogos ir ypač 
turtingos vaišės (dar pasigiriame: stalai lūžta!), o Širdys atbuko 
tautiniams rūpesčiams, protas apsivėlė doleriais. Nors pačioje 
metų pradžioje atabtelkime ir susimąstykime: ar pakankamai dė
mesio ir išteklių atskiriame savo tautos reikalams?

• Artėja Vasario šventė. Tai tartum mūsų tautinės rekolekci
jos laikas. Ypač po gausaus kalėdinio komercializmo, būtų gera 
įprasti į skaidresnio pobūdžio paprotį — apsidalinti vertingom do
vanėlėm, kurios neša bent kokią dvasinę naudą, kurios turi tautinę 
prasmę. Pasidairykime, kam iš artimų bičiulių, giminių ar kaimy
nų, jaunavedžių — pritiktų užsakyti gerą lietuvišką laikraštį? O ma
žyliams vaikučiams ir moksleiviams tiesiog būtina (ir nebrangu) tu
rėti pasiskaitymams vienintelį tokį žurnalą Eglutę. Mokyklų tėvų 
komitetų nariai ir kiti sąmoningesni veikėjai — kaip tik Šiuo laiku 
patyrinėkime, kuris lietuviukas dar to gražaus vaikų laikraštėlio li
gi šiol negauna.

• Poetas A. Jakštas kadaise tarė: Kaip toli nuo darbo stovi mū
sų žodis! Taigi, žodžiu mes maždaug visi dailiai nukalbant, bet 
darbai -- dažnai eina kitu keliu. Vasario 16-sios išvakarėse pasi
tikrinkime savo takus ir šuntakius. Ypač ten, kur liečiamas jauni
mas. Štai, rodos, gana rimta jaunimo draugija — įsiveda į tradici
ją "Havajų dienas". Argi nėra grožio ir brangios, įsimintinos pras
mės lietuviškose vietovėse? Kitur jaunimas paskatinamas kasmet 
ruošti Velykų Bobutės pramogą -- argi turtingoji lietuvių kalba 
jau trūksta savų, ne slaviškų žodžių naujai įsivedamoms tradici
joms? Irgi kokia tautinė nesąmonė vyksta, kai jaunų šokėjų būrys, 
apsišaukęs šauniu Grandinėlės vardu, į sceną išbėga Šokti dar 
Lenciūgėlio! Lyg nė vienas nesupranta, kad tuodu vardu reiškia 
tą patį, tiktai — vienas savas, lietuviškas, o kitas svetimas. Ir 
čia šiuo atveju nešti iškilmingai į sceną svetimybę yra toks sko
nis, kaip -- virti musiną batviniuose...

• Dabar vis ir vis keliamos demonstracijos prieš Vietnamo 
karą (mums gerai žinomi tos diversijos šaltiniai). Labai teisingą 
to karo tikrovės vaizdą pateikia Ch. Flood knygoje Nekaltųjų Ka
ras. Autorius — Harvardo auklėtinis, žymus romanistas ir žurna
listas, dalyvavęs garsioj Dragūnų divizijoj ir pats daug ko patyręs, 
daug ką savo akimis matęs. Gyvu silium piešia nelaimingos, komu
nistais priplfldusios šalies žmones, buitį, gamtą. Greta karo žiau
rumų, yra vaizdžių, beletristiškai pasigėrėtinų kasdienės buities 
paveikslų. Jautriai aprašoma Amerikos karių drąsa ir nuoširdūs no
rai pagelbėti tiems paprastiems Azijos žmonėms. Autorius itin re
alistiškai atidengia daug faktų, kuriuos mėga ignoruoti tariamieji 
pacifistai, universitetuose riaušių kėlėjai: kaip Vietkongas vykdo iš«- 
tisų kaimų sunaikinimus, sudeginant eilinius gyventojus, kaip šaudo 
ar žiauriai baudžia vaikus vien dėl nepaklusnumo jiems ir kt.

•Ch. Flood knyga maždaug teikia tokias išvadas:
1. Amerikos žygis į Kambodiją buvo tikrai reikalingas. 2. Ko

munistai yra suorganizavę daug savų celių Vietname, tad sunkiai 
iškrapštomi. 3. Dėl džiunglinių sąlygų mūsų kariams sunku sėk
mingiau reikštis. 4. Mums daug pakenkė "no-win policy", o dabar 
gali sužlugdyti viską pasitraukimo politika. 5. Haiphongo uostą pri
derėjo seniai subombarduoti, nes pro ten Sovietai siunčia gausiai 
ginklų ir kitokios medžiagos.

Autorius nėra vanagas nei balandis, tik — labai tikslus ir gą- 
bus stebėtojas, atidžiai surinkęs daugybę konkrečių dokumentų apie 
Šiandien visus jaudinantį dalyką.

balsu, nelyginant paršiu
kas etc.

Stepo Zobarsko kai ku
rios novelės ir apysakai
tės yra patekusios netik 
į mūsų skaitinių knygas, 
bet ir į užsienio chres
tomatijas. Pvz. jo nove
lė "The Music of the 
Scythes" yra išspaus
dinta amerikiečių antolo
gijoje "Best Short Sto
ries for Boys andGirls" 
(By Carol Ryrie Brink) 
1939 m. Man-ylando lei
dykla taip pat angliškai 
išleido Zobarsko "The 
Maker of Gods", 1961 ir 
"Bobby Wishingmore", 
1961. Vokiškai 1947 m. 
yra išėjusi novelių knyga 
"Das Lied der Sensen".

Sukaktuvininkas yra ži
nomas ir kaip vertėjas. 
Jis yra išvertęs į lietu
vių kalbą M. de Una- 
muno "Teta Tūla", Knu- 
to Hamsuno "Po rudens 
dangumi", G. de Mau- 
passant "Moters širdis" 
ir W.S. Maugham "Da
žytas vualis".

Šiuo metu rašytojas in
tensyviai propaganduoja 
lietuvių literatūrą ameri
kiečių sluoksniuose. 
Tam tikslui jis įkūrė Ma- 
nyland leidyklą, kuri lei
džia mūsų rašytojų rink
tinius raštus. Jis sure
dagavo ir išleido Kudir
kos, Šeiniaus, Žemaitės, 
Krėvės, Gliaudos, Baro
no ir kt. raštus. Šioje 
srityje jam uoliai talki
ninkauja kaip angliste 
vertėja jo duktė Nijolė 
Zobarskaitė. Tai atlie-

(Nukelta į 6 psl.)
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Antibendruomeniskumo bendruomeninkiį beieškant (10) Br. A. Butkus

LB TARYBOS POSĖDŽIŲ TĄSA
Antrame šios sesijos 

posėdyje buvo svarsto
ma JAV LB Centro Val
dybos veiklos planai ir 
sąmata. Vienos valandos 
laikotarpyje (tiek laiko 
prezidiumas tam pasky
rė) buvo pasakytos vie
nuolika kalbų. Pradėta 
CV pirm. V. Volerto 
bendrybinė LB veiklos 
sričių apžvalga. Po jo 
sekė jo paties pasirinktų 
ir Tarybos patvirtintų vi
cepirmininkų veiklos įsi
pareigojimų deklaraci
jos : vicepirmininkų vi
suomenini ems, j aunimo 
ir organizaciniems rei
kalams, vicepirmininkų 
kultūriniems ir ”JAV LB 
visuotinumo” klausi
mams. Pastarasis pos
tas ne tik visiškai nau
jas, bet ir įdomus tuo, 
kad jo darbo srities yra 
prie lietuvybės pritrauk
ti nuo jos jau nutolusius 
tautiečius. A.W. Nova- 
saitis pasižadėjo už- 
megsti dialogą su pa
rinktais asmenimis Pen
silvanijoje ir vėliau savo 
veiklą išplėsti visoje 
Amerikoje. Šalia to jis 
pasižadėjo ieškoti būdų 
parūpinti finansinės pa
ramos iš svetur lietu
viškom mokyklom bei 
kultūriniems darbams 
paremti. Tai labai svei
kintina ir visokiais bū
dais remtina iniciatyva. 
Nors A.W.N. ir anglų 
kalba pateiktas praneši' 
mas, jis bene bus pats 
konkrečiausias ir aiš
kiausias užsibrėžtų dar
bų apžvalgoje. Toliau se
kė renginių ir informa
cijos bei spaudos vado
vių pranešimai, finan
sų tvarkytojo sąmata bei 
Švietimo Tarybos pirm. 
J. Kavaliūno praneši
mas. Kultūros Tarybos 
pirmininko pranešimo 
nebuvo, nes Anatolijus 
Kairys šiame poste te
buvo patvirtintas tik da
bartinėje sesijoje.

TARYBOS KOMISIJŲ 
POSĖDŽIAI

Pirmoje šios tarybos 
sesijoje Clevelande bu
vo sutarta atgaivinti 
ankstyvesnėse tarybose 
veikusias komisijas, tik 
jų darbą geriau iš anks
to apibudinti, paruošti 
jų veiklos nuostatus, bei 
aptarti jų veiklos sritis. 
Tam tikslui prezidiumas 
buvo įpareigotas pa

ruošti projektus ir juos 
pateikti Philadelphijos 
sesijoje svarstyti. Vie
toje to, prezidiumas (at
rodo norėdamas sutau
pyti laiką?) nutarė tai 
atlikti raštu, išsiunti- 
nėdamas tarybos na
riams vieno ar dviejų 
sakinių komisijų būsi
mos veiklos apibūdini
mus ir kviesdamas juos 
pasirinkti kurioje komi
sijoje norėtų dalyvauti: 
Švietimo, Kultūrinių, 
Ekonominių - Finansi
nių, Jaunimo, Politinių 
- Informacinių, ar Or
ganizacinių- Administra - 
cinių reikalų komisijo
je. Į kiekvieną komisiją 
turėjo pagal šį projektą 
įeiti nuo 7 iki 10 narių, 
atsižvelgiant į tarybos 
narių pageidavimus. Iš 
prezidiumo pateikto šių 
komisijų darbų aprašy
mo nebuvo galima susi
daryti pilnesnio jų veik
los vaizdo. Ypatingai 
paskutiniųjų dviejų. Ti' 
kėjomės tais klausimais 
sesijos metu išsiaiškin
ti. Prezidiumas, lyg ir 
užmiršdamas Clevelan
do sutarimą (tiesa, pro
tokolo dar nebuvo sura
šyta) tam tikslui laiko 
neleido, o paskelbė ko
misijoms paskirstymą 
ir nurodė joms vietą po
sėdžiauti. Per pus antro s 
valandos laiko kiekvie
nai iš jų reikėjo susipa
žinti su pasiūlytu statu
to projektu, išsirinkti 
jos pirmininką bei sek
retorių ir priimti vieno 
ar dviejų centro valdy
bos vicepirmininkų veik
los planus. Po to, per 
pusę valandos sugrįžus 
į plenumo posėdį visų 
komisijų išvados, siū
lymai ir rekomenda
cijos visai Tarybai turė
jo būti apsvarstyti, iš
diskutuoti ir priimti...
Nenuostabu, tad, kad da
lis tų komisijų pilnaties 
sesijon sugrįžę valdybos 
vicepirmininkų pateiktų 
veiklos projektų priėmi
mo net buvo nesvarstę... 
Kitos, iš pateiktų trum
pų apibūdinimų, atrodė, 
kalbėjo kelios apie tuos 
pačius dalykus. Daugu
ma jų pakartojo valdybos 
vicepirmininkų prieš po
rą valandų veiklos sri
čių apibūdinimus, nely
ginant didelio veikalo tu
rinyje surašytus dalykų 
p avadinimus... V aldy-

bos vicepirmininkų pa
ruoštuose veiklos planuo
se buvo gerų minčių, tik 
dėl laiko stokos jos bu
vo per abstrakčiai ir 
bendrybėmis pateiktos. 
Gaila, kad keli geri su
manymai nebuvo ap
svarstyti detaliau ir ne- 
panagrinėta kokiais bū
dais ir kieno talka tie 
projektai bus įgyvendina
mi. Vietoje to prezidiu
mo, atrodo, buvo užsi
brėžta per trumpą laiką 
"prastumti daug popie- 
rio", visai užmirštant 
dabartinio valdybos pir
mininko Tabor Farmos 
bendruomenininkų su 
spaudos ir radijo dar
buotojais susitikimo pro 
ga gerai atsimintinus žo
džius: "kanceliariniais 
darbais lietuvybės neiš- 
gelbėsime". Būtų iš tie
sų gaila, jei ir pats CV 
pirmininkas, "valdžion" 
pakliuvęs šių minčių ne 
beprisibotų. Tikimės, 
ateityje bus pasimokyta 
ir bus geriau užsibrėž
ta atlikti mažiau, bet nuo
dugniau aptariant, išdis
kutuojant ir, svarbiau
sia* leidžiant ir "kitap 
galvojantiems" pasisaky
ti, o ne laikytis iš anks
to suplanuotų nutarimų 
prastūmimo. Taip ir 
baigėsi pirmoji sesijos 
diena Philadelphijoje. 
Nelyginant psichadeliš- 
ku kaleidoskopiškumu 
priimta daugybė iš anks
to suplanuotų pasiūlymų 
niekur nesustojant, nie
ko neatsižvelgiant, ne
bent tik prezidiumo pir
mininko pasigailint, kai 
jam pačioje sesijos pra
džioje pritrūko vieno bal
so. Tiesa, sesija nutrauk 
ta ne vidurnaktį, o 7.30 
vai. vak. Ją nutraukė ne 
dėl nuovargio ar idėjų 
trūkumo. Atidėti tą rei

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
ĮUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

kėjo, nes kaž kur toli to 
Ii Philadelphijos gatvė
mis teko skubėti į bend
ruomenės apylinkės ruo
šiamą parengimą, kuria
me koncertavo "Ginta
ro" ansamblis iš Kana
dos. Geras tai buvo kon
certas. Salė sausakimša 
ir vėliau atvykusiemssta
rybos nariams teko su
ieškoti pristatomų kė
džių. Malonu, kad phi- 
ladelpiečiai gausiai lan
ko parengimus, tik tur
būt ne vieną tarybos na
rį ir ne retą bendruome
nės pinigais atvykusį iš 
kitur dar ilgai vidurnak
tį kankino mintis, ar iš 
tiesų buvo logiška taip 
anksti vakare nutraukti 
svarbių bendruomenės 
klausimų svarstymą, 
kad skubėti į koncertą, 
kuriame dėl labai dide
lio jo pasisekimo vis
tiek nieko negalėjai 
matyti ir mažai girdėti. 
Ateityje tarybos sesijas 
planuojantieji turėtų ra
cionaliai skirstyti bran
gų tarybos sesijos laiką 
ir pašalinių įsipareigoji
mų neteikti. Rengėjams 
apie tai iš anksto išaiški
nus, nereikėtų ir nederė
tų pykti, kad "ponai" iš 
toli nesiteikia jų parengi
mų aplankyti...

LITHUANIA 700 YEARS 
stambus veikalas anglų kal
ba apie Lietuvą. 460 psl.

Redagavo dr. A. Gerutis. 
Išleido Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas. Užsisa
kant tiesiog iš leidėjų 10 
dol. Normali veikalo kaina

J. GRAUDA

Iškarpinė filatelija
Kada Simas Kudirka perkėlė mūsų tėvynės var

dą Lithuania į globalinę dimensiją ir neliko nė ame
rikoniško leidinio, kuris plačiau ar siauriau nemi
nėtų Vigilant dramą, mūsų tarpe atsirado įdomus 
reiškinys. Mūsų tarpe gimė iškarpinė filatelija. 
Daug jaunų ir daug senų ėmė rinkti iškarpas iš pe
riodinės spaudos. Kai kuriems pavyko surinkti de
šimtis iškarpų. Paskui imta iškarpomis mainikau- 
ti. Imta-šviesoraščiu dauginti nuorašus ir tokiu bū
du pildyti rinkinius.

Staiga Chicagos lietuvio papkėje atrandate Phi 
ladelphijos spaudos pasisakymus. Ten, žiūrėk, bos- 
tonietis rodo iškarpas iš Miami dienraščio. Čia 
vėl michiganiškis švaistosi iškarpomis iš kalifor- 
niškojo San Diego.

Kuo tolesnis atstumas ir kuo mažesnis leidi
nys tuo brangesnė iškarpos vertė. Už kokią nors 
iškarpą iš mažyčio Oregano laikraščio jau duoda 
tris chicagines iškarpas.

Paskui atėjo eilė iškarpoms gauti iš Europos. 
Visokios kalbos ir visokios valstybės! Štaikąpara- 
šė italai, čia vėl vokiečiai. Štai šveicarai, čia 
prancūzų, Netrukus ateis eilė Azijos iškarpoms. 
Japonai, vietnamiečiai, sijamai...

Būtų aukso vertės iškarpos iš sovietinės spau
dos ir tokių reikalauti, reikia rašyti laiškus į vil
niškę Tiesą, į m askvinę Pravda arba pačiam Ko
syginui.

Ta proga sustojo keli iškarpų filatelistai ir 
įsileido į pokalbį.

— Štai ką teksanai tarė, — rodo vienas Texaso 
spaudos kolumną.

— Teksanai, tai platus tiražas, bet va, —ker
ta kitas, — Alaskos laikraštėlis, spaudinys mažas, 
o kolumna ilga.

Trečias pasigyrė kaž kokios unijos spausdiniu, 
dar retesniu unikumu.

— Čia, va, laiškai į redakcijas. Visokie, įdo
mūs, įvairūs. Iškarpų kolekcijų papildymai.

Iškarpistai-filatelistai įnyko kalbėti apie laiškų 
iškarpas.

Staiga vienas paklausė:
— Palaukite, vyrai, ar kas iš mūsų rašėme 

laiškus į redakcijas tuo reikalu?
Visi susižvalgė vienas į kitą. Visi prisipažino, 

kad anei vienas apie tai nepagalvojo.
— Tai kitų reikalas, pasiguodė vienas iš rinkė

jų. — Tie kas rašo, iškarpų nerenka. Tegu jaunie
ji rašo, mums parankiau prie iškarpų.

— Amen, pasakė vienas iš kelių, vartydamas 
pirštuose iškarpą iš tolimo miesto laikrašr'2

12 dol. čekius rašyti ir už
sakymus siųsti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
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— Einam ir mes į stotį — tarė Veronika ir nu
žingsniavo tuo pačiu keliu, kur neseniai dingo tas 
nepažįstamasis dviratininkas su savo "Namučių, 
namučių!" Veronika tylėjo. Ji dabar norėjo, kad vi
sas pasaulis tylėtų, o Kosto užkulnių geležėlės kauk
šėjo į kelio akmenis ir ardė didžiąją vakaro ramy
bę. Sodybos rajono triukšmas ir dainos dar pasiek
davo ją, betpamažu vis tolo. Jie sutiko porą automo
bilių. Juos pasivijo pilnas dainuojančių keleivių au
tobusas, Sustojusi šalikelėj e praleisti autobuso, Ve
ronika įsižiūrėjo į vakarus, kur pro medžius raudo
navo dangus, ir atsidususi pratarė:

— Keistas žmogus.
— Sakei, kad velnias!
— Tegu bus ir velnias, —atsakė ji, bet jau ne- 

bejausdama, kad Kosto batų kaukšėjimas erzintų 
ją. — Sakykim, kad žmogus, bet pavardės taip ir 
neužinojom. Iš kur? Kas jis toks? Jau antrą kartą 
sutinku, o nieko nežinau.

Jie ėjo ties ta vieta, kur keliukas suka per ber
žyną į tas didžiąsias pušis. Dėlto Veronika prisimi
nė, kaip dieną nustriksėjo tas triušiukas, ir patenkin 
ta nusišypsojo.

Iki kito pavasario apie žilą nepažįstamąjį Vero
nika nieko negirdėjo. Kai ji prisimena tą žmogų, tai 
jai ir parumpa. Girdėti ji ir negalėjo nieko, nes ne
žino jo net ir pavardės. O prisiminti nuolat jai ten
ka. Ji skaito knygas, o kas gi ją palenkė į tuos di
džiuosius rašytojus, jeigu ne tas nepažįstamasis? 
Ji pažiūri į tas dovanas ant prieždos — šokoladinį 
kiaušinį ir užrašų knygutę. Ne tik pasižiūri, bet kiek 
vieno penktadienio vakare net ir dulkes ten pašluos
to. Tačiau kaip gi tas žmogus gyvena? Ji ir gatvėje 
kartais pasidairo ar kine sėdėdama, kai užsidega 
šviesos. Išdygs kada nors prieš ją visada toks links 
mas ir gyvybės pilnas!

Jis ir išdygo pavasarį. Tą penktadienio vakarą 
Veronika apsipirkusi baigė eiti namo. Liko jai tik 
pasukti dar pro paskutinį kampą, ir jis ėjo per gat
vę tiesiai į ją! Taip, jis, tas pats.

— Būk pagarbina, ponia Šventarįene! Kaip die
vai laiko? Kaip tamstos Kostulis? Ar čia gyveni, ar 
tik į svečius eini?

— Čia, — atsakė Veronika. — Už šio kampo.
— Gera vieta. Kampas už kampo, o ūžto kam

po ir Šventarių nameliai! Aš čia esu vaikščiojęs, 
vietos man jau pažįstamos, gatvelės ramios, gyve
nimas turi būti auksinis.

— Prašom užeiti, — negalvodama pakvietė 
Veronika. — Pasižiūrėsite, kaip gyvename.

Paskui Veronika nusprendė, kad nepažįstamojo 
akyse ji pastebėjo pasitenkinimą, kai pakvietė. Va
dinas, jis norėjo įeiti į jų namus. Artyn, artyn į jų 
gyvenimą, kol įžengė pro duris vidun. Argi ne mįs
lingas atsitikimas?

Svečias trumpai tebuvo. Žvilgterėjo šen, žvilg
terėjo ten, Veronika pati jam parodė tas jau senas 
dovanėles, kurias gavo iš jo anuomet karuselėje, ir 
nepažįstamasis kelis kartus išreiškė savo džiaugs
mą:

— Tai matai, kaip gražiai gyvenate!
— Kur čia gražiai! — neigė Veronika, bet ji 

buvo patenkinta. Kas gi iš širdies pasigroži sveti
mu gyvenimu? O jos svečias dabar nepajėgia nu
slėpti džiaugsmo, kuris šviečia veide ir žiba aky
se. Kas šitaip pasidžiaugė kada nors jos gyveni
mu? O jis džiaugėsi pro langą lendančia saule, jos 
knygomis, paveikslais sienose. Veronika juto, kad 
jis džiaugiasi visu jos gyvenimu.

Viskuo pasidžiaugęs, jis kelintą kartą sustojo 
ties knygų spinta.

— O tu, Verute, sakyk, ar šituos dar kada nors 
paskaitai? — paklausė jis, rodydamas į lietuvių kla
sikų knygas, surikiuotas labiau krūvoj — į gelsvais 
viršeliais šviečiančius visus tris Vaižganto Pragied
rulių tomukus, į baltuojančią Maironio Pavasario 
balsų laidą, Pietario Algimantą.

(Bus daugiau)
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SENUOSIUS METUS PALYDĖJUS,
NAUJUOSIUS SUTIKUS...

Sudiev senieji metai, 
Sveiki naujos veiklos verpetai...

Su tuo atsidusimu visuomenės, bendruomenės 
ir vajų veikėjai sutinka Naujuosius metus.

Kiekvienas smalsiai laukia, ką atneš naujagi- 
miški'metai. Platus čia laukas visokio plauko pra
našystėms. Bet Pogrindis nėra karalienė Mikalda. 
Pogrindis tiesiai jums nusako, kur daugiau pinigo 
subėgs 1971 metais. Ir veikalai, kuriems nuveikti 
bus tiek supilto pinigo, 1971 metais bus svarbiausie
ji’ metų veikalai.

Neabejotina pinigų tvankstė 1971 metais, kaip 
buvo 1970 metais, bus egzilinės liaudies pasiruoši
mas 1972-suosius metus sutikti ir sutikimas. Puoš
nios salės, puošnūs gėrimai ir puošniausi ponių 
tualetai pareikalaus, kukliu apskaičiavimu per du 
šimt tūkstančių dolerių. Naujųjų metų sutikimuose, 
kartu su garuojančiu taurėse šampanu, tiek pinigų 
išgaruoja tautinės atgaivos nuotaikoms palaikyti.

Antra neabejotina tautinės gyvybės pozicija 
yra egzilinės liaudies veržimasis pamatyti Gedi
mino pilies bokšte raudoną vėliavą. Pagal vien tik 
Rask’o importo ir dūšių eksporto įstaigą, buvę 
Dievo paukšteliai, vasaroms pargrįždami į tėvynę, 
sunešė paremti sovietinį kietos valiutos fondus pu
sę milijono dolerių. O kur dar kitos ex-dipukiškų 
dūšių importo įstaigos. Ten dar susimeta koks šim- 
tukas tūkstančių.

O kur koplyčios?
Eidami empiriniu metodu tuojau matome, kad 

per 1970 metus egzilinė liaudis sukrovė per milijo
ną dolerių tautinės gyvybės išlaikymui: naujųjų me
tų iškilmės, kelionės į Vilniaus Neringą per Mask
vos aerodromą, ir dūšioms išganyti (koplyčios).

A propos. Virkdo kai kas dėl Lietuvių fondo. 
Esą, duokite dolerį mūsų kūrėjams pasauliui pri
statyti. O kas veikėjus pristatė? Tegu kūrėjai patys 
prisistato. Ana va, pristatė Šilbajoris per tuziną 
kūrėjų, Lietuvių fondui apmokant po pustrečio šim
to dolerių už nosį. Pigiau grybų. O darbas buvo per 
niek, nes Look magazinas, užbėgdamas Šilbajoriui 
už akių, jau buvo pristatęs Joną Meką kaip pirmau
jantį pornografinių filmų autorių. Kodėl Lietuvių 
Fondas iššvaistė pustrečio šimto žaliukų?

Todėl, Pogrindžio nuomone, esminiai ir pagrin
diniai tautinės gyvybės reiškiniai, kurie vešliai au
ga ant per milijoną dolerių įtręštų lysvių ir 1971 
metais bus investacijos 1972 metams sutikti,kelio
nės prie Gedimino pilies ir Inturisto kietos valiutos 
alkio pasotinamais doleriais.

Priedų — dūšioms ganyti išlaidų — Pogrindis 
nesiima pranašauti, bet Pogrindžiui paremti prielan
kumo pageidauja.

Nepriklausomos Lietuvos korespondentas Ed. Šulaitis giria 
J. Kubiliaus kvietimą, skirtą išeivijos studentijai, studijuo
ti leninizmą Kapsuko universitete.

KADŽIULIS
AMERIKOJE
(Priėjo Kadžiulis ir tarė)

Pasakoja tarybinis turistas: 
-- Kai tik iš lėktuvo išlipau, 

tuojau skubėjau tą Ameriką ste
bėti.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Reiškia iš lėktuvo stri

magalviais į dirty movie se
ansą.

Susimetę du tarybiniai turis
tai Amerikoje ir tariasi:

-- Norėčiau parvežti namo už - 
sieninių lietuviškų knygų, bet ži
nau, kad negalima.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė: 
-- Tuščia problema, draugai, 

Katiliškį su Meku ir namuose 
atrasite.

***
Mūsų solistai garsūs visoje 

tarybinėje Sąjungoje, pasigyrė 
žmogus iš tarybinės Lietuvos. 
-- Matai Virgilijus Noreika net 
Maskvos operoje danuoja.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Norėčiau perskaityti Pra

no Vaičaičio eilėraštį.
Ir ėmė skaityti:
Tegu liežuvis virs į molį, 
tegu to kanklės sutrupės, 
kuris parduotų savo brolį, 
kur kraugėriams dainuot 

padės.

— Išeiviją kankina mišrių šei
mų problema, skundėsi išeiviš- 
koji moterėlė.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Pas mus mišrių šeimų pro

blemos nėra, nes mišrias šei
mas vadiname "sovietinėmis že - 
nybomis".

POGINDŽIO 
LAIŠKŲ KUPARAS

Pentagonas naikina bakteri
nius ginklus, o Kubilius iš Kap
suko Universiteto importuoja 
raudonligės mikrobus į buvusių 
dipukų tarpą. Ar neparkviesti 
mums ano Kubiliaus kokios šeš 
tadieninės mokyklos mokytoju? 
Tegu čia skiepija "lituanisti
nius" mokslus. Ir jam sveikiau, 
ir mums pigiau.

Z. Kurkulis

Skaičiau Naujienose (No. 298), 
kad okupuotoje Lietuvoje jau ant
rą kartą gastroliavo aktorius 
Juozas Kaributas-Kelmas. Iki 
šiol niekas nežinojo, kad Kari
butas yra Kelmas. Kaip dabar jį 
įrašyti į teberuošiamą Stasio Pil
kos "Teatro almanachą": ar Ka
ributu, ar Kelmu?

Teatrologas iš S. Monikos

Parašykite, kad Žemaičių An
tanas parašė "Nutolusios die
nos", o J. Jaškauskas parašė 
"Lietingos dienos", J. Kapačins- 
kas parašė "Siaubingosdienos", 
Alė Rūta parašė "Trumpa die
na", o Los Angeles spaudžia
mas mėnesiukas "Lietuvių Die
nos".

Stebeikis 
*♦#

(Čia iš Laiški; Lietuviams, 
nes ta tema judinta ir Pogrin
dyje).

Priskiriamų man žodžių nei 
Vilniuje, nei kitur nesu pasa
kęs. Tie žodžiai yra "Tiesos" 
korespondento kūrinys, ir už 
juos barti reikia jį, ne mane. 

A. Avižienis 
(Dėl to geografiniai-politinio 

konflikto, kad A. Avižienis 
lengva ranka atidavė Vilniaus 
Universitetą Tarybinei Sovieti- 
jai, rašo Tėviškės Žiburiai):

Vilniaus Universitetą Sovie
tų Sąjungai atidavė ne A. Avi
žienius, bet jo pareiškimą su
klastojusi Tiesa. Tai patvirtin
tas faktas: Pravdoje nėra prav- 
dos, Tiesoje nėra tiesos.

(Pogrindis prideda):
Neik, Avižieni, su velniu rie

šutauti, nereikėtų nė aiškintis.

Taip vaizduojasi Rekašius,

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

SUBIMBĖJIMAS

AR

SUNIEKSEJIMAS

Dėl Bražinskų ir Simo Kudir
kos istorijų tylėjęs Bimba, stai
ga prapliupo keiksmais ir šmeiž
tais, sulaukęs paliepimo taip 
keikti iš Maskvos via Vilnius.

Juda, kruta draugas Bimba: 
glamonėja rusų rimbą, 
dialektikon įkimba, 
leninizmo alkoj žlimba, 
po savais melais sudrimba - 
juda, kruta draugas Bimba.

Koks smarkus tada keikimas 
kai yra Maskvos leidimas.
Bimbai gausiai spėkos imas, 
dunda bimbinis lojimas.
Kai yra Maskvos liepimas, 
net liepsnoja Bimbos grimas.

Į dergimus Bimba kimba, 
po savais melais sudrimba.
Rusas ištiesia jam rimbą, 
pabučiuoki rimbą Bimba.
Rublių šviesoj akys žlimba, 
uždarbiauja draugas Bimba.

MENO KASDIENYBĖS
Dail. L. Urbonas rašo Tėviš

kės Žiburiuose
Vienas tautietis, matyti, pa

siturintis, įsižiūrėjo į mano pa
veikslą. Net užstatą paliko. Se
kančią dieną žiūri — jis ir 
žmona susirūpinę matuoja pa
veikslą. "Ponas dailininke, sa
kykite, kaip nuo šio paveikslo 
tris inčus nupiauti?"..-. Jo žmo
na aiškino, kad paveikslas ne
telpa jų buto sienoje ir dėlto rei 
kia kraštą nurėžti. Už savo pini - 
gus jie esą galį daryti, ką nori...

Rašo toliau dailininkas:
Su ta paroda įšokau, kaip ožys 

į šulinį. Aš patyriau, kad nie
kad biznierium nebūsiu — mane 
kiekvienas suamerikonėjęs lie
tuvis numaudys.

Čia dailininkas pasakoja, kaip 
organizuoti meno parodą:

Parodos organizacinis komi
tetas paveda dailininkui pačiam 
parašyti jo parodos skelbimus, 
pats ir parodą per radiją turi 
išgirti, paskui pats turi tarti 
parodos atidaromąjį žodį, paro
dai pasibaigus, turi tarti užda
romąjį žodį, paskui būdamas 
"raštingas", turi aprašyti, kad 

paroda nusisekusi. Prieš paro
dą dailininkas turi iškabinti pa
veikslus, po parodos tuos pa
veikslus nukabinti. Turi atmokė - 
ti bent 125 dolerius už salę....

Bet ką daro Organizacinis ko
mitetas, išsižiojo Pogrindis?

Organizacinis komitetas ima 
už organizavimą įžangos mokės - 
tį ir 2Q7o nuo kiekvieno parodo
je parduoto paveikslo.

Sunkiausias Organizacinio ko
miteto darbas, atrodo, yra seki

mas, kad dailininkas slaptai 
neparduotų paveikslo, kuris yra 
parodoje, nes, tada 20% kainos 
muša per Organizacinio komi
teto kišenę.

KAI DRĄSIAI NUPLĖŠIAMAS 
GRIMAS

Lietuviškos išnaros stengiasi 
Lietuvą su visa lietuvių tauta 
išduoti. Andriulis, Jokubka ir 
Bimba nėra jokie lietuviai. Jie 
yra lietuviškai rašantieji bur
liokai... Jie yra Kremliaus Bei- 
zebubui tiek toli savo sąžinę ir 
sielą pardavę ir užrašę, kad da
bar nori-nenori, turi taip kukuo
ti, kaip raudonasis bosas diri
guoja... Bimba, Andriulis, Jokub
ka ir Jonikienė yra velniai ku
rie tyliame liūne veisiasi.

(Naujienos Nr. 2)

Kai raudonu grimu maliavoja-

si Bimbos ir Jonikienės benkar- 
t likai

Young Socialist Alliance - ko
munistinio jaunimo sąjungos su
važiavime garsiai prabilo 23 
metų kareivis Ed Jurėnas troc- 
kistinio militantizmo temomis. 
Ed Jurėnas — lietuviško var
do, andriuliškai-bimbinės-jo- 
kubkinės ligos graužiamas vy- 
rykas. Jam jau nereikia su Bim - 
bos - Rekašiaus afidevitu vyk
ti į Kapsuką. Jis jau ten tinka 
profesoriauti.

IŠ ERUDITU ARUODU
-- Kas pasuko žemės ašį? pa 

klausė Justas Paleckis. Tai pa
darė Leninas, užtikrino Justas.

EGLE JUODVALKYTE para
šė eilėraštį, šitaip sudėjusi ei
lutes:
... ir medines kojas
at
sar
giai 
statančius pavasario keliaunin

kus 
pasitinku 
juoku.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
šitaip išdėstė eilutes: 
... sudužus laivui, 
mus 
bang- 
ga 
iš
mes...

♦♦♦

KĘSTAS REIKALAS paskel
bė eilėraštį:

O, Vladai Šlaitai!
Ar nerekėjo palaukti? 
Chrizantemų ir Vyšnių 
- su meile daugiau pribrandinti. 
Gluosnių ant kranto ir medžių 

kitokių 
idant
plačiau ir skaisčiau suliepsnotų 
aguonų gaisras.

DANGUOLE SADŪNAITEtaip 
išsireiškia:

Vasaros karščiai.
Atsargiai!
Tuoj ji pradės

rėkti!
rėkti! 
rėkti! 
rėkti!

Ir rėkti!

ALGIRDAS PUŽAUSKAS taip 
atsidūsta:

Įvairios riaušės, karai, nelai
mės

Wisconsine nieko nesako.
Liko tik vienas rūpestis,baimė: 
kur pasidėjo lydekos?

TARYBINIO SOLISTO FILOSOFIJA

J. Kubilius: — Atvykite, besmegeniai, ir mes jums pridrėbsime 
į makaules leninizmo košės.

E. Šulaitis: — Ar ir aš galiu atvykti?
J. Kubilius: — Jeigu tik gausi Bimbos rekomendaciją.

MĮSLĖ
Aš pastovėjau ties generolo 

Černiachovskio paminklu, pas
kui įžengęs iš Černiachovskio

aikštės į Lenino prospektą, at
sidūriau ties įspūdingu Lenino 
paminklu. Pasukęs į Gogolio gat 
vę, perėjau per Puškino parką 
ir nuėjau Kutuzovo rūmų link.

Kuriame mieste vaikščiota?
ofntuĮĮA 

©fęuijsos USJ/I :svmX>}vsiv

Su lietuviais aš lietuvis 
su bulgarais — aš bulgaras 
Su daina aš nepražuvęs, 
Kiekvienam esu aš geras. 
Bet viršūnės teneklysta - 
aš tarybinis solistas!
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S. ZOBARSKAS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

karnas milžinškas dar
bas lietuvių kultūrai.

Nors sukaktuvinin
kas yra šalia A. Vaičiu
laičio, Vyt. Tamulaičio 
vienas iš žymiausių jau
nimo literatūros kūrė
jų, tačiau nei bolševiki
nė literatūros istorija, 
nei J. Masilionio tinka
mai jo neįvertino. Iš bob 
ševikų, žinoma, nieko ir 
negalima laukti: kol Zo- 
barskas laisvai ir ne pa
gal bolševikų valią kurs, 
tol jis bus jų ignoruoja 
mas. Bet J. Masilionis 

•galėtų antroje savo lite., 
ratūros laidoje labiau 
įvertinti Lietuvai nusi
pelniusius tremties ra
šytojus.

Baigdamas ypatingai 
norėčiau kreiptis į tė
vus. įsisąmoninkite, kad 
tik mūsų rašytojai išgel
bės jūsų vaikus nuo nu
tautėjimo. Todėl padėki
te savo vaikams supras
ti savuosius rašytojus, 
nors jų raštų tematika 
kai kam atrodytų jau yra 
ir atgyvenusi. Bet, jei 
tėvai, su meile paskai
tys vaikams Zobarsko 
kūrinėlius, tai ir vaikai 
pamatys, kiek ten šir
dies ir meilės yra ra
šytojo įdėta.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

lf we let the students 
decide vvhich courses

C- *

they vvanted to take 
most of them vvould..

be tougher on themselves 
than requirements vvould be, 
design a program that vvould 
serve their individual needs 
and future plans, 
enjoy their classes more 
(their teachers vvould too), 
do better in their courses.
We tried letting a sampling of students from 
each of the past Severai freshman classes 

design their own programs and that's the 
way it worked out.

Now all Barat students have this privilege. 

Write to us and we'll tell you how it works.

Barat
College
Director of Admissions '

Box 687
Lake Forest, lllinois 60045

VVoman’s college
650 students
85 f.iculty members
Senior year with emphasis on work study, 
internships, and intensive independent study 
Coopėrative science program with Argonne 
National laboratories
Complete teacher certification program
Residential extension in Chicago for urban research 
Cross-registration for all courses vvith 
a nearby coeducational college
Interdisc iplinary majors
Thirty minutes from metropolitan Chicago

"ATŽALYNAS” NEPASENĘS PER 40 METŲ
KAI I TEATRO SPEKTAKLIUS PRITRŪKO

Prieš metus "Darbi
ninke” teko rašyti gan 
entuziastišką reportažą 
apie LB Chicagos Jau
nimo teatro pastatytą A. 
Landsbergio veikalą 
”Penki stulpai turgaus 
aikštėje", kuris muz.Da, 
riaus Lapinsko moder
niame režisūriniame api
pavidalinime žiūrovų bu
vo maloniai sutiktas ir 
priimtas. Kai prieš pra
ėjusias Kalėdas pradėta 
skelbti, kad Jaunimo te
atras vėl ruošiasi nau
jai premjerai — K. Bin 
kio "Atžalynui”, kuriam 
reikia net 30 vaidintojų, 
ne vienam, madingesnio 
scenos meno pasiilgu
siam, kilo abejonės ir 
nepasitikėjimo jausmas: 
per 40 metų K. Binkio 
veikalo idėjos bus pase
nusios , veikalas, reži
suojamas buv. Šiaulių 
valst. teatro aktoriaus 
J. Valentino praeis be 
moderniškesnių režisū
rinių atspalvių, nes į30 
vaidintojų minią reikės 
įtraukti ir tokių žmonių, 
kurie į sceną koją įke
lia tik pirmą kartą. Vi
si tie įsivaizduoti minu
sai abuojesniam ir dau
giau moderniškumo pa
siilgusiam busimajam 
žiūrovui kėlė nepasiti
kėjimo jausmus. Tarp jų 
buvo ir rašąs šiuos žo
džius.

Tik Jaunimo teatrą 
administruojantis ir tie

sioginiai globojantis LB 
'Kultūros fondo pirm, ra
šyt. A. Kairys, visad pil
nas entuziazmo ir vilties 
perspėjo: nedarykime
išvadų iš anksto,nepama
tę spektaklių!

Šiandien LB Chicagos 
Jaunimo teatro pastatyti
K. Binkio "Atžalyno" du 
spektakliai jau praėjo, 
jais paminint Lietuvos 
valst. teatro 50 metų su - 
kaktį. Operuojant skai
čiais, pasisekimą gali
ma taip įvertinti:premje 
roje 700 žmonių talpi
nančioje salėje buvo likę 
kiek tuščių vietų. Sek
madienio spektaklyje, 
nors per dieną snigo, sa
lė buvo perpildyta, dalis 
žmonių stovėjo, o apie 
100 nebegavo bilietų ir tu
rėjo grįžti.

Kokia buvo Chicagoje 
publika? O gi nepapras
tai marga. Maloniausias 
jausmas, kad spektak
lius stebėjo nemaža da
lis mūsų jaunimo. Jauni
mo nuotaikos ir išsklai
dė nepasitikėjimą, kad
K. Binkio idėjos per 40 
metų bus pasenusios. 
Tiesa, jiems nebesupran
tami kai kurie anų laikų 
jaunimo terminai, kaip 
aviomodelizmas, sklan
dymas ir t.t., bet pati 
veikalo idėja — nekalto 
jaunuolio - gimnazisto 
Petro Keraičio pasiau
kojimas už visus, prisi- 
pažįstant, kad jis taria-

BILIETU
mai pavogęs klasės auk
lėtojo Tijūno pinigus, jau
nuosius "Atžalyno" žiū
rovus jaudino nemažiau 
kaip ir vyresniuosius. 
Apie tai rašančiam pa
sakojo vienuolikmetis 
Gintaras Baronas, še
šiolikmetės Irena Paro- 
nytė su Nora Sugintaite 
ir visa eilė kitų jaunųjų. 
Labiau išprūsęs jauni
mas pajuto ir veikale ne 
jučiomis ryškinamą so
cialinę idėją — Lietuvos 
liaudies meilę jaunmui. 
Kai tariamasis vagis Pet
ras Keraitis buvo iš
mestas iš gimnazijos jį 
su meile į savo menką 
siuvyklą priėmė siuvė
jas Žiogas, tardamas 
"Būk čia kaip namuos". 
O kai IV veiksme klasės 
auklėtojo Tijūno palte už 
pamušalo siuvėjas Žio
gas surado Tijūno taria
mai dingusius ir Petro 
Keraičio "pavogtus" pi
nigus, kai akimirkoje 
kuone visos pedagogų ta
rybos prieš tai pasmerk 
tas P. Keraitis pasidarė 
herojumi, per visą pilną 
salę, nuo mažiausio iki 
vyriausio žiūrovo, nubė
go pasididžiavimo jau
nuoju herojumi jausmai, 
salėje kilo šiltos ovaci
jos, nes čia buvo 5 veiks
mų pjesės kulminacinis 
taškas.

Po to sekąs penktasis 
gegužinės veiksmas su 
masine besilinksminan
čio jaunimo scena jau 
yra daugiau dekoratyvi
nis - montažinis, iške- 
liąs augančio lietuviško 
jaunimo džiaugsmą ir iš- 
tikimybę gėrio idea
lams.

Rež. J. Valentinui pa 
sirenkant 30 artistų te
ko nugalėti sunkią prob
lemą. Pasirinkimo ne
labai buvo, o reikėjo im
ti tuos, kurie paprašyti 
sutiko ar net atėjo sa
vanoriais (ypač jauni
mas). Bet režisieriaus 
laimė neaplenkė ir jis su 
lipdė šiais laikias ypač 
politiniame gyvenime 
labai madingą koaliciją. 
Iš avangardinio Antrojo 
Kaimo teatrinio kolekty 
vo į "Atžalyno" pastaty
mą įsijungė A. T. Anta
naitis (kaip literatūros 
kritikas ne kartą kiečiau 
puolęs Jaunimo Teatro 
globėją ir administrato
rių dramaturgą A. Kai
rį); taip pat R. Stakaus- 
kas. įsijungė ir kiti sce
ninį patyrimą turį akto
riai: E. Blandytė, J. Ba
lutis, E. Radvila, O. Pet
ravičiūtė, I. Radienė ir 
E. Gepnerienė. Mėgėjus 
atstovavo T. Serapinie
nė, M. Maksvytis ir V. 
Navickas. Iš anksčiau 
Jaunimo teatre gražiai 
pasireiškusių matėm R. 
Vasiukevičių, L. Jadvir- 
šytę, o, galima sakyti, 
tiesiog iš gatvės į sce
ną atėjo ir šie naujo
kai, daugumoje gimna
zistai: P. Vitkus, G. Bū
tėnas, R. Miečius, Ž.Po- 
dytė, L. Peškys, E. Mom- 
kus ir J. Kapačinskas 
(paskutiniai du meniškai 
sukūrę Petro Keraičio 
ir Jasiaus Šaučiuko vaid
menis), A. Vaitkevičius,
L. Martis, P. Gudonis, 
E. Būtėnas (savitai įdo
miai atlikęs istorijos mo
kytoją pamėgdžiojusio 
mokinio sceną), A. Pau- 
žuolis, N. Sparkytė, D. 
Galėsaitė, A. Laurušo- 
nytė, R. Balutytė ir kiti. 

Apšvietimas buvo paty
rusio vilko V. Žygo, 
technikinis padėjėjas 
Jaunimo teatro aktorius 
R. Vasiukevičius, deko
racijos, santūrio, bet 
įdomios, Juozo Kiburo.

Iš šios gražios koali 
cijos laimėtoju išėjo 
rež. J. Valentinas, nes 
jam pasisekė padaryti 
vientisą, estetinėmis aki
mirkomis sušvintantį 
spektaklį,, kuris pataikė 
į liaudies (masės) šir
dis. Tai įrodė faktas, 
kad antrajam spektakly
je publika jau nebetilpo 
ir apie 100 žmonių turė 
jo grįžti į namus. O to 
kiais spektakliais, ku
riais pasiekiamos ma
sės širdys, žmonės pa

KAIP APSISAUGOTI NUO SLOGOS
Prof. Linus Pauling, 

Nobelio premijos laimė" 
tojas už chemijos moks
lo ir taikos siekius, yra 
parašęs knygą — Vita- 
min C and the Common 
Cold, kurioje nagrinėja 
kaip išvengti nemalonios 
slogos. Nors su jo išva
domis kai kurie daktarai 
nesutinka, bet susipažin
ti yra verta ir gal būt 
naudinga. Juk yra daug 
dalykų medicinoje dėl ku
rių ne visi gydytojai lai
kosi vienodos nuomonės, 
net ir lietuvių tarpe yra 
skirtingai manančių ir 
darančių.

Dr. prof. Linus Paul
ing svarbiausiu vaistu 
nuo slogų laiko vitami
ną C — t.y. ascorbic 
rūgštis. Jis šią rūgštį 
vadina maistu ir tai la
bai svarbiu maistu žmo<_ 
gaus sveikatai. Šios rūgs 
ties ar vitamino C yra 
daugelyje maisto rūšių 
— daržovėse, vaisiuo
se, mėsoje. Šio vitami
no yra gryno, išskirto 
iš vaisių ar cheminiu bū
du pagaminto. Pagal jį, 
žmogus nenaudojęs Vi
tamino C suserga ir gali 
mirti kelių mėnesių būvy
je. Kad žmogus nemir
tų, reikalinga jam kas
dien gauti nemažiau 5 
iki 15 miligramų. Bet 
to kiekio neužtenka bū
ti sveikam ir apsisaugo
ti nuo slogos.

Prof. L. P. mano, kad 
kasdieninė norma turėtų 
būti tarp 250 miligramų 
ir 10 gramų. Tautinė mi
tybos ir maisto tyrimo ta
ryba 1968 m. rekomen
davo žymiai mažesnes 
dozes, būtent kūdy- 
kiams — 35 mg. įdieną, 
vaikams 40 mg., 55 mg. 
moterims ir 60 mg. vy
rams.

Tos ascorbic rūgšties 
didesni kiekiai randami 
žaliuose ir raudonuose 
pipiruose, ropėse —nuo 
100 iki 350 mg. šimte gra
mų minėtų daržovių. 
Apelsinų, citrinų, gra- 
pefruit sultyse šiosrūgš 
ties yra nuo 25 iki 100 
mg. 100-te gramų sul
čių.

Prie geros dietos,nau
dojant daržoves, apelsi
nus , pamidorų sultis, 
žmogus gali gauti nuo 100 
iki 300 mg. minėtos rūgš
ties.

Pagal jįnorintapsisau 
goti nuo nemalonių slo
gų, esą reikalinga žy
miai daugiau sunaudoti 
Vitamino C.

Dr. Irvin Stone (bio
chemikas) ir dr. E. Reg- 
nier rekomenduoja die
nos normą 4-10 gramų. 
Minnesotos Universitete 
buvo daromi bandymai 
su 400 studentų. Pusė jų 

ruošiami ir modernes
nių šių dienų dramatur
gų veikalų būsimiems 
spektakliams. Todėl ti
kiu, kad ir šiuo pažiū
riu "Atžalyno" spektak
liai bus atlikę savo mi
siją.

Neužmirštinas taip 
pat kitas faktas’, kad ke
liolika jaunuolių "Atžaly 
ne" atliko pirmąjį sce
nos krikštą ir ateityje 
jų nuo lietuviškos sce
nos vargu ar benuvary- 
si. Taip čia ir atsikarto
ja paskutiniai "Atžaly
ne" pjesės žodžiai prieš 
užsidarant uždangai:

"Atžalynas auga! Taip 
auga gražus atžalynas 
Lietuvai!"

VI. Ramojus

gavo C vitamino po dvi 
tabletes po 100 mg C per 
dieną per 28 savaites, o 
kiti nieko. Paaiškėjo jog 
slogos sumažėjo 15%.

Dr. Stone pats ėmė 
per 10 metų nuo 3 gr. iki 
5 gr. kasdien ir per tą 
laiką niekad neturėjęs 
slogos. Jis siūlo naudoti 
1.5 gramo kasdien ascor
bic rūgšties ištirpytos 
apeldinų ar pamidorų sul 
tyse ar vandenyje. Paju
tus slogos simptomus 
tuojau paimti 1.5 gr. ir 
po to pakartoti kas valan 
dą ir po trijų dozių po 
1.5 gr. slogos simptomai 
pranyks ią. Kad būtų 
veiksminga, reikia tuo
jau naudoti, kai pajunti 
slogos reiškinius.

Dr. Gildersleeve pasi
sako, kad jo tyrimai pa
rodė 95% C vitamino po
veikį nuo slogos. Jis nu- 
suskundė, jog medicinos 
žurnalai nespausdina to
kių pranešimų, nes esą 
jie nustotų gauti skelbi
mus iš patentuotų vais
tų gamybos firmų, ku
rios gamina vaistus nuo 
slogų ir kurie nieko ne
padeda.

Mitybos ir maisto ty
rimo taryba sako, kad 
jeigu būtų paimta per die
ną daugiau negu 60 mg. 
tada iš organizmo paša
lintų uriną.

Dr. L.P. rašo, kad tie 
vaistai, kurie rekomen
duojami per spaudą, ra
diją ir televiziją nuo slo
gų esą kenksmingi ir pa
vojingu žmogaus svei
katai. Nuo tų vaistų esą 
susirgimų ir net miri
mų. Esą JAV žmonės iš
leidžia per pusę bilijono 
dol. dėl slogų vaistų, bet 
jie nepagydo ir neapsau
go nuo slogos.

Jis rekomenduoja nuo
1 gr. iki 2 gr. per dieną 
C vitamino. Ši rūgštis 
esą kraują apsiekia per
2 ar 3 vai. po paėmimo. 
Esą geriau paimti per 
tris kartus po 250 mg. 
ascorbic rūgšties.

Plačiau buvo aprašyta 
The Detroit News sau
sio 17 d. žurnale. Atro
do, kad dr. Adomavi
čiaus rekomendacijos 
gerti litrais vaisių sul
tis sutinka su šiuo siū
lymu. (am)

ENGINEER
MACH1NE DESIGN

We seek a graduate engineer vvith 
heavy duty machine design back- 
ground capable of developing new 
design ideas obtained from field stud- 
ies. Requires the supervision of the 
preparation of design an detailed 
dravvings on veneer machinery. Mušt 
have experience vvith hydraulic, pneu- 
niatic, and electrical controls.
Send your resume and salary require- 
ments to the Director of Personnel 

COE MFG. CO.
b09 BANK ST.

PA1NESVILLE, OHIO
An Equa) Opportunity Employer
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L, .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
BRONIUI GRAŽULIUI

60 METŲ

Praeitą sekmadienį, sau
sio 24 d., Br. Gražulis, Sa- 
lamander barų krautuvės 
Clevelande savininkas, at
šventė savo 60 metų am
žiaus sukaktį.

Sukaktuvininkas, Suval
kijos ūkininko sūnus, yra 
baigęs Marijampolės Ry
giškių Jono gimnaziją, Hu
manitarinių mokslų fakul
tetą Kaune ir Prekybos In
stitutą Klaipėdoj. Turėda
mas tokį dvilypį teoretinį 
išsilavinimą, sukaktuvinin
kas ir savo gyvenime stip
riai pasireiškė prekybinin
ko ir pedagogo veikloje.

Jau Lietuvoje Bronius, 
šalia tarnybos (buvo Valiu
tų Komisijos referentas) 
turėjo įsteigęs Galanterijos 
krautuvę, importo prekybos 
bendrovę "Gabija” ir buvo 
stipraus Lietuvos Banko 
tarnautojų kooperatyvo rei
kalų vedėjas. Užėjus bolše
vikams šios įmonės buvo 
sulikviduotos, o ir pats su
kaktuvininkas iš darbo at
leistas.

Laike vokiečių okupacijos 
perėjo į pedagoginę veiklą: 
Lietuvoje mokytojavo Ma
rijampolės Ryg. Jono gim
nazijoj, o Vokietijoje — 
Oldenburgo gimnazijoje. Ir 
mokytojaudamas neiškentė 
neįsijungęs į prekybinę vei
klą: yra suorganizavęs po
rą mokinių kooperatyvėlių, 
■o be to buvo ir dviejų sto
vyklų kooperatyvų vedėjas.

Atvykęs į Ameriką ir pa
sitaupęs keletą šimtų dole
rių, vėl pradėjo verstis pre
kyba. Vienu tarpu adminis
travo net 4 krautuves: Bal
tic Delicatessen, Baltic 
Trading House ir Salaman- 
der batų krautuves Cleve
lande ir Detroite, šiuo metu 
pasiliko tik vieną krautuvę 
— Salamander, Clevelande.

Laisvalaikį Bronius pra
leisdavo rašinėdamas bei 
piešdamas. Be atskirų 
straipsnelių tilpusių įvai
riuose laikraščiuose Lietu

LKS ŽAIBO DVIDEŠIMTMEČIO
MINĖJIMAS

VASARIO MĖN. 6 D., ŠEŠTADIENĮ.
1 vai. p. p. sporto rungtynės St. 

Clair Rccreation Center salėje, 6250 
St. Clair Avė.

7:30 vai. v. AKADEMIJ A-B AN
KETAS Šv. Jurgio parapijos salėje.

Programoje rašyt, humoristas ALO
YZAS BARONAS. Salės dekoracijos 
— P. MAŽELIO. Stalai po 10 žmonių 
užsakomi pas K. Marcinkevičių, N.

Maželienę, R. Babicką, V. Staškų, A. 
Kijauską.

Šokiams gros J. PAŽEMIO or
kestras.

voje, parašė keletą straips
nių į Draugą bei Dirvą. 
Taip pat jis yra parašęs po
rą scenos veikalėlių, kurie 
dideliu pasisekimu buvo su
vaidinti Marijampolės ir 
Oldenburgo gimnazijų sce
nose. Be to Amerikoje reda
gavo ir išleido vertimą 
knygos ”Širdies Priepuliai”. 
Įdomu, kad ši knyga buvo 
perspausdinta ir Lietuvoje.

Sukaktuvių proga, sukak
tuvininkas, žmonos Akvili- 
nos talkinamas, savo na
muose pavaišino kavute ke_ 
letos organizacijų atstovus 
ir apdovanojo jų atstovau
jamas organizacijas pinigi
nėmis dovanomis. Dovanos 
teko Tautos Fondui ir Bal
iui, abejoms lituanistinėms 
mokyklos ir Vasario 16 
gimnazijai, Čiurlionio an
sambliui ir Grandinėlei, lai
kraščiams Draugui, Dirvai 
ir lietuvių radijo valandėlei 
"Tėvynės Garsai’’, be to, 
šv. Jurgio parapijai. (k)

• Pranas Penkauskas, 
Vilties draugijos šimtinin
kas ir didelis Dirvos rėmė
jas, grįžo iš ligoninės ir 
šiuo metu sveikta namuose.

• Visuotinis metinis SLA 
136 kuopos narių susirinki
mas kviečiamas sausio 31 
d., 12 vai. Lithuanian Vil
lage bendrovės salėje (877 
E. 185 St.).

Numatomi p r a n ešimai 
apie praeitų metų veikimą, 
metinės apyskaitos ir kuo
pos valdybos bei kitų orga
nų rinkimai.

Tad prašomi visi nariai 
atsilankyti ir pakviesti sve
čius, ypač tuos, kuriuos ma
noma prirašyti prie didžio
sios Susivienijimo šeimos.

• Wrestling imtynės vėl 
grįžta į Clevelando Areną, 
3717 Euclid Avė. ir šį ket
virtadienį, sausio 28 d., 8 
v. v.įvyks sensacingiausios 
imtynės, dalyvaujant 18 
garsiems imtininkams, kaip 
The Sheik, Ernie Ladd, bro
liai Fargo, Flying Fred, 
Jess Ortega ir kt.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenos kasoje ir 
Richman’s krautuvėje mies
te, 736 Euclid Avė. (S)

KAS ĮGALIAVO JUOS KALBĖTI 

MUSU VARDU?

The Plain Dealer sausio 17 
d. sekmadienio laidoje tilpo il
gas straipsnis apie tautybių gru
pes Amerikoje ir taip vadina
mą jų "neišsipildžiusigyvenimo 
sapną". Atsirado trys "tautybių 
vadai" kurie nutarė, kad geru
mu Amerikoje nieko negalima at - 
siekti, todėl tautybių žmonėms 
reikia jungtis su juodaisiais ir 
kartu kovoti dėl geresnio ryto
jaus. Toks jų nutarimas yra ne 
tik mums nepriimtinas, bet ir 
pavojingas.

Šie trys vyrai, kurie kai ku
riems lietuviams yra visai nepa
žįstami, niekad mumis anksčiau 
nesirūpino. Mes Amerikoje esa
me jau apie 20 metų ir patys sa-» 
vo prakaitu sugebėjome sukurti 
tai, ką turime. Sugebėjome iš
mokslinti savo vaikus, sukūrė
me įvairias organizacijos, mo
kyklas ir t.t., kurias patys iš
laikome. Mes Amerikai esame 
davę mokslininkų, profesionalų 
ir patys prisidėję savo kultūri
niu ir visuomeniniu veikumu 
Amerikos gėrovai.

Kyla klausimas, kas tie trys 
vyrai yra ir koks jų tikslas?

Visi yra politikieriai, bet vi
suomet buvo atlyginami už sa
vo darbą. Tikslas jų neaiškus.

Paveikslas, kuris atspaustas 
prie straipsnio, sukėlė skaity
tojui nemalonių minčių. Jame at
vaizduotos 2 suspaustos kumŠ- 
tys, viena balta, kita juoda,abie 
jų kumščių maži pirščiukai su
jungti; žemiau jų Amerikos vė
liava.

Argi mums reikalinga ši są
junga? Juk mes savo kultūra ir 
išsislavinimu stovimedaugaukš- 
čiau.

Šie trys vyrai, kurie vadina 
save tautybių vadais nori įtikin

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka

5'/,% iki 6 %
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

Clevelando Public Auditorium patalpose vasario 28 d. atidaroma 
tradicinė Namų ir Gėlių Paroda, kurioj bus parodytas arch. Wil- 
liam Koster sukurtas naujai koncepcijai pritaikytas modernus na
mas "Many Sides of Living”, duodąs privatiškumo kiekvienam šei
mos nariui, šis namas gąlįs būti pritaikytas ir mažesniam sklypui. 
Parodoje jis bus pilnai apstatytas baldais ir aplink įrengtas sode
lis. Publika galės lankyti nuo vasario 20 iki 28 d. Bilietai į parodą 
jau gaunami sodininkystės klubuose ir pas gėlininkus.

"Rūtos" sekretorius A. Markevičius su svečiais, bendrovės da
lininkais, inž. A. Stepaičiu ir ponia, prie naujai statomo "Rūtos” na
mo Santa Monica, Calif.

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

ti amerikiečių visuomenę, kad 
mes esame jų skriaudžiami. 
Vienoje to straipsnio vietoje net 
šitaip pasisako: "Nei juodieji 
nei tautybių žmonės dar tikrai 
nesupranta kokias jie galėtų tu - 
rėti galimybes. Pirmoji prie
žastis yra baltoji anglosaksų 
protestantų visuomenė, kuri vi 
suomet kontroliavo Amerikos 
ekonomiją. Tautybių žmonės ir 
juodieji atvyko į Ameriką vė
liau. Didžiausia dalis pinigų, 
bankai, industrija, visuomet bu
vo anglosaksų rankose. Juodie
ji ir tautybių žmonės, gali
ma sakyti, jei nebuvo jų aukos, 
tai buvo jų išnaudoti.

Toks pareiškimas yra labai pa 
vojingas, nes atrodo, kad mes 
norime prieiti prie anglosaksų 
sukrauto turto revolicijos ke
liu ir kesinamės suskaldyti jų 
visuomenę Amerikoje.

Mums taip pat siūlo paanali
zuoti galimybes susiartinti su 
juodaisiais. Siūloma daugiau su 
jais bendrauti, nes, girdi, mes 
turime "daugiau socialinių ir 
ekonominių interesų su juodais, 
rudais, ir taip vadinamais "hill 
billies", negu kad mes galvo
jame".

Perskaičius šį straipsnį kyla 
klausimas, ar šie trys vyrai tu 
ri teisę taip apie visas tauty
bes kalbėti? Kas juos įgalia- 
vo? Ar mūsų atstovas Cle
velando tautybių sąjūdyje taip 
pat šiam straipsniui pritarė?

Šie trys vyrai kalba Tautybių 
Sąjūdžio vardu, kurio įkūrėjas 
yra apskrities kontrolierius 
Ralph J. Perk. Amerikiečių vi
suomenė nežino kas tam sąjū
džiui priklauso, o kas ne, to
dėl dėl šio straipsnio galime vi
si nukentėti. Amerikos Kariuo
menė surašė visų revoliucijo- 
nierių pavardes ir antrašus, ir 
pavadino tai "juodu sąrašu”. 
Po šitokio straipsnio į šį sąra 
šą turi galimybių patekti ir šie 
trys "tautybių vadai".

Pasiteiravus, sužinojau, kad 
tas straipsnis buvo rašytas su 
tikslu, kad gauti pinigų iš val
džios įvairioms tautybių organi
zacijoms, tačiau sunku yra

jiems patikėti, nes čia yra 
įmaišyta ir daug nešvarios po
litikos. Taip pat negalima pri
leisti, kad tautybių žmonės bū
tų naudojimi šiuo būdu pinigams 
išgauti. Mano nuomone tai yra 
žemiausias būdas ir nesiskai
tymas su mumis. Lietuvių orga - 
nizacijos turėtų ano straipsnio 
autorių ir tuos tris "tautybių 
vadus" perspėti ir protestuoti, 
kad jie kalbėtų tik savo vardu.

R. Premeneckienė

• SLA 14 kuopos susi
rinkimas įvyks vasario 8 d., 
pirmadienį, 6:30 v. v. Mint 
Tavern svetainėje, 397 E. 
156 St. (buv. P. Šukio res
torane) .

• Visi svetimšaliai, gyve
ną Amerikoje ir neturį JAV 
pilietybės, nuo 1971 m. sau
sio 1 iki 31 d. turi užpildyti 
registracijos kortelę, kuri 
gaunama pašte.

Neužsiregistravę, gali bū
ti smarkiai nubausti.

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

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

• Gėlių pardavėjai yra 
geriausi specialistai 
kaip atskirti nevedusius 
vyrus nuo vedusių: ne
vedę perka gėles beveik 
kas savaitę, vedę — kar
tą į metus!

• Žmogus, kuris nie
kad nekeičia savo nuo
monės ir neprisipažįs
ta savo klaidose — rytoj 
nebus išmintingesnis, 
negu jis yra šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
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!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* PLB VALDYBOS 
posėdis įvyksta šį šeš
tadienį, sausio 30 d. 5 
v. p.p. Lietuvių Namuo
se, 877 E. 185 St. Cle
velande, Ohio. Numa
toma, kad dalyvaus visi 
valdybos nariai.

• Inž. Eugenijus ir Dan
guolė Bartkai atostogauja 
Floridoje. Vasario pradžio
je, grįždamas iš atostogų 
inž. E. Bartkus lankysis Vi
durio Amerikoje, kur jo va
dovaujama Bartkus and 
Associates, Ine. EI Salva
dore dirba prie krašto greit
kelių statybos.

• LB Detroito apylinkės 
valdyba atsiuntė Dirvai pa
remti 25 dol. už atliktus 
1970 metų bėgy Detroito ir 
apylinkės lietuviams patar
navimus.

Už parama Dirva nuošir
džiai dėkoja

• ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus valdyba, vykdyda
ma skyriaus metinio susi
rinkimo nutarimą, atsiuntė 
100 dolerių padidinimui 
skyriaus įnašų Vilties drau
gijoje iki 600 dolerių su
mos.

Skyriaus iždininkas P. 
Damijonaitis, siųsdamas če
kį, kartu skyriaus vardu iš
reiškė nuoširdžius linkėji
mus draugijos valdybai.

Už parama Vilčiai, o tuo 
pačiu ir Dirvai, Elizabetho 
skyriui reiškiame nuošir
džią padėką.

NEW YORK

MINĖJIME KALBĖS 
DR. RIMAS VAIČAITIS

Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo šventės Vasa
rio 16 dienos minėjimą New 
Yorke šiemet ruošia ALTos 
skyrius, v a d o v a u jamas 
Aleksandro Vakselio, Fran- 
klin Lane mokyklos salėje.

P a g r i n diniu kalbėtoju 
bus Rimas Vaičaitis, Co- 
lumbijos Universiteto pro

A. A.
ANTANINAI VAIČAITIENEI

mirus Lietuvoje, jos dukteriai A. DAMHOFF ir 
sūnui VINCUI VAIČAIČIUI, taip pat jų šeimoms, 
liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiu

Ona Dailidienė 
Syracuse, N. Y.

Mielai motinai Lietuvoje mirus,

p. GENOVAITĘ MODESTA VIČIENĘ

ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia

Jurgis Stravinskas

fesorius, kuris yra prieš de
šimtį metų atvykęs iš Lie
tuvos pas savo tėvelį Chi
cagoje. Per du metus pasi
ruošęs anglų kalbą įstojo į 
Illinois universitetą 1962 
m. ir 1967 m. gavo bakalau
ro diplomą iš aeronautikos 
inžinerijos. 1968 m. įgijo 
magistro laipsnį ir 1970 ga
vo inžinerijos daktaro laips
nį ir nuo rugsėjo mėnesio 
dėsto Columbijos universi-

RŪTOS' BENDROVĖS KLESTĖJIMAS
Kalėdų švenčių proga 

"Rūta" susilaukė itin gau 
šių lankytojų, besidairan 
čįų po veikiai augančias 
nuosavybes. Juo toliau, 
juo labiau plinta susido
mėjimas sėkminga bend
rovės pažanga.

Narių skaičiai jau im
ponuoja. Tokių bendri
ninkų turima įvairaus 
amžiaus, įvairių profe
sijų ir iš įvairių JAV vie
tų. įgyvendinti užsimoji
mai ir darbai sukeliapa- 
sitikėjimą "Rūta" Ine. ne 
tik lietuvių, bet jau ir 
amerikiečių visuome
nėje.

Bet kurie vadovybės 
pareigūnai maloniai pri
ima lankytojus ir labai 
noriai rodo statybas bei 
baigtus pastatus. Šitokia 
gera proga teko sutikti 
seniai bematytus chica- 
giečius, "Rūtos” narius: 
bendrovės viceprezi
dentą verslininką J. Kar, 
velį ir inž. A. Stepaitį 
su ponia.

Tuo tarpu "Rūta" spar
čiai vystoma gražiame 
Los Angeles priemiesty 
je — Santa Monicoje — 
prie pat Ramiojo vande
nyno. Oras švelnus, pa
plūdimys viliojąs, neirū 
ko, nei taršo nėra, tad su
prantama, jog čia esanti 
jau didelė lietuvių nau
sėdija, laimingai augan
ti, jau turinti veiklią LB- 
nės apylinkę ir t.t.

Statybos vykdomos pla 
čiu mastu. Nors kapitalo 
dalis naudingai inves
tuota į jau praktiškai nau
dojamus pastatus, betžy 
miausios pastangos krei 
piamos į naująsias sta
tybas. Ketvertas didžiu
lių butnamių (apartamen
tų) jau apgyvendinti. Da
bar statomi du kitokie: 
vienas 23 butų, kitas —

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

tete, New Yorke.
C h i c agoje gyvendamas 

priklausė lietuvių sporto or
ganizacijoms ir dalyvavo 
eilėje varžybų. Taip pat pri
klausė Studentų Sąjungos 
tautinių šokių grupei ir Lie
tuvių Scenos Darbuotojų 
rateliui. Buvo narys ir vė
liau pirmininkas lietuvių 
studentų sąjungos Illinois 
universitete.

Rimas yra vedęs chica- 
gietę Auksę Paplėnaitę ir 
augina 9 mėn. dukrą.

• Pianistas Antanas Sme
tona koncertuos vasario 22 
d. New Yorke Tully Hali, 
Lincoln Center. Bilietus jau 
dabar galima gauti kasoje.

7-nių. Vasario - kovo 
mėnesį bus pradėta vėl 
dvi naujos didesnio mas
to statybos.

Netenka nė minėti visų 
moderniausių tobulini
mų bei patogumų. Kitaip 
atrodo vaikų klausimai. 
Jeigu į vieną namą bus 
priimami vien suaugusie
ji gyventojai, tai kitame 
žadama vaikų priežiūra 
ir net vaikų darželis. Tai 
svarbi paslauga dirban
tiems tėvams.

Šitaip investuojamos 
lėšos aiškiai didėja, nes 
Kalifornijoje nekilnoja
mas turtas yra valdžios 
garantijomis apsaugo
tas.

Tad šiandien "Rūtą" 
jau drąsiai galima va
dinti viena stambiausių 
lietuviškų bendrovių Ka
lifornijoje. "Rūtos" sėk
mingo augimo priežas
tis glūdi jos valdybos 
sumanume, darbštume, 
sąžiningai atliekant už
sibrėžtas statybas šia
me saulėtame Ramiojo 
vandenyno pakraštyje.

Belieka tik palinkėti, 
kad ir toliau taip augtų 
"Rūtos" Ine., plėsdama 
savo veiklą ne tik Santa 
Monicoje, bet ir visoje 
Kalifornijoje.

V. Galiūnaitis

Prie naujai statomų "Rūtos" b-vės namų Santa Monicoj, Calif.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į 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

DAINUOS MIAMI, FLORIDOJE

Solistė Aldona Stempužienė vasario 10 d, dainuos Miami, Flo
ridoje, Bayfront Parko amfiteatre su orkestru, kuriam diriguoja 
Caesar La Monaca, Ji atliks lietuviškas dainas ir operų arijas. 
Vasario 14 d. Miami Lietuvių Klube, Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjime, ji atliks dalį meninės programos. Minėjimo 
ir koncerto rengėjai yra ALT Miami skyrius, kuriam pirmininkau
ja A.D. Kaulakis, o valdybos narės yra J. Jazbutienė, E. Yankus ir 
buvusi clevelandietė M. Misčikienė.

KRUPAVIČIUI PAGERBTI AKADEMIJA 

LOS ANGELES MIESTE
Organizacijų sambū

rio suorganizuotas ko
mitetas , pirmininkau
jamas J. Cingos, sausio 
17 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje suorgani
zavo mirusio prel. M. 
Krupavičiaus minėjimą 
- akademiją.

Parengimas buvo ge
rai parengtas ir sutrau
kė pilną salę dalyvių.

Prof. J. Kuprionis kal
bėjo tema: Krupavičius 
Lietuvių tautos tarnybo
je. Prelegentas plačiai 
išaiškino žemės refor
mos būtinumą kiekvieno
je agrarinėje valstybėje, 
kur žemės alkis veikia 

socialinius visuomenės 
santykius. Krupavičius 
tai pramatė vos Lietuvos 
valstybė ėmė kurtis ir 
žengti pirmuosius savo 
žingsnius. Žemės refor 
ma susikerta su krikš
čionybės kaip ir sank
cionuota nuosavybės 
gerbimo tradicija, to
dėl Krupavičiui, kaip dva. 
siškiui, reikėjo ypatin
gai daug atsidavimo, iš- 
radinumo, darbo, kol įti 
kino, kad žemės refor
ma, atim ant iš kitų nuo 
savybės teise priklau
sančią žemę ir atiduo
dant ją žemės reikalin
giems, yra krikščio
niškai suprastas socia
linis teisingumas.

A. Devenienė kalbėjo 
tema: Krupavičius trem
tyje. Tačiau prelegentė 
išplėtė temą. Labai 
vaizdingai ji parodė ir 
Krupavičių kaipo žmo
gų, su jo temperamentu 
santykiu su jį supusiais 
asmenimis. Minėdama 
daugelį situacijų, net at- 
kurdama dialogus, pre
legentė atkūrė kaip gy
vą Krupavičių pirmomis 
tremties dienomis Vokie. 
tijoje, bendruomenės 
steigimo dienomis, kri
zės dienomis Vengrijos 
sukilimo metu, vėliau 
jau pasitraukus iš visuo
menės veikimo Chicago
je. Tai buvo labai įdo
mus, kaip liudininko liu 
dyjimas, pranešimas, tu 
rįs būti kada nors rašy
ta forma išlikti ateičiai.

Meno dalyje Raimon
da Apeikytė su meni
ninkės ir muzikės pro
fesionalės stiprumu at
liko Fr. Liszto Funeral 
les, vyrų trio (Br. Sėliu- 
kas, A. Polikaitis ir R. 
Dabšys), moterų duetas 
(Z. Kalvaitienė, ir O. 
Deveikienė) ir solistė 
(sopranas Birutė Dab- 
šienė) padainavo kelio
lika lietuvių kompozito
rių kūrinių. Akompana
vo muz. O. Metrikienė. 
Arch. E. Arbas perskai 
tė Krupavičiaus testa
mentą. Buvo ir M. Kru
pavičiaus autentiškas 
žodis iš fonografo. Mi
nėjimas puikiai pavyko.

(m)

LB ŠEŠTOSIOS TARYBOS 
ANTROSIOS SESIJOS

NUTARIMAI
L Jungtinių Amerikos Valsty

bių Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba nutarė:

a) Įgalioti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lieuvių Bendruome
nės Centro Valdybą kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybą siū
lant pradėti pasitarimus Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenei (JAV LB) ir Ame
rikos Lietuvių Tarybai (ALT) 
susijungti Į vieną organizaci
ją. Ta organizacija pilnai at
stovautų visai Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuvių visuome
nei ir vykdytų visus jos politi
nius bei kultūrinus uždavinius.

b) Tam klausimui sekančioje 
JAV LB Tarybos sesijoje skir
ti pakankamai laiko.

2. Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruomenės 
Taryba JAV Lietuvių Bendruo
menės renkamų pinigų klausi
mu nutarė:

a) JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba Vasario 16 šventės 
progą skatina aukoti kiekvieną 
lietuvį, ne tik tą, kuris atsilan
ko į Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės minė
jimą, bet ir tą, kuris dėl įvai
rių priežasčių negali atsilanky
tu

b) Vasario 16 auka yra ski
riama ne vietinių, bet centrinių 
institucijų Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

c) Pats aukotojas apsispren
džia, kuriai Lietuvos laisvinimo 
institucijai jis auką skiria, ir 
jam sudaromos sąlygos savo au
ką paskirstyti. Centro Valdyba 
yra prašoma šia prasme susi
tarti su kitais laisvinimo veiks
niais.

d) JAV Lietuvių Bendruome
nė siekia, kad veiksnių savų rei
kalų rinkiavos būtų vykdomos 
bendru susitarimu ir ne tuo pa
čiu laiku.

e) JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba įgalioja Centro Val
dybą įgyvendinti suvienyto fon
do mintį laisvinimo reikalams 
finansuoti.

f) Institucijos ir organizaci
jos, norinčios per Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes aukų 
rinkti, dėl rinkliavų tariasi su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba. įvairios apy
linkėse surinktos specialios au 
kos, skirtos ne vietiniams rei
kalams, perduodamos atitinka
moms institucijoms ir organi
zacijoms per JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdy
bą.

3. JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba liūdi dėl Simo Ku
dirkos tragedijos ir reiškia pa
dėką visiems asmenims, or
ganizacijoms ir ypatingai jau
nimui, gaivališka jėga stoju
siems ginti Lietuvos reikalų. 
JAV LB Taryba pasisako už 
koordinuotą veiklą Simo Kudir 
kos gelbėjimo byloje ir visuo
se Lietuvos laisvinimo reika
luose. JAV Lietuvių Bendruo
menė remia Simo Kudirkos by
los reikalui sudarytą centrinį 
koordinacijos komitetą Bosto
ne.

4. JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba dėkoja:

a) JAV LB Philadelphijos apy
linkei ir JAV LB Centro Valdy
bai už sesijos globą;

b) visiems sesiją sveikinu
siems asmenims ir organiza
cijoms.

5. JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba priėmė visą eilę 
kitų nutarimų, liečiančių JAV 
LB organizacinius bei adminis
tracinius reikalus (pakeitė JAV 
LB Įstatų 34-tą straipsnį, pa
didino Tarybos nariųskaičių,pa
tvirtino JAV LB CV atskirų sri
čių veiklos planus ir sąmatą, 
patvirtino JAV LB Kultūros Fon
do pirmininką Anatolijų Kairį, 
patvirtino JAV LB Garbės Teis - 
mo statutą, ir kt.).

JAV LB Bl-sios Tarybos 
Prezidiumas (Vytautas Ka- 
mantas, Vaclovas Kleiza, 
dr. Edmundas Lenkauskas, 
dr. Stepas Matas, dr. An
tanas Razma)

Skaityk fr platink 
DIRVĄ
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