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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BLOGOS ŽINIOS
INVAZIJAI | LAOSĄ NESISEKANT

Šias eilutes rašant, 
pranešimai apie P. Viet
namo kariuomenės inva
ziją į Laosą buvo liūd
ni. Susitikę su griežtu 
šiaurės Vietnamo kariuo
menės pasipriešinimu, 
Pietų Vietnamo daliniai 
nepaisant visos JAV avi
acijos talkos, sustojo, ir 
iš kaikurių pozicijų net 
turėjo pasitraukti.

Jau prieš pradedant tą 
invaziją buvo žinoma, 
kad Šiaurės Vietnamas 
toje Laoso dalyje turėjo 
tarp 30 ir 40.000 vyrų, 
kurie, tiesa, buvo plačiai 
išskirstyti. Žinios apie 
ruošiamą invaziją nebu
vo priešui paslaptimi. 
Jis galėjo savo dalinius 
sutelkti apie plentą Nr.

Amerikos Lietuvią Tarybos 
delegacija Washingtone

Š.m. vasario mėnesio 
16-18 d. ALT pirm. dr.
K. Bobelio vado vau j am a 
delegacija, kurioje taip 
pat dalyvavo vysk. A. 
Deksnys, buvęs ALT 
pirm. E. Bartkus ir Cle
velando skyr. pirm. A. 
Pautienis lankėsi Wa- 
shingtone.

Delegacija dalyvavo 
vasario 16 dieną Lietu
vos Respublikos Pasiun
tinybės suruoštame pri
ėmime, kur susitiko su 
eile JAV pareigūnų ir 
tautybių atstovų. Taip 
pat buvo susitikta su 
apaštališkuoju nuncijum 
arkiv. Raimondi ir padė
kota už Švento Tėvo in
tervenciją dėl Vytauto Si- 
mokaičio mirties baus
mės pakeitimo.

Vasario 17 dieną, de
legacija turėjo ilgesnįpo- 
kalbį su Doyle Martin, 
JAV Valstybės Departa
mento pareigūnu Rytų Eu - 
ropos reikalams, kur bu 
vo daromi žygiai pagel
bėti Lietuvos pasiuntiny- 
bėms ir bandoma išgau
ti Simo Kudirkos palikti 
daiktai ant Vigilant lai
vo.

Popietėje, delegacija 
dalyvavo Jungtiniame 
Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto posėdyje kar
tu su latviais ir estais. 
Posėdyje buvo svarsto
mi vizito pas JAV Vice
prezidentą Agnew reika
lai, Voice of America ir 
Radio Free Europe klau
simai ir pirmosios Šiau 
rėš Amerikos Pabaltie
čių informacinės konfe
rencijos paruošiamieji 
darbai. Taip pat nutarta 
paruošti memorandu
mus dėl pabėgėlių glo
bos ir įteikti juos JAV 
delegacijai Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių 
Komisijos konvencijai, 
kuri susirenka Genevo- 
je šio mėnesio gale. Va- 
dovau j antis rotacine s is - 
tema, ALT pirm. dr. K. 
Bobelis perėmė Komite
to pirmininkavimą atei
nantiems metams.

Vasario 18 d. Vysk. 
Antanas Deksnys atlai
kė Šv. Mišias Šiluvos

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
9, kuris buvo logiškas pa
sirinkimas invazijai. 
Mat, tas plentas, ar tiks
liau jo likučiai, kirto Ho- 
Čimino kelių reizginį, 
kuriuo ėjo visas susi
siekimas ir tiekimas 
tarp Hanojaus ir komu
nistų kariuomenės dalių 
operuojančių Pietų Viet
name ir Cambodijoje. 
Jei invazijos jėgoms bū
tų pasisekę pasiekti Se- 
pone miestelį — Ho Či- 
mino keliai būtų perkirs
ti ir visa komunistų ka
riuomenė į pietus nuo 
plento Nr. 9 būtų didelia
me pavojuje.

Kaip dabar atrodo, už
davinys pasiekti Seponę 

koplyčioje ir sukalbėjo 
gražią invokaciją JAV 
Atstovų Rūmuose. Dele
gacija aplankė Atstovų 
Rūm ų pirmininką, Spea- 
ker, Carl Albert, kongr. 
Melvin Price, Daniel 
Flood ir lankėsi kelių 
kitų Kongreso narių įs
taigose. Po to delegaci
ja dalyvavo Lietuvos ne
priklausomybės sukak
ties minėjime JAV At
stovų Rūmuose, kurįpra 
vedė kongr. Danei Flood ?

Pa.
Delegacija taip pat ap

lankė specialų JAV Pre
zidento asistentą Geor
ge Bell, kuris delegaci
ją pakvietė dalyvauti Pre
zidento Nixono suruoš
tame Italijos premjerui 
Colom bo sutikime Bal
tųjų Rūmų sodelyje.

DELEGACIJA JAV 
SENATE

Š.m. vasario mėn. 23 
d. ALT delegacija susi
dedanti iš buvusio ALT 
pirm. inž. Eugenijaus 
Bartkaus, ir Wahingto~ 
no lietuvių dr. J. Genio 
ir p. Bačkaičio, lankėsi 
JAV Senate, kur vyko 
Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas.

Pagrindinę kalbą pa
sakė senat. Charles Per- 
cy (III.) Pareiškimus pa
darė dar 9 senatoriai.

New Yorke surengtame Vasario 16 minėjime Operetės choras, vadovaujamas muz. M. Cibo, išpildęs 
meninę programą. v- nuotrauka

buvo pavestas apie 14. 
000 Pietų Vietnamiečių, 
atseit šiaurės Vietna
mas galėjo prieš juos 
sutelkti 2 ar net 3 kartus 
daugiau. Jų naudai kalbė
jo ir faktas, kad jiems 
reikia gintis, bet nepul
ti. Iš kitos pusės — juo 
didesnė priešo koncen
tracija, juo didesnius ir 
vertingesnius taikinius 
gauna amerikiečių avia
cija. Kartu tačiau reikia 
atsiminti, kad tas Laoso 
kampas yra labai kal
nuotas ir dažnai keli vy
rai kalnų ar kalvų vir
šūnėse gali lengvai ap
šaudyti ir numušti že
mai skrendančius heli
kopterius , š audydam i
net horizontaliai.

Pirmom dviem inva
zijos savaitėm besibai
giant (invazija prasidė
jo vasario 4 d.) atrodė, 
kad invazijos jėgos bus 
gerokai įklimpusios ir 
kai kurie daliniai, ku
rie turėjo ginti pozicijas 
saugančias plentą Nr. 9, 
iš savo pozicijų net pa
bėgo. Svarbiausia, inva
zinės jėgos užblokavo tik 
pusę Ho Čimino kelio, 
vakarine puse jis vis dar 
gali naudotis, tik, kaip ii 
anksčiau, aviacijos už
puolimų kliudomas. Is 
600 tai operacijai pri
skirtų helikopterių per 
pirmąsias dvi savaites 
24 buvo visai sunaikinti 
ir dar didesniam skai
čiui padaryta daugiau ar 
mažiau žalos.

Tokiu būduSaigonas ir 
Washingtonas (nes prezi
dentas Nixonas tai opera 
cijai pritarė po ilgesnio 
svyravimo) atsidūrė 
prieš sunkų galvosūkį: 
siųsti daugiau savo jėgų 
į ten prasidėjusias kau
tynes ar iš tenpasitrauk- 
ti, nepasiekus savo užsi
mojimo.

Antrasis atvejis būtų 
labai nemalonus, nes by
lotų už tai, kad Pietų Viet
namiečiai net ir su masy
via JAV aviacijos talka 
nepajėgia susidoroti su 
komunistais. Ir kadangi 
pralaimėjimas Laose ne
pakeis prezidento Nixo- 
no nusistatymo iš ten (ir 
visos pietryčių Azijos) 
pasitraukti, galima iš
vedžioti, kad dabar jau 
aišku, jog po poros metų 
Saigonas bus perkrikš
tytas Ho Giminu miestu.

New Yorko miesto burmistro John Lindsay deleguotas atstovas John E. Zuccotti perskaitė Vasario 16 
minėjime New Yorke burmistro deklaraciją ir pasakė.trumpą kalbą. V. Maželio nuotrauka

Ar galima Rusijoje revoliucija?
Dabartinę Rusiją su

daro 241.748.000 gyven
tojų, iš kurių tik 122 mi
lijonai yra rusų, o liku
sieji yra bolševikų pa
vergti kitataučiai. Net ir 
rusų tauta kenčia tą pa
čią bolševikinę vergiją, 
nes 14 mil. komunistų 
prievarta valdo 122 mil. 
rusų ir apie 120 mil. ki
tataučių. Komunistinėje 
Rusijoje gyvena apie 100 
įvairių tautų. Kai kurios 
iš jų yra gana didelės, 
kaip ukrainiečiai, kurių 
yra apie 40 mil.,baltgu- 
džiai — per 8 mil. uzbe
kai — 6,5 mil., totoriai 
— 5,3 mil., kazokai — 
4,3 mil. etc. Vieni ten 
vergauja nuo komunisti-

Tenka kartu pastebėti, 
kad pirmosios žinios ir 
įspūdžiai gali būti klai
dingi. Kartu reikia tikė
tis, kad amerikiečių ka
riuomenės štabas, kuris 
parengė visos tos opera
cijos Dewey Canon II, 
kuri vėliau buvo per
krikštyta į Lam Son 719 
(pagal vietovę, kurioje 
vietnamiečiai 17 amžiu
je nugalėjo kiniečius) tu 
rėjo galvoje ir tokio stip - 
raus šiaurės vietnamie
čių priešpuolo galimy
bes ir numatė ėjimus vi
siems atsitikimams. 
Kiekvienu atveju turime 
reikalo su labai reikš
mingu įvykiu.

STEPAS VYKINTAS

nės diktatūros įsigalėji
mo dienos, kiti tapo pa
vergti Raudonosios armi 
jos pagalba II pasaulinio 
karo išdavoje. Tokiu 
uzurpaciniu būdu ir Bal 
tijos valstybės buvo pa
verstos sovietinėmis 
respublikomis. Nė kiek 
neperdedama, kada šitą 
vergijos imperiją lais
vieji publicistai vadina 
Sovietų Rusijos tautų ka
lėjimu.

Kiekviena diktatūra gy- 
ventojamsyra sunki naš
ta. Juo labiau bolševiki
nė diktatūra, kuri yra 
paremta komunistų par
tijos bosų valia ir Rau
donosios armijos bei en 
kavedistų jėga bei prie
varta. Komunistų valdo
moje Rusijoje piliečiai 
negali laisvai kalbėtis, 
negali politiškai laisvai 
organizuotis, negali lais 
vai s avo nuomonės 
spaudoje reikšti, nes jie 
dar Stalino laikų šnipų 
yra priterorizuoti. Nors 
dabar Vakaruose skel
biama, kad Rusijojepask 
darė laisvesnis reži
mas, tačiau šimtai ru
sų ir kitų tautų intelek
tualų sėdi kalėjimuose 
ar ypatingų darbų pri
verčiamose stovyklose 
vien dėl to, kad jie drį
so viešai paskelbti tie
są apie komunistinės dik
tatūros žiaurumus. Ne
galėdami kitaip opozici
jos atsikratyti, bolševi
kai sveikus intelektua
lus, jų priešus, uždaro į 
beprotnamius. Teroro 
būdu yra naikinama ne 
tik rusų tautos opozicija 
bet ištisos rusų paverg
tos tautos, kad jų vieto
je įsigalėtų rusiškasis 
kolonializmas.

Todėl mums gerai su
prantama, kodėl RytųVo 
kieti jos gyventojai ruošė 
sukilimą prieš Ulbrich- 
tą, Vengrijos gyventojai 
sukilo prieš komunisti
nę diktatūrą, Čekoslo
vakijos pats vadas Dub- 
čekas ir jo simpatikai — 
čekų ir slovakų intelektu - 
alai, rašytojai bandė at
sikratyti maskvinio dik

tatūrinio komunizmo, 
Lenkijos darbininkai ke
lis kartus išėjo į gatvę, 
reikalaudami laisvės ir 
geresnių ekonominių gy
venimo sąlygų. Didžiai 
apgailestautina, kad vi
sus šiuos antikomunisti
nius revoliucinius sąjū
džius užgniaužė komunis - 
tinių diktatūrų Maskvos 
sargai, raudonųjų armi
jų ir policijos prievar- 
tininkai, laisvųjų žmonių 
prakaito ir kraujo gėri
kai.

Mes puikiai žinome, 
koks yra masių nepasi
tenkinimas Rusijoje, 
Baltijos kraštuose, Len
kijoje, Vengrijoje, Bul
garijoje, Rytų Vokietijo
je ir kitose komunisti
nėse valstybėse. Ten 
žmonės laisvės ir demo
kratijos laukia ir trokš
ta, kaip žuvys vandens. 
Ten dėl fizinės egzisten
cijos kovoja milijonai gy
ventojų. Jei Maskvos gy
ventojai stovi eilėse dėl 
supuvusių obuolių, rusų 
jaunimas rizikuoja kalė
jimu ir spekuliatyviai 
perkasi italų gamybos 
lietpalčius, jei pasienio 
rusų darbininkas negali 
išvykti atostogų į Suomi
ją, jei Lenkijos valdinin
kai neišgyvena iš algų ir 
ieško dėdžių Vakaruose, 
kurie juos paremtų sku
durais, tai kaip gali būti 
bolševikinių kraštų ma
sės patenkintos! Šitą 
masių nepasitenkinimą 
gyvai parodė bolševi
kinėje sistemoje išaugę 
rašytojai: Solženicinas, 
Marčenko, Amalrikas. 
Solženicinas už tai atsė
dėjo ilgus metus kalėji
muose ir darbo stovyklo
se, o Marčenko ir Amai 
rikas ir dabar kenčia 
skurdą, badą ir persekio
jimus. Ar tai visa neža
dina Rusijoje ir kituose 
rusų pavergtuose kraš
tuose revoliucijos?

Teoretiškai galvojant, 
jau seniai turėjo įvykti 
antibolševikinė revoliu
cija Ukrainoje, Gudijoje, 
Gruzijoje, Kaukaze. Gal 
net ir Maskvoje, pa
čiuose Kremliaus rūmuo-

(Atkelta iš 1 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS 

TURIZMAS IR IMIGRACIJA
— Australija ir australai amerikiečiams atro

do, kaip jauna, švariai gyvenanti ir toli į priekį 
žiūrinti šalis, — pasakė spaudos atstovams prieš 
kelias dienas Sydnėjuje lankęsis Amerikos Kelionių 
Biurų Agentų S-gos pirmininkas Mr. TomKeesling, 
kuris čia atvažiavo padaryti paskutinius pasiruoši
mus šių metų spalio mėn. įvykstančiojepasaulinėje 
kelionių biurų agentų konferencijoje. Ji bus viena iš 
didžiausių iki šiol buvusių'ir į ją suvažiuos virš 
3000 delegatų iš viso pasaulio didesniųjų kraštų.

Australijos vyriausybė ypatingai yra susido
mėjusi šiuo suvažiavimu, nes iki šiol patys austra
lai, būdami viskam, ypatingai užsieniečiams gana 
abejingi ir savo gyvenime nejausdam i per didelio 
noro-iš turistų pasipelnyti, mažai kreipė ir dėme
sio į turizmą. Tai buvo gal būt buvusios vyresnio
sios kartos pažiūra, tačiau per paskutinius dešim
tį metų visas Australijos gyvenimas, įėjus nema
žam skaičiui jaunesniųjų į patį politinį ir visuome- 
hinį gyvenimą, labai ir labai keičiasi, australų tą 
britišką šaltumą ir abejingumą pakeičiant plačiomis 
gyvenimo pažiūromis.

Palyginant su Australijos didžiuoju kontinentu, 
kuriame tegyvena tik 14 milijonų gyventojų, Austra
lija turi palyginant labai mažai turistų, nors pats 
kraštas yra labai įdomus ir galima būtų čia turtin
gus keliautojus sudominti daugeliu dalykų. Pagal šį 
amerikietį Mr. T. Keesling ir daugelį jo pažįstamų, 
kurie yra buvę ir lankęsi Australijoje , šis kraštas 
jau yra juos "pagavęs” ir jis mano, kad po šios kon
ferencijos turizmas Australijoje padidės m ažiausiai 
20% daugiau.

Patiems australams ir vyriausybei, be turizmo 
labai rūpi ir emigracija ir jie visokiausiais būdais 
bando įsivežti Europietiškos kilmės emigrantų. Po
karinė didžioji emigrantų srovė iš Europos, su ku
ria į Australiją atvažiavo ir 20.000 lietuvių, jau se
niai yra pasibaigusi. Šiuo metu į Australiją daugiau
siai atvažiuoja tik anglai, italai ir graikai, kurie 
daugumoje turi savo gimines, kai kitų/Europoskraš
tų ateivių yra gana mažai, nes ir pats gyvenimas, 
kad ir toje pačioje Europoje, yra tiek pagerėjęs, kad 
tokių vokiečių, skandinavų ir kitų šiauriečių austra
lai nelabai gali suvilioti.

Kai į Australiją gana mažai atvažiuoja europie
čių emigrantų, tai tiesiog su didžiuliu pavydu į šį 
didžiulį kraštą, kurio gyvenimo standartas yra labai 
aukštas, palyginus su savo aplinkiniais kaimynais, 
žiūri milijonai Azijos kraštų gyventojų. Nežiūrint 
abiejų didžiųjų politinių Australijos partijų: libera
lų, kurie dabar yra valdžioje ir darbiečių, turimų 
paskirų ideologinių skirtumų, emigracijos atžvilgiu, 
ypatingai kas liečia spalvotąją rasę, laikomasi la
bai ir labai griežtos emigracinės politikos, beveik 
visiškai neįsileidžiant spalvotų emigrantų. Dau
gelis Australijos aziatų kaimynų šią jų griežtą pa
žiūrą labai smerkia ir vadina ”baltąjaemigracija”, 
tačiau, kaip tarpusavio biznyje australai gerai sugy
vena su savo spalvotais kaimynais taip įsileidimo 
nuolatiniam gyvenimui spalvotosios rasės žmonių 
atžvilgiu jie yra iki šiol nepakeičiami. Nuo pat II- 
jo karo pabaigos, pagal draugišką susitarimą, Aus
tralijos vyriausybė, savo lėšomis, duodama stipen
dijas, leido paskiruose Australijos universitetuose 
studijuoti nemažam skaičiui paskirų Azijos kraštų 
studentų ir priskaitoma, kad juos yra iki šiol pabai
gę ir įsigiję specialybes virš 12.000 studentų iš Sin
gapūro, Hong Kongo, Malazijos ir kitur, tačiau jie 
visi, baigę čia aukštąjį mokslą, turėjo vėl grįžti at
gal į savo kraštus, nors daugumas, jeigu tik būtų 
buvę galima, būtų likę čia.

Paskutiniuoju laiku matosi šioks toks ”Balto- 
sios politikos” švelnėjimas, bent spaudoje, ypatingai 
iš jaunesniųjų politikų ir jaunesniosios kartos inte
lektualų, iš kurių pats iškiliausias yra Pietų Austra
lijos premjeras Mr. Dunstan, kuris, būdam as dar
bi etis ir savo amžiumi pats jauniausias iš esamų 
Australijos penkių valstijų premjerų, labai dažnai 
yra lyginamas su Kanados ministeriu pirmininku 
Mr. Trudeau, nes jo gyvenimo ir, paskutiniu laiku 
emigracinės idėjos, gana smarkiai skiriasi nuo pa
grindinės Australijos baltosios politikos.

Kai spalvotiesiems žmonėms į Australiją pakliū
ti gyventi yra gana sunku, taip baltieji yra tiesiog 
medžiojami. Su vis augančiu jaunu kraštu, Austra
lijoj yra labai didelis trūkumas mokytojų. Neseniai 
buvo ir Amerikoje bei Kanadoje pravesta verbavi
mo propaganda mokytojams, kas davė gana neblo
gų rezultatų, vien iš Amerikos atvažiuoja naujam 
mokslo metų sezonui apie 200 naujų mokytojų. Pir
mieji iš šio skaičiaus atvažiavo vienas katalikų ku
nigas tėvas Goodwin ir vienuolė sesuo Frances. 
Nors čia Australijoje yra labai didelis skaičius ka
talikų mokyklų, tačiau jie abu, kaip ir daugelis kitų, 
buvo paskirti į valstybines mokyklas. Nors atlygi
nimas ir yra mažesnis negu mokyto jai uždirba Ame
rikoje, tačiau, kaip šių, taip ir kitų mokytojų, pagrin
dinis tikslas, atvažiuojant į Australiją, buvo naujas 
švarus kraštas, daugelis paskirų galimybių, neturė
jimas jokių rasinių problemų ir panašiai. Be ame
rikiečių mokytojauti yra atvažiavę ir gana nemažai 
kanadiečių.

Su didesne vykdoma propaganda Amerikoje ir 
ypatingai tūkstančiais amerikiečių karių, turėju-

Jadvygos Matulaitienės vadovaujama tautinių Šokių grupė New 
Yorke išpildžiusi meninę programą Vasario 16 minėjime.

V. Maželio nuotrauka

a laiškai Dirvai
BENDRUOMENININKAS
RAŠO...

Daromės nuostabiai karingi. 
Jei nepasiekiam tikrojo prie
šo, tai jį susikuriam patys ir, 
kaip toj mūsų pasakėčioj, "vie
ni nagais, kiti ragais, kaip 
kam smagiau, visaip jį "žei- 
džiam". Štai Dirvos 11.17 n-ry 
Bendruomenei priekaištauja
ma, kad jai nerūpį viešos mūsų 
kalbos reikalai, nes "kultūros 
vadovai nebudi kur reikia, o lai
ko svarbesniu tašku — rungtis 
dėl politinių postų". Dėl to mū
sų knygos išeinančios su pasi
baisėtinom klaidom, o į laikraš 
čius grįžtančios caro laikų sla- 
vybės. Priekaištaujama, kad 
Bendruomenė nesukurianti 
"centrinių įstaigų pirmaei
liams kultūros darbams". Prie 
kaištaujama, kad "LB vadovai 
vis alksta politinės veiklos", 
dėl to teksią kviesti Vliko ir 
Altos veikėjus LB padėti "su
sidoroti su gausiais kultūros 
rūpesčiais". Dėl daug ko prie
kaištaujama. Bet kiek šie prie
kaištai pagrįsti?

Deja, nepasirašęs Dirvos au

torius juos laužia iš piršto. Ar 
jis nežino, kad Bendruomenė lei
do Gimtąją Kalbą, bendrinės kal
bos laikraštį? Gimtoji Kalba vi
sų pirmiausia ir kovojo su "pa
sibaisėtinom klaidom" ir su "į 
laikraščius grįžtančiomis ca
ro laikų slavybėmis". O kas jos 
klausė? Kiek klausė pati Dir
va? Gimtoji Kalba teturėjo vos 
tris šimtus prenumeratorių. 
Ar Bendruomenė ir dėl to kal
ta? Sustojus Gimtajai Kalbai, 
bendrinės mūsų kalbos kultūros 
darbas, nors ir kuklesniu mas
tu, tebetęsiamas Pasaulio Lie
tuvy *- Čia yra specialus kal
bos skyrelis. Ar nors kartą jį 
pastebėjo savo skiltyse Dirva? 
Tad kuriam tikslui Šios jos 
"krokodilo ašaros"?

Dirva pasigenda LB centri
nių įstaigų pirmaeiliams mūsų 
kultūros darbams. Veikia ir jos. 
Tai JAV LB Kultūros Fondas ir 
JAV LB Švietimo Taryba. Šiuo 
metu JAV Lietuvių Bendruome
nė jau yra išleidusi ir platina 
46 vadovėlius, skaitinius ir pra 
timus už 75 tūkst. dol, vertės. 
Švietimo reikalams ji leidžia 
specialų žurnalą Švietimo Gai

šių savo trumpas atostogas Austraijoje, vis dau
giau ir daugiau (tikrai keista) amerikiečiu atvažiuo- 
ja nuolatiniam įsikūrimui į Australiją. Šiuo metu 
Australijoj priskaitom a apie 25.000 amerikiečių nuo
latinai gyvenančių šiame krašte, jau neskaitant trum 
pesniam laikui atvažiuojančių biznierių ar kitų fir
mų atsiųstų atstovų.

Daugumas amerikiečių čia labai gerai įsikūrę, 
turi savo puikius klubus, dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime, tačiau nuo pačių australų jie beveik ne
siskiria, nes bendra kalba, aukštas ir australų gy
venimo standartas, bendros mokyklos neleidžia pa
daryt bent kokios atrankos tarp paskirų tautybių, 
ypatingai kai australų pažiūra į visą gyvenimą yra 
daugumoje iš lengvosios pusės, viduriniam žmogui 
savo pagrinde turint norą turėti kuo lengvesnį dar
bą, daugiau laiko praleidžiant savo malonumams, 
ypatingai sportui, pajūriams, vasarojimui, na.ir,ži
noma, gana nemažai išleidžiant jų tautiniam gėri
mui — alui, kas ypatingai šiame gero klimato kraš
te, kur maudytis galima kone 9-nis mėnesius per 
metus, važiuojant į šiaurę tai galima daryti ir iš
tisus metus, yra labai populiaru. Lygiai taip pat 
neturint beveik jokių luomų skirtumo, australai yra 
skaitomi vieni iš mažiausiai ateitimi besirūpinan
čių žmonių, nes palyginant jų uždarbiai yra labai ge
ri, pragyvenimas gana pigus, o kraštui, būnant to
kiam turtingam ir savyje turint kone visus pasau
lio žemės turtus, į kuriuos investuojant vis daugiau 
ir daugiau kapitalo, krašto gyventojų pragyvenim o 
lygis vis gerėja ir gerėja, kas pritraukia vis dau
giau ir daugiau amerikiečių persikelt nuolatiniam 
gyvenimui į čia, kur dar nėra ir ilgai nebus jokių 
rasinių nerartiumų, kur miestuose oras nėra taip 
užterštas ir kur darbų pasirinkimas ar turimo ka
pitalo investavimas yra labai lengvas ir saugus.

res. Mokytojams pasitobulinti 
kasmet surengia mokytojų stu
dijų savaites. Mokykloms primo
ka pusę kainos už įsigyjamas 
mokslo priemones. Ir 1.1. Ma
žai? Sutinkam: nedaug. Bet kar
tu klausiam: kas ir kokias al
gas moka Bendruomenės kultū
ros ir švietimo darbuotojams? 
Tad geriau jiems padėkim, ne 
juos priekaištais badykim ir vi
saip įžeidinėkim.

Dirva vienoj vietoj pasidžiau
gia A. Kairio teatru — jis "pa
judino žemę". Daug kas šiuo 
Kairio darbu džiaugias ir jo pas 
tangas remia. Dėl to JAV LB 
Kultūros Fondas per paskuti
nius trejus metus (1967-1970) 
turėjo 52 tūkst. dol. su viršum 
pajamų. Vien JAV LB Jaunimo 
Teatras susirinko 21,500 dol. 
Kaip matom, tai Bendruomenės 
darbas. Kas norim — žinom, 
kad A. Kairys yra JAV LB Kul
tūros Fondo pirmininkas. Tik 
Dirvos priekaištautojas pro tai 
praeina negirdomis. Kodėl toks 
dvigubas mastas?

Pagaliau dėl tos Bendruome
nės "politikos". Girdi, jei Bend
ruomenė būsianti politinė, tai ji 
būsianti ir nepriimtina. Tikrovė 
ta, kad Bendruomenei rūpi Lie
tuvos laisvinimas, dėl to ji ren
gia Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimus, mezga bei 
palaiko Lietuvos laisvei naudin
gus ryšius, straipsniais bei ki
tais būdais informuoja apie oku 
paciją ir kt. Tokia politika yra 
kiekvieno lietuvio šventa parei
ga, ne kieno nors išimtinė tei
sė ar privilegija. Bajorų laikai 
yra praėję. Tad nuo kada tokia 
politika pasidarė mums "nepri
imtina"? Bendruomenei nepri
imtinas yra partinis politikie- 
riavimas, ir jo ji iš tikrųjų vi
somis jėgomis kratosi.

Esbė

...DIRVA ATSAKO
Laiško autorius p. Esbė yra 

žinomas Lietuvių Bendruome
nės veikėjas, kaip jis savo laiš
ko pradžioje pabrėžia, vienas iš 
tų, kurie darosi nuostabiai ka
ringi. Jeigu jie nepasiekią tik
rojo priešo, tai jį susikurtą pa
tys. Vartojama daugiskaita. Va
dinasi, ne vienas, bet daugiau, 
visa grupė.

Jau seniai esame pastebėję, 
kad vienas tokių dirbtinių prie
šų Lietuvių Bendruomenei yra 
tapusi Dirva. Prieš Dirvą ji ko
voja ne tada, kai aprašomi ir 
garsinami ir išgiriami JAV LB 
darbai ir nuopelnai, arba kada 
net neužtarnautai pagarbinami 
dar savo kėdžių nespėję sušildy
ti veikėjai, iškelti į viršūnę. 
Tada p. Esbė ir jo grupė tyli.

Bet ta pati Dirva ir visa, 
kas joje rašoma, pradedama ra
gais badyti ir nagais draskyti, 
kai primenama, kas ligi šiol ap
leista ir turėtų, prieš metantis 
į naujus nikius, būti bent paju
dinta. Apdairesnis skaitytojas, 
be abejo, susiras š.m. vasario 
17 d. Dirvos laidą ir dar kartą 
atidžiai įsiskaitys straipsnį, ku
ris nepatiko p. Esbei ir jo gru
pei. Tada jis lengvai atseks visą 
pykčio priežastį. Tiesiai kal
bant, ji yra ne ta, kad Dirva ne
būtų pastebėjusi JAV LB Kultū
ros Fondo ir Švietimo Tarybos 
darbų. Tai tik priekabis.

Svarbiausias reikalas yra tas, 
kad p. Esbė ir jo grupė įsitiki
no, jog plačioji visuomenė smer
kia jų paskutinįjį nikį — verži
mąsi į politiką, net nežinoda
ma visų faktų (o tokių yra jau 
ne vienas), kaip ardančiai jų 
veikla jau spėjo pasireikšti. Dir
vos skaitytojai dar praėjusią 
vasarą, atsakydami į anketą, ab ■ 
soliutine dauguma buvo pasisa
kę prieš LB veržimąsi į politi- 

~kos laukus; Tai buvo mandagus 
priminimas. Neklausė jo, kam 
"bajorų laikai praėję". Bet ka
da proletarams užminami palai
di apivarai, tada jau ima rody
tis "krokodilo ašaros".

Nėra jau taip toli nueita, kad 
nebūtų galima grįžti. Štai Va
sario 16-sios minėjime Cleve- 
lade kalbėjęs ALT pirminin
kas dr. K. Bobelis atsargiai 
priminė, jog šventa pareiga yra 
Lietuvos laisvinimo pastangoms 
nekenkti. Kas tuo norėta pasaky
ti, mums atrodo, p. Esbė ir jo 
grupė turėtų žinoti. ALT pirmi
ninkas padarėviešą pareiškimą, 
kuriuo pakvietė JAV LB įsijung
ti į ALT ir tuo talkinti jos va
dovaujamam politiniam darbui, 
kaip tai nebe nuo šiandien daro 
daugelis kitų organizacijų. Toks 
įsijungimas, paremtas ne skaldy 
mo nikiais, bet gera valia, bū
tų daug reikšmingesnis, negu žo

džiais nolitikieriavimo kratyma
sis, o darbais jo (ir dar kaip!) 
skatinimas.

DĖL BINKIO "ATŽALYNO” 
APRAŠYMO

Pažindamas p. T. Serapinie
nę kaip kūrybingą vokalinio me
no atstovę, savo aprašyme apie 
K. Binkio "Atžalyno" premjerą 
Chicagoje neatkreipiau dėme
sio, kad ji turi ir ilgą patirtį 
dramos mene. To išdavoje ją ne
teisingai įrikiavau į dramos mė
gėjų tarpą, už ką atsiprašau. 
To nebūčiau žinojęs ir iki šiol, 
jei pačios p. T. Serapinienės 
viešas laiškas Dirvoje apie tai 
nepainformuotų. Man taip pat 
nesuprantama, kodėl tokios veik
lios moters-menininkės biogra
fijos nėra Lietuvių enciklopedi
joje? Priešingu atveju gal ir aš 
nebūčiau padaręs minėtos klai
dos.

VI. Ramojus

Ar galima 
revoliucija •••

(Nukelta į 2 psl.) 
se. Juk kokia tauta galė
jo pakelti tokį žmonių 
žudiką, kaip Staliną. O ką 
bekalbėti apie Lenkiją, 
Vengriją, Bulgariją, Če
koslovakiją, kur tautos 
gerai žino, kad jas valdo 
ne vietiniai komunistai, 
bet Maskvos patikėti
niai. Tačiau gyvenimo 
praktika ką kita rodo. 
Kur tik pabandoma su
kelti antibolševikinę re
voliuciją, ten tuoj atrie
da Maskvos pasiųsti 
Raudonosios armijos tan 
kai. Jei ne iš Maskvos, 
tai jie atrieda iš Var
šuvos. Visų kraštų ko
munistų partijos gerai 
žino, kad jos valdžią te
gali išlaikyti teroro, įbai- 
minimo priemonėmis. 
Be to, komunistinėse 
valstybėse yra taip suor
ganizuotas šnipinėjimo 
aparatas, kad beveik kas 
antras asmuo yra šni
pas . Kiekvienaskomunis - 
tų partijos narys yra iš 
idėjos enkavedistu. Jei
gu Rusijoje yra 14 mil. 
idėjinių šnipų, tai dar ke
lios dešimtys milijonų 
yra apmokamų šnipų en
kavedistų. Atsimenu, 
per pirmąją Lietuvos 
okupaciją, įvykdytą 1940 
m. birželio 15 d., buvo 
taip sutvarkytas Vilniu
je butų klausimas, kad 
kiekviename bute buvo 
po kelis šnipus. Ir paban
dyk revoliuciją daryti to
kioje valdymo sistemo
je!

Pati rusų tauta yra 
įpratusi vergauti. Ji ver
gavo ištisus šimtme
čius carų despotinio val
dymo laikotarpyje. Rusų 
masės — ūkininkija — 
laisvės skonio neparaga
vo ir dabar. Jos yra dar 
labiau bolševikų paverg
tos. Darbininkijos tik da
lis naudojasi privilegi
jom is, bet neturi pilnos 
demokratinės laisvės <> 
Praeityje revoliucijas 
sugebėjo organizuoti tik 
lietuviai ir lenkai. Bet 
jie labiausiai ir nuken
tėjo nuo rusų. Jei šian
dien ukrainiečiai, kurių 
yra 40 mil. išdrįstų pra
dėti revoliuciją, tai ji iš
siplėstų visoje Rusijoje 
ir jos pavergtuose kraš
tuose. Bet ir ukranie- 
čiai laukia, kad kas kitas 
pradėtų revoliuciją. Tai 
kas ją pradės? O ar ko
munistai neveikia, kad 
pirma įvyktų pasaulinė 
bolševikų revoliucija? 
Bet tai jau kita šneka.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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SUKAKTIES AKIVAIZDOJE
Šių metų birželio pa

baigoje sukanka tris- 
dešim t metų, kada lie
tuvių kruvinas sukilim as 
prieš jau bėgančius so
vietus pareikalavo gau
sių aukų, įtvirtino naują 
Lietuvos vyriausybę ir 
trumpam atgaivino Vals - 
tybės suverenumo princi
pą.

Kas svarbiausia, tas 
sukilimas nuplovė nuo 
Lietuvos valstybės kapi
tuliacijos be simbolinio 
šūvio gėdą, kurią už
krovė paskutinė jos žiu- 
gusioji koalicinė vyriau - 
sybė.

1941 metų sukilimas bu - 
vo gyvasis balzamas 
merdinčiam Lietuvos 
valstybės kūnui. Ir jis 
buvo našus, jis pastatė 
nacius okupantus prieš 
įvykusį faktą. Naciai 
įžengė Lietuvon ne kaip 
į okupuojamą Sovietijos 
provinciją, bet kaip į at
skirą valstybę, į Lietu
vą.

Iš pirmųjų okupacijos 
valandų jie susitiko su 
lietuvių tautos repre
zentantais, su Lietuvos 
valstybės aparatu. Todėl 
Lietuvos istorijoje 1941 
metų sukilimas turi mil
žinišką, gal būt tiktai Va
sario šešioliktosios ak
tui besiribojančią reikš
mę.

Tačiau, dėl nesupran
tamų priežasčių, 1941 
metų sukilimo reikšmės 
nelabai suvokė mūsų gy
venamoji kasdienybė. 
Gal būt dėlto, kad netru
kus nuožmi nacių okupa
cija išjungė iš spaudos 
svarstymų sukilimo 
prasmės aptarimų. To
liau sekė naujoji okupa
cija, bėgimas iš tėvy
nės, įkurtuvės naujose 
gyvenvietėse, ir visas 
srautas radikalaus gy
venimo keitimo. Gene
racijų kaita, bėgamieji 
dienos reikalai — viskas 
tai neleidžia suvokti 1941 
metų visame jų heroikos 
plotyje.

Šis sukilimas tik dali
nai parengtas. Iš savo 
esmės jis buvo sponta
niškas. Tereikėjo rengė
jams tik pakišti degtuką, 
ir suliepsnojo visas Lie
tuvos plotis. Nors Rau
donoji Armija, buvo de- 
fenzyvos stovyje, bet bū
ta smarkių mūšių, kur 
dalyvavo ir tankai ir ar
tilerija. Nacių okupaci
jos metais lietuviai ne
turėjo galimumo statyti 
sukilimo mūšių vietose 
paminklų, įrašyti ten žu
vusiųjų vardus. Tai vis
kas, aišku, bus įvykdyta 
kad ir tolimiausioje atei
tyje, kada Lietuva bus ne
priklausoma. Taip buvo 
su 1834 ir 1864 metų su
kilimais. Jų dalyvių var
dai ir žygiai tebegyvena 
ir dabar. Taip bus ir su 
1941 metų sukilimo epo
pėja.

Laiko tarpas, nubėgęs 

nuo sukilimo dienų dar 
nėra didelis. Tik trisde
šimt metų. Bet per tą 
laiką kiek gi sukilimo da
lyvių pasitraukė iš gyvų
jų tarpo. Kiek šaunių vy
rų, suseno, suglebo, su
nyko tremties varguose. 
Kiek nuotykių palengva 
išblėso sąmonėje. Kiek 
svarstymų, dar sukilimo 
metu, liepsnojančiai — 
karštų, išblėso ir popie - 
ryje. Beliko tik atmintis. 
Vieniems didžio pakili
mo, patriotinio užsidegi
mo ir heroikos. Kitiems 
nežinomas savo pasek
mėmis šaudymų ir mir
čių laikotarpis, iki šiol 
nesuprastas savo didžia 
reikšme.

Išliko istorijai tiktai 
faktas: 1941 Lietuva ta
po Nepriklausoma, buvo 
atstatytas Valstybės su
verenumas su Laikinąją 
Vyriausybe priešakyje.

Šiais sukaktuviniais 
metais be abejo bus mi
nėjimų ir kalbų. Gal būt 
bus ir parodų iš sukili
mo dienų. Gal būt perio
dikoje pasirodys sukili
mo dalyvių atsiminimų.

Lauktina, kad rastųsi 
mecenatų, skatinančių ir 
literatūrinius konkursus 
SUKILIMO tema. Tai 
būtų efektyviausias pa

Kviečiame įsigyti naują Jurgio Gliaudos 
knygą apie Simą Kudirką — SIMAS, ku
rią išleido Vilties leidykla.

Kaina 3 dol. GAUNAMA DIRVOJE

Siunčiu .............   dol. ir prašau atsiųsti man

......... .... egz. SIMAS $...............
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Vasario 16 progą Lietuvos gen. konsulatas ir Lietuvos Laisvės Komitetas suruošė priėmimą. Nuotrau
koje iš kairės: D. Gronsbell, jaunųjų amerikiečių už laisvę organizacijos pirmininkas, trečiosios kar
tos lietuvis, studijuojąs St. John universitete, J. Simutienė, Elliot Packer ir ponia, buvęs JAV ambasa
dorius Pabaltijo valstybėms, kuris rezidavo Rygoje bolševikams okupuojant Latviją, LLK pirm. V. Si
dzikauskas ir Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. L. Tamošaičio nuotrauka

LITUANISTIKOS INSTITUTO KRIZĖ
Vienas pirmųjų bandymų at-

gaivinti lituanistines studijas 
išeivijoje buvo Lituanistikos Ins
tituto įsteigimas, kurio iškil- 
mingas atidarymo aktas įvyko 
Chicagoje 1952 m. kovo m. 3 d. 
Iniciatorius buvo Amerikos Lie 
tuvių Profesorių Sąjunga. Stei- 
gimo "čarterį" pasirašė visa ei
lė žinomų Amerikos lietuvių vei
kėjų (daugelis jų jau mirę). Bu
vo priimtas statutas (jau kelis 
kartus keistas ir papildytas), 
kuris šią instituciją daro akade
minio pobūdžio, nes nustato, kad 
tikrieji nariai "gali būti asme
nys, baigę aukštąjį mokslą ir pa
sižymėję mokslo darbais". To
dėl nauji nariai yra renkami slap
tu tikrųjų narių balsavimu. Dar 
yra garbės nariai, nariai tal
kininkai ir nariai rėmėjai, pas
tarieji Instituto veiklą remia pi
niginiais įnašais.

Iš pat pradžių Instituto veikla 
sunkiai riedėjo. Svarbiausia kliū-

minklas šiam sukilimui, 
kuris tikra žodžio pras
me 1941 metais pajudi
no Lietuvos žemę".

(jg) 

tis — lėšų stoka. Mat, šiame 
krašte tokie dalykai, kaip gry
nai mokslinių tyrimų įstaiga, 
dargi humanitarinių arba ne
praktiškų mokslų srityje, nėra 
populiari. Tiesa, atsirado pora 
desėtkų rėmėjų, paaukojusių po 
šimtinę ir daugiau (du mecenatai 
paaukojo po tūkstantinę), tačiau 
nesant pastovių pajamų ir rea
lios sąmatos, negalima daug 
veiklos užplanuoti arba užplana
vus įvykdyti. Buvo surengti li
tuanistiniai kursai Chicagoje (vė 
liau tokiais kursais pasiėmė rū
pintis Pedagoginis Institutas), 
du suvažiavimai su paskaitomis 
(Washingtone 1964 ir Philadelphi
joje 1967), išleisti du "Lituanis
tikos Darbų" tomeliai (1966 ir 
1969). Paremiant Kultūros Fon
dui, buvo išleista Vaclovo Bir
žiškos "Aleksandryno" trys to
mai (1960-65), kuriuose, deja, 
pasiliko daug klaidų. Tačiau to- 
liau stambesnius Instituto užsi
mojimus, kaip plačios apimties 
Lietuvos istorijos ar lietuvių li
teratūros veikalų paruošimas ir 
išleidimas, nei Kultūros Fon
das, nei kuri kita mūsų institu
cija išeivijoje nesiėmė finan
suoti. Tiesa, yra Instituto Iždo 
Taryba, tačiau jos veikla apsi
ribojo buhalterijos tvarkymu, o 
lėšų telkimu niekas nesirūpi
na. Pagaliau pradėjus veikti Lie - 
tuvių Fondui, kurie tik nori pa
remti mūsų kultūrinius užsimo
jimus, tie aukoja tam Fondui. 
Tad susilaukti finansinės para
mos galima būtų tikėtis tik iŠ 
to Fondo. Iš esmės taip ir turė
tų būti, nes toks yra pagrindinis 
L.f. tikslas. Tik dabar reikėtų, 
kad lituanistinių tyrinėjimų or
ganizavimas ir iniciatyva išei
tų kaip tik iš Lituanistikos Ins
tituto, o ne iš privačių asmenų 
ar pripuolamų sambūrių, kurie 
kaulija ir gauna pinigų iš L.F,

Po savotiško "interregnumo", 
naujas L.I. prezidiumas užuot 
sudaręs realių darbų planą, pir
mu savo uždaviniu užsimojo pa
dauginti narių skaičių, arba vyk 
dyti savotišką "populiation ex- 
plosion". Turėdamas 53 tikruo
sius narius, prezidiumas pasiū
lė nariams balsavimu išrinkti 
dar 17 tikrųjų narių. Patyrimas 
rodo, kad narių gausumas to
kios institucijos darbingumo ne
pakels, tik padidins pašto išlaL 
das. Užtektų ir tik 20 ar 25 na
rių, jeigu jie nuoširdžiai dirb
tų ir rūpintųsi Inatituto veiks
mingumu. Dabar tie nauji nariai 
buvo pasiūlyti rinkimams nepri-' 
silaikant statute nustatytos tvar
kos, daugelio jų kvalifikacijos 
neatitinka statuto nustatytų rei
kalavimų, balsavimo vykdymas 
irgi buvo netvarkingas. Žodžiu, 
įvyko tikra rinkiminė komedi
ja, primenanti sovietinį stilių: 
kiek kandidatų pasiūlyta, tiek ir 
išrinkta. Balsų skaičiavimo ko
misija ir prezidiumas buvo įspė
ti dėl tos netvarkos, prasilenki
mo su statuto 12 b str. ir pro
tingiausia išeitis buvo tuos rin - 
kimus anuliuoti. Jei taip nbuvo 
padaryta, tai visa institucija nu
stojo savo orumo. Mat, vadina
ma "liberalinė" grupė užsimanė 
kuo daugiau savo idėjos draugų 
prstumti į Instituto narius, 
nors iki šiol kaip tik šios kryp
ties nariai didele veikla Institu
te nepasireiškė,nepaslinko atlik
ti papraščiausių statuto nustaty
tų nario pareigų. Didžiausia jų 

veikla buvo triukšmo kėlimas ir 
trukdymai per suvažiavimus, jei
gu jiems kas nepatiko, nebuvo 
pagal jų skonį.

Kai šitaip viskas nuėjo nuo ko
to, tai reikėtų iš esmės persior
ganizuoti. Vietoje Lituanistikos 
Instituto, reikėtų pasivadinti "Li
tuanistinių Studijų Draugija", į 
kurią be jokių rinkimų bet kas 
galėtų būti nariu, pareiškęs no
rą ir susimokėjęs nario mokes
tį, sakysim, 10 dol. į metus. Dau
gelis dabartinių Instituto narių 
atkristų, nes jie nepaslenka nei 
dabar nustatyto 5 dol. metinio 
mokesčio susimokėti. (Tiesa, 
kad tik vieną kartą 1967 m. pre
zidiumas paprašė nario mokes
čio, dalis narių susimokėjo, o 
kai daugiau niekas neprimena, 
ui niekas ir nebemoka, nors 
naudojasi nario privilegija gau
ti dovanai Instituto leidinius.) 
Jeigu asmuo nenori nei su 10 ar 
5 dol. įnašu į metus prisidėti 
prie lituanistinių studijų, tai 
kam jį laikyti nariu -- išbrauk
ti iš sąrašų, kaip visos drau
gijos darbo. Tada nereikės jo
kių rinkimų, draugijos nariais 
galės būti nors ir Korsakas su 
Pašuto, jeigu tik jie panorės ir 
susimokės nario mokestį. Tada 
galės jie atvykti į mūsų suvažia
vimus ir čia susitikti su savo 
idėjos draugais, o dar svyruo
jančius geriau indoktrinuoti. Ži
noma, jeigu tik jie nepabijos su 
Šliaukti Jono Kazlausko likimo.

Tiesa, Instituto Taryba 1967 
m. priėmė nutarimą, kad L.L 
nariais negali būti asmenys, ku
rie užsiima komunistine propa<. 
ganda. Deja, šis protingas nu
tarimas nevykdomas. Turėda
mas galvoje visus tuo nukrypi-

DAR GALIMA ĮSIGYTI
ŠIAS VILTIES KNYGAS

S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsL 
minimai. Kietais viršeliais. 526 psl......... $6.00

J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 
žlugimo. 408 psl..........................................$5.00

R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 
okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 
domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl........................................................ $3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .................  dol. ir prašau atsiųsti man:
...............egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ $..................... 

...............eg?.. AGONIJA $....,...............  

...............egz.. REZISTENCIJA $....................

............. egz. DRAUGAS DON CAMILLO $...................

Mano adresks: ..................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

NEW YORK
• Lietuvos Generalinis 

Konsulas ir Lietuvos Lais
vės Komitetas Vasario 16 
dienos proga suruošė pri
ėmimą svetimų valstybių 
konsulams, miesto valdžios 
atstovams, pavergtų tautų 
ir lietuvių organizacijų ir 
spaudos atstovams.

Priėmimas įvyko š. m. 
vasario 16 dieną, Carnegie 
Endolment Inte rnational 
Center, 345 East 46 St., 
Neu Yorke. Dalyvavo apie 
100 žmonių.

• Rytų Sporto Apygardos 
žiemos žaidynės įvyks kovo 
27 dieną, Franklin K. Laine 
mokyklos salėse, Woodha- 
ven, N. Y. Rungtynės bus 
krepšinyje, tinklinyje, stalo 
tenise, plaukime ir šachma
tuose. Po žaidynių bus pa
silinksminimas su šokiais 
Club 880 salėje, prie pat 
žaidynių patalpų.

Sportininkai atvyks iš 
Bostono, Hartfordo, Phila
delphijos, Waterburio, Wor- 
cesterio ir Nem Yorko. Va
dovaus Rytų Sporto Apy
gardos vadovas A. Vakse- 
lis. žaidynes praves inž. 
Pranas Gvildys.

• LB Great Necko apylin
kė, vadovaujama Henriko 
Miklo, Lietuvos nepriklau
somybės šventę paminėjo 
vasario 20 d. vietos mokyk
los salėje, 592 Middle Neck 
Road.

Invokaciją paskaitė tėvas 
P. Baltakis, pagrindinę kal
bą pasakė Daiva Kezienė, 
meninę dalį atliko Operetės 
choras, vadovaujamas M. 
Cibo, jaunieji padeklamavo. 
Po programos buvo vaišės.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo metinis susi
rinkimas įvyks kovo 7 d., 4 
vai. p. p. dr. V. ir E. čekų 
namuose, 87-80 96 Street, 
Woodhavene, N. Y.

mus, aš D. 10 parašiau L.I. pre
zidiumui, kad manęs daugiau ne, 
laikytų L.I. nariu.

Dr. Jonas Balys, buvęs Li
tuanistikos Instituto Prezi
dentas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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a Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

TARYBAI SUSIRENKANT
Š. m. vasario 26-28 d., Huettenfelde, Romuvo

je, įvyks VLB tarybos suvažiavimas. Tai bus pasku
tinis, nes šiemet baigiasi tarybos kadencija ir rude
nį bus naujos tarybos rinkim ai. Taryba renkama 3 
m etams iš 15 narių. Nors jos rinkimai vedam i ne- 
partiškumo šūkiais, tačiau užkulisiuose veikia du 
bendruomeniniai blokai: dešinysis, frontininkų do
minuojamas, ir "Solidarumo blokas", kurį sudaro 
tautinės grupės ir liberalai. Pastarieji dabartinėje 
taryboje teturi 3 atstovus, o daugumą sudaro fron
tininkai. Ar būsimuose rinkimuose šie blokai pasi
reikš, ar atsiras naujų sąjūdžių, sunku pranašauti.

•Šioje tarybos sesijoje be kitų problemų bus du 
svarbiausi dalykai: bendruomeninių nuostatų svars
tymas, keitimas ir Rinkimų komisijos sudarymas. 
Dėl Vokietijos bendruomenės statuto jau seniai vyks
ta nepabaigiami ginčai. Frontininkai statutopara-

LB New Yorko apygardos suruoštoje dailės parodoje š.m. vasario 13-21 d.d. Kultūros Židinyje daili
ninkai su gen. konsulu A. Simučiu ir spaudos atstovais parodos atidaryme. Parodos rengime daugiausiai 
pasidarbavo dail. J. Bagdonas.

MILĖS PAKOPA NEtf YORKE

čius, Povilas Puzinas, 
Teofilis Petraitis, Euge
nija Rastonienė, Dalia 
Ramanauskaitė, Banguo
lė Raugaitė, Gražina Rau
gi e nė, Jonas Rūtenis, 
Juozas Sodaitis, Irena 
Treinienė, Elena Urbai- 
tytė, Valentina Uselienė, 
Zenonas Ūselis, Regina 
Viliamienė, Viktoras 
Vizgrida, Lijolė Žido- 
nytė ir Marija Žukaus
kienė.

Tenka pasidžiaugti 
newyorkiečių visuome
nės susidomėjimu, nes į 
parodos atidarymą nežiū- 
rint labai nepalankaus 
lietingo oro atsilankė 
virš pusantro šimto 
žmonių. (eč)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

grafais suvaržė narių įstojimą į bendruomenę. Pa
gal dabartinį statutą nariu tegali būti lietuvis arba 
lietuvių kilmės asmuo. Kadangi Vokietijoje yra daug 
lietuviškų mišrių šeimų, tai dalis visai nebenori da
lyvauti bendruomenėje. Atstūmė nemaža narių ir sta
tutinis reikalavimas, kad narys pasirašytų įstojimo 
pareiškimą į apylinkę. Bijodami pasirašyti, dauge
lis iškrito iš bendruomenės. Tuo būdu bendruome
nės narių skaičius žymiai sumažėjo. Norint LB narių 
skaičių padidinti, reikia statutą pakeisti taip, kad ne
būtų tokių įstojimo suvaržymų. Kils ir daugiau sta
tutinių netikslumų, kuriuos teks tarybai visu rimtu
mu svarstyti.

Daugiausia bus ginčijamasi dėl rinkimų nuosta
tų, kurie būna rinkimų netikslumo priežastimi. Pra
eitieji tarybos rinkimai parodė, kad tų nuostatų net 
nebuvo laikomasi. Penkios apylinkės, nesilaikyda
mos rinkimų nuostatų, pakreipė rinkimų rezultatus 
frontininkų naudai. Norint išvengti praeities klaidų, 
teks dabartinei tarybos sesijai rimčiau pažiūrėti į 
Tarybos rinkim ų komisijos sudarymą, jos tinkam ą 
išrinkimą.

Tenka pastebėti, kad VLB taryboje yra narių, 
kurie mėgsta fantazijuoti ir dėl fantastinių planų 
plepėti valandų valandas. Tai mažina tarybos r im
tum ą ir darbingumą. Linkime Tarybos suvažiavi
mui gero demokratinio vėjo!***

• Huettenfeldo apylinkei visą laiką vadovauja 
mokyt. Saliamonas Antanaitis. Jis pasižymi organi
zuotumu ir veiklumu. Dažnai organizuoja narių iš
vykas į teatrą, tarptautinę knygų parodą. Šit nese
niai apylinkės vadovybė nuvežė gimnazijos šokių gru
pės nares į Mozarto operą "Stebuklingoji fleita". 
Taip pat pasiuntė Suvalkų krašto lietuviams Lenki
joje drabužių ir batų siuntinį.

• Kun. V. Šarka ir Ham burgo apylinkės vadovy
bė praeitų metų gruodžio 26 suruošė Lietuvių die
ną. Paskaitą apie pagrindinius lietuvio ir lietuvių 
tautos bruožus laikė V. Banaitis. Jaunimo sekcijos 
pirm. A. Šmitas padarė pranešimą apie Vokietijos 
lietuvių jaunimo organizaciją ir veiklą.

• Lebenstedto apylinkės vadovybė suruošė Ka
lėdų eglutę, į kurią atsilankė daug vaikučių ir seni
mo. Apgailestautina, kad Lebenstedte nėra Vargo 
mokyklos, nors lietuviukių yra gana daug.

• Stuttgarto apylinkės valdyba, talkininkaujant 
Katalikų parapijos prezidiumui ir Moterų klubui, 
gruodžio 27 d. suruošė Kalėdų eglutę. Pobūvį atida
rė pirm. Z. Glemžienė, pabrėždama lietuviškos mo
kyklėlės reikalingumą, mokyt. Lucienės ir Šipalie- 
nės pasišventimą. Vaikučiai atliko gražią progra
mą.

• Elzė Morozovaitė, buvusi Vasario 16 gimnazi
jos mokinė ir ją baigusi, išlaikė baigminius pedago
gikos egzaminus ir dirbs vokiečių mokyklose.

• Ingrida Suokaitė, taip pat buvusi Vasario 16 
gimnazijos mokinė šiuo metu studijuoja dailę Muen
cheno meno akademijoje, o Vai. Lėmanienė Tue- 
bingeno u-te farmaceutiką.

• Stuttgarto apylinkės valdyba Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą ruošia š.m. vasario 28 d. 
Schwabenbraeu viešbučio didžiojoje salėje. Pas
kaitą laikys prof. J. Eretas, kuris neseniai išlei
do naują knygą "Baltisches Schicksal". Šioje knygo
je yra daug žinių apie Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Lietuvos nepriklauso- 
m ybės šventės proga 
JAV LB New Yorko apy 
garda suruošė dailės kū 
rinių parodą, nuo vasa
rio 13 iki 21-mos dienos 
Kultūros židinio patalpo 
se.

Atidaryme žodį tarė 
LB Apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakse- 
lis, Generalinis konsu
las Anicetas Simutis pri
minė lietuvių išeivijos 
dailininkų pirmuosius kū
rimosi žingsnius sveti
moje žemėje ir jų talen
tų ugdymosi nelengvą ke- 
lią.

Pranciškonų provin- 
ciolas tėvas L. Andrie
kus pabrėžė aplamai kul
tūros reikšmę tautai. 
Nesvarbu, kaip gerai ma
terialiai mes būsime įsi
kūrę, sakė jis, bet jei 
neturėsim, neugdys im 
savo kultūros, tai pasau
lis neskirs mums jokio 
dėmesio, mes liksim tik 
kaip naudinga darbo jė
ga svetimiesiems. Taip 
pat jis pažymėjo, jog tai 
sunkus kelias, kada tam 
kultūros ugdymui, o šiuo 
atveju dailininkams kur
ti ir kūryboje žengti pir
myn, talentui aukojant 
dažniausiai tik laiko nuo
trupas nuo šeimos, nuo 
tarnybų ir kitų asmeni
nių reikalų, neturint są 
lygų atsiduoti vien kury 
bai. O vis dėl to, sakė 
tėvas Andriekus šian
dien galime pasidžiaugti 
kad šioje parodoje daly

vauja 35 dailininkai iš
statę po keletą kūrinių 
kiekvienas.

Žodį tarė ir dail. Juo
zas Bagdonas, tos paro
dos rengimo siela ir di
džiausias darbuotojas, 
per keletą savaičių ruo
šęs visus Kultūros ži
dinio kambarius idant 
visur būtų įmanoma iš
kabinti būrinius, per vi
sus tris namų aukštus. 
Jam teko ir visas orga
nizavimo darbas: kūri
nių priėmimas, atsako
mybė ir tvarkymas.

Dailininkų vardų tar
pe matėme vyresniųjų ir 
jaunųjų, jau nebe Lietu
vos meno mokyklas bai
gusių, o taip pat ir me
no talentą turinčių, bet 
specialių mokyklų nelan
kiusių ar tik trumpalai
kius kursus baigusių dai
lės mėgėjų. Ir natūralu, 
juk pirmoj vietoj yra 
įgimtas talentas, kuris 
nelavinamas dažnu atve^ 
ju žūna, o kartais ir į 
pirmaujančius iškyla.

Parodoje buvo išsta
tę savo kūrinus iš viso 
109-nius šie dailininkai: 
Domas Andruška, Juo
zas Bagdonas, Eugenija 
Bernotienė, Gražina Dra~ 
gunevičienė, Albinas Eis- 
kus, Birutė Gedvilienė, 
Vytautas Ignas, Česlo
vas Janušas, Paulius Jur
kus, Vida Krištolaitytė, 
Ivona Laurinaitienė, G. 
Laurinaitis, Pranas La
pė, Nijolė Macelytė, An
tanas Montvydas, Alek-

sandra Merker, Irena Ne- 
mickienė, Ona Paškevi- 
čienė, Mykolas Paškevi

Toronte įvykusiame Vasario 16 minėjime dalis svečių,
S. Dabkaus nuotrauka

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI TORONTE

Dailės parodoje, Kultūros Židiny New Yorke, atidarymo žodį ta
rė Tėv. L. Andriekus, gen. kons. A. Simutis ir LB Rytų Apyg. pirm. 
A. Vakselis. V. Maželio nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Toronto lietuviai Lie
tuvos Nperiklausomybės 
atstatymo 53 metų sukak
tį, su gilia meile tėvynei 
Lietuvai, atšventė gana 
įspūdingai. Ta proga va
sario 14 d. visose lietu
vių bažnyčiose buvo at
laikytos iškilmingos pa
maldos su tai dienai pri
taikytais pamokslais. Pa^ 
maldose su savo vėlia
vomis dalyvavo savano
riai, šauliai, skautai ir 
kitos organizacijos.

Bendras minėjim as 
įvyko erdvioje Centrai 
Technical mokyklos au
ditorijoje. Po LB Toron
to apylinkės pirmininko 
Vyt. Skrinsko įvadinio žo - 
džio ir kun. P. Ažubalio 
invokacijos, gausiai su
sirinkusius sveikino 
Gen. Konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuidzinas. Kar
tu apžvelgė esamą padė
tį ir nusakė laisvės at
gavimo galimumus.

Pagrindinę kalbą pasa_ 
kė JAV LB centro valdy
bos pirmininkas Vyt. Vo
lertas. Prelegentas pa
sidžiaugęs gražia Kana
dos lietuvių bendruome
nine veikla, paminėjo ir 
šį pastarąjį laimėjimą, 
tai naujų ir erdvių lietu
vių namų įsigijimą. Už
simindamas apie Bra
žinskų, Simo Kudirkos ir 
Vyt. Simokaičio įvykius, 
išryškino lietuvių tautos 
troškim ą ir veržimąsi į 
laisvę. Nors tai yra sun
kus kelias ir tūkstančiai 
juo eidami žūsta, bet 
kiekvienas jo siekia. 
Laisvė yra visų mūsų 
aukščiausias tikslas ir 
todėl suprantama to ver
žimosi ir kovos už lais
vę prasmė. Mus skriau
džia tik todėl, kad esa
me maži. Mintimis ska
tinančiomis tikėti į Lie> 
tuvos prisikėlimą lais
vam gyvenimui, prele
gentas baigė savo turi
ningą kalbą.

Po pertraukos įžangi
nį anglų kalba žodį ta
rė KLB krašto valdybos

pirmininkas dr. S. Če
pas. Pagrindinę kalbą 
pasakė Ministerio Pir
mininko parlamentari
nis sekretorius Barnett 
Danson. Žodžiu sveiki
no Min. J. Yeremko,par
lamentaras G. Ben, JAV 
konsulas, miesto meras 
Denison ir kt. Lietuvos 
Nepriklausomybės atga
vimo reikalu priimtos 
ir pasiųstos rezoliucijos 
Kanados Ministeriui Pir
mininkui ir Jungtinių 
Tautų Generaliniam sek
retoriui.

Meninę programą iš
pildė jaunimo ansamblis 
Birbynė vadovaujama D. 
Viskontienės, skautinin
ko Stepo Kairio vardo m u- 
zikinis vienetas, kuriam 
vadovauja G. Kalinaus
kas ir Ž. Šilininkaitė, o 
koordinatorė ir vieneto 
instruktorė — D. Fidle- 
rienė. Pabaigai Toronto 
tautinių šokių grupė Gin
taras vadovaujamas R. 
J. Karasiejų ir D. Bal
sytės vikriai pašoko Ma
lūną, Suk, suk ratelį ir 
Subatėlę. Minėjimo metu 
Tautos Fondui surinkta 
aukų $2,678.75. Minėji
mas baigtas Tautos Him
nu. (pb)

GAUNAMA DIRVOJE

• REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.
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NAUJAS TARYBINĖS LITERATŪROS KEPĖJAS

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

TREČIOJO PASAULINIO 
KARO IŠVAKARĖSE

KULTŪRINĖJE PARAŠTĖJE

Niekas nenori karo. Bombos, napalmas,kulko
svaidžių serijos, kraujas Ir skausmas... Nuo bado, 
maro ir karo... mes meldžiamės juo karščiau, išgir
dę, kad tarpusavis, brolžudiškas karas palengva, 
slapčiomis įsėlina į mūsų tarpų.

Iš Philadelphi jos padangės pakilo pirmosios ka
ro kregždutės. Tai buvo garsūs nutarimai LB įženg
ti į.politinę akciją. Kas gi gali nesidžiaugti, kad dau
giau atsiranda kareivių fronte dėl tėvynės išlaisvini
mo? Tam mes ir kenčiame skurdą ir vargus poli
tinėje tremtyje, laikinai prisiglaudę Dėdės Šamo 
užuovėjoje. Natūralu bendruomenėms įsijungti įpo- 
litinę akciją Kanadoje, Venezueloje... bet JAV?

JAV politinė akcija turi būti vedama tiktai gerą 
seniority turinčių organizacijų. Naujokai pražudys 
politinę akciją. Todėl LB gali pražudyti jau beveik 
užbaigtą kovą dėl tėvynės išlaisvinimo.

To iki šiol nesuprato tokie diletantai, kaip Dir. 
va, Draugas, Darbininkas, bet gerai suprato Nau
jienos.

Naujienos jau sėkmingai nuskynė pirmuosius 
brolžudiško karo daigus. Pasiųstos pi-rmosios toli
mų distancijų raketos Philadelphijos link. Ūždamos 
ir riaumodamos, tos raketos prašvilpė virš nuogąs
tyje pritūpusių chicagiečių galvų, ir sprogo netoli 
philadelphiškų citadelių. Atgal, kaip ir reikėjo lauk
ti, atlėkė kelios salvės iš vandeninių braningų. Bet 
vis vien Naujienos jau elgėsi toli pramatančiai. 
Smėlio maišai barikadomis užtvėrė langus ir duris. 
Kulkosvaidžių tūtos grąsiai išsikišo maišų ango
se.

Karas yra pilna staigmenų avantiūra. Kas ži
no, gal būt Phįladelphija turi slaptus panzer-faus- 
tus, mirties spindulius, ar napalmo kulkutes? Bro
liškosios meilės mieste pakilo mūšio vėliavos su 
LB inicialais. Naujienos skendėja smėlio maišų ba
rikadose...

Nuo bado, maro ir karo... mes meldžiamės ir 
laukiame kanonadų...

KAIP PAKLIŪTI I LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA?

Kai kuriuos asmenis buvo sten. 
giamasi dėti, tikintis susilaukti 
daugiau prenumeratorių ar šiaip 
paramos, bet šitokios viltys la
bai mažai tepasitvirtino. O to
kiu keliu pasukus, lengvai galė
jo atsirasti ir tam tikro nenuo
seklumo; pvz. vienas Toronto 
klebonas įdėtas, o kitas praleis 
tas. Draugas Nr. 31 P.S.

NEPAPRASTAS AKIRAČIŲ 
IŠRADIMAS: GEGUTES LIZDAS

Rašydamas apie Naujosios 
Vilties žurnalą, Akiračių 24 nr. 
bendradarbis, pasirašęs "v.t.", 
padarė nepaprastą išradimą, 
vertą prašyti Nobelio premijos. 
Girdi, tas "naujagimis mūsų žur
nalinėje šeimoje būtų lyg tas 
vanagiukas gegutės lizde..."

Visi gamtos mokslo vadovė
liai rašo, kad gegutė niekados 
jokio lizdo nesuka, ji savo kiau
šinius visados deda į kitų paukš
telių lizdus, kurie juos išperi. 
Nesamo dalyko nei "vanagiukas" 
negalėtų išrasti. Gamtos moks

JAUNIMO KONGRESO IŠVAKARĖSE: Jaunuolis: jeigu į dešinę 
suksiu SENIMAS rikiuos, jeigu į kairę suksiu KOMJAUNIMAS diri
guos. 

lo Lietuvoje pradėdavo mokyti 
trečioje gimnazijos klasėje. Ar 
gi Akiračių bendradarbis nebu
vo dasikasęs nei iki trečios kla
sės?

TEATRO ALMANACHO 
PAPILDYMAS?

Po ilgesnės kelionės sugrįžo 
aktorius ir režisierius Stasys 
Pilka. Jis daugiausia laiko pra
leido okup. Lietuvoje — išbuvo 
beveik mėnesį laiko. Lankėsi 
Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, 
Utenoje ir kitur... Jis lankėsi 
kaip sovietų okupuotos Lietuvos 
teatro draugijos svečias.

Tėviškės Žiburiai 
Edvardas Šulaitis

SUNKI DUONA 
PROPAGANDISTUI

Nelengvas uždavinys deramai 
dėstyti, suprantamai nušviesti 
partijos istorijos faktus. Istori
ja --ne vien faktai, datos ir var
dai. Dabar propagandistams žy
miai lengviau yra atskleisti par
tijos politikos esmę.

Švyturys A. Svalys

KADŽIULIS 
AMERIKOJE 
(Priėjo Kadžiulis ir tarę)

Užsuko Kadžiulis į pamaldas 
ir sėdi klaupte.

Pradėjo žmonės giedoti "Pul
kim ant kelių".

— Dabar reikia stoti, — ta
rė Kadžiulis, pagal lietuvišką 
tvarkos parėdymą ir atsistojo 
su visais, giedoti "Pulkim ant 
kelių".

— Kaip tau atrodo moterų Ii- 
beralizacijos sąjūdis? —paklau
sė vienas vyras kito.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Tarybų Sąjungoje jokių mo

terų lib nėra. Ten gatvių valy
mas yra išimtinai moterų dar
bas.

— Kaip jūs ten sugyvenate su 
savo kaimynais? — kažkas pa
klausė.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Su kaimynu, su kuriuo sto

vi eilutėje prie krautuvės per 
penkias valandas, reikia sugy
venti, kitaip jis užbėgs tau už 
akių.

***
— Pas jus ten beveik nėra 

medikų vyrų, vis moterys, kaž 
kas pasakė, ir kaip jūs ten, vy
rai, gydotės?

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Mes vis taikomės gydytis 

pas gražesnę.

— Aš palieku marijuaną ... ir 
pereina u prie LSD.

LITERATŪRINIAI PRAJOVAI

Juozas Masilionis atidžiai iš
nagrinėjo O. Nendrės romaną 
"Antroji Banga" ir atrado isto
rijai naujausius faktus:

Romano herojus mokėjo litais 
dar trys mėnesiai prieš litųva- 
liutos įvedimą Lietuvoje.

Bolševikai, pasitaikinę Kap
suką, valdė Lietuvą 1916 metais, 

♦♦♦
Vienas romano herojus pa

šaukus į Lietuvos kariuomenę 
1917 metais.

IŠ SPAUDOS ARUODU
Negalima kelnėm apsiauti per 

galvą.
V. Vaitiekūnas, Draugas Nr. 12

Tais laikais riebios, kaip pam- 
puškos moteriškės buvo laiko
mos gražiomis.
A. Adomavičius, Naujienos Nr.

16

Mikasės laiškai yra melagin
gi.

Naujienos Nr. 16.

APIE M. KATILIŠKIO KNYGĄ 
BALSAS IŠ OK. LIETUVOS

Jei tas autorius nori tikrų 
vargų patirti... jis turėtų atva
žiuoti ir mūsų kolūkiečių var
gelius pamatyti.

Naujienos Nr. 20

VAIKŠČIOJANTIEJI 
TRAUKINIAI

Trans-Sibiro geležinkelis bu 
vo taip užpustytas, kad trauki
niai negalėjo vaikščioti. Tris die
nas nevaikščiojo traukiniai Ka
ragandos linijoje.

Naujienos Nr. 21

KRIKŠČIONIŲ EREZIJA

Krikščionys pradėjo tvirtinti, 
kad geismus žemiau juostos

Tarybinė Vagos leidykla okup. Lietuvoje išleido K. Almėno romaną 
su politruko V. Kazakevičiaus pratarme.

Kišiu blyną aš | Vagą ir iškepsiu sau pyragą.
Mielės silpnos, nekūrybinės, bet žarijos protarybinės.

kursto velnias.
Naujienos Nr. 21.

ĮSPĖJIMAS AUTORIUI

Vietomis moterų kūno apra
šymai dvelia grubumu, visai ne 
tinkančiu nei novelės fabulai, 
nei pačiam autoriui.

Tėviškės Žiburiai Nr. 4.
Darius N. Ramonis

POGRINDŽIO OPONENTŲ 
KRANAS

Atsuktas kranas 
ir švirškia 
ir pilas 
plepėjimų tvanas.

Iš maisto produktų parduotu
vėje tebuvo saldainiai ir du bu
teliai degtinės.

Valstiečių Laikraštis

Chicagoje yra sumanymas įs
teigti "Lietuvių Grybų Draugų 
Draugiją"

Stambiomis antgalvio raidė ■ 
mis Naujienose.
(Pogrindžio informacija: 
Grybų klubas rems Naujie
nų bloką)

Suvalkiečių Draugija Chica
goje turi gražaus turto banke, 
bet jei, sakysime, vieną dieną 
išmirtų visi nariai, tai kasoje 
nieko neliktų: viską reikėtų iš
mokėti vainikų išlaidoms. Tai 
klubas negali pinigų skirstyti 
bendriems reikalams, bet tau
pyti ateičiai.

Draugas 
(Pogrindžio žiniomis Chi
cagoje nenumatoma nei cho
leros, nei maro epidemi
jos)

LAIŠKAI POGRINDŽIUI
Parašykite, kad M. Šliekis 

parašė Apšviestas Langas, o J. 
Kralikauskas parašė Šviesa 
lange. V. Alantas parašė Pra
garo pošvaistės, o V. Volertas 
parašė Pragaro vyresnysis.

Stebeikis

Kodėl jūs nedrįstate parašy
ti, kad Superfektinta egzilė yra ‘ 
paprasta metmenų gengė po eg- 
zilės padažu?

P.D. Akiratėnas

Erudicinis gengsterizmas, 
kaip ir publicistinis banditiz
mas nėra tabu mūsų periodiko
je. Tikros prognozės nurodo, 
kad ir knygų pasaulin braunasi 
tas morbus defamaciosus. To
dėl Pogrindis, turėdamas prieš 
akis tą faktą, turėtų turėti ambi 
cingą drąsą stabilizuoti naujas 
gaires. Pogrindis turėtų nomi
nuoti gausiausiai prisikeikusius 
herojus geriausio keikūno titu
lui, kaip tarybinė santvarka no
minuoja geriausias melžėjas 
arba greičiausius mėšlavežius 
"geriausiojo" titulams gauti.

Petrds Padrikuonis

Redakcijos pastaba: Pogrin
dis nesirūpina morbus defama
ciosus ligonimis. Pogrindis nė
ra šizofrenikų gydykla.

SPAUDOS "PRIESPAUDOS" 
PRISIMINIMAI

Tūlas Juozas Baltušis, rašy
damas sovietinėje spaudoje apie 
Petrą Cvirką, taip prisimena 

Iš vieno referato, skaityto jaunųjų simpoziume: tėvų karta, nepa
jėgia mūsų suprasti, kada mes lankome šeštadienio mokyklą. Tėvų 
karta bejėgė mus suprasti, kada mes vystome nuosavą estetiško 
gyvenimo filosofiją....

Nepriklausomos Lietuvos ga
dynę, kada spauda buvo "engia
ma ir persekiojama":

Į kontorą suplaukdvo visa 
periodika,kokia tik išeidavo 
tuometinėje Lietuvoje: ultra- 
dešinioji, dešinioji, katalikiška, 
bedieviška, kairioji, liberališ
ka, geltonoji, bulvarinė, apoli
tinė, visokių spalvų, visokio 
svorio, visokio kietumo...

Pogrindis patikslina, kaip at
rodo dabar, Sovietinamoje Lie
tuvoje į kontorą "suplaukiančio' 
ji" spauda:

Į kontorą suplaukia visa pe
riodika, kokia tik išeina Sovie
tinėje Lietuvoje: komunistinė, 
bolševikinė, prorežiminė, ate
istinė, bolševikinėj komunisti
nė, bolševikinė, komunistinė, 
bolševikinė, komunistinė...

LIETUVIŠKAS MOTERŲ 
"LIB" JUDĖJIMAS

Kur nustatyta, kad vyrija turi 
monopolį savęs išsipildymui, 
kad tik jis turi tą įgimtą teisę 
gilesnes mintis galvoti, svar
besnius darbus dirbti ir filoso
fiškame užsisvajojime saulėly- 
din įsižiūrėti, kai tuo tarpu mo
terims automatiškai priskiria
ma labai ribota, vieniša ir vie 
nos dimensijos egzistencija?

Galina Sužiedėlienė, Draugas, 
Nr. 18.

Pogrindis šia proga tuoj pat 
•atrado, kad ir vyrai turi savo 
lietuvišką "lib" judėjimą. Tame 
pat numeryje Pranas Razminas 
taip pasakė: Mes, kaip toje 
Evangelijoje, vieni vedame pa
čias ir turime visada būti su jo
mis.
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E. Paurazienė, Mary V. Beck, inž. A. Rudis, gen. J. Černius.
Detroite įvykusio Vasario 16 minėjimo garbės prezidiumas. Sėdi iš kairės: DLOC pirm. B. Brizgys, 
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• St. Butkaus šauliu kuo
pos susirinkime vasario 28 
d., 1 vai. Lietuvių Namuose 
bus renkamas kuopos val
dybos pirmininkas ir kele
tą valdybos narių. Po susi
rinkimo bus pagerbti šau- 
dybos sporto laimėtojai, bi
čiuliškos vaišės ir draugiš
ki pasikalbėjimai. Viskas be 
jokio užmokesnio. Pagei
dautini ir svečiai.

• Vaclovas Butkys, buvęs 
Lietuvoje Zarasų apskrities 
agronomas, lankėsi Detroi
te ir tarėsi su Š.S.T. c. v. 
pirmininku Vincu Tamošiū
nu šaulių kuopos New Yor
ko apylinkėse steigimo rei
kalu.

• Lietuvių Fondo Detroi
to apylinkės vajaus komite
tas kovo 14 d. skelbia va
jaus diena, kad visi galėtų 
į Lietuvių Fondą įsirašyti. 
Tą pačia dieną3 v. p. p. Lie
tuvių Namuose koncertuos 
Toronto ”Birbynė”.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI DETROITE
Detroito lietuviai paminė

ti Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 53 metų su
kaktį pasirinko sekmadienį, 
vasario 14 d.

Prie miesto rotušės pa
stato skautai ir ateitininkai 
iš ryto iškėlė Lietuvos vė
liavą.

Šv. Mišios už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės buvo atlai
kytos visose trijose lietuvių 
parapijų bažnyčiose.

I š k i 1 mingas minėjimas 
įvyko 3 v. p. p. Mercy kole
gijos patalpose, kurį atida
rė D. L. O. C. pirmininkas 
Bernardas Brizgys ir šven
tės programai pravesti pa
kvietė LB apylinkės pirmi
ninką dr. Arūną Udrį. Į 
garbės prezidiumą buvo pa-

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

B. Vigelis, Camden......... 2.00
J. Atkočaitis, Detroit.......2.00
T. Janukėnas, Dorchester 5.00
P. Mačiulaitis, Union ...... 5.00
E. Dovydėnas, Clark's

Summit ..................... L 00
E. Statkus, Muskegon Hts. 2.00
J. Variakojis, Chicago .... 10.00
N. Reikalas, Kenosha.......2.00
J. Michniewicz,

Indiana po lis................. 3.00
A. Daugirdas, Willowick ...2.00 
V. Vitkus, Rochester........ 2.00
I. Vasyliūnas, Somerville.. 2.00
M. Naujokas, Chicago ...... 2.00 
A. Šumakaris, Cleveland .. 3.00 
C. Laikūnas, Monee..... . 2,00
S, Nutautas, Sodus............3.00
V. Katinas, Richmond.......2.00
J. Cinkus, Chicago............2.00
P. Vėbra, Chicago............7.00
K. Šeputa, Miami Beach ... 2.00
S Velbasis, Chicago........ 2.00
J. Rasys, Cambridge..... 10.00 
S. Kęsgailą, Montreal......2.00
J. Vaičys, Albion................ 2.00
P. Pečenkis, Elizabeth .... 2.00 
J. Budreika, Toronto ....... 2.00 
J. Vilutis, Chicago............2.00
J. Guzulą itis, Omaha.......2.00
J. Leščinskis, Dorchester 2.00 
S. Jurgutavičienė, Euclid .. 2.00
K. Pakalniškis, Toronto ... 5.00 
S. Lazdinis, Cleveland ... 10.00
L. Gaudušas, Omaha .........7.00
K. Matutis, Chicago......... 4.00
A. Dilba, Philadelphia .... 2.00 
P. Žolynas, Chicago ....... 5.00 
J. Augutis, Rockford ....... 2.00 
Z. Dautartas, Chesterland 5.00

kviesti: pagrindinis kalbė
tojas inž. Antanas Rūdys, 
buvusi Detroito miesto ta
rybos narė Mary Beck, ats. 
gen. Jonas Černius, ALT di
rektorė Elžbėta Paurazienė 
ir DLOC pirmininkas Ber
nardas Brizgys. Garbės pre
zidiumui užėmus vietas bu
vo Įneštos organizacijų vė
liavos ir sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai.

Labai jautrią ir tai die
nai parengtą invokaciją at
kalbėjo kun. V. Kriščiūne- 
vičius.

Šiais metais įspūdingai ir 
gražiai buv<> pagerbti žuvę 
dėl Lietuvos laisvės. Vi
siems atsistojus ir užgesi
nus visas šviesas, Laima 
Tautkevičiūtė, lydima dvie
jų mergaičių, kurios laikė 
rankose po degančią žvakę, 
atvykusi į sceną padeklama
vo: Bern. Braždžionio ”Be 
Motinos Tėvynės”.

Proklomacijas perskaitė: 
Gubernatoriaus W. Milliken 
— Stefa Brizgytė ir bur
mistro R. Gribbs — Anta
nas Poškus.

Buvęs ALT pirmininkas 
inž. Antanas Rūdys, pagrin
dinis kalbėtojas, kalbėjo lie
tuviškai ir angliškai. Savo 
kalboje kvietė visus laisvi
nimo darbą dirbti vieningai.

Po jo kalbėjo buvusi 
miesto tarybos narė ir kan
didatė į burmistrus, advo
katė, ukrainiečių kilmės, 
Mary Beck.

Abiejų kalbėtojų kalbos 
buvo įdomios ir jie iš klau

sytojų susilaukė daug plo
jimų. Po kalbų buvo per
skaityti kongreso narių, se
natorių ir Amerikos parei
gūnų sveikinimai ir telegra
mos ir pristatyti kitų pa
vergtų tautų dalyvavusieji 
minėjime atstovai. Perskai
tyta rezoliucija buvo vien
balsiai plojimu priimta ir ji 
bus pasiųsta: prezidentui, 
kongreso nariams ir senato
riams.

Meninę dalį išpildė, jau
nimo choras vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio ir tauti
nių šokių grupė „šilainė”, 
vadovaujama Galinos Go- 
bienės.

Chorui pritarė instrumen
talistai: pianinu — Regina 
Šližytė, smuiku — Judita 
Deltuvaitė, celo — Zuzana 
Deltuvaitė, gitara — Aldo
na Petrauskaitė, akordeo
nais — Algis čerškus ir Ri
mas Kasputis.

Minėjime dalyvavo apie 
800 žmonių ir surinkta 
3800 dolerių aukų. Aukos 
dar plaukia ir tikima su
rinkti iki 4,000 dolerių.

Jaunimo chorui ir „šilai
nei” už išpildymo progra
mos, o kalbėtojams Antanui 
Rudžiui, Mary Beck ir vi
siems atsilankusiems padė
ką pareiškė DLOC pirmi
ninkas B. Brizgys.

A. Grinius
• Čiurlionio ansamblis at

vyksta Detroitan ir gegužės 
16 d. Crestwood auditorijo
je duos visiškai naują lietu
viškų dainų, tautinių šokių, 
kanklių ir solistų koncertą. 
Koncertą rengia šauliai.

• Kazimierui Nausėdai 
padaryta akių operacija. Po 
operacijos jaučiasi ir mato 
gerai. Gydosi ir sveiksta 
sūnaus Edvardo ir marčios 
Eugenijos priežiūroje jų 
namuose.

• Mykolas Vitkus, Jūrų 
šaulių ”švyturio” kuopos 
pirmininkas vasario 13 d. 
grįžo iš ligoninės ir sveiks
ta namuose žmonos Nelės 
priežiūroje. Kol galutinai 
pasveiks, atleistas dviem 
mėnesiams nuo darbų.

• Petras Brundza, seno
sios kartos lietuvis, vasario 
15 d. atšventė 93 savo gi
mimo metų sukaktį. Jaučia
si gerai, yra stiprus ir tiki
si sulaukti 100 metų.

• Jonas Atkočaitis, Lie
tuvių Namų Draugijos vi
cepirmininkas ir ūkio vado
vas, yra susirgęs ir pagul
dytas Evangelical Deaco- 
ness ligoninėn. Jį gydo ir 
prižiūri dr. Vytautas Mile
ris.

• šv. Antano bažnyčioje 
rekolekcijos prasidės kovo 
kovo 29 ir baigsis balandžio 
4 d. Praves Tėvas Vaškas, 
iš Chicagos.

• Dr. Gurskytės Paužie- 
nės ir Vlado Paužos, visuo
meninės veikėjo sūnus Vla
das Pauža pirmuoju moki
niu baigė Cadillac Junior 
High School.

• A. a. Majoras Anatoli
jus Rėška, buvęs Radviliš
kio komendantas, mirė sau
sio 13 d. ir palaidotas Wood- 
mere kapinėse. (agr)

Detroito jaunimo choras, vadovaujamas muz. S. Sližio, išpildęs meninę programą Vasario 16 minėji- 
le> K. Sragausko nuotrauka

O. Daškevičiene, Chicago 5.00 
T, Varanka,

Clarendon Hills ..........5.00
V. Melinis, Matawan ...... 2.00
V. Aglinskas, Chicago .... 2.00
F. Prekeris, Stamford .... 3.00
R. Nemickas, Highland ... 5.00
E. Stepas, Cleveland ...... 2.00
D. Ūsas, Maspeth...............1.00
S. Paulauskis, Quincy ...... 2.00
J. Raškauskas,Baltimore.. 5.00
S. Selys, Cleveland...........2.00
A. Mišelis, Chicago ....*,...2,00
V. Miškinis, Toronto ...... L 00
K. Daugvydas, Detroit......2.00
V. Žmuidzinas, Rochester 3.00
J. Mačys, Cleveland........ 5.00
Chicagos Britanijos

Lietuvių Klubas ...... 20.00
P. Lanys, Asburv Park .. 7.00

SAVE AT INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

DOVANŲ IR BRANGENYBIŲ 
PREKYBA

TERRA
Viskas iš kristalo, porcelano, sidabro, 

keramikos; tautodailiniai odos ir medžio dar
bai; Lietuvos linas, lietuviški paveikslai ir 
knygos, meniškos Hummel, Cappe, Lladro, 
Hutchenreuther, Anri ir kt. figūros ir kt.

14 Kt. ir 18 Kt. aukso apyrankės, sagės, 
medalionai, auskarai, kryželiai, grandinėlės; 
Longines ir Wittnauer laikrodžiai, paprasti ir 
auksiniai; didelis gintaro puošmenų, prade
dant žiedais ir baigiant karoliais ir apyrankė
mis, pasirinkimas.

žiedai su deimantais, akvamarinais, ame
tistais, opalais ir visais kitais brangiaisiais ir 
pusiau brangiais akmenimis; taip pat kultū
rinių perlų karoliai ir kiti papuošalai; ivory, 
koralai ir t.t.

Prekės importuotos iš įvairių Vakarų Eu
ropos kraštų, atraktyvios, aukštos kokybės, 
neaukštomis kainomis.

Mūsų adresas:
TERRA, 3237 West 63rd Street, 
Chicago. Illinois 60629. 
Telefonas — 434-4660.

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius* taupymo certifikatus moka

5 !4% 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:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (N^ar Rapid)
Telephone 681-8100

PER ANNUM

Paid and
Ccmpoundad 

Quarterly

0N &AVINGS CERTIFICATES 

0F S1O.OOO. 0R MORE.

2 YEAR MATURITY

5*
PER ANNUM

REGULAS 
PASSBOOK 
ACCOUNT

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747 NOW INSURED TO $20,000.
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Prof. J. Jakštas skai

tys paskaitą ALT S-gos 
Clevelando skyriaus rengia
mame Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėji
me šį šeštadienį, vasario 27 
d. pirm. A. Garmaus rezi
dencijoje, 24584 Chardon 
Road. Pradžia 7 v. v.

Į minėjimą kviečiami visi 
skyriaus nariai su šeimomis 
ir svečiai.

DR. ELENA ARMANIENė 
PADARYS PRANEŠIMĄ 

APIE BRAŽINSKUS
Dr. E. Armanienė, pa

kviesta BALFo Clevelando 
sk. v-bos atvyksta į Cleve
landą ir kovo 7 d. (sekma
dienį), 4 v. p. p. naujos pa
rapijos apat. salėje padarys 
įdomų pranešimą Bražinskų 
bylos eigos reikalu.

Pranešimas bus visiems 
įdomus, nes dr. E. Armanie- 
nė su Bražinskais matėsi 
asmeniai ir apie 2 vai. su 
jais' kalbėjosi. Bražinskų 
bylos reikalu ji Turki jon 
lankėsi du kartus ir iš čia 
nuolat palaiko ryšį su Tur
kijos valdžios aukštais as
menimis. Dr. A. Armanienė 
taip pat padarys pranešimą 
apie Simą Kudirką ir Simo- 
kaičius. Bus atsakinėjama į 
paklausimus.
Dr. E. Armanienės pager-_ 

bimui tuo pačiu laiku bus 
pasivaišinimas — vakarienė 
ir dovanų įteikimas asme
nims, kurie paskutiniame 
BALFo vajuje yra aukavę 
nemažiau 25 dol. (dovana 
— BALFo 25 metų jubilie
jaus sukakties išleistoji 
knyga).

Kviečiame tautiečius gau
siai dalyvauti. Dalyvavi
mas $3.50 asmeniui. Kvieti
mus prašome užsakyti ar 
įsigyti pas šiuos valdybos 
narius: L. Keženį — 481- 
9141, A. Puškoriūtę — 851- 
9149, O. Jokūbaitienę — 
681-9143 ir kitus valdybos 
narius. Kvietimų iš anksto 
užsakymas yra tuo svarbus, 
kad būtų žinomas dalyvių 
skaičius vakarienės paruo
šimui.

BALFo Skyriaus 
Valdyba

• Dr. Juozas Skrinska iš 
Clevelando yra pakviestas į 
JAV LB VI-ją Tarybą kaip 
rinktas jos narys iš Ohio 
apygardos vietoj pasitrau
kusio buvusio nario A. Ruk
šėno. Dr. J. Skrinska buvo 
per Tarybos rinkimus dau
giausia iš eilės balsų gavęs 
kandidatas. Dabar Ohio 
apygardai JAV LB Vl-je 
Taryboje atstovauja dr. Ed
mundas Lenkauskas (prezi
diumo vicepirm..), dr. Ste
pas Matas (prezidiumo vi- 
repirm.), dr. A. Butkus, dr.
J. Skrinska, D. Staniškis ir
K. žiedonis.

• Dail. Rimas Laniaus- 
kas, ilgametis Jaunimo žy
gio Už Tikėjimo Laisvę ko
miteto pirmininkas, savo 
paties prašymu pasitraukė 
iš pareigų. Komitetas šia 
proga R. Laniauskui reiškia 
gilų dėkingumą už jo iš
tvermę, pasiaukojimą ir pa
stangas išjudinti sudėtingą 
komiteto veiklą. Komiteto 
pirmininko pareigas viene- 
rių metų kadencijai perėmė 
Algirdas P. Muliolis, taip 
pat ilgametis darbštus ir 
energingas komiteto narys.

Pereitais metais, sėkmin
gai įvykdžius piniginį vajų, 
išleidus Lietuvių Kunigų 
Statistiką, paruošus jauni
mui medžiagą apie laisvės 
supratimą, šiais metais nu
matoma praplėsti komiteto 
sudėtį ir veiklą, įtraukiant

dar eilę jaunimo organiza
cijų, iki šiol tame darbe ne
dalyvavusių. (ab)

• Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Cleve
lando skyriaus metinis na
rių susirinkimas įvyks va
sario 28 d., 12 vai., tuoj po 
sumos pamaldų, šv. Jurgio 
lietuvių parapijos mokyk
los salėje.

Darbotvarkėj e: skyriaus 
valdybos pranešimai iš me
tinės veiklos. Diskusijos dėl 
pranešimų. Skyriaus nau
jos valdybos rinkimai. Klau
simai ir sumanymai.

'L.K.D.S. Clvelando sky
riaus valdyba maloniai pra
šo skyriaus narius atsilan
kyti ir pateikti naujų su
gestijų tolimesnei veiklai.

LIET. TEISININKŲ 
CLEVELANDO 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 21 d., Edvardo 
Petkevičiaus bute, įvyko 
Lietuvių Teisininkų Cleve
lando skyriaus narių meti
nis susirinkimas. Susirinki
mui pirmininkavo E. Petke
vičius ir sekretoriavo L. 
Leknickas. Skyriaus veiklos 
pranešimus padarė valdy
bos pirm. A. Gailiušis ir 
sekr. L. Leknickas.

S u s i r i nkimas pareiškė 
nuoširdžią užuojautą kole
gai Feliksui Mackui, kuris 
neseniai buvo sužeistas į 
galvą ir į koją, užpultų juo
džių banditų.

Susi rinkimas sekančiai 
kadencijai išrinko naują 
valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis; pirm. Felik
sas Mackus, sekr. Povilas 
Mikšys ir ižd. Jonas Moc
kus.

Kolegai Petrui Stravins
kui, išvykus į Colorado svei
katos taisyti, susirinkimas 
pasiuntė nuoširdžius linkė
jimus greit pasveikti.

Po susirinkimo šeiminin
kai p.p. Petkevičiai visus 
skaniai pavaišino Užgavė
nių tradiciniais valgiais.

(p. m.)

• Kristinai ir Kazimierui 
Mišeikiams yra gautas laiš
kas. Prašome atsiimti Dir
voje.

PRANEŠIMAS
Noriu pranešti visiems, 

savo automobilių bei namų 
draudimo klientams, kad 
nuo š. m. kovo mėn. 4 die
nos daugiau neatstovauju 
NATIONWIDE INS. kom
panijos. Atsitikus nelaimei, 
kol bus paskirtas naujas 
agentas, malonėkite skam
binti tel. 661-3400.

Netolimoje ateityje ti
kiuosi atidaryti savo paties 
agentūrą tuo pačiu sutei- 
kian platesnes galimybes 
pasirinkimui.

Dėkoju savo klientams 
už suteikta pasitikėjimą ir 
tikiu, kad ir vėl ateityje ga
lėsiu Jums patarnauti.

V. Giedraitis

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS

VASARIO 27 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus tradici
nis Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas.

KOVO 7 D. BALFo vakarienė 
ir dr. E. Armanienės praneši
mas apie Bražinskų bylos eigą. 
Naujos pa r a JĄ, apat. salėje.

KOVO 14 D. Clevelando šau
liai rengia Putvio minėjimą.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

KOV O 27 D. Stefanijos Ro
kienės paskaita Nauj. parapi
jos salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Konservatorių Klu
bas.

BLANDŽIO 17 D. Tradici
nis Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokyklos balius.

BALANDŽIO 25 D. DLK Bi
rutės D-jos Clevelando sky
riaus parengimas.

SMAGIOS SKAUTIŠKOS UŽGAVĖNĖS

Skautiškos idėjos, tradi
cijoj ir linkmės aiškiai plin
ta. Įtaigos bei polinkiai aug
te auga, viliote vilioja vai
kus, paaugėlius ir ištisas 
šeimas. Visa tai įtikinamai 
įrodo iškilnus vakaras vasa
rio 20 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje.

Prielankių svečių susirin
ko per 300 asmenų, o su 
jaunimėliu ir vaikeliais gal 
net iki 400.

Pilėnų tunto tėvų komi
teto pirmininkui J. Gudėnui 
pasveikinus visus susirin-

• Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. Ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242/

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų - investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį — 
tel. 944-6835. 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & Willian» J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

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

Mūsų pasiimtinos namo pakas 
tikriems alaus mėgėjams.

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 48226

kusiuosius ir pakvietus už
imti vietas, prasidėjo trum
pa sąmojinga programėlė. 
Z. Peckaus "sumegzti” ir 
surežisuoti du vaizdeliai: 
”Pagyrų puodas” ir ”Gud- 
ragalviai”. Dekoracijos ir 
salės išpuošimas V. žagars- 
ko. Nuotaika iš karto susi
darė šventiška ir linksma. 
Pirmąjį vaizdelį vaidino 
skautai vyčiai bei kandida
tai: R. Vasiliauskas, A. Gu- 
dėnas, A. Ožinskas, G. Puš- 
korius, A. čiuberkis, R. 
Staškevičius ir V. Gudėnas. 
Antrąjį — mažesnieji su 
draugininku K. Giedraičiu 
priešakyje: L. Puškorius, 
A. Mainelis, A. Urbaitis, L. 
Nasvytis, L. Johansonas ir 
P. Nasvytis. Toliau — eilė
raštis — ”Paskaita”, per
skaitytas pažangaus dekla
muotojo P. Nasvyčio. Pa
baigai mažyčių chorelis, to 
paties P. Nasvyčio, drąsaus 
vadovo, diriguojamas, atli
ko porą šaunių dainelių. Tė
vų komiteto pirmininkas J. 

Gudėnas padėkojo progra
mos dalyviams ir įteikė Z. 
Peckui dovanėlę.

Nuotaikoms jau įsisiūba
vus, tuntininkas V. Staškus 
paskelbė antrąją dar įdo
mesnę dalį su vaišėmis ir 
šokiais. Prie baro kantriai 
visiems patarnavo bičiuliai 
talkininkai, salėje ir virtu
vėje daug darbo įdėjo pasi- 
šventusios tėvų komiteto 
narės, dar viena kita pa
kviesta ir net netikėtai atsi
radusios savanorės, o prie 
stalų gyvai ir greitai bėgio
jo padavėjai, įvairaus am
žiaus skautai, originaliai 
pasidabinę.

Šokti pasirodė net per- 
ankšta — tiek daug buvo 
įsilinksminusių svečių. La
bai malonių įspūdžių suda
rė kai kur pastebėtos ma
mytės, šokančios su sūne
liais arba tėveliai bešoką su 
dukrelėmis. Tai tikrai pa

23 akrai žemės, tekantis upelis, gražios apylinkės. 
Kaina 11,900.

Kirtland 3(4 akrų žemės, du vienos šeimos namai, 
tvartas arkliams laikyti, puikus pirkinys. Savininkas tar
nybos reikalais išvyksta kitur.

Turime didelį pasirinkimą naujų ir pusiau naujų na
mų, įvairaus dydžio, visokio styliaus (split levels, rangės 
ir colonials).

Taip pat jei netolimoj ateityje galvojat parduoti, 
prašome skambinti mums. Tikrai būsit patenkinti mūsų 
geru ir sąžiningu patarnavimu.

ČIPKUS REALTY
Tel.: 943-0910

31601 Vine St. Willowick, Ohio 44094
Narys: United Multiple Listening Service ir Lake Count 

Multiple Listening Service.

vyzdingi poveikiai, žavūs 
buvo jaunimo rateliai, dai
nos, šuoliai ir drąsūs trepsė
jimai. čia vyravo ugningas 
begalinis įkarštis.

J. Pažemio valdomoji ka
pela švelniai, svajingai ir 
tarpais meiliai arba karš
tai lydėjo šokius, dainas, 
žaidimėlius, dažnai užbur- 
dama ilgesio kupinomis 
liaudies melodijomis.

Visiems šito prašmatnaus 
pokylio rengėjams, tėvams 
ir vadams lygiai kaip ir tal
kininkam tenka nuoširdžiai 
dėkoti. Ypatinga padėka 
priklauso patvariam tunti- 
ninkui V. Staškui ir kant
riam tėvų komiteto pirmi
ninkui J. Gudėnui.

Skautiškas vaikų bei jau
nimo auklėjimas tikrai pra- 
skleis kelią į šviesią mūsų 
ateitį. Sveika dvasia sustipo 
rins brangų mūsų atžalyną.

Vladas Braziulis
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LOS ANGELES

KNYGOS SIMAS 
PRISTATYMAS

ALT S-gos Los Angeles 
skyrius, vadovaujamas dr. 
Juozo Jurkūno, rengia nau
jos rašytojo laureato Jur
gio Gliaudos knygos SIMAS 
pristatymą lietuvių visuo
menei.

Knyga skirta Simo Ku
dirkos išdavimo epizodui ir 
plačiai apžvelgia išdavimo 
detales, foną, kur įvyko iš
davimas ir paliečia priežas
tis dęl kurių įvyko ta tra
gedija.

Simo Kudirkos tragedija

sukrėtė visą Ameriką. Bu
vo daug sugestijų ir užuo
minų, kad tai turi ilgam iš
likti ir knygos formoje. 
Nuostabia sparta rašytojas 
sukūrė knygą ir Vilties lei
dykla tą knygą išleido, kada 
taip švieži net demonstraci
jų įspūdžiai. Suprantama, 
kad sekantis lietuvių visuo
menės garbės uždavinys yra 
los knygos išleidimas anglų 
kalba.

Knygos SIMAS pristaty
mas įvyks Lietuvių Tauti
nių Namų salėje (3356 
Glendale Blvd.) kovo 14 d., 
2 vai. p. p. Todėl visi kvie
čiami įsidėmėti tą dieną ir 
valandą.

Mylimai Motinai
EMILIJAI KUČINSKIENEI

mirus, dukterį EUGENIJĄ ir jos vy
rą VYTAUTĄ MEŠKAUSKUS, sūnų 
ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ bei visus 
anūkus, giliai užjaučia ir drauge liūdi

Steponas Nasvytis
Brigita ir Algirdas Nasvyčiai 
Birutė ir Julius Smetonai 
Aldona ir Juozas Augustinavičiai 
Jaunutis Nasvytis

Prof. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ 
ir EUGENIJĄ MEŠKAUSKIENĘ 
su šeimomis širdingai užjaučiame jų 
Mamytei mirus.

Drauge liūdime
Antanina Lukšienė 
Emilija Groudienė su šeima 
Algirdas Kijus
Prof. Kazimieras ir Maria 

Alminai
Algimantas ir Audronė 

Žemaitaičiai
Mindaugas Alminas 
Albertas Vyčius

Mylimai motinai
A. A.

EMILIJAI KUČINSKIENEI
mirus, mielus jos dukrą EUGENIJĄ ir žentą VY
TAUTĄ MEŠKAUSKUS, sūnų ALEKSANDRĄ 
KUČIŪNĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Stefanija Skučienė 
B. ir V. Sidzikauskai

A. A.

EMILIJAI KUČINSKIENEI
mirus, sūnui ALEKSANDRUI ir dukteriai EUGE
NIJAI MEŠKAUSKIENEI su šeima reiškiame gi

lią užuojautą
Brazaičių šeima

A. A.

EMILIJAI KUČINSKIENEI
mirus, sūnui ALEKSANDRUI KUČIŪNUI, duk
rai EUGENIJAI MEŠKAUSKIENEI bei jų šei
moms, reiškiame gilią užuojautą

Juzė ir Jonas Daugėlai

VIRŠUJE: Vasario 16 minė
jimo Chicagoje iškilmių pra
džia. Prieky sol. Roma Mas- 
tienė, giedant Amerikos him
ną. V.A. Račkausko nuotrauka

Pristatyme dalyvaus ir 
žodį tars gen. konsulas dr. 
J. Bielskis ir buvęs paskuti
nysis JAV ministeris Lietu
vai, didelis lietuvių bičiulis 
dr. Owen C. Norem, kuris 
palaiko lietuvių kovas prieš 
okupantą ir yra išleidęs Lie
tuvos istoriją anglų kalba 
Timeless Lithuania.
Knygos pristatymo prele

gentas — Česlovas Gedgau
das, diplomatas ir proistori- 
kas.

Šiame knygos pristatyme 
kiekvienas galės matyti me
džiagą, kuria remdamasis 
rašytojas sukurė veikalą ir 
gauti autoriaus autografą.

Korespond.

CHICAGO

AERO KLUBO PASKAITA
Vasario 26 d., penktadie

nį, 7:30 v. v. Lietuvių Tau
tinių Namų būstinėje, 7108 
S. Rockwell St., Chicagoje, 
Amerikos Lietuvių Aero 
Klubas rengia įdomią pa
veikslais iliustruotą paskai-

Vasario 16 minėjimo Chicagoje dalis svečių. Pirmoje eilėje sėdi iš dešinės: kun. Edv. Abromaitis, 
JAV kongresmanai M. Murphy ir R. Pucinski, P. Pakalkienė, D. Bobelienė, Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, vysk. V. Brizgys, kun. K. Burbulis, dr. L. Kriaučeliūnas, Juanitos Castro sekretorė, 
Juanita Catro, I. Kriaučeliflnienė ir dr. M. Lopez.

tą apie lietuvių aviacinę 
veiklą išeivijoje. Ją skaitys 
Edm. Jasiūnas. Įėjimas vi
siems laisvas.

A. A.
ELENAI JANUŠKIENEI

Lietuvoje, Pušalote mirus, jos sūnui
VYTAUTUI JANUŠKAI ir šeimai ir 
seseriai VLADEI ŠUKIENEI nuošir- 
džą užuojautą reiškia

Clevelando pušalotiečiai:
Ambrazevičiai 
Andrašiūnai 
Dučmanai 
Lėlys 
Mikulskiai 
Šiaučiūnai 
šenbergai

Juanita Castro, buvusi pagrindine kalbėtoja Vasario 16 minėji
me Chicagoje, po iškilmių kalbasi su ALT S-gos pirm. T. Blinstru- 
bu (kairėje) ir dr. L. Kriaučelidnu (dešinėje). Gilumoje Draugo red. 
kun. J. Prunskis. V. A. Račkausko nuotrauka

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos nariui
A. A.

VINCUI GUDAIČIUI, 
mirus, Jo žmonai AGOTAI, dukrai JOLANDAI ir 
jos šeimai reiškia giliausią užuojautą

A. L. T. S-gos Chicągos Skyrius

VINCUI GUDAIČIUI
Korp. Neo-Lithuania vėliava Vasario 16 iškilmėse Chicagoje. Vė

liavnešiai: Audronė Pavilčiūtė, Vytas Paukštys ir Alvyda Guobytė. 
V.A. Račkausko nuotraukamirus, jo žmonai AGUTEI ir dukrai JOLANDAI

su šeima reiškiame užuojautą ir kartu liūdime

H. O. ir A. Plaušinaičiai

A. A.

BRONIUI KUBILINSKUI

mirus, jo žmoną MARIJĄ, dukrą NEMIRĄ ir žen

tą JONĄ ŠUMSKIUS nuoširdžiai užjaučia

Jonas Baranauskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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