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Teodoras Rlinstrubaš’
7243 So. Albany a ve., 
Chicago, III. 50629

KOMUNIZMO STOVIS
KOMPARTIJOS KONGRESUI ARTĖJANT

Kovo pabaigoje Mask
voje įvyks 24-tas kom
partijos kongresas, ku
riame, be abejo, bus 
daug giriamasi savo lai
mėjimais. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad 
tam galėtų būti pagrin
do. Sovietų Sąjunga bai
gia prisivyti JAV atomi
nių ginklų srityje, jos įta
ka auga .visame pasau
lyje, Vakarų Vokietija ne 
tik praktiškai, bet ir for- 
m aliai sutiko su po karo 
nusistovėjusia būkle, o 
naujas Vakarų Berlyno 
statusas, atrodo, dau
giau atitiks sovietų kon
cepcijai negu Vakarų. Ta
čiau yra ir tamsesnių 
pusių.

Apie jas rašydam as 
vienas iš žinomiausių so
vietinės sistemos eks
pertų Vakaruose Zbig- 
niew Brzezinski News- 
week magazine tarp kit
ko pastebi, kad komunis
tinė sistema iki šiol ne
surado tvarkingo val
džios pasikeitimo būdo. 
Valdžia ten pasikeičia 
perversmu (ir pats Brež
nevas taip jon pateko). 
Tokia sistema įkvepian-

Kas

• TURKIJOJE kariuomenės 
reikalavimu atsistatydinus vy
riausybei, prezidentas trečia
dienį pradėjo pasitarimus dėl 
naujos vyriausybės sudarymo, 
kuri turėsianti būti labiau de
šinesnė, kad suvaldytų kairių
jų sauvaliavimus. Tikima, kad 
prie valstybės vairo atsistojus 
dešinesnei vyriausybei, paleng
vės ir Bražinskų likimas, kurie 
būk buvę perskirti: tėvas išga
bentas į kitą vietą.

• VIENOJE atnaujinti sovie- 
tų-amerikiečių pasitarimai dėl 
strateginių ginklų apribojimo.

• INDIJOJE Indiros Gandhi 
partija laimėjo rinkimus ir ko 
gero galės būti pravesti konsti
tuciniai pakeitimai.
• SIMAS KUDIRKA, pasku- 

tiniomis žiniomis iš Maskvos, 
esąs laikomas Vilniaus kalėji
me, kur tardomas. Į Klaipėdą 
jis buvęs atgabentas gruodžio 
mėnesį.

• AMERIKOS gynybos minis
terija sako, kad Vietname uz 
drąsą išdalinta 2,143,364 me
daliai, tai beveik po vieną me
dalių kiekvienam kariškiui (nuo 
1961 m. Vietname karinę tarny 
bą atliko 2,741,857 amerikiečių 
kareiviai). Bronzos žvaigždę ga
vo 491),058 kareiviai, tai yra 
40,000 daugiau negu II Pas kare. 
Tarp gavusių yra net du šunys.
• Čekoslovakijoj gen. 

Aleksandro Muchos mirtis tebė
ra apsupta paslaptimi. Kaip ži
nome, gynybos ministerio pa
vaduotojas vasario 1 Prahoje bu
vo suvažinėtas tramvajaus. Tik
rumoje, sakoma, kad jis nusižu
dęs, nes buvęs vienas sąmoksli
ninkų, kurie siekė nuversti Gus
tavą Husaką. Sąmokslas buvęs 
išaiškintas Josef Trojanui žuvus 
automobilio katastrofoje, auto
mobily radus perversmo pla
nus.
• KALIFORNIJOJE Ord forte 

Pentagonas vykdo slaptus bandy 
mus su mirties spinduliais. Jie 
bus skirti patruliams. Su apa
ratu sveriančiu apie 6 sv. gali
ma bus nukreipti iš lėktuvo pa
leistą 600 sv. bombą norima 
kryptimi.

• V. VOKIETIJOS prezidentas 
Gustav Heinemann šį pavasarį 
pirmą kartą lankysis už geleži 
nės uždangos — Rumunijoje,

VYTAUTAS MESKAUSKAS vo kitos nuomonės: ban
dymas komunizmui su
teikti ’žmonišką veidą’ 
buvo pasmerktas ir už
gniaužtas . Tačiau tai ne
pakeitė nepasitenkini
mo, kuris kartais, kaip 
parodė neseni įvykiai 
Lenkijoje, veda prie 
sprogimų. Sprogimas,ir 
tai milžiniško masto, 
anot Golstueckerio, gre
sia ir Sovietų Sąjungai, 
jei joje nebus pravesta 
stambių reformų. Bet 
apie tai Brežnevas visą 
junginiam kompartijos 
kongrese nekalbės.

prieštaraujantį 
permainom 
reikalingom

ryškiai pa-

ti nesaugumą ir griež
tumą, 
bet kokiom 
ir skubiai 
reformom.

Tai labai 
sirodo ūkinėje srityje. 
Kai kur pvz. atominių 
ginklų, raketų, karo lai
vų statyboje, įtempus vi' 
sas jėgas, sovietai pasie
kia reikalingų rezultatų, 
tačiau visas kitas ūkis 
pergyvena stagnaciją ir 
vis daugiau atsilieka nuo 
kapitalistinio ūkio pa
sekmių. Tą atsilikimą ge
rai atvaizduojąs ’compu- 
terių’ naudojimas. JAV 
jų yra per 70.000, Japo
nijoje 7,900, Vakarų Vo
kietijoj 7,500, D. Brita
nijoje 6,000. Visoje So
vietų Sąjungoje tik 5,000, 
Rytų Vokietijoje 360, Če 
koslovakijoje 300, Len
kijoje 170.

Būtų tačiau klaidinga 
manyti, kad padidintas 
’computerių’ skaičius ga
lėtų išspręsti visas so
vietų problemas. ’Com- 
puteriai’ gali apskaičiuo
ti, tačiau reikalingą 
sprendimą turi padary
ti ŽMOGUS.

Kodėl — vaizdžiai pa
sakoja Der Spiegei ma
gazine Čekoslovakų kom
partijos vadovaujantis 
veikėjas Edu ar d Gold- 
stuecker, dabar politi
nis emigrantas Anglijo
je, tačiau nepakeitęs sa
vo tikėjimo į komuniz
mą. ’Prahos pavasario’ 
priežastys, anot jo,buvo 
ūkinės kilmės. Čekoslo
vakija per komunistų 
viešpatavimą padidino 
savo sunkiosios pramo
nės gamybą 6 kartus, ta
čiau nepaisant to gyventi 
visiems buvo sunkiau, o 
tie Čekoslovakijos pilie
čiai, kurie galėjo nuva
žiuoti kokiais reikalais į 
Vakarų Vokietiją, grįžo 
įsitikinę, kad jų tėvynė 
yra atsilikusi nuo Vaka
rų Vokietijos bent 50 
metų!

Reformos ūkio srityje 
tačiau negalėjo būti pra
vestos neduodant dau
giau asmens laisvės ir 
tuo pačiu sužadinant dau- 
giau iniciatyvos. Buvo 
panaikintas nuostatas 
reikalaująs, kad kiekvie 
nas įmonės direktorius 
ar stambesnis pareigū
nas visų pirma būtų kom
partijos narys, kas leido 
į atsakingas vietas pa
tekti tam reikalui nekva
lifikuotiems asmenims. 
Buvo leista kritikuoti ir 
net panaikinta spaudos 
cenzūra. Čia pat verta 
pastebėti, kad Čekoslo
vakijos, kaip ir kitų kraš
tų kompartijos kenčia 
nuo prieaugliaus stokos, 
jaunimas į ją nesiveržė. 
Anot Goldstueckerio, ko
munistai gali leisti daug 
daugiau laisvės ir nuo to 
nenukentėti. Ki ekvi enu 
atveju Čekoslovakijoje 
pradėjus reformas ne
buvo pastebėtas joks są
jūdis, siekiąs valdžią nu
versti.

Maskva, kaip žinia, bu-

ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

būstinėje kovo 7 d. įvyko 
ALT S-gos Chicagos sky
riaus narių susirinkimas. 
Jame išklausyta valdybos 
pastarojo meto ėjimai, pri
imta parengimų apyskaitos 
ir kt. administraciniai klau
simai. Iš pajamų vald. pa
siūlymu nutarta paskirti 20 
dol. Dirvos paramai, o taip 
pat išmokėtas procentas 
Sąjungos Valdybai. Skyr. 
pirmininkė O. Biežienė at
kreipė narių dėmesį, kvies
dama visus dalyvauti kita
me narių susirinkime, kai 
bus renkama nauja skyr. 
valdyba ir atstovai j sąjun
gos seimą. Atsistojimu ir 
s u s i k aupimu prisimintas 
nesenai miręs aktyvus sk. 
narys a. a. Vincas Gudaitis.

Antrojoj susirinkimo da
lyje Ant. Kalvaitis skaitė 
paskaitą, tema: ”Mūsų jau
nimas ir mes”. Prelegentas, 
vaizduodamas izraelio vai
kų likimą, jų pakeltus per
sekiojimus ir išsiugdytą sa
vimi pasitikėjimą bei verž
lumą, skatino ir lietuvius, 
nūn fiziniai ir kultūriniai 
okupanto naikinamus, per
svarstyti savo susigrupavi- 
mus ir vieningiau tarpusa
vy naudojant paramą, verž
liau ir radikaliau reikštis 
g y v e n amuose kraštuose, 
kaip etninei grupei. Prele
gento mintys iššaukė kitų 
susidomėjimą ir būtų svei
ka kita proga dar prie jų 
grįžti, jas padiskutuoti, pa- 
siryškinti.

Po paskaitos toje pat pa
talpoje buvo kavutė ir už
kandžiai, kuriuos patiekė 
darbščiosios skyr. vald. na-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Cicero skyriaus naujoji valdyba su buvusiu skyriaus pirmininku. 
Iš kairės: Gvidas Valentinas, Jonas Cinkus, buv. pirm. Juozas Šulaitis ir Pranas Kašuba.

V.A. Račkausko nuotrauka

>. f t i 
jJ AIgm

j
t

• / -J

CICERO TAUTININKAI REMIA SPAUDA
Kovo 5 d. Ciero ir apy

linkių ALTS-gos nariai 
susibūrė puošnioje Ge
nės ir Gvido Valentinų 
rezidencijoje, į metinį 
skyriaus susirinkimą. 
Žvarbus oras, tolimas 
kelias ir nusišaldymai 
daugelį narių sulaikė nuo 
atvykimo, bet ALTS-gos 
pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas viso to ne
pabūgo ir atvykęs iš Chi
cagos savo dalyvavimu 
padarė ši s’-«® trinki*^ 
eilinį.

Penkis m etus iš eilės 
skyriui vadovavo pirm. 
Juozas Šulaitis su sekre
toriumi Pranu Kašuba ir 
iždininku Adolfu Trinka. 
Daug buvo per tą laiką 
nuveikta netik organiza
cinėje srityje, bet ir kul
tūrinėje. Paminėtina sky
riaus parama 500 dole
rių išleidžiant Tumo- 
Vaižganto "Rimus ir Ne
rimus” per Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą, 
Chicagoje. Juozas Šulai
tis uoliai pirmininkavo, 
net jau išsikėlęs iš Cice
ro į La Grange Parką. 
Dabar valdyba atsistaty
dino. Išrinkta nauja sky
riaus valdyba iš Gvido 
Valentino, Jono Činkaus

rėš: E. Matutienė, E. Va- 
liukėnienė, S. Juškuvienė, 
E. Vilutienė, S- Rudokienė 
ir Br. Kalvaitienė. (mv) 

ALTS-gos Cicero skyriaus susirinkimo dalyvių, kovo 5 d. Valentinų rezidencijoje,Cicero, III.Dalis ALTS-gos Cicero skyriaus susirinkimo dalyvių, kovo 5 d. Valentinų rezidencijoje,Cicero, III. 
Iš kairės: Bronius Vasys, Antanas Barčius, Stasys Bikulčius, Jonas Cinkus, Juozas šulaitis, ALTS-gos 
pirm. TeodorasBlinstrubas, Albina Kašubienė, inž. GediminasBiskis ir Pranas Kašuba. Prieky šeiminin 
kai Gvidas ir Genė Valentinai. V. A. Račkausko nuotrauka

ir neolituano Prano Ka- 
šubos. Pastarasis prieš 
keletą metų atsikėlęs 
su šeima iš Reading, 
Pa. įnešė į skyrių daug 
gyvumo. Aktyviai jis 
veikia ir kitose lietuvių 
išeivijos organizacijo
se, o Chicagos Lietuvių 
Televiziją jis, galimasa 
kyti, išgelbėjo nuo ban
kroto.

Į naują revizijos komi
siją išrinkti: Juozas Šu- 
__ ..j, Bronius Vas/zs ir inž. Gediminas Biskis.

Kalbėdamas apie ei
namuosius reikalus ALT 
S-gos centro vald. pirm. 
Teodoras Blinstrubas 
konstatavo sąjungos veik
los pagyvėjmą. Cleve
lando, Los Angeles, Phi- 
ladelphjos skyrių gy
venimo aprašymai Dir vo 
je tai patvirtina. Štai ir 
Cicero skyrius suruošė 
pobūvį ir iš pelno 500 
dol. paskyrė knygos išlei
dimui. ALTS-gos vardas 
lietuviškoje visuomenė
je kyla. LB įgauna pasin
gą atspalvį. Tautininkai 
grįžta veikti i savo są
jungą. Dirva pasirinko

Tmkia liniją. Dabar Dir
va nesėdi „ant dviejų Eė- 
džh-b Tautininkai jaučia
si š ei m inikais savo kie
me. Dirva yra sąjungos 
ryšininkas.

Toliau sąjungos pir
mininkas painformavo 

skyriaus narius apie 
šiais metais gegužės 29 
ir 30 dienomis įvykstan
tį sąjungos seimą Phila- 
delphijoje. Ten bus 
svarstomi skyrių reika
lai. Pagrindinės paskai
tos tema bus tautinės idė 
jos įtaka lietuvių išeivi
jos 
bus 
gos 
nai.

gyvenime. Taip pat 
renkami nauji sąjun- 
vyriausieji orga-

Kalbėdamas apie Naujus ros vilties zurnaią, 
pirm. T. Blinstrubas pa
minėjo, kad pirmojo nu 
merio mecenatas buvo 
dr. L. Kriaučeliūnas. 
Žurnalas mums reikalin
gas, nes Dirva vaizduoja 
einamąjį gyvenimą, o gi
lesni svarstymai atlie
kami žurnale. Gauta 
daug teigiamų atsiliepi
mų apie tą žurnalą. Bū
tų gera, jei Cicero sky 
rius prisidėjų prie ant
ro numerio išleidimo. 
Jo išleidimas ats eitų 
apie $1.500. Redaktoriai 
negauna atlyginimo. Iš
laidas sudaro popierius, 
spaustuvė ir paštas.

Baigdamas pasikalbė
jimą pirm. T. Blinstru
bas pastebėjo, kad kiek 
vienam tautininkui svar
bu palaikyti savo laik
raštį.

Skyriaus nariai pa
stebėjo, kad Ciceroje ne
są galima gauti pirkti 
atskiro Dirvos numerio, 
kaip buvo anksčiau. Pa
vesta naujai valdybai tą 
reikalą sutvarkyti.

Buv. pirm. Juozas Šu 
laitis pasiūlė skyriui 
įstoti į Lietuvių Namų 
Statybos fondą su $100. 
Nesant iždininko susirin
kime, tą klausimą pali
ko ateičiai.

Pabaigoje pirm. T. 
Blinstrubui pasiūlius, su 
sirinkimo dalyviai nuta
rė sudėti $35, padidinti 
skyriaus įnašą Vilties 
draugijoje. Aukojo: Juo
zas Šulaitis $ 10.00, 
pirm. Teodoras Blins
trubas $6.00, pirm. Gvi
das Valentinas $5.00 ir li
kusieji po $2.00.

Po oficialios susirin
kimo dalies pasikalbėji
mai buvo tęsiami prie p. 
Genės Valentinienės pa
ruošto vaišių stalo.

V. A. Račkauskas
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SOVIETU ŠPIONAŽAS
Štai jau penkiasdešimt metų kai sovietų špio

nažas progresuoja visame pasaulyje. Aišku, špio
nažu užsiima ir kiti kraštai, bet ne tokiame dide
liame maštabe ir ne tokiu smarkumu, kaip sovie
tai. Žvalgybinis "aparatas” Sovietų Sąjungoje už
ima svarbiausią vietą.

Dabar, kai vyksta susidūrimas tarp sovietinio 
pasaulio, kuris nežiūrint visų vidaus kivirčų lieka 
monolitinis, ir vakarų pasaulio smarkiai susiskal- 
džiusio, įdomu susipažinti su sovietine žvalgyba, ku
ri po pirmojo pasaulinio karo susisuko lizdus beveik 
visuose kraštuose, rasdama paramą komunistų ei
lėse.

Tuoj po I Pas. karo 
Kremlius daugiausiai dė
mesio kreipė į Prancū
ziją, nes jo akyse tai bu
vo galingiausia tuo laiku 
Europoje valstybė, su sa
vo armija ir pramone, o 
ypatingai aviacija, ji bu
vo pavojingiausia bolše
vikinei Rusijai. Krem
lius negalėjo dovanoti, 
kad Prancūzija 1920 me
tais išgelbėjo Lenkiją ir 
neleido prisijungti Rumu
nijos, pagaliau, Prancū
zijoje įsikūrę rusai trem
tiniai sudarė stiprias or
ganizacijas, iš kurių pli
to priešbolševikinė ak
cija.

Tad visai natūralu, 
kad bolševikai pirmoje 
eilėje visu skubumu sten - 
gėsi įkurti ten savo agen
tus, nors tam jie neturė
jo dar gerų priemonių ir 
ryšių. Reikėjo nemažai 
laiko paruošti agentus ge - 
r ai kalbančiu s p r ancūz iš - 
kai. Keletas tinklų, ku
rie buvo suorganizuoti iš 
Pabaltijo ar Lenkijos ki
lusių komunistų, dėl blo
go kalbos mokėjimo buvo 
įtariami ir prancūzų se
kami.

Padėtis kiek pagerėjo jrri 4 rhtiA 4- n v* jrKnej n Q - 
rys komunistas JeanCre- 
met priėmė Maskvos pa
siūlymą ir įmonėse, dir
bančiose dėl karo minis 
terijos, pasodino savo 
agentus prancūzus, ku
rie 1924-1927 metų laiko
tarpy bolševikams davė 
daug svarbių informaci
jų. Jų darbas dar labiau 
palengvėjo, kai Paryžiu
je įsikūrė sovietų amba
sada, kurioj atsirado du 
”specialistai” Usdanski 
(Bernstein) ir Grodniki, 
perėmę šnipams vadova
vimą.

Tačiau, apsvaigę nuo 
pirmųjų laimėjimų, so
vietų špionažo vadai pa

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.

darė keletą klaidų, plės
dami savo agentų tinklą 
ir nesiimdami užtenka
mų garantijų, dėl jų išti
kimumo. Taip Rousset, 
Tulono arsenale, ir Co- 
chelink karo ministeri
joje, nustebinti, kad iš jų 
reikalaujamos informa
cijos nieko bendro netu
rinčios su darbininkų tei
sėm, įspėjo prancūzų 
žvalgybą, kuri jiems lie
pė toliau tęsti žaidimą ir 
vietoj tikrų, duoti pa
dirbtus dokumentus.

Prancūzijos vyriausy
bė tuo metu ieškojo su
gyvenimo su Sovietų Ru
sija ir vengė skandalo, 
kuris būtų sukompromi
tavęs sovietų ambasadą, 
bet 1927 metais situaci 
jai pasikeitus, kontra- 
žvalgyba nutarė pereiti 
į akciją ir abu ambasa
dos "patrėjai” buvo 
areštuoti nusikaltimo 
vietoje. Tuo pačiu laiku 
Londone buvo išaiškinta 
privati bendrovė "Ar- 
cos", tarnavusi kaip prie
glauda sovietų šnipams.

Bendrai dirbant su ang
lais, buvo suimta daug 
sovietų agentų ir, nežiū
rint komunistų keliamo 
trinkonon -iriai iit» 
nubausti.

Tai buvo didelis smū
gis Kremliui ir reikėjo 
vėl iš naujo organizuo
ti šnipų tinklus. Tam dar
bui buvo paskirtas senas 
bolševikas, kuris 1920 
metais laike lenkų-bol- 
ševikų karo buvo liau
dies komisaru. Matyt tas 
jį paskatino pasiimti sla_ 
pyvardę ”General Mu- 
raille” (generolas mū
ras). Šalia to jis turėjo 
kitas slapyvardes kaip 
Boissonas, Albert ir 
Paul. Tai buvo avantiū
ristas, mokąs gerai kele
tą kalbų, dirbęs sovie
tams įvairiuose kraštuo-

EUROPOJE
s e. Jo įsitikinimu, isto
rija kuriama ne valsty
bės vadų, bet teroristų 
revoliucionierių ir ypač 
didžiųjų šnipų. Jis su pa
šaipa žiūrėjo į prancūzų 
komunistus ir jų vadus, 
sakydamas, kad jie su- 
buržuazėję ir netinką ko
vai. Bet per visą savo 
veiklos laikotarpį Pran
cūzijoje vengė palaikyti 
ryšius su sovietų amba
sada.

Tačiau, kaip ir kiti 
šnipai, vieną dieną jis 
buvo išduotas savo pa
čių agentų ir 1931 metais 
buvo suimtas. Bet dėl to 
meto politinių nuotaikų 
buvo nubaustas tik 3 me
tais kalėjimo. Bausmę at
likus buvo ištremtas įRu 
siją ir niekas daugiau ne
žino kas su juo atsitiko.

Be karinių ir ekono
minių informacijų rinki
mo, sovietams buvo svar 
bu suardyti rusų tremti
nių organizacijas Pran
cūzijoje. Ypač buvusių 
karių organizaciją, pa
grobiant ir nužudant kai 
kuriuos jų vadus, o kitus 
paperkant.

a laiškai Dirvai
ATSAKYMAS
DR. H. BRAZAIČIUI

Dr. H. Brazaitis, sa
vo straipsnyje "Visuome
ninės veiklos darnos ieš
kant” (Dirva, kovo 10 d.) 
sako, kad aš, savo 
straipsnyje (Dirva, vasa
rio 24 d., pasisakydamas 
priedo handr<^jį (Altoc ir 
Bendruomenės) jungtinį 
finansų fondą, esu nuro
dęs, jo manymu, nevyku
sį pavyzdį, o būtent, li
gų fondus. Kam jis vykęs 
ir kam nevykęs, tai jau 
skonio reikalas. O gal 
dr. Brazaičiui būtų pati
kęs A. Juodvalkio pavyz
dys, kur jis sako, kad ir 
valstybė ir ta nepasiten 
kiną vienu mokesčiu, bet 
ieško būdų, kad kuo dau
giau išspaustų iš savo 
piliečių.

Dr. Brazaitis sako, 
kad mano tezė dėl Bend
ruomenės noro įvesti 
15 savo atstovų į Vliką, 
nėra autentiška, nes tą 
procedūrą atlikę dr. B. 
Nemickas, B. Bieliukas 
ir V. Vaitiekūnas be 
Bendruomenės žinios. 
Tegul šie trys vyrai, o 
ne vienas bičiulis,pasa
ko, kad tą darbą dirbo be 
Bendruomenės žinios, 
tik tada tikėsiu savo te
zės klaidingumu.

Dr. Brazaitis sako: 
"Be to, Povilas Mikšys 
sielojasi ir finansine Vli
ko padėtimi įsteigus 
bendrąjį finansų fondą. 
Čia gerą atsakymą pa
teikė Juozas Macikas, 
kur jis skaičiais nurodo 
Vliko pajamas ir šalti
nius, iš kur kas gauna
ma". Taip, šis Maciko 
nurodymas ir man labai 
patinka. Todėl ir sakiau, 
kodėl Bendruomenės ne
nurodo savo pajamų, kad 
būtų galima daryti paly
ginimą. O kad aš sielo- 
jausi dėl Vliko finansi
nės padėties, tai ko čia 
stebėtis, ar nėra mūsų 
visų pareiga juo rūpin
tis? Mane labai nuste
bino štai šis dr. Brazai 
čio sielojimasis: "Bend
ruomenės vadovybė lai
kosi laisvo aukotojo ap
sisprendimo principo. Ir

Viena iš įdomiausių to 
laikotarpio aferų yra ge
nerolo Kutepovo pagrobi 
mas.

Viskas prasidėjo kaip 
kriminaliniame filme. 
Apie penkiasdešimties 
metų vyras, puikios re
putacijos, vieną vidurdie
nį dingo tarp dviejų gat 
vių ramiame kvartale 
pačiame Paryžiaus cent 
re. Jo šeima, nesulauk
dama grįžtant, pasiteira
vo pažįstamų ir negau
dama žinių pranešė poli
cijai. Pastaroji į įvykį 
iš pradžių pažiūrėjo 
skeptiškai.

— Jūs sakote, ponia, 
jis buvo pavyzdingas vy 
ras? Geras tėvas ir ve
dęs tiesų gyvenimą? Kad 
jūs žinotum ėte, kiek to
kių "tiesių” vyrų pabė
ga... O gal jis užsibuvo- 
jo pas draugus priemies
tyje ir grįš rytoj...

Galutinai vienuoliktą 
valandą prancūzų saugu
mo įstaiga, įspėta kas 
yra tas generolas Kute- 
povas rusų imigrantų tar - 
pe,išsiuntinėjo telegra- 
m as su pasiteiravimu į 
pasienio stotis ir uos
tus. Bet jau buvo šaukš
tai po pietų...

(Bus daugiau)

kas čia blogo? Ar kas 
gali priversti lietuvį sun
kiai uždirbtą dolerį au
koti, kam jis nenori. Bė
da Čia yra ta, kad per ei
lę metų į tas aukas (Va
sario 16 P.M.) turi kaip 
ir įsisenėjimo teisę Al
tas". Atseit, jei Altą ne
turėtų tos įsisenėjimo 
te s ės į tas au
kas, tai nebūtų jokios bė
dos jai ir to sunkiai už
dirbto dolerio neduoti. 
Žmogus, pavyzdžiui, nu
ėjęs į bažnyčią, ir ten 
renkant aukas, negali, 
duodamas savo auką, pa
žymėti, kad ją duoda 
Bendruomenei, ar kam 
kitam. Jei ten tokį pa
žymėjimą padarytų, ma
nau ir dr. Brazaičiui aiš
ku, kuo tas žmogus būtų 
laikomas. Argi nėra toks 
pat pažeminimas ir už
gauliojimas Altos, kada 
Vasario 16 minėjime, mū
sų tautos šventėje, ren
kant aukas, žmogus duo
damas savo auką ant vo
kelio pažymi, kad jis ją 
duoda ne Altai, bet kam 
kitam. O kaip Bendruo
menė jaustųsi jei, ren
kant tautinį solidarumo 
mokestį, ar kokias au
kas, mokėtojas pažymė
tų duodąs Altai, ar kam 
kitam, nes ten randąs 
daugiau tautinio solida
rumo. Štai prie kokių vi 
suomeninės veiklos "dar 
nų" prieinama, betai
kant tą Bendruomenės 
laisvo apsisprendimo 
principą.

Miela girdėti, kaddr. 
Brazaitis tą JAV LB Ta
rybos philadelphinį nu
tarimą, sujungti Altą ir 
Bendruomenę į vieną po
litinę - kultūrinę organi 
zaciją, pavadino utopi
niu. Ir aš aname savo 
straipsnelyje pasakiau 
lygiai tą pačią tiesą. 
Sveikinu daktarą, kad, 
darnios visuomeninės 
veiklos beieiškodamas, 
rado ir mano vieną gerą 
darną.

Povilas Mikšys

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

DAUG REFERENTŲ, BET MAŽA VEIKLOS
Pernai Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Ta

rybos dauguma nutarė Valdybos sudėtį sum ažinti iš 
5 į 3 narius. Tai buvo argumentuojama, kad trys 
lengviau susirinks ir pigiau bendruomenei atsieis. 
Toji pati dauguma pasiūlė įvesti referentų darbo 
sistemą. Buvo priimtos 7 referentūros: vaikų, jau
nimo, kultūrinės informacijos, statuto, veiklos pla
navimo, socialinių ir visuomeninių reikalų. Buvo iš 
rinkti šie referentai: vaikų —Tėv. Bernatonis, jau
nimo — kun. A. Bunga, kultūrinės informacijos — 
dr. V. Lenertas, veiklos planavimo — V. Bartuse
vičius, statuto — J. Barasas, socialinių reikalų — 
J. Lukošius ir visuomeninių reikalų — dr. J. Gri
nius.

Iš šių metų apyskaitinių pranešimų paaiškėjo, 
kad Valdyba, kurią sudarė pirm. J. Valiūnas, vice- 
pirm. ir sekr. kun. B. Liubinas ir ižd. J. Bara
sas, matyt, pasitikėdama referentų aktyvumu, ma
ža teveikė. Iš 35 apylinkių trys mirė, o naujų ne
įkurta. Bendruomenės narių skaičius tesiekia 936, 
kai tuo tarpu Vokietijoje skaičiuojama apie 10.000 
lietuvių. Valdybos įgaliotiniai vos keli tepadarė Val
dybai savo veiklos apyskaitas. Lietuvių kalbos va
dovėlį, kurį paruošė Augustaitytė, svarsto jau apie 
10 metų ir vis jo neišleidžia. Jaunimo stovyklos ne
pavyko suorganizuoti. Apie Vargo mokyklas maža 
tėra tikrų žinių.

Jei Valdyba nusilpo, tai iš referentų buvo tiki
masi aktyvios veiklos. Deja, ir referentų praneši
mai nebuvo džiuginą. Konkrečius darbus atliko 
Tėv. Bernatonis. Jo rūpesčiu buvo suruošti vaikų 
stovyklų vadovų kursai ir vasaros vaikų stovykla. 
Atvirai prisipažino, kad nieko nepadaręs jaunimo 
ref. kun. A. Bunga. Socialinių reikalų ref. J. Luko
šius paruošė šalpos komisijų nuostatus. Dr. V. Le
nertas nedalyvavo sesijoje ir jokio pranešimo ne
padarė. Kiti referentai kalbėjo abstrakčiai, bet ne 
apie savo veiklą. Atrodo, kad Valdyba neskatino re
ferentų veikti. Taigi, kai kurie iš jų ir suprato, 
kad nieko nereikia veikti...

Nežiūrint tai, kad referentūros nepateisino savo 
egzistencijos, vis tiek ir šiemet Tarybos dauguma 
nusprendė prašyti tuos pačius referentus, kad jie lik 
tų savo vietose. Dar padidino referentūrų skaičių — 
įvedė ryšių su apylinkėmis ir Vargo mokyklų refe- 
ratūrą, kurios vadovu išrinko kun. Br. Liubiną. Ti
kėkimės, kad šioje kadencijoje referentai labiau su
krus ir atliks savo prisiimtas pareigas.

• Muenchene veikia tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja A. 
Grinienė. Grupė pasirodo savuose ir tarptautiniuose parengimuo
se.

• Hamburge įkurta Jaunimo sekcija, kurios valdybon išrinkti 
pirm. Vikt. Stančius ir sekr. Marija Ponelytė.

• Bonn-Koeln apylinkėje veikia "Baltijos" kvintetas, kurį sudaro 
H. Bertulaitis, Juozas irStasys Jasulaičiai, E Rotkisir vadovas Vi
lius Lemkis. Kvintetas aplankė beveik visas didesnes lietuvių bend
ruomenės apylinkes ir su dideliu pasisekimu dalyvavo tarptautiniuo
se parengimuose. Taip pat čia veikia tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja H. Bertulaitis, St. Jasulaitis ir mokytojauja O. Gerkienė.

— Bonn-Keoln apylinkės jaunimui vadovauja H. Bertulaitis, Va
lia Pajarskaitė ir D. Pikšneiderytė. Numatomas įkurti dramos mė
gėjų būrelis.

• Anglijos Jaunimo sąjūdžio valdybon išrinkti: pirm. A. Gasiū- 
nas, sekr. J. Padvoiskis, ižd. A. Pukštytė.vicepirm. P. Petkevičius, 
ir narys P. Padvoiskis.

• Arūnas Laukaitis Muencheno u-te įsigijo medicinos daktaro 
laipsnį ir dabar dirba Dachau ligoninėje. J išyra VLB Tarybos narys 
ir VL Gydytojų klubo vienas iš steigėjų.

• Kristina Brazaitienė, buvusi "Jaunimo žodžio" redaktorė,Hei
delbergo u-te įsigijo germanistikos magistrės laipsnį.

• Š.m. sausio 17 d. mirė Justas Neverdauskas, gim. 1919 Grin
kiškyje. Vokietijoje ilgą laiką tarnavo amerikiečių armijos lietuvių 
darbo kuopose. Paskutiniuosius 10 m. sirgo ir gulėjo Rohrbacho 
sanatorijoje.

• Vasario 5 d. Muenchene - Ludwigsfelde mirė H. Meijeris, 
gim. 1902 m. Vasario 9 d. mirė kitas Muencheno apylinkės narys 
J. Petkevičius, gim. 1883 m.

• Memmingene vasario 15 d. mirė Vaclovas Januška, gim. 1918 
m. Buvo II pasaulinio karo invalidas.

♦♦♦

PAIEŠKOMAS: buvęs Kauno valstybinio teatro šokėjas Maziliaus*. 
kas. Kreiptis į V. Kolominskienę šiuo adresu: 153Bonn-Bad Godes- 
berg, Annabergstr. 400.
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LIETUVIŲ TAUTINE MAŽUMA 
AMERIKOS GYVENIME

/

PENKIOLIKA
ORGANIZACIJŲ!

Tautinių mažumų tei
sė ir praktika keičiasi 
pagal ekonominių, socia
linių, politinių ir religi
nių sąlygų bei jų giny- 
bos pasikeitimus tam tik 
ru laiku ir tam tikroj 
vietoj.

Pabėgėlių ar azilio tei
sės apsauga yra religi
nės ir pasaulėžiūrinės 
kilmės. Ji paaštrėjo,kai 
iš vienos pusės padidėjo 
pabėgėlių skaičius po ru
sų bolševikų revoliuci
jos ir kai iš antros pu
sės sumažėjo ekonomi
niai galimumai dideliam 
skaičiui pabėgėlių aprū-

MARTYNAS KAVOLIS

Vėl artėja pavasaris, 
o rodos dar taip nese
niai po vasaros karščių 
iš paplūdimių sugūžė- 
jom į parengimų sales, 
o štai ir baigiasi tų pa
rengimų sezonas vador 
vvbėms pateikiant atskai
tomybę už atliktus dar- 
bus savo organizacijų su
važiavimuose bei sei
muose.

Tokį dvimetinį seimą 
šį pavasarį gegužės 29- 
30 dienomis ruošia ir 
Amerikos Lietuviu Tau
tinė Sąjunga, kuris įvyks 
šiemet Philadelphijoje 
šeštadienį ir sekmadie
nį, kapų puošimo savait
galyje. Tuo pačiu laiku 
bus ir Vilties Dr-jos su
važiavimas. Laiko atro- 
do dar daug, bet žinant, 
kad šiame krašte viskas 
iš anksto planuojama, 
reikia ir mums jau pasi
rūpinti aptarti savo sky
rių susirinkimuose ALT 
S-gos dabartinę ir atei
ties veiklą, pasvarstyti, 
ar turėsime ką pranešti 
Seimo atstovams apie sa
vo skyriaus įnašą į bend
rąjį Sąjungos darbą.

Pagrindiniu kalbėtoju 
Seime bus dr. Jonas Ba
lys tema "Tautinė idėja 
lietuviškos išeivijos.

me užkietėję. Štai ne
seniai viename seime at 
sitiko taip, kad vienas at
stovas atsistojo prieš 
seimo visumą, reikalau
damas žūt būt pravesti 
savo nuomonę, kuri nesi
derino net su organiza
cijos įstatais. Tas vie
nas, rodos, visiems taip 
aiškus klausimas, išsky
rus nuomonės reiškėją, 
sustabdė seimo eigą dau
giau kaip valandai ir... 
tas žmogus būtų dar kal
bėjęs visą dieną ir nak
tį reikalaudamas paklus
ti visus jam viena, jei 
seimo atstovai nebūtų 
jam vienam ‘šventos ra
mybės dėlei nusileidę. 
Ir jis laimėjo prieš vi
sus delegatus ir prieš 
org-jos statutą.

Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga ne tik 
pati vykdo savo uždavi
nius Lietuvos naudai, bet 
objektyviai vertina ir ki- 
tų organizacijų veiklą^ 
nežiūrint ar tų org-jųna
riai yra seni ar jauni.

Draugas š.m. sausio 
m. 25 dieną įžanginia
me lyg bandydamas nu
vertinti ALTos veiklą. 
Tarp kitko rašoma: "Jau
nieji dar prideda, kad jie 
neįtelpa į VLIKą ir ALT 
sudarančių 15-kos poli
tinių partijų bei grupių 
rėmus ir todėl, kad jos 
praktiškai m i rus įos j au 
tada, kal fie^dar nebuvo 
gimę,.. Reiktų peržiūrė
ti mūsų politinio organo 
sudarymo būdą. Jų tarpe 
turėtų būti ir veržlaus 
jaunimo, kurio gera da
lis pastaruoju metu labai 
greitai ir vykusiai orien 
tuojasi politiniame gyve

veikloje”.
Seimuose, kaip žino

me, klausimų iškyla be 
galės ir visada trūksta 
laiko juos išdiskutuoti, 
padaryti tinkamas išva
das. Ir dažnai dėl to, kad 
atvykstame nepasiruošę 
kalbėjimui, neišnagrinė- 
ję savo keliamų proble
mų skyrių susirinki
muose, o kartais ir todėl 
kad nedalyvaujame vi
suose seimo posėdžiuo- nime ir netgi praktiškai 
se, kur tas pats klausi
mas būna jau nagrinėtas. 
O pagaliau būna ir taip, 
kad savo nuomonėje esa-

rodo taiklaus veikimo 
kryptį”.

Niekas neginčys, kad 
visuomet reikia peržiū-

rėti veiklos statutus,kri 
tiškai peržvelgti darbus, 
tam ir yra suvažiavimai, 
seimai. Tačiau, jeigu mū
sų jaunimas neįtelpa į 
penkiolika esamų lietu
viškų org-jų rėmus, tai 
tenka labai stebėtis ir nu
siminti, kai tuo tarpu 
amerikiečių jaunimas 
įtelpa tiktai į tris politi
nes partijas ir gal todėl 
jis reiškiasi labai akty
viai, nes org-jų nedaug, 
bet narių jose daug. Tik 
pažvelkime į jų rinki
mus, visur vyrauja jauni
mas darbuose, o koks gi 
procentas dalyvauja mū
sų jaunimo Bendruome
nės rinkimuose?

O jeigu tos partijos mi
rusios, tai tiktai jaunimo 
p ąr eiga jas atgaivinti, s u' 
aktyvinti, o tada galės 
keisti ir įstatus pagal sa
vo skonį. Penkiolika or
ganizacijų! Tegugi mūsų 
jaunimas pasirenka vie
ną iš jų ir sustiprina, ką 
gi naujesnio galėtų be- 
iš galvoti?

Tiesa, kad mūsų jau
nimas sugebapasireikš- 
ti teigiama prasme poli
tiškai, bet jeigu neįtelpa 
į 15-ką o r g-j užkuriu tiks
lai yra tie patys, tai da
rosi išvada, kad jie nie
kur nenori priklausyti, o 
pasidarbuoti tiktai pasi
taikius progai ir esant 
gerai nuotaikai, o neno
ri jokios atsakomybės 
bei atskaitomybės pateik
ti lietuvių visuomenei, 
kuri sudaro jų darbų ma
terialinį ir moralinį už
nugarį.

ALTS-gos nariams 
šis klausimas taip pat 
yra aktualus ir reikalin
gas apsvarstymo.

E. Čekienė

Lietuvių delegacija pas Rochesterio miesto burmistrą Stephen May, Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga burmistrui pasirašant proklamaciją. Prie stalo sėdi: burmistras Stephen May ir ALT Roches
terio skyriaus pirmininkas J. Jurkus. Stovi iš kairės: Pr. Puidokas, prof. Virginija Krivytė, LB apyl. 
pirm. R. Liutkus, Z. Tamošiūnienė, rašyt. J. Jankus ir kun. L. Januška.

pinti butais ir darbu da
bartiniu ekonominės 
krizės metu privatinio 
kapitalizmo sąlygose. 
Pabėgėliais pirmojo pa
saulinio karo metu ir po 
jo rūpinosi bažnytinės 
institucijos. Jais susirū 
pino tarptautinės institu 
ei jos, kai po antrojo pa
saulinio karo pasirodė, 
kad kiekvienas trečias 
Vakarų Vokietijos gyven 
tojas buvo vokiečių arki 
tokių tautybių pabėgėlis. 
Jų dauguma pasiliko 
Vokietijoj ir mažuma iš
emigravo po visus pašau 
lio kraštus. Amerikos 
Jungtinės Valstybės pa
sirodė darančios dau
giau sunkumų pabėgė
liams priimti, kurie čia 
buvo biznieriškai verti
nami pagal jų raumenų 
kokybę ir giminių ar 
draugų garantijas butui 
ir darbui gauti. Beveik 
visi lietuvių pabėgėliai 
po antrojo pasaulinio ka
ro emigravo kaipo ”že- 
mės ūkio darbininkai”, 
kurių dalis pateko net 
pietų valstybėsna lygio
mis sąlygomis su neg
rais dirbti. Čia nebuvo 
priimami sergą ir nega
lį dirbti pabėgėliai. Čia 
anuomet pabėgėliams 
veikė darbo ir sociali
nės apsaugos suvaržy
mai. Vienas senesnio 
amžiaus lietuvis pabė
gėlis, buv. banko direk
torius, apibudino lie
tuvio pabėgėlio padėtį sa
kydamas, kad mes čia 
esame menkiausių dar
bininkų padėty su ma
žiausiu uždarbiu. Nese
niai paskelbta, kad Ame
rika po antrojo pasauli
nio karo įsileidusi vieną 
milijoną pabėgėlių, ku
rių daugumą sudarė pa
bėgę kubiečiai, kuriems 
buvo teikiama speciali 
valdžios pagalba. Kudir
kos byla parodė, kad net 
ir dabartinio šaltojo ka
ro metu individuali
niams lietuvių pabėgė
liams tebetaikomi pa
našūs pabėgėlių teisės 
suvaržymai, kurie buvo 
taikomi kolektyviniai 
visiems europiečių pa
bėgėliams po antrojo pa 
saulinio karo, jei jie ne
sudarė ypatingo politinio 
intereso.

Tautinių mažumų tei
sė ėmė tarptautiniai 
reikštis buv. Tautų Są
jungos pastangomis Že
nevoj, kai iš naujai su
sidariusių valstybių bu 
vo reikalauta priimti nu
statytas tautinių mažu
mų garantijas, kurios ta 
čiau nebuvo privalomos 
senosioms didžiosioms 
valstybėms. Tokiu būdu 
Lietuva turėjo tokias ga
rantijas priimti prieš 
priimama ton sąjungon 
rodos 1922 m. Po antro 
jo pasaulinio karo susi
darė universalinė žmo
gaus teisių konvencija, 
kurios didžiosios valsty ■ 
bės taip pat vengė. Bet 
net ir priėmus tarptau
tines garantijas mažu
mų teisei apsaugoti, vis 
dar susidaro didelis tar
pas tarp nuostato ir prak
tikos. Tautinių mažumų 
teisė praktiškai veikia 
tiek, kiek atitinkama ma
žuma pajėgia savitarpy 
susicementuoti, suda
ryti pajėgų savo gru
pės socialinį vienetą ir

dar padidės, kai maži
namas kariuomenės skai
čius ir karinio apginkla
vimo ruošimas. Ji visų 
pirma palies praktiškai 
diskriminuojamus mažu 
mų žmones, senesnius 
asmenis ir aukštesnio už 
darbio gavėjus, jei jų ne 
užstos darbininkų unijos 
ar kiti įtakingi veiksniai. 
Tat rodo, kad lietuviai, 
šalia savo uždavinio lais
vinti tėvynę ir išlaikyti 
savo tautinę kultūrą iš
eivijoj, turi dar visai kon 
krečių praktiškų eina
mųjų uždavinių ekonomi
niams, socialiniams bei 
politiniams būtinumams 
gyvenamame krašte ten
kinti. Todėl pastarieji tu
rėtų būti įrašyti lietuvių 
laisvinimo veiksnių pro
gramom Juk be pašalie
čių individualinių norų 
sutvarkyti bendruosius 
socialinius reikalus taip 
kad jie nekenktų asmenų 
ar grupių interesams, 
mums lietuviams visų 
pirma reikia subręsti sa 
vitarpyj ir organizuotai 
veikti naujose gyvenamo 
krašto socialinėse sąly
gose. Juk mūsų sociali
niam efektyvumui gyve-

savo teises ginti prak
tiškais veiksmais.

Tautinių mažumų dis 
kriminacija visur pasi
reiškia lygiai tokiu pat 
būdu, kaip ji pasireiš
kia moterų, senesnio 
amžiaus individų, užs-ie- 
nyj gimusių asmenų ir 
pabėgėlių diskriminaci
joj. Amerikiečių mote
rys tebekovoja dėl lygių 
teisių darbe. Išleistas 
įstatymas dėl lygių gali
mybių privatinio ūkio 
pramonėj ir prekyboj. 
Reikalaujama kad visos 
įmonės ir mokyklos pri
imtų reikiamą procentą 
juodosios mažumos žmo
nių. Sudaryta speciali 
valstybinė tarnyba ir lė
šos mažumų žmonėms 
paruošti ir jų ekonomi
niam išsivystymui pakel
ti. Juodosios rasės žmo 
nės dabar daugiau ren
kami ir skiriami atsakin - 
goms federalinės, vals
tybinės ir vietos val
džios pareigoms šalia 
jau ten buvusių kitų tau- narname krašte nepakan- 
tinių mažumų atstovų.
Tik ten dar pasigendame telėti ir pripuolamai pa 
lietuvių atstovų, kurie 
šiaip pasiekė žymių lai- nės ydos jau paliečia 
mėjimų techniškose, me - mus pačius, 
diciniškose ir mokyto
jų profesijose.

Bedarbė atsiliepia vi
sų pirma mažumoms ir Epinis Romos katalikų 
pabėgėliams. Ji dabar

ka vien jausminiai blykš-

smarkauti, kai sociali-

Socialiniu pasireiški
mu bažnytinėj srityj ėmė

(Nukelta į 4 psl.)

(e< tto
Ir gėry norų žmones, įdealistiniy nuotaikų veikėjai, kartais 

nukrypsta, pa mėgdami kurią vieną naudingą sritį — Į siauro galvo
jimo kraŠtutinybę. Ima vien savosios vagos prasmę įžiūrėti, kity 
sričių nepastebi, nevertina. Tokia silpnybė, tiesą tariant, net žy
miems mokslininkams, profesoriams, sunkiai išvengiama. Todėl 
kai kada yra būtina iš šalies pastebėti, nukrypusią liniją taisyti, 
kad mūšy veiklos vežimas nenusvirtų į pagriovį. Žinoma, geriau
sia, kai patsai žmogus ugdosi savyje savikritiką. Bet blogai, kai vei
kėjas tampa uždaras bet kokioms pastaboms ir kritišką mintį laiko 
įžeidimu.

• štai vienas siūlo puikų ir tikrai remtiną dalyką: šutyti mūsų 
seneliams namus. Betgi ta proga jis ima peikti mūsų muziejus, ar
chyvus ir dar kai ką: esą visa tai neprilygsu senelių globojimui. Ar 
ba kiti protarpiais vis piktokai užpuola mūsiškę operą — didelės 
išlaidos! Girdi, tie pinigai panaudotini politinei, kultūrinei veik
lai, švietimui, sportui ir kt. O iš tikrųjų tokios nuomonės bemaž vi
siškai netikslios. Reikia žiūrėti visuotiniau, apimti plačiau. Juk vi- 
sos^sritys turi svarba, būtiną vietą, uip pat ir savo mėgėjus garBT^ 
ainius. Pavyzdžiui, kas Įdeda daug širdies ir aukos (arba lėšų) puo- 
selėti operai ar muziejui, tas — senelių globai vargu ar bus labai 
karštai naudingas. Be to, lygiagrečiui visas sritis ugdant — vi
soms geriau ir sekasi, nes viena kitą gražiai papildo. Tautos bend
ruomenė yra kaip sveikas organizmas: koją ar pirštą skaudant — ir 
galvai nesmagus rūpestis.

• Anot J. Mills, mūsų laimė, kad žmogus yra netobulas. Tai 
kursto ryžtingumą tapti vis tobulesniu, paakstina valią veiklumui, 
savarankiškom pastangom ko nors siekti. Ne tiek svarbu, kokio to
bulumo tuo tarpu esi, bet — kiek nuolatos stengies veržtis i gėrL. 
kiek ilgiesi be paliovos tobulėti, savo dvasią Švieson kelti. Taip ug
domos žmogaus prigimties jėgos bei gabumai, nes nė vienas neuž- 
gimėme tobulu ir išsilavinusiu. Tad ne tiek smerkitnos žmogaus 
esamos silpnybės ar klaidos, bet ypač vertintina, kiek tas asmuo 
stengiasi taisytis iš klaidų, nugalėti savo ydas. Dėl to ir savikriti
ka kiekvienam būtina, nes be to nėra pažangos. Priežodis sako: Ir 
dygus dagis — pražysta švelniai rausvu žiedu.

• Taip į kaimyno ar bendradarbio netobulybes reiktų žiūrėti at
laidžiau, be piktumo ir be barnio, nes ir ydos, kaip natūralios žmo
gaus prigimties savybės — turi tam tikrą prasmę bendrame žmo
giškumo sudėtingume. Jas nugalėdamas, asmuo net pajunta tyro 
džiaugsmo, darosi lyg turtingesnis, šviesesnis. O mūsų tarpusavio 
santykiuose dar perdaug reiškiasi^lauro ambicingumg^net neklai
dingumo įsivaizdavimŲ.IŠ to dygsta nekultflrnr^FginČai, vienas ki
to kapstymas, apsizodziavimai. Tokių šiurkštumų priežastys glūdi 
mūsų pačių viduje, tik mes nejaučiame, savo krislų aky nematome. 
O reikia ryžtis kietai ir nuosekliai rauti iš savęs tų įsivaizdavimų 
piktžoles.

• Paskelbta LRD komisija praeity mėty literatūros premijai 
skirti. Pagal Pr. Naujokaitį, mūšy grožinės kūrybos knygų derlius 
1970 m. nebuvo skurdus. Preminiu atžymėjimu domisi ne tik auto
riai, bet ir skaitytojų, nors vis retėjančių, visuomenė. Mažiau rū
pi teikiamo pinigo kiekis, o daug svarbiau -- kuri knyga ypatingiau 
išskirtina, plačiam dėmesiui iškeltina. Skaitytojai, žinoma, itin 
mėgsta išgirsti vis naujesnį vardą. Daugelio nuomone, kaip girdėt, 
pernykštis knygų derlius -- ypatingai išsiskyrė S. Rūkienės atsimi- 

^nimais. Ne tik svarbus turinys, tiesiog istoriškai jautrių įvykių 
sklidinas, bet ir forma lengvai lanksti, patraukianti. Jei daugiau pa
našių knygų turėtume, gal vėl mūsų žmonės gausiau grįžtų prie sa
vos literatūros skaitymo, o tai būtų sykiu ir autoriams nemaža pas
kata. Kai jau nevienam autoriui už atsiminimus būva skirtos premi
jos, regis, ir šiai nepaprastos ištvermės bei gabumų lietuvei, taip 
vaizdingai nupiešusiai Sibiro kankynes -- priderėtų bent tokia padė
ka, t. y. pagerbimas premija.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS AKTAS - TAOTOS 
VALSTYBINGUMO ŽENKLAS J-

Kiekvienas minėjimas 
yra istorinis, t.y. minė
jimas įvykio, kuris ka
daise atsitiko. Kai koks 
įvykis prisimenamas, 
tai jis ideališkai lyg per 
keliamas į dabartį ir lai - 
komas pagarbiu, vertin
gu. Jis tarsi sudabarti
namas. Vasario 16 d. 
Aktas ir yra tas suda
bartintas praeities reiš
kinys ženklinąs mūsų 
tautos prisikėlimą sa
vaimingam valstybiniam 
gyvenimui.

Klausant kasmet sa
komų to* Akto minėjime 
kalbų arba skaitant 
straipsnius apie jį vis

Lietuvių tau* 
tinė mažuma...

(Atkelta iš 3 psl.) 
vyskupų nacionalinė kon 
ferencija Jungtinėse 
Valstybėse, kai ji šio
mis dienomis sudarė sa 
vo naują patariamą or
ganą (Advisory Board) 
jai tarptautiniais, švie
timo, sveikatos, labda
rybės ir komunikacijos 
reikalais patarti. Tai ta 
rybai pavesta apsvarsty 
ti, ar įmanoma sudaryti 
vieną nacionalinę ir ke
letą apygardinių kunigų 
tarybų. Tokios jau vei
kia Olandijoj ir Kana
doj, siūlydamos pakei
timus dvasiškių celi
bato, vedybų santvarkos, 
gimimų kontrolės ir ka
talikų katekizmo reika
lais. Jai taip pat p avesta 
ičt.irti skurdo n^i^žastis 
dėl kurių valstybės val
džia turinti nerealias vil
tis. Šioji taryba susi
rinks Washingtone pir
mą kartą ateinančią vasa 
rą ir vėliau suvažiuos du 
kartu metuose. Šioji tary 
ba sudaryta iš 10 vysku
pų, 10 diecezinių kunigų, 
5 vienuolinių kunigų, 5 
moterų vienuolių ir 20 
pasauliečių, kurių tarpe 
yra 4 juodųjų rasės ir 4 
ispanų amerikiečių atsto 
vai. Pastarieji esąpakan 
karnai informuosią apie 
visų tautinių mažumų 
skirtingus sentimentus 
ir iš jų išeinančius skir
tingus praktiškus būdinu- 
mus. Kyla klausimas,ko 
dėl šiame centriniame 
bažnytiniame patariama
me organe nėra lietuvių 
mažumos atstovo. 

išryškėja jo dabartiš- 
kumas. Jis dažnai supla
kamas su kokiais mums 
rūpimais tautiniais die
nos klausimais. Pvz., 
vienas kalbėtojas Vasa
rio 16 d. proga pasinaši- 
no šnekėti apie libera
lus, konservatorius, 
bendradarbiavimą, na ir 
žinoma, apie Simą Kudir
ką. Tai mus dirginantie
ji klausimai, o pasku
tinis net ir deginantis. 
Bet apie juos galima vi
sokiomis progomis kal
bėti. O į Vasario Šešio
liktąją turėtume istoriš
kai žvelgti. Bet čia sto
ja skersai kelio vienas 
kliuvinys, kurį mūsų ži 
nom as publicistas ir au 
torius pavadino "šimte
riopas kartojimas". To
dėl jis ir priduria, jog 
Vasario Šešioliktosios 
minėjimuose "svarbiau 
.. rasti akstiną giliau 
pergyventi dabarčiai ir 
galvoti apie ateitį". Iš 
tikrųjų, pergyvenimas 
dabarties ir galvojimas 
(ar, geriau, svajojimas) 
apie ateitį — tai mūsų 
bėgamojo visuomeninio 
bei tautinio gyvenimo tu
rinys. O Vasario Šešio- 
liktajai dera vis dėlto 
istoriškas žvilgsnis. Iš 
jos galima surasti ange
lę ir pro ją mesti žvilgs
nį į praeitį. Šiame trum 
pame pranešimėlyje 
mano pasirinktas žvilgs
nis yra mūsų tautos tra
dicinis valstybingumas. 
Tad pokalbio tema: Va
sario 16 d. Aktas — tau
tos valstybingumo ženk- 
1 PO .

Temos prasmei pa
ryškinti tiks geriausiai 
palyginimas mūsų Vasa
rio Šešioliktosios su ki
tų valstybių bei tautų pa 
našiais minėjimais. Pa
imsim, pvz., kad ir JAV 
liepos 4 šventę. Joje mi
nima, kaip kontinenta- 
linis kongresas (13 kon- 
federuotų valstybių) 1776 
m. liepos 4 d. paskelbė 
kolonijas nepriklauso
mas valstybes, USA ir ve
dė karą dėl nepriklauso
mybės. Čia liepos 4d. ak
tas reiškė valstybės įkū 
rimą. Jis yra realus vals - 
tybės įsteigimo dokumen
tas . Kam teko gyventi 
prieš antrą Pas. karą 
Vokietijoje, galėjo ste
bėti vokiečių švęstą sau
sio 18 d. Reicho įkūrimo 
šventę. Čia minėta die

na, kada Vokiečių vals 
tybės, nugalėjusios Pran 
cūziją, per savo kariuo
menių ir valstybių vadus 
Versalio vad. Veidro
džių salėje paskelbė įku- 
riančios Reichą. Aktas 
buvo realus, nes nuo tos 
dienos Reichas ėmė gy
vuoti.

Turime ir kitokių nei 
realių valstybių įsteigi
mo aktų. Štai Prancūzi
ja kasmet švenčia lie
pos 14 d. Iš tikrųjų ši 
šventė ženklina 1789 Pa
ryžiaus politinio kalėji
mo Bastilija vadinto pa 
ėmimą. Šis kalėjimas 
kiek vėliau imtas laikyti 
Prancūzijos senojo (mo- 
narchiško) režimo sim
boliu ir jojo paėmimą pa 
laikė senosios Prancūzi 
jos žlugimu ir naujosios 
pradžia. Iš tikro Basti
lijos paėmimas neturėjo 
tiesioginio ryšio su nau
josios Prancūzijos pra
džia. Jai pradžią davė 
jau anksčiau sušaukti Ge
neraliniai Etatai. Basti
lijos paėmimas tebuvo 
simbolinis senojo reži
mo žlugimo ženklas ir 
naujojo pradžia. Antras 
panašus valstybės pra
džios aktas yra Šveicari
jos tautinė šventė rug- 
mini tą dieną, kada 1291 
m. trys žemdirbių bend
ruomenės prie Lucernos 
ežero sutarė sąjungą. Su
tarties tekstas atrastas 
vos 18 a. gale ir nuo to 
maždaug meto pradėta 
švęsti tautinė šventė. O 
žinoma, kad tas aktas 
nesukūrė Šveicarijos. Ji 
vystėsi pamažu ir galu
tinai susidarė tokia, ko
kia ji šiandien yra jau 
Napoleono laikais. Tad 
tas Šveicarijos Riutli ak
tas 1291 m. yra simboli
nis, jis nereiškia Švei
carijos valstybės įsi
kūrimo.

Suminėjus dvejopus 
minimus valstybių pra
džios aktus, keltintas 
klausimas, kuo reikia 
laikyti mūsų Vasario Še
šioliktasis. Klausant mū
sų kalbėtojų paskutiniais 
metais ir skaitant 
straipsnius laikraščiuo 
se gaunamas įspūdis, jog 
jis pripažįstamas realiu 
aktu. Maždaug sakoma, 
kad štai pasklido krašte 
džiaugsminga žinia, Vil
niuje Tautos Taryba pa
skelbė nepriklausomy
bę. Tuojau pakilo ir su

sibūrė savanoriai — ir 
Lietuvos respublika įkur
ta. Taip pvz., Dirvos 11 
nr. 1971. 11. 10 skaito
me: "O tikrieji lietuviai 
už Aktu paskelbtą nepri 
klausomybės bei laisvės 
idėją buvo pasiryžę ir gy 
vybę aukoti. Savo ryž
tą jie įrodė gausiai sto
dami savanoriais į Lie
tuvos kariuomenę ir nar 
šiai kovodami su bolše
vikais, bermontininkais 
bei lenkais,bandžiusiais 
sutrukdyti nepriklauso
mos Lietuvos valstybės 
atstatymą. Jų auka ir pa
sišventimu Vasario 16 
aktas tapo kūnu".

Nesiimant gvildenti 
šio jausmingo ir patrio
tinę širdį kutenančio pa 
reiškimo, turime pripa 
žinti, kad jis nesideri
na su anomis Vasario 
Šešioliktosios istorinė
mis aplinkybėmis. Tai 
turėtų būti aišku ypač 
mums jau į aštuoniasde
šimtį įžengusiems se
niams arba artėjantiems 
prie jos, kuriems tos 
Vasario šešioliktosios 
dienos stovi akyse. Jos 
buvo tamsios, niūrios, 
okupacijos slogučio die
nos. Dienos, kur mūsų 
kaimo ir miesto žmonės 
gyveno palenkti tironiš
kam kariškam okupantų 
režimui ir pavesti tie
sioginių viršininkų vals
čiaus žandarų sauva
lei. Jų nuolatos reika
laujamos rekvizicijos, 
beveik kas savaitę per 
seniūnus skelbiamos, ir 
jų pačių, daromos namų 
kratos nesiliovė drums- 
tusios kaimiečių ramy
bės. Jos laikė juos nuo
latinėje baimėje. Kai oku
pantai pajuto, kad kaimie
čiai, nepaisant rekvizici
jų ir kratų turi vis dėlto 
daugiau nei jiems leista, 
griebėsi dar kietesnių 
priemonių. Uždraudė 
malti malūnuose be lei
dimo. Kai tas mažai pa
dėjo, nes žmonės galėjo 
susimalti kiek reikia sa
vomis girnomis, duotas 
griežtas įsakymas suvež
ti jų viršutinius akmenis 
į žandarų būstinę. Iš bai
mės žmonės vykdė įsaky
mą, nors kai kurie gud
ruoliai vežė senus suski
lusius akmenis vietoje 
naudojamųjų. O šiuos slė
pė šiauduose.

Prie materialinio slo
gučio prisidėjo dar ir 
dvasios. Nei mokyklų, 
nei spaudos, nei jokių or
ganizacijų nebuvo. Žmo
nės gyveno nežinioje.Ne
žinojo, kas dedasi pasau
lyje. Žodžiu sakant, Lie-

J. GRAUDA

Apie ryšiiį su tėvyne monopolį
Kada suplaukia keliolika leidinių ir tų leidinių 

rašytojai ir vadeivos šneka ta pat tema, nori-neno- 
ri, daraisi temos išdavu arbitru.

Taip pasakė vienas tautietis, ir mes su juo su
tikome, apklausėme jį detaliau ir, kadangi jis, pa
gal statistikos didžiojo skaitmens tezę yra kaip ir 
masių nuomonės reiškėjas, skubame patyrimu pasi
dalyti su gerbiamais skaitytojais.

Atleiskite už ilgesnį įvadą, bet kada mūsų ko- 
lumna išplaukė, kaip dabar daug kur sakoma, "įpla- 
čiuosius vandens", pilame J, savo kolumną vandenį 
kibirais.. Juk daugelio mūsųgar šių žurnalistų dory
bė, išplaukus į plačiuosius vandenis, ir yra narsty- 
masis tuose vandenyse, nesiekiant nei krašto, nei iš
vadų dugno.

Dabar į plačiuosius vandenis ima plaukti jau ir 
rašytojai. Jiems jau tariamas svariausias kompli
mentas: mūsų tautietis plačiuose vandenyse! Varg
šai tie rašytojai ir poetai, kurių raštuose pilna van
dens.

Atleiskite, kad mes irgi bandome įpilti i savo 
kolumną daug vandens, nes tai jau beveik žurnalis
tinio genialumo požymis.

Kaip ir tinka, kada jau mažai vietos bėra pačiai 
temai, atsimename ją kolumnos pabaigoje.

Ergo: ryšių su tėvyne monopolija.
Aišku, niekas negali turėti čia tos garbingos 

monopolijos. Visi esame lygūs amerikietiška pilie
tybe, ir tėvynės sentimentais link old country, 
Kraštui.

Beje, ir vėl neriame į plačiuosius vandenis: ar 
gera, ar bloga, ar kvaila Lietuvą vadini Kraštu ? 
Vėl plačiųjų vandenų problema, kur įmanoma pilti 
vandenį tiesiog iš sodelio laistymo žarnos.

Ergo: bendravimo monopolija. Kodėl jos savi- 
nasi tiktai akiratininkai? O kur metmeninkai, be
žemiai, post-žemininkai, tėviškažįburininkai, vięny- 
biečiai, laisvįečiai, vilniečiai, kavolįstai, rekaši- 
ninkai, sauliaš£moliūnįMcai, šviesiečiai, santarie- 
čiaL edvardošulaitininkai, kreivėniečiai, meko- 
manai, provladimiroviečiai, dvasiškiniai leftistai, 
skautai akademikai, akademiniai simpozininkai. jė
zuitų leftis tai iš Laiškų lietuviams, prokoncertinis 
jaunimas su Rulbvte ir Kviklyte, prokoncertinis 
senimas su... X.Y.Z.

Sąrašą (dar nepilną) surašė mūsų tautietis ir 
atkišo mums, kaip svarstymų objektą ryšių su tėvy
ne monopoliją.

Jis dar pasakė:
— Aš turiu arbitrą. Tai Aidų žurnalo kapelio

nas Girnius, paskelbęs urbi et orbi: ryšys su tėvy
nė neturi būti verčiamas lyg vienos kurios grupės 
monopoliu. Girnius patvirtino, kad nereikia egzi- 
linės tautos poliarizuoti, kas už koncertus, kas 
prieš koncertus? Reikia atvirybės laikui... ir sau. 
Reikia ir Aidams leisti įstoti į tą sąrašą.

— Tai ką gi nori įrodyti? — paklausėme rūpes
tingojo tautiečio.

Jis nesusigaudė ką atsakyti. Apsidairė, pačiu
pinėjo ilgą savo sąrašą, kur surašyti visi,kam aki
ratininkai atima bendravimo ir koncertomanijos pri
matą, ir, atsidusęs, pasakė.

— Nieko.
Mums atrodė, kad problema —kas už ką— kas 

prieš ką — kas ir kaip — dar nepriėjo prie plačių
jų vandenų. Pasiėmęplunksnas, išgalandę liežuvius, 
vis dar neturime saujoje peilių ir pištaletų.

Aštrinkime, vyrai, problemą.

tuva anomis dienomis bu
vo, tariant Baranausko 
žodžiais, ir tamsi, ir juo 
da.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

VYTAUTAS ALANTAS

GAISRAS GIRIOJE
Ištrauka iš romano 'Šventaragis’

Jie sustabdė žirgus už poros varsnų, bet ir to
kiame atstume pusės nykščio didumo skruzdės siuvo 
per kelią neduodamos ramybės arkliams. Pats skruz 
dynas, žmonių pramintas Skruzdžių Valsčiumi, 
dunksojo po medžiais, kaip didžiulė šieno kupeta 
sulig žmogaus didumo. Kiek tik akis apmetė aplink 
skruzdyną juodavo tik plika žemė, be jokio žolynėlio. 
Galybės skruzdžių šlamojo ir medžių kamienais. 
Arčiau skruzdyno augančios pušies vienoje kamieno 
pusėje juoda vabalų srovelė kilo į viršų kitoje — 
leidosi žemyn.

Vyrai įsiklausė: skruzdžių karalystė darbavo
si tyliai ir kraupiai šiušėdama. Buvo šiurpu klau
sytis to slėpiningo ir kažkaip grėsmingo kuždėjimo.

— Žiūrėkit, kas ten! — riktelėjo Mantas rody- 
damas skruzdyno viršūnę. — Ten lyg žmogaus 
rankos, lyg kojos kyšo išlindusios!

— Žmonės kalba, kad Rudabarzdis ten savo au
kas užmetąs, — tyliai pasakė Šilinis.

— Ką, iš proto išėjai! — šūktelėjo Šventaragis 
pasišlykštėdamas..

— Nežinau, sklinda tokios paskalos, — ramiai 
kalbėjo Šilinis. — Mat, užmuštas ar surištas žmo
gus užmestas ant skruzdyno dingsta kaip ugnyje: ne
lieka jokio pėdsako. O Rūdabarzdžiui, matyt, kar
tais reikia taip nusikratyti savo aukomis, kad nė 
šuo nelotų. Kas gi ieškos pražuvėlio skruzdyne?

Draugai nujojo toliau tylėdami. Skruzdynui dar 
neišnykus iš akių jie išgirdo besiartinančių žmonių 
traškias kalbas priešakyje. Šventaragis davė ženk
lą, ir jie išsukę iš kelio pasislėpė tarp medžių.

Iš kelio užvingio pasirodė penki raiteliai. 
Priešakyje jojo rikis Žiobrys ir jo sūnus Karijo
tas vesdam as už pavadžio žirgą, ant kurio nuleidęs 
galvą sėdėjo žilagalvis vyras surištomis už nuga
ros rankomis ir parištomis kojomis žirgo papilvė
je.

— Tai matai, bičiuli, mes tave patubdysime 
ant skruzdyno viršūnės ir galėsi čiulbėti ten savo 
daineles pačiai skruzdžių karalienei: tu gi pripra
tęs linksminti didžiūnus! — kalbėjo rikis Žiobrys 
gerai nusiteikęs. — Mindaugo ar skruzdžių karalie
nės dvaras, ar ne tas pats? O kai karalienės ver
gės, tos darbščiosios ir vaišingosios skruzdėly
tės, tau ant liežuvio užpils savo rūsiuose išrau
ginto rašalo, tai tavo liežuvis pasidarys dar mik
lesnis, kaip kad pavilgytas midaus taurėje! Graž
bylystės, gražbylystės pamokys tave skruzdės! — 
garsiai nusijuokė rikis. — O kai tu imsi skalauti sa
vo liežuviu apie suvienytą karalystę, tai labai patik
si skruzdžių valdovei ir atsigerindama ji lieps sa

vo vergėms pakasyti tau barzdą, kad saldžiau už
merktum akeles karalienės minkštuose pataluo
se, — visi vyrai garsiai nusikvatojo.

— Dainius Džiugas! — sušnabždėjo Šventara
gis.

Jis atsiminė Džiugo paskutinį apsilankymą Pa- 
dysnio pilyje. Senasis kunigas Kunotas ir Džiugas 
buvo geri seni draugai. Džiugas sudėjo ne vieną sa
ką apie Kunoto karo žygius ir nuotykius svečiose ša
lyse, bet po paskutinio susitikimo jie išsiskyrė prie 
šais. Dainius karštai gynė Mindaugą,pranašauda
mas jį tapsiant vieninteliu Lietuvos viešpačiu, o Ku
notas kietai gynė senąją santvarką. Jie taip susinio- 
vė, kad senasis kunigas įsikarščiavęs dainių apšau
kė niekatauškiu kvakna ir išvarė iš savo menės.

Tuo tarpu raiteliai sustojo, ir Karijotas,nušo
kęs nuo žirgo, atrišo Džiugui kojas ir nukėlė ant že
mės.

— Tik kažin, tėvužėli, ar prieš pasiunčiant tą 
dainorių į skruzdžių karalienės dvarą, nereikėtų su 
juo kaip reikiant atsisveikinti? —ir nelaukdamas tė
vo atsakymo jis kirto vytine belaisviui per nugarą.

Dainius aiktelėjo iš skausmo pro sukąstus dan
tis.

— Gerai, sūnaiti, atsisveikinai, o dabar jam 
vėl suraišiok kojytes, kad neimtų kvailioti ir nesu 
sigalvotų bėgti iš vaišingojo skruzdžių karalienės 
dvaro pasiraitojęs kelnes.

(Bus daugiau)
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J. MIKĖNAS Kanklininkas. Gipsas. 1943.

JUOZAS MIKĖNAS 
MONUMENTALIOSIOS SKULPTŪROS 

KŪRĖJAS
Stepas Vykintas

Juozas Mikėnas yra 
vienas iš žymiausių 
Lietuvos nepriklausomy 
bės laikotarpio dailinin 
kų. Nors likimo buvo 
priverstas gyventi ir kur
ti apie 20 m. bolševiki
nėje valdymo sistemoje, 
kur menas yra pajungtas 
komunistų partijos in
teresams, tačiau jis vi
su atkaklumu gynė savo 
meninę individualybę ir 
vengė kompartijos užsa
kymų. Jis liko ištikimas 
sau ir lietuvių tautai. 
Šiemet, minėdami jo 70 
m. gimimo sukaktuves, 
su didžiu liūdesiu ap
gailestaujame, kad jis 
peranksti atsiskyrė su 
šiuo pasauliu ir nusine
šė dar daug neįvykdytų 
meninių planų.

Sukaktuvininkas gimė 
1901 m. vasario 12 d. 
Skardupių viensėdyje, 
Aknystos vis., Rokiškio 
aps. Iš mažatvės jis bu
vo linkęs įmeną, tik dar 
nenuvokė, kurią meno ša
ką pasirinkti. Kurį laiką 
domėjosi muzika, vėliau 
lankė Sutkaus dramos 
studiją, o 1922 m. įstojo 
į Kauno meno, mokyklą, 
kur studijavo tapybą pas 
mūsų dailės novatorių 
Just. Vienožinskį. 1927- 
31 m. jis išvyko,, kaip 
Švietimo m-jos stipendi
ninkas, į Paryžių, kur 
studijavo skulptūrą pas 
žymiuosius prancūzų 
plastikinio meno specia
listus: Charles Despiau 
ir Gimond. 1931-40 m. 
dėstė freską, mozaiką, 
dekoratyvinę skulptūrą 
Kauno meno mokykloje. 
Čia jis išugdė gausią jau
nųjų dailininkų kartą. 
1940-41 Vilniaus dailės 
mokyklos, 1941 Vilniaus 
dailės akademijos direk
torius. 1941-46 dėstyto
jas, nuo 1946 profeso
rius. Nuo šių metų per
keliamas į Kauno taiko
mosios ir dekoratyvinės 
dailės institutą. Vėliau 
Vilniuje skulptūros ka
tedros vedėjas. Mirė 
1964 m. spalio 24 d. Vil
niuje. Kaip žmogus at

rodė užsidaręs, mąslus, 
susikaupęs darbui ir kū
rybai.

J. Mikėnas subrendo 
prancūzų skulptorių įta
koje. Rodin, Maillol, Des
piau buvo jo įkvėpėjai. Iš 
jų jis išmoko ieškoti in
dividualių skulptūros for
mų. Tačiau kūrėjo dva
sia ir turinys — lietuviš
ki. Iš liaudies skulptū
ros jis prisigėrė lietu
viškos dvasios. Jis sie
kė susintetinti lietuvišką 
kūrybos dvasią su pasau
liniais plastikinio meno 
laimėjimais. Jis aukojo
si lietuviškajam menui, 
kad jį pakeltų iki pasau
linio lygio. Ir tenka pri
pažinti J. Mikėnui di
džiausią nuopelną — mū
sų skulptūros įvedimą į 
tarptautinę areną.

J. Mikėnas dalyvauja 
tarptautinėse parodose 
nuo 1928 m. Pirmieji jo 
monumentaliosios tapy
bos kūriniai buvo ekspo
nuoti Barcelonoje ir Lie- 
ge. Jis jau tada pasižy
mėjo kaip įdomus kons
truktyvios, lakoniškos 
aiškios, apibrėžtos lini
jos kūrėjas. Vėliau jokū 
riniai išstatomi Pary
žiaus "Rudens salono" 
parodose. 1929-30 m. 
akademiniame skulptū
ros konkurse J. Mikėnas 
laimėjo pirmąją premi
ją. Po to jis vis labiau ir 
labiau krypsta į skulptū
rą. 1932 m. jis eksponuo
ja kūrinius "Ars"parodo
je. 1937 m. jis sukuria de
koratyvinį reljefą ir 
skulptūrą "Rūpintojėlį", 
kuris Paryžiuje išstato
mas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos paviljone. Už 
šį kūrinį jis gauna didį
jį prizą. 1939 m. skulpto
rius nulipdė tobulos kom
pozicijos skulptūrą "Lie
tuvą", kuri buvo išstaty 
ta tarptautinėje New- 
Yorko parodoje. Tai vie
nas iš gražiausių J. Mi
kėno kūrinių, kuris pas i 
žymi ne tik simboliniu 
idėjingumu, bet ir formų 
monumentalumu, papras
tumu, įtaigingumu. Iš ne

priklausomybės laikotar
pio pažymėtini dar šie 
skulptoriaus kūriniai: 
"Autoportretas", "Moti
na", "Vaikas su balan
džiu", "Į laukus", "Žmo
nos portretas", "Vincu
kas, "Medžio drožėjas" 
"Moters portretas", 
"Mergina laukuose".

Neatsisakė skulpto
rius savo išraiškos for
mų ir bolševikinio 
laikotarpio tematikoje. 
Tik šiame laikotarpyje 
jis buvo priverstas ati
duoti duoklę bolševiki
nei tematikai. Tuo būdu 
gimė jo tokie kūriniai 
kaip: paminklas M. Mel- 
ninkaitei, paminklas P. 
Cvirkai, J. Janoniui, A. 
Venclovos ir kt. bolševi 
kinių veikėjų portretai. 
Tačiau ir šiame laiko
tarpyje jis sukūrė ne
mirštamų meninių kūri
nių, kurie jį dar labiau 
išgarsina kaip žymiau
sią mūsų tautos skulpto. 
rių individualistą. Tai 
išskirtini kūriniai: "Dai
lininkės portretas", 
"Jaunosios pianistės 
portretas", "Žvejas, 
žvejo duktė ir aš". "Dzū 
kas ir anūkas", "Poil
sis", "Taika" ir "Pir
mosios kregždės". Ne
žiūrint bolševikinės tai 
kos sampratos, "Taika" 
pasižymi dideliu estetin 
gurnu, formų švelnumu, 
kompozicijos darnumu. 
Ypatingai skoningas kū
rinys yra "Pirmosios 
kregždės", kur plastika 
tiesiog kalba į širdį. Vi
sai ne Mikėno dvasiai 
yra militaristinis kūri
nys "Pergalė", kur dina
miškai atvaizduoti du bol
ševikų kareiviai. Mikė
nas nebuvo joks milita- 
ristas, ir šio kūrinio di
namika neplaukia iš jo 
širdies. Tuoj matai, kad 
kūrėjui primesta tema
tika ir bolševikinė ten
dencija.

Juozas Mikėnas buvo 
skulptorius individualis
tas, kuris nepaprastai 
brangino individualinę ir 
kūrėjo laisvę, jis gynė 
savo ir visų žmonių lais
ves, kiek jo jėgos leido. 
Tačiau jo asmeninė eg
zistencija vertė koeg
zistuoti su diktatūri
niais prievartininkais. 
Ir nežiūrint tai, J. Mikė
nas iškilo aukščiau visų 
diktatūrų ir visųpartijų. 
Jis liko ištikimas mūsų 
tautos kūrybiniam geni
jui. Jis liks amžinas ir 
dominuos mūsų skulptū - 
ros istorijoje.

• Lietuvių Profesorių 
Draugija spausdina knygą 
"Lietuvos U n i v e rsitetas 
1579-1944 m.”, kuri kainuos 
15 dolerių. Profesorių Drau 
gija prašo knygos išleidi
mą paremti ją prenumeruo-

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.

Lietuvos etnografinės sienos
Vilniečių Sąjungos CV pir

mininko Kazio Veikučio aiš
kinimas Detroito Kultūros 
Klubo suruoštoje vasario 28 
d. žemėlapių parodoje Ty
rimo Instituto nustatytų Lie
tuvos etnografinių sienų/

Gal ir pašaipos vertas bus ma
no aiškinimas, kai nebūdamas 
etnografas, aiškinsiu apie Lie
tuvos etnografiją. Etnografija 
pradėjau domėtis tik reikalo 
verčiamas, kaip vilnietis ir 
kaip Rytų Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio atstovas Vlike. Vil
niečių Sąjunga, turėdama galvo
je kaimynų lenkų vis linksniuo
jamą pretenziją Į Vilnių, gyve
name baimėje, kad nepasikarto
tų 1920 metų spalio 9-ji. Buvo 
manyta išleisti Vilnijos metraš
tį su nustatytom etnografinėm 
ribom, bet prieita išvados, kad 
etnografinės ribos yra valstybi
nis reikalas.

Maždaug prieš 14 metų buvo 
kreiptasi į Lietuvos atstovybę — 
Vliką, kad imtųsi darbo nusta
tyti Lietuvos etnografines ri
bas. Etnografinių ribų nustaty_ 
mui ir studijos paruošimui bu
vo pasiėmęs vadovauti Vliko pir
mininkas velionis dr. Trima
kas, bet jam mirus, darbas pra 
dėjo eiti užmarštin.

Tik 1964 m. Vliko Seime vil
niečiai etnografinių sienų klau
simą pastatėme daug rimčiau 
— etnografines sienas surišome 
su Lietuvos laisvinimu bendrai, 
nes atsirado neaiškumas už ko
kios Lietuvos sudėtį kovojame, 
kai tuo tarpu lenkai aiškiai pa
sisako už 39 metų sienas. Gali
ma būtų laikytis pareigos atko
voti Lietuvai laisvę jos politi
nių sienų ribose. Betgi politi
nės sienos pagal 1920 m. liepos 
12 d. sutartį su Sovietų Sąjun
ga neapjungė visų Lietuvai pri
klausančių žemės plotų rytuo
se ir rytų pietuose; prisėjo su
tikti su tuo, ką Sovietų Sąjunga 
davė jaunai atgimstančiai Lie
tuvos valstybei.

Vliko Valdyba sutiko su vil
nietiškų samprotavimu ir su
darė iš vilniečių rytinėms sie
noms tirti ir Lietuvos etnogra 
finei medžiagai rinkti komisi
ją. Po to, 1966 metais prie Vli
ko Valdybos tapo suorganizuo
tas Lietuvos Tyrimo Institutas, 
kuriame rytų ir pietryčių, maž
daug iki Gardino, Lietuvos rei
kalus atstovauja vilnietis istori
kas Algirdas Budreckis, o 
vakarinėms sienoms — mažlie- 
tuvis Martynas Gelžinis.

Kaip jau žinome, pagrindinis 
tautinės etnikos įrodymas yra 
kalba, o pagelbiniai elementai 
yra: religija, papročiai, kultūri
nės gravitacijos linkmė, pavar
dės ir vietovardžiai.

Pietryčių Lietuvos etnografi
nei ribai išsilaikyti didelį vaid
menį suvaidino lenkų okupacijos 
metu Lietuvių Komitetas Vilniu
je. Nežiūrint žiaurios pilsuds- 
kininkų polonizavimo politikos, 
šv. Kazimiero Draugijos vardu 
Vilniaus krašte, ypač pietryčių

j ant, įsirašant mecenatais 
— 500 dol. auka, garbės 
prenumeratoriais — 100
dol., ar rėmėjais — bet ku
ria suma.

Prenumerata ir pinigai 
siunčiami vardu: "Lietuvos 
Universitetas”, 6015 South 
Francisco Avė., Chicago, 
III. 60629.

Vilniečių sąjungos cv pirm, 
Kazys Veikutis.

Lietuvos pakraščiuose buvo pa
laikoma lietuviškoji gyvybė. Vei - 
kė 350 lietuvių pradžios mokyklų 
30 vaikų darželių, 2 gimnazijos 
ir mokytojų seminarija, 476 šv, 
Kazimiero Draugijos skyriai ir 
saviveiklos rateliai, Vilniuje vei
kė ir dabar tebeveikia Kalboty
ros Institutas, kuris tikrai yra 
daug vertingos medžiagos šutei 
kęs lietuvių tautos etnikai įro
dytu

Vilniečių komisija surinktą 
medžiagą su autentiškais vilnie
čių pasisakymais 1966 m. liepos 
12 d. perdavė Lietuvos Tyrimo 
Institutui, kartu pareikšdama sa
vo rekomendaciją. Komisija suti
ko su mokslininkų tvirtinimais, 
kad 1564 m, nustatytose Lithua
nia Propria ribose anuo metu 
83% gyventojų kalbėjo lietuviš
kai, tačiau pasiremdama laiko 
tėkmės atneštais pasikeitimais, 
komisija pasiūlė pataisą palikti 
etnografinės Lietuvos ribose 
Dysnos apskritį rytuose ir Nau
garduko - Zietelos apylinkę pie
tuose, motyvuodama: 1) kad Dys
nos apskritis 1842 m. rusų buvo 
priskirta prie Vilniaus guberni
jos, 2) kad 1909 m. rusų polici
jos gyventojų surašyme Dysnos 
apskrity buvo 699 užsirašę lie
tuviais ir 59074 vietiniais kata
likais, atseit, lietuvių-gudų mi
šinys, nes tuo laiku tikrieji gu
dai laikė save stačiatikiais ir 3) 
kaip Dysnos mieste, taip ir jo 
apylinkėse lenkų okupacijos me
tu veikė lietuvių pradžios mo
kyklos. Gi Naugąrduko - Ziete
los apylinkė lenkų okupacijos 
metu buvo laikoma kone lietu
vybės centru — taisyklingas lie
tuviškas tarimas, tik su kai ku
rių daiktų skirtingais pavadini
mais. Tuo pačiu komisija reko- 
m idavo atsisakyti nuo Baltsto - 
gės iškišulio, nes kaip pačioje 
Baltstogėje, taip ir jos apylinkė
se lietuvių nėra ir lietuviškos 
etnografijos elementai ten jau 
išnaikinti.

Lietuvos Tyrimo Institutas 
1967 m. pasiremdamas istorikų 
Ivinskio, Jakšto, Sužiedėlio ir ge
ografo Pakšto studijomis, Bud- 
reckio, Gelžinio referatais bei 
vilniečių ir mažlietuvių pareiš
kimais, nustatė Lietuvos etno
grafines ribas, kurios pagal 22 
puslapių dr. Budreckio referatą 
suglaustai atrodytų taip:

Rytinė siena prasideda nuo 
Dauguvos pietų kranto (5 klm į 
rytus nuo Dysnos) ir eina į pie
tus, paliekant Ožechovną gudų 
pusėje, o Prozorokus lietuvių 

pusėje iki Kubličių, kertant į 
pietvakarius iki Neries upės (10 
klm į rytus nuo Dalinavo). At
seit, linija nuo Dauguvos iki Ne 
ries aukštupio sutampa su sovie
tų - lenkų 1921-1939 m.siena. To
liau rytinė siena sutampa su Li
thuania Propria siena iki Nemu
no aukštupio.

Pietinė siena, prasidedanti 
nuo Lithuania Propria, kur ker
tamas Nemunas ir einanti pie- 
tuosna palei Nemuno aukštupį, 
paliekant Korelyčiųapskritį lie
tuvių pusėje ir pasukanti į vaka
rus iki Naujosios Elnios, ker
tant skersai Ščaros upę. Nuo Šča- 
ros eina vakaruosna pro Pias- 
kus (gudų pusėje) iki Eismantų 
(lietuvių pusėje). Toliau Šoko Ida 
lenkų pusėje, o Sakalėnai lietu
vių pusėje, siena eina ikiBerži- 
nės upės, paliekant Janavą lietu - 
vių pusėje. Palei Beržinės upę 
siena eina iki Augustavo perka
są ir tiesia linija iki Reigardo.

Vakarinės sienos mažlietuvių 
referato neturiu. Bet, atrodo, ji 
dalinai eina palei Lithuania Pro
pria sieną. Paskui suka į vaka
rus pro Ungurą (lietuvių pusėje) 
ir įeina į Potsdamo liniją.

Tai taip suglaustai atrodo ry
tinė, pietinė ir vakarinė etno
grafinė siena. Šios sienos davi
niam paremti Tyrimo Institu
tas nutarė išleisti anglų kalboje 
teisiniais daviniais paremtą 
mokslinę studiją.

Tikrų žinių neturime kiek da
bartinis laikas atnešė lietuvy
bei žalos Lietuvos teritorijoj, 
kuri priskirta prie Gudijos TSR. 
Yra tik žinoma, kad rytinėj da— 
ly (Dysnos, Breslaujos ir Glu- 
boko rajone) per paskutinį 1969 
m. gyventojų surašymą dar bu
vo apie 50 tūkstančių užsirašę 
lietuviais. Oficialiai Gudijos 
TSR lietuvių kalba nedraudžia
ma, bet lietuviškų mokyklų val
džia neišlaiko ir lietuviškos 
spaudos gavimą trukdo. Norin
tieji lietuvybę išlaikyti, steigia 
vargo mokyklas arba savo vai
kus siunčia į Zarasų - Švenčio
nių rajoną. Geresnėj padėty yra 
Suvalkų-Seinų trikampis; ten yra 
Punsko lietuvių gimnazija ir 
veikia pradžios mokyklos.

Čia gal prisieitų įterpti min
tį, kad etnografinės ribos nebu
vo aiškios Lietuvos nepriklauso
mybę atstatant,, kaip kad buvo ne
tikrume ir pats nepriklausomy
bės paskelbimas. Lietuvos Tary 
bos paskelbtame 16 vasario akte 
sakoma "Atstatoma Lietuvos 
valstybė su sostine Viniuje", 
bet kokiose ribose, nebuvo pa
sisakyta. Ir gal tik todėl buvo 
atsiradę nuomonių tai skelbti 
vokietį Lietuvos karaliumi, tai 
samdyti svetimos valstybės ka
riuomenę ir t.t. Tik Steigiama
sis Seimas 1920 m. gegužės 15 
d. savo deklaracijoje jau aiškiau 
pasisakė: "Atstatoma Lietuvos 
valstybė demokratiniais pagrin
dais jos etnografinėse ribose". 
Bet ir Steigiamajam Seimui et 
nografinės ribos taip pat nebuvo 
žinomos, nes nebuvo iš anksto 
tam pasiruošta. Buvo kreiptasi į 
tuometinį Amerikos prezidentą 
Wilsoną, kuris įpareigojo Har
vardo universiteto profesorių 
Golderį eiti į pagalbą mūsų is
torikui Petrui Klimui. Betgi kas 
galėjo per pusantro mėnesio nu
statyti ir moksliškai apginti et
nografines ribas. Todėl ir 1920 
liepos 12 d. Maskvos sutartimi 
buvo gautos tos ribos, kurias so
vietų vyriausybė malonėjo duo
ti.

(Nukelta į 6 psl.)
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KLB TORONTO TARYBOS 
PASITARIMAS

Lietuvių Bendruome
nės Toronto apylinkės 
baigiančioji savo kaden
ciją Taryba šių metų ko
vo 7 d. Lietuvių Namuo
se buvo susirinkusi pasi 
tarimui. Valdybos pirmi- 
ninkas Vyt. Skrinskas 
pradėdamas pasitarimą 
į prezidiumą pirmininku 
pasiūlė V. Aušrotą ir sek

minė ir apie pasisekusią 
Vyt. Simokaičio reikalu 
demonstraciją, kurioje 
LB buvo aktyvi dalyvė. 
Taip pat buvo pranešta 
ką valdyba yra numa
čiusi padaryti ateityj. Bū 
tent: kovo 20 d. suruošti 
prel. M. Krupavičiaus 
minėjimą ir vasaros me 
tu dalyvauti tautybių ka-

There's nobodyelse likę you. 
And this card will prove it.

Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tokiu būdu 
jūs visada turėsite neabejotiną asmens identifikaciją, nesvarbu kur jūs bū
tumėte ii’ kokiu tikslu norėtumėte tai panaudoti.

Priedui niekas kitas, išskyrus jus, negali ja pasinaudoti. Net jeigu ji 
būtų pamesta ar pavogta, jums nereikia rūpintis. Jūs nebūsite atsakingas 
jos panaudojimą. Nei vienai minutei. Nė už vieną centą.

Ir kadangi, tai yra labiausiai respektuojamo pasaulyje banko kortelė, 
tai duoda jums kredito teisę bet kur. Nėra patarnavimo mokesčio už pirki
nius jeigu padengiate prisiųstą sąskaitą 25 dienų laikotarpyje.

Ateikite ir prašykite veltui 
duodamos korteles bet kuriame 
Cleveland Trust banke.

or CLEVELAND TRUST

(lt VI (ANO TRIM

BankAmericard

retorium G. Urboną. Su
sirinkusieji rankų paplo- 
jimu pritarė.

Praėjusio tarybos po
sėdžio protokolą pa
skaitė sekretorė L. Gvil 
dienė. Toliau ėjo prane
šimai. Valdybos pirmi
ninkas nuolankiai dėkoda
mas parapijų klebo
nams, organizacijoms ir 
kt. pranešė, kad jokaden 
ei jos metu atgaivinta stu 
dentų sąjunga, prisidėta 
prie kariuomenės šven
tės paruošimo, suruoš
tas Vasario 16-sios mi
nėjimas ir ta pačia pro
ga — priėmimas. Prisi-

Lietuvos etnogra
finės sienos...

(Atkelta iš 5 psl.)
Nustatytą etnografinių sienų 

mokslinės studijos darbas ir 
šiandien nenoriai juda iš vie
tos dėl kelių priežasčių:

1. Neatsiranda laisvų moks
lininkų, kurie reikiamais davi
niais papildytų, sugrupuotų ir 
kruopščiai paruoštų studiją; gal 
mokslininkus, sakyčiau, išlepi
no LE leidykla ir Lietuvių Fon
das, kurie už darbą moka ge
rus honorarus. Jeigu eiti jų pė 
domis, studijos paruošimas ir 
išleidimas kainuotų apie 10-12 
tūkstančių dolerių.

2. Mūsų diplomuoti politikai, 
atrodo, prisibijo kaimyninių po 
litikų reakcijos ir

3. Tai ir lietuviai mokslinin
kai ir mėgėjai dar yra pasida
linę į minimalistus ir maksima - 
listus. Minimalistai abejoja dėl 
Dysnos, Naugarduko ir Gardi
no priklausomumo Lietuvai, o 
maksimalistai bara vilniečius 
kam jie atsisakė Baltstogės.

Dėl Baltstogės iškišulio vil- 
nietiška nuomonė maždaug yra 
tokia: Istoriniai šaltiniai neabe
jotinai |rodo, kad Baltstogės sri
ties iki 13 šimtmečio antros 
pusės priklausė buvusiems jot
vingiams. Gudų ir vokiečių met - 
raščiose atžymėta, kad 1283 
metais kryžiuočiai sunaikino 
paskutiniuosius jotvingių pasi
priešinimo židinius. Nors jot
vingių vadas Skurdą ir prašė 
Lietuvos kunigaikščio Traide
nio pagalbos, bet pastarasis dėl 
tam tikrų priežasčių negalėjo 
laiku atvykti. Ne tik Baltstogės 
srity, bet dar keli šimtai kilo
metrų į pietus už Baltstogės 
buvo nukeltos Lietuvos vals
tybės sienos mūsų valdovų iš
mintimi ir jėgą, tik be atra
mos | etnografiją iki paskuti
niojo Lietuvos-Lenkijos padai i 
nimo. Lietuviai nevykdė nacio
nalinės politikos užkariautuose 
kraštuose, kai tuo metu vokie
čiai jau naudojosi genocidu ir 
asimiliacija užimtiems kraš
tams suvokietintu Lenkai, o vė - 
liau ir rusai sekė vokiečių pė
domis. Lietuviai šimtmečiais 
valdomų žemių nekolonizavo ir 
vietinių gyventojų neasimiliavo. 
Todėl mes ir pasigendame Balt
stogėje ir jos apylinkėse gyvo
jo lietuvio ir net muziejinės lie
tuviškos etnografijos. Galima 
būtų pateisinti paklaidą dėl vie 
no kito kaimo, bet etniškai sve
timo šimtatūkstantinio miesto 
įjungimas | etnografinę Lietuvą 
sugriautų visą mūsų etnogra 
finių sienų teoriją. Tuo jau tik
ri pasirūpintų mūsų kaimynų et
nografai.

Jeigu mūsų isorikai ir ar
cheologai aiškiai pasisakytų, 
kad prūsai ir jotvingiai yra lie - 
tuvių kiltis, galima būtų tas 
sritis laikyti lietuvių tautos že
mėmis už Lietuvos etnografinių 
sienų.

Kazys Veikutis

ravdne. Centru pasi
rinkta šv. Jono Kr. para
pijos patalpos. Baigda
mas savo pranešimąpa- 
reiškė, kad valdyba at
sistatydina ir paprašė 
rinkti naują. Tai buvo 
lyg ir netikėtina staig
mena, nes balandžio mė 
nėšio 25 d. renkama nau 
ja taryba ir jai tuo pa
čiu atimama galimybė p a 
sireikšti bendruomeninė 
je veikloje. Tuomet iš vi 
so nesuprantama kam 
reikalinga taryba ir kam 
tie jos rinkimai? Be to, 
kaip patirtis yra paro
džiusi, kad iki šiol buvu
sios tarybos nebuvo pil
nai pajėgios sudaryti val
dybų. Jų norai ir polin
kiai buvo daugiau ar ma 
žiau pasinešę įreprezen- 
taciją, bet ne į darbą. Tai 
gal ir šį kartą (ateinan
čių naują tarybą buvo pa 
žiūrėta kaip į nepasižy
minčią savo aktyvumu 
ir darbo planavimais ins
tituciją? Antra, kai pa
tys planuotojai pasitrau
kia, tai nebuvo supranta
mas ir veiklos planavi
mas ateičiai.

Iždininkas p. Staba- 
činskas davė pilną vaiz
dą apie finansinį stovįo 
Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad vadybos piniginis 
įsipareigojimas pastaty
ti kapuose paminklą jau 
eina prie galo. Solidaru
mo ir kitos pajamos sie
kė arti 1800 dol., o iš
laidos kiek prašoko 1600 
dolerių.

Revizijos komisijos 
vardu pranešimą padarė 
M. Abromaitis. Buvopri 
pažinta, kad kasos knyga 
vedama tvarkingai ir vi
si įrašai turi pateisina
mus dokumentus.

Po pranešimų ėjo dis
kusijos, kurias galima 
būtų suvesti į naujos val
dybos rinkimus ir Vasa
rio 16-sios rengimo me
tu padarytų išlaidų den
gimą.

Valdyba buvo renkama 
slaptu balsavimu. Į ją 
įėjo: K. Asevičius, G. Ur
bonas, D. Renkauskas,S. 
Masionis, L. Stirbys, p. 
Butėnas ir J. Karpis.Re

vizijos komisija palikta 
ta pati: M. Abromaitis, 
B. Saplys ir p. Žemaitie
nė.

Einamuose reikaluose 
buvo keliama Vasario 
16-sios gimnazijos sta
tybų rėmimas, tarybos 
pirmininko rinkimas ir 
kt. Kiek ilgiau buvo su
stota prie naujųjų lietu
vių namų įsigijimo klau
simo. Tuo reikalu pra
nešimą padarė Lietuvių 
Namų valdybos pirmi
ninkas J. Karpis. Jį pa
pildė J. Strazdas supažin
dindamas su planais ir 
jų detalėmis. Taryba 
mielai naujų namų įsigi
jimui pritarė. (pb)

M ALE

OWNER-OPERATORS
WANTED

lf you have a late model landem 
tractor and experience in interstate 
operation, join our growing company 
covering the Eastern and Middle U. 
S. Company trailers. Union scale. 
Paid benefits. Apply to:

ST. LOUIS FREIGHT L1NES
U.S. 20, 1/4 Mile West of Roule 421, 
Michigan City, Indiana, or Call (219) 
874-6271. (20-34)

INJECT1ON MOLDING

FOREMAN 
EXPF.R1ENCED ONLY

We have an immediate opening for 
fui time permanent produetion fore- 
man. lf you are produetion minded 
call 313-294-7150 for an intervievv 
appointment.

POLY TECH PLAST1CS
30450 Litlle Mack
Koseville, Mich.

(20-22)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

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

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION

Clevelando ateitininkai-jaunučiai paminėjo Vasario 16 šv. Jurgio parapijos salėje kovo 14 d. Pirmiau
siai būrelyje buvo kalbama "Ką reiškia man Vasario šešioliktoji?". Vėliau visi išklausė stud. Kęstučio 
Sušinsko kalbos, kuri padarė visiems didelį įspūdį. Meninę programą išpildė patys jaunučiai.

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 '/<% 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 — (Near Rapid)

Telephone 681-8100
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CLEVELANOE 
IR APYLINKĖSE

PAMALDOS IR 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 21 d. 
Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
pamaldos už Persekiojamą 
Bažnyčią Lietuvoje. Po pa
maldų parapijos salėje Rel. 
Šalpos Rėmėjų metinis su
sirinkimas. Darbotvarkėje: 
Centro ir skyriaus apyskai
ta, Komiteto ir Rev. Komi
sijos rinkimas, klausimai, 
sugestijos, atsakymai.

Visi buvusieji, esamieji 
ir busimieji Rel. šalpos Rė
mėjai (auka ar darbu) ma
loniai kviečiami dalyvauti. 
Susirinkimas, tikimasi, ne
užtruks ilgiau, kaip 1 vai.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviai per Rel. šalpą kas
met sudeda 2,500-3,000 dol. 
pagalbos reikalams.

Rel. šalpos Komitetas

PADĖKA
Pilėnų Tunto Skautų Tė

vų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems darbu, au
komis ir kepsniais prisidė- 
jusiems prie Užgavėnių 
Blynų Baliaus suruošimo.

Ypatinga padėka reiškia
ma gerb. šv. Jurgio para
pijos klebonui B. Ivanaus
kui už salę, akt. Z. Peckui 
už sukūrimą ir režisavimą 
programos, p. VI. Braziu
liui ir p. V. Rociūnui už 
garsinimą spaudoje, Tėvy
nės Garsų vedėjui p. J. 
Stempužiui, loterijai auko
jusiems p. B. Gražuliui, v. 
s. Kizlaičiui, s. V. Bacevi
čiui ir p. B. Gaidžiūnui, 
skautėms akademikėms už 
talką, sk. vyčiui V. žagars- 
kui ir visiems skautams už 
salės papuošimą ir sutvar
kymą.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, kovo 18 d. rungsis Ernie 
Ladd ir Tex McKenzie įspū
dingose imtynėse. Be to, 
bus ir kitų imtininkų. Bi
lietai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami Arenoje, 736 Euclid 
Avė. ir pas Richman’s mies
te.

• "Heritage Women of 
Ohio” rengia išvyką į Wa- 
shingtoną, D. C., labai pri
einama kaina. Išvažiuosime 
balandžio 4 d., grįšime ba
landžio 6 d. Dėl sąlygų 
kreiptis telefonu 871-4186 į 
Draugijos vicepirmininkę 
R. Premeneckienę.

• Sktn. V. Bacevičius Ka
ziuko mugėje, kuri įvyks šį 
šeštadienį, kovo 20 d. Nau
josios parapijos salėje par
davinės naujausią J. Gliau- 
dos knygą „Simas”. Kas 
dar neturi — patartina nu
sipirkti.

Maloniai kviečiame visus į KAZIUKO MUGE,
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 20 D. ATIDARYMAS 4:30 VAL.

BAIGIAMOJI PROGRAMA 9 V. V.
Šv. Mergelės Nepaliaujamos Pagalbos parapijos salėje, 18022 Neff Road.

Karšti lietuviški valgiai — saldumynų stalas. Tautodailės darbai, keramika, lietuviškos lėlės ir kitos įvairenybės.

LĖLIŲ TEATRAS. CLEVELANDO LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

Clevelando skautės ir skautai ruošiasi meninei programai, kuri bus išpildyta Kaziuko mugėje šį šeš
tadienį, kovo 20 d. Nauj. parapijos salėje. J. Garlos nuotrauka

APLANKYKITE KAZIUKO MUGĘ
Kiekvieną šeštadienį 

jau trečias mėnuo, Ne
ringos tunto vadovių na
muose suskamba juokas, 
o kartais ir daina — tai 
skautės ruošiasi Kaziu
ko mugei.

Dirba mažos, dides
nės ir didelės, ir šio dar 
bo dėka puošnion eilėn ri
kiuojasi lietuviškos lė
lės, ant medžio šakos iš 
po samanų kyšo išlieti 
grybeliai, o į jaunesnių 
skaučių stalą žygiuoja 
visas pulkas su sesių Žį 
diniečių pagalba pasiūtų 
varlyčių.

Degintos medinės sag
tys bei paveikslėliai, ke
ramikos darbai, lietuviš
kų raštų paveikslai, iš 
odos pagaminti Lietuvos 
žemėlpiai, trijų dimensi 
jų lietuviški vaizdai, šir
delės su tėvelių ir mamy
čių, draugų ir draugių 
vardais — tai tik dalis 
šiemet skaučių sukurtų 
darbų. Išmoko jos net 
ir "vyriškus" darbus 
dirbti — piauti, kalti ir 
dažyti, todėl ir kryžius 
pastatė, paveikslams rė 
mus pagamino.

Mažųjų pramogai Ži-

dinietės pastatė naują, 
didesnį lėlių teatrą, į ku
rį vaidinti iš tolimų miš 
kų atvažiuoja Meškiukas 
su visu vežimu žvėrelių 
ir draugų.

Kad kiekvienas galėtų 
savo laimę išbandyti ži- 
dinietė sesė Bronė Ka 
zėnienė išsiuvinėjo ir Ne 
r ingos tunto loterijai pa
dovanojo paveikslą, ku
ris jau labai greitai puoš 
laimėjusio namus.

Neatsilieka nuo sesių 
ir broliai — jie piausto, 
drožinėja ir klijuoja kop
lytėles ir lentynėles, de
gina kaklaraiščiams žie
dus ir kitokias staigme 
nas planuoja.

Jūrų skautai šiem et pa
slaptingi — nesako, ką 
daro; jie tik šypsosi ir 
kiekvieną vakarą skuba į 
savo dirbtuves. Nors jie 
ir tyli, skautės jau nujau 
čia, kad ant jų stalų pra
žydės dar nematytos ro
žės, medinės ramunės 
laimę burs ir paukščiai 
paveiksluose skrajos.

Plati Clevelando lietu
viškoji skautija, didelė 
ir jos tėvų bei rėmėjų 
talka, kurios dėka sve

Dailininko Antano Vaikšnoro tapybos kūrinių paroda šį mėnesį atidaryta Malvina Freedson galerijoje 
Winton Place, CIevelande. Dailininkas yra išstatęs keliolika savo naujausių spalvingų paveikslų. Cleve
lando lietuviai turėtų nepraleisti progos aplankyti šią parodą. Nuotraukoje dail. Antanas Vaikšnoras prie 
vieno savo kūrinio.

čių lauks karšti lietuviš
ki patiekalai bei puošnūs 
saldumynų stalai.

Kasmet ruošiama Ka
ziuko mugė visų pirma 
siekia įgyvendinti vieną 
mūsų skautiškų įsaky
mų: "Nelauk nieko iš ki
to, bet duok visa ką pa
ti gali". Ne aukų prašy
ti, bet galimai gražiau 
atliktu darbu už visuo
menės, tėvų ir rėmėjų 
mums teikiamą paramą 
atsilyginti yra mūsų tiks
las.

Besiruošdamos mugei 
mes taip pat stengiamės 
supažindinti jaunimą su 
nepaprastai turtinga mū
sų lietuviška tautodaile, 
savo darbais perkeliant 
ją iš vadovėlių teorijos į 
praktiką ir padarant ją 
mūsų šių dienų gyvenimo 
dalimi.

Siekiant grožio ir kon
kretaus kūrybingumo pa
sireiškimo, mes bando
me parodyti jaunimui, 
kad lietuviškumas nėra 
likimo mums užkrauta 
našta, bet vertybė, ver
ta pasididžiavimo, nuola 
tinio darbo, išlaikymo ir 
pasisavinimo.

Per mugę mes norime 
pristatyti visuomenei lie 
tuvišką skautybę kaip 
rimtai dirbančią, kūry
bingą ir savo paskirtį 
bendroje lietuviškosios 
išeivijos skemoje su
prantančią jaunimo or
ganizaciją.

Mugė įvyksta šį šeš
tadienį, kovo 20 d., šv. 
Mergelės Nepaliauja
mos Pagalbos parapijos 
salėse, atidarymas 4:30 
vai. — baigiamoji pro
grama 9:00 vai. Progra
mą paruošė jaunieji vado
vai ir vadovės. Skautybę 
mylėdami ir joje sau 
prasmingą gyvenimo ke
lią rasdami jie bandys 
išsakyti ką skautybė 
jiems tikrai reiškia.

Todėl kviečiame visus 
šeštadienio, kovo 20 d. 
popietę ir vakarą pra
leisti su Clevelando lie
tuviškąja skautija, ir per 
mūsų darbus, per mūsų 
nuotaikas pajusti, kad 
skautybė mums yra

džiaugsmas ir daina; 
skautybė yra drąsa ir 
vienybė; skautybė mums 
yra tikėjimas, meilė ir 
viltis.

Nijolė Kersnauskaitė

VASARIO 16 GIMNAZI
JOS, BENDRABUČIO
STATYBAI AUKOJU

SIŲJŲ SĄRAŠAS
Dr. J. šenta — 500 dol. 

Dr. J. ir B. Skrinskai — 200 
dol.

O. Rumbutienė — 160 
dol.

Po 100 dol. aukojo sekan
ti: Dr. E. Lenkauskas, J. ir 
E. Stepai, kun. A. Goldi- 
kovskis, kun. B. Ivanaus
kas, kun. K. žemaitis, dr. J. 
Kriaučiūnas ir E. Alšėnie- 
nė.

B. Gražulis — 70 dol.
Po 50 dol.: E. ir B. Mal- 

canai, dr. A. Savičiūnas, au
kotojas XYZ, dr. D. Dege
sys, dr. Stankaitis ir M. 
Iešmantienė.

Po 30 dol.: V. Arnastaus- 
kaitė, J. DeRichter ir J. M. 
Mikoniai.

Po 25 dol.: Dr. W. Ber- 
ger, E. Unger, dr. E. Juodė- 
nas, J. Pivoriūnas ir VI. Ba
cevičius.

Po 20 dol.: O. Miliauskas, 
V. Kasakaitis, D. Iešman
tas, V. Krivickas, Fr. 
O’Bell, V. ir S. Akelaičiai, 
V. Mažeika ir M. Blynas.

Po 15 dol.: Dr. V. Gruz
dys ir J. Macijauskas.

Atskirų aukotojų sąrašų, 
šimto dolerių sumoje, yra 
įnešta per J. Stempužį, a. a. 
Sibiro tremtinio Benedikto 
Butkaus atminimui.

Taip pat yra asmenų, au
kojusiųjų mažesnėmis su
momis, kurių sąrašą skelb
sime vėliau.

O. Jokūbaitienė
Vajaus komiteto iždininkė

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

Adv. Elena Armanienė kovo 7 d. ClevelandeBalfo suruoštame po
būvyje padarė pranešimą apie Bražinskus, su kuriais jai teko maty
tis Turkijoje. Nuotraukoje iš kairės: Akelaitis, S.Barzdukas.dr. E. 
Armanienė, F. Eidimtas ir dr. V. Ramanauskas.

J. Garlos nuotrauka

Forge Hammer Operators
Immediate openings for drop forge hammer operators. Mušt have 
experience on either board hammer or steam hammer. Excellent 
starting wages and fringe benefits.

Apply in person

Personnel Office
ROCKWELL-STANDARD CO.

100 C ARK at W. FORT, DETROIT, MICH.
an equal opportunity employer

(20-22)

,< i.

Resident Camp for Boys — Ages 7 to 14
50 miles from New York, City in Hudson Highlands

July 5 to August 21 — 
$625.

Limited Number of Part Time Campers 
Accepted. Above Camp Fee includes ALL 

ACTIVIT1ES; Svvimming Lessons; Boating; 
Fishing; Private Lake; Archery; Arts- 

Camping-out; Hiking; Nature Study; etc. . .

j)...^3*
TACON*C 
*lODGEJ

U
Crafts; Riflery;
Sixteen Piece Uniform; SPECIAL 1NSTRUCTIONS IN MAJOR 
SPORTS; Basketball; Baseball; and Football; - Three Court 
Gyni; Hot Showers.

STAFFED BY THE M A RIŠT BROTHERS 
1NTEGRATED EDUCATION PROGRAM Reading & Math.

Camp Director — Brother Chanel Lambert, F.M.S., Camp Taconic Lodge, 
Rte. 301 — Box 32, Cold Spring-on-Hudson, New York, 10516. 

Telephone-----.914-265-3694-5.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ JUOZAS ČESONIS
Š. m. kovo 14 d. po trum

pos ligos Philadelphijoje 
mirė Lietuvos kariuomenės 
savanoris - kūrėjas, karo 
aviacijos kapitonas, buvęs 
ilgametis ALT S-gos Phila- 
delphijos skyriaus pirmi
ninkas ir skyriaus garbės 
narys Juozas česonis, su
laukęs 68 metų amžiaus.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dukrą su 
šeimom.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyko š. m. 
feovo 7 d.. E. ir V. Geltų na- 
muose, Woodhaven, N. Y. 
Tylos minute ir susikaupi
mu buvo pagerbtas iš gy
vųjų tarpo pasitraukęs 
LNF ilgametis darbuotojas, 
valdybos narys Antanas Se- 
nikas. Jo vieton pakviestas 
daugiausia balsų praeitų 
metų rinkimuose gavęs dail. 
Juozas Bagdonas.

Iš pirmininkės E. čekie
nės pranešimo paaiškėjo, 
kad LNF atlikęs vieną iš 

Buvusiam ilgamečiui ALT S-gos 

Philadelphijos skyriaus pirmininkui, 

skyriaus garbės nariui

JUOZUI ČESONIUI

mirus, jo žmonai ALEKSANDRAI, sū

nui ALGIMANTUI ir dukrai DALIAI 

bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia

ALT S-gos Philadelphijos 
Skyriaus Valdyba

Tautinės srovės veikėjui, ilgame

čiui ALT S-gos Philadelphijos skyriaus 

pirmininkui, Vilties draugijos nariui ir 

Dirvos rėmėjui

JUOZUI ČESONIUI 

mirus, jo žmonai, sūnui, dukrai ir arti

miesiems gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

didžiausių savo užsimoji
mų — išleidęs anglų kalba 
veikalą apie Lietuvą, nors 
atrodo, kad užsnūdo, tačiau 
taip nėra. Darba eina ir to
liau, kartais net dideliu 
tempu, kai vienu laiku su
sideda keli užsakymai ir vi
sada skubūs, nes kiekvienas 
nori greit gauti, nežiūrint 
dabartinio paštų aptarnavi
mo. Tik šis darbas vyksta 
jau tyliai, be jokios rekla
mos, kuri aukų nerenkant 
jau ne taip svarbi.

V. Gruzdys, LNF kontro
lės komisijos pirmininkas, 
paskaitė aktą pabrėždamas, 
kad laike 1970 metų reikia 
laikyti dideliu Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo val
dybos darbu — išplatinimą 
”Lithuania 700 S^ears” vei
kalo. Prieš metus buvo ras
ta pirmos laidos 7 egz. ir 
ką tik išleistos antros lai
dos buvo 1000 egz. šiuo me
tu yra dar LNF valdybos ir 
leidyklos žinioje 551 egz. 
Viskas ekspedijavimo dar- 
bas atliekamas be atlygini
mo.

Tolimesni LNF planai 
yra išleisti Lietuvos istori
ją lietuvių kalba, kuri jau 
baigiama ruošti ir susitarta 
su Vilties leidykla. Diskusi
jose buvo siūloma įvairių 
planų, kurių įgyvendinimas 
pavestas valdybai.

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba atsiuntė 
20 dol. Dirvai paremti. Už 
auką nuoširdžiai dėkojame.

• V. ir Ponia Vaitužiai, 
iš N. Guilford, Conn., vietoj 
gėlių ant š. m. kovo 8 d. 
Worcester, Mass. mirusio 
Juliaus Sviklos kapo, at
siuntė Dirvai paremti 15 
dolerių.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• ALT S-gos Cicero sky
rius atsiuntė 3.5 dol.. padi
dinimui Vilties įnašų.

Už tautinės spaudos rė
mimą Dirva nuoširdžiai dė
koja.

• Bostono L. B. Kultūros 
Klubo susirinkime kovo 27 
d., 7:30 vai. vak. Tarptauti
nio Instituto patalpose, 287 
Commonwealth Avė., Bos
tone, kalbės dr. Edvardas 
Kaminskas tema: "Moder
nios biologijos raida raudo
nos kraujo ląstelės tyrime".

Dr. Edvardas Kaminskas 
gimęs 1935 m. Kaune. Gim
naziją pradėjo lankyti Vo
kietijoje. 1959 m. baigė 
Yale universiteto medicinos 
fakultetą. Nuo 1968 m. dr. 
Ed. Kaminskas dėsto Har
vardo Medicinos fakultete 
ir yra vėžio ligų tyrimo la- 
botatorijos narys. Jo moks
linio darbo šaka — vėžio 
ląstelių augimo reguliaci
niai procesai.

A. A.

PRANUI STEMPUŽIUI

mirus, sūnums JUOZUI ir PRANUI

bei jų šeimoms reiškia širdingą užuo

jautą

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo 
Lietuvių Salės 

ir
Lithuanian Village Bendrovių

Direktoriai

A. A.

JONUI JONIKUI
mirus, jo žmoną MALVINĄ JONIKIENĘ, sūnus 
ir dukterį giliaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės jų skausmu

Izabelė ir Antanas Jonaičiai 
Mėga Barniškaitė

SIMO PRISTATYMAS 
NEW YORKE

• Jurgio Gliaudos knygos 
"Simas” pristatymas įvyks 
kovo 21 dieną, 4 vai. p. p. 
Knight of Columbus salėje, 
86-22 85 St., Woodhaven, 
N. Y.

Pagrindiniu kalbėtoju 
bus rašytojas Pranas Nau
jokaitis. Po oficialios dalies 
kavutė. Vietoje bus galima 
įsigyti ką tik išleistą kny
gą, kurios kaina 3 dol.

Šią kultūrinę popietę ruo- 
čia ALT S-gos Rihcmond 
Hill skyrius, vadovaujamas 
Jurgio Siruso. Maloniai 
kviečiama lietuvių visuo
menė gausiai atsilankyti.

SKAUČIŲ GERASIS 
DARBELIS

Įvertinant Simo Kudir
kos laisvės troškimą ir bu
vusio detroitiškio J. Gliau
dos pastangas šią tragediją 
pristatyti plačiai lietuviškai 
visuomenei, Detroito Gabi
jos tunto Dr. D. Kesiūnai- 
tės vardo draugovės vyr. 
skaučių būrelis, pasižada 
išplatinti 100 egz. knygos 
Simas. Tai bus mūsų gera
sis darbelis.

Sveikiname Vilties Drau
giją išleidusią šią knygą ir 
praeityje daug šviesių ži
burėlių uždegusią, praturti
nant lietuviškų knygų len
tynas.

Su skautiškais linkėji
mais

Vyr. skaučių vadovė
R. Petruševičienė

• Algimanto Kezio, SJ., 
fotografijų paroda kovo 13 
d. atidaryta Čiurlionio ga
lerijoje Chicagoje. Paroda 
uždaroma kovo 21 d.

Mutual Federal Bendrovei
66 metai

Mutual Federal Tau
pymo ir Skolinimo Bend 
rovė, 2212 W. Cermak 
Rd., Chicagoje, mini 66 
metų gyvavimo sukaktį. 
Per tuos 66 metus bend 
rovė augo, stiprėjo ir 
tarnavo lietuviams ir ki
tiems finansiniuose rei
kaluose, tūkstančiai tau
tiečių praturtėjo, pradė
dami čia taupyti mažais, 
bet planingais indėliais, 
arba gaudami perkamai 
nuosavybei paskolą. Nė 
vienas iš čia neišėjo be 
reikiamos pagalbos ir 
gero patarimo. Bendro
vė ėjo su gyvenimu, neat
sitikdama nė žingsnio 
nuo naujų besikeičiančio 
gyvenimo reikalavimų.

Mutual Federal B-vė, 
iš 200 apdraustų bendro, 
vių Cook County rajone, 
buvo pirmutinė prisijun
gusi prie Federal Home 
Loan Bank naujai įtaisy
to Computer Centro. 
Bendrovė dabar vartoja 
naujas ištobulintas ma
šinas, kurios greičiau 
tvarko raštinės darbus 
ir geriau patarnauja tau
pyto j ams.

Bendrovės preziden
tas Petras Kazanauskas 
praneša, kad su šia su
kaktimi bendrovė pasie
kė naują rekordinę tur
to sumą virš 25 milijonų 
dolerių ir nuo 1970 m. ko
vo 1 d. iki 1971 m. kovo 1 
d. bendrovės taupytojai 
padidino savo sąskaitas 
ar perkėlė iš kitų bend
rovių ir bankų, jog per 
tuos vienus metus tur
tas paaugo rekordine su
ma 1,920,000.00 dol.

Santaupos, laikomos 
paprastose indėlių knygu
tėse, duoda 5%metinių di
videndų. Už pažymėji
mus (certifikatus) 10,000 
dol. ar didesnei sumai, 
padėtus 2 metam s ar il
giau moka 6% metinių di
videndų. Dividendai vi
som sąskaitom yra skai
čiuojami ir išmokami 
kas 3 mėnesiai. Nuo 1934 
metų bendrovė yra tvar
koma pagal Federalinės 
valdžios teises ir prie
žiūrą, irgi visi didžiuo
jamės, kad Mutual Fe
deral Bendrovė yra vien 
lietuvių valdoma įstai
ga.

Prieš 7 metus bend
rovė persikėlė į dabar
tines patalpas. Nenuos
tabu, kad santūrus The 
Chicago Beautiful Com- 
mittee, bendrovei įtei
kė pažymėjimo lakštą, 
kuriame pastatas yrapri 
pažįstamas ir įvertintas 
kaip vienas 
namų visoje 

Bendrovės 
kas Petras

gražiausių 
Chicagoje. 
pirminin- 
Kazanaus-

kas, direktoriai ir tar
nautojai kviečia visus lie
tuvius ir jų draugus atsi 
lankyti, apžiūrėti šios įs
taigos gražias patalpas 
ir pasinaudoti maloniu 
patarnavimu finansiniuo
se reikaluose. (vs)

AUKOS DIRVAI
AUiaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

J. Agurkis, Omaha .......... 5.00
8591 LS Co., Germany .... 2.00 
J. Paškus, Detroit............4.00
J. Šepetys, Detroit............4.00
A. Gustaitis, Hollywood.... 1.00 
V. Skirmuntas, Kenosha.......1.00
J. Deksnys, Vineland..........2.00
J. Maurukas, Elyria........ 12.00
V. Baltrušaitis, Chicago ,. 2.00 
S. Virpša, Chicago..............4.00
New Jersey Lietuvių

Taryba........................25.00
A. Rėklaitis, Chicago ....... 2.00
J. Mitkus, Detroit............ 2.00
O. Dorn, Corning...............3.00
K. Kazlauskas, Baltimore 2.00
A. Garmus, Cleveland..... 2.00
S. Valeckas, Chicago........ 2.00
L. Šulcas, Dearborn Hts. ..2.00
A. Ramanauskas, Chicago.. 1.00
J. Petkūnas, Chicago......... 2.00
B. Vasys, Cicero................ 2.00
J. Nesavas, Detroit...........2.00
K. KraučiOnas, Chicago .... 2.00
P. Mikšys, Cleveland.......4.00
P. Pakštas, Chicago......... 2,00
Globė Parcel Service,

Elizabeth ..................... 2.00
P. Petrušaitis, Racine..... 4.00
J. Ilendienė, Cleveland..... 2.00
Z. Obelenis, Cleveland..... 2.00
P, Matiukas, Rochester .... 5.00 
J. Kriščiūnas, W. Germany2.00 
O. Steponaitis, Chicago .... 2.00
T. Palionis, Madison........ 5.00
V. Senuta, Brockton...........2.00
J. Naujokaitis,Cleveland...3.00 
L Vasyliūnas, Somerville 10.00 
E. Augustaitis, Chicago ... 2.00 
A. Mažeika, Los Angeles 5.00 
V. Žebertavičius, Detroit.. 2.00 
V. Bačanskas,Baltimore... 3.00 
T. Baltikauskas,Baltimore 2.00
M. Karaša, Baltimore.......2.00
J. Preibys, Detroit............. 5.00
S. Jurkūnas, Chicago......... 7.00

STANISLAVAI VENGRIENEI

mirus, sūnų ALBERTĄ ir jo šeimą už

jaučia ir kartu liūdi

Danguolė ir Eugenijus
B a r t k a i

A. A.

MARIJAI STRAVINSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnums JURGIUI ir PETRUI 

ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

L.T.D. Clevelando Skyriaus 
teisininkai

Mylimai Mamytei
A. A.

MARIJAI STRAVINSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnus JURGĮ, PETRĄ su 
šeima, gimines ir artimuosius liūdesio valandoje 
giliai užjaučia

Modestavičių šeimos

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Uj metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., metu 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką ............... dol.

Parašas ......................................................

Adresas ........................................................................
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