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DAR APIE VIETNAMĄ
HANOJUS ŽŪT BŪT SIEKIA KARINIO LAIMĖJIMO

Komunistų ofenzyva 
dar kartą grąžino Viet
namą į laikraščių pirmuo
sius puslapius, patiekda
ma galvosūkį: kodėl? At
rodytų, kad jie galėjo ra
miai laukti visiško ame
rikiečių pasitraukimo ir 
tada be didesnių pastangų 
pasiekti savo tikslą. Mes 
minėjom keletą galimų

Mokytojų suvažiavimo prezidiumas: B. Čepaitienė, A. Gutauskas, 
B. Vytienė ir M. Abromaitis. S. Dabkaus nuotrauka

MOKYTOJU SUVAŽIAVIMAS 

TORONTE
Verbų išvakarėse, kovo 

25 d., buvo susirinkę To
ronte Kanados lituanistinių 
mokyklų mokytojai svars
tyti ir aptarti aktualius 
švietimo darbe iškylančius 
klausimus. Dalyvavo iš To
ronto, Montrealio, Hamilto
no, Londono, Delhi, St. Ca- 
tharines ir kitų vietovių 
mokytojai. Su svečiais buvo 
geras pusšimtis. Suvažiavi
mas pradėtas Tėvo Antano 
OFM invokaeija. KLB švie
timo komisijos pirmininkas 
L. Tamošauskas savo Įžan
giniame žodyje nusakė mū
sų lituanistinių mokyklų są
lygas, kuriose lietuvis mo
kytojas dirbdamas turi nu
galėti daugeli kliūčių. Pri- 
simjndamas liūdną momen
tą. kuris ištiko Kanados lie
tuvių mokytojų šeimą, pa
prašė susirinkusiu kolegų 
neseniai mirusia Hamiltone 
mok. Stase Slavinskienę pa
gerbti tylos minutė susi
kaupimu.

f prezidiumą konferen
cijai pravesti buvo pasiūly. 
ta B. Vytienė (Delhi) ir M. 
Abromaitis (Toronto). Se- 
kretoriatan — B. Čepaitie
nė (Toronto) ir A. Gutaus
kas (Hamilton). Susirinku
siųjų pasiūlymas priimtas 
paplojimu.

Suvažiavimo dalyvius žo
džiu sveikino Generalinis 
Konsulas dr. J. žmuidzinas 
ir L. Tamošauskas perdavė 
KLB krašto valdybos pir
mininko E. čuplinsko svei
kinimus ir linkėjimus, kuris 
dėl ligos pats asmeniškai 
negalėjo dalyvauti. Raštu 
buvo gautas Kanados lietu
vių kunigų vienybės pirmi-

S, Dabkaus nuotraukaDalis suvažiavimo dalyvių.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

motyvų, kodėl jie apsi
sprendė nelaukti. Visų 
pirma, jei Nixonas bus 
perrinktas, įsigalėjimas 
pietiniame Vietname ne
bus labai lengvas, o jei 
taip, reikia neprileisti 
prie jo išrinkimo. Sena-

ninko prel. Tadarausko svei
kinimas.

Paskaitą — lietuviškos 
kultūros ugdymas lituanis
tinėje mokykloje — skaitė 
seselė Dalia. Paskaita buvo 
aktuali ir visiškai vietoje. 
Apie Lietuvos meną, pa
iliustruodamas skaidremės, 
kalbėjo dail. T. Valius. Po 
pietų pertraukos dar buvo 
išklausyta pora paskaitų. V. 
Matulaičio — tėvynės paži
nimo medžiagos išplanavi
mas ir J. Andrulio — moki
nių antriems metams pali
kimo ir pataisų klausimas.

Svečias atvykęs iš Cleve
lando ir sekęs atidžiai su
važiavimo eigą P. Joga pa
darė pranešimą ruošiamos 
mokytojų savaitės Dainavo
je reikalu. Pradžia numaty
ta rugpiūčio 6 d.

Einamuose reikaluose bu
vo keliama mokinių kongre
so, įvairių konkursų, litua
nistinio instituto, anglų-lie
tuvių kalbos žodynėlio ir ki
ti švietimo aktualūs klausi
mai. Reikėtų paminėti, kad 
darbotvarkėje paskaitų ir 
įvairių reikalų aptarimas 
praėjo sklandžiai pagal nu
statytą laiką. Lygiai 6 vai., 
kaip numatyta suvažiavi
mas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Po ilgo ir įtempto dienos 
darbo suvažiavimo dalyviai 
buvo pakviesti j gretimas 
patalpas vakarienės ir lais
viems pokalbiams, kur da
lyvavo ir keletas svečių. 
Kalbėjo KLB švietimo ko
misijos pirmininkas L. Ta
mošauskas ir Kanados Lie
tuvių Fondo vardu sveikino 
ir linkėjimus perdavė P. 
Bastys. pb 

toriaus McGovern pasi
sekimas Wisconsino pir
miniuose rinkimuose to
kią spekuliaciją tik pa
skatina. Antra vertus, iš 
vienų ar net eilės pirmi
nių rinkimų sunku pada
ryti toliau einančias iš
vadas — žmonių nuotai
kos keičiasi. Pagaliau, 
jei Wisconsino pirminių 
rinkimų rezultatus ver
tintum už tikrą pinigą, 
tai ir tuo atveju nebūti
nai reikia pasidaryti iš 
vadą, kad amerikiečių 
dauguma yra už pabėgi
mą iš Vietnamo. Jei su
dėti visus balsus už nuo
saikesnius kandidatus, įs
kaitant ir Nlxoną, Mc 
Governo surinkti balsai 
sudarys nelabai impo
zantišką mažumą. Paga
liau plika invazija gali 
padaryti visai kitokios 
įtakos kaip užmaskuo
ta.

Kaip ten tikrai būtų, at
rodo, kad komunistai už
sinorėjo padaryti tokios 
pat įtakos Nixono politi
nei karjerai kaip John- 
sono. Tada jų pravesta 
'Tet* švenčių ofenzyva 
kariškai pasibaigė jų di
džiausiu pralaimėjimu, 
jų visi pasisekimai buvo 
tik trumpalaikiai, pirkti 
labai didele kaina, tačiau 
politiškai toji ofenzyva 
padarė labai didelį įspū
dį Amerikoje. Nuotaikos 
čia pradėjo keistis ir 
šiandien Hanojus mano 
galėsiąs pasiekti tokįpat 
rezultatą. Jis taip pat ma
no, kad Nixonas,nenorė
damas sugadinti savo 
viešnagės iMaskvoje, bi
jos, vaizdžiai tariant, gin
tis abiem rankom.

Dėl viso to, anot Jo- 
seph Alsop, komunistai 
pastatė viską ant vie
nos kortos: dabar ar nie
kados. Smarkus anksty
vesnis Ho Čimino kelių 
bombardavimas privertė 
juos pulti tiesiog iš šiau
rės, bet ne per Cambo- 
diją ir Laosą. Praktiš
kai kiekvienas pajėgus ka
rys buvo pasiųstas (pie
tus., Hanojaus strateginį 
rezervą sudaro ik viena 
divizija sutelkta apie sos
tinę Hanojų. Jei būtų rim
tai kariaujama, tai suda
rytų progą amerikie
čiams iškelti savo mari
nų desantus, tačiau nuo to 
bus atsisakyta politiniais 
sumetimais. Nixonas kol 
kas apsisprendė tik su
stiprinti bombardavimą. 
Ar to užteks, pamatysi
me netrukus.

Nerimo kelia faktas, 
kad sovietų ginklai Viet
name pasirodė, jei ne ge 
resni, tai bent ne bloges
ni negu amerikiečių. Siau
rės Vietnamo artilerija 
pasiekia nuotolius už 19 
mylių, Pietų Vietnamo — 
12. Tas skirtumas paaiš
kina palyginti ne visai 
tvarkingą pietiečių pasi
traukimą iš savo bazių 
prie demolitarizuotos zo
nos. Su aviacijos para
ma, Pietų Vietnamiečiai 
turėtų išlaikyti, bent to la
bai norėtų tikėtis.

Nevertėtų užmiršti,

Brazilijos lietuvių jaunimas, kuris ruošiasi atvykti { Siaurės Ameriką birželio gale. Grupėje 17 at
stovų ir 4 kandidatai |PLJKirdarl4 Šokėjų. Kartu atvyks ir Argentinos bei Urugvajaus jaunimas, Bra
zilijos lietuvių nuomojamu lėktuvu birželio 27.

SIMAS KUDIRKA, SMIRNOVĄ
IR DAVIS - Sarsenls

Simas Kudirka, kaip ir 
visi bolševikų pavergtie
ji lietuviai, yra jėga at
skirtas nuo pasaulio sve
tima geležine uždanga ir 
keliomis, šunų, enkave
distų ir minų apsaugoto
mis sienomis. Jiems už
darytos durys į laisvę. 
Ir jei kas sugalvoja kokį 
nors rizikingą būdą pra
siveržti į laisvę, tas ne
laimės atveju patenka į 
kalėjimą arba susilaukia 
mirties bausmės, kaip 
tai atsitiko Simui Kudir
kai, Bražinskams, Simo- 
kaičiams.

Nelengviau ir rusams, 
ukrainiečiams, lat
viams, estams ir vi
siems, kurie sov. Rusi
joje kovoja dėl laisvės. 
Jų pilna sovietinės Rusi
jos beprotnamiuose, pri
verčiamojo darbo stovyk
lose, kalėjimuose. Jųbal 
so niekas negirdi, jų tra
gedijos niekas neišgyve
na, jie yra išduoti mir
čiai. Tik retkarčiais slap 
tai prasiveržia vienas ki 
tas šauksmas pagalbos, 
bet tos pagalbos jie ne
susilaukia.

Kitaip yra Amerikoje. 
Čia komunistai gali lais
vai kalbėti, laisvai rašy
ti, laisvai veikti. Čia ko
munistas, patekęs (kalė
jimą už teroristinius dar
bus, pasidaro visuome
nės dalies herojus, aprū
pintas advokatais ir do
leriais. Jo laisvė yra tik 
iš dalies apibrėžta.

Viktorija Smirnovą, gy
venanti Leningrade, 
Puškino gatvė 2-14, krei
piasi į Angelą Davis .pra
šydama parūpinti iš bol
ševikinės Rusijos val
džios jai vizą (Vaka
rus. Laiško autorė Jau 
daugelis metų yra užda
ryta į beprotnamį tik to
dėl, kad ji siekia Rusi
jai demokratinių laisvių.

kad vienoks ar kitoks 
Vietnamo likimas gali tu 
rėti didelės reikšmės ne 
tik pietryčių Azijos, bet 
ir Indijos Vandenyno erd
vės tolimesnei raidai. Už 
tat amerikiečiai iš tikro 
kovoja ne tik už gen Thieu 
vyriausybę kaip aiškina 
pasitraukimo bet kokia 
kaina šalininkai, bet visų 
pirma už savo interesus.

Šis Smirnovos laiškas 
taip yra būdingas, kad jį 
ištisai mūsų skaityto
jams išversime. Štai ką 
rašo Smirnovą Angelai 
Davis: "Jūs esate kalė
jime ir galite santykiau
ti su visu pasauliu. Jūs 
galite naudotis telefonu, 
telegrafu, paštu, radi- 
jumi. Jūs galite naudo
tis rašomomis priemonė
mis. Jūs galite kiekvie
ną Jūsų mėgstamą kny
gą užsakyti, ir jums ji 
bus parūpinta ir atnešta. 
Jūs galite pasirinkti teis
mą. Jūs galite santy
kiauti su draugais ir gi
minėmis. Vyriausybė Jū
sų išklauso ir rimtai re
aguoja į Jūsų žodžius ir 
mintis. Niekas Jūsų ne
laiko nenormaliu žmogu
mi... Apie Jus gali rašy
ti visi laikraščiai. Jūsų 
vardas yra gerbiamas...

Jūsų krašte yra tikra 
kalbos, spaudos, susirin
kimų ir demonstracijų 
laisvė. Toks yra "pra
keiktas" kapitalizmas! 
Jūs reikalaujate laisvės. 
Aš gyvenu "laisvėje" 
(kas per "laisvė"! norė
čiau pasakyti: "ne kalė
jime"). Bet aš negaliu 
rašyti į užsieni, aš netu

JURGIS JUODIS

riu teisės. Vidaus reika
lų ministerija man tai ne
leidžia. Aš negaliu nau
dotis paštu, negaliu sva
joti, nei apie telefoną, 
nei apie telegrafą.

Kai aš sėdžiu beprot
namyje (pas mus nėra to 
kiems žmonėms, kaip 
Jūs, kalėjimų, o tėra be
protnamiai), girdžiu gau 
sybės kalinių triukšmą ir 
jaučiu fekalijų ir urino 
dvoksmą... Aš negaliu 
normaliai miegoti. Ligo- 
nys ir slaugės muša 
mane. Gailestingoji se
suo Tamara Vasilevna li
pa su kojomis ant pacien
tės krūtinės. Tai paliu
dys ligonė Ira Kirilova. 
Aš pati tai mačiau.

Popieriaus ir pieštuko 
aš niekad čia negavau. 
Telefonas man nepriei
namas. Taip pat kny
gos ir laikraščiai. Kny
gų ir laikraščių net lais
valaikiu man neduoda. 
Jei noriu gauti apie bu
dizmą ar metafizikos 
knygai tai reikia gauti 
leidimą iš Komunistų par
tijos miesto komiteto. To
kius laikraščius, kaip 
"Amerika" ir "Anglija", 
tegalima prenumeruo-

(Nukelta į 6 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Jaunimas ruošiasi.••

Teliko jau tik trys 
mėnesiai iki II-jo Pa
saulio Jaunimo Kon
greso, kuris į Ameriką 
ir Kanadą sutrauks ne 
tik pačią didžiąją mūsų 
lietuviškojo jaunimo 
dalį, bet tuo pačiu, ga
lėčiau pasakyti, ir patį 
darbingiausį ir daugiau
siai pasireiškiantį tą 
mūsų Įvairių kraštų jau
nimą, kuris yra ir atei
tyje dar daugiau bus, 
mūsų lietuviškieji re
prezentantai. Dar svar
biau mūsų ateities gyve 
nime, kad šis, jau sveti
muose kraštuose gimęs 
jaunimas, niekada ne
matęs savojo krašto, 
bus mums taip reikalin
gas mūsų lietuviškame 
gyvenime, lietuviškoje 
veikloje. Tai yra ta mū
sų būsimo ji bent kurios 
lietuviškos veiklos, va
dovų atranka, ant kurių 
pečių bus nešamas mū
sų visas lietuviškasis 
gyvenimas ir, daugumo 
je, nuo jų priklausys vi 
so mūsų gyvavimo pasi 
sekimas.

Australijos Kongre
so atstovai savo šiam 
būsimajam darbui ir 
atstovavimui lietuviško
sios australiškosios 
bendruomenės, ruošia
si gana intensyviai. Gai
la, kad vienas kitas iš 
buvusių išrinktų atsto
vų, dėl tuo metu esan
čių mokslo metų univer
sitetuose ir kitose mo
kyklose ir būsimų neuž
ilgo egzaminų, turėjo 
nuo šios kelionės atsisa
kyti, tačiau jie buvo pa
keisti kitais kandida
tais ir mums skirtas at
stovų skaičius bus pil
nas.

Geresniam savo pa
siruošimui, visos Aus
tralijos Kongreso atsto
vai, Velykų metu ke
lioms dienoms suva
žiavo į Melbourną, kur 
turėjo specialią pasi
ruošimo stovyklą, ap
svarstyt visus Austra
liją liečiančius klausi
mus, juos vėliau iške
liant Kongreso metu, o 
tuo pačiu, kiekvienas iš 
jų, pasiruoš savo paski 
roms temoms, kurias 
čia, gerai išgvildenę, 
skaitys ir diskutuos 
Kongrese. Tuo pačiu 
metu Melbourne vyko ir 
Il-sios Australijos Lie 
tuvių Studijų Dienos. 
Prieš dvejus metus, ta
me pačiame Melbour
ne, kuris randasi vidu
ryje visos Australijos 
lietuviškųjų centrų, bu
vo pradėta pačios pir
mosios mūsų studijų 
dienos, sutraukę apie 
100 mūsų lietuvių kultū
rininkų — įvairaus am
žiaus, įvairių pažiūrų, 
įvairaus mokslo išsila
vinimo lygio, radusių la 
bai įdomią, gyvą ir kul
tūringą kalbą, įdomių 
paskaitų, diskusijų ir 
paskirų svarstymų for
moje. Tai buvo tos ke
lios dienos, davusios 
gražią pradžią mūsų 
tam didesniam kultūri
niam susibūrimui, su
jungiant į vieną vietą 
tokį nemažą skaičių mū
sų kultūrininkų ir sujun
giant ne tik vyresniuo
sius, bet ir jaunuosius, 
čia subrendusius,mūsų 
intelektualus.

Šiais metais įvyksta 
jau II-sis toks suvažia
vimas, ir, atrodo, jis 
bus dar gyvesnis ir na
šesnis, nes į jį įsitrau
kė ir Jaunimo Kongreso 
atstovai su savo temo
mis. Iš įdomesnių studi 
jinių paskaitų bus skai
toma šių Kongreso at
stovų: V. Bitinaitė (gim
nazijos mokytoja Sydnė- 
jus) "Jaunimo lietuvių 
kalbos naudojimas", L. 
Apinytė (filisterė, Syd
nėjus) "Australišku- 
mas ir lietuviškumas",
U. Kazokaitė (studentė, 
Sydnėjus) "Australijos 
lietuvių jaunimo santy
kiavimas su užsienio 
jaunimu (Lietuvoj ir pa 
šaulyje), V. Vaseris (ad
vokatas, Sydnėjus) "Jau
nimo spauda: kodėl esa
ma spauda jaunimo ne
patenkina ir kodėl rei
kalinga jaunimo spau
da?". V. Straukas (mo
kytojas, Melbournas), 
"Australijos jaunimo 
ateitis". D. Antanaitie
nė (mokytoja, Melbour
nas) "Lietuviškojo dar
želio reikšmė išeivijo
je".

Be mūsų jaunimo, 
studijų dienų metu pa
skaitas skaitė mūsų vy
resnieji kultūrininkai: 
A. Šeikis (Melbournas) 
"Kas kada ir kur išmo
kys lietuviuką lietuviš
kai skaityti?", kun. P. 
Dauknys "Religija sa
vaitgalio mokyklose", 
A. Liubinas "Savaitga
lio mokyklos — viltys 
ir tikrovė", S. Stankū- 
navičius, "Lietuvių kal
bos kursai Australijos 
aukštesnėse mokyklo
se". Lietuvybės išlai
kymo paskaitas skaitys 
P. Baltutis "Australiš
ka aplinkuma ir įtaka",
V. Neverauskas "Mū
sų pastangos išlikti lie 
tuviais" ir E. Jonaitie
nė "Pagalba iš tautos".

Įvairių temų modera
toriai buvo-. Jaunimo — 
Jūratė Reisgytė, Litu
anistinio švietimo — D. 
Žilinskienė ir Lietuvy
bės išlaikymo — J. Jo- 
navičius. Studijinų die
nų metu šv. Jono bažny
čioj įvyks religinis 
koncertas, dalyvaujant 
mūsų svečiams solis
tams Stasiui Barui su 
Dana Stankaityte ir Mel- 
bourno parapijos cho
rui, vadovaujant P. 
Morkūnui.

Reik tikėtis, kad Aus - 
tralijos atstovai Jauni
mo Kongrese bus pilnai 
pasiruošę gražiai irtin 
karnai reprezentuoti 
mūsų šio didžiojo kon
tinento, ne taip jau dide
lę lietuvių bendruome
nę.

***
Sydnėjuje gyveną Aus

tralijoje jau gerai žino-, 
mi mūsų poetai — ra
šytojai J.A. Jūragis ir 
J. Janavičius, iliustra
cinį darbą atliekant Jo
lantai L. Janavičienei, 
leidžia neperiodinius 
"Poezijos ir Prozos 
laikštus", kurių nese
niai pasirodė ketvirta
sis numeris. Šį spausdi
nimo darbą atlieka Syd
nėjaus lietuviškoji 
spaustuvė "Mintis". III 
numeryje yra duodama
M. Katiliškio novelė 
"Kaip surandamas žmo

gus", kai paskutiniame 
I’V-me numeryje duoda
ma Vinco Kazoko nau
jausių poezijos kūrinių 
eilėraščiai. Atlikdami 
šį savo kultūrinįdarbą, 
mūsų poetai yra tikrai 
nuoširdžiai sveikintini, 
nes jų pasišventimas 
nėra apmokamas, daž
nai net iškritikuoja
mas, tačiau jis yra taip 
reikalingas mūsų dva
siniam gyvenimui. Pa
gal poetų - leidėjų ta
riamą žodžio ir knygos 
apibūdinimą, jie yra 
žmonijos kopėčios, ku
riomis žmogus išlindo 
iš urvų, išėjo iš džiung
lių ir įkopė į svaiginan
čias dabarties civiliza
cijas. ***

Ateinant, Kalėdų 
švenčių metu, Austra
lijos Lietuvių dienoms, 
pas mus intensyvų dar
bą pradėjo visi lietuviš
kieji chorai, ruošdamie
si- ateinančiai dainų 
šventei. Melbourno ne- 
pavargstąs dirigentas 
A. Celna tikisi ir vėl sa
vo vadovaujamą chorą 
išlaikyti pirmaujančio
je vietoje, kai Sydnėju
je "Daina" ir Lietuvių 
Ansamblis, vadovauja
mi Br. Kiverio ir M. 
Umbražiūnienės, ne tik 
pradėjo savąsias repe
ticijas, bet tikisi irkar. 
tu dalyvauti savo jung
tiniuose pasirodymuo
se. Sydnėjuje pradeda
mas steigti jaunųjų, nuo 
12-15 metų choras, ku
ris jau savo darbąpra- 
dės tuoj pat po Velykų.

***
Į Adelaidės Meno Fes

tivalį, kuriame daly
vauja ir Amerikos lie-' 
tuviai Stasys Baras su 
Dana Stankaityte, iš So
vietų Sąjungos, su jų me 
nininkų grupes, yra at
vykęs ir Vilniaus ope
ros solistas baritonas 
Edvardas Kaniava. įvy 
kusiame literatūros va
kare, kovo 12 dieną jis 
padainavo ir keletą lie
tuvių liaudies dainų bei 
operų arijų vietiniams 
adelaidiškiams lietu
viams, kurie buvo suža
vėti ir nustebinti jo bal
so gerumu ir profesio
naliniu artistiniu pasi
ruošimu.

***
Adelaidės Meno Fes

tivalio metu iš dalyva
vusių virš šimto daili
ninkų, buvo atrinkta tik 
23-jų dailininkų išsta
tyti darbai ir 120 kūri
nių išstatyta meno pa 
rodoje. Tarp šių iš
skirtinų dailininkų bu
vo ir trys lietuviai, tai 
būtent: Leonas Žygas, 
Vytas Kapočiūnas ir Vy
tas Šerelis, kas, žiūrint 
tautybių atžvilgiu, po 
australų skaičiaus, lie
tuvių buvo daugiausiai. 
Ypatingai išskirtinas 
paveikslas, spaudos kri 
tiku nuomone, yra L. Žy- 
go — "Vyga".

***
"Plunksnos" klubo 

pirmininko Vinco Ka
zoko namuose, kovo 12 
dieną, įvyko sydnėjiš- 
kių plunksnininkų susi
rinkimas, kurio metu 
pats šeimininkas skai
tė paskaitą tema "Didy
sis paradoksas istori
joje, arba krikščioniš
koji meilė laike irprak 
tikoje". Savo šioje, kon
traversiškoje paskai
toje, V. Kazokas apžvel
gė krikščionybę per is
torijos metų eilę, saky
damas, kad krikščiony.
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SOVIETŲ ŠNIPŲ
KONFERENCIJA

Šampanas ir vodka tekėjo, 
upeliais ir visi linksminosi.. 
Išskyrus tik šeimininką. 
Priėmimas buvo pasisekęs 
ir Komisarovas turėjo būti 
patenkintas. Išgėrimai so
vietų ambasadose buvo gar
sūs. Rusai priimdavo savo 
draugus ir priešus su caris- 
tinės epokos pompa. Žiema 
puikiuose rūmuose Tehera
ne, vasarą gražiame Zar- 
gandeh parke, 7 kilometrai 
nuo Teherano, kui' svečių 
prikviesdavo iki tūkstan- 
ties.

Tačiau tą lietingą balan
džio dieną sovietų ambasa
dos Teherane spaudos at- 
tachė Danil Komisarov, pri
iminėjęs vietinę inteligenti
ją ir diplomatus, tegalvojo 
tik apie vakarą kuris jo 
laukė, būtent apie konfe
renciją, kuri turėjo įvykti 
jo biure 10 vai. vak. Ji buvo 
mažiau maloni už šį pri
ėmimą.

Sovietų ambasados charge 
d’affaires Maximovas, ne 
kiek negeriau buvo infor
muotas apie savo bendra
darbius su specialia misija 
prieš keletą valandų atvy
kusius iš Maskvos. Faktas, 
kad pats Laurentia Beria 
rado reikalo atsiųsti tris sa
vo patikimiausius žmones, 
nebuvo linksma.

Į konferenciją susirinko 
apie 30 asmenų, visa sovie
tų špionažo grietinėlė Ira
ne. Aišku, kaip vakaruose 
pas sovietus špionažo tar
nybos irgi savo tarpe nesu
gyveno. Raudonosios armi
jos IV biuras nemėgo, kad į 
jo sritį kištųsi NKVD arba 
civilinis Narkomindel (už
sienių reikalų ministerijos 
špionažas). Kominterno tar
nyba šiaušėsi prieš partijos 
CK, kuris kontroliavo visus 
organus ir mėgo kaišioti sa
vo norį ir į tarptautinius 
reikalus. Įvairių špionažo 
tarnybų agentai klaidžiojo 
biurokratijos labirinte ir 
intrigos mezgėsi tarp virši
ninkų. Tą vakarą konferen
cijoj dalyvavo Berios deši
nioji ranka gen. Markulov, 
jo sekretorius Viktor Aba- 
kumov ir NKVD atstovas, 
vadovavęs kariniams reika
lams, Michail Melamed. Iš 
Irane esančių sovietų šnipų 
kiekviena sekcija buvo at
stovaujama. Buvo iškviesti 
visi "direktoriai rezidentai” 
ir jų "legalūs" principiniai 
agentai. Legaliais agentais 
laikomi tokie, kurie turi ofi
cialią priedangą •_ diploma
tai, prekybos ar kultūrinių 
misijų nariai, laikraščių ko
respondentai ir kt.

Visos žvalgybos mėgsta 
naudotis žurnalistais. Bet 
Rusijoje padėtis skirtinga, 
Tasso korespondentai ofi
cialiai yra špionažo agentai. 
Tasso agentūra priklauso ne 
informacijos ministerijai, 
kaip kituose kraštuose 
spaudos agentūros, bet tie
siog Narkomindeliui, tad 
konferencijoj buvimas Tas
so korespondentų Teherane 
Orestovo ir Ivanovo nieko 
nestebino. Taip pat dalyva
vo propagandinio leidinio 
Duste Iran vyr. redaktorius 
Petrovas ir radijo progra
mos vedėjas Ulov. Kai kam 
pasirodė nesuprantamas so
vietų ligoninės Teherane di
rektoriaus dr. Barojan bu
vimas. Bet anglai nė kiek 
nustebo, kai kitą rytą gavo

bė labai mažai laikėsi 
savo skelbtos artimo 
meilės ir jos krikščio, 
niškame pasaulyje ne
paliko. 

konferencijos dalyvių sąra
šą iš vieno sovietų ambasa
dos tarnautojo. Dėka savo 
agentų Kaire, jie žinojo, 
kad dr. Barojan buvo ne tik 
svarbus asmuo sovietų žval
gyboje, bet kontroliavo ryšį 
tarp Teherano įr Kairo. So
vietų ligoninė turėjo puikią 
reputacija tarp iraniečių 
dėka moderniškų įrengimų 
ir teikiamo gydymo. Dr. 
Barojan mokėjo pašalinti 
iraniečių nepasitikėjimą so
vietais ir kai kurie pasiduo
davo į jo spąstus.

Svarbiausias šios konfe
rencijos tikslas buvęs so
vietų žvalgybos perorgani
zavimas. Po Stalingrado 
pergalės sovietai susirūpino 
savo žvalgyba, šita peror- 
ganizacija Irane turėjo vyk
ti dviem frontais: Artimie
ji Rytai darėsi svarbiausiu 
punktu dėl karinės pagal
bos sovietams siuntimo per 
Iraną. Čia turėjo būti at
siųsta dar 150 agentų. Ko
misarovas pasiliks pareigo
se, bet visų sovietų agentų 
vadovybė bus pavesta nele
galiam rezidentui, NKVD 
pulkininkui, kuris atvyksiąs 
birželio mėnesį. Antras (Bus daugiau)
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punktas buvo daugiau jaut
resnis. Aišku, iki karo pa
baigos žvalgybos svarbiau
sias tikslas būsiąs prieš vo
kiečius, tačiau nereikia pa
leisti iš akių ir sąjunginin
kų ir reikia pramatyti, kad 
anglai ir amerikiečiai nega
lėtų įsitvirtinti šioje pasau
lio dalyje. Tam reikia palai
kyti iraniečių progresistus, 
sustiprinant propagandą ir 
prižiūrėti, kad sovietų ka
reivių elgesys būtų pavyz
dingas, kad užkariautų gy
ventojų simpatiją.

Prieš atvykdamas į Tehe
raną, NKVD karininkas Mi
chail Melamed. Kijevo žy
das, labiausiai nekenčiamas 
raudonoje armijoje, apvaži
nėjo armijos dalinius Irano 
šiaurėje. Visur jis pabrėžė 
kareiviams reikali n g u m ą 
"elgtis pavyzdingai". Ka
reiviai turėjo būti labiau 
misijonieriais, negu oku
pantais. Ir įspėjo, kad ma
žiausias nusižengimas, kaip 
vištų vogimas, peštynės, 
brutalus elgimasis su mote
rimis, bus atlygintas kulka 
į pakaušį.
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SOVIETINE TAIKA
YRA APGAULĖ

Prieš porą tūkstančių 1 
metų pasaulį rikiavo Pax 
Romana struktūra. Tai 
buvo Romos karinių pajė- i 
gų diktatas.

Gerai įsitvirtinę cari
nės imperijos griuvėsiui i 
se, ir sėkmingai išplėtę 
savo įtaką per komparti
jos padalinius irsavoįgu- , 
las satelitinėse valsty
bėse, bolševikai preten
duoja į antikinės Romos 
vaidmenį, sukurdami sa
vo taikos versiją — tai 
Pax Sovietica.

Sovietinė taika turi spe
cifinį bruožą, tai bandy
mas visuomenę įtikinti, 
kad tik "socializmas" ap
saugos pasaulį nuo atomi
nių bombų grėsmės. To
dėl sovietinė taika pasi
darė labai paranki prie
monė reklamuoti "sovie
tinį humanizmą". Vien 
tiktai tas faktas, kad "tai
kos" kongresus remia, 
organizuoja, aktyviai juo
se reiškiasi Sovietų Są
junga, verčia abejoti jų 
nuoširdumu. Juk bolševi
kai niekad neremtų, prie
šingai kovotų prieš suma
nymą, kuris nenaudin
gas jų propagandiniams 
siekiams.

"Taikos šalininkų su
sitikimai'-', sovietų ri
kiuojami, iki šiol vyko 
Austrijoje, Egipte, Itali
joje, Japonijoje, Kana
doje, Suomijoje, Švedi
joje, Lenkijoje, Rytų Vo
kietijoje ir arabų kraš
tuose. Šie "taikos šali
ninkę susitikimai" pa
sižymėjo pompastiško
mis kalbomis už pasau- 

’ linę taiką ir buvo apvai
nikuojami rezoliucijo
mis, kuriose labai daž
nai pasmerkiamas "ame
rikinis imperializmas", 
reikalavimas sustabdyti 
"Vietnamo agresiją", su
teikti civilines teises 
negrams Amerikoje... 
Tuose taikos kongresuo
se absoliučiai nutylimas 
bet koks sovietinio reži
mo defektas: nacionali
niai genocidai, deporta
cijos, neribotas ginkia- 
vimasis, karinės įgulos 
satelitinėse valstybėse, 
brutalus užgniaužimas 
žodžio, susirinkimų ir są
žinės laisvės. Šitų daly
kų "taikos šalininkų susi
tikimai" nepastebi. Dar 
niekad neteko girdėti, 
kad juose būtų nuskam
bėjusi bent mažiausia 
abejonė sovietiniu impe
rializmu ir savotiškai iš 
kreipta pasaulinės taikos 
sąvoka.

Sovietinės taikos judė
jimas visiškai pajungtas 
sovietinei propagandai ir 
yra sovietinio imperializ
mo ir militarizmo avan
gardas. Picasso nupieš
tas balandis, simboli
zuojąs sovietinę taiką, vi
sur deda raudonus kiau
šiniais...

"Taikos šalininkų susi-

Tie septyniolika tūkstan
čių žmonių, kurie gyvenda
mi vergijoje, nelaisvėje, iš
drįso kreiptis į Jungtines 
Tautas prašydami, kad 
jiems būtų suteikta religinė 
laisvė, yra mūsų tautos di
džiadvasiai didvyriai. Pasi
rašydami jie žinojo kokį 
kančios gyvenimo kelią jie 
pasirinko. Jie žinojo, kad 
už tai jie bus kalinami, 
tremiami, persekiojami. Jie 
žinojo, kad už tai kentės jų 
giminės, draugai. Bet baž
nyčios ir tikinčiųjų perse
kiojimas Lietuvoje pasiekė 
tokio laipsnio, kad jie nebe
galėjo daugiau tylėti ir 
laukti kai dvasiniai yra žu
doma lietuvių tauta.

Tie septyniolika tūkstan
čių didžiadvasių lietuvių 
turi būti prilyginami tiems 
pirmojo šimtmečio Kristaus 
kankiniams, kurie išpažin
dami žmonijos Atpirkėja, 
ėjo melstis į katakombas., o 
sugauti besimeldžiant buvo 
atiduodami sudraskyti liū
tams.

Šiandie tais plėšriaisiais 
liūtais yra mūsų tautos pa
vergėjai, komunistai-rusai. 
Ir kaip skaudu ir tragiška, 
kad mūsų tautiečių tarpe 
yra žmonių, kurie tiesia pa
vergėjams rankas. Jie ma
tydami, kaip tauta kenčia 
nelaisvėje, šaukia ir įrodi
nėja, koks dabar ten gra
žus gyvenimas, kokia ten 
dabar didelė laisvė.

Jie, kaip tas Judas Iska- 
rijotas dėl aukso gabaliuko, 
kenkia dvasiniai savo bro
liams. Jie matydami, kad 
negali paveikti suaugusių 
žmonių, nori užnuodyti mū
sų jaunimą, sakydami jiems 
g r a žiausius, iškilmingiau
sius patriotinius žodžius — 
kad vyktų ten studijuoti ir 
kartu įsijungtų į komunis
tinį veikimą atvykusiems, 
kaip oficialiame pakvietime 
10 paragrafe sakoma: ”Už

ANTANAS J. RUDIS
bai didžiuojasi. Ir visa tai 
darome, kad padėtumėme 
savo krašto pavergėjams, 
kad greičiau lietuvių tauta 
žūtų dvasiniai, o dvasiniai 
žlugus, nebebus pajėgi ir 
tautinai išsilaikyti. O to juk 
ir siekia rusiškas imperia
lizmas, prisidengęs komu
nizmo skraiste.

Ir kpks didelis gyvenimo 
paradoksas! Lietuvoje sep-

tyniolika tūkstančių didžia
dvasiu didvyrių kovoja dėl 
religinės laisvės, o čia bū
relis mūsų tautiečių, prisi
dengę patriotizmo vardu 
viską daro, naudodamiesi 
mūsų čia turima laisve, kad 
Lietuvoje nebūtų nei religi
nės, nei žodžio bei spaudos, 
laisvės. Nesusilaukę prita
rėjų iš vyresnio amžiaus 
žmonių, jie į komunizmo 
vežimą nori pakinkyti jau
nuosius.

IGNALINA KOVOJA

tikimai" vyksta ir bolše
vikinės imperijos ribo
se. Šių metų kovo pra
džioje toks "susitiki
mas" vyko Vilniuje. 
"Taikos gynimo komite
tui", kuris tą "susitiki
mą" rengė, pirmininkau
ja aukštų kompartijos or
dinų ir titulų prisigaudęs 
rašytojas Juozas Baltu
šis. Kalbėjo "Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietu
viais komiteto" pirminin
kas lietuviškas kvislingi- 
nis generolas V. Karve
lis, Tiesos redaktorius 
V. LaurinČiukas, Tarybi
nės Moters redaktorė B. 
Boreišienė, poetas J. 
Marcinkevičius. Tribū- 
non įtraukė net Kauno ka
talikų kunigų seminari
jos rektorių V. Butkų.

Po šitų vardų priedan
ga "taikos šalininkai" 
spekuliavo savo tikslams 
net tokiais brangiais lie
tuvių kultūros asmeni
mis kaip Donelaičiu ir M. 
K. Čiurlioniu. Propagan
diniuose "taikos šalinin
kų susitikimuose" šie lie- gerą pažangumą ir aktyvų 
tuvių kultūros milžinai 
buvo pristatyti "sovieti
nės taikos" pranokėjais!

Tai grubi, tik bolševi
kams įprasta, falsifikaci
ja. Slopindami bet kurį 
balsą, reikalaujantį lais
vės bolševikinėje vergo
vėje, jie į savo pranokė
jų eiles įrašo tuos asme
nis, kurie prieš kelias
dešimt ar šimtus metų 
carų režimo metais ko
vojo dėl tikros laisvės. 
Prie dabartinės bolševi
kinės cenzūros Puškinas 
baigtų savo gyvenimą Si
bire, Donelaitis būtų iš
mestas iš Tolminkiemio 
parapijos, gi Čiurlionis 
būtų uždarytas beprotna
myje "gydymui", o jo kū
ryba suniekinta, kaip de- 
kandetizmas...

Spekuliuoti mirusiais 
patogu. Mūsų Vaižgan
tas, Vincas Kudirka ir Bi
liūnas jau tampa "buržu
azinės visuomenės ir jos 
moralės demaskuoto
jais".

Toks tai sovietinės tai
kos judėjimas. Tai tik 
atvira sovietinė propa
ganda.

visuomeninį darbą studen
tai užsienio lietuviai bus ap
dovanojami įvairiomis ska
tinimo priemonėmis”.

Ką tai reiškia? Juk tai 
aiškiai pasako, kad jei jung
sitės į komunistinį veikimą, 
būsite atlyginami. Juk Lie
tuvoje kito visuomeninio 
gyvenimo, kaip komunisti
nio, nėra.

Jei kam komunistinis 
auklėjimas patinka, vykite 
patys, bet tik nenuodykite 
kitų. Kiti dar toliau eina. 
Matydami, kad studentų ne
gali pavilioti, jie organizuo
ja vaikų ekskursijas į Lie
tuvą dalyvauti komjaunuo
lių stovyklose. Vėl prisiden
gė gražia skraiste, kad vai
kai turės progos aplankyti 
tėvų žemę, gal ir geriau 
pramokti lietuvių kalbos, 
nors dėl to labai ir labai 
abejojame. Jie nori, kad 
stovyklose išklausytų anti-. 
religines programas ir kad 
būtų pažeista to nekalto 
jaunuolio religinė dvasia.

Keista, kad atsiranda net 
ir tėvų, kurie siunčia ten 
savo vaikus, kad jam ten 
būtų padaryta religinė ža
la, kad jis galėtų pamatyti 
uždarytas bažnyčias, ku
riomis komunistai taip la-

PRIEŠ DIEVĄ

Sovietinėje tikrovėje įma
nomas ir toks kur j ozas, kurį 
šitaip galima pavadinti. Ma
žas, jaukus Lietuvos kam
pelis, paskendęs Šiluose, iš
sidėstęs tarp žalių kalvų, 
paskelbė kovą ... Dievui!

Ir čia, reikia pasakyti, 
Ignalina paimta kaipo vie
nas iš pavyzdžių. Kovos 
prieš Dievą dirginamos 
kiekviename ok. Lietuvos 
kampelyje, kiekv i e n a m e 
kolūkyje, sovūkyje, mokyk
loje, raudoname kampely
je..

Ignalina, tarybinei siste
mai tarpininkaujant, nori 
nuversti Dievą nuo jo aukš
to sosto. Senoji Biblija by
loja apie gentį, susitarusią 
kovoti prieš Dievą. Stoję į 
atvirą lauką, kariai paleido 
į dangų strėles, akmenis iš 
Jaidyklių, kiti metė akme
nis, kiek išgali, aukštyn. Po 
kelių sekundžių kovotojų 
ūpas supliuško. Strėlės ir 
akmenys krito žemyn, ant 
kovotojų galvų. Iš to pavyz
džio Biblija padarė logišką 
sentenciją: sukilęs prieš 
Dievą, žūsi nuo savo ginklo.

Ateistiniai aktyvistai ig
naliniečiai gerai žinojo tą 
biblinį pavyzdį, todėl, kovo
je prieš Dievą, jie nerizika
vo svaidyti akmenų į dangų. 
Jie nuėjo kitu, bailesniu, 
pašnabždu keliu.

Pirmosios vidurinės mo
kyklos direktorius Juozas 
Repšys sukruto šturmuoti 
dausas. Jis ėmė rūpintis ra
joninių afeismo propagan
distų subūrimu ir tolesniu 
jų amato treningu.

Savo vedamos mokyklos 
patalpose Repšys suorgani
zavo rajono ateistinę mo
kyklą. Į mokyklą tuoj su
ėjo jo mokyklos mokytojai, 
kultūros namų tarnautojai, 
partiniai ir komjaunimo 
darbuotojai. Bematant su
sidarė gražūs kadrai, pasi
ryžę šturmuoti dausas ne 
akmenimis, bet liežuviais.

Tuoj pat sudarė turinin
gą perspektyvinį planą, nu
matyti užsiėmimai, lekto
riai, mokyklos gastrolieriai. 
Kiekvienas įsipareigojo po 
savo darbo valandų sėdėti 
mokyklos seminaruose.

žinoma, kad darbo koky
bė priklauso nuo pavienio 
propagandisto žinių .bagažo. 
Iki šiol bažnytininkų pozici
jos tokios kietos, kad prieš 
ataką reikia daug rengtis ir 
mokintis, kaip operuoti sa
vo ofenzyvos ginklais. To
dėl ilgais žiemos vakarais 
Ignalinos mokyklos langai 
apšviesti. Ten narsiųjų ate- 
ismo propogandistų kadrai 
mokosi šturmuoti dausas.

— Ateistai mokosi, — 
paskelbė ateistinio leidinio 
"Laikas ir įvykiai” bendra
darbė Lionginą Daktaraity- 
tė, bažnytinimams ir Die
vui įbauginti.

Greta Dievo demaskavi
mo operatyviai vykdant 
propagandos planą nutarta 
pasekti, kas Ignalinoje lan
ko kulto namus, kas mėgi
na religiniai indoktrinuoti 
vaikus ir tebešvenčia reli
gines šventes ? šis "perspek
tyvinis" planas priimtas 
dėl to, kad žinant individą, 
patogesnės ir sėkmingesnė 
ateistinė apeliacija į asme
nį, ne j bendrą auditoriją- 
per paskaitą.

šitokios žinios iš Ignali
nos pasiekė išeivių pasaulį. 
(Pagal "Laikas ir Įvykiai” 
Nr. 1).

dUiMia rašo
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Ignalinos centrinės ligo
ninės gydytojas Antanas 
Narbutas per pirmąjį semi
narą aiškino, kaip ruoštis 
ateistinei paskaitai. Prele
gentas pateikė daug įdomių 
faktų, kuriuos verta panau
doti. Narbutas yra ateisti
nio dalyko žinovas. Jis yra 
respublikinės ateizmo mo
kyklos klausytojas.

Vėliau, mokyklos direk
torius Repšys supažindino 
klausytojus su reformomis 
liturgijoje ir kitomis nau
jovėmis, įvesdamomis į baž
nytines apeigas po Vatika
no II susirinkimo...

TYLĄ SUADĘS BALSAS
Balandžio 1 d. Chicagos 

miesto centre, prie garsiojo 
Picasso paminklo, įvyko lie
tuvių Maldos mitingas. Jo 
tikslas buvo atkreipti vi
suomenės dėmesį į okupuo
toje Lietuvoje 17,000 ryž
tingų lietuvių, pasirašiusių 
religinės laisvės reikalau
jančią peticiją. Savo para
šus dėdami ant Maskvos 
nuožmų persekiojimą liudi
jančio rašto, tie lietuviai ži
nojo, kas jiem? gresia. Ne
žiūrint to, jie nepabūgo pra
bilti pavergtos tautos var
du ir paskelbti pasauliui, 
kokioje vergijoje randasi 
šių dienų Lietuva.

Laisvėje gyvenantieji Chi 
cagos lietuviai, bent susi
kaupimo minute ir lietuviš
ka malda didmiesčio centre, 
nutarė išreikšti savo pa
garbą ir pritarimą priespau
doje gyvenančių’ brolių drą
siam žygiui.

Organizacinio darbo ėmė
si vysk. V. Brizgys, tėvų 
jėzuitų provinciolas kun. 
Ged. Kijauskas ir Chicagos 
lietuviškasis jaunimas, ke
lias dienas iki vėlyvos nak
ties ruošęs plakatus, spaus
dinęs atsišaukimus, siuntęs 
telegramas Jungtinių Tau
tų sekretoriui ir dalinęs lie
tuvių protestą skelbiančius 
lapelius įvairiose miesto da
lyse.

Po viso to pasiruošimo ir 
darbo galima buvo tikėtis, 
kad iš 100,000 Chicagoje 
p r i s kaičiuojamų lietuvių, 
bent ketvirtadalis nepagai
lės šeštadienio poros valan
dų ir atvyks į Maldos mitin
ga-

Bet į Civic centro aikštę 
susirinko tik apie 1000 žmo
nių. Jų tarpe buvo latvių, 
ukrainiečių, net kubiečių, 
ir, žinoma, didžiumą sudarė 
lietuviai. Susirinkę buvo to
kie pat darbais ir velyki
niais pasiruošimais apsiver- 
tę, kaip ir namie likusieji. 
Skirtumas buvo tik tas, kad 
mitingan suėjo tie, kurie 
net patogiame Amerikos 
gyvenime ir nevaržomos 
laisvės pilnoje aplinkoje dar 
neišlepo, kad būtų kur
ti Lietuvoje likusiųjų arti
mųjų balsui. Bent masine 
malda jie prisijungė prie į

pasaulį prabilusių pavergtų 
brolių.

Toje 1000-ties minioje, 
šalia vienas kito stovėjo 
katalikas, protestantas ir 
netikintysis, nes juos jun
gė ta pati savo tėvų žemės 
meilė. Tačiau tai žemei ir 
jos tikintiesiems mažai mei
lės parodė kunigai ir vie
nuolės. Keli stovėjo tribū
noje, vienas kitas maišėsi 
aikštėje, bet jų tarpe ne
buvo Chicagos lietuviškų 
parapijų klebonų, nei vika
rų, pamokslininkų ir garsių 
darbuotojų, apie kuriuos 
skaitome lietuviškuose dien
raščiuose, kurių jubiliejus 
minime, .kurie dalyvauja 
banketuose ir vakarienėse, 
kuriuos visi žino ir gerbia. 
Jie nesiryžo pagerbti tikė
jimo laisvės ištroškusį lie
tuvį ir suteikti jam bent 
dvasinę paramą.

Nebuvo aikštėje ir kazi- 
mieriečių seselių, kurios 
auklėja mokyklose lietuvių 
vaikus ir moko juos Dievo 
įsakymų.

Dažnai spaudoje skaito
me apie kenčiančią Bažny
čią. Kartu su ja kenčia ir 
tikintieji. Bet mes, gyve
nantieji laisvėje, pasitenki
name ik gražiomis frazėmis 
ir skaitomės atlikę savo pa
reigą. žodžių maža, nebent 
jie vieningai ir sutartinai 
prasiveržtų pro tūkstančius 
lūpų ir aidu nuskambėų per 
pasaulį. Tokia vieninga ir 
galinga malda galėjo su
skambėti šeštadienį miesto 
centre, jei vietoje tūkstan
čio būtų susirinkę šimtas 
tūkstančių. Jei vietoje kelių 
kunigų būtų suplaukę visų 
lietuviškų bažnyčių tarnai 
ir savo vieningą autoritetin
gą balsą būtų nukreipę į ki
tas parapijas, į kardinolą, -į 
visą bažnytinę vyriausybę, 
prašydami užtarimo savo 
tautiečiams. Jeigu visų ger
biamos seserys kazimierie- 
tės gausiu pulku būtų su
klupusios šalia pasauliečių 
minios ant šalto cemento ir 
bent ta maža auka paro
džiusios savo pritarimą ko
vai už teisę išpažinti savo 
tikėjimą.

Jei visi lietuviai visuose 
miestuose vieningai ir su
tartinai pakeltų savo balsą, 
pasaulis būtų priverstas iš
girsti aimana prasiveržusį 
tyloje pasmerktos tautos 
skundą.

Tie 17,000 drąsių lietuviu 
to ir siekė — būti išklausy
ti. (r)

PAGALVOK

Jei ir per 60 metų 
jums nepavyko reformuo
ti pasaulio — būtų išmin
tingiausia tą problemą 
palikti jaunesniems!***

Jonas: — Tavo žmona 
atrodo daug geriau, kaip 
ją išgydė! nuo nervuotu- 
mo?

Petras: — Gydytojas 
jai pasakė, kad tai senat
vės pažymys.

**♦

Tėvas: — Ką tik ma
čiau gandrą skraidantįra- 
tu virš mūsų namų. Jis 
gali kiekvienu momentu 
čia nusileisti.

— Sūnus: — Kad tik 
jis nenugąsdintų mūsų 
mamos. Ji yra nėščia.***

— Ar čia kava, ar ar
bata? Skonis kaip terpen
tino.

— Kava, nes arbata tu
ri žibalo skonį!

***
Gydytojas: — Kodėl 

jūs ištaturavote 1-B6893 
ant savo nugaros?

Pacientas: — Aš nieko 
neištaturavau. Tai vieta į 
kurią įvažiavo mano Žmo 
na man atidarant garažo 
duris.

Paruošė V.Š,
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PAS KAIMIEČIUS ATSILANKIUS
Humoro ir satyros te

atras ANTRASIS KAI
MAS kiekvienais metais 
išeina į viešumą ir pasi
rodo chicagiškei visuo
menei su visai nauja pro
grama. Šiais metais sa
vo spektaklius pradėjo 
kovo 25 d., šeštadienį. 
Į premjerą nepavyko įsi
sprausti, taip prikimšta 
salė buvo, tad teko pa
sitenkinti sekmadienio 
spektakliu.

Nedidukė, bet jauki ME
NES salė, prie staliukų 
gali sutalpinti gerą šim
tinę svečių. Maždaug 15 
minučių pavėlavę (esąs 
toks jų stilius) užgesi
no salėje šviesas ir pub 
liką paliko visiškoje 
tamsoje. Taip žiūrovus 
išlaikė pusantros valan
dos, kol išpildė pirmą
ją dalį — viso penkioli- 
ką trumpesnių ar ilges
nių dalykėlių. Per visa 
tą laiką nė karto nebuvo 
uždanga nuleista, o ak-

Think how much lower 
yourelectricbill 

would be today if 
youonlyhadtopay 

1931rates!
Oops.Think again.

Number of Your Your
Kilovvatt Hours Electric Bill Electric Bill

Used in One Month Today* At 1931 prices

100 KW Hours. . . . . $ 3.68 . .... $ 4.40

250 KW Hours .... . $ 7.98 . .... $10.28

500 KW Hours.... . $13.94 . .... $17.28

750 KW Hours .... . $19.60 . .... $24.28

1000 KW Hours. . . . . $25.26 . .... $31.28

1500 KW Hours. . . . . $32.38 . .... $45.28

2000 KW Hours .... . $40.70 . .... $59.28

3000 KW Hours .... . $56.10 . .... $87.28
❖ Based on current Residential Schedules.

Although our costs have been going up, likę 
everyone else’s, careful planning and efficient ūse of our 
generating facilities have enabled us, so far, to keep our 
rates down.

if your electric bill is higher than it used to be, 
think of all the additional work ... and enjoyment... you 
get from electricity today.

Can you think of anything except electricity that 
costs /ess today — for the šame amount used — than it did 
40 years ago?

ZfelLLUMINATING^^
An lnv»stor-owned Company Scrving The Best Location in the Nation

ANTANAS JUODVALKIS 

toriai ir tamsoje sugebė
jo pakeisti dekoracijas, 
žiūrovams nematant ir 
nenujaučiant. Tas pusant
ros valandos laikas 
mums prabėgo labai grei
tai, nepastebimai.

Po penkiolikos minu
čių pertraukos, šviesos 
ir vėl užgęso ir aktoriai 
pasirodė šį kartą su dvy
lika scenos gabalėlių, ku
rių keli buvo ir gana il
goki (paskutinis posėdis, 
kelyje į pažadėtąją žemę 
ir kt.). Vienu metu žiūro
vus išgąsdino vienas pi
lietis, reikalaująs uždeg
ti šviesas ir norįs "su
tvarkyti" vaidintojus už 
jo įžeidimą. Taip viskas 
vyko natūraliai, kad žiū
rovai iškarto nesuvokė, 
kur čia šuo pakastas. O 
vėliau paaiškėjo, kad ir 
šis numeris buvo progra
moje. Po bemaž pusant

ros valandos, uždanga nu
sileido ir vėl šviesos sa
lėje užsidegė.

Šiais metais ANTRA
SIS KAIMAS išėjo su 
nauja ir aktualia progra
ma. Daugiausia paliestos 
lietuvių ir lietuviškų or
ganizacijų gyvenimas. 
Pašaržuoti visuomenės, 
politikos ir švietimo va
dovai, bei jų veikla. Ste 
bintiems lietuvių gyveni 
mą, scenoje parodyti 
gabaliukai yra supranta 
mi ir aiškūs, nors pas
kutinysis ir seniams 
sunkiau suvokiamas. Ne 
žinau, kaip susigaudė jau
nimas, kurių žiūrovų tar
pe buvo gana daug. Daž
nas mūsų jaunuolis ne
skaito lietuviškų laikraš
čių ir neseka lietuviško 
gyvenimo, tad ir scenoje 
parodyti vaizdeliai galė
jo .likti ne taip suprasti 
kaip aktoriai norėjo per
duoti.

Šiais metais ANTRĄ- 

jlt KAIMĄ, beprievaiz- 
dos Algirdo Tito Antanai
čio, sudarė trys mergi
nos ir trys vaikinai. Visi 
jie akademikai. Šių me
tų aktoriai: Jūratė Jakš- 
tytė, Eglė Juodvalkytė, 
Irena Rušėnaitė, Rimas 
Cinką, Vytas Marčiukai- 
tis ir Romas Stakauskas. 
Dalis jų yra seni vilkai, 
jau eilė metų dirba su 
ANTRUOJU KAIMU ir 
dalyvauja kituose pasi
rodymuose, o dalis yra iš
ėję į sceną pirmą kartą.

Sceną apipavidalino Ri
mas Cinką, o plakatus da
rė Vincas Lukas. Švie
sas, garsus ir muziką 
tvarkė Jonas Kaunas. 
Pastarojo įnašas yra 
svarbus ir reikšmingas 
(tik kartais pergarsiai 
muzika užkaukdavo).

Šiais metais ANTRA
SIS KAIMAS susilaukė 
gražios talkos iš mūsų ra
šytojų. Atskirus dalykė
lius parašė: Vytautas 
Alantas, Kazys Almenas, 
Algirdas Titas Antanai
tis (prievaizda), Rimas 
Cinką (aktorius), Anta
nas Gustaitis, Faustas 
Kirs a, Algirdas Lands
bergis, Juozas Tininis, 
Pranas Visvydas ir dar 
kiti nepaminėti kūrėjai.

Reikia pažymėti, kad 
ANTRASIS KAIMAS yra 
gerai susiklijavęs sce 
nos darbuotojų vienetas, 
atliekąs gražų kultūrinį 
darbą. Visi aktoriai yra 
gerai pasiruošę ir sce
noje jaučiasi laisvai ir 
įtikinančiai. Atrodo, yra 
įdėję nemažai darbo ir 
paaukoję daug savo lais
valaikio berepetuodami 
ir besiruošdami pasiro
dymams.

Kadangi ANTRĄJItKAI- 
MĄ sudaro desėtkas as
menų, o sceną ir inven
torių, visur randami ra
kandai, tai galėtų nesun
kiai pasiekti ir kitas lie
tuvių kolonijas. Tolimes
nės lietuvių kolonijos ne
turėtų praleisti progos ir 
pakviesti "kaimiečius" 
pas save. Jie to verti ir 
kvietėjai nesigailės.

Geriausios sėkmės 
scenos darbe!

BALTISTIKOS 
STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

Trečioji baltistikos 
studijų konferencija 
įvyks gegužės mėn. 11 
- 14 dienomis Toron
to universitete, Kanado 
je. Konferenciją, kurią 
globoja Toronto univer- 
sitatas, rengia Associa
tion for the Advance- 
ment of Baltic Studies 
(AABS).

Mokslinius praneši
mus padarys baltistikos 
specialistai iš JAV, Ka
nados, Vokietijos, Šve
dijos, Suomijos, Norve
gijos ir Australijos. Vi
so bus apie 90 praneši
mų, iš jų 13 duos lietu
viai.

Visos konferencijos 
temos tiesioginiai lies 
Baltijos kraštus; litera
tūrą, istoriją, kalbinius 
ir socialinius klausi
mus. Dauguma temų tu
rėtų būti įdomios nevien 
specialistams, tad ren
gėjai tikisi kuo plates
nio dalyvavimo,

Association for the Ad- 
vancement of Baltic Stu
dies yra 1968 metais įs
teigta švietimo bei moks 
lo draugija tikslu skatin
ti baltistikos studijas.

Draugija iau yra su
rengusi dvi mokslines

J. GRAUDA

Komunizmo statyba
1971 metais liepos 14 d. okupuotoje Lietuvoje 

Kontoros ūkio dalies vedėjas A. Brička sugalvojo 
sukultūrinti savo įstaigos išvietę: nebenaudoti sukar
pytos "Tiesos", bet tikrą tualetinį popierių. Vis dėl 
to, vykstant penktam komunizmo statybos penkme
čiui, laikas pradėti gyventi kultūringai.

Brička parašė paraišką Bazės direktoriui: 
"Prašau išskirti iš bazės fondų 3 (tris) rulonus 

tualetinio popieriaus kontoros poreikiams patenkin
ti. Apmokėsime pervedimą. Kontoros ūkio dalies 
vedėjas (pas) A. Brička".

Bazės direktorius nustebo A. Bričkos tualetinio 
kultūrinimo išdaiga. Pavartęs Bričkos raštą vienaip 
ir kitaip, Direktorius užrašė rezoliuciją, patvirtinęs 
ją savo parašu:

"Vyr. ekonomistui, apskaičiuoti kiekį ir pranešti 
man..."

Bričkos raštas pradėjo savo įdomią odisėją —
Vyr. Ekonomistas užrašė: "Drg. Klinčiui, sude

rinti su tiekimo reikalavimo skyriaus planais".
Tiekimo - reikalavimo skyrius užrašė:
"Kuriam tikslui bus panaudota".
Išaiškinus tualetinio popieriaus panaudojimo 

tikslą (nieko antisovietinio), tiekimo skyrius užrašė 
rezoliuciją:

"Sudaryti komisiją, kelių vietų tualetas?"
Už dviejų mėnesių, rugsėjį, tiekimo skyriaus 

paskirta komisija apžiūrėjo A. Bričkos tualetą ir nu
statė, kiek vietų naudojama kultūrinamoje išvietėje? 
Komisija, pasiremdama apžiūros daviniais užrašė 
rezoliuciją:

"Suderinti su paklausos tyrimo rekomendacijo
mis".

Tačiau buvo susirūpinta pereikvojimo galimy
be, ir bazės sandėlininkė spalio mėnesįpavedėsavo 
pavaldiniams:

"Patikrinti ar nebuvo pereikvotas III-jo ketvir
čio limitas."

Už mėnesio marguojantis rezoliucijomis raš
tas pasiekė buhalteriją. Kliūčių atleisti iš bazės tris 
ruolonus tualetinio popieriaus neatrasta. Tegu 
džiaugiasi Brička! Išaiškinta, kuriam tikslui popie
rius bus panaudotas (nieko antisovietinio), kiek vietų 
tualete (daviniai tikri), pereikvojimo nėra.

Buhalterijos skyriaus vedėjas užrašė savo pa
valdiniui:

"Buhalteriui — išrašyti sąskaitą".
Lapkričio pabaigoje maratonas pasiekė savo fi

nalą. Tiekimo skyriaus vedėjas užrašė savo pavaldi
niui:

"Išskirti 2 (du) rulonus".
Taip socialistinio lenktyniavimo būdu buvo šutau 

pytas vienas rulonas! Bet kiek egzemplirių "Tiesos", 
"Komjaunimo Tiesos" ir "Valstiečių Laikraščio" 
nukeliavo į Bričkos tualetą?

konferencijas. Antroji, 
įvykusi 1970 metų lapkri
čio mėnesį San Jose, Ka 
lifornijoje, sutraukė 400 
dalyvių iš įvairiu kraš
tų t

Šiuo metu draugijos 
vienu iš trijų vicepirmi
ninku yra Ignas K. 
Skrupskelis, assoc. vyk
domąja direktore — Elo - 
na Vaišnienė, direkto
riumi bendriems reika
lams — V. S. Vardys, 
praeitoje valdyboje bu
vęs pirmininku.

Literatūros, teatro ir 
dailės sekcijos vadovu 
yra F. Rimvydas Šilba
joris. Jis taip pat pir
mininkaus literatūros 
plenumo ir pirmajai se
sijai.

Bronius J. Kasias va
dovaus istorijos dešim- 
tajai sesijai.

Pranešimus literatū

ros sekcijoje padarys 
Ilona Gražytė, Rimvy
das Šliažas, Bronius B. 
Vaškelis, Rimvydas Šil
bajoris ir Algirdas 
Landsbergis.

Istorijos sekcijoje 
kalbės Romualdas J. Mi
siūnas ir Julius P. Sla
vėnas , lingvistikos — 
Antanas Klimas ir Jani
na K. Rėklaitis, sociali
nių mokslų — Benedik
tas V. Mačiuika, Povilas 
A. Mažeika ir Ginutis 
Procuta, proistorės — 
Birutė Saldukienė.

Lietuviai konferenci
jos informacijas gali 
gauti pas A. Banelį, 410 
Davenport Rd., Toronto 
7, Ont., Canada.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ
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KŪRYBA IR MOKSLAS
MARGUČIO SUKAKTIS

Keturiasdešimts metų lo
jalios ir nenutraukiamos 
tarnybos! Sukaktis kuri ne
bus paminėta paradais, ap
dovanojimais ar tarnybi
niais pakėlimais. Kaip ir 
kiekvieną vakarą per pa
skutinius 40 metų, Chicagos 
apylinkėje, eterio bangomis 
balandžio 17 dienos vakare 
išgirsime ”gerą vakarą ma
lonūs Margučio radijo klau
sytojai”. Tai bus pradžia 
penktojo dešimtmečio! Nuo 
Vanagaičio iki Petručio. O j 
tarpą tų dviejų vardų įsiri
kiuoja šimtai pavardžių, ku
riems yra tik vienas titu
las, tai ištikimieji Margu
čio talkininkai. Visas ketu
riasdešimts metų laikotar
pis davė Amerikos lietuviui 
per 20,000 valandų trans
liuojant lietuvišką žodį, mu
ziką, dainą ir jojo klausėsi, 
neperdėtai, šimtai tūkstan
čių klausytojų.

★
1958 metų vasario mė

nuo. žiemos šaltis skverbia
si į Margučio patalpas. Vi
duje šildymo sistema ne
pergeriausia. Apsigaubę ap
siaustais sėdime su L. Va- 
nagaitiene ir dalinamės die
nos aktualijomis ir Margu
čio problemomis. Ir staiga 
L. Vanagaitienė sako; ne
žinau ar sulauksiu tokios 

Dabartinis Margučio vedėjas Petras Petrais nuosavoje studijoje, 
2422 W, Marąuette Rd. Greta sėdi jauniausias talkininkas, 14 me
tų amžiaus Audrius Regis. V. Noreikos nuotrauka

dienos, kai nereiks važinėti 
į stotį. Antanas visad sva
jojo apie savą radijo studi
ją. Peržvelgiau akimis nors 
ir erdvias, bet gan niūrias 
Margučio patalpas ir pagal
vojau, ilgai dar trūks iki ši 
svajonė išsipildys. Deja, nei 
Antanas, nei Lilija nebesu
laukė savos studijos ...

★
Nuo minėto pasikalbėji-. 

mo prabėgo ilgų 10 metų.- 

Adv. Antanas Lapinskas H-ojo Pašutinto karo metu praveda 
Margučio radijo programą.

1968 metų spalio 28 d. Mar
gutis prabylo iš savo nuo-, 
savos studijos.'Savi prane
šėjai, savi jauni inžinieriai, 
sava aparatūra. Nauja stu
dija pastatyta savų inžinie
rių pasiaukojimu. Jinai pri
klauso visiems klausyto
jams; įrengta jųjų auko
mis ir darbu! Kiek entu- 
ziasmo, džiaugsmo, pasidi
džiavimo. Naujose erdviose 
patalpose žvalgosi Margu

čio veteranai, bet čia eilė 
naujų talkininkų, lietuviško 
jaunimo. Mintimis grįžtu 
pas Margučio steigėjus. Jų 
nėra mūsų tarpe, bet ši die
na vistiek yra ir jų laimė
jimo ir pasididžiavimo die
na — svajonė išsipildė ...

★
Margutis Chicagos lietu

viškame gyvenime nėra 
vien tik kasdieninių žinių 
pranešėjas. Jis to gyvenimo 
skatintojas, stebėtojas, kri
tikas ir jungtis, žvilgterki
me į 1970 lapkričio mėnesio 
paskutiniąją savaitę. Lietu
vių visuomenė sukrėsta Si
mo Kudirkos tragedija. 
Margučio patalpos pilnos 
jaunimo, čia dieną ir naktį 
priimamos telegramos, šim-

Margučio bendradarbiai prieškariniais laikais, prie Margučio b Ostinės. Pirmas iš dešinės Antanas 
Vanagaitis. Netoli jo stovi Lilija Vanagaitienė;

tai jų plaukia į Washing- 
toną. Jaunimas ruošiasi de
ni o n s tracijoms. Margutis 
atsišaukia į lietuvių visuo
menę skubiai akcijai, lietu
vių visuomenė visuotinai 
atsiliepia. Panašus vaizdas 
išgirdus 17000 šauksmą iš 
Lietuvos. Margutis Chicago
je lietuviškos akcijos ašis.

★
Lietuvi škas velykinis 

margutis yra spalvingas ir 
margas., šis spalvingumas 
atsispindi ir čikagiškio 
MARGUČIO veikloje. De
šimtimis skaičiuotini kon
certai, suvažiavimai, minė
jimai. Per 4o metų Margu
čio surengtuose koncertuo
se pasirodė beveik visos 
mūsų geriausios meninės 
pajėgos, ir iš visų pasaulio 
kraštų, ši tradicija tęsiama 
ir toliau. Artėjančiame ju
biliejiniame Margučio kon
certe išgirsime naują lietu
vių dainininkę Vidą Vait
kutę. Josios pasirodymas 
lietuviams yra neįtikėtinų 
aplinkybių išdava. Tik prieš 
nepilnus metus atsiradusi 
vakarų pasaulyje. Vida 
Vaitkutė savo dainavimu 
užkariavo Izraelio sceną. Ir 
štai vasario 26 d., Miami 
Beach garsiajo Fountain- 
bleau viešbučio scenoje, Vi
da stovi prieš tūkstantinę 
ir specialiai kviestinę pub
liką. Ją orkestru palydi Ju
lius STEIN, kuris toje pat 
scenoje palydėdavo tik to
kius dainininkus, kurių pa
vardės skamba Barbara 
Streisand, Eddy Fisher, 
Frank Sinatra, šį kartą Ju
lius Stein asmeniškai nu
skrido į Tel Avive ir spe
cialiai šiam koncertui par- 
siskraidino ne ką kitą, bet 
lietuvišką Kauno muzikos 
mokyklą baigusią Vidą 
Vaitkutę. Tūkstantinė
je klausytojų minioje 4 lie
tuviai tyliai stebime Vidos 
triumfą. Neprašytai peršasi 
galvon mintis, ar nujaučia 
ši scenoje dainuojanti lietu
vaitė, kad jinai stovi ant. 
slenksčio didelės ir daug ža
dančios dainos karjeros? Po 
koncerto susitikę sutariame 
josios pirmojo šio krašto 
lietuviams, koncerto detales. 
Po keletos valandų vėl aero
drome. Kalbuosi su garsiuo
ju Julius Stein. Jo nuomone 
Vida yra neabejotinas ta
lentas. Reiks įdėti daug kie
to darbo, bet jinai viršūnę 
pasieks. .

★
Valanda tai trumpas lai

ko tarpas. Tačiau paruošti 
60 minučių radijo programą 
reikia ilgų ir įtemptų darbo 
valandų. Ir tai kiekvieną

Jeronimas su Darata (Vanagaitis su Vanagaitiene) karikatūroje.

dieną: lija ar šala, vasara 
ar žiema, šventadienį ar 
darbo dieną, čia neieškok 
pastovių darbo valandų ar 
atostogų. Vargu ar kas pil
nai supras ir įvertins tą 
darbo naštą pats jojo ne
dirbęs. Kiekvieną vakarą 
Chicagoje punktualiai 8 vai. 
vakaro tradicinis Margučio 
maršas skamba erdvėje. 
Pro muzikos garsus pasi
girsta Petro Petručio bal
sas. Ir taip diena iš dienos 
per paskutinius penkerius 
metus. Neminėsiu šios api- 
braižos rėmuose P. Petru
čio puikiųjų pagelbininkų, 
mes juos sutiksime Margu
čio puotoje. Tačiau Petru

čio asmenyje mes išreiš
kiame padėka jiems vi
siems, gi dabartiniam vado
vui linkime atvesti Margu
tį į auksinį jubiliejų.

VVA

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ
PAPIGINTA
KAINA
STUDENTUI AR
SAVO BIČIULIUI

PIRMIEMS METAMS
TIK 1O DOLERIU.
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Kovo 26 d. Windsoro mergaičių kvarteto "Aušra" pastangomis (vykusio koncerto dalyviai. Iš kairės: 
vadovė Valė Tautkevičienė, akordeonistas Andrius Čerkus, Dana Kazolytė, Rūta Čerškutė, Aldona Taut- 
kevičiūtė ir Nijolė Giedriūnaitė, deklamuotoja Laima Tautkevičiūtė, akardeonistė Kristina Puidaitė ir 
L.B. Windsoro apyl. pirm. V. Čerškus. K. Sragausko nuotrauka

Kudirka...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tis, jei gauni Komunistų 
partijos leidimą. Kios
kuose jų nusipirkti, ne
gali, nes kioskai jų netu
ri teisės parduoti.

Jau treji metai, kai aš 
prašau sovietinę vyriau
sybę, kad mane išbrauk
tų iš piliečių sąrašo. Man 
vis tai neigiamai atsako. 
Bandysiu ir toliau reika
lauti laisvės, nors mano 
atveju, sakoma, tai yra 
neįmanoma. Sovietų Rusi
joje nėra, nei susirinki
mų, nei kalbos, nei spau 
dos, nei demonstracijų

TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
DAILININKŲ KONKUR

SUI SIMO KUDIRKOS 
TRAGEDIJAI 

ATVAIZDUOTI
GYDYTOJŲ KORPORA

CIJA ”FRATERNITAS LI
THUANICA” skiria lOOo 
dolerių premiją dailininkų 
konkursui Simo Kudirkos 
tragedijai atvaizduoti meno 
kūriniais, kuriuose būtų iš
reikšta Simo nelaimingas 
šuolis j laisvę, jo grąžinimas 
tėvynėn, kalėjimas, teis
mas, jo ir jo šeimos toli
mesnis likimas bei atmeti
mas bet kurios oagalbos iš 
laisvojo pasaulio.

Menininkams paliekama 
pilna laisvė pasirinkti vieną 
ar kitą epizodą iš minėtos 
tragedijos.

Konkurse gali dalyvauti 
dailininkai iš VISO PA
SAULIO ir jie gali prista
tyti kelis savo kūrinius. Kū
rybai jie gali naudoti tapy
bą, mozaiką, skultūrą, gra
fiką bei kitas meno išraiš
kos formas. Meno kūrinių 
dydis nėra apribotas.

Meno kūriniai kartu su 
slapyvardžiu vokuose pri
statyti į Jaunimo Centrą, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636, ne vė
liau kaip š. m. lapkričio 
mėn. 18 d., numatomai pa
rodai Jaunimo metų užbai
gimo proga.

Sudarytoji menininkų ju
ry komisija parodoj įver
tins kūrinius ir, esant rei
kalui, tūkstantinę premiją 
galės padalinti dviem ar net 
trim premijom. Nesant pre- 
mijuotinų kūrinių, jury ko
misija konkursą galės pra
tęsti bei atidėti vėlesniam 
laikui.

Vokai su sapyvardžiais 
atidaromi jury komisijos 
tik po kūrinių premijavimo. 
Dailininkai savo kūrinius 
galės atsiimti, parduoti ar 
dovanoti tik parodai bei pa
rodoms užsidarius.

Gyd. Korp! "Fraternitas 
Lithuanica” pasilieka sau 
pirmenybę premijuotus kū
rinius įsigyti ar juos dova
noti lietuvių meno galeri
joms bei Įstaigoms.

Gydytojų Korporacijos 
”Fraternitas Lithuanica” 

Centrinė Valdyba 

laisvės. Toks yra "lai
mingasis" komunizmas!

Aš kenčiu badą, aš ne
turiu drabužių, aš apak- 
siu šiuose tamsiuose rū
siuose. Aš negaliu ir ne
galėsiu darbo gauti pagal 
mano profesiją ir gabu
mus. Niekas manęs negir 
di ir neišklauso. Aš ofi
cialiai esu "beprote" ap
šaukta!

Angelą Davis! Aš rei
kalauju laisvės! Ne iš
braukti iš piliečių, ne, 
bet laisvės! Vizos į Va- 
karus ir laisvės! (Mūsų 
pabraukta. M.S.) Pagel- 
bėkite man!"

Ar Angelą Davis, ku
ri atrodo fotografijoje, 
kaip buržuazinė prince
sė, kuri naudojasi Ame 
rikos laisvių patogumais 
išklausys vargingos ru
sės, prievarta pasmerk
tos "beprotybei", balso? 
Ar ji nepasakys, kad tas 
"beprotės" Viktorijos 
Smirnovos balsas never
tas dėmesio?

O kiek Smirnovų, Ku
dirkų, Simokaičių Sovie
tų Rusijoje negali kreip 
tis į laisvąjį pasaulį, nes 
jų burnos yra užčiauptos 
kad teisybės žodžiai ne
prasiveržtų į užsienio 
spaudą. Jei Simas Kudir
ka ir parašytų tokį laiš
ką, tai dauguma laisvo
sios spaudos nuslėptų jo 
tiesą, nes bijotų užrūs
tinti Maskvos satrapų. 
Smirnovą — rusė, ir jai 
galima drąsiau pasauliui 
šaukti dėl neteisybės ir 
vergijos, kuri viešpatau
ja sovietinėje Rusijoje, 
tame didžiajame paverg 
tųjų tautų kalėjime.

CHICAGO

• Marija Kasakaitytė,. 
Dirvos bendradarbė, prieš 
kurį laiką buvo ištikta da
linio paralyžo. Dabar jau 
gerokai padėtis pagerėjusi 
ir kaskart daugiau atgauna
ma pajėgos.

M. Kasakaitytės rašinys, 
atsiminimai apie Valentiną 
Gustainį, tilpęs keliuose 
Dirvos numeriuose, susilau
kė didelio skaitytojų dėme
sio. Redakcija gavo net ke
lis padėkos laiškus.

Pereitą savaitę sveikstan

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 šėmos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE. 

čią M. Kasakaitytę vizitavo 
dr. Vanda Sruogienė, mūsų 
istorijos vadovėlių autorė. 
Kaip žinia, iš profesijos Ma
rija Kasakaitytė yra taip 
pat istorikė ir eilę metų 
dėsčiusi istorijos kursą 
Kauno gimnazijose, o taip 
pat istorinėmis temomis ra
šiusi spaudoje.

• Sofija Džiugienė vado
vaus IV-tosios tautinių šo
kių šventės banketo suruo
šimui, kurio metu bus pa
gerbti tautinių šokių mo
kytojai.

• Dr. Nina Kriaučeliūnai- 
tė Chicagoje atidaro kabi
netą 6132 So. Kedzie Avė. 
Telef. WA 5-2670. Neatsi
liepus skambinti: 471-0225.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

(6422 So. Kedzie Avė., Chi
cagoje,. tel. 778-9878) pa
stogės patalpos atdaros va
karais: darbo dienomis nuo 
5:30 vai. p. p. šeštadieniais 
nuo 2 vai. p. p. Sekmadie
niais nuo 12 vai. dienos.

Norintieji dėl patalpų 
tartis kitu laiku, prašomi 
kreiptis j Bronių Kasakai
tį, tel. 778-7707.’

Kolūkinė buitis nėra 
rožėmis klotas kelias. 
Propagandinis lapiukš- 
tis, kuris platinamas už
sienio lietuvijoje, kaž
kodėl pavadintas "Gim
tuoju kraštu" nerodo tik
ro gimtojo mūsų krašto 
atvaizdo. Tas lapiūkštis 
tenkina' tiktai lengvati
kius. Gi visi tie, kurie 
jau lankė okupuotą Lie
tuvą, kategoriškai nei
gia agitacinius "Gimto 
jo Krašto" tvirtinimus. 
Jie vadina tuos tvirti
nimus "melas per 
akis". Tikroji okupuoto
jo krašto padėtis yra 
sunki, pilna sovietinio 
sąmyšio, sauvalės ir 
netvarkos.

Gal būt tai tiktai as
meniški įspūdžiai? Juk 
negali gi būti, kad agi
tacija ir propaganda 
"Gimtajame Krašte" 
taip jau ir meluotų per 
akis?

Apie sunkią kolūkinę 
buitį, kuri visiškai pri
lyginta baudžiaviniam la
žui, skelbia faktai iš oku
puotos Lietuvos. Tai už
sienį pasiekią tarybiniai 
leidiniai. Tik labai re
tos išimtys, kada į už
sienį išsiveržia vieti
niai leidiniai iš Šiaulių 
iš Alytaus, ir kt. Bet ir 
centriniuose leidiniuose 
apstu faktų, liudijančių 
žmonių vargus, režimi
nę priespaudą ir lietu
vių nutautinimą.

Kodėl apie tai rašo 
sovietinė spauda lietu
vių kalba?

Tam yra kelios prie
žastys. Visų pirma tai 
pastanga skelbti savo lai
mėjimus. Laimėjimais 
skaitomos statybos, ga

IEŠKO ŠEIMININKĖS
Connecticut valstijoje gy

venąs vyresnio amžiaus 
viengungis vyras, ieško na
mų šeimininkės, išsiskyru
sios ar nevedusios, tik vy
resnio amžiaus. Laiškus su 
savo adresu siųsti Dirvai 
dėl skelbimo Nr. 482. Į vi
sus laiškus skelbėjas žada 
atsakyti. (29-31)

DAR GALIMA
GAUTI...

Kaina $6.00

DIRVA

KOLŪKINE BUITIS
mybiniai įsipareigoji
mai, suvažiavimai, par
tiniai nutarimai, ir kt. 
Viskas tai eina bendru 
pavadinimu: "komuniz
mo statyba". Tai yra 
toks šventas visų tiks
las, kad negalima pa
reikšti net antakio pa
traukimu abejonės tam 
"šventam" reikalui. Ar 
tau tai tinka, ar netin
ka, statyk komunizmą, 
veržk diržą, gyvenk 
prasčiausiose sąlygose. 
Už tūkstančio metų že
mėje bus rojus! Komu
nizmas.

Aplink šiuos "sie
kius" sukasi visa sovie
tinio aparato biurokrati
ja. Čia yra progų spaus
ti vieniems kitus, rei
kalauti, deklaruoti, kvai
linti. Kada šiam "šven
tam" tikslui patalkintos 
koncentracijos stovyk
los, kalėjimai ir psi
chiatrinės ligoninės — 
sovietinio režimo ratas 
smagiai sukasi ant krau 
jais pavilginamos ašies. 
"Gimtojo Krašto" la- 
piukštis yra to "švento
jo" tikslo dalelytė.

Apie apsileidimus dar
be ir metoduose taip pat 
rašo sovietinė spauda. 
Kodėl gi rašo apie apsi
leidimus?

Apie tai rašoma su 
tikslu įbauginti tuos, kas 
nepakankamai eina lažą, 
kas neįtraukė savo paval
dinius į baudžiavinį dar
bą, kas pražiūrėjo gali- 

, mybę nudirbti daugiau, 
netgi, kas apglušo sovie
tinės netvarkos chaose. 
Šalis beprotiškai gink
luojasi. Kiekvienas yra 
karys, būsimo karo da
lyvis. Todėl tokie smar-

DIRVOS NOVELĖS

1972 KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1972 metų 

birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJ.I RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KĄŠELIONIS.

1972 m. balandžio 12 d.' '■■ ■ ........... :
kūs reikalavimai iš žmo 
nių. Visos tos režiminės 
beprotybės nemato ir 
nežino laisvų šalių pi
liečiai. Kolūkinė buitis 
yra sovietinio ūkio nu
garkaulis. Žmonės varu 
varomi duoti maisto ar
mijai, miestui, indust
rijos rajonams. Čia ne 
atleidžiamas bet koks 
nerangumas. Netgi popu 
liaraus žurnalo "Švytu
rys" skiltyse skamba ko 
lflkinių nusikaltimų te
mos! Rašo A.Kezys (Nr. 
19) apie kolūkinio neran
gumo pavyzdžius.

Reikia važiuoti pasi- 
tariman į Radviliškį.

— Važiuok, — pri
taria kolūkio pirminin
kas.

— O kaip aš nuva
žiuosiu, — klausia spe
cialistas. — Neturiu 
personalinio numerio.

— Ko aš dėtas, — at
sako pirmininkas. — 
Kas prarado numerį, tas 
turi ir atgauti.

Specialistas į susirin
kimą neišvažiavo...

Naujas pokalbis.
— Pirmininke, vienos 

kiaulidės palubėj telkia
si garai.

— Kodėl?
— Nežinau.
— Kuris iš mudviejų 

turim lipti į palėpę ir iš
siaiškinti, — atkerta ko 
lūkio pirmininkas...

Ir vėlpasikalbėjmas: 
naujoje karvidėje įdėjo 
netinkamas grindis.

— Brokas, slidus, 
kaip ungurys.

Ant tokių grindų ne
gali stovėti karvės...

"Komunizmo statyba" 
sunkus amatas. Tuo tar
pu, kur tas nevykęs ko
lūkis? Tai "Draugo" 
kolūkis prie Alksnupių. 
Pasako korespondentas: 
Pastatyti ūkinį pastatą 
per porą metų laikoma 
jau dideliu laimėjimu.

Tai dalelytė atmaskuo- 
tos kolūkinės buities.

(st)

V. SIMOKAITIS GYVAS
Amerikos Lietuvių Tary

bai pranešta, kad iš Lietu
vos gautos žinios, neoficia
liais keliais, jog Vytautas 
Simokaitis yra gyvas ir už
darytas kalėjime. Giminės 
jį gali aplankyti vieną kar
tą į metus. Anksčiau buvo 
pranešta kad Simokaitis 
buvo sušaudytas.

LOS ANGELES
REIKALINGAS 

ADMINISTRATORIUS
Lietuvių Tautiniams na

mams tuojau reikalingas 
a d m i nistratorius, kuriam 
duodamas butas atskirame 
name ir 20'< nuo išnuomo
tos salės. Be to, yra patal
pos valgyklai. Rašyti: Mr. 
Br. Dūda, 1315 McCollum 
St., Los Angeles. Cal. 90026.

• Lietuvių Fondas išleido 
dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) lipinukus. 
kaina 1.00 už keturius 
lapus (144 lipinukai). Kas 
norėtų jų įsigyti sau ar pla
tinimui — kreiptis į LF 
būstinę: 2422 West Mar- 
ųuette Road, Chicago, III, 
60629, tel. 312-925-6897.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čiu vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Metinis Amerikos Lietu

vių Tarybos Clevelando sky
riaus organizacijų atstovų 
susirinkimas įvyksta sek
madienį, š. m. balandžio 
mėn. 23 d., 12 vai. šv. Jur
gio lietuvių parapijos salė
je.

Darbotvarkėje: valdybos 
veiklos, iždo ir kontrolės ko
misijos pranešimai, diskusi
jos dėl pranešimų, naujos 
valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai, einamieji 
reikalai ir ateities veiklos.

Visos Clevelando lietuvių 
organizacijos yra prašomos 
susimokėti nario mokestį 
($2.00), įgalioti bei prisiųs
ti savo atstovus. Pagal se
nų tvarkų, organizacijos tu
ri teisę prisiųsti iki trijų 
atstovų. Bet kuris atstovas 
turės tik vienų sprendžiama 
balsų.

Skyriaus valdyba prane
ša, kad atskiri kvietimai ne
bus siuntinėjami.

• Dan Mauser už nuopel
nus tautybių grupėms Cle
velande buvo apdovanotas 
auksine taure ir pakeltas į 
garbės narius The Stars of 
Lebanon Christian Society. 
Įteikimo iškilmės įvyko šios 
organizacijos 41-me meti
niame baliuje Statler vieš
butyje balandžio 9 d. Iškil
mėse dalyvavo Clevelando 
meras Ralph J. Perk ir Na- 
tional Cultural and Phil- 
antropic Society preziden
tas Edward Sadie, bei kiti 
Clevelando miesto bei val
džios pareigūnai.

Dan Mauser visad savo 
auka remia Dirvą ir lietuvių 
kultūrinius renginius.

• Apdraustos reikalais ge
riausius pa.tarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžioj apdrauda pakelta iki 

$20,0000.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būda 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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarhavimo

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

KVIEČIAME J NUOTAF- 
KINGĄ PAVASARIO 

BALIŲ
Šiaurės Amerikos Liet, 

sportinės žaidynės įvyksta 
š. m. balandžio mėn. 22 ir 
23 dienomis, Clevelande. 
šioms žaidynėms globoti su
darytas organizacinis komi
tetas ruošia susipažinimo 
balių' š. m. balandžio mėn. 
22 d., 8 vai. vakaro, šv. Jur
gio parapijos salėje.

Programoje: trumpa ofi
cialioji ir meninė dalis, šil
ta vakarienė, gėrimai ir šo
kiai, grojant geram ir me
lodingam orkestrui

Bilietai po 8 dolerius as
meniui, gaunami pas orga
nizacinio komiteto narius,
N. Maželienę, V. Čyvų, O. 
Jokūbaitienę ir Kastytį 
Giedraitį.

Nuoširdžiai kviečiame vi-, 
sus minėtame baliui daly
vauti, nes esame įsitikinę, 
kad jis bus linksmas ir nuo
taikingas, nes atvyksta 
virš 500 įvairaus amžiaus 
sportininkų ir sportininkių, 
ne tik iš Amerikos, bet ir 
iš Kanados.

žaidynių Organizacinis 
Komitetas

RUOŠIAMAS 
CLEVELANDO 

METRAŠTIS
Šimtmečiui nuo pirmiųjų 

lietuvių įsikūrimo Ohio val
stijoje paminėti komiteto 
pirmininkas K. žiedonis 
praneša, kad jau vykdomi 
šie darbai:

• Statomas prie Naujo
sios lietuvių parapijos salės 
tautinių motyvų kryžius. 
Arch. E. Kersnausko pada
rytas kryžiaus projektas 
jau priimtas, pinigai su
rinkti ir statybos darbai 
bus pradėti pavasarį;

• Neff Rd. rūpinamasi 
pavadinti Lithuanian Rd. 
Gyventojų parašai baigiami 
rinkti, gatvės pavadinimo 
pakeitimas numatomas kar
šu su pastatyto kryžiaus pa
šventinimu ;

• Norima išleisti lietuvių 
kalba knygų apie lietuviai 
Ohio valstybėje.

Šios knygos parengimas 
ir išleidimas užtruko, nes iš 
numatytų institucijų iki 

šiol negauta teigiamo atsa
kymo. Tačiau jos išleidimas 
yra būtinas, ir darbai orga
nizuojami šiuo būdu:

a. Kiekviena organizacija 
prašoma parašyti savo veik
los aprašymų, iškeliantį kul
tūrinį bei politinį įnašų mū
sų gyvenime.

b. Kiekviena organizaci
ja, siųsdama savo veiklos 
aprašymų, kartu apmoka ir 
jo spausdinimo išlaidas: po 
$10.00 už kiekvienų mašinė
le parašytų puslapį su pra
leistais eilučių tarpais ir po 
$5.00 už kiekvieną nuotrau
kų.

c. Aprašymai, nuotraukos 
ir pinigai siunčiami ne vė
liau kaip iki 1972 m. rug
pjūčio mėn. 30 dienos šiuo 
adresu: Juozas Stempužis, 
4249 Lambert Rd., Cleve- 
land, Ohio 44121.

Prof. Juozas Jakštas pa
rašys įžanginį knygos žodį 
ir taip pat rūpinsis jos iš
leidimo bei redagavimo dar
bais.

”DIEVAS IR TAUTA 
MŪSŲ GYVENIME’’

Jaunimo žygio už tikėji
mo laisvę komitetas balan
džio 15 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Sheraton Inn,. 
27981 Euclid Avė. Western 
Reserve restorane rengia 
pobūvį - susirinkimų, kuria
me kailbės žinomas rašyto
jas filosofas, Lietuvių En
ciklopedijos ir Aidų redak
torius bei daugelio knygų 
autorius dr. Juozas Girnius 
iš Bostono. Prelegentas kal
bės tema "Dievas ir tauta 
mūsų gyvenime”.

Sųryšy su lietuvių tautos 
skundu - protestu Jungti
nėms Tautoms ir Sovietų 
komunistų partijai dėl reli
ginių persekiojimų Lietu
voje, Jaunimo žygio už ti
kėjimo laisvę sąjūdis įgau
na naujos reikšmės.

Vienas jo pagrindinių 
tikslu ir yra skelbti pasau
liui ne tik Lietuvos, bet ki
tų komunistinių okupuotų 
kraštų religinės laisvės pa
niekinimą. Per 17,000 lietu
vių išdrįso pasirašyti ir vie
šai pasauliui pareikšti pro
testą, rizikuojant net fizi
nės laisvės netekimu. Tie 
įvykiai mūsų okupuotoje tė
vynėje mus, gyvenančius 
laisvajame pasauly, verčia 
daryti viską, kad ir komu
nistiniuose kraštuose būtų 
toleruojama religijos ir są
žinės laisvė, šiuo klausimu 
bus pasisakoma ir šiame su- 
batvakary.

Jaunimo žygio už tikėji
mo laisvę komiteto darbuo
se daug reikšmės skiriama 
ir kitiems svarbiems lietu
vių religinės-tautinės poli
tikos klausimams, kaip lie
tuviškų parapijų išlikimo ir 
lietuvių tikinčiųjų religinis 
aptarnavimas gimtąja kal
ba ; renkama informacija 
anketų būdu, norint sužino
ti lietuvių nuomonę tauti- 
niais-religiniais klausimais. 
Anketa yra jau išsiuntinėta 
ir jau gauta apie 300 įdo
mių atsakymų.

Jaunimo žygiui už tikė
jimo laisvę sąjūdžiui talki
na visos didžiosios lietuvių 
jaunimo organizacijos.

Komitetas, kurį šiuo me
tu sudaro: Algirdas P. Mu- 
liolis — pirm., Romualdas 
Bublys — vicepirm., Onutė 
Kliorytė — sekr., Kęstutis 
Sušinskas — ižd. ir dr. Vik
toras Stankus, Danutė Gri
galiūnienė ir dr. Stepas J. 
Matas — nariai, kviečia vi
sus lietuvius, ypatingai stu
dentus ir aukštuosius moks
lus baigusius, į šį svarbų 
pobūvį-susirinkimą, kuria
me po pranešimų ir disku-, 
sijų bus vaišės ir laisvi pa
šnekesiai.

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

SVARBUS PASITARIMAS
Nesenai įvyko Clevelando 

Lietuvių Bendruomenės val
dybos sukviestas žymesnių
jų meno, kultūros ir visuo
menės veikėjų pasitarimas 
mūsų kultūrinės reprezen
tacijos reikalų aptarti. Toji 
bendruomenės veiklos sri
tis, vieno kalbėtojo pava
dinta "užsienine” ar ”už- 
bendruomenine” yra svar
bi. Iš tikrųjų, tektų labai 
apgailestauti, jeigu tokia 
kūrybiniai pajėgi kolonija 
kaip Clevelandas pasiten
kintų vien siauru, parapijų 
ribose uždaru, gyvenimu ir 
neieškotų progų ir nesinau
dotų kitų sudarytomis pro
gomis kelti kitataučių tarpe 
Lietuvos 
vardą.

Tiesa, 
aktyvių
moterų, kurie/kurios asme
niška nuožiūra, asmeniška 
išmone ir pajėgomis tą am- 
basadoriavimo pareigą at
lieka. Tačiau jų veikla yra, 
pasakytume, partizaniška, 
be žymesnes organizuotos 
paramos, ir dėl to nepasie
kianti tokių rezultatų, ku
rių galima būtų tikėtis.

Yra visa eilė taikinių, į 
kuriuos turėtume atkreipti 
tinkamą dėmesį.

• Aprūpinimas viešųjų 
bibliotekų lietuviškomis ir

ir lietuvių tautos

turime visą eilę 
asmenų, vyrų ir

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

MACHINISTS 
and/or

TAPĖ MACHINE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance. Mušt 
be experienced. Excellent working 
conditions and benefits.

SHAKER NUMERIO MFG. 
1080 E. 111 

CLEVELAND, OHIO 44117 
(29-3.1)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands 
Single spindle setup operation

2. Engine lathe operators
3. OD, ID, surface grinders

5 years experience desired 
Ali bennefits.

Apply
ABLE GRINDING CO.

421 36th St. SW
Grand Rapids, Mich. 

Call collect 616-534-8615 
(29-38)

VVANTED 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

Operators and set-up men for: 
DAVENPORT 

Experienced only. Hourly rate and 
benefits.

WEDLER BROS. INC. 
SUBSID1ARY LAMSON & SESSO1NS 

CO.
1535 E. 38th St.
Cleveland, Ohio 

216-391-2727 
(27-32)

GARDNER
GREEN THUMB

Along with reliable man, needed for 
full time year round lawn and garden 
job. Our man will really know and 
enjoy caring for flowers and shrubs. 
Good salary and fringes. Man over 40 
preferred. Apply after 9 a. m.

Manhattan Building Co.
518 Jefferson Avė.

Toledo, Ohio
Call 419-241-3124

<27-291

MACHINISTS
Lalhes,, horizontai mills, radial drills. 

for \«ork on hcavy cquipmcnt. 
TOP WAGES 

PLENTY OF OVERllME 
2 SHIFTS—BENEFITS 

PRODUCT1ON TOOL CORP. 
1229 E. 74TH STREET 

CH1CAGO, ILLINOIS 60619 
312-288-4400 (25-28)

WANTED 
JOURNEYMAN 

DIE REPAIRMAN
Journeyman stalus required for this* 
position. Steady year round work, 
overtime, excellent vvages and ben
efits. Apply

UTILEX
425 FRANK ST. 

FOWLERV1LLE, MICH. 
(27-31)

VZANTED
EXPERIENCED 
FOREMAN 

Plastic infection molder requires af- 
ternoon ahift foreman.

Apply in writing or call 
HAIGH PLASTIC PRODUCTS 

3240 WEST GRAND RIVER 
HOWELL, MICH. 48843 

517-546-5250
(27-31)

Physician, retired or semi 
retired with Ohio M. D. Li- 
cense. Opportunity for part 
time salaried employment. 
No house or office calls. 
Write to C. M. S. c/o Dirva. 
6907 Superior Avė., Cleve
land, Ohio 44103. (26-29) 

anglų kalba lietuviškiems 
reikalams naudingomis kny 
gomis, geros lietuviškos 
muzikos plokštelėmis, pa
stangos užkirsti kelią Lie
tuvai kenksmingų leidinių 
laikymui bibliotekose.

• Sukomplektavimas pa
rodoms tinkamų mūsų tau
todailės eksponatų, mode
lių, audinių, drabužių, pa
puošalų, kurie liktų kaip pa
stovus ir nuolat papildomas 
turtas tokių parodų rengė
jų žinioj.

• Pastangos suruošti di
desnio masto viešus koncer. 
tus, tautinių šokių festiva
lius, jeigu galima pasikvie
tus kitų vietovių ansamb
lius talkon mūsiškiams arba 
susitarus su kitomis tauti
nėmis grupėmis.

• Rėmimas mūsų studi
juojančio jaunimo pastangų 
siekiant simpatijų, suprati
mo ir paramos lietuviš
kiems reikalams profesorių 
ir studentų tarpe.

• Reagavimas į vietinės 
perijodinės spaudos klaidi
nančias informacijas ir ban
dymas pralaužti tą "tylos 
sąmokslą”, kurį dažnai ten
ka konstatuoti.

• Suorganizavimas talkos 
ir pagalbos mūsų vietiniam 
ALTos skyriui ruošiant 
skyrium ar su kitomis tau
tybėmis politinio pobūdžio 
d e m o nstracijas, parengi
mus, minėjimus ir kitokius 
žygius.

• Tinkamas atstovavimas 
mūsų apylinkės bendruo
menės valdžios įstaigose, 
organizacijose bei parengi
muose.

• Išnaudojimas progų 
tautinei propagandai, kurių 
teikia sportininkų, skautų 
bei kitų organizacijų bend
ravimas su tos pat rūšies 
kitų tautybių organizacijo
mis.

Tai tik dalis tų aktualijų. 
Gyvenimas iškels jų dar vi
są eilę.

Minėto pasitarimo daly
viai (jų buvo 30) vieningai 
pritarė pasiūlymui tiems 
visiems reikalams tvarkyti 
ir koordinuoti sudaryti nuo
latinę komisiją, pakviečiant 
į ją visus asmenis, kurie 
šiuo metu bent dalį aukš
čiau paminėtų uždavinių 
vykdo.

MUMS REIKIA DAR 395 
PRENUMERATORIUI

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Ieškome 500 naujų prenumeratorių! šia 
proga naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

dol. ir prašau Dirvą siuntinėti 1 
metus šiems naujiems skaitytojams:

Siunčiu

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Užsakytojo pavardė ir vardas...............................................

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

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

Tie asmens su pilnais 
bendruomenės įgaliojimais 
veiks jau nevien savo var
du, bet ir visos bendruome
nės vardu. Bendruomenė 
taip pat kiek jos ištekliai 
leis, rems savo įgaliotų žmo
nių pastangas, suderintas ir 
aptartas komisijoje ar jos 
padaliniuose.

LB Clevelando Apylinkės 
valdyba jau paruošė komi
sijos darbų planą ir netru
kus numato sukviesti tos 
komisijos visumos darbo 
sesiją. Pr. K.

CLEVELANDO PARENGIMU
I_ _ _  KALENDORIUS _

BALANDŽIO 15 D. Jaunimo 
Žygio už Tikėjimo Laisvę pa
rengimas.

BALANDŽIO 16 D. Pietūs šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los.

BALANDŽIO 22 - 23 D.D. š. 
Amerikos lietuvių metinės 
krepšinio, tinklinio ir stalo te- 
nlso žaidynės.

BALANDŽIO 29 ir 30 D. Atei
tininku metinė šventė.

GEGUŽES 7 D. Motinos die
nos minėjimas. Rengia Cleve
lando šaulių kuopos moterų sek
cija.

GEGUŽES 13 D. Lietuvių Na
mų pamatų prakasimo banketas.

_GĖ(jUŽES 20 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamasAtel 
tininkų jaunimo,

GEGUŽES 21 D. 12 vai. Sv. 
Jurgio parapijos salėje bus de 
monstruojama filmą apie vėž( 
ir jo gydymą. Ruošia Clevelan
do Sauliau

GEGUŽES 21 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas.

BIRŽELIO 25 D. 2 vai. p.p. 
Clevelando šaulių kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

%



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tauriam lietuviui, tautines minties 
veikėjui ir Balfo direktoriui

A. A.
DR. VLADUI RAMANAUSKUI 
mirus, jo žmonai REGINAI, dukterims 
ŽIVILEI, DAIVAI, DAINAI ir RIMAI, 
sūnui JURGIUI, broliams KOSTUI, 
VINCUI, JONUI ir JUOZUI nuošir
džią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Valdyba

Tauriam kovotojui

A.A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 

žmonai REGINAI, sūnui, dukroms, bro

liams ir kartu liūdi

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga

IlgameČiui Balfo direktoriui ir šal

pos darbo rėmėjui

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo žmonai REGINAI, sūnui 

JURGIUI, dukterims ŽIVILEI, DAI

VAI, DAINAI ir RIMAI, broliams 

KOSTUI, VINCUI, JONUI ir JUOZUI, 

gilią užuojautą reiškia

Balfo Centro Valdyba

Mūsų Artimam bičiuliui
DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo'žmonų, dukras, sūnų, brolius ir kitus 
artimuosius užjaučiame ir skausmu dalinamės

Eleonora, Mečys, 
velionies krikštasūnis Arvydas

Valiukėnai

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, žmonai REGINAI, dukroms, sū

nui ir broliams gilią užuojautą reiškia 

ir kartu liūdi

Barbora ir Teodoras 
Blinstrubai

Mielai REGINAI, JURGIUI, ŽIVI

LEI, DAIVAI, krikšto dukrai RIMAI ir 

DAINAI, netekus brangaus vyro ir tėvo

DR. VLADO RAMANAUSKO, 

skausmo valandoje reiškia gilią užuo

jautą

Bronius, Eglė, Rūta ir Jonas 
Arai

Washington, D. C.

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

mirus, žmonai REGINAI, dukterims, 

sūnui, broliams ir artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia

Paul P. Chalko
su šeima

DR. VL. RAMANAUSKUI
mirus, liūdesy likusius JO žmonų su šeima, mūsų 

prietelj KOSTĄ RAMANAUSKĄ ir kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame

Bronė ir Antanas 
Kalvaičiai

Nuoširdžiam kolegai

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

staiga mirus, giliai užjaučiame jo žmo

ną REGINĄ, sūnų JURGĮ, dukras ŽI

VILĘ, DAIVĄ, DAINĄ, RIMĄ ir jo 

brolius

Aželių šeima

Brangiam Tėviškės kaimynui
A t A

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 
staiga mirus, žmonai REGINAI, sūnui 
JURGIUI, dukterims: ŽIVILEI, DAI
VAI, RIMAI ir DAINAI, žentui, bro
liams: KOSTUI, VINCUI, JONUI ir 
JUOZUI ir visiems artimiesiems giliau
sią užuojautą reiškia

Vytautas, Kazimieras 
Juozas ir Jonas 

Maurukai su šeimomis

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, žmonai REGINAI, dukterims 

ŽIVILEI, DAIVAI, DAINAI ir RIMAI, 

sūnui JURGIUI, broliams ir artimie

siems reiškiame gilią užuojautą

Aldona Raulinaitienė 
Andrius ir Ingrida 

ir
Kristina Raulinaitienė

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

mirus, jo žmonai ir šeimai reiškiame gilią užuo

jautą

Dr. K. Pautienis su šeima
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