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Bombardavimas
Sėsdamas rašyti šias 

eilutes visados pavydžiu 
dienraščių komentato
riams: ką šiandien gal
voji, jau rytoj žinos skai
tytojai. Rečiau pasirodan
čių spaudos organų bend
radarbiai yra mažiau lai
mingi : iki tavo mintys 
pasieks skaitytojus, jos 
gali būti beviltiškai pase
nusios. Išvada: palik vi
sas aktualijas ramybėje.

Tos taisyklės tačiau 
laikj'tis sunku šiandien, 
kada kiekvienas politinės' 
raidos stebėtojas atsidū
rė prieš mįslę: kokios 
naudos davė Nixonui Ha
nojaus -Haiphongo sričių 
bombardavimas. Teisin
gas atsakymas galės bū
ti žinomas artimiausioje 
ateityje, gal net prieš 
pasirodant šiom eilutėm. 
Už tat vertėtų palaukti. 
Iš kitos pusės mįslė to
kia įdomi, kad negali susi
laikyti jos nepagvildenęs 
jau dabar.

Žinomi faktai yra to
kie. Derybom sustojus 
dėl komunistų nenoro leis 
tis į kompromisus, Nixo- 
nas įsakė bombarduoti 
Hanojaus-Haiphongo sri
tį, Iš vienos pusės atro
do, kad bombardavimas 
davė teigiamų rezultatų. 
TIME magazinas savo 
’cover story’ galėjo už
vardinti: NIXON's
BLITZ LEADS BACKTO 
THE TABLE. Iš kitos pu_

JONAVA BE PROPAGANDINES

KOSMETIKOS
Jonavoje vyksta didelės staty

bos. Stato Azotinių trąšų gamyk
lą.

Valstybė nori pastatyti tą ga
myklą už dyką, pasinaudodama 
(Egipto faraonų metodu) labai 
menkai beatlyginamu darbu.

Ok. Lietuvoje (ir visoje Sovie- 
tijoje) komjaunuoliai gauna "ke
lialapius į darbą". Gavęs tokį 
"kelialapį”, komjaunuolis netu
ri stebėtis dėl netikėtumo, netu
ri klausinėti ar atsikalbėti, bet 
laiku prisistatyti darbui jam pa
skirtoje vietoje. Šitokiu būdu į 
Azotinių trąšų gamyklos staty
bą suvažiavo daug jaunimo. Su
prantama, pagal sovietinę spau
dą, jaunimas "pilnas entuziaz
mo”, pasirengęs soclenktyniavi- 
mams ir aukštiems "išdir
biams". Už tą triūsą valstybė 
dalins "garbės lakštus" ir meda 
liukus. Tai viskas į vergų darbo 
neatlyginimo sąskaitą.

Bet masinis jaunimo suvažia
vimas apsunkino Jonavos miesto 
bei artimos apylinkės buitinį tvar 
kymąsi. Apie tai plačiai rašo 
"Komjaunimo Tiesa" (Nr. 240), 
netiesiogiai kaltindama vietos 
raikomą ir kitus pareigūnus. 
Darbininkams apgyvendinti bend
rabučiai perpildyti. Kiekvienam 
gyvena po 400 asmenų. Šitokiai 
grupei paskirtas "auklėtojas", 
kuris turi sekti politinį savo 
grupės išprūsimą. Tai, nelygi
nant, "lenininis kapelionas" kla
sėje. Suvežtieji komjaunuoliai 
"chuliganauja, girtauja". Dažnai 
ir pabėga iš darbo, slapstosi, 
stengiasi grįžti namo. Tipingas 
konclagerio vaizdas ryškėja, pri
siminus, kad žmonės išplėšti iš 
savo įprastos buitinės aplinkos 
ir įmesti J nepakenčiamas per
pildyto bendrabučio sąlygas.

Kultūrinio gyvenimo sąlygos 
žemiau būtino minimumo. Laik
raščio karikatūristas L. Kontri 
mas šitaip pavaizdavo "kultūros 
namus", skubomis įkurtus kažin 
kur prie gamyklos statybos. Jau
nieji žmonės neranda kultūrinio

- bejėgis pyktis ar laimėjimas? 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
sės komunistai, grįžę 
prie derybų stalo, gali ir 
toliau pasirodyti esą ne
sukalbami. Dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
Nixonas antrą kartą nega
lės griebtis tokios pat 
priemonės. Visų pirma 
toje srityje nedaug liko 
nepaliestų karinės reikš
mės taikinių. Antra, 
amerikiečių karo aviaci
jos nuostoliai buvo tokie, 
kad nesinorėtų juos pa
kartoti. Trečia, jei komu
nistams pasisektų dery
bas kiek ilgiau nudelsti, 
Nixonas tikrai negalės pa
kartoti savo spaudimo 
dėl to, kad demokratų 
kontroliuojamas kongre
sas gali nutraukti visas 
lėšas karo vedimui. Vaiz
džiai tariant, bombarda
vimas privedė prie Hano
jaus — JAV demokratų 
partijos koalicijos, ku
rios idėjai simpatizuoja 
ir kai kurie respubliko
nai, jų Ohio senatorius 
Saxbe net prileido, kad 
Nixonas yra išprotėjęs.

Tiesa, grynai kariškai 
žiūrint Vietnamo karas 
iki Nixono BLITZ'o buvo 
vedamas absurdiškai. Vo
kiečių žvalgybininkas 
gen. Gehlenas savo atsi
minimuose teigia, kad 
amerikiečiai bandę lai
mėti karą Vietname tokiu

pilsio iš lentų sukaltoje pašiūrė
je, iškilmingai pavadintoje "kul
tūros namais". Beviltiškumas ir 
tuščias, žalingas dorai laisvalai
kis provokuoja neigiamų nuotai
kų susidarymą.

KULTŪROS 
NA*\ Ai

į.
Netvarkoj net primityviausio 

susitvarkymo rutina.
Dailidė V. Stirna skundžiasi, 

kad "statybose net atsigerti ne
gausi. Netoliese yra du artezi
niai šuliniai, tačiau jie dvokia 
žibalu”.

Maitinimo punktai toli nuo dar. 
bovietės. Tenka vykti autobusu, 
kuriame didelė spūstis. Taip, 
kad iki žmogus prisistumia iki 
pietų stalo trunka lūkuriuoti pus
antros valandos.

Pagaliau ir komjaunimo cent
ras, su kuriuo (teoriškai) kiekvie
nas komjaunuolis turi palaikyti 
ryšį, nusiskųsti netvarka, pa
tiekti sumanymus, įkurtas už 
trijų kilometrų. Galima supras
ti, koks "r,yšys" gali būti su 
centru rudens keliais, žiemai 
siaučiant laukuose.
"Mes mokomės iš klaidų", 

sofistiškai pasiguodžia korės - 
pondentas R. Žilevičius, surin
kęs visą portfelį skundų.

Tačiau, matyti, tas posakis, 
lyg kulka Dievui į langą. Kiek
vieną sovietinį projektą prade
dant, žmonės metami (kaip ver
gai) ant plyno lauko. Plano sto
ka, visokdriopo tiekimo defek
tai, barbariškas nekreipimas 
dėmesio į darbininko dvasinius 
poreikius yra būdingi sovietinių 
statybų palydovai. (cp) 

būdų, kurįkiekvienas vo
kiečių generalinio štabo 
karininkas atmestų kaip 
neįmanoma. Vokiečių ka, 
ro akademikams buvo ka
lamas į galvą sunkiai pa
žodžiui verčiamas dės
nis: "Nicht kleckern,son- 
der klotzen" atseit, ne- 
krapštykis, bet duok visa 
jėga. Nixonas griebėsi 
tos taktikos tuo metu kai 
taika jau buvo ’at hand' 
ir neatrodo, kad jis tą 
smūgį, kuris amerikie
čiams kaštavo 29 lėktu
vus ir 105 lakūnus, galės 
dar pakartoti.

Už tat prašosi prielai
da, kad prezidentas Nixo- 
nas būtų tiksliau padaręs 
bombardavimą tęsdamas 
ne iki komunistų sutiki
mo vėl grįžti prie derybų 
stalo, prie kurio jie vėl 
galės kartoti savo pokš
tus, bet iki kapituliaci
jos. O jei jis to negalėjo 
pasiekti, nereikėjo bom
bardavimo ir pradėti.

Žinia, visi tie sampro
tavimai tėra spekuliaci
jos, kurias iš dalies iš
šaukė pati administraci
ja iki šiol atsisakiusi duo
ti bet kokių išsamesnių 
paaiškinimų. Nesinori 
tikėti, kad tai būtų tik be 
jėgis Nixono pyktis,su
pratus, kad visos pastan
gos išlaikyti Pietų Viet
namą bus nuėjusios nie
kais. Galimas daiktas, 
kad buvo siekiama dau
giau ribotų tikslų, kaip pa 
vyzdžiui išnaudoti pasku 
tinę progą ir dar kartą 
gerokai apnaikinti šiau
rinio Vietnamo karo ve 
dimo potencialą. Juk tie 
B-52 lėktuvai, kurių nu- 
mušimu taip didžiuojasi 
Hanojus, yra mažiausiai 
10 metų senumo (jie dau
giau nebestatomi) ir pir
mą kartą buvo išbandyti 
tikro karo ugnyje, nes so. 
vietinė Hanojaus - Haip- 
hongo priešlėktuvinės 
apsaugos sistema yra to-

J, Rajecko, Lietuvos Atstovo Washingtone žodis į Lietu
vą per Amerikos Balsą Naujųjų 1973 Metų proga.

Garbingos Tėvynės Mielieji Tautiečiai,

Naujųjų 1973 Metų proga norėčiau pasveikinti visus lietuvius, 
ypač Tėvynėje gyvenančius ir Sibiro tremtyje skurstančius.

Praėjusieji metai buvo nepaprastai turtingi svarbiais tarp
tautiniais įvykiais, kurių svarbiausieji buvo JAV Prezidento vizi- w 
tai Į Pekiną ir į Maskvą. Europoje — Vakarų Vokietija patvirtino 
sutartis su Sovietų Sąjunga bei Lenkija. Europos Bendruomenė 
stiprėja ir siekia Europos apsijungimo. Helsinkyje prasidėjo svar 
bos pasitarimai. Tų pasitarimų tikslas svarstyti Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo klausimus bei siekti tarp Rytų ir Vakarų 
įtampą pašalinti. Mat, tikima, kad ilgainiui taikingu būdu keisis ko
munistų valdomuose kraštuose režimas ir kad pasitarimų pasėkoje 
santykiai tarp Rytų ir Vakarų kraštų pagerėsią.

Tie įvykiai ir pastarimai liudija, kad norima taiką išlaikyti ir 
žmonėms geresnį gyvenimą patikrinti. Ta proga prisimintini prieš 
keletą dienų Popiežiaus Pauliaus VI-jo pasakyti žodžiai, kad taika 
negalima be teisingumo ir kad teisingumo siekiant tenka atsižvelg
ti į tai, jog būtų apsaugotos pagrindinės žmogaus teisės. Tos min
tys labai brangios, nes mes siekiame, kad žmogaus teisės būtų pa
gerbiamos ir Lietuvių Tautos teisės bei siekimai nenukentėtų. 
Šiais klausimais lietuviai yra vieningi. Jie dėkingi JAV-bėms bei 
kitiems kraštams, kurie nepripažįsta prievartinio Lietuvos inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą.

Gyvai budėdami Lietuvių Tautos interesų sargyboje mes uoliai 
sekame tarptautines derybas,trokšdami įgyvendintimūsųpagrindi- 
nį siekimą — atgauti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Mums žinomas tėvynėje gyvenančių tautiečių ryžtas ir pastan
gos likti ištikimais savai tautai. Toks pat ir mūsų nusistatymas. 
Mes visi karštai tėvynę mylime, siekdami kad Lietuvai būtų grą
žintos teisės, kurias Sovietų Sąjunga sutrempė, nežiūrint iškilmin
gų sutarčių.

Naujųjų 1973 Metų sutikimo proga giliai nuoširdžiai sveikinu 
Mielus Tautiečius Tėvynėje.

Linkiu, kad Naujieji Metai būtų geresni ir atneštų didesnio 
žmogaus teisių pagerbimo bei daugiau laisvės.
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LIETUVOS PAJŪRIS

NUŽUDYTAS PABĖGĖLIS
IS SOVIETŲ RUSIJOS

Pernai Dirva plačiai 
aprašė dramatišką ruso 
jūreivio Sergėjaus Kurdą- 
kovo prasiveržimą į 
laisvę. Dirvos korespon
dentas, remdamasis ame
rikiečių žurnalo Guide- 
posts (leidžiamas Car
inei, N. Y. 10512) davi
niais, pavaizdavo jaunuo
lio Sergėjaus prasiverži
mą į laisvę.

kia pat, kokios galima ti
kėtis pačioje Sovietijoje. 
Taigi Vietnamo patyri
mas gali nulemti klau
simą, ar iš viso dar ap
simoka B-52 laikyti JAV 
apginklavime. Jei ne — 
galima sutaupyti bilijo
nus dolerių. Visa tai, ta
čiau neišsprendžia pirmi
nės mįslės — kokios įta
kos šiam karui ir taikai 
padarė paskutinis bom
bardavimas ir kaip jį 
amerikiečiams sugebės 
paaiškinti przidentas 
Nixonas.
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Sergėjus Kurdakovas 
(Kourdakov) buvo auklėja
mas tapti kovingu bedie
viu. Baigęs sovietinę jū
rininkystės mokyką ir 
perėjęs pionierių trenin
gą, jis tapo komjaunuo
liu. Čia jis buvo paskir
tas "savanoriu" religinių 
apeigų tramdytoju. Vla
divostoke buvo suorgani
zuoti komjaunimo būre
liai, kuriems pavesta 
trukdyti ir terorizuoti 
"religininkus".

Dosniai nugirdomi, vai
šinami, stiprinami vod- 
ka, jaunuoliai užpuldavo 
religinių pamaldų lanky
tojus, mušė juos,išvaiky
davo tikinčiuosius iš jų 
slaptų pamaldų.

"Mano religija buvo ko
munizmas", dėstė Guide- 
posts pasikalbėjime Ser
gėjus. "Mano išganytojai 
buvo Leninas. Tris kart 
aš stovėjau eilėje Raudo
noje Aikštėje, laukdamas 
galimybės nusilenkti jo 
mumijai".

Komjaunuoliams parū
pindavo specialių, milici
ninko lazdų, kad būtų pa
rankiau daužyti besimel
džiančiųjų galvas.

"įsiverždavome pro du. 
ris, graibstėme jų malda
knyges ir Bibliją, tos kny 
gos buvo ranka surašy
tos, plėšėme, naikinome 
jas, daužėme žmones. Ir 
kas tokio jeigu buvo su
laužytų žandikaulių? Juk 
jie buvo liaudies prie
šai!" dėstė Sergėjus.

Jis užsiėmė sportu, bu
vo geras plaukikas. Jam 
buvo 19 metų. "Religinin
kų" tramdymas atrodė 
įdomiu, visagalinčios val
džios pavestu darbu.

Atimtas religines kny
gas jie degino. Jie buvo 
įsižiūrėję atkaklius reli
ginių pamaldų lankytojus 
ir mušė tokius juo žiau
riau. Ne kartą jie atrado 
pamaldose aštuoniolika- 
metę Natašą. Jie griebė 
ją už plaukų, išmetė lau
kan ir negailestingai 
mušė lazdomis.

"Bent savaitę ji ne
galės nė prisėsti", juo
kavo teroristai, paten
kinti savo "antireligine 
pamoka". Už trijų dienų, 
per eilinę "ablavą" jie
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vėl atrado Natašą slap
tose pamaldose.

"Ką su tokiais dary
ti?" klausė budeliai. 
"Juk mes esame pakan
kamai smarkūs".

Bet "antireliginis 
smarkumas" nepajėgė už 
mušti religinio jausmo 
žmogaus sieloje. Muša
mieji žmonės atsakė... 
meile. Sena moteris, 
mušama lazda, meldėsi 
už bude’lį. "O, Dieve, iš
gelbėk šį jauną žmogų!"

Tai buvo nuostabu. Vie
ną,-kraujais apšlakstytą 
rankraštį Sergėjus neį- 
metė į laužą, bet parsi
nešė, slaptai, namo. To 
rankraščio tekstai pavei 
kė Sergėjų. Jam atsisklei
dė naujas, katakombinis 
pasaulis. Jis pergyveno 
komplikuotus atsiverti
mo jausmus. Visa tai,ką 
jis darė, visa tai, ką jam 
liepė daryti, pasidarė bai
su ir šlykštu. Jis atsisa
kė dalyvauti teroristinė
se atakose prieš "religi
ninkus".

Sergėjus pastatė ulti
matumą. Jis privaląs vyk 
dyti paliepimus.

"Bet aš jau žiūrėjau į 
viską naujomis akimis" 
dėstė Sergėjus savo iš
pažintyje. "Aš jutau, 
aš negaliu likti ir gyven 
ti smurto pasaulyje. Pa
bėgimo mintis ėmė mane 
lankyti. Svarsčiau, ku
riuo būdu galėčiau pabėg
ti. Perplaukti Tiszosupę 
iš Ukrainos į Vengriją? 
Per kalnus pabėgti į Tur
kiją? Pabėgimo galimy
bės nežadėjo sėkmės".

Sergėjų paskyrė dirbti 
žvejybiniame laive. Ši
taip vaizduoja pabėgimo į 
laisvę pagundą nelaimin
gas jaunuolis, stovėda
mas ant laivo "Kolivajn" 
denio, stebėdamas plačią 
Los Angeles šviesų pano 
ramą, ir prisiminda
mas Simo Kudirkos iš
davimą:

"Vėsų ir miglotą ry
tą stovėjau aš ant Koli
vajn denio. Mes paliko
me Petropavlovską, žve- 
jojom Ramiajam vande
nyne, Beringo jūroje, 
prie Havajų. Tą naktį,

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 2 — 2 DIRVA 1973 m. sausio 10 d.

NUŽUDYTAS PABĖGĖLIS 
IŠ SOVIETŲ RUSIJOS

a laiškai Dirvai
(Atkelta iš 1 psl.) 

prie Los Angeles, aš rim
tai ketinau apleisti laivą, 
tačiau naujiena apie lietu
vį jūreivį, kuris iššoko iš 
sovietinio laivo tiktai 
tam, kad būtų jis, ame
rikinio kranto sargybų su
grąžintas atgal, dundėjo 
visų mūsų sąmonėje".

1971 metais rugsėjo 3 
d. penktadienį, apie de
šimtą valandą (9 vai. 45 
min.) Kurdakovas slap
tai nušoko į vandenį. Jis 
siekėsi Kanados kranto. 
Jis dėsto:

"Pasitikėdamas savo 
plaukiojimo ištverme, aš 
neužsidėjau gelbėjimosi 
švarko. Tai sulėtintų 
mano plaukimą. Būda
mas šaltame ir banguo
jančiame vandenyje aš 
netgi nusimoviau savo- 
megstinį, ir panaudoda
mas peilį, pririštą prie 
mano rankos, perploviau 
savo kelnes. Nardyda
mas giliai bangose, aš 
sugebėjau nusiauti batus. 
Po to, kovodamas su ban 
guojančiu vandens pavir
šiumi, pasileidau plauk
ti linkme, kur link tikė
jausi rasti krantą. Buvo 
baisu. Bangos mane kė
lė ir tuoj pat skandino. Po 
dviejų tokios kovos va
landų, aš priplaukiau ka
žin ką tamsų ir stambų. 
Su šiurpu pamačiau, tai 
buvo laivas iš kurio aš 
pabėgau! Aš plaukiau ra
tu.

Pirmoji mano mintis 
buvo pasidavimas. Aš ne
bepajėgiu laikytis. Tuo 
laiku debesys prasisklei
dė, nakties švytėjimas ap 
švietė žvejų laivyną, ir aš 
pamačiau laivus, atsuk
tus į krantą. Dabar aš at
gavau orientaciją. Vėl aš 
kovojau su bangomis, sti
pau, užspringau, jutau, 
kad mano rankos tampa 
švininės, kad aš pradedu 
skęsti į gilumas. Dvi va
landas truko kova. Aš 
skendau. Ne, ne, aš ne
sugrįšiu atgal, prie Ka
rolio Markso!...

Kažin kas kitas, iš 
mano vidaus suriko: Die
ve, jeigu tu iš tikro esi... 
kai mano kūnas skęsta, 
slenka žemyn, paimk ma
no sielą į aukštybes..." 

Dramatiškasis epizo
das, plaukimas į krantą, 
pasibaigė pergalingai. 
Kurdakovas priplaukė pa
krantės uolas. Visiškai 
išsekęs, jis pargriuvo 
ant akmenų. Jis rašė: 
"šeštą valandą ryto pate
kėjo saulė ir aš pamačiau 
prieš save naują žemę. 
Saulės spinduliai pradė
jo mane šildyti. Tu, se
nele, kuri prašei Dievo 
malonės mano sielai, ka
da aš rengiausi mušti, 
tu suteikei Dievui dar vie
ną krikščionį, mane..." 

Krantas nebuvo apgy
ventas ir Sergėjus pra-

SOV ŽURNALISTO 
"PILIETINĖ" PAREIGA

Yra vieša paslaptis, kad kiek
vienas tarybinis plunksnos žmo
gus kartas nuo karto privalo pa
sišvaistyti su smaluotu šepečiu 
ant patriotinės išeivijos dury ar 
tvorelių. Šitoks "išpuolis" vadi
namas "pilietinio budrumo eks
pozicija". Šitoks "išpuolis" no
riai talpinamas ir gana dosniai 
apmokamas. Tai, kartu yra gana 
kvalifikuotas "pilietiškas" ak
tas. Mat, tarybiniai rašytojai, 
kad ir kokj beturėtų pasitikėjimo 
laipsnį, negauna išeiviškos spau
dos, nesusidaro patriotinės išei
vijos vaizdo, nežino nei įvykių 
kronikos, nei asmenų, tuose įvy
kiuose dalyvaujančių. Tokiu at
veju, kada "pilietiškumo" stoka 
prikišama rašto žmogui, arba 
kada žūt būt pritrūksta rublių, 
sovžurnalistas stveriasi už tik
ro pajamų šaltinio, už "buržu
azinės" išeivijos gnaibymo.

Bet konkrečių davinių stoka ir 
orientacinis analfabetizmas vi
są tą pilietišką triūsą paverčia 
ne išeivijos gnaibymu, bet savo 
nuosavo liežuvio apsikandžioji- 
mu.

Taip atsitiko Stasiui Laurinai 
čiui, jam patalpinus "šluotoje" 
tarybinio pilietinio žurnalistinio 
budrumo blynelį "Piknikas prie 
Mičigano".

Visų pirma, kodėl blynelis 
tilpo "Šluotoje"? Ar tai jau hu
moreska? Ar tai groteską? Ar 
tai satyra?

"šluota" yra perpildyta savų 
ekonominių, moralinių ir ideolo 
ginių bėdų registracijos potvy
niu. Žurnale tik retais prore
čiais pasirodo vienas kitas 
žvilgsnis emigracijos adresu. 
Ir tatai rodo tam tikrų "pilietiš
kų" tarybinių sluoksnių nervuo- 
tumą dėl patriotinės išeivijos 
reiškimosi.

Kas yra tasai, išeivijai gal ne
žinomas, Stasys Laurinaitis?

Jis priklauso tai plėjadai 1940 
metais išsinėrusių, tada labai 
jaunų, sutarybintos spaudos bend
radarbių, kurie metėsi ieškoti 
karjeros su lengva plunksna. Jau
nas, 1925 metais gimęs, Stasiv-

vaikščiojo .daug valandų 
kol gavo pamatyti žmo
nes. Tai buvo atokesnis 
nuo kranto mažytis Ta
šu miestelis.

Kanados mergaitė, pri
puolamai sutiko pabėgė
lį, patalkino jam visiš
kai išsekusiam, pasiek
ti pirmuosius namus. 
Kurdakovą patalpino li
goninėje, jam suteikė 
azylio teises. Toronto uk
rainiečių bažnyčioje Ser 
gėjus buvo pakrikštytas. 
Jis pradėjo dirbti su Evan- 
gelistine draugija, pasi
darė keliaujantis pamoks
lininkas. Kurdakovaspra
dėjo naują, patetiškai he
rojinį gyvenimą: jis skel
bė apie Sovietinės ateis
tinės sistemos žiaury
bes, apie Dievo išpažini
mą sovietiniame pogrin
dyje.

Prasidėjo jo išvykos į 
kitus miestus. Į kitas vals 
tybes. Kalifornijoje re
ziduojanti organizacija: 
Underground Evange- 
lism Societypakvietė Ser 
gėjų parengti transliaci
joms jo gyvenimo istori
ją. Buvo numatyta perduo
ti tą programą komunis
tiniam pasauliui.

Talkinant Amerikos pa
reigūnui, kongreso atsto 
vui Earl Landgrebe, Kur
dakovas gavo dviejų mė
nesių vizą. Jis apsigy
veno Los Angeles prie
miestyje, Glendale...

Naujųjų metų išvaka
rėse nežinoma moteris 
paskambino San Bernar
dino policijai, kad kal
nų kurorte, Running 
Spring viešbutyje, nusi
žudę:; jaunas vyras. At
vykusi policija neberado 
anoniminės pranešėjos. 
Policija rado jauno vy
ro lavoną. Tai buvo Ser
gėjus Kurdakovas!

Vienas naivus parei
gūnas, jau buvo beketi
nąs patikėti Kurdakovo 
savižudyste, tačiau aukš
tesnė instancija pareika
lavo nuodugnaus tyrimo. 
Dabar tiriama tariama 
Kurdakovo nusižudymo 
istorija.

Kurią formą įgaus šis 
įvykis: ar jis bus užslo
pintas tyla, naudinga da
bar politinei padėčiai? ar 
prasiverš pro "politiką" 

tiriančiųjų sąžinės bal
sas? ar, ištikrųjų, mir
tis priežastis bus sufab
rikuota taip sumaniai, 
kad neatsiras rakto įpas- 
laptį?

Lietuviams, atrodo, ne 
tenka abejoti, kad jaunas 
vyras, taip dramatiškai 
siekęs laisvės, išgyve
nęs tokią gilią savo įsi
tikinimų metamorfozę, 
nenusišaus taip lengvapė
diškai kurortinio vieš
bučio kambarėlyje...

(a.d.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kas buvo pastebėtas. Antrą kart 
Lietuvą bolševikams užgrobus, 
jis gavo kelialapį į Aukštąją par
tinę mokyklą Maskvoj. Čia jį pa
mokino kovingojo tarnybinio "pi
lietiškumo". Vilniun grįžęs, Sta
siukas ėmė kopti tarnybinės ir 
kvislinginės karjeros laiptais. 
Dabar, jau vyras su Ūsais, pa
bandė savo humoristinius polin
kius parodyti "Šluotoje".

Stasys pasišovė pavaizduoti 
kaž kokį, jam težinomą "buržu
azinės emigracijos pikniką prie 
Mičigano". Į tą "pikninką" suva
žiavo, jo tvirtinimais: "smetoni
niai generoliukai", "buvęminis- 
terėliai Su savo sūneliais", "bal- 
zakišką amžių peržengusios po
niutės", "impulevičiški žmog
žudžiai", "brizgininkai", "von 
Rentelno ofiso pareigūnai", "SS 
ir gestapo valdininkai"... Sąra
šas 23 na ilgas, bet Stasiukas pa
miršo, kad pustrečios ilgos de
kados, įveikė net ir tuos nevy- 
donus, prieš kuriuos jis laido 
strėles. Nebėra jų ant svieto ir 
išeivijoje. Iš tos gadynės tik 
Sniečkus šu Niunka dar prisi
laiko prie valdiškų ėdžių ok. 
krašte...

Bet gi... išeivijos kronika ne
gali atrasti, kad būtų buvęs koks 
"pikninkas prie Mičigano"? Ne
buvo tokio pikninko, Staseli! Ne
gaudamas išeiviškos spaudos,tu- 
turėjai tenkintis tiktai tolimų 
varpų "pazvąnais". Buvo išeivių 
žurnalistų posėdis, buvo Jauni
mo kongresas. Vienur ir kitur 
nebuvo nė kvapo tų nevydonų, 
kurie veikia Laurinaičio vaiz
duotėje. Tai išeiviškų sueigų as - 
menys bent dekada jaunesni už 
patį Laurinaitį! Ką bekalbėti 
apie tuos, kurie trisdešimtį skai
to senio amžiumi?

Kūrybinis Stasio "jumoro" ši- 
šas atsitrenkė J nepažinimą te
mos, kurią jis nutvėrė lukštenti. 
Toks rašymas didžiai nuverti
na "tarybinio pilietiškumo pato
są". Tai anemiški svaisčioji- 
mai kumščiais prieš savo at
vaizdą veidrodyje.

Ar tai nėra kriminalinis po
linkis gauti rublinį honorarą iš 
"Šluotos" už realybei neatitin
kantį niekalą?

Nuo von Rentelno ir Von 
Sniečkaus pabėgęs

PADĖKIME BĖGLIAMS
Esu sena DIRVOS skai

tytoja ir nuoširdžiai prašau 
Jūsų kooperacijos geram 
tikslui.

Kaip Jus žinote mes tu
rim du pabėgėlius lietuvius 
brolius — Antanas Mocka- 
petris ir Vytautas Gadliaus- 
kas, Graikijoj, kurie nese
niai pabėgo nuo sovietinio 
laivo Atėnų uoste. Jie dabar 
yra patalpinti pabėgėlių 
stovykloje Graikijoj.

Mūsų spauda po pirmo 
pranešimo apie jų pabėgi
mą nutilo, o mūsų organiza
cijos irgi tyli.

Prašau Jus padėti at
skleisti lietuviams, duoti jų 
dabartinį adresą ir paragin
kite skaitytojus pasiųst 
jiems laiškus ir pinigus.

Pinigas bet kur pasauly' 
yra reikalingas ir turėdami 
kiek dolerių kišenėje jie pa
sijus drąsesni.

Būtų gerai, kad mūsų or
ganizacijos VLIK ir ALT 
rimtai sektu jų politinį pa
dėtį. Nors dabartinė val
džia Graikijojos yra stip
riai antikomunistinė, nema
nykime, kad jie yra jau sau
gioj pozicijoj.

DIRVOS NOVELĖS

1973 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki 

1973 m. birželio 15 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 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 slapyvardžių. 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.

NEPREMIJUOTIEJI 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 KAŠELIONIS.

Mes gyvename žiauriais 
laikais kuriuose individua
lus žmogus, ypač lietuvis, 
yra už nieką skaitomas. 
VLIKas ir ALTas turi pa
laikyti kontaktą ir spaudi
mą Graikijos ir Amerikos 
valdžios. Tik jeigu jie ma
tys, kad yra užnugary tų 
pabėgėlių vikrios jėgos, tik 
tada žmoniškai su jais pa
sielgs.

Jus turit progą pasiekt 
tūkstančius lietuvių. Per 
prašymus, raginimus išju
dinki juos VLIKą ir ALTą 
tikrai veiklai ir nuoširdžiai 
pagalbai mūsų broliams!

štai yra jų vardai ir ad- 
dresai:

Antanas Mockapetris
T7amp Lavrion 
Athen, Greece
Vytautas Gadliauskas
Kamp Lavrion 
Athen, Greece

Su pagarba,
R. Janavičiūtė 

Brighton, Mass.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Lietuvių Dienos, mėne
sinis lietuvių kultūros ir vi
suomenės gyvenimo žurna
las lietuvių ir anglų kalbo
mis. 1972 m. lapkričio nr. 
Redaguoja redakcinė kole
gija: D. Mackialienė, Pr. 
Gasparonis ir V. Prižgintas. 
Anglų k. red. A. Miliukas. 
Atsk. nr. kaina 80 et., me
tinė prenumerata $8. Nuo 
naujų metų — $9.

Adresas: 4364 Sunset
Blvd., Hollywood, California 
90029.

Šis LD nr. skirtas rašy
tojo Antano Vaičiulaičio 
kūrybai ir asmeniui pagerb
ti. Viršelyje matome A. 
Vaičiulaičio foto portretą; 
literatūriniame skyriuj tel
pa A. Vaičiulaičio apybrai
ža ”Terracina” (iš kelionių 
po Italiją) ; toliau dedamas 
dialogas su Vaičiulaičiu 
apie jo kūrybinį kelią ir iš
samus Bern. Brazdžionio 
rašinys apie A. Vaičiulaitį, 
estetinio realizmo kūrėją. 
Visą tą medžiagą paįvairi
na nuotraukos iš Vaičiulai
čio šeimos ir artimųjų bi
čiulių. Gražina Krivickienė 
rašo apie inž.-architektų su
važiavimą Washingtone; ra 
Šinį iliustruoja kelios nuo
traukos. Spaudos apžvalgos 
skyriuje spausdinamas S. 
reportažas "'Radijo valandė
lių klausimais”. Toliau kny
gų recenzijos, iliustruota 
kronika ir kt. VI. Mingėla 
trumpu rašiniu nupasakoja 
Lietuvos Universiteto Kau
ne "biografiją”.

M. Ivanauskas rašo apie 
įvairius dailės stilius, pa
iliustruodamas mūsų daili
ninkų pavyzdžiais.

Angliškame skyriuje ran
dame originalų Danguolės 
Sadūnaitės rašinį ir J. Ti
nimo romano "Dailininko 
žmona” tęsinį.

žurnalą puošia kelios de
šimtys foto nutraukų iš 
įvairių lietuviško gyvenimo 
sričių.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
ĮUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANULAITIS 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.
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KLAIPĖDOS 

JUBILIEJUS
Šiomis dienomis (sau

sio 9—19) sukanka penkias
dešimt metų nuo istori
nio ir herojiško Lietuvos 
valstybės gyvenime įvy
kio. Mes prisimename 
Klaipėdos ir Klaipėdos, 
krašto prijungimą prie 
Lietuvos, prisimename 
Klaipėdos sukilimą, su
kilimo aukas.

1923 metais sausio 6 d. 
įvyko, taip vadinamos ini
ciatorių grupės nutari
mas įžengti su vietinio 
sukilimo šūkiu į Klaipė
dos kraštą. Lietuviško
sios Klaipėdos krašto jė
gos buvo atspariausias 
sukilimo ramstis. Prie 
jų dėjosi ir savanoriai iš 
Lietuvos. Sausio 10 d.pra
sidėjo Klaipėdos epopė
ja. Sausio 19 d. Mažosios 
Lietuvos gelbėjimo komi
tetas, išsivystęs iš inici
atorių grupės, jau galėjo 
Šilutėje paskelbti, kad 
Klaipėdos kraštas sujun
giamas su suverenia Lie
tuvos valstybe.

Pergalingoji sukilimo 
baigmė rodo, kad per ke
letą amžių nuo Lietuvos 
atplėšto krašto prijungi
mas buvo istoriškai ne
išvengiamas. Tai buvo 
narsi brutalaus istorijos 
bėgsmo korektūra. Tąko- 
rektūrą padarė Lietuva, 
vedama savo istorinės mi 
sijos, lietuviškų žemių 
rinkimo į vieną suvere
niai besivaldantį geopoli
tinį vienetą.

Klaipėdos sukilimas at
nešė į Lietuvos istoriją 
daug garbingų vardų, ko
va vi ečių, aukų. Tai buvo 
lyg ir savanorių epo ir he- 
rojikos pakartojimas. Sa
vanorių dvasia, sužaiba- 
,vusi 1918 metais, 1923 
metais prasiveržė Klai
pėdos sukilimo kovose. 
Vėlesnieji politiniai 
kompromisai neleido pil
nai išnaudoti besąlyginės 
lietuviškos pergalės. Te
ko vėliau nuolatos grum
tis su Lietuvai priešiško
mis jėgomis. Už tat, Klai
pėdos grumtynės atnešė 
Lietuvai nuostabią perga
lę taip vadinamoje "sa- 
sininkų" byloje, kur ma
žoji Lietuva netiesiogiai 
pasmerkė milžinišką na
cių Vokietiją.

Istorija to nepalaidojo 
ir tie motyvai ateityje 
nuolat ir nuolat atsikar
tos būsimos, nepriklauso
mos Lietuvos politikoje 
ir veikimo metoduose.

Dabar Klaipėdos kraš
tas, kaip ir visa Lietuva, 
nebeturi laisvės. Terito
rija okupuota svetimos, 
grobuoniškos, imperia
listinės valstybės smur
tu. Žmonėm atimta lais
vųjų rinkimų laisvė. Žmo
nėms atimtos visos lais
vos demokratinės visuo
menės teisės. Atimtos ir 
civilinės asmens teisės. 
Klaipėdos kraštas buvo 
tolima kaizerinės Vokie-

SUKILIMO

tijos provincija. Dabar 
Klaipėdos kraštas pa
verstas tolimu sovieti
nės Rusijos užkampiu. 
Čia pastatyti paminklai 
sovietiniems genero
lams, skamba rusų kal
ba, visas uosto judėji
mas surusintas: laivų 
vardai, komunikacijos 
priemonės, rusų jūrei
vių gausumas...

Formaliai įjungtas į 
LTSR (Lietuvos tarybinė 
socialistinė respublika), 
Klaipėdos kraštas yra ti 
pinga kitataučių okupuo
ta provincija. Ir greta 
to tragiško fakto, mato
me, kad sovietinė rusiš
koji okupacija prasiver 
žė dar plačiau. Lietuviš
kos Rytprūsių provinci
jos, net nacizmo siautėji
mo metais išlaikiusios 
lietuviškus vietovar
džius, barbariškai per
vadintos rusiškais var
dais. Ano, didžiojo ru
siškojo Drang nach Wes- 
ten metu lietuviškieji 
kvislingai nedrįso nė už
siminti, kad lietuviško
sios Rytprūsių provinci
jos būtų prijungtos prie 
LTSR teritorijos. Netik
tai Karaliaučius, mums 
toks savas, bet teritoriš 
kai gana atokus, bet ir 
Donelaičio tėviškė tapo 
"rusiškomis" žemėmis. 
Tolminkiemio nebėra. 
Lietuviškieji kvislingai 
pagarbiai "sutinka" su 
faktu, kad Donelaitis kle 
bonavo... Čistyje Prudy 
miestelyje!

Vienok istorija kantri. 
Klaipėdos kraštas, išken
tęs septynių šimtmečių 
germanizacijos kančias, 
1923 metais grįžo prie 
Lietuvos valstybės. "Ru
siškieji" Rytprūsiai ne
bus amžini.

Klaipėdos sukilimo ju
biliejus kiekvieno lietu
vio dvasioje atskamba 
ypatingai patetiškai. Ju
biliejus primena Kauno 
karo muziejaus motto: 
per aukas ir pasiryži
mą laisvę laimėjom! Juk 
Klaipėdos sukilimas ne
siekė grobuoniškų teri
torijos aneksavimo tiks
lų, bet mūsų brolių lietu
vių išlaisvinimo. Tai bu
vo istorinio proceso neiš
vengiamybė: įtraukti
klaipėdiečius lietuvius į 
bendrą lietuvių tautos 
darbą, į suverenios vals
tybės kūrimą.

Dabar, kada tiek skau
džių metų nubėgo nuo mi
nimų įvykių, atrodo tik 
keista, kad mūsų dailio
je literatūroje neatsira
do stambių veikalų apie 
Klaipėdos sukilimą. Ma
tyti, laisvosios Lietuvos 
rašto žmonės nebuvo dar 
pakankamai prinokę to
kius artimus istorinius 
įvykius perkelti į savo 
veikalų siužetą.

Petro Rimšos "Klai
pėdos atvadavimo meda-

AR ŽINOME KO SIEKIAME IR NORIME?
Sakoma, kad Kainas už

mušė Abelį už senus anek
dotus. Kartoti, kad lietuvių 
išeivių veiksnių ,ir organi
zacijų politinė veikla Lie
tuvos laisvės reikalu ir tam 
tikslui daromi žygiai turėtų 
tarpusavyje iš anksto išaiš
kinti, nustatyti, suderinti ir 
sutartinai ir išmintingai 
vykdomi yra visiems iki 
kaulo įkyrėjęs ir begaliniai 
įgrįsęs senos tiesos karto
jimas.

0 vienok tą seną tiesą, 
kaip tuos dešimts Dievo 
įsakymus vis tenka nuolat 
priminti ir kartoti, nes, 
nors apie vienybę ir vienin
gą veiklą mūsuose daug 
kalbama, bet iš tikrųjų toli 
gražu nevisada veikiama 
vieningai, apgalvotai ir su
tartinai. To išvadoje, nors 
neabejotinai turime ir pa
čius geriausius norus ir jais 
vadovaujamies, užuot padė
ję Lietuvos reikalui, dažnai 
jam pakenkiame ir norimų 
rezultatų nepasiekiame.

Visiems žinoma, kokios 
svarbos okup. Lietuvai turi 
laisvojo pasaulio radijo 
transliacijos lietuvių kalba. 
Apie tai daug buvo ir tebė
ra rašoma ir kalbama. Tai 
klausimas, kuriuo, rodos, 
visų pirma turėtų rūpintis 
VLIKas, kaip vyriausia 
laisvojo pasaulio lietuvių 
politinei akcijai vadovau
janti organizacija, žinoma, 
tai nereiškia, kad VLIKas 
pats tiesiogiai turėtų ar tu
rėjo rūpintis lietuviškų 
transliacijų išgavimu tose 
valstybėse, kur tai buvo, o 
gal dar tebėra įmanoma, 
kaip pvz. Anglijos BBC, 
Prancūzijoje, Vakarų Vo
kietijoje ar Kanadoje, nors 
šiandien tam yra maža vil
ties ar visai jos nėra. Tą 
tikslą VLIKas gali daug 
tikslingiau ir sėkmingiau 
siekti per tų kraštų lietuvių 
organizacijas ar Lietuvai 
draugingus ir politiškai įta
kingus asmenis.

Todėl iš esmės nieko blo
ga, o gal net naudinga, kad 
be turimų Amerikos Balso 
transliacijų lietuvių kalba 
papildomomis JAV radijo 
programomis Lietuvai rūpi
nasi tiesiogiai ne VLIKas, 
o JAV LB valdyba, kuri, at
rodo, tam tikslui turi suda
riusi reikalingus ryšius ir 
santykius. Tačiau savaime 
suprantama, kad prieš pra
dedama tuo reikalu rūpintis 
ir imtis konkrečių žygių ji 
turėjo išsiaiškinti su VLIK, 
kokio radijo ir kokių trans
liacijų Lietuvai mes norime 
ir koks yra geriausias ke
lias toms transliacijoms iš
gauti.

Viena didžiausia ir nedo
vanotina klaida praeity bu
vo padaryta laiku neišrūpi
nus Radio Free Europe 
transliacijų pabaltiečių kal
bomis tuo metu, kada tai 
buvo dar galima ir įmano
ma padaryti. Tiesa, kurį 
laiką Radio Free Europe 
transliacijas atstodavo Ame 
rikos Balso programos iš 
Europos, tačiau jos buvo 
nutrauktos 1958 m., likvi
davus Amerikos Balso 
Muencheno Radijo Centrą. 
Vėliau Radio Free Europe 
transliacijų lietuvių kalba 
reikalu buvo dedama kai 
kurių pastangų, pasiteiravi
mų, užklausimų, reikšta pa
geidavimų, tačiau- jokios

lis", iškilmingo patoso 
skambesiu liudija mums 
iš anų laikų, koks buvo 
meno santykis su likimi- 
niu tautos gyvenime įvy
kiu.

Klaipėdos sukilimas, 
atvadavimas, tolesnės 
kovos dėl lietuviškojo 
identiteto — tai skaidrūs 
puslapiai mūsųtautos is
torijos metraštyje. (J)

STASYS ŽYMANTAS 
vieningos, apgalvotos, tvir
tos ir kietos akcijos niekad 
nebuvo išvystyta. Nestebė
tina, kad jokių konkrečių 
rezultatų nebuvo pasiekta. 
0 juo toliau, juo labiau 
tarptautinė padėtis ir JAV 
ir Sovietų santykiai to
kioms transliacijoms išgau
ti darėsi vis nepalankesni.

Maždaug prieš metus ar 
daugiau laiko- tuo klausimu 
susirūpino JAV LB valdy
ba, vadovaujama naujo pir
mininko V. Volerto, kuri ta
čiau ėmėsi žygių išgauti 
transliacijas pabaltiečių kai 
bomis ne Radio Free Eu
rope, bet Radio Liberty, kas 
toli gražu nėra tas pats. 
Radio Free Europe trans
liuoja programas penkiomis 
sovietų įtakoj esančioms 
n e p r įklausomoms valsty
bėms: Lenkijai, Vengrijai, 
Čekoslovakijai, Bulgarijai 
ir Rumunijai. Radio Liber
ty transliuoja programas 
20 kalbų Sovietų Sąjungos 
tautybėms. Skirtumas es
minis ir principinis. Radio 
Free Europe programų iš
gavimas Pabaltijo valsty
bėms reikštų tolesnį nenu
traukiamą. pripažinimą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomomis valstybė
mis, o ne sovietų respubli
komis, todėl ir pačios pro
gramos būtų laisvesnės, ne- 
priklausomesnės ir tautiš
kesnės. Radio Liberty tran
sliacijų įvedimas lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis 
reikštų faktiną Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pripaži
nimą sovietų respublikomis 
ar sovietų tautybėmis, to
dėl, suprantama, ir jų pro
gramos būtų siauresnės ir 
sausesnės ir todėl mažai 
naudingos. Užtat JAV įstai
gos leidžiasi į kalbas dėl 
transliacijų pabaltiečių kal
bomis per Radio Liberty, 
nes transliuojant per jį pro
gramas 20 sovietų tautybių 
kalbų, nėra pagrindo atsi
sakyti jas transliuoti lietu

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO 
NUOTAIKOS NEVI YORKE

Emilija Čekienė

Dar niekad JAV istorijoje paš
tas nebuvo taip blogai aptarnau
jamas kaip dabar ir ypač New 
Yorke. Prasidėjus Kalėdų atvi
rukų siuntinėjimo sezonui, laik
raščių visai nebesulaukdavom, 
todėl ir žinios iš lietuvių gyveni
mo dar vis pasiekia skaitytojus 
pavėluotai. O įvykių New Yorke 
ir jo apylinkėse Kalėdų laikotar
pyje buvo gan daug ir įvairių.

VITAS GERULAITIS gruodžio 
30 d, išgarsėjo netik didžiajame 
New Yorke, bet ir visame pasau
lyje pasiekęs teniso Čempiono 
vardą. Televizija rodė lošimą dvi 
su puse valandos, daugiausia dė 
mesio skiriant Vitui. Paminėjo 
ir tai, kad jis lietuvis ir jo tė
vai Aldona ir Vytautas Gerulai
čiai yra pabėgę, nuo Lietuvos oku 
panto -- rusiškojo komunisto,

Vitas Gerulaitis su kitu ame
rikiečiu Dupre atstovavo Ameri
ką tarptautinėse 18 metų jaunuo
lių teniso žaidynėse gruodžio 30 
dieną Miami, Fla., kur dalyva
vo patys iškilieji žaidėjai iš 38 

vių, latvių ir estų kalbomis. 
Tačiau rūpindamiesi ir su
tikdami su tokiomis trans
liacijomis mes patys tik pa
lengviname ir laipsniškai 
pripratiname JAV valdžios 
įstaigas, valstybės departa
mentą, kongresą ir prezi
dentūrą prie nurašymo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
iš nepriklausomų valstybių 
tarpo ir priskyrimą jų prie 
sovietų tautybių. Galime 
būti tikri, kad tokias trans
liacijas ne kitaip supras lie
tuviai ir pavergtoje Lietu
voje.

šiuo metu ypač svarbu 
patiems tvirtai laikytis ir 
kategoriškai ginti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aneksi
jos nepripažinimo principą, 
bet jokiu būdu jo vienu ar 
kitu keliu nesilpnintį. Pa- 
baltiečiams yra reikalingos 
ir priimtinos transliacijos 
Radio Free Europe, kurios 
būtų skiriamos Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kaip 
formaliai nepriklausomoms 
valstybėms. Tačiau daugiau 
negu abejotina, ar pabaltie
čiai turėtų sutikti su siūlo
momis transliacijos Radio 
Liberty, kas reikštų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pri
skyrimą prie sovietinių tau
tybių, nubraukiant jas iš 
okupuotų, bet nepriklauso
mų tautų tarpo.

Tiek Radio Free Europe, 
tiek Radio Liberty translia
cijų klausimas, kurios vyk
domos iš Muencheno, Vaka
rų Vokietijoje, šiandien yra 
labiau negu neaiškus. Ta
čiau mums rūpinantis tais 
klausimais yra labai svar
bu, kad dėl jų būtų iš anks
to išsiaiškinta ir sutarta vi
sų politinių veiksniu:VLIK, 
LDT, ALTo ir JAV LB ir 
kad jų pasiektas nusistaty
mas niekam nekeltų abejo
nių ii' nekenktų pagrindi
niam lietuvių politinės išei
vijos ir visos Lietuvos sie
kimui : išlaikyti formalią 
Lietuvos padėtį kaip oku
puotos, bet nepriklausomos 
valstybės. (sž)

valstybių. I žaidynių finalą įėjo 
Amerika su Ispanija. Ir taip JAV 
pasaulio juniorų tenisininkųčem 
pi jono titulą laimėjo tik dėka Vi
to Gerulaičio. Tai didelė garbė 
ne tik Amerikai, bet ir mums vi
siems lietuviams.

Vitas yra ne vien geras žaidė
jas, bet ir labai gabus bei darbš
tus studentas,, šiemet pradėjęs 
studijas Kolumbijos universite
te gavęs stipendiją. Pažymėtina, 
kad ir jo tėvelis Vytautas Geru
laitis yra buvęs Lietuvos teniso 
čempionu.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ KOR
PORACIJOS "FRATERNITAS LI 
TUANICA" suvažiavimas įvyko 
gruodžio 10 d. dr. Vlado ir dail. 
Reginos Ingelevičių rezidenci
joj, Great Neck, N.Y. Be įvai
rių svarstytų organizacinių klau
simų buvo išrinkta nauja valdyba 
iš dr. Vytauto Avižonio, pirmi
ninku ir dr, Stasio Petrausko, 
sekretorium. Suvažiavime daly
vavo ir viešnia išClevelando po
nia V. Nagevičienė. Suvažiavimo 
dalyviai pasiuntė sveikinimą B. 
POkelevičitltei, laimėjusiai kor
poracijos premiją. Kitą premi
ją ši korporacija paskyrė 500 
dol. už pritaikymą laimėtam ei
lėraščiui muzikos. Laukiama mu
sų kompozitorių atsiliepimo.

Korporacijos nariai buvo su
važiavę su šeimomis.

VIENAS IŠ SKIRTINGIAUSIŲ 
PARENGIMŲ prieš pat Kalėdas 
Kultūros Židinyje.Brooklyneįvy
ko Sofijos Kačinskienės mezgi 
nių paroda, kurioje buvo išstaty
ta apie 70 eksponatų, įvairiausių 
mezginių, daugiausia tautiniais 
motyvais papuošti). Buvo keletas 
didelių vilnonių kilimų, įvairaus 

dydžio ir modelių megstukų, ska
rų ir eilučių, susidedančių iš 3 
dalių.

Parodą rengė DLK Birutės 
draugija, New Yorko skyrius, ku 
rio pirmininke yra p. Klivečkie- 
nė. į atidarymą atsilankė daug 
žmonių, ypač moterų.

Birutietės po parodos oficia
laus atidarymo išskirtinai gra
žiai ir šventiškai pakvietė pub
liką prie vaišių stalų, iškilmin
gai paruoštų, suteikdamos sve
čiams jaukią atmosferą, bet ten
ka pažymėti, kad kituose nei pa 
rodą vyksta kambariuose lanky 
tojams susėdus prie stalų, įsi
jungus į linksmus pokalbius bu 
vo nukreiptas dėmesys nuo pa
ties tikslo — parodos. Sakoma, 
kad p. S. Kačinskienė primez- 
gė tiek daug tik per šešis mė
nesius. Daug eksponatų parduo
ta ir birutininkės iš gauto pel
no Kultūros Židiniui paaukojo 
200 doL

LILIJA ŠUKYTĖ, tarptauti
nė operų solistė, išbuvusi New 
Yorke pustrečio mėnesio, kur 
ji Metropolitan operoje keletą 
kartų dainavo Mozarto "Užbur. 
toji Fleita” ir Gluck’o "Orfeo 
ed Euridyce" operose pagrin
dinius vaidmenis, gruodžio 25 
d. išskrido vėl į Europą, kur 
ji turėjo dainuoti jau gruodžio 
27 d, Muencheno operoje,

ELENA KULBE R, JAV gi
musi ir augusi lietuvaitė, ak
tyviai reiškiasi lietuvių orga
nizaciniam gyvenime, dažnai iš 
keldama kitų pamirštas sritis. 
Šiemet Kalėdų švenčių proga 
jos iniciatyva buvo įruošta lie
tuviškais šiaudinukais papuoš
ta eglutė ir pastatytas Šiluvos 
altorius. Aplink tą lietuvišką 
kampelį buvo stambiu šriftu iš 
rašyti šūkiai, kad Lietuvoje re
ligija persekiojama.

Šis kampelis įruoštas pačio
je New Yorko didmiesčio šir
dyje, garsioje atvirukų leidyk
loje bei parduotuvėj Halmark 
Gallery, Fifth Avė. Prie to 
prisidėjo ir Lietuvos Vyčių 
Brooklyno kuopa.

PRIEŠ METUS LBA NEW 
YORKO APYGARDA, vadovau
jama A. Vakselio, įsteigė Vaiš
into Kultūros Klubą, kuris nuo
lat ruošia kultūrinius vakarus. 
Prieškalėdinis to klubo paren
gimas buvo dail. P. Puzino 5 me
tų mirties paminėjimas, kurio 
gyvenimą ir kūrybą apibūdino 
velionį gerai pažinęs dail. Juo
zas Bagdonas. Muz, Vytautas 
Strolia supažindino klausyto
jus su plokštelių muzika, kuri 
kuriuo nors būdu yra susijusi 
su Lietuva. Strolia turi didelį 
plokštelių rinkinį įvairiuose 
kraštuose įgrotų, pav. A. Ka- 
čanausko įdainuotą net 1907 m., 
Izraelyje veikiantį Vilniaus var 
do chorą, ilgesningai giedantį 
apie Vilniaus miestą ir daug ki
tų, Klubo pirm, yra P. Jurkus,

EDVARDAS LIOGYS šiomis 
dienomis buvo plačiai aprašytas 
Daily News laikraštyje su jo 
nuotrauka, kaip atlikęs didį hu
manišką darbą. Mat jisyratrum . 
pų bangų radijo mėgėjas ir turi 
savo siųstuvą bei priimtuvą. Po 
tragiško žemės drebėjimo Ni- 
karagoje jis atsitiktinai išgir
do per savo priimtuvą iš Ohio 
tokiu pat trumpų bangų siųstu
vu šaukimąsi į New Yorką. Lio- 
gys atsiliepė, jog New Yorkas 
klauso. Tada išgirdo, kad paieš
komos 4 šeimų pavardės tikslu 
pranešti, kad Niką ra goję gyveną 
giminės yra gyvi ir sveiki.

Edvardas Liogys pranešimą 
priėmė ir pradėjo ieškoti pavar
džių, Vieną tuoj surado telefonų 
knygoje ir pranešė. Kitų neradęs 
kreipėsi į "Daily News" laikraštį 
kad paskelbti). Redakcija sutiko 
ir po kiek laiko atsiuntė savo fo
tografą ir reporterį daugiau ži
nių gauti,

Liogys jau eilę metų tuo ope
ruoja ir yra susisiekęs su beveik 
visu pasauliu: Pietų Amerika, 
Australija, Austrija, Šiaurės aši
galiu net Maskva, Kijevu ir t.t.

• Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas pa
ruošė nutarimo projektą, 
pritaikytą Vasario šešiolik
tosios minėjimui. Norį šiuo 
projektu pasinaudoti, pra
šomi rašyti: VLIKas, 29 W. 
57th St., New York, N. Y. 
10019.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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KODĖL VOKIEČIAI PRALAIMĖJO RYTUOSE m Apie Estija keliais žodžiais

Generolas Gehlenas sa
vo atsiminimų skyrių 
apie Hitlerio Rytų poli
tiką pradeda drąsiu tvir
tinimu: Aš vis dar tikiu, 
kad mes galėtumėm pa
siekti savo karinius tiks
lus 1941 metais, jei ne ne
lemti Hitlerio įsikiši
mai, kurių nelaimingiau
sias buvo Kijevo mūšis. 
Karinės pergalės pasė
kos priklausytų nuo susi
dariusios padėties. Hitle
rio tikslas buvoužkariau 
ti ’lebensraum" ir tai ve
dė prie totalinio rusų 
valstybės išnaikinimo. 
Mes generaliniame štabe 
įsivaizdavome daugiau 
nuosaikų ir realistinįpo- 
litinį sprendimą, kuria
me Rusija ir toliau egzis
tuotų. Mes supratome, 
kad ta milžiniška šalis, 
turtinga žmonėmis ir re
tomis žaliavomis, galėjo 
būti užkariauta ar tiks
liau — išvaduota iš ko
munizmo — tik rusų tau
tos pagalba. Net ir po ne
pasisekimų 1941-1942 me
tais mes vistiek dar galė 
tumėm laimėti, jei karas 
būtų vedamas išmintin
gai. Mes galėjome savo 
pusėn patraukti rusus, 
vien veikdami į jų tauti
nio išsilaikymo instink
tą, jau nekalbant apie jų 
neapykantą komunizmui 
apskritai ir Stalino reži
mui išskirtinai. Hitleris 
liko nesukalbamas.

Hitlerio nesugebėji
mas išnaudoti psicholo
ginį momentą buvo di
džiausia klaida. Rusai 
mus pasitiko širdingai, 
bet mes jiems užkrovėm 
satrapus kaip Koch, Sauc- 
kel ir Kube, kurie žmonių 
viltis pavertė neapykan-

METŲ SKAIČIAVIMAS
Senovėje ne visai tiksliai bu

vo skaičiuojami metai, nes ne
turėta tinkamo kalendoriaus. 
Skaičiuota pagal mėnulį ir sau
lę. Buvo sakoma, kad mėnulis 
apeina aplink žemę per 30 pa
rų, o tokių kelionių per metus 
padaro 12. Tačiau toks skaičia
vimas buvo neteisingas, nes me
tai turi ne 360, bet 365 paras, 
5 valandas, 48 minutes ir 46 se
kundes. Per tiek laiko žemė ap- 
skrenda aplink saulę.

Arabai ir turkai laiką skaičia
vo pagal mėnulio atmainas ir me
tus sudarydavo iš 360 dienų. Taip 
skaičiuojant, metai atsilikdavo 
penkios paros, 5 valandos, 48 
minutės ir 46 sekundės. Praslin 
kus šešeriem metam, susidary
davo viršaus visas mėnuo, kuris 
buvo laikomas pirmuoju žiemos 
mėnesiu. Po 13 metų — vasaros 
o po 32 vėl grįždavo į žiemą. Tą 
mėnesį mahometonai laikydavo
si pasniko. Pasnikas buvo labai 
griežtas: "Nuoankstaus ryto, kai 
tik bus galima atskirti juodą siū
lą nuo balto, iki saulės nusileidi
mo negalima nei valgyti, neiger 
ti, nei prekiauti, nei moterų bu
čiuoti". Po tokio pasniko prasi
dėdavo linksmoji šventė, vadi
nama "Bairama", kuri trukda
vo net keliolika dienų. Šventėje 
mohametonai linksmindavosi, 
valgydavo geriausius valgius, 
gerdavo skaniausius gėrimus, 

*»♦
Senovės Romos valstybėjeka- 

lendorių tvarkė žyniai. Prieš- 
Kristaus gimimą 46 metais ro
mėnų valdovas Julius Ceza
ris, sukvietė žynius ir anų lai
kų astronomus ir nustatė tokį 
kalendorių, kurį nūdien vartoja
me. Julius Cezaris įvedė 7 mė
nesius po 31 parą (sausis, kovas, 
gegužė, liepa, rugpjūtis, spalis 
ir gruodis), 4 mėnesius po 30 pa
rų (balandis, birželis, rugsėjis 
ir lapkritis); vasaris paprastai
siais metais turi 28 paras,kelia 
maišiais — 29. Romėnai Juliui 
Cezariui pagerbti septintą mėne
sį (liepos) pavadino Juliaus var
du. 

ta mums. Tos klaidos pa
darė mums daugiau ža
los negu strateginės.

Iš esmės nūdieniai ka
rai yra karai tarp tautų, 
kai tuo tarpu XVIII šimt
mečių karai buvo veda
mi tik kariaujančių kraš 
tų kariuomenių. Moder
nus karas reikalauja, kad 
tauta jo tikslui paaukotų 
savo kūną ir sielą. Juo 
labiau, kad nūdienis pa
saulis yra padalintas į 
dvi stovyklas: "laisvą pa
saulį" ir "tarptautinįko- 
munizmą". Tai išpučia 
grynai karinio konflikto 
liepsnas į daug didesnio 
karo laužą. Hitleris ir 
Stalinas visados pabrėž
davo ideologinį aspektą, 
bet ir Eisenhoweris savo 
atsiminimus pavadino 
Crusade in Europe — 
Kryžiaus karu Europoje. 
Aš nemanau, kad ateitis 
pakeistų karo ir ideolo
gijos roles. Netikiu, kad 
politika galėtų būti išskir
ta nuo ideologinio charak 
terio. Kaip nebūtų baisu 
pagalvoti, bet karai ir to
liau liks neišvengiami nu 
matomoje ateityje. Taip 
moko Mao, CheGv.evara, 
Giap ir sovietų marša
las Sokolovskis, kuris at
stovauja oficialią sovie
tų pažiūrą.

Karo pratęsimas įkiek- 
vieną žmogaus veiklos 
sferą pabrėžia paties ka
ro politinįcharakterį. Po
litiniai tikslai veda į ka
rą ir turi įtakos į jo eigą. 
Karių tikslas yra apsi
drausti nuo galimybės 
gauti neįmanomą už
davinį, Politiniai vadai tu
ri padaryti viską, kad ka
riai galėtų įvykdyti savo 
uždavinį, duodant jiems

Juliaus Cezario kalendorių įsi
vedė daug tautų bei valstybių. Po 
to kalendoriaus įvedimo Romoje 
Naujieji Metai buvo švenčiami ko
vo mėnesio pirmą dieną. Rusai 
ir graikai Šventė rugsėjo mėne
sį. Tačiau Rusijos caras Petras 
Didysis, įsakė Naujus Metus 
švęsti sausio 1 dieną. Rusų šven
tikai (popai) laikė šį caro įsaky
mą bedievišku i r kovojo, kad Nau
ji Mejai būtų švenčiami rugsėjo 
mėnesio pirmą dieną, bet nelai
mėjo. Mat, žydai Naujus Metus 
tebešvenčia rugsėjo mėnesį. Ma
hometonai balandžio 18, kinai ir 
japonai — rudenį.

**•

Kadangi Juliaus Cezario kalen
dorius taip pat turįs netikslumų, 
nes metų laikas jame yra il
gesnis 11 minučių ir 14 sekundžių, 
negu saulės metai. Tokiu būdu 
per 14 šimtmečių nuo saulės at
silikta 10 parų. Tad 1582 m. po
piežius Grigalius XIII įsakė tų 
metų spalio 5 d. paskaityti už spa 
lio 15. Vadinasi peršokta 10 pa
rų. Be to, ateityje keturių šimt
mečių laikotarpyje trejus kelia
muosius metus reikia skaitytipa- 
prastaisiais metais. Paskutinis 
toks keliamųjų metų skaitymas 
paprastaisiais buvo 1900 metais.

Taip pertvarkytas Juliaus Ce
zario kalendorius buvo pavadin
tas Grigaliaus kalendoriumi. Šis 
kalendorius tobulesnis, kad me
tiniai apskaičiavimai pagal sau
lės laiką yra tiksliausi, nes tik 
per tris tūkstančius metų atsi
liks nuo saulės viena para.

Dabar visos kultūringos pašau. 
lyje tautos metus skaičiuoja pa
gal Grigaliaus kalendorių. Ry
tų Bažnyčia laikosi senojo Ju
liaus Cezario kalendoriaus,aiš
kindama, kad J. Cezario kalendo
rius esąs tikresnis, nes girdi, 
825 metais Nikijos vyskupų su
važiavime patvirtintas. Be to, 
tame pačiame suvažiavime nu
tarta, kad Velykos negali būti 
švenčiamos drauge su žydais, o 
pagal Grigaliaus kalendorių kai 
kada jos sutampa.

Jonas Miškinis 

ne tik fizinius, bet psi
chologinius ginklus.

Toliau Ghelenas duoda 
daug ištraukų iš Kari von 
Clausewitz traktato 
APIE KARĄ, kurį stu
dijavo Leninas, bet ne Hit
leris. Trumpai tariant, 
Clausewitz mokė, kad ka
ras nėra paprastos muš
tynės , bet politikos ve
dimas kitomis priemonė
mis. Karas yra tik prie
monė, o ne tikslas.

1941 m. vasarą — tęsia 
toliau Gehlenas — vokie
čių kariuomenės tikslas 
buvo sunaikinti sovietų ka
rines pajėgas, bet tas 
tikslas nebuvo pasiektas. 
Atvirkščiai, būta nema
žų krizių, kurias apvaldy 
ti pasisekė tik su didžiau
siais sunkumais, paau
kojant nepakeičiamus ka
rius ir apginklavimą. Hit
leris depseratiškai no
rėjo atgauti iniciatyvą 
1942 metais. Jis įsakė 
veržtis į Leningradą ir 
Kaukazą. Abu tikslai bu
vo ne politinio, bet ūki
nio pobūdžio. Pagal Clau- 
sewitz jie būtų pateisi
nami, jei jie visam laikui 
susilpnintų priešą arba 
sudarytų atmosferą tai
kai. Bet apie tai Hitleris 
negalvojo.

Dar 1938 metų pavasa
rį generolas Ludwig Beck 
tuo laiku buvęs generali
nio štabo viršininku, pa
ruošė studiją Hitleriui, 
kurioje išvedžiojo, kad 
Hitlerio politika veda į 
karą, kurio vokiečiai ne
galės laimėti, nes tam ne 
turės pakankamai jėgos.

Laike puolimo į Rusi
ją planavimo kariuome
nės štabo viršininkas 
maršalas Brauchitch ir
gi pareiškė abejonės dėl 
neriboto žygiavimo į Ru
siją, jei ne dėl kitų, tai 
bent tiekimo problemos. 
Hitleris tačiau buvo įsi
tikinęs, kad jis sovietų pa
sipriešinimą sunaikins 
per keletą savaičių ir at
sisakė diskutuoti jo pata
rėjų iškeltas abejones, 
kurias pareiškė visų ar
mijų vadai. Jie labai grei
tai pasirodė teisūs. Wehr 
machtas nesugebėjo su
triuškinti sovietus per 
vieną ar du mėnesius, o 
vėliau kai Maskva įsitiki
no, kad jai nereikia bijoti 
japonų užpuolimo, ji pra
dėjo gabenti į Vakarus Si
biro divizijas.

Konstatavęs karių abe
jonės dėl žygio į Rusiją 
pasisekimo, Gehlenas nu
rodo, kad antra vertus 
karių abejonės jau buvo 
pasirodžiusios neteisin
gos dėl kitų Hitlerio žy
gių: Rheinlando sumili- 
tarinimo, Austrijos pri
jungimo, Sudetų krašto 
atėmimo, Muencheno, in 
vazijos į Čekoslovakiją 
ir pasyvaus vakariečių 
laikymosi užpuolus Len
kiją. Tų įvykių šviesoje 
kariai turėjo nusileisti 
bet šį kartą įvykiai paro
dė, kad jie buvo teisūs.

(Bus daugiau)

NAUJOS MISIJOS 
PATALPOS

Paryžiaus arkivyskupijos 
dėka pavyko gauti geromis 
sąlygomis 4 kambarių pa
talpas. Butas yra Le Marais 
kvartale, netoli Bastille ir 
St. Paul. Į naujas patalpas 
pramatyta persikelti prieš 
Velykų šventes. Iki to laiko 
bus vykdomi remonto dar
bai ir atliekami administra
ciniai formalumai buto rei
kalu.

Retkarčiais mūsųspąu 
doje pasigirsta pageida
vimai turėti mažą, kon
densuotą brošiūrą apie 
Lietuvą bent pasaulinė
mis kalbomis. Tokį la
pelį - atsišaukimą būtų 
įmanoma peržvelgti po
ros minučių bėgyje ir gau
ti pagrindines žinias apie 
Lietuvą ir jos problemas. 
Tai, aišku, turėtų būti 
tam tikras informacinis 
šedevras. Tokie informa
ciniai lapeliai galėtų bū
ti spausdinami milijo
nais egzempliorių ir pla
tinami visur, kur tai įma 
noma.

Tokį lapelį turi estai. 
Mūsų žinioje toks teks
tas yra anglų kalba. Aiš
ku, tokį tekstą lengva iš
leisti prancūzų, ispanų, 
vokiečių, italų kalbomis. 
Tai gero popierio leidi
nys, standartinio 12 x 9 
coliai, dydžio. Lapas su
lenktas į tris dalis. Susi
daro šešios teksto dalys. 
Keturios nuotraukos, že
mėlapis ir vinjetė yra 
iliustracinė dalis.

Tekstas sudaro keturis 
temos aiškinimus:

AR PAŽĮSTATE ESTIJĄ
Estija yra šalis ant 

Baltijos jūros kranto, į 
pietus nuo Suomijos. Es
tija, apytikriai, Danijos 
dydžio.

Estija yra šiaurinė ša
lis, kur temperatūra že
miau nulio nėra išimtis 
ir kur žiema trunka kar
tais šešetą mėnesių.

Didieji Estijos mies
tai yra jos sostinė 
Tallinn ir svarbus uos
tas Tartu, kuris, taip pat 
ir švietimo centras, ir 
Koht-Jarve, kasyklų ir 
industrijos centras.

Dėl savo strateginės 
padėties, Estija buvo oku
puojama per daugelį ka
rų ir patekdavo į dauge
lį svetimų okupacijų. Ne 
žiūrint to, estai išlaikė 
savo tautinį savitumą, sa 
vo kalbą ir literatūrą, 
savo kultūrą ir vakari
nę civilizaciją.

Estija atgavo savolais 
vę ir išsivystė į moder
nią europinę valstybę 
1918 metais, po sėkmin
go Nepriklausomybės ka
ro prieš Sovietų Rusiją, 
Taikos sutartis Tartu 
mieste 1920 metais.

AR PAŽĮSTATE ESTUS?
Estai priklauso Suo

mių-Ugrų tautinei gru
pei. Jų kalba, labai arti
ma suomių kalbai, labai 
skiriasi nuo Indo-euro
piečių kalbų ir nuo rusų, 
kurie dabar valdo šalį.

Estai įsikūrė Baltijos 
jūros pakrašty daugiau 
kaip prieš 4000 metų. Da
bar estų tautos skaičius 
siekia daugiau milijono.

Estai turi turtingą kul
tūros istoriją. Jų epinis 
folkloras ir poezija su
daro pagrindą, ant kurio 
daug poetų ir dailininkų 
pasiekė pasaulinės reikš
mės.

Estai didžiuojasi fizi
nės kultūros pasieki
mais. Daugiau kaip 30 es
tų laimėjo medalius Olim 
pinėse žaidynėse. Pasau
lio čempionatas net du 
kart buvo iškovotas es
tų šaulių. Ristynės yra 
vien iš tautinio estų spor
to šakų.

AR PAŽĮSTATE DA
BARTINĘ ESTIJĄ?

Estija buvo pavergta 
Sovietų Rusijos 1940 me

tais. Estijos žmonės pri
versti gyventi po rusų 
valdžia.

Estija neteko penkta
dalio savo gyventojų: ru
siškieji okupantai siste- 
matingai likvidavo estus 
dešimtimis tūkstančių ar
ba deportavo juos į Sibi
ro vergų stovyklas.

Estijai atimta dabar 
apsisprendimo teisė. Tai 
yra ironija, kad dabar, 
kada vis daugiau tautų at 
gauna savo nepriklauso
mumą, Estija priversta 
paklusti kolonialinei san 
tvarkai.

Estijos Nepriklauso
mybę iki šiol pripažįsta 
Vakarų pasaulio vadai, 
kurie laiko Sovietinę oku 
paciją nelegalia. JAV 
Kongreso rezoliucija 416.

AR PAŽĮSTATE DA
BARTINIUS ESTUS?

Estai, kuriems pavyko 
pabėgti iš savo tėvynės 
prieš rusiškąją okupaci
ją, gyvena dabar laisva
me pasaulyje: JA Valsty
bėse, Kanadoje, Austra
lijoje, Anglijoje, Švedi
joje ir keliuose kituose 
kraštuose.

Estai, nors ir tapdami 
jų pasirinktų kraštų pi
liečiais, išlaiko savo es
tiškąjį savitumą ir jun
giasi į vietines bei pašau 
lines organizacijas. Es-

E. CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

ALT S-GOS E. CHICAGOS 
SKYRIAUS VEIKLA

Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos East Chicagos 
skyrius metiniame susirin
kime išsirinko naują valdy
bą.

Į naująją valdybą išrink
ti; Vytautas Aukštuolis, 
Antanas Juodvalkis, Romu- 
ąldas Nemickas, Jonas Rim- 
kūnas ir Kęstutis Sidabras.

Valdyba numato arti
miausiu laiku pasiskirstyti 
pareigomis (dauguma narių 
dirba vietinėje plieno pra
monėje įvairiomis pamaino
mis, todėl sunku surasti 
laisvą popietę, kad visi ga
lėtų susirinkti). Į kontroles 
komisiją išrinkti: E. Pocie
nė, J. Bagdanskis ir J. Ne- 
verauskas.

Apie skyriaus veiklą pra
nešimą padarė pirm. J. 
Rimkūnas, pažymėdamas, 
kad veikloje buvo daugiau 
bazuotasi talka ALTai, ruo
šiant Vasario 16 d. minėji
mą ir rėmimu kultūrinių bei 
visuomeninių junginių. Su
ruoštoji Union Piere gegu
žinė davė pelno ir įgalino 
skyrių paremti lietuvišką 
veiklą.

Iš turimų išteklių skyrius 
parėmė šiuos kultūrinius 
bei visuomeninius jungi
nius:

NAUJ OSIOS VILTIES 
žurnalo leidimą — $100.00; 
Lietuvių Tautinius Namus, 
Chicagoje — $100.00; Jau
nimo Centro statybą, Chi
cagoje — $50.00; Jaunimo 
Kongresą — $50.00; ALT 
S-gos Valdybą — $50.00; 
ALTą Vasario 16 d. proga 
— $25.00;' Vasario 16 d. 
gimnaziją, Vokietijoje (na
rių aukos) — $103.00.

Veikiantis Vasario 16 d. 
gimnazijai remti būrelis vis 
dar yra gajus ir nerodo pa
vargimo žymių. Nors ir 
kuklia auka rėmėjai prisi
deda prie lietuvybės išlai
kymo.

Gana uoliai kai kurie sky
riaus nariai platino lietu
viškas knygas ir tuo prisi
dėjo prie lietuviškos kultū
ros ugdymo.

Buvo užsimota paminėti 
žurnalisto ir rašytojo K. 
Karpiaus mirties metines, 

tai laisvame pasaulyje tu
ri labai aukštą edukacinį 
lygį, didelis procentas 
profesionalų, kurie akty
viai jungiasi įkūrybinįgy. 
venimą šalių, kur jie gy
vena.

Estai turi viltį, kad tam 
tikru laiku jie galės nusta
tyti savo nuosavą likimą 
ir atgaus savo turėtą vie
tą tarp laisvųjų tautų.

Aukščiau patiektas 
tekstas yra informacinis 
minimumas, visiškai ne 
apsunkintas vardais, da
tomis, detalizacija. Ta
čiau to teksto sugestyvu
mas net ir eiliniam lie
tuviui, familiariškai ži
nančiam daug estiško li
kimo faktų, kaž kaip sis
tematizuoja žinias, daro 
jas labiau išliekančiomis 
atmintyje. Gal būt toks 
poveikis pagauna skai
tytoją, absoliučiai neži
nantį estų tautos ir vals
tybės problemų. Tokiu at
veju lapelio autoriai bus 
pasiekę savo tikslą. At
rodo, tad, kad net parai, 
dinis tokio leidinėlio teks 
tas — taikomas lietu
viams ir Lietuvai — turė
tų didelę informacinę ga
lią.

Patebėtina, kad net 
leidinio leidėjai neįvar
dinti. Atrodo, kalba eili
nis estas pripuolamai su
tiktam kitataučiui. (g)

bet dėl kitų parengimų, ne
beliko laisvos popietės.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė K. Sidabras, pa
žymėdamas, kad atskaito
mybė ir kitos knygos veda- 

•mos tvarkingai ir siūlė me
tinę apyskaitą patvirtinti.

Susirinkimui pirmininka
vo dr. Juozas Tautvilą, o se
kretoriavo Irena Rimkūnie- 
nė.

Po susirinkimo skyriaus 
narės pavaišino kavute ir 
įvairiais užkandžiais. Ka
vutės metu buvo dalintasi 
susirinkimo įspūdžiais ir 
tartasi dėl ateities veiklos.

(aj)
OMAHA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Omahos Ramovėnai, 
vis tebebūdami aktyvūs 
ir šiemet, lapkričio 28 d. 
paminėjo Lietuvos Ka
riuomenės šventę. Tądie- 
ną, 10 vai. ryto lietuv. 
bažnyčioje, kun. dekan. 
Tautkus atnašavo Šv. 
Mišias už žuvusius, mi
rusius ir kovojančius už 
Lietuvos išlaisvinimą.

3 vai. p.p. parapijos sa
lėje, įvyko antroji mi
nėjimo dalis. Labai su
koncentruotai, Viktoras 
Aras, paskaitė trumpą 
paskaitėlę dienos tema. 

iVIeninę dalį atliko Živi
lės draugovės skautės, 
kurias paruošė, tunto ad- 
jutantė Irena Lileikienė. 
Skautės sudainavo "Ra- 
movėnų maršą" ir "Plau
kia Nemunas patvinęs". 
Deklamavo V. Šarkutė ir 
R. Šalkauskaitė. Po pro
gramos, susirinkusieji 
buvo pavaišinti kava ir 
saldumynais.

Kariuomenės švenčių 
minėjimų progomis, Ra- 
movėnų surinktos aukos, 
visados yra paskirsto
mos kultūros, šalpos ir 
kt. įvairiems lietuvišk. 
reikalams. Omahos Ra
movėnai yra įnešę tūks
tantinę ir į Lietuvių Fon
dą. Šiuo metu Ramovėnų 
pirmininku yra Jonas 
Smailys. (jp)
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POGRINDIS
REDAGUOJA POGRINDŽIO STABAS

IR VĖL IŠ NAUJO...
Amerikos ir Kanados lietuviai investavo (eks

pertų apskaičiavimu) į Naujųjų Metų sutiktuves 
tiek, kiek reikia milijoniniam fondui peržengti per 
dešimtį metų neperžengtą užsibrėžto milijono ri
bą — 200 tūkstančių žaliukų!

Gerai pasielgė patriotiškoji išeivija! Fondo 
nuostatai neaiškūs. Milijoninis fondas iki šiol ne
pasisakė ar jis laiko Naujųjų Metų sutikimus rem
tinais kultūriniais renginiais? Milijoninis fondas 
iki šiol nepažadėjo savo nuošimčiais remti Naujų
jų Metų sutiktuves! Fondo kapelionai nesuvokia, 
kad šios sutiktuvės yra pagrindinės lietuvybės iš
laikymo atramos. Jeigu tėveliuose nepalaikys lietu 
vybės, kokios lietuvybės reikalauti iš vaikučių?

Jeigu fondas nežada savo nuošimčiais remti 
Naujųjų Metų sutiktuvių kaipo tėvelių lietuvybės iš 
laikymo faktoriaus, kodėl, sakykit susimildami, 
patriotiškieji išeiviai turi remti tokį fondą? Tad. 
pasielgta teisingai: dviejų šimtų tūkstančių do
lerių investavimas nukreiptas į tėvelių lietuvybės 
išlaikymo fondus, į Naujųjų Metų fondus.

Gyvenęs prieš porą tūkstančių metų romėnų 
poetas Horacijus pasakė: carpe diem, quam mini- 
mum credula postero! Tai reiškia: stverk šią die
ną už uodegos ir nesirūpink rytojum!

Kam rūpintis rytojumi, jeigu gyvenamoji die
na lipa mums ant kulnų? Patriotiškoji išeivija, 
kaip visad, stvėrė gyvenamąją dieną už uodegos. 
Atšvęsta laimingai: nebuvo nuskendusių haibolų 
tvenkiniuose, nebuvo ir aukų, peršautų šampano 
butelių kamščiais.

Bet kodėl, po naujametinio šurum-burumo vėl 
mes grįžtame į rutiną? Argi šampano bonkų sal
vės nuėjo tuščiomis? Argi naujametiniai valiavi
mai neatnaujino kasdienybės? Kodėl, ir vėl iš nau
jo, senos, praeitmetinės problemos sukiojasi gre
ta mūsų?

Švebeldžioja išeivijos pilietis:

Ar tai Vlikas, ar tai Altą - 
nei man šilta, nei man šalta!

Ketureiliu kerta pastabus tautietis iš Cicero, 
III.:

Štai prajoja pro altorius 
Juškys, apžergęs zalatorius. 
Kapelionas jų Vaišnys 
pionierius ten ganys...

Pogrindis blaiviai įvertina padėtį. Grįžtame į 
rutiną. Neišvengiamo neišvengsi. Pogrindis, vis 
dėlto, taktiškai įspėja: nesiųskite į pionierių sto
vyklą tokio amžiaus dukrų, kurios gali iš ten par
sivežti pionieriukų...

Čia priėjo 

Kadžiulis

ir tarė

— Pažangios idėjos labai 
gerai paremtos, — tvirtino 
vienas iš bimbininkų.

Čia priėjo Kadžiulis ir

— Visi pažangieji gerai 
pasirėmę. Vaikšto jau su 
lazdelėmis.

★
— Ką man daryti su dra

bužių siunta Balfui? — rū
pinosi balf įninkąs New 
Yorke. — Sandėlis dabar 
Chicagoje, o drabužius ren
kame Brooklyne.

čia priėjo Kadžiulis ir

Brežnevo antrininkas ok. Lieuvoje:
— Ugne, mes turime daug verstinų knygų, vaiz 

duojančių bolševikinę ugnį!

— Siųsk siuntą j Chica
gą, o ten, perpakuos ir pro 
New Yorką pasiųs Europon.

★

— Kaip mums praplėsti 
kultūrinius mainus? — pa
dejavo "bendravimo” liga 
susirgęs pilietis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Madų parodomis. Mū
sų ponios madų parodą su
rengs Vilniuje, o tarybinės 
moterys Ciceroje.

SPAUDOS 

VERPETUOSE

Komunistinė "čistka” 
laisvame pasaulyje

Brocktono šv. Roko drau
gija buvo suorganizuota 
kaip gėrų katalikų draugi
ja, su maldomis ir išpažin
timis. Pažangiečiai ją nuo 
viso to išvalė. Ir po šiai die
nai draugija laisva, be prie
tarų.

S. K.
Gimtasis Kraštas Nr. 45

Su baliais toli nenuvažiuosi
Gydytojų žmonos, inži- 

nierienės bei biznierių žmo
nos, taip pat organizacijų 
valdybos turi suprasti, kad 
savo gyvenimo nepateisin
sime vien baliais su punčo 
priemaiša suruošimu.

J. Adomavičius, M. D. 
Naujienos, Nr. 245

"Poezijos” pavyzdėlis
Dantys ima kristi, 
Kai nieko nekramtai, 
Kai minti 
Skysta koše tiktai.

A. Baltakis
Literatūra ir Menas, Nr. 46

"Ožiui" pasibaigus
Andrulį anais metais net 

dovanai norėjo išvežti į rau
donąjį rojų, bet visomis ke
turiomis spyrėsi kaip ožys 
vedamas į turgų.

P. Vn.
Naujienos, Nr. 284

Paslaptys liko po raktu
Alseika buvęs redakto

rius Eltos pranešimų, ku
riuos žino kiekvienas lietu
vis. Prie svarbesnių susira
šinėjimų, kurių raktą turįs 
pats Pirmininkas, Alseika 
nebuvęs prileistas.

A. 
Naujienos, Nr. 298

Naujai iškeptas 
optometristas 
"Akiračiuose”

... hyperopia? Tai vadi
namajam garbingam am
žiui būdinga ligelė ... iš ar
čiau — visiškai subliūra, ir 
nieko negali įžiūrėti. Tinka
mai pririnkti akiniai — bi- 
focals — padeda.

(v. r.) 
Akiračiai, Nr. 8

Ne kultūros tarybai 
Donelaitį užauginti!

Turėjom Donelaitį ir be 
kultūros tarybų, ir dar tokį, 
kokio šiandien neužaugina 
jokios tarybos!

K. brd. 
Draugas, Nr. 283

Apie tėvą jėzuitą
Nelaimingas yra absoliu

čiai pasimetęs, Mokomosios 
Bažnyčios balsui kurčias, 
savo tautos tragedijos ne
matęs, su mūsų kvislingais 
b e n d radarbiaująs, vieton 
žmones, suaugusius, o ypač 
mūsų vaikus doros mokslo 
mokęs, juos disorientuojąs, 
mažutėlių sielas į didžiausią 
pavojų stumiąs tas pasime-

SATELITAS SU PRIEDU

tėlis, neva šv. Ignaco Loy- 
los sekėjas, o iš tikrųjų tai 
jo idėjos išniekintojas, jė
zuitas Juozas Vaišnys.

Laisvoji Lietuva, Nr. 24

"Buržuazinės" Lietuvos 
periodo žinovas

Kaip žinoma, nuo 1913 iki 
1940 metų buržuazinės Lie
tuvos pramonės gamyba pa
didėjo 2,6 karto.

A. Ferensas 
Lietuvos kompartijos 

sekretorius 
Gimtasis Kraštas, Nr. 47

''Sidabrinės Dienos” 
įspūdžiai

... jeigu jau Jovaras (ar 
Jovarienė) užsigeidė savo 
svečiams duoti staigmeną, 
tai reikėjo į sceną paleisti 
nuogą ar nuogas šokėjas 
(moterį) ar šokėjus ...

A. Nakas 
Naujienos, Nr. 280

Bajoriškai-recenzi j inė 
chaltūrą

Šilbajoris vadina svar
biausią mano knygos veikė
ją Giedraičiu, kai tuo tarpu 
jo pavardė — Gerulaitis. 
Vaizduokis, kaip atrodytų, 
jeigu rimtas literatūros kri
tikas ponią Bovary imtų va
dinti ponia Duplessis?

B. Pūkelevičiūtė (H) 
Draugas, Nr. 289

Ispaniškas vakaras
Londono šeštadieninė lie

tuvių mokykla lapkričio 18 
d. rengia tipiškai ispanišką 
vakarą.

Europos Lietuvis, Nr. 42

Sovietinio solisto credo
Pajutau, kad gal ir ne

blogai čia atstovavau Tary
bų Sąjungos vokaliniam 
menui.

Vaclovas Daunoras 
Gimtasis Kraštas, Nr. 47

Pavojinga padėtis Vlikui
Kokiom buklėn Vliko at

stovai pateks, jeigu į susi
rinkimą atvyks gyvaplau
kiais apaugęs, nesikirpęs 
lietuviškas hipis, arba pra
kaito nenusiplovusi basa hi- 
pė?

Naujienos, Nr. 277

Istorinė "ekonominių 
mainų” pamoka

Sėdi Stalinas karklyne, 
Renka uteles iš klyno. 
Riebias siunčia į Berlyną, 
O kūdas atgal grąžina.

Suvalkijos sūnus 
Naujienos, Nr. 284

TARYBINIU KOMPOZI
TORIŲ LIBRETAI;

(Iš tarybinės spaudos)
Duok klusniam tarybi

niam kompozitoriui "Prav- 
dos” vedamąjį ir įsakyk 
"Parašyk oratoriją”.

Oratorija bus parašyta, 
solo partijoms panaudojus 
"Pravdos” tekstą.

Matom: skrenda satelitas, 
Kremliaus dažo išdažytas.

Ant retežio matom priedą, 
Ten visi, kas mums nugieda!

Jie visi yra lietuviai,
Bet... "raudoni" jų liežuviai.

Jų dainelės širdį valdo -
O gastrolės žmones skaldo...

Liepsningai ačiuojame sovietiniams agit-meni- 
ninkams už išstojimuose per koncertus, o koncertų 
lankytojams už tų koncertų aplankymą. Koncertų 
pelnais gražiai paremta brangiai lėšuojanti pažan
gioji spauda.

Pažangios spaudos vajaus komitetas

Iš "MAŽOSIOS 
LIETUVIŠKOSIOS 

TARYBINĖS 
ENCIKLOPEDIJOS" 

žymieji asmenys:
Rimka Adolfas — 1917 

metais vairavo automobilį, 
kuriuo važiavo Leninas.

Stonis Kazys — 1918 me
tais buvo tarybiniu milici
ninku Viekšniuose. Matė 
Leniną.

Adomaitienė Ona — 1915 
gyveno Petrograde, buvo 
siuvėja, o 1918 metais, iš
girdusi Lenino kalbą, įstojo 
kompartijon.

"Enciklopedijoje” nežino
mi Pozdniakovas, Dekano
zovas, Molotovas, Stalinas. 
Nežinomas ir Melchijoras 
Putelė, per bolševikinio sete 
mo rinkimus gavęs dau
giausiai balsų. Nepaminėtas 
ir Chicagoje ramiai gyve

Faktas: Giedrės 
Kaukaitės gastrolės 
buvo nutrauktos:kon 
certas Bostone neį
vyko.
AUŠRELĖ LIČKUTĖ

KONCERTO RENGĖJŲ

BOSTONE AIMANA

Giedre, mes tave mylėjom — 
Tau talkinom, kiek galėjom!
Kodėl mums nedainavai — 
Argi mus tu apgavai?

Vai, paliko nedainuota
"Kur bakūžė samanota"!
Buvo salė iššveista
Ir trispalvė išnešta.

Tau Čikagoje pavyko, 
Dainavai prie Pacifiko...
O su Bostonu, staiga, 
Netikėta pabaiga!

Ar sovietų ambasada
Išeities kitos nerado?
Išskridimas toks baugus — 
Juškio matome ragus.

Giedre, mes tave mylėjom — 
Upėmis šampaną liejom!
Bet... Juškys suriko "Ne!" — 
Dingo Giedrė, kaip sapne!

nąs pilietis, kuris nepriklau- 
somybiniais, buržuaziniais 
laikais turėjo šuniuką var
du Lenin.

AIDAI IR ŠEŠĖLIAI
J. Kralikauskas parašė — 

Urviniai žmonės.
Eugenijus Valatka para

šė — Urvinis žmogus.
★

Lietuvių skaučių seserija 
išleido — Stovi pasakų pilis.

Kubilinskas parašė — 
Stovi pasakų namelis.

★

D. Bindokienė parašė — 
Viena pasaulyje.

M. Saulaitytė parašė — 
Viena saulė danguj,

★

B. Brazdžionis parašė — 
Vidudienio sodai.

A. Šimkus parašė — Vi
dudienių potvyniai.
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ROCHESTERIO LIETUVIU ŽINIOS

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS EGLUTĖ
Gruodžio 17 d. Rocheste

rio liet, parapijos salėje 
įvyko lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutės šventė, 
kuri buvo pradėta komiteto 
pirmininko inž. J. Laukai
čio trumpu žodžiu. Po to, 
programos vykdymo tvarkų 
perdavė vedėjui V. žmuidzi- 
nui.

Programos pagrindinę da
lį sudarė rašytojo Jurgio

IEŠKOMI KURINIAI
DAINŲ RINKINIUI

Paskubomis išvykdami iš sa
vo gimtojo krašto, palikome sa
vo namus, turtą ir kitokias me
džiagines vertybes, bet išsine- 
šėme savo tautiškumą, kalbą, 
kūrybingumą ir savitą kultūrą, 
kurios ryškiausiomis apraiško
mis, kaip tai daina ir tautišku 
šokiu, grožimės, didžiuojamės 
ir jas palaikome.

Yra svarbu, kad lietuviškoji 
daina, mūsų kultūros ir lietuvy
bės išeivijoje žadintoja, išliktų 
gyva ilgiems laikams. Dėl to mū
sų kompozitoriai, dainininkai, 
chorai ir kiti dainos mylėtojai 
ją ugdo ir palaiko jos gyvybę ne 
tik dabar, bet, reikia manyti, pa 
laikys ir ateityje.

JAV LB Centro Valdyba, ieš
kodama būdų padėti lietuviškai 
dainai išeivijoje augti, klestėti 
ir išsilaikyti, ryžtasi išleisti 
stambesnį liaudies ir kompozi
torių sukurtų dainų rinkinį, ku
riuo galėtų naudotis chorai, jau
nimo organizacijos, mokyklos, 
muzikos mokytojai ir, bendrai, 
dainos mylėtojai.

šis leidinys ypatingai turėtų 
pasitarnauti chorams ir jų va
dovams, nes tinkamų, ypač nau
jų, dainų trūkumas bei nuorašų 
pagaminimas dažnai sunkina jų 
darbą. Šiame rinkinyje yra nu
matomas didesnis populiarių ir 
tinkamų dainų pasirinkimas įvai
raus pajėgumo chorams. Jo for 
matas, įrišimas ir patvarumas 
taip pat bus pritaikinti praktiš
kam ir ilgam chorų naudojimui.

Leidinio dainų surinkimu, su
tvarkymu ir spaudai paruošimu 
rūpintis sutiko žinomas tos sri
ties specialistas muzikas Jonas 
Zdanius, 301 Troupe ’St., Hot 
Springs, Arkansas 71901. Vi
sus techniškus ir administraci
nius reikalus tvarkyti Centro Vai 
dyba pakvietė chorų entuziastą 
Vincą Šalčiūną, 418 Main St., Del- 
ran, N.J. 08075.

JAV LB Centro Valdyba nuo
širdžiai kviečia visus lietuvius 
muzikus -kompozitoriussurasti 
stalčiuose anksčiau savo sukur
tas dainas, arba specialiai šiam 
leidiniui jas parašyti (kur gali
ma, pridedant ir akompanimen
tą) ir prašo jas siųsti muz. J. 
Zdaniui iki 1973 m. kovo 1 d. 
Reikalui esant, siūloma su juo 
tartis visais muzikiniais ir rank
raščių reikalais. Taip pat būtų 
naudinga, kad iki to laiko chorų 
vadovai jam pareikštų savo pa
geidavimus bei komentarus šio 
leidinio reikalu.

Lietuviai kompozitoriai nieka
da nepašykštėjo savo darbo skir
ti lietuviškai kultūrai. Jiems už 
tai priklauso pagarba ir visų 
dainos mylėtojų nuoširdi padėka.

JAV LB Centro Valdyba

MACHINE TOOL
BUILDERS

N/C MACHINING 
CENTER OPERATOR

Above positions available on our sec
ond shift to qualified individual* 
who possess a journcyman's carcl 
or proof of equivalent expcrience in 
the appropriate skilled trade. F.x- 
cellent fringe benefit program and 
competitive vvages. Apply:

BENDIX
BUHR MACHINE
TOOL CORPORATION
839 GREEN ST.
ANN ARBOR, MICH. 48104
PHONE 313-662-5646

An Equal Opportunity Employer 
(2-5)

OPPORTUNITY FOR 
CHIEF PHYSICAL 

THERAPIST
Mušt be registered and be willing to 
assume full responsibilily for depart- 
mental activities. Excellent salary, 
fringe benefits and vvorking condi
tions. Contact Administrator.
SCHOOLCRAFT MEMORIAL 

HOSPITAL
Manistique, Mich. 906-341-2163 

(2-4) 

Jankaus paruoštas Kalėdų 
šventei vaizdelis "žirnelis 
uogelė”. Tai įspūdingai pa
vaizduojama y iena Lietuvos 
baudžiauninkų šeima susi
jusi su Kalėdomis.

Vaidybos sugebėjimais 
aiškiai išsiskyrė: Petras 
Matiukas, Izabelė žmuidzi- 
nienė, K. Sabalytė (suaugę 
vaidintojai) ir, Raimukas 
Kiršteinas, Antanina žmui- 
dzinaitė, Tomas Pierce, S. 
Žmuidzinas (mokiniai) ir 
kiti vaikai. Režisierius 
Andrius Ciemenis.

Vaidinimas davė žiūro
vams malonų ir kartu įtiki
nančiai jaudinantį įspūdį. 
Publikai vaidinimas labai 
patiko ir vaidintojams nuo
širdžiai plojo.

Visi pagrindiniai vaidin
tojai, o taip pat ir autorius 
J. Jankus, režisierius A. 
Ciemenis ir grimuotojas Il
gūnas buvo apdovanoti tė
vų komiteto kukliomis do
vanėlėmis.

Po vaidinimo prie puoš
nios eglutės pasirodė vaikų 
darželio vaikučiai. Jie čia 
visi drąsiai deklamavo, dai
navo, šoko, sudarydami 
publikai didelį žavingumą. 
Šią programėlę paruošė ir 
vadovavo mokytoja Aldona 
Kiršteinienė.

Toliau vedėjo V. žmuidzi- 
no diriguojami mokiniai 
gražiai pagiedojo Kalėdinę 
giesmę "Nakties tyloje” ir 
kitas, kurios harmoniningai 
rišosi su visa programa. 
Mokinė Dėdinaitė vykusiai 
paskambino du muzikos kū
rinėlius, o Darius Kirštei
nas padeklamavo eilėraštį 
"žiema”. Mokytoja Jūratė 
su savo klasės mokiniais 
dainuodami pašoko tautinį 
ratelį.

Pagaliau, mažųjų taip 
laukiamas Kalėdų senelis, 
atkeliavo su savo dovanų 
maišu. Jis buvo skirtingas 
ir originalus. Mat, jis atke
liavo iš šaltojo Sibiro per 
Lietuvą mūsų tautos gar
bingu knygnešių keliu ne 
tik su saldumynais, bet su 
knygomis. Jis visus vaiku
čius apdovanojo įvairiomis 
dovanėlėmis, o taip pat ir 
jų mokytojus ii- parapijos 
dvasininkus. Tai graži ir 
sveikintina rengėjų inicia
tyva.

Taip pat tėvų komiteto 
pirmininkas J. L. pareiškė 
gilią padėką buvusiam kle
bonui Tėvui Bernardinui už 
paaukotus Rochesterio litu
anistinei mokyklai 200 do
lerių.

Šventės rengėjams padė
ka priklauso ne tik už gra
žią įdomią programos pa
rengimą, bet ir už jos neuž- 
tęsimą.

Po šio įvyko skautų bend
ros Kūčios. Skautukai gra
žiai pagiedojo keletą kalė
dinių giesmelių ir skautiškų 
dainelių. Be to, du skautu
kai: Raimukas ir Dariukas 
Kiršteinai davė skauto įžo
dį. Visam tam vadovavo 
Draugelienė ir Ilgūnas. Da
lyvavo didelis būrys tėvų ir 
svečių. (jm)

DETROIT

• Klaipėdos prie Lietuvos 
prisijungimo 50 metų su
kakties minėjimas įvyks 
sausio 14 d. tokia tvarka:

10:30 pamaldos švento 
Antano bažnyčioje ir 12:30 
Lietuvių Namuose akademi
ja, meninė dalis ir pietūs.

Bus pagerbti prisijungi
me dalyvavę Lietuvos sava- 
noriai-sukilėliai ir 3 jaunuo
liai.

Minėjimą rengia: savano
riai, ramovėnai, birutinin- 
kės ir šauliai.

• Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopa vasario 24 d. (šešta
dienį), 7 v. v. Lietuvių Na
muose rengia tradicinį kon
kursinių šokių vakarą. Bus 

premijuoti trys šokiai ir 
kiekvienam šokiui yra skir
tos trys piniginės premijos. 
Jauni ir suaugę visi yra 
laukiami šiame tradicinia
me šaulių šokių vakare.

• Į meno mugę, įvykusią 
Lietuvių Namuose gruodžio 
9-18 d., atvykę visi stebėjo
si jos turtingumu. Tik gal 
vardas "mugė” jai netiko. 
Daug geriau būtų buvę, jei 
būtų pavadinta meno paro
da. Parodoje buvo išstatyta 
įvairių dailininkų ir gana 
daug paveikslų, kurių kai
nos nebuvo aukštos ir vi
siems prieinamos.

Pasitaikęs blogas oras su 
šalčiu ir sniegu šią meno 
parodą nepadarė tokią gau
singa, kaip tikėtasi, šią me
no parodą suruošė Antanas 
Norus-Narusevičius.

• Balfo rinkliavoje spalio 
mėn. buvo surinkta 4,009 
doleriai. Balfo seimo banke
tas davė 244 dolerius pelno. 
Balfo Centrui iš Detroito 
pasiųsta 4,300 dolerių.

• Vasario 16 gimnazijai 
remti 55 ir 56 būrelio vado
vui Petimi Vedeikai išvykus 
nuolatiniam apsigyvenimui 
į Floridą, būreliams vado
vauti pakviestas Juozas 
Murinas. Visi 55 ir 56 būre
lio rėmėjai prašome ir to
liau tęsti gimnazijos rėmi
mą ir pinigus įteikti Juozui 
Murinui, 13196 Stoepel, De
troit, Mich. 48209, tel. WE 
3-4015.

• šaulių S-gos atstovų 
suvažiavimas įvyks balan
džio 14-15 d. Detroite, Lie
tuvių Namuose 3009 Till- 
man St. Bus renkama nau
ja šaulių sąjungos vadovybė 
ir šventinama s-gos moterų 
šaulių vėliava. Vėliavos ma- 
cenatė a. a. Stasė Pranie- 
nienė. Taip pat bus šešta
dienio vakare banketas, ku
riame meninę programą iš
pildys Čiurlionio kanklių 
ansamblis su soliste Griga- 
liūnaite, vadovaujant Onai 
Mikulskienei.

• 1973 metais yra šaulių 
sąjungos įkūrėjo Vlado 
Pūtvio metai, nes sueina 
100 metų nuo jo gimimo. 
LŠST 1973 metus skelbia 
šaulių įkūrėjo Vlado Pūtvio 
metais.

A. Grinius

FLORIDA

IŠ LIETUVIŲ KLUBO 
VEIKLOS

Visuotinąs susirinkimas 
įvyko gruodžio 16 d. Nors 
didžioji dauguma klubo na
rių yra pensininkai ir ne
dirbantieji, bet susirinkime 
dalyvavo mažas skaičius 
narių. Klubo valdyba sklan
džiai ir pavyzdingai atliko 
savo pareigas, todėl susirin
kimo vienbalsiai buvo per
rinkta ir kitiems metams. 
Valdybą-sudaro: K. Jurgėla 
— pirmininkas, V. Ugens- 
kas — vicepirmininkas, A. 
Ragelis — sekretorius, J. 
Povilaitis — iždininkas ii- 
A. Mazol — finansų sekre
torė. Į 7 direktorių tarpą 
naujais išrinkti: dr. Mi
liauskas, J. Stoškus ir E. 
Varekojis.

Šiais metais kiekvieną 
sekmadienį klube buvo pie
tūs, paįvairinami šokiais, 
loterija, svečių pristatymu 
ir t.t.

Gruodžio 24 d. klube bu
vo surengtos bendros Kū
čios. Gruodžio 31 d. rengia
mas Naujųjų Metų sutiki
mas.

Klubas turi 267 narius.
Ad. P-lis

• Miami Beach išnuomo
jami'butai ir kambariai nu-, 
pigintomis kainomis, su vi
sais patogumais, prie pat 
jūros, Vainų vasarvietėje, 
8210 Harding Avė., Miami 
Beach, Florida. Tel. (305) 
864-3586.

MARRIED COUPLES
21-40 YEARS OLD

lf you, have no dependenls at home, 
are in fine health, have been married 
a year and are high school graduales. 
apply now for child care vvorker posi
tion in our residential treatment cen
ter for adolescents. Altractive cash 
salary, 4 days on duty and 4 days 
off duty. health insurance program. 
Provide leadership for 8-10 tccnage 
boys and girls. Send references and 
personai resume or call

FT. WAYNE CHILDRENS 
HOME

P. O. BOX 5038 
HAZF.LWOOD STAT1ON 

FORT WAYNF., INDIANA 46805 
(97-2)

SECURITY GUARDS
BOILER OPERATORS

LOW PRESSURE—Licensed. For se
curity guards. Can be retired. Full 
and part tir.ie positions available. 
Complete uniforms furnished at com
pany expense in addition to other 
benefits. Join the nation's third larg- 
est security guard co. Apply in per
son Mon. thru Fri. bet. 10 a. m.-4 p.ni. 

THE WACKENHUT CORP.
1^.41 I W. McNichols 

Detroit, Mich. 
313-538-9050

An Equal Opportunity Employer

________________________  (1-3) 
DIE SETTER AND PRESS

MAINTENANCE MAN 
Experienced with knovvledge of pres
ses to 200 tons.
Only willing and steady man need 

apply. See Mr. įflcKay

THE SUDAN CO.
277 E. SECOND 

ROCHESTER, MICH. 
313-651-6035

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 44114

Grožio salionas, kuris tikrai jus padaro gražesne

Būk miela, graži ir viliojanti
Naujausia grožio sensacija. 
Ilgos blakstienos nenuimamos 
nakčiai ai- kitu laiku, palie
kant "tuščio veido” išraiška. 
Niekas net negali žinoti, kad 
tai nė jūsų.

Pagrindinis pritaikvmas $15.00.
Papildymas 25

Labiausiai puošiantis ir pa
tenkinantis grožio pritaiky
mas kada yra buvęs! Malonu
mas,’ kuriuo jūs pastoviai 
džiaugsitės. Pilnas pasikeiti
mas jūsų gyvenime.

ILGALAIKIS PLAUKŲ SUDĖJIMAS
Pagrindais tikrai puošiančio sušukavimui

Kiekvienas $15 
sudėjimas iš 

mūsų didžiulio 
pasirinkimo.

įsk. kirpimą, 
išplovimą ir 

sudėjimą 

$6-95

Shampoo & Sėt 
Visi sezono gražiau
si stiliai, kbmbinuoti 
arba paprasti ir be 
rūpesčio. Mūsų ta
lentinga stilistė pa
daro tai be priekaiš
tų.

$2-95
Reg. $3.50 

iki $5 
daugumoj 

salionų

• 406 Euclid Avė. 2nd fl. 
781-3161

• Southgate,
5399 Warrensville, 663-6346

• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,

Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115,

Next to Zayre’s

PAS1N AUDOKIT GERIAUSIU UŽ PIGIAUSIA KAINĄ!

POSITIONS AVAILABLE LOCALLY 
MACHINE REPAIR FOREMEN 

(experienced in machine repair, 3-5 
years.

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. supervisory experience) 

MACHINE SHOP FOREMAN 
G-5 yrs. experience, degree) 

TOOL DESIGNER 
(experience in design of jigs and 

fixtures)

PATTERN FOREMAN 
(2 yrs. supervisory experience) 

CLEANING ROOM FOREMAN 
(experience in cleaning room 

practice)

FOUNDRY FOREMAN 
(experience in foundry and 

supervisian)

Steady employment and liberal fringe 
benefits.

FOR APPO1NTMF.NT CALL 

294-0701 Ext. 350 
DAYTON WALTHER 

CORP.
(DAYTON DIVISION) 

1366 Miami Chapel Rd. 
Dayton, Ohio 45408

An Equal Opportunity Employer 
‘(96-7)

HEAD NURSE—Mental Health Inpa 
lient Unit. Full-time, daylight posi
tion. Two years experience as Head 
Nurse, three years experience in a 
psychiatric setting required. 265-bed 
community hospital near Pittsburgh. 
Send resume to: Personnel Dept.

HOMESTEAD HOSPITAL 
1800 West Street 

Homestead, Pa. 15120 /i

Individualiai pritaikyta prie 
kiekvienos jūsų blakstienos. 
Per 30 minučių pasidaro dalis 
jūsų. Su retkartinių papildy
mų, tai visam laikui.

:. už blakstieną
Patirkite tų nuostabų moters 
malonų jausmų, kada ji žino, 
kad ji yra patraukli ir ža
vinga. Skambinkite mums 
dėl papildomu informacijų ar 
užsisakymui.

Mes pritaikome net žiliems, sau
siems ir su problemomis plau
kams, gražiausius sudėjimus. 
Naudojamas LOREAL, HELENE 
CURT1S. ZOTOS, HIBNER 

plius mūsų 30 metų patyrimas, 
geriausia garantija. Skambinkite 
infor., kad galėtumėte atrodyti 

gražiausiai.

HELEN CURTIS 
NO-SET PERMANENT 

NEI SUKTUKŲ, NEI ŠIAUŠI - 

MO, NEI SPILKUČ1Ų DAU

GIAU!
Atšviežinimas tik su 

drėgnų šukų brūkš

telėjimu.
$10

ŽYMUS $20 VITA CREAME 

Ilgalaikis sudėjimas $7 0^ 

KIRPIMAS 2.45. DAŽYMAS 
IR SUDĖJIMAS 6.95. PERU
KO SUTVARKYMAS $3.00. 
SPEC. KIRPIMAS. ŠVIESINI
MAS - PAŽILINIMAS. IŠTIE

SIMAS.
Antakių išlenkimas ir dažymas. 
Vaško metodu gyvaplaukių 

pašalinimas.

ROUX Penkt. šešt. 
COLOR prieš šv.

PERPLO- 50 c.
V1MAS daugiau

tV • Oposite Southland, 845-3400 
’ • Oposite Westgate, 333-6646 

E • North Olmsted, 777-8636 

g • Parmatown, 884-6300 
rp • Elyria Midway Mai), Elyria 
* 324-5742, Lorain 233-8020

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS_ _ _

SAUSIO 21 D. Korp. Neo-Li
thuania Clevelando skyriaus me
tinė šventė ir Korp! 50'metų 
sukakties minėjimas su meni
ne programa.

SAUSIO 21 D. Prof. dr. Ze
nono Ivinskio minėjimas Nau
jos parap. salėje 11 vai. tuoj 
po lietuviškų pamaldų.

SAUSIO 27 D. 7:30 v. vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

SAUSIO 28 D. Sekmadienį, 
4 v.p.p. §v. Jurgio, parapijos sa
lėje, Klaipėdos sukilimo minė
jimas. Ruošia šauliai.

VASARIO 4 D. sekmadienį, 
šv. Jurgio parap. salėje bus ro
domi du filmai: 12 Didžiųjų ir I 
septintąjį dešimtmetį. Rengia 
Ateities Klubas.

VASARIO H D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės moKyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

VASARIO 24 D. DLK Birutės 
d-jos Clevelando skyriaus pa
rengimas.

KOVO 3 D. ČiurlionioAnsamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 24 D. Kaz'iuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

APARTMENTS FOR 
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed- 
room apartments. $125 and 
up. Well fūrnished. No 
children or pets. 486-0050.

(91-7)

MACHINIST 
MACHINERY REPAIR
Severai immediate open

ings for individuals with 
machine shop and machin- 
ery repair experience. Good 
hourly rate. Fringe bene
fits. Union shop. Apply in 
person C-E Tyler, 3615 
Superioi- Avė., Cleveland, 
Ohio 44114._________ ((2-3)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

FITTER—LAYOUT MEN 
FABRICATORS 

Experienced, excellent fringe 
benefits, high hourly rate. East 
Side. Day shift.

Apply in Person
NON — FERROUS

METALS
21721 Tungsten Rd.

Cleveland, Ohio
(99-8)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

TOOLMAKERS 
Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints čc close Tolerance. 
Painesville area manufacturer. Mušt 
be exp. in the manufacture of cutting 
tool holders. good opportunity for 
advancement. Good vvorking condi
tions, good vvages, fringes. Call direct 
to employer for intervievv.

216-946-3224 
216-357-7595 

(1-7)

JOURNEYMEN
COREMAKERS 

FLOOR MOLDERS 
AND 

EXPERIENCED 
PERMANENT MOLD OPERATORS 

For Aluminum Foundry
Call 2 16-456-4321 belween 3:30-5 PM

W1NTERS INDUSTRIES DIVISION
WH1TTAKF.R CORPORATION 

4125 Mahoniny Rd. N. Ė. 
Canton, Ohio

(96-3)

WANTED EXPER1ENCED

HYDRAULIC FITTERS
DAY and NGHT SHIFTS.

58 HOUR WEEK MINIMUM.
ALL FRINGE BENEFITS.

WELDMATION, INC.
3 1 720 STEPHENSON HWY
MAD1SON HEIGHTS. MICH.

(95-5)

3VANTF.D: EXPERIENCED

CENTERLESS BAR GRINDERS 
and MACHINISTS 

to vvork third shift. High hourly rate, 
steady increases for conscientious 
vvorkers, excellent fringe benefits in
cluding 10 paid holidays, paid vaca- 
tions, and hospitalization and. life 
insurance. Apply in person. 

NORTHERN CROSS STEEL CO. 
5251 W. 137 St. (off Brookpark) 

Cleveland, Ohio
(1-3)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ PRANAS 
PENKAUSKAS

Po sunkios ligos sausio 3 
d. mirė Pranas Penkauskas, 
50 metų amžiaus, Vilties 
draugijos šimtininkas, dide
lis Dirvos rėmėjas ir bičiu
lis, gyvenęs Parma Hts., 
Ohio.

Velionis nuliūdime pali
ko žmoną Aldoną, dukrą 
dailininkę Danutę, žentą, 
vaikaičius ir seserį Geno
vaitę gyv. Toronte.

Po gedulingų pamaldų 
šeštadienį, sausio 6 d., ar
timųjų ir bičiulių gausus 
būrys palydėjo į amžiną po
ilsio vietą.

• Lithuanian Village ben
drovės akcininkų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 
28 d. Bus padaryti svarbūs 
pranešimai ir renkama di
rektorių taryba.

• Pasaulinio garso bari
tonas Dietrich Fischer- 
Drieskau duos rečitalį, pel
nas skiriamas Clevelando 
Orkestro narių pensijų fon
dui, sekmadienį, sausio 14 
d., 8 v. v. Severance Hali. 
Jam akompanuos jaunas 
pianistas-dirigentas Daniel 
Barenboim iš Izraelio. (Sk.)

• šunims leidimus, kaina 
2 dol., kaip praneša Cuya
hoga County Auditor 
George Voinovich, reikia iš
siimti iki sausio 20 d.

• Edmundas - Algirdas 
Druktenis, dr. Edmundo ir 
Aldonos Druktenių sūnus, 
baigęs pradžios mokyklą 
Daytone ir dvejus metus 
mokėsi aukštesnėje mokyk
loje, vėliau persikėlęs į Ken- 
tucky Military Institutą — 
Louisville, kurį baigė 1969 
metais labai gerais pažy
miais. Tais pačiais metais, 
rudenį įstojo į Daytono uni
versitetą, kurį per 3 metus 
baigė, gaudamas BS laipsnį 
iš biologijos. 1972 metais 
vasaros atostogų metu bu
vo išvykęs į Texas Galves- 
ton, A & M universitetą, ku
riame lankė specialų kursą. 
Jo ateities tikslas — įsigyti 
Master degree iš Marine 
biology.

Vyresnis sūnus dr. Alber- 
tas-Mindaugas yra baigęs 
medicinos mokslus ir sukū
ręs lietuvišką šeimą su Jū
rate (Garsyte) augina sūnų 
Dainių-Albertą. Prieš šven
tes susilaukė antro sūnaus, 
kuriam duotas vardas Sau- 
lius-Edmundas.

Dr. Edmundas ir Aldona 
Drukteiniai džiaugiasi su
laukę naujo anūko, o ponia 
Gudaitienė proanūko. (dp)

ĮSIGIJO LIETUVIŲ
NAMŲ AKCIJAS

Gruodžio mėn. Lietuvių 
Namų akcijas įsigijo šie as
menys: Jonas Zojrska — 12 
akcijų, Rimas Mesbakas — 
10, Stefania ir V. Douvan 
— 20, R. ir Aid. Zorskai — 
5, dr. Henrikas Brazaitis — 
40, A. Janušauskas papildo
mai — 5, Karolis Titas — 
3, šeima X (prašė pavardės 
neskelbti) — 25, Julius Ka
zėnas —- 5, A. ir Nancy Si_- 
monaitis — 1, W. ir B. Mc 
Nulty —■ 1, Vyt. ir Julia 
Stuogiai — 2, Adolfas Ma- 
silionis — 10, Vaidas Au
gis — 1, William ir There- 
sa Kuzman — 10, Zigmas 
ir Bronė Taručiai — 5.

Vienos akcijos kaina 27 
dol.

Namų statyba vyksta sėk
mingai. Pamažu auga ir 
mūsų fondas. Didėja ir na
mų akcininkų šeima. Iki šiol 
namų akcijas įsigijo 570 
šeimų bei asmenų. Ačiū vi
siems. Tačiau sveikam na
mų finansavimui dar reikia 
būtinai 33,000 dol.

Ed. Stepas
• The Cleveland Photo- 

graphic Society netrukus 
pradės foto kursų žiemos

semestrą. Spalvotosios fo
tografijos kursas pradeda
mas sausio 22 d., o balta- 
juoda sausio 25 d. Paskaitų 
pradžia 7:30 vai. vakaro fo
to klubo patalpose, 1296 
West 6th Street. Platesnei 
informacijai gauti skam
binkite Mrs. Christine Ro
gers, 243-1122. šie kursai 
yra puiki proga foto mėgė
jams pasitobulinti prieš va
saros atostogų keliones.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

IŠNUOMOJAMAS 4 kam
barių butas, antram aukšte, 
Kevvanee Avė. Skambinti: 
481-0648. (1-3)

HOUSE FOR SALE
Grovevrood single. Excel- 

lent condition. Full base
ment. $12,900.

3 bedroom single near 
Neff Rd. $22,900.

GEO. KNAUS 
Real Estate 

819 E. 185 St.
481-9300

Vilties Draugijos šimtininkui, Dir

vos rėmėjui
A. A.

PRANUI PENKAUSKUI

mirus, žmonai ALDONAI, dukrai DA

NAI su šeima, ir seseriai GENOVAI

TEI nuoširdžią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Mirus

JONUI SAKALUI,

jo žmoną mielą KĄZIMIERĄ ir sūnų 

dr. ROMĄ giliai užjaučiam ir kartu liū

dime

Stasys Jurgis ir Sofia 
K u d o k a i
Santa Monica

JONUI SAKALUI

mirus, žmonai KAZIMIERAI ir sūnui

dr. ROMUI su šeima reiškiame gilią 

užuojautą

Cezaris, Algis, Edas
Modestavičiai

su šeimomis

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliam^ 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

Mūsų mielam bičiuliui
A. A.

PRANUI PENKAUSKUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALDONĄ, 
dukterį DANĄ, seserį ir kitas gimines.

Šiaučiūnų šeima

JONUI SAKALUI

mirus, jo sūnui kolegai dr. ROMUI SAKALUI ir 

jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelando Skyrius

A. A.

JONUI SAKALUI

mirus, žmonai KAZIMIERAI ir sūnui dr. ROMUI

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Giedraičių šeima

Brangiai Motinai

MARIJAI KUPREVIČIENEI

mirus, dukrą ELENĄ ir sūnų ANDRIŲ 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Ringailė ir Aleksas
Z o t o v a i

MARIJAI KUPREVIČIENEI

mirus, sūnų ANDRIŲ, dukrą ELENĄ ir jų šei

mas giliai užjaučia

Aldona ir Stepas Mackevičiai

A. A.

MARIJAI KUPREVIČIENEI

mirus, jos sūnui ANDRIUI ir šeimai gilią užuo

jautą reiškia

Giedraičių šeima

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖDINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William *yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimėj valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

A t A
BRONEI SURVILIENEI 

mirus, dukterims dr. ALDONAI NAKUTIENEI, 
EUGENIJAI BARKAUSKIENEI, BRONEI MI- 
LŪNIENEI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Antanas Vaišnys 
Waterbury, Conn.

Mielam kaimynui
A t A

Teis. SALIAMONUI BALTŪSIUI 
mirus, žmonai STEFANIJAI, dukrai GENOVAI
TEI, seseriai MAGDALENAI LIESONAITIENEI 
ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Antanas Vaišnys 
Waterbury, Conn.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Gen. štabo pulk. Juozui 
Lanskoronskiui, Lietuvos 
Karo Attachė Prancūzijoje 
ir Belgijoje nuo 1937 metų, 
š. m. sausio 7 d. sukako 80 
metų.

Nežiūrint savo amžiaus 
gen. štabo pulk. Juozas 
Lanskoronskis tebėra akty
vus. šiuo metu jis pirminin
kauja Paryžiuje egzistuo
jančiai Buvusių Centro ir 
Rytų Europos Karių Fede
racijai. Taip pat yra akty
vus ir Lietuvių Bendruome
nės Paryžiuje veikloje.

• Dirvos novelės 1973 m. 
konkursui gauta Valytės 
Jonaitytės novelė žiūronas.

Rankraščiams įteikti ter
minas yra 1973 m. birželio 
15 d.

• Washingtone sausio 14 
d., 2:30 v. šv. Dominiko 
bažnyčioje, 630 E. St. S.W., 
įvyks pamaldos už Romą 
Kalantą ir kitus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, šv. Mi
šias atnašaus kun. dr. T. 
žiūraitis. Po pamaldų ten 
pat, parapijos salėje įvyks 
LB Washingtono apyl, susi
rinkimas.

Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 11 d., 12:30 
VVashingtono viešbutyje.

• Stasys Virpša, linkėda
mas Dirvai geriausios sėk
mės 1973 metuose ir vykdy
damas dr. J. Bartkaus pa
gerbimui ruošti komiteto 
nutarimą, pridėjo čekį su
moje $47.56, kaip pelno li
kutį iš ruošto pagerbimo, 
kuris skirtas Dirvai pa
remti. S. Virpša pabrėžtinai 
džiaugiasi Dirvos vedama 
linija ir jos lygiu.

Už linkėjimus ir auką 
nuoširdžiai dėkojame.

• Ieva Trečiokienė, Dir
vos skaitytoja ir rėmėja, 
Vilties draugijos narė, atos
togose Virgin Island susir
go ir laivui atplaukus į New 
Yorką, buvo nuvežta į St. 
Mary’s ligoninę Orange, 
New Jersey. Ligoninėje iš
buvo 15 dienų ir dabar gy
dytojo priežiūroje sveiksta 
namie, bet dar labai nepa
jėgi.

SOFIJA ŽUTAŲTAITE. Bra
zilijos lietuvaitė, kankliuoja Bal
tų parodos metu Sao Paulo mies
te. Jos mokytojas yra kun. J, 
Kidykas, S.J., kankliuoti išmo
kęs iš p. O. Mikulskienės prieš 
metus Clevelande. Kanklės pa
gamintos Brazilijoje Petro Ši
monio.

A, Saulaičio nuotrauka

MIRĖ DAILININKAS 
VACLOVAS RATAS

Australijoje sausio 4 d. 
mirė dail. Vaclovas Ratas, 
ilgą laiką sirgęs kraujo vė
žiu. Buvo gimęs 1910 m. 
Baigęs meno mokyklą Kau
ne, studijavo Italijoje, vė
liau buvo Vytauto Didžiojo 
Kultūros muziejaus meno 
skyriaus konservatorius.

Vaclovas Ratas (Ratais- 
kis) buvo vienas iškiliausių 
mūsų grafikų, palikęs ver
tingų meno kūrinių.

PADĖKA PRIKLAUSO 
VISIEMS

Stasys Lukoševičius, gyv. 
Elizabeth, N. J. mums rašo:

”1972 m. gruodžio 29 d. 
Dirvos 99 nr. visai neužpel
nytai už kalėdinius sveiki
nimus pareikšta padėka tik 
man asmeniškai vienam. 
Dėl šios padėkos turiu pa
reikšti sekantį: kalėdinius 
sveikinimus taip pat rinko 
kaip ir Lukoševičius, sky
riaus valdyba priešaky su 
skyriaus pirmininku p. Ab- 
raičiu, o taip pat prisidėjo 
dar trys skyriaus nariai, 
skirtumas yra toks, kad vie
nas surinko daugiau, o kitas 
mažiau, bet norai visų vie
nodi. Kiti asmenys be ma
nęs aplankė tryliką vietų ir 
surinko 117 dol. Va, kaip 
matot, ar man vienam pri
klauso šioji padėka.”

Atsiprašome p. S. Luko
ševičiaus jei klaidingai bū
sime išreiškę padėką ir šia 
proga norime padėkoti ALT 
S-gos Elizabetho skyriaus 
visai valdybai su pirminin
ku p. V. Abraičiu priešaky
je ir visiems kitiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie kalėdinių 
sveikinimų surinkimo Dir
vai. Ačiū visiems.

NAUJA PLOKŠTELĖ

Gina čapkauskienė dai
nuoja. Stereo. Išleido Belle- 
Arti (BA-420) Quebec, Ca- 
nadoje.

Pirmoje pusėje yra: Lak
štingalėlė — A. Kačanaus- 
ko, Oi nėra niekur K. V. Ba
naičio, Už. balto stalo sėdė
jau — K. V. Banaičio, Oi, 
tu, kregždute — G. Gudaus
kienės, šauksmas — B. 
Budriūno, Lakšt i n g a 1 o s 
giesmė — V. Kuprevičiaus, 
Gėlės iš šieno — V. Jaku- 
bėno.

Antroje pusėje: Viliojan
ti peteliškė — A. Campra, 
Lakštingala ir rožė — C. 
Saint-Saens, Be tavo mei
lės — M. Sandoval, Vytu
rėlio daina — H. R. Bishop, 
Solvegos daina — E. Grieg, 
Mėlynasis Dunojus — J. 
Strauss.

Plokštelės kaina 6 dol.

LIETUVIO 
VISUOMENININKO 

PREMIJOS TAISYKLĖS
1. Pasaulio Lietuvių Ka

talikų Bendrija įsteigia 
nuolatinę kasmetinę premi
ją visucųnenininkui, kurios 
mecenatas ir iniciatorius 
yra kun. dr. Juozas Pruns- 
kis.

2. Premija skiriama as

meniui, kuris savo visuo
meniniu veikimu daugiau
sia pasitarnavo lietuvybės 
ir krikščioniškos kultūros 
idealų skiepijimui ir plėti
mui lietuviuose, artimiau 
siekiant visuomeninę orga
nizacinę veiklos plotmę.

3. Kasmetinę $500.00 pre
miją išmoka kun. dr. J. 
Prunskio specialus fondas 
metų pradžioje.

4. Jury komisijos išrink
tą premijai gauti kandida
tą Pas. Liet. Kat. Bendri
jos Centro Valdyba pristato 
kun. dr. J. Prunskio specia
liam fondui išmokėti pre
miją.

5. Pirmoji premija už 
1972 metus skiriama 1973 
m. vasario mėnesį.

6. Pas. Liet. Kat. Bendri
jos Centro Valdyba sudaro 
5 asmenų jury komisiją, 
parinkdama atskirais me
tais įvairius kontinentus 
bei lietuviškas kolonijas.

7. Premijai gauti kandi
datus gali siūlyti visi lietu
viai, patiekdami iki 1973 m. 
sausio 31 dienos motyvuotą 
raštą jury komisijai.

8. Jury komisija iš pasiū
lytų arba savo iniciatyva 
parinktų kandidatų išrinks 
iki 1973 m. vasario 28 die
nos asmenį premijai gauti.

9. Premijos paskyrimą 
skelbia Pas. Liet. Kat. Ben
drijos Centro Valdyba, nu
statydama kada ir kur ta 
premija bus įteikta.

10. Jury komisija sudary
ta sekančio sąstato: prof. 
dr. J. Meškauskas, red. Ig. 
Sakalas, Al. Skrupskelienė, 
kleb. kun. J. Stankevičius, 
prof. B. Vitkus.

11. Asmuo, siūlantis kan
didatą visuomenininko pre
mijai, siunčia motyvuotą 
raštą jury komisijai sekan
čiu adresu: Ignas Sakalas, 
7356 So. Campbell Avenue, 
Chicago, III. 60629, U.S.A.

LOS ANGELES
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS
Los Angeles lietuvių ko

lonija ruošiasi iškilmingai 
ir plačiai paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, 
vasario 11 dieną šia tvarka: 

10:15 vai. vėliavos pakė
limas šv. Kazimiero mokyk
los kieme.

10:30 vai. iškilmingos pa
maldos šv. Kazimiero baž
nyčioje. Dalyvauja Europos 
lietuvių vysk. Antanas 
Deksnys. Bus svečio kunigo 
pritaikintas pamokslas. Gie 
dos parapijos choras ir so
listai, vadovaujant komp. 
Broniui Budriūnui.

12:30 vai. p. p. Marshall 
High School auditorijoje iš
kilmingas minėjimas. Pa
grindinę kalbą pasakys Zig
mas Butkus, neseniai pabė
gę iš Lietuvos, buvęs aukš
tas teismo pareigūnas.

Po minėjimo šv. Kazimie
ro salėje bendri dalyvių pie
tūs.

Visi lietuviai, iš toli ir 
arti, kviečiami dalyvauti.

• Kun. Vytautas Palu? 
binskas, iki šiol buvęs Los 
Angeles katedros vikaru, 
nuo sausio 15 dienos per
keliamas tom pačiom parei
gom į šv. Kazimiero para
piją, į tragiškai žuvusio 
kun. Romo Kasponio vietą. 
Kun. Palubinskas yra gi
męs Lietuvoje, bet mažas 
išvežtas į Argentiną, kur ir 
baigė mokslus. Vėliau stu
dijas tęsė Romoje, kur yra 
įsigijęs teologijos licencija- 
tą. Prieš metus laiko atsi
kėlė į Los Angeles, kur gy
vena jo brolis ir mamytė.

REINFORCING STEEL 
DETAILER

Experienced on all types slructures. 
Minimum 2 years experience reąuired. 
Excellent opporlunily with well estab- 
lished company. Salary open. Profit 
sharing and olher excellent fringe 
benefits. If you qu<dity and are >n- 
tersted

Call Florida 305-922-6771 
Call collect and ask for 

J. T. VOKAC
(2-8)

Plokštelės "Vai lėkite, dainos" pristatymo iškilmėse. Kalba inž. Antanas Rudis (dešinėje). Iš kairės: 
sol. Algirdas Brazis, Lietuvos Vyčiu choro dirigentas Faustas Strolia, sol. Audronė Simonaitytė — di
rigento padėjėja, vysk. Vincentas Brizgys, Marija Rudienė — kūma ir vaišių globėja, Lietuvos gen. kon 
šulė Juzė Daužvardienė ir inž. Antanas Rudis -- kūmas. P. Malėtos nuotrauka

• MUZ. FAUSTO STROLIOS 
vedamas Lietuvos Vyčių cho
ras Chicagoje prieš Kalėdas 
išleido pirmąją savo plokštelę 
"Vai, lėkite, dainos". Iškilmin
gas plokštelės pristatymas įvy
ko gruodžio 10 d. L. Vyčių salė
je, dalyvaujant Lietuvos gen. 
konsulei Chicagoje J. Daužvar- 
dienei, vysk. V. Brizgiui, vaka
ro globėjams M. ir inž. A. Ru
džiams, Chicagos Lietuvių Ope
ros meno vadovui A. Kučiūnui, 
sol. Al. Braziui ir visai eilei ki
tų svečių bei choristų. Įdomu, 
kad choro pirmininkei E. Rogers 
atidarius plokštelės pristatymo 
šventę, vysk. V. Brizgys su tam 
tikromis ceremonijomis plokš
telę net pašventino, pareikšda
mas, kad šiais laikais viską ga
lima šventinti, net ir plokšteles. 
Pirmoji plokštelė iškilmingai bu
vo įteikta jos kūmams Rudžiams, 
o po to pakelti šampano tostai, 
kuriuos pripildė tautiniais dra
bužiais apsirengusios lietuvai
tės. Po to apie plokštelės gimi
mą kalbėjo dirigentas F, Stro
lia, įvertindamas choro pirm. E, 
Rogers, sol. AL Brazio, akom- 
poniatoriaus muz. A. Kučiūno, 
darbščiosios bitelės muz. A. Si
monaitytės bei kitų nuopelnus. 
Čia pat buvo pagrotos abi plokš
telės pusės. Pirmoje dalyje su
sirinkę labai šiltai įvertino sol. 
AL Brazio dainavimą, kurio bal
sas skambėjo bene sodriau ir ly
giau, negu bet kada. Antroje 
plokštelės dalyje, šalia kitų 
skambių choro dainų, ypač visus 
giliai paveikė partizanų daina 
"Gegutėlė". Pagal muz. F. Stro- 
lią, ši daina esanti Lietuvos Vy
čių choro pagarbos atidavimas 
30,000 žuvusių Lietuvos miško 
brolių: "Gegutėle, šį metelį tu 
anksčiau pas mus parlėk... bet 
parlėkus nepažinsi tos šalelės 
Lietuvos..." Išklausę šią dainą, 
kai kurie svečiai net įteikė aukas
L. Vyčių chorui. Taip pat visus 
maloniai nuteikė plokštelėje įra
šytas soL A. Simonaitytės 
gražus dainavimas bei ilgamečio 
muzikinės kultūros puoselėtojo 
a.a. muz. Stepo Sodeikos pager
bimas jo "Rugiagėlių" daina. Po 
to įvykusias draugiškas vaišes 
finansavo M. ir inž. A. Rudžiai, 
Pristatymo metu parduota 60 
plokštelių, kurių kaina neaukšta 
— vos 5 doL Baigiant tenka pa
minėti, kad L. Vyčių choras, 
nors jame dainuoja nemažai jau 
JAV gimusių lietuvių, yra giliai 
lietuviškos - patriotinės nuotai
kos vienetas, žengiąs tikru lietu
višku keliu. Salia kitų,didelės pa
garbos nusipelno jos vadovas 

Illinois universitete Urbanoje gruodžio mėn. pabaltiečiai studentai susiorganizavę J bendrą sąjungą, 
suruošė Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros parodą. Nuotraukoje vienas šios parodos kampelis. 

A. Grybausko nuotrauka

muz. Faustas Strolia. Tik kyla 
klausimas, ar muz. F. Strolia 
galės ir toliau atiduoti tiek šir
dies L. Vyčių chorui, kai jį di
rigento pareigoms paviliojo ir 
naujasis Jaunimo centro choras.

• TEATRINIS VIENETAS 
"Antrasis kaimas", kurio pasi
rodymus yra mačiusios ir kitos 
lietuvių kolonijos, buvo suburtas 
1963 metais Chicagoje. Taigi, 
šiais metais švenčia 10 metų 
veiklos sukaktį. Sukaktis bus at
žymėta kovo 10 ir 11 d.d. Jauni
mo centre, Chicagoje, įvykstan
čiais sukaktuviniais "Antrojo 
kaimo" spektakliais, kur šalia 
naujos programos, bus parodyti 
ir geresni gabalai iš pirmųjų me
tų. įdomu, kad į sukaktuvinius 
spektaklius žada suvažiuoti ir 
tie, kuriems teko vaidinti pirmuo
siuose pasirodymuose. Jų tarpe 
minimi Almenas, Stravinskaitė, 
Vėžys, Demereckis, J. Žukaus
kas, E. Kavaliūnaitė ir kt. Dau
gumos moterų pavardės šiandien 
jau pasikeitusios, bet jos čia te
beminimos mergautinėmis pa
vardėmis. "Antrojo kaimo" prie
vaizda yra literatūros kritikas 
A.T. Antanaitis.

• PAMINĖJUS prof. Z. Ivins
kio mirties metines gruodžio 24 
d., Chicagoje plačiai kalbama 
apie jo paliktą milžinišką archy
vą, kurį rengiasi nupirkti Lietu
vių Fondas bene už 15,000 doL 
(apie šią sumą esu informuotas 
ne LF, bet privačių asmenų). 
Taip pat girdisi balsų, kad tas 
archyvas yra visai palaidas ir 
reikės specialisto, kurs, laikui 
bėgant, archyvą galės sutvar
kyti. Šimtu procentų sutinku, kad 
tokį turtą turėti savo rankose 
yra laisvosios išeivijos parei
ga ir Lietuvių Fondo žygiui nie
kas neturėtų prieštarauti. Ste
bint vieną teigiamą žygį iš Lie
tuvių Fondo pusės, neturėtumėm 
užmiršti ir kito. Šveicarijoje gy
venantis dr. Gerutis turi milži
nišką ir gerai sutvarkytą archy
vą, kuriame sukrauta medžiaga 
liečia Lietuvą. Esą, dr. Geru
tis, jausdamas amžiaus naštą, 
susirūpinęs, kad tą achyvą galė
tų perimti. Priešingu atveju, jei 
laisvoji išeivija nesusidomės, 
jis, laikui bėgant, galįs atsidurti 
net Vilniuje. Tad ir vėl mūsų 
pareiga prašyti Lietuvių Fondo 
vadovybės, kad ji, nieko nelauk
dama, atkreiptų dėmesį į dr. 
Geručio archyvą Šveicarijoje.

• LIETUVIŲ Žurnalistų Są
jungos centro valdybos ir dr. P, 
Daužvardžio stipendijų fondo iž
dai yra gerokai praturtėję. To
dėl gruodžio 27 d. posėdyje LŽS

tums BOitms

cv galėjo padaryti kai kuriuos 
sprendimus. Pirmiausia nutar
ta paremti rašyt. Vyt. Alanto 
"Šventaragio" II tomo išleidimą. 
Tam reikalui LŽS Chicagos sky
rius surinko 192 doL, o LŽS cv 
iš savo kasos pridėjo 308 doL ir 
tokiu būdu "Šventaragio" II tomo 
išleidimui paskirta 500 dol. Lie
tuviai spaudos darbuotojai ilgai 
neužmirš Vyt. Alanto, nes jo va
dovaujama valdyba Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos veiklą vėl at
suko Į rimtesnio darbo vėžes. 
Taip pat LŽS cv kreipėsi į eilę 
redaktorių, kurių redaguojamuo. 
se laikraščiuose yra nuolatiniai 
jaunimo skyriai, kad šie prista
tytų geriausius jaunimo skyrių 
bendradarbius, ^kreipimąsi atsi
liepė "Tėviškės Žiburių" ir "Dar 
bininko" redaktoriai. Apsvars
čius redaktorių pristatytus kan
didatus premijoms, LŽS cv iš 
dr. P. Daužvardžio fondo pasky
rė šias premijas jauniesiems 
(iki 30 m, amž.) spaudos bend
radarbiams: "Tėviškės Žibu
rių" — Ramunei Sakalaitei — 60 
doL, Gabijai Juozapavičiūtei — 
40 doL, Kęstučiui Šeštokui — 
20 doL "Darbininko" — Rasai 
Navickaitei -- 40 doL, Linui Vy- 
tuviui (fotografui) — 20 dol. Da
bar laukiama, kada panašius kan
didatus pristatys kiti laikraš- 
čiaL Tuo tarpu visuomenė pra
šoma neužmiršti LŽS cv ruošia
mo Spaudos baliaus, kuris įvyks 
šeštadienį, kovo 3 d. Pernykštis 
balius atsimintinas ne tik meni
ne bei komfortine atmosfera, 
bet ir tuo, kad smarkiai papildė 
dr. P. Daužvardžio fondo iždą. 
To paties laukiama ir šiais me
tais.

• NAUJŲJŲ metų išvakarėse 
teko aplankyti iš Kauno kilusį pre
kybininką Norman Burstein, tu
rintį kailių priekybą Chicagos vi- 
durmiestyje. Nors drauge su 
žmona Sofija būdami visai ne
krikščionys, Kalėdų bei Naujųjų 
metų švenčių proga daugelio lie 
tuvių jie buvo pasveikinti gražio
mis šventinėmis kortelėmis. 
Tarp sveikinusiųjų nemažai buvo 
kunigų, gydytojų ir šiaip lietuviš
kame gyvenime žinomų asmenų. 
Tos kortelės tai buvo pagarbos 
bei prisiminimo ženklas daugu
moje už gausias aukas, kurias 
Bursteinai aukoja lietuvių šal
pai, kultūriniams reiškiniams 
bei vienuolynams paremti. Tik 
šiais metais, šalia gausių svei
kinimų ten nebesimatė a.a. kan. 
F. Kapočiaus nuoširdžių laiškų, 
kuriuos jis vis siųsdavo Burn- 
steinams.
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