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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS______

TAIKOS VILTYS
Remiasi visų nenoru kariauti

Ką reiškia sekmadie
nį Vietname prasidėju
sios paliaubos? įžangą į 
taiką ar... 3-čio Indoki
nijos karo pradžią? Pe
simistiniai žiūrint reiktų 
sutikti su paskutine prie
laida. Už ją kalba tokie 
faktai. Indokinijos komu
nistų partija nuo pat savo 
įsikūrimo pradžios siekė 
savo vadovybėje sujungti 
visą Indokinijos teritori
ją kaip vienetą. Tai sukė
lė pirmą Indokinijos karą 
tarp Prancūzijos, kuri 
norėjo atstatyti savo ko- 
lonialinę imperiją ir Ho 
Čimino Vietminho. Kolo-

ŠUMAUSKO ŠUNUODEGAVIMAS
M. SARGENIS

šunuodegavimas reiškia 
pataikavimą, o pataikūną 
lietuviai vadina šunuodegiu. 
šunytis, kuris nori savo šei
mininkui prisimeilinti, viz
gina aplink jį uodega. Pana
šiai elgiasi Motiejus šu- 
mauskas, kuris vizgina uo
dega apie Brežnevo kojas.

Kas tas šumauskas? Tai 
dabartinės Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos prezi
diumo pirmininkas, neva 
"prezidentas”. Demokrati
nėje valstybėje jis būtų di
delė figūra, diktatūrinėje 
Lietuvoje jis tėra Maskvos 
pastumdėlis. Demokratinė
se valstybėse paprastai j to
kias aukštas vietas renka
mi nusipelnę politikai, daž
niausiai valstybininkai, iš
ėję aukštąjį mokslą ir įsi
giję didelį politinį patyri
mą. Sovietinėje santvarkoje 
pakanka komunistų parti
jos bilieto ir sugebėjimo pa
taikauti komunistų bosams. 
Šumauskas (67 m.), kaip jį 
apibūdina bolševikinė enci
klopedija, nėra mokęsis jo
kioje mokykloje, tik retkar
čiais pripuolamai lankė pra
džios mokyklą, bet ar ją 
baigė, nenurodoma. Faktas, 
kad jis išmoko mokykloje 
raides pažinti, nes keletą 
metų dirbo kaip raidžių rin
kėjas. Komunistų partijon 
įstojo 1924 m. Biografijoje 
pažymima, kad 1926-28 m., 
būdamas Lietuvos kariuo
menėje, dirbo joje revoliu
cinį darbą. Taigi, prisiekęs 
tarnauti Lietuvai, slaptai 
dirbo Maskvai. Tokių žmo
nių kitaip negalima pava
dinti, kaip tik Lietuvos iš
davikais.

Šiandien šitas kvialingė- 
liūkštis, mažamokslis yra 
svetimų jėgų pastatytas 
Lietuvos viršūnėsna, nors 
faktinai jis teturi galios uo
dega pavizginti. 50 m. So
vietų Rusijos sukakčiai pa
minėti M. šumauskas prabi
lo Lietuvos komunistų var
du. Pasikalbėjime su ”GK” 
korespondentu M. šumaus
kas be kitko pareiškė: 
”1918-1919 m. vos ėmę ža
liuoti naujos santvarkos 
(suprask bolševikinės), nau 
jo gyvenimo daigai buvo 
barbariškai raunami ir nai
kinami. Izoliuota nuo Tary
bų Rusijos, Lietuva pateko 
po užsienio imperialistų pa
du, tapdama agrariniu ka
pitalistinių valstybių prie
dėliu”. Tokias nesąmones 
tegali skelbti mažamokslis 
Šumauskas, kurįs nežino, 
kokiomis sąlygomis atsikū
rė nepriklausoma Lietuvos

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS 
nialinių imperijų laikas 
jau buvo pasibaigęs ir to
dėl karas pasibaigė Ho 
Čimino pergale kariniai 
prie Dien Bien Phu ir 
politiniai Ženevos konfe
rencijoje.

Antras Indokinijos ka
ras prasidėjo politiniai 
1957 metais,kariniai 1961 
metais, kada JAV bandė 
išgelbėti nuo komunistų 
įsiviešpatavimo likusias 
Indokinijos dalis: Pietų 
Vietnamą, Cambodiją ir 
Laosą. Tas karas pasi
baigė Paryžiaus susita

valstybė. Lietuvą atkūrė ne 
imperialistai, bet Lietuvos 
inteligentija ir liaudis, tau
tos visuma. Jei Lietuvos sa
vanoriai, kariai nebūtų pa
siryžę kovoti dėl Lietuvos 
laisvės, tai rusų bolševikų 
gaujos būtų barbariškai jau 
tada išnaikinusios negausią 
inteligentiją ir tautos ka
mieną — ūkininkiją. Mūsų 
tautos laimė, kad tada pa
vargę rusų kareiviai nebe
turėjo ryžto kariauti dėl Le
nino ”idealų”. Mūsų sava
norių didvyriškai nugalėta 
Raudonoji armija, kaip zui
kiai, spruko iš Lietuvos.

Agrarine valstybe jokie 
imperialistai Lietuvos ne
padarė, o ji jau iš seno bu
vo žemės ūkio kraštas, pa
našiai, kaip Danija. Nepri
klausomybės laikais pramo
nė Lietuvoje kilo normaliu 
tempu. Lietuvių tauta nie
kad nebuvo komunistų par
tijos vadovaujama, nes ko
munizmas iš esmės mūsų 
tautai yra svetimas. Tik 
Raudonosios armijos dėka 
Lietuvos Komunistų partija 
pasidarė Rusijos okupacinių 
funkcijų vykdytoja.

Kalbėdamas apie Lietu
vos laimėjimus, M. šumaus
kas paaiškina, ką jis su
pranta "mūsų” laimėjimai. 
"Mūsų” tai turįs galvoje 
"visos tarybinės (suprask 
visos Rusijos imperijos) 
liaudies laimėjimus. "Visų 
tarybinių žmonių gyvenimo 
būtinybe, rašytu ir nera
šytu įstatymu tapę broliš
kos draugystės jausmai — 
mūsų didelės, daugianacio
nalinės valstybės pagrindų 
pagrindas”. Nieko sau bro
liška tautų draugystė, jei 
rusų enkavedistai lietuvius 
šaudo ir naikina, o lietuvių 
komunistai, kaip avys, tyli 
ir padeda savo brolius nai
kinti.

Girtis, žinoma, niekam 
nėra uždrausta. Mūsų pa
tarlė sako, kad pagyrų puo
das netaukuotas. Ir M. šu- 
mausko pasigyrimai nėra 
taukuoti. Jei Lietuva būtų 
buvusi iki šių dienų nepri
klausoma, ji būtų švietimo 
ir kultūros srityse toliau 
pažengusi, negu komunisti
nė Lietuva, šiandien Lietu
voje mokosi kas trečias 
žmogus, o nepriklausomoje 
valstybėje mokytųsi kas 
antras žmogus. Ir M. šu
mauskas dar galėtų dau
giau pasimokyti, nereikėtų 
už jį kitiems interview ra
šyti ...

(Nukelta į 2 psl.)

rimu, kuris iš Indoki
nijos pašalino JAV, taip 
kaip pirmasis pasibaigė 
prancūzų pašalinimu.

Nei vienas nei kitas 
karas nesunaikino ko
munistų tendencijos su
vienyti savo valdžioje vi
są Indokiniją, ergo, jau 
dabar prasidėjo trečias 
Indokinijos karas, kuria
me JAV jau nedalyvaus to
kiu mastu kaip iki šiol. 
Tas karas bus daugiau ar 
mažiau vedamas pačių 
vietnamiečių, laosiečių 
ir kambodiečių jėgomis. 
Tai duoda vilties, bent te
oriškai, kad jiems gali nu
sibosti kariauti ir nusi
stovės kokia nors taika.

Mes jau nurodėme, kad 
tam daugiausiai įtakos ga 
Ii turėti 3-jų didžiųjų: 
JAV, Sovietų ir Kinijos 
interesai. Faktinai dau
giausiai prie dabartinių 
Hanojaus nuolaidų prisi
dėjo Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos nusistatymas. 
Nixonas įsakydamas už
minuoti šiaurinio Viet
namo uostus privedė so
vietus nukreipti tiekimą 
per Kiniją. Kiniečiai ta
čiau neturi jokio intere
so matyti sovietų įsiga
lėjimą savo pietinėje pa
šonėje. Jiems užtenka 
sovietų grėsmės iš Šia - 
rėš, Vakarų, ir pajūrio. 
Tol kol ji pati negali įsi
galėti pietryčių Azijoje 
Kinija gali norėti Indoki
niją matyti 'balkanizuo- 
tą', bet nesujungtą vieno
je vadovybėje.

Sovietam, žinoma, bū
tų paranku turėti Inodkini- 
ją savo sąjungininke, ta
čiau, jai kaip ir Kinijai, 
yra svarbiau geri santy
kiai su JAV, bent šiuo mo
mentu.

Toks interesų susi- 
dėstymas privedė prie 

'dabartinių paliaubų suta
rimo ir jei jis toliau pa
siliks toks pat, šansai tai
kai nėra labai blogi. Nė
ra abejonės, kad šiauri
nis Vietnamas yra karo 
nuvargintas, jo gyvento
jai nori taikos ir didesnio 
gerbūvio, kas gali nulem
ti ir politbiuro politiką. 
Tiesa, jis gali nesiskai
tyti su 'viešąja nuomo
ne' jam negresia nuver
timas rinkimų keliu, ta
čiau ir komunistinis re
žimas turi saugotis ne-r 
pereiti tam tikros ribos, 
kurios laikytis vers ir Ha
nojaus noras pasinaudoti 
JAV ūkine pagalba. Visi 
tie sumetimai įtaigoja, 
kad Hanojaus politbiuras 
gali nutarti Lenino pata
rimu padaryti tam tikrų 
'zigzagų' savo pastovio
je politikoje nuo 1946me
tų. Sąlygos yra pasikei
tusios .

Daugiausia ateities rai
da priklausys nuo anti-ko 
munistinių jėgų atsparu
mo ir sugebėjimų. Britų 
'The Economist' magazi
nas neseniai priminė Con 
fucijaus pamokymą: "Ma
žos tautos yra kaip žolė. 
Ir kai vėjas pučia virš 
žolės, ji neturi kitokio 
pasirinkimo kaip nusi
lenkti". Pietryčių Azijo
je vėjas dar pučia iš

Clevelande praeitą sekmadienį, sausio 28 d. šv. Jurgio parapijos salėje buvo paminėta Klaipėdos su
kilimo 50 metų sukaktis. Nuotraukoje minėjimo rengėjai ir programos išpildytojai. Iš kairės: Cleve
lando šaulių kuopos pirm. dr. K. Pautienis, p. Kezienė, LŠST cv atstovas Jonas Švoba, kanklių orkest
ro vadovė O. Mikulskienė, sol. Irena GrigaliOnaitė i r scenos gilumoje kanklininkės. J. Garlos nuotrauka

KLAIPĖDOS SUKILIMO 50 METI] SUKAKTIES 
MINĖJIMAS CLEVELANDE

Clevelando šauliai pra
eitą sekmadienį, sausio 
28 d., minėjo Klaipėdos 
50 m. sukilimo sukaktį. 
Nors oras buvo blogas, 
bet į minėjimą susirinko 
būrys clevelandiečių. 
Šv. Jurgio bažnyčioje bu
vo atlaikytos pamaldos 
už žuvusius šaulius irka 
rius Klaipėdos vadavi-

Šiaurės. Visos to rajo
no valstybės turi pasi
ruošti pasipriešinti to vė
jo pūtimui be JAV tiesio
ginio įsikišimo. Kokiu bū 
du — jos turi laisvę pa
sirinkti. Filipinai, kaip 
ir toliau šiaurėje esanti 
Pietų Korėja, pasirinko 
diktatūros kelią, nesi
skaitydami su Amerikos 
spaudos nuomone. Prak
tiškai, Pietryčių Azijo
je neliko nė vieno demo
kratinio režimo išsky
rus Singaporą. Tai gali 
būti geras ir net vienin
telis kelias, bet ilgainiui 
ir diktatorius turi būti po
puliarus, kad išsilaikytų. 

čiurlionio ansamblio kanklių orkestras ir sol. Irena Grigaliūnai- 
tė išpildant meninę programą Klaipėdos sukilimo minėjime. 

J. Garlos nuotrauka

me. Šv. Jurgio salėje 4 
vai. įvyko minėjimo aka
demija su vėliavų įneši
mu ir Lietuvos himnu. Da
lyvavo šauliai su Lietu
vos ir šaulių vėliava ir 
Clevelando ramovėnai. 
Salės scena buvo meniš
kai papuošta P. Mašio
tienės. Lietuvos himnas 
ir žuvusių pagerbimas bu 
vo atliktas su Čiurlionio 
Ansamblio kanklių orkest 
ru ir sol. I. Grigaliūnai- 
te, vadovaujant šaulei O. 
iMikulskienei.

Pagal Mažosios Lietu
vos gelb. komiteto išleis
tą manifestą, su pagalba 
ginkluoto sukilimo, Klai
pėdos kraštas buvo pri
jungtas prie Lietuvos. 
Tas garbingas, mums vi
siems lietuviams bran
gus istorinis sukilimo 
manifesto aktas, buvo 
gražiai perskaitytas tau
tiniais rūbais pasipuošu
sios Viktutės Lenkauskai. 
tės.

Šaulių kuopos pirmi
ninkas pristatė daly
vavusius Klaipėdos kraš
to sukilime V. Braziulį 
ir D. iMašiotą. Apie Klai

pėdos sukilimo priežas
tis ir sukilimą skaitė pa
skaitą, šaulių centro val
dybos atstovas, buvęs Uk
mergės gimnazijos di
rektorius istorikas Jo
nas Švoba. Paskaitinin
kas smulkiai dokumenta
vo įvykius nuo 1919 iki 
1923 metų, kur ano meto 
Lenkijos ir jos sąjungi
ninkės Prancūzijos buvo 
daromos visos pastangos 
neatiduoti Klaipėdos 
kraštą Lietuvai, bet pa
likti tą kraštą vokiečių 
žinioje. Tik su pagalba 
sukilimo Klaipėdos kraš 
tas buvo atkovotas ir pri
jungtas prie savo isto
rinės, nuo senų amžių 
priklausomos, Didžio
sios Lietuvos.

Meninę programą at
liko, Čiurlionio Ansamb
lio kanklių orkestras, va
dovaujamas šaulės O. Mi 
kulskienės, su soliste I. 
Grigaliūnaite. Jaunieji 
kanklininkai ir solistė dė
vėjo lietuviškus tautinius 
rūbus ir tuo praturtino iš
orinę kanklių orkestro iš
vaizdą. Buvo atlikti kom 
pozitoriaus Al. iMikuls- 
kio tautiniais motyvais 
stilizuoti šie kūriniai: 
Skamba, skamba kank- 
liai, Daina apie Klaipė- 
dužę, Vaidilučių giesmė, 
Oi motule mano, ir lie
tuvių tautinių šokių siu
tą.

Po meninės dalies mo
terys šaulės įteikė gėlių 
kanklių vadovei O. Mi
kulskienei ir solistei I. 
Grigaliūnaitei. Paskai
tininkas J. Švoba sveiki
no minėjimo dalyvius šau
lių centro valdybos pir
mininko V. Tamošiūno 
vardu ir palinkėjo šaulių 
kuopai geriausio pasise
kimo šauliškoje veikloje. 
Taip pat atsiuntė sveikini
mą šauliams ir minėjimo 
dalyviams Elzė Jankutė, 
Mažosios Lietuvos Mo
terų Draugijos pirminin
kė.

Vėliau po minėjimo 
moterys šaulės dalyvius 
pavaišino kava ir bičiuliš
kai besikalbant apiešau- 
lišką veiklą labai greitai 
prabėgo keletas valandų.

Dr. K. Pautienis
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laiškai Dirvai
KLAIPĖDOS SUKILIMĄ PRISIMINUS
Paskaičius Dirvoje 

"Klaipėdos sukilimo ju
biliejus" straipsnį, kilo 
daug prisiminimų.

Rodos, kad tai buvo va
kar. O gi jauprabėgo pen
kiasdešimts metų. Suki
limas tik paminėtas Dir
voje bendrai, be dides
nių smulkmenų. Žinoma, 
vargu, ar ką galima dau
giau padaryti, esant da
bartinei mūsų tautos ir 
valstybės padėčiai.

Man, kaip vienam to 
žygio dalyvių, būnant Kau 
no Aušros gimnazijos, 
aštuntosios klasės, šau
lių būrio nariu, norėtų
si, kad penkiasdešimti - 
nės Klaipėdos atvadavi
mo sukaktuvės būtų įs
pūdingesnės, daug pilnes
nės. Gerai, — Dirvos re
dakcija atsakys, tai ra
šyk. Deja, pilno vyksmo 
daviniais aš esu daug 
biednesnis negu Dirva. 
Tiesa reik pasakyti, kad 
apie viršūnių vyksmo pla 
nūs ir žygį jau buvo daug 
rašyta. Kalbu apie suma
nytojus ir vykdytojus "ge 
nerolus". Bet nieko nebu 
vo rašyta apie pačią ar
miją, o ji susidėjo iš jau 
no amžiaus savanorių. 
Taip, kad Kauno Aušros 
gimnazijos žuvo du vidu
riniųjų klasių jaunuoliai. 
Buvo ir iš kitų miestų 
gimnazijų jaunuolių. Bet 
tai vietiniai galėtų dau
giau suteikti žinių. Buvo 
ir ne gimnazijų šaulių bei 
savanorių.

Daugeliui gal būtų įdo
mu paskaityti ir žinoti

Šumausko...

priešingai, dažniau pasi
reikšti spaudoje, mėgin
damas tai atlikti lietu
viškiau! Juk galima, ma
nau, parašius straipsnį, 
paprašyti kurio nors "se
nio" jį perskaityti ir šiek 
tiek pataisyti! "Jablonski- 
nės" ir "skardinės" ra
šybų klausimas čia, man 
rodos, neturi reikšmės: 
viena ar kita rašyba nau
doj antis, galima vis dėl
to rašyti lietuviškai.

Štai du, visai "švie
ži" nelietuviškumo pa
vyzdžiai, iš esmės tik
rai nieko bendra neturin
tieji nei su jablonskine, 
nei su skardine rašyba! 
Jie paimti iš pokalbio su 
vienu, Belgijoj gyvenan
čiu rašytoju.

Pasigrožėkime!
— Kasykloje dirbau tik 

kelis mėnesius. Bet, kaip 
man atrodo, pakankamai 
ilgai, jog įsijausčiau į tą 
darbą.

Kadangi "dirbau", tai 
ne "įsijausčiau", o ... 

Antra 
ne jog, o kad! Žodelį jog 
visada galima pakeisti žo 
dėlių kad, bet ne atvirkš
čiai! Posakiuose: "būk 
atsargus, aš nenoriu, kad 
tu susirgtum", "kad tave 
velniai", juk negalime 
"kad" pakeisti, "jog", ar 
ne tiesa?

Toliau (iš to paties po
kalbio) :

— Teko dirbinėti žais
lų dirbtuvėje, elektros 
motorų įmonėje, durinin
ku — vertėju viešbutyje, 
sąskaitininku, telefonis
tu taksi bendrovėje, vėl 
elektros motorų gamyk
loje.

Manau, kad galima 
dirbti mokytojo arba kad 
ir durininko darbą, bet ne 
galima dirbti nei mokyto
ju, nei durininku. Gal kar
tais galima dirbti kastu
vu arba plaktuku!

O, kad (ne: jog!) ją kur, 
tą lietuvių kalbą!

A. Zujus

AMERIKOS ŪKINE BŪKLE

(Atkelta iš 1 psl.)
Tiesa, bolševikai Lietuvo

je įvedė priverčiamąjį dar
bą, bet nedarbo nepanaiki
no. Dėl sunkių materialinių 
sąlygų šiandien Lietuvoje 
ir daugiavaikės motinos yra 
priverstos dirbti iki pasku
tinio kraujo lašo. Ar tai ge
rovės pažymys? Priverstas 
žmogus dirba, iki praranda 
sveikatą, o praradęs ją, ne
gali gauti reikiamų vaistų. 
Jei giminės pasiunčia iš 
"kapitalistinio” krašto, tie 
vaistai nepriimami, grąži
nami atgal, štai tau ir pa
žanga !

Juokingai skamba, kada 
M. šumauskas tvirtina, jog 
komunizmas Lietuvoje pa
naikino "socialinę nelygy
bę”, išaukštino "žmogaus 
asmenybę” ir sudarė sąly
gas žmogaus sugebėjimams 
visapusiškai skleistis. Tur 
būt, Lietuvos žmonės gerai 
žino, kaip gyvena komunis
tų bosai, jų proteguojami 
artistai, žurnalistai, rašyto
jai, kurie jų interesams tar
nauja, ir kaip gyvena kol
ūkiečiai, darbininkai, tar
nautojai, kurie neturi teisės 
pirktis tose krautuvėse, ku
riose aptarnaujami kompar- 
tiniai. Kaip jūs, komunistai, 
asmenybes aukštinate, žino
me iš tų faktų, jog daugelis 
lituanistų, daugelis intelek
tualų, poetų buvo išvežti į 
Sibirą, daugelis buvo jų su-' 
naikintų, daugelis jų ne
teko darbo, o kai kurie ir 
gyvybės.

M. šumauskas didžiuoja
si, kad jis priklauso "galin
gai liaudžiai” (suprask ru
sų tautai), tačiau mes ap
gailestaujame, jog tokie 
minkštamakauliai išsižada 
savo tautos ir dirba sveti
mųjų naudai. Ir dar tuo di
džiuojasi! Jie nesupranta, 
kad jų laukia Biliūno Bri- 
siaus likimas.

kaip viskas buvo ruošia
ma ir kaip žygiai vyko. 
O juk juose dalyvavo net 
vidurinių klasių jaunuo
liai. Taigi vaikai. O pa
darė didvyriškus darbus. 
Dirva rašo: "Klaipėdos 
sukilimo jubiliejaus 
sukilimo jubiliejus kiek 
vieno lietuvio dvasioje 
skamba ypatingai patetiš 
kai. Primena Kauno Ka
ro Muziejaus motto: per 
aukas ir pasiryžimą lais
vę laimėjom". Dirva ra
šo, kad tai buvo istorinio 
proceso neišvengiamu
mas įtraukti klaipėdie
čius į Klaipėdos lietuvių 
darbą. Taip, labai teisin
gai. Būtų labai gerai, kad 
ir dabar, kad ir esant 
šiom, gal, nepalankiom 
aplinkybėm, laikyti kon
taktą su klaipėdiškiųemi- būčiau įsijautęs! 
gracija. Įspėti Memmel- 
er Damphobotininkus, 
kad atsikrapštytų akis ir 
iš kur jie kilę.

Grįžtant vėl prie Klai
pėdos sukilėlių, norėčiau 
paminėti Kauno Aušros 
gimnazijos šaulių būrį, 
kuris buvo gana aktyvus 
Lietuvos kūrimosi ir kon
solidavimo laikais. Pa
menu, kai dienomis būda
vome klasėse, o naktimis 
su kariniais šautuvais 
eidavome POWiakų gau
dyti. Važiuodavome ir į 
tolimesnes Kauno apy
linkės vietas.

Gal neužsigaus, kad pa
minėsiu keletą pavar
džių, kurie apie būrį ge
rai žino ir dalyvavo ja
me. Pirmiausiai tai dai
lininkas Pautienius. Kitų 
šaulių štabo narių nepa
menu, išskyrus Vitkaus
ko pavardę. Gal dar te
bėra gyvų ir kitų tuome
tinių darbuotojų, kurie 
galėtų parašyti apie šau
lius ir apie pačio sukili
mo eigą.

Negaliu užmiršti nemi
nėjęs gerbiamo profe
soriaus Vlado Jakubėno 
asmens, — tada gimna
zisto, ir amžino atilsio 
žuvusio majoro Albino 
Bulvičiaus, irgi gimna
zisto, kuriuodu kaipo šau 
liai buvo nuvykę į lenkų 
užfrontę tiltų sprogdinti.

Skaičiau Drauge klausi
mą, būtent: "Kuo atžymė 
ti 1973-sius metus. Ma
nyčiau penkiasdešimt me 
tų Klaipėdos Jubiliejiniu 
atvadavimu.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

o,

Dr. Z. Sabataitis, 
Hollywood, Fla.

KAD JĄ KUR, TĄ 
LIETUVIŲ KALBĄ!

Vienas rašytojas, o gal 
žurnalistas, kažkada pa
sakė, kad diskusinis 
straipsnis tikrai blogas, 
jei į jį niekas iš viso ne
atsiliepia, nei teigiamai, 
nei neigiamai. Ir tai tie
sa!

Todėl buvau maloniai 
nustebintas radęs š.m. 
sausio 17 d. Dirvos nume 
ryje mūsų žinomo žur
nalisto VI. Būtėno atsi
liepimą į mano "Prajo
vus". Nepasakyčiau, kad 
tasai atsiliepimas būtų 
nepalankus, bet šiokių to
kių, mano manymu, nevi
sai teisingų priekaištų ja
me vis dėlto radau.

Jaunas daktaras, kuris 
anot VI. Būtėno, gal, pa
sijus įskaudintas, užuot 
įsižeidęs ir liovęsis ra
šyti lietuviškai, turėtų,

Ši nekantriai laukta Čes
lovo Gedgaudo knyga, "Mū
sų praeities beieškant”, at
skleidžianti daug mūsų ser 
novės paslapčių, pagaliau 
išvydo šviesą. Kietais vir
šeliais 15 dol.

Perlaidas galima siųsti 
tiesiog autoriui Česlovui 
Gedgaudui, P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

Lygiai taip pat neti
kėtai kaip prieš 17 mė
nesių, kai jis griebėsi i 
griežtų ūkio kontrolės 
priemonių, preziden
tas Nixonas neseniai pa
skelbė trečią jų fazę. 
Pirmoji, kaip žinia, bu
vo kainų ir algų užšal
dymas, antroji — leidi
mas joms judėti nusta
tytose ribose, trečioji fa
zė duoda dar daugiau lais
vės ūkiniam gyvenimui, 
tačiau jei jis pradėtų pul
suoti per smarkiai, ad
ministracija rezervavo 
sau teisę dar kartą įsi
maišyti ir jau sutartą at
lyginimą bei naujai pa
skelbtas kainas sumažin
ti. Tam reikalui preziden 
tas prašė prailginti iki 
1974 metų įstatymą duo
dantį tam teisę.

Tas įstatymas, tarp kit
ko, buvo priimtas demo
kratų balsais prieš pre
zidento norą. Jis juo ta
čiau netikėtai pasinaudo
jo, neturėdamas kitos iš
eities apstabydyti įsisiū
bavusią infliaciją. Dabar 
kai ūkinis gyvenimas su 
normalėjo, konservaty
viai nusiteikęs preziden
tas nori kontrole nusikra
tyti, palikdamas kainas ir 
algas nuspręsti pasiūlų 
ir pareikalavimo konjunk
tūrai. Kai kas mano, kad 
jis tai daro per anksti. 
Juk kaip tik dabar mais
to kainos pradėjo smar
kiai kilti ir, kiek galima 
numatyti, kils dar dau
giau per ateinančius 6 mė
nesius. Bet maisto kai
nas galima tik sureguliuo
ti didesnepasiūla, atseit, 
didesne gamyba, suma- 
žint subsidijas už nenau
dojamus žemės plotus, ir 
importu. Visos tos prie
monės tačiau negali duoti 
labai greitų vaisių. Joms 
pasireikšti reikia metų. 
Jei tačiau maisto kainos 
paliekamos daugiau ar 
mažiau Dievo valiai, o 
maistui amerikiečiai iš
leidžia, nors ir mažiau 
kaip kitos tautos, tačiau 
vistiek apie 20%savo už
darbio, nėra kaip stipriai 
varžyti ir kitus ūkinio gy
venimo sektorius.

Čia pat reiktų pastebė
ti, kad pramones gaminių 
kainos, aplamai imant, 
pereitais metais kilo 
daug lėčiau — to dėka in
fliacijos dydis buvo apie 
3,5%. Mažesnis negu ki
tuose laisvojo ūkio kraš
tuose.

Šių metų tikslas yra 
sumažinti infliaciją ikį 
2,5%, tačiau to bus siekia
ma daugiau fiskalinėm 
priemonėm, mažinant fe- 
deralines išlaidas, negu 
draudimais. Pagal nau
ją potvarkį įmonė gali pa
didinti kainas, jei padi
dėjo jos gamybos išlai
dos, tačiau jų pelnas dėl 
to negali padidėti daugiau 
negu 1,5%. Atlyginimo pa- Aplankyti savo amerikie- 
dldinimui ribos nėra nu- čius kaimynus ir kiek- 
statytos, tačiau laukia- vienam surinkti iš jų bent

ma, kad jis sieks apie 5- 
6%. (2,5% infliacijai, 3% 
už darbo našumo pakili
mą).

Kad to daugiau ar ma
žiau būtų laikomasi, bus 
įsteigta speciali: žinyba 
su Harvardo prof. John 
Dunlop priešakyje (Cost 
of Living Council). Jo
je bus patariamoji tary
ba iš 5 unijų vadų ir 5 
biznierių ir apie 2.000 
tarnautojų, atseit pusė to 
skaičiaus, kuris dabar 
naudojamas kontrolei. 
COLC turės dideles tei- ‘ 
sės, tačiau jomis naudo
sis labai retai. Iš viso, 
jai apie savo kainų pa
kilimus turės pranešinė
ti tik 800 didžiausiųbend 
rovių su 250 milijonų do
lerių ar daugiau apyvar
tos. Mažesnių bendro
vių ir unijų veikla gali žymo galo.

būti tikrinama tik pri
reikus. Įmonės mažes
nės kaip 1.000 darbinin
kų arba unijos su tiek 
narių, nebus liečiariios 
kontrolės, lygiai kaip ir 
nėra jokių suvaržymų 
nuomos dydžiui.

Suvaržymai dar lieka 
medicinos patarnavi
mams. Ligoninės ir slau
gymo namai negali padi
dinti savo kainas daugiau 
kaip 6%, gydytojai ir dan
tistai — 2,5%. Taip pat 
bus varžomas ir mais
to apdirbimo įmonių kai
nos, bei statybos darbi
ninkų atlyginimas. Tos 
išimtys yra daugiau po
litinio negu ekonomi
nio momento padiktuo
tos. Aplamai imant, tre
čia fazė turėtų vesti prie 
visų kainų ir algų suvar- 

(vm)

UŽBAIKIME UŽSILIKUSI DARBĄ

Jau pusmetis kai II PLJ 
kongresas liko praeity, 
tačiau kai kurie jo darbai 
dar nėra užbaigti. Vienas 
iš jų yra jaunimo petici
ja, kuri Jungtinėms Tau
toms turėjo būti įteikta 
1973 m. Vasario 16 dienos 
proga. Deja, iki šiol tėra 
surinkta tik 70 tūkstan
čių parašų ir abejojama 
ar su tiek parašų petici
ją įteikti būtų prsminga.

Peticijai parašų rinki
mo organizatoriai, nuo
dugniai apsvarstę visas 
su šiuo klausimu susiju
sias problemas, apsi
sprendė įteikimui surink 

. ti bent šimtą tūkstančių 
parašų ir peticiją Jungti
nėms Tautoms įteikti šių 
metų balandžio mėn esio 
pradžioje, tai yra lygiai 
po metų nuo okupuotoje 
Lietuvoje septyniolikos 
tūkstančių pavergtų lie
tuvių pasirašytos petici
jos įteikimo.

Siekiant šį darbą už
baigti ir įteikti peticiją 
balandžio mėnesio pra
džioje, Jaunimo kongre 
so komiteto vardu dar 
kartą drįstu kreiptis į 
jus, mieli lietuviai, kvies
damas iš naujo atgaivinti 
parašų rinkimo darbą ir 
surinkti dar bent trisde
šimt tūkstančių parašų. 
Sėkmingesniam uždavi
nio įvykdymui kviečiu:

1. Vasario 16 minėji
mų rengėjus, besikrei
piančius į vietos burmist
rus dėl proklamacijų, 
prašyti juos pasirašyti 
peticiją ir leidimo, jeigu 
tokio reikėtų, rinkti pa
rašus viešose vietose. 
Leidimą gavus, parašų 
rinkimą organizuoti ir 
vykdyti bent vieno savait-

■ galio metu.
2. Vasario 16 minėji

mo dieną rinkti parašus 
prie bažnyčių, minėjimų 
salėse bei kitose vietose.

Viešėdami Chicagoje aplankykite

po lOparašų, labiau įpras
minant Nepriklausomy
bės šventės reikšmę kon 
krečiu, asmeniškai atlik
tu darbu.

3. Iniciatyvos prašomi 
imtis Vasario 16 minėji
mų organizatoriai, LB 
apylinkių valdybos, visų 
kitų organizacijų valdy
bos ir pavieniai asme
nys.

Romas Sakadolskis 
II PLJ kongreso ko
miteto pirmininkas

Pastaba: peticijų blan
kai gaunami pas Antaną 
Būgą, 842 W. 33 PI. Chi
cago, III. 60608. Tel. 312 
YA 7-3964.

OPENINGS FOR
QUALIFIED 

PEOPLE
MILLWRIGHTS 

AND 
MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

Ability and potential for ad- 
vancement are our first con- 
sideration. Mušt have own tools. 
Apply in person.

BENTON HARBOR
MALLEABLE 
INDUSTRIES 
171 Graliam St.

Benton Harbor, 49022
Only experienced need apply 

(5-11)

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
OWNER OPERATORS 

&
BROKERS

Mušt have experience in driving trac- 
tor. Semi equipment. Highesl percent- 
age & benefits paid.

Call 216-545-5467 
THE LAKE SHORE MOTOR 

FREIGHT CO. 
1200 S. Statė St.

Girard, Ohio 44420
(9-11)

WANTED IST CLASS 

MOLD MAKERS
Mušt be experienced in mold building. 
Steady work, good wages, & benefits. 
and overtime.

J. B. RATH CO.
23 780 HOOVER 

WARREN. MICH.
(8-10)

DIE MAKERS
AND

DIE MAKER HELPERS 
DAY AND NIGHT SHIFT 

Long program, all fringe benefits and 
’ overtime.

GATHEN INDUSTRIES 
15300 12 MILE RD. 
ROSEVILLE, MICH.

(8-9)

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUfiAITIS 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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Lietuvos Nepriklausomybės Fondo 
žodis į lietuviu visuomenę

Pereitais metais lie
tuvių išeivija yra atliku
si visą eilę didelių darbų: 
Jaunimo kongresas, Vli
ko, ALT, Balfo seimai, 
konferencijos ir kita. Tai 
vis manifestacinio pobū
džio laisvosios lietuvių 
tautos dalies reprezen
tacija tikslu parodyti sve 
timiesiems mūsų tautos 
kultūrines vertybes ir 
teisę į laisvą nepriklau
somą tautos gyvenimą.

Visų aukščiau minėtų 
žygių įvykdymui lietu
vių visuomenė parodė 
daug sumanumo, pasi
aukojimo, sudėjo daugy
bę rankų, tūkstančius do
lerių lėšų ir nesuskai
čiuojamą daugybę poil
sio valandų. Ir niekas 
nesuskaičiuos, tiksliai 
neįvertins mūsų kūrėjų 
įnašo į tas manifestaci- 
nes šventes, kurių dėka 
mes galėjome parodyti 
savo tautos kultūrines 
vertybes ir tik tuo keliu 
išeiti per spaudą, radi
ją ir televiziją į sveti
mo krašto mases.

Šios didingos iškilmin
gos šventės jau praeity, 
bet mūsų siekis tėvynei 
Lietuvai laisvės ir toliau 
turi būti keliamas savo 
ir svetimųjų tarpe, tik 
jau kitais keliais, kito
mis priemonėmis, tiktai 
tyliu, kantriu, kruopščiu 
pastoviu darbu.

LIETUVOS _ NEPRI
KLAUSOMYBES FON
DAS tokį įsipareigojimą 
vykdo jau eilę metų. Be 
anksčiau remtų įvairių 
Lietuvai naudingų darbų, 
paskutiniųjų keletą metų 
buvo sutelktas visas dė
mesys ir lėšos dides
niems užsimojimams: 
išleistos Laisvės Kovų 
Dainos, J. Aisčio reda
guotos, 1969 metų pra
džioje išleistas ir labai 
sėkmingai išplatintas 
anglų kalba veikalas "Li
thuania 700 Years" 1500 
egz. Po metų išleista II- 
ji pataisyta laida 1000 ti
ražu ir šiomis dienomis 
baigiama įrišti III-ji lai
da 1000 egz., pradžiugi
nanti to veikalo autorius: 
dr. J. Puziną, dr. J. Jakš'- 
tą, A. Budreckį, S. Lozo
raitį ir autorių bei redak
torių dr. A. Gerutį.

Ne be reikalo dr. A. 
Gerutis, prieš imdama
sis tą darbą rašė: "Pa-s 
reigos balsas manyjepra- 
bilo ir aš duodu sutiki
mą redaguoti ir savo dalį 
parašyti. Jeigu aš savo 
darbu sutrumpinsiu vie
na diena savo tautos ne
laisvę, tai jausiuosi lai
mingas ir tikiuosi būsiąs 
atlikęs savo pareigą tau
tos atžvilgiu".

Be to, dabar baigiama 
ruošti nepriklausomos 
Lietuvos ir Diplomatinės 
Tarnybos istorija lietu

vių kalba. Ir paskutiniu 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo užsimojimu 
yra išleidimas anglų kal
ba leidinio, kuris įtikin
tų pasaulį, jog Lietuva ne 
savo noru įsijungė į So
vietų Sąjungą, kaip rusai 
skelbia, bet klasta ir žiau
riu smurtu naikinant tau
tą. Toks leidinys apims 
apie 350psl.,bus mažes
nis ir pigesnis, o tuo pa
čiu prieinamesnis pla
tesnei laisvojo pasaulio 
visuomenei.

LNF ligi šiol po išlei
dimo aukščiau minėto vei
kalo specialaus aukų rin
kimo vajaus neskelbė, sa
vo rėmėjų prašymais ne 
vargino, žinant, kad ir 
taip aukų rinkėjų eilės ne^- 
sibaigia. Dabar, norėda
mi įgyvendinti naujus už
simojimus, kuriais nie
kas kitas nepasirūpina, 
kreipiamės vėl į lietuvių 
visuomenę aukų, mums 
skirtą dalį įteikiant nepri- 
klausomybės šventės mi
nėjimuose arba siunčiant 
čekį: Lithuanian Indepen- 
dence Fund,Inc. 87-80 
96 Street, Woodhaven, N. 
Y. 11421.

Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo Val
dyba.

ATSILIEPIMŲ 

AKIVAIZDOJE
Keista yra rašančio 

žmogaus psichologija: 
kai rašto vertinimas 
yra geras — visa širdis 
šoksta iš džiaugsmo dė
koti. O kai vertinimas 
yra rezervuotas — žmo
gų griebia noras aiškin
tis, suprask "save gin
ti".

Tačiau visų smagiau
sia yra tai, jog įvairius 
vertinimus išgirdęs, 
žmogus su nustebimu įsi 
tikini, kad tavo mintys 
yra skaitomos. Norisi 
tat, visiems atsiliepu
siems padėkoti už dė
mesį.

Ypatingai didelė, ypa
tingai netikėta staigme
na buvo Dirvoje paskelb 
tas iš Turkijos kalėjimo 
pasiųstas Prano ir Al
girdo Bražinskų laiš
kas, liečiantis straips
nį "Tautos sąvoka mo
dernaus mokslo švieso
je". Norėčiau visų pir
ma Bražinskams padėko
ti už jų didelės vertės 
pritarimo žodį. Bražins
kų laiškas mane sukrėtė, 
nes jis yra rašytas iš ka
lėjimo, esant Bražins
kams dar neišsprestoje 
padėtyje ir žinant jiems, 
kad kiekvienas jų veiks
mas tegali iššaukti tik
tai dar didesnį įsiutimą 
keršto ištroškusio prie- 

- šo gretose. Bražinskų

drąsos pavyzdys lyg ir 
mane padrąsino, nes jų 
išgirstą straipsnį ra
šiau su didelėmis abe
jonėmis. Mat apie naują 
"tautos sąvoką" masty
dama, labai bijojau, per 
ankstyva kregžde atskri' 
dusi, gali spanus nu
šalti ir balso netekti. 
Ačiū Bražinskams už pa
drąsinimą.

Kita didelė staigmena 
buvo š.m. Dirvos 3 Nr. 
paskutiniame puslapyje 
išėjęs Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubo valdybos 
įvertinimas. Fietų Ame
rikoje, lyg pasaulio už
kampyje besėdint, stai
ga sužinoti, kad Š. Ame
rikos Detroito mieste nu
tarė tau dovaną pasiųs
ti — yra giliai žmogų 
paliečiantis dalykas. 
Ačiū, ačiū.

Detroito Kultūros Klu< 
bo netikėtas atsiliepi
mas man yra tuo vertin
gesnis, jog jis liečia be 
galo kontroversinių 
straipsnių seriją "Klau
simai be Atsakymų". 
Vestuvių metu kalbėti 
apie skyrybas vargu ar 
yra linksma tema. Ly
giai taip pat, Klausi
mai be Atsakymų dės
tė šiuo metu gana nepo
puliarias pažiūras.

Stengiantis vertinti pa 
našioje nuotaikoje tiek 
teigiamus, tiek neigia
mus atsiliepimus, sun
koka yra nereaguoti į kri
tikas. Vargas tuomet yra 
atsispirti pagundai "at
sikirsti" ir giliau įsisą
moninti, jog svarbu yra 
ne tai, koks asmuo yra 
teisus, o tai, koks l?end- 
ras vaizdas gaunasi su
dėjus į vieną krūvą įvai
rių asmenų nuomones,ži
nias bei išvadas.

Perskaičiusi Dirvos 
Nr. 3 (sausio 12 d.) laiš
kų skyriuje iškilusią po
lemiką tarp Viliaus Bra
žėno ir Vytauto Meškaus
ko, tegaliu tiktai padė
koti šiems dviems vy
resnio amžiaus ir ne
mažos patirties vyrams 
už man suteiktą dėmesį.

Kiek suprantu, čia nei
na reikalas apie tai ar 
Meškauskas, Bražėnas 
ar Statkutė yra teisūs ar 
ne, o veikiau stoja klausi
mas ką gali trys sąžinin 
gi lietuviai, draugėn savo 
žinias ir samprotavimus 
sudėję, logiškai numaty
ti dėl Lietuvos ateities. 
Ne dėl tokios ateities ku
ri bus už metų kitų — ją 
V. Meškauskas tiksliai 
aptaria kaipo rytų - vaka
rų ūkinio bendradarbia
vimo laikotarpį. Ne. Klau
simas stovi ne tame, ką 
mes jau visi puikiai regi
me, o tame, kas atsitiks, 
kai idiliška rytų - vakarų 
draugystė prieis liepto 
galą. Kadangi toks klausi
mas liečia ne dabartį, ne 
artimą ateitį, o tolimes
nės ateities projekcijas, 
be abejo, kiekviena išva
da gali būti skirtinga ir 
jos visos tegali būti iš
reikštos tiktai spėjimų ar poracija jaučiapredilek- 
klausimų pavidale. Kiek ciją išreikštai temai dai- 
viena pastanga įžvelgti 
mūsų tautos ateitį yra tuo formoje, 
pačiu vienodai vertinga.
Kiekviena nuomonė irgi i rinį, tikrovės vaizdavi- 
galios tiek, kiek ateities 
įvykiai ją patvirtins ar 
paneigs.

Visiems atsiliepu
siems — ačiū.

NUOMONĖS IR PASTABOS

Drauge (nr. 6) tilpo 
korespondencija "Korp! 
Fraternitas Lituanica 
įteikė premiją". Rašinys 
Dr. T. pasirašytas.

Kalbama, kad tos kor
poracijos Illinois sky
rius "norėjo paskelbti dai 
lės konkursą Simo Kudir
kos tragedijai atvaizduo
ti. Buvo nutarta paskirti 
1000 dol. premijoms. 
Centrinė valdyba šiam su
manymui pritarė. Tačiau 
konkurso terminui dar ne
atėjus, įvyko dar skau
desnis įvykis — Romo Ka
lantos susideginimas".

Korespondentas dėsto: 
"Pereitą vasarą centrinė 
ir Illinois skyriaus val
dybos nutarė konkursą 
praplėsti ir Romo Kalan
tos tragiško įvykio tema. 
Konkurso premijoms 
skirti 1500 dolerių".

Korespondentas toliau 
dėsto: "Kontaktuojantdai
lininkus vakariniuose 
pakraščiuose, susilauk
ta teigiamų atsiliepimų 
konkurso skelbimui. Ta
čiau buvo pasigendama 
pritarimo iš rytinių pa
kraščių dailininkų. Pa
sirodė, kad ten meninin
kai yra nusistatę Kudir
kos ir Kalantos tragiškus 
įvykius įamžinti ne. iš 
patriotizmo, bet iš ma
terializmo, (Mano pa
braukta, Xx) New Yorko 
menininkų simpoziume 
buvo pareikšta, kad 1500 
dol. suma yra permaža, 
esą daktarai turtingi, ta
čiau menininkai dvasiš
kai turtingesni".

Ir korespondentas nu
stebina: "Fraternitietis 
dr. V. Paprockas mano, 
jei lietuviai dailininkai 
boikotuotų konkursą, tad 
ar nevertėtų ieškoti talki
ninkų pas svetimtaučius 
dailininkus, pavyzdžiui, 
pas pabaltiečius, ukrai
niečius ir t.t.".

Korespondencijos pa
baigai Dr. T., išdėstė: 
"Dr. Tauras išreiškė no
rą, kad žurnalistai pa
reikštų savo nuomonę 
spaudoje apie tų istorinių 
įvykių įamžinimą ne tik 
raštu, bet ir meno kūri
niais".

Šis korespondencijos 
finalas paskatina viešai 
pasvarstyti Gydytojų kor
poracijos sumanymą, ku
riam suvokti ir padėtos 
keturios, esminės ištrau 
kos iš "Drauge" tilpusios 
korespondencijos.

Korporacija kategoriš
kai atsiriboja nuo min
ties remti, organizuoti 
arba, ciniškai tarus, už
pirkti minimos temos iš
raišką dailioje raštijoje. 
Sibiro trėmimų temos ei
lėraščiui pakako 500 dole
rių. Tiek pat rezervuota 
premijuoto eilėraščio 
partitūrai. Iš premijavi
mo dydžio, atrodo, kor-

lės, skulptūros, grafikos
Bendru vardu

— norima gauti meno kū

Jūratė Statkutė - de
Rosales, Caracas, 
Venezuela

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

mo dailiomis formomis, 
ieškoma dailės kūrinio. 
Bet meno apimtis yra la
bai plati: žanrai, meto
dai, forma. Didelis yra 
skirtumas tarp dailės ir 
skulptūros, tarp aliejaus 
ir grafikos. Visos tos 
prielaidos neiškeltos kon
kurso projekte ir tai ge
rokai užtemdo konkurso 
pageidavimus. Praktiš
kai gi dailės konkur-

grafinis piešinys ar 
skulptūra) vienąkart pasi
rodys gana neaiškų kli
šių atspauduose mūsų pe 
riodikoje. Kūrinys tam 
tikrą laiką bus išstaty
tas mūsų visuomenės ap
žiūrai. Geriausiu atve
ju keliaus per keletą vie
tovių. Kūrinys, geriausiu 
atveju susilauks "Geno
cido parodos "likimo: 
skirta susieškoti patalpų 
įpakavimo dėžėse!

Nereikia dar užmiršti 
laiko momento. Kada iš
eiviam širdys liepsnojo 
dėl skausmo "dailės kū
rinių" martirologijos siu
žetais nepasirodė! Dvie
jų metų bėgyje tuščiai 
ieškojo žiūrovas marti - 
rologinės . temos mūsų 
dailės parodose. Dailinin
kai daug teptukų nudėvė
jo ir daug dažų išleido 
parodoms, bet tyro atlie- 
pio į išeivijos skausmą 
parodose nebuvo. Argi 
toks bus tiktai tada, kada 
viliojanti, apvalioji ketu
rių nulių suma 10,000 ap
vainikuos ir dailininkų 
"patriotizmą"?

Tais žodžiais nekalti
nami mūsų dailininkai, 
bet nurodoma,kad ir šven
tose temose yra tam tik
ros ribos, praktiniai su
metimai ir idėjinės per
spektyvos, sunkiai sugau
namos, dar sunkiau kūri- 
nin perteikiamos. Kada 
gi materialinės derybos, 
gana gobšus noras dau
giau išgauti iš sentimen
talaus mecenato, kalba 
ne apie temą, bet apie at
mokė j imą — ar tai neap
temdo temos, nesunieki
na siužeto šventumo, ne
atestuoja mecenatų "tit
nagais", o mecenuoja
mųjų pelno gaudytojais?

Savaime suprantama, 
’kad toks dailės konkur
sas neturi abstraktiško 
motto "menas menui", 
bet patriotinę ir praktiš
ką, masinę aplikaciją: 
sukelti simpatiją aukai, 
paveikti masę, įrėžti 
įspūdį į išeivio psichiką. 
Tokios praktiškos įtai
gos aplikacija dailės kū
riniui labai ir labai ribo
ta. Jeigu veikalas skiria
mas masinei įtaigai, mū
sų sąlygose, ir muzikinis 
veikalas turi labai ribotą 
aplikaciją. Nieko jau ne
padarysi: menai visi to
lygūs, bet jų masiškumas 
įvairus. Tai galima su
vokti iš kuklaus pavyz
džio. Išleido gydytojai 
dailų lipinuką kovojan- 
Čiai-patriotine tema. Tai 
įtaigus poveikis. Milijo
nai laiškų gali prabilti 
apie Lietuvos tragediją. 
Sugalvojo tie patys gydy
tojai gintarinę statinai
tę su Lietuvos žeme ir 
įteikė ją kaž kuriam as- 

Tai absoliu-

sas nėra pav. novelės ar 
romano konkursas. Dai
lininko kūrybinis brai
žas toks akivaizdus, kad 
varžovų anonimiškumo 
negali būti. Konkursas 
taptų premijavimu be 
slaptumo. Slaptumas gali 
rastis, jeigu į konkursą 
įsijungtų, kaip dėsto Dr. 
T. "pabaltiečiai ar uk
rainiečiai".

Siužeto variantai, Ka
lantai susideginus, atro
do pagausėjo. Daugiau 
asmenų įvelta į moder
niąją martirologiją, pus- 
tūkstantis daugiau pre
mijai! O kas bus, jeigu 
siužetą praplėsti kenčian
tiems kalėjimuose kuni
gams , jeigu pamėginti 
rasti simbolinį modernų
jį kankinį. O kur Simo- 
kaičiai, liepsnojančiame 
lėktuve virš Baltijos ban
gų? O kur Bražinskai 
kalėjime?

Todėl negalima tuos 
įvykius skirstyti į "skau 
džius" ar "dar skaudės 
nius įvykius". Visa tai 
yra lietuvių tautos lais
vės siekių martirologi
ja. Ir tiesiog baisu pagal
voti, kad mūsų meninin
kams reikia materiali
nio masalo raginti šį bei 
tą tais siužetais duoti dro
bėje, arba popieryje, ar
ba metale! Juo baisiau 
girdėti, kad dėl premijos 
dydžio šiems šventiems 
lietuviui siužetams dera
masi, stengiamasi išgau 
ti didesnį honorarą! Ir 
ištikrųjų tvirtinama, ar
gi gydytojai nėra patrio
tai ir negali sumesti 10, 
000 dolerių premijos?! 
Ar negalima gydytojų sen
timento paversti įlO.000 
žaliukų?

Vyksta derybos, o žiū
rovas, ir tas žurnalis
tas, kurio intervenciją 
išprovokuoja Dr. T., sa
vo korespondencijoje, 
jaučiasi atsidūręs Kris
taus laikų šventykloje, 
kur pinigų verteivos at
skleidė savo skobnius... 
Pasiėmęs botagą, Kris
tus tokius išvijo lauk...

O gal, palikus patetiką, 
sutikti, kad 10,000 dole
rių sukels patriotinį ši- 
šą dailininkuose, kurie 
nori išderėti kuo svariau, 
šią premiją? Bet Dr. T. 
pastabėlė, kad "gydyto
jai turtingi, tačiau meni
ninkai dvasiškai turtin
gesni", neturi atramos, 
esant dailininkų varžy
boms, sutinkant Kudirką 
ar Kalantą vaizduoti už 
10,000 ir nesiimti inicia
tyvos, kada premija su
stoja prie 1,500!

Šie praktiški ir "prak
tiški" klausimai yra, ta
čiau, priedas arba at
skambis esmingesnių 
prielaidų. Kyla klausi
mas, kuriuo būdu "istori- tronautui. 
nis įvykis bus įamžintas čiai nemasinė aplikaci- 
meno kūriniu"? Ar rei
kia už 10,000 pritraukti savo 
Picasso kalibro meninin-savo kišenėn įdėjo... 
ką ir jo tarptautinis gar
sas padarys kūrinį amži
nu? Ne, čia bus tik sen
sacija. Juo mažesnė sen
sacija bus sukurti tokio 
siužeto kūrinį savybėje. 
Toks kūrinys, gerų ge
riausiai, atras vietą... 
Čiurlionio galerijoje. 
Juk kitų vietų dailės kū
riniams deponuoti mes 
neturime. Į ok. Lietuvos 
galerijas tokio kūrinio ne- lematiką, kovas, aukas, 
priims, kad ir kokios bū- herojiškumą. Ką pasa
tų meninės jo kvalifikaci-kys abojam ir lėkščiam 
jos. kitataučiui paveikslas

Kūrinys (paveikslas, (Nukelta į 4 psl.)

ja. Tiesiog — išėmei iš 
kišenės, o kitas

Politinė, patriotinė iš
eivija turi savo misiją. 
Savybėje, pro domo sua 
beveikiant, neišvengia
mas daugeriopas visuo
meninis ir kultūrinis vei
kimas. O kada atsisuka 
veidu į milijonus kitatau ■ 
čių, išeivija privalo ki
tataučių kalba skelbti 
jiems lietuvių tautos bei 
Lietuvos valstybės prob-
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ankstyvą rytą vienišo 
mirtimi savo šakotą gy
venimo kelią baigė dan
tų gydytojas Bladas Ka
zys Vencius. Jisbuvopla- 
čiai žinomas dantų gydy
tojas, ugningas kalbėto
jas, užsigrūdinęs kovo
tojas už Lietuvos lais
vę, vienas iš svarbiųjų 
tautinės lietuvių srovės 
atstovų didžiajame New 
Yorke.

Antrojo pasaulinio ka
ro metu, 1941 m. kovo 10 
d. prezidentui Antanui 
Smetonai atvykus į šį 
kraštą, velionis vadova
vo jo priėmimui bei glo
bojimui New Yorke. Šia 
proga jis yra susukęs 16

Dėl dailės 
konkurso...

(Atkelta iš 3 psl.) 
(pav.) Simokaičių grum
tynes liepsnojančiam lėk
tuve? Nieko. Lyg epi
zodinis vaizdelis iš nuo
tykinio filmo. Bet, jeigu 
tas pat kitatautis gauna 
gerai aprašytą epizodą 
knygos dorino je, jeigu to
je knygoje lietuviškai rei
kalas pro-lietuviškai pri
statytas — turime nuovei- 
kį už Lietuvos laisvę.

Okupantas labiausiai 
neapakenčia išeivijos vei 
kalų, plataus vartojimo 
kalbomis, kur net impo
zantiški tomai, pristato 
studijinėje arba reporta 
žinėje formoje Lietuvos 
istorinio bei kultūrinio 
savitumo turtus, kovas 
dėl laisvės, lietuvio sie
kį būti "sau žmogumi". 
Štai dėl ko okupantas sun 
kiaušius savo propagan
dos pabūklus atsuko ne į 
išeivijos dailę, ne į išei
vijos muziką, betįinfor- 
macinį išeivijos raštą, la
biausiai nepakęsdamas 
anglų kalba leidinių.

"Lithuania 700 Years” 
trečią laidą baigus, teks 
ruošti ir ketvirtą. Kiek 
daug bibliotekų, ir kiek in - 
telektualų, tapo informuo
ti, mobilizuoti lietuvy
bei, už angažuoti neklysti 
Lietuvos valstybės istori
joje!

O kur dar kiti, tolygios 
prolietuviškos ir masi
nės propagandos leidi
niai? Jie visi pasirodė 
ir pasirodo be premiji
nio masalo, be skatini
mo, vien tik patriotinės 
dvasios įkvėpti. Kaip ne 
jauku girdėti grumtynes 
dėl patriotinių temų atly
ginimo!

Elta, štai, leidžia di
deles sumas kompilia
cijoms iš sovietinės spau
dos paskelbti... patrioti
nėje lietuvių spaudoje! 
Tuo tarpu kitataučius im
pozantiškai ir puikiomis 
knygomis informuoja... 
privatinė patriotų inicia 
tyva!

Po šito atotrūkio į ki
tataučių informacijos lau
ką, kas yra patriotinės 
išeivijos egzistencijos 
prasmė ir misija, prisi
minkime kur link kreipti
ni sutelktiniai fondai.

Konkursai savybėje su 
menkina aukštuosius tiks
lus, pagimdo net ir "bro
ką", atneša netgi nesan
taikos ir ginčų.

Skelbkime mūsų tautos 
garbę ir martirologiją ne 
sau, bet pasauliui. Verž- 
kimės į kitataučių dva
sią parankiausia tam 
priemone, žodžiu.

Xėrx

DR. V. PAPROCKAS 

mm. filmą, Dariaus ir 
Girėno transatlantinio 
skridimo metu daktaras 
Bladas buvo taip pat ak
tyvus rėmėjas ir kai ku 
riuos šio istorinio įvykio 
epizodus yra užfiksavęs 
filme.

A. a. Dr. Bladas Vencius

Dr. Bladas K. Vencius 
buvo gimęs 1890 m. sau
sio 6 d. Asiuklės kaime, 
Prienų parapijoje. Mo
kėsi Mariampolės gim
nazijoje, vienerius me
tus Vilniaus kunigų semi
narijoje. Po to vėl grįžo 
į gimnaziją ir, nebaigęs 
šeštosios klasės, 1909 me 
tų pradžioje paliko savo 
gimtąjį kraštą.

Atvykęs į Berlyną dvi 
savaites gyveno vokiečių 
šeimoje, o po to nuvyko į 
Hamburgą ir įsėdęs į 
"Patricia" laivą, leido
si kelionėn per Atlantą. 
Kelionė turėjo tęstis 8- 
10 dienų, bet esant audrin 
gai jūrai užtruko dvi sa
vaites. Jo metu velionis, 
kaip ir kiti eiliniai emi
grantai, buvo apgyvendin
tas pačioje prasčiausio- 
je laivo dalyje. Trūko 
maisto, oro, pro laivo an 
gas veržėsi jūros van
duo, pats laivas buvo pur
vinas.

"Patricia" įplaukė į 
Baltimorės uostą 1902 ko
vo 29 d. Pradžioje velio
nis kelerius metus dirbo 
Baltimorėje drabužių siu
vykloje. Paskui išvyko į 
Shenandoah pas giminai
tę Mockaitienę, kurios vy
ras tame miestelyje turė
jo svaiginamų gėrimų 
parduotuvę. Kurįlaikąpa- 
dirbėjęs plieno liejyklo
je, velionis kelerius me
tus dirbo savo giminai
čio svaiginamų gėrimų 
krautuvėje. Vėliau su
grįžo į Baltimorę.

Pradžioje vėl dirbo siu
vykloje, o paskui pusbro

liui Mikolaičiui pinigi
niai padedant, lankė ir 
baigė Eaton ir Burnett 
Business School buhalte
rijos kursą. Po metų ga
vo buhalterio vietą Balti
morės tramvajų komp ani 
joje, o po poros mėnesių 
vedė Amerikoje gimusią 
lietuvaitę Viktoriją Vens- 
kaitytę, dukrą Baltimo
rės lietuvių veikėjo ir siu 
vykios savininko Antano 
Venskaus-Veskaičio.

Žmonos tėvų paskatin
tas velionis nusprendė 
studijuoti odontologiją. 
Kadangi nebuvo baigęs 
gimnazijos, tai jam pir
mučiausia prireikė iš
klausyti kolegijos kursą. 
Bladas Vencius įsirašė į 
Mount Vernon kolegiją 
Baltimorėje ir po pusant

rų metų įstojo į Mary- 
land universiteto odonto
logijos skyrių, kurįbaigė 
1919 m. birželio mėn. Ga
vęs praktikos teises dak
taras Vencius atidarė 
dantų gydytojo kabinetą 
Baltimorėje.

Šia proga verta pažy
mėti, kad dr. Bladas bu 

ro iš visų Baltimorės 
gyventojų pirmasis, ku
ris įsirašė pirmojo pa
saulinio karo metu sa
vanoriu į armiją ir iki 
pat mirties savo kiše
nėje nešiojo atatinkamą 
pažymėjimą (Precinct 
4 — June 5, 1917). Jis 
bandė taip pat įsirašyti 
į savanorius antrojo pa
saulinio karo metu, ta
čiau dėl amžiaus nebu
vo priimtas.

Pasibaigus pirmajam 
pasauliniam karui dakta
ras Vencius kartu su žmo
na 1921 m. vasarą kelia
si į laisvąją Lietuvą. Kau
ne, Laisvės Alėjoje, neto
li Įgulos bažnyčios jis 
atidaro dantų gydymo ka
binetą ir sėkmingai ver
čiasi privačia praktika. 
Pacientų tarpe jis turė
jo Kiprą Petrauską, An
taną Sodeiką ir kitas įžy
mybes. Artimai drau
gavo su prezidentu Anta
nu Smetona, ministerių 
pirmininku Augustinu 
Voldemaru, prezidentu 
Jonu Griniumi ir kitais. 
Iki pat mirties, kaip re
likviją, velionis savo ka
binete mažoje dėžutėje 
laikė jo paties išrautą 
Kipro Petrausko dantį, 

1927 m. birželio mėn. 
velionis grįžo į JAV. 
1928 m. gegužės mėn. 28 
d. gavo leidimą verstis 
dantų gydytojo praktika 
New Yorko valstijoje. 
Juozo Ginkaus pataria
mas jis atidarė Brook
lyne, šalia "Saldainių Pa 
lociaus" 499 Grand St. 
dantų gydymo kabinetą. 
Toje vietoje jis dirbo 4.0 
su viršum metų ir tik su
šlubavus sveikaitai, 1971 
m. pavasarį pasitraukė 
į poilsį.

Pradžioje apie pusant
rų metų gyveno pas duk
terį — Audrą — Terry- 
town, N.Y. Iš ten, ieško
damas lietuviškos aplin
kos, išsikėlė į Woodha- 
ven, N.Y. Deja, čia jam 
teko labai trumpai džiaug
tis gyvenimu: pabendra
vęs su keliais lietuviais 
nepilnų dviejų savaičių, 
gruodžio mėn. 15 d. (bu
vo vėjuota, lietinga ir šal
ta diena) beeidamas įvai- 
gyklą peršalo, gavoplau- 
čių uždegimą ir, išbuvęs 
pusantros dienos ligo
ninėje, 1972 m. gruodžio 
mėn. 21 d. užmigo amži
nu miegu.

Velionis buvo ypatin

gų gabumų žmogus. Ne
nusimanydamas muziko
je jis savo rankomis pa
darė ir savo namuose įtai' 
s ė vargonus, kuriuos net 
Wurlitzer kompanijos at
stovai buvo įsiprašę juos 
apžiūrėti norėdami iš 
nagingo meisterio išmok 
ti ypatingai vieno vertin
go patobulinimo.

Jis mėgo meškas me
džioti. Kas met su sū
numi jis važiuodavo į 
Rumfordo, Mo. kalnus 
meškų šaudyti. Savo ran
komis buvo padaręs iš
skirtinai vertingus, me
niškus medžioklinius šau
tuvus. Globojo paukščius 
ir mėgo tropikines žuvis. 
Savo namuose buvo įsi
taisęs didelį žuvims lai
kyti akvariumą.

Jis buvo aistringas me
no ir senienų rinkikas. 
Savo surinktų paveikslų 
kolekcijoje jis turėjo 
apie 30 paveikslų tapytų 
senosios lietuvių kartos 
dailininkų. Jo namai buvo 
išpuošti K. Šimonio, A. 
Žmuidzinavičiaus, P. 
Kalpoko, A. Varno pa
veikslais; jo didelįkaban- 
tį kabinete laikrodį puo= 
šė dvi P. Rimšos tupin
čios ant lietuviškų kny
gų pelėdukės. Garsusis 
A. Varno 1907 m. Švei
carijoje ant popieriaus 
anglimi pieštas didelis 
paveikslas: "Dailininkas 
ir elgeta" yra dovanotas 
Tėvų Pranciškonų stato
mam Kultūros Židiniui. 
Savo paveikslų kolekci
joje jis turėjo tris pa
veikslus, 1921 metais ta
pytus tušus ant popie
riaus , belgų dailininko

idėjos draugų — į amži
no poilsio vietą jį paly
dėjo vos viena pora sa
vųjų tautiečių...

Palaidotas veteranų ka 
pinėse, Huntington, Long 
Island, New York, 1972 
m. gruodžio mėn. 23 d.

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 slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus -tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

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

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.

grafo V. fon Nialde Kau
no temomis! Tie paveiks
lai pradžioje buvo skir
ti poniai Voldemarienei. 
Iš atvykusių į šį kraštą 
mūsų dailininkų jis la
biausiai vertino O. Daš
kevičienės, C. Janušo ir 
M. Paškevičiaus tapybą.

Daktaras Vencius ypa
tingai mėgo senus, išgve^ 
rusius laikrodžius. Savo 
rinkinyje jis turėjo di
džiulį švytuoklinį laik
rodį atsivežtą iš Lietu
vos, kuris savo metu s to 
vėjo mūsų Užsienių ReL 
kalų Ministerijos vesti
biulyje. Tų laikrodžių jis 
turėjo virš šimto: čiul
bančių, kaukiančių, barš 
kančių, skambančių, 
girgždančių.... Jis juos 
pats slaugydavo, ir rūsy 
je įrengtoje savo moder
niškoje dirbtuvėje taisy
davo. Apsilankius jo na
mo Manhasset, L.I. rū
syje buvo malonu stebėti 
šį žmogų. Su ypatinga 
meile jis raktu užsukęs 
savo "vaikelį" laukė jo 
tviksėjimo tartum tė
vas savo vaiko širdukės 
plakimo.

Šio išmintingo žmo
gaus, žymaus lietuvio, 
atkakliai kovojusio už Lie 
tuvos išlaisvinimą nuo da 
bartinio rusų jungo, įam
žino poilsio vietą kelio
nė buvo apverktina. Lie
tuvis kunigas sukalbėjo 
angliškai kelius poterius 
... Nebuvo nei visų šei
mos narių, nei pakanka
mai lietuvių.... Tiesa, 
keli jų papuošė karstą 
gražiais vainikais.

Nežiūrint į tai, kad 
daktaras Vencius turėjo 
didelį būrį savo garbin
tojų ~ pacientų, nežiū
rint į tai, kad savo lai
ku jis buvo vienas iš pa
grindinių lietuvybės 
ramsčių didžiajame New 
Yorke, nežiūrint į tai, 
kad rytiniame JAV pa
kraštyje tebėra daug jo

COSMOS PARCELS EXPRĖSS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
į Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

: DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 

> sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ii- draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST, 
NEW YORK, N. Y. 10022 

Tel.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

j New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583

j Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue________542-1767
j Boston, Mass. 02127, 389 West Broadway__________268-0068
į Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue________856-2674
j Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue______278-6966

Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road___ ____ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue__ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė. __ 374-6416
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. __365-5255 
Hartford, Conn. 06114, Franklin Avenue ______ 246-9274
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard_________562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadway _________  345-2028
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street___ ,_763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street.......... 481-2750
San Francisęo, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Wąterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
Warren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road__________ 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. 441-4712 
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440
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POGRINDIS
REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

WANTED!
Solistas Edvardas Kaniava dainavo 

kryžiaus akivaizdoje?
PRAPLĖSTAS SOVIETINIU DAINININKU REPERTUARAS?

Pogrindžio štabas gavo laišką iš Adelaidės 
ateitininkų sendraugių pirmininko p. Prano Pus- 
dešrio. Tas laiškas yra P. Pusdešrio laiško "Aki
račių" redakcijai nuorašas. Kaip matyti iš laiško 
turinio: 1) E. Kaniava tikrai dainavo Adelaidės 
ateitininkams sendraugiams, 2) kad kryžius iš ka
talikų salės, kurioje dainavo sovietinis solistas, 
nebuvo išneštas, 3) kad žinia apie kryžiaus išneši
mą yra "100% netiesa".

Pogrindžio štabas apgailestauja, kad negali 
nustatyti, kam tarnauja "Akiračių" korespondentas 
Servus. Taip pat Pogrindžio štabas neturi priemo
nių nustatyti, kaip tas Servus prasmuko į "Akira
čius" pro "Akiračių" tautinės drausmės s argą bul
dogą. Gal būt Adelaidės ateitininkams reikėjo laiku 
pasirūpinti savo tautinės drausmės sargu — ken
gūra — ir nekviesti koncertuoti sovietinio solisto į 
katalikų salę. "Akiračių" sensacija nebūtų atsi
radusi.

Kadangi sovietinis solistas dalyvavo minima
me koncertepusiaukonfesinės organizacijos kvies
tas, stovėjo prie kryžiaus ir turėjo nesvetimą reli
ginėms temoms auditoriją, tenka spėti kad E. Ka
niava giedojo ir religinio turinio dalykus, giesmes, 
kantičkas...

Palikdami išvadas savo skaitytojams, mielai 
dedame laišką iš tolimos Australijos...

SPAUDOS 

VERPETUOSE

Be 10 000 dolerių ir 
Kalanta ne Kalanta

New Yorko menininkų 
simpoziume buvo pareikšta, 
kad 1500 dol. suma yra per 
maža (S. Kudirką ir Kalan
tą nupiešti), esą daktarai 
galėtų skirti 10 000 dolerių.

Dr. T.
Draugas, Nr. 6

NuoraSas "Dirvai"

Gark. ■IkiraBiH" B • 4 • U • 4 J
• UlrtaiV Mr.S/rt/ » tartom- Urmą ala»n*r41i« 

,Mirrtyta Įtarta i» tartoj*. -Itartrtrt r.roll»ij. 
11.turistai- ir nuatataa raita »i«ta b.ndra ta Maaa 
..tartai taltlnita U.ltate. —teta
ri—, ta* Ji. teta .u—“— llt.r.Mlr.. rakta., taria- 
.. itin.", ir tali.tM I. taaiara. Mirt ptata.t-**.

I ta* ir tayilų Įtart*, tari, katalikų aal*J. rita laitai

L kata) Ja".
Rb Tai yra 100 proo.aių a.ii.aa. »«ug daugiau . a.laa
9? ir orgaaiaaoij.a liai«i>aa. Lakai Mtala, ta* rita tai 
F rante likta • Uirrtiuo..-. tikiu, ta* i*.pa».*la*«l

-taO Tirtą Įtaiką ta iaad.acinsą Staru. a.lą tau* 
dalinta, ta* ir ,.T*lu.tta, kam tenrrtSi. p-lapluo.* 

k anuliueailo.
I tinau, ta* jvykiua tellnaa. k.atiatat. r.*akoijoa.
L .nata paiikrl.il, tai Jas gali ralkalantl airtaptatių,
■ paalraiytų ilkr.ala paTarteaia.

Šarma - iaraaa. Irt Ji. aam a.la paaii.rn.ro 7

.. T.
Pr. PuBdoAtik .

K Adelaidėb ateitininkų Bendrausiu piraininkaa

j, S. Šio Įtaiko .uortaą taip prt taoaiiu "Mrrrt". tart 
Mr. 77 /vni/ ta "1*1 raitų" p»»tall>ta ••asui Ja pa- 
■kleidė toliau aaro ■loįrindyj*" •

Id.lall., 7. 12. 1972.

Alseika — Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde

Ko tyli JT gen. sekreto
rius Waldheimas dėl perse
kiojamų lietuvių protesto?

V. Alseika 
Draugas, 1972. IX. 2

Vis augantis pasipriešini
mas Sovietams ne tik Lie
tuvoje, bet Estijoje ir Lat
vijoje. 5 milijonai estų, lat
vių ir lietuvių nenori rusų 
okupacijos ir griežtai pasi
sako prieš jų kultūros pa
jungimą, prieš rusinimo 
kryptį.

V. Alseika 
Draugas, 1972. VII. 22

Norėčiau atkreipti dėme
sį į tai, kad VLIK-as ir 
kitos panašios į jį lietu
vių emigrantų organizacijos 
vykdo savo šeimininkų nu
rodymus, vesdami antiko
munistinę propagandą.

V. Alseika
Gimtasis Kraštas, 1972. XII. 10

Be religinės savitarnos — 
automobilio nerado

Stovykloje (pionierių) 
sekmadienius tikintieji vai
kai praleido be bažnyčios. 
Stovyklos vadovybei nepa
vyko gauti transporto.

Dr. Z. V. Rekašius 
(via) A. Zujus, Naujienos, 

Nr. 303

Gyvuliški melai apie 
gyvulininkystę

Pagal gyvulininkystės 
produktų gamybą, skaičiuo
jant vidutiniškai vienam 
gyventojui, Lietuva šian
dien pralenkia JAV, Pran
cūziją, Angliją, Vokietijos 
Federatyvinę Respubliką.

Motiejus Šumauskas 
Gimtasis Kraštas, Nr. 52

Vytautas Alseika
(alias — VITAUTAS)

šnipas — bėgo nuo J.A.V. įstaigų
Vagis — pavogė Vliko ir Eltos raštus
Sukčius — pasislėpė nuo alimentų mokėjimo 
Prievartautojas — išprievartavo pasitikėjimą 
šmeižikas — šmeižia savo buvusius duondavius
Melagis — viešai skleidžia melagingus tvirtinimus 

Ypatingos žymės: "Gimtajame Krašte” Dievą rašo su mažąja d

Aušrelė Lič

ARIJŲ TAUTA
Chicagoje jau dvi lietuvių 
operos! Faktas!

Sėdi žmonės Marąuette Parke, 
Geria alų su puta —
O vaikė jai taip patvarkė:
Veiks dar OPERA antra!

Esam arijų mėgėjai,
Esam arijų tauta —
Ir patvarkė taip veikėjai: 
Veiks dar OPERA kita!

"Kai du stos", poetas mini, 
"Viską dvigubai varys". 
Drebins salę čia Pučini, 
Verdi drebins ten širdis.

Čia tau miršta Traviata, 
Pamylėjusi aklai, 
O už kampo kojas krato 
Nusidūrus Butterfly...

Nors šeštadienio mokyklos
Vos vos suveda galus, 
Arijų tautai dvi giedyklos 
Lyg putelė ir alus.Xb • • •Čia priėjo

Kadžiulis

ir tarė
— Garbingų pažangių pi- 

liečiu pelenus, pav. Andru
lio, eksportuojame j Tarybų 
Lietuvą, — gyrėsi 'Mini
ninkas”.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kolchoziniai laukai ne
derlingi, reikia fertilaizerių.

★

— Sportas labai gerbia
mas Tarybų Lietuvoje, — 
dėstė iš ok. Lietuvos par
grįžęs pažangus tautietis. 
— Didėja eksponatai sporto 
muziejuje.

— Kokie ten "ekspona
tai”, — užginčijo vaduoto- 
jiškas pilietis, — gal tik 
Alseikos čeverykai, išlikę 
po jo New York — Vilnius 
maratono!

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Vilniuje nauji batai 
yra deficitinė prekė. Alsei
ka tebemuvi savo, be užkul
nių, maratoniniais batais.

★

— Kaip galima inkarnuo- 
tis dviejose asabose? — 
klausė pradedantis okulis
tas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Chameleoniškai. Rei
kia priklausyti Andriekaus 
Lietuvių Rašytojų sąjungai 
ir spausdinti savo veikalus 
Vilniaus "Vagoj”.

★

— Vytautas Alseika, re
dagavęs vlikinę Eltą, dabar 
familiariškas veidas Vilniu
je, — pasakojo ekskursan
tas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kas rytą jis matomas 
eilutėje prie duonos krau
tuvės.

★

— Tarybinė spauda skel
bia, kad vienam kolūkyje 
kiaulė buvo nuteista miriop, 
— juokėsi kažkuris pašai
pūnas.

— Tai anekdotas! — at
kirto žmogelis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė;

— Tai teisybė. Kiaulė iš
kniso kolūkio lauke per bul
viakasį nepastebėtą bulvę ir 
suėdė ją be kolūkio pirmi
ninko leidimo.

★

— Dailininkai atsisakė 
piešti Kalantą už tūkstantį 
ir prašo iš gydytojų dešimt 
tūkstančių, — skleidė karš
tą sensaciją gandoneša.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Viskas pabrango: da
žai, teptukai, drobė ir atly
ginimas už darbo valandą.

MŪSU MINĖJIMU KASDIENYBĖ
(...ir Vasario Šešioliktąją įskaitant)

— ...pakvietėm jį pusvalandžio pranešimui, o jis kalba 
jau dvi valandas!...

Jaunimo temomis
Sakadolskis mūsų vadas

— Jis Samsonas Lietuvos,
Visos mylim Sakadolskį

— dėl jo ūsų ir barzdos.
Mūsų Vytis, Nr. 2

Kent valstybiniame uni
versitete susirinko 250, Ro
muvos stovykloje 500 ir ne
suskaitoma minia jaunuo
lių Čikagoj. Ir baliavota, ir 
linksmintasi, ir merginėta.

Antanas Gintaras Razma 
Į Laisvę, Nr. 56

Jaunimo kongrese vyravo 
taip vadinamoji "mcgover- 
nizmo” dvasia, kaip kad De
mokratų partijos suvažiavi
me Floridoje.

Dr. St. Vainius 
Į Laisvę, Nr. 56

Dainelė pagal ūkininkavimą
Pagal "Lietuvių liaudies 

dainų katalogą (V. Misevi
čius, Vaga) populiariausia 
darbo daina — "Oi, kūliau, 
kūliau šiaudus be, grūdų" 
turinti 935 užrašymų, papli
tusi visoje Lietuvoje.

Tėviškės Žiburiai, Nr. 51

Velnias vis gyvas
Jėzuitų vadovaujamas 

Forthamo universitetas įve
dė atskirą kursą apie suak- 
tualėjusią klausimą — vel
nio buvimą ir jo veikimą.

Draugas, Nr. 7

Tada ir partija, kada gerai 
apmoka

Partijos nariu tapau jau 
legalizavus partiją, įsikūrus 
Lietuvoje tarybų valdžiai.

Justas Paleckis 
Pergalė, Nr. 8

Storumas irgi dorybė
Nepamirškite Lietuvos 

Universiteto. Stora ir ver
tinga dovana gėdos nepa
darys.

P. Čepėnas
Liet. Profesorių Draugijos 

skelbimas

Kaip gera našliauti!
Svečiai taip gyvai šoko, 

kad net langai virpėjo. Visi 
staliukai buvo užimti links
mai nusiteikusių našlių ir 
našlelių. Ugningi sveikini
mai ir linkėjimai su naujais 
metais ir karšti pasibučia
vimai liejosi visur.

Koresp.
Naujienos, Nr. 4

paiikrl.il
paaii.rn.ro
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KORP! NEO-LITHUANIA ATEITIES UŽDAVINIAI v
Mininį kųrporacijos 50- 

ties gyvavimo sukaktį, ar 
nevertėtų pamąstyti ir apie 
savo korporantiškos šeimos 
reikalus ir paklausti savęs 
atvirai, ar mes jai atiduo
dame pakankamą duoklę. 
Gal kartais ir mes, labai už
siėmę bendraisiais lietuvių 
reikalais šalia korporacijos 
rėmų, pasidarėme lyg sąvo- 
tiškį, "internacionalai” ta 
prasme,'klttt tuose darbuose 
pasinėrę lyg ir ištirpstame 
plačiosios lietuvių visuome
nės masėje. Gal kartais mes 
per mažai laiko skiriame, 
gal kartais per mažai rodo
me pastangų rūpintis spe
cifiniais Korp! Neo-Lithua
nia reikalais. Pavyzdžiui, 
vienas iš tų šeimyninių rei
kalų, tai korporacijos narių 
prieauglius. Korporac i j o s 
prieauglius savaime, ar ke
lių korporantų pastangomis 
lengvai neateina. Tam rei
kia visų korporantų talkos. 
Korporacijos gausiam prie
augliui reikia išvystyti jud
rų, kultūringą ir kūrybin
gą organizacinį gyvenimą, 
įtraukiant aktyviai į jį vi
sus korporantus. Svarbiau
sia, korporacijos veikla turi 
būti aktuali šių dienų rei
kalavimuose ir jų statomo
se problemose.

Aš, anaiptol, nesiūlau vi
soms kolegėms-kolegoms or 
ganizuotai mesti savus įsi
pareigojimus bendrinėse lie 
tuvių organizacijose ir pra
dėti rūpintis vien tik kor
poracijos reikalais. Visai 
ne. Aš tik manyčiau, kad 
mums patiems asmeniškai, 
mūsų korporacijai ypatin
gai, o gal ir lietuvių visuo
menei būtų daugiau naudos, 
jeigu visuomeninį darbą 
dirbtume drauge su kitais 
korporacijos nariais ir per 
korporaciją, o ne pavieniui. 
Korporacijos narių tarpe ir 
už jos ribų mes gal turėtu
me vienas kitą daugiau 
remti. Reiktų svarbius lie
tuvių reikalus pirmiau kor
poracijos rėmuose išdisku
tuoti, bei jiems sprendimų 
ieškoti savybėje ir tik po to 
siekti organizuoto sutarimo 
su kitais lietuvių organiza
ciniais junginiais.

Šias savo tezes paryškin
ti, ar bent išnarplioti jas iš 
mažai ją pasakančių bend
rybių, noriu pailiustruoti 
pavyzdžiu: mūsų visaip 
linksniuojamą jaunimo klau 
simą specifiniai ir lietuvy
bės išlaikymo ir Lietuvos 
laisvinimo pastangas apla
mai. Jeigu kas manytumė
te, kad gal nebūtų tikslinga 
tie klausimai diskutuoti šio 
iškilmingo susirinkimo pro
ga, aš, deja negalėčiau su 
tuo sutikti. Mano galva, jei 
norime korporacijos veiklą 
pagyvinti, turime ieškoti 
būdų, kaip tą veiklą pada
ryti realesnę ir aktualesnę 
dabartinių gyvenimo sąlygų 
atžvilgiu. Jaunimo proble
ma juk yra lietuvybės išlai
kymo problemos esmė. Ne
priklausomybės siekimas — 
juk aukščiausias neolituano 
tikslas. Tad ir turime nuo
latos rūpintis kaip galima 
geriau prie tų problemų 
sėkmingo sprendimo prisi
dėti. Mes galime ir turime 
padaryti pozityvų įnašą. 
Mūsų kūrybingas įnašas 
prie tų problemų teigiamo 
išsprendimo pareis didele 
dalim nuo to, kiek mes pa
tys tas problemas teisingai' 
suprasime, kiek jas su ki
tais išsiaiškinsime ir kiek 
visi bendrai geros valios bei 
pastangų parodysime joms 
tinkamai išspręsti.

Jaunimas, jaunimą, jau
nimui — visaip linksniuo
jame, jį gaudome, apie jį 
kalbame, dėl jo džiaugia
mės, liūdime, net kartais 
verkiame. Gi dažniausiai, 
toj sąvokos esmėje pasime
tę, tik isteriškai šūkauja
me. Dar blogiau daro tie,

DR. ANTANAS BUTKUS 

kurie politiniui kapitalui 
padidinti, visaip jaunimo 
vardu šokiruoja ...

Jaunimo sąvoka metų 
amžiaus rėmuose yra labai 
neape*wapiama ir reliatyvi. 
Vieniems ji reiškia vieną, 
kitiems kitą. Pavyzdžiui, 
penkiamečiui, dviem - trim 
metais vyresni vaikai atro
do seni. Už tat jaunimo są
vokoje negalima įžiūrėti nei 
nuopelnų, nei nuostolių. 
Šio prasmė jaunimo sąvo
ka tik laiko mastas — vie
niems jis praeina, kitiems 
ateina tuo pačiu metu, sa
vaime, kaip sakiau nei pel
no, nei nuostolio, nei gar
bės, nei gėdos nenešdamas.

Nenuostabu tad, kad ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Kongreso 
atstovai, lyg susimaišę jau-* 
nimo sąvokos esmėje, Kento 
Universiteto studijų savai
tės metu įsteigė naują or
ganizaciją ir pavadino ją 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. Laiko sąvokos su
sipainiojime ne tik tos or
ganizacijos tikslų neaptarė, 
statuto nesurašė, sąjungos 
narių pobūdžio neišsiaiški
no, bet nerado net savo tar
pe asmens, kuris galėtų tai 
naujagimei sąjungai vado
vauti. To išdavoje Jaunimo 
Sąjungos pirmininką pri
reikėjo jiems skolintis iš 
"vyresniųjų lietuvių sąjun
gos”. ... sąTašo. .. Iš tolo 
žiūrint, man ta naujai, pa
skubomis ir visai neišgalvo
tai įsteigta sąjunga labai 
primena geležinkelio stotį 
Lietuvoje, kur vieno trau
kinio laukti susirinkdavo 
vieni, kito — kiti. Smalses
nieji, ar neturintieji ką 
veikti, laiką praleisdavo ke
lių traukinių belaukdami. ..

Lietuvybės išlaikyme, 
tautinės sąmonės ugdyme, 
pozityvių lietuviškų tradi
cijų puoselėjime, neolitua- 
nai turi ypatingai gerą pro
gą savos korporacijos rė
muose. Formaliai mes tar
pusavyje nesiskirstome į 
jaunimą, ar senimą pagal 
mūsų amžių, o esame tik 
junjorai, senjorai ar filis
teriai pagal užsitarnavimą 
ir atliktas pareigas korpo
racijos tradicijų rėmuose. 
Dar daugiau, ir filisteriai ir 
junjorai, ir senjorai esame 
toje pačioje vienalytėje or
ganizacijoje. Vyresnieji pa
tyrimų, globoja jaunesniuo
sius. Jaunesnieji mokosi lie
tuviškų tradicijų, papročių, 
ideologijos iš vyresniųjų. 
Jaunesnieji taip pat mokosi 
praktiškai vadovavimo, vy
resniųjų skatinami perimti 
vadovaujamas pareigas kor 
poracijoje. Korporaci joje 
jaunesnieji turi progos lie
tuvišką sąmoningumą pasi
savinti organiškai.

Mano supratimu ir giliu 
įsitikinimu, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos stei
gėjai ir laikinoji jos valdy
ba turėtų persigalvoti kol 
dar jos statuto projektas 
nėra priimtas. Turėtų jį 
tvarkyti taip, kad vietoje 
naujos sąjungos steigimo, 
būtų sustiprinta pirmojo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Kongreso 
nutarimas, būtent, suakty
vinti Jaunimo sekcijų veik
lą. Pirmojo JK nutarimu 
įsteigta Jaunimo Sekcijos 
veikla, tiesa nebuvo labai 
gyva. Tam yra daugelis 
priežasčių, svarbiausios iš 
jų sekančios:

1. Nebuvo siekta ir ne
buvo gauta veikiančių aka
deminių korporacijų bei 
jaunimo organizacijų prita
rimo, ir nebuvo išspręstas 
jų atstovų dalyvavimas to
je sekcijoje.

2. Nebuvo išspręstas dvi- 
lipumas tarp Jaunimo Sek

cijos ir šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjun
gos veiklos. To pasėkoje 
merdėjo abi.

3. Nebuvo organizuotos 
vyresniųjų, nelyginant kor
poraci j Ui filisterių, globos, 
jos sunkiose įsikūrimosi 
dienose.

Šiuos ir panašius klausi
mus tinkamai išsprendus, 
Jaunimo Sekcija būtų gera 
vieta tarporganizaci n i a m 
jaunimo bendravimui.

Korp! Neo-Lithuania ir 
ir kitos lietuvių studentų 
organizacijos turėtų kreip
tis į naujai įsteigtą Jauni
mo Sąjungą bei į Lietuvių 
Bendruomenės institucijas 
reikalaudami tradiciniai nu
sistovėjusių organiza c i j ų 
darbo bereikalingai nedub- 
likuoti, kad nebūtų įnešta 
maišaties ir taip labai sun
kiame lietuvybės išlaikymo 
darbe. Išeivijos specifinės 
problemos reikalauja, kad 
jaunimo, kaip ir kitos lietu
vių organizacijos prisitai
kytų prie esamų sąlygų 
veiklos ir kad išvystytų 
tarporganizacinį glaudų ben 
dradarbiavimą.

Kaip ir kiekvienai naujai 
idėjai, taip ir Jaunimo Sek
cijai prigyti reikėjo laiko. 
Prie jos per penkis su vir
šum metų jau buvo prade
dama priprasti. Jos funkci
jas tinkamai išsiaiškinus, 
pasirodytų, kad ji niekam 
skersai kelio nestoja, kad 
su nieku nekonkuruoja, o 
tik ji yra tinkamiausia vie
ta jaunimo bendram darbui 
koordinuoti, Visai kas kita 
numatoma jaunimo sąjun- 
ga.Dublikacijos neišvengsi, 
kompetencijos ribų neap
tarsi. Jos darbui plečiantis 
be abejo, atsirastų maiša- 
tynas ir trintis, kurių ir 
taip mūsuose per daug.

Antras klausimas, kur 
mano supratimu Korp! 
Neo-Lithuania turėtų susi
rūpinti ir konkrečiai prisi
dėti prie jo teigiamo iš
sprendimo, tai taip vadina
mas "darbo sričių pasidali
nimas" tarp bendrinių or
ganizacijų ar veiksnių ir dėl 
jų kylanti įtampa ir nesu
tarimai bendrinėje lietuvių 
veikloje.

Nebūtų tikslu šiandien 
šio visiems taip įkyrėjusio 
ginčo priežasčių ieškoti. Su 
apgailestavimu tenka kon
statuoti, kad iki šiol dėtos 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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pastangos jį pašalinti neda
vė teigiamų vaisių. Laikas 
bėga mūsų visų nenaudai, o 
pagerėjimo ženklų nesima
to. Tad ar nepravartu 
mums, neolituanams drau
ge su Tautine Sąjunga ir 
kitoms panašiai su mumis 
galvojančiom organizacijom 
organizuotai dėti pastangas 
šiam klausimui teigiamai 
išspręsti? Vienas iš papras
čiausių ir prieinamiausių 
būdų tai aktyvus, gausus ir 
o r g anizuotas dalyvavimas 
Lietuvių Bendruomenės val
domųjų organų rinkimuo
se. Svarbiausia, reikalavi
mas iš jos Tarybon kandi
datuojančių dar prieš rin
kimus raštu ir viešai dekla
ruoti savo nusistatymą; 
siekia ar ne glaudaus bend
radarbiavimo su mūsų poli
tinį darbą vadovaujančiais 
veiksniais?!

Iki šiol LB Tarybon buvo 
renkama be jokio pareiški
mo iš anksto. Buvo, kaip 
kadaise rašiau spaudoje, 
lyg katė perkama maišė. To 
pasekmėje susilaukėme to, 
kad vietoje vieningai laiką 
ir energiją taupytume gy
vybiniams lietuvių reika
lams, jį paleidžiame asme
niškuose frontuose kovoda
mi už įtaką, už privilegiją, 
varstyti WashingtOno val
džios duris, net kovodami 
vieni prieš kitus grynai dėl 
egoistinių sumetimų.

Dar kartą kartoju, kad 
Korp! Neo-Lithuania pasi
rinktas kelias, mus, korpo
rantus, besąlyginai įparei
goja rūpintis mūsų tautos 
išlikimu ir Lietuvos laisvės 
atgavimu. Savo tiesioginiu 
darbu korporacijos rėmuo
se, savo įnašu ir įtaka į ki
tas lietuviškas organizaci
jas ir veiksnius mes turime 
žiūrėti ir rūpintis, kad šie 
reikalai neužkliūtų akligat- 
viuose, kad būtų šalinamos 
kliūtys į darnų ir kūrybin
gą darbą, juk Tėvynės ge
rovė mums, korporantams, 
yra aukščiausias įstatymas!

Dar vienas klausimas, 
kur Korp! Neo-Lithuania 
nariai šiuo metu galėtų ryš
kiau pasireikšti vadovau
jančiam darbe — tai Tauti
nio savitumo išlaikymo 
(Heritage) problema JAV- 
se, kuriame tautiniai savi
tumai ir individualumas be
galiniu tempu ir negailes
tingai tirpsta, nėra naudin
gas ne tik etninėms gru
pėms, bet ir pačiai Ameri
kai. Jis darosi aiškiai pra
gaištingas, kada nelaiku ir

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENA 
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skaitytojų!

Nauj ie.r*lS skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
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galvatrūkščiąis nuo tauti-r 
nių savybių apnuogintos 
tautinės grupės JAV-se pa
simeta savo viduje ir dėl to 
nepritampa ir nepasidaro 
pilna verčiai kūrybingais 
naujo krašto piliečiais. Dėl 
tų priežasčių, valstybiniu 
mąstu bandoma šias klaidas 
atitaisyti ir numatoma skir
ti lėšų tautinių vertybių iš
laikymui. Atrodo, kad tie 
projektai gaus paramos, ku
rie bus gerai paruošti ir ge. 
rai pristatyti. Jeigu mes or
ganizuotai griebtum ėmės 
ruošti lietuviškos kultūros 
išsaugojimo projektą, esu 
tikras, galėtume dėl jo kon
kuruoti su kitomis tautybė
mis ir tikėtis jam finansi
nės paramos iš valstybės iž
do. Gi sutelktinis darbas to
kį projektą ruošiant prisi
dėtų prie aktualios korpo
racinės veiklos išvystymo.

Baigdamas šią trumpą 
apžvalgą noriu išskirtinai 
kreiptis į korporacijos jau
nuosius narius.

Po prezidento inauguraci
jos iškilmių, NBC korespon
dentas paklausė prez. Nixo- 
no, kas jūm padarė geriau
sią įspūdį šiose iškilmėse. 
Prezidentas išvardijo 3 da
lykus. Vienas iš tų trijų bu
vo faktas, jog pirmą kartą 
JAV istorijoje Heritage tau 
tybių atstovai dalyvavo 
inauguracijos parade. Iš jų 
labai išdidžių ir džiaugsmu 
trykštančių veidų preziden
tas Nixonas išskaitęs jog 
tautybių atstovams buvo la
bai malonu tose iškilmėse 
dalyvauti ir savos tautybes 
reprezentuoti. Be abejo ži
note, kad šių tautybių skai
čiuje buvo gražus būrys 
tautiniais,rūbais pasipuošu
sių lietuvaičių ir lietuvių.

šie lietuviai ir kiti tau
tybių atstovai inauguraci
nės k-jos buvo pagerbti ne 
kaip John ar Mary, ne kaip 
nuo savo tautinio kamieno 
nutolę ir čia gerai prisitai
kę, bet kaip tautinėje kul
tūroje dirbą jaunuoliai — 
ambasadoriai, šalia šeimos 
ir lituanistinės mokyklos 
korporacija yra geriausia 
vieta mūsų tautinės kultū
ros perlus ir tikrąjį lietuviš
kumą išlaikyti. Korporacija 
taip pat geriausia vieta tik
rus draugus surasti, su jais 
susidraugauti. Ilgalaikių ir 
tikrų draugų ieškojimas ir 
suradimas tai akademiniai 
metai. Linkiu jums iš šir
dies šiuos brangius akade
minius metus kuo kūrybiš
kiau sunaudoti. Laikas ne
grįžta, gi jaunystė vieniems 
vienu, kitiems kitu laiku 

praeina n e b e s ugrįžtamai 
kaip ir laikas.

50 metų sukaktis, Korp! 
Neo-Lithuania nueitas ke
lias ir atsiekti laimėjimai 
aiškiai parodė, kad steigė
jų sudėtos viltys pasiteisi
no. Dar daugiau, mūsų kor
poracijos uždaviniais persi
ėmė ir visa patriotinė lietu
vių visuomenė išeivijoje, 
uždedama mums, neolitua
nams, ypatingai sunkias 
kelrodžių pareigas. Tos kel- 
rodystės konkretusis darbas 
krinta ant Jūsų pečių. Mes, 
amžiumi vyresni korporan
tai, Jums visokeriopai tal
kinsime.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• MAŽOSIOS PASAKOS. 

Iš lietuvių liaudies pasakų 
lobyno mažiems vaikams 
parinko ir skaityti paruošė 
A. Giedrius. Iliustravo D. 
Rėklytė-Aleknienė. Išleido 
JAV LB švietimo Taryba. 
Kaina 2 dol.

• Jurgio Krasnicko mono
grafija. Redagavo Vincen
tas Liulevičius. Išleido Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga. 
Leidinys skirtas J. Krasnic
ko 50 metų mirties sukak
čiai paminėti. Knyga 194 
psl. Kietais viršeliais, ilius
truota, kaina 4 dol. gauna
ma pas redaktorių V. Liu- 
levičių, 6540 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629 ir 
pas platintojus.

• ŠVIETIMO GAIRĖS, 
1972 m. Nr. 7. Lietuviškojo 
ugdymo žurnalas mokyklai 
ir šeimai. Redaguoja Petras 
Maldeikis, 2615 N. 39th St., 
Phoenix, Arisona 85008. 
Administruoja Stasys Ru
dis, 415 Plum St., Michigan 
City, Indiana 46360. žurna
las išeina 2 kartus per me
tus. Prenumerata 3 dol., at
skiras numeris 1,50 dol. Lei
džia JAV LB švietimo ta
ryba.

• Ada Karvelytė, NE TIE 
VARPAI. Lyrika. Išleido 
"Darbininkas” Brooklyne 
1972 m. Viršelį piešė Pau
lius Jurkus. Leidinys 64 
psl., kaina $2.00.

• MŪSŲ SPARNAI, 1972 
m. gruodžio mėn. Nr. 33. 
Lietuvių evangelikų refor
matų žurnalas. Leidžia Lie
tuvos Evangelikų reforma
tų kolegija tremtyje. Reda
guoja Jokūbas Kregždė, 
2439 W. 51st St., Chicago, 
III. 60632. Administruoja 
Jonas Palšis, 5718 So. Rich
mond St., Chicago, Illinois 
60629.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Minėjimas įvyksta sek

madienį, š. m. vasario mėn. 
11 d. 9:45 vai. ryte vėliavų 
pakėlimas Naujos liet, pa
rapijos aikštėje. 10 vai. šv. 
Mišios Naujos liet, parapi- 
jos bažnyčioje. 10:30 vai. 
Šv. Mišios šv. Jurgio liet.

Gen. konsulas A. Simutis

parapijos bažnyčioje. Mišių 
metu giedos Čiurlionio An
samblis.

4 vai. iškilmingas minė
jimas Naujos liet, parapijos 
salėje. Pagrindinę kalbą pa
sakys Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke, Anice
tas Simutis. Koncertinėje 
dalyje pasirodys Čiurlionio 
Ansamblis vadov. muziko 
Alfonso Mikulskio.

Minėjimo metu bus ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams, kurios 
bus perduotos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti šv. Mišio
se ir minėjime su vėliavo
mis ir visa Clevelando ir 
apylinkės lietuvių visuome
nė kviečiama atsilankyti.

ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastu* indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

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

didžiausias palūkanas.

Mokiniai suvaidinę kareivėlius. Iš kairės:M.Burdett,RimasBa- 
las, Paulius Janavičius, Tauras Bublys, Julius Palonas, Saulius 
Bankaitis ir Saulius Puškorius.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA 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.

DIRVA
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ŠĮ SEKMADIENĮ, VASARIO 4 D., 4 VAL. P. P.,
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

bus rodomi du lietuviški, spalvoti, garsiniai filmai:

"DVYLIKA“ Ir ”| SEPTINTĄJĮ DEŠIMTMETĮ“
Taip pat kun. A. Kezio, S.J., fotografijų paroda. Prof. A. Augustinavičienė prista- Į 

tys jo knygą ’Foto kompozicijos”. f
ĮĖJIMAS SUAUGUSIEMS $2.00, JAUNIMUI VELTUI. PER PERTRAUKĄ KAVA IR PYRAGAIČIAI.

KVIEČIA ATEITIES KLUBĄ į

•"TĖVYNĖS GARSŲ" 
radijo programoje pra
eitą penktadienį, red. J. 
Stempužiš paskyrė visą 
pusvalandį neolitua- 
nams, patiekdamas poe
zijos pynę, paruoštą 
neolituanų Pauliaus Mi
talo, Danutės Grigaliū
nienės ir Algio Garlaus- 
ko iniciatyva.

• Silvija ir Rimas žiedo- 
niai, sausio 23 d. susilaukė 
antros dukrelės, kuri bus 
pakrikštyta Vidos Paulės 
vardu.

• Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokyklos rengiami pie
tūs įvyks vasario 11 d. tuoj 
po lietuviškų Mišių šv. Jur
gio parapijos salėje.

Trijų patiekalų pietūs 
(sriuba, mėsos patiekalas ir 
saldumynai) kainuos tik 2 
dol.

Prašome visus atsilanky
ti ir paremti lietuvišką mo
kyklą !

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

PARDUODAMAS ”commer- 
cially zoned” 200 pėdų sklypas 
ant E. 185 St., priešais lietuvių 
centro. Trys atskiri savininkai 
parduoda kartu. Prašome kreip
tis nuo 5 iki 8 vai. vak. telef. 
486-6540. (8-11)

Vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai šių metų parengime gražiai suvai
dino mokytojos J. Budrienės parašytą kalėdinį vaizdelį. Nuotraukoje Aukšt. lit. mokyklos mokinė Laima 
Švarcaitė (sėdi vidury) pasakoja mokiniams apie lietuvių Kūčių papročius. V, Bacevičiaus nuotrauka

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokinės kalėdiniame 
vaizdelyje suvaidinusios angelus, nešančius Romo Kalantos sielą. 
Iš kairės: Vita Palūnaitė, Lina Palubinskaitė, Sigutė Lenkauskai- 
tė, Lina Janavičiūtė ir Kristina Kuprevičiūtė.

Mokinės išpildžiusios snaigių šokį. Iš kairės: Vija Bublytė, Rūta 
Mačiulytė, Rama Bublytė, VilijaVedegytė, Monika Palūnaitė,Ingri
da Nasvytytė ir Nida Marcinkevičiūtė. Trūksta Auksės Bankaitytės.

V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

VASARIO 4 D. sekmadienį, 
šv, Jurgio parap. salėje bus ro

domi du filmai: 12 Didžiųjų ir I 
septintąjį dešimtmetį. Rengia 
Ateities Klubas.

VASARIO d D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo s.u- 
Lalrfies minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

VASARIO 18 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus parengi
mas Europa Travel Service 
patalpoje.
KOVO 3 D. Čiurlionio Ansamb 

lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 4 D. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje Clevelando skau 
tijos pramoga: kino filmas, Už
gavėnių blynai ir pasilinksmi
nimas. Pradžia 4 vai, p.p. Ren
gia Pilėnų Skautų Tuntas.

KOVO 11 D. DLK Birutės d- 
jos Clevelando skyriaus paren
gimas.

KOVO 17 D. šeštadienį, Vysk. 
M. Valančiaus Lit, M-los Tėvų 
Komiteto kviečiamas Hamiltono 
dramos sambūris "Aukuras" sta 
to dramą "Audronę".

KOVO 18 D.,sekmadienį,3:00 
v. p.p.,CuyahogaCommunityCol 
lege, 2900 Community College 
Avė., Grandinėlės koncertas.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti madų paroda.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrų okteto 100-to dainų mara
tonas.

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

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

HOUSE FOR SALE
Retire or start out in two 

bedrooms. Convenient to all 
in Euclid. Enclosed porch. 
Expansion up. Full base- 
ment. By owner. 486-9435. 
_________________ (8-9)

0WNER OPERATORS
Due to expanding business we 
need ąualified owner operators 
with 3 axle tractors to run Ohio 
and return with company trai- 
lers. 216-435-6394. (6-12)

Nr. 9 — 7

• Ginos čapkauskienės 
neseniai išleista plokštelė š. 
m. sausio mėn. 26 d. Mon- 
trealyje buvo pristatyta an
gliškai ir prancūziškai spau 
dai, radijui bei televizijai.

Ypač prancūziškai visuo
menei solistė gerai žinoma, 
todėl susidomėjimas jos 
plokštele didelis.

Clevelande taip pat su di
deliu pasisekimu plokštelę 
platina H. Stasas. Platinto
jo telefonas 486-211, adre
sas: 18112 Windward Rd. 
44119. Plokštelės kaina su 
persiuntimu ne Clevelande 
6.75 dol. Clevelande 6 dol.

HOUSE FOR SALE
By owner. 3 bedroomfra- 
me bungalow. Fireplace 
in front room. Gas Cent
rai A.C., dishwasher & 
range, full basement. 2 
car garage. Off East 200 
St. For appt. call: 486- 
8906. Principais only.

NAMŲ SARGAS
Reikalingas namams Nau

jos parapijos rajone. Vyras 
ir žmoną. Gali būti pensi
ninkas. Be vaikų ir naminių 
gyvulių. 486-2030.

MECHANIC
SEMI TRAILERS 

EXP.
Openings for lst and 2d shifts. 

CLARK EQUIPMENT CO.
THE BROWN TRAIL.ER D1V. 

Richfield, Ohio 
216-526-6250

(8-14)

IST CLASS EXPER1ENCED 

MACHINISTS 
O D GRINDER 

AND/OR
ENGINE LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. On 
large pieces. Good rate, days, over
time 6c benefits.

OHIO CAMSHAFT
3685 E. Ž6TH ST. 
CLEVELAND. OHIO 

216-441-3898 
<8-145

PRESSMAN
OPPORTUNITY FOR RIGHT MAN. 
MUŠT BE EXPER1ENCED TWO- 
COLOR HARRIS PRESS OPERATOR, 
DAY SHIFT, 8 HOURS PER DAY. 
CLEAN SHOP. WRITE GALION 
PRINTING SERVICE, P. O. BOX 396, 
GALION. OHIO 44833, STATING 

YOUR QUALIF1CATIONS, OR CALL 
AREA

(419) 468-1422
(8-10)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
IST CLASS SKILLED
BORING MILL 
OPEROTORS 
TOOL ROOM 
MACHINISTS 

FITTERS
EXPERIENCED IN 

WELDMENTS.

Hofley Mfg. Co., ”Warren’s 
Largest Job Shop”—30 yrs. of 
steady work.. Excellent benefits 
& working conditions, top pay 
with overtime.

APPLY IN PERSON

HOFLEY MFG. CO.
22534 GROESBECK HWY 

WARREN, MICH.
(8-14)

WANTED IST CLASS

AUTOMATIC
SCREW MACHINE 

OPERATORS 
SETUP MEN

Acme Gridley. Exp’d. only. Permanent 
position, top vvages. The best fringe 
benefits and good working cond. Lot s 
of overtime, profit sharing program. 
SOLAR MACHINE PRODUCTS CO. 
29350 Northline Romulus, Mich. 

313-941-3700
(8-11)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Kazys Bobelis, ALT 
pirmininkas, būdamas Wa- 
shingtone prezidento Nixo- 
no inauguracijos iškilmėse, 
turėjo progą susitikti su 
šen. Charles Percy, kuris 
labai maloniai sutiko globo
ti Vasario 16-tos minėjimą 
senate. Taip pat buvo pro
gos susitikti su kongresma- 
nu Daniel Flood, kuris su
tiko globoti Vasario 16-tos 
minėjimą atstovų rūmuose 
ir pakvietė kun. Adolfą Sta
sį sukalbėti invokaciją tą, 
minėjimo dieną, kongrese. 
Minėjimai numatyti vasa
rio 15 d. arba 16 d.

Šen. Percy ir kongresma
nas Flood jau daugelis me
tų kaip sutinka būti mūsų 
Tautos šventės minėjimo 
globėjais Washingtone.

VINCO VILKO 
ĮPĖDINIAMS

Pereitais metais rugsėjo 
mėnesyje New Yorko apy
linkėje mirė Vincas VIL
KAS, Amerikoje žinomas 
dar kaip William Wolfe, pa
likdamas apie trisdešimt 
tūkstančių dolerių vertės 
turtą. Artimiausia žinoma 
giminaitė buvo Anna Vait- 
kevičius-Watkering, gyve
nusi 6 Sumrner St., Law- 
rence, Mass., bet šiuo metu 
ir jos gyvenamoji vieta ne
žinoma.

Velionis buvo gimęs 1883 
m. rugsėjo 23 d., Ukmergės 
apskrityje.

Giminės arba apie juos 
Einantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke: Consu- 
lat General of Lithuania, 41 
West 82nd Street, New 
York, N. Y. 10024.

JUNO BEACH

PAMINĖJO KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMĄ

Juno Beach šauliu gran
dis sausio 21 d., šaulių J. I. 
Kapčių svetainėje minėjo 
Klaipėdos Krašto 50 m. at
vadavimo sukakti.

Prezidiumą sudarė gran
dies pirm. P. Mikšys, susi
rinkimo pirm. J. Kančius ir 
sekr. A. Pilipavičienė.

Susirinkimas tylos minu
te pagerbė žuvusius Klaipė
dos atvadavime. Invokaci- 
ia sukalbėjo šaulys kun. A. 
Bielskis, žuvusiems pagar
bos ir meilės intencija visi 
sugiedojo Marija, Marija. 
Klaipėdos Krašto atvadavi
mo dalyvis inž. A. Skučas 
laikė paskaitą "Klaipėdos 
Krašto atvadavimas”. Pre
legentas savo gyvu žodžiu 
išsamiai papasakojo Klaipė
dos Krašto 1923 m. sukili
mo istoriją ir jo paties iš
gyventus tos karžygiškos 
kovos momentus. Susirinki
mas dideliu dėmesiu klausė
si paskaitos. Pirm. Mikšys 
visų vardu nuoširdžiai pa
dėkojo inž. Skučiui už pa
skaitą.

Narių skaičiui padaugė
jus, Juno Beach šaulių 
grandis, susirinkimui vien
balsiai pritarus, persiorga
nizavo į didesnį vienetą — į 
Juno Beach šaulių būrį. Su
sirinkimas išrinko būrio 
valdybą: pirm. P. Mikšys, 
vicepirm. V. Mazoliauskast 
parengimų vadovas J. Kap- 

A. A.

LEONUI KAZĖNUI
mirus, jo žmonai BRONEI, dukrai SAULEI, sūnui 
DAINIUI ir broliui JULIUI KAZĖNUI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Barbara ir Vacys Petkai 
Jadzė ir Vladas Dautai

čius ir kontrolės komisiją: 
A. Pilipavičius ir I. Kap- 
čienė. Džiugu paminėti, kad 
į šį šaulių būrį įstojo ir- 
senos kartos lietuvis patrio
tas A. Pakšys ir jo dukra 
Hilda jau čia gimusi ir au
gusi. Įstojo ir buv. mati
ninkas M. Tamulėnas, lietu
vių žurnalistų sąjungos na
rys, jau 8 metai su savo 
žmona, buv. mokytoja, besi
džiaugiąs Floridos saulute.

Sekantis susirinkimas 
įvyks šio būrio šaulių mielų 
kanadiečių A. Pilipavičių ir 
A. Dirsių didžiuliame ant 
jūros kranto motelyje 
Ocean Lodge, 570 Ocean 
Dr., Juno Beach, N. Palm 
Beach, Florida 33408, telef. 
(305) 848-5528.

Susirinimas baigtas Lie
tuvos himnu. (em)

HARTFORD

• Nepriklausomybės šven-. 
tės minėjimas Hartforde 
įvyks sekmadienį, vasario 
11 dieną., šv. Trejybės baž
nyčioje, Capital Avė. 10 v. 
ryte bus laikomos iškilmin
gos šv. Mišios, kuriose or
ganizuotai dalyvaus įvairios 
vietos organizacijos, ir pri
taikyta pamokslą pasakys 
kun. kleb. Juozas Matutis. 
Tos dienos popietėje, 3 vai., 
Lietuvių Piliečių Klube, 227' 
Larence St. įvyks iškilmin
gas minėjimas, kurio metu 
pagrindinę kalbą sakys LB 
Centro Valdybos pirminin
kas Vytautas Volertas. Pa
sirodys Hartfordo šeštadie
nines mokyklos tautinių šo
kių grupė.

Hartfordo apylinkės ir ki
tų vietovių lietuviai nuošir
džiai kviečiami atlikti savo 
patriotinę pareigą ir daly
vauti šiuose minėjimuose. 
Moterys ir mergaitės prašo
mos atvykti su tautiniais 
rūbais.

DIRVAI
AUKOJO
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai ;

K. Siliūnas, Flushing  7.00
J. Pročkys, Chicago..........5,00
L. Puskepalaitienė, Detroit 7.00
J. Kučingis, Los Angeles ..12.00 
J. Staškus, Yonkers...........2.00
S. Tallat-Kelpša,Baltimore3.00
T. Repčys, Hamilton...........2.00
F. Prekeris.Stamford......... 2.00
J. Grebliauskas, Chicago ...4.00 
P. Malėta, Chicago............ . 2.00
A. Grigaitis, SterlingHts... 2,00 
J. JasinevCleveland.. 3.00
J. Vedegys,Chicago............2.00
J. Adomaitis, Rochester ....2.00
V, Bagdonavičius, Phila...... 2.00
N. Matijošaitis, L, A......... 10.00
B. Karazija, Chicago ....... 2,00
G. Žilionienė, New York..,. 2.00
A. Mačiuika, Chicago.......12,00
K. Starinskas, Wikcliffe ... 2.00
H. Dilys, Chicago................ 2.00
J. Liauba, Cincinnati......... 1.00
A. Sajauskas, Baltimore ... 7.00
B. Magdušauskas,

W. Germany ................ 2.00
J. Žemaitis, Chicago ....... 7.00
B. Basiulis, Long Beach ... 2.00
K. Valužis, Elizabeth ........ 2.00
J. Mockus, Cleveland........ 7.00
K. Biskis, Downers

Grove............................2.00
V. Mazoliauskas, Lake

Worth ............................2.00

Los Angeles Tautinių Namų salėje įvykęs Klaipėdos krašto sukilimo minėjimas sutraukė nemažai pub
likos. Nuotraukoje publika klausosi įdomios pik. J. Andrašūno paskaitos. L. Kanto nuotrauka

Pik. J. Andrašūnas, buvęs Klaipėdos komendantas, pasakoja 
įdomius prisiminimus. L. Kanto nuotrauka

DETROIT

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Detroito skyrius anks
čiau kiekvienais metais su
rengdavo Vasario 16 dienos 
paminėjimą. Kurį laiką šį 
tradicija buvo lyg ir pa
miršta. Dabartinė skyriaus 
valdyba, prisimindama tą 
ankstyvesnį gražų paprotį, 
š. m. vasario 10 d., šeštadie
nį, 6 vai. p. p., Lietuvių Na
muose rengia Vasario šešio
liktosios išvakares su pro
grama ir kava su sporgomis 
bei pyragaičiais.

Programoje numatoma 
visuomenininkės ir istori
kės Stefanijos Kaunelienės 
kalba tema "Vasario šešio
liktosios reikšmė lietuviams 
tautiniu atžvilgiu”, visuo
menininko ir žurnalisto Vla
do Paužos pranešimas "Tau
tinės spaudos reikalai” ir 
Jonas Švoba pristatys žur
nalą "Naujoji Viltis”. Vai
šių metu galės vykti laisvas 
spaudos ir kitais reikalais 
pasikalbėjimas, pageidavi
mai, be to, ir pranešimas 
apie 1973 metų Tautinės 
Sąjungos Seimą, šaukiamą 
ir rengiamą Detroito pašo
nėje.

ALT S-gos Detroito sky
rius kviečia visus Detroito 
ir apylinkių lietuvius su sa
vo draugais ir pažįstamais 
dalyvauti j ų rengiamose 
Vasario šešioliktosios išva
karėse.

Išlaidoms padengti pa
geidaujama $2.00 auka nuo 
asmens. Likutis nuo išlai
dų, jei jo būtų, bus paskir
tas Dirvai ir Naujajai Vil-

A. Rūkštelė, St. Petersburg 4.00 
T. Penikas, Woodhaven .... 2.00
B. Sutkus, richmond Hill.. 2.00
E. Čapas, Mineral Wells .. 7.00 
A. Puskepalaitis, Boston ... 1.00 
A. Saulaitis, Oakville .......... 1.00
V. Tiškus, Cleveland........3.00
J. Doba, E. Hampton........ L00
P. Mikšys, Juno Beach .... 3.00 
J. Bagdonas, Woodhaven ... 2.00 
A. Mišelis, Chicago......,... 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

čiai paremti. Automobilius 
saugos pasamdyta policija.

RADIJO ŠVENTĖ
Amerikos Lietuvių Radi

jo Klubas "Lietuvių Bal
sas” radijo savaitės užbai
gimui pasirinko sausio 21 
d. ir ta proga surengė "ge
gužinę po stogu” Lietuvių 
Namuose.

Veikė įvairių valgių bu
fetas, skanių gėrimų baras, 
turtingas dovanų stalas ir 
buvo išdalintos atskiros do
vanos, kurios teko: Alek
sandrui Jodinskui, Jonui 
Švobai, kun. Domininkui 
Lengvinui ir Vladui Stoš
kui.

Pasisekimas šios "gegu
žinės” skaitomas iš geriau
sių. Ją aplankė apie 250 
žmonių.

Dovanų stalo tvarkė: Vin
cas Kankalis ir Petras Mar- 
čiukaitis. Bare svečiams par 
tarnavo: Feliksas Blauzdys 
ir Juozas Murinas. Maistą 
paruošė ir prie stalų patar
navo: Sofija Dryžienė, Sta
sė Urbonienė, Erna Gar- 
liauskienė, Pranė Televičie- 
nė, Ona Valienė ir p. Bač- 
kaitienė. Prie kasos darba
vosi: Antanas Janušis ir 
Jurgis Rekašius. Visuose 
darbuose talkininkavo: Ka
zys Gogelis ir Stasys Gar
liauskas. Muziką tvarkė ir 
informaciją teikė Vacys 
Urbonas.

Visi atsilankusieji yra 
dėkingi radijo klubui už 
šios gegužinės surengimą.

LIETUVIŲ NAMŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namų Draugi
jos metinis narių susirinki
mas sausio 21 d. nebuvo 
gausus. Atvykusiųjų narių 
skaičius nesudarė nei pusės 
esamų draugijoje narių 
skaičiaus.

Susirinkimą pravedė My
kolas Vitkus, sekretoriavo 
Albinas Grigaitis. Jis ir 
praeitų metų susirinkimo 
protokolą perskaitė, o Lie
tuvių Namų padėtį nušvie
tė pirmininkas dr. Vytau
tas Mileris.

Lietuvių Namams išlai
kyti metams reikalinga 

12,000.00 dol. Dariaus ir Gi
rėno klubas už išnuomotas 
jiems patalpas sumoka 
7,200.00 dol., o iš kur paim
ti kitus? Organizacijos sa
les parengimams nori gauti 
papigintomis kainomis arba 
veltui. Be to reikalinga 
baigti tvarkyti parkinimo 
aikštes. Jas reikalinga iš
drenuot!. Jų sutvarkymui 
reikalinga 5,000.00-6,000.00 
dol. Baigęs savo pranešimą, 
pirmininkas pareiškė, kad 
pareigų atsisakąs ir prašė 
išsirinkti kitą pirmininką. 
Vicepirmininkas Jonas At- 
kočaitis irgi pareiškė, kad 
atsistadina, o taip pat ir 
iždininkas Jonas Maršalko- 
vičius.

Revizijos Komisijos aktą 
perskaitė Vincas šarka. 
Akte pažymėta, kad knygos 
vedamos tvarkoje ir Lietu
vių Namai praeitais metais 
turėjo: pajamų 12,505.58 
dol. ir išlaidų 12,277.54 ir 
likutį sausio 1 d. 1973 m. 
228.04. Vincas šarka patei
kė ir visas nuo namų įsigy- 
jimo pajamas ir išlaidas. Ir 
jų būta jau ne tiek maža: 
196,723.38 pajamų ir tiek 
pat išlaidų. Lietuvių Namai 
turi skolos 1,000.00 dol.

Dėl Lietuvių Namų tvar, 
kyma ir jų apyskaitų buvo 
daug diskutuota ir kalbėta 
ir į šias diskusijas buvo įsi
jungusių daug narių. Jas iš
diskutavus buvo patvirtin
tos ir pirmininkui ir valdy
bai už gerą namų tvarky
mą pareikšta padėka.

Priėjus prie valdybos rin
kimų, visi pasiūlyti į valdy
bą kandidatai nesutiko kan
didatuoti ir susirinkimo na
riams išsivaikščiojus nebu
vo iš ko rinkti valdybos.

STANLEY TOOLS
Has Employment Opportunities

FOR

• E. D. M. OPERATOR
• INDUSTRIAL ELECTRICIAN
• MAINTENANCE MACHINISTS
• MILLWRIGHTS
• TOOL & DIE MAKERS

lf you are experienced in any of the listed job skills, STANLEY TOOLS 
can offer you good wages steady work, advancement and a full range 
of fringe benefits. Apply at:

STANLEY TOOLS
140 Chapel St. Newark, N. J.

OR PHONE 201-344-3545

An Equal Opportunity Employer

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......... dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romaną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

Adresas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Rinkimai atidėti ateinan
čiam susirinkimui.

• Bilietai į "Varpo” kon
certą įvykstanti vasario 4 
d. Mercy kolegijos patalpo
se įsigyjami : Prie šv. Anta
no bažnyčios pas Albertą 
Misiūną, šv. Petro bažny
čios — Martyną Stoni ir 
Dievo Apvaizdos bažnyčios 
— Joną Urboną. Varpo cho
re dalyvauja daug jaunimo 
ir jam vadovauja muzikas 
Aleksas Ambrozaitis.

• Svarbūs susirinkimai. 
Vasario 11 d., 12:15 vai. 
Lietuvių Namuose įvyksta 
LB Detroito apylinkės ir va
sario 12:15 25 Stasio But
kaus šaulių kuopos susirin
kimai.

A. Grinius

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Hot Springs, Ark. 333 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
tęlis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho, 
Įinius gėrimus. Įmokėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.

MACHINE 
OPERATORS 
EXPERIENCED 

Mušt be able to speak English 
JACO PRODUCTS 
3400 Hamilton Avė.

Cleveland, Ohio
(5-11)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

DIE MAKERS
ON PROGRESSIVE and SHEET 

METAL DIES.
Mušt be able read blue prints. 

IST & 2ND SHIFTS.
DEARBORN, MICH. LOCATION 

Call 5 13-581-7500 ask for Mr. RAY 
(4-10)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS

DIE MAKERS
MUŠT BE EXPER1ENCED IN

FOLDING CARTON 1NDUSTRY. 
Excellent opportunity for right man 

with growing medium size company.
Write to POST OFFICE BOX 58 

FORT WAYNE, IND. 46801 
OR CALL 219-743-0158 

An Equal Opportunity Employer 
(7-9)

WANTED AT ONCE EXPER1ENCED

I.D. GRINDERS 
O1D. GRINDERS

EDM OPERATORS 
top wages for qualified men. 

Excellent vvorking conditions and 
fringe benefits including profit shar 

ing and overtime.
Apply in person at:

WOL VĖRINĖ 
CARBIDE DIE CO.

2613 Industrial Row
(off of Coolidge — betw. 14/15 

Mile Rds., Troy, Mich.) 
An Equal Opportunity Employer 

(6-12)
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