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ATSAKOMYBĖ UŽ VIETNAMĄ
AMERIKOS VISUOMENĖJE IR SPAUDOJE VIS 
DAŽNIAU KELIAMAS ATSAKOMYBĖS DĖL 
PADĖTIES VIETNAME KLAUSIMAS, NES 
JAV PRISIĖJO STOTI Į KOVĄ JOMS MAŽIAU

SIAI PALANKIOSE SĄLYGOSE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Skelbiama, kad prezidentas 
šiuo metu esąs daugiausiai susi
rūpinęs krašto finansinėm prob
lemom, girdi, kaip sumažinti ne
išvengiamą deficitą ateinančių 
metų biudžete. Kolumnistas Mar- 
quis Childs tam netiki. Nuospren
dis apie deficito didumą esanti 
tik maža dalis daug didesnio 
sprendimo, kurį ilgiau nebegali
ma atidėlioti.

O tas sprendimas esąs, ar ka
ras Vietname turįs būti išplės
tas į pilnutinį konfliktą, ar toliau 
tęsiamas tik kaip "part-time 
war". Tai vienas iš sunkiausių 
sprendimų bet kada atsistojusių 
prieš JAV prezidentą.

Ir kaip tik tokiu momentu, jei 
patikėti kolumnistams Rowland 
Evvans ir Robert Novak, laikoma 
tikra, kad prezidento asmeninis 
patarėjas užsienio politikos rei
kaluose Harvardo profesorius 
McGeorge Bundy pasitrauks iš 
savo pareigų, kurias jis ėjo pen
kis metus. Jis esąs pakviestas 
"Ford Foundation" prezidentu 
su 75.000 dolerių atlyginimo me
tams ir prezidentas Johnsonas, 
sužinojęs apie tą pasiūlymą, ne
atkalbinėjęs Bundy jo nepriimti...

Reikia prisiminti, kad Bundy Į 
tas pareigas buvo paskirtas pre- 
zidęnto Kennei"nelabai pa
sitikėjo valstybės Departamentu. 
Laikui bėgant Kennedy nepasi
tikėjimas ir nepasitenkinimas 
Valstybės Sekretorium Dean 
Rusk vis didėjo. Taip, bent aiš
kina intymus Kennedy patarėjas 
istorikas Arthur M. Schlesinger 
Jr. savo knygoje "A Thousand 
Days: John F. Kennedy in the 
White House" (1.087 psl. kaina 
$9, Houghton Mifflin leidykla) Pa
sak jo, prezidentas Kennedy Vals
tybės Departamentą laikęs koše- 
liena, "a bowl of jelly", o Rusk 
nė vienu svarbiu klausimu nepa
reiškęs savo nuomonės. Todėl 
nestebėtina kad laikui bėgant Mc • 
George Bundy įgavo vis didesnę 
įtaką į buvusį prezidentą.

Dabartinis prezidentas Rus- 
ką daugiau vertinąs ir Bundy 
pasitraukimas, anot Evans ir 
Novak, reiškiąs:

pirma -- prezidentas Johnso
nas daugiau kišis į užsienio po
litikos reikalus negu anksčiau;

antra -- Valstybės Departa
mentas atgaus dalį savo galios, 
kurią Bundy iš jo buvo atėmęs 
paskutinius metus.

Šiaip ar taip prezidentas pats 
turi padaryti sprendimą ir už tai 
būti atsakingas prieš tautą ir is
toriją. Lygiai taip pat kaip pre
zidentas Kennedy turėjo pats nu
spręsti, ką daryti Kubos metu 

ir pasirodė esąs per 'minkš
tas*.

Žinia, tas sprendimas nėra 
visiškai laisvas. Prezidentą įtai
goja jo patarėjai ir bendros nuo
taikos krašte. Kennedy tikėjosi 
pagalbos iš intelektualinių sluoks
nių, kurie turėtų jam padėti 'pa
judinti Ameriką pirmyn’. Ta
čiau pagalbos iš tos pusės su
laukė nelabai daug. Tai geriau
siai parodo tas pats Vietnamo 
karas.

Sutinkant, kad prezidentas John r- vadinamą viešąją nuomonę. Iš vi-' 
sonas iki šiol neturėjo kitos iš
eities, kaip toliau grimsti Į tą 
paveldėtą iš Kennedy balą, kad 
pasitraukimas iš Vietnamo būtų 
katastrofa su nepaprastai sun
kiom JAV pasėkom, kartu reikia 
konstatuoti, kad JAV stojo į at
virą konfliktą su komunizmu joms 
nepalankiausiose sąlygose. Juk 
jei, pavyzdžiui, prezidentas Ei- 
senhoweris būtų drįsęs įsimaišy
ti į Vengrijos sukilimą, tai even
tualiai galėtų išsivystyti į eilę 
kitų sukilimų Sovietų imperijo
je. Nuotaikos tam tada buvo pa
lankios. Taip pat ir privertimas 
pasitraukti iš Kubos sovietams 
būtų davęs milžinišką smūgį, po 
kurio jie vargiai beatsigautų. Bet 
vietoje to, JAV įsivėlė į karą 
Azijos džiunglėse, kurio laimėji
mas, t.y., išlaikyrtras pfetimo 
Vietnamo dabartiniame statuse, 
kaštuos daug žmonių ir medžia
ginių aukų, o komunizmui suduos 
palyginti nelabai smarkų smūgį. 
Greičiausiai tiek, kiek ir Pietų 
Korėjos išgelbėjimas.

Ar Kennedy būtų kitaip pasi
elgęs negu dabar Johnsonas? Klau
simas teoriškas,tačiau Theodore 
C, Sorenson, knygos "Kennedy" 
(783 psl. kaina $10, Harper &

De Gaulle turės persirungti 
su Mitterandu

* PRANCŪZUOS PREZIDEN
TAS GEN. CHARLES DE GAUL
LE per gruodžio 5 d. rinkimus 
laimėjo 43,9% balsų ir gruodžio 
19 d. turės persirungti su sekan
čiu iš eilės daugiausia balsų ga
vusiu kandidatu Franęois Mitte- 
rand, kuris, remiantis komunis
tų, socialistų ir radikaliųjų so
cialistų partijų balsais, surinko 
32%.

Rinkimų duomenys apvylė op
timistinius spėliojimus, kad de 
Gaulle laimėsiąs absoliutine bal
sų dauguma.

Spauda, komentuodama rinki-

Row leidykla) autorius teigia ži
nąs atsakymą. Pasikalbėjime su 
Chicago Tribūne BOOKS TODAY 
priedo redaktorium Robert Cro- 
mie (žiūr. gruodžio 5 d. Nr.) So- 
renson aiškina, kad tas klausimas 
jam labai dažnai statomas ir, ap
lamai imant,abiejų prezidentų pa
žiūros yra tokios pat (are vir- 
tually the sėme). O jis turėtų ži
noti, nes per paskutinius J.F. 
Kennedy vienuolika metųSorenso- 
nas jam parašė visas kalbas.

I
Išvada? Taip vadinamų Ameri- 

kos intelektualinių sluoksnių {na- , 
šas J jos užsienio politikos vedi
mą buvo labai nelaimingas.

Jie serga polinkiu Į savižudy
bę. Jų svajonė pasaulį tvarkyti 
per Jungtines Tautas su sovietų 
talka neturi jokio realaus pagrin- , 
do, tačiau smarkiai nuteikė taip

so.ideologijos įmaišymas {prak
tišką politiką buvo nepaprastai 
žalingas. Castro buvo "geresnis” 
už Batistą, nors prie to visiems 
buvo geriau gyventi. Britams, ku
rie panašiai galvoja kaip ameri
kiečiai, nemažai kaštuoja kova 
su Rhodezijos premjeru IanSmith, 
kuris paskelbė savo krašto ne
priklausomybę, norėdamas išlai- kimo centre vyrai dirba 24 vai. 
kyti jo civilizacijos lygį. Kovoja- be.I’ert.ra“kŲ* .LoVj11.darta proSa 
ma dėl to, kad Rhodezija yra vai ■ 
doma "ne demokratiškai". Bet 
tuo pačiu laiku Konge save va
dinąs generolu Mobutu nuvertė 
prezidentą Kasavubu ir pats pa
siskelbė prezidentu penkiems 
metams. Ir dėl to niekas nepaju
dina nė mažojo pirštelio! Iš viso, 
Afrikoje nėra nė vieno demokra
tinio režimo, išskyrus rasistinę 
Pietų Afriką. Niekas nesijaudina 
ir dėl to, kad praktiškai kiekvie
ną komunistinį kraštą valdo tik 
labai maža mažuma.

Atrodo, kad pats laikas grįžti 
prie taip vadinamos "realios" 
politikos, nes šiaip ar taip įvy
kiai veda prie būtinybės pažiūrė
ti realybei J akis. Taip,kaip dabar 
Vietname. Deja, tai daroma ne 
savo, bet priešo palankiausiose są - 
lygose.

mų rezultatus, pasisako, kad pran
cūzai nepritarę de Gaulle užsie
nio politikai.

* JAV ASTRONAUTAI F. Bor- 
man ir J.A. Loveli jr., skrendą 
savo 14' dienų išsilaikymo erd
vėje misijoje, pirmą naktį abu 
kartu ramiai išsimiegojo. Tai 
kartu parodo, kad jųjų raketa vei
kia be priekaištų ir tikimasi, kad 
misija pasiseks 100%, Pirmąjį ry
tą pabudęs astronautas Loveli per 
radijo prisistatė jų skridimo se
kimo centrui: "Labas rytas, jau 
laikas jums pradėti darbą!" Se-

Vliko 1965 m. seimo prezidiumas: Vliko pirm. V. Sidzikauskas, seimo vicepirm. A. Vasaitis, pirm. V. 
Simaitis, sekr. A. Budreckis. Tribūnoj PLB valdybos atstovas dr. J. Puzinas. Apačioje grupė seimo da- 
lyvių. R. Kisieliaus nuotrauka

pridūrė: "Turimedvi savaites ap
mokamų atostogų!"

* KOMUNISTINĖS JUGOSLA
VUOS viceprezidentas A. Ranko- 
vič, atidarydamas naują hidro
elektros stotį, pareiškė, kad tas 
naujas laimėjimas buvo įmano
mas atsiekti dėka palankiomis są
lygomis suteiktos JAV vyriausy
bės 15 mil. dol. paskolos. Pasko
la ženklinanti abiems kraštams 
naudingą ir konstruktyvų ekono
minį bendradarbiavimą...

* KATALIKŲ BAŽNYČIOS SU
VAŽIAVIME priimtų nutarimų 
pasėkoje galimas katalikų ir rytų 
ortodoksų bažnyčių apsijungi- 
mas. Numatomas popiežiaus Leo
no IV ir patriarcho M. Caeru- 
larijaus ekskomunikacijos panai
kinimas. Tas ekskomunikavimas 
savo laiku privedė prie skilimo. 
Abiejų bažnyčių dogma ir dvasia 
yra artimiausia ir jų susijungi
mui nėra didesnių kliūčių.

Tuo tarpu paskelbtas dokumen 
tas, siekiąs panaikinti žydų kal
tę už Kristaus nužudymą ^susi
laukė aštrios rabinų kritikos. 
Įžymus JAV žydų rabinas Myron 
Silver pareiškė, kad "yra tame 
dokumente geros valios, bet li
ko ir tradicinė arogancija mi
sijos ir dogmatinės prielaidos, 
kad yra tik viena tiesa ir kad 
tik viena bažnyčia tą tiesą skel-

KADA BUS DUOTA LIETUVAI
APSISPRENDIMO TEISE?

VLIKO PIRMININKAS V. SI
DZIKAUSKAS pateikė JAV amba
sadoriui Artūrui J. Goldbergui 
paklausimą, ką Jungtinės Tautos 
daro ir ką mano daryti, kad nau- 
dojiAiasis laisvo apsisprendimo 
teise taptų vėl galimas Rytų ir 
Vidurio Europos tautoms, ypatin
gai Baltijos valstybėms.

Paklausimas buvo įteiktas raš
tu, gruodžio 2 d., po ambasado
riaus kalbos ForeignPolicyAsso- 
ciation pietuose, kur jis buvo pa
grindinis kalbėtojas, ir kuriuose 
Vliko pirmininkas V. Sidzikaus
kas dalyvavo pakviestas kaip Pa - 
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
pirmininkas. (ELTA)

MONTEVIDEO MIESTE, Urug
vajuj, lapkričio 13 dieną irgi bu
vo pabaltiečių manifestacija, so
lidarizuojanti šutą dieną New Yor
ke vykusia manifestacija. Ji ne
buvo tokia didelė, kaip New Yor
ke, ir vyko Ateneorūmuose,Lais
vės aikštėje, be eisenos. Dalyva
vo lietuvių ir latvių delegatai iš 
Urugvajaus ir Argentinos ir bū
rys argentiniečių, atstovavusių 
Demokratinį Antikomunistini 
Centrą ir katalikų jaunimo sąjun- 

jaus senatorius B. Lopez Tole
do. Dalyvavo Lietuvių-Urugvajie - 
čių Sąjungos pirm. J.P. Marti- 
nez Bersethbe, prof. R. Katzen- 
bach, dr. A. Giordano, rašytoja 
L. Cortipas j r kelios dešimtys 
kitų. Ypatingo dėmesio sukėlė 
netikėtai atvykęs Įžymus prieš 
komunistinis kovotojas kubietis 
dr. L. ConteAguero,puikus kalbė
tojas, palyginęs Baltijos valsty
bių tragediją su komunizmo grės
me Pietų Amerikoje. C. Juknevi
čius, Lietuvai Išlaisvinti Centro 
ir ACEN delegacijos pirmininkas 
Argentinoje, nušvietė sovietinio 
imperializmo padarinius Balti
jos kraštuose. Kalbėjo CADA 
pirm. dr. M. Saavedra ir kiti, 
pareiškę pritarimą šiam baltie- 
čių aktui ir jų manifestacijai 
New Yorke.

Apie Įvykį žinias išsiuntinėjo 
UPI, AEP ir NA agentūros. Ra
šė EI Dia, EI Plata, EI Diario 
Espanol dienraščiai. Clarin radi
jas Laisvės Balso programoje 
perdavė visą akto eigą. Numato
ma, kad iš įrašų programa bus 
dar perduota iš Radio New York 
World Wide (ispaniškai). Argen- 
tiniečiai ir urugvajiečiai padė

LAOS

Mao: - Skubėk, aš dar kitam turiu duoti lašų...

Vasano 16 Gimnazijos didžiausia klase yra antroji klasė, joje mokosi 24 mokiniai, firmoj eiiej iš 
kairės stovi: klasės auklėtojas mokyt. Fr. Skėrys, Orjana Marčinskaitė, Erika Česnaitė, Irena Klevins- 
kaitė, klasės seniūnė Zelma Dilbaitė, Algis Valiūnas. Antroj: Lina Nernaitė, Birutė Gaidytė, Vanda Plu- 
čaitė, Aldona Gumuliauskaitė, Regina Markevičiūtė, Kristina Žutautaitė, Antonia Klevinskaitė, Stasys 
Saksas. Trečioj eilėj: Valentina Grovaitė, Vytautas Simonavičius, Manfredas Krauzė, Algis Bartaška, 
Mykolas Liškus. Ketvirtoj eilėj: Aldona Subačiūtė, Tilo Radionovas, Egonas Neijus, Mykolas Hilchenas, 
Eduardas Ditrikas, Ervinas Lengvinas.
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ŠPIONAŽO TINKLE (5]
—

Sovietai nudžiugo, lyg būtų
laimėję stambų laimikį

Švediją. Rinkdamas sovietams in
formacijas apie anglų priešlėktu
vinę apsaugą ir amerikiečių stra
teginę aviaciją, amerikiečiams 
jis duodavo informacijas apie so
vietų aviaciją.

Patį didžiausį patarnavimą jis 
padarė amerikiečiams savo ke
lionės metu į Novosibirską, kaip 
švedų aviacijos attache. Sugrįžęs 
iš kelionės jis amerikiečiams nu - bąs visos žmonijos labui, 
rodė dviejų naujų aviacijos bazių 
vietas. Pirmąją jis pastebėjo ke
lionės metu ir jam pavyko nufo-

Tų laikų sovietų karinė po
litika taikėsi prie aplinkybių. Su ■ 
sikūrus Atlanto sąjungai, sovie
tai pradėjo daugiau dėmesio skir - 
ti savo povandeniniam laivynui, 
kad galėtų sukliudyti ginklų per^ 
vežimą iš Amerikos J Europą. 
Sužinoję apie tai, kad didžiau
sias pavojus galįs būti iš oro, 
jie visas jėgas skyrė priešlėk
tuvinei apsaugai, imdami mode
liu Angliją, kurios apsauga karo 
metu pasirodė geriausia.

Po to sovietai ėmėsi už stra
teginės aviacijos klausimo. Ame tografuoti vieną bombonešį per 
rika leido milžiniškas sumas pi
nigų pagerinimui bombonešių, 
kad ji galėtų nuskristi ilgiausią 
kelią. Sovietai iki tam laikui šią 
sritį buvo apleidę. Be to, Ameri
ka uropoje turėjo bazių tinklą, 
tuo tarpu sovietai, neturėjo jokių 
priemonių priartėti prie Ameri
kos.

Sovietų vyriausybė suprato, 
kad jai nėra ko lenktyniauti su 
Amerika didžiųjų bombonešių sta - 
tyboje ir nutarė visą dėmesį skir
ti išvystumui tarpkontinentinių ra
ketų su atominiu užtaisu. Tai bu
vo svarbus nutarimas, kuris ke
liais metais pralenkė Ameriką. 
Po karo, kaip ir amerikiečiai,so
vietai Vokietijoje pasigrobė ne 
tik planus, bet ir mokslininkus, 
dirbusius raketų srityje. Pasi
spaudę jie pralenkė amerikie
čius ir 1957 metais pirmieji {or
bitą iškėlė sputniką.

Atominėje srityje, dėka sa
vo šnipų, jie greit pasivijo Ame
riką.

Wennerstroemui sovietai pave
dė surinkti kuo daugiau žinių apie 
amerikiečių bombardavimo stra
tegiją. Paskui jo prašė sužinoti 
apie raketų gamybą, bet tol kol jis 
bus Maskvoje, tas jam sunkiai bū
tų pasiekiama.

Wennerstroem tarnavo dviem 
ponams, nekalbant apie tretįjį —

vietų žvalgyba yra "defenzyvinė" 
o amerikiečių "ofenzyvinė". To
kiu būdu Wennerstroem dirbda
mas sovietams jautėsi, lyg pade
dąs išlaikyti tarp abiejų blokų 
lygsvarą. Lemenov jam aiškino 
kad sovietų žvalgyba siekianti 
sulyginti jėgas su vakarais ir 
tokiu būdu tarnaujanti taikos iš
laikymui, kad sovietų šnipas dir-

Iš Wennerstroem parodymo ma 
tyti, kad Lemenov greit pamatė 
švedo ambicijas ir stengėsi jas 
išvystyti. TaspasisekėirWenner- 
stroem didžiavosi vaidmeniu, ku
rį jis vaidino šaltajame kare.

Maskvoje Wennerstroem šeima 
gyveno penkių kambarių bute, ku
rį nuomojo švedų vyriausybė. Va
karų diplomatai Maskvoje gyve
na izoliuoti, tad jų šeimos drau
gauja tarpusavyje. Wenner- 
stroem greit pasidarė populia
rus anglo-saksų tarpe. Jis gerai 
lošė kortomis, šoko ir buvo ma
lonus kompanijoje.

Gal kiek krito į akis jo perdi- 
delis išlaidingumas. Jis gyveno 
plačiau, negu leido jam jo al
ga, Bet visi rado, kad tai norma
lu, nes žinojo, kad jo žmonos tė - 
vai Švedijoje yra labai turtingi.

Kaip aviacijos attache, jis dir
bo tik su aukštaisiais ambasa
dos pareigūnais ir dalyvauda
vo visose konferencijose su am. 
basadoriumi, patarėju ir kariniu 
attache gen. Juhlin-Dannfelt. Pas
tarasis savo karjerą padarė šve
dų žvalgyboje, bet jis niekad ne
įtarė Wennerstroem, gal ir dėl 
to, kad šis mažai sovietams da
vė informacijų iš švedų ambasa
dos. Jo veikimo dirva buvo ame. 
rikiečių ambasada.

Švedija savo aviacijos attache 
turėjo tik trijose sostinėse: Lon
done, Maskvoje ir Washingtone.

vagono W.C. langelį. Fotografi
ja tap gerai pasisekė, kad buvo 
matomos bombonešio detalės. 
Antrąją bazę jis nustatė iš vie
no miesto skelbimų lentos, kurioj 
buvo paieškomas specialistas 
meteorologistas.

Tačiau iš viso ko matyti, kad 
Wennerstroem daugiau informa
cijų davė sovietams negu ame
rikiečiams, ir jo veiklos svoris 
vis labiau krypo į sovietų pusę. 
Gal tai iš praktiško taško žiū
rint. Jis vietoje galėjo gauti in
formacijų apie vakariečių gyny
bą, dėka savo kontaktų su vaka
rų ambasadomis. Priešingai, kad 
patenkinti amerikiečius, jis turė
jo keliauti po Sovietiją, kas jam 
buvo nelengva. Tad gal normalu, 
kad jam patogiau buvo šnipinėti 
sovietams.

Bet kas labiau favorizavo jį 
dirbti sovietams, tai bendradar
biavimas su gen. Lemenovu. Wen- 
nerstroem sako, kad jis turėjęs 
didelę asmenybę ir turėjęs stip
rią įtaką į visus, kurie su juo 
dirbo.

Lemenov buvo per daug pro
tingas, kad bandytų Wenner- 
stroem padaryti komunistu. Sa
vo pokalbiuose jis Wennerstro- 
emui aiškindavo tarptautinės po
litikos užkulisius, ir Wenner- 
stroem susidarė įspūdį, kad so-

Pavardė ir vardas

Adresas

T ha Slroh &ewsry Company. Detroit 26. MKhigan
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Metų metais mes žinojome ka reiškia ugnis

skoniui

Milijonai amerikiečių dabar tai žino
MAISTE IR ALUJE UGNIS IŠRYŠKINA SKONI. Niekas kitas kaip 
tiesioginė ugnis išgauna sultingumą kepsniuose. Ir niekas kitas nepa
keis virimo ant tiesioginės ugnies, perdavimui alui gerinusį skonį iš 
visų dedamų priedų. Ant ugnies virtas alus yra Senojo Pasaulio tra
dicija. Ragauk šaltą gaivinantį Stroh’s alų. Džiaukis išskirtinu ant 
ugnies išgautu skoniu.

UGNIMI IŠGAUTAS SKONIS

1965 m. gruodžio 8 d.

♦

Ši fotografija bus išstatyta A. Kezio, S.J. foto parodoje Jaunimo Centre Chicagoje nuo gruodžio 11 iki 
18 d. Parodos atidarymas gruodžio 11 d. šeštadienį, 7 v.v. Bus išstatyta apie 70 fotografijų iš įvairių 
Amerikos vietovių, ypač iš vakarinių valstijų — Montana, Wyoming, Utah, California, Arizona, Nevada, 
Colorado ir kt. Ši fotografija daryta Yosemite parke, Calif. 1965 m.

Wennerstroem žinojo, kad vėliau 
kada nors jį galės perkelti į Lon
doną ar Washingtoną. Bet labiau
siai jis interesavosi Washingto- 
nu.

1951 m. rudenį proga pasitaikė, 
švedų aviacijos attache Washing' 
tone susirgo ir turėjo grįžti šve- 
dijon. Vieta pasidarė laisva ir 
aviacijos štabo viršininkas už
klausė Wennerstroemo, ar jis no
rėtų būti paskirtas į Washingto- 
ną. Wennerstroem tuojau telegra 
ma davė sutikimą ir gavo atsa
kymą, kad į naują postą turės 
prisistatyti 1952 m. balandžio 1 
d.

Sovietų žvalgyboje, kai suži
nojo naujieną, buvo didelis siur
prizas ir džiaugsmas. Wenner- 
stroem vėliau teisme pasakojo, 
kad sovietai džiaugėsi, lyg lote
rijoje būtų laimėję didelį laimi
kį.

dęs žurnalo "Le Thyrse" (kovo- 
balandžio nr.) laidą, pavadintą 
"Milosz et nous” (Milašius ir 
mes).

Knyga "Connaissez vous? --

Milosz" gaunama Editions Andre 
Silvaire, 20, rue Domat, Paris 
5-e, France. Kaina 8.95 frankai 
(apie S1.80). (elta)

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina JDirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminirrjai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00(Bus daugiau)

MANIFESTACIJA URUGVAJUJ
(Atkelta iš 1 psL)

jo tris vainikus prie Laisvės sta
tulos Lietuvos laisvės kovoto
jams pagerbti. Konferenciją or
ganizavo Alianza Uruguay-Litu- 
ania, koordinavo K. Čibiras, Liet, 
pas. spaudos attache. (ELTA)

* PRANCŪZŲ KARIUOMENES 
ŽURNALE "Leruban rouge" (Rau
donas kaspinas), 1965 m. 25-27 
numeriuose spausdinamas pulk. 
Jean Chabanier straipsnis "Con- 
naisance de pays Baltiques, dės 
origines a l’independence" (Bal
tijos kraštu pažinimas, nuo kil
mės iki nepriklausomybės). 
Straipsnis iliustruotas ir gerai 
dokumentuotas. (E)

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės,

KAINA $3.00

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, bei 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 DOL.
už keturias knygas.

♦ LITERATŪRA APIE POETĄ 
MILAŠIŲ gausėja. Andre Silvai- 
re leidyklos (Paryžiuje) seri
joje, vadinamoje "Connaisez 
vous?" (Ar pažįstate?), pasiro
dė Jacques Buge veikalas "MI- 
LOSZ". Knygos pradžioje įdė
tas paties O.V.L. Milašiaus au
tobiografinis pareiškimas — Li- 
tuanie. Knyga 126 psL Joje mini
ma, kad Sorbonoj apginta dar vie. 
na tezė apie Milašių — ameri
kiečio Stanley M. Guise "La sen- 
sibilite esoterique de Milosz". 
Taip pat nurodyta, kad Editions 
Universitaires 1965 m. išleido 
Anne Richter veikalą "Milosz", 
Collection dės classiques du XX 
siecle serijoje, o 1964 m. Roger 
Brucher, Briuselyje, yra išlei-

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland. Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintu kainą, — 10 dol.

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
INSUR D
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POGRINDŽIO LIETUVOS BALSAS (3)

DIDŽIOJI PAREIGA
Lietuvių tauta jau ilgus me

tus išgyveno sunkiosesovietųpo
licinio okupacinio režimo sąlygo
se, okupantų be atodairos mora
liškai prievartaujama ir dvasiš
kai žalojama. Tačiau ji vis dar

Stasys Žymantas

LAIŠKAIS

KREMLIAUS TARTIUFAS
Tartiufas yra to paties 

vardo Moliere’o komedijos 
personažas-negirdėtų gabu
mų veidmainys. įsitaisęs Or- 
gono namuose, jis sukasi 
prie savininko dukters, sten 
giasi suvedžioti jo žmoną ir 
užgrobti jo turtą.

Prancūzų istorikas Ernest 
Lavisse, kalbėdamas apie romė
nų užimtą Galiją, sako, jog nė
ra didesnės nelaimės tautai, kaip 
būti pavergtai svetimųjų.

Jei tatai tinka pasakyti, kal
bant apie senąją prieškrikščio
niškųjų laikų Galiją, užimtą aukš - 
tos kultūros romėnų, ką reikėtų 
pasakyti apie pavergtas tautas 
mūsų šimtmečio antrojoje pusė
je? Konkrečiai -- apie tautas — 
Lietuvą, Latviją, Estiją, — pa
vergtas sovietinės Rusijos? Su
laužytos sutartys, ir trys ne
priklausomos valstybės užlietos 
fizinio ir moralinio purvo lava. 
Rafinuotas melas ir tobula nu- 
žmonėjusių enkavedistų fizinio 
ir dvasinio kankinimo technika 
— grobuoniško pavergėjo san
tvarkos pagrindai ir esmė.

Tačiau šiais metais grobuo
niška par excellence sovietinė 
Rusija rengia pavergimo sukak
tis, vadindama jas išlaisvinimu. 
Koks pavergtųjų — lietuvių, lat
vių ir estų Įžeidimas! Koks že
mas moralinis paties pavergėjo 
dvasios lygis! Koks pagaliau gi
lus tartiufiškas - veidmainiškas 
jo charakterio atsiskleidimas!

Kuri gi tauta, kuri valstybė, 
kada ir kur pati savo noru pa
sirinko vergiją? Ir apie kieno ir 
kurią laisvę Kremliaus Tartiu
fas kalba -- politinę, ekonominę, 
religinę ar kultūrinę? Ar gyvuli
niai traukiniai, prigrūsti vyrų, 
moterų ir vaikų, Į Sibirą yra lais - 
vė? Ar laisvė yra Pravieniškių, 
Červenės ir Katyno masinės žu
dynės? Ar laisvė už spygliuotų 
vielų tvorų ir Berlyno gėdos sie
nos?

Kaip grakščiai, kokiu nekaltu 
veidu Kremliaus Tartiufas pri
sistato pasauliui! Jis -- taikos 
mylėtojas. Hitlerio suokalbinin
kas ir kolaborantas, smeigęs pei
liu Lenkijai j nugarą, užgrobęs 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, užpuo
lęs Suomiją, išguitas nei vilkas 
iš Tautų Sąjungos, jis Įsimovęs Į 
togą, Niurnberge sėdi už teisėjų

stalo ir teisia už nusikaltimus, 
kuriuos pats padarė.

Dar gražiau ir nuostabiau pri
sistato jis pavergtiesiems. Jis 
— vyresnysis pavergtųjų bro
liukas. Koks genialus tartiufiš
kos dvasios išradimas! Šiuo vy
resniojo broliuko principu visa 
pavergtųjų apgrobimo ir išnaudo
jimo politika.

Kas, kuris kolūkietis neišsi
žadės paskutinio savo vieninte
lės vištos kiaušinio, kad jo vy
resniojo broliuko žandai apvalė- 
tų? Kuris nesutiks likti basas, 
kad tik jo vyresniojo broliuko 
blizgą batų aulai atsiremtų Į vis 
didėjantį ir žemyn tĮstantĮ pil
vą? Kuris pagaliau lietuvis, es
tas ar latvis nepaliks savo buto 
ir su ryšulėliu ant palinkusių pe- 
čų nepatrauks Į Sibirą, kad tik 
vyresniajam broliukui jo namuo
se būtų šilčiau, geriau ir pato
giau?

Žinome, Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje yra padaryta daug, su
kurta daug. Bet ar tai padaryta ir 
sukurta Kremliaus Tartiufo, o ne 
esto, lietuvio ir latvio rankomis, 
širdimi ir protu?

Ką kas besakytų, kaip ir kurio
mis dumplėmis kas bepūstų, Bal
tijos valstybės yra pavergtos ir 
išnaudojamos. Jei Moliere’o Tar
tiufas vienu prisėdimu sukerta 
dvi kurapkas ir pusę avies šlau
nies, jei Rabelais Gargatua, ku
ris tik gimęs šaukia: gerti, ger
ti, yra reikalingas 17913 karvių 
pieno, tai Kremliaus Tartiufas 
kaip niekur nieko sumaukia vi
sų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
karvių pieną ir vis alkanas.

Moliere’o Tartiufas, net ir de
maskuotas, išlaiko garbingą ir ne - 
kaltą veido išraišką. Toks pat 
ir Kremliaus Tartiufas: garbė, 
tiesa ir žmoniškumas jam yra 
svetimi dalykai. Tačiau jis yra 
apdovanotas nepaprasta veidmai
niavimo galia: sėdi Jungtinėse 
Tautose susitepęs rankas paverg
tųjų krauju, ir graudžiai verkia 
dėl Afrikos tautelių laisvės.

Nepatogumų, žinoma, būna ir 
jam. Būna tada, kai kas nors 
ima ir netikėtai nutraukia kau
kę nuo jo veido. Nepatogu buvo ir 
lapkričio 13, ypač tuo momentu, 
kai mūsų studentų dešimtukas 
kartojimu "Priimkite Baltijos 
valstybes Į Jungtines Tautas" 

tėmė ir timptelėjo tartiufišką jo 
kaukę. (Vk)

KAIP PER GRUODĄ VAŽIUOTI'
Rašantysis sau pačiam rizi

kuoja auto da fe, nesgi minties 
baimėje susitingusiai išeivijos 
daliai teigiamų panašybių 
ieškojimas Dirvos ir Tėvynės 
balso bendradarbių, reiškiamose 
mintyse iš tiesų gali nuskambė
ti Įžūlia erezija. Nors vis dėl
to: nejuokingame Tėvynės bal
so skyrelyje, pavadintame "šypt 
-vypt", š. Aipūnas (ar tik ne bu
vęs chicagietis A. Morkus taip 
šaipingai susislapyvardino?) šai
posi iš neteisingos lietuvių kal
bos išeivijos spaudoje. Pašaipios 
strėlės pirmoje eilėje taikomos 
J. Kardelio redaguojamai Ne
priklausomai Lietuvai , iš ku
rios ir keli kalbinių nesąmonių 
perliukai pacituojami.

Kitos Tėvynės balso laidos 
"Kalbos kampelyje" J. Paulaus
kas jau be pašaipos, bet su — at
rodo — nuoširdžiu susirūpinimu 
kritikuoja išeivijos spaudoje už
sispyrusiai Jsiveisusias kalbines 
klaidas. Pylos gauna Sandara 
už visų antraščių žodžių pirmųjų 
raidžių spausdinimą didžiosio
mis ir toji pati Nepriklausomoji 
Lietuva už nuolatinį neteisingą

tarpeilutinĮ žodžių perkeldinė- 
jimą.

Kvalifikuotų kalbininkų vedami 
Įvairūs kalbos kampeliai išeivių 
laikraštijoje kažkaip baigė iš
nykti. Tik (geriausiąją žodžio 
prasme) V. Rastenis, tarsi koks 
paskutinis lingvistinis mohika
nas, periodiškai ir neatlaidžiaite 
bekariauja su kalbinėmis viešai 
rašančiųjų klaidomis. Savo laiku, 
sakykime, jis iškėlė ir "abuoju
mo" bei "abejingumo" prasmių 
skirtingumą, kam, deja, kai kurie 
jo kolegos Dirvoje iki šios die
nos liko abejingi.

Savo užrašus skelbiantis B.K. 
Naujokas taipogi keliais atvejais 
gilinosi Į kalbines ftiūsų spau
dos painiavas, siūlydamas netgi 
stiprinti ir atitinkamai perorien 
tuoti Gimtosios Kalbos žurnalą. 
Pasak Naujoko: "(kalbos) krizė 
yra iš to, kad daugybė rašančių
jų... praktikoj atgalia ranka tesi
laiko ir tos rašybos, ir etimolo
gijos, ir sintaksės (ypač linksnių 
vartojimo) dėsnių". O pasak J. 
Paulausko: "tai tas pats kaip per 
gruodą važiuoti".

Suprantama, nors ir nepateisi-

narna, jeigu Vaidylos Sandaro
je (ir ne vien tiktai Sandaro
je ) nekritiškai perimama vie
nokia ar kitokia vartosena iš ang
lų kalbos. Arba jeigu veteranas 
Kardelis nespėja kalbiniai išnarp
lioti savo mažaraščių bendra
darbių atsiunčiamų koresponden
cijų. Betgi nesuprantama ir visiš
kai nepateisinama kai profesio
nalai žurnalistai ir lietuviškų mo
kyklų auklėtiniai užsispyrusiai, 
straipsnis po straipsnio, kartoja 
tas pačias klaidas. Štai vienas, 
atsitiktinai pasigriebtas, tik toli 
gražu ne vienintelis pavyzdys: 
Vyt. Meškauskas nuolatos rašo 
"gerbūvis" vietoje "gerovės". 
Kam daugiau duota, kažkas kadai
se išsitarė, iš to daugiau ir rei
kalaujama !

Biuleteniai, kurių medžiaga pa
sinaudoja dauguma išeivijos laik
raščių, Įtaigoja ypatingai didelę 
auditoriją. Todėl jiems statomi 
kalbiniai reikalavimai supranta
mai yra neatlaidūs. Kalbos pu- 
ristai, atrodo, "galėjo būti ra
mūs", kai vilkinių "Eltos infor
macijų" faktinĮ redagavimą vie
nas nuolatinis Dirvos bendradar
bis perėmė iš kito nuolatinio Dir
vos bendradarbio.

Klaidų betgi ir pirmojoje, jau 
newjorkiškėje "Eltos informaci
jų" laidoje galima buvo užtikti, 
nors dalis jų, be abejo, priskir
tinos prie korektūrinių. Apsčiau 
naujosiose "Eltos informacijose" 
užtinkame abejotinos rašy
bos pavyzdžių, kurie bendroms 
taisyklėms tiesioginiai nenusi
žengdami, vis dėlto nėra ne vi
suotinai pripažinti. Ginčytinas, 
sakykime, žodžio "tūlas” varto
jimas. Skardžius ir Balčikonis 
savo žodynuose jo, tiesa, nenie
kina, bet kiti kalbininkai litera
tūrinėj šnektoje jo nepataria var
toti. Iš konteksto sprendžiant 
(Eltos inf. 468 psl.), kyla Įtari
mas, kad "tūlas" ir semantiškai 
nebuvo teisingai pavartotas, nes 
tai nėra "gewisser” arba "acer- 
tain" atitikmuo, bet paprasčiau
siai reiškia "dažnas”.

Sveikintinos pastangos lietu- 
vinti amerikinę terminologiją. 
"Congressional Records" verti
mas Į "KongresoUžrašus",atro
do, visiškai vykęs, tik kyla abe
jonių ar "Užrašus" iš tikrųjų rei
kia rašyti didžiąja raide. Didžių
jų raidžių rašymas arba nerašy
mas antraštėse, pavadinimuose, 
užvardinimuose ir pan. aplamai 
laikytinas didžiausia skirtybe 
tarp rašybos Lietuvoje ir užsie
niuose. Lietuvoje tikrai būtų ra
šoma "Eltos informacijos" (plg: 
"Liaudies Ūkis" arba ir "Tėvy
nės balsas"). Ar nebūtų tikslin
giau ir išeivijai laikytis Lietuvos 
rašybos?

Kai prieš dvidešimtį metų Vo
kietijos pabėgėlių stovyklas pra
dėjo lankyti pirmieji JAV lietu
vių laikraščiai, pernelyg "ameri
koniška" tos spaudos kalba iš
šaukdavo ir pasipiktinimą ir iro
nišką šypsenėlę. Toji kalba ir ra
šyba su laiku, žinoma, buvo gero
kai atlietuvinta -- t.y. prilyginta 
buvusiai Lietuvos vartosenai, — 
bet šiandieną bendrinė užsienio 
ir Lietuvos lietuvių kalbos vie
na nuo kitos, taip sakant, dės
ningai tolsta.

Didžiųjų raidžių vartojime, 
grĮžtant prie išeities taško, "El
tos informacijos" nėra visiškai 
nuoseklios. Pavyzdžiui,"liaudies 
Aldo taryba" ištisai rašoma ma
žąja raide. Tai oficialios Įstai
gos pavadinimas ir, jeigu rašoma 
"Tautos Fondas", logiškai turė
tų ir sovietinės Įstaigos pavadi
nimas būti pradedamas didžio
siomis. Raštingas ateistas Vaka
ruose paprasmiui juk rašo "baž
nyčia" arba "Bažnyčia", nors pa
staroji institucija jam ir labai ne
patiktų. Visiškai nesuprantamas 
yra žodžio "sovietija" rašymas 
mažąja raide. Vis dėlto tai tikri
nis daiktavardis?

Kalbininkams laikraščiuose be- 
vei k nebe rea guoja nt, ga 1 gi pa vy ks 
užrašininką Naujoką išprovokuoti 
pasikeisti nors ir diletantinėmis 
nuomonėmis kalbos klausimais?

R. E. Maziliauskas

neprarado savo tautinės sąmo
nės, neatsisakė tautinių seikimų 
ir tebėra gaji ir gyvinga.

Lietuviai patriotai Tėvynėje 
išdidžiai kenčia, tyli, vargsta, 
skursta, bet dirba, mokosi, sten
giasi išnaudoti kiekvieną, nors 
ir mažiausią galimybę praturtin
ti savo tautos kultūrinĮ palikimą 
ir jĮ išsaugoti ateinančioms kar
toms. Jie nuoširdžiai džiaugia
si ir didžiuojasi kiekviena tokio
mis neįsivaizduojamai sunkio
mis sąlygomis sukurta tautine 
kultūrine vertybe.

Okupantas jų kūrybini darbą 
tikrina, varžo, draudžia, stato 
jam neįveikiamas sąlygas ir kliū
tis, o atliktus darbus taipapdoro- 
ja, kad nė patys autoriai jų at
pažinti negali. Kultūros darbo 
kūrėjai Tėvynėje tik karčiai nu
sijuokia, kai juos pasiekia išei
vių aimanos apie jų tautinio dar
bo ir knygų leidimo sunkumus. 
Juk niekas užsienyje išeiviams ne
draudžia ir nekliudo laisvai or
ganizuoti ir tvarkyti tautinio kul
tūros kūrybos darbo. Jei lietuviai 
Tėvynėje galėtų tokia kūrybos 
laisve naudotis, kokia jėga pra
siveržtų jųjų kūrybinė galia, ko
kiais nuostabiais kūriniais pra
turtintų jie savo tautą.

Partizanų laisvės kovos Tė
vynėje seniai nutilo. Tik okupan
tas vis dar aiškina buvusius ko
votojus, jų ieško, gaudo, juos tei
sia ir šaudo.

Tos kovos neatnešė tautai lauk
tos laisvės, už kurią dešimtys 
tūkstančių lietuvių patriotų pa
aukojo savo gyvybę. Tačiau tose 
kovose skaudžius nuostolius pa
tyrusi ir pergalės nesulaukusi 
tauta nepalūžo ir priešui nenusi
lenkė. Apie tą laisvės karą Lie
tuvoje vengiama daug kalbėti, bet 
jo palikta žaizda tebėra gili ir to 
karo skaudus atminimas iš lietu
vių sąmonės neišnyko ir jis nie
kad neišnyks.

Šių begaliniai tragiškų, didin
gų ir skaudžių kovų atminimas 
iš esmės netiesiogiai nustatė vi
są vėlesnę tautos laikyseną sovie
tinėje okupacijoje. Lietuviai iš 
skaudžios patirties pamatė, kad 
patys vieni jie per silpni atviru 
pasipriešinimu išsikovoti laisvę 
ir kad galbūt toje okupacijoje 
jiems dar teks išgyventi ilgą 
laiką. Jausdami okupantams at
ėjūnams tik panieką ir neapy
kantą, bet tą jausmą priversti 
slėpti ir jo viešai rodyti negalė

dami^ lietuviai nusistatė sau nau
ją slaptos dvasinės rezistencijos 
kelią: išlaikyti tautinę savigarbą, 
atsilaikyti prieš visokeriopą oku
pantų spaudimą ir išlikti lietu
viais tol, kol susidarys palankes
nės ir viltingesnės sąlygos vėl 
stoti aktyvion kovon išplėštai lais
vei atgauti ir tą kovą laimėti.

Ši tyli, neorganizuota ir kiek
vieno lietuvio pavieniui, bet vie
ningai vykdoma ir tarsi kokios 
paslaptingos nematomos rankos 
vadovaujama moralinė tautinė re
zistencija yra iš esmės nemažes
nė žūtbūtinė tautos kova už bu
vusi atvirą aktyvų ginkluotą tau
tos pasipriešinimą. Tai yra liki- 
minė lietuvių kova dėl tautinės 
sąmonės ir savitos tautinės as
menybės išsaugojimo ir išlaiky
mo.

Tos kovos pralaimėjimas ga
lėtų reikšti dvasinę tautos mirtĮ. 
Lietuviai liktų viena iš daugelio 
sovietinių tautybių, lietuviškai 
kalbančia, bet bolševikiškai ir 
sovietiškai galvojančia,praradu
si savo tautinj charakterĮ,nusto
jusi savitos tautinės individualy
bės ir netekusi laisvos tautos tau
tinių siekimų.

Tai būtų fiziškai dar gyva, bet 
dvasiškai jau nužudyta tauta. 
Toks yra galutinas raudonųjų 
Maskvos kolonialistų tikslas, ku
rio jie siekia Lietuvoje atkakliai 
nuožmiai ir sistemingai. Todėl 
jie laiko lietuvių tautą geležine 
uždanga griežtai atskirtą ir izo
liuotą nuo laisvojo pasaulio ir va
karietiškų idėjų ir ją visaipprie- 
vartauja, dvasiškai žaloja ir ver
čia pačiai sau meluoti, manyda
mi, kad anksčiau ar vėliau, ypač 
naujai kartai užaugus, ji tą melą 
priims už gryną tiesą.

Dabartinę lietuvio patrioto pa
dėti okupuotoje Tėvynėje galima 
būtų prilyginti būklei sovietų ka- 
lėjiman patekusio kalinio, kuris

naktĮ tardomas, odieną troškina
mas kameroje, atkakliai atsisako 
pasirašyti "išpažinti" ir įtem
pęs paskutines jėgas išlaiko svei
ką sąmonę ir išsaugoja žmogiš
kąją savigarbą.

Gilų nerimą kelia tik šis liki- 
minis klausimas: kaip ilgam lai
kui?

"Herojus liko namuose", jau 
prieš dvyliką metų Santarvės žur
nale pabrėžė Nepriklausomybės 
akto signataras Mykolas Biržiš
ka. Jis niekad neabejojo ir visad 
teigė, kad tauta liko Tėvynėje ir 
kad lietuvis savoje žemėje yra 
pagrindinis jos likimo kalvis. Ta
čiau tuo pat metu, turėdamas 
prieš akis nūdienės lietuvių lais
vės kovos reikalavimus, jis toje 
kovoje ypač svarbų, dideli ir at
sakingą vaidmenį skyrė lietuviš
kai išeivijai. Tą lietuvių išeivijos 
vaidmenį apsprendžia ir jos tau
tinę misiją Tėvynei nustato visų 
pirma tie uždaviniai.kuriųpaverg
ta tauta šiandien atlikti negali, 
kuriuos užsienio lietuviai turi vyk 
dyti, jei nori likti ištikimi didžia
jam įsipareigojimui savajai tau
tai.

Sovietiniai okupantai Lietuvą 
ne vien kariškai okupavo. Jie ją 
pilna to žodžio prasme pavergė. 
Panaikinę Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę ir prijungę ją 
prie Maskvos, sugriovę jos ūkĮ, 
sunaikinę jos savitą tautinę kul
tūrą, fiziškai apnaikinę lietuvių 
tautą, okupantai toliau ją bolše
vikiną, sovietina ir rusina, siek
dami paversti ją bedvasiu, klus
niu ir aklu Maskvos robotu. Tam 
tikslui okupantui visos priemonės 
geros. Nors Stalinui mirus poli
cinio NKVD teroro formos pasi
keitė, tačiau pats politinis perse
kiojimas, represijos, sovietų sau
gumo vykdomas lietuvių sekimas, 
jų prievartavimas ir moralinis 
šantažas nesumažėjo ir nesusilp
nėjo.

Užsienio lietuviams tenka kal
bėti pavergtos tautos vardu ir 
būti savo tautos nenutildomu bal
su laisvajame pasaulyje. Jie turi 
ne tik patys tiesiogiai vykdyti 
užsienyje politinę tautos laisvės 
kovos akciją, bet dargi pratęsti 
laisvuose Vakaruose tautos kul
tūrinės kūrybos darbą, kuris 
šiandien Tėvynėje yra okupanto 
visaip varžomas, prievartauja
mas, žalojamas ar visai drau
džiamas.

Žinoma, vieni užsienio lietu
viai laisvės Lietuvai dar negrą
žins. Tačiau jų nepaliaujama veik
la Lietuvos laisvės reikalui ir jų 
pastangos neleisti galutinai pa
laidoti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo klausimą, ne tik 
stiprina lietuvių Tėvynėje viltį 
ir jų tautini atsparumą, bet tuo 
pat metu varžo okupantus. Net ko
munistai nenorom yra priversti 
skaitytis su viešąja pasaulio opi
nija, kuri karts nuo karto iškelia 
ir primena Lietuvos laisvės grą
žinimo klausimą.

Atidžiai pergalvota, sustiprin
ta ir sutikslinta, taikli ir ištver
mingai vedama lietuvių išeivijos 
politinė ir propagandinė akcija 
prieš sovietų okupaciją Lietuvo
je, iš anksto pramatydama prie
šo kėslus Tėvynėje, juos laiku 
atidengdama ir viešumon iškel
dama galėtų jei nesulaikyti, tai 
bent sulėtinti okupantų vykdomą 
tautos sovietizacijos procesą.

Todėl okupantai, kurie labai 
atidžiai seka visą užsienio lie
tuvių veiklą, skiria jai tokį ypa
tingą dėmesį, svaidydami griaus
mingus perkūnus prieš vienus už
sienio lietuvių veikėjus ir apgau
lingų sirenų balsais kitus pražū- 
tin viliodami. Todėl bolševikai 
taip atkakliai ir sistemingai ieš
ko kelių ir deda tiek pastangų tą 
laisvojo pasaulio lietuvių veiklą 
savo Tėvynės laisvei neutrali
zuoti, ją išardyti ir visai sugriau
ti.

Jei užsienio lietuviai dėl kokių 
nors nepramatomų priežasčių 
staiga nutrauktų savo kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo, jei jie nustotų kėlę nuo-

DEL V. BAK0NO REPORTAŽO 
APIE LAPKRIČIO 13 
MANIFESTACIJĄ

Dirvos š.m. lapkričio mėn. 
22 d. laidoje (Nr. 127) padaryta 
kai kurių priekaištų Vladui Ba- 
kūnui, dėl Naujienose tilpusio ta
riamai jo reportažo, apie lapkri
čio 13 d. manifestaciją -- žygį 
New Yorke. Kadangi VI. Bakfl- 
nas toje manifestacijoje - žygy
je atstovavo ir mano vadovauja
mą Los Angeles lietuviškąją ra
dijo valandėlę — randu reikalin
ga ir redakciją prašau neatsisa
kyti paskelbti ŠĮ mano pareiški
mą:

Nuo pat manifestacijos-žygio 
minties paskelbimo VI. Bakūnas 
buvo entuziastingas jo pritarė
jas. Kai atėjo laikas, jis buvo 
pats didžiausias agitatorius vi
soje Californijoje, raginęs Į New 
Yorką vykti, o kas to padaryti 
negali — remti tą planą pinigais 
Įsigyjant bilietus. Savo propagan
dai dalinai jis pasinaudojo ir 
Dirvoje skelbta informacija. Tai 
propagandai jis naudojosi mano 
radijo valandėlės laiku, net ke
liais atvejais.

Kiek tikras buvo jo entuziaz
mas -- rodo ir ta aplinkybė, kad 
jis pats Į New Yorką nuvyko. Iš 
ten grĮžo dar entuziastingiau nu
siteikęs, negu kad buvo išvyk
damas. Tuoj po žygio, pagavęs 
pirmą pasitaikiusi lėktuvą Į Los 
Angeles, gana audringos nakties 
kelionės metu lėktuve pasidaręs 
reportažo apybraižas -- jau sek
madienio (lapkr. 14 d.) rytą (9 
vai.) mano valandėlės metu per 
radiją perdavė pačias naujau
sias žinias apie manifestaciją. 
Tame radijo reportaže iškėlė 
didelius manifestacijos žygio ini
ciatorių ir rengėjų nuopelnus, o 
patį faktą pristatė kaip milžiniš
ką revoliucinio pobūdžio žingsnĮ 
pirmyn Lietuvos laisvės kovoje.

Patį sumanymą - parengimą 
nušvietė kaip labai pavykusiu. Be
sąlyginiai pritardamas manifes
tacijai - žygiui, buvo iš anksto 
užsiprašęs mano valandėlės lai
ką tolesniai propagandai, kad su
kelti daugiau pinigo manifestaci
jos išlaidų padengimui. Bet, New 
Yorke iš rengėjų sužinojęs, kad 
piniginė pusė susitvarkiusi pa
tenkinamai -- šis reikalas atpuo
lė.

Br. Gediminas 
Los Angeles

Dirvos redakcijos pastaba:
Tiek Br. Gediminui, tiek ir V. 

Bakūnui turėtų būti žinomas tas 
Naujienose tilpęs "tariamai V, 
Bakūno reportažas" apie mani
festaciją. Gal V. Bakūnas galėtų 
paaiškinti, kaip tas reportažas 
pasidarė tik "tariamai" jo repor
tažu, o ne originalu. Juk ne tik 
Dirva, bet ir visa kita lietuviš
koji spauda pareiškė tuo repor
tažu savo nepasitenkinimą. Tuo 
"tariamai" V. Bakūno reportažu 
pirmoji pasinaudojo komunistinė 
spauda, kad parodyti, jog ir ma
nifestacijoje dalyvavę "dypukai” 
neradę joje nieko gero.

Neturime pagrindo abejoti Br. 
Gedimino pareiškimo nuoširdu
mu. Bet tas pareiškimas sukelia 
kai kurių klausimų, Į kuriuos ga
lėtų atsakyti tik V. Bakūnas ir 
Naujienų redakcija.

latinio protesto balsą prieš so
vietų okupaciją Lietuvoje - oku
pantų vykdoma lietuvių tautos so
vietizacija būtų pagreitinta, o 
tuo pačiu būtų paskubintas ir dva 
sinis lietuvių, tautos nužudymas.

Dėlto užsienio lietuvių veda
mos kovos dėl jų Tėvynės lais
vės atgavimo sustabdymas, tos 
kovos atsisakymas iš esmės 
reikštų ne ką kitą, kaip jų tauti
nės misijos ir didžios tautinės 
pareigos išdavimą.

Tauta Tėvynėje to niekad ne
suprastų ir niekad neatleistų.

Sekančiam numeryje: Kas 
mus sujungs? ,

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ IŠDIRBINIU TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMU PAGERINIMAI

KOSTAS BUTKUS
Chicagoje

Telef. I’|{ 8-2781 rytais ir vakarais: l.l’ 5-6291 bet kuriuo laiku
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Lapkričio 13 manifestacijos komiteto nariai dalinasi Įspūdžiais su Dirvos redakcinės kolegijos na
re Emilija čekiene. Iš kairės: Romas Kezys, Emilija Čekienė, Antanas Sniečkus, Antanas Mažeika ir 
Algirdas Budreckis.

LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJOS
ORGANIZATORIAI PASAKOJA Emilija Čekienė

Jaunimas yra pats judriausias, 
veržliausias elementas. Jis di
delius žygius atlieka, jei tą verž
lumą nukreipia prasmingam tiks
lui. Ir lietuvių tautos jaunimas 
visais istorijos laikotarpiais yra 
atlikęs didelių žygių savo kraš
te ir svetur gyvendamas. Didžiau
siu ir kilniausiu jaunimo žygiu 
laikome tai, kada jisai savanoriš
kai aukoja . net savo gyvybę už 
tėvynės laisvę ir nepriklausomy
bę. Bet gi būna istorijoje momen
tų, kad ir gyvybė laisvės neišper- 
ka, jei nėra pribrendęs laikas, 
jei nėra iš anksto pasiruošta.

Jau 25 metai kai Lietuva ne
tekusi laisvės, ir mes čia sve
tur Įvairiais būdais ŠĮ klausimą 
keliame, Įvairiais būdais ruošia
mės tą laisvę ir nepriklausomy
bę vėl atgauti. Okupantas gar
siai, triukšmingai šventė 25 me
tų mūsų krašte vergijos sukaktį, 
o akademinis jaunimas svetur vi
sa tai stebėjo, spaudoje skaitė, 
svarstė, kuriuo būdų parodyti 
laisvam pasauliui okupanto sklei
džiamą melą, jog Lietuva pati Į 
tą vergiją Įsijungė.

Ir štai keliems New Yorkoaka
demikams jaunuoliams kilo min
tis suruošti VVashingtone de
monstraciją parodyti JAV pre
zidentui pritarimą jo politikai 
Viename, nes tuo laiku Įvairios 
grupės reiškė protestus prieš 
tai. Žygis pasisekė. Suplaukė iš 
daugelio JAV miestų virš 2000 
žmonių, daugiausia jaunimo. Bet 
dideliame JAV krašte didesnio

dėmesio toks skaičius neatkrei
pė.

Dar Washingtone ne vienas iš 
vyresniųjų paplojo per petĮ to 
žygio iniciatoriams, priminda
mas, jog reikėtų suruošti ką nors 
dar didesnio, Įspūdingesnio. "Mū
sų jaunimas žygiuoja už Vietna
mą, o kada gi žygiuos Į Lietuvą?” 
-- klausia prel. J. Balkonas.

Žygio rengėjai, grįžę iš Wa- 
shingtono, ėmė svarstyti kaip 
reikėtų Suruošti demonstraciją, 
kuri atkreiptų viso pasaulio dė
mesį. Svarstė, diskutavo ir nuta
rė pademonstruoti didžiulėj New 
Yorko salėj MadisonSąuareGar- 
den, pakviečiant amerikiečius kai- 
bėtojus ir masinę eiseną {Jungti
nes Tautas.

Taip gimė nauja idėja, kurios 
Įgyvendinimui reikėjo visų lietu
vių talkos. Jei būtų panašų žygį 
pradėjęs kas kitas, mes būtume 
visomis jėgomis talkinę, — vien
balsiai tvirtino to žygio iniciato
riai Antanas Mažeika, Algir
das Budreckis, Romas Kezys ir 
Antanas Sniečkus.

Padarę tokĮ nutarimą, jie krei
pėsi Į visas New Yorko lietuvių 
organizacijas, prašydami atsiųs - 
ti savo atstovus Į pasitarimą, 
kuriame susirinkusieji lietuvių 
visuomenės atstovai iniciatorius 
išrinko Į komitetą, prie minėtų 
pakviečiant Juozą Miklovą, o pre
latą Joną Balkoną Į garbės pir
mininkus.

Tie penki jaunuoliai, trys iš jų 
čia gimę'ir mokslus ėję, kiti du

-- New Yorko lietuvių visuo
menės palankus pritarimas mums 
suteikė daugvilčiųir dar didesnio 
ryžto šią idėją gyvendinti. Tada 
prieš akis atsistojo antras dide
lis klausimas — gauti pritarimą 
visų JAV ir Kanadoje gyvenančių 
lietuvių, — pradėjo pasakoti ko
miteto nariai. Pirm. A. Mažei
ka pradėjo keliauti po lietuvių 
kolonijas kartu su vienu ar ki
tu k-to nariu, dažnai lydimas 
žmonos Gražinos Kulikauskai- 
tės-Mažeikienės. Jie visi tam 
reikalui aukojo savo atostogas 
ir per 5 mėnesius jo automo
bilio rodyklė rodė 15 tūkstančių 
mylių išimtinai žygio reikalais 
važinėjant, visas išlaidas iš sa
vo kišenės apmokant.

-- Važinėdami daugiausia ra
dom pritarimo, bet kartais tekda
vo išklausyti ir kritikos, kuri ta
čiau, mūsų vilčių ir pastangų ne
mažino, -- sakė Mažeika. -- Po 
visą kraštą buvo sudaryti 46 ko
mitetai Įvairiais būdais padėti 
Įgyvendinti šią idėją. Kai kur tą 
darbą atliko LB Apylinkės.

Didžiausią Įnašą tos idėjos Įgy
vendinimui įdėjo lietuviškos pa
rapijos ir paminėtina, kad labai 
nuoširdžiai talkino čia gimę ir 
Lietuvos nematę kunigai.

Parapijų dėka iš Pennsylva- 
nijos miestukų Scranton, Wy- 
oming, Wilkes-Barre ir kitur 
buvo atvykę net 10 autobusų 400 
žmonių, daugelis nei žodžio lie
tuviškai nebemokančių. Po ke
lių dienų žygyje dalyvavęs ad
vokatas K. Kiseilus parašė laiš
ką:

"Man trūksta žodžių, taip esu 
sujaudintas ir noriu žinoti, kaip 
aš galėčiau Lietuvai.daugiau pa
dėti".

Iš jaunimo org-jų daugiausia 
ėmėsi darbo skautai akademikai, 
neolituanai ir studentų sąjunga. Iš 
vyresnių org-jųtautininkai, fron
tininkai, Vyčiai, Vilniečiai ir ži
noma, Lietuvių Bendruomenė bei 
pavieniai asmenys,daugiauar ma. 
žiau ėmęsi iniciatyvos.

Didžiausią vaidmenį tos idėjos 
Įgyvendinime suvaidino lietuviško ■ 
ji spauda ir radijo valandėlės, per 
5 mėnesius garsinę tą žyg}. Ta
čiau be visų organizacinės, in
formacinės talkos, didžiausią as
menišką Įnašą to žygio pasiseki
mui yra Įdėjęs dr. Juozas Kazic
kas tiek lėšomis tiek savo autori
tetu bei asmeniškais kontaktais

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA, 
parašyta A. Merkelio, 

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą:

K. POCIUS 
3908 Fir Street 
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA 
6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

laisvoj tėvynėj gyvenimą pradė
ję, nedelsdami griebėsi organi
zacinio darbo, nes nustatyta to 
žygio data lapkričio 13—ji buvo 
čia pat, vos už penkių mėnesių 
ir tame laikotarpy trys vasaros 
mėnesiai, kada sustoja bet koks 
organizacinis darbas.

Atsakingasis Komitetas Lie
tuvos Laisvei Atstatyti pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: Ro
mui Keziui teko rūpintis finansų, 
informacijos lietuvių ir kitomis 
kalbomis, išskyrus anglų kalbą, 
reikalais. Antanas Sniečkus rū
pinosi specialiai amerikiečių in
formavimu spaudoje, radijo ir 
televizijos pagalba. AlgirdasBud
reckis dokumentacijos ir sekre
toriato reikalais. Juozui Mįklo- 
vui priklausė santykiai su veiks
niais ir Jungtinių Tautų komisi
jos, kurių darbas tik dabar pra
sidėjo.

A. Mažeika, būdamas pirmi
ninku, be atsakomybės už visą 
darbą, turėjo dar ir specifinių 
uždavinių. Jam teko rūpintis tei
sine manifestacijos dalimi, pro- su įtakingais aukštaisiais JAV 

asmenimis, kviečiant kalbėtojus 
ir parašų prašant.

(Bus daugiau)
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tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuva. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

grama ir jaunimo organizavimu. 
Pasiskirstę pareigomis, jie su
darė 16 atskirų komisijų, iš ku
rių ne visos dėl Įvairių kliūčių 
galėjo pilnai savo pareigas atlik
ti ir susidariusias silpnąsias vie
tas jiems tekdavo užpildyti, pa
dėti, dalintis darbais.

-- Kaip sekėsi organizacinis 
darbas, ar teko sutikti kliūčių ir 
kokių? — paklausiau entuziastin
gai nusiteikusius jaunuolius po

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Būk angelu...
Suteik telefoninę dovaną

Leiskite savo artimiesiems pajusti, kad galvojate apie 
juos kiekvieną dieną. Todėl žingsnius sutaupąs prijungia
mas įvairių spalvų-stilių telefonas yra tinkamiausia 
dovana.

Pagalvokite apie lankstų naują Trimline telefoną — su 
apšviestomis skaitlinėmis ir tiesiog "ateinąs į saują”.... 
toks mielas Princess telefonas su naktį apsišviečiančiomis 
skaitlinėmis . . . parankus sieninis telefonas užsiėmimų 
kambary, virtuvėje, skalbykloje .... stalinis telefonas 
tinkąs visur. Arba pasirinkite puikų Bell Chime ar 
individualiai šaukiamus įvairiomis pavardėmis šeimos 
narius.

Be galo lengva užsakyti dovanai telefoną. Tik 
paskambinkit Ohio Bell. Atstovas suteiks jums 
informacijas. Priedų dar gaunate 
elegantišką kortelę jūsų dovanai apreikšti 
ir priminti, ją pridedant patogiausiu 
laiku po Kalėdų.

visas

Nėra iškalbingesnes dovanos

Ohio Bell
Pert oi the Netionwide Bell System
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L.
DIRVA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

B. Pukelevičiūtės spalvotas, garsinis filmas — PASAKA 

"AUKSO ŽĄSIS" Clevelande dvi dienas. 
Gruodžio 11 ir 12 d. Naujos parapijos salėje

"AUŠO ŽĄSIS” NAUJOS 
PARAPIJOS SALĖJE
"Aukso žąsies” filmas 

Clevelande, Naujos parapi
jos salėje, 18022 Neff Rd.:

Gruodžia 11 d., šeštadie
nį, pradžia 7 vai. vakare.

Gruodžio 12 d., sekma
dienį, du kartu: 5 vai. po 
pietų, 8 vai. vak.

Bilietai gaunami prie 
durų abi dienas. Kaina: 
suaugusiems $2.50. Jauni
mui $1.00. (Lietuvių mo
kyklų vaikams bilietai šeš
tadienį tik po 50 c. Gauna
nti pas šv. Kazimiero ir 
Vysk. Valančiaus mokyklų 
vedėjus).

Ateikite laiku tam sean
sui, kurį pasirinksit, nes 
galit nematyti filmo pra
džios. Rengėjai

• Aleksandra čerpinskie-
nė, Ninos Gargasienės mo-

šeštadienj, gruodžio 11 
pradžia 7 vai. vak.

Sekmadienį, gruodžio 12,
du rodymai:

> v
5 vai. ir 8 vai. vakare. ■ f

Nevėluokit pasirinktu laiku,
nes nematysit pradžios.

* ' A

Rengia ir kviečia

tina ir inž. Gargaso uošvė, 
mirė Clevelande ir buvo pa
laidota gruodžio 6 d. Inter- 
ment Lake View kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi D. 
Jakubs & Son laidotuvių 
įstaiga, 936 E. 185 gt.

* MUZ. ALFONSAS MIKULS
KIS, po sėkmingų Čiurlionio An
samblio koncertų New Yorke ir 
Baltimorėje, buvo paguldytas Į 
ligoninę ir gruodžio 6 d. jam bu
vo padaryta operacija.

SUSIJUNGĖ TĖVŲ 
KOMITETAI

Š.m. lapkričio mėn. 21 d. (vy
kusiam Clevelando lietuvių skau

SLA Seimo rengimo komitetas

čių ir skautų tėvų bei rėmėjų Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo Clevelande proga buvo 
visuotinam susirinkimebuvo pla- suruošti pobūviai atskirų studentų organizacijų nariams. Neolitu- 
čiai išdiskutuotas skautiškojo dar- anaį tokĮ pobūvį surengė Čiurlionio ansamblio namuose. Nuotrau- 

4x> -rėmimo-klausima^-JkUšiol ■ kojef Korp! Neo-Lithuania 'Žlevelando padalinio pirm. Gulbinas kal- 
veikę Neringos ir Pilėnų Tuntų su sve5įajs j§ Chicagos, Bostono, New Yorko ir kitų miestų,
tėvų bei rėmėjų komitetai iš sa
vo pareigų pasitraukdami siūlė ---------------------------------------------------------
susirinkimui išsirinkti vieną

ratūros - tautosakos vakarėlis. 
Įvairių organizacijų atstovai tu
rės progos savo tarpe pasitar
ti. Panašiai tarsis įvairių sričių 
vadovai -- sporto, laužavedžiai, 
programos vedėjai. Seminarų for
ma diskusijų temos--lietuvišku
mas (kalba, dainos, dvasia); va
karinės programos (laužai, lite
ratūros vakarai, laisvės kovotojų 
minėjimai); vadovavimo proble
mos (vadovų lavinimas, tvarka, 
drausmė).

Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis iš anksto ir siųsti 
10.00 dol. mokestį šiuo adresu: 
Antanas Saulaitis, S.J. Boston 
College, Chestnut Hill, Mass. 
02167. Daugiau žinių bus atsiųs
ta užsiregistravusiems ir pa
skelbta spaudoje vėliau.

bendrą komitetą iš vienuolikos 
asmenų.

Džiugu konstatuoti, kad per pa
lyginamai trumpą laiką nauja
sis komitetas jau užmezgė glau
džius bendradarbiavimo ryšius su 
Pilėnų Tunto Vadi ja. Tikimasi,

kad panašos ryšiaiartimojeatei- 
tyje bus užmegzti ir su kitais 
skautų-čių vienetais Clevelande, 

Komitetas pareigomis pasi
skirstė sekančiai: Dr. A. But
kus — pirmininkas, L. Staškū- 
nas -- vicepirm. Neringos tun-

Otų of jBaltimorc

HONORARY CITIZENSHIP

In recognition of your distinįuished achievemcnts and eminent contributions 

to the life of our times, I, Theodorc R. McKcldin, Mayor of the City of 

Baltimore, am plcascd and honorcd to extend to you a most cordial velcomc 

to our city, and to issue this Ccrtijįcate of Honorary Citizcnship.

tui, A. Karsokas -- vicepirm. 
Pilėnų tuntui, A. Raulinaitienė — 
sekr., A, Giedraitienė -- ižd, 
M. Puškoriūtė -- ūkio vedėja 
Pilėnų tuntui, VI. Dautas — Ūkio 
vedėjas Neringos tuntui, paren
gimų komisija -- A. Staškevičie- 
nė, B. Nasvytienė, L. Nagevičie- 
nė ir Vasiliauskas.

A. Raulinaitienė

STUDIJŲ DIENOS

Lietuvių Studentų Sąjunga, Lie
tuvių Bendruomenės remiama, 
kviečia pirmąjį metinį lietuvių 
jaunimo stovyklų vadovų bei ren- • 
gėjų pasitarimą — studijų dienas, 
kurios {vyks š.m. gruodžio mėn. 
28-29 dienomis, Round-Up Lake, 
Chio, netoli Clevelando.

Dalyviais kviečiami skautų, 
ateitininkų ir kitų stovyklų vado
vai. Studijų dienų tikslas: pasi
dalinti mintimis bei Įspūdžiais 
apie stovyklas; pasitarti rūpi
maisiais klausimais ir sunku
mais; susipažinti, bendradarbiau
ti; planuoti 1966 Jaunimo Metams 
stovyklų gaires ir talką stovyk
loms.

Programoje numatytos stovyk
lų laikraštėliųbei leidinėlių, nuo
traukų ir knygų apie stovyklavi
mą parodėlės, filmai bei spalvoti 
vaizdai iš 1965 m. stovyklų, lite

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 911-6835.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav i nj a s 
vienos ir dvieju šeimų na
mu šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

LITUANUS žurnalas savo tik ką 
pasirodžiusioje vasaros (!) laido
je pristato Vinco Krėvės - Micke
vičiaus pasikalbėjimo su Molo
tovu Maskvoje pro memoria. Ang 
liškai skaitančiai visuomenei tai 
turėtų būti įdomi medžiaga ir pa
grindas rimtiems apmąstymams 
įvairių derybų ir pasitarimų su 
Kremliaus vyrais akivaizdoje. 
Vien su tuo straipsniu vertėtų 
supažindinti kuo daugiausiai sve
timtaučių.

Turinyje dar vertas dėmesio 
Aleks. Platerio straipsnis apie 
įstatymų kodifikaciją Lietuvos 
kunigaikštijoje.

BATU IŠPARDAVIMASC.
Juozo Kamaičio batų krautuvėje, 7013 

Superior Avė., vyksta didelis batų išpardavi
mas. Klijentų patogumui, krautuvė bus atda
ra ir sekmadieniais.

Parduodamos ir Kalėdų eglutės.

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai. galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

MINT TAVERA
397 E. 156- gt., Cleveland, Ohio

DEGTINĖ, ALUS, VYNAS, GERAS MAISTAS. 
PENKTADIENIAIS ŽUVIS IR KITI VALGIAI, 

šeštadieniais’ šokių muzika.
Sav. Mr. & Mrs. P. SUKIS

Tel. 531-9808

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 • 7770

Given under the Corporate Seal of the City of Baltimore VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

Po sėkmingo Čiurlionio Ansamblio koncerto Baltimorėje,ansamb
lis buvo pagerbtas to miesto burmistro, suteikiant ansamblio me
no vadovui ir dirigentui Alf. Mikulskiui to miesto garbės piliečio ti
tulą.

Koncertas sutraukė Baltimorei neįprastai didelį klausytojų skai
čių. Be miesto dignitorių, į koncertą buvo atvykęs ir Lietuvos atsto
vas Washingtone J. Kajeckas. Dalyvavo ir šiaip daugelis Washing- 
tono lietuvių kolonijos narių.

1.
2.
3.
4.
5.

5th — 4.98
5th — 3.69
5th — 3.35
5th —3.19

lmport. German VSOP Brandy 
Krupnikas — Honey punch 
Napoleon Imp. French Brandy 
Cream De Banalia Liųueur
Chianti Imp. Wine................. Kuli Q. — 0.98

G. Imp. German Wines- 
(May \Vine, Liebfm.) .

7. Imp. German Zeller
Schtvarze Katz ......................... 5th — 1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98



DIRVA SUKAKTUVINES AUKOS DIRVAI

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Gražiausias kelias sukaktuvinei Dirvai pasveikinti 
— tai jungimasis į ALTS-Vilties vykdomą Dirvos sukak
tuvinį vajų. Jeigu neįsijungei ligi šiol, buvo visokių prie
žasčių, bet gal svarbiausia — paprasčiausias neprisiruo- 
šimas. šiandien tikrai nevėlu atlikti tai, ko nespėjome 
vakar. Dirva laukia Jūsų talkos. Ačiū už ją.

Los Angeles organizacijų veikėjas S. J. Paltus įstojo 
į Vilties draugiją 50 dol. įnašu.

• Prel. J. Labukas pa
skirtas vyskupu Kauno ir 
Vilkaviškio vyšku pi joms 
valdyti. Tas vyskupijas iki 
šiol valdė kan. J. Stankevi
čius.

Vokietijos lietuvių sielo
vados tvarkytojas Tėvas J. 
Bernatonis pasitraukė iš 
pareigų. Nauju sielovados 
tvarkytoju paskirtas kun. 
dr. Jonas Aviža.

• ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis; pir
mininkė Vanda Mažeikienė, 
vicepirmininkas Henrikas 
Bajalis, iždininkas Juozas 
Raibys ir sekretorius Juo
zas Vaičius. Valdybos adre
sas : 4639 W. Avė. 40. Los 
Angeles, California, telef. 
CL 5-6961.

* SANTARA - ŠVIESA yra už- 
kvietus Clevelando Vyrų Oktetą 
koncertui Chicagoje sekančių me
tų balandžio 2 dienai. Po ilges
nės pertraukos bus vėl malonu 
chicagiečiams išgirsti oktetą su 
nauju repertuaru.

Vasario 26 d., 1966 m. Jauni
mo Namuose, Chicagoje yra ren
giamas Meno Vakaras su nauja 
Kosto Ostrausko drama. Šis va
karas yra dedikuojamas Algi
manto Mackaus prisiminimui.

Ta pačia proga norėtume pa
minėti, kad Santara - Šviesa 
ruošia, kaip ir kiekvienais me
tais iki šiolei, Naujųjų Metų su
tikimą visuomenei. Ir šiais me
tais Naujųjų Metų sutikimas vyks 
Mar Lac House, Oak Park, III.

PAULIŲ AUGIŲ prisi- 
jo mirties penkmečio

• Lietuvių Fondo tikslas 
yra sutelkti didesnę nelie
čiamą kapitalą, kurio pel
nas būtų nuolatiniu lėšų 
šaltiniu svarbiausiems lie
tuvybės reikalams. Tapęs 
Fondo nariu jūs būsite šių 
uždavinių vykdytojas. (Iš 
LF valdybos aplinkraščio).

(Sk.)

DAIL. 
minsime 
proga gruodžio 12 d. 12 v. šv. 
Mišių aukoje Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Vargonais gros muz. 
Manigirdas Motiekaitis. Tuoj po 
pamaldų velionies prisiminimas 
bus tęsiamas Čiurlionio galeri
joje. Kalbės tėvas Br. Markai- 
tis, S.J. ir dail. Alg. Kurauskas. 
Meninėje dalyje dalyvauja stygi
nis kvartetas: P. Armonas, J. 
Jančys, P. Matiukas, A. Paukš
tys. Šventę praves dail. Br. Ja- 
meikienė. Velionies draugai ir 
pažįstami kviečiami prisiminimo 
šventėje dalyvauti.

Velionies šeima

• Praėjusiame Dirvos numeryje skatinome sveikinti- 
savo artimuosius per laikraštį. Jeigu dar neprisiruošėte, 
laikas būtų tai atlikti šiandien. Diena kita greit prabėga. 
Svarbu, kad redakcija laiku gautų Jūsų laišką.

• Kad galėtume Jūsų draugus ir artimuosius pasvei
kinti Dirvoje Jūsų vardu. Dirvai turite pranešti; iki 
gruodžio 18 d., jeigu sveikinsite kalėdinėje laidoje, o iki 
gruodžio 27 d. — Naujųjų Metų.

Smuikų dirbėjas Petras Medonis, gyvenąs Detroite, smuikų dir
bėjų suvažiavime Arizonoj su savo darbo smuiku laimėjo antrą ir 
ketvirtą vietas. Detroitietis Ralpb Valatka bando groti vienu* pre
mijuotu smuiku. Iš penkių premijuotų vietų, Medonis laimėjo dvi, 
nukonkuruodamas JAV ir Kanados smuikų dirbėjus.

K. Kiznis ..............
W. Valys ................
K. Stundžia ............
P. Petrušaitis .......
K. Širvinskas ........
Zigm. Jankus........
K. Palubinskas .....
Valent. Mažeikienė 
M. Preikšaitis .....
K. Kalendra ..........
V. Juodvalkis ........
Pr. TurOta ............
J. Nesavas ............
J. Stukas................
J. Rekašius............
Fab. Kaminskas ...
V. Vaičiūnas.........
Br. Dirmantienė... 
Dr. J. Pavilionis ... 
Br. Buinys ...........
R. Babickas ........ .
Alg. Jonys ...........
VI. Petrauskas .....
Kr. Gečaitė ...........
Dr. J. Skrinska .... 
P. Janulaitis ........ .

PHILADELPHIA

K. ŽOROMSK1O PARODA

Kazimiero Žoromskio paveikslų paroda Philadelphijoje buvo už
baigta jo paskaita apie M.K. Čiurlionį ir jo tapybą.

J. Čikotaitės nuotrauka
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BEMISTU VE
6907 Sup«rior Avenue, Cleveland, Ohic 44103 
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L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA ir LIETUVIŲ 
TAUTINIS AKADEMINIS SAMBŪRIS Chicagoje

RUOŠIA TRADICINI

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMA
erdvioje ir puošnioje Ferrara Catering salėje

5609-21 WEST-NORTH AVĖ.
Svečiai bus vaišinami šaltais ir šiltais valgiais, veiks baras, šokiams gros 

Korp! NEOLITHUANIA orkestras, pradžia 9 vai, vak.
Automobiliams pastatyti yra dvi aikštės, prieš salę, kitoje gatvės pusėje. 
Staliukai užsakomi pas fil. Mečį Šimkų, 4259 So. Maplewood Avė., nuo 

9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. ir nuo 5 vai. — 8 vai. vakaro telef. CL 4-7450.
L. S.T. Korp! Neo-Lithuania ir L. T. A. Sambūris kviečia visus savo na

rius su jų bičiuliais į šį Naujųjų Metų sutikimą atsilankyti ir draugiškoje nuo
taikoje sutikti ateinančius Naujuosius Metus.

Korp! Neo-Lithuania ir 
L.T.A. Sambūrio Valdyba Chicagoje 

&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LAISVĖS KOVŲ DAINOS
Autentiška lietuviu partizanu kūryba. Tai vertinga 

knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo

ta, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE. Kaina — 5 dol.

Siųskite čekį ar perlaidą šiuo adresu:
DIRVA,
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Maloniai kviečiame atsilankyti į Santa
ros-Šviesos rengiamą tradicinį

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 
gruodžio 31 d., Mar Lac House, 

Oak Park, Illinois

A. mariūnas PASALINTAS 
iŠ LB VOKIETIJOJE

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
savo bendraraščiu lapkr. 26 d. 
praneša, kad A. Mariūnas už sklei
dimą nepagristų ir Bendruomenę 
klaidinančių gandų ir už mėgini
mą suskaldyti Lietuvių Bendruo
menės organizaciją buvo apskųs
tas Bendruomenės Garbės Teis
mui. Garbės Teismas spalio 31 d. 
sprendimu A. Mariūną pašalino iš 
PLB narių tarpo ir suspendavo j{ 
kaip Krašto Tarybos nar{. Taip 
pat suspendavo visą PLB Frank
furto Apylinkės Valdybą. Tpdėl, 
ateityje, A. Mariūnas neturi tei
sės pasirašinėti kaip PLB Frank
furto Apylinkės Valdybos Pirmi
ninkas.

Visas PLB Frankfurto apylin
kės perorganizavimas, visuotinio 
narių susirinkimo sukvietimas, 
ir apylinkės valdybos rinkimų 
pravedimas pavesta Krašto Val
dybai. Todėl, ryšium su tos apy
linkės perorganizavimu, buvo at
siklausta raštu visi Frankfurto 
apylinkėje gyvenantys lietuviai ar 
nori ir toliau priklausyti PLB or
ganizacijai. Visi Frankfurto apy
linkės lietuviai, kurie atsakė tei
giamai, yra įrašyti {bendruspil
nateisių rinkikų sąrašus ir galės 
dalyvauti balsavime š.m. gruo
džio 12 d., renkant PLB Vokie
tijos Krašto Tarybą.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba, įsijungdama { Jaunimo Metų 
veiklą sukvietė jaunimo organi
zacijų atstovus, kurie sudarė Vo
kietijos Lietuvių Jaunimo Metų 
Komitetą ir išsirinko vykdomąjį 
organą sekančios sudėties: Pir
mininkas -- kun. V. Damijonai
tis, vicepirmininkas ir iždinin
kas -- mok. Fr. Skėrys ir sek
retorius -- stud. V. Bartusevi
čius. VLJMK adresas: Kun. V. 
Damijonaitis, 684 Huettenfeld- 
Lampertheim, Schloss Rennhof.

Šiltas bufetas ir šampanas prabangioje 
ir erdvioje salėje, grojant nuotaikingai mu
zikai.

Staliukus prašom užsakyti telefonu — 
778-1330 nuo 6 vai. vakaro savaitės dienomis 
ir nuo 10 vai. ryto savaitgaliais. Ten pat pra
šome skambinti dėl smulkesniu informacijų.

DETROIT

• Vasario 16-osios Gim
nazijai paremti D. L. Kul
tūros Klubas š. m. gruodžio 
11 d., 7 vai. p. p., Lietuvių 
Namuose rengia vakarą.

Vai. Šimkus (iš Chica- 
rodys filmą iš Gimna- 
gyvenimo ir pasakos

gos) 
zijos

Visą savaitę laiko trukusi dai
lininko K. Žoromskio da rbų pa ro
dą susilaukė iš vietos visuome
nės didelio susidomėjimo ir buvo 
nemažai nupirkta paveikslų.

Uždarant parodą lapkričio 26 d. 
dailininkas skaitė {domią paskai
tą apie M.K. Čiurlionį, vaizdžiai 
išryškindamas to laiko epochą, ku
rioje jis gyveno ir dirbo,ir aptarė 
jo tapybą. Nagrinėdamas M.K. 
Čiurlionio paliktus darbus, jo kū
rybines formas ir stilių, K. Žo- 
romskis savo tezes gynė remda
masis kitų žymių pasaulio daili
ninkų rodomomis nuotraukomis 
ir lygino jas su M.K. Čiurlionio 
kūrybine kompizicija.

Vietos lietuviškoji visuomenė 
dėkinga LB apyl. valdybai už 
karts nuo karto mūsų menininkų 
atsikvietimą ar paskaitų surengi
mą, tuo išjudinant mūsų kiek pa
linkusią visuomenę j vis viliojan
ti dvasini sustingimą ar savyje 
užsidarymą ir daugiau domėtis 
tomis kultūrinėmis apraiškomis, 
kurios kilpina mūsų dvasini gy* 
venimą.

DIRVOS 50 METU MINĖJIMAS
PHILADELPHIJOJ

A.L.T. S-gos Philadelphijos skyrius gruodžio mėn.
11 d.. 6 vai. vak. Lietuviu Banke. 202 N. Broad St. 

Philadelphia. ruošia

SPAUDOS IR DIRVOS 50 METU 
MINĖJIMĄ,

kur dr. J. Puzinas skaitys paskaitą, tema "Anksty
voji lietuvių spauda Amerikoje", gi viešnia iš New 
A orko p. E. čekienė darys Dirvos 50 metų veiklos 

apžvalgą.

apie jos vargus. P-lė Bar-
uara u saite pasKaniuins
pianinu.

A. A. Z. Arlauskaitės - Mikšie-

ZINAIDAI GALVYDIENEI nes vadovaujamas D. D. M. 
Sambūris suvaidins J. Bas-

mirus, jos dukrai NINAI PETRONIENEI, sū
nums STASIUI ir ALEKSANDRUI ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

Stefanija Skučienė ir

sico 1 veiksmo komediją 
"Advokato patarimai”. 
Kartu veiks bufetas ir lai
mėjimų stalas. Rengimo 
Komitetui taikiniu k a u j a 
eilė ponių ir J. S. Budžiui.

Birutė Rimgailienė

WANTED MALĖ

DIE MAKERS
PADĖKA DAYS

Visiems žodžiu ir raštu pareiškusiems man
JOURNEYMEN-TOP RATES

BENEFITS—LONG
užuojautą tėvelio mirties proga širdingai dėko- PROGRAM

jame. DEQUINDRE TOOL
J. Stuogenė AND DIE CO.

ir šeima 21109 DEQUINDRE 
HAZEL PARK, MICH.

(133-136)

• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose 
bariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.

regu-
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