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PRANCŪZIJA BALSAVO
PER KELIAS SAVAITES DE GAULLE POPU
LIARUMAS SAVO TAUTIEČIŲ TARPE SMAR
KIAI KRITO. — NEPAISANT PRAEITIES NUO
PELNŲ JO ATEITIES POLITIKA SUKĖLĖ 
SMARKIŲ ABEJONIŲ. — Už Jį PASISAKĖ 
TIK 43 '/2% RINKIKŲ, TODĖL TEKS PRAVES

TI ANTRUS RINKIMUS GRUODŽIO 19 D.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Dar prieš mėnesį niekas rim
tai negalvojo, kad Charles de 
Gaulle nelaimės Prancūzijos 
prezidentų rinkimų per pirmą 
balsavimą. "Institut Franęais 
d'Opinion Publiąue" duomenimis, 
66% prancūzų tada buvo nusista
tę balsuoti už senąjį generolą, 
kuriam neseniai sukako 75 me
tai. Bet po to senelio populiaru
mas pradėjo greitai kristi. To pa
ties viešosios nuomonėstyrinėji- 
mo instituto daviniais prieš dvi 
savaiti de Gaulle šalininkų skai
čius iš 66% krito iki 61%, o se
kančios savaitės bėgyje iki 57%, 
pagaliau rinkimų išvakarėse ins
titutas paskelbė, kad de Gaulle 
negaus daugiau kaip 43% balsų ir 
pasirodė esąs teisus.

Atrodo, kad prancūzų masės pa
budo iš miego ir ateities per
spektyvos jiems toli gražu nebu
vo perdaug žavingos.

"Jei jūsų senelis yra tik 75 
metų, paveskit jam visus savo 
reikalus septyniems metams" —

-- skelbė prancūzų socialistų 
partija ir niekam nebuvo abejo
nės apie ką eina kalba. Bet ne 
tik de Gaulle metai kėlė abejo-

* SOV. S-GOJE vėl perrašinė
jama istorija, ypatingai radika
liai keičiant II Pas. karo "did
vyrių” pavardes ir veidus. Karo 
veiksmų istoriją perrašyti pasi
ėmė pati krašto apsaugos minis
terija. Ir taip iš Stalingrado "did 
vyrio ir išgelbėtojo" Chruščio
vo beliko tik "miesto gynybos tary
bos narys". Iš didvyrių eilių iš
krinta ir eilė maršalų, jų vieton 
įstatam tas pavardes, kurios Sta 
lino ir Chruščiovo garbinimo lai
kais turėjo būti "užmirštos".

Toje karių rašomoje istorijo
je ne tik kad nebeiškeliami Sta
lino ar Chruščiovo nuopelnai, bet 
jie puolami, iškeliant sunkumus, 
su kuriais susidūrė kar. štabo 
vadovybės nariai tiems "karo 
žinovams" ignoruojant ir žemi
nant kariu reikšmę.

* BREŽNEVAS neseniai tylo
mis išbuvo 4 dienas R. Berlyne, 
kur tarėsi su R. Vokietijos bosu 
Ulbrichtu. Spaudoje spėliojama, 
kad ten buvę svarstomi skilimo 
su Pekinu reikalai.

♦ KOSYGINAS užsipuolė JAV 
vyriausybę kurstant karinę at
mosferą ir tuo verčiant Sov. S- 
gą didinti karinį biudžetą. Tiek 
Kosygino tonas, tiek kaltinimųašt- 
rumas buvo neįprastas korespon
dentams. Spėjama, kad tai propa
gandos manevras, taikomas sa
vaip nuteikti prez. Johnsono pa
sitarimų eigą su britų premjeru 
Wilsonu ir Vokietijos kancleriu 
Erhardu.

♦ POPIEŽIUS POVILAS VI pa
skelbė paskutinius 4 Vatikano su
važiavimo nutarimus, tuo oficia
liai baigiant Katalikų Bažnyčios 
suvažiavimą, davusį istorinius 
nutarimus, turinčius įtakos tiek 
katalikybei tiek krikščioniško pa
saulio vienybei.

♦ JAV KARIAI VIETNAME iš
reiškė savo nusistebėjimą sovie
tinių priešlėktuvinių raketų ne
sėkmingu pasirodymu. Iš 150 ra
ketų , iššautų J amerikonų lėktu
vus, tik 9 surado taikinį.

* KETVIRTASIS Sov. S-gos 
bandymas nuleisti raketą su ins
trumentais į mėnulį baigėsi ne
sėkme.

nių. Dar daugiau jo politiniai šie 
kimai. Kairiųjų kandidatas Fran- 
ęois Mitterand, 49 m., smarkiai 
kritikavo de Gaulle "force de 
frappe’ — smogiamąją jėgą, ku
rią neseniai šioje vietoje plačiau 
apibudinom. Mitterand ją pavadi
no "nereikalingu pinigų eikvoji
mu, kuriuos geriau būtų išleisti 
mokyklų pagerinimui!" Komu
nistų, kurie papastai Prancū
zijoje per rinkimus surenka tarp 
20 ir 25% visų balsų, remiamas 
socialistas Mitterand per gruo
džio 5 d. balsavimą surinko net 
32% visų balsų ir tokiu būdu turė
tų dar kartą rungtis su de Gaulle 
per gruodžio 19 d. rinkimus. Jei 
de Gaulle negavęs per pirmus 
rinkimus daugumos, nesugalvotų 
'užsigavęs* pasitraukti, jis turėtų 
antrus rinkimus laimėti, nes ki
tas pasirinkimas būtų Mitteran- 
das, kurį rėmė komunistai, todėl 
skaičiuojama, kad dešiniau nusi
teikę rinkikai tuo atveju pasi
sakys už de Gaulle.

Politinio vidurio - katalikų kan
didatas Jean Lecanuet, prieš mė
nesį plačiau dar nežinomas, 
trumpos priešrinkiminės kampa
nijos metu padarė didžiausią pa
žangą iš visų kandidatų, surinkęs 
apie 17% visų balsų. Jo propagan
dos tema buvo de Gaulle bandy
mas jei neišardyti tai bent su
stabdyti Europos ūkinės bendruo
menės -- kol kas tik Bendrosios 
Rinkos -- plėtimąsi. Ir kaip tik 
toje bendruomenėje glūdi Pran
cūzijos gerbūvio priežastis.

Už de Gaulle daugiausiai kal
bėjo jo įvesta nauja politinė sis
tema sukaupusi daug jėgos pre
zidento rankose. Šeiminis reži
mas be pastovios vyriausybės 
prancūzams buvo gerokai nusibo
dęs. Antras de Gaulle nuopelnas 
yra Prancūzijos kolonialinės im-

Komunistai lieka vieningi tautų 
priespaudos vykdyme

Lietuvos Diplomatijos še
fo S. Lozoraičio kalba, pa
sakyta estų, latvių ir lietuvių 
vardu Baltijos Draugijos įs
teigimo 10 metų sukakties 
minėjime Bonnoje.

Baltijos Draugija Vokietijoje, 
kurios 10 metų sukaktis šiandien 
iškilmingai minima, yra didžiai 
naudinga ir reikalinga organiza
cija. Ji dirba estų, latvių ir lie
tuvių tautų pažinimui ir jų susi
artinimui su vokiečių tauta. Tuo 
pačiu Draugija turi ir platesnės 
reikšmės. Ji palaiko palankią 
moralinę atmosferą, kuri yra rei
kalinga Europos tautų savitarpio 
susiartinimui. Tokiu būdu drau. 
gijos veikloje pasireiškia tas tarp
tautinis solidarumas, kuris šiais 
laikais vis rečiau, pasakyčiau net 
— vis nedrąsiau rodomas: soli
darumas sovietų pavergtų Eu
ropos tautų atžvilgiu, prie kurių 
pirmoje eilėje priklauso latviai, 
estai ir lietuviai. Šis solidaru
mas turi mums didelės reikšmės, 
nes jis jungia mus dvasiniai su 
Vokietija 
pasauliu, 
mėjimas, 
nuomonės 
toms, palengvina izoliavimo bei 
vienatvės atmosferą, kuria oku
pacinė valdžia apsupa Baltijos 
Valstybes, kad galėtų sėkmin
giau vykdyti jų priespaudą.

Priespauda tebėra, nors kai 
kurios jos ankstyvesnės priemo
nės yra pakeistos. Kasdieninia- 

ir iš viso su Vakarų 
O draugingas susido- 

Vokietijos viešosios 
rodomas mūsų tau-

perijos, kuri prancūzams pasku
tiniu laiku davė daugiau nuosto
lių negu pelno, likvidavimas. Kar
tu kraštas galėjo pasidžiaugti 
iki šiol nebuvusiu ūkiniu gerbū
viu. Visa tai kalba de Gaulle 
dai, tačiau kartu jo politika su
kėlė abejonių dėl ateities. Kokia 
pažanga toliau įmanoma, jei de 
Gaulle nenori toliau plėsti Ūki
nės bendruomenės? Ir užsienio 
politikos laukuose jo žygiai to
li gražu nesusilaukė visuotino 
pritarimo. Tiesa, jo pažiūrai, 
kad Vakarų Europai šiuo metu 
nėra jokio pavojaus iš Rytų, 
daugumas prancūzų yra linkę pri
tarti, tačiau ar dėlto Prancūzija 
turi priešintis didesnei Vakarų 
Europos ūkinei ir politinei vieny 
bei, kuri tik viena gali sudaryti 
sąlygas tolimesniam gerbūviui?

Pagaliau, dar yra Vokietijos 
problema, kuri laikoma pagrin
diniu Europos ateities klausimu. 
De Gaulle pagreitino dar prieš jį 
pradėtą prancflzų-vokiečių san
tykių gerėjimą. Su buvusiu Vaka
rų Vokietijos kancleriu Kon radu 
Adenaueriu jis buvo sudaręs ne
rašytą susitarimą, pagal kurį Va
karų Vokietija pripažįsta Pran
cūzijos vadovybę Europos politi
koje mainais už de Gaulle paža
dą nesidairyti sąjungos su sovie
tais ir jų satelitais. Tai buvo pri
vatus, raštu neužfiksuotas, susi
tarimas, kuriam toli gražu nepri
tarė visi vokiečiai. Kai de Gaulle 
vetavo D. Britanijos priėmimą į 
Bendrąją Europos Rinką, vokie
čiams pasidarė visai aišku, kad 
jis siekia ne didelės Jungtinės 
Vakarų Europos, bet grynai Pran
cūzijos hegemonijos "mažoje" Va
karų Europoje. Naujas kancleris 
Erhardas pradėjo daugiau žval
gytis į Washingtoną ir Londoną 
negu po pirmtakūnas. De Gaulle 
atsakymas buvo glaudesnio kon
takto su Maskva ieškojimas. De 
Gaulle, kuris prieš kelis metus bu
vo labai populiarus Vokietijoje, 
šiuo metu tenai beveik visai netu
ri šalininkų, tačiau iš to jokios 
naudos neturi ir Prancūzija. Ji 
viena yra per silpna, kad pakeitus 
pasaulio politinę raidą. Savaime 
aišku, kad ir tai prisidėjo prie 
gruodžio 5 d. balsavimo rezu- 
tatų.

me gyvenime nematyti leninisti- 
nio-stalinistinio masinio teroro. 
Jis rezervuojamas ypatingiems 
įvykiams. Tačiau teroristinė vi
sagalės sovietinės komunistų par
tijos diktatūra tebevykdoma. Ir 
kaip tik tam tikriems jos meto
dams pasikeitus, toji diktatūra 
pasidarė tikslesnė, metodinges- 
nė ir gilesnė. Kiekvienas nukry
pimas nuo partijos linijos veda 
pirmiausiai prie bet kurio darbo 
galimybės atėmimo, tai yra prie 
žmogaus egzistencijos sunaikini
mo.

šiandien Baltijos Kraštuose nė •

Savo darbą baigęs Kanados Liet. Jaunimo Kongresui ruošti Komitetas. Iš kairės: S. Masionis, A. 
Bušinskaitė, H. Steponaitis, E. Daniliūnas, D. Skrinskaitė, prof. R. VaŠtokas, A. Šileika, R. Stirbys, 
Bresnevičius, A. Rinktinas, St. Kairys, G. Rinkūnaitė, inž. E. Čuplinskas, kun. J. Staškevičius ir dr. J. 
Sungaila.

Lapkričio 28 Clevelande įvyko Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso pasitarimas, kuriame dalyvavo 
PLB Valdybos nariai, JAV ir Kanados LB CV jaunimo vadovai, jaunimo organizacijų pirmininkai, PLJK 
Komiteto ir Finansų Komisijos pirmininkai ir nariai, PLB JM Talkos Komisijos nariai. Nuotraukoje di
desnė dalis pasitarimo dalyvių. Pirmoje eilėje iš kairės: Z. Acalinaitė, A. Balašaitienė, Pr. Razgaitis, 
Vyt. Kamantas, A. Zaparackas, M. Lenkauskienė,St.Barzdukas,dr. A. Nasvytis: Antroje eilėje: E. Kar- 
nėnas, J. Gailiušytė, A. Šenbergas, A. Kamantienė, dr. G. Matienė, St. Lazdinis, V, Šimaitis, dr. E. Len
kauskas, V, Kasperavičiūtė, J. Stempužis, A. Razgaitis; Trečioje eilėje: A. Idzelis, I. Damušytė, dr. St. 
Matas, K.P. Žygas, G. Procuta, A. Saulaitis SJ., A. Kubiliūtė, J. Staniškis, V. Kleiza, V. Martišius.

V. Pliodžinsko nuotrauka

ra nė vienos tautinio gyvenimo 
srities, kuri nebūtų sovietų oku
pacinės valdžios ir jos įrankio 
komunistų partijos paliesta. So
vietai veda sistematingą kovą 
prieš lietuvių, latvių ir estų kul
tūrą, pridengdami tą kovą obal- 
šiu, kad kultūra privalanti būti 
tautinė savo forma ir socialisti
nė savo turiniu. Sis obalsis tik
rumoje reiškia, kad tautos kal
ba turi tarnauti sekmingesnei 
komunizmo propagandai. Teks 
mūsų kultūros smaugimas pa
sunkinamas tuo, kad sovietai 
padaro negalimą bet kurį lais
vą esminį mūsų kraštų bendra
darbiavimą su Vakarais dargi 
kultūros srity, o iš kitos pusės 
plečia rusinimo akciją.

Lygiai griežtai sovietai kovo
ja prieš tikybą. Jeigu kurį laiką 
ši kova buvo nukreipta vyriau
siai prieš katalikų Bažnyčią, tai 
dabar nėra abejonės, kad sovie
tai metodingai siekia sunaikin
ti visų Bažnyčių organizacijas 
ir išrauti tikėjimą. Taip pat be 
atodairos jie veikia prieš tau
tinę sąmonę, falsifikuodami bei 
niekindami mūsų praeities isto
riją ir persekiodami kaip sunkų 
nusikaltimą kiekvieną prisiriši
mo prie valstybinės nepriklauso - 
mybės ženklą. Tokia priespauda 
nesudaro nieko naujo ar nepapras . 
to sovietų santvarkoje: tai nor
malus tos politikos elementas, 
kurį sovietai jau beveik pusę šimt
mečio pastoviai vykdo visuose 
savo užkariautuose kraštuose.

Jeigu kam dabartinė Baltijos 
Valstybių padėtis dar nebūtų pa
kankamai aiški, manau, kad se
kantis faktas turėtų ją galutinai 
nušviesti. Prieš porą mėnesių 
Estija, Latvija ir Lietuva buvo 
nuostabaus, vienintelio neturin-

TARĖSI JAUNIMO KONGRESO
REIKALAIS

Jaunimo Metų ir Pasaulio Lie - 
tuvių Jaunimo Kongreso reika
lams aptarti lapkričio 28 Cle
velande Sheraton viešbutyje įvy
ko posėdis. Jame dalyvavo PLB 
Valdybos, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Komiteto, PLJK 
Finansų Komisijos, PLB Jauni
mo Metų Talkos Komisijos na
riai, JAV ir Kanados LB jaunimo 
sekcijų vadovai, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos ir jaunimo orga
nizacijų pirmininkai, ir Austra
lijos lietuvių jaunimo atstovas 
Viktoras Martišius. Posėdį su
šaukė ir pirmininkavo PLB Val
dybos vicepirmininkas jaunimui 
Vytautas Kamantas, sekretoria
vo PLB JM Talkos Komisijos 
sekretorė Jūra Gailiušytė.

Buvo aptarti atlikti Jaunimo 
Metų ir Jaunimo Kongreso darbai 
ir sutarta tolimesnė bendra ak
cija. Penkiolika pasaulio kraštų 
jau pranešė, kad atsiųs savo at
stovus į Kongresą. Tai Anglija, 
Argentina, Australija, Austrija, 
Belgija, Brazilija, Italija, JAV 
Kanada, Kolumbija, Naujoji Ze
landija, Prancūzija, Šveicarija, 
Venecuela ir Vokietija. Atsaky
mų dar negauta iš Danijos, Olan- 

čio precedentų Europos ir pasau
lio istorijoje spektaklio scena: 
mūsų kraštų tautinės laisvės bei 
politinės nepriklausomybės su
naikinimo 25 metų sukaktis buvo 

(Nukelta Į 2 psl.)

dijos, Švedijos, Urugvajaus ir 
kitų kraštų.

Jaunimo Kongresui globoti kvie - 
čiamas Garbės Komitetas, kuris 
neužilgo bus sudarytas.

JAV ir Kanados miestuose suda
romi Jaunimo Metų Komitetai. 
LB apylinkės buvo prašytos to
kius komitetus sudaryti iš jauni
mo bei kitų organizacijų atstovų. 
Šiuo reikalu JAV rūpinasi JAV 
LB CV narys jaunimui ir PLJK 
Komieto I-sis vicepirmininkas 
Vaclovas Kleiza, o Kanadoje Ka
nados LB Krašto Valdybos Jau
nimo Sekcijos pirmininkė ir 
PLJK Komiteto narė Giedrė Rin- 
kūnaitė. Kitų kraštų Jaunimo Me
tų komitetais rūpinasi PLB Val
dybos vicepirm. jaunimui Vytau
tas Kamantas.

PLJK Komiteto pirmininkas Al
gis Zaparackas painformavo apie 
JAV jaunimo Organizacijų pasi
žadėjimą atvežti savo idėjos drau
gi; j Kongresą. Jaunimo organiza
cijos sutarė ruošti didelę bendrą 
stovyklą Michigano valstybėje 
prieš Kongresą. Stovyklą orga
nizuoti ir vadovauti kviečiamas 
Antanas Saulaitis, SJ. Į Kongreso 
paruošiamuosius darbus Chica
goje kas kart vis daugiau jauni
mo įsijungia, veikia visa eilė ko
misijų, Kongresui paimtas di
džiulis Conrad Hilton viešbutis, 
o parodoms gauti Jaunimo Cent
ro namai. Kongreso Komiteto būs- 
tinė yra tėvų jėzuitų Jaunimo 
Centre. PLJK Komitetas Vasario 
16 visame pasaulyje pradeda rink
ti masinės Jaunimo Peticijos 
Jungtinėms Tautoms parašus iš 
lietuvių ir kitataučių. Peticija 
prašys Lietuvai ir Pabatijokraš - 
tams nepriklausomybės. Ji bus 
atvežta iš visų kraštų atvykstan
čių atstovų į Jaunimo Kongresą. 
Viso laisvojo pasaulio lietuviai 
yra prašomi pasirašyti Jaunimo 
Peticiją, šios peticijos ruošimu 
rūpinasi PLB JM Talkos Komisi
ja, kuri tariasi dėl to su Vliku.

PLJK Finansų Komisijos pir
mininkas Pranas Razgaitis pra
nešė apie Finansų Komisijos nu
matytą lėšų telkimo vajų, kuris 
vyks 1966 metų kovo mėnesį. Ko
vo 6 -- va jaus diena visuose mies
tuose. Yra išleistas Jaunimo Me
tų ženklelis prieautomobiliųlan
gų lipinti (po 50 centų), leidžia
mas Jaunimo Metų Kalendorius.

Jaunimo Kongreso darbai žen
gia sparčiau Visuomenė kviečia
ma ir prašoma jaunimui padėti.

PLB inf.
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ŠPIONAŽO TINKLE (6) Komunistai
Išgelbėtas nuo kulkos į pakaušį
Negalima sakyti, kaipWenner- 

stroem tvirtino, kad sovietų žval
gyba 1949-1951 m. laikotarpyje 
buvo "defenzyvinė". Azijoje ji vei
kė "ofenzyviniai" ir jos galin
gumas pasiekė kulminacini taš
ką, kai Mao Tse-tungas 1950 m. 
sausio mėn. Pekine pa skelbė, kad 
Kinija besąlyginiai priklauso ko
munistiniam blokui.

Tiesa, Europoje sovietų poli
tinis ir karinis progresas buvo 
sustabdytas ir sovietų strategai 
peržiūrinėjo problemą. Kaip tik 
tame laikotarpyje jie nutarė ga
minti raketas, kad užvaldyti vi
są pasaulj. Tam reikėjo milžiniš
ko mokslininkų kadro. Reikėjo 
jaunimo studijas nukreipti ton 
pusėn, kad pasaulio hegemonija 
būtų užtikrinta. Reikėjo, kad ne
būtų laikas gaišinamas, vengti pa
ralelinio darbo. Vakaruose daug 
kur jau buvo padaryti moksliniai 
išradimai, paruošti smulkūs pla
nai, kuriais sovietai .galėjo pasi
naudoti negaišindami laiko. Aiš
kėtiems dalykams parūpinti rei
kėjo ieškoti nelegalių kelių. Rei
kėjo nedelsiant organizuoti tech
nikini špionažą, visas pastangas 
nukreipiant j Ameriką. Tad ne
nuostabu, jog sovietai labai apsi
džiaugė Nennerstroemo paskyri
mu | Washingtoną.

Visi uždaviniai, kurie jam buvo 
pavesti Maskvoje, dabar pasidarė 
nebeskubūs ir sovietų dėmesys 
buvo nukreiptas Į jo busimąją 
veiklą Amerikoje. Jų džiaugsmas 
dar padidėjo, kai sužinojo, kad 
Wennerstr'oem Washingtone rū
pinsis ne tik aviacijos progre
su, bet taip pat jam bus pavesta 
daryti užpirkimus naujausių mo
delių lėktuvų ir viską, kas turės 
ryšio su jų gamyba.

Per vieną pasimatymą Mask
vos priemiesčio viloje buvo iš
dirbtas ateities planas. Gen. Le
menov nupasakojo bendrą vaizdą, 
kokioj srityje Wennerstroem tu
rės nukreipti savo ieškojimus.

Į kitą pasimatymą susirinko

jis buvo pasiryžęs užmokėti gyvy
be. Niekad nepagalvojo, kad jam 
ir toliau galės rodyti pasitikėjimą 
po tokios išdavystės. Šita sovietų 
suvaidinta scena jam padarė di
deli |spūd| ir jis pasidarė dar la
biau ištikimesnis LemenovuL

Aišku, jis turėjo laimės, kad 
sovietai apie jo išdavystę suži
nojo po to, kai jis buvo paskir
tas | Washingtoną ir jis jiems bu
vo perdaug brangus, kad lengvai 
nusikratytų. Jei tai būtų atsitikę 
keliais mėnesiais anksčiau, tai 
vargu ar Wennerstroem būtų iš
likęs gyvas.

Aišku, Lemenov šiam numeriui

penki sovietų žvalgybos aukšti 
pareigūnai ir Wennerstroemui bu
vo parodyta iššifruota amerikie
čių telegrama, kurioj iš Maskvos 
buvo pranešama | Washingtoną, 
kad jis yra amerikiečių agentas. 
Kad išvengti bereikalingų ginčų, 
sovietų pareigūnai iš karto įspė
jo, kad jie patikrino faktus.

Galima įsivaizduoti, kaip "Ere
lis" buvo netikėtai užkluptas.

Wennerstroem teisme sakė, 
kad pradžioj j| pagavo pyktis 
prieš amerikiečius, kad jie ne
atsargiai elgiasi su savo agen
tais. Paskui suprato situaciją. 
Sovietų akyse jis buvo pavojin
gu asmeniu. Tuo metu niekas šve- pasiruošė kruopščiai, didesniam 
dų ambasadoje nežinojo kur jis {spūdžiui sukviesdamas aukš- 
yra ir kur galima būtų ieškoti, čiausius sovietų žvalgybos parei- 
Jau jis galvojo, kad kiekvieną 
sekundę gali susilaukti šūvio [ 
pakauši.

Sovietų žvalgybos viršinin
kai, atrodo, jau seniai buvo nu
stebę, kaip Wennerstroem taip 
lengvai gauna informacijas iš 
amerikiečių. Dabar šiam pasise
kimui gavo paaiškinimą. Jie pri
pažino, kad Wennerstroem šią 
problemą išsprendė vikriai. Aiš
kumai buvo pavojinga. Bet jie ži
nojo,kurion pusėn Wennerstroem 
reiškia didesnę simpatiją.

-- Nei aš, nei kas kitas, ne
abejojame jūsų ištikimumu, — 
pastebėjo gen. Lemenov.

Niekas jam nepadarė jokių prie- frazę kai Wennerstroem darė 
kaištų ir neparodė nepasitenki
nimo dėl dvigubo šnipinėjimo. 
Scena buvo puikiai suvaidinta ir 
WennerstrOem suprato, kad jo gy
vybė išgelbėta. Jam nebuvo rei
kalinga ką nors sakyti savo ap
gynimui. Šito neriboto pasitikė
jimo parodymas iš sovietų pusės 
Wennerstroemą dar labiau prie 
jų pririšo, negu išsigelbėjimas 
nuo šūvio | pakauši.

Prieš tai jis ne vieną apgavo, 
kurie juo pasitikėdavo. Jis gyve
no kaip džiunglėse ir žiūrėjo, kad 
tik jam vienam būtų gerai. Suži
nojęs, kad išdavystė išaiškinta,

gūnus.
Dabar Wennerstroem pajuto, 

kad situacija visai skirtinga. Vie - 
toj buvęs amerikiečių agentu pas 
sovietus, jis pasidarė sovietų 
agentu pas amerikiečius.

Washingtone vieną dieną vie
nas asmuo iš sovietų ambasados 
jam pasakė:

— Aš jums turiu linkėjimus 
nuo Nikolaj Vasilevič.

-- Taip, pažystu j| gerai. Mes 
su juo buvome susitikę Spirido- 
novkoj.

Perdavęs linkėjimus asmuo 
buvo gen. Kuvinov, sovietų avia
cijos attache, pasakęs sutartą

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI 
ĮSTEIGTA SIUNTINIŲ SIUNTIMO 

FIRMA VISOSE 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą pri

statymą Jūsų giminėms į U.S.S.R.
Siuntiniai garantuojami visais atžvilgiais.
JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui 

nebereikia mokėti.
DIDELIS PASIRINKIMAS Įvairių prekių, medžia

gų, įvairių produktų mūsų pagrindinėj įstai
goj ir skyriuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
CENTRAS YRA;

716 Walnut St., Philadelphia, Pa. Tel. WA 5-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE YRA: 
220 Park Avenue, South. Tel. 982-8410 

(kampas 18-tos g-vės)

SKYRIAI VISUOSE SVARBESNIUOSE 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
MIESTUOSE.

protokolini vizitą. Jie buvo vienu 
du 
jau 
kai 
pų:

— Ne čia. Sienos turi ausis.
Washingtone reikėjo elgtis at

sargiau negu Maskvoje. Čia ne
galima buvo naudotis telefonu. 
Dokumentus ir filmus perduodant 
per pasimatymus, reikėjo būti 
atsargiems, kad gali sekti ame
rikiečių kontražvalgyba. Buvo 
dviejų rūšių susitikimai. Vieni, 
kai reikėdavo ką nors perduoti. 
Tokiu atveju nieko nesakydavo, 
kad niekas negalėtų išgirsti. Ant
ra susitikimų rūšis buvo papras
ta, kad galima būtų užtikrintai 
saugiai pasikalbėti. Kiekvienas 
atvykdavo skirtu laiku | vietą, 
pasistatydavo automobilius per 
tam tikrą nuotolj.

štai ką pasakoja Wenner- 
stroem apie vieną tok| susitiki
mą:

"Jau buvo apitamsu tą valandą. 
Vietą,kur turėjome susitikti, sky
rė barjeras. Aš turėjau vaikščio
ti vienoj pusėj skirtu tiksliu laiku. 
Ryšininkas turėjo atvykti iš ki
tos pusės užtvaros. Gavau ins
trukcijas, kaip turiu būti apsi
rengęs. Dešinėj rankoj turiu neš 
ti rudą portfeli, o kaire ranka 
mostaguoti laisvai, kaip daro žmo
gus eidamas. Jei aš būčiau seka
mas, kairę ranką turėjau laikyti 
palto kišenėje".

Ranka kišenėje buvo sutartas 
ženklas abiem. Jei buvo matoma, 
kad partneris turi ranką kišenė
je, reikėjo eiti toliau nekreipiant 
dėmesio.

Pasikalbėjimai vykdavo apar
tamente, radijui be pertraukos 
garsiai grojant, kad mikrofonai 
negalėtų užregistruoti pasikalbė
jimo.

šnipų laimei, Washingtone yra 
tiek daug diplomatų, kad neužten
ka žvalgybos agentų jiems nuolat 
sekti ir Wennerstroem beveik | 
visus pasimatymus ėjo mostaguo
damas ranka...

Dokumentų perdavimas vykda
vo nekomplikuotai, dažniausiai 
sveikinantis ar atsisveikinant ir

kambary ir Wennerstroem 
norėjo klausti apie reikalą, 
rusas pridėjo pirštą prie Il

(Atkelta iš 1 psl.) 
jų sovietinių engėju minima kaip 
"išlaisvinimo" sukaktis. Viešai, 
viso pasaulio akivaizdoje! Toks 
teisybės ir laisvės idėjos sunie- 
kinimas parodo visu ryškumu pri
mestos mūsų tautoms priespau
dos mastą. Jis parodo kartu, jog 
vadinama ir Vakarų taip dažnai 
minima komunizmo "liberaliza- 
clja" pasireiškia tiktai didesnia
me prievartos metodų elastingu
me, bet nė kiek nepakeičia komu
nizmo esmės, kurią sudaro pir
miausiai smurtas. Tokia pat "iš
laisvinimo" sukaktuvių tragiko
medija buvo Maskvos suvaidin
ta visuose kituose sovietų užval
dytuose kraštuose, nuo Balkanų 
ligi sovietų okupuotosios Vokie
tijos dalies, suvaidinta viešai, at
virai, lyg netektų laukti, kad 
laisvasis pasaulis įsakmiai 
smerks š| sovietų melą. Kad ir 
kokie būtų nuomonių skirtumai 
komunistų tarpe, jie lieka vie
ningi tautų priespaudos vykdy
me.

Šitokios yra aplinkybes, ku
riomis tenka gyventi lietuvių, es - 
tų ir latvių tautoms. Tiesiog ne- 
patikėtina, kad tai dedasi Euro
poje dabar tuo metu, kada lais
vame pasaulyje civilizacija daro 
nepaprastą pažangą, teisės teo
rija yra pasiekusi didelio tobu
lumo ir ypač tuo metu, kada eg
zistuoja šimtai tarpu utinių or
ganizacijų ginti žmonijai nuo ne- 
teisybės ir smurto!

Ir vis dėlto, nežiūrint visų 
sunkumų, mūsų uutos yra gyvos 
ir gyvybingos, išlaiko savo tau
tinę individualybę, rodo didelę 
kūrybinę galią. Visa teigiama, ką 
jos sukuria, nėra primestos joms 
sovietų santvarkos padarinys, bet 
jų pačių kūryba, vykdoma nepri
klausomai nuo tos santvarkos, 
nežiūrint jos varžtų, — kūryba, 
{kvepiama tautinės sąmonės ir 
bendrai žmoniškų akstinų.

Žymusis komunizmo žinovas 
italų rašytojas Ignazio Silone 
yra pasakęs, kad net ir dikta- 
tūroje žmogus gali likti vidiniai 
laisvas, būtent, jei išlaiko gyvą 
laisvės troškimą. Tai yra ir BaV 
tijos tautų troškimas. Ir, žino
ma, jis apima siek| atstatyti vals - 
tybinę nepriklausomybę, nes mū
sų uutos turi visą teisę ir visus 
duomenis gyventi kaip laisvi tarp- 
tautinės bendruomenės nariai. 
Manau, jog yra Vakarų interesuo
se palaikyti š| baltų, kaip lygiai 
kitų Rytų Europos uutų, laisvės 
siek|.

Esu užtikęs viename Vokieti-

jos laikraštyje pasakymą, esą Vo
kietijos suvienijimo problemos 
— ir, žinoma, Rytų Europos tau. 
tų laisvės atstatymo problemos 
paminėjimas -- kai kuriuose tarp - 
tautiniuse sluoksniuose neretai 
sutinkamas žiovuliu. Jeigu taip 
tikrai būtų, laikyčiau, jog šios 
problemos vistik privalo būti nuo
lat keliamos — net rizikuojant, 
kad žiovautojai išsinarintų žan
dikaulius. Nes, be* kita ko, jei 
kada nors — neduok Dieve — 
prieitume prie tokios padėties, 
kad sovietų pavergtos tautos | 
teisingumo bei laisvės paminėji
mą taip pat atsakytų žiovuliu, Eu
ropai, visai Europai, kiltų naujas, 
labai rimtas pavojus.

Baltijos tautas praeity jungė su

Vokietija įvairialypiai kultūros 
ekonominiai ir kiti ryšiai. Šian
dieną jas jungia su vokiečių tau
ta geresnės, laisvos ateities vil
tis. Ši bendra viltis tuo tarpu yra • 
ne tiek politinė problema, Wek 
natūralus žmoniškas instinktas, 
kuris geriausiai suartina tautas 
pastoviausiu pagrindu, būtent, 
neteisybės pasmerkimo ir teisin
gumo bei laisvės troškimo pa
grindu.

Aš nnKiu, kad Baltijos Draugi
ja Vokietijoje ir toliau veiktų 
sėkmingai tiek lietuvių, estų ir 
latvių susiartinimo su vokiečiais 
plotmėje, tiek kaip mūsų tautų ir 
vokiečių tautos draugystės sim
bolis.

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.

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite

69” MENO GALERIJĄ
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS
MUZIKOJ. NAMUS

PIANAI IR VARGONAI
Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505

Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

Jinkami rūbai duoda gerą

kuo didesnis buvo kito asmens 
delnas, tuo lengviau buvo perduo
ti dokumentus, aiškina Wenner- 
stroem. Ir juo daugiau yra žmo
nių aplink, tuo geriau. Didžiausią 
klaidą šnipai daro, kai dokumen
tų ar filmų perdavimui pasirenka 
nuošalias vietas. Labai gerai do
kumentus perduoti pobūviuose, 
priėmimuose, ir net informacijų 
susirinkimuose, | kuriuos kari
niai attache kviečiami. Vieną 
kartą Wennerstroem perdavė 
gen. Kuvinovui dokumentus net 
Pentagono rūmuose. Labai retai 
darydavo pasimatymus gatvėje ar 
didelėse krautuvėse. Kai reikė
davo perduoti didesni paketą, tai 
tam naudodavo rūbinę, {dedant do. 
kumentus { palto kišenę ir įsi
maišydavo 1 pobūvio dalyvių tar 
pą. Partneriui pasakydavo palto 
numer|. Tas nueidavo į rūbinę ir 
išimdavo iš kišenės paketuką.

(Bus daugiau)

savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY „500" kostiumai ir paltai; 
MANHATTAN marškiniai, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigon
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1.
2.
3.
4.
5.

Import. German VSOP Brandy .... 5th — 4.98
Krupnikas — Honey punch ....... 5th — 3.69
Napoleon Imp. French Brandy .... 5th—3.35
Cream De Banana Liąueur .......5th—3.19
Chianti Imp. Wine ............... Full Q. — 0.98

6. Imp. German Wines
(May Wine, Liebfm.)

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

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98
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KAS MUS SUJUNGS?
Stasys Žymantas

LIETUVIŠKOJI SPAUDA
KALĖDŲ ŽENKLE

V

Kalbant apie didelius lietuvių 
sąskrydžius noriu atkreipti dė
mesį į pačius svarbiausius tų pa
sisekimų punktus, kurių dėka tie 
koncertai, žygiai ir visi parengi
mai pasiseka organizuoti.

Sustokim tik prie dviejų pasku
tinių New Yorko įvykių -- mani
festacijos ir LB ruošto Čiurlio
nio ansamblio koncerto. Jie pasi
sekė dėl to, kad lietuvių radijas 
ir spauda juos nuoširdžiai rėmė, 
nuolat informavo.

Taigi, didžiausias visos mūsų 
veiklos pasisekimas glūdi mūsų 
pačių lietuviškoje spaudoje, kuri 
visus Lietuvai naudingą darbą dir
bančiuosius remia, jų žygiams pri - 
taria, garsina po tolimiausius pa - 
šaulio kraštus ir juos jungia. Mū-

Mažos tautos turi dideliu at
sidėjimu rankioti pasauly savo 
sūnus ir jungti juos į gyvą tau
tinio vieningumo bei darbo vai
niką. Senoji išmintis sako, jog 
paskiri žmonės, nelyginant pa
vieniui išdėstyti pagaliai, ne
daug naudingo tegali atlikti. Tik 
juos surišus, suvienijus, gaunasi 
jėga ar įrankis, kuriais galima 
operuoti ir šį tą tėvynės labui 
nuveikti.

Ypač mažai tautai reikšminga 
jungti svetur gyvenančius, dar 
lietuviškai galvojančius ir lietu
viškai jaučiančius tautiečius. Mū
sų tautos konservatyvumo, sveti
mai įtakai atsparumo dėka tokių 
vis dar -netrūksta ir netrūks, 
kurie bet kur atsidūrę lieka są
moningi ir tvirti, nešiną su savi - sų spauda yra viso pasaulio lie- 
mi tikros Lietuvos dalį, daugpri- 
sidedą prie savo tėvynės vardo 
išgarsinimo svetur. Toks yra ir 
dabartinis išeivijos jaunimas, 
kuriam tenka ne tik studijuoti, 
ruoštis profesijai toj valstybėj, 
kurioje gyvena ir kurioj teksdirb- versdami savo įrankiu, 
ti, jos gyvenimą pažinti. Ant jų 
pečių dedama ir tautinė parei
ga -- būti ne tik lietuviams pa
tiems, bet palaikyti tautiškumą, 
skleisti jį ir kituose savo drau
guose, juos jundi, ugdyti.

Šis didžiausias išeivijos lietu
vių jaunimo uždavinys reikalau
ja iš jų gilaus tautiško įsisąmo
ninimo, didelio ryžto ir darbo. 
Žinant darbo reikalingumą ir 
svarbą, jo nedirbti, bet laukti, kol 
kas kitas jį nudirbs -- reiškia 
žmogaus apsileidimą. Tačiau dar 
negirdėta, kad lietuvų jaunimas 
būtų apsileidęs. Visais Ameri
kos lietuvių gyvenimo laikais iš 
jaunimo atsirasdavo paskirų as
menų, kurie visu idealizmo įkarš
čiu šokdavo dirbti tautiškų dar
bų. Kita proga prisiminsim jų 
vardus.

Mums newyorkiečiams tenka 
garbė, kad tas lietuvių tautinis 
kultūrinis judėjimas reiškėsi ir 
New Yorko mieste. Didžiulė de
monstracija prieš 47 metus įvy
ko New Yorke Madison Sąuare 
Garden, kaip ir lapkričio 13 ma
nifestacija. Vyresnioji karta 
džiaugsmingai sutinka naujosios 
kartos žygius ir kaip įmanydami 
juos remia. Ir šioje demonstra
cijoj dalyvavo keturių kartų lie
tuviai. Gal į sekantį žygį suva
žiuos lietuviai iš visų pasaulio 
kraštų ir kiekvienas kitokia kal
ba prabils, bet visi žinos, iš kur 
jie kilę ir kur jų tėvynė.

tuvių jungtis.
Visas pasulis gerai žino, kiek 

spauda lemia tautos gyvenime, 
todėl kiekvienas priešas, okupa
vęs svetimą kraštą, pirmiausia 
užgrobia spaudą ir radiją, pa-

Ir bolševikai, užgrobę Lietu
vą, pirmiausia sunaikino jos spau- 
dą, užgrobė radiofoną.

Prisiminę mūsų spaudos dide
lę reikšmę, artėjant Kalėdoms, 
vietoj užvertę gimines ar drau
gus dovanomis, kurių gavėjai ne 
visada džiaugiasi, nes neleng
va atspėti svetimą skonį. Už
sakykime jiems laikraštį, kurio 
dar negauna, žurnalą, kurie vi
sus metus primins, jog tai Ka
lėdų dovana. Nupirkim knygą, lie
tuvišką plokštelę. Tuo ne tik 
pradžiuginsim gavėją, bet neju
čiomis prisidėsim prie tautinės 
kultūros ir lietuvybės tęstinumo 
išeivijoje.

E. Čekienė

• Ateina Jaunimo Metai. 
Negi savo studijuojančią 
dukrą ar studijuojantį sū
nų paliksi be geriausio ry
šininko su lietuvišku jau
nimu ? Tasai geriausias ry
šininkas bus Dirvos laik
raštis, kurį ateinančių šven
čių proga užsakysi jauna
jam akademikui, kilusiam 
iš Tavo šeimos.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Tūkstantmetėje tautos istori
joje 25 metai tėra trumpas laiko 
tarpsnis. Bet Nepriklausomoje 
Lietuvoje išaugusiai jaunai lietu
vių kartai tie 25 okupacijų ir lais
vės kovų metai labai prailgo. Nes 
šios kartos gyvenime tai buvo 
patys pajėgiausieji ir kflrybin- 
giausieji metai, kuriuos ji buvo 
priversta skirti ne savo Tėvynėj 
Ir jos žmonių gerovei ir švie
siai ateičiai kurti, bet kovai prie.’ 
okupantus prarastai laisvei susi
grąžinti.

Tai buvo ilga ir varginga ko
va, jokiu džiaugsmingos pergalės 
vainiku neapvainikuota. Jos naš
tą to meto jaunoji lietuviu karta 
kėlė visu jos jaunatvišku ryžtu, 
niekad nedvejodama ir niekad dėl 
savo likimo nedejuodama: Lietu
voje, Sibiro tremtyje ar iš savo 
žemės išrauta svečiose Vakarų 
šalyse, kur ji dažnai sunkiai be
sivertė, bet niekad rankų nenu
leido. Labai žymi tos kartos da
lis, vos pražydusi, žuvo laisvės 
kovose ar mirė kankinio mirti
mi okupantų kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose, Sibiro taigo
se.

Lietuvos pogrindžio 25 metų 
istorija visų pirma yra Nepri
klausomos Lietuvos jaunoslietu- 
vių kartos istorija, kurios dar 
niekas nemėgino apmesti ir su
rašyti, bet kuri tokia naudinga pa
žinti ir suprasti nūdienei užsie
nio lietuvių jaunajai kartai.

Per visus tuos ilgai užtruku
sių Lietuvos laisvės kovų 25 me - 
tus tautinis lietuvių pasiprieši
nimas pergyveno įvairias, skir
tingas kovos fazes: nuo gilaus 
pogrindžio pirmosios sovietųoku 
pacijos metais iki Birželio suki
limo, nuo santūraus, bet kieto ir 
neatlaidaus pasipriešinimo vokie - 
čių okupacijos metais iki atviros 
ginkluotos kovos — laisvės karo 
antroje sovietų okupacijoje.

Kiekviena šio tautinio lietuvių 
pasipriešinimo fazė buvo savita, 
statė skirtingus uždavinius ir rei
kalavo naujų organizacinių formų 
ir kovos metodų.

Toje ilgoje laisvės kovoje lie
tuviai pasiekė reikšmingų laimė
jimų ir patyrė skaudžių pralai
mėjimų. Nors tos kovos dalyviai 
parodė reto pasišventimo, pasi
aukojimo ir pasireiškė nuostabiu 
ryžtu ir sumanumu, tautinio lie
tuvių pasipriešinimo veikėjai ir 
vadovai nevisada įžvalgiai pra
matė įvykių raidą ir reikiamai 
pasiruošė naujai, skirtingai ko
vos fazei. Taip pat nevisada iš
vengė jie tarpusavio nesusiklau
symo ir skaudžių klaidų. Šiandien 
tai jau priklauso istorijai, kuri 
mūsų vis dar, palyginti, labai ma
žai tėra rimtai tiriama ir rašo
ma, bet kuri galėtų geriausiai pa
mokyti, kokių praeities klaidų 
būtina ateity išvengti.

Tos nesenos praeities pamokos 
yra ypač svarbios atminus, kad 
prieš 25 metus prasidėjusi lie
tuviu laisvės kova toli gražu 
nėra baigta. Ji tik įėjo į naują 
fazę: tylios bet atkaklios dvasi
nės tautos rezistencijos.

Ta nauja labai sunkiose sąly
gose jau virš dešimties metų Tė' 
vynėje vedamo tautinio lietuvių 
pasipriešinimo fazė jau seniai

reikalauja iš užsienio lietuvių 
peržiūrėti jų iki šiol išeitą ke
lią ir ieškoti visų galimų būdų 
ir priemonių jų ligšiolinei kovai 
dėl Lietuvos laisvės sustiprinti 
ir sutikslinti. Turint galvoje, kad 
didžioji ir labai svarbi organizuo 
tos laisvės kovos našta šiandien 
tenka lietuvių išeivijai, ji toje 
kovoje negali sau leisti jokios 
klaidos, negali pakęsti jokio są
myšio ar dezorganizacijos, jokio 
nesusiklausymo ar nesusideri- 
nimo, jokio sustingimo senuose 
metoduose ir jokio neatsakingo 
mėgėjiško darbo.

Lietuvių politinės išeivijos va
dovai ir atsakingi jos veikėjai jau 
mažiausia prieš penketą metų 
privalėjo išsamiai ir giliai iš
tirti padėtj Tėvynėje ir nusta
tyti pagal jų pirmumą ir svarbą 
padėties užsienio lietuviams dik
tuojamus uždavinius, atitinka
mai pakeisti ar papildyti ligi 
šiol vykdytus darbus, rasti tam 
tikslui tinkamesnes ir raciona
lesnes organizacines formas ir 
parinkti veiksmingesnius darbo 
ir laisvės kovos metodus.

Kiekvienas tolesnis šio pavė
linto būtino persirikiavimo ir per. 
sitvarkymo atidėliojimas ar ten
kinimasis pusiau priemonėmis 
ir nieko iš esmės nekeičiančio- 
mis pataisomis tik dar labiau gi
lins tolydžio vis labiau pasireiš
kiančius trūkumus lietuvių išei
vijos vedamoje Lietuvos laisvės 
kovoje ir jos organizacijoje, silp
nins tos kovos veiksmingumą ir 
lengvins priešui kaišioti savo 
purvinus baslius Į tos išeivijos 
laisvės vežimo ratus.

kas. Tegul pasaulio protaujantie
ji žmonės nepadaro apsiskaičia
vimo klaidos. Barbarai lipa jiems 
ant kulnų. Kad nebūtų per vėlu.”

"Nebijokite, kad mums bus blo
giau, jeigu jūs kviesite pasaulį 
suvaldyti barbarus. Mums ir taip 
bloga. Už mirtį blogiau nebus”.

"Mes mirštame, bet mirdami 
norime žinoti, kad yra pasaulyje 
dar didžių žmonių, kurie nebijo 
kovoti už pavergtų' tautų laisvę. 
Priminkite pasauliui, kad mes, 
lietuviai - vergai. Ir visi Rusijos 
bei Azijos vergai dirba nuo ryto 
iki vakaro ir per naktis dėl komu
nizmo viešpatavimo pasaulyje. 
Badaujame, nes uždirbtieji rub
liai eina pasauliui agituoti, strei
kams, perversmams ruošti".

"Kalbėkit, šaukit, kvieskit pa
saulį gelbėti civilizaciją, krikš
čionišką kultūrą. Priminkit vi

siems, kad azijatai, naujieji van
dalai, stovi atsirėmęs durtuvais 
į mūsų krūtinę. 200 milijonų 
mus sutrypę pasieks ir jų žemę ir 
jų laisvę”.

"Broliai ir sesės! Dovanokit 
už atviresnį žodį. Mes kalbame 
mirties konvulsijose, kada mūsų 
tėra viena viltis — greitesnė Tė 
vynės laisvė".

"Laisvoje Tėvynėje mes tie
sime rankas jums sutikti. Mes 
jaučiame jūsų vargus. Mes ne
klausinėjame, kaip ten gyvena
te, kaip vargote, kokius mokslus 
išėjote, ar kokias partijas suda
rėte. Be žodžių jūsų akyse iš- 
skaitysime, ką padarėte, kad mū
sų Tėvynė būtų laisva".

"Broliai ir sesės! Kartojame, 
to nepamirškite. Tik tas mus 
sujungs ir laisvę aplaistys 
džiaugsmo ašarom".

PLANINGAS TAUPYMAS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 ghįį TJ 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

• Dabartinis dividen
das 4J/į% išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmoknm visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Beveik 20 metų praėjo nuo to 
laiko, kai pogrindžio Lietuva vie
no nežinomo jos laisvės kovoto
jo žodžiais buvo prabilusi į savo 
brolius ir seses laisvajame pa
saulyje.

Toji pogrindžio Lietuva nežuvo 
ir nemirė. Savo kilniais ir nema
riais siekimais ji ir šiandien te
bėra gyva ir gaji kiekvieno lietu
vio patrioto širdyje, tik jo giliai 
slepiama ir saugoma nuo okupan
tų seklių klastingų akių.

Tos pogrindžio Lietuvos anuo
met mums skirti žodžiai, kurie 
skamba tarytum tik vakar būtų 
rašyti, iš naujo primena visiems 
laisvojo pasaulio lietuviams jų 
didžiąją pareigą Tėvynei.

"Broliai ir sesės, kur dingo 
milijonai Amerikos lietuvių, ka
da jų tikroji Tėvynė budelio ran
kose? Mūsų akyse žaibai, kai mes 
klausiame Jūsų ar viską padėjo
te ant Tėvynės aukuro?"

"Argi šiandien dar gali atsi
rasti kur nors lietuvių, kurie sa
vo interesų ratelyje paskendę, 
užmirštų naikinamą Tėvynę? Sim 
tai tūkstančių sunaikintų ar esan
čių Sibire lietuviųapsileidėliams 
ir dvejojantiems niekad neat
leis".

"Mūsų širdys niekad nebepa- 
mils tų, kurie šiandien bailiai 
tyli ar perdaug susirūpinę savo 
kasdienine duona. Mes niekad ne
atleisime tiems, kurie šioj žūt
būtinėj kovoj, pametę lietuvio sa
vigarbą, laižo okupanto rankas".

"Krauju persisunkusi visa mū
sų Tėvynės žemė taip pat juos 
pasmerks. Jie nebegali vadintis 
lietuviais. Tų, kurie kritiškiau- 
siame momente nusigręžė nuo Tė
vų žemės, Tėvų Žemė jų niekad 
nepriims".

"Broliai ir sesėsl Mes gaudom 
iš jūsų bent kokį lietuvišką žodį, 
mažiausią vilties pragiedrulį. O 
kaip nusiviliami Taip maža ži
nių!"

"Padarykit dėl Tėvynės ir savo 
artimųjų viską, ką galite. Jūsų 
aukos ir darbai turi būti gyvy
bės kaina, kaip ir mūsų. Neturi
te pinigų savo veiklai išplėsti, 
tai badaukite dienas, savaites ir 
suraskite mums daugiau vilties. 
Padarykite viską, ką ir mes, kad 
bent kiek sutrumpėtų vergijos 
dienos".

"Kiek daug galėtų Amerikos lie
tuviai padėti! Juk mūsų ir jųTėvy- 
nė dedama priešo į karstą".

"Kalbėkit drąsiai, šaukite, kaip 
begalite. Niekados nemeluosite, 
nes atvaizduoti mūsų Tėvynės 
kančių niekada negalėsite, jų ne
išgyvenę. Kultūringas žmogus azi
jato žiaurumo, naikinimo siautu
lio, proto silpnumo niekad nesu
pras, pirm nepakliuvęs į jo ran-

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
JOHN’S SHAKER VIEW SERVICE 

FOR THE FINEST SERVICE SEE US 
12916 Woodland Avė. GA 1-9491

GREETINGS and BEST. W1SHES

WIEHN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHNTS

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

GREETINGS and BEST WISHES

RICH AUTO BODY Cr PAINT 
SHOP

1078 East 64th St. HE 1-9231

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GREETINGS and BEST WISHES

BORCHERT FENCE 
COMPANY

1950 East 55th St. Call EX 1-4136

GREETINGS and BEST W1SHES 
A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY 

SPECIALIZING- IN LATE MODEL FORDS 
3920 Valley Road Call 661-3015
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Penkių mėnesių tokiems pa
siruošimams pilnai užtektų, jei 
Komiteto Lietuvos Nepriklauso
mybei Atstatyti nariai būtų galė 
ję tam skirti visą savo laiką. 
Bet jie tą darbą dirbo tik poil
sio valandomis.

Antanas Mažeika, chemikas - 
biologas, dirba laboratoriniuose 
tyrimuose. Kartą jis pradėjo eks
perimentus su pelės smegenimis. 
Viskas paruošta, pelė guli atviro
mis smegenimis, o telefonas be 
sustojimo skamba manifestacijos 
reikalais. Vienu pradėjus kalbė
ti suskamba kitas. Prašauto kal
bėtojo palaukti, einu pas kitą, juk 
visi šaukia svarbiais ir skubiais 
reikalais, -- sako A. Mažeika,to 
žygio iniciatorius ir pirmininkas.

Negalėdamas nei vienu telefonu 
manęs prisišaukti kartą atėjo 
"bosas" ir paklausė, kokią aš tu
riu dar kitą taip svarbią tarnybą, 
kad tiek daug skambinimų. Buvo 
ne kartą supykęs, nes mano pra
dėti eksperimentai nuėjo nie
kais. O tai buvo ne vieną kartą. 
Maniau, kad ir tarnybą teks pra
rasti, — kalbėjo Mažeika.

Algirdas Budreckis, istorikas, 
dirbo vienoj amerikiečių redak
cijoj, kuris taip pat buvo telefo
nais nuolat šaukiamas tarnybos 
metu. Kartą vyr. redaktorius pa
sakė, jog'jam atrodo, kad Algir
dui šis darbas nėra pagrindinis, 
o tik ateina arkliukais lošti ieško
damas papildomo uždarbio. O ki
tą kartą sako, kad jis tur|s gana

GREET1NGS and BEST-WISHES 
To Ali the Lithuanian People

J U D G E

HUGH BRENNAN
MUNICIPAL COURT

GREET1NGS and BEST WISHES
IDEAL BU1LDERS SUPPLY 

AND FUEL COMPANY
4720 BROOKPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

LOUIS EISENBERG HARDWARE
We Carry a Complete Line of Hardware 

Supplies
1169 East 79th St. EN 1-9381

GREETINGS and BEST W1SHES

CHINS RED DRA60N 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE 
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR and MARY SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

GREETINGS and BEST WISHES

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO 

AI'R CONDITIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES

WATCH REPAIRING ALI. TYPES REI.IGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYER BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St. KE 1-0225

didelĮ savo šnipų tinklą, kurie 
nuolat j{ trukdą nuo darbo, pas
laptingomis {vairiomis kalbomis 
raportus duoda.

Vėliau jis perėjo i universite
tą dėstyti istoriją. Manifestaci
jai artėjant buvo tiek užimtas, 
kad ir čia apleido savo tiesiogi
nes pareigas ir iš dekano gavo 
{spėjimą, kad ateity būtų stro
pesnis pareigose.

Antanas Sniečkus dirba biznio 
srityje ir Jstaigoj atlikdavo ne 
tik telefoninius pasikalbėjimus, 
bet ir foto kopijų darbus anglų 
ir lietuvių kalba. Ne kartą pa
kliuvo i bėdą per savo sekretorės 
stropumą tvarkant jo "biznio” 
raštus.

Jo ir mama neteko kantrybės 
nebesulaukdama laiku pietums bu
vusi taip tvarkingą sūnų. Kartą ir 
sako sujaudinta: ”Aš jau tave 
"divorsuosiu", iškepu gaidj — 
sudžiūsta, išverdu sriubą -- iš
garuoja, viskas ant niekų eina, 
o tau vis mitingai ir mitingai..." 
Mat,jo mama yra antros kartos 
lietuvė, o Antanas jau trečiosios, 
anksčiau nedaug mokėjęs lietu
viškai, bet per tuos 5 mėnesius 
didelę pažangą padaręs.

Romas Kezys, šiek tiek vyres
nis už kitus, auginąs du maža
mečius, palingavo galvą ir sa
ko: malonu dirbti, aukotis ir 
džiaugtis sėkmingu darbu, bet 
labai daug turi aukotis ir šeima, 
mat Kezys visuomeniniame dar
be nėra naujokas. Jis yra akty
vus akademikas skautas, okteto’ 
ir choro dainininkas, tautinių šo«- 
kių šokėjas, bendruomenininkas 
ir kt.

Gali atrodyti, kad jie per daug 
išnaudojo savo tarnybas vogdami 
laiką ir didindami telefonų sąs
kaitas, nes tekdavo kalbėti ir su 
užmiesčiu. Bet kitos išeities ne
buvo, juk daugiausia reikalų {ma
noma atlikti tikai dienos metu, 
tarnybos laiku, o vėliau oficialių 
žmonių nesugaudysi. Bet jų darb
daviai, sužinoję tikrąjį reikalą, 
ne tik nedraudė, bet ir aukomis 
prisidėjo. Dabar vėl jie visi pen
ki, kaip ir dera lietuviui, sąžinin
gai ir pavyzdingai eina savo tar
nybines pareigas.

-- Ar NewYorkTimesmanifes
tacijos skelbimas pateisino už jį 
apmokėtas išlaidas?

-- Mes manome, kad labai ap
simokėjo, -- pasakoja komiteto 
nariai. -- Tas dienraštis, turis 
apie 1,5 milijono tiražą JAV, ei
na per visą pasauli, ne tik laisvą 
bet ir komunistų pavergtąjį. 
35.000 išeina Paryžiuje, iš kur 
apie 600 egz., pasiekia Maskvą ir 
kitur. Svarbu, kad tas numeris iš
ėjo tą pačią dieną su spalio re
voliucija -- tvirtino komiteto na
riai.

Po skelbimu buvo žinomų po
puliarių amerikiečių parašai, 
nors jie ne visi lietuviams taip 
gerai pažystami, bet amerikie
čiams taip. Gaila, kad visa eilė 
senatorių atsiuntė savo sutiki
mus pavėluotai. Iš jų ne visi 
pridėjo savo titulus, nes mums 
pritardami patys nebuvo {galioti 
ir nebuvo laiko atsiklausti savo 
atstovaujamo visuomenės sluoks
nio, ar ir jie būtų tokios pat nuo
monės.

Tuoj po skelbimo pasirodymo 
amerikiečiai pradėjo siųstiaukų, 
kurios iki šiol dar ateina. Ir šian
dien atėjo dar 20 dol., -- pabrė
žė finansų tvarkytojas Kezys. Dr. 
J. Kazickui prekybos bendradar
bis iš Londono telefonu skambino 
biznio reikalais ir priminė, kad 
skaitęs tok{ skelbimą. Sniečkus 
tarnyboje daug kalba telefonu biz
nio reikalais ir tarp kitko paklaus - 
davęs, ar skaitė NYT. Atsaky
davo "yes" ir pridėdavo savo ko
mentarus.

Po skelbimo pasirodymo gau
ta daug laiškų iš {vairių vietų. 
Lietuviai klausė, ar gali ji pakar
toti savo vietos laikrašty ir tai 
atliko. O Kanadoj Dudaravičius 
ėmėsi iniciatyvos ir visą Pabal
tijo klausimą pravedė televizijoj

išaiškindamas manifestacijos 
tikslą.

Atsiliepė ne vienas savo kilmę 
užmiršęs lietuvis, prisiunčiant 
auką, štai keletas iš jų:

"I am Viktoras Vytautas Vizba
rą". Apgailestauja, kad nekalba 
lietuviškai, yra 25 m. menininkas 
ir klausia, kuo gali prisidėti.

"Aš nesu lietuvis, bet turiu žmo
ną lietuvių kilmės ir esu išdidus 
dėl jūsų žygio". Ir t.t. ir t.t.

Iš Bronx paskambino telefonu 
R. Nowak, klausdamas, kuo jis 
galėtų prisidėti. Kai kuriuose laiš 
kuose buvo nustebinti, kad NYT 
mums skyrė tiek daug dėmesio, 
tai matyt lietuviai turi daug jė
gos JAV-se, jei gali padaryti to
kią reklamą. Ne visi suprato ir 
tai, jog ten buvo skelbimas.

Mažeikos tėvelis lankėsi tar
nybos reikalais Virginijos valsti
joje ir buvo paklaustas po manifes ■ 
tacijos, ar toks tai Mažeika jam 
nėra giminė, kuri jie matę televi
zijoje. Tai matome, kad spaudos 
atgarsiai pasiekė visą Ameriką, 
visą pasauli, neišskiriant pa
vergtos tėvynės.

Nemažai rašė ir kiti JAV laik
raščiai. Ar tai buvo komiteto ini
ciatyva, ar jų pačių?

— Plačiausiai aprašė katalikų 
laikraštis "The Tablet" lapk. 11 
d. skyręs visą puslapi, o ameri
kiečių Šv. Sakramento bažnyčio
je per pamokslus buvo primena
ma parapijiečiams paskaityti, 
sakė K-to nariai.

Žygininkai nelaukė iniciatyvos 
iš pačios spaudos, bet patys ren
gėjai ėmėsi darbo. Išsiuntinėjo 
571 komunikatą po visą laisvą pa
sauli, visiems stambiausiems 
laikraščiams, žinių agentūroms. 
Jie patys prašė JAV spaudos dė
mesio. Vietos komitetai aprūpino 
savo spaudą. Siuntė nemokamus 
bilietus spaudos žmonėms i Ma- 
dison Sąuare Garden, pridėdami 
informacinę medžiagą iš anksto. 
Visa kita spauda, išskyrus apmo
kėtą NYT skelbimą, garsino sa
vo nuožiūra ir nemokamai. Ne
mokamai garsino ir beveik visos 
New Yorko radijo stotys ir te
levizijos, kurias taip pat stengė
si aprūpinti medžiaga ir nuola
tiniu priminimu telefonu.

New Yorko radijo stotis WRUL 
58 St. visą manifestacijos eigą 
{rašė i juosteles, iš kurių 6 iš
siuntinėjo kitoms stotims, o 8 
atsiuntė k-tui. Žinoma, už tai te
ko sumokėti.

Pažymėtina, kad policijos še
fas, vadovavęs manifestacijos ap. 
saugai, pirmininkui Mažeikai pa - 
reiškė dideli nusistebėjimą, kad 
iš tokios masės žmonių nebuvo 
nė vieno arešto, kas ypač daug 
pasitaiko tarp kubiečių, ukrai
niečių ir vengrų demonstrantų.

Mūsų rengėjai pažymėjo, kad 
latviai ir estai nenoriai i tą žy
gi jungėsi bei rėmė ir nežymiu 
žmonių skaičiumi prisidėjo. Ta
čiau, kada Komiteto atstovas A. 
Gureckas nuėjo t latvių nepriklau
somybės šventę ir buvo publikai 
pristatytas, kaip Manifestacijos 
k-to atstovas, ui latvių publika 
jam sukėlė nesibaigiančias ova
cijas. Latviai iš Philadelphijos, 
dalyvavę New Yorko žygyje, at
siuntė su visų parašais padėkos 
laišką ir komplimentus ateičiai.

Kalbant apie JAV spaudą, ko
miteto nariai, organizuodami tą 
žyg( tiek daug su ja susidūrė ir 
gavo nusiskundimų, kad i apra
šymus, { spaudos skirtą dėmesį 
lietuviams niekas nereaguoja laiš - 
kais redakcijoms. Atrodo, kad jų 
pastangomis ir darbu skaitytojai 
nesidomi. Jaunimas šj skundą lai 
ko pagristu ir kviečia visus išei
vijos lietuvius, ypač akademinį 
■jaunimą, radus svetimoj spaudoj 
mums palankų pasisakymą, gy
vai reaguoti siunčiant redakci
joms padėkos laiškelius. Dar ne 
vėlu net ir ryšy su manifestaci
jos garsinimu.

Tik visi bendromis jėgomis ga
lime š{ tą atlikti, Įgyvendinti pla. 
nūs, ruošti kelią j Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, — bai
gė pasakojimą K-to nariai, už ku
rių seka visa eilė nemažiau pasi
tarnavusių to žygio pasisekimui 
asmenų ir žinomų pavardžių, ku
rių pėdsakai neišdils iš to istori
jos lapo.

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE TROY LAUNDRY & 
CLEANING CO.
ESTABLISHED 1873

2561-2581 EAST 5Oth ST. UT 1-2900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

RABB JOSKA'S GYPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

GREETINGS and BEST WISHES

AITKEN PRODUCTS INC.

1115 East 152nd St. UL 1-2700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

O’BRIEN BRASS CO.

20940 St. Clair Avė. IV 6-2440

GREETINGS and BEST W1SHE3

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

5339 Canal Rd. Tel. 524-5624

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONY CARLIN C0.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

GREETINGS and BEST W1SHES

HARV/ILL ICE CREAM CO.

6519 Carnegie Avė. HE 1-7979

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People 

THE GRANO LAUNDRY C0.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. EN 1-5158
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Procesas buvo keršto, o ne
nešališko teismo pobūdžio

KETURI prieš 24 metus buvę 
Rokiškio komendantūros apsau
gos kuopos eiliniai, po viešo pro
ceso Rokišky, trukusio penkias 
dienas,-nuo lapkričio 16 iki 20, 
buvo pasmerkti sušaudyti. Ape
liuoti neleista.

Pasmerkti buvo: Klemensas Da
gys, dabar 50 metų amžiaus, iki 
suėmimo buvęs mūrininkas Juod
upėj, Rokiškio apskr.; Steponas 
Lašas, 52 m.,dirbęs Moškėnųsov^ 
choze. Rokiškio apskr.; Stasys 
Varnas, 51 m„ šaltkalvis Kau
ne; Petras Strumskys, 50 m., 
stalius Pagėgių žirgyne.

Visi buvo kaltinami, kad 1941 
metais, liepos-rugsėjo mėnesi, 
būdami Rokiškio komendantūros 
apsaugos kuopoje, dalyvavę masi
niuose bolševikinio režimo bend
rininkų ir žydų sušaudymuose,Ba
jorų kaimo ir Antanošėš dvaro 
laukuose.

Kaltinamųjų sušaudymu pasi
baigęs procesas vyko pagal so
vietinio teismo taisykles, pavir
šutiniškai panašias (visų civili
zuotų teismų taisykles, tačiau iš 
esmės jisai buvo linčiško minios 
teismo pobūdžio.

Bylą nagrinėjo aukščiausio res
publikinio teismo pirmininkas A. 
Likas iš Vilniaus, o kiti to tribu
nolo nariai buvo Rokiškio apylin
kės tarybos vykdomojo komiteto 
pirmininkas S. Talius (valsčiaus 
viršaičio lygio pareigūnas) ir 
Juodupės audinių fabriko audėja 
S. Butėnienė. Prokuroras buvo 
iš Vilniaus, vyriausias respubli
kinis prokuroras V. Galinaitis, 
Sovietų Sąjungos prokuroro ski
riamas ir jam pavaldus. Proku
rorui paremti dar buvo priskir-

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

Žibrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
se arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC.
66 Mechanic St. 

Nevv Rochelle, N. Y.

tas ir Rokiškio vidurinės mokyk
los direktorius A. Rudokas. Buvo 
ir keturi gynėjai advokatai iš Vil
niaus ir Panevėžio, tik jų gyni
mas, jei ir buvo ištartas, liko vi
siškai ignoruojamas. Vyriausias 
kaltintojas ir išankstinis teisėjas 
buvo Tiesos redaktorius S. Lau
rinaitis, kuris teisiamuosius ap
kaltino ir nuteisė pačią pirmąją 
proceso dieną.

Byloje buvo minėtas vokiečių 
saugumo policijos viršininko Jae- 
gerio raštas, kuriame pabrėžta, 
jog kalbamus žudymus Rokiškio 
apskrityje vvkdė io vadovaujami 
pareigūnai, kurių žinioje buvę ir 
80 "buvusių lietuvių partizanų", 
dalyvavusių "darbo atlikime".By. 
loję, tačiau nebuvo kreipiama J tai 
dėmesio. Komendantūros kuopos 
eiliniai buvo kaltinami, kaip sa
varankūs nusikaltimo vykdytojai, 
be tyrinėjimo, koks buvo tikrasis 
jų kiekvieno vaidmuo, tai yra, ar 
jie buvo savanoriški nusikalti
mo bendrininkai, ar to meto ap
linkybių priverstiniai įrankiai. 
Teismas ėmė dėmesin tik stip
riausi kaltinimą remiančius liu - 
dijimus, nors jie tebuvo su Išir- 
dimu papasakoti atsiminimai apie 
tai, kas kaip buvę prieš 24 me
tus. Teisiamieji neginčijo, kad jie 
buvo Rokiškio komendantūros kuo
poje ir vienu ar kitu būdų buvo 
įtraukti l suimtųjų saugojimą ir 
net šaudymą. Tačiau jie neturė
jo galimybės pasinaudoti jokiais 
įrodymais, koks buvo jų dalyva
vimas. Nusikaltimą švelninančių 
aplinkybių {rodymai ne tik ne
svarstyti, bet iš jų buvo iš anks
to, dar toli prieš teismo spren
dimą, viešai išsityčiota. Proce
sas buvo keršto, o ne nešališko 
teismo pobūdžio.

Sovietinis tribunolas savo 
sprendimą parėmė 1961 metais 
Lietuvai primesto "LTSR bau
džiamojo kodekso" 62 str. I da
lim. Tai yra straipsnis, numatąs 
baudimą už "tėvynės išdavimą", 
būtent už Sovietų Sąjungos pilie
čių padarytą žalą Sovietų Sąjun
gos nepriklausomybei, teritori
jos neliečiamybei arba karinei 
galiai. 1941 metais buvę Rokiš
kio komendantūros kuopos kariai 
nebuvo (tarptautinės teisės po
žiūriu niekad ir netapo) Sovietų 
Sąjungos piliečiai. Sovietų Sąjun
ga niekad nebuvo jų "tėvynė",tad 
jie negalėjo Sovietų Sąjungos "iš

duoti." Jie niekuo nepalietė So
vietų Sąjungos teritorijos ir ne
dalyvavo veiksmuose prieš So
vietų Sąjungos karinę galią. Gy
nyba neiškėlė ir nedrjso net pa
minėti, jog šiuo atveju galėjo bū
ti kalba tik apie kitą kaltinimą, bū-

tent, apie kaltinimą už tyčini žu
dymą (105 to paties kodekso 
straipsnis), kuris savo keliu tu
rėjo būti atitinkamai ištirtas ir 
įrodytas.

Rokiškio procesas, kaip ir kiti 
šio pobūdžio procesai Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj, buvo atsitik
tiniams žmonėms pritaikytas po
litinio keršto aktas — tyčinis nu
žudymas, papildytas prailginto
mis, bet paviršutiniškai irnetei- 
sininkiškai atliktomis teisinėmis 
apeigomis. (ELTA)

* KIPRAS PETRAUSKAS, lap
kričio 22 d. sulaukęs 80 metų 
amžiaus, buvo plačiai pagerbtas 
komplimentų pilnais draugų (jų 
tarpe A. Sodeikos, J. Stumbro) 
straipsniais sekmadieninėse 
(lapkr. 21 d.) Vilniaus laikraščių 
laidose. Specialūs sveikinimai 
paskelbti nuoSniečkaus-Šumaus- 
ko-Paleckio ir nuo Kultūros mi
nisterijos kolegijos. Iškilmių nei 
operoj, nei kitur nebuvo. <e>

KAS RUPI 
SUVALKIEČIAMS

Rašytojai Lietuvoje nebesusidoroja su jaunimu

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

Frances P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

Kas rūpi suvalkiečiams, žiū
rint šakių rajono kompartijos sek
retoriaus akimis?

Rūpesčiai, kuriuos tas sekre
torius (J. Gaudašius) dėsto vil- 
niškėj Tiesoj (lapkričio 24), yra 
žinoma daugiau "pavieto virši
ninkų" ir naujosios mados dva
rų urėdų (kolchozų pirmininkų, 
sovchozų direktorių) rūpesčiai, 
negu visų suvalkiečių. Bet tam 
tikra dalimi tie viršininkų rūpes
čiai sutampa ir su visų rūpes
čiais.

"Į kaimą žmonės dažnai neno
ri eiti vien dėl to, kad nėra kur 
gyventi... Nepaprastai opus kai
me statybinių medžiagų klausi
mas... Ūkio darbininkas, jei jis 
keliasi l gyvenvietę, turi tuos me
tus iš viso nedirbti. O kur jam 
per tą laiką gauti lėšų pragyve
nimui? Okis praktiškai visų no
rinčių perkelti l gyvenvietes sa
vo jėgomis negali".

Čia sekretorius kalba ne apie 
miestiečius, nenorinčius eiti į 
kaimą, o apie tuos pačius savo 
dvarų kumečius -kolchozininkus, 
kurie tebegyvena senosiose savo 
sodybose, išsilaikiusiose iš to me
to, kai jų gyventojai tebebuvo sa
varankūs ūkininkai. Dabar kai- 
kurie jau ir panorsta keltis j pro
jektuojamus kaimus — gyvenvie
tes, nes ir senosios sodybos tam
pa vis mažiau betinkamos gyven
ti, kadangi joms taisyti medžiagų 
dar sunkiau gauti, negu kolchozi
nėms statyboms: toms tyčia ne
duoda, nes nori greičiau panai
kinti vienkiemius. O iš kitos pu
sės -- nėra medžiagų ir prote
guojamoms statyboms kolchozų 
gyvenvietėse.

Šakių rajono sekretorius sako, 
kad "Rajonas turi planą perkel
ti J gyvenvietę 180 gyventojų", bet 
norinčių statytis susidarysiąs gal 
koks šimtas, todėl planas nega
lės būti įvykdytas. Todėl, kad, 
jeigu medžiagos ir yra, trobą

"Bėga laikas, keičiasi prob
lemos", -- rašė lapkričio 21 d. 
Tiesoj literatūros kritikas J. Lan
kutis, ryšium su numatomu Lie
tuvos rašytojų suvažiavimu, ku
rio Vilniuj nebuvo nuo 1958 me
tų. Visada susirūpinęs, kad ra
šytojai — "sielų inžinieriai" sa
vo kūryboj atitiktų komunistųpar ■ 
tijos interesus, svarsto, kaip ir 
ką jie turės rašyti akivaizdoj vyks
tančių pasikeitimų ir naujoviųda- 
bartinėj Lietuvos visuomenėj.

Prisiminęs, kad praėjus "kul
to" (t.y. Stalino) laikams, Lie
tuvos rašytojuose įsivyravęs op
timistiškas įsitikinimas, jog gy
venime turi nugalėti teisybė ir 
žmoniškumas. Bet dabar, esą:

"pradedame susimąstyti — ar 
neišsibaigė tas užtaisas, kuris 
buvo sukėlęs minėtą sąjūdi, ar ne
pribrendo reikalas ieškoti meni
nei kūrybai kažkokių naujų gyve
nimiškų postūmių ir idėjų".

Spėliodamas, kad ateityje gal
būt gims geresnių kūrinių apie 
netolimos praeities reiškinius 
(tai yra, apie pergyvenimus te
roro siautėjimo metu), kritikas vi
liasi, kad rašytojų kūryba

"Kaups savyje ir tą nauja, ką 
gyvenimas (neša šiandien".

Nesiangažuodamas, atsargiai, 
kritikas spėlioja;

"nauja bene bus tai, kad tary
binės visuomenės vystymosi dės
ningumai pasidarė žymiai sudė
tingesni ir apima daugeli tokių 
reiškinių, kurie tiesiogiai nebe- 
susisieja nei su buržuazine pra
eitimi, nei su "kultu". Mes netu
rime ir, žinoma, negalime turėti 
jokių statistinių duomenų apie tai 
kaip per pastarąjį dešimtmetj iš-

žmogus turi statytis pats ir tuo 
metu negali turėti pajamų.

Čia jau kyla ir vien viršinin
kams rūpestis dėl biurokratiškos 
tvarkos. Jei aštuonių dešimčių 
medžiaga liks nesunaudota, tai 
viršininkai norėtų, kad pats kol
chozas iš jos statytų namus. Bet 
jam tų medžiagų naudoti neleis
ta. Kolchozas, sako sekretorius, 
ir stato "bet stato tik iš savo 
medžiagų: nugriovę senus tvar
tus, klėtis, nes plytų, cemento, 
šiferio be paskyrų negausi". (Se
ni tvartai ir klėtys dabar kolcho
ze "savi", bet jie gi iš vietinių 
ūkininkų nusavinti, kai tuos iš
trėmė Sibiran).

Kenčia urėdai dėl biurokrati
jos ir kitose srityse. Sekretorius 
pasakoja, kad "Šešupės" sovcho- 
ze (vis Šakių rajone) tvarto pro
jekte numatė tam tikro modelio 
(SO-300) automatinę pašaro pa- 
davyklą, o jos iš viso niekur ne
galima gauti. "Pakeistume kita", 
sako sekretorius, "bet apie tai 
bankas neduoda nė galvoti. Gir
di, kas numatyta projekte, tą ir 
statyk, nes kitaip negausi pini
gų"... (ELTA)

augo progresyviosios visuome
nės jėgos, kiek turime tarybinio 
patriotizmo, komunistinio kilnia
dvasiškumo pavyzdžių, kaip iš
augo jos žmogiškasis pilnaver
tiškumas, kaip {sišaknijo gyveni
me nauji komunstinės moralės ir 
etikos principai".

Neapčiuopdamas, kiek Lietu
vos visuomenėj įsivyravo idea
lizuota komunistinė dvasia, kri
tikas ir kitko nepajėgia apskai
čiuoti, būtent, —

"kiek per tą laikotarpi atsira
do skeptikų ir niurgzlių (ir Goeb- 
belsas savo laiku tuo pačiu sielo
josi Hitlerio režimo laikais E. 
red.), nusivylusių bet kokiais vi
suomeniniais idealais ir idėjo
mis, kiek per tą laiką gimė nau
jos ‘šiuolaikinės’ miesčionijos, 
kuri iš tarybinės ekonomikos ir 
kultūros tiekiamų produktų mie
lai pasiglemžia tai, kas tinka jos 
salionui greta importinio asorti
mento".

Vienas dalykas tačiau padėty
je nesusivaikančiam kritikui aiš
kus:

"O koks margas, diferencijuo
tas yra naujas, dabar { gyveni
mą žengiantis jaunimas! Tai", 
-- mano Lankutis, -- "turbūt, 
viena opiausių problemų".

Ta problema, matyt, kyla iš 
to, kad vien iš partijos instruk
cijų išminti semiantieji "sielų 
inžinieriai" nebesusidoroja su 
jaunimu., nes, kaip toliau J. Lan
kutis dėsto, —

"Naujoji karta turi didelių kul
tūrinių pranašumų. Ji {gijo ge
resni išsilavinimą ir gilesnes 
galimybes pažinti, kaip gyvena vi
sas pasaulis. Ji godžiai seka šian- 
dien kurkas labiau prieinamą šiuo 
laikinę užsienio šalių literatūrą ir 
meną, nekalbant apie visų sričių 
klasiką. Visa tai savaip formuoja 
jaunosios kartos davinius, inte
resus, požiūrf t esminius gyve
nimo klausimus".

Gal džiaugdamasis tuo reiški
niu, ar greičiau vištiškai susi-

rūpinęs {neprieinamus vandenis 
plaukiančiais ančiukais, litera
tūros kritikas raginasi —

"drąsiau leistis l gyvenimo 
žvalgybą, kai kuriais atžvilgiais, 
galbūt, peržiūrėti savo darbo 
'metodologiją'.”

Ir prisipažįsta, kad —
"kritiką, kaip ir visą literatū

rinės veiklos sferą, dar gerokai 
veikia tam tikras inertiškumas, 
einąs iš to meto, kai svarbiausi 
sprendimai apie gyvenimą ir min
ties postūmiai atsirasdavo ’iš 
viršaus’."

Kadangi u s meta s buvo dar taip 
neseniai, --kaiChruščiovasarba 
ir Sniečkus imdavosi vyriausių 
literatūros a r dailės kritikų vaid
mens, tai, sako, --

"Juk ir dabar dar būna taip, 
kad sujudimas atsiranda tada, kai 
paskelbiami partiniai ar vyriau
sybiniai nutarimai, kai praside
da jų aiškinimo ir vykdymo va
jus".

Tokia praktika, esą, nebeside
rina su nauja šių laikų dvasia. 
Pati partija juk skatinanti inicia
tyvą "iš apačios", todėl ir rašy
tojai tur{ Patys savo išmanymu 
imtis... komunistinės visuome
ninės formavimo ir naujos as
menybės ugdymo. Nors tam tiks
lui literatūros kritikas dar ir 
bando nurodyti atramą -- TSKP 
(Rusijos kompartijos)XXsuvažia
vimo nustatytąsiasgaires.betčia 
pat prisipažįsta, kad to jau nega
na:

"Dabar ateina laikas atidžiau 
pasižiūrėti, kokius procesus vi
suomenėje ir kiekvieno žmogaus 
gyvenime sukėlė pasikeitusios 
pastarojo laikotarpio sąlygos, 
kur glūdi naujų pergalės džiaugs
mų ir naujo kartėlio šaltiniai".

Didžiausia naujiena šiuose sam
protavimuose ta, kad jie parašy
ti ne pogrindinėj spaudoj, o pa
čioj komunistų partijos "Tiesoj” 
1965 metų lapkričio 21 dieną.

(ELTA)

GREET1NGS and BEST W1SHES

■r ST. CLAIR BUILDERS 
& SUPPLY C0.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 
CEMENT - LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ KE 1-6000

T

BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Alį the Lithuanian People

BROKEN V/HEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

4343 West 130th St. WI 1-4488

GREETINGS and BEST WISHES

L. GOTTUEB
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST WISHES
GREETINGS and BEST WISHES

JUDGE

NORMAN A. FUERST
Municipal Court

10012 CARNEGIE AVĖ.
Pnone 231~5864

To Ali the Lithuanian People

CARL NEWMAN
MASON CONTRACTOR

GREETINGS and BEST WISHES 6 5 07 ELMWOOD
WH 2-3 89 4

MENTOR, Ohio
BL 5-3374

HODELL CHAIN DIVISION

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People 

LYNDHURST HOME BAKERY 
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US 

5359 Mayfield Road CalI HI2-9360

NATIONAL SCREW &
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE & PLANT

2440 East 75th Street
EN 1-2650

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SAFE WAY TIRE CO

Corner East 47th St. and Šuperior Avė.
Call UT 1-1737
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Philadelphijoje Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjime,Bronius 
Tvarkūnas, Karo Muzejaus invalidų komandos viršila, perduoda Lietu
vių Veteranų Sąjungos Ramovė centro valdybos atstovui pulk. Antanui 
Rėklaičiui istorinę relikviją -- Vyčio Kryžiaus juostą. Sidabro vaini
kas su šia juosta, kasmet, lapkričio 23 — Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo dieną, būdavo padedamas prieNežinomojo Kareivio paminklo. 

V. Ramūno nuotrauka

PHILADELPHIA

KARIUOMENES ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas, ruoštas lapkričio 27 
d. L.V.S-gos Ramovė Philadel- 
phijos skyriaus buvo pradėtas pa • 
maldomis šv. Andriejaus baž
nyčioje kur buvo prisiminta žu
vusieji už Lietuvos laisvę knyg
nešiai, savanoriai, kariai, parti
zanai ,ir mirusieji L.V. S-gos 
nariai. Giedojo oper. sol. Juzė 
Augaitytė. Tos pat dienos vaka
re buvo susirinkta j tos pačios 
parapijos salę ramovėnų cv-bos 
atstovo pulk. A. Rėklaičio, iš 
Chicagos, kalbos išklausyti ir jo 
atvežtą filmą pažiūrėti. Visam 
minėjimui vadovavo ir jį prave
dė vietos L.V. S-gos pirm. inž. 
A. Jurskis. Pagerbus JAV ir Lie 
tuvos vėliavas (ramovėnai savos 
vis dar neįstengia įsigyt) buvo 
pagerbti atvykę laisvės kovų da
lyviai - savanoriai ir papuošti 
trispalviu kaspinėliu.

Iš to ceremonialo išsiskyrė 
vienas įspūdingas momentas, kai 
Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų 
S-gos pirm. Br. Tvarkūnas, iš
saugojęs Vyčio Kryžiaus juostą, 
Lietuvos kariuomenės štabo ka
rininkų skirtą, didžųjų švenčių 
metu ją prisegti prie sidabrinio 
vainiko ir padėti prie paminklo 
vykstant pagerbti Lietuvos Neži
nomojo Kareivio kapą Karo Muzie
jaus sodelyje Kaune.

Sidabro vainikas dėl savo di
desnės apimties ir inventorizaci
jos kliūčių negalėjo būti išgelbė
tas. Dabar ši juosta kartu su jos

GREETINGS and BEST WISHES

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMBING, HEATING, SHEET METAL AND 
ROOFING SUPPLIES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500

GREETINGS and BEST W1SHES 
DRAGIN PIANO COMPANY 
WE CARRY TIIE FINEST QUALITY PIANOS

ĮVILLIAM 1VEISS, PROP.

8220 Carncgie Avė. Call ra 1-9848

GREETINGS and BEST WISHES 
A-TA-Z PLUMBING CO.

YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė.

metrika buvo perduota pulk. A. 
Rėklaičio dispozicijon, kurs per
gabenęs ją į Chicagą pažadėjo ati
duoti kiton žinybon.benečiurlio- 
nio galerijai.

Toliau kalbėjo L.B. pirm. inž. 
J. Ardys.

Ramovėnų CV-bos atstovas 
pulk. A. Rėklaitis pabrėžė, kad ši 
šventė yra tik maža dalelytė gar
bingos Lietuvos praeities prisi
minimo. Vykdydami tėvynės va
davimo darbus, mes turime rišti 
praeitį su ateitimi. Turime at
naujinti ■ priesaiką pareigai ir 
dvasią daugiau palenkti stipres
niam veiksmui. Vergija neamži
na. Mes ilgą laiką permažai te
turėjome draugų, kurie būtų rė
mę mūsų tautos laisvės troški
mą, tačiau pastaruoju metu jų 
kiek padaugėjo ir dalykai keičia
si mūsų naudai.

Baigdamas savo žodį kvietė 
kiekvieną geros valios lietuvį 
jungtis į Bendruomenę ir būti jos 
veikliais nariais.

Buvo perskaityta rezoliucija 
reikalaujant iš vyriausybės pa
ramos Lietuvos laisvės bylai pa
remti. Dar kalbėjo PLB prezi
diumo Tarybos pirm. inž. V. 
Volertas. Jis pasidžiaugė L.V. 
S-gos Ramovė darbuotojų pas
tangomis kasmet paminint Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo šven
tę ir kiek stabtelėjo ties anuo
metinės laisvės kovų dalyviais.

Po kalbų buvo rodomas Chica
gos ramovėnų s-gos dešimtme
čiui paminėti paruoštas filmas, 
bet jis savo mė'gėjiška verte pa
sirodė gan silpnokas -- galėta 
jo iš vietos nejudinti.

Baigus minėjimą buvo sugie
dotas Lietuvos himnas ir pasikel-

EX 1-8052

DIRVA

ta iš vietų pasižmonėjimui, pa
bendravimui, o kas norėjo ir 
pasišokti. Tuo pat metu buvo pra
vesta rinkliava Lietuvos laisvės 
kovų invalidams paremti, kurie 
atsiradę svečioj šalyj nevienas 
vargsta. Paminėtinas vienas re
tas mūsų bendruomeniniame gy
venime aukotojas, kurs atiduo
damas invalidų šalpai savo duok
lę šitaip sakė: — Aš esu toks 
mažas berniukas ir tik teturiu 
centuką. Ar jį paimsit?

J. Bubelis

KANADOS
LIETUVIAI

• I^iima švėgždaitė, jau
na literatė gražiai užsire
komendavusi su savo kū
ryba Lietuvos kariuomenės 
minėjime Toronte lapkričio 
28 d. Jos parašyti tautiniais 
motyvais eilėraščiai gražiai 
nuteikė klausytojus ir su
silaukė nuoširdaus įverti
nimo.

♦ Į laisvės žygi New Yorke 
didesnės Kanados kolonijos su
rengė ekskursijas autobusais. 
Taip pat daugelis demonstrantų 
vyko savo mašinomis. Dėl darbo 
ar kitų priežasčių, negalėję daly
vauti lietuviai, žygį parėmėfinan - 
siniai.

* Kanados Lietuvių Fondas jau 
pasiekė devyniolikos tūkst. dol. 
sumą. Ypatingai reikia džiaugtis 
mažesnių kolonijų įnašu, kuris 
proporcingai gyventojų skaičiui, 
dažnai prašoka Toronto, Hamil
tono ar Montrealio sumas. Tokiu 
pavyzdžiu gali būti 220 lietuvių 
skaitanti St. Catharines kolonija 
kuri fonde jau turi 700 dol. Pro
porcingai šiam gyventojų skai
čiui, Torontas turėtų įnešti apie 
21 tūkst., Montrealis apie 15 tūks
tančių, Hamiltonas apie 7 tūkst.

* Sunkiai serga buv. Hamiltono 
LBpirm. Genovaitė Skripkutė ir 
VI. Sešėlgis. Prieš Kalėdas Ka
nados lietuviškos organizacijos, 
visus sergančius lanko ligoninė
se su gražiomis dovanomis.

♦ Sol. L. šukytės numatyta ke
lionė į Europą atidėta ateinan
tiems metams.

* Lietuvos kariuomenės atkūri
mas buvo iškilmingai paminėtas

GREETINGS and BEST WISHES

THE L & K HOTEL
654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197
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EUCLID FLOORING CO.
787 East 185 Street IV 1-1733

FRANK PLUTT

Kanadoje. Montrealyje pagrindi
nę paskaitą laikė H. Nagys, To
ronte -- pulk. R. Liormanas, 
Hamiltone — gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, St. Catharines -- J. 
Smetona. Mažesnės kolonijos pa
sitenkino savais kalbėtojais.

* Tradicinė Kanados Lietuvių 
Diena ateinančiais metais yra ren^ 
giama Toronte Darbo Dienos sa
vaitgalyje.

* Tėviškės Žiburių spaudos ba
lius rengiamas sausio 22 d. o 
Montrealio Nepriklausomos Lie
tuvos — vasario 19 d. Šių dviejų 
Kanados savaitraščių metiniai pa
rengimai visuomet sutraukia pil
nas sales dalyvių.

* šaltoji žiemužė jau pradėjo 
rodyti savo pirmus ženklus Klevo 
lapo krašte. Vakarinėje Kanados 
dalyje šalčiai lapkričio pradžio
je pasiekė beveik 10 laipsnių že
miau nulio, o Vinipegas, Cal- 
gary, Fort William ir kt. mies
tai buvo užkloti 10 colių sniego 
danga. Pasinaudodami atostogo
mis, lietuviai išvyko į saulėtą 
Floridą, Ypatingai iš Montrealio, 
kur lapkričio antroje pusėje taip 
pat krito 10 colių sniego, į JAV 
pietus, nuskrido: Daugelavičiai, 
Jonas ir Bronė Lukoševičiai, Ma- 
liškų šeima, St. Jarpelskis ir kt.

* Hamiltono McMaster u-te, 
kur studijuoja jau beveik 15-ka vie
tos lietuvių, šį rudenį įsteigtas 
"Lithuanian Students Club". Pir
moji valdyba pareigomis pasi
skirstė: pirm. B. Kybartaitė, vi- 
cepirm. G. Breichmanas, ižd. K. 
Bieliūnas, sekr. R. Milerytė.

* Sol. J. Krištolaitytė - Daugė
lienė iš Clevelando pakviesta dai - 
nuoti 16VasariominėjimeHamil- 
tone.

* Iš Lietuvos į Torontą atvyko 
Alf. ir Marija Gačioniai. Apsisto
jo pas sūnų.

K.B.

SPORTAS

* V. Nešukaitytė laimėjo On- 
tario prov. stalo teniso pirmeny
bes, baigmėje įveikdama latvę 
Adminis. Tuo tarpu antroji Vyčio 
"žvaigždė" E. Sabaliauskaitė iš
ėjo nugalėtoja Niagara Falls di
delėse žaidynėse.

* Chicagos Lituanicos futboli
ninkai pateko J aukštąją futbolo 
lygą.

* Toronto Vyčio krepšininkai 
žaidžia Metro B lygoje, tuo tar
pu Aušros komanda dalyvauja B 
-C klasėje, kur šalia lietuvių, 
savo penketukus turi latviai, es - 
tai, ukrainiečiai. Pakutinėse 
rungtynėse Vytis pralaimėjo Ko- 
dak klubui, o Aušra estams 91: 
94.

* Hamiltono Katedros gimna
zijos amerikoniško futbolo žai
dėjas S. Žemaitis spaudos, ra
dijo ir televizijos korespondentų 
buvo išrinktas J Hamiltono gimna - 
zijų rinktinę.

* Kanados lietuvio A. Stuko 
(buv. treneris, sporto redakto
rius, o dabar televizijos komen
tatorius) įsteigtoji taurė, kiek
vienais metais įteikiama geriau - 
šiam futbolo treneriui. Šiemet 
ji atiteko Vinipego komandos tre
neriui.
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Lapkričio 28 d. Los Angeles šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje lan
kėsi Kalifornijos Gubernatorius. Nuotr. iš kairės: pik. J. Rapšys, prel. 
J. Kučingis, Gubernatorius Edmund G. Brown ir F.P. Speecher. 

L. Briedžio nuotrauka

KOKS YRA IR KOKS TURĖTŲ BŪTI 

LIETUVIS STUDENTAS
Pažinę savo klaidas ir jas pa

šalinę pasidarysime tobulesni 
sau, gyvenimui ir lietuvių tautai. 
Menkučius laimėjimus per daug 
išpūsdami ir pervertindami, ir 
tik girdamiesi, eisime ne pažan
gos bet nuosmukio keliu.

Universiteto uždavinys yra pa
ruošti jauną žmogų gyvenimui ir 
specialybei. Lietuviai studentai 
yra busimieji lietuvių vadai ir 
nuo jų priklausys mūsų visuome
nės ateitis.

Čia nenoriu kaltinti studentų, 
bet tik duoti jų charakteristiką. 
Dauguma neigiamybių yra bend
ros su Amerikos studentų neigia
mybėmis. Nepakankamas pasi
ruošimas studijoms, nes viduri
nė mokykla neduoda pilno bendro 
išsilavinimo. Todėl studentai uni
versitetuose per daug apkrauti 
darbu ir norį gerai studijuoti tu
ri mažai laisvo laiko. Studentas 
negerbia tėvų ir vyresnių auto
riteto, paveikiamas neigiamos 
aplinkos pavyzdžiais.

Dauguma senosios kartos tėvų 
buvo mažesnio išsilavinimo ir jie 
neimponavo jaunimo nei savo el
gesiu nei gyvenimo pavyzdžiu. 
Studentui stokoja idealizmo, nes 
Amerikoje svarbiausia doleris, 
duodąs gerbūvį ir gyvenimo ma
lonumus. Bet atsiminkime, kad 
turto gali labai lengvai nustoti, 
o mokslo taip greitai nenustosi 
ir jis yra pastovesnis turtas. 
Studentas nepakankamai domisi 
lietuvių organizacijomis, politi
niais klausimais ir bendruomenės 
gyvenimu. Kai kurie studentai 
stokoja moralės ir kultūringu
mo. Pasitaiko grubaus elgesio, 
apsileidimo išvaizdoje ir berei
kalingo medžiojimo neigiamų pa
vyzdžių.

Bet daugumą sudaro neblogi stu - 
dentai. Dažnai pasiekia aukštų 
mokslo pažymių ir juos atžymi 

GREETINGS and BEST WISHES
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OMER W. SCHROEDER
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Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons 

ENdicott 1-0770

universitetai savo garbės sąra
šuose. Pasižymi sporto ir orga
nizacijų veikloje. Geroka dalis 
studentų prisideda prie tautinio 
darbo, dalyvauja lietuvių studen
tų organizacijose, stovyklose, Li- 
tuanus žurnalo leidimu, politinių 
demonstracijų ruošimu ir pan.

Pavyzdingas studentas turi 
siekti įgyti kuo daugiau mokslo 
žinių ir turėtų būti darbštesnis, 
kad išsilaikyti bendroj mokslo 
pažangoje. Mokslo reikšmė vis 
didėja ir ateityje bus daugiau 
reikalaujama.

Konkurencija kas metai vis di
dėja. Studentas privalo būti di
desnis idealistas — rodyti dau
giau žmoniškumo, suprasti, kad 
gyvenimas neturi būti skirtas 
vien tik smaguriavimui ir malo
numams. Gyvenimas turi būti pa
grįstas krikščioniška etika ir 
morale. Studentas turi būti dau
giau politiniai susipratęs, nepa
siduoti pigaus liberalizmo ir ko
munizmo įtakai, kuriai dabar čia 
palanki nemaža dalis profesūros. 
Studentui privalomas didesnis tau- 
tinis lietuviškas susipratimas ir 
didesni įsipareigojimai lietuvių 
tautai irjlietuvybės išlaikymui iš- 
•ei vijoj^S

Lietuvis studentas privalo vys
tyti individualybę,būti geru lietu
viu ir lojaliu JAVpiliečiu. Jispri- 
valo padėti, kur tik gali, saVo 
pavergtai tautąiatgauti laisvę. Jis 
privalo aiškinti gyvenamo krašto 
žmonėms apie mums daromą 
skriaudą, pavergiant Lietuvą ir 
apie reikalą atstatyti nepriklau
somybę. Studentas tam turi dau
giau galimybių, negu mūsų seno
ji karta, nes jam nekliudo kalbos 
skirtumas ir padeda geresnis vie
tos sąlygų ir galimybių suprati
mas.

Studentas Rimantas Grincius

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32nd St. OL 1-6300

GREETINGS and BEST W1SHES

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ALL FORMS OF INSURANCE

13429 Euclid Avenue EI 1-7361
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

ruožiamasi lietuvių
FONDO VAJUI

Gruodžio 7 d. Liet. Fondo Ta
rybos narys dr. E. Lenkauskas 
sukvietė LF Clevelando vajaus 
komiteto narius ir lietuvių spau
dos bei radijo atstovus pasiinfor- 
muoti LF vajaus paspartinimo rei
kalais ir aptarti numatomo vajaus 
pravedimo pobūdĮ.

Principe sutarta, kad platus ir 
visus Clevelando lietuvius išju
dinąs vajus bus pravestas 1966 
m. balandžio mėn, visuomenę iš

Clevelando Neringos skaučių tuntas atšventė 15 metų sukaktĮ. Į iškilmingą sueigą iš Chicagos buvo at
vykusi vyr. skautininke O. Zaiiskienė. Nuotraukoje sueigos dalyvės su viešnia. J. Garlos nuotrauka

ją, kuri PLB Valdybai padės pra
vesti Jaunimo Metų programą 
visame pasaulyje. Komisiją su
daro: Vytautas Kamantas — pir
mininkas. Jūra Gailiūšytė --sek
retorė, Pranas Karalius, Vida 
Kasperavičiūtė, Aleksas Laikū- 
nas, Stasys Lazdinls, dr. Stepas 
Matas ir dr. Giedrė Matienė.

Iždininkas J. Staniškis painfor
mavo apie PLB Valdybos finan
sus, o reikalų vedėjas E. Karnė
nas apie "PasaulioLietuvio" siun
timą ir platinimą. Prenumeratų 
skaičius didėja. Gruodžio mėne
sio pradžioje išeis naujas nume

ris.
Vasario 16 Gimnazijos Kontro

lės Komisijos narys Valdas Adam. 
kavičius padarė ilgą pranešimą ir 
pa pd šakojo savo asmeniškus įs
pūdžius ape neseniai Vokietijoje 
vykdytą kontrolę Vasario 16 Gim
nazijoje. Oficialus visų Kontrolės 
Komisijos narių (V. Adamkavi- 
cfus, dr. J. Karvelis, dr. Radvi
la) Kontrolės Aktas šiuo metu dar 
nėra išbaigtas. Visų narių išbaig
tas ir pasirašytas aktas bus Įteik
tas PLB Valdybai vėliau.

PLB Inf.

anksto painformavus apie LF 
reikšmę lietuvių kult, gyvenimui.

Dr. E. Lenkauskas patiekė švie-. 
žesnių ir vajams pravesti reales
nių sumanymų, pasiryžęs veiks
mu laimėti tai, ko negali at
siekti komitetai vien tik posė
džiaujant.

Pasitarime buvo suderinti dr. 
E. Lenkausko ir F. Eidimto kon
kretūs vajaus pravedimo bruožai, 
išklausyta eilė sugestijų.

Be pasitarimui vadovavusio dr. 
E. Lankausko ir p. M. Lenkaus
kienės dalyvavo šie LF vajaus 
komiteto nariai: dr. VI. Rama
nauskas, F. Eidimtas, E. Kar- 
nėnas ir A. Jonaitis. Spaudai at
stovavo A. Šemeta, V, Rociū- 
nas, J. Čiuberkis ir radijo vai. 
vedėjas J. Stempužis. F. Eidim
tas ir P. Mikšys atstovavo abi 
LB apylinkes, be kurių paramos 
vajus būtų sunkiai {vykdomas.

• Clevelandietis Pranas 
Titas, Cathedral Latin High 

School mokinys, jau ne 

kartą buvo patekęs j vieti

nės spaudos sportinio gyve

nimo puslapius ne tik kaip 

iškilus ir pažangus moksle 

mokinys, bet ir kaip vienas

geriausių sportininkų, šiuo 

metu jis pateko j kasmeti

nių North-South futbolo 

rinktinių žaidėjų eiles ir 

Canto.n mieste įvykstančio

se žaidynėse dalyvaus šiau

rinio regi jono futbolo rink

tinėje.

PLB VALDYBA
POSĖDŽIAVO

GRUODIS KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
ŠVENČIŲ MĖNUO.

LIETUVIŲ KLUBO VADOVYBĖ, PUOSELĖDAMA 
GRAŽIĄSIAS MŪSŲ ŠVENČIŲ TRADICIJAS, 

RUOŠIA

NAUJUJU 1966 METU 
SUTIKIMĄ

LIETUVIŲ SALĖS NAMUOSE,
6835 SUPERIOR AVENUE.

[ėjimas tik su Lietuviu Klubo nario kortele. 
Klubo nariu šeimoms įėjimas laisvas.

Naujųjų 1966 metų sutikimo vakare veiks val

gių ir gėrimų bufetas. Gros geras orkestras. Atskiri 

stalai, su valgiu ii- be valgio, užsisakomi iš anksto 

Lietuvių Klube darbo valandomis.

Lietuviu Klubo Vadovybė

Vyr. skautininkė O. Zaiiskienė 
sveikina ĮžodĮ davusią jaun. skau
tę Palubinskaitę.

15-tasis PLB Valdybos posė
dis Įvyko gruodžio 1 d. dr. Ed
mundo ir Mildos Lenkauskų na
muose Clevelande. Posėdyje da
lyvavo PLB Valdybos pirminin
kas Juozas J. Bachunas, vykd. 
vicepirm. Stasys Barzdukas, vi. 
cepirmininkai dr. Algirdas Nas-
vytis ir Vytautas Kamantas, 
sekr. Milda Lenkauskienė, ižd. 
Julius Staniškis, reikalų ved. Ed
vardas Karnėnas, PLB Kultūros
Tarybos pirm. dr. Jonas Puzi- 
nas, Vasario 16 Gimnazijos Kon
trolės Komisijos narys Valdas 
Adamkavičius, ir dr. Edmundas 
Lenkauskas.

J. Garlos nuotrauka

* ČIURLONIO ANSAMBLIO 
pirmoji repeticija po gastrolių 
New Yorke ir Baltimorėje, Įvyks 
sekmadienį, gruodžio 19 d. 12 v.

* ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
Tradicinis Naujų Metų sutikimas 
Įvyks Čiurlionio ans. namuose. 
Norintieji dalyvauti nedelsiant 
prašomi kreiptis į Danutę Dun- 
durienę telef: 531-0284 nuo 8 vai. 
iki 11 vai. va k.

Svečiai bus vaišinami koktei
liais nuo 8 iki 9 vai.

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

SlNCf .1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

• ”Toys for Tols" — 
sveikintina ir remtina Cle

velande esąnčių kariuome

nės dalinių tradicija — su

rinkti ir neturtingų tėvų 

vaikučiams išdalinti žais

lus artėjančių Kalėdų pro

ga. Atliekamus žaislus ga

lima įteikti bet kurioje 

Shell Co. gazolino stotyje.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau

site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 944-6835.

5 valandas trukusiame posė
dyje buvo išklausyti pranešimai 
ir diskutuoti Įvairūs PLB reika
lai.

Pirm. J. Bachunas papasako
jo savo kelionės Europoje Įspū
džius. Anglijos ir Vokietijos lie
tuvių tarpe yra didelis susido
mėjimas Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresu. Daug lietuvių ža
da Į jį vykti.

PLB Kutūros Tarybos pirm, 
dr. J. Puzinas supažindino su 
Kultūros Tarybos veikla. KT pra
šo visą istorinę lietuvišką me
džiagą siųsti Pasaulio Lietuvių 
Archyvui. Susipažinta su dr. Jur- 
gėlos parašyta knyga apie 1863 
metų sukilimą. KT mikrofilmuo
ja lietuvių pogrindžio spaudą, vė
liau mikrofilmuos Nepriklauso
mos Lietuvos Seimo dokumentus 
ir kt. Yra sudarytas istorinių da
tų kalendorius. Tiriama Lietuvos 
valstybės pradžios data. Dr. Pu
zinas labai teigiamai Įvertino 
neseniai išleistą solistės A. 
Stempužienės ir kompozitoriaus 
D. Lapinsko lietuviškų dainų 
plokštelę.

Lapkričio 27-28 New Yorke vy
kusiame Vliko seime dr. J. Puzi
nas atstovavo PLB Valdybą, ten 
tarė sveikinimo žod} ir skaitė 
referatą apie lietuvių išeiviją. 
Konstatuota, kad tarp PLB Val
dybos ir apsijungusio Vliko yra ge 
ri ryšiai, kas naudinga lietuvių 
bendram carbui.

Vicepir n. jaunimui Vyt. Ka
mantas painformavo apie Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Metų ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso darbus.

PLB Valdyba patvirtino PLB 
Jaunimo Metų Talkos Komisi-

7036 SUPERIOR AVĖ.
JAKUBS & SON

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViiliam 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

FOR YOUR SHOPPING 
CONVENIENCE THIS 

STORE WILL BE 

OPEN SUNDAY. 
DECEMBER 12 - 19 
FROM 1 P. M. TO 6 P. M.

SVARBU
DOVANOS ŠVENTĖMS 

per
PODAROGIFTS, INC.

220 Park Avė. South (kampas 18-tos gatvės) 
New York. N. Y. 10003. Telefonas: 228-9547
ŠVENČIŲ SEZONUI, Specialiu susitarimu su V/O 

VNEŠPOSYLTORGU ir pagal tam tikrą patvarkymą, pa
tikrinamas LAIKU pristatymas užsakytų dovanų Jūsų gi
minėms U. S. S. R. tiesiog į namus.

NE atidėliokite rytojaus dienai. Aplankykite mūsų pa
rodinę salę, kurioje rasite pavyzdžius dovanoms. Pareika
laukite mūsų iliustruotų katalogų.

PARINKITE DOVANĄ SAVO GIMINĖMS:
Automobiliai, motociklai, dviračiai, šaldytuvai, skal

biamos mašinos, siuvamos mašinos, foto aparatai, radijo 
priimtuvai, transistoriai. muzik-bajanai, akordijonai, laik
rodžiai ir kitos pramonės prekės — iždirbiniai.

įvairiausios l ūšies gražūs audiniai ir kitokie rusų dir
biniai nepalyginamai žemomis, atpigintomis kainomis.

Šalikai, Orenburgiškės pūkinės ir vilnonės skaros, 
spalvoti užtiesalai, lininės staltiesės, Minko ir natūralios 
karakulinės kepurės. Kaproninės kojinės ir daug kitų 
prekių

Didelis pasirinkimas maisto siuntinių, delikatesų ir ki
tų vyno — degtinės gaminių.
ATSIMINKITE: Jūsų dovanos be jokių pri- 

mokėjimų, muito ir neribotame kiekyje pri

statomos giminėms užsakius firmoje;

PODAROGIFTS, INC.
VIENINTELĖ VNEŠPOSYLTORGO ATSTOVYBĖ 
AMERIKOJE JŪSŲ DOVANŲ UŽSAKYMAMS,

GREETINGS and BEST WISHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2205 West 3 rd St. TO 1-1907

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JOHN L. MOLNER 
INDUSTRIES INC.

15250 Mc CRACKEN Rd. 581-3600

GREETINGS and BEST WISHES
ALLIED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY

ROTO-ROOTER SEWER AND
DRAIN SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

L. C LURIE WRECKING CO.

13,30 East 1681 h St. CalI IV1-7560



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KALĖDŲ METAS — DOVANŲ PASIKEITIMO METAS

Ne tiek sunku kalėdinę dovaną nupirkti ir įteikti. 
Sunkiausias dalykas iš visos gausybės išsirinkti gerą, 
gražią, naudingą ir prasmingą šventinę dovaną. Tą mes 
visi žinome. Bet ar visi žinome, jog geriausia, gražiau
sia, naudingiausia ir prasmingiausia dovana yra Dirvos 
metinė prenumerata Jūsų draugui ar giminei, kuris ligi 
šiol Dirvos dar nesiprenumeravo? O svarbiausia, Tavo 
užsakytą Dirvą skaitydamas, jis Tau dėkos ištisus me
tus, kada kitos, dovanos ir jų davėjai bus jau seniai už
miršti.

• Dirvos skaitytojams ir rėmėjams pranešame, kad 
dovanų paskirstymui išsiuntinėtieji numeruoti lapeliai 
galioja iki 1965 m. gruodžio 31 d. imtinai.

Dirvos sukakties proga aukos priimamos iki tos da
tos. Lydimąjame laiške pažymėtasis aukų prisiuntimo 
terminas (lapkričio 30 d.) atšaukiamas. Tat kurie dar 
nesuspėjote aukos prisiųsti, prašome tai atlikti iki š, m. 
gruodžio 31 d.

• Iki šiol dar. nesulaukė
me Jūsų pageidavimo Jūsų 
vardu pasveikinti Jūsų 
draugus ir pažįstamus. Jei
gu iki nustatyto laiko su
lauksime, Jūsų šventinius 
sveikinimus laikraštyje su
skubsime a t s p a u sdinti. 
Ačiū.

• Dirvos Nr. 130 auko
tojų sąraše klaidingai įra
šyta pavardė "Treibys”. 
Aukotoju iš Detroito buvo 
J. Preibys. Tuo šią klaidą 
atitaisome.

D. Vebeliūnaitė šoka J. Gliau- 
dos komedijoje "Kaukių balius”, 
kuri buvo suvaidinta Los Ange
les lapkričio 27 d.

L. Briedžio nuotrauka

Kolegai

prof. STASIUI ŽYMANTUI,
brangiai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią

užuojautą reiškia

Santaros-Šviesos
Los Angeles Skyrius

Geriems mano bičiuliams ALEKSUI, KA
ZIUI ir BRONIUI SILIŪNAMS su šeimomis, jų 
brangiam tėvui

KAZIMIERUI SILIŪNUI
mirus Lietuvoje, Šiauliuose, reiškiu širdingą 
užuojautą

Jonas Našliūnas

A t A

STASIUI SKEBERDŽIUI
mirus, jo žmoną mielą K. SKEBERDIENĘ, sūnų 
EMILĮ, dukteris DALŲ, LILIJĄ ir BIRUTĘ su 
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Elena ir Vincas Remeikiai

SMERKIA BENDRADARBIAVIMĄ 
SU OKUPANTU

Su dideliu dėmesiu ir 
džiaugsmu sutinkame pro 
sunkią priespaudą prasiver
žiantį pavergtųjų lietuvių 
tautinį kūrybinį gyvenimą 
ir atsiektus laimėjimus. 
Taip pat džiaugsmingai su
tiksime tą dieną, kada ir 
išeivijoje lietuvių sukurtos 
kultūrinės vertybės galės 
nevaržomai pasiekti savoje 
žemėje gyvenantį lietuvį. 
Bet tai įvyks tada, kai lais
vas lietuvis išeivis su lais
vai tėvynėje gyvenančiu 
lietuviu galės palaikyti ry
šius ir dalintis kūrybiniais 
laimėjimais.

Sovietinė Rusija , ieško
dama Lietuvos okupacijos 
ir okupantų pastatytos pa
vergtos Lietuvos valdžios 
pripažinimo, siūlo lietu
viams išeiviams palaikyti 
artimesnius ryšius su savo
je žemėje gyvenančia tau
ta, bet nutyli, kad svar
biausi ir vieninteliai ryši
ninkai yra okupanto suda
rytos įstaigos ir jo tarny
boje esantieji asmenys. 
Okupanto nustatytomis są
lygomis vedama ryšių už
mezgimo akcija stiprinama. 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro valdyba, ap
svarsčiusi bendradarbiavi
mo su pavergtu kraštu 
klausimą, nutarė JAV lie
tuviams paskelbti šias iš
vadas :

SUKAKTUVINĖS AUKOS DIRVAI
V. Matulevičius, Weston... 10.00 
V. Melnykas, Riverside .... 10.00 
Dr.J.S. Zmuidinas, L.A. ... 10.00 
Pr. Stanionis, Dėt r oi t  5.00 
V. Mackus, De Kalb............ 5.00
V. Procuta, Madison......... 10.00
V. Mažeika, Chicago............ 5.00
M. Knystautas, Danbury ....10.00 
K.J. Zemeckas, Oshkosh ... 5.00 
Dr. A. Grušnys, Larned ... 10.00
M. Blynas, Clevland ........ 1.00
K. Pažeminąs, Havrthorne ..2.00
V. Alksninis, Maspeth.........10.00
V. Izbickas, W, Roxbury.... 10.00 
V. Vinclovas, Cleveland.......4.00
G. Juškėnas,'Cleveland...... 10.00
J. Lenkevičius, Chicago .... 10.00

• Kelis kartus vertesnė 
dovana to, kuris ją teikia 
nedelsdamas. Ar jau grą
žinai sukaktuvinei Dirvai 
lapelį, kurį gavai prieš ke
letą savaičių? Jeigu dar ne, 
būk malonus, padaryk tai 
šiandien. Ačiū.

a. Okupantas, siekdamas 
palaužti lietuvių išei
vijos kovos dvasią už 
lietuvių tautos laisvę 
ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atsta
tymą, per savo įstai
gas ir atskirus asme
nis, siūlo lietuvių išei
vijai įvairius bendra
darbiavimo būdus.

b. Esamomis sąlygomis 
bendradarbiavimas su 
S o v i e tinės Rusijos 
okupaci joje esančia 
Lietuva negal imas, 
nes tai būtų bendra
darbiavimas ne su pa
vergta tauta, bet su 
okupanto įstaigomis ir 
jam tarnaujančiais as
menimis.

c. Organizuotas ar asme
niškas okupanto siūlo
mo bendradarbiavimo 
priėmimas daro žalą 
lietuvių išeivijos tau
tinei veiklai ir kenkia 
vedamai kovai už Lie
tuvos laisvę.

d. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro val
dyba perspėja JAV 
lietuvius, kad nesusi
gundytų okupanto vi
liojimais ir smerkia 
tuos, kurie bendradar
biauja su okupanto 
įstaigomis ar atsto
vais, tuo talkininkau
dami okupantui , sie
kiančiam suskald y t i 
lietuvių išeivių bend
ruomenę ir palaužti 
kovingumo dvasią.

Pavergto lietuvio kūrybi
niai laimėjimai kaip tik ro
do tautinės dvasios stipry
bę ir nepalaužiamą tikėji
mą į išsilaisvinimą iš So
vietinės Rusijos vergijos. 
Būkime Jų talkininkais; 
ryžtingais kovotojais už 
Lietuvos laisvę ir tautinį 
išlikimą.

JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro 

Valdyba

— Tankiu Lietuvių Fon
dui sparčiai augti, kad jo 
procentai galėtų globoti ir 
ugdyti lietuvių kultūrą pa
saulyje. Taip rašo .šeimi
ninkė A. iš Los Angeles, 
įsirašydama i LF nare.

(Sk.)

Pastaruoju laiku, p.p. Rajec
kai dalyvavo Zambijos,
Vietnamo ir Kamerūno Amba
sadorių priėmimuose bei Wa- 
shingtono Prekybos Rūmų ir p. 
p. Edgar Morris priėmimuose.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Detroite suruošto Lietuvos ūkininko minėjimo garbės stalas. Iš kairės: agr. A. Musteikis, agr. J. Miku- 
lionis, agr. P. Griškelis, agr. I. Andrašiūnas, J. Audėnas, kun. Stanevich, Jonynienė, K. Veikutis ir J. At- 
kočaitis. Apačioje minėjimo dalyviai. J, Gaižučio nuotrauka

• Automobilio nelaimėje
Detroite žuvo Vincas Jo-
mantas, 42 m., gyvenęs
Temperance, Michigan. Pa
liko žmoną Olgą, dukrelę 
Renatą ir sūnų Paulių. Pa
laidotas lapkričio 30 d., 
Calvary kapinėse, Tempe
rance, Michigan.

• Tradicinė Kalėdų eglu
tė įvyks gruodžio 19 d., 
sekmadienį, 1 vai. p. p. 
Lietuvių namuose. Tai bus 
vienas iš didesnių Detroito 
Lituanistinės mokyklos pa
rengimų, kuriame dalyvau
ja visi mokiniai. Programa 
turės' dvi dalis: Kalėdų 
vaidelis ir Kalėdų senelio 
sutikimas salėje.

Tėvai prašomi nevėluoti 
iš anksto užregistruoti sa
vo vaikus dovanų paskir
stymui.

WANTED MALĖ

DIE MAKERS
DAYS

JOURNEYMEN-TOP RATES 
BENEFITS—LONG 

PROGRAM

DEQUINDRE TOOL
AND DIE CO.
21109 DEQUINDRE

HAZEL PARK, MICH.
(133-136)

Paveikslas "Rytmečio spalvos", kurį dailininkas A. Petrikonis, lai
mėjęs I-ją premiją Amer. Liet. Dailininkų S-gos parodoje, padova
nojo Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Chicagos Klubui. Jis bus lei
džiamas laimėti lėšų sutelkimui, kur GFWC organizacijos narių su
važiavimo proga Chicagoje, jos Taryba ir tarptautinės delegatės bus 
pakviestos į Jaunimo Centrą supažindinti su lietuve moterimi dalyvau
jančia kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo. Prie paveikslo iš kairės: 
dail. A. Petrikonis, M. Peteraitienė ir Z. Juškevičienė.

V. Noreikos nuotrauka

Detroife pagerbtas lietuvis ūkininkas
Gruodžio 5 d. Detroite {vyko 

nepaprastas Lietuvos ūkininko ir 
žemės ūkio darbuotojo pagerbi
mas.

Per iškilmingas pamaldas baž
nyčia buvo sausakimšai užpildy
ta. Kun. K. Simonavičius per pa
mokslą gražiai paminėjo ūkinin
ko vaidmenį bei žuvusius ir nu
kankintus. Jų intencijai buvo at
laikytos pamaldos.

Po pamaldų visi patraukė {Lie
tuvių namus, kur taip pat salė 
buvo pilnutėlė. Pagerbimo aka
demiją atidarė agr. A. Mustei
kis ir pakvietė kleboną kun. W, 
Stanevičių sukalbėti maldą. Po 
trumpo įvado buvo perskaityta 
nepriklausomos Lietuvos res
publikos teisėto atstovo J. Ra
jecko laiškas. Programai vado
vauti pakviestas agron. dr. J. Mi- 
kulionis. Jis paprašė visus at
sistoti ir minutei susikaupti, pa
gerbiant žuvusius ūkininkus. Po 
to, Vliko gen. sekr. J. Audėnas 
nupiešė ilgesnėje kalboje Lie
tuvos ūkininko kančias ir kovas 
su pavergėjais.

Po J. Audėno kalbos Kaune- 
lienė perskaitė St. Rokienės— 
Sibiro tremtinės laišką - svei
kinimą, nušviečiantį lietuviškos 
sodybos šiurpų ir vargingą vaiz
dą.

Agr. ‘S- Andrašiūnas atvaiz
davo Lietuvos ūkininkijos - žem
dirbių įnašą į žemės ūkio našu
mą, jos kultūrą, į bendro ūkio 
krašto gerovę ir kultūrą. Po to, 
St. Garliauskas skaitė prel. M. 
Krupavičiaus laišką, o Kaunelie- 

nė PLB p-ko J. Bačiūno ir lie
tuvių agronomų S-gos iš Chica
gos sveikinimą.

Po pranešimų ir sveikinimų 
trumpą žodį tarė JAV LB tarybos 
atstovas VI. Pauža, JAVL Žur
nalistų s-gos vardu VI. Mingė- 
la ir Vilniaus’ Krašto Lietuvių 
s-gos p-kas K. Veikutis.

Visų susirinkusių nutarimas 
bus pasiųstas prezidentui ir vy
riausybės atstovams.

Nutarime susirinkusieji reiš
kia:

1) griežtą protestą Lietuvos 
okupantui — Sovietų Rusijai, dėl 
lietuvių tautos suvereninių tei
sių uzurpavimo ir kliudymo lais
vai ir savarankiškai tvarkyti sa
vo tautos ir valstybės reikalus;

2) griežtai protestuoja prieš 
žemės iš ūkininkų atėmimą ir vie
ton laisvo ūkininkavimo, privers
tiną kolektyvinio ūkininkavimo 
kolchozuose įvedimą, kas yra sun
kesnė baudžiava, negu ji buvo, dau 
giau kaip prieš šimtą metų Lietu
voje panaikinta;

3) griežtai protestuoja prieš 
tautinių švenčių panaikinimą, tau
tinių tradicijų niekinimą, reli
gijos persekiojimą ir, vieton jų, 
komunistinio imperializmo, ru
si nimo ir ateizmo brukimą;

4) reikalauja, kad Sovietų Są
junga tuojau atitrauktų savo kari
nes jėgas ir administracijos bei 
komunistų partijos aparatus iš 
Lietuvos ir duotų laisvę pačiai 
lietuvių tautai tvarkyti savo po
litinius, ekonominius ir kultūri
nius reikalus;

5) prašo Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidentą, kongresą 
ir viso pasaulio vyriausybes-pa
dėti lietuvių tautai išsilaisvinti 
iš okupacinės priespaudos be
tarpiai reikalaujant, kad Sovietų 
Sąjunga tuojau pasitrauktų iš Lie
tuvos ir JungtinesTautas, kad jos 
svarstytų sovietinį kolonializmą 
Lietuvoje ir priverstų sovietus pa
sitraukti iš Lietuvos.

Meninėje dalyje pasirodė D, 
Bliūdžiūtė, deklamuodama raš, 
Vaičiūnienės eilėraštį. M. Gil- 
vydvtė paskaitė Marijos Sims- 
černeckytės specialiai parašy
tą Lietuvos Ūkininkui eilėraštį. 
St. Garliauskas paskaitė ištrau
kas iš Mačernio knygos. J. At- 
kočaitis padėkojo Lietuvos Ūki
ninki jos vardu už surengtą pager
bimą, už gausų dalyvavimą ir to 
pagerbimo įvertinimą.

Akademija užbaigta Lietuvos 
himnu.
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