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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"SUKTINIS" TAUTŲ FESTIVALYJE. Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupės 
"Suktinis" šokėjai, Vasario 16 minėjime sulaukę daug ir nuoširdžių publikos plojimų, sekmadienį, va
sario 27 šoka Tautų festivalyje Clevelande, kuriame dalyvauja 25 įvairių tautybių dainos ir šokio meno 
vienetai.

Šį rudenį "Suktinis" drauge su "Vaidilos" teatru, susitarus mokyklos ir teatro vadovybėms, rengiasi 
didesniam šokio ir vaidybos pastatymui. Rež. P. Maželis ir "Suktinio" vadovai J. Kavaliūnaitė ir M, 
Leknickas jau yra aptarę būsimo pastatymo pobūdį. J. Garlos nuotrauka

IŠ KITOS POSĖS

KAD KOVA DĖL LAISVES
BOTU NAŠESNĖ...

Prof. Dr. Br. Nemicko kal
ba, pasakyta 1966 m. vasario 
12 d. Los Angeles mieste, 
minint Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį.

kiškai tvarkyti Lietuvos valstybi
nį gyvenimą, nutraukiant bet ko
kius praeities priklausomybės ry
šius su Rusijos imperija. Ši lie
tuvių tautos politinės valios iš
raiška, paskelbta Lietuvos Tary
bos ir atkūrusi nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, kaip tarptauti
nės bendruomenės narį, yra netik 
lietuvių tautos pasididžiavimo ap
raiška, bet dabartinėmis sąlygo
mis, kada tauta pavergta, ir iš
silaisvinimo kovos akstinas. Lie
tuvių tauta šį didį įvykį dabar 
mini be džiaugsmo, nes jau 25- 
keri metai kai Sovietų Sąjunga, 
jėga ir klasta užgrobusi Lietu
vos žemę, laiko savo replėse su
kausčiusi lietuvių tautos politinę 
valią ir neleidžia tautai pačiai 
spręsti savo reikalų. Bet gi pa
vergėjo smurtas ir klasta, kaip 
praeityje nepajėgė, taip ir dabar 
nepajėgs sunaikinti lietuvių tau
tos ryžto nepriklausomai gyventi 
ir pačiai tvarkyti savo reikalus. 
Ryžtas į nepriklausomą gyveni
mą kas metai suburia laisvuosius 
lietuvius Vasario 16 d. proga at
naujinti įžado savo tautai, sukaup
ti laisvės kovai daugiau intelektu
alinių jėgų bei medžiaginių iš
teklių ir peržiūrėti, tos kovos 
būdus bei priemones, kad pati 
laisvės kova būtų paveikesnė ir 
sėkmingesnė.

Lietuvių tautos išsilaisvini
mas, Lietuvos valstybės suvere
ninių teisių atstatymas, yra rei
kalingas trijų pagrindinių sąlygų: 
1) Lietuvos laisvės bylai palan
kios tarptautinės padėties, 2) lie
tuvių -- laisvųjų ir pavergtųjų 
-- kovos ryžto bei nepalaužiamo 

Kiekviena tauta su džiaugsmu 
ir didžiu pasididžiavimu švenčia 
savo politinės nepriklausomybės 
dieną. Tą dieną laisva tauta per
žvelgia savo nueitą kelią, atlik
tus darbus ir pasiryžta naujiems 
ateities laimėjimams. Tauta, ku
rios politinė laisvė yra išplėšta, 
tauta, kuri velka svetimųjų jun
gą, tauta, kurios lūpos užčiaup
tos ir rankos surištos, tokia pro
ga juolabiau ryžtasi sukaupti vi
sas savo jėgas prarasta jai lais
vei atgauti, šis ryžtas yra visiš
kai natūralus, nes politinė ne
priklausomybė yra būtina sąly
ga tautos kūrybinei galiai išsi
skleisti ir dvasinei bei medžia
ginei gerovei tarpti. Be politinės 
nepriklausomybės tauta negali ei
ti pažangos keliu, negali įnešti di
desnio indėlio nei į savąją, nei į 
pasaulinę kultūrą. Tauta, neturė
dama politinės nepriklausomy
bės, užuot pažangėjusi, nyks
ta, jos kūrybinė galia ir buitis 
menksta, šiuose žodžiuose kaip 
tik ir glūdi atsakymas į klausimą: 
kodėl kiekviena tauta, vos tik šiek - 
tiek susiformavus jos individu
alinei tautinei asmenybei, siekia 
politinės nepriklausomybės, kuri 
suteikia reikalingas sąlygas tau
tos genijui pražysti, šis siekimas 
juo labiau yra suprantamas toms 
tautoms, kurios politinės nepri
klausomybės palaima džiaugėsi, 
bet kurių politinė laisvė laikinai 
išplėšta, kūrybinė galia užsmaug- tikėjimo į tautos prisikėlimą ne- 
ta, kurių dvasiniai polėkiai du
sinami, medžiaginės gerovės pa
žanga varžoma, šiandieną lietu
vių tauta, išplėšta politine ne
priklausomybe yra netekusi savo 
klestėjimui būtinai reikalingų są
lygų ir atsidūrusi priespa ūdoje jš 
kurios visomis savo jėgomis ryž
tasi išsinerti. Šis lietuvių tautos 
ryžtas yra gerai žinomas okupan
tui ir jis visomis savo jėgomis 
ir istorijoje dar neregėto žiauru
mo priemonėmis stengiasi tą tau
tos ryžtą užgniaužti.

Kas metai pavergtasis lietuvis 
tyliai, bet ryžtingai, o laisvasis 
lietuvis viešai ir iškilmingai su 
pasididžiavimu mini Lietuvos 
valstybės atstatymą -- 1918 metų 
Vasario 16 d. aktą, grąžinusį lie
tuvių tautai politinę nepriklauso
mybę ir laisvajam pasauliui pa
skelbusį tautos valią — savaran

priklausomam gyvenimui ir 3) 
laisvųjų lietuvių jėgų bei politi
nių pastangų tinkamo surikiavimo 
Lietuvos laisvės kovai. Šia proga 
nesu pasišovęs giliau analizuoti 
nei dabartinės tarptautinės poli
tinės padėties, kuri šiuo metu ne
rodo ryškesnių palankumo žymių 
Lietuvos laisvės bylai, nei lietu
vių tautos kovos ryžto bei tikėjimo 
į.prisikėlimą, kurių tvirtumu ne
tenka abejoti, bet noriu kiek pla
čiau apsistoti ties trečiąja sąlyga 
ir pasamprotauti, kaip laisvieji 
lietuviai turėtų surikiuoti savo 
pastangas, kad laisvės kova bū
tų našesnė.

Lietuvių tauta šiandieną yra oku
puota, prislėgta dar isto r i jo j e ne
regėto žiaurumo priespaudos, 
lietuviai savo tėvynėje negali ves
ti kiek atviresnės išsilaisvinimo 
kovos. Dešimtmetį trukusi atvi

ra laisvės kova ilgainiui turėjo 
išvirsti į tylų, bet kietą prieši
nimąsi pavergėjo užmačioms, 
siekiančioms surusinti Lietu
vos žmones ir sunaikinti jos 
ūkinį savarankiškumą, pajungiant 
Lietuvos Ūkį sovietinės imperi
jos interesams. Toms okupanto 
užmačioms spiriasi ir spirsis 
lietuvių tauta visais jai galimais 
būdais ir visomis jėgomis. Ji yra

DR. BR. NEMICKAS kalba Los 
Angeles įvykusiame Vasario 16 
minėjime.

L. Kančausko nuotrauka 
reikalinga ir laukia iš laisvojo 
pasaulio, ypač iš laisvųjų lietu
vių, pažangos. Todėl mes turi
me atlikti tuos laisvinimo dar
bus, kurių negali atlikti paverg
tas lietuvis. Mes turime skelb-

— Leisk tiems dviem vietnamiečiams tarpusavy susitvarkyti!

NEPAISANT VISŲ LOGIŠKŲ ĮRODINĖJIMŲ, 
KAD JAV NETURINČIOS KITO PASIRINKIMO 
KAIP TIK KOVOTI PIETINIAME VIETNAME, 
VIS ATSIRANDA POLTIKŲ, KURIE TARIASI 
ŽINĄ KITĄ IŠEITĮ. — ROBERTAS F. KENNE
DY YRA VIENAS Iš JŲ. — KAS SLEPIASI PO 
JŲ SPEKULIACIJOMIS? — ISTORIKO TOYN- 

BEE PAŽIŪRA.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Praeitą savaitę beveik 

visi JAV užsienio politikos 
lormuotojai valstybės Se
kretorius Dean Kusk, pase- 
kre torius George Bali, pre
zidento patarėjas McGeorge 
Bundy, ambasadorius J. 
Goidbergas, gen. Taylor’as 
pasisakė už dabartinės JAV 
politikos, t. y., kovos tęsi
mą Pietų Vietname, nes 
Vv ashingtonas neturės kito 
pasirinkimo kaip kovoti ar 
Kapituliuoti. Į kokias nors 
derybas komunistinė pusė 
visai nenorinti įsileisti. Ne
paisant tokio atsakingų pa
reigūnų vieningo nusista
tymo, senatorius Robert F. 
Kennedy, mirusio preziden
to brolis, rado reikalo vie
šai išeiti su savo pasiūlymu. 
Būtent, komunistus reikią 
pakviesti į pietinio Vietna
mo koalicinę vyriausybę.

Galima suprasti, kad R.
F. K. nemėgsta prezidento 
ir laukdamas jo Vietnamo 
politikos nepasisekimo ban
do taip iškelti savo kandi
datūrą 1972 metų preziden
tiniams rinkimams, tačiau, 
iš kitos pusės, toks žygis 
yra gana rizikingas. Siūly

ti laisvajam pasauliui šventąją 
pavergtos tautos teisę į nepri
klausomą gyvenimą. Mes turime 
tinkamai surikiuoti savo poli
tines jėgas ir pastangas, kad įs
tengtume išlaikyti Lietuvos lais
vės bylą gyvą, aktualią ir pri
brendusią palankiam sprendi
mui.

Dešimtys tūkstančių lietuvių, 
protestuodami prieš okupaciją, 
pasitraukė iš savo Žemės. Lais
vajame pasaulyje jie, sujungę sa
vo pastangas su ankstyvesniųjų 
lietuvių, palikusių tėvų žemę dau
giausia dėl beveik tų pačių poli
tinių priežasčių, pastangomis,ve 
da Lietuvos išlaisvinimo kovą, 
kad lietuvių tautai būtų grąžin
ta laisvė ir atstatytas Lietuvos
valstybės suvereninių teisiu vyk 
dymas. Laisvajame pasaulyje at- 
sisteigusios Lietuvos laisvinimo 
organizacijos drauge su Lietu-

(Nukelta į 3 psl.)

ti koaliciją su komunistais 
po visų ligšiolinių patyri
mų yra tas pats kaip visą 
kraštą atiduoti komunis
tams. Sunku prileisti, kad 
R. F. K. to nežinotų. Užtat 
prašosi išvada, kad jis žino, 
ką siūlo, žino, kur jis gali 
susilaukti paramos tokiam 
pasiūlymui. Tos paramos 
jis tikisi iš tų 'liberalinių’ 
intelektualų sluoksnių, ku
rie iki šiol vis dar mano, 
kad Vietnamas yra vienin
telė kliūtis susiartinimui 
su Sovietų Sąjunga ir tai
kai visame pasaulyje. (Įdo
mu, kad iš tų pačių sluoks
nių yra kilęs ir McGeorge 
Bundy, kuris tačiau prita
ria dabartinei administraci
jos politikai).

Kokie yra tos 'kitos pu
sės’ motyvai? Juos gal ge
riausiai išdėstė populiarus 
britų istorikas dr. Arnold 
Toynbee londoniškio ’Ob- 
server’ straipsnyje.

Pasak Toynbee, jei nebū
tų Vietnamo konflikto, iš 
karto atsidarytų kelias 
glaudžiausiam JAV - Sovie
tų bendradarbiavimui. Abi 
tos galybės siekia išvengti 
ginklų išsiplėtimo ir sulai
kyti (contain) Kinijos išsi
plėtimą. žinoma, tą sulai
kymą,. ”containment”, pa
tys kinai vadintų apsupimu 
— ”encirclement” — kas 
yra natūrali politika tokiais 
atvejais, jei laukiama agre
sijos.

Koks bebūtų Kinijos re
žimas, šiandien vistiek ji 
būtų labai nepatenkinta sa
vo vaidmeniu pasaulio poli
tikoje. Visą šimtmetį nuo 
1840 m. 'opiumo karo' iki 
1945 m., ji buvo svetimų 
valstybių dalinimosi objek
tas. Prieš tai Kinijos impe
rija ir kultūra dominavo vi
soje Rytų Azijoje. Opiumo 
karas/ kurio pasėkoje bri
tai įsitvirtino Hong-Konge, 
nužemino kiniečius iš aukš
tesnės rasės atstovų į pa
prastus ’čiabūvius’ (nat- 
ives).

Kai Kinija 1949 m. tapo 
komunistine, JAV, iki tol

draugiškai nusiteikusi, da
rė viską, kad jai pakenkus. 
Po to kiniečiai jau rodo sa
vo karingą ūpą kur tik ga
li. Jie užėmė Tibetą ir susi
laukė pasaulio pasmerkimo, 
jie užpuolė Indiją, kuri bu
vo jų geriausias draugas. 
Tie ėjimai tačiau rodo, kad 
Kinija nori atgauti tas po
zicijas, kurias ji turėjo 
prieš 126 metus. Ir jei tai 
teisybė, Rusija turi jos bi
joti daugiausia, o Amerika 
mažiausia.

Iki'opiumo karo Kinija 
taip dominavo Azijoje, kaip 
JAV šiandien vakarinėje 
hemisferoje. Išimtį sudarė 
Japonija, kuri tada, kaip 
dabar Kanada, buvo visai 
nepriklausoma nuo didžiau
sios kontinento valstybės. 
Tada Kinijai priklausė ne 
tik Tibetas ir Sinkiangas, 
bet taip pat ir Orutinė Mon
golija, kairysis Amūro upės 
krantas ir jūros pakraštis 
su Vladivastoku, kurį Ru
sija įgyjo prieš 90 metų. Ir 
dabar Kinijos spaudimas 
turėtų nukrypti į Rusijos 
pusę. Pietryčių Azijos kraš
tai, nedideli ir silpni, nėra 
geras kąsnis Kinijai. Be to, 
jie yra tankiai apgyvendin
ti, tautiškai atgiję ir lygiai 
taip pat sunkiai būtų Kini
jos suvirškinami, kaip Ry
tų Europos satelitai Rusi
jos. Tuo tarpu Rusijos erd
ves Sibire ir Orutinė Mon
golija yra retai apgyven
tos.

Rusijos - Kinijos kivirčai 
prasidėjo XVII amžiuje. Ki
niečiam ilgesnį laiką, beveik 
200 metų, pasisekė sulaiky
ti rusų skverbimasį į Rytus. 
Rusai tačiau vėl pradėjo ei
ti pirmyn nuo 1858 m. ir 
buvo gerokai įsitvirtinę 
Mandžūrijoje, kurią grąži
no kiniečiams. Nekalbant 
apie kitas nesutikimo gali
mybės, Orutinė Mongolija 
yra pakankamai didelis gin
čo objektas, joje yra daug 
dar neišnaudotų gamtos 
turtų ir galimybių žemės 
ūkiui.

Tokiu būdu Rusija turi 
išrokavimo saugotis Kinijos 
ir tuo pačiu — teigia Toyn- 
bee — sovietų premjeras 
Kosyginas ir šiaurinio Viet
namo valdovas Ho Chi Minh 
yra natūralūs prezidento 
Johnsono s ą j u n gininkai. 
Kodėl prezidentas — klau
sia Toynbee — neišnaudoja 
tos situacijos?

Man atrodo, kad tokia 
spekuliacija nebuvo sveti
ma ir Washingtonui. Kam 
gi Harrimanas buvo siųstas 
j Maskvą? Tam, kad išsi
aiškinus tokias galimybes. 
Tačiau sovietų atsakymas 
buvo: visų pirma atiduoki
te pietinį Vietnamą Ho Chi 
Minhui. Ir ką už tai gaus 
JAV? Komunistinio presti
žo sustiprėjimą visame pa
ša ui v j e! žinia, galima ma
nyti, kad komunizmui išsi
plėtus visame pasaulyje ir 
įsigalėjus net Amerikoje, 
jis gerokai pasikeis į gerą 
pusę. Tokia prielaida veda 
prie ’Better red as dead’ po
litikos, tačiau tam nėra rei
kalo. Kol kas JAV ir kiti 
laisvieji kraštai yra kele
riopai stipresni už komu
nistinius kraštus ir tie tik
rai nerizikuos savo pražū
timi, jei Vakaruose bus no
ras savo principus, idealus 
ir klėstančią gerovę ginti 
iki galo. Reikia tik pasiry
žimo ir valios.
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KARAS IŠ ANAPUS -

Stalingrado kautynės
Apie Stalingrado mūšį nema

žai buvo rašyta, šį kartą norime 
patiekti keletą vaizdų, kaip patys 
rusai matė Stalingrado mūšį. Vie
nas geriausias liudijimas apie to 
miesto gynybą kariniu ir psicho
loginiu atžvilgiu bene bus gene
rolo (dabar maršalo) Čuikovo 
knyga "Kelio pradžia".

Čuikovas, kuris vadovavo 62- 
rai armijai per visą Stalingrado 
apgulimo laiką, 1959 metais iš
leido šią knygą ,kuri yra ne tik ge
riausias pasakojimas apie komp
likuotą mūšį, bet ir autentiškiau
sias liudijimas, rašytas rusų ge
nerolo, kurį cituoja vakariečiai 
kariniai kritikai.

Iki 1942 m. Čuikovas;buvęs ka
riniu attache Čiung-Kinge, liepos 
pradžioje buvo atsiųstas į Stalin
grado frontą, kai vokiečiųarmi- 
jos veržėsi per Dono provincijas, 
o rusai traukėsi Stalingrado link. 
Savo pasakojime jis piešia vaiz
dą apie rusų kareivių ir karininkų 
moralę ( nebijodamas pareikšti 
kritikos ir aukštiesiems vadams.

"Aš skubiai nuvykau į 21-mos 
armijos štabą prie Frolovo. Tai 
buvo "judantis" štabas. Visi gy
veno įsitaisę automobiliuose ir 
sunkvežimiuose. Net armijos va
das Gorlov irgi miegojo automo
bilyje. Tai man nepatiko, nes ro
dė nepastovumą ir trūko pasiry
žimo bei apsisprendimo. Buvo 
paaiškinta, kad tai daroma tam, 
kad geriau pabėgti nuo besivejan
čių vokiečių".

Lankydamasis fronte, Čuiko
vas rado, kad armijos moralė 
labai žema. "Aš mačiau, kaip 
kariai bėgdami iš vakarų per 
stepes, valgė paskutinį savo mais - 
to davinį. Kai jų paklausiau: Kur 
bėgate? Ko jūs ieškote? atsaky
mai neturėjo jokios logikos.

Atrodė, kad visi jie ko nors ieš
kojo už Volgos,arba Saratovo ra
jone... Stepėje aš susitikau su di
vizijų štabais, kurie pretendavo,

36-RIŲ METINIŲ VEIKLOS JUBILIEJINE PROGA 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
viena iš pirmųjų ir seniausių siuntinių firmų Ame
rikoje, įgaliota V/O Vnešposyltorgo priimti Siunti- 
nius-Dovanas į visas U.S.S.R. dalis.

PASIiŪLO dėmesiui daugeliui mūsų klijentų ir 
suinteresuotiems asmenims didelį pasirinkimą pre
kių, audinių ir dirbinių mūsų vyriausioje kontoroje 
ir visuose mūsų skyriuose
YPATINGAI ATPIGINTOMIS JUBILIEJINĖMIS 

KAINOMIS.
GARANTUOJAME — U.S.S.R.

• Pristatymą Jūsų siuntinių Jūsų giminėms pil
numoje ir saugiai per trumpiausį laiką.

• Pilną Jūsų siuntinių apdraudą, nuo bet kokio 
požiūrio rizikos.

• Paliuosavimą siuntinio gavėjo nuo bet kokios 
papildomos rinkliavos.

• Neatidėliotiną patvirtinimą ir išsiuntimą sąs
kaitos klijentams, atsiuntusiems paštu siuntinius į 
mūsų kontoras.

• Pranešimą apie siuntinio įteikimą su gavėju 
parašu.

• Įteikimą gauto siuntinio paštui laike 24 va
landų, patvirtintu atitinkamu pakvitavimu.

Reikalaukite informacijų ir mūsų katalogų

kad ieško 9-tos armijos štabo. 
Tokie štabai susidėjo iš keliuką - 
rininkų, kurie susėdę 3 ar 4auto
mobiliuose, prikrautuose benzino 
bakų, į mano klausimą: Kur yra 
vokiečiai? Kur jūs vykstate? ne
žinojo ką atsakyti. Buvo aišku, 
kad nelengva pakelti tokių žmo
nių moralę nei juos vesti atgal 
į kovą, kai jie tegalvojo tik apie 
bėgimą..."

Kai kurie generolai nebuvo ver
tingesni už eilinius karius. Gene
rolas Gordovas, kuris vadovavo 
21-mai armijai, buvo paskirtas 
64-tos armijos vadu su Čuiko- 
vu kaip padėjėju.

"Aš jo niekad anksčiau nebuvau 
matęs. Tai pražilęs generolas, 
pilkom akim, kuriose atsispindė
jo nusivylimas. Atrodė, kad jis 
nenori nieko matyti ir girdėti. Jo 
žvilgsnis sakė: "Nekalbėkit man 
apie situaciją, aš viską žinau. Aš 
nieko negaliu padaryti, nes toks 
mano likimas".

Gen. Gordovas įsakė tik daliai 
savo armijos laikytis Dono kil
poje, kitai persikelti į rytinį kran vas, rusų karių moralė buvo la- 
tą ar būti rezerve. Čuikovasbuvo bai žema. Trūkumas maisto ir 

ginklų, dideli nuostoliai ir nema
tant, kad bus gautas pastiprini
mas, blogai veikė į karius. Žmo
nės troško vieno dalyko —persi
kelti per Volgą ir bėgti tolyn nuo 
Stalingrado. Čuikovas susitiko su 
gen. Lapatinu, kuris jam prisipa- 
žin o, kad yra beprasmiška gin
ti Stalingradą. Čuikovas manda
giai jam pasiūlė persikelti per 
Volgą ir padaryti raportą karo 
komitetui, arba kitais žodžiais, 
siūlė apleisti Stalingradą, nes jo 
pesimizmas užkrečiantis. Trys 
Čuikovo pavaduotojai, kurie va
dovavo tankams, artilerijai ir in
žinerijai staiga "susirgo" ir pa
siskubino persikelti per Volgą... 
Visa tai, aišku( neigiamai veikė į 
kovotojus.

Rugsėjo 12 d. 62-ji armija li
ko visiškai izoliuota Stalingrade. 
Čuikovas, paskirtas Stalingrado 
fronto vadu, pareiškė Chruščio
vui ir Jeremenkui: "Mes turime 
arba išlaikyti miestą, arba žūti". 
Chruščiovas jį užtikrino, kad bū
sianti suorganizuota visa galima 
pagalba Stalingrado gynėjams. 

Rugsėjo 13 prasidėjo didžioji 
vokiečių ofenzyva prieš miesto 
centrą, kad galėtų prasilaužti 
iki Volgos. Rusai užmušinėjo vo
kiečius šimtais, bet jų antplūdis 
nesustojo ir kautynės vyko per 
800 metrų nuo Čuikovo štabo, 
kuris buvo įsitaisęs požemiuose 
prie Volgos. Su savo nedideliu 
19 tankų rezervu Čuikovas bandė 
neprileisti vokiečių prie upės. Ir 
tą kritišką rugsėjo 14-15 naktį 
garsioji Rodimcevo divizija iš 
10,000 vyrų pradėjo keltis per 
Volgą. Ji turėjo miesto centrą 
išvalyti nuo vokiečių ir įsitvir
tinti. Kautynės buvo baisiai žiau
rios ir tęsėsi visą dieną. Rugsė
jo 16 d. rusai atsiėmė Mamai 
aukštumą, kuri iki pat 1943 m. 
sausio mėn. pasiliko svarbiausiu 
objektu vokiečių ofenzyvos.

Pastiprinimai Čuikovo armijai 
turėjo ateiti per Volgą, kuri toj 
vietoj yra 1 mylios pločio. Dieną 
ir naktį ji buvo vokiečių bombar
duojama. Lapkričio mėn. Volga 
pradėjo dengtis ledu ir pastip
rinimams buvo sunku persikel
ti. Tik nedideli kiekiai maisto ir 
ginklų buvo nuparaŠiutuojami iš 
lėktuvų. Bet kai gruodžio 16 Vol-

tą ar būti rezerve. Čuikovas buvo 
priešingas tokiam įsakymui, bet 
Gordovas buvo vienas iš tų žmo
nių, kurie nemėgo nė mažiausio 
prieštaravimo iš savo pavaldinių. 
Nežiūrint to, už kelių dienų Gor
dovas buvo škviestas į Maskvą ir 
jam buvo pavesta dar aukštesnė 
vieta: paskirtas Stalingrado fron
to vadu. Gi Čuikovą paskyrė 64- 
tos armijos vadu. Liepos 25 d. jo 
vadovaujama armija susirėmė su 
vokiečiais prie Žemutinės Čirš
ka ja, Dono kilpoje. Smulkmeniš
kai aprašęs dvi dienas trukusį 
mūšį, kur vokiečiai prarado daug 
tankų ir turėjo didelių nuostolių 
nuo rusiškų minosvaidžių "Katiu- 
šų", Čuikovas pasakoja, kaip vo
kiečiams nepavyko prasilaužti 
pro rusų linijas kilpoje.

"Mums nebeliko daugiau tankų, 
tad pasiunčiau keletą bataljonų 

jūros šaulių, kad užkimštų spra
gą... Atrodė, kad viskas susitvar
kė, kai staiga kilo panika deši
niajame krante, sanitariniame, 
artilerijos ir transporto dali
niuose. Jiems kažkas pasakė, kad 
vokiečių tankai yra tik už 3 kilo
metrų. O tomis dienomis pana
šios naujienos užteko, kad visi 
pasileistų bėgti prie pirmojo til
to. Kad sukliudyti tai masei au
tomobilių keltis per Doną, prie 
svarbiausiųjų tiltų pasiunčiau sa
vo štabo karininkus. Bet jau buvo 
per vėlu. Priešo aviacija pasinau
dojo susikimšimu ir viską sudau
žė".

Rugpiūčio pabaigoje ir rugsėjo 
pradžioje vokiečiai artėjo prie 
Stalingrado iš visų pusių, nežiū
rint smarkaus rusų priešinimosi. 
Vokiečiai turėjo didelę persvarą 
ginklais, ypač lėktuvais, kurie 
kasdien atlikdavo apie 3000 skri
dimų, kai rusai tegalėjo padaryti 
tik 300. Gi tankų rusai beveik kaip 
nebeturėjo.

Rugsėjo 10 d. kaip rašo Čuiko- 

ga pilnai užšalo, šaudmenis gali
ma buvo pristatyti rogėmis.

Gruodžio 25 d. rusai atsiėmė 
"Raudonojo Spalio" fabriką, iš ku
rio vokiečiai buvo pasidarę tikrą 
tvirtovę. Ten reikėjo salę po sa
lės, kambarį po kambario atkovo
ti.

Čuikovas pasakoja, kai vokie
čiai pasijuto apsupti, jie tęsė ko
vą didvyriškai kaudamiesi, vilda
miesi, kad von Mansteino šarvuo
čiai greit prasilauš ir ateis į pa
galbą. Iki gruodžio pabaigos šia 
viltimi gyveno vokiečiai, rodyda
mi iki paskutinio šovinio pasiprie • 
šinimą. Rusai beveik nė vieno 
vokiečio nepaėmė nelaisvėn, nes 
vokiečiai atsisakydavo pasiduoti. 
Tik po von Mansteino nepasise
kimo prasilaužti, vokiečių karių 
moralė krito, tačiau dar kai ku
riose vietose iki pat sausio 25 d. 
vokiečiai kietai laikėsi.

(Bus daugiau)

Peticija 
sovietams
bus nemaloni
ir
Be išrūpinimo lietuviškųjų 

transliacijų per Radio Free Eu
rope dar vienu labai svarbiu už
daviniu šiais Jaunimo Metais 
lieka peticijos Jungtinėms Tau
toms paruošimo ir įteikimo rei
kalas. Lietuviškoji visuomenė jau 
yra pakankamai plačiai painfor
muota visokiais, daugiausia, t ech. 
niniais peticijos ruošimo klausi
mais. Visuomenės pritarimas yra 
spontaniškas ir labai entuziastin
gas. Atrodo, kad šioje srityje, 
jokių neaiškumų ar abejonių nė
ra ir visi lietuviai, talkinami sa
vųjų kaimynų latvių ir estų, kar
tu padedant ir vietinei patrioti
nei amerikiečių visuomenei, peti
cijos ruošimo darbus atliks pa
gal numatytuosius planus.

Savaime suprantama, peticijai 
parašų rinkimas pareikalaus iš 
mūsų jaunimo ir talkininkauti no. 
rinčių vyresniųjų labai daug dar
bo ir pastangų. Juk čia neužteks 
laiškų rašymo ir vokų adresa
vimo. čia itin svarbu pasiekti kiek 
galint daugiau asmenų, kurių 
parašas yra lygiai svarbus ir rei
kalingas. įsidėmėkime, kad kiek
vienas pa r a ša s yra pakankama i di
delės reikšmės, kad kartais dėl 
vieno parašo reikėtų ir kokią pa
pildomą mylią keliauti ar atski
rai gyvenantį asmenį aplankyti. 
Peticija bus galima pasirašyti 
visų lietuviškųjų susirinkimų, va
karų, minėjimų, parodų metu, ją 
platins ir kvies pasirašyti lietu
viškųjų organizacijų atstovai, žo
džiu, bus stengiamasi pasiekti 
kiek galint daugiau tautiečių ir 
mums prijaučiančiųjų. Gal vienas 
kitas pesimistas ir galės klausti 
ar abejoti tokios pteicijos nauda, 
girdi, tiesiai dėl tų parašų, sovie
tai juk neišsigąs ir savosios oku
pacinės kariuomenės iŠ Lietuvos 

. neatitrauks. Sutikime, kad ir de
šimt milijonų parašų neprivers 
sovietus ušsikraustyti iš užimtų
jų teritorijų, bet mes ir visas pa- 

i saulis gerai žinom, kad sovieti- 
ja yra itin jautri pasaulio vie
šajai opinijai. Nereikia abejoti, 
kad toks mostas ne tik kad neap
sunkins sovietinamos Lietuvos ir 
jos žmonių likimo, bet, priešin
gai, gali susilaukti bent kiek švel 
ninančių okupacines sąlygas 
veiksmų iš Kremliaus pusės. Ta^ 
viena. Antra, kaip ten bebūtų, mi
lijoninės peticijos atsiradimas 
Jungtinėse tautose, sovietijaivis

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

DAUG UŽRAŠŲ nesuskumba laiku apsirengt kelionėj ir žmo
nėms pasirodyt deramais švarkais. Kita tiek praskrenda minčių — 
kaip bičių! — spiečiais ir išsisklaido "nesusemti" ir neikiek ne
užrašyti. Todėl net ir ne diena iš dienos pasirodančioj Dirvoj jų 
kampelis apydažniai tenka užleist kam kitam.

Tarp neužrašytųjų užrašų buvo pasilikęs ir įspūdis iš P. Stra
vinsko laiško Dirvoj, -- ne iš paskutinio, o iš to, kur piktinos B. 
Railos, esą, neįtikėtinai nepagarbiais pasisakymais apie jo straips
nį Teisininkų Žiniose ir net apie jį patį. Būtų taip ir likęs tas užra
šas neužrašytas, jei ne tas kitas laiškas, šį kartą su paklausimais, 
atsuktais tiesiai į šių užrašų kampelį.

Kauno teatre rodytoj komedijoj -- berods, iš Boriso Dauguvie
čio anuomet galvotrūčiais keptų "blynų" serijos — vienas persona
žas (A. Kupsto vaidinamas) sakydavo: — Aš žinau, kas aš esu, ir 
reikalauju sau pagarbos! Tai buvo juokingiausia vieta visoj ko
medijoj. Nes pagarbos -- ar meilės! -- reikalavimas sau visada 
atrodo groteskiškai, ne tik scenoj, o ir tikrajam, ypač viešajam 
gyvenime. Pridera mums mylėt ar bent gerbt vienas kitą. Tinka 
tą dažnai ir įkyriai primint. Tinka reikalaut pagarbos žmogui 
apskritai. Tinka papriekaištaut ir pasibart už tą ar kitą kieno 
nors su kuo nors nepagarbų pasielgimą. Bet pridera žmogui ir pa
čiam turėt savigarbos. O toji nesiderina su įsakmiu reikalavi
mu pagarbos (arba pagyrimų, dovanų, meilės) pačiam sau. Neside
rina su ja ir viešas aimanavimas dėl patirtos nepagarbos. Pagarba 
nusipelnoma, įgyjama ir ginama kitaip, o ne reikalavimais ar 
"graudžiais verksmais".

Viešame skunde anądien (Dirvos 14 nr.) P. Stravinskas apkal
tino B. Railą ne tik nesiskaitymu su jo (Stravinsko) "garbe bei as
menybės vertybe", bet ir visa eile kitų nedorybių: minčių iškraipy- 

' mu bei subanalinimu, nemoralumu ir net surežisuotu pasityčioji
mu ("juokdario kepurę ant manęs uždėjo, o po to dar juokias"!)

Grįžtu į abu (Railos ir Stravinsko) straipsnius, --ogi nieko to
kio ten nėra. Raila viešai pasakė savo nuomones apie Stravinsko T. 
Žiniose dėstytas nuomones. Lyginu Railos citatas iš Stravinsko 
straipsnio -- žodis žodin atitinka, jokių iškraipymų. Kad bent jau 
kaip nepraustaburniškai niekintų tas nuomones, — bet ir to nėra. 
Kitas net giria. Na, apie kitas atvirai (ir su "trupiniu druskos") 
mano, kad negenialios.

Nėra tokio dėsnio, kad nevalia pasakyt savo neigiamos nuo
monės apie kito nuomonę. Nėra tokio moralinio kodekso, kurs rei
kalautų apie kito nuomonę kalbėti tik reveransais, nors ir veidmai
ningais. P. Stravinsko atoveikis į Railos nuomones apie jo nuomo
nes dar vieną kartą parodė ir įrodė neprilygstamą jo opumą "rei
kalavime sau pagarbos". Nuo pabraukimo prieš plauką aikteli, lyg 
nuo kruvinos žaizdos.

Esant taip opiam, geriau iš viso neit nuomonių susidūrimų aikš
tėn. Nes čia beveik kaip bokse, nors ir smerkiami smūgiai "že
miau juostos", bet jau bent prieš plauką brūkštelt neišvengiama, 
todėl ir leistina. Išeini viešumon, — tesėk ir nemalonius brūkš
telėjimus oriai (be gvolto!) atlaikyt.

Tai štai ir kryžkelė: ar ir kaip atsiliept į tokio opaus klausi
nėtojo viešus paklausimus? Ypač, kai iš paklausimų kyšo ir gata
vi atsakymai. Prasitarsi tiems atsakymams ne pagal plauką -- vėl 
kils verksmas ir dantų griežimas?

Laimė, kad tie klausimai jau senesni už visus užrašus. Ir dirgi
na jie tūkstančius, o ne vieną P. Stravinską. Todėl gal ir reikia apie 
juos pasamprotaut. O jeigu įsisuktų ir nepasroviui - nepaplaukiui 
su gatavaisiais atsakymais slenkanti mintis, — tešiurpina ji dauge
lį pakaušių, ne vieno P. Stravinsko. Nesgi, sako, pasidalintas džiaugs
mas -- dvigubas džiaugsmas, o pasidalintas nemalonumas -- pusė 
nemalonumo. Matyt, taip skaičiuoja, kai tik du dalinas. Dalybose 
dalyvaujant daugeliui, turėtų išeit daug kartų geriau...

bus labai nemalonus dalykas, tie
siog rakštis jos akyse. Rakštis 
akyse tos, kuri, paskiausiu metu, 
tame pasaulio forume dedasi itin 
jautria kolonizuotųjų tautų gynė
ja ir užtarėja. Milijono parašų 
lydima peticija turės atkreipti 
dėmesį ir tų tautų, ypač iš Azi
jos ir Afrikos tarpo, kurios tiki 
ar bent stengiasi tikėti sovietine 
gražbylyste ir nepažįsta tikrųjų 
sovietinių kėslų. Milijonas Žmo
nių tik jau negali meluoti! Ne
retas diplomatų, ypač iš naujai 
besikuriančių tautų tarpo, nejuo
kais susirūpins ir bus privers
tas pagalvoti, ar tai, ką skelbia 
šioji lietuvių paruoštoji ir įteik
toji peticija, yra gryna tiesa. Jei 
taip, tai ir jųjų nusiteikimai so
vietų atžvilgiu, bent jau dalinai, 
turės pakitėti, ar bent susilaukti 
tam tikro rezervuotumo.

Kiekvienu atveju, tokia petici
ja sovietams bus ne tik nemaloni, 
bet ir skaudi. O, tai jau, bent 
pradžioje, galima laikyti ir ne
blogu laimėjimu, kuris turėtų pa
teisinti visas mūsų pastangas be
sistengiant visą peticijos parašų 
rinkimą pravesti efektyviau ir 

tvarkingiau. Taip gi, negali būti 
jokios abejonės, kad milijoninės 
peticijos Jungtinėms Tautoms 
įteikimo faktas negalės būti ig
noruojamas pasaulinės spaudos, 
radijo ir televizijos. Ir pats įtei
kimas ir lankymasis Jungtinėse 
Tautose bus tinkamai išreklamuo - 
tas, laiku pranešta ir pakviesta 
dalyvauti pasaulio viešosios nuo
monės formavimo institucijų at
stovai, su foto aparatais, televi
zijos kameromis, filmų juosto
mis, magnetofonais ir mikrofo
nais. Visos tos priemonės bus 
panaudotos stengiantis garsinti pa" 
tį faktą ir tuo pačiu keliant aikš
tėn Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių likimą sovietinės okupa
cijos sąlygose.

Mūsasis jaunimas jokio darbo, 
jokių pastangų nebijo ir savo lais
va valia ryžtasi tam didžiam žy
giui ir laukia visų mūsų talkos ir 
pritarimo.

PLJK Inf,

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106 
Telefonas — 215 — WA 5-3455

VIEŠĖDAMI OHCAUUĖ PIRKITE MlfJDJE MODMIIUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
CENTRINĖ ĮSTAIGA — NEW: YORKE:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
220 Park Avenue South (18 g-vės kampas) 
New York 10003
Telefonas — 212 — 982-8410

Kreipkitės į visus musų skyrius visuose didžiuo
se J. A. V-bių miestuose.

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux
Cherry

2. Asbach
brandy

3. Import. 5 Str. French Cognac .... 5th— 5.75
4. Napoleon Brandy ......... ............... 5th—3.35

Stravvberry or
liąueur - ......... .^... 5th —3.69
Uralt-Import. Germ.
.................. ..........................5th —5.49

5.
6.

5th — 2.98Coeur de France Cordials 
Liebfraumilk Import.
German Wine ................................ 5th — 0.98
Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

7.
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DARBUI ĮSIBĖGĖJUS
N

Baltic Appeal to United Na- 
tions -- tai ne nauja organiza
cija, o tik vienam darbui Įvyk
dyti ir užbaigti organas. Jo Šak
nys kyla iš lapkričio 13 manifes
tacijos branduolio ir Šakojasi į 
visų trijų Baltijos valstybių jau
nimo vadovaujančius asmenis. 
Tos organizacijos uždavinys — 
ne tik aplankyti visų valstybių 
atstovybes prie Jungtinių Tautų, 
bet paruošti, Įteikti ir, reikalui 
esant, papildyti informaciją apie 
dabartinę Baltijos valstybių pa
dėtį bei tos padėties susidary
mo priežastis --komunistinęoku
paciją.

Taigi, darbas nėra lengvas ir 
toks paprastas, kaip iš pavir
šiaus žiūrint atrodo. Nunešti Į 
vieną ar kitą delegaciją memo
randumą, jei priima, padėkoti ir 
grakščiai nusilenkus padėkoti — 
tai vienas dalykas. Paruošti tin
kamą ir neabejotinai išsamią, o 
kartu ir neperkrautą medžiagą, ją 
pristatyti taip, kad neatsidurtų 
šiukšlių dėžėj atsisveikinus — 
jau kitas dalykas. Pasirodo, dar 
negana angliškai paruoštos me
džiagos. Reikia jos dar ispanų ir 
prancūzų kalbomis, nes ne visų 
delegacijų atstovai naudojasi ang
lų kalba. Ir tai dar ne viskas. 
Reikia ne mažai pastangų, kad 
atstovybės mūsų delegacijas pri
imtų ir išklausytų. O toje misi
joje susiduriama su neįtikėtais 
sunkumais. Iš iki šiol aplankyti] 
apie 80 atstovybių, mūsų delega
tai palankiau buvo priimti Pietų

KONSULO A. SIMUČIO ŽODIS 
VASARI016 MINĖJIME NEVI YORKE

Kaip ir tūkstančiai kitų lie
tuvių Įvairiose laisvojo pasau
lio šalyse Šiandien susirinkome 
pakalbėti už brutalia okupanto 
jėga pavergtoj tėvynėj nutildy
tuosius. Kaip mūsų, taip ir jų 
mintyse ir širdyse Lietuva te
bėra nepriklausoma ir tos ne
priklausomybės jokia okupanto 
jėga nepajėgs išplėšti iš lietu
vių širdžių, kol jos gyvos plaks 
krūtinėse.

Niekas nenuginčys, kad mūsų 
tautos padėtis šiandien yra ne
paprastai sunki. Rusijos carų 
imperializmas, Įvilktas į raudo
nus marškinius,prispaudė mūsų 
tautą kaip dar niekada istorijoje. 
Kada rusų mokslininkams pavy-- 
ko nuleisti raketą ant mėnulio, 
tai Maskvos laikraščiai išėjo su 
didelėm ■ antraštėm -- mėnulis 
kalba rusiškai. Tikrovėje mėnu
lis dar nekalba nei rusiškai nei 
kaip kitaip, bet tos rūšies So
vietinės Rusijos valdovų teigi
mai pakartotinai atidengia nacio
nalistinį rusiškąjį imperializmą 
visam nuogume. Ir ištikrųjų, vi
sur ten, kur tik Sovietinės Ru
sijos valdovų rankos pasiekia, 
brukama rusų kalba. Šiandien 
Prūsų Lietuva su Tilže, Kara
liaučium ir Kristijono Donelai
čio gimtine kalba rusiškai, iš 
gilumos Rusijos privežtų kolo
nistų dėka. Ar toji padėtis nėra 
dar vienas Įrodymas rusiškojo 
imperializmo planų apsupt lietu
vių tautą ir palengva ją sunai
kint? Vargiai tą galėtų nugin- 
Čyt ir patys serviliškiausi oku
pantų klapčiukai.

Bet ar tai reiškia, kad žiau
raus dvidešimtojo amžiaus ge
nocido akivaizdoje turime rankas 
nuleist? Ne, mes turime protes- 
tuot, turime šauktis Į laisvojo 
pasaulio valdovų sąžinę. Savo 
ilgoj istorijoj lietuvių tauta yra 
pergyvenusi daug pavojingų mo
mentų. Nors ir daug nukentėjo, 

Amerikos ir Afrikos atstovybė
se, gi nepalankiausiai Į tą darbą 
pažiūrėjo Baltijos valstybių eu- 
ropietiškieji kaimynai, pvz., 
Norvegijos atstovybei net atsi
sakius delegaciją priimti!

Nuėjus Į atstovybę, neužtenka 
būti susipažinusiu su savo pro
blemomis. Kad ryšys užsimegz
tų ir kad atsirastų dialogas, rei
kia susipažinti su lankomosios 
delegacijos krašto politine, ūkine 
ir socialine padėtim, nes menkas 
tuose reikaluose orientavimasis 
gali sudaryti blogą Įspūdį ir duoti 
neigiamų rezultatų.

Tokie ir kitokie reikalavimai 
įpareigoja tinkamai pasiruošti lie
tuvių, latvių ir estų atstovus, ap
sijungusius tai bendrai misijai ir 
kol kas tik tam tikslui, į darnų 
vienetą. Tai darbas, kurio prak
tiškas vykdymas atsijoja tam 
darbui tinkamus žmones ir kartu 
parodo, kas tame darbe reikalin
ga išmokti, kokių sugebėjimų ir 
kokios patirties reikia. Tai netik 
gera mokykla mūsų jauniesiems 
visuomenininkams, bet kartu 
milžiniška talka mūsų veiks
niams, kuriems tas darbas taip 
pat ne visada ir ne visiems Įkan
damas.

Jaunimui su iniciatyva atsive
ria plačios galimybės tose sri
tyse, kur buvo jaučiama tuštuma, 
kur buvo patirtis, bet nebuvo rei
kiamos iniciatyvos.

(j.S.)

bet išliko gyva. Mindaugo lai
kais lietuviai sustabdė mongolų 
veržimąsi į Europą, per septy
nis šimtus metų atsilaikė prieš 
germanų spaudimą, atlaikė ke
lių šimtų metų lenkinimą, tai 
atlaikys ir ŠĮ žiauriausią bandy
mą iš visų. Užgriuvus lenkini
mo bangai šešioliktajam šimtme
tyje Mikalojus Daukša kvietė lie
tuvius neužmiršt savo gimtosios 
lietuvių kalbos. Devynioliktojo 
šimtmečio pradžioje ta lenkini
mo banga buvo tiek toli pažengu
si, kad iš Lietuvos istorijos Įkvė
pimą sėmęsis poetas Adomas 
Mickevičius skaitė lietuvių tau
tą jau mirusią.

Bet štai vėl Įvyksta stebūk- 
las -- 1918 metais iš karo griu
vėsių pakyla lietuvių tauta ir 
vasario 16 pasiskelbia nepriklau
soma valstybe ir ją apgina gau
siomis kraujo aukomis.

Žvilgterkime ir į dabartį. Lie
tuvos okupacija užsitęsė net dvi
dešimt penkeris metus. Dešim
tys tūkstančių už laisvę kovoju
sių partizanų išnaikinti, vadai 
uždaryti kalėjimuose ar ištrem
ti į Sibirą. Šioj pusėj geležinės 
uždangos padėtis irgi atrodė niū
ri. Dalis senosios kartos vadų 
išmirė, dalis pavargo, o išeivi
jos jaunimas atrodė apatiškas 
lietuviškiems reikalams. Bet štai 
ir vėl stebūklas. Kada okupantas 
pavergtuosius varė Į džiaugsmo 
šventes Lietuvoj, tai laisvojo pa
saulio lietuvių jaunimas atsakė 
didžiule lapkričio 13-sios protes
to demonstracija New Yorke.

Ne vienas ir mūsų senosios 
kartos veikėjas buvo nustebintas, 
o okupantai buvo tiesiog pritrenk
ti, kad nebežinojo kaip reaguot.. 
ir ką bekaltint . Jie tikėjosi, kad 
25-kių metų okupacijos sukak
tis praeis tylomis, o ji nuskam
bėjo per pasaulį didžiulio protes
to ženkle, šiandien tie mūsų jau
nuoliai dalyvauja kalbėtojais Va-

(Atkelta iš 1 psl.)

vos Respublikos Diplomatine 
Tarnyba ir ankstyvesniųjų lie
tuvių išeivių institucijomis va
dovauja Lietuvos išlaisvinimo 
kovai. Kovos paveikumas ir sėk
mingumas reikalauja visų laisvų
jų lietuvių jėgų ir pastangų su
telkimo ir vieningo bei tinkamo 
jų surikiavimo. Deja, tenka pri
pažinti, ne visada sekėsi tinka
mai susirikiuoti — gana ilgai 
neįstengta sudaryti vieningos Lie
tuvos laisvinimo organizacijos ir 
laisvinimo darbas dirbta sky
rium. Tačiau, po ilga i trukusių at
kaklių pastangų, politinės organi
zacijos vienybė jau pasiekta. Dau
giau negu metus trukęs bendras 
darbas vieningoje laisvinimo or
ganizacijoje ištrynė vienų kitais 
nepasitikėjimo šešėlius, sustip
rino organizacijos paveikumą, 
Šiek tiek pakėlė autoritetą lie
tuvių visuomenėje ir padidino Įta
ką Lietuvos laisvės draugams. 
Tatai yra gana akivaizdus lai
mėjimas, suvienijęs kur kas 
sau pasiskirsčiusias Lietuvos 
laisvinimo politines jėgas bei pas
tangas, sustiprinęs pačią laisvi
nimo organizaciją ir padidinęs 
jos paveikumą. Tačiau šis laimė
jimas dar nėra visuotinis, jis ne
aprėpia visų intelektualinių lietu
vių pajėgų, nes ligi šiol pasiekto
ji laisvinimo organizacijos vie
nybė kol kas teatspindi tik pra
eityje svarbų vaidmenį vaidinusių 
politinių ir kovos junginių bend
rą sąrašą. Dalis tų junginių pri
klauso jau istorijai, nes jie nei 
Lietuvoje, nei laisvajame pa šau
lyje nebedisponuoja gyvąja jėga, 
ir tik jų vardų Įrašymas Į vienin
gą sąrašą mažai stiprybės tesu
teikia laisvinimo organizacijai. 
Antra vertus, mūsų laisvinimo or
ganizacija dar neaprėpia visų po
litinių ir intelektualinių pajėgų. 
Tie garbingųjų partijų vardai ne
suteikia net visos politiškai gal
vojančios ir Lietuvos išlaisvini
mu nuoširdžiai besirūpinančios 
lietuvių visuomenės. Jie, tie iš 
nepriklausomos Lietuvos atsineš
tieji partijų vardai, galima saky
ti, yra beveik visiškai nepažįsta
mi ir nedaro didesnio įspūdžio 
mūsų priaugančiajai kartai, kuri 
myli Lietuvą ne mažiau už senuo
sius, turi gal net daugiau energi
jos už juos, kuri yra pusėtinai pa
siruošusi politiniam darbui, jį 
gerai sugeba atlikti, kaip parodė 
paskutinieji didesnio masto žy
giai, ir kuri turės perimti lais
vinimo darbo vadžias iš senųjų į 
savo rankas, jei Lietuvos laisvės 
rytas dar ilgiau neišauštų. Ma
nau, jau yra atėjęs laikas žengti 
antrą žingsnį — persvarstyti 
laisvinimo organizaciją ir sudary
ti jai tokius pagrindus, kad visos 
gyvosios ir paveikios mūsų poli
tinės ir kultūrinės pajėgos rastų 
laisvinimo organizacijoje ne 
kampininko, ne patarėjo, ne at
skirų darbelių vykdytojo, bet ly
giateisio šeimininko ir sprendė
jo vietą. Nedrįstu čia siūlyti nei 
formų, nei būdų, vieningai ir su
visuotintai laisvinimo organiza
cijai, tik noriu pabrėžti, kad jau 
yra atėjęs laikas tuomi susirūpin
ti, nes gyvenimo srovės niekas ne- 
pajėgs užtvenkti ir mes, jei nori
me eiti su juo ir ryžtamės laimė
ti, turėsime prie jos prisiderin
ti. Tačiau numanu, kad visų mū
sų gyvųjų intelektualinių jėgų su
telkimo Lietuvos išlaisvinimui, 
siekiamam, sutartinai susidraus- 
minus, vienu ir tuo pačiu būdu, ir 
laisvinimo organizacijos suvi- 
suotinimo kelias nebus lengvas. 
Jis bus kur kas sunkesnis ir il
gesnis už tą kelią, kurį teko 
nueiti mūsų seniesiems politi
niams susigrupavimams, kol jie 

sario 16-sios minėjimuose JAV 
ir Kanadoje. Ir štai, anot Mai
ronio, užtraukė jie naują gies
mę lietuvių tautos laisvės labui.

Žiauriausiuose momentuose 
susilaukiame ir pragiedrulių. 
Prisimindami jaunimą, iš kurio 
daug tikimės, neturime užmiršti 
ir to didelio laisvinimo darbo, 
kurį dirba VLIK, LLK, ALT, LB 
ir tebeveikianti Lietuvos Užsie
nio Tarnyba. Visi šie veiksniai 
savo pastangomis vienas kitą pa
pildo, visų darbai yra reikalingi 
ir jų niekada nebus perdaug.

Tik mūsų visų bendros ir vie
ningos pastangos priartins Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymą. 

sutiko surašyti savo vardus vie- 
nan sąrašan ir savo atstovus su
sodinti prie vieno stalo Lietuvos 
laisvinimo darbui.

Siekiant šio tikslo, reikės, iš 
vienos pusės susidurti su senų
jų mūsų politinių junginių (gyvų
jų ir jau beveik mirusių) pra
eities tradicijomis, jų ambicijo
mis, — tradicijų iš pagrindų ne- 
nušluojant, ambicijų neužgaunant 
Lietuvos laisvinimui atliktus 
darbus ir jų vykdytojų patyrimą 
pripažįstant, — o iš antros pu
sės — su jaunosios kartos ener
gija, jos nepažabojant, su ryž
tu, jį skatinant, su naujesniais 
darbo metodais, juos suderinant 
su senųjų patyrimu. Žodžiu sa
kant, reikės surasti visų, kad ir 
skirtingų, Lietuvos laisvinimui 
pozityvių intelektualinių pajėgų 
bendras vardiklis, kad visos lais 
vajame pasaulyje esančios lietu
vių politinės jėgos įsirikiuotų Į 
Lietuvos laisvinimą, o pati lais
vinimo organizacija *ir vieninga 
ir visuotinė. Tik tada ji bus au
toritetinga visai lietuvių visuo
menei ir paveiki našiam Lietu
vos laisvinimo darbui, kai ne
vaikščiosime kur kas sau, kai 
dirbsime visi drauge, sutartinai 
susidrausminę, kai visų mūsų po - 
litinė valia ir išmintis laisvi
nimo organizacijoje. Kai čia mi
niu visų mūsų bendrą darbą, Į 
žodžio visi turinį įjungiu Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, Lietuvių Bendruome
nę, Lietuvos Laisvinimo Komite
tą, Amerikos Lietuvių Tarybą, 
tamstom gerai pažįstamą Kongre
sinį Rezoliucijoms Remti Komi
tetą ir visą eilę kitų organizuo
tų, ypač jaunosios kartos, viene
tų bei pavienių asmenų, vienu ar 
kitu būdu dalyvaujančių Lietu
vos laisvinime ar norinčių ir pa
jėgiančių jame dalyvauti. Jų vi
sų pajėgos, ištekliai, išmintis ir 
laisvės kovos ryžtas turėtų nu
krypti vienu ir tuo pačiu keliu, 
vedančiu lietuvių tautą Į išlais
vinimą.

To siekiant ir prieš akis turint 
didįjį laisvos lietuvių tautos ir ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
idealą, reikės visiems daryti 
nuolaidų. Seniesiems, manau, 
teks atsisakyti nuo kai kurių sen
timentų praeities politinėms par
tijoms, kurios jaunajai kartai nė
ra, ir nevykdąnt realių ir tikrų 
politinių uždavinių savo nepriklau 
somoje valstybėje, niekados ne
bus suprantamos ir patrauklios. 
Praeities partijų gerbėjai turės 
suvokti gyvenimo tikrovę ir at
siremti į gyvus ir pajėgius lie
tuvių visuomeninius junginius, o 
nepasikliauti vien tik gerokai su
silpnėjusių ar jau beveik išmiru
sių partijų vardais, neatsižvel
giant Į tų partijų nepriklauso
moje Lietuvoje turėtą didelę po
litinę reikšmę, jei norės, kad 
laisvinimo organizacija pasida
rytų suprantama bei patraukli 
jaunajai kartai, kad ji aprėptų 
visas laisvajame pasaulyje esan
čias lietuvių politines ir intelek
tualines pajėgas, kad įgytų visų 
lietuvių pasitikėjimą ir paramą, 
kad sustiprėtų ir paveikiai vykdy
tų Lietuvos laisvinimo uždavi
nius. Reikia įstengti suprasti ir 
įvertinti jaunosios kartos politi
nių pažiūrų, sakyčiau, natūralų 
skirtingumą, diktuojamą skirtin
gos geografinės bei politinės ap
linkumos ir istorijos pripažinto 
generacijų nuolatinės kovos dės
nio. Turbūt, sunkiausia, yra įtik
ti savo tėvui -- tą kiekvienas mū
sų gerai žinome.

Jaunoji karta turėtų pripažinti 
senųjų veikėjų patirtį ir parodyti 
pagarbos jų sentimentams, tuo 
pačiu ir Lietuvos praeičiai.

Reikia manyti seniams su se
niais yra kur kas lengviau rasti 
bendrą kalbą, nes juos jungia ta 
pati neprikausomos Lietuvos ro
mantika, nežiūrint į tai, kad jie 
tikėtų ir skirtingiems partijų sta
bams. Neturint savos nepriklau
somos valstybės ir nesant tikro
sios dirvos politinių partijųveik- 
lai, tur būt, vienintelė priežastis, 
skirianti vieną nuo kito, yra am
bicija. Ją Lietuvos laisvės labui 
visada verta atidėti į šalį.

šių sąlygų ir prielaidų sinte
zė, mano supratimu, įgalintų įkū
nyti mūsų politinės veiklos tikrą 
vieningumą ir laisvinimo organi
zacijos visuotinumą. Tada mūsų 
laisvinimo organizacija labiau 
atitiktų tikrovę, būtų žymiai pa
tvaresnė ir pajėgesnė kur kas pa
veikiau vykdyti Lietuvos laisvi
nimo uždavinius.

Po šių gal kiek atžagareiviškų 

truputį ne pasroviui plaukiančių 
samprotavimų norėtųsi atkreipti 
dėmesys į vieną dabartiniu me
tu Lietuvos laisvinimo byloje bū
dingą reiškinį, t.y. Į laisvųjų lie
tuvių bendravimą su pavergtai
siais lietuviais.

Lietuvos pavergėjas — Sovie
tų Rusija, jėga okupavusi ir klas
ta inkorporavusi Lietuvą Į Sovie
tinę imperiją, taip pat griebia
si kiekviena proga visų jai pri
einamų priemonių tą inkorporaci
ją, tą smurto ir apgaulės aktą, 
lyg ir įteisinti. Tam tikslui yra 
išnaudojamas bendravimas lais
vojo lietuvio su pavergtuoju lie
tuviu, siekiant iš vienos pusės 
įrodyti pasauliui lietuvių tautos 
lyg ir apsipratimą su esamąja 
padėtimi ir iš antros pusės — 
sužlugdyti pavergtojo lietuvio 
bet kokias išsilaisvinimo viltis. 
Kaip žinia, Lietuvos inkorpora
cijos nepripažįsta visa eilė lais
vojo pasaulio valstybių, ir todėl 
Lietuvos Respublika tarptautinės 
teisės požiūriu tebeegzistuoja, ji 
tebėra tarptautinis bendruome
nės narys. Lietuvos Respublikos 
de jure esimas bei Lietuvos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimas yra labai reikš
mingas ginklas lietuvių tautos 
išsilaisvinimo kovoje. Tą ginklą 
Sovietų Rusija stengiasi išmuš
ti visais jai galimais būdais, ir 
kiekviena progą (iš lietuvių tau
tos rankų ir pasiekti Lietuvos 
inkorporacijos Į ’ Sovietų Sąjun
gą tarptautinį pripažinimą, kana
lizuodama bendravimą pavergtojo 
lietuvio su laisvuoju lietuviu per 
lietuvių tautai primestas sovieti
nes institucijas, kitaip tariant, 
laisvieji lietuviai, bendraudami 
su pavergtaisiais lietuviais, yra 
verčiami tatai atlikti per sovie
tines įstaigas ir institucijas, tuo 
būdu jas ir kartu priverstinę 
Lietuvos inkorporaciją lyg ir pri
pažindami, tarptautinį Lietuvos 
de jure statusą konkliudentiniais 
savo veiksmais silpnindami, su 
Sovietų Sąjungos Prievartos viena
šališkais aktais sukurtąja neteisė
ta padėtimi apsiprasdami ir lie
tuvių tautos išsilaisvinimo viltis 
menkindami. Taigi, neapdairus ir 
neatsargus bendravimas su pa
vergtaisiais broliais gali išvirsti 
į talkininkavimą okupantui.

Iš antros pusės, laisvajam lie
tuviui yra gerai suprantama bend
ravimo su tauta didelė reikšmė, 
ryžtantis išlaikyti gyvus dvasi
nius ryšius, kultūrinį ir tautinį 
tapatumą. Tačiau bendraujant su 
pavergtuoju lietuviu, reikia iš vi
sų pusių apsvarstyti kiekvienas 
veiksmas, kad nebūtų perženg
ta riba, skirianti laisvojo lietu
vio bendravimą su pavergtuoju lie
tuviu nuo talkininkavimo okupan^ 
tui, siekiančiam pavergtoje tė
vynėje sunaikinti lietuvių tautos 
išsilaisvinimo viltis, o laisvaja
me pasaulyje sumenkinti Lietuvos 
Respublikos tarptautinį statusą.

Sausio 22-23 d. Clevelande įvy
kusi Lietuvos laisvinimo veiksnių 
ir Lietuvių Bendruomenės vado
vybių konferencija, be visos eilės 
kitų Lietuvos laisvinimo bylą lie
čiančių klausimų, svarstė ir bend

ravimą, priėjo prie vieningo tuo 
reikalu nusistatymo ir jį paskel
bė lietuvių visuomenei. Šia proga 
norėčiau priminti tik pagrindinę 
to nusistatymo mintį, jos motyvų 
nekartodamas, nes juos jau esu 
išdėstęs, kalbėdamas apie oku
panto kėslus.

Pagrindinės to nusistatymo gai
rės yra tokios:

1. Laisvasis lietuvis, bendrau
damas su pavergtuoju lietuviu, tu
ri vengti bet kokių veiksmų, kurie 
tiesiogiai ar netiesiogiai kenktų 
Lietuvos Respublikos tęstinumui 
bei silpnintų jos tarptautinį sta
tusą ir vienu ar kitu būdu padė
tų okupantui Įteisinti agresiją 
prieš Lietuvą. Tai yra kiekvieno 
laisvojo lietuvio tautinė pareiga.

2, Laisvojo lietuvio bendravi
mas su pavergtuoju lietuviu gali 
reikštis tik grynai asmeninėje 
privačioje plotmėje; bendravi
mas Lietuvai būtų žalingas, jei 
laisvieji lietuviai organizuotai ar 
ir pavieniui bendrautų su lietuvių 
tautai okupanto primestomis so
vietinėmis institucijomis ar įstai - 
gomis bei jų vardu kalbančiais 
pareigūnais, nors jie būtų ir lie
tuviai. Tai yra kiekvieno lietuvio 
tautinės drausmės reikalas.

Baigiant norėtųsi kiek paryš
kinti dėstytas mintis.

1. Mes, laisvieji lietuviai, esa
me savo pavergtos tautos Įparei
goti sutelkti visas intelektualines 
pajėgas ir pakankamus medžiagi
nius išteklius Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti ir atlikti visus 
tuos laisvinimo darbus, kurių ne
įstengia pavergtas lietuvis.

2. Mūsų laisvinimo organiza
cija, kad jos veikla būtų paveiki, 
negali užsikonservuoti tik senų
jų, jau gerokai apsilpusių, politi
nių partijų rate, bet turi atsirem
ti į visą lietuvių visuomenę, ne
palikdama nuošalyje nė vieno Lie
tuvą mylinčio, Į jos prisikėlimą 
tikinčio ir laisvinimo darbą dirb
ti pasiryžusio ir sugebančio lie
tuvio. Tik tada bus pasiektas lais
vinimo organizacijos visuotinu
mas, laiduojąs visos lietuvių vi
suomenės pasitikėjimą bei para
mą, laisvinimo pastangų suderi
nimą ir visuomeninių medžiagi
nių išteklių tikslingą vartojimą. 
Tik tada pati laisvinimo organi
zacija bus paveiki ir jos veikla 
naši.

3. Laisvojo lietuvio bendra
vimas su pavergtuoju lietuviu ne
turi išvirsti Į talkininkavimą oku
pantui ir silpninti Lietuvos Res
publikos tarptautinio pripažinimo 
bei valstybinio tęstinumo.

Lietuvos laisvinimas ir vienin
ga visuotinė laisvinimo organiza
cija, atspindinti visų lietuvių po
litinę valią, -- tai reikalas, ku
ris turi rūpėti ne tik laisvini
mo veiksniams, politinių junginių 
ar kitokių mūsų organizacijų va
dovybėms, bet visiems lietu
viams. Į didįjį lietuvių tautos tiks 
lą, į Lietuvos valstybės nepriklau
somybės atstatymą, kad laisvini
mo pastangos tikrai būtų našios, 
turi linkti kiekvieno mūsų jaus
mas, protas ir veiksmas.

LAISVĖS KOVU DAINOS
t-
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Kai politika liepsnoja
Visi turim savy tragedijų. Man, 

sakysim, taip maža laisvo laiko, 
kad net dorai pamiegoti neužten
ka. O kur dar būtiniausios pramo 
gos, arba koks dailidystės dar
belis, komposto perkasimas. Na, 
o kieme dar vienas mūrelis se«

siy lietuviškos politikos įvykių 
apžioti. O ką jau bekalbėti apie 
tinkamą jų suvirškinimą ir toli
mesnius to mokslinio darbo pro
cesus...

Bet štai vos vos iš naujo pra
dėjau (ir dar nebaigiau!) griau
ti tautos vienybę ir vieningą "ap 
sijungusio Vliko" darbą kuolų 
kaišiojimu į Lietuvos laisvini
mo ratus, - kai ligi paties Pa- 
cifiko oro paštu atsiskalavo kiti

niai laukia nesulaukia su masono 
meile pamūrijamas...

Ir štai tokiom nepalankiom ap
linkybėm kada-ne-kada iš pas
kutiniųjų susikaupi rimtam po
litikos ir mokslo darbui. Ir tuoj 
tau kliūtys, tuoj trukdymai, tuoj 
priešai žvangina kardais.

Rodos, kruopščiai išstudijuosi 
vieno seimo darbus, prakalbas ir 
rezoliucijas. Rodos, dabar mėne
siams tau užteks temų ir vaistų 
amžinai atsivėrusiom politikos 
žaizdom gydyti, rodyti kelią į švie 
sesnį tautos rytojų. Bet dar net 
neįpusėjai savo idėjų, nei recep
tų surašyti, - jau įvyko kitas sei
mas, dar didesnis, dar svarbes
nis, ir jis vėl išleidžia naują pa
reiškimą. Nors ir tuo pačiu klau
simu, nors ir nięko naujo ten nė
ra, bet vis dėlto — daugiau seimo 
narių, kita vieta, kitoks pavadini
mas, kitoniško stiliaus pareiški
mas.

Mūsų laikraštininkui tai peilis 
po kaklu. Tu vis negali suspėti, 
anot Bačiūno, eiti su gyvenimu. 
Vis atsilieki, niekaip nebevalioji 
naujų ir, žinoma,pačių svarbiau-

Bet žiauriausia --tai tas Die
vo ir tautos balsas, viešo ji opini
ja, skaitytojų priekaištai ir nu
sivylimai.

Mane Visagalis, matyt, nubau
dė vis neįtikti visuomenės dau
gumos nusistatymams ir tautos 
valios vykdytojams. Ypač už Vli
ko nepalankų kritikavimą vis tek
davo girdėti ne ką daugiau, kaip 
rūsčius pasipiktinimus. Esą, tai 
būdavęs ne tik vienybės ardymas, 
bet aiškus patarnavimas Stalinui, 
o vėliau Chruščiovui. Ak, jeigu 
būčiau už "tarnybą" iš jų gavęs 
tiek rublių, kiek salietros su 
garsvyčiom iš savo brolių tau
tiečių, tai šiandien būčiau jau 
labai turtingas, ir nereikėtų man 
sielotis, kad trūksta laiko vis nau- 
jiems ir dar žalingesniems tų 
pačių temų straipsniams rašyti.

O dabar atsitiko priešingai! Vi
sai nebe taip, kaipprel. Krupavi
čiaus Vliko gadynėje. Politiko ir 
turbūt sumanesnio diplomato Si
dzikausko Vliko laikais tuo tarpu 
dar nė karto negirdėjau, kad jau 
būčiau vėliakos parsidavęs Brež 
nevui ar Šelepinui.

GERIAUSIAS METŲ PREKES

DOVANOMS JŪSŲ GIMINĖMS IR 
ARTIMIESIEMS USSR

Jūs galite pirkti firmoje Podarogifts, Ine.
Jūsų patarnavimui Podarogifts, Ine. Parodų Salėje 
išstatyti tik ką gauti "laimėtojai” tarptautinėse 
parodose.
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio 
"Maskovic”;
Apžiūrėkite pagerintos kokybės motociklą 
"IŽ-PLANETA”;
— televizijos aparatai naujausios konstrukcijos;
— foto aparatai su patobulintais objektyvais, paga

mintais iš ypatingo stiklo;
— ekonomiški šaldytuvai;
— elegantiški kailių paltai ir kepurės iš pagarsė

jusių rusiškų kailių;
— pagarsėję rusiški delikatesai: grūdėtos ikros, di

džiųjų vėžių konservai: "čatka” ir "Ako”, o taip 
pat kiti maisto produktai.

Visa tai Jūs galite pirkti pas mus!
Pirktos specialiai atpigintomis kainomis prekės pri
statomos Jūsų giminėms;
— neribotas kiekis;
— be muitų;
— be kitų rinkliavų.
Podarogifts, Ine. garantuoja skubų, tikslų dovanų 
pristatymą ir pranešimą apie jų gavimą.
Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite 
pasirinkimui daugybę pramonės-gaminių ir maisto 
produktų.

Dovanų pažymėjimas — geriausias būdas užsakyti 
dovanas savo giminėms USSR!
Jis žymiai suprastins užsakymų formalumus;
Išpildys bet kokius Jūsų giminių pageidavimus; 
Patenkins juos pasirenkant užsakytų prekių pagal 
savo skonį ir jų kokybę;
Padės suderinti Visasąjunginės importo-eksporto 
"Vnešposyltorgui” priimti užsakymus kitų įmonių 
prekėms, nenurodytoms kataloge;
Nustebins Jus savo pirkėjiška specialybe.

Išimtinai palankūs kainomis-kelialapiai Jūsų artimie
siems gyvenantiems USSR į kurortus Sovietų Są
jungoje;
Jų vaizdai išstatyti Podarogifts, Ine. Parodinėje 
Salėje.
Rašykite, skambinkite, reikalaukite informacijų iš 
Podarogifts, Ine. — vienintelės firmos J.A.V-se tu
rinčios specialią sutartį su V/O "Vnešposyltorg” iš
pildyti dovanų užsakymus Jūsų giminėms USSR.

murmėjimai.
Šį kartą ne priešai, bet mano 

... geriausi draugai skaitytojai 
ima bartis. Teisingai senovėje 
buvo sakoma Rozalime: jei bo
ba užsimanys išperti kailį savo 
seniui, tai suras bizūną. Jei ne 
šikšninį, tai ašutinį...

Dešimties dienų laikotarpyje 
tris laiškus ^ivau iš margojo 
Amerikos pasaulio. Vieną iš be
veik nepažįstamo Dirvos skai
tytojo, kitus du iš draugi]. O vie
toje gyvu žodžiu iš vienos damos. 
Visi, lyg susitarę, pradeda nuo 
komplimentų. Bet labai man jau 
aišku, kad tie komplimentai tik 
atsiprašymui, tik pasaldinti sek
simo smūgio kartumą.

Girdi, tavo straipsniai apie Vli
ką ir vadavimą gražūs, atrodo 
naujoviški ir, turbūt, jie labai 
svarbūs mūsų tautos likimui. Bet 
dėl Dievo meilės, - ar tau dar 
nenusibodo? Kada nustos tau taip' 
patikti dar kartą rauti plaukus 
nuo visiškai pliko? Kada pasi
liausi save ir mus kankinti? Ar 
negalėtum toliau rašyti ką nors 
įdomaus, apie lengvesnes ir links 
mesnes istorijas? Taip, kaip apie 
Salomėją, imperatorienę Katry- 
ną ir "chaise percėe"? Ar kaip 
apie Skabeiką? Arba kuo pavirs
ta narsūs lietuviai, kai juos nu
trenkia šampano šūviai? Kodėl 
užmiršai tūbaiforų klubą? Gal 
galėtum daugiau ką apie dailinin
kus, apieartistus, apie Aukso Žą
sį arba apie kitas Agonijas mūsų 
literatūroje. Patikėk, kad vi
siems būtų daug įdomiau, jeigu ir 
toliau rinktumeis temas iš meno 
pasaulio, arba ką nors iš mūsų 
gyvenimo...

Taip ir pasisakė draugai kul
tūrininkai, linkintieji man tik ge
ro. Vadinasi, Lietuvos laisvini
mas, veiksniai su konferencijom, 
Vlikas, Vaclovas Sidzikauskas - 
tai ne mūsų gyvenimas! Gyveni
mas yra kitoks ir kažkur kitur, 
ir aš šį kartą į jį nepataikiau.

Per vieną iš daugelio savo ap
silankymų mūsų mieste ir mūsų 
namuose Juozas Bačiūnas kartą, 
labai švelniai šypsodamasis, lyg 
Taboro Farmoje prie stalo ap
tarnaujant savo brangiausią sve
čią, pavadino mane ožiu, kas iš
vertus į suprantamesnę lietuvių 
kalbą reikštų - užsispyrėlį. Toli 
man ligi to Zodiako žvėries, ku
rį Čiurlionis tapė savo mistiškuo - 
se paveiksluose! Bet idant nelik
tų nė krislelio įtarimo, jog aš 
nenusileidžiu išmintingai kriti
kai ar nepaisau protingo pata
rimo, pradėjau mąstyti ne ožio, o 
lapės smegenimis, šuns uosle 
uostinėti, prisiminti praeities 
vaizdus, dabarties patyrimus, lyg 
ir viską tikrinti dar kartą.

O gal tat ir tiesa? Gal visa tai, 
apie ką Sidzikauskas kalba savo 
paskaitose ir Vlikas su kitais va
dovaujančiais veiksniais tebere- 
daguoja savo rezoliucijose, nebė
ra tikrasis mūsų gyvenimas?

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 
Telefonas: 212 — 228-9547

Mano draugai ir skaitytojai be 
abejo kraštutiniškai perdeda. Ne
gali būti taip blogai, kaip kirviu 
nukertant. Bet štai kai kurie pa
tyrimai!,...

Prieš keliolika metų Los An
geles studentų būriui irgi skai
čiau paskaitą, autentiškiausiais 
šaltiniais dokumentuotą, apie lie
tuvių rezistenciją ir Vliko poli
tiką. Paskaitai užsibaigus, pir
mininkas šiltai atsiliepė apie kal
bėtoją ir atidarėdiskusijas,kvie
tė statyti klapsimus. Ne tik nebu
vo diskusijų, bet nė vienas aka
demikas neiškėlė jokio klausi
mo...

Beveik panašus visuomenės ak
tyvumas politikai ir mūsų laisvės 
kovoms vėliau ne sykį pasikar
tojo man ir kitiems paskaitinin
kams. Per pastarąjį dešimtmetį 
gausybėje privačių pobūvių, "tik
ro gyvenimo" santykiuose nebe
girdėjau, kad kas tomis gyvybi
nėmis lietuvių politikos proble
momis diskutuotų, jaudintųsi, 
sirgtų. Nieks nebeserga, visi 
sveiki kaip ridikai!Tikfrontinin-

Dalis kalbančiojo choro narių repeticijos metu. Iš kairės: L. Narbutis, J. Lintakas, R. Vėžys, Pr. 
Naris, R. Stakauskas ir B. Prapuolenis. Kalbantysis choras prabils Algimanto Mackaus žodžiais, at
liekant muz. D. Lapinsko kūrinį, Algimantui Mackui dedikuotame vakare, vasario 26 d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje. p. Petručio nuotrauka

kai kartais dar suūžia, bet su kitu 
tikslu - įrodinėti, kad Valiuko ko
mitetas labai svarbus.

Praėjusiais metais tris savai
tes praleidau Chicagoje ir ap
linkui. Gal gi nors sostinė lieps
noja tėvynės vadavimu ir Vliku? 
Nieko panašaus! Jeigu tam nešau
kiamas specialus pareiginis su
sirinkimas, tai kitomis valando
mis niekas apie tai neužsime
na, IŠ kelių šimtų sutiktų žmo
nių, tik du buvo užvedę kalbą apie 
laisvinimo politiką, ir tai ne apie 
Vliką, o apie JAV Kongreso re
zoliucijų vertę, jeigu tokios atsi
rastų, ir abu pareiškė, kad jos 
neturės jokios praktiškos reikš
mės...

Brangūs mano draugai kriti
kai ir Dirvos skaitytojai, jūs ne 
visiškai klystate, o ne, ne!

Tik nemanykita, kad ir aš galu
tinai apakau "mūsųgyvenimui" ir 
to viso nežinojau. Kaip nežinosiu, 
kad dar neseniai mačiau iškal
bingiausią realizmo demonstra
ciją. Po kaž kurio gražaus pa
rengimo laureatų garbei susė
dom keliese Tautinių Namų sve 
tainėje su damomis pasišneku
čiuoti, juoda kava gaivinant jaus
mus ir protą pa laistant prancū
zišku gintaru. Ūpui pakilus, už- 
virtau ant Vliko ir laisvinimo po
litikos, ir dialogai netrukus išvir
to monologu. Po valandos žiūriu 
- prie stalo aš jau tik vienas be
sėdįs...

Kiti pasakys: kam toks pesi
mizmas? kam iš šakalio tuoj ve
žimą priskaldyti? O New Yorko 
Madisono gatvės sąskrydis ir 
žygis į Jungtines Tautas? Dešimt 
tūkstančių kaip marios suplaukei 
Tai lietuviškų širdžių politinis 
gaisras! Tauta dar gyva. Be abe
jo, - tačiau kas po to, kas vėliau? 
Kaip tie tūkstančiai politiškai 
liepsnoja, kai sugrįžo į namus? 
Kur tie tūkstančiai dolerių, kurie 
Žūtbūtini kitokių realių darbų 
daugybei?

Tikrai, tikrai, -- kaip tuodu 
žodžiu dažnai kartoja savo Šeš
tojo Medžio romaneJ. Krūminas. 
Tikrai, tikrai šiandien jau reikia 
būti Zodiako ožiu, kad su šio ra
guočio užsispyrimu dar galėtum 
užkurti politinio degimo gaisrą 
tautiečių širdyse.

Gal kur nors Australijoje, Nau
joje Zelandijoje ir Kolumbijoje 
yra žymiai geriau. Bet kiek dvie
jų tūkstančių mylių akiračiu Čia 
pastebėjau, tai daugumos mūsų 
organizacijų - jų centrų ir ypač 
padalinių - politikai tik smurtu 
begali priversti savo ištvirku
sius brolius susirinkimuose bei 
pobūviuose svarstyti ir nagrinė
ti, Pvz., tokius svarbius klausi
mus: kad Lietuva teisiškai dar 
egzistuoja, kad reikia ją vaduoti 
ir reikia vienybės, kad "sukraš
tu santykiauti" reikia atsargiai ir 
tik privačiai, kad reikia visokią 
iniciatyvą suderinti su vadovau
jančio veiksnio veikla, kad reikia 
rašyti laiškus senatoriams, kad 
dar kartą reikia priimti rezoliu
ciją, jog mūsų politinės partijos 
atstovauja tautą, kad dar vieną 
sykį reikia išnagrinėti, kokia Vli
ko teisinė prigimtis...

Stačiai baisu!

maitresse de coeur - lietuviš
kai sakant, kaip ir širdies valdo

vė, gal net meilužė... Visą amžių 
jis gyvena politikoje ir iš politi
kos. Tai labai svarbu, įdomu, ma
lonu, tai meno žaismas, kurio ne
nubrūžino karai ir nepasisekimai. 
Jis dabar primininkas nebe vieno 
politinio organo, ir ne bet kokio, 
bet paties vyriausio, kur po 
kaitrių dienų vakare jis nubiro it 
išnokęs javas. Jam tai yra viskas, 
tai tikrasis gyvenimas, tai druska 
ir platina.

Bet kaip mums kitiems, mums 
būrams vyžotiems, pilkųjų dienų 
vargdienėliams? Kas mums tokia 
politika? Aplink pasaulį su ja ne- 
apskrisim, net vandens ir gazo 
sąskaitų neapmokėsim. Mūsų 
laisvalaikiai ir atostogos labiau ii 
gisi kultūrų, menų, daugiau anek
dotų... štai ko mes dar pasigen
dami

Prieš keliolika metų, kai dar 
buvo gyvas Kazys Barauskas ir 
baritonu čia liepsnojo Vladas 
Baltrušaitis, mes porą kartų su- 
durstėm losangeliečiams tokius 
ligtol neįprastus parengimus. Su
jungdami su "visuomeninepoliti
ka", mes ten paskaitėm ir kaip 
mokėdami interpretavom mūsų 
rašytojų kūrinius: Vinco Krėvės, 
Jurgio Baltrušaičio, Kazio Bin
kio, Henriko Radausko...

Pasisekimas buvo nelauktai di
delis, kontaktas su liaudimi glau
džiausias, o ponia M. Aftukienė, 
viena iš praktiškiausių ir pačių 
aktyviausių mūsmų kolonijos seno
sios kartos politikių, kiekvienam 
programos dalyviui atskirai dė
kodavo: ačiū, ačiū, ot tai gražiai 
pravedėt, pirmą sykį buvo taip 
smagu, žmogus pasijunti nors kar
tą atsišviežinęs, taip lyg ir stip
resnis...

To konflikto, ar gal tiksliau 
sąveikos tarp politikos ir kultū
ros aš ir ligi šiol neužmiršau. 
Ir jei pradėjau apie veiksnius ir 
Sidzikausko prakalbą, tai ne dėl 
to, kad būčiau užsimanęs vėl 
"grįžti į beprasmišką politiką". 
Ne, aš norėjau ir turėjau tik ge
riau prisišaudyti, o jūs, kritikai 
ir skaitytojai, tuoj man ėmėt 
trukdyti. Visos tos akimirkos bu
vo tik tam, kad galėčiau prieiti 
prie dalyko, kurį laikau svarbiau 
siu ir labai reikšmingu mums ir 
mūsų vaikams - čia Amerikoje, ir 
ten, kur maskoliai dabar glau
džiai bendradarbiauja ant mūsų 
krašto.

Ir todėl, nežiūrint jūsų protes
tų ar nusivylimų, su ožio užsispy
rimu šį kartą vistiek mėginsiu (jei 
Jonas Čiuberkis netrukdys) iš
vesti ligi galo pradėtą diskusiją.

(P. S. - Šiame rašinyje pa minė
tų laiškų rašytojų tarpan.be abe
jo, nepriklauso p. P. Stravins
kas, kuris 1966.11.4 d. Dirvoje jau 
buvo paskelbęs viešą laišką re
dakcijai, vardu "Nėra žemės UŽ 
Sueso". Tai savotiškas laiškas, 
savo teigimais ir tonu rodantis, 
kad jo autorius greičiausia bus 
jau toli nuplaukęs už Suezo kana
lo).

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

Suprantu p. Sidzikauską, su 
švelniausiu draugiškumu įsijau
čiu į jo būdą. Jam politikos pir
menybė visai aiški ir sava, lyg

PLANINGAS TAUPYMAS

I

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Pirmadieni, antrodienį ir poaktadianĮ 
ano 9 vai. ryto iki 4 vaL po pia ty.

Chartered and Soperviaed by the United Statės Govenaaeat 
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AŠ TURIU VEŽI
Ar gerai daro gydytojai nuo ligonio slėpdami

vėžio ligą?

Prieš 35 metus kartą Dirvoje 
bandžiau išreikšti tą liūdną gy
venimo eigą: ateina į redakciją 
vyras, pasako: "Mano žmona mi
rė..." Ateina moteris — "Mano 
vyras numirė..." Nori pranešti 
visiems savo gyvenime skau
džiausią įvykį... kaip eiles mėty 
kartu gyveno, buvo vienas kito 
dalimi, staiga pasijunta vieni... 
perskirti ant visados...

Praėjusių metų rugp. 7 d. ir 
man atėjo eilė kreiptis į Dirvos 
redakciją, tą patį pakartojant...

*
Bandysiu atpasakoti įspūdžius, 

kaip savo namuose turėjęs per 
pusantrų metų vėžio mirčiai pas
merktą ligonę, savo žmoną, ku
riai, kaip ir visiems kitiems 
vėžio atveju, gydytojai buvo nu
sistatę to nepasakyti.

Tačiau gydytojų žiniai čia pa
minėsiu, kad pati Ona man pasi
sakė: "Aš turiu vėžį" -- dar 
kai ir gydytojai to nežinojo.

Kai per eilę metų vykdąvom 
žiemos metu į šiltus kraštus, 
1964 metų sausio pradžioje pa
sirinkom atostogom vasario mė
nesį ir pradėjom rengtis į Flo
ridą. Dienoms bėgant, ji jausda
ma viduriuose skaudėjimą, pasa
kė: eisiu pas gydytoją,lai pati
krina, duos kokių vaistų, kelio
nėje būsiu ramesnė.

Seniau vis turėjus šiokius to
kius skilvio negerumus, kartkar
tėmis kreipdavosi į gydytojus 
ar į kliniką vaistų. Kai praeida
vo, vėl viskas buvo gerai — 
iki kito karto.

Sausio pabaigoje apsilankius 
pas gydytoją, gavo patarimą eiti 
į ligoninę patikrinimams. X- 
spindulių nuotraukos parodė tu
morą. Daktaras patarė palikti 
kelionę į Floridą, pasiduoti ope
racijai -- ir su tuo abudu su
tikom.

Gydytojai nustatė operacijai 
laiką penktadienio rytą, vasario 
14-tą.

Na, o vasario 13-tos rytą, dar 
tamsoje man miegančiam, savo 
tyru, aiškiu lietuvišku balsu pa
reiškė: "Aš turiu vėžį" -- ir aš 
pabudau. Dar liko apie 30 va
landų iki operacijos.

Tai nebuvo sapnas, nes sapne 
matosi viskas, ir asmenys, ir 
aplinka. Aš visiškoje tamsumoje, 
giliame miege, girdėjau tik jos 
balsą. Tai negalima vadinti nei 
telepatija, nes pareiškimas buvo 
apie tai, ko ji nežinojo, ko nie
kas nežinojom.

Vasario 13-tą ji buvo ruošia
ma operacijai, tą vakarą jos 
nelankiau, o kai vasario 14-tą 
nuvykau į ligoninę po operaci
jos, abu gydytojai, labai užjaus
dami, pasakė: "Padarėm ką ga
lėjom... piktybinis tumoras iš
plitęs, ji gyvens kokius šešis 
mėnesius..." Abu pakartojo savo 
priimtą nusistatymą jai nesaky
ti nieko apie vėžį, ir aš iš savo 
pusės tylėjau apie jos pasakytus 
žodžius prieš tai.

Laikraštininkai buvo susirinkę III-čios Dainų šventės informacijos vadovo Vlado Vijeikio bute, va
sario 9 d. aptarti Dainų šventės populiarinimo klausimus. Nuotraukoje susirinkimo dalyviai. Iš kairės: 
Alg. Pužauskas, Jurgis Janušaitis, Petras Stakauskas, Vladas Vijeikis, Juozas Toliušis, Feliksas Dau- 
kus, Vytautas Kasniūnas, Jonas Jurkūnas, Algis Kurauskas ir pirm, dr, Steponas Biežis.

V.A, Račkausko nuotrauka

K. S. KARPIUS

Penktą savaitę po operacijos, 
užgyjant jos piūviui, grįžo iš 
ligoninės. Ji tumoru nesirūpino, 
bet jausdama skausmus, vėžiui 
laipsniškai plintant, prisiminda
ma savo senesnius skilvio nega
lavimus, prašė vaistų skilvio 
skausmams pašalinti.

Taip laikas bėgo, praėjo Ve

Kazys ir Ona Karpiai, kai dar nė vienas jų nežinojo, koks baisus 
likimas laukia...

lykos, artėjo šv. Ona, slinko 
artyn šeštas mėnuo po operaci
jos.

GYVENO PUSANTRŲ METŲ

Visai netikėtai, operaciją da
ręs chirurgas sutarė jai pasi
matymą su pažįstamu amerikie
čiu, moterų ligų specialistu, ku
ris turėjo ir daugiau tokioms 
operacijoms pacienčių. Tas gy
dytojas pradėjo jai duoti jau ži
nomus vaistus, nes receptus iš
rašė vaistinei. Mūsų nuostabai, 
tie jo vaistai pradėjo ją atgrieb
ti, sustiprinti. Vaistus reikėjo 
imti visą savaitę, su pradžioje 
vienos, paskui dviejų, toliau tri
jų savaičių pertraukomis, ir vis 
darydavo jos kraujo tyrimus. Gy
dytojas jai minėdavo apie"tumo- 
rukus", kurie gal jos viduriuose 
bando augti, bet kad anas tikrasis 
piktybinis tumoras ką bendro su 

jos skausmais turėtų, neužsimi
nė. Ir jis žinojo, kad nereikia 
ligoniui sakyti apie vėžį.

Tie vaistai ją tiek atitaisė, 
kad po dviejų mėnesių pradėjom 
galvoti įvykdyti savo atidėtą 
kelionę į Floridą, ir spalio mė
nesį (1964 m.) išvažiavom. Vi
soje ilgoje trijų savaičių kelio
nėje ji pati vairavo automobilį, 
ir po visos dienos važiavimų 
nei neprasitardavo, kad būtų nu

vargus, ar kad kas skaudėtų.
Taigi, jeigu jos tumoras būtų 

buvęs susektas pusmečiu anks
čiau, tais vaistais gydoma būtų 
galėjus gyventi.

Žinodamas, kad ji nuo vėžio 
neištrūks, šioje kelionėje vis siū
liau aplankyti dar mūsų nebūtose 
vietose, pamatyti naujas įdomy
bes, ir ji visur būdama viskuo 
džiaugėsi, turėjo malonumo, kaip 
visada.

Grįždami pasukom į Washing- 
toną, pasimatėm su ministru ir 
ponia Kajeckais, jos pažįstamais 
iš Kauno nuo 1938 metų, ir Voice 
of America įstaigoje su jos drau
ge iš jaunesnių dienų, Barbara 
Dar lys, Povilu Labanausku, dr, 
K. Jurgėla su ponia, su kuria 
1963 m. lapkričio mėnesį kelia
vo Viduržemio jūra, lankė Romą 
ir kitus pajūrio miestus.

Jos tumoras buvo taip nuslo
pintas, kad ji nepaneŠėjo į ligonę.

P, Lėlio paveikslas "Žiema"drauge su kitais jo kūriniais iškabintas pardavimui Dirvos krautuvėje.

Tačiau vėžys nebuvo sunaikin
tas, ir į 1964 metų pabaigą ir tą 
žiemą, vaistų naudojimo pertrau
komis, jautė didėjančius skaus
mus.

Prasidėjus 1965 metams, vis 
ieškodama pagalbos nuo skilvio 
negerovių, tikėdama vis pagerė
ti, žinodama, kad gegužės mėne
sį New Yorke įvyks A. L. Tau
tinės Sąjungos seimas, galvojo 
su manim ten vykti.

Su skausmais kovodama, va
sario mėnesį mūsų chirurgo ir 
amerikiečio gydytojo patariama, 
keletai dienų nuvyko į ligoninę. 
Gydytojas aiškino, esą, nuo vais
tų viduriuose iškylą tumorukai, 
kurie sudarą šalutinius skaus
mus.

Kai gydytojai duodavo vaistų 
skausmui malšinti, ji sakydavo, 
kam duodat tuos vaistus, kodėl 
negydo! skilvio negalavimus?

Tiek pergyvenus, metus pra- 
sikankinus, vėl kyla klausimas 
ar gerai, kad gydytojai vėžio 
liga nykstantiems nepasako tei
sybės?

Remdamasi savo galvojimais, 
pavasariop dar sumanė vykti į 
Clevelando Kliniką pas skilvio 
ligų specialistus, ieškoti pagal
bos vidurių skausmų pašalini
mui... Patyrę iš jos pirmesnių 
gydytojų apie jos tikrą ligą, jie 
patarė jai laikytis to amerikie
čio gydytojo globoje, jie jį pa
žįstą, sakė, jis yra labai geras 
jos ligoje.

Velykoms artėjant (1965 m.), 
prašė savo chirurgo ir ameri
kiečio gydytojo daryti jai kitą 
operaciją, pašalinti jai nežino
mus, nepašalinamus skausmus. 
(Anksčiau, kai pasitaikydavo su 
kuo kalbėti apie vėžio ligonius 
ir jų operavimus, po to vistiek 
mirštant, ji sakydavo, jeigu ži
nočiau turinti vėžį, nesiduočiau 
pjaustoma... tačiau, skausmų 
kankinama, kaip ir kiekvienas 
gyvas daiktas, net mažiausias 
gyvūnėlis stengiasi gelbėtis, ji 
norėjo kad kas nors darytų ką 
nors jai palengvinti.)

Amerikietis chirurgas, pasi
tikrinimui, kiek vėžys yra jau 
išplitęs, operaciją pravedė, bet 
jai pagelbėti jokių galimybių ne
rado.

PASKUTINĖS DIENOS, PASKU
TINIAI PAGEIDAVIMAI

Pasiruošusi antrai operacijai, 
ji man pareiškė, "žinau su kuo 
kovoju"... Susirūpino, ar išliks 
dar gyva, ir kalbėjo apie savo 
paskutinius pageidavimus.

Paminėjo nenorinti, kad po lai
dotuvių būtų rengiama kokios nors 
vaišės (abudu tuo klausimu vieno
dai galvojom), ir kad kapinėse 
nereikalinga statyti koks nors 
didelis paminklas; sakė, jis tu
rės reikšmės tik nykstančiai mū
sų gentkartei, keletą metų; ge
riau tuos pinigus paaukoti tiems 
lietuviškiems reikalams, ku
riems paramos visada reikia...

Po operacijos dar išliko gyva 
ir spėjo piūvis užgyti. Neturėjo 
gyventi su atvira žaizda. Gydyto
jas leido vaistus per gyslas, ir 
tikrino jai, kad sugrįš namo, o 
vėliau pati viena dar galės pas 
jį atsilankyti -- taip jis pasiti
kėjo tais vaistais. Grįžus iš li
goninės, vėl galėjo vaikščioti, tu
rėjo pakankamai jėgos apsižiūrė
ti, pasidaryti valgyti sau ir man. 
Jokios prižiūrėtojos nenorėjo 

prisiimti, jautė, kad jai tik mai
šysis svetimas žmogus.

Pasikviesdama vieną po kitos 
artimas drauges, pradėjo išda
linti joms įvairius savo bran
gintinus iš Lietuvos parsivežtus 
daiktus, tautinius rūbus, juostas, 
ir kitką, sakydama, kad jai jau 
jų nereikės...

Buvau pakviestas į Detroitą 
paskaitai apie Dirvą ir parodyti 
prezidento A. Smetonos filmą. 
Atėjus gegužės pradžiai, ji su
tiko leisti važiuoti, atlikti savo 
įsipareigojimą, ir gegužės pa
baigoje vėl leido keletai dienų 
išvykti į A. L. Tautinės Sąjun
gos seimą, New Yorke, bet pati 
jau nei negalvojo, kad galėtų va
žiuoti.

Man išvykstant iš namų, at
lankiusios ją draugės siūlėsi jai 
pasitarnauti, pabūti kartu, panak- 
voti, tačiau, savim pasitikėdama, 
nesutiko leisti nei vienai nakčiai 
su ja būti, padėkojo tik už aplan
kymus, sakė, jai vienai ramiau, 
ji nesibijo viena namuose būti...

Visą tą laiką betgi, laipsniš
kai ėjo silpnyn ir menkyn. Nors 
tų vaistij bandė imti, jau ir mais
tą ir vaistus skilvis pradėjo ne
priimti. Gydytojams prasitarda
vo, jūs jau manęs neišgydysit.

Matydama mane susirūpinusį, 
nes visą laiką žinojau, ko paga
liau sulauksiu, patardinėjo: "Ne
verk manęs..." Savo dideliu pa
kantrumu nesudarė man jokių ne
malonumų, jau žinodama savo li
kimą.

Ją lankančioms draugėms at
virai sakė: "Mirti nebijau. Gy
venau plačiai, viską gyvenime 
mačiau ir ko norėjau turėjau, 
neturiu ko gailėtis..."

Už savo ligą ir jos pasekmes 
nerūstavo, nebandė ko nors kal
tint, niekad neparodė savo ner
vingumo, nei baimės mirti.

Kadangi tuo laiku turėjau savo 
atostogas, kai ji jausdavosi pras
čiau ir skausmai kankindavo, nu- 
veždavau pas tą gydytoją, kuris 
vis darė jos kraujo tyrimą ir 
patardinėjo imti tų vaistų piliu
les. Pas jį buvo vienu laiku atė
jus kita jo pacientė, turėjusi 
tokią pat operaciją, gydytojas 
jas supažindino, ir pasakė, kad 
ji tais vaistais gyvena jau trys 
metai. Ji atrodė žymiai stipres
nė, matomai anksčiau jos tumo
ras buvo susektas ir ji atrodė 
pusėtinai sveika.

Kai savaitei po savaitės bėgant 
ji jau nebegalėjo vaistų priimti, 
buvo jau vėžio labiau smaugia
ma, vis šaukėsi to gydytojo. Pa
galiau sutarė susitikti ligoninė
je.

Nors ji tikėjosi ko nors, ir ma
nė po apžiūrėjimo galėsianti grįž

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763 

ti į namus, abu gydytojai, žino
dami jos tikrą stovį, patardinėjo 
jai pasilikti ligoninėje, čia,sakė, 
turėsi visus patogumus, priežiū
rą, patarnavimą, vaistus gausi 
laiku... Sutiko pasilikti -- ir dau
giau į namus jau nebegrįžo...

Rytojaus dieną, liepos 20-tą, 
vienų vienas sau namuose su
laukiau savo 70 metų amžiaus 
sukakties. Draugai, žinodami pa
dėtį, nebandė atsilankyti. Po pie
tų nuvažiavau jos aplankyti.

Už savaitės ligoninėje buvo 
paskutinės Oninės. Artimieji lan
kydami atvežė, kiti atsiuntė gė
lių ir linkėjo jai to, ko jau nebu
vo lemta sulaukti. Ji vis galėjo 
kiek pavaikščioti, galėjo kalbėti. 
Su atlankiusiu ją vyskupu Bra
ziu turėjo ilgoką pasikalbėjimą.

Bet viskas ėjo artyn neišven
giamo galo. Vėžys apėmė jau ją 
visą tiek, kad nors kvėpavo, var
gu jau pajėgė kokį žodelį ištarti. 
Tik akys dar matė ir pažino, 
ir ausimis girdėjo kas ką jai sa
kė. Trys dienos prieš mirtį, ją 
lankant, dar ji akimis rodydama 
į gale lovos lentynoje, kur buvo 
padėtos jos draugės atsiųstos gė
lės, man pratarė: "gėlės... gė
lės..." Taigi, iki galo buvo pilnos 
sąmonės.

Kai ligonio gyvybė ima nykti, 
įsitėmijau ir kitų atvejais, jie 
jaučiasi lyg taip jau ir turi bū
ti, nemąsto apie praeitus laikus. 
Ji neprasitarė, kad norėtų būti 
namie, kaip paprastai būna su 
sveikstančiu ligoniu. Neužsimi
nė ir apie savo skausmus, kaip 
tai dažnai kartodavo namiebūda- 
ma. Po mirties gydytojas pasa
kė man( kokius stiprius vaistus 
jai kasdien davė, kad skausmų 
nejaustų -- nieko kito jau nega
lėjo daryti. Kadangi valgyti jau 
visai negalėjo, į pabaigą ji labai, 
labai sunyko.

Ir rugp. 7 d., 12:30 vai. die
nos, jos širdis sustojo plakus.

Nežiūrint didelio patvarumo, ir 
gydytojų pastangų, nors išgyveno 
dar pusantrų metų po to kai pa
sakė man "Aš turiu vėžį", ta pik
ta liga savo pasirinktą auką pa
ėmė.

Tie, kurie dalyvavo ir matė 
jos iškilmingas laidotuves, matė 
tik tai kas sekė skausmingų per
gyvenimų, kai pagaliau velionė 
turėjo šį gražų pasaulį amžinai 
palikti.

(Bus daugiau)

• Jau yra gauta V. Dau- 
girdaitės-Sruogienės Lietu
vos Istorija, šeštoji laida. 
Terros išleista. Kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Galite 
Įsigyti Dirvoje.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770
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HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN

TOOL-DIE MAKERS
Tools for the manufacturer of small 
tube products.

STEADY WORK & OVERTIME

H & H TUBE & MFG. CO.
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

DAILININKAS A. TAMOŠAITIS
LAIMI KANADIEČIŲ PAGYRIMĄ

JAUNIMAS MINĖJO VASARIO 16 CLEVELANDE

TOOL & DIE DESIGNERS 
For tools & fixtures, For the manu- 
facturer of small tube products. 
Permanent postion for qualified men. 
Overtime.

H & H TUBE MFG. CO
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

JOURNEYMEN TOOLMAKERS 
JIGS, FIXTURES & GAGĖS 

FOR 2 SHIFTS 
employment for qualified men. 
opportunity, benefits and

Steady
Good 
future.

BRADFORD PRODUCTION,
INC.

26290 W. 8
SOUTHFIELD,

MILE 
MICH.

(16-22)

WANTED AT ONCE 
FIRST CLASS

WELDERS (ARC) 
Steady work for qualified men. 

APPLY IN PERSON.
REMKE INC. 

28100 GROESBECK HYW. 
ROSEV1LLE, MICH.

(19-25)

TOOLMAKERS
FULL OR PART T1ME. LONG 

PROGRAM.

McDONALD MACHINE 
TOOL CO.

7326 McDONALD 
DĖTROIT, MICH.

313 — TY 7-2200 
(18-24)

lst CLASS
DIE MAKERS

Progressive Dies. Year round 
work, Days. Overtime. Benefits.

TRUE TOOL & DIE 
CO.

27980 Groesbeck, 
Roseville, Mich.

(22-24)

lst CLASS SKILLED
DRILL PRESS OPERATORS 
HAND SCREW OPERATORS

ENGINE LATHE OPERATOR
Fjtperienced preferred. DayS Or af- 

CCrnOOnS. Steady work for qualified 
men.

WELDAL0Y PRODUCTS •
11551 STEPHENS, WARREN, MICH. 

(22-28)

WANTED AT ONCE

TOOL MAKER
LATHE HAND 

RADIAL DRILL OPERATOR
MACHINISTS

Job shop experience required. Days,
58 hours, benefits.

WYOMING TOOL & MACHINE
CO.

25905 GLENDALE
313 — 537-0950

(18-24)

į Rašant šias eilutes, dail. An
tano Tamošaičio dailės darbų pa
roda vyko Kanados sostinėje — 
Ottawoje. Ji buvo uždaryta vasa
rio 20 d. O kai šios eilutės Dir
voje bus skaitomos — A, Tamo-

• šaitis bus Toronte, kur jis, šios 
kolonijos Akademikų klubo kvie
čiamas, vasario 26 d. atvyksta 
skaityti paskaitą apie M.K. Čiur
lionį.

The OttawaCitizen, 1966m. va
sario 12 d. atspaude nuolatinio to 
laikraščio dailės darbų kritiko, 
Carl Weiselberger, rašinį, pava
dintą "Simplicyti wins praise for 
artist". Taigi, "paprastumas", 
sako t laimi pagyrimą dailininkui.

Pradžioje rašinio kritikas pa
žymi, jog Antanas Tamošaitis — 
Lietuvoje gimęs dailininkas, ku
ris Kanadon atvyko 1949 m. ir ku 
ris esąs vyras, užaugęs ir suau
gęs ne tik metais, bet ir turtin
gomis folkloristinėmis tradici
jomis, išsivysčiusiomis jo gim
tajam krašte. Jis, esą, laimėjęs 

- pagyrimo medalių, ypač už savo 
meno audinius, Paryžiuje, Ber
lyne ir New Yorke.

Gi Kanadoj -- jis patapęs dai- 
/*lės meno ir tos srities žinių per

teikimo direktoriumi YMCA-oje 
Montrealyje.

Antanas Tamošaitis išvystęs 
savo stilių dailėje -- abstraktinį 
arba gretimą abstraktui tapymą, 
kuris ir šiuo metu esąs rodomas 
Ottawos Mažojo Teatro Meno ga
lerijoje. Jo darbų paroda buvusi 
Ottawoje ir anksčiau.

Kai kurie jo paveikslai -- turį 
lietuviškus pavadinimus, kurie ba 
zuojasi į lietuviškąsias liaudies 
pasakas ir senas legendas. (Iš 
tikrųjų gi ir šioj parodoj Otta- 
woje dail. Tamošaitis yra išsta
tęs "Eglę", "Jūratę", "Laimą" 
et.).

Tačiau šis veiksnys esąs kiek 
mažiau svarbus, negu laisvas pa
tyrimas, kuris išduodąs A. Ta
mošaitį, kaip itin gerai išmoks
lintą kilimų škicų ir planų pa- 
ruošėją ir dekoratyvinių audinių 
meistrą. Gal todėl, esą, ir kai 
kuriuose jo tapybiniuose darbuo
se dekoratyvinių audinių ir jų at
audų kontūrai maišosi ir tai daug 
prisideda prie kūrinio vertės pake 
limo, specialiai kad ir šiuose 
aliejiniuose darbuose -- Mėnuly
je, Pasikalbėjime arba Lapkričio 
sapne.

Toliau šis meno kritikas pakal
ba, ir ypač palankiai, apie A. Ta
mošaičio mėgstamas ir naudoja
mas spalvas, jo darbų kompozi
ciją, vertikalines ir horizontali
nes linijas, kurios esančios itin 
prityrusiai balansuotos. Pagaliau 
ir dar pabrėžtinai priduriama, jog 
A. Tamošaičio geriausi darbai 
apsireiškią išstudijuotam papras- darbą spaudoje, radi joj ir televi- 
tume. Esą, laisvai stilizuotose 
žuvyse, paukščiuose, kurie pasi- 
rodą kai kuriuose paveiksluose, 
naudojant folkloristikos motyvus, 
susidarą itin Įdomios geometri
jos ir baroko rūšys.

A. Tamošaitis priklausąs prie 
senesnės Lietuvos dailininkų kar
tos ir jis užsitarnaująs kreditą, 
pasukęs į Šalį nuo sentimenta-

4a us išnaudojimo jo tautinės pra
eities ir socialistinio realizmo, 
vyraujančio dabartinėj Lietuvoj 
(Įdomu, kad ir tai prisiminta, gal 
todėl, kad, kaip iš pavardės ma
tosi, kritiko esama vokiečių kil- • 
mės? - Pr. ai.)

Jis taip pat susilaukiąs kre
dito, kaip nusistatęs kurti dviem 
frontais: tapyba ir "print- 
making" (grafikos) būdais. Tenai 
(parodoj), girdi, esą keletas labai 
nusisekusių litografijų.

The Ottawa Journal 1966 m. va 
sario 12 d., kolumnoje "Art news 
and views" taip pat pranešė apie 
Įdomius lietuvio dailininko dar
bus ir pabrėžė, kad dail, A. Ta
mošaitis turi dailės studiją neto
li Kingstono.

Šis spaudos leidinys taip pat pa 
brėžė apie šio dailininko ("gif- 
ted exhibitor") folkloro ir abs
trakcijų ypatingai deriningą kom - 
binaciją.

Vasario 19 d. Čiurlionio An
samblio namuose Lietuvių Stu
dentų Sąjunga suruošė Vasario 
16 minėjimą. Tai buvo pirmas jų 
ruoštas toks minėjimas. Į minė
jimą buvo kviečiama ir Clevelan
do visuomenė. Gaila, kad vyres
nės kartos žmonių nedaug atsi
lankė. Pažinti jaunimą turėtų bū
ti visiems Įdomu. Savo atsilanky
mu vyresnieji pagerbia jų pastan
gas, padrąsina jaunimą dirbti su 
didesne energija Lietuvos labui.

Šie metai yra Jaunimo Metai, 
Pagal jų programą šių metų Va
sario 16-os vieši paminėjimai tu
rėtų būti pavesti jaunimui ruošti. 
Kadangi Clevelande jaunimas to

Pr. Alšėnas

ALT S-gos 
los Angeles 
skyriaus veikla

DIDELIS
LIETUVIŲ
LAIMĖJIMAS

Lietuvių Komitetas Pasaulinei 
Parodai susirinko paskutiniam po
sėdžiui, sausio 8 d., kad išklausy
ti valdybos ir komisijų praneši
mus, padaryti reikalingus nutari
mus ir išrinkti likvidacijos komi
siją iš buvusių pareigūnų: pirm. 
A. Vakselio, vicepirm. kun. L. 
Jankaus ir ižd. Igno Gasiliūno, 
kuriems yra pavesta visus reika
lus baigti galimai greitesniu 
laiku, bet nevėliau kaip iki liepos 
1 d. ir visą likusĮ turtą su archy
vu perduoti JA V LB New Yorko 
Apygardai, šios apygardos kon
trolės komisija patikrins komite
to veiklą ir apie pasekmes pada
rys pranešimą.

Iš valdybos narių pranešimų iš
aiškėjo, kaip buvo dirbama ir 
kas buvo padaryta. D. Penikas pa
darė pranešimą finansų reikalu. 
Aukų gauta arti $30,000 ir kad iš 
to dar yra pasilikę apie $240.

Kun. L. Jankus savo praneši
me sustojo prie lietuviško kry
žiaus reikalų. Kryžiaus reikalu 
daugiausia pasitarnavo parodoje 
dirbę kontraktoriai Klasčius ir 
agronomas Kelpša. A.S. Trečio
kas priminė lietuviškos spaudos 
ir radijo didelį ir svarbią pagal
bą Komitetui. Dėka informuotos 
lietuvių visuomenės, komiteto dar - 
bas buvo sėkmingas ir Lietuvos 
laisvinimui naudingas. P. Wyte- 
nus perskaitęs gautą raštą iš 
Vatikano, kuriame dėkojama už jo

sky-

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU IŠDIRBINIU TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS 
Chicagoje.

Telef. PR 8-2781 rytais ir vakarais: LU 5-6291 bet kuriuo laiku

MAROUETTE PARK
2533 W. 11 St. m GR 6 2345 6 4*

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 A«., lei TO 3 2108 9

CHICAGO

zijoje, priminė, kad ne viską ga
lėjo padaryti be Washingtono ir 
Valstybės Departamento sutiki
mo (matomai prisibijota, kad 
Amerikos lietuviai nenueitų per 
toli). Elena Kulber, kuri jau 1939 
m. veikė Lietuvos paviljone dabar 
prisiminus savo 50 metų lietuviš
ką darbą, apgailestavo, kad Lie
tuva dar yra pavergtųjų tarpe. 
E. Kulber būdama dailės sekci
jos pirmininke labai daug dirbo 
ir nuveikė. Pirmininkas A. Vak- 
selis, peržvelgęs Komiteto veik 
lą rado, jog senesnės kartos lie 
tuviai daugiau prisidėjo savo dar 
bais Komitete, o ypač aukomis, 
kad Komitetas galėtų tęsti savo 
įsipareigojimus. Padėkojo vi
siems Komiteto nariams, pir
miau dirbusiems ir dabar esan
tiems, ir visiems kurie Į šį su
sirinkimą negalėjo atvykti, o yra 
nemažai pasidarbavę.

ALTS-gos Los Angeles 
riaus narių susirinkimas, įvykęs 
š.m. vasario 6 d. praėjo su pa
kelta nuotaika ir pažymėtinu drau - 
giškumu.

Svarstant svarbiausiąjį dieno
tvarkės punktą -- skyriaus meti
nio plano papildymą ir patvirti
nimą, iškilo ir politiniai bei ide
ologiniai klausimai sąjungos veik
loje. Beveik visi dalyvavusieji 
pareiškė šiais klausimais savo 
nuomones, tačiau diskusijos buvo 
nebaigtos ir palikta ateinančiam 
susirinkimui, nes — "visiemsna
riams svarbu žinoti kas mes esa
me ir ko siekiame", pareiškė vie
nas skyriaus veteranas.

Skyriaus veikimo planas, kuris 
bazuojasi veikiančiu sąjungos 
statutu ir visuotinų sąjungos su
važiavimų nutarimais buvo vien
balsiai patvirtintas.

Taip pat, dauguma susirinku
siųjų narių pareiškė savo nuomo
nes dėl naujų jėgų Įtraukimo Į. 
skyriaus veiklą. Daugiausiai pri
tarimo susilaukė pasiūlymas at- 
steigti Korp! Neo-Lithuania Los 
Angeles skyrių.

Susirinkusiems buvo parodyta 
Vilties Draugijos išduotas sky
riaus vardu pažymėjimas sutei
kiąs nario teises dešimčia balsų.

Vilties Draugija yra lietuviškos 
spaudos leidėja, kuri leidžia ir 
Dirvą. Sis laikraštis auga ir to
bulėja ir yra plačiai skaitomas 
Amerikos ir pasaulio lietuvių. 
Los Angeles apylinkėje Dirvos 
skaitytojų skaičius galėtų būti 
dvigubai, ar net trigubai dides
nis. Skaitytojų skaičiui pakelti 
reikia visų skyriaus narių talkos 
Dirvą platinant savo artimųjų ir 
kaimynų tarpe. Dirvą Los Ange
les apylinkėje atstovauja Alfas 
Latvėnas.

Gretimame kambaryje laukė 
skyriaus ponių paruošta kava su 
užkandžiais. Prie kavos buvo tę
siami pokalbiai aktualiais klau
simais. (JAV)

negavo padaryti, tai nors atskirai 
jaunimas suruošė tokį minėjimą.

Minėjimui pravesti buvo pa
kviestas stud. V. Stankus. Ati
darymo gražų žodį tarė LSS Cle
velando Skyriaus pirmininkas R. 
Saikus. Po to sekė trys kalbėto
jai. A. Rukšėnas, savo kalboje 
iškėlė lietuvio studento priklau
somybę dviem bendruomenėm — 
lietuvių ir amerikiečių. Tokia dvi
guba priklausomybė lietuvį stu
dentą daro savo dvasioje turtin
gesnių ir pranašesniu už kitus. 
R, Gulbinas palietė Lietuvos pa
dėtį tarptautinės teisės požiūriu, 
o A. Garlauskas kalbėjo tema — 
Kova už mūsų ateitį. Jis nurodė, 
kad jaunimas nepabūgtų eiti Į 
karą, jei jis būtų pašauktas.

Kalbose buvo iškelti tik pa
grindiniai principai, kurie reika
lingi platesnio išvystymo. Juos 
išvysčius, gautųsi rimti raši
niai, kurie vertėtų spaudoje pa
skelbti. Kalbėtojams buvo duota 
tik 15-20 minučių laiko, todėl 
per tokį trumpą laiką negalima 
iš jų daugiau reikalauti. Pasi
rinktos temos įdomios ir tiko 
Vasario 16 d, minėjimui. Ge
rai savo mintis formulavo A. 
Garlauskas. Kaip žinome, jis 
rašo eilėraščius, yra Įpratęs 
savo mintis reikšti lietuviškai.

Minėjimas buvo rimtai paruoš
tas ir darė gerą Įspūdį. Minėji
mas pradėtas Lietuvos himnu. Po 
kalbų J. Dunduras parodė filmą 
iš Lietuvos prezidento, A. Smeto
nos gyvenimo JAV. Po programos 
susirinkę buvo pavaišinti stu
denčių pagamintais užkandžiais.

I minėjimą atsilankė LSS Cent
ro Valdybos pirmininkas K. Žy- 
gas, susirinkusiem tardamas žo
dį Centro Valdybos vardu. A. Ba
nys, senos kartos atstovas, svei
kino jaunimą ir pranešė gerą ži
nią, kad Lietuvių Klubas paskyrė

Jaunimo Kongresui papildomai 
100 dolerių, prie jau paskirto 100 
dol. Pabaigai studentai padaina
vo gražių dainų, kuriom akorde
onu pritarė E. Silgalis.

Paminėjimas praėjo gražiai ir 
nuotaikingai. J,

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų šeimų 5-5-4 arti

E. 185 gt. Dideli kambariai. 
Viskas arti.

Vienos šeimos trijų mie
gamųjų,, nebrangus, netoli 
Neff" Rd.

12 šeimų apartamentas, 
beveik naujas. Geros paja
mos.

Turime keturius naujus 
namus.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190

HELP WANTED MALĖ

REIKALINGI 
PAGELBININKAI 

didelėje reklaminių spaus- 
dinių įmonėje (Šilk Sreen 
printing).

SALES PROMOTIONS 
PRODUCTS INC.

G555 Carnegie Avė. 
(Kieme)

lIEUf SHIPSTADS REW ^JOHNSON 

ICE FOLIIES

ENGRAVER

* PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS 22-jų metų mirimo 
sukaktis buvo paminėta ALTS- 
gos Los Angeles skyriaus š. m, 
vasario 6 d. šv. Mišiomis, šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
ir susikaupimo minute, narių su
sirinkime Lietuvių tautiniuose 
namuose.

Nors Lietuva kaip valstybė ne
galėjo turėti savo paviljono, bet 
lietuviškas kryžius ir Lietuvos 
vėliava parodoje buvo laikoma 
Lietuvos paviljonu ir net dau
giau, nes kryžius yra paliekamas 
ir toliau toje vietoje stovėti, o ta 
vieta bus didžiuliame parke, di
džiausiam pasaulyje mieste — 
New Yorke.

Parodoje buvę kitų valstybių 
paviljonai kainavę milijonus do
lerių, neturėjo tokio pripažini
mo, kaip lietuviškas kryžius ir 
Lietuvos vėliava. Politinė reikš
mė neįmanoma už pinigus nu
pirkti. Gal dėl to ir vyriausybė 
rado reikalingu lietuvius pri
laikyti, kad Sovietų Sąjunga per 
daug neerzinti.

Likvidacijos komisija parū
pins, kad lietuviškas kryžius būtų 
tinkamai prižiūrėtas ir visi kiti 
reikalai tinkamai ir greitai už-

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

baigti su reikalinga apyskaita vi
suomenei.

A. S. Trečiokas 
LKPP spaudos ir 
inf. kom.pirm.

MALĖ HELP WANTED

EMPLOYEES-FACTORY 
WORKERS

Good starting pay experience not 
needed. Good vvorking conditions. 
Steady work: Apply

MR. JANONIS -- 201 -- 933-7800

CRAFTOOLS, INC.
I INDUSTRIAL ROAD 
WOODRIDGE, N. J.

(17-23)

CLEVELANDO ARENOJE

KOVO 1 — 13 D.
10 VAKARŲ. 

Antrad. iki penktad. 8 vai. v. 
Seštad. 9 v. v.

8 POPIETĖS 
Seštad 1 ir 5 v. p. p. 
bekmad. 2 ir 6 v. p. p.

Vietos rezervuotos 
$2.5u-$3.0D-$3.50-$4.00 

Kitos vietos $1.50
•

Seštad. tik 9 vai.- v.
Ložes ir promenada - $4.50

•
Vaikai iki 12 Įg kainos 

rezervuotose vielose 
Antrad., treciad., kelvirlad. 
b v. v. ir sestau. 3 v. p. p.

•
SPECIALŪS ATPIGINTI 

bPr-K 1 AKLIAI
1 v p. p. UK sesiad., kovo 5 

Bilietai $2.50 ir $1.00 
KASA

CLEVELaINDO arena

3717 EUCLID AVĖ.
(10 AM-8 PM kasdien, 

sekmad. 12-6)
RICHMAN’S

736 EUCLID AVĖ.
(ir užsakome kitose Richman 

krautuvėse)
Tel. 361-3700 užsakymams 

Gaila, užsakant telef. specif. 
vietos negarantuojamos.

EXPERIENCED TO ENGRAVE BAND 
INSTRUMENTS. FULL TIME EM
PLOYMENT. PRESENTLY EAST 
S1DF. MANUFACTURF.R WILL RE- 
LOCATF. THIS SPRING IN EAST- 
LAKE. INTERVIEWS 8:15 TO 4P.M. 
MONDAY THRU FR1DAY.

H. N. WHITE DIV.
5225 Superior Avė.

(21-23)

ELECTRICIANS
TOOL AND DIE

MAKERS
PRECISION

INSPECTORS
GENERAL
ELECTRIC
COMPANY

1734 IVANHOE RD.,
An Equal Opportunity Employer 

(22-24)

D1EMAKER
VARIOUS CLASIF1CATIONS AND 
DIE REPA1R. ARE YOU LOOK1NG 
FOR A GOOD PLACE TO VORK? 
TRY US.

VARIETY STAMPING 
CORP.

SUPERIOR
SAVINGS

SINCf ,I«O*

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

CLEVELAND

HOME «nd^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

>
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• ALT S-gos Clevelando 
skyrius metinio susirinkimo 
metu vasario 20 d. Jaunimo 
Kongreso reikalams per V. 
Benokraitį paaukojo 10 dol. 
skyriaus vardu, o pavieniai 
nariai sudėjo 70 dol. aukų.

• Solistė Aldona Stempu
žienė vasario 21 d. išskrido 
į Chicagą dalyvauti poeto 
Algimanto Mackaus minė
jimo programoje.

• County Auditor Ralph 
J. Perk savo įstaigoje para

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas

praneša kad š. m. vasario mėn. 26 d. Lietuvių 
Klubo apatinėje salėje atidaroma Lietuvių Piliečių 
Klubo VALGYKLA.

Penktadieniais žuvis, blynai, bul
vinės dešros ir kitokie patiekalai nuo 12 
vai. iki 9 vai. vak.

šeštadieniais ir sekmadieniais įvairių patieka
lų pietūs nuo 2 vai. iki 6 vai. vak.

Valgyklos šeimininke pakviesta visiems gerai 
žinoma, prityrusi' virėja p. I. Navickienė.

Toje pačioje salėje veiks atskiras baras, pa
tarnavimas prie staliukų, švelni muzika. Įvairūs 
pasilinksminimai.

Šį šeštadienį, atidarymo dieną, pasibaigus pie
tų laikui, 7 vai. vak. bus vykdoma įvairi programa.

Būtų malonu pamatyti Jus su Jūsų svečiais 
valgyklos atidaryme bei programoje.

KLUBO DIREKCIJA

gino tarnautojus parašais 
ir aukomis prisidėti prie lie
tuvių Jaunimo Peticijos 
Jungtinėms Tautoms.

RUOŠIAMASI M.K. ČIURLIONIO 
MINĖJIMUI

Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio minėjimas Clevelande 
įvyks kovo 19-20. Jo kūrinių re
produkcijų paroda bus atidaryta 
kovo 19 ir truks visą savaitę Čiur
lionio Ansamblio namuose.

Iškilminga akademija ir M.K, 
Čiurlionio muzikos kūrinių kon
certas įvyks kovo 20, sekmadienį, 
3 vai. 30 min. Naujosios parapi
jos salėje. Pagrindinė kalbėtoja 
— Aldona Augustinavičienė. Kon
certo programą išpildys: pianis
tas Andrius Kuprevičius, Petro 
Armono styginis kvartetas iŠ 
Chicagos, Čiurlionio Ansamblis 
ir vysk. M. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos ansamblis Auku

ras, muzikui Alfonsui Mikulskiui 
diriguojant.

Juozas Stempužis pažadėjo 
skirti M.K. Čiurlionio garbei Tė
vynės Garsų radijo pusvalandį, 

(ek)

• Patsy Cook šoka Ships- 
tads & Johnson Ice Follies 
pastatyme „Kalėdos ant 
ledo”. Ice Folies atvyksta į 
Clevelandą ir gastroliuos 
Arenoje nuo kovo 1 iki ko
vo 13 d.

Be Patsy Cook progra
moje dalyvauja visa eilė iš
kilių čiuožimo artistų, kaip 
Istvan Szenes ir kt. solo ir 
grupinio čiuožimo meistrai.

Bilietai po 4, 3.50, 3 ir 
2.50 dol. Vaikai iki 12 me
tų galės naudotis bilietais 
už pusė kainos antradienį, 

trečiadienį, ketvirtadienį ir 
šeštadienį 5 vai. spektakly
je.

Bilietus galima jau užsi
sakyti ir paštu, siunčiant 
čekius ir grąžintiną voką 
Arena Box Office, 3717 Eu
clid Avė.

PREL. M. KRUPAVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Liet. Krikšč. Demokr. Sąjun
gai pageidaujant, ALT Clevelan
do skyrius perleidžia prel. My
kolo Krupavičiaus 80 metų am
žiaus sukakties minėjimo ren
gimą LKDS Clevelando skyriaus 
sudarytam komitetui.

Minėjimas įvyks sekmadienį, 
kovo mėn. 27 d. šv. Jurgio liet, 
parap. salėje.

Minėjimo tvarka: 10:30 vai. Šv, 
Mišios šv. Jurgio gažnyčioje. 12 
vai. Akademija - minėjimas, 
parap. salėje.

RE LIGINIS
KONCERTAS

Jaunimo Metų proga Lietuvių 
Studentų Sąjungos Clevelando 
skyrius kovo 12 d. 7 v. 30 min. 
vakare šv. Jurgio bažnyčioje ruo
šia religinį koncertą. Meninin
kus pakvietė iš Kanados: kun. 
B. Jurkšą, J. Liustikaitę ir Ste
pą Kairį.

šie menininkai su dideliu pa
sisekimu yra koncertavę Mont- 
realyje, London, Ont. ir kt, Ka
nados miestuose. Kun. Jurkšas 
vadovauja Toronto Prisikėlimo 
parap. chorui ir yra iš jaunys
tės apdovanotas nepaprastu mu
zikalumu. Tvirtą muzikinį pa
grindą gavo studijuodamas Itali
joje ir Ispanijoje. Per 30 muzi
kinės veiklos metų jis yra vado
vavęs aštuoniems chorams. Jo 
mėgiamiausias instrumentas --

S A LA M A N D E R®
KRAUTUVĖJE ŠIUO METU VYKSTA ŽIEMINIŲ 

IR DAUGELIO RŪŠIŲ REGULIARIŲ BATŲ

IŠPARDAVIMAS
Išpardavimui išstatyta vyrų, moterų ir vaikų 

batai. Pasinaudokite proga ir įsigykite gerus batus 
prieinama kaina.

SALAMANDER krautuvės Clevelande 
adresas: 2546 Lorain Avė. Tel. 241-6788.

vargonai. Religinei muzikai jis 
skiria didžiausią dėmesį. Jis ne 
tik pats ją giliai supranta, bet 
sugeba efektingai perduoti ir 
klausytojams.

JANINA LIUSTIKAITĘ dainavi
mo studijas pradėjo Lietuvoj, Vo
kietijoje ir Anglijoje sėkmingai 
tęsė studijas toliau. Dainavimo 
pasitobulinimui 1955 m. nuvyko 
Italijon. Dainininkė koncertavo 
Europoje tiek lietuvių, tiek ir 
svetimtaučių tarpe. Su simfoni
niu orkestru dainavo Londone 
Albert Hali ir televizijoje. Taip 
pat yra dainavusi per vokiečių 
ir Vatikano radiją.

1958 Chicagos Lietuvių Ope
ros kviečiama atvyko į Ameriką 
ir dainavo Margaritos rolę Faus
to operoje. Savo koncertais bei 
rečitaliais ji yra aplankiusi dau
gelį JAV ir Kanados liet, kolo
nijų.

STEPAS KAIRYS pradėjo 
smuikuoti 12-kos metų amžiaus, 
mokytojo Paketurio vadovybėje. 
Dalyvavo Rygiškių Jono Gimna
zijos orkestre. Vėliau smuiką 
studijavo pas prof. Iz. Vosiliū- 
ną. Labai pasižymėjo Tėvų Jė
zuitų Gimnazijos ir Vytauto Di
džiojo Universiteto studentų 

skautų muzikinėje veikloje. Grojo 
V. Kudirkos simfoniniame orkes
tre, Išeivijoje reikškėsi ir te- 
besireiškia kaip pasaulinės ir 
religinės muzikos koncertų or
ganizatorius ir smuikininkas, 
šiuo metu yra Toronto skautų 
ir skaučių dainų instruktorius, 
pats sukompanavęs eilę skautiš
kų dainų.

šiame koncerte menininkai iš
pildys J. S. Bacho, W. A, Mo
zarto, G. F. Handelio, J. Dam
brausko ir kt. kūrinius.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

• REIKALINGI PARDA
VĖJAI, prityrę ir pasiruo
šę tuoj stoti darban. Geras 
pradinis atlyginimas, visi 
priedai ir draudimai, 3 sav. 
apmokamos atostogos pir
mais metais. Kalbos mokė
jimas nesudaro sunkumų.

Skambinti HE 1-0200 Ex. 
247 Mrs. Hutt for inter- 
view. (22-23)

—

APLANKYKIT MAY’S PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS: MIESTE 9:30 IKI 5:45: PENKI SKYRIAI 9:30 IKI 9:30

DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

6 STOTIES
1NCL. GREAT NORTHERN, N. OLMSTED

SURETY DELUXE MEDVILNĖS 
ATPIGINTI RANKŠLUOSČIAI

1.69Vonios 24x48 reg. 1.99

Rankšluosčiai 16x28 kainavę 1.39, dabar ................... 1.19
Rankšluosčiai 13x13 kainavę 59 c., dabar tik ........... 49 c.
Surety 100% medvilnės rankšluosčiai tokie švelnūs ir 
malonūs paliesti, be to, spalvos pritaikytos visokioms 
kamb. dekoracijomis. Juos matysite baltos, antikinės auk
so, verdian žalios, ledo ružavos, dangaus mėlynos, bristol 
mėiynos, citrininės, siamiškai ružavos, žalsvos, melsvos, 
rusvos ir lilijavos spalvos.

SURETY MEDVILNES IR DIRBT. 
ŠILKO DAMASKO 

KOMPLEKTAI
PASIRINKIMAS 3 DYDŽIŲ Už TĄ PAČIĄ KAINĄ!

60x84” pailgos — 8 servetėlės
60x84” ovalinės — 8 servetėlės I II J komplektas
68” apvalios — 6 servetėlės
54x72’’ — 6 servetėlės ................................................... 5.00
60x100” — pailgos ar ovalinės, 12 servet......................7.00
Iš aukštos kokybės medvilnės ar dirbt, šilko siūlų, pran
cūziškomis siūlėmis, Chrizantenų audinys, pasirenkant 
baltą, ružavą, auksinę, aqua spalvas. Puošnus įpakavimas, 
įvyniojant celofane įteikimui kaip dovaną.

Domestics, May’s Fourth Floor Downtown. All Five Branches

UŽSAKYKITE PAŠTU AR TELEFONU CH 1-3070 KASDIEN, IŠSKYRUS SEKMADIENIUS
 



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PREMIJA UŽ GERIAUSI STRAIPSNI
A.L.T. S-GOS PHILADEL

PHIJOS SKYRIAUS 
KONKURSAS

A.L.T. S-gos Philadelphi
jos Skyrius, besirūpinda
mas lietuvių tautos tęstinu
mo išlaikymu, kovos už sa
vo tautos laisvę stiprinimu, 
norėdamas įtraukti gyves- 
nėn veiklon didesnį patrio
tiškai nusiteikusių asmenų 
skaičių ir ieškodamas kelių 
mūsų spaudai praturtinti ir 
pagyvinti, — skelbia šį kon
kursą :

1. Už 1966 metais Dirvo
je geriausiai parašytą 
straipsnį ar jų eilę, kur bū
tų keliama lietuvio tautinė 
dvasia, skatinama dirbti sa
vo .tautos labui ar gilina
masi į savąją kultūrą, — 
skiriama 100 dolerių pre
mija.

2. Už 1966 metais Dir
voje geriausiai parašytą 
korespondenciją ar jų eilę 
iš Philadelphijos ar jos apy

PROF. J. ŠIMOLIŪNO METINĖS
Vasario 13 d. buvo gedulingos 

pamaldos šv. Kazimiero bažny
čioje, Racine, Wisc., už a. 
prof. dr. inž. Jono Šimoliūno 
sielą, o tuojau po ją vietos ir 
apylinkės lietuviai susirinko į 
parapijos svetainę gedulingiems 
pietums.

Pietus pradėjo buvęs Profeso
riaus globėjas P. Petrušaitis, pa
kviesdamas velionies dukterėčią 
Stasę Šimoliūnaitę-Petrušaitienę 
uždegti tautinių spalvų žvakutes 
prie mirusio portreto, kurį nu
piešė prof. Adomas Varnas 1964 
m. rudenį. Kun. B. Uždavinis, 
MIC sukalbėjo maldą.

Pietų metų M. Tamulėnas, liet, 
ev. refor. Kolegijos prezidentas, 
trumpai priminė Profesoriaus 
gyvenime nueitą kelią.

Inž. Daugirdas, ALIAS Chica
gos skyriaus pirmininkas, pabrė
žė, kad daugiau kaip pusė laisvo
jo pasaulio lietuvių inžinierių bei 
architektų yra studijavę pas Pro
fesorių. Ir jam pačiam tekusi 
toji garbė. Teko Profesorių ir

Prof. J. šimoliūno metinėse. Iš kairės: V. Šimoliflnas, Daugirdie
nė, kalba inž. Daugirdas, M. Tamulėnas. Vyt. Paukštelio nuotrauka

■■■■■■■■■■■■■■■■B■■■■■■■■■■■■BBBBflBBBBBftBIBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaflB^

I AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS I-SIS ! 
IR XI-SIS SKYRIAI NEW YORKE RUOŠIA

i DIRVOS 50 METŲ SUKAKTIES Į 

! MINĖJIMĄ, | 
■ kuris įvyks š. m. kovo 12 dieną, šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
S Winter Garden jaukiai atremontuotoj salėj, 1883 Madison £ 

Street, Brooklyn, N. Y.
■ ■ Prof. Jonas Puzinas iš Philadelphijos, skaitys paskaitą "Lietuvių spaudos
■ apžvalga” ir žurnalistė Emilija čekienė "Dirva auksinio jubiliejaus ženkle”.

Meninėj programoj sol. Aušra Vedeckaitė, iš Worcester, Mass., padainuos 
J akompanuojant muz. A. Mrozinskui, Irena Vėblaitienė, iš Elizabeth, N. J. pa- £
■ deklamuos.£ ^ ...Po programos vaisęs.

Maloniai kviečiama visa New Yorko ir jo apylinkių lietuvių visuomenė at
silankyti.

ALT S-gos 1-jo ir 11-jo skyrių vadovybė J 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbnbbbbbbbbbi

linkių lietuvių veiklos, — 
skiriama 50 dolerių premi
ja.

3. Straipsniai ar kores
pondencijos turi būti pasi
rašyta pilna pavarde arba 
tų autorių nusistovėjusiais 
inicialais.

4. Konkurso vertintojais 
yra visi A.L.T. S-gos Phi- 
ladelphiįos Skyriaus nariai, 
todėl jie prašomi atidžiai 
sekti šių metų Dirvą, kad 
1967 metų pradžioje specia
liai skvriaus sušauktame 
susirinkime galėtų atiduoti 
savo balsą už pasirinktą 
straipsnį ar korespondenci
ja.

5. Konkurso pravedimu 
rūninasi A.T,.T. S-gos Phi
ladelphijos Skyriaus Valdy
ba.

Vincentas Gruzdys, 
A.L.T. S-gos Philadelohiios 

Skyriaus Pirmininkas
Bronius Buinys,

Sekretorius

artimiau pažinti, atliekant prakti
kos darbus Klaipėdos uoste, ku- 

a. rio užlaikymu ir plėtimusi Pro
fesorius tiesioginiai rūpinosi. 
Tremtyje dėstė net dviejuose uni
versitetuose: UNNRA Muenchene 
ir Pabaltijo Hamburge. Kartu su 
kolegomis atgaivino lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungą 
Vokietijoje. Atvykęs į JAV buvo 
ilgamečiu tos sąjungos pirminin
ku ir vėliau garbės pirmininku.

J. Giedrikas, DLK Kęstučio 
šaulių kuopos pirmininkas ir bu
vęs LŠST centro valdybos pir
mininkas, prisiminė velionį, kaip 
taurų lietuvį, nepailstantį visuo
menininką ir nuoširdų draugą. 
Profesorius visuomet buvo jud
rus, gyvas ir optimistiškas. Mė
go jaunimą ir jaunimas jį mėgo.

Vyt. J. Paukštelis, ALB Ke- 
noshos apylinkės pirmininkas, 
pabrėžė, kad liūdime jo netekę, 
bet džiaugiamės, kad turėjome 
progos jį pažinti, nes iš jo daug 
galime pasimokinti.

M. Kasparaitis, kalbėjęs ALT

ILLINOIS
GYDYTOJAI 
ĮSPŪDINGAI 
PAMINĖJO
VASARIO 16

Illinois lietuvių gydytojų drau
gija praėjusią savaitę surengė 
Vasario 16 d. minėjimą, kuris 
praėjo didelio susikaupimo ir 
ryžto ženkle, Partizanų-Lietuvos 
laisvės kovų dalyvių pagerbimas 
ir žvilgsnis į esamą pavergto 
krašto padėtį -- sudarė šven
tės programą. I minėjimą susi
rinko tiek daug gydytojų bei jų 
šeimos narių, jog sudarė rūpes
čio draugijos parengimo vado
vui dr. Algirdui J. Ramonui vi
sus priimti ir sutalpinti gana 
erdvioje salėje, nes dalyvių skai
čius gerokai prašoko rengėjų pla
nus.

Susirinkusiems sugiedojus 
tautos himną, draugijos pirmi
ninkas dr. Vaclovas Šaulys, Va
sario 16 d. minėjimo atidaromo
je kalboje pabrėžė, jog kiekvie
na priemonė, palaikanti lietuvy
bę, ugdanti tautiškumą ypač jau
nimo tarpe, tuo pačiu yra lais
vės kova. Tam ruošiami jauni
mo metai, studentų suvažiavi
mai, įvairios šventės, išlaikomos 
lituanistinės mokyklos, remia
mos jaunimo organizacijos, re
miama kultūrinė, visuomeninė, 
politinė veikla.

Pasisemkime kovos darbams 
stiprybės iš garbingos praeities. 
Susikaupimu pagerbkime žuvu
sius ir žūstančius dėl tėvynės 
laisvės. Sukaupkime jėgas, pa
rodykime dar didesnį ryžtą atei
ties darbams.

Po pirmininko kalbos, minė
jimo programos vedėjas dr. Al
girdas Julius Ramonas pristatė 
žurnalistą Vladą Ramojų, vieną 
iš aktyviausių spaudos darbuoto
jų, daug rašantį įvairiais kultū
riniais bei visuomeniniais klau
simais. Neseniai spaudoje pa
sirodę jo aprašymai apie parti
zanų kovas, skaitytojų tarpe su
silaukę didelio susidomėjimo. 
Dabar jis ruošia spaudai kitą 
knygą, kurioje taip pat pavaiz
duos mūsų partizanų didvyriškas 
kovas.

Žurnalistas Vladas Ramojus, 
susikaupusiems minėjimo daly
viams papasakojo apie Ukmergės 
apylinkės partizanus "Žaliojo 
velnio" organizatorius ir "Di
džiosios kovos rinktinę".

Partizanai ypač gerai buvo 

skyriaus vardu, prisiminė apie 
Profesoriaus jaunystės veiklą 
Rygoje, apie savo asmeninius 
išgyvenimus susitikimuose su 
juo, apie veiklą čia Amerikoje, 
kuri nesiribojo Racine, bet pli
to po visas lietuvių kolonijas 
per eilę lietuviškų organizaci
jų, kurioms prof. J. Šimoliūnas 
priklausė. Savo žodį pabaigė ty
los minutės susikaupimu prie 
velionies portreto.

Toliau kalbėjo BALFo sky
riaus pirmininkas J. Sinsinas 
ir. dr. Adolf. Palaitis. Pastara
sis pasiguodė, kad, jei jau Pro
fesorius išsiskyrė kaip asmuo 
iš mūsų tarpo, tačiau jis tebė
ra gyvas mūsų širdyse, nes li
ko šviesus jo gyvenimo pavyz
dys ir dideli atlikti darbai, ku
riais galime didžiuotis ir nau
dotis.

Venta Engineering Co. Inc. tarnautojai, atšventę bendrovės gyvavimo dešimties metų sukaktį. Iš kairės: 
E. Collett, A. Gengris, L. Petravičienė, A. Jelionis,B. Jančys, L. Radvila. Stovi: J., Abraitis, I. Daukus, 
R. Baer, N. Laurinavičius, G. Lampsaitis, M. Monkus.

įsistiprinę Lėno raistuose, o jų 
bunkerių eilės supo Lėno ežerą 
ir Užulėnio kaimą.

Užulėnis -- tai Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos tėviš
kė, -- pasakojo toliau VI. Ra
mojus. Kam teko ten būti ar 
pro šalį prakeliauti, puikiai pri
simena tas žemumas, tą skurdo
ką gamtos atžvilgiu kampelį, kur 
gimė ir užaugo būsimasis Lie
tuvos prezidentas. Kur vėliau jo 
gimtinėje prie ežero išaugo gra
žūs mūriniai rūmai, o netoli ir 
erdvi, šviesi mokykla. Bet, kai 
žiauri okupacijos naktis apdengė 
Lietuvą, tai ir Užulėnio bei Lė
no apylinkėse įsitvirtino Lietuvos 
laisvės kovotojai, išėję savo 
krauju pratęsti 1918 m. Vasario 
16 d. Lietuvos nepriklausomybės 
akto, kurio vienas iš kūrėjų ir 
buvo prezidentas Antanas Sme
tona. Tų vyrų ryžtas, didvyriš
kos kovos vaizdžiai simbolizuo
ja A. Smetonos ir kitų didžia
dvasių vestą kovą dėl tėvynės 
laisvės.

-- Sopulingai baisi'kova ir li
kimas buvo tų vyrų, kurie, mums 
pasitraukus iš krašto, pakilo tęs
ti Lietuvos nepriklausomybės ak
to. 30,000 kapų įrodė, kad tas 
laisvės nevertas, kas negina jos. 
Jų neužmirštami pavyzdžiai te
šviečia mums kelią ilgos distan
cijos kovos kelyje už Lietuvos 
laisvę, -- tęsė jis toliau pasa
kojimus.

— Pagarba Illinois lietuviams 
gydytojams, kad jie prisimena 
paskutiniuosius Lietuvos didvy
rius: praėjusiais metais didvy
rių pagerbimo koncertui su Ver
di "Reųuiem" paskirdami stam
bią auką, o taip pat ir šių metų 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo proga juos pagerbdami. 
J visą tai tegu atsiliepia neuž
mirštami Lietuvos partizanų poe
zijos žodžiai:

Sunkus ir kruvinas mus kelias, 
Mūs partizanų Lietuvos, 
Bet dar sunkesnės tos 

grandinės,
Uždėtos priešo Lietuvos... 

baigė įdomius pasakojimus, ats- 
kleidžiusius partizanų kovas 
žurn. VI. Ramojus.

Sekančiu kalbėtoju buvo pris
tatytas pik. V. Grudzinskas, bu
vęs Klaipėdos "Maisto" bendro
vės direktorius, neseniai atvykęs 
iš Lietuvos.

• Iš kruopščiai paruošto ilgo stu
dijinio straipsnio, jis atrinko ir 
perdavė santraukas iš Lietuvos 
ekonominio, švietimo ir sanita
rinio gyvenimo. Jo paskaita buvo 
nepaprastai įdomi ir spauda turė
tų pasirūpinti, kad ji būtų pateik
ta ištisai. Jo žodžiai labai vaiz
džiai atskleidė nūdienį Lietuvos 
gyvenimą.

Baigdamas paskaitą, jis trum
pai palietė bendradarbiavimo 
klausimą ir davė gražų oratoriš
ką atsakymą. Su kuo norima 
bendradarbiauti, ar su partija, 
ar su liaudimi, su visais žmonė
mis? Jei kas nori su partijos pa
reigūnais — durys atviros, bet 
jei kas siekia ryšio su tėvynės 
gyventojais, su tauta, tie atsidurs 
prie geležinės užtvaros. Kaip ga
lima bendradarbiauti, jei nėra 
laisvės, jei negali pasakyti ką 
nori. Jei tu laisvai ten negali 
nuvykti ir lankyti tėviškes, o taip 
pat ir jie čia atvykti.

Po paskaitos buvo paklausimai 
. ir atsakymai. O jų daug. Taip 
ir nesimatė galo, kada nustos 
kilusios rankos, prašančios žo
džio.

Laikrodis skubėjo į vidurnak
tį. Dr. Algirdas Julius Ramonas 
baigė minėjimą dėkodamas 
kalbėtojams žurn. VI. Ramojui 
ir pik. V. Grudzinskui, taip pat

PRASMINGAI ATŽYMĖTAS
DEŠIMTMETIS

Kiekvienas lietuviškas laimė
jimas kurioje nors srityje yra 
malonus ir džiuginantis reiškinys 
visiems mums, sudarantiems 
nors ir mažą, bet dar neištirpu
sią šio krašto gyventojų masė
je savąją tautinę grupę. Kiek
vienas paskiro lietuvio laimėji
mas aukštesnį mokslo laipsnį 
gavus praturtina mūsų išeivi
ją nauju intelektualu; kiekvienas 
profesinis ar verslo srityje mū
sų tautiečių atsiekimas įgalina 
ir visus lietuvius vertai didžiuo
tis, kad mūsiškių įvairiose sri
tyse neatsiliekama.

Vienu iš tokių teigiamų mūsų 
lietuviško gyvenimo padangėje at - 
siekimų galima laikyti ir vienos 
profesinės įstaigos "Venta Engi
neering Co., Inc." gyvavimo de
šimtmetį. Tokiu pavadinimu ši 
lietuviška braižykla buvo įsteig
ta ir įkorporuota Illinois valsty
bėje 1956 m. vasario mėn. 6 d.

Šios braižyklos pagrindinis dar^. 
bas yra paruošimas brėžinių plie
no fabrikatoriams. Iš šios brai
žyklos išėję brėžiniai yra padė
ję iškilti ne vienam fabrikui, til
tui, plieno liejyklai, ligoninei ir 
daugeliui kitokių pastatų.

Kaip ir pats šios įstaigos pa
vadinimas, taip ir joje dirbantie
ji daugumoje yra lietuviai. Lietu
vių kalba yra vartojama darbo me - 
tu, nežiūrint, kad dirbančiųjų tar
pe yra ir amerikiečių.

Nuo pat lietuviškos braižyk
los įsisteigimo keliolikai lietu
vių, daugumai iš jų jau turėju
sių technišką pasiruošimą, bet 
dirbusių kitose srityse, buvo su
darytos sąlygos dirbti savo spe
cialybėje.

Per visą bendrovės gyvavimo 
laiką "Venta Eng. Co., Inc." ne
pamiršo ir lietuviško gyvenimo 
reikalų, remdama mūsų švietimo 
institucijas, jaunimo organizaci

gausiai susirinkusiems daly
viams. Dr. Vida Tumasonienė, 
moterų pagelbinio vieneto pir
mininkė, prisegė gėles poniai 
Grudzinskienei, kuri, vyrui pate
kus į vokiečių kacetą, pasitrau
kė į Vakarus su 4 mažomis 
mergaitėmis ir parodė didelio 
moteriško ryžto, motiniškos 
meilės ir aukos, jas užauginda
ma ir išmokslindama.

Lauke spragsėjo šaltis, laikro
dis naują dieną skelbė, o gydy
tojai būriu apstoję klausinėjo VI. 
Ramojų apie partizanų kovas, o 
V. Grudzinską apie tenykštį gy
venimą.

Vytautas Kasniūnas 

Kompozitorius D, Lapinskas supažindina deklamatorius su savo nau
juoju muzikiniu kūriniu. Iš kairės: D. Lapinskas, M. Pakalniškytė ir 
L. Barauskas. Muz. D. LapinskoCantata -declamata "Mirusiems mū
sų mylimiesiems" bus atlikta vasario 26 d. Jaunimo Centre, Chica
goje. P. Petružio nuotrauka

jas, Lietuvių Operą, aukodama, 
spaudai ir be pertraukos per vi
są dešimtmetį išlaikydama vieną 
Vasario 16-sios gimnazijos moki
nį.

Norėdami prasmingesnių būdu 
atžymėti šią dešimties metų gy
vavimo sukaktį, jos savininkai Al
bertas S. Vengris ir Adolfas L. 
Jelionis nutarė padidinti LF na
rių eiles, įstodami į jį su $1,000.

šia proga Šarkos restorane 
suruoštoje vakarienėje, kurioje 
dalyvavo braižyklos bendradar
biai ir bičiuliai bei visi braižyklo
je dirbantieji su šeimomis, LF 
atstovui p. A. Rėklaičiui buvo 
įteiktas $1,000 čekis. Jį priim
damas ir perduodamas LF valdy
bos vardu linkėjimus gražiai klės - 
tinčiai lietuviškai bendrovei ir to
liau sėkmingai gyvuoti, p. A. Rėk
laitis pažymėjo, kad šitoks bodas 
sukakčiai atžymėti yra naudingas 
dviem požiūriais: viena, naujai į 
LF įstojusioji Ventos bendrovė 
prisideda prie lietuviškojo kultū
rinio darbo veiklos; antra, savo 
pavyzdžiu patrauks ir kitas lie
tuvių profesines ar verslo įmones 
papildyti vis didėjantį LF narių 
skaičių.

Jauki nuotaika palydėjo besi
skirstančius pobūvio svečius. 
Venta Eng. Co., Inc. linkėtina ir 
toliau šiuo gražiu lietuvišku 
darbštumu savo kelią antra n de- 
Šimtmetin tiesti.

S.R.

• Inžinierių ir Architek
tų žmonų klubas Chicagoje 
savo susirinkime, įvykusia
me sausio mėn. 22 d. p. 
Vengrių bute, išsirinko 
naują valdybą, kurią suda
ro: pirm. I. Kirkuvienė, E. 
Kolosovienė, N. Banienė, D. 
Statkienė ir B. Nainienė.

* KOSTO OSTRAUSKO viena
veiksmės dramos "Duobkasiai" 
(dedikuota Algimantui Mackui) 
pastatymas bus vasario 26 d. Jau- 
nimo Centre Chicagoje. Pastaty
mas Jurgio Blekaičio. Dekoraci
jos Algirdo Kurausko. Aktoriai: 
Algimantas Dikinis, Dalia Jukne
vičiūtė ir Vytautas Juodka. Bilie
tai gaunami "Marginiuose".

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ


	1966 Vas.25 0001
	1966 Vas.25 0002
	1966 Vas.25 0003
	1966 Vas.25 0004
	1966 Vas.25 0005
	1966 Vas.25 0006
	1966 Vas.25 0007
	1966 Vas.25 0008

