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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BIJO PERGALES
SENATO UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJOS 
PIRMININKAS BIJO KARINĖS PERGALĖS 
VIETNAME DAUGIAU NEGU... PRALAIMĖ
JIMO, NES PERGALĖ NEATNEŠUSI GERŲ 
VAISIŲ EUROPOJE, O AZIJOJE JI GALINTI 

PRIVESTI PRIE KARO SU KINIJA ...

----- Vytautas Meškauskas --------
Senato užsienio reikalų 

komisijos pirmininkas J. 
William Fulbright (dem. 
Ark.) sekmadienį, kalbėda
mas ABC televizijos pro
gramoje Issues and An- 
swers, prisipažino, kad jis 
daugiau bijąs amerikiečių 
karinio laimėjimo Vietna
me negu ko kito. Toks se
natoriaus pareiškimas tuo 
metu, kada per 200,000 
JAV karių yra įvelti į žūt
būtinę kovą toje pietryčių 
Azijos šalyje, yra daugiau 
negu keistas. Negali saky
ti, kad senatorius neturė
tų visai jokio pagrindo tai 
baimei, tačiau tas pagrin
das yra daugiau fantazijos 
negu realaus apskaičiavimo 
vaisius. Jis teisingai nuro
dė, kad karinė pergalė Eu
ropoje neatnešusi gerų vai
sių, tačiau taip tvirtinda
mas jis užmiršo paminėti, 
kad dabartinė būklė Euro
poje susidarė ne dėl to, kad 
amerikiečiai sumušė vokie
čius, bet dėlto, kad jie leido 
ta savo pergale pasinaudoti

* AUSTRALIJOS VYRIAUSY
BE pareiškė padidinsianti 3 kar
tus savo Įtarių kontingentą Viet
name. Dabar ten yra 1,500, o 
numatoma pasiųsti 4,500, t. y. 
daugiau nei australų karių buvo 
pasiųsta Į Korėją.

* KITI JAV SĄJUNGININKAI 
bei šiaip JAV parama besinau
dojantieji kraštai tęsia savo pre
kyba su komunistiniu Š. Vietna
mu. Pats gynybos sekretorius 
McNamara patvirtino, kad 1965 
m. iš 500 laivų, iškrovusių pre
kes Haiphongo uoste, 257 pri
klauso sąjungininkams, kurių gi 
vėl apie 10 j mėnesį buvę — 
anglų laivai.

Reikia neužmiršti, kad š. Viet
namas dar yra aprūpinamas ge
ležinkeliais ir oro keliais Sov. 
S-gos ginklais ir kt. reikmeni
mis. Neveltui gi 5. Vietnamo 
premjeras pareiškė, kad "nuga
lėsime amerikonus Sov. S-gos 
ginklais".

* PREZIDENTO JOHNSONO 
POLITIKĄ Vietname remianti 
JAV studentų grupė, pasivadinu
si Student Committee for the 
Defense of Vietnam, jau turi 
surinkusi pusę milijono studen
tų parašų peticijai ir skaito, 
kad akcija dar tik Įpusėta.

* kongresmanai sidney 
YATES IR ROMAN PUČINSKU 
vadovavę liberalų grupei užkirs
ti lėšų paskyrimą priešameri- 
kinės veiklos komisijai veikti, 
surinko tik 24 balsus.

* PREZIDENTAS JOHNSO- 
NAS atmetė de Gaulle pasiūly
mą tartis dėl reformų NATO 
konstrukcijoje ir dėl prancūzų 
pretenzijų perimti jos teritori
joje esančių JAV ir kt. valsty
bių karinių bazių kontrolę. Prez. 
Johnsono nuomone, bet kokios 
tais klausimais derybos bus ve
damos dalyvaujant visiems NATO 
nariams. 

sovietams, žinoma, galima 
aiškinti, kad amerikiečiai 
be reikalo įsikišo į karą Eu
ropoje ir būtų geriau pada
rę leisdami daugiau nukrau
juoti ir Hitleriui ir Stalinui, 
ir tik po to padiktavę savo 
sąlygas, išlaikydami tam 
tikrą jėgos balansą. Padė
tis būtų kitokia ir tuo at
veju, jei ir įsimaišę į karą, 
būtų palikę Vokietiją stip
ria atsvara prieš Sovietų 
Sąjungą. Dėl to, kad prezi
dentas Rooseveltas pridarė 
daugybę klaidų, nėra jokios 
abejonės, tačiau visa tai 
priklauso praeičiai. Vienin
telė iš to nauda tėra — pa
moka ateičiai.

Ir kaip tik tai turėdami 
galvoje, grįžtame prie pa
dėties Vietname. Fulbright 
teigia, kad pietryčių Aziją 
reikia neutralizuoti. Tai pa
darius, Kinija ten turėtų 
didelę įtaką, tačiau nedo
minuojančią. Girdi, ten bū
tų kažkas panašaus į JAV- 
Meksikos santykius!

Atrodo, kad senatoi ius 
negali įžiūrėti skirtumo 
tarp JAV ir Raudonosios 
Kinijos. JAV yra labai tur
tingas kraštas, kuris gali 
išsiversti savo resursais be 
jokios kaimynų "pagalbos”, 
tuo tarpu Kinija yra skur
dus skruzdėlynas, kuriam 
reikalinga nauja erdvė ir 
maistas. Pietryčių Azijos 
kraštai yra gana tankiai 
apgyventi, tačiau jie, ypa
tingai pietinis Vietnamas, 
gali pagaminti milžinišką 
ryžių perteklių, taip reika
lingą Kinijai. Kaip tik čia 
pravartu atsiminti nacių 
Vokietijos politiką užim
tuose Rytų kraštuose. Nėra 
jokios abejonės, kad ji būtų 
ten susilaukusi didelių sim
patijų, jei būtų vedusi žmo
nišką politiką, tačiau jos ji 
nevedė ne tik dėl savo ideo
logijos, bet ir dėl savo ne
turto, kuris vertė kaip ga
lima daugiau užimtus kraš
tus apiplėšti. Panašiai yra 
ir su Raudonąją Kiniją. Ją 
į ekspansiją ir agresiją stu
mia ideologija ir neturtas.

Antra vertus, Kinija 
šiandien nėra tokia galybė, 

Valymas Ghanos respublikoje...

kokia Vokietija buvo 1939 
metais. Kariniai žiūrint, 
nūdienė R. Kinija daugiau 
priminti! Vokietiją Hitlerio 
viešpatavmo pradžoje. Nė
ra jokos abejonės, kad, nu
matant netolimą ateitį, ta
da buvo galima griebtis 
tam tikrų žygių, kad tą 
ateitį pakeisti, tačiau nebu
vo nei noro, nei valios. Ta 
prasme šiandien padėtis 
yra kiek panaši. Ir dabar 
nėra nei noro nei valios. Pa
dėtis yra tačiau ir skirtin
ga, nes spekuliuodamos ta 
noro ir valios stoka, R. Ki
nija ir Sov. Sąjunga pastū
mėjo šiaurinį Vietnamą į 
tokius žygius, kurie galų 
gale išprovokavo JAV ka
rinę intervenciją.

Taip susiklosčiusioje būk
lėje prezidentas Johnsonas 
pagaliau yra priverstas 
siekti karinio laimėjimo. 
Visai teisingai pereitą sa
vaitgalį rašė Joe Alsopas iš 
Washingtono:

"Užuot plepėjęs apie es- 
kaliaciją, šis miestas geriau 
padarytų pradėjęs kalbėti 
apie Vietnamo karo laimė
jimą”.

Prisimindamas eskaliacl- 
jos — karo išplėtimo, bai
mę, Alsopas pastebi, kad 
tie, kurie to prisibijo, tylo
mis apeina faktą, kad ne 
Washingtonas, bet priešas 
plečia karo veiksmus. J<i 
Viet-Congas, t. y., komu
nistiniai partizanai, būtų 
tik lokalinis reiškinys, JAV 
visai nereiktų turėti Viet
name tiek daug kariuome
nės, būtų užtekę 'karinių 
patarėjų’. Iš tikro gi, ne 
komu nistiniai partizanai, 
bet jų reguliari kariuome
nė, kurią šiuo laiku sudaro 
apie 10 divizijų, yra okupa
vusi didelę pietinio Vietna
mo dalį ir ją valdo, ima mo
kesčius bei vyrus į savo da
linius.

Pagal kiniečių partizanų 
taktiką, 'išvadavimo karas’ 
dalomas į tris fazes. Pir
moje atliekamas tik orga
nizacinis darbas, antroje 
puolama mažais daliniais, 
tais puolimais priešas var
ginamas, o kai jo moralė 
palaužta, pradedama tre
čioji fazė. Tuo atveju jau 
puolama dideliais jungi
niais didesni miestai ir sie
kiama greitesnės pergalės.

Paskutiniomis žiniomis, 
Vietname komunistai pra
dėjo trečią fazę, nors pagal 
jų pačių taisyklės, šiuo lai
ku vistiek dar reiktų lai-

Tautinių šokių grupė "Žilvinas" šoka Vasario 16 minėjime Philadelphijoje. V. Gruzdžio nuotrauka.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI PHILADELPHIJOJE
Lietuvos Nepriklausomy

bės sukakties minėjimas 
buvo atšvęstas vasario 20 
d. Lietuvių Muzikinėje sa
lėje, dalyvaujant virš trijų 
šimtų žmonių. Tą dieną iš 
ryto Šv. Andriejaus bažny
čioje įvyko iškilmingos pa
maldos, kurias laikė svečias 

kytis antros fazės taktikos,
t. y. smogti mažais dali
niais ir tuojau pat bėgti. 
Tiesa, ir dabar jie nepuola 
didesnių miestų, o tik ma
žesnius kaimus, tačiau jie 
dabar yra priversti operuo
ti didesniais junginiais, 
kaip batalijonas ar pulkas, 
kurie sudaro jau apčiuopa- 
mą objektą amerikiečių 
'ieškojimo ir sunaikinimo’ 
akcijai. Ir kaip tik didesnio 
masto kautynėse amerikie
čiai gali patirti žymiai ma
žesnių nuostolių savo pra- 
nešesnės technikos pagal
ba.
Atrodo, kad komunistams 

būtų naudingiau laikytis II 
fazės taisyklių laukiant to 
laiko, kada amerikiečiams 
karas nusibos, todėl jų per
ėjimas prie trečios fazės 
sukelia nemažą galvosūkį. 
Čia galimas ir toks patiek
tos mįslės sprendimas, kad 
Hanoi karas darosi vis ma
žiau ir mažiau malonus. 
Komunistai nori galimai 
greitesnės pergalės ir užtat 
jie iki šių metų pabaigos 
žadą pietiniame Vietname

(Nukelta į 2 psl.) 

iš Baltimorės kun. K. Pu- 
gevičius.

Pamaldose dalyvavo vie
tos organizuotas jaunimas 
su savo vėliavomis, jų me
tu porą giesmių pagiedojo 
sol. O. Pliuškonienė. Akade
minėj dalyj Lietuvių Tauti
nio ansamblio choras sugie
dojo JAV himną. Prel. V. 
Martusevičius paskaitė in- 
vokaciją. Pagerbus žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, žo
dį tarė JAV Atstovų Rūmų 
narys William Cahili. čia 
jis užjautė lietuvių tautą 

V, Gruzdžio nuotrauka.
Antanas Sniečkus kalba Vasario 16 minėjime Philadelphijoje.

dėl ištikusios nelaimės — 
bolševikinės priespaudos — 
įtikinėdamas, kad šitoji jai 
padaryta skriauda vėl bus 
atitaisyta ,t. y. Lietuva bus 
laisva. Sakė, jog nesąmonė, 
kad Lietuva turinti tokią 
garbingą praeiti ir buvusi 
laisva tarp kultūringu tau
tu valstybė, jei būtų ati
duota amžinai svetimųjų 
primesta vergijos jungą 
vilkti. Ragino būti ištver
mingiems besirūpinant ir 
besistengiant vėl atkurti 
lietuvių tautos laisvę ir ne
priklausomybę. Jo kalba 

buvo, palydėta audringu plo
jimu.

Buvo priimta keletą re
zoliucijų, kurias paruošė 
vietos visuomenės ir VLIK 
veikėjas Jonas Stikliorius.

Pagrindinis kalbėt o j a s 
buvo Antanas Sniečkus, 
vienas iš organizatorių lie
tuvių eisenoje į Washingto- 
ną ir i Jungtinių Tautų bu
veinę New Yorke. Savo kal
boje jis trumpai apibūdino 
Vasario šešioliktosios die
nos ir šių Jaunimo Metų 
prasmę, o taip pat sudaryto

Komiteto Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti pir
muosius laimėjimus. Gvil
dendamas kovos būdus ir 
priemones Lietuvos laisvę 
beginant, priminė W. Chur- 
chillio žodžius, kurs sun
kiose savo tautos dienose 
savo tautiečiams liepė būti 
kantriems ir nesigailėti 
kraujo, prakaito ir ašarų, 
kad pergalę laimėjus. Tvir
tino, kad tik daugiau savi
mi pasitikėdami laužiame 
sunkius darbus ir nušalina
me atsiradusias įvairias

(Nukelta į 2 psl.)
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PASTABOS IR NUOMONĖS Vytautas Meškauskas

TIES METMENŲ DEŠIMTU NUMERIU...
"Išeini viešumon, — 

tesėk ir nemalonius 
brūkštelėjimus oriai 
(be gvolto) atlaikyt”.

B. K. Naujokas, 
Dirvos 23 Nr.

Naujas Metmenų Nr. pa
prastai padaro perversmą 
mano nusistovėjusioje ru
tinoje. Perskaitau vienu 
ypu, o tai nemaža knygutė 
— šį kartą 192 psl. Dėl to 
tenka apleisti svetimų laik
raščių lektūrą, ieškant kuo 
pasidalinti su Dirvos skai
tytojais. Paskui reikia sku
bėti, kad vėl grįžtum į nu
sistovėjusią tvarką .. .

Nepaisant tokių nemalo
numų, Metmenys man pa
tinka. Man patinka nuola
tinis ŽMOGAUS ieškoji
mas. Tas žmogaus, jo lais
vės ir įpareigojimų kultas, 
mumyse buvo.gerokai ap
leistas dėl suprantumų prie
žasčių. Tautinio atgimimo 
laikais priešakyje buvo sta
toma tauta, o m atskiras 
individas. Tas pats buvo ir 
kiek vėliau, visoje Europo
je siautėjant vienokio ar 
kitokio masto totaliniams 
režimams. Už tat Metmenų 
žmogaus iškėlimas mums 
šviežias ir būtinai reikalin
gas.

Bet kas gražu ir visai aiš
ku teorijoje ar meno vei
kaluose, sukelia nemažų ne
aiškumų praktikoje. Tai 
labai gražiai paliudija 'pe
titu’, smulkiu šriftu, su
rinkta Metmenų dalis, kuri

Bijo pergalės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sutelkti net 20 savų divizi
jų. Galimas daiktas, kad jie 
nori dabar išnaudoti tą psi
chologinį momentą, kurį 
sudarė senatorius Fulbrig- 
tas ir jo bendraminčiai, 
gąsdindami karo su Kinija 
galimybe. Laimei, Fulbrig- 
to šalininkų skaičius mažė
ja.

Geriausiai tai įrodo sena
toriaus Robert F. Kennedy 
išsišokimas, siūlant tartis 
su Viet Gongu dėl koalici
nės vyriausybės Vietname. 
Reakcija krašte buvo tokia, 
kad, anot paskutinio U. S. 
News & World Report Nr., 
vienas respublikonų sena
torius, paklaustas, ar sena
torius Robert F. Kennedy 
pakenkė sau tuo pasiūlymu, 
atšovė: "Pakenkė sau? Po 
velnių (heli), jis nusilaužė 
abi kojas". Roberto jaunes
nysis brolis šen. Edvvard F. 
Kennedy (dem. Mass.) pra
eito sekmadienio NBC te
levizijos programoje Meet 
the Press bandė brolio ir 
savo pozicijas pataisyti, 
aiškindamas, kad jie abu 
ptritarią prezJidento politi
kai, siekiančiai išpildyti 
JAV įsipareigojimus, ta
čiau su Viet Congu vistiek 
būtų neprošali pasitarti, 
nes jis nevisai priklauso 
nuo Hanoi. Ta prielaida ta
čiau nėra paremta jokiais 
žinomais daviniais. Pats 
senatorius Edvvardas nega
lėjo paminėti bent kokios 
pavardės žmogaus, su ku
riuo būtų galima tartis. 
Tiesa yra ta, kad vadina
mas Tautinis Išvadavimo 
Frontas, politinė Viet Con- 
go iškaba, yra sudarytas iš 
pietiniam Vietnamui visai 
nežinomų asmenų, kurie 
klauso Hanoi. Savaime 
aišku, kad su jais negali bū
ti jokios kalbos ir būtų bai
siausia klaida juos įsileisti 
į Saigono vyriausybę.

Tokie pareiškimai palie
ka kartų įspūdį, kad di
džiausi JAV laimėjimo prie
šai slypi ir toliau ne piet
ryčių Azijos džiunglėse, o 
Washingtono politinėse 
kombinacijose.

nepaisant tokio "nužemini
mo", skaitytojų paprastai 
pirmiausiai yra perskaito
ma. Nuo jos ir pradėsiu.

Metmenų vyr. redakto
rius ir 'spiritus movens’ 
Vytautas Kavolis visai tei
singai konstatuoja, kad gy
vename ideologijų išsekimo 
amžiuje. Gerovės laikais tai 
s u p r a n t amas reiškinys. 
Kam ideologija, jei visiems 
gerai arba bent nelabai blo
gai? Ideologija paliekama 
ūkiškai atsilikusiems kraš
tams. Ideologiją Kavolis 
ragina pakeisti tam tikru 
moraliniu impulsu, nes tik 
juo atsižviežinusi lietuviš
koji visuomenė gali išbrįsti 
iš "įspūdingai gilėjančių sa
vo moralinio provincializ
mo pelkių".

Sekančiame tačiau pus
lapyje prasideda V. Raste- 
nio paskaita, skaityta 1965 
m. balandžio 24 d. Chicago
je, kur ieškoma politinės 
... ideologijos.

Bet pirmiausia: kas yra 
Vincas Rastenis? Toks 
klausimas turbūt nekyla 
Dirvos skaitytojams, o 
Metmenų skaitytojams į jį 
atsako Leonas Sabaliūnas 
trumpoj, šiltoj apibraižoje: 
Rastenis iš arčiau. Ten tei
giama, kad Rastenis esąs 
tautininkų viršūnėje, jei ne 
pats, tai bent Rastenio-Ne- 
micko "ašies" dalis!

Kas gi yra tautininkai, 
kokios jie politinės kryp
ties? Dauguma tautininkų 
atsakytų turbūt, kad tai 
esanti vidurio srovė, gal 
net dešinė, bet tik ne kairė.

Čia ir prieiname prie 
staigmenos. Rastenis savo 
paskaitoje griauna mitą, 
kad tik "dešinė" politikoje 
yra geras reiškinys ir gie
da himną "kairei". Man pa
sidarė kiek nejauku klau
sant paskaitos, negeriau ją 
ir skaitant po L. Sabaliūno 
pristatymo. Tiesa, tautinin
kai turėjo nemažai kliuvi
nių su savo ideologijos kon
statavimu, tačiau, jei su
tikti su Kavolių, kad ideo
logijų amžius pasibaigė, 
Tautininkų Sąjūdis ir to
liau galės labai patogiai iš
siversti be ideologinių to
mų, amerikonišku pavyz
džiu bėgamiems reikalams 
priimdamas savo 'platfor
mas'. Bet Rastenis savo pa
skaitoje, pavadintoje "Pa
simetimai tarp kairės ir de
šinės, Lietuvos ir Ameri
kos" pasigenda kažkokios 
tvirtos, visiems lietuviams 
būtinai primestinos, politi
nės ideologijos: "ne iš ša
lies skambančiais šūkiais, 
o mūsų intelekto rodykle 
vadovaujantis patikrintas 
tolesnio mūsų visuomeni- 
nio-politinio kelio brėžinys, 
didžiai reikalingas išbristi 
iš gausių pasisakymų tarp 
kairės, dešinės, Amerikos 
ir Lietuvos".

Kaip minėjau Rastenis 
atmeta politinę 'dešinę', jis 
aiškiai simpatizuoja 'kai
rei', nors ir sakosi niekam 
nenorįs primesti savo pa
žiūrų. Kaip ten būtų, kur 
kokia ideologija esanti rei
kalinga ...

Taip kiek jau išbaidytas 
konservatyvus skaitytojas 
turėtų visai išsigąsti per
skaitęs Algimanto P. Gu- 
recko rašinį: "Laisvės ko
vos metodiką peržiūrint". 
Jame , tarp kitko, autorius 
konstatuoja, kad "Lietuvo
je vidaus santvarka negali 
būti sprendžiama, visai ne
atsižvelgiant bendros Rytų 
Europos situacijos. Wilhel- 
mo Uracho išrinkimas Min
daugu II 1918 m., neriboto 
parlamentarizmo demokra
tijos laikotarpis 1922-1926. 
m. ir pagaliau 1926-1940 m. 
autoritarinis režimas Lie
tuvoje sutapo su atitinka
momis, tuo laiku Rytų Eu
ropoje vyravusiom valsty

binio gyvenimo sistemomis 
ir formomis". Dabar auto
riui atrodo, kad komuniz
mas ilgai išsilaikys Rytų 
Euiopoje ir ateitis • "pri
klausys nuo pasaulio komu
nistinio judėjimo tolesnės 
evoliucijos ir ypač jo įsi- 
stiprinimo ar subliškimo 
Rytų Europoje".

To akivaizdoje autorius 
siūlo "pasakyti saviems ir 
svetimiems, kad mes kovo
jame ne su režimu, bet su 
svetima priespauda, ne dėl 
vienos ar kitos santvarkos, 
bet dėl lietuvių teisės turė
ti savo atskirą valstybę".

Tokiu pasiūlymu autorius 
artinasi prie tų, kurie tei
gia, kad tik komunistai ga
li nulemti Lietuvos ateitį ir 
todėl reikia remti jų pa
stangas kovoti su 'rusiškuo
ju imperalizmu’. Ta mintis, 
man rodos, dažnai nors ir 
slaptai , pasitaiko turbūt 
visų mūsų partijų veikėjų 
galvosenoje. Nevisai ryškio
je formoje ją galima iš
skaityti ir liaudininko Pra
no Zundės paskaitoje San
taros-Šviesos suvažiavime, 
atspausdintoje tame pačia
me Metmenų Nr.

Tuo keliu einant logiškai 
prieisime prie zoologinio 
šovinizmo, kuriam nėra vie
tos bet kokiam žmonišku
mui ar Kavolio propaguo
jamam moraliniam impul
sui.

Čia reikia pastebėti, kad 
mūsų 'reikalavimas' Lietu
vai sudaryti nepriklausomą, 
nors ir komunistinę valsty
bę, nieko nepakeis. Paliki
me tą uždavinį lietuviam 
k o m u n i s tam Lietuvoje. 
Kiekviena lokalinė valdžia 
stengiasi gauti galimai di
desnę savivaldą, tačiau vi
siems komunistiniams re
žimams Rytų Europoje yra 
reikalinga stipri... Sovie
tų Sąjunga, kuri tik viena 
išlaiko visus tuos režimus 
Europoje. Nebus jos, neliks 
ir tų režimų. Todėl per daug 
nepasitikėkime ir lietuvių 
komunistų pastangomis iš
sivaduoti iš Maskvos glo
bos. Jie žino ant ko jie sėdi.

. čia man ateina visai nuo
dėminga mintis. Jei mes sa
vo reikalavimais, pareikš
tais kokį nors gražų savait
galį, iš viso nieko negalim 
pakeisti, kodėl nepasilikti 
prie seno ir visai gražaus 
ilgesio: nepriklausomos ir 
visai gražios, žmoniškos, su 
visais moraliniais impulsais 
ir pagarba svetimai nuo
monei bei pažiūrai, Lietu
vos? Kai kada svajonės pa
sirodo realesnės negu šalti, 
šia diena paremti, opurtu- 
nistiniai apskaičiavimai.

# * *
Grįžtant prie stambesniu 

šriftu surinktos Metmenų 
dalies, reikia pastebėti, kad 
ten randame keletą įdomių, 
greitai nesestančių straips
nių rkaip J. Blekaičio apie 
Ostrauskos draminę kūry
bą, ir du straipsnius apie 
Krėvę: Vinco Maciūno — 
Incidentas dėl Skirgailos 
premjeros, ir A. Baltaragio 
— Krėvės sovietinio trak
tavimo raida. Literatūrinė
je dalyje Katiliškis debiu
tuoja kaip poetas.

Šiame numeryje bandoma 
išsiaiškinti katalikų-libera- 
lų santykius. Draugo bend
radarbis A. Rimvydas rašo, 
kaip jam atrodo liberalai ir 
prieina išvados, kad gal ir 
turimas bendras "žmoniš
kas" tikėjimas. V. Kavolis 
sakosi sutikęs daug "nepa
žįstamu draugu”... "Atei
tyje". ‘

Metmenys gaunami: Ra
mojus Vaitys, 615 Hinman 
Avė., Evanston, III.

Antanas Sniečkus, pasakęs pagrindinę kalbą Vasario 16 minėjime Philadelphijoje, su minėjimo or
ganizatoriais stebi meninę programą. Nuotraukoje iš kairės: Antanas Sniečkus, preb dr. V. Martuse- 
vičius, skaitęs invokaciją, LB Philadelphijojs apyl. pirm. inž. Juozas Ardys, atidaręs minėjimą ir 
LB pietryčių apyg. pirm. adv. St. Maukas, pravedęs oficialią minėjimo dal|. V. Gruzdžio nuotrauka

Meninėje dalyje savo pro
gramas gražiai atliko Lietu
vių Tautinio ansamblio cho
ras, lietuvių studentų tau
tinių šokių grupė Žilvinas 
ir Vinco Krėvės mokyklos 
mokinių grupelė Šarūnas, 
kurie tiek paskirai pasi- 
reikšdami tiek ir kartu pa
sigėrėtinai pašoko ir padai
navo.

Čia turėta ir staigmena. 
Minėjimo programoje ne
skelbti įžygiavo Aqua 
String Band muzikantai, 
kurie įprastiniame Naujų 
Metų — Mummers Parade 
— Philadelphijoje lietuvių 
grupę atstovavo pasivadini- 
mu: Lithuanian Fantasy. 
Jų vadovas — kapitonas 
yra lietuvis Edvardas Venc
kus, šiais metais laimėjęs 
savo grupei 2.070 dol. pre
miją ir pats dar gavęs iš to 
pasirodymo konkurso komi
sijos 75 dol. reprezentacinės 
premijos.

Minėjimas baigtas Lietu
vių tautos himnu. Laisvini
mo reikalams surinkta apie 
2,000 dol. Patį minėjimą or
ganizavo, tvarkė ir jį pra
vedė mūsų jaunesnioji kar
ta.

Įpavakarėjus, Vasario še

šioliktai šventei pravesti 
programos koordinatorius 
ir A. L. T. S-gos Philadel
phijos skyriaus pirm. inž. 
V. GruzdySjglobodamas sve
tį A. Sniečkų, pasikvietė 
būrelį visuomenės narių 
prie arbatėlės pasidalinti 
šventės įspūdžiais. Nuota- 
kingai praleista keletas va
landų jaukioje šeimininko 
pastogėlėje ir be kitą ko už- 
kliūdant ir šio meto mūsų 
gyvenimo aktualijas ir lie
tuvybės bei tautos išlikimo 
reikalą bei iš to kylančias 
problemas. Centrinių pokal
bių sukėlėjų ar disputų 
varpsteliu buvo laikomas A. 
Sniečkus, kurs visais klau
simais domėjosi ir į juos 
tinkamai atsakė, o tai buvo 
ryškus pavyzdys tiems jau
niems, kurie rengiasi per
imti iš vyresnės kartos mū
sų tautos ir valstybės toli
mesnį likimą. V. Gruzdžiui 
ir jo gyvenimo palydovei 
Aleksandrai , suruošusiems 
tokį malonų priėmimą ir 
nuo taikingą pasivakaroji- 
mą, tikrai priklauso gili pa
dėka.

J. Bubelis

LIETUVIŠKOS KNYGOS,
PLOKŠTELĖS,
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

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

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

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

Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos Philadelphijoje mokiniai stebi Vasario 16 minėjimo programą, 
V, Gruzdžio nuotrauka

PHIlflDElPHIJOJ
(Atkelta iš 1 psL) 

kliūtis mūsų gyvenimo ke
lyje. Nesitikėkim, kad kiti 
vestų mūsų laisvės kovą. 
Nesame vieni ir tokių drau
gų pasiieškokime daugiau, 
o kad mūsų tauta maža, ne- 
aimanuokim, bet žinokim: 
kad ir mažas kupstas dide
lį vežimą paverčia.

Daugiau supraskime pa
reigos ir didesnės mūsų vi
sų vienybės bei susiklausi- 
mo vertę. Kad įskaudinus 
mūsų krašto užgrobiką ir 
iš jo kruvinų nagų susigrą
žinus tautai laisvę, čia mes 
laisvame pasaulyje gyven
dami stipriau pakrutėkime, 
plačiai ir galingai apeliuo
kime į tokių pat laisvų tau
tų ir jų vadų sąžinę, kad 
mūsų reikalavimas būtų iš
klausytas ar mūsų krašto 
okupanto sauvaliavimas su
tramdytas. Ir savo tėvynės 
laisvinimo veikloje te nie
kas nesuabejoja ir nebando 
vietoje tūpčioti, nes mūsų 
tėvų žemės vadavimo kelias 
yra pagrįstas teisingumu ir 
laisvės siekimu, tad visur 
rodykime daugiau aktyvu
mo.

Po A. Sniečkaus žodžio 
dar buvo dairomasi kokio 
atstovo nuo valstijos guber
natoriaus ar miesto bur
mistro su sveikinimo kalba 
išeinant, bet į tą mūsų bran
gią šventę nė vienas jų ne
pasirodė ... net rašto ne
atsiuntė. Ir dabar neaišku, 
kokios jiems "druskos" 
teiktina, kad tokius mūsų 
minėjimus prisimintų. O 
gal mes patys ne taip krei
piamės ar pasirodome 
jiems, kad taip atsitinka, 
žvelgiant į šios lietuvių ko
lonijos dydį ir ją lyginant 
su tokiomis pat kitomis, 
ten (kaip spauda informuo
ja) kitaip reikalai rieda ir 
dėlto prasiveržia nuostaba.
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ARTĖJA DIRVOS ŠVENTĖ
Amerikos lietuvių laik

raščiai, atlaikę visus pradi
nius vargus ir asimiliacijos 
pavojus, pastarųjų poros 
metų laikotarpyje peržen
gė pusšimčio metų gyvavi
mo laikotarpį. Per tą 50 
metų vieni laikraščiai dėl 
įvairiausių priežasčių užsi
darė, kiti gi ne tik atlaikė 
įvairius sunkumus, bet dar
gi patobulėjo, pakilo tira
žu ir užėmė tvirtą ir nebe- 
palaužiamą poziciją gausios 
Amerikos lietuvių visuome
nės sąrangoje. Tų ne tik 
atlaikiusiu, bet ir išpopulia
rėjusių laikraščių tarpe yra 
Dirva, iš ilgalaikio savait
raščio pakilusi į tris kartus 
i savaitę leidžiamą laikraš
tį. Nors tai dar ne dienraš
tis, bet reikalavimai, įparei
gojimai ir traktavimas la
bai dažnai prilygsta dien
raščiams, kas sudaro kar
tais savotišką padėtį tiek 
redagavimo tiek ir adminis
travimo atžvilgiais.

Bet ne apie tai šiandien 
norime kalbėti, šį kartą no
rime pažymėti, kad lietuviš
kosios spaudos, jos tarpe ir 
Dirvos, vaidmuo kas kart 
labiau išryškėja ne tik lie
tuvių visuomenėje, bet ir 
įvairiaspalvėje ir sudentin- 
goje šio didelio ir galingo 
krašto tautų vaivorykštėje.

Dar taip neseniai, Dirvai 
jau kelinti metai perėjus į 
ofsetinę spaudą ir leidžiant 
3 kart į savaitę, vienas di
džiųjų Clevelando dienraš
čių savo tautybių reikalų 
redaktoriaus plunksna "iš 
inercijos” pastebėjo, kad 
tautybių spauda, turėdama 
prisitaikyti prie asimiliaci
jos proceso, pereinanti į 
anglų kalbą arba — mirš
tanti. Lietuviškoji Dirva gi 
esanti dar vienu iš "sur- 
viving weekly”. Tuoj į tą 
pastabą reagavus, minėtas 
žurnalistas sekantį rytą at
vyko Dirvos redakcijon su 
fotografu ir sekančioje lai
doje savo skaitytojus pain
formavo apie tikrąją padė
tį ir savo neapdairumą ati
taisė. Tai buvo kartu įspė
jimas ir Dirvai, kad negali
ma užsidaryti vien savame 
kiaute, bet reikalingas at
daras langas ir į ameriko
nų visuomenę,, kad toji ži
notų ir suprastų, jog Ame

MIELASIS SKAITYTOJAU:
Tegul nelieka ne vienos lietuviškos šeimos, 

kuri neskaitytų bent vieno lietuviško laikraščio! 
TO PASIEKSIME, KADA KIEKVIENAS SKAITYTOJAS TAPS 

SAVO LAIKRAŠČIO PLATINTOJU. 

Pasitarnausi savo pažįstamam ir Dirvai, jeigu 

prikalbinsi ji užsisakyti Dirvą ir tai padarysi tuojau.

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

rikos tautybių mozaika ne 
visad susidaro iš negyvų ir 
tik istoriją primenančių iš
kasenų. Tiek amerikonų vi
suomenės ir administraci
jos atstovai, tiek ir plates
nės mūsų pačių tautiečių 
eilės jau pastebėjo faktą, 
kad laikraščiui neįmano
ma augti, tobulėti tau
tiniai negyvoje, tautybių 
jūroje suskystėjusioje vi
suomenėje. Laikraštis gali 
augti, o ne tik išsilaikyti, 
tik tautiniai susipratusioje 
ir veiklioje bendruomenėje. 
Todėl Dirva, peržengusi 50 
metų amžiaus slenkstį, nė
ra atskiras augalas sausos 
uolos plyšyje, bet atspin
dys ir atgarsis gyvos, 
darbščios ir sąmoningos lie
tuvių visuomenės.

Tas ryšys su lietuvių vi
suomene ir įpareigoja Dir
vos vadovus gražią ir pras
mingą sukaktį atšvęsti ne 
uždarame ratelyje, bet kar
tu su plačiąją lietuvių vi
suomene ir toje aplinkoje, 
kurioje Dirva tik gali aug
ti ir bujoti.

Pagrindinis tos šventės 
momentas vyks gegužės 7 
d. Clevelande, Pick-Carter 
viešbutyje. Ten vyks iškil
mingas posėdis, o po to kon
certas ir balius.

Bet tai dar ne viskas. 
Nes ne visi Dirvos skaity
tojai ir rėmėjai plačiame 
pasaulyje galės, kad ir 
reikšmingose, bet palyginti, 
trumpose iškilmėse daly
vauti. Rengėjai tat ir svar
sto, posėdžiauja ir ruošia 
galimybes, kad prie reikš
mingo lietuvių spaudai is
torinio momento kiekvienas 
galėtų prisidėti ir savo var
dą įamžinti. Visoms toms 
galimybėms išaiškinti ir 
sąlygas sudaryti baigiama 
ruošti atitinkami laiškai 
Dirvos skaitytojams ir rė
mėjams. Tame darbe visu 
uolumu jungiasi Vilties 
draugijos valdyba, Dirvos 
administracija bei malonūs 
Dirvos bičiuliai ir talkinin
kai. Į tą talką yra kviečia
mi jungtis artimieji Dirvos 
bendradarbiai. Visi Į talką 
kviečiami ne užbaigtuvėms, 
bet geruose pagrinduose 
statomai ateičiai. (j. č.)

Vasario 26 d. Chicagoje įvyko Vakaras Algimantui 
Mackui. Nuotraukoje muz. Dariaus Lapinsko cantatos 
declamatos "Mirusiems mūsų mylimiesiems” atlikėjai. 
Kairėje deklamatoriai M. Pakalniškytė ir L. Barauskas, 
pianistas W. Charkowsky, komp. D. Lapinskas ir solistai 
A. Stempužienė, St. Baranauskas. Toliau matomas vyrų 
kalbantis choras (su kaukėmis) ir instrumentalistai.

P. Petručio nuotrauka

ĮSPŪDŽIAI IŠ VAKARO ALGIMANTUI MACKUI
Š. m. vasario mėn. 26 d. 

Jaunimo Centre Chicagoje 
Santara-Šviesa suruošė mi
rusio Algimanto Mackaus 
minėjimo vakarą. Tai buvo 
vienas iš originaliausių mi
nėjimų kokį teko išgyventi 
per paskutiniuosius metus 
Chicagoje. šio vakaro at
rakciją sudarė vienveiks- 
mė Kosto Ostrausko drama 
”Duobkasiai”, paskirta Al
gimanto Mackaus atminčiai 
pagerbti, ir didelė, originali 
naujiena, kompozito r i a u s 
Dariaus Lapinsko cantata 
declamata — garso ir švie
sos spektaklis ”Mirusiems 
mūsų mylimiesiems”.

Pirmojoje programos da
lyje užgirdome ištraukas iš 
Algimanto Mackaus kūry
bos, autoriaus įskaitytas 
juostoje. Mirusio poeto bal
sas, skaitant savo kūrybą, 
iš karto privertė auditoriją 
giliai susikaupti ir išgyven
ti nelemtą prieš metus įvy
kusią tragediją.

Alfonso Nyko-Niliūno žo
dis apie poetą, kaipo kūrė
ją, buvo prasmingas ir gi
liai apmąstytas.

Liūnės Sutemos naujas 
poezijos rinkinys ”Bevardė 
Šalis” yra nepaprastai ver
tingas įnašas į mūsų poezi-

Iš Kosto. Ostrausko dramos ”Duobkasiai” pastatymo. 
Algimantas Dikinis — Duobkasys I ir Dalia Juknevičiū
tė — Jauna Moteris. P. Petručio nuotrauka

ANTANAS NAKAS

ją. Ištraukas, pritaikytas 
šiam vakarui, su giliu įsi
jautimu paskaitė pati auto
rė. Eilėraščiai dvelkia gilia 

Scena iš Kosto Ostrausko dramos ”Duobkasiai”, ku
ri buvo pastatyta vasario 26 d. Chicagoje, Algimantui 
Mackui skirtame vakare. Iš kairės Algimantas Dikinis, 
Vytautas Juodka ir Dalia Juknevičiūtė. Veikalą režisavo 
Jurgis Blekaitis. Dekoracijos Algirdo Kurausko.

P. Petručio nuotrauka

mintim, naujoviškumu ir 
kažkokia tai neišsakyta ra
mybe, padengta liūdesio, 
nerimo ir naujų išgyvenimų 
ieškojimo šydu. Gaila, kad 
autorė pašykštėjo daugiau 
žodžių savo "broliui”, savo 
artimam, taip anksti mus 
palikusiam.

Juliaus Gaidelio dvi dai
nas: "Keista Mirtis” ir 
"Pasimeldimas” atliko Al
dona Stempužienė, akompo- 
nuojant V. Jakubėnui. Gir
dėjome solistės ieškojimą, 
prasmingą išgyvenimą ir 
pastangas išreikšti dainoje 
subtilius jausmus.

Kostas Ostrauskas yra 
vienas originaliausių ir ta
lentingiausių mūsų jaunos 
kartos dramaturgų. Nova
torius mūsų dramaturgijo
je, ieškantis naujų temų ir 
išraiškos priemonių. Dra

ma ”Duobkasiai”, kaip ir 
ankstyvesni Ostrausko vei
kalai, — kontroversinė. Vy
resniosios kartos žmonėms, 
mažiau susipažinusiems su 
nauja absurdo teatro pa
kraipa, šis veikalas mažiau 

patiko, tačiau jaunesnioji 
karta, ypač tie, kurie sėka 
naujovišką pasaulinę lite
ratūrą, šį veikalą priėmė la
bai palankiai. Mirties ir gy
venimo problema šiame vei
kale ypač stipriai išryškin
ta. Veikalas psichologiniai 
gilus, vietomis kiek sle
giantis.

Kostas Ostrauskas eks
perimentuoja su žiūrovais 
ir klausytojas. Tikėkime, 
kad jo talentas būsimuose 
veikaluose suras išraiškos 
priemonių pavaizduoti ne 
tik jo taip pamėgtą sle
giančią mirties temą, bet 
panagrinės ir šviesesnes 
mūsų gyvenimo prošvais
tes, artimas jo dramai "Ka
narėlė".

"Duobkasių” personažus 
savo aktoriškais talentais 
išryškino A. Dikinis, V. 
Juodka ir naujai pasiro
džiusi mūsų scenoje talen- 
tinga aktorė Dalia Juknevi
čiūtė. Daugelis labai palan
kiai vertino jos vaidybą.

Jurgio Blekaičio ir Dalios 
Bylaitienės režisoriški po
lėkiai ir gilus teatro supra
timas labai vykusiai išryš
kino dramaturgo polėkius. 
Ostrauskas, Blekaitis ir By- 
laitienė — puikus "trio” — 
jau nekartą savo sugebėji
mais mums davė aukštos 
vertės spektaklius.

Dailininko Algirdo Ku
rausko įdomios dekoracijos 
labai prisidėjo prie veikalo 
dramatinės įtampos išryš
kinimo. Dekoracijas gerai 
išpildė Fredas Paliokas. 
Scenos talkininkė — Jurgi
ta Zimavičiūtė. Stasio Ga
šlūno ir Romo Urbono sce
nos apšvietimas spektaklio 
eigoje buvo efektingas.

Naujas Dariaus Lapinsko 
kūrinys — garso ir šviesos

spektaklis "Mirusiems mū
sų mylimiesiems" buvo tik
ra naujovė mūsų scenoje ir 
dėmesio centras. Autorius 
šiame kūriny ieškojo sinte
zės tarp kantatos ir spek
taklio, tarp dainavimo ir 
deklamavimo, visą tai ban
dydamas apjungti šviesos 
efektais. Lapinskui tai ge
rai pasisekė. Vykęs bandy
mas, kuris giliai įstrigo į 
žiūrovo sąmonę. Tenka ma
nyti, kad mažai atsirado to
kių, kurie liko abejingi 
šiam spektakliui. Po D. La
pinsko pavykusio koncerto, 
suruošto per Margučio mi
nėjimą Chicagoje 1965 m., 
šis naujas kūrinys dar kar
tą patvirtino nuomonę, kad 
Lapinskas yra talentingas, 
i š r adingas kompozitorius, 
nevengiąs savo moderniose 
kompozicijose lietuviškumo 
dvasios. Susižavėjęs Algi
manto Mackaus poezija "Jo 
yra žeme” ir "Chapel B", 
kur gausu įvairių kontras
tų — nuo lyriškai — nostal
giškų iki maištaujančių, jis 
ėmėsi parašyti šią kompo
ziciją. Muzika parašyta 
naujovišku stilium ir šį vei
kalą būtų sunku priskirti 
kuriai nors šių dienų muzi
kos srovei. Veikalas turi 
keletą dalių, pasižyminčių 
savitu charakteriu. Veikalo 
eigoje, išryškėjus muzikai 
ir dainavimui, jis staiga 
per traukiamas deklamaci
jos, kuri lydima tik forte- 
piono partijos ir šviesos 
efektų. Yra temų, pavyz
džiui, lietuviškos raudos 
meliodija, kuri per visą vei
kalą moduliuojama iki ne- 
atpažinimo. Veikalas artė
jant prie finalo, ypač daro
si efektingas: jis kyla dra
matiniu crescendo. Orkes
tras, dainininkai ir kalban
tis choras įvairiais būdais 
kartoja: "Ir mirtis nebus 
nugalėta". Deklamatorių ir 
kalbančio choro frazės kar
tojamos tai didėjančiu, tai 
mažėjančiu tempu su šiur
piu tragizmu, kol pačiame 
finale pasigirsta žodžiai 
"Tik tiek buvo skirta, tiek 
tik tebuvo duota". Kalban
tis statiškas choras su fos- 
forizuojančiom kaukėm pri
gesintoje scenos šviesoje, 
sukurtom dailininko Algir
do Kurausko,sudarė didelį 
dramatinį efektą.

Solo kantatos partijas at
liko Aldona Stempužienė ir 
Stasys Baras. Deklamavo 
Leonas Barauskas ir Milda 
Pakalniškytė. Apšvietimas 
Stasio Gasiūno ir Mykolo 
Drungos. Garsų efektai — 
Algirdo Juškio. Kalbančio 
vyrų choro vadovas — Ber
nardas Prapuolenis. Savai
me suprantama, kad pro
gramos metu dėl nepakan
kamo susirepetavimo, įvy
ko kai kurių nesklandumų, 
tačiau jie nebuvo per daug 
žymūs ir nenustelbė gero 
spektaklio visumos.

Šiame veikale dominuo
jančių solistų nėra. Visi an
samblio dalyviai vienodai 
lygūs, vienodai svarbūs ir 
kiekvienas jų, pagal išga
les, atidavė geriausią duok
lę poeto atminčiai pagerbti.

Tik tiek tebuvo skirta, 
tiek tik tebuvo duota.

• Ohio Bell prezidentas 
Claude M. Blair savo ra
porte patiekė žinių, faktų 
ir skaitlinių, rodančių, kaip 
sparčiai auga ir plečiasi 
telefono bendrovės darbai 
ir uždaviniai. Praeitais me
tais telefonų kiekis paaugo 
158 tūkstančiais, tuo būdu 
a p t a r n a ujamų telefonų 
skaičiui pasiekus 3.282.000.

Bendrovės apimtį paryš
kina tokie faktai — 66 mil. 
dol. 1965 m. buvo skirta 
naujoms statyboms, kai 
1966 m. plėtimosi, moder- 
nazacijos ir kt. darbams 
skiriama net 160 mil. dol.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Kiaušinis vištų stumdo
Keista, bet visuom'et yra pavo

jus nesusikalbėti, net tuos pa
čius žodžius vartojant. Dažnai 
taip pasitaiko paprastuose gyve
nimo reikaluose, dar dažniau di
džiuosiuose. Vienas iš tokių žo
džių yra politika, apie ką vis 
gieda mūsų laisvės kovų gai
džiai, na, kai kada atsiliepiam 
ir mes kiti, paprasti višteliai.

Politikas yra asmuo, užsi
imantis viešaisiais . reikalais. 
Jam rūpi viešųjų reikalų visu
ma ir kaip būtų geriausia juos 
tvarkyti. Jei jis nesiriboja būti 
tik tų reikalų tvarkymo techni
kiniu praktiku, bet turi palinki
mų ir filosofijai, tai jam tada 
ypač rūpi aukščiausios politinio 
gyvenimo formos — valstybės 
ir valdžios kilmės, esmės ir 
vertybių klausimai.

Politikos pavadinimas kilęs 
iš graikiško žodžio "polis", kas 
reiškia miestą, -- taigi, lyg ir 
senovės miesto reikalų tvarky
mas. Vėliau jis buvo taikomas 
aplamai bet kokiai bendruome
nei ar, kaip dabar sakom, vi
suomenei tvarkyti. Mes, vaka
riečiai, politikos mokslą prade
dam nuo Platono ir Aristotelio 
ir jų svajonių apie idealią vals
tybę -- Utopiją. Visi žinom ir 
kartojam, kad žmogus, iš esmės, 
yra socialinis tvarinys, net "po
litinis gyvulys" (zoonpolitikon)...

Krikščioniškaisiais Viduram
žiais buvo pasukta labiau į pa
danges. Šv. Augustinas gana ne
palankiai žiūrėjo į žemiškąją 
valstybę, kuri tada buvo laikoma 
daugiau velnio padaru -- c i vitas 
diaboli. Vėliau dar ilgai ėjo pro
tarpiais piktos diskusijos apie 
Šventosios Romos Bažnyčios ir 
Šventosios Romos Imperijos san
tykius, kol Renesanso laikais vėl 
buvo atkasta žmogaus asmenybė 
ir individo teisės, o taipgi ir tei

sė steigti atskiras teritorines, 
po to, žymiai vėliau ir tautines 
valstybes. Gimė idėjos apie liau
dies teises ir net teisę pasiprie
šinti tironijai. Ir valdžia ėmė 
atrodyti kylanti nebe iš Dievo, 
bet iš tam tikros sutarties tarp 
visuomenės ir jos vado ar vadų. 
Moderninė demokratija pradėjo 
brėkšti.

Jai ne visur ir ilgai nesisekė, 
ir daug kraujo putų skalavosi 
maištų, sukilimų, revoliucijų 
ežerais. Ir vis tebeieškoma 
"idealios valstybės" ir jos sant
varkos. Vokietis Hėgelis ją su
absoliutino, skelbdamas valsty
bę esant tikslu savyje ir aukš
čiausio proto bei moralės įgy
vendinimu. Fašizmas vėliau rė
mėsi kiek panašiu valstybės pri
mato ir tvarkos principu. Gi 
Marksas su Engelsu, nors pasi
naudodami Hėgelio metodika, 
svajojo klasių kovai pasibaigus 
proletariato pergale socializme 
taip pertvarkyti visuomenę, kad 
valstybė pasidarytų nebereikalin
ga ir išnyktų. Jų įtakoje ir Le
ninas taip sapnavo prieš bolše
vikų revoliuciją, kad vėliau... 
įkurtų valstybinę santvarką su 
dar neregėto masto totalizmu ir 
diktatūra.

Nežinau, ar mes vienodai kits 
kitą suprantam, bet šios kelios 
pastabos buvo, be abejo, tik pa
viršutiniškiausias mėginimas 
pavaizduoti, kas yra tikrasis po
litinės veiklos laukas. Mes jame 
sustojam ties tais punktais, kurie 
mums dabar palankiausi, būtini 
ir trokštami: teisė kurti nepri
klausomas tautines valstybes, 
teisė pasipriešinti tironijai, tei
sė tautai apsispręsti laisvais rin
kimais su tikslu ir viltimi, ta
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riant Sidzikausko žodžiais, įs
teigti demokratinę Lietuvos vi
daus santvarką.

Tas, aišku, nebūtų reikalo 
šiandien ir ginčyti . Tai politika. 
Tai politinis pradas. Pagaliau, 
kas liečia žmogų ir visuomenę, 
gali būti politika ir politiška. 
Ir kultūra gali virsti, dažnai ir 
virsta, politikos priemone, Y ra 
juk ir kultūros politika, net me
no politika, kaip gyvenime būna 
Rapolo ar Jeronimo politika. Sa
vo paskirties specialiais tikslais 
kultūros vertybės būna panaudo
jamos politikai ir politiniams už
daviniams stiprinti. Bolševiki
niuose kraštuose, pvz., ypač re
ligija bandoma pakeisti kultūri
nėm vertybėm ir jų išgyvenimais. 
Sovietinės kultūros kūrėjas par
tietis ten aplamai yra valstybės 
valdininkas ir bemaž toks pa
reigūnas, kaip krikščionių bažny
čių klebonas ar vyskupas.

Bet savo esme kultūros pri
gimtis ir kultūrinė kūryba yra 
savaiminga, nepriklausoma, 
laisvo išgyvenimo ar įsipareigo
jimo vertybė. Autentiški menų 
ir mokslų puoselėtojai, išdidūs 
ir garbingi kūrėjai dažnai patys 
pernelig iššaukiančiai pasisako, 
kad jie tarnauja tik dievams, 
žmogaus dvasiai ir tiesai, --ir 
niekam daugiau.

Bet Vliko pirmininkas su savo 
prakalba (ir seimas su savo nu
tarimais) taip kilniai nežiūri į 
mūsų tautinės kultūros vaidmenį. 
Jo "politinėje mistikoje" išeina, 
kad mūsų tautinės kultūros vertė 
yra tik reliatyvi, priklausanti 
pirmiausia nuo politinių pasise
kimų, taigi, politikos sąlygų pa
darinys. Jis tvirtina, kad lietuvių 
tauta tik tada išliks, galės kurti 
ir plėsti savo tautinę kultūrą, kai 
ji vėl atgaus politinę laisvę. Ir 
tai jam yra tikroji laisvės kova, 
politinė "visų pirma"!

Žinoma, remiantis tokia sam
prata, gal ir yra kiek logikos sa
kyti, kad mūsų politikos turiniui 
ir tikslams, kaip ir visai politi
nei veiklai bei josios dalyviams, 
tikriesiems ir vieninteliams tau
tos balso ir valios reiškėjams 
politinių partijų vaivorykštėje - 
priklauso skaidriausioji prožek
torių šviesa, pradedant visuome
nės išskirtinu respektu ir bai
giant paskiro tautiečio pinigine. 
Ar net greičiau -- atvirkščiai, 
pradedant pinigine...

kurių prasikalė politika ir jų 
partijos...

Pateikęs savo surizgusią, di
džiai abejotiną, sakyčiau, klai
dingų elementų kupiną premisą, 
nenuostabu, kad V. Sidzikauskas 
iš jos "logiškai" daro dar fan
tastiškesnę išvadą. Anot jo, "to
dėl dabarties sąlygom, Lietuvai 
esant okupuotai", politiniam pra
dui reikią skirti pirmenybę prieš 
kultūrinį pradą!

Kodėl tokia išvada, kokiu pa
grindu?

Lietuvių tauta prarado (tikim, 
laikinai) savo politinę laisvę, bet 
neprarado savo sielos, savo dva
sios, savo sąmonės ir savo kul
tūros. Kodėl turim suteikti pir
mumą pradui, kuris tai laimingai 
prasikala, tai vėl liūdnai pragaiš
ta, prieš pradą, kuris yra daug 
pastovesnis, greit nepraranda
mas, esminis tautinei gyvybei ir 
charakteriui išlaikyti ir kuris 
yra sąlyga anam "visų pirmajam" 
reikštis?

dvasinis pradas. Liko net NKVD 
teroru sunkiai užgniaužiamas 
kultūrinis pradas ten tėvynėje 
ir tuo labiau čia užsienyje. Ir 
visur jis yra pats paveikiausias 
tautinei sąmonei ir laisvo 
žmogaus garbei ugdyti.

Nes jis plačiausiai aprėpia visą 
žmogų, ne tik jo tautinius inte
resus ir protą, bet kartu jo sielą 
ir širdį.

Taigi, it koks magikas, jis mū
rija kiečiausią pagrindą tautos 
gyvybei išlaikyti, jautriausiai 
maitina laisvės viltį ir pagaliau - 
stipriausiai žadina laisvės kovai.

Tačiau dar norėčiau kartą gar
siai paklausti, kaip klausia ma
žas, nekaltas vaikelis: kažin kas 
kam yra sąlygą būti, išlikti ir 
reikštis? Politinis pradas kul
tūriniam, ar kultūrinis politi
niam?

Tautinė kultūra plačiausia to 
žodžio prasme (įskaitant ir tau
tinę ar bent tautiškumo elemen
tais persunktą religija) yra pa
grindinė sąlyga tautai susifor
muoti, išlikti ir suklestėti. Tau
tinės kultūros susikūrimas ir jos 
išplėtimas stiprina tautą, išlaikc 
ją gyvą netatšiauriausios nelais
vės laikotarpiais. Ir kol tauta 
gyva ir josios dvasinė kultūra 
raiški, tol yra ar bent atsiranda 
sąlygos ir politikams pasireikš
ti.

Tautinis lietuvių "atgimimas" 
praėjusiame šimtmetyje buvo 
nuodėmingai užveistas ne politikų 
ar ekonomistų, bet kultūrininkų. 
Jis gimė, šilo ir ištarpo kultū
rinėm, ne politinėm priemonėm. 
Tik vėliau didžioji kultūros viš
ta padėjo ir tokių kiaušinių, iš

Iš didelės tragedijos nepada- 
rykim begalinės tragikomedijos.

Kaip buvo, kaip yra ir kas to
liau dedasi?

Politinis pradas ir visos jo nau
dojamos politinės bei diploma
tinės priemonės (žinoma, ne dėl 
to prado kaltės ar "prastumo) 
per pastarus 25 metus, deja, nie
ko nepajėgė padėti lietuvių tau
tai atgauti laisvę, apginti ją nuo 
priešo kėslų, sustabdyti jos žalo
jimą ir naikinimą.

Mes, be abejo, nepalūžom ne
viltyje ir neketinam palūžti. Mes 
dar karščiau kurstom save ir sa
vuosius vis stiprinti Lietuvos iš
laisvinimo kovą ir -- pirmiausia 
veržiamės prie politinio Lietuvos 
klausimo sprendimo. Veikiame iš 
paviršiaus įvairiai ir šakotai, bet 
iš tikrųjų vis tuo pačiu būdu ir 
turiniu — teisiniu, propagandiniu, 
iš dalies diplomatiniu, daugiausia 
aplamai visuomeniniu pradu: 
protesto demonstracijom, rezo
liucijom, pareiškimais, petici
jom, prašymu JAV Kongresą pri
imti mūsų bylai palankius, anot 
Valiuko, "įstatymus", reikalavi
mais mūsų bylą įnešti į Jungti
nių Tautų dienotvarkę ir t. t.

Tai gražu ir tai mums dauge
liui suteikia malonų jausmą, kad 
aukojamės už tėvynę, judam, ju
dinant ir klabenant. Mes tvirtai 
norim, atkakliai siekiam, be at
vangos dirbam atstatyti, kas su
griauta ir užgrobta, vėl laimėti, 
kas pralaimėta. Tik šiandien jau 
nė vienas sąžiningesnis tautos 
vadas (net politikas!), rodos, ne
bedrįstų ir negalėtų drįsti griež
tai tvirtinti, kad tuo keliu laimė
jimas galėtų būti visiškai tikras, 
juo labiau užtenkamai greitas.

Priešingai!
Nuo karo pabaigos praėjo dau

giau ne du dešimtmečiu. Jų eigą 
stebėdami ir dabartį matydami, 
suvokiame (ir Vliko pirmininkas 
savo prakalboje to nebenutylė- 
jo...), kad nežiūrint kai kurių 
humanistinio pobūdžio prošvais
čių, esminės sąlygos maždaug 
blogėja, nes tiltų statymo politi
ka į komunistinius kraštus dau
giau naudinga Kremliui ir jo klap
čiukams, negu pavergtiesiems,gi 
vėliausioji Vakarų taiko išsaugo
jimo strategija ir taktika "nieko 
gera nežada Baltijos valsty
bėms"...

Bet mes tai įsitikėjom į tuos 
sutremptus ir vis dar nieko gero 
tautos gyvybei išlaikyti nežadan
čius politinius pradus, kad retai 
beprisimenam ir tūli gal visai 
užmiršom, jog dar liko tegu sta
tistiškai nepasveriamas, bet la
bai stambus tautos gyvastingumo
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Kodėl visa tai šiandien turėtu
me nustumti į antrą ar trečią 
vietą, o mūsų veikloje ir galvo
senoje išskirtiną pirmenybę su
teikti — memorandumų ir notų 
rašinėtojams, trumpalaikės ver
tės demonstracijų žygininkams, 
tolimų išvykų keliauninkams, 
seimų ir konferencijų nutarimų 
bei pareiškimų krepšininkams, 
rezoliucijų napoleonams, auk- 
saburniškiems šventų, bet mal

tų ir permaltų banalybių Cicero
nams?

Ar tik tuo motyvu, kad, pasak, 
Sidzikausko, "Lietuva yra oku
puota" ir kad tokios "dabarties 
aplinkybės"?

Sutinku, kad, nesant kitokios 
išeities, Lietuva yra okupuota. 
Neginčiju, kad tokios yra dabar
ties aplinkybės...

Bet tada, — argi ne kaip tik 
todėl šios aplinkybės turėtų kurs
tyti visai kitą atskymą?

Rodos, be jokių įmantrių filo
sofijų iš to sektų vienintėlė pro
tinga išvada, jog kaip tik dabar 
pirmenybė turėtų priklausyti 
pradui, kuris daugiausiai garan
tuoja tautos išlikimą, skatina ir 
ugdo tautinės kultūros kūrybą 
savitarpyje stiprėti ir pasauliui 
parodyti, kad lietuvių tautą dar 
gyva, pajėgi, civilizuota ir nusi
pelniusi laisvės.

Toks būtų, žinoma, retoriškai 
paryškintas atsakymas. Proble
ma betgi yra tiek svarbi ir su
dėtinga, kad ją dar vertėtų kiek 
panagrinėti lengvesniu, rames
niu, gal ir linksmesniu, arba 
"pragmatišku" būdu.
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4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telėf. YA 7-1272 

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

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.
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Elda Rundzaitienė "Šviesos taku"

LIETUVIŠKAS PLOKŠTELES
GALITE ĮSIGYTI AR UŽSISAKYTI PAŠTU 

PER DIRVĄ.

DAINOS, D. Lapinsko'komp., Įdainuotos A. Stempužienės
HI-FI ................................................................   $6.00
STEREO ...................... -...................................... $7.00

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS —
HI-FI   .............................................................$6.00

DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS, Įdainavo sol. J. Vaznelis
HI-FI  ...................................  $5.00

LIETUVIŲ IR KITU KOMPOZITORIŲ DAINOS —
Įdainavo B. B. Valterienė
HI-FI ...............................................    $5.00

LIET. MENO ANSAMBLIS DAINAVA —
Kalėdinių giesmių rinkinys
HI-FI ...........................................................  $5.00

O RAMUNĖLE PASAKYK — B. Tamošiūnienė
populiari muzika
HI-FI ..................................,....................................$6.00

POEZIJA — A. Gustaitis ir St. Santvaras
HI-FI ..............................................................  $5.00

AR PAMENI — Vanda Stankus pop. muzika ir dainos
HI-FI .........................................   $5.00

SUTEMŲ GARSAI — Vanda Stankus
HI-FI .......................................................................$5.00
STEREO .........................................    .$6.00

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA — Nr. 1 ir Nr. 2
HI-FI .......   $5.00

AR ŽINAI TĄ ŠALĮ — įdainavo sol. Roma Mastienė
HI-FI ................................................  $5.00

DAINUOJAME SU LIONE — L. Juodytės
liet, dainų rinkinys
HI-FI ..................... ............................................. .. $5.00

LIONĖ JUODIS AT TOWNHALL — Dainos ir arijos
Įdainuotos L. Juodytės 5 kalbomis
HI-FI ../....................................................................$5.00

DAINOS Iš LIETUVOS — sol. L. Juodytė ir
RŪTOS Ansamblis
HI-FI ....................... $4.00
STEREO .................................................................$5.00

DAINŲ IR OPERŲ RINKINYS —
HI-FI .....................................................:................$5.25

BOSTONO LIETUVIŲ MIŠRUS CHORAS —
HI-FI .......................................... $4.25

ALICE STEPHENS SINGERS —
lietuvišku dainų rinkinys
HI-FI ....'...................................................................$4.95

LINKSMIEJI BROLIAI — J. Petrauskas, K. Dineika
ir kt. humoro ir muzikos rinkinys
HI-FI .......................................................................$5.00

Visa eilė trumpo grojimo liet, dainų ir muzikos plokš
telių nuo $1.75 iki $2.25. Siuskite savo pageidavimus, nes 
sąrašas per ilgas skelbimui.

Siųsdami užsakymą paštu pridėkite prie plokštelės 
kainos 25 c. pašto ir persiuntimo išlaidoms.

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskite šiuo 
adresu:

DIRVA
6907 Superior Avė.
CIeveland, Ohio 44103

DIRVA

JAUNUJU DAILININKU 
PARODA CHICAGOJE
Nuo kovo 19 d. iki 28 d. 

Chicagos Jaunųjų Dailinin
kų Klubas ruošia savo IV- 
tąją parodą Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

Parodoje dalyvaus 14 
dailininkų. Visi studijavę 
ir baigę dailės mokslus 
Amerikoje, kai kurie iš jų 
dirba komercinėje meno 
srityje, kiti mokytojauja, 
dar kiti dirba industrinėje 
meno šakoje. Darbų bus 
Įvairių: tapybos, skulptū
ros, grafikos, medžio raiži
nių, akvarelių ir maišytos 
technikos.

Didelę parodos ruošimo 
dalĮ atlieka Klubo pirminin
kas Valentinas Ramonis-

Valentinas Ramonis-Ramonai- 
tis, Jaunųjų Dailininkų Klubo Chi
cagoje pirmininkas.

J. Mikelevičius "Mirtis"

Ramonaitis, kas jam ne 
naujiena-šis darbas, nes 
dirba Vincent Price Enter- 
prises, kaip parodų rengė
jas ir išplanuotojas.

Tikimasi gausaus visuo
menės atsilankymo ir dė
mesio.

Kad šiek tiek paĮvairintį 
parodą, bus skiriamos pre
mijos už geriausius kūri
nius. Tam yra sudaryta ju- 
ry komisija, kurioje mielai 
sutiko dalyvauti dail. V. 
Virkau, dail. Balukienė ir 
Bernardas Prapuolenis.

(zs)
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Marija Ambrozaitienė ,

Regina Jautokaitė "Tyrame vandenyje"

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL.

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ 
ĮVAIRŪS KAILIAI .

”SPARTA” atstovybę
RADTJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

"Munė ir Murkis"

Nijolė Banienė "Gėlės audroje"

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 6062£

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU IŠDIRBINIŲ TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
Chicagoje.

Telef. I’R 8-2781 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku V.A. Račkausko nuotraukos
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Kr. Donelaičio lituanistinėje mokykloje vasario 19 d. įvykusio Nepriklausomybės Šventės 
minėjimo svečiai. Iš kairės: mokyt. O. Paulikienė, mokyt. Birutė Vindašienė, muz. J. Zdanius, Chic. 
LB Apygardos vicepirmininkas St. Ingaunis, Marąuette Parko LB apylinkės pirmininkas J. Vaičiūnas, 
muz. P. Armonas, Tėviškės evangelikų parapijos klebonas kun. A. Trakis, ALT pirmininkas kun. A. 
Stašys ir Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis. V. Noreikos nuotrauka

Malo44uA 4zaA.nek&i4f,i, ...užmiestiniu pasikal
bėjimu su artimu žmogum!

Tai kažkas, kuo dažniau turėtume naudotis.

Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvai (balkone) Vasario 16 d. minė
jimo metu, Chicagoje š. m. vasario 19 d. Scenoje kalba Lietuvos gen. konsulas P. Daužvardis.

V. Noreikos nuotrauka

Ohio Bell
Part of the Nationvvide Bei! System

J

VIEŠOS DISKUSIJOS
Kovo 19 d., 7:30 vai. vak., 

šeštadienį, Jaunimo Cent
re, ruošiamos viešos disku
sijos. Paskaitą ”Mūsu ben
dradarbiavimas su paverg
ta tauta”, skaitys prof. G. 
Galva. Oponentais pakvies
ti visuomenininių-politinių 
mokslų dėstytojai prof. M. 
Mackevičius, prof. dr. Z. 
Rekašius, prof. dr. T. Re- 
meikis ir kt.

Diskusijas ruošia LB 
Gage Parko (Chicagos) 
Apylinkės Valdyba. Visuo
menė ir nariai kviečiami 
dalyvauti. (sg)

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU?

DIRVOS PRENUMERATA METAMS 
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK $6.00

UŽGAVĖNĖS ELIZABETHE
Š. m. vasario mėn. 19 die

ną, New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės Apygardos 
Valdyba suruošė blynų ba
lių. Pobūvis įvyko Elizabe-

PLANINGAS TAUPYMAS
■moka-aetuu dividendu#

....... ... PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštuj nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Pfnartradiaaį ir peakiadiooį Chartered aod Saperviaed by the UaMed Statė* Gnrgiar*
M* 9 vai. ryto iki 4 vaL po piotf. 2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB
KatvirtadivaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak.
šoMtadiaaj kao 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietai Pboae virpini* 7'7747 Jobą J. Kazaaatabae, Pre».
Tra&adioai aUvyta vt*Ą diaa^.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ JSTAIGOI

tho Lietuvių Laisvės Sve
tainėje, sutraukęs nemažą 
tautiečių būrį. Reikia pasa
kyti, kad dalyviai gražiai 
praleido laiką, turbūt dėl 
to, kad bendruomenės ruo
šiami vakarai paprastai pa
sižymi darnumu ir gera 
tvarka, tuo labiau, kad šio 
pobūvio tikslas buvo sukel
ti lėšų vykstančiam į Pa
saulio Jaunimo Kongresą 
Chicagoje New Jersey jau
nimui paremti.

Vakarą atidarė N. J. Lie
tuvių Bendruomenės Apy
gardos pirmininkas inžinie
rius Vladas Dilis. Tai vie
nas iš nedaugelio mūsų vy
resniosios kartos veteranų- 
visuomenininkų, dirbančių 
konkretų darbą, lietuvišku
mo labui. Programą išpildė 
vietinės meninės jėgos: mo
terų. grupė ”Birutė”, Vla
das Tursa su feljetonais ir 
dainininkė Ona Zubavičie-

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
DIRVĄ

MALĖ HELP WANTED

OWNER OPERATOR
PERMANENT LEASE

AENNIS Freight Temperature Cont- 
rol Division, 1960 tractor or later, 
tandem axle with sleeper. For in- 
formation call Charlotte, North 
Carolina 704 — 596-5 13 1.

An Equal Opportunity Employer 
(27-33)

Solistė Ona Gailiutė-Zubavičienė

nė. šį moterų vienetą, ku
riam vadovauja muzikė 
Salomėja čerienė - Mulks, 
sudaro Antanina Dovydaus- 
kienė, Ona Klimienė, Aldo
na Pitkunigienė, Stasė Oža- 
lienė, Stella Strazdienė, Ste
fa Varneckienė ir Ona Zu- 
bavičienė. Jos pasirodo jau 
nebe pirmą kartą lietuvių 
programose ir šį kartą at
liko septynias dainas. To
liau sekė lindenietis Vladas 
Tursa paskaity damas du 
satyriniais motyvais para
šytus feljetonus, vieną pri
silaikant Anykščių šilelio 
eilėdaros ir kitą apie bend
radarbiavimą su sovietų 
okupuota tėvyne.

Savo dainomis pasigėrė
tinai gražiai pasirodė dai
nininkė Ona Zubavičienė. 
Jau po pirmo numerio klau
sytojas pastebėjo kruopš
čiai paruoštą dainų progra
mą. Išpildymo frazių spal
vingumas, dinamika ir kul
tūringai rami laikysena 
buvo pliusai, kuriais ji greit 
užangažavo pobūvio daly
vius. Tai yra svarbios sa
vybės dainininko sėkmin
gumui užtikrinti. Pažymė
tina. kad Ona Zubavičienė- 
Gailiutė jau eilę metų lanko 
Stellos Volani - Končienės 
dainavimo studiją New 
Yorke ir yra neabejotinai 
pažengusi balso apvaldyme. 
Muz. Algirdas Kačanauskas 
jos sėkmingam pasirody

mui buvo nepamainomas ir 
visais atvejais talentingas 
akomponuotojas.

Baigiamąjį žodį pasakė 
Leonardas Šimkus, New 
Jersey LB jaunimo sekci
jos vadovas. Jis pastebėjo, 
kad mes turime remti savo 
prieauglį, nes tik sąmonin
gai lietuviškas jaunimas 
gali užtikrinti mūsų išeivi
jos ateitį ir kartu padėti 
Lietuvai. Programą prane
šinėjo V. Jokūbaitis.

(j. vbts.)

DETROIT

KONCERTAS
Kovo mėn. 20 dieną, 4 

vai. po pietų Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubas ren
gia Konccertą, kuris įvyks 
international Instituto pa
talpose. Visuomenė bus 
supažindinta su dviejom 
talentingom lietuvaitėm iš 
Detroito: smuikininke Le- 
nore Michaels ir pianiste 
Barbara Ūsas. Nors dar ir 
jaunos, tačiau jau turėjo 
daug progų pasirodyti tarp 
amerikiečių. Abi muzikės 
priklauso Michigan Musical 
Student League ir yra ga
vusios stipendijas į Natio- 
nal Music Camp-Interlo- 
chen, Michigan. Bus išpil
dyti Mendelsohn, Beetho- 
ven, Mozart, Chopin ir kitų 
kompozitorių darbai, n. w.

ROBERT J. ADAMS
ATTORNEY AND COUNSF.LLOR AT LAW

VVISHES TO ANNOUNCE THE OPENING OF HIS OFFICES 
FOR THE GENERAL PRACT1CE OF LOW

AT
18300 JOHN R. ST.

DETROIT, MICHIGAN 48203
883-1200

AREA CODE 3 13

HELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN 
or 

lst CLASS SKILLED MEN 
ALL AROUND MACHIN1STS 

DIE MAKERS
JIG & FIXTURE MEN 

TOOL GRINDERS 
TOOL MAKERS

Mušt be able to sėt up. Work from 
Blue Prints & Close Tolerance vvork. 
Day shift. Steady employment for 
qualified men. Fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE 

LLOYD TOOL CO.
G 43 41 S. SAG1NAW 

FL1NT, MICH.
(25-30)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
lst CLASS MEN

TOOL & DIE MAKERS 
AND

PRESSMEN
SHEET METAL PROTOTYPE 

LAYOUT MEN
Able to do hand vvork from blue- 
prints. Steady work. Top rates. Ali 
benefits & profit sharing.

APPLY IN PF.RSON
HOFLEY MANUFACTURING 

CO.
22534 GROESBECK HWY. 

WARREN, MICH.
(29-35)

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

To built small progressive Dies from 
Part Print. Full or part time. Steady 
vvork. Top vvages & overtime. Life & 
Hospitalization. fringe benefits.

CASS MACHINE
691 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(29-35)

WANTED 
JOURNEYMEN 

or 
lst CLASS MEN 

BRIDGEPORT OPERATORS 
TOOLMAKERS 

LATHE OPERATORS 
HARDINGE OPERATORS 

VERTICAL MILL OPERATORS 
& 

HELPERS
J ool room experience fixtures & 
gauges. Day shift. Overtime & fringe 
benefits.

OLSEN MFG. CO. 
4622 DELF.MERE BLVD. 

ROYAL OAK, MICH. 
(27-31)

MALĖ

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN

TOOLROOM 
MILL

MACHINE
REPAIRMEN

MUŠT HAVE 
JOURNEYMEN STATUS.

BOWER ROLLER
BEARING D1V.

1181 Charlevoix 
Detroit, Mich.

An Equal Opportunity 
Employer

(27-33)
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n CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ĮVERTINKIME JAUNIMO 
GRAŽIAS IR PRASMIN

GAS PASTANGAS
Kovo 12 d., 7:30 v. v. šv. 

Jurgio parapijos bažnyčio
je, jaunimo pastangomis 
rengiamas religinis koncer
tas, kurį išpildys Toronto 
lietuviai menininkai — Ja
nina ’ Liustikaitė — sopra
nas, St. Kairys — smuiki
ninkas ir kun. Br. Jurkšas 
— vargonais.

šie menininkai liet, vi
suomenei yra gerai žinomi, 
bet ne visoms liet, koloni
joms yra pasisekę juos at
sikviesti, nes iš tolimesnių 
vietovių atvykti mūsų me
no vienetams susidaro įvai
rių sunkumų bei kliūčių. 
Clevelandiečiai turėtų įver
tinti jų atsilankymą kon
certui kaip retą įvykį ir ne
praleisti progos dalyvauti.

Turime suprasti ir įver
tinti ir tai, kad iš šio kon
certo likusį pelną rengėjai 
skiria Jaunimo Kongresui, 
kuris pareikalaus daug iš
laidų, o didžiausios išlaidos 
tai padengimas kelionių at
vykstantiems iš kitų konti
nentų liet, jaunimui.

LB Clevelando I-os Apyl. 
Valdyba, įvertindama mūsų 
jaunimo pastangas rengiant 
šį koncertą prasmingam 
tikslui, kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti.

• D. L. K. Birutės Drau
gijos Clevelando Skyriaus 
narės š. m. kovo mėn. 20 d., 
9 vai. ryto šv. Jurgio para
pijos salėje pardavinės sa
vo pagamintus skanėstus; 
tortus, pyragaičius ir šal
dytus koldūnus.

Pelnas skiriamas Čiurlio
nio Ansamblio Sidabrinio 
Jubiliejaus leidiniui išleis
ti.

D. L. K. Birutės D-jos 
Valdyba

REMIA LIETUVIŠKĄ 
VEIKLĄ

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubo vadovybė, jaut
riai reaguodama į lietuviš
kus reikalus, aktyviai remia 
dirbančiuosius Lietuvos iš
laisvinimo byloje. Praėju
siais metais, prisidėdama 
prie lapkričio mėn. 13 die
nos žygio, paskyrė tam rei
kalui 100 dolerių auką. Sa
vo posėdyje, apsvarsčius 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso svarbą Lietuvos 
išlaisvinimui, paaukojo ki
tą 100 dolerių, norint pa
skatinti ir padrąsinti lietu- 
giau ir drąsiau kovoti už 
savo mielos Tėvynės išlais
vinimą.

Amerikos Lietuvių Pilie-, 
čių Klubo vadovybė yra pa
skyrusi aukų ne vien tik 
šiem dviem drąsiems žy
giams, bet yra nepraleidusį 
nė vienos Clevelande lietu
viškos organizacijos, kad ir 
kartais menkesne auka.

Taip pat clevelandiečiams 
gerai žinomas šiame klube

PAGERBKIME MŪSŲ DIDĮJĮ KŪRĖJĄ
MIKALOJŲ KONSTANTINĄ ČIURLIONĮ

C (1875-1911)

MINĖJIMAS KONCERTAS CLEVELANDE
ĮVYKS 1966 JAUNIMO METAIS KOVO 20 D., 3:30 VAL. P. P.

ŠV. PANELĖS N. P. LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE (Neff Rd.)

Minėjime kalbės prof. A. AUGUSTINAVIČIENĖ — tema M. K. Čiurlionio kūrybinis pasaulis.
Koncertinėje dalyje M. K. Čiurlionio kūrinius išpildys: pianistas A. KUPREVIČIUS, Lietuviu styginis 

kvartetas iš Chicagos, vysk. Valančiaus Liet. Mok. „AUKURO” ansamblis, LTM Čiurlionio Ansamblis. Dirigentas 
muz. ALFONSAS MIKULSKIS, Kanklių orkestro vadovė ONA MIKULSKIENĖ.

Minėjimas-koncertas prasidės numatytu laiku. Įėjimui aukojama: $2.50, $2.00 ir $1.00 (vietos numeruotos). 
Kvietimus galima įsigyti šv. Jurgio parapijos salėje po lietuviškų pamaldų, prie įėjimo ir užsakant telefonu 
pas I. JONAITIENĘ — 681-2849.

M. K. Čiurlionio dailės reprodukcijų parodos atidarymas — kovo 19 d., 7 v. v. Čiurlionio Namuose. Kalbės 
dailininkai — K. ŽILINSKIENĖ ir A. VAIKŠNORAS.

Pamaldos, skirtos už M. K. Čiurlionio sielą — kovo20 d., 10:30 vai. šv. Jurgio bažnyčioje.
Kviečiame lietuvių visuomenę pagerbti Didįjį Genijų savo atsilankymu jo 90 metų gimimo ir 55 metų 

mirties minėjime.
Čiurlionio Ansamblio Sidabrinio 

Jubiliejaus Komitetas

Kaziuko mugė, kurią surengė skautės ir skautai šv. Jurgio 
parapijos salėje praėjusį sekmadienį, praėjo dideliu pasisekimu. 
Nuotraukoje skautininkė M. Švarcienė prie gražiai papuošto rank
darbiais "vežimo". j. Garlos nuotrauka

HELP VVANTEI) MALĖ

MILK MAN
Major dairy has an es- 
tablished milk route. 
For qualified man. 
Married, not over 40 
yrs. old. Steady em
ployment, vear round. 
Fringe benefits.

HELP VVANTEI) MALĖ

DIEMAKER
|-.xperienced, build and repair small 
dies. Steady vvork, overtime, paid 
vacations, fringe benefits, not a job 
shop. Metai stamping plan since 
1901.

CLEVELAND METAL 
STAMPING CO.

3 110 PAYNE 77 1- 5 100
(29-31)

veikiąs lietuviškos spaudos 
kampelis, kuriame galima 
rasti ir pasiskaityti visus 
lietuviškos spaudos leidi
nius.

• Amerikos Lietuvių Sa
lės ir Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo Direkcija pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai :

Salės ir Klubo preziden
tas — Jurgis Malskis, Sa
lės viceprezidentas — Sta
sys Mačys, Klubo vicepre
zidentas — Zenonas Duč- 
manas, finansų sekretorius
— Jonas Apanavičius, se
kretorius Salės ir Klubo — 
Ignas Gatautis, iždininkas
— Ernest Šamas. Direkto
riai — Alekas Banys, Stan- 
ley Halaburda ir Jonas Vir
balis. Revizijos Komisija — 
Bronius Bernotas, Stasys 
Lukas ir Stanley Gužaus- 
kas.

• Dr. Marija Žilinskienė 
šį šeštadienį, kovo mėn. 12 
d. liepsnos tapybos parodos 
atidaryme, 7 vai. vakaro 
Naujos parapijos salėje, 
kalbės apie vaizduojamąjį 
meną.

Parodos atidaryme taip 

pat dalyvaus ir žodį tars p. 
bofija Smetonienė.

Girdėsime ir pakartotą 
Dr. P. Daužvardžio kalbą, 
pasakytą Chicagoje lieps
nos tapybos parodos atida
ryme.

Inž. M. Ivanauskas atsi
lankiusiems svečiams prak
tiškai pademonstruos šios 
tapybos darbo eigą.

Paroda šeštadienį bus at
dara iki 10 vai. vakaro. Sek
madienį paroda atdara nuo 
10 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro. Į šią nepaprastai įdomią 
parodą kviečiama visa Cle
velando visuomenė.

Kovo 15 d. paroda vyks 
St. John kolegijoj, vėliau 
Cleveland Library Art Gal- 
lery.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• Adelė Benokraitienė 
energinga ir veikli ALRK 
Moterų Sąjungos 36 kuopos 
pirmininkė, Jaunimo Kon
gresui paremti yra surin
kusi 100 dol.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų arba taip vadina
mų „Homeowners„, draudi
mus palyginkite savo mo
kesti paskambindami V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

REIKALINGI 
vyras ar moteris, lietuvių 
ar slovėnų tautybės, grožio 
saliono .valymo darbams. 
Tektų dirbti po 4 vai. du 
ar tris kart į savaitę. Atly
ginimas 12 dol. ar $1.50 į 
valandą. Ręikia susikalbėti 
angliškai.

Teirautis:
PORTARO BEAUTY 

SALON 
13592 Euclid Avė.

Tel. LI 1-9191
(29-31)

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

PARDUODAMAS NAMAS
Grovewood rajone. Tur

tas geroms pajamoms. 5x4 
— dviejų šeimų su dvigubu 
garažu. $11.900.

Parduoda savininkas!
IV 1-8153

(skambinti po 3 vai. p. p.) 
(29-31)

CALL DAILY 641-8777
(27-29)

Jaunosios skautės kviečia Kaziuko mugės lankytojus išbandyti 
savo laimę... J. Garlos nuotrauka

PRIEŠ PIRKDAMI JŪSŲ PAGEIDAUJAMĄ AUTO MAŠINĄ, PIRMA TEIRAUKITĖS DĖL KAINOS IR 
MODELIO

”BUICK” ATSTOVYBĖJE

SIMS BROS INC.
21601 Euclid Avė.

Publikos mėgiama BUICK auto mašina patvari ir ekonomiška kelyje.
Jūsų patogumui naujame moderniškame pastate visų rūšių modeliai. 60 mašinų išstatyta kasdieną kli- 

jentų apžiūrėjimui ir demonstravimui.
Mandagus ir sąžiningas patarnavimas. Kreipkitės į PETRĄ MORKŪNĄ G. M. „BUICK” atstovą

Tel. 481-8800 Euclid, Ohio

JAKUBS & SON
FU N ERA L HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVOS 
UNIVERSITETO 
SUKAKTIS

LINKIU DIRVAI TAPTI DIENRAŠČIU
PAREIŠKĖ VINCAS URBONAS — NAUJASIS 

VILTIES ŠIMTININKAS
Šiomis dienomis Vilties šimtininkų grandinė vėl pa

ilgėjo — į ją įsijungė mkt. Vincas Urbonas, gyv. Chi
cagoje, savo 100 dol. Įnašą Vilčiai įteikdamas nuoširdžiam 
tautinės srovės veikėjui ir Dirvos rėmėjui Petrui Vėbrai.

Naujasis Vilties šimtininkas gimęs 1902 m. Vilniuje. 
Baigęs Šiaulių gimnaziją ir Ukmergės pedagoginius kur
sus, tapo mokytoju ir toje profesijoje Lietuvoje dirbo 
nuo 1925 iki 1944 metų. Tremtyje nuo 1945 iki 1949 me
tų buvo mokytoju Hanau lietuvių pradžios mokykloje ir 
gimnazijoje, Vokietijoje.

Mkt. Vincas Urbonas, be savo tiesioginio darbo, daug 
laiko ir pasišventimo skyrė visuomeninei veiklai, akty
viai dalyvaudamas įvairiose organizacijose, ypatingai 
Lietuvos šaulių Sąjungoje. 1932 m. apdovanotas šaulių 
žvaigžde.

Tapdamas naujuoju Vilties šimtininku, mkt. Vincas 
Urbonas su neužslepiamu aukštaitišku nuoširdumu pa
reiškė: ”Dirvos auksinės 50-ties metų sukakties proga, 
savo kukliu 100 dol. įnašu jungiuos į Dirvos leidėjų Vil
ties draugijos sambūrį, džiaugdamasis jos stiprėjimu ir 
tobūlėjimu. Dirvos puslapius skaitydamas, žaviuos pui
kiomis B. Railos akimirkomis ir V. Meškausko rašiniais 
politinėmis temomis. Nemažesnis džiaugsmas yra tai, kad 
nemaža vietos skiriate mūsų jaunimo problemoms spręsti 
ir jaunimo veiklai nuotraukomis pavaizduoti. Taip dary
dami, stiprinate jaunimo tautinę sąmonę ir traukiate jį į 
lietuvišką veiklą. O kad Jūsų skiepijamoji tautinė dvasia 
duotų dar gražesnių vaisių, linkiu Dirvai tapti dienraš
čiu”, — baigė gražiu linkėjimu naujasis Vilties šimtinin
kas mkt. Vincas Urbonas.

Vilties draugijos valdyba ir Dirvos redakcija nuo
širdžiai sveikina naująjį savo šimtininką mkt. Vincą Ur
boną ir tikisi dar daug metų jį minėti Dirvoje. Vilties įna
šas Dirvą stiprina, o pareikšti gražūs linkėjimai visus, 
kurie šiuo ar tuo prisideda prie Dirvos gerėjimo ir tobu
lėjimo, skatina pasistengti dar daugiau, nes ankstyvesnės 
pastangos pastebimos ir įvertinamos.

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU?

DIRVOS PRENUMERATA METAMS
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK $6.00
Ar daug kas ta nuolaida pasinaudos?

A. A.

ALGIO BAKŠIO
netekus, mielą ponią IRENĄ, dukrelę KORNELI
JĄ, bei visą šeimą gilaus liūdesio prislėgtą , nuo
širdžiai užjaučiam ir kartu liūdime

Koštas Ramonas 
Irena ir Petras Vėbra

Artėja Vytauto Didžiojo 
Universiteto įsteigimo Kau
ne 50 metų sukaktis. Tai 
gal reikšmingiausias įvykis 
mūsų nepriklausomo gyve
nimo organizavime, kurio 
svarbumą lietuvių tautos 
istorijoje sunku pervertin
ti. Apie Lietuvos Universi
teto kūrimąsi ir veiklą šiek 
tiek oficialių žinių užsiliko 
įvairiose bibliotekose, bet 
jos sunkiai surandamos ir 
dažnai sunkiai prieinamos. 
Apie Universiteto gyvavi
mą paskutiniame nepriklau
somybės laikotarpyje ir to
kių žinių trūksta. Dar ma
žiau žinoma apie Universi
teto veiklą 1941-1944 me
tais.

Lietuvių Profesorių Drau
gija Amerikoje jau nuo se
niau rūpinosi užpildymu 
tos didelės spragos mūsų is
torinėje literatūroje, išlei
džiant plačią monografiją 
apie Lietuvos Universiteto 
įsteigimą Kaune ir jo Veik
lą. Tai ne tik labai svarbus 
reikalas, bet ir skubus, nes 
vis mažiau lieka gyvųjų 
tarpe Lietuvos Universiteto 
profesorių, kurie gyvu žo
džiu galėtų papasakoti apie 
Universiteto darbą ir su
rištus su jo gyvavimu įvy
kius. Turime savo tarpe ei
lę profesorių, dirbusių dar 
pirmais Universiteto veiki
mo metais. Tai profesoriai: 
Gravrogkas, Eretas, Kon
čius, Tumėnienė, Dirman- 
tas, Sennas, Stanka, Jurs- 
kis. Kai kurie iš jų dalyva
vo ir Universiteto kūrimo 
darbe. Yra profesorių dir
busių Universitete vėles
niais metais. O laikui bė
gant bus vis sunkiau duoti 
visapusišką, pilną ir gyvą 
Universiteto kūrimosi ir 
veiklos vaizdą. Ne tik beša
liško, bet ir bent kokio nu
švietimo mūsų Universite
to, jo darbo ir jo reikšmės 
Lietuvos gyvenime šių lai
kų Lietuvoje negalima tikė
tis.

Todėl LPD Amerikoje 
valdyba pavedė jos vice- 
pirm. inž. J. Rugiui imtis 
organizuoti monograf i j o s 
ruošimo darbą, š. m. sau
sio mėn. įvyko pirmas or
ganizacinis posėdis, kuria
me pasitarta dėl monogra
fijos ir jos ruošimo darbo 
metmenų. Vasario mėn. 2 

Skaudžioje nedalioje,
MYLIMAI MOTINAI

Lietuvoje mirus, šaulę KUNIGUNDĄ KODATIE- 
NĘ ir TERESIĄ KAVALIAUSKIENĘ su šeimo
mis ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime

Detroito šauliai

Vasario 16 d. proga Kr. Donelaičio lituanistinėje mokykloje 
visų skyrių ir klasių mokiniams buvo įteiktos tautinės vėliavė
lės. Parengiamojo skyriaus mokiniams vėliavėlę įteikia Lietuvos 
gen. konsulas P. Daužvardis. Mokinius palydi mokyklos vedėjas 
Julius Širka. V. Noreikos nuotrauka

d. įvyko antras posėdis, ku
riame plačiau aptartas rei
kalas ir išrinkta redakcinė 
komisija iš profesorių, gy
venančiu Chicagoje, į kurią 
įėjo atstovai visų Universi
teto fakulttetų. Ją sudaro 
profesoriai: Vysk. V. Briz- 
gys, S. Dirmantas, P. Čepė
nas, P. Jonikas, J. Paupe- 
ras, J. Mečkauskas, P. Di
lys, M. Mackevičius ir J. 
Rugis. į monografijos ruo
šimo darbą nutarta kviesti 
ir tuos profesorius, kurie 
gyvena ir ne Chicagoje. 
Prie bendros Universiteto 
veiklos apžvalgos dirba dr. 
Rukša, Vokietijoje.

Monografijoje numatoma 
įdėti ir atskirų fakultetų 
apžvalga, studentijos gyve* 
nimo ir veikimo apžvalga ir 
atsiminimus apie Universi
teto kūrimąsi ir veikimą. 
Daug dėmesio bus skirta 
Lietuvos okupacijos lai
kams karo metu. Norima, 
kad monografija duotų gali
mai pilnesnį vaizdą ne tik 
apie patį Universitetą bet 
ir anie jo reikšmę Lietuvos 
kultūriniame gyvenime. 
Monografijoje numatoma ir 
plati santrauka anglų kal
ba.

ž. MALSKAIČIO MIRTIES 
PRIEŽASTIS

Papildomis žiniomis iš 
Naujosios Zelandijos pra
nešta, kad vasario 8 d. 
Aucklande žuvęs studentas 
žilvinis Malskaitis mirė ne 
nuo tiesioginių eismo nelai
mės žaizdų. Eismo nelaimės 
metu buvo sužalota tik kai
rė ž. Malskaičio koja. Vie
nok kojos lūžy s buvo sun
kus ir pareikalavo operaci
jos. Atsigaunant iš po ope
racijos išsivystė vėmimas, 
skilvio rūgštys pateko į 
kvėpavimo organus ir su
gadino plaučius. Antra die
ną po operacijos ž. Mals
kaitis mirė Aucklando ligo
ninėje.

CHICAGO

• Antano Pavasario, ly
rinio tenoro dainų rečitalis; 
įvyks ”Laiškai Lietuviams” 
metiniame parengime š. m. 
kovo mėn. 12 d. Jaunimo 
Centro salėje, Chicagoje.

Solistas atliks įdomią 
programą, susidedančią iš 
operų arijų ir įvairių dainų 
mūsų ir svetimtaučių kom
pozitorių. Antanas Pavasa
ris Venecueloje, Caraco 
miesto operoje,dainavo pir
maeiles tenoro partijas.

' Dr. Stasys Bačkys, Lietuvos pasiuntinybės Washingtone pata
rėjas, kalba Vasario 16 minėjime Rochesteryje.

Inž. J. Karklio nuotrauka

VASARIO 16 ROCHESTERYJE
Lietuvos pasiuntin y b ė s 

patarėjas dr. St. Bačkis, 
pradėdamas savo turiningą 
paskaitą, gausiai susirinku
sius Rochesterio lietuvius 
bei svečius iš tolimesnių 
vietovių nukėlė trumpam į 
tėvynę. Panagrinėjęs Lietu
vos laisvinimo kovos pras
mę ir palietęs mūsų tauti
nės garbės ir valstybinės 
sąmonės reikalus, tvirtino, 
kad nėra pasaulyje jėgos, 
kuri galėtų paneigti lietu
vių tautai teisės į laisvę ir 
n e p r i klausomybę. ”Nėra 
laisvame pasaulyje vyrų, 
kurie pasakytų, kad lietu
vių tauta neturi teisių būti 
laisva ir nepriklausoma. Tik 
dėl sovietų militarinės oku
pacijos jungo — lietuvių 
tauta negali atgauti lais
vės”, — kalbėjo jis.

Baigdamas pasidžiaugė, 
kad laisvės kovos dvasia 
pas mus dar nėra mirusi. 
Jis kreipėsi į jaunimą, ra
gindamas jj aktyviau jung
tis į Lietuvos vadavimo 
darbus, nes šie metai — 
Jaunimo Metai. Taip pat — 
sukilimo metai. Prieš 25 m. 
jaunimas vijo rusus iš Lie
tuvos.

Vasario 16 minėjimas 
Rochesteryje praėjo su di
deliu pasisekimu. Jį prave
dė vietos Alto skyrius. Mi
nėjimas pradėtas radijo 
WHEC programa, kurią 
gražiai pravedė R. Kirštei- 
nas. Į Rochesterio lietuvių 
visuomenę kalbėjo kongr. 
Fr. Horton ir Vliko pirm^ 
V. Sidzikauskas.

Iškilmingas mišias už žu
vusius Lietuvos laisvės ko
votojus, kankinius ir Sibiro 
tremtinius atnašavo kun. 
Liudas Januška, ir pasakė 
puikų patriotinį pamokslą. 
Pamaldose organiza c i j o s 
dalyvavusios su vėliavomis.

I š k i Įmingąs minėjimas 
įvyko šv. Jurgio parapijos 
salėje. Minėjimą atidarė 
dr. VI. Lelis, Alto valdybos 
vicepirm. Sugiedoti himnai 
ir kleb. kun. Pr. Valukevi- 
čius paskaitė invokaciją, iš 
Sibiro maldaknygės maldų. 
Svečius amerikiečius gra
žiai pristatė Pr. Jurgelio- 
nis-Jurlen. Kalbėjo: bur
mistras Fr. Lamb, kongr. 
Horton, rašyt. Stephen May 
ir kiti lietuvių draugai.

Susirinkime priimta re
zoliucija, kuria paskaitė 
Otilija Vosyliūtė.

Aukų surinkta virš 1000 
dol. Nežiūrint pūgos, atsi
lankiusiųjų minėjime buvo 
daugiau, negu paskutiniais 
metais. Taip pat ir aukų 
daugiau surinkta. Tai geri 
ženklai.

Kleb. kun. Pr. Valukevi- 
čiaus rūpesčiu buvo iška
binta Lietuvos vėliava prie 
burmistro rūmu vasario 
16 d.

Vietos studentų skyrius 
rinko parašus J. Tautoms 
peticijai.

Apie minėjimą buvo pra
nešta per vietos televiziją 
ir radiją.

Meninę programą atliko 
LB choras, kuriam diriga
vo V. žmuidzinas, akomp. 
R. Obalis. J. Jurkus

ADOMUI SMAGRAUSKUI 

mirus, skausmo valandoje Jo žmonai EMILIJAI, 

dukroms ir giminėms užuojautą reiškia

Inž. Jonas ir Pajauta Gaižučiai

Vienam iš pirmųjų D. L. Namų D-jos narių

ADOMUI SMAGRAUSKUI

mirus, Jo žmoną ir šeimą širdingai užjaučia

Detroito Lietuvių Namų 
Draugija

JUANITAI S. KIZLAUSKIENEI

staiga mirus, vyrui KAZIMIERUI nuoširdžią

užuojautą reiškia

Litas Investavimo 
Klubas Detroite Dvi jaunos tautinių šokių mokytojos, dirbančios Kr, Donelai

čio lit. mokykloje Chicagoje, gražiai paruošusios tautinius šokius 
Vasario 16 d. minėjimui. Iš kairės: Birutė Balčiauskaitė ir Laima 
Čepaitytė. V. Noreikos nuotrauka
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