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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BONNA IR MASKVA
POKARINIU VOKIEČIU-SOVIETU SANTYKIU RAIDA

Bonnos vyriausybės 
apsisprendimas rinkti 
naują federalinės respu
blikos prezidentą Vaka
rų Berlyne vėl sudrums
tė vokiečių-sovietų san
tykius. Rinkdami savo 
prezidentą, kuriuo bus, 
atrodo, dabartinis kraš
to apsaugos ministeris 
Schroederis (krikšč. 
dem.) Berlyne, Vakarų 
Vokietija nori simboli
niai pabrėžti to miesto 
priklausomumą Vakarų 
Vokietijai. O prieš tai 
protestuodama Maskva 
nori pabrėžti to miesto 
nepriklausomą statusą, 
kuris priklauso nuo ke
turių didžiųjų susitari
mo. (Sovietai, žinoma, ta 
proga užmiršta, kad ir 
rytinė miesto dalis, pa
gal tą patįprincipą netu
rėtų būti Rytų Vokietijos 
sostine, o visdėlto ji to
kia yra.) Sakoma, kad 
Budestago - seimo pir
mininkas Eugen Gersten- 
maier (krik, dem.) ilgai 
svyravo prieš šaukda
mas tam reikalui seimo 
posėdį Berlyne. Jis tarp 
kitko aiškino, kad prieš 
tą sušaukimą esąs ir nau
jas Nixono patarėjas 
prof. Kissingeris. Vals
tybės Departamentas ta
čiau buvęs už posėdį Ber
lyne ir iš savo pusės pri
kišo Gerstenmaieriui, 
kad tas norėjęs savo pa
žiūrą primesti kancle
riui Kissingeriui, kuris 
iš tikro esąs priešingos 
nuomonės, atseit, už po
sėdžiavimą ir rinkimą 
V. Berlyne.

Toks ilgas Gersten- 
maierio ir kartu viso 
seimo prezidiumo svy
ravimas, anot užsienio 
reikalų ministerio

Vilties šimtininkas Kanadoje

Vilties šimtininkas Juozas Satkus

Juozas Satkus, St. Catha- 
rines, Kanadoje, ilgametis 
Dirvos skaitytojas, kuris, 
kaip jau buvo pranešta, su
kvietęs būrelį St. Catha- 
rines įvairių pakraipų dar
buotojų, sausio 11 d. suren- 

_ gė a. a. Prezidento Antano 
Smetonos 25 metų mirties 
sukakties paminėjimą, ta 
proga įstojo į Vilties Drau
gijos šimtininkus su $100.

Sveikiname naują šimti

ninką, padauginusį kana
diečių viltininkų nedidelį 
skaičių.

Juozas Satkus tarnavo 
Lietuvos policijoje Kaune. 
Pasitraukė į vakarus 1944 
metais. Kadangi Kanadoje 
turėjo brolį, gyvenantį St. 
Catharines nuo 1927 metų, 
su žmona Elsa atvyko į Ka
nadą 1947 metais. Išmokęs 
namų statybos amato čia 
gražiai verčiasi.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Brandto (socialdem.) fak- 
tinai iššaukė sovietų pro
testą: "Das peinliche
Hin und Her was gera- 
dezu eine Einladung an 
die Sowjets". Kas, žino
ma, gali būti tiesa nors 
antra vertus sunku many
ti, kad sovietai tai pra
leistų be savo protesto.

Šiuo kartu mums ne 
tiek svarbus klausimas,

Taip sovietę karikatūra patei
sina Čekoslovakijos okupaciją, 

ar Gerstenmaieris iš
šaukė tą protestą ar ne, 
kiek pats faktas, kad Sei
mo pirmininkas parodė 
savo nepasitenkinimą da
bartine Bonnos politi
ka ir bent teoriškai pa
norėjo ieškoti glaudes
nio bendradarbiavimo su 
sovietais galimybių. Čia 
reikia pridurti, kad ir 
užsienio reikalų minis
teris Brandtas, kaip ir 
visa Vokietijos socialde^ 
mokratų partija, nėra pa
tenkinta dabartiniais san
tykiais ir stengėsi juos 
pagerinti, tačiau nerado 
tam jokios bazės.

Man atrodo, kad Mask

va yra patenkinta tų san
tykių dabartine būkle ir 
stengiasi ją prailginti, 
nors ir jai, turbūt, aiš
ku, kad tokią padėtį sun
ku išlaikyti visiems am
žiams.

Trumpai tariant tie 
santykiai yra tokie. So
vietų pareigūnai vokie
čių pareigūnams priva
čiai yra labai lipšnūs. 
(Ak, sovietų pareigūno 
nemandagumu negalėjo 
skųstis ir mūsų ministe
riai iki pačių paskutinių
jų Nepriklausomybės die
nų). Tačiau sovietų pro
paganda yra aiškiai nu
kreipta prieš vokiečius. 
Visi Vakarų Vokietijos 
gyventojai pagal tą pro
pagandą yra fašistai ir 
trokštą keršto, 'revan
šo*.

Atrodo, kad tokia lini
ja Maskvai yra naudinga 
paspaudimui savo sate
litų. Prieš vokiečių 
'Drang nachOsten'reika
lingos stiprios sovietų 
įgulos Lenkijoje, Čeko
slovakijoje ir net Veng< 
rijoje. Kartu tąjapropa- 
ganda stengiamasi pa
veikti ir Vakarų viešą
ją nuomonę ir tuo nusta
tyti prieš glaudesnį 
bendravimą su vokie
čiais, nes, girdi, tas ne
leidžia Washingtonui su
sitarti su... Maskva. įdo
mu, kai tuo tarpu toji 
propaganda visai nevei
kia Rytų t.y. komunisti
nių vergovėje laikomų 
kraštų gyventojų - vokie - 
čių turistai Rytuose su
tinkami labai maloniai, 
toji priešvokiška propa
ganda daugiau susilaukė 
pasisekimo Vakarų ko
mentatorių tarpe, kurie, 
kaip savo laiku Lipp- 
mannas prikišo ameri
kiečių administracijai, 
kad JAV užsienio politi
ka faktinai yra vedama 
Bonnoje, o ne Washing- 
tone.

Negalima sakyti, kad 
Maskva nebūtų bandžiu
si pakeisti savo politi
kos. Tiksliau tariant bū 
ta sumanymų be aiškes- jūryje 
nių praktiškų žingsnių, reikšmingesnio sukurti 
Jau nekalbant apie vo
kiečių - sovietų bendra- riuos jie paskelbė taria- 
darbiavimą po I-jo pa
saulinio karo, net po 1945 
m. pergalės pats Stali
nas pareiškė: "Hitleriai 
ateina ir praeina, vo
kiečių tauta tačiau lie
ka".

Kaip žinia, ji liko, bet 
padalinta. Stalinas į tą pa^ 
dalinimą žiūrėjo kaip į 
laikiną būklę. 1952 m. 
prieš savo mirtį jis sam
protavo, kad Vokietija 
turėtų būti sujungta, jei 
ji atsisakytų nuo bet 
kokių karinių sąjungų. 
1955 metais.Stalino įpė
diniai dar kartą pasiūlė 
Vokietijos suvienijimą, 
jei Vakarų Vokietija ne
prisidėtų prie NATO, ta
čiau niekas negalėjo pa
tikėti sovietų nuoširdu
mu ir kancleris Adenau- 
eris tą pasiūlymą atme
tė. Atrodo, kad tai pri
vedė prie Malenkovo iš 
valdžios pašalinimo.

Nida, kuri kartu su Klaipėdos kraštu, 1923 m. sausio 15 d. sukilėlię pagalba buvo grąžinta prie Lie
tuvos.

SNIEČKUS GRAUDENO LIETUVOS KOMUNISTUS 
NEPASIDUOTI ANTRUSIŠKUMO PAGUNDOMS...

Gruodžio vidury, 
maskvinės valdžios vie
tininkų postuose Vilniu
je susitelkusi lietuvių ko
munistų "senoji gvardi
ja" irgi ryžosi sureng
ti... Lietuvos valstybės 
atkūrimo 50-tiesme
tų sukaktį! Žinoma, tas 
"atkūrimas", anot jų, 
buvęs ne kas kita, kaip 
1918 m. gruodžio 16 d. 
paskelbtasis Kapsuko 
manifestas, nutartas ir 
suredaguotas Maskvoj, 
ir pavestas pasirašyt aš- 
tuoniems rusų bolševikų 
partijos vadovybės emi
sarams, kurių tarpe tik 
du — Kapsukas ir Anga- 
rietis — buvo šiek tiek 
žinomi lietuviai, ir tuo 
metu kaip tik daugiau
siai žinomi ta prasme, 
kad buvo aiškiai susidė
ję su rusais bolševi
kais ir visiškai pasida
vę jų valiai. (Kiti du "pa
sirašę" lietuviai Lietu
voj buvo visiškai nepažįs
tami, lygiai, kaip ir jų 
bendrininkai du lenkai ir 
du žydai).

A. Sniečkus į iškil
mes sukviestuosius "se- 
nagvardiečius" gruodžio 
16 dieną įtikinėjo, kad 

"buržuazijos šulai už- 
... negalėjo nieko

... ir šiais metais, ku-

Chruščiovas 1964 me
tais aiškiai parodė, kad 
jis domisi santykiais su 
Bonna. Jis pasiuntė savo 
žentą Adžubejų, kurio 
įspūdžiai iš Vokietijos 
buvo gana palankūs. 
Chruščiovą nuvertus tie 
santykiai vėl 'sustin
go*.

Savo nauja 'Ost Po- 
litik' Kissingerio vyriau
sybė siekė palaikyti kuo- 
draugiškiauslus santy
kius su komunistinėm 
valstybėm, bet tuo pa
čiu ji nenorėjo atsisaky
ti nuo Vokietijos suvieni
jimo idėjos taikingomis 
priemonėmis ir atsižvel
giant į visus Sovietų Są
jungos saugumo reikala
vimus. Tačiau ir tai 
Maskvai nepatiko. Ir su

(Nukelta į 2 psl.) 

mos buržuazinės nepri
klausomybės metais".

Taip jis apie "užjūriuo
se" minimą Lietuvos su
kaktį kalbėjo, kaip apie 
Lietuvoj girdėtą ir žino
mą dalyką. Tai ir paaiš
kina, kodėl, bent metų 
gale teko pasitraukt nuo 
nepriklausomybės reikš
mės menkinimo ir per- 
sirengt valstybės "atkū
rėjais". Sniečkus šį kar
tą priesaikavo, kad

"Komunistai, atkur
dami Lietuvos valstybę, 
įėjo į tėvynės istoriją 
kaip tikri patriotai, ku
rie įkūnijo vieną iš svar
biausių tautos lūkesčių, 
šimtmečius vergovės 
pančiuose puoselėtą sva
jonę"!

Ilgą senų plokštelių 
virtinę Sniečkus pakar
tojo, aiškindamas, kaip 
komunistai "atkūrė Lie
tuvos valstybę", ir per tą 
daugumą prasitarė, ar 
sąmoningai įterpė, taip 
pat ir tikrąją padėtį liu
dijančių posakių. Pavyz
džiui:

"Šiandien Tarybų Lie
tuvos suverenumą užtik
rina visa Tarybų Sąjun
gos ekonominė ir karinė 
galia"!

Šis 
tarp ko 
atitinka 
namojo 
festo panašų pareiški
mą, kur buvo visiškai 
atvirai pasisakyta, kuo 
remiasi anie aštuoni 
"Lietuvos valstybės at
kūrėjai". Jie tada pasi
sakė, kad "Mums užtik
rinta visokeriopa darbi
ninkų ir valstiečių Tary
bų Rusijos parama. 
Mums skuba į talką su 
išplėstomis raudonomis 
vėliavomis mūsų broliai 
raudonarmiečiai"!

Ir šį kartą savo kalboj 
Sniečkus stengėsi stip
rinti gvardijos dvasią, 
kad nepasiduotų idė
joms, besiskverbian
čioms pro susilpnėjusią 
Lietuvos izoliaciją nuo 
užsienių. Sakė:

"reikia atminti, jog 
mums priešiška ne tik 
kraštutinė nacionalisti
nė ideologija, bet ir libe - 
ralinė-buržuazinė ideo
logija. ... bet koksburžu- 

konstatavimas, 
kita, nuostabiai 
ir dabar šlovi- 
1918 metų mani-

azinis nacionalizmas, te
gu ir liberalinis, tvirki
na darbininkų klasę..."!

Taikydamas lietu
viams "Kosygino doktri
ną", Sniečkus graudeno 
vilniškių komunistų su
sirinkimą, kad tik nepa
siduotų antrusiškumo pa
gundoms. Esą:

"Šiandien nėra ir nega
li būti demokratijos ir 
internacionalizmo, ku
ris būtų nukreiptas 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
prieš didžiausią mūsų 
šalies naciją — prieš 
rusų tautą. Nėra ir ne
gali būti šiandien nei 
antitarybinio, nei anti- 
rusiško demokratizmo 
ar internacionalizmo"!

Apskritai imant, iš po 
tų "Lietuvos valstybės 
atstatymo" sukaktuvinių 
iškilmių kyšo senstan
čių meistrų skubotas ban
dymas dar suveržti jau 
pradžiūstančios, jų ka
dai sustatytos "tarybi
nės statinės" lankus.

(ELTA)

SUSTOJO ĖJĘS 
ŽYMIAUSIAS ŽURNALAS

Su sausio pradžioj, finan
siniai smaugiamas žymiau
sias Amerikoje savaitinis 
žurnalas ” S A T U R D A Y 
EVENING POST”, ėjęs 147 
metus, baigė savo garbin
gas dienas. Tą savaitinį žur
nalą ištobulino ir keletą 
gentkarčių leido Curtis šei
ma. žurnalas pradėjo smuk
ti prieš 7 metus, kai įsisko
lino iki 62 milijonų dole
rių. Savo žydėjimo laikais 
turėjo 3,500,000 prenumera
torių.

Ar reikia dar stebėtis, 
kad mūsų lietuviški laikraš
čiai skursta ir visokiais bū
dais stengiasi ieškoti visuo
menėje paramos?

ŽUVO 5,440 ŽMONIŲ

Praeitų metų lapkričio 
mėnuo buvo pats didžiau
sias automobilių nelaimių 
atveju mėnuo šio krašto is
torijoje. 1967 metais tą 
mėnesį užmušta ar užsimu
šė 4,730 asmenys. Tas jau 
buvo didelis tuo atžvilgiu 
mėnuo, bet 1968 metų lap
kričio mėn. žuvo net 5,440. 
Per 11 mėnesių pernai auto
mobilių nelaimėse žuvusių 
skaičius pasiekė 50,440, kai 
1967 m. buvo 47,940.
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OPERACIJA (21

DEGANČIOS 
ŽEMĖS

valandoms

Vos tik per 40 kilo
metrų į šiaurę nuo Man- 
steino štabo, tarp Oboja- 
no ir Prochorovkos miš
ke turėjo savo štabą įsi
rengęs kitas generolas, 
tai sovietų I šarvuočių 
armijos vadas Katuko
vas. Priešais jo štabą 
lankoje ganėsi keletą 
karvių, kurias prižiūrė
jo sena moteris. Šitas 
idiliškas ramumas buvo 
reikalingas apgauti vo
kiečių žvalgybiniams lėk
tuvams, kurie dažnai pa* 
dangėje čia pasirodyda
vo.

Liepos 2 d.,dvidešimt- 
keturioms 
praslinkus po to kai Hit
leris savo generolams 
atidengė didžiausią tų 
metų paslaptį, telefonas 
suskambėjo Katukovo 
štabe. Štabo "patarėjas" 
Nikolai Popiol pakėlė ra
gelį:

— Kalba generolas 
Nikolai Cirilovič Popi
ol.

Paskui buvo galima 
matyti jį atidžiai klau
santis ir pritariančiai 
galva linguojant:

— Da, da-.... Supran
tu..., Nikita Sergejevič, 
aš supratau.

Padėjęs ragelį, greitu 
žingsniu per verandą nu-' 
skubėjo į blokhausą, kur 
savo kabinetą buvo įsi
taisęs Katukovas.Dar ne
peržengęs slenkstį, jis 
jau raportavo:

BONNA IR
MASKVA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
prantamax kodėl. Čeko
slovakijai 'sutvarkyti' 
jai reikėjo baubo. Pagal 
sovietų sampratą ir 
praktiką turistai yra šni
pai. Jei tūkstančiai vo
kiečių, pavilioti pigių kai* 
nų, staiga pasirodė Če
koslovakijoje — tas davė 
akstino pateisinti sovie
tų okupaciją.

Nuo to laiko sovietų 
propaganda padidino sa
vo puolimus, kurie daž
nai yra visiškai absur
diški. Štai pav. inteligen
tams skirtame 'Litera
tūrinės Rusijos' žurnale 
vienas sovietų "turis
tas" štai ką rašo iš 
Muencheno; Girdi, ten 
esančioje 'Tneatiner 
Kirche'je" ant altoriaus 
yra įrašytos BMW rai
dės. Tos raidės žymin
čios vokiečių automo
bilių firmą: Bayerische 
Motor Werke — jai mel
džiasi bavarai. Iš tikro, 
kaip pastebi Der Spie
gei, tos raidės yra ne 
B.M.W„ bet B.M.V ir 
yra kilusios ne iš vokie
čių, bet iš lotynų kalbos, 
kuri visai neturi W. Jos 
reiškiančios, kad bažny
čia yra skirta Šv. Pane
lei Marijai — Beatae Ma- 
rlae Virgini.

— Generole, ką tik Ni* 
kita Sergejevič Chruš
čiovas skambino. Už va
landos jis bus čia su ge
nerolu Vatutinu praneš
ti labai svarbią žinią.

Katukovas, pasižymė
jęs šarvuočių kautynė
se 1942 m. prieDemians- 
ko, tuoj pašoko.

— Greit duokit man 
visų sektorių žemėla
pius.

Maršalas von Mansteinas (baltoje uniformoje) savo štabe šar
vuotame traukinyje per 40 km. nuo rusę pozicijų, apsuptas štabo 
karininkų duoda paskutinius Įsakymus didžiajai ofenzyvai.

Jis žinojo, kad jei Vo
ronežo fronto vadas ge
nerolas Vatutinas ir jo 
"patarėjas" Chruščio
vas išsirengia į tokią ke_ 
lionę, tai yra kas nors 
svarbaus.

Ketvirtą valandą 
Chruščiovas ir Vatuti
nas atvyko į štabą ir pir
mieji jų žodžiai buvo 
tos didelės paslapties ati
dengimas.

— Fašistai puls liepos 
tarp 3 ir 5 d. Ir merkda
mas akį, Chruščiovas 
pridėjo. — Tai nėra spė
liojimas. Tai tikras da
lykas. Mes tai žinome 
iš patikimų šaltinių.

O gen. Vatutinas pa
tvirtino trumpai:

— Vyriausioji vado
vybė mus šį rytą įspė
jo.

Prisiartinęs prie iš 
kabinto ant sienos žemė
lapio jis uždėjo ranką 
ant Orelio sektoriaus:

— ... Modelio IX ar
mija iš šiaurės puls mū
sų centrinį frontą. Vo
ronežo frontas bus puo< 
lamas dviejų vokiečių ar* 
mijų. Puolimo ašis į 
centrą ir kairįjį mūsų 
gynybos sparną. Mūsų 
Vl-ji armija turės at
mušti pirmąjį puolimą.

Niekas neabejojo dėl 
informacijos teisingu
mo. Jau kelios savaitės 
Voronežo fronte rusai, 
laukdami didžiausios vo
kiečių ofenzyvos, ruošė
si gynybai. Bet šį kartą 
buvo tikras dalykas.

Apleisdamas štabą, 
Chruščiovas pareiškė:

— Dabar prie darbo 
ir pasiruoškit gerai pa
sitikti fašistus. 

Didžioji Hitlerio pas
laptis jau nebebuvo pas^ 
laptimi. Nuo pat pra
džios kautynės,kurios tu

rėjo remtis siurprizu, 
buvo sukompromituotos. 
Šiandien žinoma, kad iš
davikas buvo Hitlerio ap
linkoje ir savo praneši
mus pasirašinėjo karo 
vardu "Werther".

***
Už kelių valandų, lie

pos 3 d. auštant vokiečių 
viršila Fuhrmann ir kore- 
poralas Gabriel, pasi

slėpę krūmuose prie Lok- 
nia ežero stebėjo kitoj 
pusėj Bielgorod-Sumi 
geležinkelį. Visą naktį 
šarvuočių divizija Gross- 
deutschland tvirtinosi 
sektoriuje iš kur turėjo 
prasidėti operacija. Šiau
rės vakaruose prie To- 
marovkos 332 pėstininkų 
divizija buvo užėmusi ge
rai įrengtas pozicijas ir 
puikiai užsimaskavusi.

— Kas tikrumoje yra 
prieš mus šituose sau
lėgrąžų laukuose? — pa
klausė Gabriel. 

— Tikriausiai nieko, 
tik minų laukai. Už jų 
yra priešakiniai postai, 
kurie būna užimami tik 
naktį. Nuo birželio pra
džios rusai savo jėgas 
atitraukė nuo mūsų lini
jų iki dešimties kilomet? 
rų už tų aukštumų, ku
rios yra priešais ir mes 
nieko nežinome apie jų 
gynybą ir jie nepasiekia
mi mūsų artilerijos. Kas 
norės pulti, turės pirma 
pereiti no man’s land ir 
sovietų artilerija gali 
lengvai atidaryti užtva
ros ugnį. Jų žvalgai aukš* 
tumose gali stebėti kiek
vieną mūsų judesį.

— Tai blogai, — pašte* 
bėjo korporalas Gabriel.

— Ir dar kaip! —pri
dėjo viršila Fuhrmann.

Viršila su korporalu 
aiškiai nušvietė padėtį. 
Tai buvo problema, ku
ri jau kelios savaitės su
ko galvą generolui ir jo 
štabo karininkams. Jie 
nenorėjo, kad puolimas 
sudužtų pačioje pradžio
je ir reikėjo sistematiš* 
kai sunaikinti priešo ar
tileriją, arba bent ją nu
tildyti puolimo metu.

Be to, buvo svarbu po 
pragariška ugnimi su
naikinti principinę rusų

rezistencijos liniją toj 
vietoj, kur vokiečiai tu
rėjo prasilaužti pradžioj 
operacijos. Bet kaip tai 
padaryti, jeigu nebuvo 
nieko žinoma apie prie
šo pozicijas.

Iš to sektoriaus, kur 
naktį įsitaisė pirmieji IV 
šarvuočių armijos ele
mentai sovietų artileri
ja buvo nematoma. Tas 
pats buvo ir su jų gyny
bos sistema. Orinės nuo
traukos buvo nepatiki
mos, nes nebuvo galima 
atskirti tikruosius ug
nies lizdus nuo netikrų. 
Tebuvo viena išeitis, rei
kėjo užimti aukštumas 
už no man's land iratim* 
ti rusams galimybę slėp
tis. Tai reiškė,kadprieš 
pradedant Zitadelle ope
raciją, reikėjo užimti 
anas aukštumas iš kur 
rusai galėjo stebėti, kad 
vokiečių daliniai laisvai 
galėtų vykdyti puolimą.

Kai liepos 3 užstojo 
naktis, 9 vai. 50 min. no 
man's land nušvito nuo 
rusų raketų.

Vokiečių pionierių kuo* 
pa pasiuntė savo vyrus 
minų lauke pravalyti ke
lią. Tai buvobiaurusdar
bas. Negalima buvo nau
dotis detektoriais, nes 
žemė buvo nuklota svie
dinių skeveldrom iš anks
tyvesnių kautynių ir de
tektorius prie kiekvieno 
tokio gelžgalio atsaky
davo. Reikėjo eiti pir
myn išlengva, su lazde
le duriant ieškoti mir
ties instrumentų, ranka 
juos iškasti, išjungti ir 
numesti į šalį, toliau 
šliaužiant į priekį. Ir 
taip tą naktį, pionierių^ 
ekipa iš dešimties vyrų, 
surado 2700 minų prie
šais Butovo aukštumas. 
Tai buvo 5 valandų dar
bas, arba per minutę vie- 
nas vyras atkasdavo po 
miną. Ir nė viena jų ne
sprogo. Sugrįžę atgal į 
savo pozicijas, jie nepa
jėgė pasikelti nuo žemės 
ir užmigo kietu miegu. 
Tuo metu leitenantas 
Balleshofer žemėlapy nu* 
brėžė nuo minų išvalytą 
kelią ir 
skubiai 
taljoną.

davė ryšininkui 
pristatyti į ba-

***

Pasislėpę už aukštu
mų, kurios yra tarp 
Bielgorodo ir Rakitinoj, 
rusai laukė liepos 4 auš
ros. Jau iš vakaro jie bu
vo pasiruošę sutikti vo
kiečių puolimą. Visi bu
vo užaliarmuoti, kiekvie
nas buvo savo poste. Bet 
liepos 3 nieko neįvyko ir 
kai artėjo liepos 4 vidu
dienis sovietų štabe visi 
lengviau atsikvėpė. Tą 
dieną nieko neįvyks. Jei 
vokiečiai turėjo pulti, tai 
tik rytoj, auštant. Ir tai 
dar nežinia. Jau ketu
riasdešimt aštuonios va
landos rusai aliarmo pa
dėty laukė. Kas yra ilgai.

Pulkai telefonavo į di
viziją: "Ar turime toliau 
pasilikti aliarmo padė
ty? Gal galime atsikvėp
ti. Kareiviai pradeda ro
dyti nuovargio ženklus".

Atsakymas visiems bu
vo vienodas: "Jokio poil
sio. Pilna aliarmo padė
tis. Neužmikite!"

Vidudienį, dalinant 
pietus, užėjo didelė aud
ra ir vyrai valgė kas 
kaip galėdamas pasislė. 
pęs. 2 vai. 45 min. lie
taus audra praėjo ir ty
la užstojo. Rusai vis te
belaukė. Kitoj pusėjo no- 
man's land vokiečiai ir
gi laukė.48-to šarvuočių 
korpo batai jonai, ir SS

jtjOįTįJEYlSKES ŽIBURIAI

a
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Kombinuoja, kaip už reklamą 
nemokėti...laikraščiui

Lietuvišką spaudą, ku
ri ir taip vos išsilaiko, 
didžiuma organizacijų 
stengiasi išnaudoti savo 
reikalams, neprisidėda
mi prie jos išlaikymo.

Štai Draugas sausio 9 
d. savo vedamajame ra
šo:

"Mūsų vakaro lėšos 
skiriamos labdarin
giems tikslams". Mu
sų parengimo lėšos ski* 
riamos jaunimui, ope
rai, gaidom, mokyklai" 
ir panašiai kalba įvairūs 
rengėjai, prašydami laik
raščio įvairių nuolaidų. 
"Ar negali sukombinuo
ti taip, kad nereiktų už 
reklamas mokėti?" klau
sia puikus organizacijos 
veikėjas redaktorių ar 
administratorių, užmirš
damas, kad redaktorius 
taip kombinuodamas silp*- 
nina laikraštį ne tik ku
riame jis dirba, bet silp
nina laikraštįkaip didžią
ją mūsų galybę kovoje už 
Lietuvos laisvę. Visos 
organizacijos geros, vi
sų jų tikslai geri, bet 
argi laikraščio tikslai 
yra mažesni? Argi mūsų 
spaudos tikslas nėra 
toks pat geras kaip kitų 
organizacijų vieni ar ki
ti užsimojimai. Nevieną 
kartą kokiam parengi
mui mažiau pavykus, kai 
visas išlaidas apmoka, 
rengėjai ateina į laikraš
čius derėtis, kad jiems 
nuleistų. Negalėjo gauti 
nuolaidų visur kitur, o 
tačiau tikisi jos spaudos 
sąskaiton, kad ši būtų 
skurdesnė ir silpnesnė. 
Ir jei kai kurios į apmo
kamus parengimus kvie
čiančios informacijos ap
mokamos, tai ne todėl, 
kad nenorima tai ar kitai 
organizacijai padėti, bet 

šarvuočiai sutraukti 
prie pirmųjų pozicijų 
laukė. Lėktuvų užėsys 
iš tolo darėsi vis gar
sesnis.

Vyrai pakėlė galvas. 
Kapitonas Leyk, kuris 
vadovavo Grossdeutsch- 
land pėstininkų batalio
nui pasižiūrėjo į laikro
dį ir pasakė:

— Jie punktualūs... 
(Bus daugiau)

todėl, kad laikraštis turi 
juk iš ko nors laikytis.

Kai kas teigia, kad te
gu laikosi iš prenume
ratų. Tačiau prenume
ratorių skaičius turi ten
dencijos tikkristi, o kiek
vienam prenumeratoriui 
išsiunčiama per metus 
dienraščio apie trejetą 
šimtų numerių. Jei mo
kama tik po pora centų 
už pašto ženklą, jau su
sidaro gana nemažos su
mos. Taigi, derėdama- 
sis su spauda, skurdini 
visų mūsų turtą. Jeigu 
jau privatus asmuo ir de
rasi, tai daugiau supran
tama, tačiau organizaci
jos, kurių ne viena gana 
stipriai laikosi, neturė
tų savo kasų didinti spau
dos sąskaiton, nes mūsų 
spauda yra visų organi
zacijų ir visų lietuvių tur
tas, o kaip toks reikalin
gas ir priežiūros ir para
mos. Tenedidina orga
nizaciniai vienetai savo 
pajamų mūsų spaudos 
sąskaiton, nes spauda 
yra tų organizacijų pati 
didžioji palaikytoja ir 
rėmėja. Tebūna mūsų 
spauda stipri vidine ir iš
viršine prasme, nes be 
jos būtų ne tik skurdžiau 
ir tuščiau, bet ir mūsų 
kova už savo tautos lais
vę būtų susilpninta ligi 
nulio. Tai turėtų Naujų
jų Metų angoje nors tru
putį prisiminti senosios 
ir naujosios gausių mū
sų įvairių organizacinių 
vienetų valdybos ir na
riai".

HELP VVANTED MALĖ

SUPERVISOR
Manufacture of heavy duty off- 
highway earth moving and logging 
eęuipment has immediate opening for 
foreman in Weldrng Department. Mušt 
be capable of supervising approxi 
mately forty (401 employees in all 
phases of vvelding least five (5) years 
experience in heavy steel fabricalion. 
Prefer someone wilh some college 
background in Industrial F’.ngineering.

Permanent. revvarding position wilh 
excellent company benefits. Salary 
commensurate with abilily and ex- 
perience. Send resume in confidence 
TODAY to:

ATHEY PRODUCTS 
CORPORATION

Box 669, Raleigh, N. C. 2 7602 
Personnel Department

(124-5)

K O.

VVANTED AT ONCE 
DIE MAKERS 

br able to build dies from paris 
. top wages paid and benefits.

Apply in Person
C A SS MACHINE. CO. 

Anloinelte Detroit, Mich.
(2-10)
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KRITIKOS METAI
Užmarštin palydėda

mi senuosius ir sutikda
mi naujuosius metus, 
Amerikos ir visopasau- 
lio laikraščiai pateikė 
pergyventų įvykių ir nuo* 
taikų įvertinimus. Jų iš
vados ir ateities progno
zės nebuvo labai links
mos. Kai kurie su neri
mu prileido, kad turbūt 
naujos nelaimės ir tam
sa gresia pasauliui.

Tai chaoso didėjimas 
politiniame, kultūrinia
me, socialiniame.net re
liginiame gyvenime. 
Amerikoje rasinės riau
šės ir didėjantis įtempi
mas, studentų maištai ir 
mokslinių institucijų nor
malaus darbo ardymai, 
kurie išsiplėtė Europo
je ir kituose žemynuose. 
Nesibaigianti karai ir jų 
naujų židinių užsilieps
nojimas, diktatūriniai 
perversmai, smurto ak
tai, nusikaltimų augi
mas, visų moralinių 
kodeksų eižėjimas. Re
formų ir pataisų ieškoji
mas ne įtikinimu ir po
zityviu darbu, bet jėga, 
prievarta, griovimu ir 
naikinimu...

Sovietų Rusijos pajė
gumo didėjimas ir užsi
mojimai išvystyti griau
namąją akciją demokra
tiniame pasaulyje. Čeko 
slovakijos, pasiryžusios 
atlaisvinti stalininės sis
temos leteną, brutalus 
okupavimas, demokrati
niam pasauliui tik ste
bint nuleidus rankas. Tai 
buvo bene pats liūdniau
sias ir begėdiškiausias 
įvykis 1968 metais.

Tam visam smurtų, 
griovimo ir įrimo -veiks 
mų sąrašui nebūtų galo. 
Amerikos astronautų did 
vyriški žygiai ir nuosta
būs technikos laimėji
mai Naujųjų Metų išva
karėse galėjo tik trupu
tį pašviesinti vaizdą, bet 
negalėjo išlyginti daug 
didesnių pralaimėjimų, 
bejėgiškumo ir augančio 
smurto žygių.

***

Mes to bendrojo ame
rikinio ir pasaulinio vaiz
do nepakeisime. Ką gali
me ir ką turėtume gi
liau pergyventi, - tai su
sirūpinti pirmiausiai 
savo lietuvišku gyveni
mu ir jo ligomis, kurios 
mus tiesiai paliečia.

Lietuvių tautinė bend
ruomenė Amerikoje ir 
kitur pasaulyje, vadina
mame laisvuoju, tokio 
chaoso dar nepriėjo. Bet 
ir mes jau galime aiš
kiai pastebėti simpto
mus mūsų pačių dvasinio 
ir organizacinio kūno 
konvulsijose, kurias 
"dialogo su kraštu" au
torius B. Raila pavadino 
vienu trumpu žodžiu — 
ardymasis.

Taip. Pasaulis išgy
vena naujo nerimo irper- 
mainų laikus. Amerika 
juos labai ryškiai jaučia. 
Tai paliečia ir mus. Ir 
mūsų tarpe auga verty
bių pervertinimo ieško
jimas, nepasitenkinimai 
tuo, kas ligšiol buvo. 
Ryškėja nepaklusnumas 
iš aukšto nustatytiems 
kodeksams. Dažnėja pro
testai, bodėjimasis "se
nove", kitoks atsiliepi
mas į naujųjų laikų 
ūžesį. Stiprėja neįpras
tas užsimojimas kitaip 
spręsti problemas nau
jomis aplinkybėmis. 
Spaudoj ir gyvenime mes 
taip pat jau turime savo 
"riaušių" ir net chuli
ganizmo pavyzdžių.

***
Mes taip pat ieškome 

naujų kelių. Todėl tenka 
priprasti drąsiai pasi
tikti gyvenimo permai
nas ir atvirai dėl jų sa
kytis. Tai viena iš mūsų 
gyvumo ir mūsų tauti
nio, dvasinio ir morali
nio išlikimo sąlygų. Kaip 
strausas panėrę galvą į 
smėlį, pavojams artė
jant, mes neišsigelbėtu- 
me nuo pavojų.

Tad turime juos drą
siai, ryžtingai pasitikti 
ir laisvai, atvirai svars
tyti. Dirva ta prasme ir 
stengiasi kiek išgalėda
ma atlikti savo uždavinį.

Nerimo ir protestų me
tai pasaulyje yra taip 
pat ir mūsų kritikos me
tai, kurie nebe nuo vakar 
atėjo ir negreit pasi
baigs. Atrodo, kad mes 
jau turime būtų pribren
dę, jei reikia, giliai ir 
skausmingai pasisakyti 
iš visų pusių ir viso
kiais požiūriais dėl prob
lemų, kurios atsiveria 
lietuvių tautos ateičiai ir 
savo mažesniu sektoriu
mi - tautinės srovės atei
čiai. Tik tuo būdu gal vė
liau surasime pačius 
teisingiausius sprendi
mus. (d)

Lietuvos pajūryje...

Baltuoja burė Baltijoje... I.Stropaus nuotrauka

Vilniaus deputatu uždavinys tik
IŠKLAUSYTI, KAS MASKVOJE NUTARTA...

Sovietų Sąjungos biu
džete Lietuvai 1969- 
tiems metams numaty
ta dalis buvo 1,112,380, 
000 rublių. Per Kalė
das į Vilnių sušauktiems 
deputatams buvo pasiū
lyta tą dalį papildyti dar 
14 milijonų (penkiais ket
virtadaliais nuošimčio), 
tad galutinė tos biudže
to dalelės suma išėjo 
1,126,757,000 rublių.

Aiškintojai tvirtino, 
kad daugiau kaip 92% 
visų pajamų būsią "iš so
cialistinio ūkio". Bet tuo
jau pat nurodė, kad 563 
milijonai, — o tai pusė 
visų šio biudžeto paja
mų — bus vien iš apy
vartos mokesčių, kuris 
mokamas iš pirkėjų ki
šenių, nes įskaitytas į 
galutines prekių kainas.

Skirtumas tarp sovie
tinio apyvartos mokes
čio ir, pavyzdžiui, ame
rikinio "sales tax" toks 
kad pastarasis prideda
mas prie tam tikrų pre
kių kainų, ir mokėtojas 
kiekvienu atveju aiškiai 
žino to mokesčio dydį, 
kurs dažniausia esti tik 
3%, o sovietinis apyvar
tos mokestis paslėptas 
prekių kainose, ir mokė
tojas niekad nežino, kiek 
jis to mokesčio iš tikrų
jų moka. Jį įtikinėja, kad 
jis čia nieko nemoka. Tik 
mokesčių rinkėjai ir pre
kių kainų apskaičiuoto j ai 
tenai žino, kiek to mo
kesčio kur yra, ir žino, 
kad daugeliu atvejų jis 
siekia iki 40 ar net 60 
kainos nuošimčių.

Apyvartos mokesčių 
Lietuvoj 1969 metais iš 
viso numatoma surinkti 
net 690 milijono rublių 

— daugiau kaip pusė vie
tinio biudžeto. Iš to tik 
minėtieji 563 milijonai 
bus atiduoti į vietinį, o 
127 — į sovietinį iždą.

Tuos paslėptus mokes
čius pavadinę kitu var
du, sovietiniai biudžeti
ninkai ramina mokesčių 
mokėtojus, kad asmeni
nių mokesčių biudžete 
būsią tik nepilni 8 nuo
šimčiai, ir tų pačių tik 
dalis būsią tiesioginiai 
darbo pajamų mokes
čiai, o kita dalis tai tik 
"savanoriškos įplaukos 
iš gyventojų". Čia jie tu
ri galvoj valstybės pajar 
mas iš apsidraudimų. 
Lietuvoj dabar viduti
niškai kas trečias su
augęs gyventojas jau 
esąs sudaręs (su val
džia) savanoriško apsi
draudimo sutartį. Val
džios iždas iš tų apsi
draudimų turįs pelno, ir 
jo dalis pateksianti ir į 
Lietuva skirtąją biudže
to dalį.

Antras stambus paja
mų šaltinis biudžete 
esąs "įmonių ir orga
nizacijų pelnas". To pel
no iš Lietuvoj esančių 
pramonės įmonių ir pre
kybos organizacijų 1969 
metais būsią surinkta 
584 milijonų rublių, iš 
kurių beveik 334 milijo
nai būsią perduoti į vieti
nį biudžetą. Likusieji 
250 milijonų, berods, 
bus iš dalies perduoti į 
centrinį iždą Maskvoj, 
dalis bus palikta įmonė
se ir skirta toms įmo
nėms taisyti bei plėsti.

Įmonių bei prekybos 
organizacijų pelnai galė
tų būti laikomi "pajamo

mis iš socialistinio 
ūkio", jeigu jie būtų ki
lę iš natūralios ūkinės 
veiklos. Tačiau visos tos 
įmonės bei organizaci
jos naudojasi valstybinio 
monopolio privilegijo
mis kainų ir atlyginimų 
nustatymo srityse. Abso
liučiai monopolinėje ūki- 
pės veiklos sandaroje, 
neleisdama nei kolekty
vinių derybų, nei strei
kų, nei turėdama reika
lo skaitytis su konkuren
cija, valdžia pasidaro 
pelno daugiausia iš to, 
ką "sutaupo", mokėdama 
už darbą vos apie ketvir
tadalį to, ką turėtų mokė
ti, jeigu darbo jėgos rin
ka nebūtų priklausoma 
nuo tos pačios valdžios 
monopolinės galios. Jei 
darbininkai dabar jau ir 
ne taip kietai "prira
kinti" prie darboviečių, 
kaip anksčiau (deputa
tų susirinkime buvo ap
gailestaujamas darbo jė
gų "tekamumas" —pra
ėjusiais metais maždaug 
kas penktas darbininkas 
keitęs darbą), tai abso
liučiai monopolinėje 
ūkio santvarkoje tas vis
tiek nepadeda darbinin
kams susirasti vietų, 
kur už tą patį darbą bū
tų geriau atlyginama. 
Šiek tiek geriau uždirb
ti galima tik pasiryžus 
iškeliauti ten, kur "pi
pirai auga" ar "balto
sios meškos žiemoja". 
(Ir ten atlyginimai nė
ra tiek didesni, kiek dar
bai sunkesni).

Planuotojai aiškinasi 
kad prie tiesioginio dar
bo atlyginimo valdžia 
pridedanti daug svarbių 
nemokamų priedų: nemo
kamą gydymą, nemoka
mą mokymą ir kitokių 
nemokamų ar nebran
giai mokamų patarna
vimų. Pranešime apie 
1969 planą dabar Vilniu
je buvo aiškinta, kad to
kių valstybės dovanų Lie
tuvoj 1969 metais vidu
tiniškai teksią 219 rub
lių kiekvienam gyvento
jui. Tai lyg atlyginimo 
priedas po apie 18 rub
lių per mėnesį kiekvie
nam gyventojui, arba po 
apie 40 rublių per mėne
sį kiekvienam dirban
čiam. Tačiau ir toks 
priedas, net jeigu jo ver
tė ir būtų tikrai tokia, 
kaip planuotojai skaičiuo- 
ja, toli gražu neišlygina 
plačiai išsižiojusio ply
šio tarp esamo ir pri
deramo darbo atlygini

mo. Socialistinėmis pa
vadintų įmonių pelnas 
vistiek gaunamas dar 
ne kitaip, kaip tik iš 
nuolatinio dirbančiųjų 
skriaudimo, prieš kurį 
monopolinėj ir policinėj 
valdymo santvarkoj nė
ra galimybės ne tik ko
vot, bet nei protestuot 
ar skųstis.

Tiesioginių mokesčių 
iš Lietuvos gyventojų 
1969 metais numato su
rinkti beveik 91 milijoną 
rublių. Daugiausia tai 
darbo pajamų mokes
čiai, kurie, lyginant su 
kitų kraštų tais mokes
čiais, nedideli, daugumo
je atvejų nesiekia nei 
10% nuo uždarbio. Biu
džetininkai didžiuojasi, 
kad tai "mažiausi mokes
čiai pasaulyje". (Ir tuos 
pačius buvo pradėję nai
kinti, bet tuo tarpu su
stojo). Sovietiniai mokes
čių teoretikai patogiai 
"pamirštą" visuotinai 
pripažintą pažiūrą, kad 
socialiniu požiūriu tie
sioginiai mokesčiai, jei
gu teisingai apskaičiuo
jami ir tikslingai pa
skirstyti, yra teisingiau
si mokesčiai, ir kad pa
tys blogiausi, ypač 
mažiau uždirbantiems 
skriaudingiausi yra ne
tiesioginiai mokesčiai, 
ypač tokį, kaip sovieti
niai apyvartos mokes
čiai. O sovietinė finansų 
sistema kaip tikplačiau- 
siai ir remiasi tokiais 
smerkiamais mokes
čiais, ir apgaudinėja mo
kėtojus aiškinimais, kad 
tai esą ... ne mokes
čiai! Antra vertus, toj 
sistemoj net ir nedideli 
mokesčiai nuo uždarbių 
yra savotiška patyčia, 
kai apie trys ketvirtada
liai prideramo uždarbio 
dirbantiesiems iš viso 
neišmokami, o tiesiai 
perkeliami valstybės 
"pelno" sąskaiton...

Pajamų mokesčiai 
imami ir iš įmonių bei 
ūkinės veiklos organiza
ciją- Lyginant su kituo
se kraštuose iš versla- 
monių imamais mokes
čiais, šie irgi tik sim
boliniai, tinkami nebet 
tik kaip dekoracija, ne
va parodanti, kaip "so
cialistinė valstybė mo
kanti išsiversti iš mažų 
mokesčių. Kitais sume
timais šie mokesčiai iš 
viso nepateisinami, kai 
visų įmonių visu, tegu 
ir dirbtinėmis priemo
nėmis apskaičiuotu pel
nu, arba net ir visomis 
pajamomis galutinėje 
sąskaitoje disponuoja tie 
patys mokesčių ėmėjai.

(Nukelta į 4 psl.)

socialiniame.net
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (80) BRONYS RAILA

RODYKLĖS PRIE KRYŽKELIŲ
Niekas nebeginčija, kad ilguose ir painiuose 

lietuvių tautos likimo keliuose kartkartėmis pri
einam naujas kryžkeles, kur nebe visai aišku, kaip 
toliau reikia eiti. Tada sustojam ir pradedam bar
tis, kad net miškai dunda. Juokas juoku, bet tuomet 
visai aišku, kad turime neaiškumų.

Visame pasaulyje įstaigos, kurios tvarko susi
siekimo reikalus, kelių kryptį ir trafiko taisykles, 
prie kryžkelių iškabina rodykles. Eidamas ar važiuo
damas, tada žmogus žinai kur sukti. Lygiai taip pat 
ir įstaigos, kurios pvz. yra paskirtos ar paskiria 
vadovauti Lietuvos išlaisvinimui ir laisvės kovai, 
tvarkyti idėjų trafiką ir nurodyti su kokiom maši
nom kuriais keliais leidžiama ir reikia važiuoti, 
irgi laiks nuo laiko iškabina rodykles, perpiešia, 
tikrina ir perstatinėja, ar kitaip orientuoja, kur ke
leiviai (atsiprašau - kovotojai) susiduria su neaiš
kumais.

Skirtumas tik tas, kad rodyklės čia dažniau 
vadinamos gairėmis, o dažniausiai rezoliucijomis 
ar nutarimais. Nutarimas ir rezoliucija ne visai 
tas pats, bet giminiuojasi daugiau negu pusbrolis 
su pusesere.

Ir štai Lietuvos Laisvės Kovų Metais gruodžio 
7-8 d. Vliko seimo sesijos New Yorke nauji nuta
rimai po dviejų savaičių per laikraščius pagaliau 
pasiekė mūsų liaudį visuose provincijos užkampiuo 
se, o kitus žemynus po mėnesio ar vėliau. Nieko 
tokio, nėra dabar reikalo karštligiškai skubėti, lai
ko turime.

Nekovinga programa

Vlikas nutarė kovot? Dviejų dienų seimo sesi
joje jis nutarė savo viduje siekti kai kurių adminis
tracinių reformų, pareikšti padėką už gerą darbą 
Tautos Fondo pirmininkui, pasukti į studijų kryptį, 
įpareigodamas Vliko Valdybą ne pačiai paruošti, 
bet su kitų pagalba paruošdinti kokį nors veikalą 
apie Lietuvoje varomą rusifikaciją. Geras ir dargi 
nepersunkiausias uždavinys: pradžiai jau buvo gana 
daug straipsnių mūsų laikraščiuose ir žurnaluose 
tuo klausimu.

Šalia to, irgi proporciją išlaikant, dar buvo 
priimtas atskiras nutarimas praėjusių Laisvės Ko
vos Metų gruodžio 28 dieną prisiminti pavergtos 
Lietuvos jaunimą ir pritarti užsienio lietuvių jauni
mo organizacijų sudaryto "Žygio už tikėjimo laisvę” 
sąjūdžiui. Tai pats karingiausias žodis, patekęs į 
nutarimus - žygis... Gi nutarimas "Moralinės ir 
materialinės paramos reikalu", kviečiąs laisvojo pa
saulio lietuvius gausiau remti laisvinimo darbą pi
niginėmis aukomis, yra pernelig įprastas ir natū
ralus, nors gal ir nebus vienas iš pačių naujausių.

Visus nutarimus paskaičius ir išstudijavus, 
bendras įspūdis lieka toks, kad per seimo sesiją 
tautos atstovams išreikštas Vliko vicepirmininko 
Dr. B. Nemicko prašymas "labai rimtai apsvars
tyti reikalą sutelkti maksimum intelektualinių pa
jėgų į Lietuvos laisvinimo institucijos darbą", - 
buvo labai ir labai pamatuotas. Tragiškų pasėkų 
nepaisydami, atstovai šio priminimo, matyt, visai 
nesvarstė.

Dar neryškios funkcijos?... Šalčio skulptūra... Vyt. Maželio nuotrauka

Naujausiuose Vliko nutarimuose mankritoakin 
tik vienas sunkiausiai suprantamas bruožas. Kaip 
čia galėjo atsitikti, kad Laisvės Kovos Metų užbai
giamoje sesijoje, kai per visus metus politikos ge
nerolai ir grandiniai vis garsiau šaukė mus kovon, 
svarbiausiuose nutarimų keturiuose paragrafuose 
skyriuje "Dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo" nė karto nebuvo pavartotas laisvės kovos žo
dis ir neiškelta mūsų individuali kovos intencija!

Čia buvo tik priminta, iškilmingai ir rašant 
daugelį žodžių iš didžiosios raidės, kad Vasario 16 
Aktas yra "galutinis, niekuo nepakeičiamas lietuvių 
tautos apsisprendimas būti laisva ir nepriklauso
ma". Ir su užsispyrimu būtinai prie šios aiškios 
minties dar pridėta žinoma "juridinė" V. Vaitiekū
no metafizika, kad "valstybinė nepriklausomybė 
yra... pačios tautos buvimo sąlyga". Labai gaila, 
bet greičiausia tai klaidingas dėsnis ar bent toks, 
dėl kurio daug kas galės pagrįstai ginčytis. Juk 
tautos buvo, būna ir dar bus ir be valstybinių ne
priklausomybių. Negalima gi taip šiurkščiai igno
ruoti istorijos faktų. Lietuva 19-me amžiuje buvo 
netekusi valstybinės nepriklausomybės ir dabar 
tuo tarpu jos nebeturi, o ar tai reiškia, kad tada 
lietuvių tautos nebebuvo ir kad šiandien jos nebė
ra? Ne tik žydams, bet ir daugeliui kitų tautų il
gokai tekdavo pagyventi, t.y. "būti" be valstybinės 
nepriklausomybės. Kodėl toks Vliko daugumos už
sispyrimas nepasisakyti nors kiek realiau,papras
tai, be hiperbolių, visais atžvilgiais teisingai ir ne- 
kontraversiškai, gyvųjų neužkasant,-pvz. kad vals
tybinė nepriklausomybė yra tautai viena iš labai 
svarbių sąlygų kultūriškai ir ūkiškai klestėti?...

Toliau seimas priėmė antrą labai nunokusįnu- 
tarimą, kad Lietuvos įjungimas į SSSR yra tik smur
to aktas, neturįs.jokios teisinės galios. Ir dviejuose 
sekančiuose paragrafuose, vietoje mūsų pačių kovi
nių intencijų uždegimo, Seimas po kelių metų tik pa
kartojo kaip paprastai šaunaus losangeliečio L. Va
liuko komiteto "kovos programą": -prašyti lais
vojo pasaulio kraštų vyriausybes imtis priemonių 
"priversti Sovietų Sąjungą pasitraukti iš Lietu
vos" ir prašyti JAV vyriausybę iškelti Baltijos 
valstybių klausimą Jungtinėse Tautose. Kovingumo, 
šiuo metu gana nerealistiško, prašoma iš kitų, - o 
kur mes, kur mūsų Daugėla su Kasulaičiu?

Tik skyriuje "Dėl Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos" vienintelį kartą paminima kova. Čia kalba
ma apie mūsų diplomatinių misijų veiklą laisvės 
kovoje, įpareigojant Vliko Valdybą tai veiklai 
talkinti ir, be to, - "aktyviai pasipriešinti bet ko
kioms pastangoms jų egzistenciją ar veiklą trukdy
ti". Gal ir graži idėja, bet išreikšta kažkaip fantas
tiškai. Atsiminus praeities įvykius, tai būtų auksinė 
tema feljetonui.

Suignoruotas Nemicko prašymas
Kaip skaitytojas galėjo įsitikinti, sunku būtų 

tvirtinti, kad Laisvės Kovos Metų Vliko sesijos pa
grindiniuose nutarimuose pavyko rasti daug naujų 
idėjų, sukelti kovingumo nuotaikas, pozityviai ky
lančios kūrybinės minties ar bent senųjų kryžkelės 
rodyklių papildymo, pastiprinimo, aiškesnio ir spal- 
vingesnio perdažymo.

Per 50 nutekėjusių metų žinom, koks buvo ir 
kaip įgyvendintas Vasario 16 Deklaracijos apsi
sprendimas. Ne už ilgo bus 30 metų, kai žinom, iš
gyvenom, ir matom, kad Lietuvos įjungimas į SSSR 
buvo smurto aktas, kurio nepripažįstam, kuris mū
sų nesaisto ir mums neturi galios. Dėl to ir mes 
čia, o ne ten. Deja, jis vis dar turi galios Lietuvoje 
ir lietuvių tautos likimą ten labai saisto...

Ką mes į tai? Aišku, - kovot! Tad ką ir kaip

Buvau vienas iš tų ir be abejo dar ne vienin
telis iš milijono lietuvių išeivių, kuris toli pasau
lio gale, už 3000 mylių nuo New Yorko, susirūpi
nęs ir įdėmiai laukiau mūsų tautos atstovybės (kaip 
ir juristai sako) svaraus ir įkvėpiančio žodžio.

Dviejose ar trijose seimo metu pasakytose 
ir išspausdintose prakalbose žodžių buvo daug, tei
sybės ir išminties nestigo, kaip lygiai ir drąsinan
čių sakinių viename kitame reportaže apie sesijos 
eigą. Mūsų prakalbininkai ir reporteriai paprastai 
nėra labai šykštūs optimizmo. Mūsų visų ilgalaikė 
ir paguodžianti programa yra ta, kad "tiesa ir lais
vė vistiek laimės prieš melą ir vergiją".

Bet seimo nutarimus paskaičius, mano optimiz
mas apsikrėtė Hong Kong influencija. Iš visų jėgų 
dėjau pastangas, kad tik šie įspūdžiai nepavirstų 
humoreska, ir tikiuosi, šį kartą man pavyko. Nes 
pasidarė taip graudu, kad skonis ir sąžinė nebelei
džia juokauti.

Juk tik milžinas begalėtų tokiai pagundai at
sispirti, seimo nutarimuose paskaitęs savikritikos 
skyrių, kur pareiškiama pvz., jog seimas pagei
dauja, kad "ateities veikloje būtų daugiau išryškin
ta Vliko Valdybos ir Tarybos funkcijos". Nejaugi 
taip painu, nejaugi tos funkcijos vis dar neryš
kios? Ir kaip galėtų išlaisvinimo kovai racionaliai 
vadovauti organas, kurio štabo funkcijos dar neiš
ryškintos?...

Arba kitas seimo pageidavimas, kad "Vliko 
Taryba kreiptų daugiau dėmesio į Lietuvos lais
vinimo programinius klausimus". Tai kur ji blašky-. 
davos ir į kokius klausimus ji kreipdavo daugiau 
dėmesio, negu pirmiausiai įesminius, strateginius, 
programinius? Nieko nebesuprantu.

Palankumas yra!
Kiek aiškesnis seimo nutarimas "Vliko veik

lai daugiau lietuviškoje visuomenėje populiarinti ir 
didesniam mūsų visuomenė s palankumui kelti" (sei
mą kasmet šaukiant kitoje vietoje, įkomisijas įtrau
kiant daugiau Vliko veikėjų).

Tokio klausimo svarstymas ir specialaus nuta
rimo priėmimas, man rodos, buvo pats nereikalin
giausias laiko gaišinimas. Dažnai kitom progom ne 
vienas astronautas skelbia, kad Vliką pripažįsta 
visi padorūs lietuviai ir jį žino visas pasaulis. Tad 
jį populiarinti belieka nebent tarpe tų, kurie dar nie
ko apie jį nežino, ypač nelietuviai. Šiaipjau, geriau
sias populiarizatorius visuomet yra atliktas ir at
liekamas pozityvus, kūrybiškas darbas.

O dėl palankumo, tai reikalas vargu tiek pai
nus ir aktualus, kad reikėtų tam atskiro nutarimo.

Tie, kurie vadovauja, rikiuoja, gaires smaigsto, 
taisykles leidžia, kovoja, galėtų negaišti laiko rū
pesčiui palankumo didinimu Vliko veiklai lietuviško
je visuomenėje. Lietuvos išlaisvinimo idėjai visa 
gyvoji lietuviška visuomenė buvo ir nuolat tebėra 
labai palanki. Tik kas iš to, jeigu ji nei kraujo, nei 
pinigų neduoda, nėra, kaip seimas tarė, nei paten
kinamai apsvarsčius Lietuvos laisvinimo programi
nius klausimus, nei tinkamus nutarimus paskelbu
si. Nereikia norėti perdaug ir be pagrindo.

Vilniaus deputatu uždavinys
(Atkelta iš 3 psl.)

Šio "dekoracinio" mokes
čio Lietuvoj 1969 metais 
būsią surinkta 27,5 mil. 
rublių, — vos per vieną 
penktadalį nuošimčio biu
džete. Apie 15 mil. rub
lių to mokesčio būsią 
surinkta iš kolchozų. 
Prie tų 15 milijonų pri
dėjus "sklypininkų" (žy
miai aukštesnėmis nor
momis) mokamus mokes
čius, išeina, kad rub
liais žemės mokesčių 
Lietuvoj dabar surenka
ma maždaug tiek pat, 
kiek būdavo surenka
ma litais. Sprendžiant iš 
viešųjų kainų vidurkio, 
dabartinis rublio svoris 
beveik atitinka buvusį li
to svorį. Atseit, Rusija, 
net ir pasisavinusi visą 
Lietuvos žeme ir visas 
jąja disponavimo teises, 
vistiek iš tą žemę sam
dinių teisėmis dirban
čiųjų renka maždaug 
tiek pat mokesčių, kiek 
Lietuvos valstybė imda
vo iš tikrų tos žemės 
savininkų.

Apie Lietuvai 1969 me

tams numatytą planą, ku
riuo paremtas ir biu
džeto apskaičiavimas, 
A. Drobnys deputatams 
pasakė atvirai, kad jis 
"sudarytas sutinkamai 
su TSKP XXIII suvažia
vimo Direktyvomis ir ne
seniai Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos 
patvirtintu šalies Vals
tybinio liaudies ūkio vys
tymo planu ir biudžetu". 
Tad Vilniuje sušauktų de
putatų uždavinys buvo ne - 
sudėtingas: išklausyti, 
kas Maskvoj nutarta ir 
"pritart bei patvirtint".

(ELTA)

M/F HELP

OPPORTUNITIL.S FOR
PROFESSIONAL PERSONNEL
CHIEF TECHNOLOGIST

Starting salary. $ I 0,000-$ I 0.800.

REG1STERED NURSES
Al! services starting salary $3.33- 
$3.72 per hour plūs shift dif ferential. 
280 bed hospital located in centrai 
Michigan offers excellenl personnel 
policies and liberal fringe benefits. 
For inforrnation call 517-723-52 11 or 
write: MF.MORIAL HOSPITAL.

Wesl King St., Owosso, Michigan,
Atln. Mr. W. Harris Personnel Mgr.

(2-6)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

■ ■
l’l

Mokamas už vieny metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienu metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
j___. OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
----- Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
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Mečys Valiukėnas

ROMUALDAS SPALIS
DIRVA IŠLEIDŽIA JO NAUJĄ KNYGĄ 'REZISTENCIJA’

Romualdas Spalis, g. 1915 m., -- rašytojas. Periodikoje savo 
beletristinius kūrinius pradėjęs spausdinti bene 1938 m. Atski
romis knygomis yra išleidęs: Trylika nelaimių (1950), Gatvės 
berniuko nuotykiai (1952), Didžiosios atgailos, novelės (1952), 
Ant ribos (1954), Alma Mater (1960), Angelai ir žmonės (1963), 
Tarp dangaus ir žemės. Dabar Dirvos spaustuvėje renkama jo 
vienos kartos istorijos ciklo ketvirta dalis — Rezistencija.

— Daug kas stebisi, kad 
įšalote Anglijoje, gyvenate 
toli nuo lietuviškų centrų. 
Kodėl taip atsitiko?

— Kelios priežastys 
padėjo man "įšalti". Pra
džioje, neturėdamas gi
minių Amerikoje, pra
radau viltį patekti į ją. 
Vėliau, kai JAV įsikūrę 
bičiuliai kvietė ir siūlė, 
o vienas net atsiuntė afi- 
davitus — ilgai dvejojau 
neapsispręsdamas. Bu
vau jau gan žmoniškai 
įsikūręs Anglijoje. Pa
šonėje esantieji Euro
pos amžių lobiai traukė 
ir viliojo juos pažinti. 
Net dabar, kada ją iš va-- 
žinėjau skersai ir išil
gai, vis dar yra kas pa
matyti ir pasidžiaugti. 
Pagrindinė priežastis, 
kuri padėjo apsispręsti 
už Hallfaxą, tai jo izo
liacija. Savanoriškai pa
sirinkau tremtį. Būda
mas Detmolde, Grevene 
turėjau dešimt amatų, o 
dešimtą badą, anot tos 
lietuviškos patarlės. 
Nutaręs atsidėti litera
tūrai, turėjau paskirti 
jai visą galimą laiką, o 
ne jo menkus likučius.

— Kurioje srity dirbda
mas, pelnatės duonų kasdie
ninę?

— Atidavęs duoklę fab-. 
rikuijau eilę metų mo
kytojauju, dėstau mate
matiką. Iš vienos pusės 
tai palaima, nes dirbda
mas tarp jaunimo, jun
tu jo nuotaiką, nenutols- 
tu nuo jo reikalų. Iš ki
tos pusės mokytoja
vimas šiais laikais yra 
sunki profesija. Pakitęs 
šeimų gyvenimas (visi 
suaugę dirba), technikos 
pažanga, dienos nuola
tinis triukšmas veikia 
jaunimą. Lengviausias 
darbas su šešiolikame
čiais, kurie ruošiasi ofi
cialiems egzaminams, 
ir su vienuolikamečiais, 
kurie paliko pradžios mo
kyklos suolą. Be to, ir vi
sas matematikos kur
sas, kuris maždaug ati
tiko mūsų aštuonių gim
nazijos klasių progra
mą, staiga susiūbavo, 
pereinant į taip vadina
mą, moderniąją mate
matiką, kuri vietomis 
daugiau primena logiką, 
negu gryną matematiką. 
Jos pasisavinimas rei
kalauja iš dėstytojų tam 
tikrų pastangų.

— Ar randate laiko kūry
bai, rašymui? Kokios kul
tūrinės sąlygos Halifax’e?

— Kad ir kaip taupau 
tą laiką, bet jo mažai 
turiu. Pasiruošimas kū
rybai, paprastai atima 
daugiau laiko, negu pats 
aktualusis rašymas. Rei
kia sekti kultūrinį, lite
ratūrinį gyvenimą, rei
kia daug skaityti ir gal
voti. Halifaxo vienatvė, 
kaip minėjau, naudinga 

tam tikslui. Tuo labiau, 
kai turiu naują bibliote
ką prie pat šono ir čia 
pat kalvotas Peninų pa
noramas pasivaikščioji
mui, mąstymui. Taip pat 
didelį malonumą teikia 
ir Halifaxo rašytojų bu

Rašytojas Romualdas Giedraitis-Spalis

relis. Jam priklauso 
apie 40 žmonių. Tai bene 
stipriausias rašytojų bū
relis visoje šiaurės Ang
lijoje, dėka jo priminiu- 
kės Didž. Britanijoje ir 
už jos ribų plačiai žino
mos rašytojos dr. Phyl- 
lis Bentley. Vieni to bū
relio nariai yra prirašę 
ir išleidę po dvidešimt 
ir daugiau tomų, kai ku
rių raštai pasirodė ja
ponų, olandų ir kitomis 
kalbomis, kiti jau išėję 
į savanorišką pensiją ir 
neberašo, treti tik pra
dedą savo kūrinius spaus
dini. Mano kelias tarp 
jų nebuvo toks sklandus. 
Pas anglus vietą reikia 
iškovoti. Be to, mūsų pa
žiūros kai kur susikirto. 
Bet dabar jau išsilygina 
ir sugyvenimas be prie
kaišto. To būrelio tiks
las įrašytas nario kny
gutėje ir angliškai jis 
skamba: — "To provi- 
de mutual help and com- 
radeship and the shar- 
ing of literary experi- 
ence between practical 
authors, dramatists.po- 
ets and free-lance jour- 
nalists". Būrelio veikla 
suplanuojama ir paskel
biama kiekvieną birže
lio mėnesį visiems me
tams.

Pereitų metų rugsėjo 
mėn. buvo paroda. Tai 
būrelio narių metinė dar
bų apyskaita. Per dieną 
ją aplankė didelis skai-

čius žmonių. Tarp kitų 
spaudinių gulėjo ir Ai
dai bei Varpas, kur til
po mano novelės. Varpas 
liko visai nučiupinėtas, 
nes novelėje užtikti ke
li angliški sakiniai sukė-
lė smalsumą. Daug kas 
stebėjosi dėl raidyno. Ka 
dangi esame rusų kai
mynai, manyta, kad ir 
kalba ir raidynas pana
šūs. Kaip vėliau man pa 
šakojo, pasimaišęs ang
las, vokiečių kalbos mo

kytojas, aiškino savo pa
žįstamiems, kad lietuvių 
kalba esanti bene seniau
sia visoje Europoje.

— Jūsų knyga "Rezisten
cija”, sekanti po "Alma Ma
ter”, jau renkama Vilties 
spaustuvėje. Kas dabar die
notvarkėje?

— "Rezistencija" yra 
ketvirtasis tomas iš vie
nos kartos istorijos cik
lo. Toji mūsų karta, ku
ri sėdo į jau atgimusios 
tautos pradžios mokyk
los suolą, kuri per taip 
trumpą laiką padarė ne
tikėtai milžinišką pažan
gą, besivydama Vakarų 
Europą, kuri įrodė, kad 
laisvė jai dažnai bran
gesnė už gyvybę yra ver
ta plunksnos. Po "Re
zistencijos" seks dar 
trys tomai, kurie už
baigs tą visą ciklą.

Skaitytojai ligi šiol 
gražiai rėmė tas mano 
pastangas. Tikiu, kad ir 
toliau neatsisakys tos pa
ramos, leisdami man už
baigti, užversti ir pas
kutinįjį istorijos lapą. 
Sekantis romanas, vardu 
"Mergaitė iš Geto" jau 
įgauna kontūrus. Tai vo
kiečių okupacijos metas.

— Kiek yra istorinė visa 
toji "Vienos kartos istori
ja”?

— Ji istorinė savo vie
ta, laiku ir kai kuriais 
įvykiais. Susirašinėjau 
su žinomais., nežinomais 

veikėjais, su partiza
nais, partizanėmis, ku
rie vienaip ar kitaip yra 
palikę savo pėdsakus tos 
epochos bėgyje. Kai ku
rie jų patirti įvykiai ar 
atlikti darbai, atrodą to
kie fantastiški, atranda 
ar atras vietos ir rašo
mo ciklo puslapiuose.

— "Gatvės Berniuko Nuo
tykiai’’ leidžiami nauja lai
da. Ar tai bus pataisyta lai
da?

— Taip, antrąją lai
dą leidžia Dr. Vydūno 
šalpos fondas. Toji lai
da bus paįvairinta daili
ninko A. Trinkūno ilius
tracijomis. Jų bus, be
rods, septyniolika. Lei
dėjai norėdami kiek su
taupyti knygą spausdina 
ofsetu, tai yra fotogra
fuoja puslapius. Todėl per
taisymai neįmanomi, 
nors kai kur niežti ran
kos, norisi palyginti, iš
gauti didesnį besiprašan
tį humorą. Tą malonu
mą teks atidėti ateičiai, 
jei tokia proga kada pa
sisuks. Džiugina ilius
tracijos ir žinia, kad 200 
egz. jau dabar užsakyta.

— Žinant knygos gražu 
mūsų jaunuomenėje pasise
kimą ar nereikėtu išleisti ją 
angly kalba?

— Pradžia jau pada
ryta. Visos trys knygos 
dalys į anglų kalbą jau 
išverstos. Bet, vertė 
trys skirtingi žmonės, 
susidarė tam tikros spra
gos, nelygumai. Antro
joje dalyje (išdykėlių va^ 
sąrą) neišgauta ta pati 
nuotaika kaip kitose da
lyse. Reikia viską sude
rinti, išlyginti, perra
šyti, o tam vis nerandu 
laiko. Vis kam nors ką 
nors esu pažadėjęs, vis 
kas nors skubina, ragi
na mane.

— Kokios jūsų pažiūros 
dėl literatūros konkursu, ar 
dalyvauji juose?

— Tiek Draugo tiek 
Dirvos ir kt. panašūs 
konkursai turi ir tei
giamų ir neigiamų savy
bių. Plačiai dėl to bu
vo pasisakyta "Aiduo
se". Ir aš pats kiek gvil
denau tą klausimą "Stu
dijų savaitėje" Vokie
tijoje.

Aš nedalyvavau nei 
viename konkurse. Vie
na, kad šiaip ar taip rei
kia prisitaikyti konkurso 
nuostatams, o kūryboje 
negaliu pakęsti bet kokių 
varžtų. Antra, negaliu pa
mesti kelio dėl takelio. 
Pirma turiu užbaigti nu
matytą kartos ciklą. O 
po jo, jei gyvensiu, esu 
numatęs parašyti vieną 
knyg4 jaunimui, kitą su
augusiems. Šiai pasta
rajai medžiagą renku 
jau eilę metų.

— Tolokai gyvendamas 
nuo lietuvišku centrų, savai
me netenkate kontakto su 
lietuvių rašytojais, kultūri
ninkais. Ar tai jums neken
kia?

— Žinoma, tai didelis 
nuostolis ir spraga. Sun
ku nustatyti iki kokio 
laipsnio tai kenkia man, 
bet kartą pajutau tą tar
pą. Amerikoje išėjo lie
tuvių prozos antologi
ja. Redaktoriai, ten esan
čius autorius atsiklausė, 
kas iš jų kūrybos dėti- 
na. Mane, toli gyvenan- 

(Nukelta į 6 psl.)

Aida Vektarytė prie savo kūrinio parodoje.

Dviejų jaunų dailininkų 
paroda Toronte

Lietuvių jaunosios kar
tos dailininkai Aida Vek
tarytė ir Romualdas Juk
nevičius, prieš didžią
sias praėjusių metų 
šventes, nuo gruodžio 12 
iki 22 d., Prisikėlimo 
parapijos patalpose turė
jo savo kūrybos darbų 
parodą, kurią be lietu
vių aplankė nemažai ka
nadiečių. Iki šiol jiedu 
savo atskirais darbais 
yra dalyvavę įvairiose 
parodose ne tik Kanado
je, bet ir už jos ribų.

R. Juknevičiaus kai ku
riuos kūrinius matėme 
Montrealyje pasaulinės 
parodos metu. O prieš 
tai jis yra dalyvavęs 
dviejose jaunųjų meni
ninkų parodose Toronte 
ir Chicagoje. Jo gabu
mai meno srityje pasi
reiškė gana anksti. 1964 
m. Canadian High Art 
Foundation vertindama 
jo kūrybą paskyrė jam 
premiją. R. Juknevi
čiaus kūryba yra savi
ta, išsiskirianti iš kitų. 
Žvelgiant į jo paveiks
lus jauti šių dienų pasau
lio sujauktą gyvenimą ir 
regi tamsumas su ny
kiais ir sielvartu nužy
mėtais keliais. Iš paro
doje išstatytų jo kūrinių 
išsiskiria pora paveiks
lų, kuriuose pavaizduota 
sėdinti mergaitė. Jie sa
vo forma visai artimi 
natūralinei meno link
mei. R. Juknevičius reiš
kiasi ir kaip skulptorius. 
Iš metalo darbų bene vie

ROMUALDAS JUKNEVlClUS Raiteli*

nas charakteringiausių, 
tai berniukas norįs ma
tyti savo ausis. Daugelis 
be pavadinimų. Veikiau
siai dėl savo abstrakti
nės formos, dailininkas 
nepanorėjo žiūrovo vaiz
duotę įstatyti į tam tik
rus rėmus ir ją varžy
ti.

Aida Vektarytė meno 
pasaulyje irgi nėra nau
jokė. Jinai savo kūrybos 
darbais dalyvaudama su
ruoštose jaunųjų meni
ninkų parodose yra gana 
gražiai užsirekomenda
vusi. Šioje parodoje iš
statė keliolika tapybos 
ir foto darbų, kuriuose 
pirmauja žmogus su jo 
vidinio gyvenimo pavaiz
davimu. Ir tai jos teptu
kas yra puikiai atlikęs. 
Gana vykusiai moters 
paveiksle pavaizduotas 
nusiminimas. Galima 
aiškiai matyti, kad daili
ninkė giliai sugeba įsi
jausti į vaizduojamąjįda- 
lyką ir moka į žiūrovą 
kalbėti gražiai suderin
ta spalvų kalba. Nema
žiau patrauklūs paveiks
lai — Minia, Trys mote
rys ir dominuojančia mėš
lyną spalva ir Gitaris
tas. Pastarasis gana di
doko formato ir sukurtas 
pagal naują šių laikų me
no linkmę, pasižymi pa
sitikėjimu ir veržlumu. 
Piktumui nusakyti drobė
je Aida Vektarytė panau
dojo tik dvi spalvas,prie 
jų pavartodama dar irki- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Romualdas Juknevičius prie savo kūrinio.

Dviejų dailininkų....
(Atkelta iš 5 psl.) 

tokių medžiagų. Pas ją 
gėris vaizduojamas bal
ta, o piktumas tamsia 
spalva. Tai jau pasine- 
šimas į abstraktą. šavo 
foto darbais, kurių buvo 
išstatyta šešetas, ji pa
rodė tvirta, sugebanti pa
gauti ir išryškinti cha
rakteringus momentus. 
Pav. šachmatininkai ir 
Wasagos paplūdimys 

AIDA VEKTARYTE «, Pikturnas

ATTENTION ALL JOURNEYMEN
ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 
PIPE FITTERS

If you are interested in permanent employment with the best of working 
conditions and earnings—Champion Spark Plug Co., Ceramfc Division 
has an immediate opening for you.

Insurance, pension plan. and other liberal benefits. 
APPLY

CHAMPION SPARK PLUG CO.
8525 BUTI.ER. HAMTRAMCK, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(2-11)

kiekvienam į parodą ap
silankiusiam teikė tik
rai malonaus pasigėrė
jimo.

Taigi čia buvo tik pra
džia darbų, kuriais abu 
menininkai susilaukė vi
suomenės malonaus pri- 
ėmimo ir įvertinimo. 
Prisidėdamas prie kitų, 
norėčiau jų ateičiai pa
linkėti geriausios sėk
mės kūrybos darbe, (pb)

Romualdas Spalis...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tį — pamiršo ir savo 
nuožiūra įdėjo mano fel
jetoną. Tokie almana
chai retai pasirodo, ži
nant feljetono trumpą, 
tuo pačiu menką bėgan
čios dienos vertę, mano 
manymu, redaktorių ne 
kolegiškai pasielgta. 
Būtų jau gražiau, jei jie 
būtų pridėję bent žvaigž
dutę, paaiškinimą, kad 
kūrinėlis pačių redakto
rių parinktas.

— Lietuvių Enciklopedi
joje paminėta, kad lietuviai 
neprigijo Anglijoje ir daug 
jų išsikėlė kitur. Kodėl taip 
įvyko?

Didž. Britanija, 
kaip ir kitos mažiau ar 
daugiau vienalytės vals
tybės, turėjusios didžią 
praeitį, tikinčios į savo 
kultūros pranašumą, su 
nepasitikėjimu žiūri įne- 
pasiturinčias mažumas, 
ypač iš mažiau žinomų 
valstybių. Tuo tarpu už
sienietis, paprastai, yra 
labai jautrus, pastebi la
biau atsilikusio elemen
to šnairavimą ir jo nuo
taika krinta, jis pradeda 
dairytis geresnio su
gyvenimo. Bet, jei toks 
jautrus užsienietis pamė
gintų įžvelgti pačių ang
lų tarpusavo ryšius, jis 
tik šypteltų. Galima bū
tų puslapius prirašyti 
apie jų luomus, parti
jas, karjerizmą, organi
zacijas su jų visa žmo
niška agonija. Negaliu 
girtis, kad pats viską 
pažinau, bet turiu bi
čiulių, kurie turi šak
nis ten, kur aš nepriei
nu. Jie man pasakoja ne
sivaržydami, atradę ge
rą klausytoją. Tačiau ne 
visi mūsiškiai bėga dėl 
anglų nepakentimo, dau
gumas, man atrodo, bė
ga ieškodami geresnio 
gyvenimo, didesnio už
darbio, nes ir Anglijoje 
yra puikių kultūringų 
žmonių su kuriais ma
lonu bendrauti, tarp ku
rių gera gyventi. Tik rei
kia parodyti tą patį re
zervuotumą, nepulti kiek
vienam ant kaklo, gerbti 
savo skirtumą, savo iš
neštą kultūrą.

— Kaip reiškiasi bendras 
lietuviškas gyvenimas, veik
la D. Britanijoje?

— Lietuviškas gyve
nimas sukasi apie Akci
nę Lietuvių Bendrovę, 
kuri leidžia laikraštį ir 
knygas; lietuviškus klu
bus Bradforde ir Man- 
chesteryje, Lietuvių są
jungą ir jos skyrius; kun. 
Matulio pastangas Not- 
tinghame, kur įsteigtas 
bendrabutis besimokan
čiam jaunimui.

Pradžioje, kol buvo 
daugiau žmonių, parody
tas didelis veržlumas, 
įsigyjant turtą, kuris yra 
ramstis ir dabartinei 

veiklai. Greta vertingų 
laimėjimų kai kur ir ne- 
apsiZiūrėta. Pav. "So
dyba" pirkta ne vidury 
Anglijos, kur jinai turė
tų žymiai didesnę reikš
mę lietuvybei išlaikyti, 
negu dabartinė, nukiš
ta į pietus už Londono, 
toli nuo lietuviškų cent
rų.

Bradfordo ir Manches- 
terio klubai veikia labai 
gražiai, bet klubų pasta
tai neturi tinkamų salių 
su scena. Žinant scenos 
reikšmę ir naudą, tai di
delis minusas.

Lietuvių Sąjunga, stip
riausia mūsų organiza
cija, neapima visų lietu
vių ir jų skaičius orga
nizacijoje gan kuklus. 
Tam gali būti kelios prie
žastys, bet pagrindinė 
tai tam tikras sustingi
mas savo formoje. Re
formų reikalas gan pri
brendęs.

— Kaip atrodo, žiūrint iš 
karalienės žemės į JAV lie
tuvių kultūrines apraiškas: 
knygas, spaudą, kultūros 
kongresus, taut. šokius, dai
nų šventes, lietuvių teatro 
festivalį?

— Mūsų bičiuliai ang
lai dažnai kaltina trem
tinius, kad jie proame- 
rikoniški. Jiems sunkiai 
suprantamas tas mūsų 
jausmas. Jūsų nesusi
pratimai ir klaidos mū
sų, toliau gyvenančių, 
tiek nežeidžia, todėl mes 
labiau pastebime tą švie
siąją, gražiąją pusę. Di
džiuodamiesi mes pa
sakojame svetimiems 
apie jūsų operas; rodo
me tautinių šokių fotogra
fijas; nagrinėjame jūsų 
paskaitas; džiaugiamės 
mokslininkais, kurie ra
do kelią į JAV ir Kana
dos universitetus; su 
malonumu skaitome apie 
didelį skaičių studentų ir 
t.t. ir t.t. Juk visos iš
silaikymo viltys sudėtos 
į tą jūsų laisvą žemę, kur 
tautos, kad ir suplaktos į 
valstybę, kad ir ištiki
mos jai, bet prievarta 
jos neverčiamos užmirš
ti save, išsižadėti tėvų 
žemės. Jos gali reikštis 
plėsti savo kultūrą, ne- 
užgaudamos greta gyve
nančių. Iš tolo žiūrint, 
sekant Jūsų spaudą, veik
lą, net skelbimus kar
tais gaunasi vaizdas,kad 
tai mažos savarankiš
kos valstybės, o ne kuk
lios mažumos veikla.

— Vasaros atostogas, gir
dėjau, praleidote Afrikoje. 
Kokia žvaigždė ten vedė ir 
kokius mokslinius ar kultū
rinius lobius iš ten parsive
žėte?

— Apsirikta. Šį kartą 
buvau ne Afrikos žemy
ne, bet tam žemynui pri
klausančios Kanarų sa
lose, išdidžios 11000 pė
dų aukščio Teides pa- 
unksmėje. Troškau pa

matyti amžinos vasaros 
žemę, kur žmonės veik 
pamiršę kas yra lietus. 
Ten švelnūs brizai nuo 
Atlanto sušvelnina Afri
kos saulę, o didžiuliai 
sunkūs, įvairiaspalviai 
žiedai kabą nuo medžių 
ir krūmų (kalbu apie Te. 
nerifo salą, kitos salos 
labiau apnuogintos, ma
žiau svetingos žalumos 
atžvilgiu), verčia grožė
tis. Gal kada prie progos 
pasidalinsiu su Dirvos 
skaitytojais ne tik apie 
Kanarų salas, bet ir apie 
kitas mažiau žinomas, 
bet įdomias pasaulio vie
tas.

— Ar nenumatote kuria 
proga atkilti j JAV, kad ir 
turistinei kelionei?

— Vienos kartos su
manyto ciklo paskutinio
jo tomo veiksmas bus 
Amerikoje, kur randa
si mūsų tautinio ir kul
tūrinio gyvenimo bran
duolys. Seku jau ne nuo 
šiandie atidžiai jūsų 
spaudą, susirašinėju su 
bičiuliais, pažįstu jų nuo
taikas, seku mūsų vei
kėjų vingius ir taip ren
ku medžiagą savo roma
nui. Tačiau to maža. Rei
kia pažinti vietos kolo
ritą, persisunkti jo dva
sia, nes negyvos susi
rašinėjimo ar laikraščio 
raidės ne viską pasako. 
Tik pabuvęs Paryžiuje, 
aplankęs nuostabią Sei- 
ne gatvelę, galėjau ryž
tis tam Paryžiaus epi

MALĖ HELP

MACHINE REPAIRMAN
EXPERIENCED ON

INJECTION MOLDING 
MACHINERY & ASSOCIATED 

EQUIPMENT.
A fast growing, good paying, interesting place to work. 
Excellent starting rates with scheduled inereases and 
benefits.

LOCATED IN BROCKTON, MASS. AREA. 
Call 617-947-0637

AFTER 6:30 P. M. WEEKDAYS & ALL DAY
SATURDAY & SUNDAY. (5-6)

DIRVA
6907 Superior Avė. 196. .. m................................d.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”

(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino

Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.
Mano adresas: .................................... . ................................

(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

zodui "Alma Mater" ro
mane. Taigi, turėsiu ap
lankyti Ameriką, ati
džiai pasidairyti joje, 
nes paskutiniame tome 
mėginsiu būti labai atvi
ras, nepaisydamas gali
mo šauksmo. Rašyti pas
kutinįjį tomą nebus leng* 
va, nes tai bus refleksi
ja į praeitį ir gairės atei
čiai. Žinau to tomo met
menis, bet dar nesudėti 
sakiniai. Tas apsilanky
mas Amerikoje padės 
surasti žodįten.kur šian
dien pažymėti klaustu
kai, kur problemos dar 
neišspręstos.

Kada aplankysiu tą mū
sų antrąją tėvynę — sun
ku pasakyti, bet pradė
siu dairytis ir naudo
siuos artimiausia proga 
tai įvykdyti. Tad iki pa
simatymo Amerikoje!

MALĖ
O. D. GRINDERS 

SPLINE GRINDERS
.Prefer man with at least 5 yrs. 

experiencc in Machine Tool Opera- 
lions. Mušt do own set-ups and work 
from prints. Excellent benefits and 
vvorking conditions. Steady employ
ment. Apply:
NATIONAL BROACH * MACHINE, 

DIV. OF L. S. 1.
5600 St. Jean, Detroit, Mich.

An Equal Opportunity Employer
(4-5)

AGGRF.SSIVE 7-year-old company 
that has doubled its business eve- 
ry year is looking for men with 
mechanical aptitute that wanl an 
opportunity to grow with our 
company. Mušt be responsible and 
vvilling to bustle. Apply in person, 
no phone calls. Nu-Process Ind. 
Ine., 13374 Farmington Rd.. Li- 
-vonia, Mich. (4-7)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUUSTG IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2334 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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SAUSIO 25 D., PUOŠNIOJE DIAMOND SALĖJE,
Severance Center, įvyksta tradicinis

L. T. S. KORP! NEO-LITHUANIA

BALIUS 
MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS NEOLITUANAI. 
GROS KORPORACIJOS ORKESTRAS iŠ CHICAGOS.

Pradžia: 7:30 vai. vakaro — vakarienė 8 vai. vakaro.
Staliukai užsakomi pas V. Vinclovą, tel. 261-1794.

L.T.S. KORP! NEO-LITHUANIA CLEVELANDO VALDYBA

Inž. R. Kudukis, senatoriaus Wm. B. Saxbe atstovas Ohio vals
tijoje, G. Kudukienė ir senatorius Wm. B. Saxbe.

Raimundas Kudukis paskirtas 
senatoriaus Saxbe atstovu

Ohio senatorius William 
B. Saxbe paskyrė Raimun
dą Kudukį ir adv. Charles 
Neuger specialiais savo at
stovais Ohio valstijoje ir 
pavedė jiems tvarkyti se
natoriaus įstaigą Clevelan
de, kuri bus atidaryta Fe
deralinio Teismo rūmuose.

Inž. R. Kudukis yra bai
gęs Fenn kolegiją, turi in
žinerijos mokslo magistro 
laipsnį ir pastaruoju metu 
dirba Republic Steel bend
rovėje. Jis taip pat dėsto 
medžiagų atsparumo kursą 
Clevelando valstybinio uni
versiteto inžinerijos fakul
tete.

Visuomeninėje bei politi
nėje veikloje R. Kudukis 
stipriai pradėjo reikštis, kai 
buvo išrinktas Clevelando 
Tautybių Sąjūdžio generali
niu sekretorium. Turėda
mas gerus ryšius su tauty
bių grupėmis, R. Kudukis 
pravedė sėkmingą propa
gandą Cuyahogos apskrity
je už šen. Wm. B. Saxbe, 
Senatoriui laimėjus rinki
mus, R. Kudukis ir toliau 
liko patarėjų grupėje, daly
vavo senatoriaus priesaikos 
iškilmėse VVashingtone.

Nuo 1965 metų R. Kudu
kis redaguoja Baltijos Aidų 
radijo programos lietuviš
kąjį skyrių, o 1968 metais 
buvo išrinktas ALT Cleve-

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

SAUSIO 25 D. KorplNeo- 
Lithuania balius.

VASARIO 1 D. Ateities Klu
bo koncertas.
VASARIO 2 D. Lietuvių Studen

tų Sąjunga ruošia pietus šv. Jur
gio parapijos salėje.

KOVO 9 D. Kaziuko mugė.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos me
tinis balius. 

ATEITIES KLUBAS CLEVELANDE
[ Š. M. VASARIO MĖN. 1 D.

SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE, 6409 ST. CLAIR AVĖ.

| DAINOS IR POEZIJOS

| VAKARĄ ] 
I . •Dalyvauja: Solistė Aldona Stempužiene.
į Kompozitorius Darius Lapinskas.
į Aktorius Leonas Barauskas.

Menininkai neseniai su pasisekimu koncertavę Pietų Amerikoje.
I Gros VENDELL orkestras. Veiks bufetas ir baras.
į Pradžia 7:30 vai. vakare.
į Bilietus rezervuoti pas: J. Damušį 381-8408, V. Kasakaitį 943-2130. I

lando skyriaus pirmininku. 
Jis taip pat vadovauja lie
tuvių inžinierių korporaci
jai Plienas ir yra aktyvus 
narys Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungoje.

Naujosios R. Kudukio 
pareigos, kaip senatoriaus 
Wm. B. Saxbe atstovo Ohio 
valstijoje ir kaip jo įstaigos 
vedėjo Clevelande, yra la
bai reikšmingos. R. Kudu
kis turės progos senatorių 
pastoviai informuoti apie 
komunizmo pavergtųjų tau
tų ir ypatingai okupuotos 
Lietuvos padėtį. (rž)

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, sausio 18 d., 7 
v. v. K. S. Kurpiaus namuo
se, 345 E. 222 St. Bus ren
kama naują skyriaus valdy
ba ir tariamasi dėl ateities 
veiklos. Be to, bus traukia
mi burtų keliu Dirvos va
jaus dovanų laimėtojai.

Visi nariai maloniai kvie
čiami susirinkime dalyvau
ti.

• M. Premeneckienė, vi
suomenininke, prezid e n t o 
rinkimo metu buvusi Ohio 
lietuvių komiteto Nixonui 
remti pirmininkė, gavo 
kvietimą dalyvauti JAV 
prezidento R. Nixono inau
guracijos iškilmėse ir ba
liuje Washingtone. M. Pre
meneckienė žada iškilmėse 
ir baliuje dalyvauti.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lande skyrius sausio 26 d., 
12 vai. Šv. Jurgio parapijos 
salėje rengia Klaipėdos 
Krašto atgavimo minėjimą.

Tuoj po minėjimo toje 
pačioje klasėje įvyks sky
riaus metinis susirinkimas.

Nariai, kurie yra gavę bi
lietus laimėjimui dovanų, 
prašomi atsiskaityti su sky
riaus iždininku.

Narius ir svečius prašo
ma gausiai dalyvauti minė
jime.

• Dail. Algis Muliolis sli
dinėdamas nusilaužė koją, 
šį savaitgalį grįžta iš ligo
ninės į namus.

• Aldona Bagdonaitė-Ces- 
mis, veikianti amerikiečių 
tarpe gavo kvietimą ir vyk
sta į Prezidento Nixono 
inauguracijos iškilmes ir 
balių. Ji yra 32 Wardo, DD 
skyriaus komiteto narė, jau 
trečiuose rinkimuose paei
liui laiminti tą vietą. Ji 
daug dirbo savo skyriuje už 
Nixono kandidatūrą.

SVETIMŠALIŲ 
REGISTRACIJA

Primename visiems gy
venantiems JAV-bėse ir ne
turintiems JAV pilietybės, 
kad pagal veikiantį imigra
cijos įstatymą privalo iki š. 
m. sausio 31 d. užpildyti re
gistracijos kortelę ir įteikti 
artimiausiai imigracijos ar 
pašto įstaigai.

Svetimšaliu registracijos 
kortelės gaunamos kiekvie
name pašte. Prašoma nesi- 
vėluoti ir atlikti šią parei
gą.

Neužsiregistravę bus bau
džiami.

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

KIRPYKLA. Vincas Gel- 
gotas, Hts. kirpyklos savi
ninkas, kuri yra 1812 Co- 
ventry Rd. netoli Ma.vfield. 
kviečia savo buvusius klien
tus ir naujus atsilankyti jo 
kirpykloje. Kirpykla atida
ryta nuo 8 vai. ligi 6 vai. 
vak. Pirmadieniais uždary
ta. (2-7)

BY OWNER
ST. MARY—COLLINVVOOD

EXIRA l.OT FOR INCOME 
PROPERTY

PRICED TO SELL

3 bcdrooms (on vvith air cundi- 
tionerl, plūs linished ruoni on 3rd 
floor. Enclosrd fronl pūreli. Largo 
nevv kilchen. Dishvvasher. GL stove. 
Scparate dining room. Nevv ceramic 
tile bath on 2nd, baili in baseinenl. 
Carpeting and dravsp. Aluminum 
slorms and screens. Tw<> lots 115 
feet deep. (Bungalow can be built on 
side Jot for income ii desired). Nevv 
2 L- car (28x221 delached garage. 
I.ntire house ncvvly paintvd and in 
excellent condition, Walk to Clevite. 
1525 East 172 St. (South off St. Clair 
Avė.). Phone 53 1-0070. (4-5)

Klaipėdos atvadavimo (1923 m. 
sausio 9-15 d) Girulių "fronto" 
dalyviai dabar gyveną Cleve
lande: Vytautas A. Braziulis ir 
Donatas Mašiotas.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 914-6835.

• PARDUODAMAS 3 mie
gamų namas, vieno aukšto, 
netoli E. 185 krautuvių, mo
kyklų, ir naujos parapijos 
bažnyčios. Labai gerame 
stovyje, naujai dažytas.

Tel. 481-9041 visa diena.
(3-5)

• Namo prižiūrėtojas da
linant darbui, su žmona. 
18-kos butų Shaker Heights 
apartamentas. Gaus 2 mie
gamų butą su vonia ir algą. 
Tel. 991-6692 arba 771-8114.

(4-7)

HELP WANTED MALĖ
FACTORY WORKERS

Applicrtlionti (<>r vmploymenl will be 
taken <?n Jau. 6th. 7lh, Bth for Mote
riai | landlvr.H and Svveepers. Opportu
nity lor advaucement. Mus! be able 
to p r o v e high schuol p.radualiou and 
be able to vvork an/ »hifl.

CHAMPION SPARK
PLUG CO.

8525 Butler
I lamtramck, Mich.

An I .t|ua| Opporlunity l.mployer
(2-6)

WAN I EI) JOURNEYMEN 
o r

IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE
Operator Set-up men on Acme-Gridlry 
autumaticH. Minimum 5 years top 
vvages, fringe benefits. Day and night 
shifts. Steady vvork for qualified men. 

MAGNOLIA SCRIAV PRODUCTS 
13950 Melon

Bet. Dix and Schaefer S. of Eord 
X-way

Detroit, Mich.
(5-11)

MACHINIST
J OK SET.UP AND LEADER 

Small shup, 20 peuple. East Side. 
Overtime. Steady vvork.

VEMCO PRODUCTS
5 740 KASI NI.VADA 

DETROIT MICH.
MR. COWEN, 3I3-366-I3OO

(5-7 >

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN OR 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
Mušt be able to sėt up vvork Irom 
Blue Prinls, K Close Toleraoce. Full 
finte- Top rates, and fringe benefits.

FULLF.R TOOL CO.
4000 \V. I 1 Mile, Berkley, .Mich.

313 Ll 5-7777
(2-8)

Mutitg rašo
KODĖL NEPAGERBTI
SAVANORIAI?...

J. Bubelis, praeitais 
metais gruodžio 20 d. 
Dirvoj aprašė Philadel
phijos ramovėnų suruoš
tą Lietuvos Kariuome
nės 5(j metų atkūrimo 
sukakties minėjimą.

Aprašyta gražiai. Įver
tintos ruošėjų pastan
gos, gražiai paminėta ka
riuomenės atkūrimo 
šventė. Už tai ramovė- 
nai širdingai dėkoja.

... Bet J. Bubeliskar- 
tu daro ramovėnams už
metimą: "Metu karčią 
pastabėlę dėl ne visai tin
kamo gyvųjų už Lietuvos 
nepriklausomybės kovo
jusių Vyčio Kryžiaus ka
valierių ir savanorių - 
kūrėjų. Nepasirūpinta 

SIUNTINIAI I LIETUVA
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GILT PARCELS SERVICE

2l>08 W. 69th St.. Chicago. II). 60029. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 00629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60008. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų i:- visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigų, 

turinčių teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos j Lietuvų.

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

DELLA E. JAKUBS & SON 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

jiems kur pagarbią vie
tą duoti ir ten susodinus 
atitinkamai pagerbti..."

Iš kviestų 10 savano
rių ir Vyčio Kryžiaus 
kavalierių nedalyvavo nė 
vienas. (Pik. V. Saud- 
zis, Vyčio Kryžiaus ka
valierius, važiuojant į 
pamaldas, eismo nelai
mėje buvo kiek sužeis
tas, tad irgi nedalyvavo) 
Iš visų savanorių daly
vavo tik skyriaus pir
mininkas p. Juozas Če- 
sonis, o kiti neatvyko.

Toliau J. Bubelis pri
kiša, kad buvo triukš
mingas orkestras. Taip. 
Priežastis — maža sa
lė. O grojo labai gerai. 
Tai Drexel Instituto stu
dentų orkestras.

Ramovėnas

Skaityk ir platink
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BENDRUOMENININKŲ 
PASITARIMAS 

KANADOJE

Sausio 11d. Toronte, Pri
sikėlimo parapijos patalpo
se, įvyko bendras PLB val
dybos, JAV LB Centro Val
dybos ir Kanados LB Cent
ro Valdybos pasitarimas. 
Dalyvavo 21 asmuo.

Pirmininkavo: St. Barz
dukas, inž. Br. Nainys ir dr. 
J. Čepas. Sekretoriavo K. 
Baronas.

Apie tarpveiksninį bend
radarbiavimą referavo dr. 
A. Butkus, Jungtinio Fondo 
reikalu kalbėjo dr. V. Ma
jauskas, apie tautinio soli
darumo įnašus — inž. Br. 
Nainys, Lietuvių švietimo 
ir Šeimos Metai — A. Rin
kūnas ir apie kultūrinę pa
ramą kraštų Bendruome
nėms — dr. A. Klimas.

PADĖKA

Mano brangiam, mylimam gyvenimo draugui 
P R A N U I L E M B E R T U I

Amžinybėn iškeliavus, kad ir metams be jo praėjus, mes 
negalime jo niekada užmiršti ...

Ir dėkingi esame visiems draugams ir pažįstamiems, 
kurie velionį prisiminė: dalyvavo pamaldose, paminklinės 
lentos šventinimo iškilmėse ir kitose jo mirties metinių 
apeigose.

Aš nuoširdžiai dėkoju kunigams — prelatui J. Ku- 
ėingiui už jo gražų žodį velionio atminimui, kun. dr. A. 
Olšauskui ir kanauninkui Mykolui Vaitkui (Rhode Island) 
— už jautrias pamaldas.

Didis ačiū muzikui Broniui Budriūnui už gražių mu
zikinę pamaldų dalį ir giedojusiems solistams O. Devei
kienei ir R. Dabšiui. Ypač buvo malonu išgirsti giesmę su 
Fr. Lemberto žodžiais. Esame dėkingi nemažam būriui 
lietuvių, kurie atsilankė kapinėse, ir tiems artimiems drau
gams, kurie ir po metų a. a. Praną gražiai prisiminė, jaut
imais žodžiais ji apibudino savo kalbose prie pašventinto 
velionio paminklo, — B. Railai, B. Brazdžioniui, B. Budriū
nui, A. Devenienei, Alei Rūtai ir visa pravedusiam E. 
Albu i.

Dėkoju D. Railienei, A. Brazdžionienei ir D. Mitkienei 
už puikias rcržes ir kitas gėles, padėtas ant Prano kapo.

Taip pat dėkojame visiems, kurie mirties metinių 
pioga apie Praną Lembertą parašė spaudoje, ir laikraš
čiams, talpinusiems velionio nuotraukas ir jį prisiminu
siems: Lietuviams Vakaruose, Dirvai, Keleiviui, Darbi
ninkui, Draugui ii kitiems.

Negaliu pamiršti ir esu nuoširdžiai dėkinga visiems 
arti ir toli esantiems draugams, kurie laike taip sunkiai 
praleistu metų be mano mylimiausio Prano manęs neuž
miršo ir visaip mane guodė, dažnai paskambindami tele
fonu, laiškais, aplankydami, dažnai nuveždami mane į 
kapines.

Esu dėkinga visiems, kurie mane suprato ir neapleido 
taip sunkiose gyvenimo valandose. Už visą tą nelaimėje 
mums parodytų jaudinantį draugiškumą dvasios šilimų ir 
visokeriopą užuojautą nuoširdžiausiai visiems širdingai 
ačiū.

Monika Lembertienė ir 
sūnus Vitalis su šeima

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Sme

tonos našlei

SOFIJAI SMETONIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui JULIUI ir 

jo šeimai
Gražina ir Stasys Daukšos

A. A.

SOFIJAI SMETONIENEI
mirus, Jos seseriai JADVYGAI TŪBELIENEI, 
dukteriai MARIJAI VALUŠIENEI ir sūnui JU
LIUI SMETONAI ir jų šeimoms nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Vladas IngeleviČius su šeima

Brangiai mamytei ir uošvei
A. A.

ONAI VILKIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai NASTUTEI, ARTŪ
RUI ir anūkei AUDRAI CENFELDAMS, giliau
sią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Janina ir Eduardas šisai 
Rozalija ir Vincas Ambraziejai

Konferencijos dalyvių bu
vo keliami klausimai: Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas — M. Lenkaus
kienė, VLIK seimas — V. 
Volertas ir Miklovas, Liet, 
veiksnių organizavimas ir 
jos darbotvarkė — St. Barz
dukas.

Pasitarimas buvo užda
ras. Jam pasibaigus buvo 
paruoštas priėmimas-kavu- 
tė, kurios metu pasidalinta 
mintimis su spaudos žmo
nėmis.

• JAV LB Rytinio pa
kraščio Apygardų bei Apy
linkių pirmininkų suvažia
vimas įvyksta šį savaitgalį, 
sausio 18-19 dienomis. Su
važiavimo pradžia šeštadie
nį, sausio 18 d., 2 vai. p. p. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 130 Lafayette St., Pa- 

terson, N. J. Bus svarstoma 
Apygardų valdybų veikla, 
organizaciniai reikalai ir 
lėšų telkimas LB veiklai, 
Apylinkių valdybų veikla ir 
kiti aktualūs LB reikalai.

Visi LB Apygardų bei 
Apylinkių pirmininkai kvie
čiami dalyvauti. Suvažiavi
mas atviras, visi suintere
suoti LB veikla maloniai 
kviečiami suvažiavime da
lyvauti. —kvd

• Eugenijus Bartkus, 
ALT pirmininkas, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas ir Jonas 
Jasaitis su poniomis pa
kviesti dalyvauti naujai iš
rinkto lllinois gubernato
riaus Richard B. Ogilvie 
i n a u g u racijos iškilmėse, 
Springfield, lllinois.

In a u g uracijos iškilmės 
tęsis visą savaitę. Jų užbai
goje įvyks iškilmingas inau
guracijos balius.

• Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija nuošir
džiai dėkoja už aukas inva
lidams paremti šioms orga
nizacijoms: Lietuvių Vete
ranų Sąjungos "Ramovė” 
Centro Valdybai — 277 dol.,
L. V.S. "Ramovė” Los An
geles skyriui — 200 dol., 
Juozo Daumanto šaulių kuo
pai Los Angeles — 50 dol., 
Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų Savanorių Sąjungos 
Detroito skyriui — 127,23 
dol., L.V.S. "Ramovė” Oma
hos skyriui — 88 dol. ir L. 
V.S. "Ramovė” Rochesterio 
skyriui 70 dol.

"GIMTOSIOS KALBOS” 
SUKAKTIS

Amerikoje leidžiamam 
bendrinės kalbos laikraščiui 
Gimtajai Kalbai sukako ly
giai 10 metų. Išėjo 40 nu
merių, apimančių 672 pus
lapius. Iš pradžių ją reda
gavo redakcinė komisija (P. 
Jonikas, A. Salys, Pr. Skar
džius) , padedama redakci
jos talkininkų būrio (B. 
Babrausko, A. Dundulio, J.
M. Laurinaičio ir D. Velič
kos). Faktiškai pradžioje 
redagavo P. Jonikas — pus
trečių metų, o paskui L. 
Dambriūnas — pusaštuntų 
metų.

Daugiau ar mažiau bend
radarbiavo apie 40 asmenų:
A. P. Bagdonas, B. Bab- 
rauskas, St. Barzdukas, 
Vikt. Biržiška, VI. Braziulis, 
Alg. Budreckis, P. Būtėnas, 
Pr. Čepėnas, V. Cižiūnas, L. 
Dambriūnas, A. Dundulis, 
D. Didžiulis, G. Gedvilą, A. 
G. Giedraitis, A. Gintneris, 
J. Grabauskas, K. Grinda, 
dr. K. Gudaitis, Alg. Gus
taitis, Jer. Ignatonis, P. Jo
nikas, A. Klimas, J. M. Lau
rinaitis, K. K. Lizdeika 
(Draugelis), V. Maciūnas,
B. Masiulis, A. Mažiulis, P. 
Orintaitė, K. Ostrauskas, V. 
Prišgintas, J. Prunskis, V. 
Rastenis, J. Rauktys, O. 
Rozniekienė, A. Šimaitienė, 
J. Vaišnys, J. Valaitis, D. 
Velička, V. Vintartas, Zari- 
nu Janis.

B e n d radarbiai, žinoma, 
buvo nevienodi, nes vieni 
parašė kuone kiekvienam 
numeriui, o kiti tik po vieną 
rašinėlį. Daugiausia teko 
prirašyti patiems redakto
riams: Dambriūnui — apie 
300 puslapių, Skardžiui — 
apie 100, Jonikui — apie 70, 
kitiems po mažiau.

GK daugiausia buvo tai
koma spaudos žmonėms bei 
šiaip kalba besidominčiai 
visuomenei, bet jos povei
kis, tur būt, buvo nedidelis. 
Kalbą mokantiems ji buvo 
nereikalinga, o nepakanka
mai mokantieji vistiek ta
rėsi moką pakankamai ir 
nedaug, atrodo, teskyrė jai 
dėmesio. Kai kas skundėsi, 
kad GK buvusi per sunki, 
kad buvo rašoma per "aukš
tu” stiliumi. Bendradarbių 
stoka sudarė didžiausią lai
kraščio vargo dalį. Užtat 
kokia buvo, GK daugiau ne
pasirodys.

Dabar GK bus leidžiama

ne visuomenei, o jaunuome
nei. Dėl to ją pasiims savo 
globon Pedagoginis Litua
nistikos Institutas su Aukš
tesniąja Lituanistikos Mo
kykla.

Buvusieji redaktoriai vi
siems bendradarbiams nuo
širdžiai dėkoja už talką.

CHICAGO

IŠKILI JANUŠAICIŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Jurgis ir Veronika Janu- 
šaiciai, chicagiškių itin mė
giamos "Paramos" krautu
vės bendrasavininkai, nese
niai minėjo 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Į šią šei
mos šventę prigužėjo sve
čių tiek, kiek leido Jaunimo 
Namų salės talpa! Juos at
vedė ne tik laimingas Su
kaktuvininkų šeimy n i n i s 
gyvenimas, bet ir platus, 
džiaugsmo kupinas darbas 
lietuvybei bei geraširdiška 
parama lietuviui. Visų da
lyvių nuotaika giedri ir 
šventiška.

Sukaktuvininkus sveiki
no : konsulas, redaktoriai, 
dvasiškiai, žurnalistai, vi
suomenininkai, bendradar
biai, poetai, aktoriai, gimi
nės ir draugai! Iš arti ir 
toli, iš tų pačių J. Namų ir 
iš tolimojo Sibiro, iš Chica
gos ir iš okupuotos Lietu
vos! Visų linkėjimas ir 
džiaugsmas — Sukaktuvi
ninkams ilgiausių metų ir 
laimingų!

Tas šventėje dalyvaujan
čių gausumas ir jų nuošir
dus Sukaktuvininkams atsi- 
nešimas aiškiai sakė, kiek 
gili ir plati lietuviškoje vi
suomenėje Janušaičių dau
geriopa veikla. Išskirtinai 
tenka pasigerėti Jurgio Ja- 
nušaičio gausiomis lietuviš
kojo gyvenimo apybraižoms 
teikiamomis originaliai vi
sai mūsų spaudai ir neteko 
girdėti kokių nepasitenkini
mų. Tas rodo koresponden
to objektyvumą ir suprati
mą lietuvio ir jo uždavinių ! 
Visa šioji šventės nuotaika 
ir visuomenės dėmesys te
stiprina juos, Jurgį ir Ve
roniką Janušaičius, jųjų 
gyvenimo darniame kelyje, 
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DETROIT

• Inžinierių ir Architektų 
Detroito skyriaus susirinki
mas ir pobūvis įvyks sausio 
18 d., 7 vai. 30 min. vakare 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Bus simpoziumo for
moje diskutuojama galimy
bės, kiek ir kaip realiai in
žinieriai ir architektai išei
vijoje galėtų savo veikla ir 
darbu būti naudingais lietu
viškoj bendruomenėj. Taip 
pat bus aptarti kiti eina
mieji reikalai.

Po susirinkimo bus kavu
tė ir užkandžiai.

ŠALPAS S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis ŠALFAS S-gos 
suvažiavimas vyks vasario 
1 ir 2 d., Detroite, Mich., 
Lietuvių Namuose, 3009 
Tilman Avė. Pradžia — šeš
tadienį, vasario 1 d., 1 vai. 
po pietų.

Kaip suvažiavimo svečiai 
patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti visi sporto 
darbuotojai, fizinio lavini
mo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuviškų organiza
cijų bei spaudos atstovai ir 
visi lietuviško sporto judė
jimu besidomį asmenys.

ELIZABETH

MIRĖ PRELATAS 
MYKOLAS G. KEMĖŽIS

Dar vienas geras lietuvis 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo. 
Elizabetho lietuvių parapi
jos klebonas prel. Mykolas 
Kemėžis po sunkios ligos, 

mirė sausio 3 d., sulaukęs 
61 m. amžiaus. Palaidotas 
sausio 8 d., šv. Kryžiaus ka
puose, N. Arlington, N. J. 
Pernai jis atšventė 35 metų 
kunigystės, 15 metų klebo
navimo Elizabethe ir 10 me
tų prelato sukaktis.

Prel. Kemėžis buvo gimęs 
Newarke ir visą laiką gyve
no New Jersey. Pirmus ku
nigystės metus buvo paskir
tas į airių parapiją. Vėliau 
visą laiką buvo lietuvių pa
rapijose. Mokėsi Kearny, 
So. Orange ir Darlingtone. 
Prieš gaudamas Seton Hall 
universitete bachelor ir 
mastei' of arts degrees, mo
kino lietuvius studentus lie
tuvių kalbos, rašybos ir is
torijos. Būdamas kunigų 
seminarijos mokino ten 
esančius lietuvius klerikus 
lietuviu kalbos.

Vienas tokių jo studentų 
buvo dabartinis Newarko 
lietuvių parapijos klebonas 
Jonas Schernus, kuris buvu
siam savo mokytojui prel. 
Kemėžiui laidotuvių proga, 
pasakė lietuvių kalba labai 
reikšmingą pamokslą. Lai
dotuvių pamaldose dalyva
vo arkivyskupas Boland ir 
keletas ne lietuvių dvasiš
kų. Kun. Schernus lietuviš
ką pamokslą pakartojo ir 
anglų kalba.

Velionis prel. Kemėžis 
buvo geras lietuvis patrio
tas ir tuo didžiavosi, jam 
lietuviški reikalai nebuvo 
svetimi ir juos dažnai pa
remdavo. Vietos angliška 
spauda davė nemažai vie
tos, iškeldama jo nuopel
nus kaip lietuvio. Lietuviai 
dvasiškiai net ir iš tolimes
nių vietų buvo atvykę į lai
dotuvės, su nelietuviais ga
lėjo būti apie 70 kunigų-pre- 
latų. Nors buvo darbo die
na, bet didelė Elizabetho 
lietuvių bažnyčia buvo per
pildyta dalyviais.

A. S. Trečiokas

NEVY YORK
• Klaipėdos Krašto pri

jungimo paminėjimas įvyks 
sausio 19 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet, Congregacijos 
salėje VVoodhavene, 91 St. 
kampas 85 Road. Rengia 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija. Kalbės M. Gelži- 
nis. Visi kviečiami dalyvau
ti.

Ta proga evangelikai ta
me pačiame maldanamyje 
turės 2 v. p. p. pamaldas, po 
kurių visi dalyvaus minėji
me.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa

tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių 
žmonių visur. Ir ten, kui' valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime 
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių 
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (1 metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto-perlaidą 13 dol. (7 dol. 1-j metų).

Ta proga jungiu Dirvai auką ............... dol.

Parašas ...........................................................

Adresas ...........................................................................

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., '/> metu 
7 dol.

MIAMI BEACH
• Dr. D. Naikauskienė su 

dukroms, agr. A. Bliudžiųs 
su šeima ir dipl. inž. Šimkus 
(visi šiauriečiai) praleido 
Kalėdų atostogas Miami 
Beach, Floridoje — besi- 
maudydami Atlante. Apsi
stoję buvo Alf. ir Sofijos 
Petravičių erdviuose na
muose, 7744 Hawthorne 
Avė., Miami Beach, Florida, 
pusė mylios nuo Atlanto 
vandenyno.

MUZIEJAUS RETENYBĖ!

Paskutiniai prisiminimai 
iš Nepr. Lietuvos laikų. Bai
giančios pranykti Nepr. Lie
tuvos sidabrinės monetos 
pardavimui. 5 litai — J. Ba
sanavičius, 10 litų Vytautas 
Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraš
tis — pareikalavus.

P. Zablockis, 
2333 Ontario St., 
Vancouver 10, B. C. 
Canada.

HELP WANTED MALĖ
PRESS BRAKE SET-UP MEN 

MATER1AL HANDLERS 
SHIPPING CLERK HELPER W1TH 

EXPF.RIENCE IN DRIVING SMALL 
TRUCK.

Medium size. Job shop. Altraclive 
fringe benefits including hospitaliza- 
lions & other insurance benefits. Plūs 
bonus plan. Year around vvork. Over
time available.
SUN-LITE MANUFACTURING CO. 

575 Bellevue, Detroit, Mich.
(4-10)

F E M A L E

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

t.xperienced on single needle and 
multiplc machines. Steady vvork, nice 
vvorking conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO. 
1325 E. Statė S t., Ircnton, N. J. 

609 587-3300
Ask for

Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.
(2-11)

Visi padėkime 
LIETUVOS KANKINIŲ 

VARDĄ ĮAMŽINTI 
paminklinėje lietuvių 
koplyčioje šv. Petro 
bazilikoje Romoje.

Laiko jau ne daug.
Neatidėliokite įrašyti 

save ir savuosius 
koplyčios kūrėjų 

tarpe.
Aukoms adresas:

LITHUANIAN 
MARTYRS’ 

CHAPEL FUND 
2701 W. 68 Street 
Chicago, III. 60629
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