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IR VĖL BERLYNAS!
SUNKU RASTI NAUJĄ KELIĄ ( 

GERESNIUS SANTYKIUS 
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kaip reikėjo laukti, 
praeitą sekmadienį Ry
tų Vokietija uždraudė 
į Vakarų Berlyną va
žiuoti Vakarų Vokietijos 
konstitucinio susirinki
mo (t.y. federalinio ir at
skirų kraštų seimų) at
stovams, kur jie kovo 
15 d. turėtų išrinkti nau
ją V. Vokietijos prezi
dentą. Tai daroma Ber
lyne tam, kad simboli
niai pabrėžus to miesto 
priklausomumą Vakarų 
Vokietijai ir užakcenta
vus, kad Berlynas yra 
Vokietijos, tik laikinai 
padalintos, sostinė. So
vietams toks pabrėži
mas, aišku, nėra malo
nus, jie yra linkę dabar
tinę būklę laikyti jau am
žina, todėl Maskvaprieš 
tokius simbolinius ges
tus visados pareiškia 
savo protestus. Ji įsako 
savo pavaldiniams Rytų 
Berlyne griebtis kokių 
konkrečių žygių, kurie 
paprastai pasireiškia su 
sisiekimo vienokiu ar 
kitokiu suvaržymu. Per 
tuos suvaržymus paaiš
kėjo, kad joyie tai pripa
žįsta teisę santarvinin
kams, t.y. amerikie
čiams, britams ir pran
cūzams į Berlyną vykti 
sausuma — plentu, ta
čiau sulaiko Vokietijos 
piliečius, su kuo Vakarai 
sutiko ir tokiu būdu susi
darė nerašyta taisyklė. 
Tačiau sovietai ar jų pa 
vedimu Rytų vokiečiai 
iki šiol netrukdė orinio 
susisiekimo, nepaisant 
to, kas Vakarų santarvi
ninkų lėktuvais skristų 
t.y. keleiviais galėtų bū
ti ir tie 1.038 didžiojo sei
mo atstovai.

Turint galvoje, kad 
toks kai kurių valstybės 
funkcijų atlikimas Vaka
rų Berlyne praktiškai 
kol kas nieko neįrodė ir 
nežada nusistovėjusios 
būklės pakeisti, Vakarų 
Vokietijoje pasigirdo 
balsų, kad gal neverta 
sovietų erzinti, o reiktų 
verčiau pagalvoti, kad su
sidariusios būklės įtei
sinimas, rasi, duotų dau~ 
giau galimybių politinėje 
ir ūkinėje srityse. Tos 
pažiūros buvo ir federa
linio seimo pirmininkas 
Dr. EugenGerstenmaier 
(krik, dem.), kuris tarp 
kitko aiškino, kad prieš 
tokius gestus Berlyne 
yra nusistatęs Nixono 
užs. politikos patarėjas 
Kissingeris, (žiūr. str. 
Bonna ir Maskva š.m. 
Dirvos 5 Nr.), kuris tai 
paneigė.

Gerstenmaier buvo 
priverstas atsistatydin
ti. Ne dėl savo užsienio 
politikos pažiūrų, bet dėl 
to, kad savo padėtį iš
naudojo savo ūkiškai nau
dai. Jis išreikalavo sau 
atlyginimą už persekio
jimą nacių laikais, kuris 
kitiems mirtingiesiems 
taip greitai nebuvo priei
namas ir tam reikalui 
pravedė atskirą įstaty

mą. Be to, jis išreikala
vo iš atitinkamų įstaigų, 
kad jam būtų pripažintas 
profesoriaus titulas, 
nors tam nebuvo teisinio 
pagrindo. (Jo atlygini
mas už persekiojimą na 
cių laikais siekė 281.107 
markes.) Norspagal įsta 
tymo raidę jis negali bū
ti patrauktas teismo at
sakomybėn, visdėltopati 
krikščionių demokratų 
partija nusprendė, kad 
Gerstenmaieris negali 
būti seimo pirmininku.

Prie viso to gal ir ne
reikėtų čia ilgiau susto
ti, jei dabartinis susisie 
kimo su Berlynu suvaržy
mas nesutaptų su numato 
mu prezidento Nixono 
vizitu Vakarų Berlynui. 
Tas vizitas irgi turi tam 
tikros simbolinės reikš
mės kaip ir Vokietijos 
prezidento ten rinkimai. 
Taikos bet kuria kaina 
šalininkai be abejo pra
dės aiškinti, kad į Berly
ną nereikia važiuoti nei 
prezidentui Nixonui, nei 
Vokietijos parlamenta
rams, nes sovietai prak
tiškai ir teoretiškai Va
karų Berlyno nepriklau
somybę pripažįsta ir tik 
prieštarauja to miesto 
dalies specialiems ry
šiams su Vakarų Vokie
tija. Senato demokratų 
daugumos vadas šen. 
Mansfield tai jau spėjo 
pareikšti. Jei norima su 
sovietais susitarti, kam 
juos provokuoti?

Deja, į JAV ir Sovietų 
Sąjungą reikia žiūrėti 
kaip į du susikibusius im 
tininkus. Kiekvieno jų 
žingsnis atgal skatina 
priešą žygiuoti pirmyn. 
Be to, galimas daiktas, 
kad prezidenas Nixonas 
ir jo patarėjai laukė to
kio sovietų žingsnio ir su 
juo skaitėsi, nes jispri- 
mena ir vokiečiams ir 
amerikiečiams, kad da
bartinio status quo išlai
kymas reikalauja abiejų 
valstybių tam tikro pa si 
ruošimo ir glaudaus 
bendravimo. Juk sunku 
daleisti, kad tokio so
vietų žygio nenumatytų 
iš Vokietijos kilęs Nixo- 
no patarėjas prof. Henry 
Kissingeris, jau nekal
bant apie Valstybės De
partamento pareigūnus.

Tiems spaudžiant Va 
karų Vokietijoje buvo 
pravesti ’Reforger I’ ir 
’Carbid ice' manevrai, 
kurių tikslas buvo vokie 
čiams įrodyti, kad rei
kalui esant amerikiečiai 
gali labai greitai permes
ti savo kariuomenę iš 
Amerikos į Vokietiją ir 
čia ją apginkluoti sandė
liuose paruošties stovy
je laikomais ginklais. Iš 
tikro per dvi savaites iš 
JAV pietvakarių į Frank
furtą ir Nuerenbergąlėk
tuvais buvo atskraidinti 
12.455 24-tos divizijos 
kariai, kurie tuojau 'sto
jo' į kovą Bavarijos už
šalusiuose dirvonuose ir
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LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu bafsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Volįie* 
tijos ir l^itų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, Lęaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintųjų tautų apsisprem 
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Įliletuvos Taryba pareiškia, kad bietllVOS Valstybės p3- 
matus ir įos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius. K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St.
Kairys, P. Klimas. D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius. A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius, J. Staugaitis. J. Vailokaitis. J. Vileišis.

Neišėjusio "Lietuvos Aido" Nr. 22 pirmojo puslapio fotokopija

KAIP PASKELBĖME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ (IšPetro Klimo dienoraščio)

1918 m. vasario 16. 
Šiandien 12-3 vai. p.p. 
Lietuvių komiteto bute 
Didžiojoj gatvėj 30-2, 
mažam kambary susi- 
kimšusi Taryba paskel
bė vienu balsu Lietuvos 
nepriklausomybę. Tai 
yra susijungusios Tary
bos vaisius. Tai yra pa
matinės reikšmės aktas 
Lietuvos istorijoje.

Tą pačią dieną 5-6 vai. 
vak. Šaulys Tarybos nu
tarimą pranešė vokiečių 
užsienio reikalų ministe
rijos atstovui ir prašė 
leisti paskelbti laikraš
čiuose. Vakare nuo 6 vai. 
buvo paskutinis posėdis 
6 sesijoje, aptarėme ins - 
trukcijas delegacijai į 
Berlyną. Buvo ir kitų 
klausimų.

"Aido" redakcija pra
šė Pressestelle (vokie
čių okupacinės valdžios 
spaudos skyriaus. Red.) 
leisti nepaprastą išlei
dimą su paskelbimo for
mule. Be tuo tarpu ne
leido.

Vasario 17 d. Keisto
kai išeina. Lietuvos Ta
ryba skelbia nepriklau
somybę, o vokiečių cen
zūra išbraukia skelbimą 
ir galas. Tarytum nieko 
nėra. Sušaukiau vakare 
redakcijos posėdį, ką da
ryti spaudai. Bene reikė
tų visai sustabdyti 
leidus, ligi nepraleis. 
Bet Kairys ir kiti čia ne 

matė laikraščių uždavi
nio kovoti už Tarybą. To
dėl reikia pamėginti, bet 
čia yra Tarybos reika
las.

Vasario 18. Visi dega 
"cenzūros'' metodais. 
Šiandien prirašėme visą 
eilę straipsnių apie ne
priklausomybės paskel
bimą ir padavėme drau
ge su skelbimu. Cenzūra 
vėl išbraukė! Laikraščio 
neleidžiame. Šaulys bu
vo sustatęs "Militaer- 
verwaltungui (vokiečių 
karinei valdžiai. Red.) 
protokolą dėl neleidimo 
skelbti. Matyti, negelbė
jo. Eis sunki kova. Be 
Berlyno paspirties tur 
būt nieko nebus. Kol kas 
teks leisti slaptosios pro - 
klamacijos. (Nepriklau
somybės paskelbimo ak
tas buvo atspausdintas 
atsišaukimo - proklama
cijos forma. Red.) Šit 
tau ir nepriklausomybė 
vokiečių globoje! Ūpas 
karingas, pakeltas, pik
tas ir energingas. Bet 
pavargimo ligi soties!

Man už straipsnį "Va
sario 16 d." Nr. 22 ėmė 
grasinti karo teismu. Be 
abejonės, gąsdino. Prie
kabių formalinių nėra. 
Pranešė-man iš "Mili- 
taerverwaltung", kad bū
čiau atsargus, nes gali 
padaryti kratą. Todėl lai
kinai užrašus šiuos iš
nešiau į nepavojingesnę 

/

vietą ir rašiau ant atski
rų lapelių.

Vasario 21. Lietuvos 
Tarybos nutarimą apie 
Lietuvos nepriklausomy
bės skelbimą norėjome 
įdėti "Lietuvos Aido" 
Nr. 22 (11.19). Bet cen
zūra išbraukė visa, 
(dėl tos priežasties ir 
protesto dėliai tas nume
ris neišėjo) kas tuos da
lykus lietė (patįnutari- 
mą ir straipsnius). Ypa
čiai įtūžo dėl mano 
straipsnio. Berods, ir 
Šaulys už jį mane "ba
rė". Girdi, taip galįs ra
šyti tik "enfantterrible" 
Eina paskalų, jog mane 
dargi ketiną išvežti į 
Vokietiją. (Dėl tos prie
žasties, saugodamas sa
vo "popierius", išnešiau 
savo dienyną ir rašau 
dabar ant atskirų lape
lių). Bet kitais keliais 
(šmugeliu) išsiuntėm nu
tarimą į Berlyną ir 11.18 
vakare jį paskelbė "Das 
neue Litauen" ir "Vos- 
siche Zeitung", o 11.19 
"Taegliche Rundschau" 
ir dar kiti. "Militaer- 
verwaltung Litauen" bai
siai susirūpinusi, kaip 
tat galėjo atsitikti. Sako, 
jog ir bevielio telegrafo 
stotis visa tat pranešusi 
plačiam pasauliui. Tik 
Lietuvoje nieks nežino... 
Tur būt dabar tardys, 
kaip viskas pasidarė.

(Nukelta į 2 psl.)

Laisvės kelias 
ilgas, bet 
didingas...

Lietuvos atstovo 
J. Kajecko, kalba 
pasakyta minint Va
sario 16—tąją 1969.
II.9 d. Washington 
viešbutyje, Washing- 
ton, D.C.

Susirinkome paminėti
51-rpą Lietuvos valsty
bės atstatymo paskelbi
mo sukaktį. Sakau atsta
tymo, nesfaktinai Lietu
vos valstybė šimtme
čiais gyvavo, nuo Min
daugo laikų. Senoji Lie
tuva buvo Rusijos pagrob
ta 18-to šimtmečio pa
baigoje. Tačiau, toji il
gametė aneksija lietuvių 
tautos laisvės troškimo 
užgniaužti neįstengė. 
Sukilimas sekė sukili
mą. Jei iki 19-to šimt
mečio vidurio mūsuose 
dar vyravo bajoriškos 
Lietuvos valstybės idė
ja, suprasta glaudžiame 
santykiavime su Lenki
ja, tai antroje to šimt
mečio pusėje pradėjo 
reikštis nauja Lietuvos 
valstybės samprata. Ją
ja sekant, atstatyta nau
joji Lietuva turėtų ap
imti visą lietuvių apgy
ventą plotą ir bū
ti tvarkoma demokrati
niais pagrindais, be luo
mų skirtumo. Ši naujo
ji samprata ant tiek su
stiprėjo, kad 1917 m. rug
sėjo mėn. 18-22 d. lietu
vių tautos atstovai Vil
niaus konferencijos rezo
liucijoje konstatavo tau
tos ryžtą atstatyti ne
priklausomą Lietuvos 
valstybę pagrįstą demo
kratiniais pagrindais, et
nografinėse ribose. Gi 
Lietuvos nepriklausomy
bės 1918 m. paskelbimo 
akte, kurį šiandien mini
me, Lietuvos Taryba pa
skelbė "atstatanti nepri
klausomą demokrati
niais pagrindais sutvar
kytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje".

Nepriklausomybės pa
skelbimas, to meto sąly
gomis, buvo drąsus ir 
ryžtingas žygis. To ak
to pasėkoj tauta įsijun
gė nelygion kovon dėl 
nepriklausomybės ir ją 
laimėjo.

Iš Lietuvos gaivintojų 
ir kovotojų dėl jos teisių 
šiemet ypatingai prisi
mintina prieš keletą sa
vaičių miręs Vasario 16 
d. akto signataras, ilga
metis Lietuvos Dipi. Tar 
nybos narys, ministeris 
Petras Klimas. Prisi
mindami tą garbingą 
Lietuvos sūnų - kankinį 
mes tuo pačiu su pagar
ba prisimename ir ki
tus Lietuvos kūrėjus bei 
kovotojus dėl Lietuvos. 
Su liūdesiu ir dėkingu- 
.mu prisimename ilga
metį, įžymųjį Amerikos 
lietuvį, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pir
mininką ir mecenatą, 
velionį J. Bačiūną. Pa
žymėtina, kad jis mirė 
po metų nuo mirties mi- 
nisterio B. K. Balučio,

(Nukelta į 2 psl.)
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DVIGUBAS AGENTAS
Po kelių metų ramaus 

darbo, Rado slaptas ra
dijo siųstuvas buvo su
sektas 1943 m. spalio 
mėn. šveicarų policijos. 
Rado spėjo pabėgti ir ra
do jau iš anksto paruoš
tą laikiną prieglaudą pas 
šveicarų komunistus. Jo 
pagelbininkas anglas 
Alexander Foote, tęsė 
darbą ir buvo už kelių 
savaičių pagautas nusi
kaltimo vietoje, kai per 
davinėjo į Maskvą šif
ruotą telegramą, po to 
buvo pagauta Rachel Due - 
bendorfer ir galutinai 
1944 m. gegužės mėnesį 
Rudolf Roessler.

Šitie "radijo bangų mu
zikantai" neilgai pasi
liko šveicarų kalėjime. 
Juos pale ido vieną po ki
to. Jie buvo pašaukti 
prieš šveicarų kariuome
nės teismą kaltinami 
šnipinėję svetimai vals
tybei. Rado, jo žmona ir 
Foote buvo nuteisti vos 
po 3 metus kalėjimo. Jų 
pagelbininkai išsisuko 
su mažesnėm bausmėm. 
Tačiau vienas asmuo ne
buvo įtrauktas į kaltina
mųjų sąrašą tai Rudolf 
Roessler, Šveicarų vy-

■ riausiojo štabo pažymė - 
jimas jį atleido nuo to: 
karo metu jis dirbo ir 
dėl šveicarų žvalgybos, 
padarydamas "didelius 
patarnavimus". Tad jis 
buvo išteisintas.

Tas 1944 m. spalio 23 
d. teismo sprendimas 
įrodė, kad Rudolf Roes
sler buvo dvigubas agen
tas, dirbo sovietams ir 
šveicarams.

Kitas šveicarų kaltini
mo aktas 1953 m. įrodo, 
kad šnipas Roessler ne
galėjo mesti šnipinėjimo 
profesijos. Po karo jis 
tęsė šnipinėjimą Rytų 
blokui, šį kartą suteikda
mas Čekoslovakų žval
gybai informacijas apie

Jis pasiuntė 
"Josef 

Linienstrasse

Berlynas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

miškuose. Sekusiam ma
nevrus Der Spiegei kari
niam redaktoriui ats. pul
kininkui Carl-Gideon 
von Claer atrodė, kad 
amerikiečiai laikėsi vo
kiečių stratego Moltkes 
patarimo: "Nur das Ein- 
fache hat Erfolg", atseit, 
laimima paprastumu — 
manevruose nebuvo pa
rodyta nieko ypatingo. 
Deja, tikro karo metu, so
vietai per keturias die
nas galėtų užimti ir 
Frankfurtą irNuerenber- 
gą ir atskubančią 24-tą 
diviziją sutikti ne taip 
iškilmingai kaip Vakarų 
Vokietija. Vokietiją nuo 
to saugo ne amerikiečių 
pora divizijų ir ginklai 
sandėliuose, bet jų rake
tos su atominiais užtai
sais. Jų panaudojimas 
ar nepanaudojimas pri
klauso nuo Nixono spren
dimo. Todėl jo vizitas 
gali daugiau sustiprinti 
po Čekoslovakijos oku
pacijos sujaudintus vo
kiečius negu visi 12.455 
karių iš Kansas Citykar
tu.

Federalinę Vokietiją, 
ypač apie ten stovinčius 
amerikiečių dalinius ir 
apginklavimą, lėktuvus 
ir bazes. Per šešerius 
metus, būtent nuo 1947 
iki 1953 m. Roessler į 
Maskvą persiuntė 160 ra
portų, kurių kiekvienas 
buvo iš dvidešimties la
pų. Jo honoraras buvo 
48.000 šv. frankų, ne
skaitant atskirai įvai
rių išlaidų padengimą.

1953 m. jis padarė 
klaidą adrese ir tas jį 
atidengė,
raportą tūlam 
Rudolf" 
106, Duesseldorfe. Adre 
sas buvo klaidingas ir 
siunta grįžo atgal į Zu- 
richą, kur norėjo suras
ti siuntėją tūlą Josef 
Schwarz, kuris tikru
moj neegzistavo. Nedi
delėj medaus dėžutėj 
šveicarai rado mikro
filmus, kuriuose buvo di
delės karinės paslaptys. 
Šį kartą patarnavimas, 
kurį Roessler padarė ka
ro metu šveicarams ne
begalėjo jo išgelbėti ir 
buvo nuteistas kalėti 12 
mėnesių. Jis dar po to 
gyveno keletą metų ir mi
rė 1958 metais Šveicari
joje.

Kaltinamajame akte, 
kurį skaitė prokuroras 
1953 m. prieš Roesslerį 
ir jo draugą Xavier 
Schnieper, Roesslerio 
karjera buvo nusakyta 
šiais žodžiais:

"1931 m. pavasarį 
Schnieper susipažino su 
šveicarų kontražvalgy- 
bos karininku majoru 
Hausamann. Tą patį ru
denį Schnieper atsivedė 
šveicarams dirbti Ro
esslerį ir šis iki 1944 
metų per majorą Haus- 
manną šveicarams davė 
labai svarbių žinių. Nuo 
1942 m. rudens Roessler 
dalį savo informacijų, ku
rios buvo svarbios sąjun
gininkams, duodavo savo 
draugui Ženevoje, kuris 
perduodavo Rachel Due- 
bendorfer, tai yra į so
vietų žvalgybos rankas. 
Sovietų žvalgyba, kuri 
buvo išplėsta po visą Eu
ropą ir dirbo su dideliu 
skaičiumi mažų radijo 
siųstuvų, buvo žinoma 
"Raudonasis orkestras" 
vardu. Roessler jos są
rašuose buvo įrašytas 
"Lucie" vardu. 1943-44 
m. policija surado daug 
siųstuvų Ženevoje ir Lau- 
sanoj. Asmenys buvo pa
traukti atsakomybėn, 
kaip šnipinėję svetimai 
valstybei, su jais ir Ro
essler, bet Šveicarijos 
karo teismas nors ir pri
pažino jį kaltu, atleido 
nuo bausmės, remian
tis karinio kodekso 20 
straipsniu. Niekad nebu
vo nustatyta iš kur 
Roessler gaudavo infor
macijas, nei kokiu keliu 
jos jam buvo perduoda
mos. Kaip agentas jis bu
vo pirmos rūšies”.

Tačiau kaltinamasis 
aktas nepilnas. Roessle- 
ris į Šveicariją atvyko ne 
kaip nekaltas imigran
tas, bet kaip sovietų agen
tas, gerai apmokytas ir 
kuris, numatydamas ar-

tėjantį karą, Vokietijoj 
buvo suorganizavęs šni
pinėjimo tinklą. Ir kad 
pasilikti nuošaly nuo 
šveicarų kontražvalgy- 
bos sekimo, jis pats ieš
kojo ir užmezgė ryšius 
su jų žvalgyba nuo pat ka
ro pradžios. Būdamas 
dvigubu agentu, tikru
moje pirmoj eilėj jis pa
tarnaudavo sovietams.

Jis nebuvo paprastas 
agentas priskirtas prie 
šveicarų kontražvalgy- 
bos, bet palaikė ryšius ir 
su jų slaptosios tarny
bos eksploatacijos cent
ru, kuris centralizavo 
visas informacijas lie
čiančias Vokietiją, da
rydamas sintezę švei
carų vyriausiam armi
jos štabui. Be informa
cijų, kurias gaudavo iš 
savo agentų, Roessler 
dar naudojosi ir to cent
ro šaltiniais, eksploa
tuodamas biurą Ha, sek
cija V, šveicarų vyr. šta
bo. Sovietams tai buvo 
puikus dalykas. Jų tink
las Šveicarijoje jiems 
kainavo 30,000 dolerių 
mėnesiui, bet už tuos pi
nigus "Direktorius” 
Maskvoje naudojosi ne 
tik komunistų tinklu, bet 
dėka Roesslerio ir švei
carų žvalgybos informa
cijomis, kurias jie gau
davo iš savo agentų Vo
kietijoje.

(Bus daugiau)

Laisvės kelias
(Atkelta iš 1 psl.) 

su kuriuo jis ilgus me
tus kartu JAV-bėse dir
bo ir artimai bendravo 
iki Balučio mirties. Ve
lionis Bačiūnas mirė ket
virtį šimtmečio po Lie
tuvos Prezidento, Anta
no Smetonos, mirties su
kakties.

Sovietų valdovai smur
tu ir jėga aneksavę Lie
tuvą primetė jai rusiš
kos sampratos idėją. Ja 
sekant Lietuvos šeimi
ninkai yra ne lietuviai, 
bet Maskvos valdovai. 
Lietuvos valstybei ski
riamos funkcijos apribo
tos. Lietuvių tauta de
graduota į etninės mažu
mos statusą. Lietuvos 
valstybės pavadinimas 
tik iš vardo tepaliko. Ta
čiau, Lietuva tebėra gy
va pavergtų tautiečių šir 
dyse, kaip neseniai pa
sitvirtino tebesanti gy
va Čekoslovakija ir kitos 
pavergtos tautos.

Kada ant Lietuvos nu-

sileido ilgoji vergovės 
naktis šios prietelingos 
Lietuvai šalies Valsty
bės Pasekretorius, Sum- 
ner Welles, šios šalies 
Vyriausybės ir žmonių 
vardu Pabaltės valstybių 
okupaciją pasmerkė. Po 
to, Lietuvos Dienos pro
ga, metai iš metų sekė 
JAV vyriausybės, smur
tu pagrobtos Lietuvos 
okupacijos, nepripažini
mas. Reikšta viltis, kad 
ateis laikas ir Lietuvai 
vėl nušvis išsiilgtos lais
vės rytas. Aš neabejoju, 
kad ta šaunioji tradicija 
bus tęsiama ir naujosios 
administracijos. Wa- 
shingtoniečių Vasario Še
šioliktos minėjimas šie
met gan ankstyvas. Tad, 
nenuostabu, kad toks pa
reiškimas šiai progai ne
suspėta gauti.

Dabartinis JAV Pre
zidentas yra taip pat ne 
kartą padaręs palankių 
Lietuvos bylos reikalu 
pareiškimų.

Antai, pereitų metų 
spalio mėnesį, jis pa
reiškė: "Mes visi nori
me, kad JAV išliktų di
džiausia pasaulio galy
bė. Mes taip pat vilia
mės, kad Lietuva atgaus 
laisvę ir nepriklausomy
bę. Su Dievo ir jūsų pa
galba mums pasiseks 
kryžiaus žygis už Ame 
rikos didybę ir Lietuvos 
laisvę". Mes Preziden
to Nixono taip šaunų pa
reiškimą dideliai verti
name. Prisimintina taip 
pat jo inauguracijos pro 
ga pasakytoj kalboj pa
brėžimas, kad — "No 
man can be fully free 
while his neighbor is 
not".

Šios šalies Senato ir 
-Atstovų Rūmų taip pat 
metai iš metų pabrėžia
ma Lietuvai padaryta 
skriauda ir palaikoma 
lietuvių viltis sulaukti 
Lietuvos laisvės auš
ros. Lietuva Kapitoliuje 
šiemet, vasario 18 d., 
bus iškilmingai paminė
ta, kaip ir kitais metais.

Mes dideliai dėkingi ir 
senatoriui Thomas J. 
Dodd už pakartotiną pas 
mus atsilankymą ir už 
pakartotinus Lietuvos 
prisiminimus Senate.

Visiems Lietuvos 
draugams ir gerada
riams mes dideliai dė
kingi už Lietuvos okupa
cijos nepripažinimą ir 
Vasario 16 Dienos proga 
reiškiamą pakartotiną 
moralinę paramą paverg 
tai lietuvių tautai. Lietu
vos laisvės kelias kliūti
mis 
gal 
gas, 
kaip 
vo.

Man belieka palinkėti, 
kad laisvieji lietuviai vie - 
nybėje tęstų krutėti dėl 
Lietuvos.

nusagstytas. Jis, 
ilgas, bet garbin- 
didingas ir kilnus, 
mūsų protėvių bu-

Skaitykit ir platinkit 
DIR VĄ

KAIP PASKELBĖME LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĘ
(Atkelta iš 1 psl.)

Tik eidami dabar į Ru
siją (paėmę be kovos 
Dinabarką) ir sulaukę 
Trockio kompromisų, vo
kiečiai darosi "frech". 
Dėl Lenkijos atsitikimų 
net kairieji ima (Vor- 
vvaerts) abejoti apsi
sprendimo teise. Tas 
obalsis, matyti, jau sens
ta. Lietuvos klausimas 
vis neaiškus. Eina iš Mi- 
litaervervvaltung paska
los, kad Tarybą paleis. 
Nervai įtempti. "Pan ar
ba propal"...

Vasario 25. Šiandien 
Tarybos prezidentas ga
vo iš Herlingo (Vokieti
jos kanclerio 1917-1918 
m. Red.) per Hoeppe at
sakymą į 11.16 nutarimą. 
Būtent, jog "zur Zeit" 
(šiuo metu. Red.) Vokie
tija negalinti pripažinti 
Lietuvos nepriklausomy
bės, kadangi 11.16 nutari
mas anuliuojąs 1917.XII. 
11 susitarimus (Lietuvos 
Tarybos susitarimas 
Kaune su kanclerio at
stovu ir karine vadovy
be, kad atstatoma ne
priklausoma Lieuvos 
valstybė su sostine Vil
nium, bet pažadant, kad 
ji susiriš karinėmis ir 
ekonominėmis sąjungo
mis su Vokietija. Red.). 
Jeigu Taryba grįžtų prie 
XII.11 susitarimų, tai pri 
pažinimas būtų galimas. 
Patyrėme iš Berlyno, 
jog ukrainiečių dele
gacijoje Berlyne yra ir 
Voldemaras. Jis buvęs

ir Brastoje. Į Vilnių at
važiuoti jam neleidžia. 
Jis dabar ketina važiuo
ti į Daniją ir Švediją. 
Lietuvos klausimas da
bar, jo žvilgsniu, esąs 
labai nepatogiam stovy
je. Bet šaukia prie iš
tvermės ir kantrybės. 
Tarybos nutarimas II.
16 ‘buvo skaitytas reichs
tage ir Groeber’is bei 
Davidas reikalavo Lie
tuvos nepriklausomybę 
pripažinti. Militarinės 
ir konservatorių parti
jos tuo tarpu, matyti, ap
svaigusios "Vormar- 
šais” Igauniuose (Esti
joje. Red.) ir Rusijon — 
apie nieką kalbėti nenori 

Deutschland ueber 
alles!

HELP WANTED MALĖ

DIE MAKERS 
LATHE HANDS 

MACHINE REPAIRMEN 
Permanent position, 2nd shift, jour- 
neyman’s card necessary.

BORG & BECK DIV.
12501 Chrysler Freeway 

Detroit, Mich.
Equal Opportunity Employer 

(12-21)
An

GĘNERAL HELPER
NO EXPER1ENCE NECESSARY.

STEADY WORK, 
SEE MR. SCHALLER.

CADMET CORP.
20801 RYAN RD., WARREN, MICH.

(8-15)

Mušt 
purts 
benefits.

691

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

be able to build dies from 
prints, top wages paid, and

/Apply in Person
CASS MACHINE CO.

Antoinctte, Detroit, Mich.
(11-20)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. XV A 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 251-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Ve'dėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

MARŪUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. lei GR 6 2345 6 

•fr
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tei in 3-2108-9

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 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 ‘vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ ĮSITIKINSITE.
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VLIK, ALT ir JAV Lietuvių Bendruomenės santykiavime

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdy
bai išsiuntinėjus 1969 m. 
sausio 26 d. bendraraš- 
tį Apygardų ir Apylinkių 
Valdyboms ir vėliau jį 
paskelbus spaudoje, į 
ALT kreipėsi eilė orga
nizacijų, pavienių asme
nų ir LB Apylinkių va
dovų nustebę JAV LB 
Centro Valdybos potvar
kiu dėl Vasario 16-to- 
sios minėjimų tvarkos ir 
aukų rinkimo būdų, pra
šydami paaiškinimų dėl 
per eilę metų nusistovė
jusios tvarkos vienšališ- 
ko keitimo.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba apgailestauja tokį 
JAV LB C. Valdybos 
veiksmą, kuris skaldo ir 
dezorganizuoja lietuvius 
išeivius JAV.

ALT sudaryta pačiu 
tragiškiausiu Lietuvos 
valstybei ir lietuvių tau
tai metu. Per eilę metų 
ji dirbo ir dirba Lietu
vos laisvei atgauti ir 
Lietuvos valstybei atsta
tyti.

JAV lietuvių parody
tą Amerikos Lietuvių Ta
rybai pasitikėjimą ir vie
ningą nusistatymą kovo
je už Lietuvos laisvę da
bar, minėtu aplinkraš
čiu, mėgina ardyti JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba.

Turint galvoje esamą 
padėtį, tenka pareikšti:

Akivaizdoje išdėstytų 
davinių, Vasario 16-tos 
minėjimų rengėjai bei au - 
kų Lietuvos laisvinimo 
darbui teikėjai yra pra
šomi laikytis nusistovė - 
jusios tvarkos ir šiais 
metais surinktas aukas 
tiesioginiai perduoti 
Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Toks JAV Lietu
vos laisvinimo darbui 
lėšų telkimo būdas yra 
aptartas su Vyriausiuo
ju Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu, taip jis buvo 
sutartas ir steigiant čia 
Lietuvių Bendruomenę.

Skaudi mūsų tautos pa
dėtis reikalauja iš visų 
mūsų vienybės ir vienin
gos talkos. Susiskaldy
mas silpnins mus. Jun- 
kimės į vieningą Lietu
vos laisvinimo dabbą,ku
riam čia nuo pat Lietu
vos okupacijos vadovau
ja Amerikos Lietuvių 
Taryba.

AMERKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

Menu 1947-1949 m.die
nas, kai keliose Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto komi
sijose bei pačiame ko
mitete buvo svarstoma 
bei priimta Pasaulio Lie
tuvių Charta ir Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės organizaciniai nuo
statai. VLIK įžiūrėjo 
PLB uždaviniu — išli
kimą lietuvybėje, o šiuo 
metu ir Lietuvos laisvės 
byla. Tačiau VLIK vy
rams buvo aišku, kad 
JAV jau eilę metų Lie
tuvos Nepriklausomybės 
bylą gina Amerikos Lie
tuvių Taryba. Be to, to
ji pati ALT bendradar
biauja su VLIK ir jį vi- 
sokeripai remia. O pati 
ALTaryba apjungia vi
sas JAV lietuvių politi
nes sroves (išskiriant ko
munistus) ir margaspal
ves savišalpos, rajoni
nes, kultūrines ir kitokio 
pobūdžio draugijas bei 
klubus. Todėl ilgokai 
buvo ieškoma geriausio 
būdo, kaip į šią JAV lie
tuvių visuomenę išeiti su 
šūkiu dar kartą apsi
jungti visiems lietu
viams į Lietuvių Bend
ruomenę, norint akty
viau ir plačiau vykdyti 
tautinius kultūrinius dar
bus.

Susiprasta. JAV lietu
vių kongresas 1949 m. 
pritarė Lietuvių Bend
ruomenės organizavi- 
nui. O 1950 m. lapkričio 
17-18 d.d. ALT suvažia
vimas New Yorke priė
mė rezoliuciją, kurioje 
"... reiškia pasigėrėji
mą VLIK pastangomis 
sujungti viso pasaulio 
lietuvius į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę..."

1951 m. lapkričio 16-17

MEČYS VALIUKĖNAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

kreipiasi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvius ir kviečia:

I.

1. Kova už Lietuvos 
laisvę reikalinga visų lie
tuvių pritarimo ir finan
sinės paramos. Visos Va
sario 16 d. minėjimų au
kos per eilę metų buvo 
besąlyginiai perduoda
mos Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Dabar JAV LB 
Centro Valdyba jau pa
minėtu aplinkraščiu, sa
vo padalinius ragina:

"visas surinktas au
kas siųsti JAV LB Cent
ro Valdybai kartu nuro
dant jų paskirtį..." ir kad 
"aukavusių įsakmiai ne
nurodytas sumas skirti 
Lietuvių Bendruome
nei".

2. Šis JAV LB Cent
ro Valdybos bendraraš- 
tis priešingas Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir JAV 
LB bendradarbiavimo 
dvasiai ir susitari
mams. Jis skaldo lietu
vių visuomenę ir tuo pa
čiu silpnina kovą už Lie - 
tuvos laisvę, juo mažina
ma parama Lietuvos lais
vinimo darbui.

3. Gaila, kad JAV LB 
Centro Valdyba pasirin
ko ne vieningo darbo, bet 
nesutarimo kelią, kuris 
daro neabejotiną žalą 
darbui ir pastangoms už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Aktyviai dalyvauti Vasario 1 6 
d. minėjimuose.

2.

3.

4.

Priimti rezoliucijas Lietuvos 
bylos reikalu ir perduoti jas val
džios pareigūnams.

Gausiai paremti pinigine auka 
Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
ri dalį surinktų lėšų skiria Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui paremti kovą dėl 
Lietuvos laisvės.

Visas surinktas ar pavienes au
kas siųsti tiesiog Amerikos Lie
tuvių Tarybai — 6818 South 
Western Avenue, Chicago, III. 
60636 arba įteikti per šio laik
raščio redakciją.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

6818 So. Westem Avė.
Chicago, Illinois 60636 
Telef. (312) 778-6901

d.d. ALT suvažiavimas, 
suprasdamas, kad "JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
laikinajame statute pa
brėžiamas aiškus jos už
davinys rūpintis lietuvių 
kultūros ugdymu, lietuvy
bės palaikymu ir apskri
tai lietuvių švietimo rei
kalais, ALTui pasilie
kant dirbti politinį Lie
tuvai laisvinti darbą, 
BALFui šalpos sritį ir 
nepaliečiant kitų organi
zacijų, ar jos bus kultū
rinio, politinio ar ekono
minio pobūdžio.

JAV Lietuvių Bendruo
menė savo statutu ga
rantuoja paramą ALT 
veiklai, skiriant jos su
rinktų tautinio solidaru
mo įnašų atitinkamą nuo - 
šimtį;

Užtikrinimas ir ki
toks bendradarbiavimas 
bei visos mūsų visuome
nės tautinės veiklos ko
ordinavimas.

Suvažiavimas nuošir
džiai sveikina JAV Lie
tuvių Bendruomenę ir lin - 
ki jai geriausio pasise
kimo veikloje ir tiki,kad 
jai pavyks ir kultūros, 
lietuvybės palaikymo ir 
švietimo darbus su
traukti tiek senesnius 
amerikiečius, tiek Ame
rikoj gimusius, tiek iš 
tremties atvykusius kul
tūrininkus, jų darbų rė
mėjus ir visą plačią Ame
rikos lietuvių visuome
nę".

Ano meto nuotaikoms 
suprasti, būdingas Kun. 
Igno Albavičiaus žodis 
tame pat ALT seime pa
reikštas aukščiau cituo
tą rezoliuciją priėmus:

"Esu vienintelis ALTo 
narys LB laikinajame or 
ganizaciniame komitete. 
Jo vardu už pritarimą 
Bendruomenei dėkoju. 
LOKas irgi yra miglose 
Tik ką priimta rezoliu
cija yra veiksmingiau
sias ALTo sprendimas. 
Išeina į gyvenimą nau
jas faktorius, kuris visu 
100% rems ALTą".

Sekančiais metais 
ALT suvažiavimą svei
kindamas Prel. Jonas 
Balkūnas, pirmasis JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Pirmininkas, buvęs LOK 
Pirmininkas, tarp kitko 
pareiškė:

"Iš 
kraštų 
grįš į 
Svarbu, 
išliktų
ir būtų paruošti krašto 
atstatymo darbui. Ši
toks yra Bendruomenės 
tikslas. Ir tikiu, kad per 
ją mes jį pasieksime. 
Dėl to Bendruomenės įs
tatai ir sako, kad visi 
lietuviai yra Bendruome
nės nariai. Bendruome
nė teisėtai savinasi vi
sas sritis, tačiau čia, 
Amerikoje, kur ALTas 
dirba politinį darbą, o 
BALFas — šalpos, Bend
ruomenė pasitenkina tik 
lietuvybės išlaikymu, ne 
sikišdama į minėtų or
ganizacijų sritis, bet, 
priešingai, joms padės 
ir glaudžiai su jomis 
bendradarbiaus. Iš savo 
pajamų Bendruomenė 
40% atiduos politiniams 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams, kaip jos įstatuo
se pasakyta".

Taip organizavosi, au
go ir tvirtėjo JAV Lie-

tuvių Bendruomenė, gre
ta jau seniau veikiančių 
kitų mūsų organizacijų 
Tarp tų organizacijų 
vykdomųjų organų kart
kartėmis vyko padėties 
aiškinimasis, geresnių 
darbo būdų ieškojimas, 
mintimis pasikeitimas. 
ALT savo veiklą maiti
no duosnia JAV lietuvių 
parama, teikiama išim
tinai kiekvienų metų va
sario 16 d. minėjimųpro- 
ga. Iš savo resursų ALT 
rėmė ir remia VLIKo 
veiklą. Ligšiol taip yra 
pervesta per tris šimtus 
tūkstančių dolerių. Be
je, jau eilė metų, kaip 
ALT yra atsisakęs JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
paramos, jossūrenkamo 
tautinio solidarumo įna
šo dalies. Ne vienas pa
sigėrėtinas žygis yra at
liktas bendromis VLIK, 
ALT ir Liet. Bendruome
nės jėgomis. Pav. kad ir 
pereitais metais, užbai
gus Pasaulio Lieuvių 
Bendruomenės seimą, 
lietuviu delegacija (Dr.
J. K. Valiūnas — VLIK 
Pirmininkas, E.A. Bart
kus - ALT Pirmininkas,
K. J. Valiūnas — Euro
pos lietuvių atstovas, S. 
Narušis — Australijos 
lietuvių atstovas, Tėvas 
J. Margis, MIC — Pietų 
Amerikos lietuvių atsto
vas su J. Kajecku — Lie
tuvos atstovu Washingto- 
ne) buvo priimta JAV 
valstybės departamente 
ir padarė pareiškimus 
Lietuvos laisvės bylos 
reikalais. Lietuviškoji 
visuomenė galėjo gėrė
tis tokia mūsų vadovau
jančių veiksnių darna, 
nors girdėjosi balsų ar 
negalima jų veiklą dar 
daugiau pagilinti. Ta
čiau ta mintimi daugiau
sia sielojosi ir sielojasi 
man rodos, kaip tik šių 
veiksmų vadovai.

NAUJĄ SĄRANGĄ
SKELBIANT

19 imigracijos 
masė lietuvių 

laisvą Lietuvą, 
kad šie žmonės 
tautiškai sveiki

Aną dieną mane pasie
kia JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdy
bos aplinkraštis, datuo
tas "1969 Lietuvių Švie 
timo ir Šeimos m. Sau
sio 26, JAV LB apygar
dų ir apylinkių valdy
boms". Skaitau ir neti
kiu, kad tai būtų pačios 
centro valdybos mintys 
ir nurodymai. Skambi
nu telefonu net keliems 
vald. nariams, klausda
mas, ar jau išaiškintas 
to aplinkraščio autorius 
ir kodėl tas neskelbiama 
visuomenei. Nelauktai 
gaunu atsakymą, kad tai 
yra pačios valdybos min
tys, nors jos posėdžiuo
se reikiamai nesvarsty
tos...

Tad drįstu šias min
tis trumpai cituoti. Pir
miausia, to posūkio, pa
grindimas: "... Bandy
mai lietuvybės darbus ir 
užsimojimus skirstyti į 
"politinius" ir "kultūri
nius" terodo tik įžvalgos 
stoką ir mažina teisin
ga aukščiausiojo mūsų 
tikslo supratimą. Mūsų 
galvojime negali būti at
skirų "kambarių" Lietu
vos laisvinimo ir lietu
vybės išlaikymo sieki
mams, nes dviejų tiks
lų buvimas ištikrųjų 
reikštų, jog nėra vieno 
aukščiausiojo tikslo.... 
"Tautinė sąmonė pripa
žįsta tik vieną jungtį, tik

vieną visų darbų aksti
ną, tik vieną aukščiau
siąjį tikslą, išreikštą 
dviem vardais — viena 
TAUTA ir VALSTYBE. 
Sąmoningai tautai būti
na sava nepriklausoma 
valstybė" Ir t.t. ir t.t. 
Ir pagaliau sprendimas: 
"Šiam didžiajam užda
viniui (o jis nusako
mas taip: "Parodyti pla
čiajai JAV visuomenei 
kas didelio ir gero yra 
sukurta tautinėje mū
sų grupėje, yra didysis 
JAV LB uždavinys, tie
siogiai taip pat tarnaująs 
ir Lietuvos laisvini
mui") reikia visų išei
vijos lietuvių jėgų ir vi
sų sudedamų lėšų. Jū- 
sų vasario 16 šventės 
aukos Lietuvių Bendruo - 
menę įgalintų: kalbėti 
Aplinkai apie lietuvybės 
gyvybingumą ir Lietu
vos laisvės būtinumą 
(mano pabraukta). To
liau nurodoma kaip tech
niškai vykdyti vasario 
16 minėjimus ir kaip rink 
ti ta proga visuomenės 
aukas.

Mano šio rašinio tiks
las tėra atkreipti mūsų 
visuomenės dėmesįirpa
reikšti apgailestavimą, 
kad JAV Lietuvių Bend
ruomenės dabartinėj są
rangoj tokie ėjimai ga
limi, o drauge, kaip eili
nis lietuvis, jungiu savo 
troškimą, kad tai grei
čiausiu laiku būtų sustab 
dyta. Valia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro 
Valdybai turėti savą pa
žiūrą į bendruosius mū
sų uždavinius ir tuos už
davinius vykdančias or
ganizacijas. Bet tą pa
žiūrą reikia pirmoje ei
lėje aiškintis su pagrin
diniais partneriais, ki
tomis bendrinėmis or
ganizacijomis, o nepa
šokti staiga ir viena aki
mirka pasišovus treč
daliu sutrumpinta, ki
tų skelbtąjį principą — 
viena tauta ir viena vals
tybė — bandyti monopo
lizuoti visą lietuviškos 
visuomenės darbą ir lė
šas. Mano supratimu šis 
JAV Lietuvių Bendruo
menės ėjimas nėra jos 
pačios interesuose, o 
greičiau žingsnis vedąs 
ją pačią į negalavimus.

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė;

E, Statkus, Muskegon ....... 2.00
A. Misiūnas, Detroit..........2.00
ALTS Chicagos Sk. ......... 15.00
J. Kralikauskas, Newark.. 10.00
Z. Peckus, Cleveland.......2.00
VI. Petukauskas, Cleveland 2.00
K. Čeputis, Muskegon.......2.00
J. Janušaitis, Chicago......25.00
A. Trečiokas, Orange....... 7.00
B. Magdušauskas, Germany2,00
A. Rėklaitis, Chicago.......3.00
J. Vedegys, Chicago......... 2.00
I. Budreckas, Chicago........5.00
Z. Jankus, Cleveland......  5.00
S. Jurgutavičius, Euclid ... 2.00 
A. Čypas, Rochester........ 7.00
V. Labanauskas, Chicago ..5.00 
V. Kalytis, GreatNeck.......7.00
F. Juras,Cleveland.............2.00
ALB EastChicagosApyl... 10.00 
A. Patalauskas, Detroit ....2.00
D, Brazdžionis, L.A...........3.00
M. Manoma itis, Boston ... 10.00
K. Siliūnas, Flushing........ 7.00
A. Plečkaitis, Cleveland ... 5.00 
S. Stulpinas, E. Chicago.... 2.00
B. Steponis, Parma...........2.00
J. Lesčinskas, Dorchester 2.00
J. Kriaučiūnas, Toledo .... 3,00 
J. Juodišius, Cleveland .... 2.00 
A. Putna, Detroit................ 2.00
A, Krausas, Australia..... 2.00
A. Statulevičius Toronto .. 7.00 
J. Saulčnas, Providence ... 2.00
E. Balceris, L.A................ 5.00
S. Pangonis, Omaha......... 2,00
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Šiuo metu itin garsiai rėkia 
Sovietų Rusijos imperijos vy
riausybė per savo agentus lie
tuvius kvislingus, kad Lietuvos 
liaudis jau 1918 metais sukorė 
sovietinę valdžią Lietuvoje, tik 
ją buržuaziniai nacionalistai, už 
sienio kapitalistų padedami, su
žlugdė. Nors tvirtinimas mela
gingas, tačiau mūsų dėmesio 
vertas.

Ką gi apie tai kalba faktai? 
Tad ir pažiūrėkime J istori
nius dokumentus.

Sovietizmas kilo iš bolševiz
mo. Pats bolševizmo terminas 
atsirado 1903 metais Rusijos 
socialdemokratų partijos su
važiavime Briusselyje. Šiame 
suvažiavime dalyviai suskilo Į 
dvi dalis: suvažiavimo atstovų 
dauguma pasisakė už Lenino at
stovaujamą poziciją, vadinamą 
revoliucini marksizmą, ir gavo 
bolševikų vardą; kita grupė, ku
ri savo tikslo siekė evoliucijos 
keliu, liko mažumoje ir buvo 
pavadina menševikais.

Bolševikinis arba sovietinis 
socializmas gimė 1917 metais, 
kai Leninas su Trockiu lapkri
čio 7 d. (pagal seną kalendorių 
spalio 25 d.) nuvertė Rusijos 
Kerenskio demokratinę vyriau
sybę ir išvaikė steigiamąjį sei
mą. Tada prasidėjo Rusijoje 
baisus bolševikų siautėjimas: 
grobimai, plėšimai, kankini
mai, žudymas ir t.t. Bolševi
kai atsisakė socialdemokratų 
vardo ir pasivadino bolševi
kais - komunistais ir Rusijos 
komunistų partija (bolševikų), 
sutrumpintai RKP(b). Ši parti
ja sudarė savo vyriausybę ir 
kraštą pavadino Rusijos Socia
listine Federaline Sovietine Res
publika, sutrumpintai RSFSR.

Naujoji Rusijos imperijos vy
riausybė nutarė baigti karą su 
Vokietija ir Lietuvos Brastoje 
pradėjo derybas. Kad gautume 
pilnesnį vaizdą, žvilgtelėkime 
ko tuo metu siekė vokiečiai ir 
kuo baigėsi derybos.

Iš 1928 metų istorinio John 
W. Wheeler - Bennet veikalo 
"Brest Litovsk: The Forgotten 
Peace" 1956 m. antros laidos 
štai kas atsiskleidžia:

-- "... Kunigaikštis Isenber- 
gas ir gen von Freytag-Loring 
hoven Vilniaus Tarybai pareiš
kė, jog jei Lietuvos nepriklau
somybė nebus atremta į vokie
čių imperiją, generalinis šta
bas sieks tokios strateginės bū- 
simosios Vokietijos sienos: 
Gardinas - Kaunas - Daugpilis. 
Lietuva būtų perkirsta pusiau, 
ir gyventojai į rytus nuo sienos 
pasiliktų Dievo valiai. Taipbent 
pasakoja vokiečių socialdemo
kratų vadas, Phillip Scheide- 
mann savo atsiminimuose "The 
Making of a New Germany" II 
tomas, New York, 1929, 101 p,

— 1917 m. gruodžio 19 d. kai
zeriui pirmininkaujant, Kreuz- 
nache įvyko vokiečių Karališko
sios Tarybos posėdis. Genero
las Ludendorfas karštai iš
dėstė generalinio štabo sieki
mus: Kuršas ir Lietuva turi 
būti asmenine unija sujungti
su Vokietija. Kaizeris sutiko. 
Sakė, priimsiąs Pabaltijo kraš
tus asmenine unija, jei ne kaip 
Prūsijos karalius, tai kaip Vo
kietijos imperatorius" (Tautos 
Praeitis I t,, 1 kn. 111 pusL).

Lietuvos Brastoje vykstant 
Vokietijos su RSFSR deryboms:

— 1918 m. sausio 18 d. posė
dyje Kuhlmanas vėl pabrėžė vo
kiečių pažiūrą... kad linija ei
nanti nuo Lietuvos Brastos iki 
Baltijos jūros ir ji ateityje bo
sianti Vokietijos - Rusijos sie
na. Iš rusų imperijos, reiškia 
atskyrė Lenkiją, Lietuvą ir 
Latviją (ten pat 112 psl.).

— Vasario 23 d. vokiečių vy
riausybė paskelbė: "Vokietija 
ir Rusija skelbia karo galą. 
Kraštai į vakarus rusams Bras - 
toje parodytos linijos, kadaise 
rusų imperijai priklausę, ne
besiskaito tos Imperijos dali
mi, todėl gyventojai nebeturi 
jokių įsipareigojimų tai impe
rijai, kylančių iš buvusio pri
klausymo. Rusija atsisako nuo 
bet kokio kišimosi į jų vidaus 
reikalus" (ten pat 113 psl.).

Nors bolševlkų-komunistų vy
riausybė atsisakė kištis į Lie
tuvos ir kitų kraštų vidaus rei
kalus, tačiau iš atbėgusių nuo 
karo operacijų grėsmės į Rusi
ją kitataučių, ėmė organizuoti 
jai palankias sekcijas.

Bolševikinės Rusijos vyriau
sybės veiklos metodas ir gra
žūs pažadai ateičiai, labai pa
tiko kalkuriems Rusijoje buvu
siems lietuviams socialdemo
kratams. Ir jie pasivadino bol- 
ševlkais-komunistais, kad sklr-

TIESA APIE SOVIETINES 
VALDŽIAS LIETUVOJE

tusi nuo socialdemokratų. Nuo 
to laiko bolškomams social
demokratai virto didesniais prie 
šals, negu jų nekenčiami bur
žujai,

Rusijoje socialdemokratai ta
pę komunistais, Jsijungęe į Ru
sijos bolškomų partiją (RKP 
b) sudarydami lietuvių sekcijų 
sekcijos centro biurą. Jie 1918 
m. balandžio 6 d. Voroneže iš
leisdami savo organą "Komu
nistas" Nr. 1-2 pastebėjo, kad 
jau jie "Ne socialdemokratai, 
ne anarchistai, bet komunis
tai".

Šių lietuviškų bolškomų veik
la pradžioje vystėsi Rusijos plo
tuose, o kaip ji vystėsi ir kas 
joje dirbo, randame 1968 m. 
rugpiūčio Komunisto Nr. 8(530) 
49-57 puslapiuose tilpusiame 
straipsnyje "LKP įsikūrimo iš
vakarėse", kurio "Publikaciją 
parengė R. Maliukevičius". Sis 
straipsnis įdomus tuo, kad iš
ryškina detales kas tie vadina
mos tarybinės valdžios steigė
jai buvo, kieno vardu veikė ir 
kas ją rėmė. Straipsnis prasi
deda taip:

— RKP(b) Lietuvių sekcijų 
Centro biuras 1917-1918 metais 
buvo vienas iš svarbiausių va
dovaujančių partinių organų, 
apie kurį telkėsi Lietuvos Ko
munistų partijos organizato
riai ir jos kūrėjų aktyvas...

— Ypač didelį vaidmenį, pa
spartinant Lietuvos komunis
tų partijos sukūrimą, atliko 
RKP(b) Lietuvių sekcijų konfe
rencija, įvykusi Maskvoje 1918 
m. gegužės 26-27 d., ir jos iš
rinktas bolševikų partijos Lie 
tuvių sekcijų Centro biuras, su 
darytas iš 5 narių (V, Kapsu
kas, J. Lenkaitis, S. Matulai
tis, P. Mickevičius ir R. Ra- 
sikas) ir 5 kandidatų J narius 
(K. Giedrys, S. Mickevičius, J. 
Opanskls ir kt.). Lietuvių bol
ševikų konferencijos išrinktam 
Centro biurui kartu su Tarybų 
Rusijos vyriausybės sudėtyje 
veikusiu Lietuvos reikalų komi
sariatu (komisaras V. Kapsu
kas) buvo pavesta, pasinaudojant 
Bresto taikos sutarties nusta
tytomis Lietuvos gyventojų re- 
evekavimo sąlygomis, organi
zuoti Tarybų Rusijoje gyvenan
čių lietuvių kmunistų sugrįži
mą į Lietuvą...

— Išlikę RKP(b) Lietuvių Sek
cijų Centro biuro posėdžių pro
tokolai, kurių dalį pirmą kartą 
spausdiname, yra nepaprastai 
vertingas pirminis istorinis 
šaltinis, padedantis geriau su
prasti visą Lietuvos Komunis
tų partijos kūrimo procesą, vy
kusį 1918 metais ir pasibaigusį 
jos pirmuoju suvažiavimu, įvy- 
kiusiu Vilniuje prieš pusę am
žiaus — 1918 m. spalio 1-3 die
nomis.

— RKP(b) Lietuvių sekcijų 
Centro biuro 1918 metų posėdžių 
protokolų rankraštinis origina
las saugomas LKP CK Partinia
me archyve (f.77, ap.l, b.3). 
Skelbiamas protokoloNr. 21 teks
tas verstas iš rusų kalbos.

Paskelbti posėdžių protoko
lai: 5, 8, 9, 11, 19, 20 ir 21. 
Prieš juos atspausdinta: "Iš 
RKP(b) Lietuvių sekcijų Cent
ro biuro posėdžių protokolų" 
(49 psL) ir po to prasideda jų 
tekstai. Duodamos reikšminges
nės ištraukos.

— 1918 m. liepos 25 d. posė
džio protokolas Nr. 5.

Dalyvavo d.d. V. Kapsukas, 
Pr. Mickevičius, J. Lenkaitis, 
kandidatas (St.) Mickevičius ir 
partijos nariai: Budinąs, Opans- 
kis, Federavičius ir Kviklys.

L Maskvos organizacijos rei
kalu. Konstatuota, kad organiza
cija neveikia, jos gi komitetas 
nieko nesirūpina.

Nutarta: Centro biuro vardu 
šaukti kitą sekmadienį, rugpiū
čio 4 d. (liepos 22 d.), 2 vai., 
komisariato bute Maskvos lietu
vių komunistų susirinkimą;apie 
susirinkimą pranešti iš anksto 
lietuvių ir rusų laikraščiuose. 
Parašyti "Tieson" koresponden
ciją. D. Budinąs, Maskvos komi
teto kandidatas, privalo, susi
žinojęs su kitais, imtis darbo.

2. Pranešimas. Išklausius pra
nešimą apie Vilniaus pulko or
ganizavimą, nutarta: pavesti d. 
d. Budinul ir Pisarskiul rūpin

tis užmegsti ryšius suVaršuvos 
pulko draugais.

3. Darbas Lietuvoje: a) Darbo 
kryptis. V. Kapsuko pranešta 
apie Vilniaus soc/ial/dem/okra- 
tų/ organizaciją ir pažymėta, 
kad ji dar neatsikračlusi nuo ne
geistino gaivalo ir galutinai dar 
nepaaiškėjusi...

Kalbėtojų pažymėta, kad rei
kalinga paversti Vilniaus orga
nizaciją komunistų organizaci
ja, provincijoje gi, kur nėra 
senesniu organizacijų arba jos 
menkos, tverti komunistų orga
nizacijas...

c) Žmonių siuntimas. Išklau
syta, kad tie, kurie išvažiavę iš 
Voronežo įLietuvą,važiuoja dau 
giausla Suvalkijon, ir todėl tenai 
nebėra reikalo siųsti žmonių.

Nutarta: literatūros darbui 
Lietuvoje turėto omenyje d. Ra- 
siką, tuo gi tarpu kviesti jį 
Maskvon reikalų vedimui su už
imtomis šalimis".

Iš šios citatos matoma, kad 
RKP(b) lietuvių (ne Lietuvos) 
sekcijų sekcijos centro biuras 
buvo Maskvoje, posėdžiai ir pro
tokolai rašomi rusų kalba, kad 
Lietuvoje literatūros platinimui 
numatytas Rasikas (ne lietuvis) 
o kol Lietuva dar raudonosios 
armijos neokupuota, Rasikas 
kviestinas Maskvon "reikalų ve
dimui su užimtomis (supran
tama, raudon. armijos JM) ša
limis".

KAD RKP(b) lietuvių sekcijų 
sekcijos centro biuras veikė 
RKP(b) CK sekretoriato įsaky
mais ir ką darė, randame šia
me protokole:

— 1918 m. rugpiūčio 17 d. 
posėdžio protokolas Nr. 8.

Dalyvavo Centro biuro na
riai d.d. V. Kapsukas, J. Len
kaitis, R. Rasikas ir Pr. Mic
kevičius.

1. Darbas Lietuvoje: a) Pra
nešimas apie pasikalbėjimą pas 
/RKP(b)/ CK sekretorių. Išklau - 
sius d. Kapsuko pranešimo apie 
tai, kad, pasitarus su d. Pest- 
kovskiu ir Lenkijos ir Lietu
vos SDP atstovais, rasta reika
linga kreiptis į /RKP(b)/ CK 
Sekretoriatą dėlei darbo užim
tuose kraštuose, kad tam reika
lui įvyko posėdis, kuriame daly
vavo nuo CK d. Sverdlovas, nuo 
CB - d. Kapsukas, (taip pat) Len 
kijos ir Lietuvos Socialdemokra
tų partijos ir Baltgudijos ir Lie
tuvos Komunistų partijos atsto
vai, kad tame posėdyje nutarta: 
1) nuo Centro biuro deleguoti į 
Baltgudijos ir Lietuvos Komu
nistų partijos komitetą vieną 
atstovą; 2) prie /RKP(b)/ CK 
sudaryti veikiančiųjų okupuo
tose šalyse organizacijų sekre
toriatą, kuris rūpintųsi: a) dar
bu užimtuose kraštuose; b) kon
centruotų žinias, c) leistų laik
raštį įvairiomis kalbomis, — 
Centro biuro nutarta: pavesti at
stovauti Centro biurą Baltgudi
jos ir Lietuvos Komunistų par
tijos komitete d. Raslkui, Sek
retoriate prie /RKP(b)/ CK 
— d. Kapsukui.

b) Žmonių siuntimas. Išklau
sius pranešimo, kad d. Dum- 
ša sutinka važiuoti Lietuvon ir 
kad /RKP(b)/ CK pranešęs Pet- 
rapllin dėlei d. Jadvygos (Netup- 
skaitės) važiavimo Lietuvon, nu
tarta: siųsti Lietuvon d. Jadvy
gą, d. Brazdžionį -- į Pane
vėžį, d. St. Mickevičių -- J Su
valkų guberniją. Parašyti d. 
Aleksai, kad atsiųstų išvažia

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

Mokamas už vieny mėty taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $l,060.00)

^MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1.(2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
j.__ OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

INSURED

vusiųjų iš Voronežo Lietuvon 
moksleivių komunistų sąrašą".

Kaip matome, lietuviai ir ki
ti kvislingai negalėjo veikti sa
vistoviai. Jau tas liudija, kad 
apie Jadvygos Natupskaitės iš
vykimą į Lietuvą RKP(b) CK 
turėjo pranešti į Petrapilį, o ne 
sekcijų sekcijos centro biuras, 
šiame protokole jau kalbama 
apie Baltgudijos ir Lietuvos ko
munistų partiją. Tai irgi to pa
ties RKP(b) CK padaras, Prano 
Eidukevičiaus pastangomis; to 
paties, kuris aktyviai dalyvavo 
1917.IX.18-23 Vilniaus lietuvių 
konferencijoje, kuriam nerūpė
jo lietuvių liaudies laisvė, bet 
žiaurus-.rusų bolševikinis reži
mas. Jis naudojosi slapyvarde 
"Butkevičius". Štai jo ir kitų 
lietuvių kvisllngų Lietuvai ža
lingos veiklos įrodymas:

-- 1918 m. rugpiūčio 29 d. po
sėdžio protokolas Nr. 9.

Dalyvavo d.d. V. Kapsukas, St. 
Matulaitis, Pr. Mickevičius, J. 
Lenkaitis, Petrapilio (Lietuvių 
bolševikų sekcijos) biuro atsto
vas d. Dimša ir atvykęs iš Lie
tuvos d. Butkevičius (P. Eiduke
vičius).

1. Drg. Butkevičiaus praneši
mas... 1916 m. buvo tariamasi 
apie darbą, bet nieko nepadary
ta. Buvo mėginama leisti lietu
viškai - lenkiškąjį laikrašti 
"Echo". Jokių nustatytų princi
pų nebuvo, jokių obalsių. Visi 
pripažindavo "nepriklausomy
bę"... Svarbiausia tai, kad be
sitariant paaiškėjo pati Vilniaus 
organizacija, kuri, ypač įnešus 
daugiau gyvumo atvykusiems 
draugams iš Rusijos, aiškiai pa
krypo didžiumlečių pusėn ir, 
galop, rugpiūčio 14 d. pasivadi
no Lietuvos ir Baltgudijos Komu
nistų partija...

Smolenske tartasi su d. Rasi- 
ku ir kitais. Manoma sutvarky
ti darbą Lietuvoje. Reikalinga 
15 agitatorių, 20 knygų platinto
jų, 2 redaktorių ir t.t. Pinigų 
reikalinga 33 tūkstančių. Vaka
rų srities komitetas asignuoja 
10 tūkstančių mokinimuisi var
toti ginklus ir 10 tūkst. darbui 
profesinėse sąjungose.

V. Kapsukas: Paskutinis taš
kas ant i pastatytas... Visų pir 
ma siusime kuo daugiausia žmo - 
nių. Į Vilnių siunčiame d. Jadvy
gą, į Kauną d. Dumšą, o d. 
Brazdžionis važiuoja šiandien į 
Panevėžį.

Kilus klausimui, kiek duoti 
d. Brazdžioniui pinigų, nutar
ta 1500 rub.

Drg. Butkevičiaus pažymėta, 
kad reikalinga turėti savo žmo
nių Dvinske ir Radviliškyje. Jie 
reikalingi literatūros gabeni
mui. Radviliškyje galėtų būti 
"krautuvininkas", kad nukreipus 
nuo savęs akis."

Iš šio protokolo išryškėja to
ji "Lietuvos liaudis", kuri 1918— 
1919 metais "sukūrė tarybinę val
džią Lietuvoje". Kad tos val
džios Lietuvoje niekas nenorė
jo, matyti iš Eidukevičiaus pra
nešimo: -- Visi pripažindavo 
"nepriklausomybę". Nuo priklau
somybės Rusijai visi kratėsi, 
užtat reikėjo iš Rusijos siųsti 
į Lietuvą liaudžiai mulkinti agi
tatorius ir darbo žmonėms rau
donąjį jungą peršančiai litera
tūrai platinti. Kad Lietuvos liau 
dis nenorėjo tarybinės valdžios, 
liudija faktas: Eidukevičius nepa
jėgė įsteigti Lietuvos komunis
tų partijos -- susitaręs su gu

dais ir saujele Lietuvoj gyvenu
sių neaiškios kilmės žmonėmis, 
jam pritariančią grupelę, "pa
vadino Lietuvos ir Baltgudijos 
Komunistų partija". Ir šiandien 
Viniaus universitete apie tai 
rašomos disertacijos, išpūsta te
ma — Socialistinė revoliucija 
Lietuvoje 1918-1919 metais.

štai Vilniuje "Mintis" leidyk
los 1967 metais išleista knyga 
"Borba za sovietskuju vlast* v 
Litve 1918-1919 g.g. Sbornik do- 
kumentov" (Kova už tarybų val
džią Lietuvoje 1918-1919 me
tais, dokumentų rinkinys), kurią 
paruošė: A. Gaigalaitė, R. Di
džiulis, G. Kisieliov, M. Lozins- 
kaja, K.K.Tamašauskas,B. Vait
kevičius, J. Žiugžda, E. Razaus- 
kas ir G. Feigelson. Joje para
šyta:

"Rugpiūčio 14 d. Vilniuje įvy
ko socialdemokratų revoliucio
nierių posėdis, kuriame buvo 
nutarta įsteigti Lietuvos komu
nistų partiją. 1918 m. rugsėjo 
15 d. Marijampolės apskr., Šums - 
kų valsč., Užbalių kaime įvyko 
pirmoji Lietuvos komunistinių 
organizacijų konferencija. Kon
ferencija priėmė programą ir 
taktiką Rusijos komunistų par
tijos (bolševikų) pritaikytą to me
to Lietuvoje istorinių sąlygų. 
Konferencija nutarė imtis žygių 
plėsti Lietuvoje revoliucinį dar
bą plačiu mastu". Šioje konfe
rencijoje dalyvavo tik apie 20 
asmenų, ir tie patys ne visi bu
vo apsisprendę kas daryti. 
Toliau:

"Lietuvos komunistų partijos 
pirmas suvažiavimas įvyko 1918 
m. spalio 1-3 dienomis Vilniu
je. Suvažiavimas pasiskelbė pir • 

muoju Lietuvos ir Gudijos ko
munistų partijos suvažiavimu. 
Toks pavadinimas buvo priimtas 
todėl, kad partija vadovavo iš
plečiamai kovai vokiečiųokupa- 
ciniuose Lietuvos ir Vakarų Gu
dijos rajonuose. Suvažiavimas 
išrinko partijos vadovaujantį or
ganą -- centrinį komitetą, iškė
lė Lietuvoje socialistinės revo
liucijos šūkį, išreiškiantį pro
letariato diktatūros, sovietinės 
valdžios, įsteigimą".

Taip galėjo būti, nes jau vo
kiečių karinė valdžia Lietuvoje 
buvo pakrikusi. Žinoma, masi
niai suvažiavimai be leidimo 
negalėjo įvykti, bet mažų gru
pelių, kaip ir šiame, pirmame 
Lietuvos komunistų partijos, ku
riame dalyvavo tik 34 asmenys, 
kaip sakoma, atstovavę tik apie 
800 narių, slaptai galėjo įvyk
ti.

Lietuvos Taryba jau savo val
džią buvo paskelbusi ir 1918 m. 
lapkričio 11 d. Vilniuje buvo su
daryta Nepriklausomos Lietu
vos vyriausybė. Lenkijos suki
lėliai, vadovaujami gen. Wejtko, 
taip pat savo valdžią skelbė. Ne
atsiliko ir bolševikai. Minėtoje 
knygoje parašyta:

-- ... Lietuvos ir Gudijos KP 
CK 1918 m. gruodžio 8 d. Vilniu
je priėmė nutarimą steigti Lietu • 
voje laikiną revoliucinę darbi- 
ninkų-valstiečių vyriausybę, ku
ri paėmė į savo rankas organi
zavimą sovietų valdžios Lietu
voje... 1918 m. gruodžio 15 d. 
anksčiau darbininkų atstovų iš
rinktos tarybos Vilniuje iškil
mingame posėdyje buvo paskelb - 
ta sovietinė valdžia. Laikinos re
voliucinės darbininkų - valstie
čių vyriausybės 1918 m. gruodžio 
16 d. manifeste buvo paskelbta 

apie įsteigtą Lietuvoje sovietinę 
valdžią... Manifestebuvo pabrėž
ta: "Mūsų naujas gyvenimas ku
riamas tokiais pradmenimis, ku
riems pagrindas padėtas ir Ru
sijos Socialistinės Federatyvi
nės Sovietų Respublikos, mes žy
giuosime ranka rankon su So
vietine Rusija".

Šį manifestą pasirašė vyriau
sybės vardu: pirmininkas V. Mic- 
kevič-Kapsukas, vyriausybės na
riai — Z. Aleksa-Angarietis, Ai- 
zik Vainštein, Semion Diman- 
štein, Konstantin Kernovič, Svo- 
telis-Proletaras, Kazimir Ci- 
chpckij, Aleksander Jakševič. 
Manifestas parašytas ir pasi
rašytas rusiškai. Kur jis para
šytas ir pasirašytas, datos nė
ra, tačiau iš sekančio "doku
mento" , apie organizavimą Lie
tuvos vyriausybės matosi, jog 
tas vyko Daugpilyje, Latvijoje, 
kurį raudonoji armija jau buvo 
užėmusi 1918.XII.3.

Iš Daugpilyje pasirašyto nuta
rimo vyriausybei sudaryti ma
tosi, kam kokios pareigos teko. 
Pirmininkas, aišku, V. Micke- 
vič-Kapsukas, RafailStepanovič 
— karo komisaras, Jakševič — 
politinis komisaras Novoalek- 
sandrovsko rajono, Kernovič -- 
iždininkas, Nevedomskij — ei
nąs sekretoriaus pareigas, Ka- 
zanovič -- buhalteris, Urbano- 
vič -- literatūros platinimo ve
dėjas, Markovič, Gilunt ir Ep
štein -- jo padėjėjai, Glodek — 
agitatorius, Petrovski, Marko
vič palikti ryšininkais.

Pagal 1918 m. lapkričio 11 d. 
D. Britanijos, Prancūzijos ir 
JAV pasirašytą su Vokietija pa
liaubų susitarimą, vokiečiai tu
rėjo iš visų okupuotų kraštųpa- 
sitraukti. Kai lapkričio 18 d. vo
kiečiai pradėjo trauktis, pas
kui juos sekė Rusijos raudono
ji armija. Daugpilį ji užėmė 
XII.3, o su ja ten atsirado Lie
tuvai sovietinis komisaras V. 
Kapsukas su savo svita, rusiš
kai parašytu ir pasirašytu ma
nifestu, kuriuo steigiama Lie
tuvoje rusiška sovietinė valdžia. 
Kai 1919.L5. raudonoji armija 
užėmė Vilnių, tenatsirado ir "ta
rybų valdžios" pirmininkas V. 
Kapsukas, rusams parsidavęs 
žmogus.

Sovietų istorikų labai kruopš
čiai surinkti "istoriniai doku
mentai", tačiau kaikurių jie "ne
pajėgia" surasti. Pavyzdžiui, 
jie "nepajėgia" surasti ir pa
skelbti ar pacituoti iš 1918.XII. 
25 "Izvestijų" šios pastraipos:

-- Estija, Latvija ir Lietuva 
yra kaip tik ant kelio Rusijai į 
Vakarų Europą ir dėl to yra 
kliūtimi mūsų revoliucijai, nes 
jos Sovietų Rusiją atskiria nuo 
revoliucingos Vokietijos... Sis 
skiriamasis pylimas turi būti 
sugriautas... Baltijos jūros už
valdymas įgalintų Sovietų Rusi
ją sukelti socialinę revpliuciją 
Skandinavų kraštuose. Taigi 
Baltijos jūra taptų Socialinės Re
voliucijos Jūra".

Neranda sovietiniai istorikai 
ir tos dienos (XII.25)" Pravdos" 
kurioje Lenino pasakyta, kodėl 
boškomai kovoja:

-- ... Mes nekovojame prieš 
paskirus žmones — mes naiki
name visą buržuazinę klasę... 
Nereikia jokių kaltinimui įrody
mų, kad priešinosi valdžiai gink - 
lu ar žodžiu, tik reikia paklaus
ti kuriai klasei priklauso, kokia 
jo kilmė, išsilavinimas ir už
siėmimas. Tik šie klausimai tu
ri išspręsti suimtojo likimą...

Jonas Mažiukas
(Bus daugiau)

DIE SĖT ASSEMBLERS
Should have some experience on die 
sets, day shift, overtime, pension 
plan, fringe benefits. Call 781-3710; 
Sup-R-Die 2123 Hamilton

Cleveland. Ohio
(8-13)
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STIPRINKIME RYŽTĄ KOVOJE 
SU BOLŠEVIZMU

Amerikos Lietu
vių Tarybos Pirmi
ninko Eugenijaus 
Bartkaus kalba, pa
sakyta 1969 m. per 
radiją Lietuvos Ne
priklausomybės 51 
metų paskelbimo 
proga.

BROLIAI IR SESES

Užbaigėme penkias
dešimtuosius LAISVES 
KOVOS metus ir žengia
me į antrą šimtmečio 
pusę. Deja, mūsų Tėvy
nė - Lietuva negali švęs
ti 51-ją Nepriklausomy
bės paskelbimo metinę, 
trispalvei vėliavai ple
vėsuojant.

Lietuvių tauta yra rau
donojo ruso terorizuoja
ma. Kaip ilgai tęsis oku
pacija, teroras ir ver
gija? — Ne vienas sta
to tokį klausimą.

Laisvei atgauti — mū
sų viltims prošvaisčių 
yra. Čekoslovakijos 
okupacija ir ją seką įvy
kiai, sukrėtė viso pasau
lio sąžinę ir davė lais
vei viltį pavergtoms tau
toms.

Patys Kremliaus des
potai prisipažino, kad Če
koslovakijos pavergi
mas būtinas, mes buvo 
grėsmė jų imperijai su
byrėti.

Tačiau šiuo brutaliu 
žygiu Kremlius neišsau
gojo bolševikinės impe
rijos griuvimo.

Jau šiandieną sovieti- 
joje stipriai keliami šū
kiai, net aukojant gyvy
bes, reikalaujant asme
ninių laisvių ir valstybi
nio apsisprendimo. Tai 
tik pirmosios laisvės 
kregždės.

Šiuo metu, mums lais
vojo pasaulio, gi ypatin
gai Amerikos lietuviam 
tenka didelis uždavinys 
talkininkauti kovoje 
prieš bolševizmą. Mes 
turime liūdyti pasaulio 
sąžinei mūsų pačių pa
tirtą bolševikų tironiš
ką valdymo sistemą, įti
kinti laisvąjį pasaulį, 
kad jis negali likti ra

š. m. kovo 23 d., sekmadienį, Le Cordon Bleu 
salėje, Jamaica Avė ir 96 gatvės kampas, Wood- 
haven, N. Y., įvyks anglų kalba veikalo ” LITHU
ANIA” autoriaus ir redaktoriaus, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjo Šveicarijoje dr. Alberto Geru
čio, prof. J. Puzino, prof. J. Jakšto, dr. A. Budreckio 
ir min. S. Lozoraičio — leidinio autorių pagerbimo 
ir su veikalu susipažinimo POPIETĖ.

Akademija — kalbės dr. A. Gerutis ii- dr. V. 
Paprockas, meninė dalis.

Vaišės — kokteilis, užkandžiai ir kava.
Pradžia 2 vai. p. p. punktualiai.
Auka 7 dol. asmeniui.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę dalyvau

ti apie tai pranešant iki kovo 15 dienos šiais adresais:
J. Bagdonas, 85-59 88 Street, Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. 441-2374.
E. čekienė, 87-80 96 St., Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. HI 1-4172.
Rengimo komitetą sudaro šių organizacijų pir

mininkai bei atstovai:
E. čekienė, J. Kiaunė, A. Senikas, S. Sirusas ir 

L. Tamošaitis — Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das ;

A. Diržys — Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjunga;

V. Gruzdys — ALT S-gos Rytų Apygarda;
S. Gudas — New Yorko valstybės tautybių res

publikonų lietuvių atstovas;
A. Jurgėla — ALTS Brooklyno skyrius;
A. Sperauskas — Richmond Hill, N. Y. skyrius;
A. Trečiokas — Elizabeth, N. J. skyrius;
J. Valiušaitis — Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

New Yorko skyrius.

mus ir taikingas, kol di
delė žmonijos dalis yra 
vergijoje ir pasmerkta 
dvasiniam ir fiziniam su
naikinimui.

Mes turime įtikinti 
jaunąją savo krašto JAV 
administraciją, kad Lie
tuvos reikalas yra Ame- 

Inž. E. Bartkus, ALT pirmininkas

rikos reikalas. Turime 
pabrėžti ir įrodyti, kad 
Lietuvos ir kitų paverg
tų kraštų klausimas bū
tų laikomas gyvu reikalu 
ir keliamas tarptautiniuo
se politikos forumuose.

Mūsų liudymas tebūna 
kaip kovos šauksmas 
laisvo žmogaus su ty
kojančiu jį sunaikinti žvė
rimi — bolševikų vergi
jos sistema.

Mūsų uždaviniams vyk
dyti mes Amerikos lie
tuviai turime įjungę savo 
jaunimą, išmokslintus 
intelektualus ir visą pa
triotinę visuomenę. Bet 
to negana — turime į- 
traukti ir politikos spe
cialistus, o tam reikia 
daug lėšų. Seniausios po
litinės organizacijos, ko
vojančios už Lietuvos 
laisvę, Amerikos Lietu-

vių Tarybos vardu, krei
piuosi į lietuvius, re
miančius mūsų organi
zacijų veiklą savo pas
tangomis ir aukomis.

Kreipiuosi į mūsų tau
tiečius, remiančius Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
ir Vyriausiojo Lietuvos

Išlaisvinimo Komiteto 
darbus. Kreipiuosi ir į 
tuos lietuvius, kurie dėl 
kokių nors priežasčių ne
gali su mumis būti Va
sario 16-tos sukaktį mi
nint, bet širdyje jaučia 
pareigą remti Lietuvos 
bylos gynimo darbą ir 
prašau Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties 
proga sustiprinti ALT 
iždą savo pinigine auka, 
kad galėtume įvykdyti 
Amerikos lietuviams 
skirtą uždavinį paverg
tai lietuvių tautai.

Bendromis pastango
mis ir didžiu pasišven
timu prisidėsime prie 
Lietuvos — mūsų tėvų 
krašto laisvės.

Švenčiant 51-mą Ne
priklausomybės šventę 
sveikinu Amerikos lie
tuvius, kviesdamas vil
tingai ir darniai žiūrė
ti į ateitį ir sustiprinti 
ryžtą kovoje su bolše
vizmu iki galutinos per
galės.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu sveikinu mū
sų tautos sūnus ir duk
ras, išsiblaškiusius pla
čiame pasaulyje ir lin
kiu sutvirtinti viltį su
laukti Lietuvai laisvės.

Broliams ir sesėms 
pavergtoje Lietuvoje, Si
biro taigose, Kazaksta- 
no tyruose, bolševikų ka
lėjimuose ir koncentra
cijos lageriuose, linkiu 
stiprybės ir ištvermės 
sulaukti laisvės aušros.

PER RADIJĄ APIE 
LIETUVĄ

Sekmadienį, vasario 16 d. 
12:45 popiet per plačiausiai 
žinoma Long Islando radijo 
stotį VVGBB-AM 1240 bus 
speciali programa anglų 
kalba apie Lietuvą, minint 
jos 51-masias metines nuo 
Nepriklausomybės atstaty
mo. šioje programoje daly
vauja — Lietuvos Generali
nis Konsulas Anicetas Si
mutis, Vliko valdybos na
rys dr. Algirdas Budreckis 
ir PLB ryšininkas prie Vli
ko — JAV LB Tarybos na
rys inž. Kęstutis Miklas.

Kaip ir pereitais metais,

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį minint, Michigano valstijos gubernatorius William G. 
Milliken pasirašė proklamaciją ir vasario 16 d, paskelbė Michigane Lietuvos Nepriklausomybės Diena. 
Nuotraukoje gubernatorius įteikia delegacijos vadovei Elzbietai Paurazienei proklamaciją. Iš kairės 
stovi: Rimas Sukauskas, kun. Alfonsas Babonas, Dalia Gaižutytė, gub. W.G. Milliken, Aldona Mikalai- 
tė, E. Paurazienė ir Vladas Selenis.

DETROIT
JUBILIEJINIŲ METŲ 

KOMITETO PRANEŠIMAS 
DETROITIEČIAMS

Užbaigus Jubiliej i n i u s 
Metus ir su jais susijusius 
Komiteto darbus, dėkoju vi
siems Detroito apylinkės 
lietuviams ir organizaci
joms, kurie buvo aktyviai 
įsijungę į Lietuvos Laisvės 
Kovos metų programas, pri
sidėdami darbu ar paremda
mi aukomis, o Komiteto na
riams už nuoširdų bendra
darbiavimą.

Komitetas metų bėgyje, 
išskiriant parengimus, pa
gal aukų sąrašus sukėlė 
$5,177.73. Iš jų $4,517.00 
Jungtiniam Finansų Fondui 
ir $660.73 vietos reikalams.

Kadangi, Jungtiniam Fi
nansų Fondui aukojusių są
rašas, finansų skyriaus bu
vo paskelbtas anksčiau, tau
pumo sumetimais skelbia
me, tik stambesnius auko
tojus: tautodailės parodai ir 
įamžinimui Jubiliejinių Me
tų programų filmoje.

Po $100.00 — Elena Viz
girdienė.

Po $41.00 — Vladas Pau
ža.

Po $25.00 — Algirdas 
Ambrose, Br. Selenienė ir 
dr. P. ir L. žemaičiai.

Po $22.00 — Vyt. Kutkus.
Po $17.00 S. ir D. šimo- 

liūnai.
Po $16.00 — K. ir R. Ra- 

žauskai ir V. Tamošiūnas.
Po $15.00 — L. ir P. He- 

ningai, L. Petronis, S. ir S.

taip ir šiemet, šiai progra
mai radijo laikas yra gau
tas nemokamai, ir jį išrū
pino New Yorko Apygardos 
Bendruomenės vardu nie
kad nepailstąs lietuviškų 
reikalų ”ambasa d o r i u s” 
tarp amerikiečių inž. K. 
Miklas.

HELP WANTED MALĖ
WANTED IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
For Įsi & 2nd shifl 

TURRET LATHE 
F.NG1NE LATHE 

W & S AUTOMATICS 
BRIDGEPORT MILLS 

-Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up vvork from Blue 
Prints & Ciose Tolerance.
Steady vvork. and fringe benefits. 

SATURN INDUSTRIES
26067 Groesbeck. Warren, Mich.

313 — 773-4300
(6-15)

SHEET METAL 
MECHANICS

Experience in layout prototype 
and sample part fabrication.

STEADY VVORK
GOOD FRINGE BENEFITS 
NO AGE RESTRICTIONS

M. N. METAL PRODUCTS 
CORP.

1300 E. 9 Mile Rd. 
Hazel Park, Mich.

313 — LI 1-4050 or JO 4-5986 
i I3-I7> 

Smalinskai ir dr. A. ir R. 
Zotuvai.

Po $13.00 — dr. Vyt. ir 
V. Majauskai.

Po $12.00 — L. ir M. Ba- 
joriūnai.

Po $10.00 —S. ir A. Bliū- 
džiai, J. ir O. Briedžiai, M. 
ir J. Jokūbaičiai, Rimas 
Korsakas, J. Marčiukaitis ir 
K. Žutautas.

Po $7.00 — V. ir S. Ur
bonai.

Po $5.00 — J. Baublys, G. 
Bulotienė, P. Dalinis, V. Gu
džiūnas, J. Medinienė, M. 
šnapštys, V. Staškus, V.

PODAROGIFTS, Ine.
Vienintelė firma JAV, su V/O Vnešposyltorgo 

specialiu sutikimu, galinti išpildyti dovanų užsaky
mus į USSR, siūlo Jūsų dėmesiui naujus katalogus 
nuolatos papildomų gausių pramonės, maisto (vieti
nių) ir importuotų gaminių

SPECIALIAI SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 
NERIBOTAM KIEKYJE 
BE MUITO
SIUNTĖJAS IR GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA 
TERMINUOTAI IR TVARKINGAI

UŽSAKYKITE — DOVANŲ CERTIFIKATĄ — EFEK
TINGIAUSIĄ ir geriausią būdą dovanoms apipavidalinti:

PREKIŲ PASIRINKIMAS PAGAL IŠMIERAS, 
SPALVĄ, SKONI.
LAIKO SUTAUPYMAS, BE RŪPESČIŲ IR SUNKU
MŲ PATARNAVIMAS.
SAVO LAIKU IR GREITAS FORMALUMŲ SUPRAS- 
TINIMAS — PATENKINA PAREIKALAVIMĄ,

SKAMBINKITE IR RAŠYKITE I:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVĖ. SOUTH, NEVV YORK, N. Y. 10003 

Tel.: (212) 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VVALNUT ST., PHILADELPHIA, PA. 19106 

Tel.: (215) VVA 5-3455 
arba j bet kurį jų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 VVEST 45 ST., NEVV YORK. N. Y. 10036 

Tel.: <212) CI 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių.

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 
AGENCY

1776 BROADVVAY. NEVV YORK. N. Y. 10019
Tel.: (212) 581-7729 

arba į bet kurį jų skyrių.
PODAROGIFTS, INC. PARDUODA IR PRIIMA UŽ

SAKYMUS MAŽESNIOMIS IR SMULKIOMIS URMO 
SIUNTOMIS, namų darbo — meno gaminiams, kailiams, 
kilimams, gintarui, laikrodžiams, sidabrui, kvepalams ir 
t.t. Gastronomijos prekėms. Užsakymai siunčiami paštu ir 
kroviniais.

REIKALAUKITE ILIUSTRUOTO PREKIŲ KAINO
RAŠČIO, išleisto Sovietų Sąjungos visų respublikų pra
monių.

UŽSAKYKITE VELYKŲ ŠVENTĖMS:
Ikrą — saulėgrąžų alyvą — Sairą alyvoje — Erške- 

tieną — Sterką — Bičkį — Karamelę — Įvairių rūšių 
kvepalų ir odekolonų — Vyriškus ir moteriškus laikro
džius — Jantar — Palecha — Fedoskina — Msteru — 
Choluja — Chochlomu — Dymkovsko. Kasselsko, Bogo- 
rodsko. Žotovsko išdirbinius — Velykinius kiaušinius — 
Lėles — Virdulius — Pavlo-Sadsko skarelės su raštais ir 
spurgais.

APLANKYKITE PODAROGIFTS. INC. PARODINE 
SALĘ.

Apžiūrėkite mūsų prekių gausų asortimentą: Muzikos 
instrumentus — Kaulo rėžinius — Matreškas — Kerami
kos — Porcelano — Ragų — Akmens — Audinius ir iš
siuvinėtus gaminius — Inkrustacijas — Optiką.

Prieinama visiems Parodinėje salėje:
220 PARK AVĖ. SOUTH, NEVV YORK, N. Y. 10003

Šulcienė, A. ir A. Šileikai ir 
K. Tuškėnis.

Savo darbu ir aukomis 
parodėte, kad sutelktomis 
jėgomis ir mes Detroite 
daug ką gero ir naudingo 
lietuviškiems reikalams ga
lime padaryti. Todėl tėvy
nės meilė teapjungia mus 
visus ir toliau ryžtingai 
dirbti ir aukotis lietuvybės 
išlaikymui ir Lietuvos iš
laisvinimui.

Ačiū visiems
Jonas Urbonas

Jubiliejinių Metų 
Komiteto pirm.
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EAST CHICAGOS LB APYLINKĖS 

NAUJA VALDYBA
LIŪDESYS GAUBIA POVILO DARGIO ŠEIMĄ

Lietuvių Bendruome
nės East Chicagos apy
linkės narių metinis su
sirinkimas įvyko š.m. va
sario 2 d., parapijos sa
lėje. Narių dalyvavo ne
paprastai mažai. Kodėl 
toks mažas domėjimasis 
bendruomenės veikla?

Susirinkimą atidarė 
apylinkės pirm. Kazys 
Valeika. Atsistojimu ir 
minutės susikaupimu pa
gerbti mirę apylinkės na
riai ir PLB pirm. Juozas 
Bačiūnas.

Pirmininkas Kazys 
Valeika, darydamas me
tinį pranešimą, pasi
džiaugė visų gražia tal
ka ir parama, vykdant 
valdybai uždėtas parei
gas bei darbų planą. 
Nors apylinkė maža, bet 
tų darbų netrūksta ir vi
sur reikia darbo rankų 
talkos. Na, tos talkos 
valdybai turėjusi pa
kankamai ir į ką tik 
kreipėsi niekas neatsi
sakė padėti. Praėjusie
ji metai buvo jubilieji
niai ne vien lietuvių vi
suomenei, bet ir vi
siems gyventojams, nes 
East Chicaga, tas plie
no liejyklų ir naftos va
lyklų miestas šventė dei-

SKULPTORIAUS
J. BAKIO LITUANIKOS 

PAMINKLAS

Praeitais sukaktuviniais 
metais Beverly Shores lie
tuviu klubas nusprendė pa
statyti gražų paminklą 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 m. sukakčiai 
paminėti. Klubas išsirūpino 
miestelio parką pavadinti 
Lituanikos vardu ir sudarė 
specialų komitetą šio pro
jekto planavimui.

Komitetas pakvietė pa- 
pagarsėjusį Toronto skulp
torių Juozą Bakį paruošti 
paminklo projektą. Nu
traukdamas laiko nuo savo 
kitų didelių darbų, skulpto
rius projektą užbaigė ir jį 
atgabeno j Chicagą, kur jis 
bus išstatytas Lietuvių Dai
lės Instituto jubiliejinėje 
parodoje Čiurlionio galeri
joje. Metalinė skulptūra 
yra 6 pėdų aukščio, o kai šis 
modelis bus padidintas ir 
pastatytas Lituanikos par
ke, bus virš 24 pėdų aukš
čio ir stovės vandenyje ant 
cementinio pedestalo. Pa
minklui pagrindą projek
tuoja arch. E. Masiulis.

F1TTERS
WELDERS 
TRAINEES

ELECTR1C EYE BURNERS 
Qualified for top paying jobs. Long 
program. SleacJy' work. Excellent 
working conditions.

Day and Afternoon Shift

CUSTOM FABRICATORS
15720 Dale

(Near Telegraph & Fenkell)
Detroit, Mich.

(10-19)

JUOZAS LIUBINAS, ilgame
tis East Chicagos LB apylinkės 
iždininkas, kiekvieną sekmadie
nį prie bažnyčios renka bendruo 
menės solidarumo mokestį, pla 
tina Lietuvio ženklelį, priima 
aukas.

metų, kaip tas pareigas 
kruopščiai eina) ir kul
tūros reikalų vadovas An
tanas Vilutis.

Į revizijos komisiją 
įėjo: Kazys Pocius, Sta
sys Kalvaitis ir Juozas 
Bagdanskis. Nominacijų 
komisijon prie apylinkės 
pirmininko darinkti du 
nariai: Petras Indreika 
ir Antanas Juodvalkis.

A. Vinickas prašė lie
tuvių talkos, kad rašytų 
laiškus savo senato
riams, prašydami pa
remti įstatymą SB114, 
kuriuo siekiama para
mos privatinėms mo
kykloms.

Taip pat, kreipėsi į 
naują valdybą, prašyda
mas talkos ruošiamai 
šios apylinkės lietuvių is
torijai.

Susirinkimui pirminin
kavo Zigmas Mo'iejus.o 
sekretoriavo Ona Juod- 
valkienė. (aj)

mantinį (75 metų) jubi
liejų. Ir čia apylinkės 
valdyba aktyviai prisi
dėjo ir dalyvavo visose 
iškilmėse. Pati organi
zavo ir kitų organiza
cijų pastangas rėmė.

Čia Motinos Diena, 
Birželio trėmimų pri
siminimas, miesto dei
mantinis jubiliejus, 
miesto tautybių litera
tūrinis vakaras, paren
gimai ir t.t. Valdybai 
reikėjo dalyvauti posė
džiuose, surasti pro
gramos išpildytojus.pra 
vesti savųjų tarpe kon
kursus.

Kasos stovį pranešė 
iždininkas Juozas Liu- 
binas, o revizijos komi 
sijos patikrinimo aktą 
perskaitė Kazys Pocius. 
Pirmininkaujantis Zig
mas Moliejus padėkojo 
valdybai už taip kruopš- 
čiai atliktas pareigas, 
ypač kasininkui J. Liu- 
binui už išrinktus soli
darumo mokesčius. Su
sirinkime dalyvavo vos 
15 narių, o solidarumo 
mokesčių išrinkta iš 136 
amenų. Valdybos veiklą 
ir revizijos komisijos 
aktą susirinkimas vien
balsiai patvirtino. K. Va
leikos pasiūlymu, susi
rinkimui pritarus, Juo
zas Liubinas apdovano
tas auksiniu lietuvio 
ženkliuku.

ALT vietos skyriaus 
pirm. A. Vinickas padė
kojo pirm. K. Valeikai 
ir visai valdybai už ak
tyvų prisidėjimą šven
čiant miestui deimanti
nį jubiliejų ir minint 
Jungtinių Tautų Dieną. 
A. Juodvalkis pasidžiau - 
gė išleistu biuleteniu, 
kuriame atsispindi ne 
tik B-nės apyl. valdybos 
veikla, bet taip pat ir ki
tų gyvų organizacijų. Pa
varčius parapijos finan
sinę apyskaitą ir bend
ruomenės žinias, gali
ma susidaryti apypil
nį šios apylinkės lieuvių 
gyvenimo vaizdą.

Nežiūrint mažo susi
rinkimo dalyvių skai
čiaus, valdybos rinki
mai nesudarė sunkumų, 
nes praeitais metais iš
rinktoji nominacijų ko
misija, į susirinkimą at
ėjo sudariusi kandidatų 
sąrašą.

Į naują valdybą išrink
ti ir pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Zigmas Mo
liejus, vicepirm. Jonas 
Steikūnas, sekretorius 
Algis Skudra, iždininkas 
Juozas Liubinas (jau eilė

Neseniai iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė Pittsburghe gyve
nęs visuomenininkas, laik
raštininkas ir žymus SLA 
veikėjas Stasys Bakanas, o 
prieš dešimts dienų palaido
jome amžinos atminties 
Barborą Bakanienę, SLA 
veikėjos Gertrūdos Dargie
nės motiną ...

šią savaitę atėjo praneši
mas iš Lietuvos, kad Sedos 
mieste, sausio 16 dieną mi
rė mokytojas Juozas Dar- 
gis, SLA prezidento Povilo 
P. Dargio brolis.

Prisimenu visą Dargių 
šeimą, gyvenusią Lietuvoje, 
Viekšniuose. Ten augo trys 
sūnūs: Kostantas, Juozas ir 
Povilas. Kostantas buvo 
veiklus ir gabus vyras. Jis 
buvo Viekšnių pradžios mo
kyklos vedėjas. Vėliau Ne
priklausomos Lietuvos ka
riuomenėje dirbo Generali
niame štabe, Kaune. Tiesa, 
Kostas nebegrįžo į jo numy

PIRKIT MIESTE ŠIANDIEN NUO 10 IKI 5:45. 
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

SEZONUI BAIGIANTIS SLIDINĖJIMO 
APRANGOS IŠPARDAVIMAS

SUTAUPYSIT NUO 10% IKI 20%
Visa kas reikalinga slidinėjimui yra čia dras

tiškai sumažintomis kainomis. Mes turime viską — 
nuo švarko iki slidinėjimo batų. Riboti dydžiai ir 
stiliai, todėl skubėkite geresniam pasirinkimui. 
Moterų nyloniniai slidinėjimo švarkai, originaliai 
$25 iki $60, dabar tik 14.99 iki 39.99. Vyrų nylo
niniai slidinėjimo švarkai originaliai $20 iki $60 
dabar tik 14.99 iki 39.99. Vyrų ir moterų slidinėji
mo kelnės originaliai $25 iki $30 dabar tik 14.99.

Vyrų ir moterų slidinėjimo megstukai originaliai 
$16 iki $40 dabar tik 9.99 iki 24.99. Vyrų ir mote
rų Turtleneck T-marškiniai originaliai $5 dabar 
2.99. Vyrų Aspen slidinėjimo batai, 5 susegimų, 
originaliai $40 iki $50 dabar 29.99. Timberline sli
dinėjimo setas, įskaitant slides, lazdas ir užraktus, 
originaliai $55 iki $60 dabar parduodama labai 
žema kaina už 34.99. Timberline Jr. slidinėjimo 
setas, originaliai $25 dabar tik 12.99. Priedo 25% 
taupymo ant visų užraktų.
Sporto skyrius, 2-me aukšte tiktai mieste.

Užsakykit paštu ar telefonu 241-3070, 24 valandų patarnavimas telefoniniams užsakymams.

lėtus Viekšnius, bet eidamas 
atsakomingas pareigas mi
rė, kaip karys, Lietuvos 
tarnyboje.

Juozas ir Povilas lankė ir 
studijavo Lietuvos mokyk
lose. Povilas iš Lietuvos 
Universiteto, kaipo studen
tas, persikėlė ir tęsė moks
lą Duųuesne University, 
School of Law, Pittsburgh, 
Pa.

Povilas pasirinko Pitts- 
burghą todėl, kad čia turė
jo ir buvo kviečiamas savo 
dvejų brolių ir sesutės, ku
rie jau buvo gerai įsikūrę 
Amerikoje. Deja ... jau ir 
jie visi trys yra mirę ...

Velionis Juozas Dargis, 
baigęs Viekšnių progimna
ziją, tęsė mokslą Telšių ir 
Šiaulių gimnazijose, vėliau 
specializavosi mokytojo pa
reigom.

Nepriklausomybės laikais 
buvo Pradžios Mokyklų ve
dėju: Mažeikių mieste, 

Skaisgiryje ir Radviliškio 
mieste.

Vėliau, savo sutaupomis 
ii- amerikiečio brolio Jono 
padedamas, Gadunavos val
sčiuje, Pagodonių kaime, 
prie didžiulio ežero, įsigijo 
80 hektarų ūkį ir jame ūki
ninkavo iki atėję okupantai 
atėmė jo gražų ūkį...

P a s k utiniaisiais metais 
gyveno Sedos mieste..

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais Juozas Dargis buvo 
veiklus jaunimo tarpe, ypač 
daug dirbo ir sielos įdėjo 
dirbdamas šaulių Sąjungo
je.

Liūdna ir skaudu netekus 
kilnaus ir garbingo lietuvio.

(st)

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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U
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 
MINĖJIMAS

šiais metais Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimas Clevelande įvyks 
sekmadienį, vasario 16 die
na, sekančia tvarka:

10:30 vai. ryte bus at
laikytos šv. Mišios už Lie
tuvos laisvės gynėjus šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje

3:45 vai. po pietų įvyks 
Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie Nepaliaujamos Pagal
bos šv. Mergelės parapijos
salės, 18022 Neff Road ir 

4 vai. po pietų tos pačios 
(Naujosios) parapijos salė
je prasidės pagrindinis mi
nėjimas.

Minėjime pagrindinę kal
bų pasakys, iš Chicagos at
vykęs, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas inž. 
Eugenijus Bartkus. Meninę 
dalį išpildys newyorkietis 
solistas Stasys Citvaras ir 
Carnegie Hali, New Yorke, 
koncertavusi latvių solistė 
Valia Meilins.

Šv. Mišiose šv. Jurgio pa
rapijoje ir vėliavos pakėli
me bei minėjime Naujoje 
parapijoje organiz a c i j o s 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviai raginami gausiai 
iškilmėse dalyvauti tuo pa
rodant mūsų vieningą nusi
statymą už Lietu vos. nepri
klausomybės atstatymą ir 
savo auka prisidėti prie Lie
tuvos išlaisvinimo kovos.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyrius.

• Sol. Stasys Citvaras iš
pildys lietuviškų dainų pro
gramą Vasario 16 d. minė
jime Clevelande.

Dainą jis pamėgo nuo 
jaunystės dienų, o daininin
ko kelią pradėjo 1942 me
tais Brazilijoje, 8 metus bu
vo Rio de Janeiro operos na
riu. Vadovavo dvisavaiti- 
nėm radijo programom, ke
letą kartų pasirodė Rio de

KOVO 1 D. Chicagos Scenos 
Darbuotojų S-ga stato A. Rako

home=4lowershow
PUBLIC

* AUDITORIUM
SATURDAY
FEBRUARY 22nd
tblMfll
SUNDAY
MARCH 2nd

YRA PER ANKSTI
SKUBĖTI Į 

CLEVELANDO 
NAMŲ IR 

GĖLIŲ PARODA 
BET JAU LAIKAS 

NUSIPIRKTI 
PAPIGINTUS BILIETUS

Papiginti bilietai parduodami
DABAR! Nebebus gaunami po 

antradienio, vasario 18
------ ---------- -------------

HOME K0WER SHOW Admimon at
tM Public Auditorium will ba $1 50

1969 
cleveland

ADVANCE SALE TICKETS »1«
on Sale NOW at

FLOWER SHOPS • BURROWS GARDEN CLUBS N
RICHMANS • All SEARS STORES CONVENIENT POINTS OF SALE I 
SAVINGS 8 LOAN ASSOCIATIONS IN ALL AREAS J

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 Street
361-1763 531-7770

DIRVA

fe

VASARIO SESIOLIKTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 51 METŲ 

SUKAKIES MINĖJIMAS CLEVELANDE ĮVYKS 
VASARIO MĖN. 16 D.

MINĖJIMO PROGRAMA.
Iškilmingas minėjimas 4 v. p. p. Naujosios parapijos salėje. 

Vasario 16 d. 9:45. Iškilmingas vėliavos pakėlimas Naujoje parapijoje.
ŠV. MIŠIOS 10:00. Panelės Šv. Nesiliaujančios Pagalbos bažnyčioje, 

10:30. šv. Jurgio bažnyčioje.
Dalyvauja: sol. VALIA MELLINS ir STASYS CITVARAS. 

Akomponuoja muz. R. BRAZAITIENĖ.
Kalbės: Inž. E. BARTKUS — ALT Centro Valdybos pirmininkas, 

prof. M. S. PAP — Director of The Institute of Soviet 
Studies, at John Carrol University.

Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

CLEVELANDO SKYRIUS

Janeiro televizijoje bei su
ruošė eilę koncertų. Nuo 
1955 metų St. Citvaras ak
tyviai reiškėsi lietuvių an
samblyje Chicagoje, Rigo- 
letto ir Fausto operų pasta
tymuose, kurį laiką buvo 
Dono Kazokų choro nariu.

Programos išpildyme taip 
pat dalyvauja latvių solistė 
Valia Meilins. Solistams 
akomponuos muz. R. Bra- 
zaitienė.

• Carousel, pagarsėjęs 
Rodgers ir Hammerstein 
muzikinis veikalas statomas 
Clevelande St. Joseph High 
School muzikos departa
mento vasario 28 ir kovo 1, 
7, 8, 14, 15 d. d;

Veikale vieną iš pagrindi
nių vaidmenų vaidina toj 
mokykloj besimokanti Rūta 
Jokūbaitytė. Režisuoja Ge
rard T. Dwyer, S. M.

• Cincinnati lietuviai Va
sario 16 dienos minėjimą 
ruošia kartu su Daytono 
lietuviais ir priėmė kun. dr. 
Tito Narbuto, Daytono lie
tuvių parapijos klebono, 
kvietimą dalyvauti Nepri
klausomybės paminėjimo 
pamaldose gražioje Dayto
no lietuvių parapijos baž
nyčioje ir minėjime. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasa
kys kun. Gintautas Saba- 
taitis, S. J. Visi Cincinnati 
lietuviai rengiasi dalyvauti 
vasario 16 d. šv. Kryžiaus 
lietuvių Daytono parapijoje 
2 valandą po pietų specialio
se Mišiose ir 3 vai. po pietų 
iškilmingame minėjime pa
rapijos salėje. Po minėjimo 
bus visiems vakarienė.

• Automobilių leidimų 
išdavimo biuras, buvęs 1242 
W. 3 gatvėje, persikėlė į 
moderniškas patalpas Per- 
ry-Pavne Building, 746 Su
perior Avė., N. W. Cleve
land.

Naujose patalpose intere
santai bus greičiau ir pato
giau aptarnaujami. 

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

komediją "Bubulis ir Dundulis" 
Globoja Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinė mokykla.

KOVO 8 D. Kaziuko mugė 
N. parapijos salėje.

KOVO 15 D. Šv. Kazimie
ro lit. mokyklai paremti kon
certas, naujos parapijos sa
lėje. Reng. tėvų komitetas.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los metinis balius.

BALANDŽIO 27 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos litera
tūros (Clevelande gyvenančių 
rašytojų) ir tautinių šokių va
karas Naujos parapijos salė
je. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽES 4 D. Motinos die
nos minėjimas, naujos parapi
jos salėje. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽES 18 D. Prof. dr. A. 
Ramūno paskaita: "Politinės 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIU KLUBAS

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

!
partijos -- varžtai ar varik
liai?” Rengia LKDS Clevelan 
do skyrius.

GEGUŽES 25 d. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos 20 metų jubiliejinis li
teratūros - dainos koncertas.

BIRŽELIO 8 D. šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas. Reng. lit. mokykla.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

PARDUODAMAS NAMAS

Dviejų šeimų, netoli Lake 
Shore Blvd. Po 3 miega
muosius. Nauji gazo pečiai. 
2 garažai. Arti prie mokyk
los, susisiekimo ir apsipir
kimo centro.

BOB ANDERSON 
REAL ESTATE 

531-2354

Nr. 13 — 7

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 1969 metų valdyba. Sėdi iš 
kairės: vicepirm. dr. A. Kisielius, pirm. dr. A. Baltrukėnas, na
rys dr. J. Balčiūnas. Stovi: sekr. dr. J. Šonta ir ižd. dr. VI. Ado
mavičius.

• ”Commander Robot”, 
Davė sukurtas, pasirodys 
Ice Follies pastatyme Cleve
land Arena, nuo vasario 25 
iki kovo 9. Davė žmona 
Kelly yra čiuožėja ir kartu 
raboto pavaduotoja, jei jo 
mechanizmas sugestų... Šį 
rabotą Davė sukūrė prieš 
susituokiant su Kelly.

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

PARDUODAMAS NAMAS

Arti East 185 gatvės, 6 
kambarių mūrinis, arti visų 
patogumų. $23,900. Skubiai 
p a r d uodamas. Kreipkitės 
tik pirkėjai. Tel. 914-7880.

PARDUODAMAS NAMAS
Prie Naujosios parapijos, 

E. 185 g. apsipirkimo cent
ro. Randasi ramioje gatvėje 
prie Nottingham Rd. Vie
nas miegamasis arba darbo 
kambarys apačioje, 3 dideli 
miegamieji viršuje. l>į> vo
nios. Valgomasis kambarys. 
Puikiai išremontuota virtu
vė su pečium ir indams 
plauti mašina. Būtinai pa
matykite ir įsitikinkite.

Tel. 486-2747.
FLORENCE M. ROME 

REALTY 
18202 Mareella Rd.

(13-18)

PARDUODAMAS NAMAS
Prie Neff Rd. Naujosios 

parapijos bažnyčios rajone. 
3 miegamieji, l*.j vonios. 
Pilnas rūsys, garažas. La
bai švarus. Tik keliolika 
žingsnių nuo bažnyčios. 
Pirmas pasiūlymas. Prašo 
$25,900. Pamatykite ir duo
kite savo pasiūlymą.

Tel. 461-0500.
Bob

ANDERSON INC. 
5241 Wilson Mills 

Cleveland, Ohio 44143

STOUFFER’S 
FOOD PROCESSING 

OPENINGS

Stouffer’s has first 
and second shift open
ings for men in produc- 
tion, cartoning, maiten- 
ance and sanitation. Join 
the leader and enjoy 
steady work — no lay- 
offs—excellent benefits.

Hourly rates from 
$2.43 to $3.93.

FIND OUT WHAT WE
CAN OFFER YOU!

Intervievvs 
Monday — Friday 
9:00 to 11:00 A. M.

or

Call for an appointment 
861-3450

STOUFFER’S 
I-ROZEN FOODS 

3800 VVotnIland Avenue 
Cleveland, Ohio 44115

REIKALINGAS
PAYROLL MACHINE 

OPERATOR

Computyper ar account- 
ing mašina. Patirtis pade
da. Skambinkit 451-9744. 
Tarp 6 ir 8 v. v. tel. RE 
1-6667.

REIKALINGA NAMŲ 
RUOŠOS DARBAMS

Gydytojo šeimoje. Gy
venti kartu ar atskirai. Duo
damas kambarys ir vonia. 
Cleveland Heights. Skam
binti po 4 v. p. p. 932-1144.

(1314)

HELP WANTED MALĖ
EXPERIF.NCF.D

GEAR CUTTERS
BARBER COLEMAN 4< FELLOWS.

Steady day position, fully paid hospi
tal, medical & life insurance. Apply: 

CENTRAL GEAR CORPORATION 
971 East 10 mile 

Madison Heights, Mich.
(13-19)

Plant Personnel
For new Band Oven Bakery in North- 
western Ohio.

BAKERY SUPERVISORS 
MIXERS 

MACHINE OPERATORS 
SET-UP MEN 

MAINTENANCE MEN 
First and second shifts. Advancenient 
possibili t ies un’imited, relocation as- 
sistance provid-d.

For intervievv call collect 
(419) 293-2911 

(13-15)

SWAIN INDUSTR1ES
UNDF.R NFAV OWNF.RSHIP

BENCH HANDS 
MACHINE HANDS

Aue no barrier. Mušt be experienced. 
Paid vacations, Blue Cross, Holidays.

OVERTIME
151 15 SPAN1SH CT„ 

LIVON1A, MICH.
(1315)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Mirė Jonas
Kardelis

JONAS KARDELIS, lie
tuvių žurnalistų veteranas, 
pastaruoju metu buvęs Ne
priklausomos Lietuvos re
daktorius ir Lietuvių žur
nalistų Sąjungos garbės na
rys, po sunkios ligos mirė 
vasario 10 d. Montrealyje, 

Lietuviii Žurnalistų Veteranui

JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmonai ELZBIETAI ir arti

miesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

drauge su visais spaudos darbuotojais 

liūdime

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Reiškiame gilų dėkingumą visiems

prisidėjusiems įvairiais būdais palydint

A. A.

JUOZĄ VAIČIŲ

į Amžinybę.

Nuliūdę
žmona, sūnus su šeima, 

broliai, seserys ir 
gimines

Kanadoje, sulaukęs 75 me
tų amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1893 
m. Girdžiūnų km. Rimšės 
valse., Zarasų apskr. 1915 
metais baigęs medicinos 
mokyklą Vilniuje gavo gy
dytojo padėjėjo laipsnį ir 
buvo mobilizuotas į rusų ka
riuomenę. 1918 m. grįžo į 
Lietuvą.. Nuo 1923 m. iki 
1940 m. redagavo dienraštį 
Lietuvos žinios, o po karo 
imigravęs Kanadon buvo 
pakviestas redaguoti Mont
realyje išeinantį savaitraš
tį Nepriklausoma Lietuva.

• Inž. Eugenijus A. Bart
kus, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, vasario 
9 d. skaitė paskaitą Keno- 
shoje, ten vykusiame vasa
rio 16 d. minėjime. Vasario 
12 d. jis buvo pagrindinis 
kalbėtojas Chicagos Lietu
vių Prekybos Rūmų narių 
susirinkime, o vasario 16 
d. — dalyvaus Clevelando 
lietuvių rengiame Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjime.

V. ir A. Karaičių vasarvietė "Gintaras", kurioj vieną savaitę 
atostogų laimėjo Dirvos rėmėja Genovaitė Stančienė iš Mount 
Vernon, N.Y.

DIRVOS DOVANŲ
LAIMĖTOJAI

Dirvos rėmėjams dovanų 
paskirstymas burtų keliu 
buvo įvykdytas praeitą sek
madienį, vasario 9 d. Dir
vos redakcijoje, dalyvau
jant Vilties Draugijos pir
mininkui A. Laikūnui, Dir
vos redaktoriui V. Gedgau
dui, Vilties Draugijos revi
zijos komisijos nariui A. 
Garmui, Dirvos tarnauto
jui V. Kizlaičiui, ALT S-gos 
Clevelando skyriaus valdy
bos nariams V. Blinstrubui 
ir V. Stuogiui.

Dovanas laimėjo šie Dir
vos rėmėjai:

Vieną savaitę atostogų p. 
p. V. ir A. Karaičių vasar
vietėje "Gintaras”, Union 
Pier, Mich., laimėjo Geno
vaitė Stančienė, 225 E. Syd- 
ney Avė., Mount Vernon, 
N. Y.

Dail. A. Nako paveikslą 

Dail. A. Nako paveikslas, kurį laimėjo Dirvos rėmėjas Erich 
UNGER iš Clevelando.

laimėjo Erich Unger, 1851 
Grandham Rd., Cleveland, 
Ohio.

Vinco Krėvės raštus, 6 
tomai, išleisti Lietuvių En
ciklopedijos — J. Kregždė, 
5838 Raulin Avė., Cincin
nati, Ohio.

Metinę Dirvos prenume
ratą — Valerijonas Vitkus, 
Rochester, N. Y. ir Jonas 
Deksnys, Vineland, N. J.

S. Rūkienės knygą "Ver
gijos kryžkeliuose” — Po
vilas Babickas, Worcester, 
Mass., S. Vilinskas, Wind- 
sor, Conn., B. Motušis, Ci
cero, III.

B. Armonienės knygą 
"Palik ašaras Maskvoje" — 
P. Bastys, Toronto, Ont., 
Dr. A. Nakutis, Chicago, 
Ilk, K. Ripskis, Chicago, III.

G. Guareschi knygą 
"Draugas Don Camillo" —

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS 
SAMBŪRIS IR KORP! NEO-LITHUANIA 
CHICAGOJE, RENGIA š. M. VASARIO 15 D. 
BALIO PAKŠTO SVETAINĖJE, 2801 W. 38, 

tradicinį Užgavėnių 
BLYNŲ VAKARĄ.

Kaip ir kiekvienais metais svečiai bus vaišinami 
šaltais užkandžiais, karštais blynais ir kitais patie
kalais. Rengėjai pasiryžę baliaus dalyviams suteikti 
jaukią šeimynišką nuotaiką malonaus pobūvio ap
linkoje. šio tradicinio parengimo nuotaika visados 
grąžina pobūvio dalyvius į praeities jaunystės prisi
minimus, nes beveik pusę dalyvių sudaro šaunioji 
lietuvių visuomenės dalis: studentės ir studentai.

Svečių patogumui — vietų skaičius ribotas. Va
karienė — 6 dol.; studentams — 3 dol. šokiams gros 
pilno sąstato Balio Pakšto vadovaujamas orkestras. 
Pradžia 8 vai. vak. Vietos rezervuojamas iki vasario 
mėn. 14 d. pas filist. K. Kasakaiti tel. 776-2241.

L.T. Akademinio Sambūrio ir Korp! 
Neo-Lithuania Valdybos

B. Pračkienė, Cleveland, 
Ohio, Br. Juodelis, Chicago, 
III.

Vinco Ramono knygą 
"Dailininkas Rauba" — J. 
Šernas, Rockford, Ilk, K. 
Pažemėnas, IIawthorn, Cal., 
Inž. V. Senuta, Brockton, 
Mass.

Alės Rūtos knygą "Ke
lias į kairę" — S. Giedrikis, 
S. Orange, N. J., J. ir M. 
Margevičius, C 1 e v e 1 and, 
Ohio, P. Molis, Shrewsbury, 
Mass., V. P. Mitalas, Bed- 
ford Hts., Ohio.

Owen J. C. Norem ”Time- 
less Lithuania” — J. A. Ur
bonas, Dayton, Ohio, A. 
Butkūnas, Charles, Ilk, K. 
J. Avižienis, Chicago, Ilk, J. 
Preibys, Detroit, Mich., S. 
Riaukus, Woodhaven, N. Y.

LIETUVOS ATSTOVAS 
PAS PREZIDENTĄ 

NIXONĄ

JAV Prezidento Richardo 
Nixono ir Ponios sausio 31 
d. Baltuose Rūmuose su
ruoštame priėmime Wa- 
shingtone reziduojantiems 
diplomatinių misijų šefams, 
dalyvavo ir Lietuvos atsto
vas J. Rajeckas ir ponia. 
— Priėmimo metu JAV 
Prezidentas trumpai pa
sveikino aukštuosius sve
čius ir palinkėjo jiems sėk
mės. Į tai dipl. korpuso var
du trumpa kalba atsakė Ni- 
karagos ambasadorius, dipl. 
korpuso dekanas, padėkoda
mas už priėmimą ir palin
kėdamas JAV Prezidentui 
viso geriausio.

Priėmime buvo apie 300 
svečių.

ATBUNDA ANTRAS 
KAIMAS

Ne vien Chicagoje, bet ir 
kitose lietuvių kolonijose 
sėkmingai pasireiškusi sce
ninio humoro ir satyros 
grupė Antras Kaimas šie
met atbunda vėl su nauja 
programa. Pirmieji pasiro
dymai įvyks Chicagos Mar- 
ųuette Parke, Play House 
salėje, 2515 W. 69 St., vasa
rio 22, 23 ir 28, o taipgi ko

vo 1 ir 2 dienomis. Pradžia 
8 vak vak.

Programoje — 30 įvai
raus ilgio satyrinių vaizde
lių, kurių tematika liečia 
mūsų politines, kultūrines 
ir visuomenines aktualijas.

Staliukai užsakomi iš 
anksto: N. Stakauskienė, 
PR 8-6804.

ATITAISYMAS

Iz. Vasyliūno straipsny 
apie J. Gaidelio operą Dana, 
parašyta: "Juliaus Gaidelio 
opera — tai muzikinė vers
tinio stiliaus drama”. Turė
jo būti ”... tai muzikinė ve- 
rizminio stiliaus drama”.

KAIP GERIAUSIA 
GALIME ATŽYMĖTI 
ŠIUOS 1969 METUS?

šie metai yra Lietuvių 
Švietimo ir šeimos Metai. 
Lietuvių Fondas kasmet 
skiria vis didesnes sumas 
lietuvių švietimui bei kultū
rai. Fondas sudaro pagrin
dą išlikti lietuviškai šeimai 
išeivijoje. Tad geriausiai ir 
prasmingiausiai šiuos me
tus atžymėsime ii- save įam
žinsime įstodami į Lietuvių 
Fondo narius. Tegu būna 
šie metai ir Lietuvių Fondo 
Metais. Kas dar neatlikome 
savo šventos tautinės parei
gos — atlikime ją šiais me
tais. Lietuvybei Fondas iki 
šiol yra paskyręs 68 tūkst. 
dol. Virš įz2 mil. dol. Fon- 
dan sudėjo 2400 išeivijos 
lietuviai iš viso pasaulio. 
Tai LF pioneriai. O kur kiti 
tūkstančiai išeivijos lietu
vių? Ar jie abejingi LF 
tikslams? Tokių gali būti 
nedidelė dalis. Daugelis dėl 
kasdieninių darbų bei rū
pesčių neprisirengia tos pa
reigos atlikti. Kiti atidėlio
ja ar pamiršta. Dabar geras 
metas visiems pajudėti LF 
kryptimi. Kai milijoną Fon- 
dan sudėsime, tai kartu su 
lietuvybe ir politinį svorį di
desnį turėsime. LF adresas: 
6643 So. Maplevvood Avė., 
Chicago, III. 60629, telef. 
778-2858. (Sk.)

Kilniam Lietuviui

A. A.

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, Jo žmonai MARIJONAI, bro

liams VLADUI ir ALEKSUI gilią 

užuojautą reiškia

Jonas Jasinskas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos pirmininkui, didžiam lietuviui 

patriotui ir visuomenininkui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, skausmo prislėgtai žmonai MA

RIJONAI BAČIŪNIENEI gilią užuo

jautą reiškia
Lietuvių Moterų Klubų 

Federacija

Kilniausiam Lietuviui ir Didžiausiam lietuvių 
tremtinių Globėj ui-Sponsoriui

A. A.
JUOZUI J. BAČIŪNUI 

mirus, Jo žmonai MARIJONAI BAČIŪNIENEI ir 
visiems giminėms, reiškiu nuoširdžiausią užuo
jautą

Balys Girčys

DR. EUGENIJAI
GURSKYTEI-PAUŽIENEŲ

vyrui VLADUI ir šeimai, jos motinai mirus, liū

desio valandoje reiškiame gilią užuojautą

Antanas ir Jadvyga Oriniai
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