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NIXONO ŽODIS
LĖTAS TRAUKIMASIS TĘSIASI TOLIAU

Tur būt sunku įsivaiz
duoti blogesnę atmosfe
rą prezidento Nixono kal
bai kaip praėjusio trečia
dienio. Dar prieš kokį 
mėnesį atrodė, kad pre
zidentas galės pasigirti. 
Juk jo Indokinijos poli
tika,' turint galvoje vi
sas sąlygas, buvo pasi
sekimas. Perversmas 
Cambodijoje ir jį pase
kęs JAV bei Pietų Viet- 
nam o kariuomenių žy
gis į tą kraštą privertė 
komunistus bėgti iš bu
vusių neliečiamų bazių ir 
šiuo metu bent 4 jų divi
zijos, kurios galėtų būti 
panaudotos kariniams žy 
giams Vietname, turi 
kautis pačioje Cambodi
joje. Jei net ilgainiui 
Cambodija atitektų komu
nistams, žygis įCambo- 
diją davė progos atsi
kvėpti ir geriau pasi
ruošti Saigono režimui.

Kariškai žiūrint, net 
ir invazija į Laosą ne
buvo pralaimėjimas. Ko
munistai turėjo stoti į ko
vą ir gerokai nukentėti. 
Turint galvoje, kad P. 
Vietnam as šiuo metu tu
ri daugiau vyrų po ginklu 
negu šiaurės, net ir visai 
lygūs nuostoliai yra lai
kytini laimėjimu. Žygis į 
Laosą, kaip jau čia minė
jome, buvo tačiau psi
chologinis pralaimėji
mas JAV vidaus fronte. 
Pasirodė, kad komunis
tų žvalgyba buvo daug 
pranašesnė negu Saigo
no. Jie žinojo apie Sai
gono planus ir į invazi
jos vietas permetė ge
riausias savo jėgas. 
Tam paaiškėjus, Saigo- 
nas tik tada būtų galėjęs 
tęsti savo žygį, jei mes
tų daugiau savo kariuo
menės. Senas amerikie
čių planas, savo laiku pa
tiektas prezidentui John- 
šonui, Ho Čimino kelių 
raizginio perkirtimui 
per Laosą iki Thailando 
sienos reikalavo 200.000 
vyrų kariuomenės! Pana
šių tikslų siekdamas Sai
gono režimas galėjo pa
siųsti tik 22.000. Susidū
rę su daug stipresniu 
priešu, Saigono daliniai 
turėjo sustoti ir pasi
traukti, nes prezidentas 
Thieu, nors ir JAV ka
riuomenės vado gen. Ab- 
rams bei ambasadoriaus 
Bunkerio prašomas,dau
giau savo jėgų į Laosą 
pasiųsti atsisakė, neno
rėdamas nustoti savo 
geriausių rezervų. Vi
sos tos operacijos nepa
sisekimas ar tik dalinis 
pasisekimas — dėl to ga
lima būtų dar ilgai ginčy
tis, — Vietnamo karo 
priešininkų, (o jų JAV- 
bėse jau yra dauguma 
gyventojų, nors ir ne vi
sai vienodais sumeti
mais) buvo sutiktas kaip 
papildomas argumentas.

Prie to dar prisidėjo 
lt. Calley byla, nors dar 
prieš jį už nereikalingą 
vietnamiečių žudymą 
jau buvo nuteisti 59 ame - 
r iki eč i ai. Atrodo, kad 
pats prezidentas Nixo- 
nas, įsikišdamas į tą by 
lą padarė politinę klai
dą, nes šaltai pagalvo-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
jus Calley turėjo būti tei 
Siamas ir, radus jį kal
tu, pasmerktas. Žinoma, 
kad didelė dalis atsako
mybės už tą, kaip ir ki
tus nusikaltimus, tenka 
ir visuomenei, tačiau jei 
laikysimės to principo, 
negalėtumėm iš viso nie
ko teisti. Kam tada kal
bėti apie "law and or- 
der”?

Visa tai, kaip minėjo
me pradžioje, sudarė ne- 
palankią atmosferą pre
zidento raportui tautai 
apie tolimesnę adminis
tracijos Vietnamo poli
tiką. Išeinant iš krašte 
susidariusių nuotaikų, 
prezidentas gudriausiai 
padarytų tautai pasaky
damas: "Gana to žaidi
mo, einame namo". Bet 
džiaugsmas dėl to pa
reiškimo turbūt nebūtų 
labai ilgas. Už tat prezi
dentas ir toliau nutarė 
laikytis ligšiolinės poli
tikos. Trauktis, bet gana 
lėtai, duodant šansą va
dinamajai ’vietnamiza- 
cijai’ .

"Klausimas yra pap
rastas — aiškino Nixo- 
nas savo nepatenkintai 
tautai — ar mes turime 
apleisti Vietnamą tuo bū
du, kad savo pačių veiks
mais jį atiduotumėmko
munistams? Ar turime 
jį palikti taip, kad jis tu
rėtų šansą nepriklauso
mam gyvenimui? Mano 
planas siekia baigti Ame
rikos įsikišimą tuo būdu, 
kuris duotų tą galimy
bę..."

"Aš žinau, kad daug 
kas galvoja, jog aš tu
riu užbaigti šį karą ne
sukdamas sau galvos dėl 
Pietų Vietnamo likimo. 
Tai yra tikras kelias at
sikratyti draugų. Blo
giau — tai yra būdas iš
duoti save. Iš pykčio dėl 
karo mes persimesime 
į tarpusavio kaltinimų 
siaubą. Mes neteksime 

THE RED ARMY SINGS FOR YOU

šiuo metu Vakarų Europoj gastroliuoja Raudonosios Armijos 
choras. Anglijos lietuviai, drauge su kitų pavergtų tautų atsto
vais išleistame atsišaukime, surašydami sovietų nusikaltimus 
žmonijai, taip pavaizdavo dainuojančius raudonarmiečius.

pagarbos savo tautai, vie
nas kitam ir mums vi
siems."

Jau prieš du metu 
Londono "Economist" 
svarstydamas tą galimy
bę, priėjo išvados: "Bū
tų iliuzija įsivaizduoti, 
kad JAV galėtų sutikti 
su taika, kuri vestų prie 
išpardavimo ir bet ko
kios pagarbos bei pasiti
kėjimo Azijoje neteki
mo. Ir ne tik Azijoje; 
juk dabartiniame suma- 
žėjusiame pasaulyje pa
sitikėjimas yra nedalo
mas."

Krašto naudą turėda
mas prieš akis,preziden
tas negali laikytis kitos 
politikos, kaip duoti šan
są pietiniam Vietnamui. 
Taktikos sumetimais jis 
negali nustatyti ir tvir
tos datos, kada galuti
nai baigsis JAV įsivėli
mas į pietryčių Azi jos 
reikalus. Kalbėdamas 
privačiai su kongreso va- 
dais prieš kalbą, jis ta
čiau davė jiems suprasti 
kad didesnis JAV daly
vavimas turėtų pasibaig
ti prieš naujus rinkimus 
t.y. 1972 metų pabaigoje. 
Kol kas jis iki gruodžio 
pirmos dienos viešai pa 
žadėjo atšaukti dar 100. 
000 vyrų t.t. maždaug 14 
tūkstančių į mėnesį, kas 
būtų pora tūkstančių dau
giau į mėnesį negu iki 
šiol.

• NEW YORK TIMES 
dienraštis, pastarai
siais mėnesiais dažniau 
teikiąs informacijų apie 
Baltijos kraštus, komu
nistų suvažiavimo Mask 
voje išvakarėse, kovo 29 
d., įdėjo HarrySchwartz 
rašinį apie "įtampos 
reiškinius Brežnevo ka 
ralystėj". Schwartz jau 
nebe pirmą kartąprime 
na padėtį Baltijos kraš
tuose. Svarbi straipsnio 
vieta, kurioje autorius 
pažymi, jog šiuo metu 
esama daugiau, kaip per

Garsėjantis Venezuelos artistas dr. Edgar Gurmeitte, dainavęs Venezuelos lietuvių kovo 13 d. suruoš
tame Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukakties minėjime, tarp Valencijos lietuvaičių, tautinių šo
kių grupės šokėjų, minėjime išpildžiusių meninę programą.

VENEZUELOS LIETUVIAI LAUKIA 
ATVYKSTANT ČIURLIONIEČIŲ

Valencijos mieste įvy
kęs iškilmingas Vasario 
16-tosios minėjimas bu
vo ruošiamas propagan
dos ženkle. Valencijos 
LB Valdyba, su J. Ku- 
kanauza priešaky, suda
rė sąlygas galinčias pri
traukti į minėjimą gau
sią venezueliečių publi
ką. Meninę programos 
dalį atliko populiarus va- 
lencietis baritonas, TV 
artistas, dr. Edgar Gur
meitte, ir jo vardas at
spaustas antplačiai pada
lintų pakvietimų ne tiktai 
pritraukė daug venezu- 
eliečių, bet ir nuteikė 
juos labai draugiškai 
lietuvių atžvilgiu.

visą eilę metų "naciona 
listinių nuotaikų, jų bruz
dėjimo" ir ypatingai uk
rainiečių, latvių, lietu
vių, estų ir sovietų ma
hometonų, taip pat ir so 
vietų žydų tarpe.

•JUOZAS K. VALIŪ
NAS, Vliko pirmininkas, 
balandžio 2 d. išvyko 
dviejų savaičių atosto
goms į Floridą. Tuo me
tu Vliko pirmininko pa
reigas eina vicepirmi
ninkas Juozas Audėnas.

MIRĖ PROF.
Po PADALIS
Balandžio 5 po ilgos 

ligos mirė prof. dr. Pra 
nas Padalis (Padalskis). 
Velionis buvo gimęs 1911 
m. gruodžio 7 d. Šikšnių 
k., Girkalnio v.

Velionis nuo jaunystės 
reiškėsi visuomeninėj 
veikloj. Dalyvavo ateiti
ninkuos, buvo vienas iš 
Aktyvistų fronto organi
zatorių ir aktyvių rezis
tentų prieš bolševikus 
1941 m. Buvo laikinosios 
vyriausybės narys. 1947 
m. atvyko į JAV ir įsi
jungė į lietuvių ir ameri
kiečių veiklą, profesoria
vo Arizonos ir Detroito 
universitetuose. Ilgai 
sirgęs, kentėjęs opera
cijas, velionis mirė, pa
likdamas žmoną Daną 
(Daukutę) ir sūnų Donal
dą.

Publikai buvo numaty
ta 500 vietų, minėjimui 
prasidėjus teko dastatyti 
apie 100 papildomų kė
džių, netrukus ir tų ne
beužteko. Maždaug du 
trečdalius publikos su
darė venezueliečiai.

Pirmininkas J. Kuka- 
nauza kreipėsi į publiką 
ispaniškai, supažindino 
susirinkusius su Lietu
va, su Vasario 16-tos 
svarba mūsų tautai, at
pasakojo nedviprasmiš
kais stipriais žodžiais 
okupacijos žiaurumus. 
Užbaigė nurodydamas 
Lietuvos trokškimą at
gauti nepriklausomybę.

Sekė venezueliečio ba 
ritono dainos ir lietuviš
ki šokiai: Malūnas,Kepu 
rinė, Lenciūgėlis, Miki
ta, Audėjėlė, Oželiai ir 
Gyvataras. Šokius gerai 
išpildė Caracaso Jauni
mo grupė, kuriai vado
vauja inž. J. Guiga.

Dainininkas E. Gur
meitte su lietuviais su
sipažino vos prieš me
tus laiko. Jo honorarai 
yra aukšti ir už panašų 
pasirodym ą jam moka
ma ne šimtinėmis, o tūks
tančiais. Lietuviams jis 
dainavo veltui: "Aš jus 
labai gerbiu" — paaiški
no. Venezueliečiai, ku
rie atsilankė Vasario 16 
-tos minėjime, irgi iš- 
sisikirstė su regimu sim
patijos jausmu Lietuvai 
ir lietuviams.
MARACAY MIESTO 
SIMO KUDIRKOS 
MOKYKLA

Kai žmogus įsigyja 
naują, didelį, kelių aukš 
tų namą, jo pirmas rū
pestis yra amortizuoti 
investuotą kapitalą .To
kiais atvejais, dažnas sa
vininkas paaukos lietu
viškiems reikalams skir
tą pinigą, bet retas — 
tiktai labai retas — yra 
tas kurs rizikuos paauko
ti vienos patalpos metinę 
nuomą.

Maracay LB Apylin
kės Valdybos pirminin
kas H. Gavorskas yra 
vienas tų retųjų. Prieš 
kelis mėnesius, jis pa

skyrė savo name esan
čias modernias "office" 
patalpas lietuviškai šeš
tadieninei mokyklai.

Mokyklos oficialiame 
atidaryme dalyvavo kun. 
dr. S. Yla. Mokykla bu
vo pavadinta Simo Kudir
kos vardu.

Mokyklos vedėjas ir 
mokytojas irgi yra re
tas žmogus. J. Kukanau- 
za aktyviai darbuojasi 
Valencijos Lietuvių 
Bendruomenėje, reda
guoja Venezuelos Lietu
vį, ir spėja važinėti į 
Maracay miestą šešta
dieninės mokyklos pa
mokoms .

Simo Kudirkos mokyk
la veikia nuo metų pra
džios. Tiek vaikai, tiek 
tėvai rodo didelį entuzi, 
azm ą ir mokinių yra pa
kankamai. Mišrios šei
mos nei kiek neatsilie
ka nuo grynai lietuviškų 
šeimų ir visi drauge dir
ba bendram labui.

LIETUVAI PLAKA 
ATSIDAVUSI ŠIRDIS

Paskutiniųjų mėne
sių bėgyje, Venezuelos 
lietuviai su rūpesčiu pa
sigedo stiprios ir ener
gingos prekybininko Jur
gio Bieliūno asmenybės. 
Buvęs Venezuelos LB 
Centro Valdybos Pirmi
ninkas, vienas iš Vene
zuelos Savišalpos Drau
gijos steigėjų, visada 
pasiruošęs aktyviai da
lyvauti lietuviškuose rei
kaluose, Jurgio Bieliū
nas staiga susirgo, ku
rį laiką gulėjo vietinė
je ligoninėje, o vėliau 
buvo išvežtas pilnam po
ilsiui į Europoje veikian
čią Maya kliniką. Tačiau 
net sirgdamas, J. Bieliū
nas netiesioginiai daly
vauja lietuviškame gyve
nime, nes jo iniciatyva 
iškviestas Čiurlionio an
samblis į Venezuelą.

Žinia, kad J. Bieliūno 
sveikata pasitaisė ir, 
kad šiomis1 dienomis jis 
grįžta namo, buvo sutik
ta su malonumu ir 
džiaugsmu. (j)
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Rungtynės su naciais dėl Lietuvos (3)

KONFLIKTAS SU REICHU
Savo tos pačios bir

želio 22 d. laiške pulk, 
ltn. Graebei (Vok. ka
ro vadovybės atstovui 
prie LA F) apie vertikų 
išsiuntimą, taip pat nu- 
siskundžiau apie tai, jog 
dėl vengimo iš Užs. Rkl. 
M-jos pusės tartis jau
čiuos esąs pastatomas į 
politiškai labai keblią pa
dėtį. Tame savo laiške 
buvau pareiškęs pulk, 
ltn. Graebei, tuo metu 
buvusiam pafrontėje, 
Rytprūsiuose, štai ką:

— Dėl politinio spren
dimo Lietuvos klausimu 
turiu pareikšti savo di
delį apgailestavimą, kad 
iki šiol dar niekas man 
nepaaiškėjo. Visos ma
no pastangos pravesti sa
vo pasiūlymus politikos 
formavimo vietose neda 
vė jokių rezultatų. Aš 
norėjau dar prieš karo 
įvykius kaip reikiant iš
siaiškint ir prašiausi pri
imamas Valstybės Sekre
toriaus von Weizsaecke- 
rio, bet jis pasirodė man 
neprieinamas. Man tebu
vo suteiktas galimumas 
žinomą Tamstai memo
randumą Lietuvos vals
tybinės nepriklausomy
bės atkūrimo klausimu 
įteikti vienam kitam 
Užs. Rkl. M-jos pareigū
nui, bet tik "privačiai". 
Korektiškumo dėliai jo 
pavardės negaliu suminė 
ti. Kadangi karo įvykiai 
jau pilnai eina, tai šian
dien tris kartus prašiau 
telefonu Užs. Rkl. M-jos 
protokolą, kad išrūpin
tų man vizitą pas Vals
tybės Sekretorių von 
Weizsaeckerį arba pas 
Valstybės Pasekretorių 
Dr. Woermanną, ar pas 
kurį kitą atsakingą minis - 
terijos pareigūną. Ta
čiau visa liko veltui: jo
kio atsakymo nesusilau
kiau.

Visa tai stato mane į 
labai keblią padėtį, ka
dangi tuo esu verčiamas 
spėlioti, jog vokiečių ka
riuomenės įžygiavimasį 
Lietuvą reiškia ne išlais
vinimą mano kraštui, bet 
slegiantį visos tautos lū- 
kesčių nuvylimą. Dėl 
šios desperacijos norė
jau ir aš pats vykti į ten 
kur mano kovos draugai 
jau yra. Bet A. P. (act- 
zold), su kuriuo šiandien 
apie 16 vai. 30 aptariau 
visą Lietuvos padėtį, pa
tarė man nuo tokio žygio- 
susilaikyti.

Aš prašau Jus,didžiai 
gerbiamas Pulkininke, 
teiktis pagalvoti apie pa
sekmes, kurių neišven
giamai kiltų, jei Lietu
vos lūkesčiai ir laisvės 
siekimas dabartinių įvy
kių būtų apvilti.

Gaila, kad tuo metu 
pulk. ltn. Graebes Ber
lyne nebuvo. Jo palankus 
žodis Lietuvos reikalu 
Užs. Rkl. M-jai gal bū
tų galėjęs turėti dides
nio svorio, kaip laiške su
minėto vieno jo bendra
darbių. Aš pats buvau pa
daręs visą, ką tik galė
jau, kad išvengti nesusi
pratimų su vokiečiais, ki
taip sakant — lojaliai iš
siaiškinti su Užs. Rkl. 
M-ja dėl naujos Krašto 
Vyriausybės paskelbimo 
Lietuvoje, kilus karui 
tarp Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos.

Deja, tai buvo iliuzija, 
kuri savaime supliuško, 
kai tik susidūrė su birže-

KAZYS ŠKIRPA
lio 20 d. Rozenbergo pa
sakyta uždarame susirin
kime savo bendradar
biams daug ką reiškusią 
kalba. (Dokument 1058- 
PS. Der Prozess gegen 
die Hauptkreigsverbre- 
cher, Band XXVI, psl. 
610-627.) Kalbėdamas 
jau atvirai apie laukiamą 
vokiečių žygį į Rytus, 
Rozenbergas atskleidė 
jiems savo pakaruokliš
kus planus sukarpyti 
Sov. Rusiją į rechskomi 
šariatus ir komisaria
tus pagal nacių kurpalį. 
Pirmoje eilėje — tik ki
tais žodžiais — jis pa
tvirtino vokiečių užma
čią sugermanizuoti Pa
baltijo kraštus, taigi ir 
Lietuvą, ir juos įjungti 
į Vokietijos Reichą, kaip 
tatai buvo smulkiau api
budinta Rozenbergo ins
trukcijų projektuose 
reichskomisarams su
kapotoje į gabalus Sov. 
Rusijoje ir Pabaltijo 
reichskomisarui.

Netenka abejoti, jog to 
kius dalykus atskleisda
mas oficialioje kalboje, 
kad ir uždarame susirin - 
kime Rozenbergas jauži 
no jo, kad karas prieš ru
sus prasidės birželio 22 
d. anksti rytą. Bet ar ne 
galėjo jis numatyti, jog 
tatai galės baigtis paka
ruoklio kilpa Nuernber- 
ge jam pačiam už minė
tus imperialistinio gob
šumo planus?...

Nei birželio 19popiet, 
nei 20 ir net nei birželio 
21 nesusilaukiau jokio at
garsio iš Vokietijos Už
sienių Reikalų Ministe
rijos į savo birželio 19 
dienos memorandum ą. 
Iš to jau buvo galima nu 
jausti, jog ministerija ne 
turi arba nesijaučia 
įgaliota man ką pas akyti: 
tiek dėl sugestijos tame 
memorandume apie rei
kalingumą sudaryti iš 
anksto naują Lietuvos Vy 
riausybę, tiek ir dėl įs
pėjimo, jog kitaip lietu
vių tauta savo herojiniu 
pasiryžimu pati galėtų to
kios Vyriausybės sudary 
mą paskelbti.

Atsakymas į minėtus 
klausimus atėjo tik bir
želio 22 rytą. Jis atėjo 
ne iš Užs. Reikalų M- 
jos, bet iš paties Hitle 
rio, kad ir netiesiogi
niai. Jį buvo galima iš
skaityti iš Hitlerio atsi
šaukimo į vokiečių tau
tą, kuriuo Maskvos-Ber
lyno paktas buvo nutrauk 
tas ir pradėti karo veiks 
mai prieš Sovietų Rusi
ją. Tame atsišaukime ne 
tik kitoms sovietų pa
vergtoms tautoms, bet 
net ir Pabaltijo valsty
bėms, dar taip neseniai 
pilnai nepriklauso
moms, nieko nebuvo pa 
žadėta. Iš to kiekviena 
tų tautų tegalėjo pasida 
ryti tik šitokią išvadą: 
Tretysis Reichas pasu
ko į Rytus ne išlaisvinti 
sovietų pavergtas tautas 
bei pagelbėti joms atkur 
ti savo tautines valsty
bes, o tik savo parti
nėms sąskaitoms suves 
ti su komunizmu ir gry
nai imperialistiniais 
tikslais. Kas būtų po to, 
t.y. po bolševizmo nuga
lėjimo, minėtoms tau
toms tegalėjo kilti dau
gybė klaustukų... ir jokio 
atsakymo.

Buvo visai natūralu, 
kad lietuvių tauta, išken
tė jusi ištisus metus bol- 
ševistinę priespaudą ir 
raudonąjį terorą, nuošir
džiai džiaugėsi dėl to, 
jog atsirado pasaulyje 
valstybė, kuri pasiryžo 
suduoti smūgį bolševiz
mui. Čia lietuvių intere
sai sutapo su Vokietijos 
interesais. Tačiau lietu
vių tautai rūpėjo ne vien 
nusikratyti bolševizmu, 
bet ir panaikinti sovietiš 
kosios okupacijos pasek 
mes — atstatyti sovietų 
agresijos nuslopintą Lie
tuvos valstybinę nepri
klausomybę ir atkurti 
krašto ūkį bei laisvą kul
tūrinį gyvenimą. Čia tai 
abiejų pusių interesai iš 
siskyrė. Nujausdama, 
kad taip gali atsitikti, 
LA F vadovybė padarė 
viską, kas tik buvo jai 
įmanoma, kad pati lietu
vių tauta įvykdytų savo 
suverenumo teisę, dėl ku
rios Lietuvos dipl. at
stovui Berlyne nepavyko 
Reicho Vyriausybės pa
lenkti politiškai blaives
ne linkme.

Kruopštus, pilnas viso
kių rizikų, ištisus metus 
nusitęsęs LA F darbas ne
liko bergždžias: birželio 
23 d. apie 9:30 vai. ryto 
pagavau radijo žinią iš 
Kauno, kuri pasakė, jog 
sukilimas įvyko ir pasi
sekė, t.y. kad tapo dek
laruotas Lietuvos vals- 
tybinės nepriklausomy
bės atstatymas ir kad ta 
po sudaryta nauja tautinė 
Lietuvos Vyriausybė. Vi
sa tai įvyko tuo metu, kai 
vokiečių kariuomenės da
liniai dar buvo toli nuo 
Lietuvos centrų, Vil
niaus ir Kauno, kuriuose 
okupantas dar bandė iš
silaikyti. Tačiau lietu
vių sukilėlių pasiryži
mas buvo galingesnis už 
rusų raudonosios armi
jos tankus ir NKVD dali
nių kulkosvaidžius.

Pagautoji radijo žinia, 
kurią Kauno stotis pakar
tojo dar ir svetimomis 
kalbomis, buvo mums ne
paprastai džiugi, pana
šiai džiugi, kaip ir visai 
lietuvių tautai, Tėvynėje 
ir užsieniuose. Ją suti
kome spontaniškais "va
lio" ir aktyvistų sveiki- 
nimosi šūkiu "kovok!". 
Buvę tuo metu prie radi
jo aparato mano darbo ka
binete LA F nariai galėjo 
me širdingai paspausti 
vienas kitam ranką, nes 
tai buvo didelis lietuvių 
tautos politinis laimėji
mas, prie kurio ir mes 
buvom laimingai prisidė
ję, nors ir tik iš tolo, iš 
užsienio... Prakalboms, 
žinoma, nebuvome pasi
ruošę... Kiek aptramdęs 
džiaugsmo jausmus, te- 
pratariau į savo tuos ar
timiausius bendradar-

bius ir idėjos draugus ke - 
lis sakinius:

— Esame liudininkai 
ir dalyviai istorinės 
reikšmės įvykio mūsų 
kraštui ir mūsų tautai. 
Nepriklausomybės pa
skelbimo niekas jau ne- 
beišdildys, ką vokiečiai 
dėl to bedarytų, nes už 
ją pralietas mūsų tautos 
geriausiųjų sūnų krau
jas. Mūsų idėjos draugai 
tuo atliko savo pareigą 
Tėvynei. Naujų mūsų tau 
tos didvyrių pasiaukoji
mu vienkart tapo nuplau
ta gėdos dėmė nuo dabar 
tinės mūsų kartos už tai,

kad buvo nepriklausomy
bę praradusi".

Po šio pareiškimo, pri
simenu, dar aiškinau ar
čiau manęs stovėju
siems, jog ginkluotą ko
vą laimėjus, lieka dar 
nelengva diplomatinė ko
va Berlyne. Buvo savai 
me aišku, jog iš nacių 
pusės 
prieš 
eilėje 
bę, ir
pergyventi aštrių mo
mentų. Tai greitai ir 
pasitvirtino.

(Bus daugiau)

kils tikra audra 
LAF-tą, pirmoje 
prieš jo vadovy- 
kad gali dar tekti

toj "bibliografinėj tar
nyboj" neatsirado nei vi e 
nos šviesios galvos, ku
ri būtų iš karto sura
dusi tinkamą pavadinimą 
ir jo būtų laikomasi? Ko 
dėl nebuvo pasilaikytas 
jau nusistovėjęs Knygų 
lentynos pavadinimas, 
tik pridėjus antrinę ant
raštę, kad tai išeivių 
spaudos metraštis? Da
bar paskutinė antraštė 
negali pasilikti, nes ji 
yra dviprasmiška ir dar 
labiau viską supainioja. 
Patarkite, kas daryti?

Dr. J. Balys

ISSIBLASKę BIBLIOGRAFAI
Nėra abejojimo, kad 

mums labai reikalingas 
bibliografinis metraš
ti s, kur i s kas met t v ar- 
kingai suregistruotų iš
eivių išleidžiamas kny
gas ir kitą spaudą. Tokį 
metraštį pradėjo leisti 
nuo 1966 m. JAV LB Kul
tūros Fondas. Labai ge
rai. Jįparuošia Užsienio 
lietuvių bibliografijos 
tarnyba. Iki šiol pasiro
dė trys sąsiuviniai, ku
rie apima šiuos metus: 
1966, 1967 (išėjo 1968) 
ir 1968 (išėjo 1970). Kaip 
matome, leidimas atsi
likęs (kiti, latviai ir es
tai, dar labiau atsilikę). 
Paskutinį sąsiuvinį pa
sirašo suredagavęs J. 
Švedas, kiti bendradar
biai dr. Z. Ašoklis ir J. 
Valaitis.

Nekalbėsime šiuokart 
apie kitus trūkumus, tik 
atkreipsime dėmesį į lei
dinio pavadinimą. Pir
mas sąsiuvinis buvo pa
vadintas Lietuvių išeivių 
spaudos metraštis. Pa
vadinimas neblogas, tik 
jo angliškas vertimas bu 
vo netikęs, nes negali
ma sakyti Lithuanian in 
exile bibliography year- 
book". Antras sąsiuvi
nis jau buvo kitaip p ava 
dintas: "Užsienio lietu
vių spaudos metraštis 
(angliškai vėlgramozdiš 
kai: "Lithuanian publi- 
cations abroad"). Lieka 
paslaptis, kodėl ši geres
nė antraštė nebuvo pasi
laikyta ir kodėl trečias 
sąsiuvinis jau vėl kitaip 
pavadintas: Lietuvių
spaudos metraštis 1968 
m. (angliškai: "Year- 
book of Lithuanian 
press"). Pastaroji ant
raštė yra klaidinanti, 
nes nebeaišku, kad leidi- 
nys apima tik užsienio 
arba išeivių spaudinius. 
Okupuotoje Lietuvoje jau 
nuo 1957 m yra leidžia
mas Spaudos metraštis 
(mėnesinis leidinys, 
nors vadinamas "met
raščiu").

Kam daryti tokią pai
niavą ir apsunkinti bib
liotekas ir bibliogra
fus? Mums yra svar
bu, kad ta bibliografija 
patektų į kuo didesnį bib 
liotekų skaičių ir kad 
ten tas leidinys būtų pa

laikomas, neišmetamas, 
kaip su didžiąja mūsų iš
eivių leidinių dalimi at
sitinka. Dabar bibliote
koms ir kataloguotojams 
sudaromas tikras galvo
sūkis. Ar tai yra periodi
nis , ar vienkartinis leidi 
nys? Gal mes jau pana
šų leidinį turime? Da
bar bibliotekos turi kiek
vieną siąsiuvinįskyrium 
užsakyti ir skyrium su
kataloguoti, serija suar
dyta (title varies!) rei
kia gaminti skirtingas 
katalogo korteles kiek
vienam sąsiuviniui, ku
rias skaitytojui katalo
guose bus nelengva su
sirasti. Tai nėra toks 
paprastas dalykas. Kuo 
didesnė biblioteka, tuo 
sunkiau tokius dalykus 
pravesti ir sutvarkyti. 
Tokius netvarkingus ir 
neaiškius leidinius bib
liotekos paprastai išme
ta į šiukšlių dėžę. Argi

R 
S 
C
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Su „Rezistencijos” roma
nu mums atsiskleidė toks 
rašytojas, kokio neturėjo
me lietuvių literatūroje 
nuo V. Pietario „Algiman
to”. Tik „Rezistencija” už 
„Algimantą” įdomesnė, nes 
vaizduoja mums artimesnę 
praeitį ir artimesnių lietu
vių rūpesčius, kurie ne vie
nam yra tapę sunkiomis ne
išsprendžiamomis proble
momis. (Dr. J. Grinius, Ai
dai Nr. 2, 1971).

Išleido Viltis. 429 psl.
Kietais viršeliais 6 dol.
Gaunama Dirvoje 
platintojus.
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUfiAITIS 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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MELUOJA IR 

NERAUDONUOJA
Jau anksčiau Dirvoj 

buvo nurodyta į neabe
jotiną, tiesiog akiplėšiš
ką, tūlo tarybinio laik
raštininko Vytauto Mi
nioto melą, kurį paskel 
bė Bimbos "oficiozas" 
Laisvė.

Miniotas rašąs apie 
Simą Kudirka, kuris ka
linamas kažkuriame oku 
puotos Lietuvos kalėji
me. Esą, Miniotas buvo 
įleistas į kalėjimą ir ko
respondento teisėmis ga
vo pasikalbėjimą su Si
mu Kudirka. Jau ilgam 
laikui po pasikalbėjimo 
praėjus ir nė žodžiu ok. 
Lietuvos spaudoje apie 
tą "sensacingą" pasikal
bėjimą neprasitaręs, Mi 
niotas atsiuntė atvėsusią 
sensaciją Bimbai. Šis, 
dar kiek "pamarinavęs" 
matyt, persitikrinęs ir 
susižinojęs su "centru" 
atspausdino "pasikalbė
jimą su jūrininku".

Pasikalbėjimo melai 
baltais siūlais siūti. Tai 
Dirva jau anksčiau nuro
dė iš "pasikalbėjimo" su
gautų detalių, brutalaus 
prasižengim o su tikrais 
faktais ir "pasikalbėji
mo" tendencijos.

Tas Bimbos organe pa
skelbtas "pasikalbėji- 
mas" yra Miniotopastan 
ga konkuruoti su arabų 
"Tūkstantis ir viena nak
tis" pasakomis.

Visų pirma Miniotas 
stengiasi įrodyti, kad Si
mas Kudirka bėgo į Am e 
riką todėl, kad norėjo 
čia nusipirkti vokišką 
magnetofoną "Griun- 
ding"!

Antras akstinas bėgti 
Amerikon buvo Simo ne
pasitenkinimas gaunamu 
atlyginimu. Mat jam Klai
pėdoje pritrūko pinigų 
nusipirkti šaldytuvą ir 
apyvokos daiktų.

Aprašydamas taria
mai jo matytą Simą Ku
dirką, Miniotas stengia
si paversti jį mažai iš
silavinusiu glušeliu, ku
ris kas sakinys prideda 
beprasmę dalelytę "a 
ne". Simo galvojimo 
struktūra, jo sakinių 
konstrukcija, ir jo nesu
sigaudymas atsakyti į 
klausimus esą rodo pap
rastos inteligencijos sto
ką.

Miniotas padarė iš Si
mo Kudirkos glušą, ku
ris nesuvokia savo elge
sio normų.

Visa tai yra taip pap
rasta bolševikinėje sis
temoje. Geriausius savo 
rašytojus ir giliausius 
savo mokslininkus dabar 
patogiausia paversti be
pročiais ir kretinais, ir 
kišti į bepročių ligoni
nes. To metodo vedamas 
Miniotas jau padarė pir
mas pastangas glušu ir 
kretinu pristatyti ir Si
mą Kudirką. Tuo tarpu 
knygos, likusios Ameri

koje, atneštos Simo ant 
Vigilanto, ir daugelis jo 
ranka įrašytų pastabų, 
sakinių, kitų autorių min 
čių ir aforrizmų liudija, 
kad Simas buvo inteli
gentiškas asmuo, netgi 
giliau matąs aplinką už 
eilinį jūreivį. Vien tik 
jo aforizmai apie laisvę 
tuč tuojau rodo, koks 
piktybinis melagis yra 
korespondentas Vytau
tas Miniotas. Simo Ku
dirkos buvimas sovieti
niame kalėjime, tačiau 
gali paversti jį netiktai 
psichiniai nesveiku, bet 
ir bepročiu. Dėl to dve
joti netenka. Tam yra ge
rai pritaikinti sovieti
niai kalėjimai.

Simo Kudirkos inteli
gencijos akivaizdoje ma
tyti kokios kvailybės ri
bos siekia Minioto pas
tangos pavaizduoti Simo 
perbėgimo akstiną. Mag
netofonas , apyvokos daik 
tai, permažas atlygini
mas! Dėl tokių reikalų 
dar nebuvo ir nebus per
bėgėlio į kitą šalį ir to
kiomis dramatiškomis 
aplinkyoėms. Tie, kas 
rūpinasi magnetofonais, 
nėra Simo Kudirkos ti
po žmonės. Tai yra kaip 
tik Vytauto Minioto ti
po žmonės, kurie parašo 
ir nešvankiausius repor 
tažus, kad tiktai už tai 
būtų jiems atmokėta.

Prie nešvankiausių 
melų priklauso, kaip da
bar matyti ir Sovietskaja 
Litva kapitono pareiški
mas amerikiečiui, kad 
Simas Kudirka išplėšęs 
laivo seifą ir pavogęs 
3000 rubių. Iš Minioto 
teksto matyti, kad nie
kas tuo "plėšimu" Kudir
kos nekaltina, to įvykio 
nemini, apie tai laiko su
čiauptas lūpas. O savo 
laiku, apie tai, kaipo 
svarbiausią pagrindą su 
sigrąžinti Simą, rėkė ap
kvailinti amerikiečių pa 
reigūnai. Jeigu tai buvo 
melas, kur įrodymai, 
kad melų grandinė pasi
baigė?

Dabar, anot Minioto, 
Simas Kudirka kaltina
mas perbėgimu ir "ap
leidimu tėvynės". Sava
noriškas ištrūkimas iš 
vergų režimo vergų vai s - 
tybėje yra sunkiausias 
nusikaltimas. Dabar tuo 
kaltina Simą Kudirką, vi
siškai "pamiršę" anks
tesnį melą apie seifo plė
šimą.

Tačiau treniruotas so
vietinės aplinkos sąly
gose ir pats Miniotas pa
sako mums dalykų, kurie 
laisvoje visuomenėje su
kelia šiurpulį. Jis rašo 
taip: paimti iš "Vidži- 
lant laivo suklydusio 
ir laužiančio jūreiviškos 
draugystės tradicijas Ku
dirkos nuvyko grupė mū
siškių jūreivių/

Laisvoje visuomenė-

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILIJA ČEKIENĖ

KODĖL JUS TURĖJOTE MIRTI?
' Amerikiečių laikraš

čiai kasdien skaityto
jams pateikia įvairių 
žmonių gyvenimo nuoty
kių, kartais visai neįti
kėtinų, nepanašių į gy
venimo tikrovę. Ir mes, 
lietuviai esame JAV gy
ventojų dalis ir mūsų gy 
venimas vyksta labai pa
našiai į jų. Atsitinka to
kių pat nelaimių ir pana
šių juokingų nuotykių.

Kas nežino apie nese
niai įvykusį Los Angeles 
mieste Kalifornijoj di
delį žemės drebėjimą, 
nusinešusį apie 70 žmo
nių gyvybių, o kiek su
žeistų, daugiau ar ma
žiau nukentėjusių, kiek 
turto sunaikinta kartu ir 
lietuvių. Kaip žaibo grei
tumu buvo sudrebinta 
žemė, taip tokiu pat grei
čiu ši žinia perbėgo visą 
pasaulį, o čia Amerikoje 
nuo pat to siaubingo mo
mento apie įvykįpraneši- 
nėjo visos televizijos ir 
radijo stotys, visi laik
raščiai dėjo didžiausias 
antraštes pirmuose pus
lapiuose.

Rūpestį kėlė visiems, 
kurių giminės ar drau
gai ten gyvena, nes tele
fonu susisiekimas buvo 
labai sunkus iš anos pu
sės, o iš čia vis ai neįma
nomas. Kai žinome, ten 
gyvena ir daug lietuvių, 
ypač jaunų inžinierių šei
mų. Čia rūpinosi tėvai, 
kas atsitiko su jų vai
kais, o ten rūpinosi vai
kai, kaip greičiau pra
nešti mamytėms, kurios 
pergyvena dėl jų likimo 
negaudamos žinių.

Viena dukrelė paga
liau į trečią dieną pri
sišaukė telefonu mamy
tę ir skubiai pranešė 
jai:

— Mama, mes dar gy
vi!

— O kodėl jūs turėtu
mėt būti negyvi? — pa
klausė nustebusi mama.

je tuč tuojau kyla klau
simas: kas suteikė tei
sę "paimti" savaip apsi 
sprendusį asmenį? Iš 
kur ta "mūsiškių jūrei
vių" teisė tokį asmenį, 
pagal savo "jūreviškos 
draugystės tradicijas" 
atvilkti atgal, į ten, iš 
kur jis, gyvybe rizikuo
damas, bėga? Juk tai 
Minioto ir Bimbos išduo 
ta realybė. Tai vergų 
valstybės "tradicijos" 
vergą pagauti ir susi
grąžinti.

Sovietinės realybės są
lygomis viskas įmano
ma. Įmanoma netgi ir 
tai, kad prie "tinkamai" 
paruošto Simo (jeigu jis 
dar gyvas) bus prileisti 
laisvojo pasaulio kores
pondentai ir Simas Kudir 
ka pasakos jiems tą pat, 
ką jis "papasakojo" Mi
niotui. Gal būt sovieti
niai meistrai sugalvos 
Simo Kudirkos straips
nių seriją, kur jis,apgai
lestaudamas, rašys apie 
savo šuolį į Vigilantą ir 
... smerks "reakcingą
ją" lietuvių emigraciją. 
Gal būt sovietiniai meist
rai sugalvos Simo Ku
dirkos turą po Ameriką. 
Viskas įmanoma valsty
bėje, kur amalrikai sėdi 
kalėjimuose, solženyci- 
nai nutildyti, kazlauskai 
"nusižudo", o miniotai 
kuria savo pasakaites.

(ar)

Pas mus buvo baisus 
žemės drebėjimas.

-x Kas, žemės drebė
jimas?

— Mamyte, aš maniau 
kad tu.iš proto eini, ne
miegi iš rūpesčio dėl mū
sų, o pasirodo jog nieko 
nežinai ir sau ramiau
siai gyveni, kaip ant mė
nulio, tai sudiev, mes, 
ačiū Dievui, dar gyvi,— 
baigė duktė pasikalbėji
mą, nes telefonistė ne
leido ilgiau kalbėti ir, 
nusivylusi skundėsi 
draugei, kaip atsilikę 
nuo p as aulio įvykių žmo - 
nės New Yorke gyvena.

Kas atsakys, kaip toji 
tėvelių šeima tvarko sa
vo dienotvarkę, kad nie
ko nemato, nieko negir
di, nors gyvena ne tyruo
se, o didžiojo dieną ir 
naktį judančio miesto ar
timoje apylinkėje. Jeigu 
kam nervai neleis ra
miai miegoti, patartina 
neiti pas gydytoją, o pas 
tą mamytę klausti pa
tarimo, kaip save išjung 
ti iš gyvojo pasaulio ir 
būti nemirusiam.

MOTERYS SU
ŽVAKUTĖMIS 

Jau skaitėme spaudo
je, kad paskutinieji trys 
lietuvių bandymai prasi
veržti į laisvę atgaivino 
daugelio ir ypač jaunų
jų lietuvių tautinius jaus
mus. New Yorke buvo su
sidaręs net jaunų motinų 
specialus komitetas, ku
ris organizavo demons
tracijas ir dalyvavo jose 
kartu su savo mažame
čiais vaikais, kas itin 
atkreipė svetimos spau
dos dėmesį.

Kai tik buvo paskelb
ta Simokaičiui mirties 
bausmė, būrelis newyor- 
kiečių jaunų motinų, už- 
migdžiusios namuose sa 
vo vaikus, paliko juos 
vyrų priežiūrai, o pačios 
10 vai. vakare susirinko 
prie Sovietų Atstovybės 
namų ir protesto vardan 
vaikščiojo su degančio
mis žvakutėmis ir plaka
tais per visą naktį iki 6 
vai. ryto. O buvo baisiai 
šalta naktis. Be to, kas 
nežino, kaip šiais laikais 
pavojinga vaikščioti nak
timis, tuo labiau jau
noms moterims ir dar 
tokiame didmiestyje. To 
dėl nenuostabu, kad jų 
vyrai ir tėvai atkalbinė
jo, bet jos atsakė, kad 
visai nebijo, nes esan
čios įsitikinusios, jog 
prie Sovietų Atstovybės
vaikščioti yra pati sau- riotiški pasakojimai pen- 
giausia vieta. Jei kas ban 
dytų užpulti, tai bėgsim 
tiesiai į jų vartus ir ga
rantuotai viešoji ar slap 
toji policija bematant 
užkirs mums kelią ir už 
puolikas išsigąs. O jei 
šalta naktis, tai mes tu
rime juk ir kuo šiltai ap 
sirengti, Sibire lietuviai 
vargsta didesniam šal
ty, atsakinėjo jos.

Taip visas gražus bū 
relis jaunų motinų savo 
nusistatymą pavyzdingai 
atliko. Rytą grįžo namo 
išleisti vyrus į tarnybas 
ir vaikus į mokyklą. Ir 
natūralu, kad moterys į 
tuos visus įvykius re
agavo daug jautriau, gi
liau ėmė į širdį ir dau
giau nei vyrai aukojosi, 
nes moteris jautrumo ir 
gailesčio simbolis.

Štai ir Lenkijoj nese
niai praėjusiuose strei-

kuose moterys atlaikė le
miamą komunistinės val
džios smūgį, kadaparti-

BRAŽINSKŲ BYLA PAVOJINGOJ 
PADĖTYJE

Brazinskų reikalas 
rimtas ir kitoks negu 
buvo iki šiol, — pabrė
žė Vliko pirmininkas dr. 
J.K. Valiūnas, neseniai 
lankęsis Turkijoje ir kal
bėjęs su jais. Mat jis, 
būdamas Europoj, vasa 
rio 15 d. paskambino į 
Ankarą Bražinskų ad
vokatui, kuris pranešė, 
kad teism as nutarė su
šaukti visų teisėjų tary
bą ir buvo manoma, kad 
jie patvirtins žemesnių
jų teismų sprendimą.

Tačiau kovo 8 dieną 
Taryba susirinko iš 45 
teisėjų dalyvavo 36, ku
rie panaikino žemesnių
jų teismų sprendimus, 
Bražinskus pripažino 
kriminaliniais nusikaltė
liais ir nusprendė, kad 
jie gali būti atiduodami 
sovietams. Dabar Bra
žinskų likimas yra Tur 
kijos Teisingumo ir Už 
sienių reikalų ministrų 
rankose. Ministrų tary
ba turės tarti galutiną 
žodį, kas spręs Bra
žinskų bylą — Turkija ar 
Sovietai. Ministrų tary. 
bos nutarimas turės bū
ti paskelbtas Turkijos 
"Vyriausybės Žiniose". 
Jei toji taryba nuspręstų 
atiduoti sovietams, dar 
galima apeliuoti į admi
nistracinį teismą.

Vliko pirm, tuo metu 
buvo Šveicarijoje ir pa
laikė ryšį su Ankara. 
Matydamas, kad Bra
žinskų byla yra atsidū
rusi pavojingoje fazėje, 
Berne susisiekė su tarp
tautinės teisės advokatu, 
kuris jį priėmė ir davė 
vertingų patarimų, už ku
riuos neėmė honoraro ir 
puikiai suprasdamas 
lietuvių padėtį, rekomen
davo keletą patyrusių 
Turkijos advokatų.

Vliko pirm, kovo 10 die
ną nuvyko pats Turkijon, 
susisiekė su nurodytais 
advokatais ir su vienu iš 
jų, gerai patyrusiu tarp
tautinėse bylose, susita
rė. Naujo advokato rū
pesčiu aplankė su juo 
Bražinskus. Lankė kele
tą kartų, kurių pasakoji
mus įrekordavo į 4 vai. 
laiko magnetinę juoste
lę. Ypač įdomūs ir pat-

kiolikamečio Algirdo.
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jos atstovas, atvykęs į 
Lodzę, bandė audimo fab
riko moteris prikalbėti 
grįžti į darbą, jam nepa
vyko ir tai buvo paskuti
nis jo bandymas, priver
tęs baigti streiką komu
nistų partijos nenaudai.

Dabartiniai Vliko rū
pesčiai daugiausiai suka 
si apie Bražinskų bylą, 
kuri nėra vien tik jų as
meninės laisvės priva
tus reikalas. Tai yra 
tarptautinė byla, kurio
je tiesioginiai liečiamos 
trys valstybės: Turkija, 
Sovietų Rusija ir okupuo
ta Lietuva, todėl ir jos 
sprendimas yra nepap
rastai komplikuotas. Tą 
patvirtina ir anglų kalba 
Paryžiuje leidžiamas 
laikraštis "International 
Herald Tribūne". Kai tik 
kovo 8 dieną Turkijos 
Aukščiausias Teismas 
panaikino žemesniųjų 
teismų sprendimus ir pa 
skelbė Bražinskus krimi
naliniais nusikaltėliais, 
Herald Tribūne atpas ako - 
jo visą Bražinskų bėgi
mo istoriją ir numato
mas dabartinio teismo 
sprendimo pasekmes, 
kur tarp kitko rašo:

The decision puts theTurkish 
government in a dilemma, If the 
men are returned, the govern
ment will face heavy critiscism 
from Turkey's anti-Communist 
Conservatives, a political major- 
ity.

If they do not return the men, 
they vili riskdamagingrelations 
with the Soviet Union, which 
have been improving in recent 
years.

Lithuanian emigre group, the 
Supreme Committee forLibera- 
tion of Lithuania, based in New 
York, is fighting to keep the 
Lithuanians from being return
ed.

Joseph Valiūnas, president of 
the committee, said in a tele
phone interview from Switzer- 
land tonight that he is "shocked” 
at the decision.

Kaip m atome, Vlikas 
atliko visa, kas šiuo me 
tu Bražinskų bylos atve
ju yra įmanoma, o iš lie
tuvių visuomenės lau
kiama materialinės ir 
vispusiškos paramos, 
nes, kaip jau minėta, ši 
toji byla nėra vien Bra
žinskų privatus reika
las.

OWNER-OPERATORS 
WANTED

ff you have a late model tandem 

tractor and experience in interstate 
operation, join our growing company 
covering the Eastern and Middle U. 
S. Company trailers. Union scale. 
Paid benefits. Apply to:

ST. LOU1S FRE1GHT L1NES
U.S. 20, 1/4 Mile West of Route 421, 
Michigan City, Indiana, or Call (2lT>) 

874-6271. (20-34)
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PASTABOS IR NUOMONES

RAŠYTOJU DRAUGIJA DIDĖJA

Visoje mūsų spaudoje 
pasirodė trumpa žinutė, 
kad padidėjusi Lietuvių 
Rašytojų Draugijos šei
ma. Į Draugiją, anks
tesniųjų draugijos narių 
slaptu-raštišku balsavi
mu, priimti septyni nau
ji nariai.

Suprantama, kad priė
mimas į Draugiją dar ne
padarė rašytojo. Tai tik 
tai reiškia, kad septyni 
literatai panorėjo prisi
jungti prie organizaci
jos, kuri jungia litera
tus, aprūpina juos drau
gijos nario liudijimu ir 
psichiškai teikia šiems 
literatams apjungtos 
šeimos jausmą.

Laisvoje visuomenė
je, kur nėra uniformiz- 
mo, natūralu laukti sa
vos šeimos pojūčio me
nininkams, sutapusiems 
savybėje dėl vienodų pa
žiūrų, ideologinių savy
bių, metodo ir, net gi, ta
lento jėgos į paskiras, 
mažas, kietai uždarytas 
grupes. Tokioje aplinko
je sėkmingiau tarpstapa- 
skiras talentas, jeigu iš 
viso, galima tarti, kad ta
lentui reikia burtis ir 
organizuotis į draugijas 
ir grupes.

Lietuvių Rašytojų 
Draugija atremta į narių 
savybę: jie literatai. Bet 
ta šimtinė narių tokia 
marga savo ideologine 
skirtimi, savo literatūri
niais atsiekimais, savo 
kūrybiniu pajėgumu, kad 
drąsiai galima sakyti — 
narius jungia ne jų reiš
kimosi esmė, bet forma
lybė. Uniformizmas, ku
ris jungia ok. Lietuvos 
rašytojus, jaučiasi ir iš
eivijos Rašytojų Draugi 
jos jungiančiuoju pradu.

Apjungtieji į Draugiją 
rašytojai neturi netgi 
savo organo, kuris juos 
jungtų savo darbo speci
fikos pajutimu. Kai kurie 
rašytojai pasitraukė, ar
ba atkakliai neįstoja į 
Draugiją. Visų narių bal
savimas: ar priimti rašy 
toją savo tarpan, ar at
mesti jo pageidavimą, 
yra grubus plebiscitas. 
Rūpinimasis kasmetine 
Literatūros premija, iš
prašant premijos sumą 
iš .Lietuvių fondo, yra 
esminė kultūrinio gyve
nimo dilema: ar gali pa
tys rašytojai premijuoti 
rašytojus, be minimali- 
nio organizuotos visuo
menės dalyvavimo? (Net 
literatūriniuose konkur
suose įvedamas visuome 

niškumo elementas, lite
ratus suvedus jury komi 
sijos sąstate, su erudi
tais visuomenininkais.) 
Žiaurūs ginčai rašytojų 
tarpe, kuriems pagrin
do nesudaro literatūri
nės problemos, bet asme
niškumai, Draugijos ne- 
sutvardomi. Dalies Drau 
gijos narių artimas bend
radarbiavimas su ok. 
Lietuvos kvislinginėmis 
leidyklomis tartum ne

KAS JAIS SUSIRŪPINS IR 

JIEMS PADĖS
Sibiro vardas lietuviuose su

kelia pasibaisėjimą. Sibiras lie
tuvių spamonėje įsibrėžęs kaip 
kančių už niekam nepadarytas 
skriaudas ir tautos naikinimo 
vieta. Sibiras lietuviams žino
mas jau nuo 1831 metų, kada 
prieš caristinę Rusiją nepa
vykus sukilimui, daug lietuvių 
į ten buvo nutremta. Po nepa
vykusio 1863 m. sukilimo dar 
daugiau lietuvių Sibire kentėjo, 
mirė, o kiti nepakeldami sun
kių gyvenimo sąlygų net žudės.

Tačiau visus rusų išradimus 
užgrobtų tautų naikinimui, pra
lenkė šio amžiaus jų palikuonys 
-- rusiški komunistai. Carai 
trėmė pagal savo teismų spren
dimus ar administraciniu būdu. 
Tremdami administraciniu bū
du dar duodavo piniginę pašal
pą, lyg ir kompensaciją. Ne- 
trėmė į pačias žiauria ūsas ark
tines sritis. Gi bolševikai trė
mė visus pagal nustatytą kon
tingentą, neišskiriant senelių, 
ligonių ir mažų vaikų. Trėmė 
į pačias žiauriausias arktines 
sritis, kurios carų laikais buvo 
pripažintos gyventi netinkamos 
ir negalimos. Nutremti ten ne
rasdavo jokios pastogės ir jo
kios užuovėjos. Bolševikų ir 
buvo tikslas ten žmones trem
ti ne gyventi, bet žiauriausiu 
būdu sunaikinti. Apskaičiuoja
ma, kad per pirmąją ir antrą
ją okupaciją lietuvių į Sibirą 
ištremta virš 350 tūkstančių. 
Iš jų išmirė apie 35-40%.

Nelaimingųjų padėtis šiek tiek 
sušvelnėjo po Stalino. Kai ku
riems išlikusiems, kadirsuap- 
rėžtomis teisėmis buvo leista 
grįžti, o kai kuriems -- Sibire 
laisvai apsigyventi. Daug su
grįžusių negaudami darbo ir 
pastogės, grįždavo atgal.

Milžiniški Sibiro plotai turi 
apie 10 milijonų kvadratinių ki
lometrų, kur išbarstyta apie 24 
milijonai gyventojų. Tuose plo
tuose pabirę ir mūsų nelaimin
gieji tautiečiai. Dar nuocarųlai- 
kų kaip kur jie sudarė šiokias 
tokias kolonijas, kaip ir kai
mus. Savo darbštumu šiaip taip 
verčiasi, bet neturi jokios gali
mybės naudotis savo tautos dva
sinėmis vertybėmis, nes rusų 
planuose yra juos kuo greičiau
sia tautiniai sunaikinti.

Mus čia laisvame pasaulyje 
pasiekia šis tas, kas okupuotoj 
Lietuvoj sukuriama, kas rašo
ma ten įvairiuose leidiniuose ir 

pastebimas...
Tai vis problemos, ku

rias mato organizuotoji 
visuomenė. Šiose proble
mose sukaupta kaip tik 
ta organizuotumo esmė, 
vardan kurios verta bur
tis krūvon literatams, 
pamiršus savo ideologi
nę arba kūrybinio meto
do specifiką.

Todėl, naujų jėgų įžan 
ga į Rašytojų Draugiją 
provokuoja tikėti, kad 
naujos jėgos įneš ir švie
žumo į organizacijos for
malinės ir ideologinės 
veiklos metodus. (ja)

periodinėje spaudoje. Tarp ma
rių propagandinio šlamšto yra ir 
švarios talentų kūrybos prasi
veržimų, kaip grožinėj litera
tūroj, muzikoj ir kitose moks
lo bei meno srityse. Čia mums į 
laisvąjį pasaulį siunčia viską, 
ką tik turi, o gal — ką tik oku
pantas liepia. Čia gyvenantieji 
iš patyrimo moka atskirti auk
so trupinėlius nuo šlamšto. Tais 
trupinėliais pasigėri ir pasi
džiaugia priespaudoje gyvenan
čiais savo tautos talentais.

Iš ten kartais pasigirsta lyg 
ir susirūpinimas išeivijos jau
nimu skęstančiu svetimų tauty
bių jūrose... "Gimtasis kraš
tas" net kelis kartus verkšleno 
ypač dėl vienintėlės JAV lietu
vių gimnazijos užsidarymo. Tas 
kelia ir pas mus susirūpinimo, 
bet mūs jaunimas savo tautos 
reikalams dar gyvas ir gana 
jautrus. Tai parodė ir paskuti
niai okupantų įvykdyti tragiški 
įvykiai su Simu Kudirka, Simo- 
kaičiais ir Bražinskais.

Bet kaip ten su Sibiro lietu
viais? Niekur neteko girdėti, 
kad iš tėvynės jiems būtų tei
kiama kokia nors organizuota 
moralinė ir kultūrinė pagalba. 
O, rodos, tas galėtų būti. Lo
giškai galvojant, tarp okupuo
tos Lietuvos ir Sibiro neturė
tų būti jokių vizų. Rodos jų ir 
nėra. Kaip girdisi viešosio
mis priemonėmis susisiekimas 
irgi nėra brangus. Nėra jokios 
vilties, kad rusai iš ten visus 
lietuvius, kaip jiems nenusikal
tusius, grąžintų ir jiems padė
tų įsikurti savoje tėvynėje. Tai
gi kodėl į ten nevyksta šokėjai, 
solistai, chorai, meno ansamb
liai, lietuviu teatro, baleto ar 
net operos trupės? Kodėl ten 
nesuruošti lietuvių dailininkų 
meno parodų? Reikia tik įsivaiz
duoti koks būtų džiaugsmas tame 
baisiame krašte, tėvynės ilgesy 
gyvenančių. Kodėl ten lietuviš
kose salelėe negalėtų būti, kad 
ir nedidelės lietuviškos mokyk
lėlės? Ten augančiam jaunimui 
galėtų būti organizuojamos eks
kursijos į tėvų kraštą. Siekian
tiems aukštesnio mokslo, turė
tų būti sudarytos sąlygos jį įsi
gyti, kad ir okupuotoje tėvynė
je.

Taip, bet kas tuo pasirūpins? 
Kaip iš okupanto propagandistų 
pasigyrimų matyti, tai jie ten 
gyvena, veikia ir kuria laisvai. 
Kaip kurie net teigia, kad tokios 

demokratijos ir laisvės Lietuva 
niekad neturėjo ir neturės. Jie 
turėtų išdrįsti paklebenti, kad 
ir keliomis spynomis užrakin
tus vartus... Jie savo sąžine, ga
lia ir įtaka, jei tokios dar kiek 
turi, galėtų ir iš Maskvos kaip 
ko pareikalauti, ar nors papra
šyti. O gal ir pasisektų kaip ką 
savo tiek iškankintiems bro
liams laimėti!... Mumis jie be 
reikalo rūpinasi. Mes tiek savo 
medžiaginius, tiek ir kultūrinius 
reikalus dar patys pajėgiame 
tvarkytis. Pajėgiame ir ten 
vargstantiems padėti kiek mums 
leidžiama...

P. Venclova

JURGIS GLIAUDĄ

• Jurgis Gliaudą, SIMAS. 
Išleido "Vilties” draugijos 
leidykla 1971 metais Cleve
lande. Knyga 160 psl., kai
na 3 dol., gaunama Dirvoje 
ir pas knygų platintojus.

"Tai suliteratūrintas, bet 
nuo tikrovės neatitrauktas, 
Simo Kudirkos tragiškųjų 
pastangų ištrūkti laisvėn 
aprašymas. Kiekvienas lie
tuvis, anuos Simo žingsnius 
dienų dienom taip jautriai 
išgyvenęs, šią knygą skai
tydamas, vėl užimančiu šir
dies virpėjimu ir nuo pus
lapių neatsitrauks, kol ne
pabaigs šį paskutinį kny
gos skirsnelį.” (Draugas 
Nr. 67).

• K. Ališausko stambus 
veikalas "Kovos dėl Lietu
vos Nepriklausomybės” It., 
redaguotas Prano Čepėno, 
jau įpusėtas spausdinti. 
Knygoje aprašoma Lietu
vos kariuomenės ir valsty
bės organizavimasis, kovos 

*su rusų bolševikais ir ber
montininkais. Knygoje bus 
ir fotografijų, o kautynių 
aprašymai pailiustruojami 
brėžiniais. Kietais viršeliais 
knygos kaina 12 dolerių.

Iš anksto užsisakydami, 
ir sumokėdami už ją 12 do
lerių, palengvinsite autoriui 
ją išleisti. Knygos leidimo 
rėmėjai, paaukoję ne ma
žiau kaip 25 dolerius ir kny
gos mecenatai, paaukoję ne 
mažiau, kaip 200 doleriu, 
bus su dėkingumu autoriaus 
paskelbti knygos pabaigoje.

Pinigus ir užsakymus 
prašoma siųsti: K. Ališaus
kas, 7312 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629.

J. GRAUDA

Iš ekskursanto užrašų
Tai papasakojo mums vienas tautietis, ilgiau 

užsibuvęs Maskvoje.
Jam teko pavažinėti po sovietinę sostinę ir vie

nam, ir su palyda. Būdamas statybos inžinierius, jis 
domėjosi daugiaaukščiais namais, kurie taikomi bu
tams. Tai, nelyginant amerikietiški "housing pro- 
jects”. Skirtumas gi toks, kad amerikietiškuose 
projektuose gyvena juodieji, o Maskvos projektuose 
— baltieji.

— Jūs sukišate į apgyvendinimo namus — sa
kė inžinieriaus palyda, — savo nualintą proletaria
tą ir nesirūpinate jo išlikimu milžiniškuose barakuo
se. Jums netgi paranku tais projektais atskirti pro
letariatą nuo buržuazijos ir kapitalistų.

— Pas jus kitaip? — pasiteriavo naivus turis
tas.

— Pas mus? —nustebo aiškintojas. — Pas mus 
nėra getų. Pas mus daugiaaukštis namas, kuriame 
šimtai būtų, tapo gyvenimine buitimi. Čia gyvena ne 
kokie ten neturto vergai, bet pilnaverčiai piliečiai, 
arba liaudis ir darbo inteligentija.

Ir ištikrųjų, ekskursantai kaip tik važiavo pro 
didžiulį dvylikos aukštų namų bloką. Tūkstančiai lan
gų spindėjo savo stiklais ir reiškė nerūpestingą dar
bo liaudies ir darbo inteligentijos gyvenimą.

— Taip, — sutiko turistas, — tai atrodo impo
zantiška. Net matyti ir balkonus. Norėčiau iš dvylik
tojo aukšto apžvelgti miesto panoramą.

— Ar turite sveiką širdį? —pasiteiravo gidas.
— Kaip tai? — nustebo turistas.
— Liftas veikia tiktai nuo septinto aukšto. Iki 

septinto veikia... laiptai. Tai statybinis kodeksas. 
Ir tas liftas nuo septinto aukšto iki dvyliko nevei
kia darbo valandomis, kada visi turi būti darbovie
tėje.

— Aaa! — nustebo smalsus turistas.
— Tai gal, tada, taip sakant, užsukime į kurį 

pirmą aukštą, nutąsė smalsus inžinierus. Kaip 
kambarių schema? Zingeidu.

Jie užsuko į dvylikaaukščio namo koridorių. 
Prie vienų durų gidas paskambino. Duris atidarė 
maža mergaitė.

— Tu nesi mokykloje? — nustebo gidas.
— Aš sergu, — atsakė mergaitė.
— O kur mama? — paklausė gidas.
— Ji nubėgo į kooperatyvą. Juk matėte, kaip 

kolchozininkų vežimai pravažiavo su maišais bul
vių, — piktai atkirto mergaitė, net nustebusi tokiu 
gido nesiorientavimu.

— Tad kitam kartui — pasakė gidas ir grupė 
išėjo į gatvęo

Čia pat visi pamatė keturis vežimus, kuriais 
kolchozininkai vežė maišus su bulvėmis. Dvylika- 
aukštis kolosas stebėjo tą gailią vežimų procesiją. 
Ant kiekvieno vežimo sėdėjo vyrai ir tampė pava
džius. Vežimų ratai buvo aplipę purvu. Buvo maty
ti, kad jie, iš kaž kur, važiavo gal kelioliką valandų. 
Ratai buvo išklerę ir girgždėjo. Priešrevoliucinio 
tipo pakinktai su lankais, atrodė iškarpa iš prieška
rinio filmo.

— Palaukite, — pasakė gidas, — gal būt ir aš 
suskubsiu gauti bulvių šiame kooperatyve. O butą 
mes apžiūrėsime, kada tos mergaitės mama su
grįš iš bulvių medžioklės.

VYTAUTAS ALANTAS

GAISRAS GIRIOJE
Ištrauka iš romano 'Šventaragis'

(9)

Kai žvėrių antplūdis ėmė mažėti ir vakarop visai sustojo, at
ūžė ugnis, ir liepsnos bežiūrint apėmė visą ežero pakrantę blašky- 
damos padangėsna dūmų ir sprogelių debesis: nesimatė kur ungis 
prasideda ir kur baigiasi. Tarsi apsėstos siautulio liepsnos lanks
tėsi ežero link lyg bandydamos jį peršokti, lyg norėdamos pasigro
žėti savo baisiu grožiu aprimusio vandens atspindžiuose. Daiktais 
blyškūs liepsnų liežuviai pamėkliškai staibčiojo laižydami ir ryda
mi medžių lapus ir smulkias šakeles; kitur išbėgių pušų viršūnės 
liepsnojo kaip milžiniški deglai, o dar ugnies nepaimtos viršūnės 
baimingai blaškėsi padūmavusioje padangėje. Vietomis liepsnos 
raudonomis gyvatėmis slinko medžių kamienais iki pat viršūnių. Šim
tamečiai skaroti ąžuolai traškėdami tirpo liepsnų glėbiuose. Visa pa
dangė pajuodavo nuo dūmų ir gęstančių sprogelių, kurios leidosi ant 
vandens ir salos. Vyrams buvo slopu alsuoti ir apkarto galugerk
liai nuo degėsių bei svilėsių tvaiko. Šventaragis prisiminė savo mo
tinos pasaką apie išėjusią ulioti nepatenkintą Gabiją... Jie matė, 
kaip jų buvusioje stovykloje beržus svyrūnėlius apgobė ugninė marš
ka, bežiūrint juos apnuogino ir pavertė stūksančiais stuobriais...

Naktį ugnis pamaži ėmė gesti. Vyrai susitelkę žiūrėjo į bebai
giančią rimti liepsnų jūrą ir kiekvienas galvojo, kur jie dabar bū

tų, jei ne Šventaragio susimetimas kaip gelbėtis: tur būt, jie da
bar keliautų Paukščių Taku į Anapilį!

— Laimė, kad ugnis nepersimetė į salą, --.pastebėjo DžiŪ- 
gas.

— Būtume gražiai iškepę, — nujuokavo Mantas, tik niekas 
nesijuokė: visiems knietė klausimas, ką jie darys toliau.

Salelėje žvėrys knibždėte knibždėjo. Paskutiniai bėgliai ne
belipami ant kulnų liko saloje. Buvo čia visokio plauko žvėrių: 
plėšrių ir neplėšrių, bet kol kas iš nuovargio ir nuogąsčio jie lai
kėsi ramiai, tačiau žirgai nebuvo ramūs ir trypė susispietę ar
čiau ugniakuro. Negalėjai žinoti kas bus naktį, o ypač kitądien, 
kai žvėrys atsikvošės ir išalks. Vyrai susirūpinę žvilgčiojo į 
Šventaragį, bet jis, matyt, nenorėdamas dar labiau jų bauginti, 
atsainiai kalbėjo:

— Ką darysime, pagalvosime, o užvalgyti visvien reikia, 
tiek tiek gerai, kad mums su Mantu šįkart nereikia eiti medžio
ti: visa sala -- maisto sandėlis! šilini, Eikuti, pasižvalgykite, ką 
ten turite.

Jie tik atsitolino nuo ungiakuro ir tuojau grįžo tempdami su
žeistą šerną. Šilinis jį pribaigė ir išdorojo.

Iš pradžios jie valgė tylėdami, paskum Šventaragis tarė: 
-- Vyrai, pa valgykime iki nenorų: nežinia kada vėl gausime 

maisto; juk kad ir kažin kas visvien turėsime iš šios apgultos sa
los ištrūkti. Tik pagalvokime kaip: plaukti atgal į degėsynus būtų 
tikra savižudybė: sudegtume su visais žirgais, plaukti kiton ežero 
pusėn vėlgi pavojinga dėl smuklaus kranto: ten žvėrių tiek primar
mėjo, kada pagal visą pakrantę iškilo tikra žvėrių lavonų siena; per 
ją žvėrys kopte kopė į krantą, bet mūsų žirgai nelips. O kita vertus, 
kažin ar mes prasimuštume per žvėrių grūstį į kitą salos kraštą.

-- Kaip sako: nei bėgti, nei stovėti, — Mantas pasakė ramiai, 

bet jo žodžius galėjai suprasti rimtai ir juokais.
— Gal naktį ims lyti, — Šventaragis sėdėjo atsirėmęs į medį 

pažvelgdamas į dangų, bet ten nesimatė jokių besiartinančio lie
taus ženklų.

-- Po sausros paprastai būna didelės perkūnijos, -- prabilo 
Džiūgas. -- Tėvas Perkūnas tarsi norėdamas atsigerinti, kad taip 
ilgai užgaišo kituose dangaus atkraščiuose, sodriai palaisto žemę 
ir vėl atgaivina augalą ir gyvį. Žiūrėkite, kiek per gaisrą bus žuvę 
medžių, žvėrių, paukščių, augalų! Juk girią su visa gyvūnija reikės 
atgaivinti! O kiek sudegė kūriavų ir turto, o gal žuvo ir nespėjusių 
pasprukti žmonių? Baisu kai Giltinė sukyla prieš Gyviją! Tas gais
ras tai Giltinės ulionė prieš Gyvatą! Dabar Giltinė ilsisi nuvargusi 
ir patenkinta, tik visa laimė, kad ji niekad galutinai nelaimi mūšio. 
Ir šįkart Giltinė ištrėmė iš girios Gyvatą neilgam: kitąmet čia iš 
pelenų pakils gražus, vešlus atžalynas. Pati Giltinė bus patręšusi 
žemę gyvybei atgimti...

DžiŪgo kalbą nutraukė staiga per padangę švystelėjusi kren
tanti kaip auksinis žaltys žvaigždė. Dainius palūkėjęs pusbalsiu 
tarė:

-- Kažkam likimo dievė Laima nukirpo gyvybės siūlą.
DžiŪgo žodžiai vyrams padarė sunkų įspūdį. Visi žinojo, kad 

kai Laima nukerpa pririštą prie žvaigždės gyvybės siūlą, žmogus 
miršta. Vyrams pasivaideliojo, kad gal Giltinė jau stovi jiems už 
nugarų ir gal Laima jau galanda savo žirkles. Bet Šventaragiui 
krentanti žvaigždė buvo ne Laimos darbas, o dievaičio Aitvaro pa
sirodymas. Jo dievaitis švaistydavosi padangėmis pasivertęs Auk
siniu Paukščiu. Ir šįkart jis aiškiai matė ugnimi žaižaruojančias jo 
plunksnas ir dideles, kaip tamsūs akivarai gilias mėnulio atošvais- 
tomis žėrinčias akis. Draugams padrąsinti jis tarė:

(Bus daugiau)
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RADVILĄ JUODĄJĮ
PASIKALBĖJIMAS SU ISTORIKE DR. V. SRUOGIENE

Istorikė Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė, studijavusi 1917 m. 
Maskvos Komercijos Institute 
ir 1921-23 m. Berlyno univer-
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• BALZEKAS MUSEUM 
OF LITHUANIAN CUL- 
TURE. Progres Report. Di
delio formato, gausiai ilius
truotas, 32 psl. anglų kalba 
leidinys, patraukliai prista
tęs šio muziejaus veiklą ir 
jos rezultatus lietuvių ir 
amerikiečių visuomenėje.

• MOTERIS, 1971 m. 
sausio-vasario mėn. Nr. 1. 
Lietuvių moterų žurnalas. 
Leidžia Kanados Lietuvių 
katalikių moterų draugija. 
Redaktorė — Nora Kulpa- 
vičienė. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 1011 
College St., Toronto 4, Ont., 
Canada. Metinė prenumera
ta 5 dol.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971 
m. vasario mėli., Nr. 2. Ofi
cialus Lietuvių skautų są
jungos organas. Leidžia 
LSS Tarybos Pirmija. Vyr. 
redaktorius — J. Toliušis, 
7418 So. Claremont Avenue, 
Chicago, III. 60636. Admi
nistratorius — A. Orentas, 
6840 So. Campbell Avenue, 
Chicago, III. 60629. Metinė 
prenumerata 5 dol.

• LAIŠKAI LIETU
VIAMS, 1971 m. kovo mėn. 
Nr. 3. Tėvų jėzuitų leidžia
mas religinės ir tautinės 
kultūros mėnesinis žurna
las. Redaktorius — Juozas 
Vaišnys, S. J. Redakcijos ir 
a d m i nis tracijos adresas: 
2345 W. 56th St., Chicago, 
III. 60636. Metinė prenume
rata 5 dol.

ALG. GUSTAITIS
sitete, baigusi 1929 m. Vytauto 
Didžiojo universitete Humani
tarinių mokslų fakultetą, buvo 
istorijos mokytoja Kaune, Kau
no III gimnazijos inspektorė, 
1939-1944 m. Vilniaus IV ir 
Kunigaikštienės Birutės gimna
zijų direktorė. Įvairios spau
dos, Liet. Enciklopedijos bend
radarbė. 1948 m. Vakarų Vokia 
tijoje, Bonnoje gavo filosofijos 
daktarės laipsnį.

Eilės knygų autorė: 1) Žemai
čio bajoro ūkis pirmoje XIX 
amžiaus pusėje (atsp. iš "Se
novės”), 2. Lietuvos istorija, 
vadovėlis (pirmoji laida buvo 
taikoma Klaipėdos krašto mo
kykloms, vėlyvesnės — Didžio
sios Lietuvos, tremties Vokie
tijoje ir JAV mokykloms), 3) 
Lietuvos istorijos vaizdai ir 
raštai (chrestomatija mokyk
loms, kurios suspėjo išeiti tik 
1-sis tomas 1939 m.), 4) Lie
tuvos istorija — Lietuva am
žių sukūry (1000 pusL populia
ri skaitymo knyga, išleista 1956 
m. Chicagoje), 5) Lietuvos kul
tūros istorija (hektografuotas 
paskaitų konspektas, skirtas 
Liet. Ped. Instituto klausyto
jams). Be to V. Sruogienė buvo 
koautorė apysakos vaikams 
"Kas bus, kas nebus, bet že
maitis nepražus" -- slapyvar
džiu Valys Dauga kartu su vy. 
ru, Baliu Sruoga, tą knygą pa
rašė. (Antroji laida, išleista 
Chicagoje pasirodė Balio Sruo
gos vardu.)

Pažymėtina, kad jos Lietuvos 
istorijos vadovėlis Chicagoje 
išleistas jau šeštąja laida —jo
kia kita Lietuvos istorija nė
ra sulaukusi tiek pakartotinų, 
vis papildytų, laidų.

1971 m. vasario 28 d. d r. V. 
Daugirdaitė-Sruogienė, iš Chi
cagos atvykusi į Los Angeles, 
Calif., Lietuvių Protestantų Są 
jungos pakviesta, skaitė istori
nę paskaitą tema: Lietuvos ku
nigaikščiai Radvilai, jų kilmė 
ir darbai. Šv. Kazimiero para
pijos salė buvo pripildyta atvy
kusių pasiklausyti paskaitos, jų 
tarpe nemaža jaunimo. Paskaita 
buvo labai įdomi, pilna gausio
mis žiniomis ir, nors tęsėsi apie 
pusantros valandos, visi klausė
si su dideliu dėmesiu. Paskaita 
buvo paįvairinta kunigaikščių 
Radvilų, jų pilių ir atvaizdų 
skaidrėmis, kurias maloniai su 
teikė Daumantas Cibas, turin
tis gausų Lietuvos senovę, pra
eitį liečiančių nuotraukų archy
vą. Paskaitai pasibaigus, suža
vėta auditorija atsistojusi karš - 
tai plojo didžiai gerbiamai mū
sų istorikei už tokią vertingą 
paskaitą.

Vėliau dr. V. Sruogienė suti
ko raštu atsakyti į paklausimus. 
Manau, lietuvių visuomenei rei
kia ne tik daugiau ir geriau ži
noti Lietuvos, lietuvių tautos, is,- 
toriją, bet ir daugiau gerbti, ge
riau pažinti mūsų istorikus, ku
rie įdeda nepaprastai daug dar
bo, triūso ir pastangų, aiškin
dami mūsų tautos praeitį lie
čiančius klausimus.

♦♦♦

— Visi žino, kad Jūs esate 
žinomo lietuvių dramaturgo, ra
šytojo, profesoriaus Balio Sruo
gos žmona, bet nedaugelis žino 
Jūsų giminės praeitį. Lietuvos 
istorijoje yra buvę garsių Dau
girdų. Iš kurių Daugirdų esate 
kilusi?

— Iš pat vaikystės šeimoje 
girdėjau, kad Daugirdai yra la
bai senos Lietuvos bajorų kil
mės. Prieš pirmąjį karą teko 
matyti namų archyve senąja 
slavų kalba rašytus dokumen
tus, iš kurių buvo žinoma, kad 
jau XVI amž. Daugirdai buvo 
pastoviai įsikūrę Senajame Dva 
re, Vosyliškio parapijoje, Ly
dos apskrity. Mano prosenelis, 
Antanas, XIX amž. pradžioj lik
vidavo Senąjį Dvarą ir nupirko 
kitą Žemaitijoje — tarp Viekš
nių ir Laižuvos. Senojo Dvaro 
dalis teko jo seseriai Micha- 
lauskienei (jos palikuonė yra 
ponia Elena Gimbutienė). Be

studijuodama Lietuvos istori
ją, patyriau, kad šeimos įkūrė
jas buvo Vytauto Didžiojo mar
šalas Daugirdas. Jis turėjo iden 
tišką herbą su tuo, kurį teko 
matyti pas mano tėvą (to herbo 
turinčio tauro galvą raudona
me lauke, yra keletas varian
tų) — iš čia išvada, kad mano 
tėvo šeima, ir yra kilusi iŠ to 
paties Vytauto Didžiojo bend
radarbio.

Dr. V. Daugirdaitė-Sruogie
nė, žinoma lietuvių istorikė, sa
vo viešnagės metu pas Los An
geles lietuvius, mūsų bendra
darbio Alg. Gustaičio sodelyje.

Šeimoje buvo sakyta, kad su 
archeologu Tadu Daugirdu jo
kių giminystės ryšių nebūta, 
bet pats Tadas Daugirdas minė 
jo mano giminaičiui, kad abi 
šakos esančios kilusios iš to 
paties kamieno, tik kadaise 
giminės buvo susipykę ir plem- 
borgiškai buvo net priėmę ki
tą herbą.

Niekad savo bajoriška kilme 
nesididžiavau, nes tėvai mane 
augino griežtai demokratiškoje 
nuotaikoje, mane domino tik tas 
faktas, kad šeima tokia sena. 
Mano tėvas, kaip lietuvis kata
likas, carų laikais negalėjo gau - 
ti tarnybos net kaip veteri
narijos gydytojas Lietuvoje ir 
buvo priverstas tarnauti Rusi
jos gilumoje. Todėl esu gimu
si Kaukaze, augusi Ukrainoje, 
Balino miestely, papėdėje pilia
kalnio, kuris priklausė Vytauto 
Didžiojo sukurtai gynybos siste
mai, saugojusiai Podolę nuo to
torių. Ir pats Balino vardas visad 
mus intrigavo kaip buvęs lie
tuviškos kilmės. 1912-15 m. mo
kiausi gimnazijoje Kamenece, 
gatvėje tada vadintoje "ulica 
kniaziej Korjatovicej” -- Kuni
gaikščių Karijotaičių gatve. Ta
me Kamenece buvo galingos tur
kų statydintos pilies gerai išli
kę griuvėsiai su Volodijovskio 
bokštu, susijusiu su taip vaiz
džiai H. Sienkevičiaus "Tvane" 
aprašytais istoriniais įvykiais. 
Vėliau patyriau, kad pirmoji Ka 
meneco pilis pastatydinta Vytau
to Didžiojo ir kad jos komendan
tu buvo jau minėtas Daugirdas. 
Visi šitie faktai, daugiau apylin
kėje buvusių istorinių vietovių, 
atsilankymai Vilniuje, sužadino 
many norą studijuoti istoriją, 
ypatingai Lietuvos istoriją.

— Jau keli metai kaip rengia, 
ma atsiminimų knyga apie di
džios pagarbos lietuvių tautos 
klasiką Balį Sruogą. Kokios ap
imties bus knyga ir kodėl taip il
gai ji nepasirodo? Ar nebūtų ga
lima jos redagavimo paskubinti?

— Per eilę metų esu rinkusi 
atsiminimus apie mano vyrą. 
Jau 70 autorių man yra atsiuntę 
vieni trumpus, kiti ilgokus raš
tus. Jie guli Montrealyje pasVy 
tautą A. Jonyną, kuris kartu su 
Jurgiu Blekaičiu ir A. Čipkum 
yra maloniai sutikęs juos sure

daguoti. Mano troškimas, kad ši 
knyga atžymėtų mano vyro 75 me 
tų jubiliejų -- 1972 metais.

— Jūsų pakaitos rengėjai at
siuntė kvietimą, atspausdintą 
ant seno kun. Radvilųherbo. Apa - 
čioje yra matyti 1547 metai. IŠ 
kur tas įdomus herbas paimtas 
ir kokius Radvilus jis atstovau
ja?

— Šis herbas yra paimtas iŠ 
seno leidinio vokiečių kalba — 
Siebmacher, S., Grosses u. all- 
gemeines Wappenbuch, Nuern- 
berg, 1887, Verlag Von Bauer 
u. Raspe, V.I pt. 3, Sec. 3A M- 
Z — Die Fuersten dės Heiligen 
Roemischen Reiches. KunigaikŠ - 
čių titulą su minėtu herbu Rad
vilai yra gavę 1547 m. iš Švento
sios Romos Imperatoriaus Karo
lio V rankų; jis atstovauja vi
sus Radvilus, kilusius iš tosšei 
mos, kuri turi teisę tą herbą 
naudoti.

— Paskaitos metu salėje bu
vo išstatytas Radvilų genealogi
jos medis. Ar jis pilnas? Tokios 
garsiųjų Lietuvos kunigaikščių 
schemos nebuvo tekę matyti. Ką 
apie tai malonėtumėte paaiškin
ti? Ir atskirai kngč. Radvilų 
XVII-XIX a. šakos, imtinai iki 
Stanislovo, vedusio Kenediėnės 
seserį.

— Specialiai paskaitai esu pa
ruošusi Radvilų genealogijos me - 
dį, įtraukdama į jį daugiausia 
tuos asmenis kuriuos ketinau pa
minėti. Tai toli gražu nebuvo pil
na Radvilų genealogija! Nemokė - 
dama nei gerai piešti nei brai
žyti, nepatyrusią ranka sura
šiau tai, kad klaušytojams būtų 
lengviau orientuotis gan painio
je vardų virtinėje.

— Paskaitos metu Jūs vaiz
džiai pasakėt, kad "Kunigaikš
čių Radvilų istorija yra Lietu
vos istorija". Nesuklysiu sakyda
mas, kad Jūs ne tik gerbiate 
tuos didžius lietuvių tautos kuni
gaikščius, bet apie juos turite 
gausios medžiagos. Gal manote 
parengti istorinį veikalą bent 
apie kurią Radvilų šaką, saky
sim, Nesvyžiaus Radvilus?

— Lietuvių Protestantų Sąjun
gos, asmeniškai A. Devenienės, 
pakviesta paruošti paskaitą apie 
Radvilus, tą darbą su malonu
mu atlikau, bet gilintis į specia
lias studijas šioje srityje nepla
nuoju.-

— Daugeliui buvo įdomu ir 
nauja išgirsti apie lietuvių kuni - 
gaikščių Radvilų norą prijungti 
prie Lietuvos Prūsiją (Mažąją 
Lietuvą). Būtų labai naudinga 
ta tema duoti studiją. Gal malo
nėtumėt?

-- Tikrai, tokia studija būtų 
labai reikalinga. Mikalojaus Rad 
vilos Juodojo sumanymą pri
jungti prie Lietuvos Mažąją Lie
tuvą, be abejonės, sutrukdė XVI 
amžiuje veržęsi prieBaltijos ru. 
sai, Jonas Žiaurusis. Didysis 
Lietuvos etmonas buvo privers
tas ginti Lietuvą iš Rytų.

-- Berods, baigiate VLIK-o 
užsakytą studiją apie Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą. Darbas, ma
nau, pareikalavo daug triūso. 
Kas ir kada jį mano išspausdin
ti?

-- Taip, man yra pavesta pa
ruošti studiją apie Lietuvos Stei - 
giamąjį Seimą. Paprastai yra 
vargo telkiant medžiagą, nes jos 
trūksta, šiuo gi atveju susidū
riau su tikru embarras de ri- 
chesse, tokia daugybe medžia
gos (apie 12-15 tūkstančių pusla
pių vien St. Seimo stenogramų), 
kad atrinkti kas svarbiausia ir 
sutalpinti į labai siaurus rėmus 
(apie 100 puslapių) yra tikras gal
vosūkis. O juk be to rūpi suda
ryti tikrą vaizdą, išlaikyti ob
jektyvumą ir proporciją... Pa
siryžau visas stenogramas 
perskaityti. Tai buvo nelengva, 
nes skaitymas mikrofilmų net 
gerų mašinų pagalba, reikala
vo didelio įtempimo, daug lai
ko ir labai vargino akis. Bu
vau priversta pasidaryti net 
trumpas atostogas, bet tikiuosi 
rankraštį spaudai paruošti iki 
ateinančios vasaros.

— Visatoje visiems yra pri 
taikomas vienas dėsnis. Po lai
ko gailimasi, kad apie tokį ar 
kitokį asmenį turima mažai ži
nių. Gal Jūs vedate dienoraštį

PADĖKIME IŠSAUGOTI

LIETUVIŲ SPAUDĄ
Tūkstančiai knygų, 

žurnalų ir laikraščių, 
spausdintų lietuvių kal
ba, kasmet žūsta ateities 
kartoms, neturint patal
pų jiems apsaugoti. Šiuo 
m etų dalis lietuvių spau
dos, daugiausia knygų, 
yra sutelkta keliose vie
šosiose bibliotekose, bet 
beveik visose tose insti
tucijose spaudos telki
mas yra labai atsitikti
nis: nėra stengiamasi su 
rinkti visus galimus 
gauti leidinius, ypač su
rinkti ir išsaugoti laik
raščius bei kitą periodi
ką.

Pirmasis lietuvių laik
raštis Jungtinėse Valsty 
bėse pasirodė 1874 me
tais. Apie 1940 metus šia
me krašte buvo spausdi
nama daugiau nei 30 lietu - 
viškų laikraščių, jų tar
pe keturi dienraščiai. 
Daugumo tų laikraščių ir 
kitų periodinių leidinių 
komplektų niekur nėra, 
dažnu atveju jau ir per 
vėlu surinkti pilnus kom
plektus .

ar pažymite bent kuriuos įdo
mesnius Jūsų gyvenimo atve
jus.

— Jokio dienyno nevedu ir sa 
vo biografija nesirūpinu. Tik nuo 
pat vyro mirties 1947 m. renku 
pasirodančius apie jį straips
nius spaudoje, visokių minėjimų 
programas ir kt., žinoma, pir
moje eilėje jo paties kūrinius. 
Esu susidariusi jau nemažą ar
chyvą.

— Esate dėsčiusi amerikie
čių studentams. Kaip ilgai? Ar 
turėjoe progų priminti Lie
tuvos istoriją? Kaip reaguoja 
amerikiečiai?

-- Esu dėsčiusi Auroros ko
legijoje (Illinois) 12 metų rusų 
kalbą, Rusijos istoriją ir pran
cūzų kalbą. Kiekvienaproga sten
giausi studentus supažindinti su 
mūsų kraštu, jo istorija, išgy
venamomis tragedijomis, rusų 
okupacijų mums daromomis 
skriaudomis. Visuomet asme
niškas kontaktas amerikiečius 
daugiausia veikia. Turėjau ir 
eilę paskaitų įvairiose organiza 
cijose, net pradžios mokyklose. 
Visad susilaukdavau didelio su 
sidomėjimo ir užuojautos mūsų 
nelaimėms. Mano dukters, Da
lios Bylaitienės, padedama, bu 
vau suruošus eilę parodų — gin
taro, liaudies meno,knygų. Ame
rikiečiai ypač domėjosi gintaru 
ir lietuviškomis knygoms: pui
kiai išleistu "Hamleto" (Nykos 
Nyliūno) vertimu, Lietuvių En
ciklopedija ir taip pat senais 
žemėlapiais, tarp kitų ir 1613 
metais išleistu Radvilos Naš
laitėlio žemėlapiu. Ponia Braz- 
dienė dideliu pasisekimu de
monstravo savo jaunimo gru
pės šokius. Ta proga kolegijos 
prezidentas nešykštėjo kompli 
mentų mūsų jaunimui — jo žo
džiais visi grupės dalyviai pasi 
rodė intelgentiškesni ir geriau 
išauklėti už eilinius studentus 
amerikiečius.

— Nemaža dėstėte Lietuvos 
istorijos lietuvių jaunimui Chi
cagoje. Kaip jie reaguoja?

-- Prof. d r. P. Jonikas, B. 
Babrauskas ir aš buvome pir
mieji Liet. Aukšt. mokyklos Chi- 
cagoje dėstytojai, tai mokyklai 
įsikūrus bene 1951 m. Pradžioje 
mokslas ėjo sėkmingai, jaučiau 
nuoširdų atgarsį į mano pastan
gas sužadinti susidomėjimą ir 
meilę mūsų taip turtingai pra
eičiai. Deja, po keletos metų 
pertraukos, kada pernai vėl ban
džiau dėstyti Lietuvos istoriją 
Liet. Pedagoginiame Institute, 
susidūriau su tokiu klausytojų 
abejngumu, demonstratyviai 
rodomu nenoru net mano įžan

(Nukelta į 6 psl.)

Nėra reikalo įrodinėti 
begalinę tos medžiagos 
reikšmę — medžiagos, 
kuriai surinkti galimy
bės sparčiai mažėja, 
mirštant vyresniajai 
ateivių kartai, Ameri
kos miestų centruose už- 
sidarinėjant tautinių pa
rapijų bažnyčioms, nyks
tant senoms politinėms, 
fraternalinėms ir kultū
rinėms organizacijoms. 
Jų bibliotekos, archyvai, 
protokolai, susirašinėji
mas — dažnai suistoriš 
kai svarbiais asmenimis 
— būna sunaikinami, ir 
taip būsimoms kartoms 
dingsta nepaprastos 
svarbos medžiaga, at
spindinti Lietuvos kultū
rą ir už Lietuvos ribų gy
venančių lietuvių pažiū
ras bei siekius.

Kent Statė Universite
tas, įvertindamas lietu
vių kalba leistų knygų, 
žurnalų, laikraščių ir ki
tų leidinių reikšmę bei 
neatidėliojamą būtinumą 
juos surinkti, universite
to bibliotekoje įsteigė 
specialų skyrių — Lie
tuviškąją Kolekciją (Li
thuanian Collection). 
Pradėtas planingas dar 
bas visiems lietuvių lei
diniams surinkti, suka
taloguoti ir išsaugoti, 
taip pat — visiems lie
tuvių laikraščiams mik
rofilmuoti. Nebus atme
tama jokia spausdinta pa
žiūra ar pasirenkama tik 
viena kuri.

Surinktoji medžiaga 
bus patalpinta greitai au
gančio universiteto nese
niai pasatatytoje 12 aukš 
tų bibliotekoje. Naudo
jant tarpbibliotekinio 
skolinimosi sistemą, 
Kent Statė Universiteto 
Lietuviškoji Kolekcija 
bus prieinama moksli
ninkams ir visiems besi
domintiems asmenims 
Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoje.

Lietuviškosios Kolek
cijos steigimą entuzias
tingai parėmė universi
teto administracija ir 
bibliotekos direktorius 
Mr. HymanKritzer. Šios 
kolekcijos išvystymas 
bus svarbus įnašas Pa
baltijo ir Rytų Europos 
studijoms Jungtinėse 
Valstybėse.

Dėl platesnių informa
cijų rašyti šiuo adresu: 
John Cadzow, Baltic - 
East European Room 
(1112), K.S.U. Library, 
Kent Statė University, 
Kent, Ohio 44242.
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Lietuvių dalinamuose lapeliuose buvo nupieštas Sibiro žemėlapis su kaukolėmis atžymėtomis koncen
tracijos stovyklomis.

Rochesterio lietuviai piketavo 
Sibiro šo
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Nors ir nedaug lietu

vių gyvena šiame mies
te, bet buvo suruoštas 
gana gausus Sibiro šo
kėjų piketavimas.

Ketvirtadienį, balan
džio 1, nuo 7 v.v. ligi 9 
v.v. virš 60 lietuvių su 
gerai padarytais plaka
tais pasirodė prie East 
man teatro. Dar prisidė 
jo apie 40 ukrainiečių, 
keli amerikiečiai, keli 
latviai ir apie 20 žydų. 
Svarbiausia, atvyko 
miesto burmistras Step> 
hen A. May ir išbuvo 
prie įėjimo į teatrą be
veik visą laiką, dažnai 
paduodamas savo ko
kiam pažįstamam lietu
vių, ukrainiečių ar žy
dų dalinamus lapelius.

Lietuvių nešamuose 
plakatuose buvo rašo
ma: Siberia is a Ceme- 
tery of Nations; We 
Demand Freedom for 
Lithuania! ir t.t. Ukrai
niečiai turėjo panašius 
plakatus. Lietuviai, uk
rainiečiai ir žydai dali 
no lapelius. Lietuvių la
pelyje vienoje pusėje bu 
vo Sibiro žemėlapis su 
svarbiausiomis koncen
tracijos stovyklomis. Ki
toje lapelio pusėje buvo 
trumpai apibūdintas Si
biras kaip rusų vykdomo 
genocido vieta. Šių lape
lių buvo atspausdinta 
2000 ir jie visi buvo iš
dalinti.

Vietiniai laikraščiai 
rašė apie demonstraci
jas ir įsidėjo nuotrau
kas. Daugiausia mums 
naudos buvo gauta iš abie
jų dienraščių teatro kri
tikų: jie savo straips
niuose apie Sibiro šokė
jus labai gerai aprašė 
piketus. Vienas jų (Ti- 
mes-Union) net paskyrė 
kelis pirmuosius savo

DR. SRUOGIENĖ
(Atkelta iš 5 psl.) 

gos žodžių klausytis, kokio nie 
kad gyvenime nebuvau patyru
si. Gal jaunesnieji mokytojai 
sugebėtų ledus pralaužti.

Nepaisant daugelio skaudžių 
išgyvenimų niekad nenustoju op - 
timizmo. Manau, kad mūsų jau
nimas nesidomi istorija dėl dau
gelio priežasčių, apie kurias čia 
nėra vietos kalbėti. Svarbiausio
ji yra bendra nuotaika Ameri
koje. JAV istorija yra trumpa 
ir dėstoma labai smulkmeniš
kai bei neįdomiai. Tai užmuša 
bendrai norą studijuoti istori
ją. Antra vertus, gyvenimo tem 
pas toks greitas, kad eilinis žmo 
gus neturi laiko atsigręžti į pra 
eitį... Betgi pastaruoju metu 
lyg ir pradedama suprasti, kad 
žmogus, einąs per gyvenimą be 
žinių iš istorijos, yra kaip ak
las. Iš čia tiek klaidų politiko
je! Atrodo, ima gyvėti istori
nės studijos. Gal tai paveiks ir 
mūsų jaunimą, kuris parodė tiek 
jautrumo ryšium su Kudirkos, 
Simokaičių, Bražinskų tragedi
jom, gal tai padės jį išlaikyti 
lietuvybei. 

straipsnio paragrafus de
monstracijai smulkiai 
aprašyti ir pacitavo ke
lių plakatų turinį. To
kios propagandos už jo
kius pinigus nenupirksi.

Šią demonstraciją 
bendromis jėgomis ruo
šė LB Jaunimo Sekcija 
ir ALT skyriaus valdy
ba. Pačioje demonstra
cijoje šalia savanorių

A.A. ANTANĄ IMPULEVICIŲ 

PRISIMINUS
1970 m. gruodžio 4 d. 

Philadelphijoje iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė, lie
tuvių visuomenei gerai 
pažįstamas ir mielas 
Lietuvių tautos sūnus, vi 
suomenininkas, didis pat 
riotas, nepr. Lietuvos ge 
neralinio štabo majoras 
Antanas Impulevičius-• 
Impolėnas.

Velionis iš pat jaunys
tės pasirinko kario kar
jerą ir jau 1925 m. dar 
būdamas 18 metų, baigė 
Karo Mokyklą. Tai labai 
jaunas karininkas. Tas 
liudija, kad iš jaunystės 
buvo žmogus pilnas ener 
gijos ir ryžto veržtis to 
lyn į gyvenimą. 1935 m. 
jį sutinkame gilinant ka
ro mokslą Aukštuose Ka
rininkų Kursuose. Juos 
baigus, jis perkeliamas 
į kariuomenės štabą. 
1937 m. dar jam tik 30 
metų, o jau buvo pakel
tas į majorus.

Prieš bolševikams 
okupuojant Lietuvą, ma
joras Impulevičius buvo 
šaulių štabe karinio ap
mokymo skyriaus virši
ninkas. 1940 m. rugsėjo 
mėnesį jis bolševikų 
areštuojamas ir tik 1941 
m. birželio mėnesį iš ka 
Įėjimo išlaisvintas. 
Frontui nusistumus į ry-

Medžio drožėjas skulptorius Stasys Motuzas išleido spalvotą atvirutę kurią nupiešė, pagal jo drožinį 
dail. A. Vaikšnoras. Ši atvirutė vaizduoja lietuvį, nešantį komunistinės vergijos priespaudą su užrašu 
"Stop Genocide Lithuania". Jos tikslas priminti saviesiems,o ypač kitataučiams, kad Lietuva vis tebėra 
slegiama sovietinio golgotos kryžiaus. 15 atviručių tik 1 doleris. Pelnas nuo parduotų atviručių skiria
mas Vokietijoje lietuvių šalpos draugijai Labdara ir BATUNui. Norintieji užsisakyti, prašomi rašyti: 
Stasiui Motuzui, 2848 Vechta, Oldb. Landvvehrstrasse 1, W. Germany.

kūrėjų (pik. R. Liorma- 
no, Z. Arlausko....) išti
kimai dvi valandas iš
vaikščiojo jauniausia de
monstrante — prof. dr. 
Klimo 6 metų dukrelė Li 
nutė Viktorija (žinoma, 
ir jos visa šeima). Pats 
"jauniausias” jaunimas 
— dar gimnazijos suole 
besėdįs — sudarė gau
siausią grupę. (k)

Gen. štabo majoras Antanas 
Impulevičius.

tus, majoras impulevi
čius iki 1943 m. buvo 2- 
jo lieuvių savisaugos 
batalijono vadu Baltgu- 
dijoje. Vokiečiams trau
kiantis atgal, jis paski
riamas Vietinės Kauno 
Rinktinės pulko štabo 
viršininku.

Būdamas taurus ir gar, 
bingas lietuvis, saugo
damas savo vyrų gyvy
bes, kartu su kitais vo
kiečių areštuojamas. 
Traukiantis vokiečiams 
iš Lietuvos 1944 m. ru
denį jis yra Žemaičių sa
vanorių divizijoj batali
jono vadas. Po Sedos kau
tynių lapkričio mėn, pa

s įtraukia į Vokietiją.
Kada dauguma lietu

vių bėgo į vakarus sau
godami savo gyvybę nuo 
raudono slibino, Antanas 
Impulevičius ryžtingai 
ir desperatiškai kartu su 
kitais patriotais mėgina 
ginti Lietuvos žemę.

Po karo jis Ingelstad- 
to stovykloje ėjo komite
to pirmininko pareigas. 
Čia aktyviai prisidėjo 
prie Ingelstadto lietuvių 
gimnazijos įkūrimo.

1949 m. Antanas Impu
levičius atvyko į JAV ir 
apsigyveno Philadelphi- 
joje. Atsidūręs į šią pla
čią šalį, jis nežuvo lie
tuvių tautai, bet tuojau 
įsijungė į visuomenišką
jį darbą. Kuriantis Lie
tuvių Bendruomenei 
Philadelphijoje, jis yra 
vienas iš jos steigėjų, 
buvęs pirmininkas ir 
nepamainomas valdybos 
narys iki paskutinės gy
venimo valandos. Ku
riantis Lietuvos Vetera
nų S-gai Ramovė, jis 
taip pat vienas iš steigė - 
jų, buvęs pirmininku ir 
nuolatiniu valdybos na
riu. ALT S-gos Philadel
phijos skyriaus vienas iš 
steigėjų, buvęs pirminin 
ku ir ilgametis valdybos 
narys.

Netikėtos mirties už
kluptas Antanas Impu
levičius paliko daug ne
užbaigtų darbų. Ant sta
lo liko atverstos knygos 
su dokumentais bebai
giant Philadelphijos ra- 
movėnų dvidešimtmečio 
istoriją. LB Philadelphi
jos apylinkės darbų ne
užbaigti planai, "Kario” 
žurnalui raštų pluoštas 
paruoštas pasiųsti spaus
dinimui.

Užsidėjo jis pareigų 
daug, bet visas jas stro
piai atlikdavo. Tai buvo 
pareigos žmogus, didis 
patriotas, taurus lietu
vis su aiškia tautine pa
saulėžiūra. Savo sieki
mams jis aukojosi daž
nai pamiršdamas save ir 
savo šeimą. Antanas Im
pulevičius gyvendamas 
nors ir laisvės krašte, 
bet išgyveno kartu su šei 
ma raudonąjį terorą.

Organizacijos, kurio
se jis dirbo, neteko stip
rios darbo jėgos, nepails
tančio, nuoširdaus kovo
tojo už Lietuvos laisvę. 
Nuveikti darbai savo tau
tos labui, paliko neišdil
domą atmintį. Tai buvo 
pavyzdys, kaip reikia 
dirbti didesnei Lietuvos 
garbei ir tautos gerovei.

Antano Impulevičiaus 
-Impolėno atminimas pa
siliks Philadelpijos lie
tuvių kolonijoje ilgam 
laikui. V. Gruzdys

KULTŪRINĖ POPIETĖ
ALT S-gos East Chi

cagos skyriaus valdyba 
vykdydam a skyriaus me 
tinės veiklos planą, ba
landžio 4 d. surengė kul 
tūrinę popietę pristaty
dama ir kartu pagerbda
ma a.a. rašytoją Pulgį 
Andriušį.

Prelegentu maloniai 
sutiko būti svečias iš 
Chicagos Mečys Valiu
kėnas. Popietės progra- 
m ą atidarydamas sky
riaus pirmininkas A, 
Juodvalkis savo trumpa 
me žodyje paminėjo,kad 
skyrius metų bėgyje sten- 
gėsi, kiek sąlygos leido, 
pagyvinti apylinkės kul
tūrinį gyvenimą rengda
mas pašnekesius kultū
rinėmis temomis ir pla
tindamas apylinkėje lie
tuvišką žodį - knygą.

Mečys Valiukėnas sa
vo gražioje, vaizdingoje 
ir giliai išstudijuotoje 
paskaitoje pristatė Pulgį 
Andriušį kaip beletristą, 
žurnalistą, humoristą, 
keliautoją ir kaip ne eili
nį lietuvį — labai įdomų 
žmogų. Būtų gerai,kad
M. Valiukėnas nepaslėp
tų taip gražiai ir kruopš
čiai surinktos medžia
gos savo rašomojo stalo 
stalčiuose, bet atspaus 
dintų Dirvoje, kas leistų 
skaitytojams susipažin
ti, Pašnekesį paįvairino 
aktorė Eglė Juodvalkytė 
nuotaikingai ir talentin
gai paskaitydama iš
traukas iš Pulgio Andriu- 
šio ”Tipelio” (Pulgiškos 
žmogaus charakteristi
kos) ir "Anoj pusėj eže
ro..." (Pulgio perlai - 
lyriškieji gamtovaiz
džiai). Padėka priklauso 
Margučio vedėjui p. Pet 
ručiui už paskolintas 
magnetofonines juostas 
— autentiškas Pulgio 
Andriušio balsas — įre 
kor duotus pasikalbėji
mus su rašytoju. Pul- 
giškas humoras (kad ir 
apie idiotą — atseit tik 
kito kaimo žmogų) ir 
įspūdžiai Ameriką ap
lankius (vienintelis kraš
tas pasaulyje, kur duo
da degtukus už dyką) ma
loniai p a juokino popie
tės dalyvius.

Susirinkimą pagerbė 
savo atsilankymu net 
trys Sąjungos Centro Vai 
dybos nariai supirminin 
ku T. Blinstrubuprieky
je, kurie maloniai daly
vavo kiek ilgiau užsitę- 
susiose diskusijose.

Pobūvyje dalyvavo, be 
jau minėtų Centro Valdy
bos narių, viešnia iš Chi
cagos p. E. Valiūkėme- 
nė ir svečias St. Kalvai
tis, vietos organizacijų 
vadovai: LB apylinkės 
pirmininkas K. Čiurins- 
kas ir vietinio ALT ilga
metis sekretorius P.Ind- 
reika ir- kiti malonūs 
svečiai.

Susirinkusiuosius ma
loniai vaišino kavute sky
riaus ponios, skyriaus 
vienos iš pirmųjų narių

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1143
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!

p. B. Bagdanskienės kep
tais pyragais ir sumušti- 
nukais. _ _ (jr)
INFORMACINIS 
PASITARIMAS

Pirmasis balty informacijos 
srity dirbančių, šiaurės Ame
rikoje, pasitarimas įvyko š.m. 
kovo 27 d. New Yorke, Barbi- 
zon Plaza viešbuty.

Pasitarimo tikslas buvo: su
artėti Baltijos kraštų organiza
cijų veikėjams ir ypač tiems, 
kurie veikia spaudos, radijo va
landėlių, biuletenių leidimo 
srity, pasidalinti savo patyri 
mu informacijos srity, ypač krei 
paint dėmesį į baltų kraštų by
los pristatymą svetimai, JAV 
ir Kanados visuomenei ir kt. 
Pasitarime apžvelgtos galimy
bės ateity plėsti baltų informa
cijos bei jos derinimo darbą.

Pasitarime dalyvavo per 50 
latvių, 35 lietuviai ir per 20 
estų. Pasitarimą sveikino es
tų, latvių ir lietuvių organiza
cijų atstovai. Sveikino Estijos 
konsulas Nevv Yorke, Aksel Link 
horst, perdavęs ir dėl susižei- 
dimo negalėjusio atvyko Lietu
vos gen. konsulo Nevv Yorke A. 
Simučio sveikinimą. Lietuvių 
vardu sveikino Tautos Fondo 
Valdybos pirmininkas, prel. J. 
Balkonas, JAV LB valdybos 
pirm. V. Volertas ir kt. Pasi
tarimo darbus aktyviai sekė El
tos Informacijų biuletenio re
daktorius V. Alseika, Darbinin
ko vyr. red. K. Bučmys, OFM 
ir Amerikos Balso lietuvių sk. 
vedėjas d r. K. Jurgėla.

Pasitarimą atidarė dr. R. D. 
Paegle, latvis, pirmininkais pa
kvietęs trijų tautybių atstovus: 
Estų Tautinės sąjungos Kana
doje pirm. I. Heinsoo, latvių 
dr. I. Spilners ir JAV LB Val
dybos vicepirmininką Alg. Ge- 
Cl.

Sesijos, vykusios seminarų 
pavyzdžiu, buvo penkios: pirmo - 
je svarstytas baltų bendradar
biavimas ir žinių telkimo iš oku
puotų kraštų reikalas, antrojo
je pasisakė baltų jaunimo, stu
dentijos atstovai apie jų veiklą, 
trečiosios sesijos paskirtis bu
vo apsvarstyti baltų spaudos bei 
radijo programų reikalus, ket
virtoji sesija aptarė galimybes 
baltams dalyvauti JAV ir Kana
dos politikoje, pagaliau, penkto - 
sios sesijos uždavinys buvo ap
svarstyti ligšiol buvusius baltų 
viešus pasirodymus, panaudoji
mą S. Kudirkos ir kitais atve
jais spaudos, radijo ar televi
zijos dėmesio Baltijos kraštų 
laisves bylai, Pavergtųjų Kraštų 
Savaitės JAV-se klausimai ir 
kt.

Seminaruose, sesijose pasi
sakė šie lietuviai: A. Gureckas, 
A. Barzdukas, R. Kundrotas, D. 
Kezienė, A. Mažeika, R. Sima
navičius (Baltų Federacijos Ka
nadoje pirm.), G. Karosas, adv. 
A. Navasaitis, K . Miklas.A. Ge
čys ir dr. I. Vaišnienė. Pažymė
tinas aktyvus lietuvių ir latvių 
jaunimo dalyvavimas.

Kovo 28 d. New Yorke, pasi
tarimo proga, įvyko latvių pa
gaminto filmo "Latvija per 50 
metų", premjera. Žiūrovų — 
latvių buvo apie 1.200.

Informacijos veikėjų pasita
rimo metu, š.m. kovo 27 d., 
Nevv Yorke buvo iškeltas rei
kalas periodiniai susitikti bal
tų spaudos atstovams. Pirma
sis pasitarimas įvyko š.m. ba
landžio 1 d. Nevv Yorke. Estų, 
latvių ir lietuvių spaudos žmo
nės sutarė susirinkti kiekvieno 
mėnesio pirmąjį ketvirtadienį ir 
pasikeisti žiniomis apie savo 
tautybės žygius savo kraštų lais
vinimo, kultūros, bendrų žygių 
ir kt. klausimais. (E)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugija ruošia savo 
tradicinį pavasario susirin
kimą balandžio 24 d., šeš
tadienį, Hospitality Motor 
Inn, Cleveland (Airport), 
LR. 71 & Bagley Rd., telef. 
(216) 243-5200. Programo
je: Kokteiliai — 6:00 P. M., 
pietūs — 8:00 P. M., ir tuoj 
po pietų labai laukiama ir 
įdomi prof. dr. A. Damušio 
paskaita: ”Mūsų ir šių die
nų studentams”. Prof. A. 
Damušis yra visiems žino
mas akademikas, inžinie
rius, valstybininkas, visuo-

meninkas, kuris šiandien be 
tiesioginių profesinių parei
gų aukoja daug laiko mūsų 
jaunimo reikalams.

Nariai prašomi kuo sku
biausiai apie savo dalyva
vimą pranešti valdybai.

* ALGIS RUKŠĖNAS 
Velykų švenčių proga bu
vo parvykęs namo iš Bos - 
tono, kur šiuo metu jis 
renka medžiagą ir ruo
šia veikalą apie Vigilant 
incidentą, kuriame ana
lizuojama Simo Kudir
kos tragedija ir politinės 
sąlygos bei New Bedfor- 
do žvejybos sunkumai.

* L.V.S. RAMOVECle
velando Skyrius balan
džio mėn. 18 d. 12 vai. 
Lietuvių Klubo viršutinė* 
je salėje kviečia specia- 
lų-svarbų informacinį 
skyriaus narių susirinki
mą. Bus aptarta priežas
tis atsistatydinusios L. 
V.S. Ramovė Centro Val
dybos ir pravesti naujos 
Centro Valdybos organų 
rinkimai.

BIRUTIEčIŲ 
PARENGIMAS

Š. m. balandžio 25 d., sek
madienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų šv. Jurgio parapi
jos salėj rengiami pusry
čiai ir programoje lietuviš
ki papročiai. Numatykite šį 
laiką ir nepraleiskite pro
gos, o ypač jaunimas.

ROTA SKRINSKAITE, Grandinėlės šokėja, pasipuošusi naujais 
A. Bobėnaitės-Vaitonienės sukurtais rūbais, kurią spalvingumas 
išryškės Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos ruošiamame 
Pavasario*baliuje, kur neįprastoje programoje pasirodys trys Gran
dinėlės šokėją grupės. Balius įvyksta šv. Jurgio parapijos salėje šį 
šeštadienį, balandžio 17 d. 7:30 v.v.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Sol. PILAR LORENGAR dai
nuos Puccini operoje "Madama 
Butterfly" Metropolitan Operos 
pastatyme Clevelande Public 
Auditorium. Spektakliai prasi
deda balandžio 26 d. ir tęsis iki 
gegužės 1 d.

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.

yra aktyvūs visuomenininkai ir 
jau 20 metų kaip dalyvauja vie
tos Ūkininkų klube, Lietuvių 
Bendruomenėje ir D.L.K. Gedi
mino šaulių kuopoje ir yra jos 
valdybos narys. Gediminas yra 
didelis entuziastas šaudybos 
sporto varžybose ir yra apdo
vanotas aukštais šaulių žymi
niais.

• JAUNUOLIAI ŠAULIAI ABI
TURIENTAI: Silvija Leonavičiū
tė, Irena Šventickaitė ir Kasty
tis Karvelis pasveikinti baigus 
gimnaziją ir apdovanoti auksi
niais šaulio ženklais, kiekvie
nam užprenumeruojant 1971 me 
tams "Karį".

• SANDAROS 29 kuopa balan
džio 4 d. Lietuvių Namuose iš
sirinko naują valdybą iš šių as
menų: pirmininkas Feliksas Mo
tuzas, vicepirmininkas^ Antanas 
Sukauskas, protokolų sekreto
rius Antanas Norus, iždininkas 
dr. Kazys Karvelis ir organiza 
torius Augustas Rinkūnas.

• SLA 352 KUOPOS PIKNIKAS 
įvyks birželio 27d.Carowaydar- 
že 13830 Telegraph Rd. Diena 
yra labai patogi, nes Petrai ir 
Jonai ten galės savo vardines 
atšvęsti. Į pikniką kviečiami 
netik kuopos nariai, bet ir sve
čiai.
• ŠV. ANTANO BAŽNYČIOS

aukų rinkėjai kovo 28 d. išsirin
ko valdybą: pirmininkas Jonas 
Brokas ir nariai: Petras Bitle- 
ris, Vitas Biliūnas, Edvardas 
Russel. A. Grinius

L.Š.S.T. Kanados ir Ameri
kos šaulią kultūrinės savaitės 
rengiamos birželio 13-20 d. DaL 
navoje paruošiamieji darbai ei
na pilnu tempu ir abi Detroito 
šaulią kuopos intensyviai dir
ba. Norima, kad ši šaulią savai
tė būtą įdomi ir gražiai praleis - 
ta. Paskaitoms yra pakviesti ge
ri paskaitininkai. Jūrą šauliai 
ir šaulės turės po atskiras die
nas savo programoms. Šau
liams ir svečiams jaunuoliams 
sporto vadovai praves šaudy
mo sporto pamokas. Penktadie
nį birželio 18 d. šaulią centro 
valdyba turės posėdį, o birželio 
19 d. šeštadienį vakare įvyks 
Joninią laužas, kurį praves Det
roito jaunieji šauliai ir šaulės.

Vykstantiems į kultūrinę sa
vaitę bus reikalinga atsigaben
ti: lovoms patalinę, paklodes, 
pagalves, užvalkalus ir rankš
luosčius.

Apsistojimas: bendrabučiuo
se $1.00 nakčiai, $35.00 4-6 lo
vą kambarys savaitei. Tinka 
šeimoms ir grupelėms.

Maistas: pusryčiai ir vakarie
nė po $1.50, pietūs $2.00. Vai
kams iki 10 metą pusę kainos.

Sekmadienį birželio 13 d. 
visi atvykstantieji į stovyklą 
maistu apsirūpins individualiai 
ir tam bus atidaryta ir veiks 
svetainė.

Šaulią kultūrinės savaitės vir
šininku pakviestas sutiko būti 
Mykolas Vitkus.

Šauliai ir svečiai norintieji 
dalyvauti kultūrinėje savaitėje 
registruojasi iki-birželio 1 d. 
šiuo adresu: Mykolas Vitkus, 
325 West Grand Blvd., Det
roit, Mich. 48216, tel. 826-6312, 
o atvykę į stovyklą d r. Damu
šio name.

♦ ČIURLIONIO ANSAMBLIS, 
prieš išvykstant į P. Ameriką 
koncertuos Detroite, Crestwood 
High School auditorijoje, 1501 N. 
Beech daly Rd. Dearborn Hts. 
gegužės 16 d. 3 va L

Detroito lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir tuo paremti čiur- 
lioniečią išvyką.

Bilietai jau platinami ir yra 
gaunami pas abieją šaulią kuo
pą valdybos narius.

♦ STASIO BUTKAUS šaulią 
kuopos moterą sekcija balan
džio 4 d. Lietuvią Namuoe tu
rėjo susirinkimą ir kartu įvyko 
naujosios vadovės Bronės Se- 
lenienės iš senosios -- Lidijos 
Mingėlienės pareigą perėmi
mas. Perėmus pareigas buvo 
suruoštos vaišės - kavutė, į ku
rias buvo pakviesti ir atskira
me kambaryje posėdžiavę, šau
lią kultūros sekcijos nariai.

♦ GEDIMINAS RUGIENIUS 
paaukojo 225 dol. L.Š.S.T. spau
dos ir informacijos Kalnėno Fon
dui.

G. Rugienis yra gimęs Lietu
voje 1922 m. Po karo atvykęs į 
Kanadą susipažino ir vedė stam
baus tabako Ūkininko, Stasio ir 
Rožės Augustinavičią dukterį 
Eleną ir pats įsijungė į tabako 
augintoją eiles. Šiandien Rugie
niai turi net du tabako Ūkius 
Delhi apylinkėje, Kanadoje ir 
naują modernišką rezidenciją 
Tillsonburgo miestelyje. Au
gina 2 dukteris, kurią viena lie
pos mėnesį ruošiasi susituok
ti.

Gediminas ir Elena Rugieniai

PAGALVOK
• Niekad nespirk gu

linčio žemėje, nes jis 
gali atsikelti!

• Visi nori ilgai gy
venti, bet niekas nenori 
pasenti.

• Jaunesnieji turėtų 
prisiminti, kad dabar 
yra tos auksinės dienos, 
kurių jie taip ilgėsis už 
penkiolikos metų.

• Kuo greičiau per gy
venimą skubėsi, tuo 
greičiau jo galą paliesi!

• Kas su daina šali
gatviais eina, tas su dai
na į nuovadą paklius!

• Žmonės, kuri ne
skaičiuoja kolorijų — 
dažniausiai turi išvaizdą 
tam įrodyti.

• Geriausia priemonė 
atkreipti visų dėmesį — 
padaryti didelę klaidą.

• Nebraskos ūkininkas 
stebėjo savo dukters su- 
rengą jaunimo pobūvį ir 
negalėjo akių atitraukti 
nuo modernių Monkey, 
Swim ir Bugaloo šokių. 
"Jei ir šie nesukels lie
taus, tai niekas nesu
kels", nutarė žvilgterė
jęs į perdžiūvusius lau
kus.

Paruošė V.Š.

• A. L. Tautinės S-gos
Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas 
š. m. gegužės 2 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose (877 E. 
185th St.). Dabotvarkėje
numatyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
ALT S-gos seimo ir kiti rei
kalai. Susirinkime bus iš
rinkti skyriaus atstovai į 
ALTS seimą, o taip pat ir 
nauja skyriaus vadovybė — 
valdyba ir revizijos komi
sija.

• ARENOJE šį ketvir
tadienį, balandžio 15 d. 
8 v.v. Pedro Martinez 
organizuoja sensacingas 
imtynes tarp Ernie 
Ladd, ”Sweet Daddy”, 
Tex McKenzie ir Dome- 
nic Dennucci. Be to, bus 
ir kitų imtinįnkų. Bilie
tai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami Arenoje ir Ridi
ni an’s krautuvėje mies
te.

"GRANDINĖLĖ" 
PAVASARIO BALIUJE
Mūsų Clevelando jaunimo 

tautinių šokių grupių paži
ba Grandinėlė dalyvauja 
Vysk. M. Valančiau litua
nistinės mokyklos Pavasa- 
io baliuje, kuris įvyksta 

Atvelykio šeštadienį, balan
džio 17’d. šv. Jurgio para
pijos salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Pakvietimų kainos: su
augusiems $7.50 ir moks
leiviams — $2.50. Pavasa
rio baliaus rengėjai kviečia 
sudaryti stalus po 10 asme
nų. Pakvietimus prašom už
sisakyti pas Komiteto na
rius: E. Alšėnienę, tel. 526- 
6831, B. Mainelienę, tel. 
692-1690, R. Mickevičienę, 
tel. 921-0320, L. Nagevičie- 
nę, tel. 845-4954, A. Neima
nienę, tel. 486-4887, V. Pa- 
lūną, tel. 644-5481 ir V. Po
ciūną, tel. 524-3169.

Mat: MADAMA BUTTERFLY 
Eve: DON GIOVANNI

CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM
Apr. 30, Eve: AIDA 
May 1, “ ‘
May 1,

$7, $8, $10, $11, $12, $16 (No Tax)

IN

BILIETAI JAU PARDUODAMI

METROPOLITAN OPERA
APRIL 26 THRU MAY 1

Apr. 26, Eve: CARMEN
Apr. 27, Eve: VVERTHER
Apr. 28, Eve: LA PERICHOLE 
Apr. 29, Eve: RIGOLETTO

PRICES: $2.50, $4, $5, $6,
Tickets Available for All Operas—Not All Prices for Some Operas.

BOX 0FFICE: Broadview Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Avė. — Phone 621-8897 
Open 9:30 A.M.-5:30 P.M. Librettos on Sale Knabę Piano used Exclusivel

SUPERIOR 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

(Jž paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

• Pigiai išnuomojamas 
nedidelis butas East 144 
gatvėje. Dalinai butas ap
statytas su baldais. (Bet 
galima ir be baldų). Pagei
daujama suaugusiems.

Skambinti 681-6509 po 5 
vai. vak.

• Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242/

GEGUŽES 22 D. Čiurlionio 
ansamblio išvykos P. Ameri
kon koncertas Nauj. parapijos 
salėje.

GEGUŽES 23 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metą užbaigimas.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BALANDŽIO 17 D. Tradicinis 
Vysk. M. Valančiaus lit. mokyk
los balius.

BALANDŽIO 25 D. DLK Biru
tės D-jos Clevelando skyriaus 
parengimas.

GEGUŽES 2 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos kon
certas Naujosios Parapijos sa
lėje.

GEGUŽES 8 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos vakaras. 
Programoje Toronto jaunimo an
samblis "Birbynė".

GEGUŽES 15-16 D. Clevelan
do ateitininką metinė šventė, 

GEGUŽES 15 D. Vakarienė ir 
šokiai Nauj. parapijos salėje, 
mokyklai paremti. (531-8429).

Detroito skautės mokosi dažyti velykinius margučius. Nuotraukoje iš kairės: instruktorė Albina Keže- 
nienė, Daiva Alkevičifltė, Birutė Zubrickaitė, Rūta Motviekaitė ir Daina Astašaitytė.

K. Sragausko nuotrauka
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• JAV LB Chicagos apy
gardos valdyba nutarė pa
tikslinti apygardos pavadi
nimą. Nuo šiol Chicagos 
apygarda bus vadinama Vi
durio Vakarų Apygarda. 
Mat, padidėjo apygardos ri
bos, kai kurios tolimos, apy
linkės priskiriamos prie bu
vusios Chicagos apygardos. 
Hot Springs (Arkansas) 
apylinkė jau įėjo į Vidurio 
Vakarų Apygardą. Bus ta
riamasi su Omahos (Nebr.) 
LB apylinke, nepriklausan
čia jokiai apygardai, taip 
pat, bus ieškoma kelių 
steigti naujoms apylinkėms 
toliau už buv. Chicagos 
apygardos ribų.

Apygardos valdyba jau 
pradeda lietuviškojo švieti- 

•mo reikalams remti vajų. 
Balandžio 2 dieną sušauk
tame susirinkime sudary
tas komitetas, nors pats va
dovavimas paliktas apyg. 
valdybai. Komitetas rūpin
sis tik lėšų telkimu ir tink
lo organizavimu toms lė
šoms gyviau sudaryti.
• V. s. Ona Zailskienė apsi
ėmė suorganizuoti bran
duolį Cicero LB apylinkėje 
švietimo reikalais skelbia
mojo vajaus reikalu, žada 
gauti naujų ir senesnių tal
kininkų.

Ona Zailskienė, buvusi 
Skaučių Seserijos Vyriau
sia Skautininke, kaip mato
me, ir dabar nuo jaunimo 
neatitrūksta, besirūpinda
ma liet, mokyklų išlaikymu.

MUSU NUOŠIRDŽIAM PRIETELIUI
c

A.A.

Kun.dr.STASIUI VALIUŠAIČIUI

mirus, Mamą Lietuvoje, brolį Juozą 

čia ir kitus brolius ir seseris čia ir 

anapus užjaučiame ir skausmu dalina

mės

A lgi r das ir Her ta 
Joniai - Januškevičiai

JONUI NEKUTAVIČIUI

mirus, sūnums DR. VALENTINUI 

ir LEONUI NEKAMS ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar

tu liūdi

Eugenija ir Juozas 
Danguolė ir Eugenijus 

B a r t k a i
Ona Pulkauninkienė

A. A.

JONUI NEKU-TAVIČJUI
mirus, sūnums DR. VALENTINUI 
ir LEONUI NEKAMS ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

Jurkūnai 
Chicagoje

• Zigmas Dailidka, buvęs 
JAV LB Kultūros Fondo 
pirmininkas, sutiko įeiti Vi
durio Vakarų LB Apygar
dos valdybos skelbiamo 
švietimo reikalams vajaus 
komitetą. Jis apsiėmė su
rinkti aukų iš didelės Mar
ąuette Parko apylinkės da
lies.

BOSTON
• Pažinkime savo talen

tus — tai šūkis, kuriuo lie
tuvių radijo valanda Lais
vės Varpas kasmet rengia 
koncertus, šiemet toks kon
certas įvyks balandžio 18 
d., 3 vai. p. p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje trečiame aukšte. Pro
gramą atliks sol. Gina But- 
kutė-čapkauskienė ir Mon- 
trealio vyrų oktetas. Solis
tei ir oktetui akompanuos 
muz. M. D. Rock, Aušros 
Vartų parapijos Montrealy- 
je, vargonininkė ir tos pa
rapijos choro dirigentė. 
Koncerte bus atliekamos 
lietuvių liaudies dainos, mu
šti kompozitorių kūriniai ir 
ištraukos iš operų. Visą ei
lę dainų vyrų oktetas atliks 
su solistais: Gina Butkute- 
Čapkauskiene ir Antanu 
Kebliu.

Susidomėjimas koncertu 
auga, ypač dėl sol. Ginos 
Butkutės - čapkauskienės, 
kuri garsėja savo pasirody
mais lygiai lietuvių, kaip ir 
kitataučių tarpe. Nuo ru
dens jai išvykstant į Grąžo

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji Taryba buvo susirinkusi posėdžiui kovo 26-28 d. New 
Yorke aptarti eilę svarbių reikalų. Nuotraukoje Pildomoji Taryba. Sėdi iš kairės: sekretorius Algirdas 
Budreckis, prezidentas Povilas Dargis, iždininkė Eufrozina Mikužifitė, Stovi: viceprezidentas Aleksand
ras Čaplikas, iždo globėjas adv. Steponas Bredes, iždo globėja Jozefina Mileriūtė ir daktaras kvotėjas 
dr. Steponas Biežis.

operą, Australijoje, tai vie
nintelė proga ją išgirsti ne 
tik Bostono, bet taip pat 
plačiosios apylinkės lietu
viams.

Po koncerto bus šokiai, 
kuriems gros Worcesterio 
lietuvių jaunimo orkestras, 
populiariai žinomas RM trio 
vardu.

BOSTONO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAM
BŪRIS PASAULYJE

Gegužės 15 d. sambū
ris dalyvauja Naujosios 
Anglijos tautinėje šventė
je Muntham, Mass. Sam
būrio iš viso 80 lietuvių 
šokėjų; vaikai pasirodys 
2 valandą po piet, o jau
nimas 8 valandą vakare.

Rugpiūčio 28 dieną 
sambūris dalyvauja vi
sos Amerikos liaudies 
šokių šventėje, kurioje 
iš viso dalyvaus 38 tau
tos, Viennoje, Virginia, 
netoli Washingtono D.C. 
Čia lietuvius atstovaus 
sambūrio 16 porų.

MONTREALIO JAUNIMO 
ANSAMBLIS GINTARAS 
ATVYKSTA Į BOSTONĄ

Montrealio Jaunimo 
Ansamblis "Gintaras” 
susideda iš 50 jaunuolių. 
Jie meniškai atlieka lie
tuvių liaudies muzikos, 
dainų, šokio ir žodžio 
pynę iš per 20 dalykų, 
kurie yra sulieti į vieną 
ištisinę programos eigą 
ir atliekami be pranešė
jo tarpininkavimo. Ši gru
pė darniai atlieka savo 
meninę programą, pa
lydima vienintelio Ame
rikos žemyne egzistuo
jančio lietuvių liaudies 
instrumentų orkestro iš 
tokių retai čia girdimų 
instrumentų, kaip kad 
beržiniai trimitai, rage
liai, birbynės, skudu
čiai, vamzdeliai ir įvai
rių rūšių kanklės. Tos 
muzikos skliautuose nūs 
kamba mūsų senos liau
dies dainos, ragelių ra
liavimai ir jau išeivijo
je sukurti veikalai, o 
linksmi ir sklandūs šo
kiai pakelia visų nuotai
ką: mes visi, nors trum
pam laikui, mintimis 
grįžtame į savo tėvų že
mę Lietuvą.

Montrealio Jaunimo 
Ansamblio kūrėjas ir da 
bartinis jo vadovas yra 
Zigmas Lapinas

”Gintaras" čia minė
tąją programą vykdys 
Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje, So. 
Bostone, 368 W. Broad- 
way, gegužės 23 dieną 3 
valandą popiet. Bosto
no ir apylinkių lietuvių

SIMAS an;

Rėmėjų balsai:
Pirmasis šimtininkas-rė- 

mėjas prelatas Jonas Ku
čingis —

Su geriausiais linkėjimais 
jūsų naujiems planams. Te
pasirodo Simas angliškai, o 
Dievas duoda jėgų ir įkvė
pimo.

Dirvos novelės konkurso 
mecenatas Simas Kašelio- 
nis —

Su giliu susižavėjimu se
ku pastangas perduoti pa
sauliui tragediją, ištikusią 
mūsų tautietį besiekiantį 
laisvės... (100 dol.).

Prašęs neskalbti pavar
dės, tautietis i. Chicagos:

Tai kietas lietuviškas nu
sistatymas įamžinti Simą 
Kudirką pasaulyje (101 dol. 
01 et.).

Juozas Vitėnas —
Sveikinu! Visada malonu 

jus paremti. (25 dol.).
Kun. dr. Jonas Borevi- 

čius —
Džiaugiuosi puikiu suma

nymu išleisti "Simą" anglų 
kalba (20 dol.).

Antanas ir Vanda Mažei
kai:

Remiame "Simo" išleidi
mą anglų kalba. Sėkmės! 
(25 dol.).

Prelatas F. Bartkus:
Tenkinuosi parama 50 do

lerių.
Profesorius R. Sealey:
Malonu sužinoti, kad Ma- 

nyland leidžia Simą. Pride
du aukelę. (50 dol.).

Prašęs neskelbti pavar
dės tautietis iš Chicagos:

Okupanto akimis žiūrint 
tokios knygos rėmimas yra 
beveik lygus Kudirkos nu
sikaltimui. Turiu gimines 
tėvynėje. Pridedu pagal iš
galę dešimtinę.

Dr. J. L. Giedraitis:
Gera iniciatyva! Sėkmės 

jums! (30 dol.).
Adelė ir Julius Balsiai:
Kad šioji knyga taptų 

viena iš labiausiai skaitomų 
knygų. (50 dol.).

Dr. Veronika ir Kazys 
Lekniai:

Mums malonu, kad gali
me būti naudingi šiam su
manymui. (100 dol.).

Edmundas Jasiūnas:
Žemai lenkiu galvą prieš 

taip greitai ir taikliai su
galvotą žygdarbį. (10 dol.).

Adelė Yankus:
Siunčiu čekį 100 dol. Si

mui išleisti anglų kalba. 
Kad tik greičiau.

Aleksandras Šimkus:
Priimkite mano paramą 

Simui išleisti. Priedas: 25 
dol. čekis.

Vladas Pažiūra:
Nuoširdžiai remiame su

prastą reikalą. (10 dol.).
Poetas A. Gricius:
Knygai išėjus prašau pri-

bendruomenė nuošir
džiai kviečia visus at
silankyti.

lų kalba

siųsti vieną egzempliorių. 
(25 dol.).

Prašęs neskelbti pavar
dės tautietis iš Los Ange
les:

Pagal išgalės remiu, bet 
visais atvejais noriu būti 
nežinomas (50 dol.).

A. Radžius:
Labai patenkintas, kad 

taip greit parašėt knygą 
apie Simo tragediją. Siun
čiu kuklią auką kaip prita
rimo ženklą.

Rėmėjų balsai su žodžiu 
SĖKMĖS!

Dr. Jonas Jurgilas — 100 
dol.

Dr. V. Dubinskas — 50 
dol.

Rūta ir P. Sakai — 100 
dol.

Dr. Z. Kungys — 100 dol. 
Emilius Sinkys — 25 dol.
Rita Bureikienė — 25 dol. 
Ig. Medžiukas 15 dol.
Santa Monikos klubas — 

25 dol.
Dr. Mykolas ir Elena De- 

veniai — 25 dol.
Dr. Zigmas ir Nida Brin- 

kiai — 25 dol.
Dr., dr. Gudauskas ir 

Pautienis — 25 dol.
Dr. A. Laucis — 50 dol.
Poeto Pr. Lemberto naš

lė Monika Lembertienė — 
50 dol.

Vanda Valavičienė, L. A. 
— 100 dol.

Napoleonas ir Salome 
Nyerges — 20 dol.

Los Angeles skautų "ži
dinys" — 10 dol.

Dr. A. Razma — 10 dol.
Erie Unger — 10 dol.
Juozas Skersy s — 10 dol.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
G. Verdi 4 v. opera

LA TRAVIATA
Operos spektakliai:

1971 m. gegužės mėn. 1 d., 8 vai. vak. 
1971 m. gegužės mėn. 2 d., 3 vai. popiet, 
1971 m. gegužės mėn. 8 d., 8 vai. vak.

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS, 
dirigentas ir režisierius

S pek t a 1 i a i —
Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th & So. California Avė. 
Chicago, Illinois

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5 ir 4 dol. Premjerai $1.00 
brangiau.

Visi bilietai gaunami Marginiuose.
Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti čekį LITHUA- 

NIAN OPERA OF CHICAGO pavadinimu, kartu su sau 
pačiam adresuotu voku ir pašto ženklu, būtinai pažymint ir 
spektaklio datą, čiuo adresu:

MARGINIAI,
2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

VISI LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI.

Izidorius Vasyliūnas — 
10 dol.

A. Ruzgas:
Prašau atsiųsti dvi auto

grafuotas knygas (10 dol.).
Kpt. Jurgis Gliaudys:
Laikykis, tėve, ir nebok 

kliūčių! (100 dol.).
Dirva mielai talkina "Si

mui" pasirodyti anglų kal
ba. Kas nori tą darbą pa
remti, prašomas siųsti čekį, 
parašius jį J. Gliaudos var
du. Dirva persiųs autoriui.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

T. Vaitekūnas, Parma......2.00
A. Kiršonis, Inglewood .... 7.00 
A. Lapinas, Chomedey..... 2.00
K. Mažonas, Parma ..........2.00
N. Linkus, Hickory Hills 2.00
F. Navickas, Cleveland ... 2.00
V. Dedulionis, Cleveland .. 2.00
M. Boguta, Detroit...........2.00
N. Chernetzky, Cleveland.. 2.00
M. Jokūbaitis, Detroit......2.00
A. Traška, Chicago...........7.00
D. Giedraitis, So. Elgin ... 7.00
J. Juodvalkis, Chicago..... 1.00
E. Jarašūnas, La Mirada .. 5.00
G. Biskis, Clarendon Hills 2.00
A. Valiušaitis,WhitePlains2.00 
A. Daunys, Syosset...........2.00
V. Stuogis, Cleveland.......2.00
A. Bielskus, Wickliffe......5.00
č. Žilionis, Chicago......... 3.00
V. Venckus, Venezuelą .... 7.00 
V. Tomkus, Juno Beach ... 3.00 
J. Kalnietis, Baltimore .... 2.00
J. Jankaitis, Toronto........ 3.00
P. Kaspariūnas, Rahway ...2.00 
J. Ramunis, Victoria.......2.00
J. Žostatutas, Richton Pk. 5.00 
A. Juškevičius, Cicero .... 2.00
S. Mankus, Chicago......... 2.00
J. Merkys, Hartford ........ L00
A. Martus, Cleveland ....... 7.00
J. Vadopalas, Cicero ...... 2.00
M. Rėklaitis, Chicago .... 2.00 
J. Stukas, Mountainside 10.00 
J. Klimas, Gary ............ 10.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• LIETUVOS PAJŪRIS, 
1970 m. Nr. 4. Leidžia Ka
nados Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos centro 
valdyba. Išeina keturis kar
tus per metus. Vyr. redak
torius A. Lymantas. Redak- 
lija 5260 lOth Avė. Rsmt. 
Montreal 405, P. Q., Cana
da. Prenumerata metams'2 
dol.

• LIEPSNA. Leidžia 
Montrealio lituanistinė mo
kykla. Leidinys 16 psl., 
spausdintas rotatorium, iš
leistas 1971 m. vasario 16 
d. Redaguoja Rasa Lukoše- 
vičiūtė, padėjėjas — Ginta
ras Nagys. Jiems talkina 
dar visas būrys jaunimo 
raštais, piešiniais.
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