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EPOCHOS GALAS
Tarptautiniams santykiams kintant

Teigiama, jos Vietna
mo karas taip yra įgri
sęs visiems amerikie
čiams, įskaitant ir gene 
rolus, kurie negali pa
sitikėti savo demorali
zuotais kariais, kad vi
si nori galimai greičiau 
pasitraukti iš to nelai
mingo krašto. Tokios 
nuotaikos reikalauja iš 
prezidento Nixono tie
siog herojiškų pastangų 
joms nepasiduoti, bet vis 
dar siekti labai kuklaus 
tikslo: duoti šansą Pie
tų Vietnamui pačiam pa 
sirinkti savo valdymo s i

LIETUVOS MIESTŲ 
GYVENTOJŲ MĮSLĖ

Okupuotos Lietuvos 
spuda giriasi, kad 
miesto gyventojų skai
čius gerokai padidėjo 
per paskutinius penke
rius metus. Tai, esą, 
sveiko ekonominio susi
tvarkymo rodiklis. Vis 
daugiau jėgų atpalaiduo- čiai padidėjo 190 tūks- 
jąs žemės ūkis, nes že
mės ūkio industrializa
cija pajėgi gaminti di
desnį gerybių kiekį su 
vis mažėjančia fizinių 
žmogaus pajėgų galia. 
Tuo tarpu didėjanti mies
tuose industrializacija 
suima savin kolūkių 
prieauglį.

Šitoks tvirtinimas yra 
tikra įžanga į kiekvieno 
kapitalistinio krašto vė
žes. Natūralu laukti,kad 
miestų industrija suim
tų savin kaimo jėgų per
teklių, gamintų daugiau 
industrinių gėrybių ir 
grąžintų jas kaimui ir 
miestui. Ir šitoks dabar
tinių okupuotos Lietuvos 
ekonominio ir industri
nio gyvenimo rikiuotojų 
tvirtinimas tenurodo, 
kad jau nelabai paisoma 
"ideologinio" ir "mark- 
sistiniai-gryno" ekono
minių tiesų skelbimo.

Tačiau, kaip ir visuo
met, šis tvirtinimas už
dengia esminį ir tik
rą "natūralaus" prieaug
lio panaudojimą ir nu
kreipimą kitais, slaptais 
prie genocido artėjan
čiais kanalais.

Tarybinė spauda skel
bia, kad nuo 1965 metų 
iki 1970 metų Vilniuje 
gyventojų padaugėjo nuo 
293 tūkstančių iki 371 
tūkstančio. Kaunas pa
šoko iš 269 tūkstančių 
iki 306 tūkstančių. Klai
pėdoje padidėjo gyven
tojų nuo 119 tūkstančių 
iki 139 tūkstančių. Šiau
liuose iš 75 tūkstančių 
atsirado 92 tūkstančiai

Ir tariamai mažieji 
miestai, kur vis dar nė
ra industrinių agregatų 
smarkiai didėja gyven
tojų skaičiumi. Pane
vėžys nuo 57 tūkstan
čių, pasiekė 73 tūkstan 
čius. Kapsukas (Mari- 
ampolė) nuo 24 tūkstan
čių pašoko į 28 tūkstan
čius. Alytus netgi iš 16 
tūkstančių iškilo iki 27 
tūkstančių. Ukmergė nuo 
17 tūkstančių iki 21 tūks

/

VYTAUTAS MESKAUSKAS

būdą — "a reasonable 
chance to survive as a 
free people”.

Prieš dešimt metų bu. 
vo kalbama iškilmin
giau. Anot Kennedy-John- 
sono Valstybės Sekreto
riaus Dean Rusk, JAV 
stojusios į tą nepaskelb 
tą karą tam, kad įro
džius, jog agresija ne
apsimoka.

Atrodo, kad tai buvo 
paskutinis bandymas duo
ti pasauliui organizuotą, 

Telšiai nuo 17 
iki 20 tūks-

vien tik šių, 
miestų gyven-

tančio, 
tūkstančių 
tančių.

Sudėjus 
stambiųjų 
tojų prieauglį, matyti, 
kad per penkerius metus 
miestų gyventojų skai

tančių gyventojų. Arba 
per metus tas skaičius 
pastoviai laikosi 58 tūks
tančio vidurkio. Tai at
rodo visai nedidelis tau
tos prieauglis, kurį su
ima savin miestai. Tas 
"natūralus prieauglis" 
iš kaimo emigruoja mies
tan. Ir čia nereikia už
miršti, kad miestų gy
ventojai taip pat turi sa
vo "natūralų prieauglį", 
kuris greta emigracijos 
į miestus irgi yra pa
tiektose skaitlinėse. To
dėl tautos didėjimo ko
eficientai čia neatrodo 
džiuginantys "natūra
liu" tautos prieaugliu.

Bet šioje statistikoje 
kuri neoperuoja visais 
gyventojų judėjimo ir 
kaitos daviniais slypi ge
nocido reiškiniai. To
je statistikoje nėra lie
tuvių tautos emigraci
jos skaitlinių. Tai yra 
nėra masinių lietuvių 
tautos "savanoriškos" 
emigracijos į Sovietijos 
plotus. Neturėdami pa
togių sąlygų įsikurti Lie
tuvoje lietuviai, ypač 
specialistai, dažnai iš- 
viliojami kurtis kitose 
tarybų respublikose. Jau 
nuolių ėmimas į Raudo
nąją Armiją masiniai ali
na vyrų prieauglį Lietu
voje. Labai dažnai buvę 
raudonarmiečiai įvilio
jami į tokias gyvenimo 
sąlygas, kurios juos su
laiko Sovietijoje.

Iš kitos gi pusės to
je miestų statistikoje ne 
nurodoma, kiek jėgų vis 
didinamai industrijai im
portuojama iš kitų so
vietinių kraštų?

Tas nuolatinio didė
jimo miesto gyvento
jų skaičius yra dirbtinis 
ne esminis, nutautintas 
gyventojų kaitos povaiz- 
dis. Tai yra pridengtas 
"natūralaus” tautos prie 
auglio genocidas. Jeigu 
didėja miestai, svarsto 
tarybinė statistika, ge
rėja šalies ekonomika. 
Bet mums dar gyvybi-

demokratija ir teise pa
remtą, taiką. Tam reika
lui po I pasaulinio karo 
buvo įsteigta Tautų Są
junga, po 2-jo — Jung
tinės Tautos. Tačiau į 
tas organizacijas dė
tos viltys nepasiteisino. 
Ir kaip jos galėjo pasi
teisinti, jei į Jungtines 
Tautas nuo pat jų pra
džios buvo su visa pagar
ba įsileista Sovietų Są
junga, tikras tautų kalė
jimas, bet iki šiol ne
priimta Vakarų Vokieti
ja, tikrai demokratiškai 
besitvarkanti, ūkiškai la
bai galinga valstybė! Ir 
jei ji kada nors bus įsi
leista tai tik ... lygio
mis teisėmis su Rytų 
Vokietija, vergaujančia 
Sovietijai!

Tuos senus faktus pra 
vartų prisiminti prasi
dėjus "kinų šypsenos" 
ofenzyvai, kuri taip pa
lankiai buvo sutikta be
veik visų amerikiečių, 
išskyrus gal vice-prezi- 
dentą Spiro Agnew. 
Sprendžiant iš dabar įsi 
leistų korespondentų pra- 
nešimų ir fotografijų, 
šimtai milijonų kiniečių, 
suvarytų į komunas, gy
vena jau retai kur sutin - ofenzyvos, 
karnų primityviu būdu. 
Didžiausias pasiekia
mas liuksusas yra dvi
ratis, kuriam įsigyti pra 
monės darbininkas turi 
atiduoti dviejų mėnesių 
uždarbį, o visas dvasi
nis gyvenimas suvestas į 
Mao plokščių minčių iš-, 
mokimą mintinai.’

Dabar norima tokio re 
žimo kamuojamą valsty
bę kviesti į JT su veto 
teise jos Saugumo Tary
boje, o tautinė Kinija, 
radukuota į Taivanąturė 
tų būti eiliniu JT nariu. 
JAV tam iki šiol prieš
taravo, tačiau dabar tas

režimo sąly- 
Tenka apmau- 
nuspręsti: tau-

niai svarbu žinoti, ar 
didėja lietuvių tauta so
vietinio 
gose?
dingai
ta nedidėja. Miestųprie- 
auglio koeficientai, re
miami tarybinio impor
to skaičiais, klaidina ir 
slepia tikrą ir genocidi
nę padėtį. (ar) 

Gegužės 8 d. Ryty Vokietijoje švenčiama "išlaisvinimo" sukaktis.

ULBRICHTAS: — Ei, jūs tenai, išeikit paraduoti išlaisvinimo parade!

nusistatymas keičiasi. 
Žinoma, jei JT dalyvau
ja Sovietija ir panašaus 
režimo valstybės, kodėl 
iš jų turi būti išskirta 
Raudonoji Kinija? Bet 
apie tai besiginčijant už 
mirštama, kad JT esa
moje situacijoje iš viso 
nereikalingos ir net 
kenksmingos. Raudono
sios Kinijos prestižas ne
leidžia jai dalyvauti kar
tu su tautine Kinija ir tas 
suprantama. Raudonajai 
Kinijai tačiau reikalinga 
JAV parama atsilaiky
mui prieš Sovietiją. Ir 
tik ta aplinkybė paskati
no pradėti ’šypsenos 
ofenzyvą, nesukant sau 
galvos dėl Jungtinių Tau 
tų sudėties. JAV reika
lingas ’dia-logas’ su Ki
nija ir jos ji gali rasti 
be JT, apeinant ir palie
kant tolimesnei ateičiai, 
JT sudėtį.

Jei su Kinija, rasit, ga
lima būtų susitarti dėl 
išeities Vietnamo ka
re, tai reikštų smūgį vi
sai taikos organizavimo 
epochai pagal teisinius 
nuostatus. Taįka ir to
liau bus palaikoma kaip 
iki šiol — jėgų lygsva
ra.

Žinoma, tai reikalaus 
kai kurios evoliucijos 
žmonių galvosenoje. Juk 
tuo laiku, kai džiaugia
masi dėl Kinijos taikos 

, jei ji būtų, 
Amerikos laikraščiuo
se piktinamasi dėl kai 
kurių administracijos re
prezentantų draugiškų 
pareiškimų Graikijos vy
riausybei, nors ji nepa
lyginti daugiau duoda 
laisvės negu Mao. Žinia, 
Graikijos valdantiems 
pulkininkams gali prikiš
ti demokratijos meilės 
stoką, tačiau Graikijos 
(kaip ir Turkijos) geogra 
fine būklė yra nepapras 
tai svarbi strateginiai, 
turint galvoje įtempimą 
Artimuosiuose Rytuose. 
Už tat JAV turi palaikyti 
draugiškus ryšius su 
abiem valstybėm su de
mokratija ar be jos. Pa
našiai yra ir su Pietų 
Afrika bei Rodezija. Tos 
valstybės yra laikomos 
raupsuotomis dėl ten įtei
sintos 
nors 
gacija 
laiko
Visa tai veda prie ciniš
kos minties, kad juo grei 
čiau JAV atsikratys TS 
ir JT politikos, juo dau-

segregacijos, 
de facto segre- 
išsilaikė iki šio 

ir šiame krašte.

LVI.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Gegužė — May 7, 1971

Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas V. Maželio nuotr.

PABALIUOS VALSTYBIŲ 

RUSINIMO KLAUSIMAS
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. Vaclo

vas Sidzikauskas / vykdamas gegužės 5 d. su 
Pavergtųjų Tautų delegatais į Europą, spau
dos atstovams padarė šį pareiškimą:

Dabartinėje kintančio
je tarptautinėje padėty
je surasti sovietų pa
vergtųjų valstybių lais
vės bylai atramą ir pa- 
ram ą Vakarų Europos 
sostinėse, taip pat su
tvirtinti bendradarbi avi 
mui su Europoje gyvenan 
čiais sovietų pavergtųjų 
tautų veikėjais, Paverg
tųjų Europos Tautų Sei
mą sudarančių tautinių 
komitetų pirmininkai ge 
gūžės mėn. lankosi Va
karų Europoje. Lietu
vai atstovauti toje misi
joje tenka Lietuvos Lais 
vės Komiteto pirminin
kui. Gegužės 5 d. iš New 
Yorko pakilsime į Pary
žių. Tenai, drauge su 
Lenkijos, Rumunijos ir 

giau jos pasitarnaus sa
vo interesams ir ... tai
kai. O agresija dažniau
sia ... apsimoka.

Vengrijos atstovais, lan- 
kysimės atitinkamose 
valdžios įstaigose ir tu 
rėsime pasimatymus su 
vyriausybės ir parlamen
to žmonėmis. Gegužės 
8 d. dalyvausime Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimo Delegatūros Pran
cūzijai posėdyje. Iš Pa
ryžiaus vyksime į Stras- 
burgą, kur gegužės 10 d. 
prasideda Europos Ta
rybos Patariamojo Sei
mo ir Ministrų Komiteto 
sesija, truksianti visą sa
vaitę.

Čia turėsime bendrą 
posėdį su Europos Ta
rybos Patariamojo Sei
mo Komisija Neatstovau
jamoms Valstybėms. Ti
kimės būsią priimti Pa
tariamojo Seimo pirmi
ninko ir Europos Tary
bos generalinio sekreto
riaus. Praėjusią žiemą 
Danijos delegacijos na
rys Europos Tarybos Pa
tariamajame Seime ir 
taip pat Jungtinėse Tau
tose K. Bogholm’as, bū
damas New Yorke,paža
dėjo Europos Tarybos 
Patariamajame Seime iš
kelti Baltijos valstybių 
rusinimo klausimą. Tuo 
reikalu yra paruoštas ir 
jam pasiųstas atitinka
mas dokumentuotas me
morandumas. Vienas iš 
mano pagrindinių užda
vinių Strasburge bus pa 
simatyti su K. Bogholm 
ir aptarti tos bylos padė
tį ir tolimesnę eigą. (Iš 
pabaltiečių Strasburge 
tik man vienam teks da
lyvauti.

Be to, Europos Tary
bos Patariamojo Seimo 
ir Ministrų Komiteto po 
sėdžiavimo metu bus ge
ra proga susitikti ir pa
sikeisti nuomonėmis su 

(Nukelta į 2 psl.)
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PABALTIJOS
VALSTYBIŲ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
daugelio Vakarų Euro
pos valstybių parlamen
tarais ir vyriausybių at
stovais. (Europos Tary
bą sudaro 17 Vakarų Eu
ropos parlamentų atsto
vai, o Ministrų Komite
tą — tų pačių valstybių 
užsienių reikalų minist
rai.

Ta proga bus galima 
pasiaiškinti ir Vakarų 
Vokietijos 
"Ostpolitik”

vadinamos 
turinys ir 

galimos pasekmės sovie
tų pavergtosioms Euro
pos valstybėms. Be abe
jo, susitiksiu ir Turkijos 
delegacijos narius ir bus 
proga pasikalbėti Bra
žinskų bylos reikalais. 
Turkijos vyriausybės da
bartinis pirmininkas 
Nihat Erim yra buvęs 
Europos Tarybos Pata
riamojo Seimo vicepir
mininkai? ir daugeliui 
europiečių gerai pažįs
tamas.

Pasibaigus misijai Eu
ropos Tarybos Pataria
mojo Seimo ir Ministrų 
Komiteto sesijoje, to
liau teks lankytis kito
se Vakarų Europos sos
tinėse — Bonnoje, Ha
goje, Berne, Madride, 
Londone ir gal Stock- 
holme. Stockholme ypač 
rūpėtų pagyvinti lietuvių 
reiškimąsi Birger Ner- 
man vadovaujamame Bal
tų Komitete, kuriame 
pastaraisiais metais 
veik išimtinai reiškiasi 
tik estai su latviais.

Madride rūpi išsiaiš
kinti lietuvių radijo va
landėlės sutinkami sun
kumai. Londone bandy
siu susitikti ir susipažin 
ti su naujai pertvarky
tojo Baltijos skyriaus Fo 
reign Office pareigū
nais.

Į New Yorką manau 
galėsiu grįžti apie birže
lio 17 d.

OMAHA
• LB Omahos apylinkės 

valdyba balandžio mėn. pa
ruošė ir visiems lietuviams 
išsiuntinėjo biuletenį. Biu
letenį redagavo valdybos se
kretorius J. Navakas. Išlei
dimo darbą atliko naujoji 
bendruomenės valdyba, ku
rią š. m. sudaro: pirm. — 
Julita Burgess, vicepirm. — 
Julius Rūkas, sekr. — Juo
zas Navakas, ižd. — Pau
lius Burgess ir vadovė kul
tūriniams reikalams — 
Kotryna Rukienė.

Tai bene pirmoji Oma
hos bendruomenės valdyba, 
kurioje reikšmingas parei
gas užima moterys, ši val
dyba padarė nutarimą ne
si jungti į Chicagos LB apy
gardą ir pravesti visuotiną 
Omahos lietuvių surašymą.

• Omahos ramovėnai 
vykstančiam į dainų šven
tę chorui ”Rambynas” pa
skyrė 100 dol.

• Jubiliejinėje skautų sto
vykloje Vokietijoje daly
vaus 4 Omahos skautai-ės.

• ALT Sąjungos Omahos 
skyriaus balandžio 25 d. me
tiniame susirinkime išrink
ta naujoji valdyba; pirm.
— Stasys Pangonis, sekr.
— Antanas Šalkauskas ir 
ižd. — Stasys Petrulis.

• Paskutiniųjų savaičių 
bėgyje Omahoje nepapras
tai, sulėtėjo lietuviškų laik
raščių gavimas. Ir ypač tų, 
kurie išleidžiami ne Chica
goje. Kanadoje leidžiami 
lietuviški laikraščiai dažnai 
Čia vėluoja net viena ar 
dviem savaitėm . (vš)

f J//w rašo
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
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ATSAKYMAS DR. B. NEMIC- 
KO, B. BIELIUKO IR V. VAI
TIEKŪNO PAAIŠKINIMUI

Dr. Br. Nemickas, Br. Bie- 
liukas ir V. Vaitiekūnas savo 
paaiškinime (Dirva, 1971.IV.28) 
į mano dr. H. Brazaičiui šį pa
reiškimą — dr. Brazaitis sako, 
kad mano tezė dėl Bendruome
nės noro įvesti 15 savo atstovų 
į Vliką nėra autentiška, nes tą 
procedūrą atlikę dr. B. Nemic
kas, B. Bieliukas ir V. Vaitie
kūnas be Bendruomenės žinios. 
Tegul šie trys vyrai, o ne vie
nas bičiulis pasako, kad tą dar
bą dirbo be Bendruomenės ži
nios, tik tada tikėsiu, rašo, kad 
"toks viešai reiškiamas dr.Bra
zaičiui nepasitikėjimas turi dis
kriminacijos žymių jo visuome
ninei veiklai". Į šį jų niekuo ne 
pagrįstą teigimą turiu pasakyti 
kad vakarų laisvam pasaulyje nė
ra tokio teisės kodekso, kuris 
laikytų sąlyginį (mano pabrauk
ta P.M.) patikėjimą kieno nors 
pareiškimui, pageidaujant ant
ros šalies pasisakymo, diskri
minacija.

Toliau jie sako, kad tų L. 
Bendruomenės 15 atstovų į Vli
ką įvedimą "darė tik savo ini
ciatyva Vliko labui, be
ankštinio pasiaiškinimo su 
bendruomenės organais". Ma
ža to. Iš tolimesnio šio jų pa
aiškinimo matyti, kad, ir ga
vus iš PLB valdybos neigiamą 
pasisakymą, vis tiek šis dar
bas buvo tęsiamas.

PLB valdybai dėl šio prie
vartavimo nepareiškus protes
to, ir visuomenė turėjo pagrin
dą laikyti, kad L. Bendruome
nė pati nori, kad jos tie atsto
vai būtų įvesti į Vliką, o nesu
tikimas pareikštas tik dėl gali
mo Vliko seime balsų daugumos 
nesurinkimo.

Bendrai šiuo jų paaiškinimu, 
mano iškviestu, kiek jis liečia 
šį Vliko ir L. Bendruomenės 
klausimą, esu patenkintas. Ti
kiu, kad jis šiuo klausimu įneš 
daugiau šviesos į mūsų visuo
menę, praskaidrins veiksnių pa 
dangę, parodys kas ir kaip ten 
yra daroma ir koks yra jų tar
pusavis sugyvenimas.

Povilas Mikšys

Santa Monikos lietuvių statybos bendrovės RŪTA, Ine. savininkai, dalininkai ir suinteresuoti pastatą 
pirkti ar butus nuomoti asmenys prie neseniai bendrovės naujai pastatyto septynių butų modernaus pa
stato Santa Monikoje, Kalifornijoje.

LOS ANGELES

• Dainų šventės banketas 
įvyks liepos 4 d. Conrad Hil- 
ton viešbučio puošniose sa
lėse, 720 So. Michigan Avė., 
Chicagoje. Pradžia: 7 vai., 
vakaro kokteilis, 8 vai. va
karienė. Asmeniui $12.50. 
Stalai dešimčiai asmenų. 
Užsakymus su pinigais siųs
ti adresu: Ona Gradinskie- 
nė, 2512 West 47th Street, 
Chicago, III. 60632. Telef. 
(312) 376-1998. Ten pat ki
toje salėje bus jaunimo šo
kiai. Įėjimas tik $2.00 as
meniui.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVO 

KETVIRTIS
Lietuvių Kredito Koope

ratyvas užbaigė pirmąjį šių 
metų ketvirtį $4133.00 pel
nu, likusiu apmokėjus vi
sas išlaidas, kurių stam
biausią poziciją sudaro 
draudimas $1087.00. Pelnas 
bus panaudotas išmokėti 
dalininkų dividentui ir dalis 
bus pervesta į rezervų fon
dą, kuris šiuo metu yra 
$23,363.00. Pranešimai apie 
šiame ketvirtyje atliktas 
operacijas, liečiančias tau
pymo sąskaitas ir paskolų 
numokėjimus buvo neseniai 
išsiuntinėti nariams. Ten 
pat prirašytas ir paskutinis 
dividentas, kurio išmokėta 
$7009.00.

Kooperatyvo balansas šio 
ketvirčio pabaigoje buvo 
$302,269.00. Narių indėliai 
siekė $272,625.00, išduotos 
paskolos — $274,521.00. Ko
operatyvas turėjo 461 narį.

Kooperatyvas yra Lietu
vių Tautiniuose Namuose 
(3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles, Calif.). Duodamos 
įvairių rūšių paskolos: as
meniškos iki $5000.00, ne
kilnojamo turto (mortgage) 
ir automobiliams pirkti. 
Taupytojai gauna iki $2000 
nemokamą gyvybės draudi
mą, o skolininkai paskolin
tos sumos dydžiui iki 
$10,000.00. (m)

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

MALĖ

Tel. (212) 245-7905
SKYRIAI;

New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue-----Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583
Brooklyn, N. Y. 11211, 370 Union Avenue_ _____  384-4952
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue   542-1767 
Boston, Mass. 02127, 389 West Broadway_________268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Aveniie_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road________ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue__ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė*.____ 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Harhtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė._ 365-5255
Hartford, Conn. 06114, Franklin Avenue ______ 246-9274
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard------------- 562-1446
Newa-rk, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street___________274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street___ ,_763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Wgterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
Warren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

Vi, Block North of 12 Mile Road__________ 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė.___ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street-----743-0440

WANTED

TRUCK SPRING FITTER
AND

FURNACE MAN 
Steady work.

WHĖELING SPRING SERV1CE CO. 

23rd & Main St.
Wheeling, West Virginia 26003

304-2330570
(33-37)

WANTED
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINISTS

Experience on Bridgeport Mills.

SURFACE GRINDĘRS
&

GRINDER HANDS
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance.
Blue Cross Insurance, usual benefits. 
Well established jobbing shop on US 
12, ’/£> mile west of Bronson, Mich. 
Community surrounded by lakęs, 
excellent schools. Steady employment. 
Our apprentices are established with 

federal schooling and Glen Oaks Col- 
lege.
Apply call or write for Application 

KENWARD GAGE ENG1NEER1NG 
COMPANY

Box 190 900 W. Chicago
Rt. US. 12, Bronson, Mich. 49028
Call 517-369-5302; 517-369-9419

Week days morning, only
(34-36)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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SUPRASKIME SPAUDOS 

SUNKUMUS
Šiandien jau niekam 

nereikia aiškinti, kokį 
didelį vaidmenį gyveni
me turi spauda ir radi
jas visuose laisvuose 
kraštuose. Tą faktą pa
brėžė ir vicepreziden
tas Agnew. Spauda kuria 
ateitį ir ji pati gali vis
ką sugriauti.

Ir lietuviška spauda iš
eivijoje yra vienas tvir
čiausių lietuvybės stip
rinimo, kultūros kėlimo 
ir talentų ugdymo rams
čių. Viena iš tokių yra ir 
Vilties dr-jos leidžiama 
Dirva, kurios leidimo rū
pesčiai didžiąja dalimi 
tenka ALTS-gos na
riams, todėl Seimui ir 
Vilties dr-jos suvažiavi 
mui artėjant, Dirvos lei
dimas bus taip pat vie
nas iš svarbiausių die
notvarkės klausimų.

Visi organizaciniai 
darbai turi dvi medalio 
puses. Viena pusė mato
ma, reprezentacinė, ka
da laikraštis išleidžia
mas normaliai, pasiekia 
skaitytojus laiku ir greit 
paskelbiamos žinios. 
Bet vos tik Amerikos paš
to pristatymas sunega
luoja, tuoj skaitytojai pa
leidžia eilę kaltinimų vi
siems leidėjams bei re
dakcijoms, niekada ne
pagalvodami, kad ne jie 
kalti ypač šiais įvairių 
streikų ir krašto betvar
kės laikais.

O taip pat yra juk ir

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS

VILTIES LEIDINIUS
J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija.

160 psl.........................................................$3.00
E. čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl.............$5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į, LAISVŲ. Sibiro tremtinės atsi

minimai. Kietais viršeliais. 526 psl........... $6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 

žlugimo. 4'08 psl.  .................................. $5.00,
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 

okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00
Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.........................................................$3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .............. dol. ir prašau atsiųsti man:
...............egz. SIMAS 
.egz. KAD JI BŪTŲ GYVA $..................
.egz. GRĮŽIMAS Į LAISVŲ $..................
...............egz. AGONIJA $..................
............. egz. REZISTENCIJA $..................
...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $.................

Mano adresas: ..................................... ...........................
(pavardė ir vardas)

adresas: .................................................................
(namo numeris ir gatvė)

adresas: .................................................................
(miestas ir valstybė, zip Nr.)

visa eilė kitų nuo leidė
jų nei nuo redakcijų ne
pareinančių kliūčių, pav. 
mašinų gedimas, kas ne
išvengiamai pasitaiko. 
Valdybose be atlyginimo 
dirbą asmenys ne kar
tą turi praleisti tiesio
ginį tarnybinį darbą ir 
rūpintis tais visuomeni
niais reikalais. Niekas 
neklausia, kaip tu esi 
pavargęs ar nemiego
jęs, atidėjęs savo visus 
asmeninius reikalus, pir
ma turi atlikti organi
zacinius įsipareigoji
mus. Pasamdai ant grei
tųjų pavėluotam darbui 
atlikti talkininką, tai daž - 
nai būna taip, kad nei 
Dievui žvakė nei velniui 
kačerga, skundės-i kartą 
vieno dienraščio leidė
jai.

Arba štai kaip ir kiek
vienoj kasdienybėj, susi
ginčiję tarnautojai kar
tais meta darbą ir "su
serga” pasekę New Yor
ko miesto gaisrininkus, 
pačiame spaudos darbo 
įkarštyje. Kur taip greit 
gausi naujų negalėda
mas mokėti dvigubai. 
Leidėjas ar redaktorius 
būna priversti imtis tai
kos angelo pareigų idant 
prieš visuomenę įsipa
reigotas darbas ir užsi
brėžti organizacijos pla
nai būtų laiku įgyvendin
ti.

Kartais į redakciją už 
eina tautietis ir vėliau

PASTABOS II NUOMONĖS

AR NE PER GREITAI SKUBAMA 
Į POLITINĮ DARBA?

Kaip jau žinome, JAV 
LB VI Tarybos sesija, 
susidedanti apytikriai iš 
šešiasdešimt įvairaus 
amžiaus, profesijos ir 
gyvenimo patirties žmo
nių, šių metų sausio 16- 
17 dienomis posėdžiavo 
Philadelphijoje. Svarstė 
įvairius JAV LB ir Ame
rikos lietuvių reikalus, 
pareikšdami savo nuo
mones svarbesniais klau
simais ir priėmė visą 
eilę rezoliucijų. Šitą ne
eilinį įvykį mūsų spau
dos darbuotojai plačiai 
lietuviškajai visuomenei 
pristatė, informavo, ne
retai pavaizduojant bū
dingesnėmis nuotrauko
mis ir aprašymais.

Rodos bėgąs laikas jau 
turėjo naujuosius LB iš
rinktus darbuotojus nuo 
dabar prie "darbo sieto" 
stipriau pririšti, o lietu
vių visuomenė jau lyg 
laukia daugiau naujų in
formacijų, kas jau pada 
ryta ar daroma, bet ne 
Tarybos sesijoje svars
tytus dalykus, jau kelin
tas mėnuo, vis kartoti ir 
nekartą matytas nuo
traukas rodinėti. Laukia
ma naujų darbų.

Vienoje kitoje srityje 
jau ir pakrutama: vienur 
kitur nuvažiuojama, ta
riamasi bendruomeni
niais, kultūriniais ir 
ypač politiniais klausi
mais. Dėl pastarojo čia 
ir norima pasisakyti, 
nes kai kurie dalykai ke 
lia tam tikro rūpesčio.

Dabartinės LB Cent
ro v-bos pareigūnai be 
savo darbo lauko,kuria
me kultivuojama mūsų 
kultūrinės vertybės — 
lietuvybės išlaikymas ir 
jos visokeriopu būdu ir 
įmanomomis priemonė
mis bei keliais puoselė
jimas ir naujoms kar
toms perdavimas laiko
ma vyriausiuoju tikslu 
bei rūpesčiu, betgi jiepa- 
noro mestis ir į kitą dar 
bo lauką, kur triūsia 
VLIKo, ALTo ir LLK 
žmonės.

Čia Amerikoje jau tre
čią dešimtmetį veikia 
ALT sudaryta iš keturių 
pagrindinių politinių gru
pių, didžiųjų susivieni
jimų, federacijų ir sąjun
gų, kurioms rūpi Lietu
vos laisvės reikalai, bet

$................

reiškia nepasitenkini
mą, kad jis nebuvo tin
kamai priimtas, kad ne
pakankamai parodyta dė
mesio, kai tuo tarpu ne 
laiku atėjęs svečias ne
žino ir žinoti nenori, 
kad laikraščio leidimo 
metu eina toks įtemptas 
darbas, jog ir kiekviena 
minutė yra brangi. To
dėl į visus spaudos trū
kumus, o jie ir turtin
giausio krašto spaudoje 
neišvengiami, turėtume 
atlaidžiau reaguoti, ma
žiau kritikuoti, daugiau 
pozityviais įvairiais dar
bais bei lėšomis prisi
dėti.

ALTS-gos ’ ir Vilties 
dr-jos suvažiavimeš.m. 
gegužės 29-30 dienomis 
Philadelphijoje ruoški
mės pasisakyti, ką mes 
kiekvienas atlikome sa
vo organizacijai ir ko 
mes iš jos dar laukiame 
ko mums trūksta, (eč)

Juozas Bubelis 

dabar pradeda atsirasti 
visokių veiksnių - veiks- 
nelių. Ir, atrodo, jeigu 
atsakingi politinį darbą 
dirbą veiksniai nesiims 
efektyvių priemonių dar
bo koordinacijai įgyven
dinti, tai mūsų vienin
gos ir naudingos veiklos 
laikotarpis eis prie galo.

Anksčiau į Washingto 
ną važinėdavo VLIKo, 
ALT ir LLK atstovai, de
rindavo savo darbą kal
bėdami lietuvių daugu
mos vardu. Šiandieną sa
vo adresus Washingtone 
paliko LB, Rezoliucijų 
Komitetas, lietuvių res
publikonų bei demokra
tų partijų atstovai ir vi
sokie ad hoc’ai. Dabar 
Valstybės Departamen
tas ir Kongreso komite, 
tai jau gali pasirinkti iš 
turimų adresų tokius lie
tuvių atstovus, kokie 
jiems geriausiai patin
ka arba išviso nepasi
rinkti. Betgi niekas ir 
negali tokiems lankyto 
jams uždrausti važinėti 
į Washingtoną ir užeiti į 
Baltuosius Rūmus, jeigu 
ten juos įsileidžia ir kal
basi, bet jie neturėtų 
kalbėti visų Amerikos 
lietuvių vardu.

Skaitome spaudoje 
JAV LB oficialią infor 
maciją, kad šių metų ko - 
vo 31 d. LB delegacija 
susitiko su Valstybės 
Departamento pareigū
nais , kur tarp kita ko pa 
liesti šie klausimai: Si
mo Kudirkos grąžinimas 
Amerikon, Valstybės De 
partamento išleistų nau
jų pabėgėlių reikalams 
direktyvų papildymas, 
prašant suteikti pabal- 
tiečiams specialias tei
ses, Pabaltijo valstybių 
reikalo iškėlimas Jung
tinėse Tautose, Baltijos 
skyriaus statusas Vals
tybės Departamente, Lie 
tuvos diplomatinio kor
puso papildymo galimy
bės ir t.t. Į visus klau
simus paprašyta raštiš
kas atsakymas trijų sa
vaičių laikotarpyje. To
liau toje informacijoje 
skaitome, kad pati kon
ferencija užtrukusi dau
giau negu dvi valandas 
ir, esą, pajustas Valsty
bės Departamento nusi
statymas Pabaltijo vals
tybių reikalams skirti 
minimalų dėmesį, sten
giantis neužrūstinti So
vietų Sąjungos, o kas dėl 
Simo Kudirkos išgavimo 
reikalų pareikštas prie
kaištas, kad Valstybės 
Departamentas juo nesi
rūpino.

Pasisakoma, kad "Lie
tuvių Bendruomenės de
legacija svarstomų klau
simų atžvilgiu laikėsi 
griežtai, pabrėždama, 
jog kreipiasi ne tik vi
suotinės lietuvių - ame
rikiečių organizacijos 
vardu, bet ir kaip JAV 
piliečiai, turį Amerikos 
visuomenės užnugarį". 
Tai lyg ultimatumas 
Valstybės Departamen
tui...

Jau prabėgo trijų sa
vaičių laikas, kažin ar 
JAV LB Centro v-ba at
sakymą yra gavusi iš 
Valstybės Departamen
to, o gal po tokios nau
jos ir "sugriežtintos dip
lomatijos" užsisklęs de
partamento durys, kai 

pasielgta contra bonos 
mores.

Nelengva atspėti dėl- 
ko taip drąsiai LB atsto 
vai ryžosi žygiui į Wa- 
shingtoną su tokiumemo 
randumu. O gal tas pada
ryta remiantis JAV LB 
Taybos nutarimu, kur 
sakoma: "Įgalioti Jung
tinių Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Centro 
Valdybą kreiptis į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 
siūlant pradėti pasita
rimus Jungtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenei (JAV LB) 
ir Amerikos Lietuvių Ta 
rybai (ALT) susijungti 
į vieną organizaciją. Ta 
organizacija pilnai atsto 
vautų visai Jungtinių 
Amerikos lietuvių visuo 
menei ir vykdytų visus 
politinius bei kultūrinius 
uždavinius".

Tai gražus užmojis 
reikalingas ramaus ir 
nuodugnaus svarstymo. 
Kol dar nėra sutarta, 
ar tikslu JAV LB Cent
ro v-bai jau dabar im
tis ligi šiol dirbto ALT 
darbo?

Lietuvių Bendruome
nei dera ir toliau laiky
tis tų darbo gairių nuro
dytų Lietuvių Chartos 
dvasioje bei jos ribose. 
Ir čia reikia pripažinti, 

Dabar pats laikas apsispręsti ir registruotis — siųsti vaikus 
mokytis Vasario 16 gimnazijoje! Keista, kad dar reikia raginti ir 
įrodinėti naudą, ypač moralinę ir mokslinę vertę. Ten jaunuolis, 
saviškių bendrabuty gyvendamas ir kasdien nuolatos lietuvių pe
dagogų priežiūroje būdamas — išaugs bei subręs ne tik lietuviš
kesnis, bet ir daug rimtesnis, giliau išprusęs, negu JAV. Argi mū
sų tėvai to dar nesupranta? Argi motinoms, seneliams (tėvukams), 
šeimoms nerūpi, kad savos atžalos išaugtų doros ir nenutautę? 
JAV buityje aplinkos pagundų įtaka tikrai sunkiai sukontroliuoja
ma, net narkotikų pavojai kiekvienam jaunuoliui grasina. Antra, 
pabuvę ten savoje gimnazijoje metus ir kitus — įgaus visapusiš- 
kesnio išsilavinimo, praplės akiračius, nes bus "paragauta Euro
pos kultūros”, įsigyta erdvesnio išmanymo apie pasaulį, apie įvai
rias tautas, papročius, skirtingas mokslo sistemas etc. Trečia, 
paauglio amžiuje, ypač berniukams, visai pravartu patekti po sve
tima ranka bei drausme, nes nuo 12-14 metų vaikai ima bodėtis tė
vų pamokymais, dairosi svetimų pavyzdžių ir jiems greičiau pasi
duoda. Tad tegu jį pagloboja patyrę, atsakingi saviškiai pedagogai, 
nes jie geriau už tėvus žino, kaip jaunuolį nuvairuoti į doro subren
dimo kelią. O dabar dažniausiai tėvai blaškosi po kraštutinumus, 
nežinodami ką bedaryti su šių laikų amerikoniškose laisvėse gen
dančiais vaikais. Irgi žinome, kad daugely Amerikos mokyklų pa
salom veikta įsiskverbę komunizmo apaštalai. Net ir lėšų atžvilgiu 
Vasario 16- g-je mokinio išlaikymas yra gana pigus lyginant su JAV.

• Kai kas iš mūsų laikomeamerikiečius materialistais, pavir
šutiniškais lengvabūdžiais, vaikiškų niekniekiųmėgėjais. Tačiau pa
sirodo, iš didelio kiekio — jų yra visokių. Deja, mums dažniau pa
sitaiko sutikti vis nerimtą juokdarį, tą naujybių gaudytoją arba dole
rio gerbėją. O sunkiau pastebime, kad ir čia yra nemaža gilaus moks 
lo bei savarankaus mąstymo asmenybių. Daug ir meno žinovų, ir 
grynakraujų humanistų, netgi ultraidealistų, kurie ryžtingai savo gy
venimą paaukoja kuriai nors kilniai idėjai.

Palyginkime pvz. amerikiečių pamėgimą knygų. Jie skaito! Ke
lionės krepšin dažnas įsideda knygą. Gimtadienio dovana — knyga 
arba paveikslas, bilietas koncertam. Ir kokios begalės yra knygos 
klubų, gausių nariais. Atrenkamas ypatingesnis veikalas ir — ruo
šiamas knygos pristatymas, supažindinimas su autorium, nagrinė
jimas. Svarbiausia, kad ne vien paimama knyga, bet nuoširdžiai 
domimasi turiniu bei idėjomis, veikėjų atvaizdais, diskutuojama.

• Balandžio mėn. viena savaitė buvo kaip tik skirta knygai. 
Nors anglų kalbos leidinių tiražai dideli, knygos plinta be didelio 
vargo, dažnam autoriui neša tinkamą atlyginimą, betgi kasmet gar
sinama ir ta knygos savaitė -- dar gyvesniam populiarinimui. Ir 
tai nėra vien spaudoj žinia (kaip pas mus pasitaiko), bet vis įvai
riuose miestuose suruošiamos šventės, parodos, paskaitos, skaid
rės, autografų rinkimas ir tt. Tiesiog liūdna, kad mes nė tokio dė
mesio savajai knygai neparodome, nors mūsiškė knygą labiau šau
kiasi pagalbos. Lyg užmiršome, kad esame heroinių knygnešių 
tauta, lyg nejaučiame, kad Lietuvai išvaduoti daug nulems ir spaus
dintas žodis, ir mūsų pačių kultūringumas, dvasinio maisto papliti
mas bendruomenėje. Knygą -- tai ginklas, kuris ardo vergijos 
užtvaras.

• Knygą mėgstančiose tautose kone kiekvienas žymesnis auto
rius turi savo gerbėjų organizuotą būrį — draugiją. Amerikoje ne 
tik savi, bet pagal bendrą kalbą -- ir Anglijos rašytojai pagerbia
mi tam tikrais klubais: Šekspyro, Miltbno, Bairono ir kt. Net yra 
čia Cherlock Holmeso klubų (sakoma, kriminalinius romanus skai
to vyskupai ir prezidentai). C mūsų bendruomenės nariams --ar 
ateitų gąlvon įsikurti pvz. Maironio ar Vaižganto klubą ir protar
piais rinktis draugėn — pasikalbėti apie autoriaus veikalų detales, 
gilintis į veikėjų bruožus, kūrėjo asmenybę? Tokiu būdu žmogus 
savo dvasią išlaikytų gyvą ir vis turtėjančią, vis pažangon žen
giančią. O dabargi štai Draugo Kertinėje bal. 17 d. apie mus taip 
pasakyta: "Ar lietuvio išeivio charakteris tinka literatūrai? Jis 
plokščiai plepus, mėgsta pavalgyti ir gražius namus su gražiais 
baldais... Jis nuobodus ... gali staiga vėl prašnekti tik apie antva- 
landžius, šnapselį, susirinkimėlius, partijėles, atostogėles... užsi
daręs, šneka apie vieną ar dvi temas, kartais net įkyriai nuobo
dus". Taigi, o mūsų didingos įstaigos -- Kultūros bei Švietimo Ta
rybos -- iškilmingai budi ties sava išeivija be paliovos ir — jos kul
tūringumui vadovauja, argi ne?

jog LB atlikta labai daug 
beorganizuojant ir re
miant įspūdingas dainų 
šventes, tautinių šokių 
festivalius, Jaunimo ir 
Kultūros Kongresus, 
sporto ir meno pasirody. 
mus, jau nekalbant apie 
jaunosios kartos auklėji
mo ir švietimo srityje 
daromas pastangas ir va
romąjį didelį darbą. Ji 
jau buvo gerokai išug
džiusi vieningą bendruo
meninę dvasią, tautinį so 
lidarumą, tarpusavio 
susiklausymą ir tole
ranciją, o taip pat ir mei
lę lietuvio lietuviui. Ar 
toks staigus LB posūkis 
į politinį kelią neprisi
dės prie didesnio lietu
vių skaldymosi bei ne
sutarimo? Tiesa, laikai 
mainosi ir mes su juo 
kartu. Gal ateis laikas 
kada LB teks imtis ir po
litinio darbo, bet kol tas 
įvyks, tenka derinti savo 
veiklą su kitais veiks
niais.

Tad, tautiniai bendruo 
meninius ir kultūrinius 
reikalus betvarkant, o 
taip pat politinius ėji
mus bevykdant nepra
raskime taip mums la
bai reikalingos ir būti
nos broliškos vienybės 
ir visur kur akilaus ap
dairumo.
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RUNGTYNĖS SU NACIAIS DĖL LIETUVOS (10)

AIGIAMOSIOS
PASTABOS

Akivaizdoje to fakto, 
kad Reichas pasuko LA F 
atkurto Lietuvos suve
renumo nepripažinimo 
keliu, nebebuvo ir man 
jokios prasmės toliau 
palaikyti santykius su 
pulk. ltn. Graeabe, kuris 
be to, jau buvo nužygia
vęs su vokiečių kariuo
mene į rytus. Baigiant 
mudviejų bendradarbia
vimą, kuris iki Birželio 
23 dienos sukilimo buvo 
sklandus ir paliko man 
tikrai malonių prisimini
mų, liepos 2 d. parašiau 
pulk. ltn. Greabei į fron
tą atsisveikinimo laišką. 
Prisimindamas apie 
mudviejų bendras pastan 
gas prieš sovietinį Lietu
vos okupantą ir išvardy
damas žygius, kokių bu
vau padaręs Berlyne, 
kad palenkčiau Reicho po
litikos vadovus į abipusį 
susitarimą Lietuvos ne
priklausomybės pripa
žinimo klausimu, saky
tame laiške pareiškiau:

— Visi tie žygiai, gai
la, neprivedė prie jokio 
pozityvaus rezultato iki 
šiol. Priešingai. Man bu
vo iš vokiečių Valstybės 
Saugumo Policijos pusės 
pranešta, kad iki tolimes
nio potvarkio nepatik
čiau savo buto be specia 
lauš leidimo.

Taip pat lieku nuo bir
želio 25 dienos izoliuo
tas savo privačiame bu
te ir labai iš vokiečių 
pusės nuviltas.

Pateikdamas visą tai 
Tamstos žiniai, noriu pa
likti Tamstai, didž. 
gerb. Pulkininke, pa
čiam spręsti apie tai,ko
kio psichologinio povei
kio tai turės Lietuvių 
Aktyvistų Sąjūdžiui Lie
tuvoje, o taip pat kokio 
įspūdžio tatai padarys 
viešąjai lietuvių opini
jai ir tai visame pasau
lyje.

Aš negaliu susilaikyti 
nuo klausimo, kokie inte
resai paskatino Vokie
tija tokiu poelgiu sukel
ti lietuvių tautoje blogas 
nuotaikas, stumti ją į nu 
sivylimą, užuot kovos ir 
kraujo draugystę kuri 
tarp abiejų tautų užsi
mezgė, tik dar labiau su
stiprinus nuoširdžiu pri 
pažinimu lietuvių tautos 
norų ir jos aspiracijų.

Aš taip pat negaliu su
silaikyti nepareiškęs 
būkštavimo ar tik Rei
cho Vyriausybė nepuose
lėja minties neleisti lie
tuvių tautos gyvybinei va 
liai reikštis.

Jei tie mano būkš t avi
mai atitiktų tikrenybę, 
tai turiu su giliausiu ap
gailestavimu pasakyti, 
jog tada nei vienaspatrio- 
tiškai įsisąmoninęs lietu
vis nebegalėtų jaustis 
įpareigotas leisti drau
gingumo ir dėkingumo 
Vokietijai jausmams 
viešpatauti savo širdyje.

Tokiu atveju būtų ir 
man nebeįmanoma pagel
bėti jums jūsų uždavi
niuose, kadangi tai nebe
galėtų būti suderinama 
su mano sąžine.

Naudojuos šia proga 
pareikšti jums, didž. 
gerb. Pulkininke, mano 
padėką už ikišiolinį mū
sų draugišką bendradar
biavimą. —

Šio laiško nuorašus bu
vau pasiuntęs su trum

KAZYS ŠKIRPA

pais lydraščiais dr. Pac- 
tzoldui (OKW), dr. Kleis 
tui (Dienststelle von Rib 
bentrop), dr. Leibrand- 
tui (Rosenbergo Valdy
boje), o taip pat pasiunti
niui von Grundherriui, 
Užs. Rkl. M-joje.

Tuo mano laikinas ko- 
oper avimas su OKW, 
kaip "lygaus su lygiu", 
prieš bendrą bolševikinį 
priešą buvo subalansuo
tas istorijai. Jis labai 
man pagelbėjo privesti 
lietuvių tautą prie Birže
lio 23 dienos sukilimo lai
mėjimo, kuriuo buvo nu
sikratyta sovietų okupa
cijos, deklaruotas Lie
tuvos suverenumo atkū
rimas ir paskelbta nau
ja tautinė Lietuvos Vy
riausybė, pastatant ir 
hitlerinę Vokietiją prieš 
įvykusį Lietuvos valsty
bės atkūrimo faktą.

BAIGIAMOSIOS 
PASTABOS

Birželio 19 dienos stip 
riai motyvuotame memo
randume, kurį Pasiunti
nys von Grundherr pri
ėmė Valstybės Sekreto
riaus von Weizsacker au- 
torizavimu, ano meto 
Lietuvos teisinę padėtį 
buvau paryškinęs sekan
čiai:

— Dėl priverstinio 
krašto susovietinimo 
Lietuva, kaip valstybė, 
form aliai nėra nustojusi 
egzistuoti. Tarptautinės 
teisės požiūriu dabar
tinė padėtis Lietuvoje te
gali būti laikoma tik kaip 
svetima krašto okupaci
ja, kadangi:

1) Lietuvos Respubli
kos Prezidentas, kaip 
valstybės suverenumo 
reprezentantas, pasi
traukė iš bolševikinio 
okupanto galios ribų ir 
nepasirašė jokio akto, ku 
ris galėtų būti laikomas 

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

Premija $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdihti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš penkių asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Lietuvos įjungimo į So
vietų Socialistinių Res
publikų Sąjungą legali
zavimu;

2) Lietuva protestavo 
prieš jos įjungimą į So

vietų Socialistinių Respu
blikų Sąjungą;

3) Jokia valstybė pa
saulyje nepateisino So
vietų Socialistinių Res
publikų Sąjungos prievar
tos akto;

4) Visos sutartys, ku 
rias Lietuva, kaip nepri
klausoma valstybė pasi
rašė su kitomis valstybė
mis ir kurios nustato 
Lietuvos tarptautinę pa 
dėtį, jų tarpe ir šių vals
tybių savo laiku padary
tieji Lietuvos d e jure 
pripažinimo aktai, jo
kios valstybės nebuvo pa 
naikinti bei atšaukti. Tad 
jie formaliai lieka galio
je, nežiūrint to, kad, dėl 
krašto okupavimo iš So
vietų Rusijos pusės, sa
kytos sutartys pasidarė 
laikinai nebeįvykdomos;

5) Lietuvos valstybės 
suverenitetas, kaip kad 
seka iš paskutinių dvie
jų punktų, kitų valstybių 
nėra paneigiamas. Kai
po praktišką tam įrody
mą, galima, p vzd., nuro
dyti į faktą, jog didelė 
dalis Lietuvos Pasiunti
nybių ir Konsulatų užsie 
ny toliau pasilieka ir ga
li tęsti savo veiklą.

Praktiškai paėmus, 
Lietuva, kaip atskiras 
valstybinis organizmas, 
tebeegzistuoja dar ir da
bar. Tai seka iš šių fak
tų:

1. Valstybės teritori
ja lieka ta pati, nuo kitų 
Sovietų Rusijos sričių at
skirta ir paties okupanto 
sienos sargybomis už
daryta ir izoliuota;

2. Buvusis krašto val
dymo aparatas (Ministe
rijos ir kiti valdymo or
ganai, kurių pavadini
mus Sovietai pakeitė įko 
misariatus) pasilieka 
toliau egzistuoti, nors 

vis daugiau užpildomas 
bolševikinių komisarų ir 
GPU agentų;

3) Visa tai, kas Lietu
vos ir lietuvių tautos per 
nepriklausomo valsty
binio gyvenimo laiko
tarpį buvo valstybės, kul
tūros ir ūkio srityse su
kurta, šiuo metu toli gra
žu dar nėra bolševikinių 
pavergėjų suardyta, 
nors jie visur pridarė 
gilių griovimo darbų;

4) Dargi pasilieka to
liau lietuvių kariuome
nė, tik pakeista jos pa
vadinimas bei apjungta į 
29-jį rusų raudonosios 
armijos korpusą, kuris 
susideda iš lietuvių ka
rininkų, puskarininkių ir 
lietuvių kareivių. Jis te
beturi savo ginklus ir te 
belieka lietuvių žemėje.

Trumpai pasakius, 
Lietuva tapo tik perkrikš
tyta į 14-ją Sovietų Socia
listinę Respubliką. Tie
sa, viešpačiai bolševikai 
skuba kraštą susovietin- 
ti, bet laikas dar buvo 
per trumpas, kad būtų 
galėję tautinę Lietuvą 
sunaikinti. —

Kitoje sakyto memo
randumo pastraipoje pa
sakyta:

— Lietuvos atveju ten
ka ne sukurti naują vals
tybę, bet atstatyti suve
renumą valstybės, kuri 
dar visai neseniai buvo 
visiškai nepriklausoma, 
visų kitų valstybių pa
saulyje pripažinta pilna
teisiu tautų šeimos na
riu ir kurios valdymosi 
organizmas didžiąja da
limi dar ir dabar te
beegzistuoja. Kadangi į 
dabartinę padėtį Lietuvo 
j e tegalima žiūrėti tik 
kaip į svetimą okupaci
ją, tai galima sakyti, 
jog Lietuva galėtų auto
matiškai grįžti į savaran
kiškų Europos valstybių 
bendruomenę, kai tik 
įvyks jos atsipalaidavi
mas nuo Sovietų Socialis
tinių Respublikų Sąjun
gos ir ji išsilaisvins iš 
jai primesto bolševiz
mo. —

Čia cituoto memoran 
durno vok. Užs. Rkl. Mi
nisterijai pilnas tekstas 
yra paduotas žurnale 
"Lituanistikos Darbai", 
II, 1969 m. psl. 107-120.

Savo 1941 m. birželio 
23 d. herojiniu aktu ir 
lietuvių tautos sudėto
mis kraujo aukomis Lie
tuva buvo tikrai, ne tik 
faktiškai bet ir teisės po
žiūriu atsipalaidavusi sa
vo pačios jėgomis nuo jai 
1940 metais rusų užkerg 
to įjungimo į Sovietų Są
jungą. Pačios Sovietų 
Konstitucijos (XVII Str.) 
nustatyta, jog kiekvienai 
sąjunginei respublikai 
paliekama teisė laisvai 
išeiti iš TSRS. Jokiaspe 
cialinė forma bei sąlygų 
tam išėjimui sakytos 
konstitucijos nenumaty
ta. Todėl, jeigu, priešin
gai elementariniam tei
sės dėsnių supratimui, 
kas nors ir laikytų Lietu
vos įjungimą į Sov. Są
jungą buvus legaliu, tai 
Birželio 23 dienos suki
limu lietuvių tauta buvo 
tuo pačiu Sov. Konstitu
cijos Str. pasinaudojusi 
teise laisvai iš Sov. Są
jungos pasitraukti.

Šitaip pasitraukus iš 
Sov. Sąjungos, Lietuva, 
kad ir trumpam laikui, 
buvo tarptautinės tei
sės požiūriu atgavusi sa 
vo, kaip nepriklausomos 
valstybės, statusą, nes, 
kaip mano birželio 19 d. 
memorandume vok. Užs. 
Rkl. Ministerijai pa

J. GRAUDA

Geroji Kapsuko premijos pusė
Žinomas išeivijai tarybinis žurnalistas Vytau

tas Miniotas apdovanotas Kapsuko premija. Minio
tas žinomas kaipo nenumaldomas iš ei visko jo Balfo 
veiklos demaskuotojas, o, pastaruoju metu ir kaipo 
vienintėlis iš spaudos žmonių, kalėjimo pogrindy
je suėjęs su Simu Kudirka. Ir apie Balfąir apie Si
mą Kudirką Vytautas Miniotas, kaip apvertęs gau
sybės ragą, papylė nuostabių ir tarybiniai-dem as- 
kuojančių pasakų.

Visi tie rašiniai buvo puiki medžiaga ir dėkin
gi skaitiniai išeiviškos veiklos pažintiniuose semi
naruose. Už tai ir pagarba, ir Kapsuko premija.

Mes susinešėme su premijuotu Vytautu tam tik
rais kanalais.

— Ar tikrai skelbia išeivių spauda, kad gavai 
kapsukinę premiją? — buvo pirmas klausimas.

— Tikrai, aš esu apdovanotas šlovingąja Kap
suko premija, — sekė atsakymas. — Tuo aš esu iš
keltas tarp savo kolegų ir ateitis man atrodo nepaly
ginamai šviesesnė. Aš galiu gauti užduotis keliauti 
į kapitalistinį užsienį ir vietoje vykdyti nacionalis
tinių atplaišų demaskavimo tarnybą.

— Reiškia, buvo klausimas, kad ir išeivių spau. 
da retkarčiais skelbia teisingas žinias, paskelbusi 
apie sveiko premiją?

— Šį kartą aš turiu sutikti su tuo, — buvo at
sakymas, — bet nereikia užmiršti, kad tai buvo tik
tai pusė tiesos. Atplaišinė išeiviška spauda nedrįso 
paskelbti, kad šlovingoji Kapsuko premija man 
buvo paskirta už balfininės kontr-revoliucijos de
maskavimą.

— Kuo pasireiškia baltinė kontr-revoliucija? 
— buvo klausimas kapsukiniam laureatui.

— Balfas siunčia maisto siuntinius esantiems 
Sibiro pločiuose laisvanoriams lietuviams, komu
nizmo statytojams taigoje ir tundroje, ir tuo ska
tina juos nepasitikėti tarybinių bazių pajėgumu. Ka
da gi jie ima nepasitikėti tarybinėmis provianto ba
zėmis, sėjama anti-režiminė sėkla. Taiyrapirmas 
ženklas, kad Balfas skatinakontr-revoliuciją šalies 
periferijoje.

— Ir ką padarei, kada išanalizavai šitokią pa
dėtį?

— Pasiekiau tai, kad maisto siuntinių gavėjus 
pradėjo budriai sekti valstybės ir socializmo saugu
mo aparatas.

— Rašei gi ir apie Simą Kudirką, — buvo 
klausimas. — Kokie to rašymo rezultatai? Kiek 
čia ryšio su kapsukinę premija?

— Čia taip pat labai apčiuopiamas ryšys, — 
sekė atsakymas. — Gal atsimeni, buvo pirmosios 
žinios, kad tas jūreivis gyvena naujame bute Klai
pėdoje?

— Tada visas pasaulis stebėjosi, — sekė mū
sų atsakymas.

— Tai AŠ gyvenu dabar naujame bute, — bu
vo išdidus atsakymas. — Tai buvo žinia, kad už 
pasikalbėjimą su tuo kaliniu, aš, žurnalistas, ga
vo naują butą, o beraščiai amerikiniai rašeivos vis
ką sumaišė. Tai AŠ už tą pasikalbėjimą aprūpintas 
nauju butu. Ar aišku, kokia apčiuopiama nauda se
ka iš šlovingosios Kapsuko premijos?

— Aišku, — buvo pridusintas atsakymas iš 
šiapus. •

reikšta, didelė dalis lais
vojo pasaulio valsybių 
Lietuvos inkorporavimo 
į Sov. Sąjungą nebuvo 
pripažinusi ir iki šiol 
nepripažįsta. Juo labiau 
kad paties Birželio 23 d. 
sukilimo legalumas ne
gali būti kvestijuonuo- 
jamas. Pagal Valstybės 
Konstitucijos 1 str. Lie
tuvos valstybės "suvere 
numas priklauso pačiai 
tautai". Tą savo suvere 
numą lietuvių tauta ir 
buvo, su ginklu rankoje 

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Vž metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., Vž metų 
7 dol.

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

Parašas ............................. -.......................

Adresas ...................................................................~

pademonstravusi tiek di
diesiems savo kaimy
nams, prieš tai prekia
vusiems jos likimu, o 
taip pat ir visam lais
vajam pasauliui.

(Pabaiga kitame nr.)

STEEL BROKERS WANTED
round trips, points between Michigan 
and Northeast Ohio. Mušt be able to 

pass 1CC physical. Ovvner operators, 
permanent leased.

WHITE STAR TRUCKING INC.
Call 216-456-0026 ask for

Mr. DiPerna
An Eųual Opportunity F.mployer 

(30-36)
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TRAVIATOS TEMA...
...ĮSPŪDŽIAI PO PIRMOJO SPEKTAKLIO

Mėgėjų spektaklio ver
tinimas visados susidu
ria su nemažais keblu
mais. Jei profesionalai 
klysta ar yra netobuli, 
kritiko ar recenzento pa
reiga yra tai konstatuo
ti. Šių eilučių autorius 
yra atpalaiduotas nuo tos 
pareigos, nes vienintėlis 
kriterijumas mėgėjų pa
statymui yra jo pasiseki
mas publikoje. Jei jai pa
tiko — viskas buvo ge
rai.

Tai prisiminiau lauk
damas naujo (antrojo) La 
Traviatos pastatymo 
premjeros. Traviata, 
kaip žinia, yra beveik lie
tuviška opera, nes jasa
vo pirmuosius žingsnius 
pradėjo Lietuvos Valsty
binė Opera ar tiksliau 
tariant ta grupė iš kurios 
toji valstybinė opera iš
sivystė.

Savo valstybine opera 
gerokai didžiuojamės ir 
pagal solistės Kardelie
nės teigimą Naujienose, 
ji buvusi kone profesiona
lizmo viršūnė. Tiesa, 
turbūt, buvo kiek kito
kia. Žinia, kai kurie pas
kutiniųjų Nepriklausom y. 
bės metų pastatymai, 
ypač rusų operų, buvo 
aukštoko lygio, tačiau, 
aplamai imant, pagal Jur
gį ir kepurė. Gerai ope 
rai išugdyti reikia laiko 
ir sąlygų. Pastangų tai 
netrūko ir kai kurie 
anais laikais besisieloją 
kultūra žmonės net tei
gė, kad tokia, kokia ji bu
vo, mūsų opera buvo per 
didelė prabanga besiku
riančiai valstybei, ku
rios gyvenimo standar
tas buvo vienas žemiau
sių Europoje. Turėjome 
tačiau pusdievį Kiprą 
Petrauską ir jam sukūrė - 
me maldyklą...

***
Ilgėlesnė įžanga buvo 

reikalinga žiūrovų nuo
taikų paaiškinimui. O jų 
didelei daliai Traviata 
yra susijusi su tėvynės 
prisiminimu.

Faktinai, Kauno ope
ra su Traviata prasidėjo

atsitiktinai. Ji buvo pa
sirinkta dėl to, kad leng
vai pastatoma. Dabar
tinė chicagiškė Travia
ta irgi buvo pasirinkta 
prozaiškais sumeti
mais, nors su kai ku
riuo skirtumu. Kauniš
kiai ją pasirinko ir dėlto 
kad jai reikėjo mažo 
choro. Chicagiškis ope
ros choras yra jos pasi
didžiavimas ir, palygin
ti, labai gausus — apie 
80 asmenų. Traviatai už
tektų pusė jo, bet tai 
reikštų choristų ’išskri 
ningavim ą ’, kas būtų
biaurus nedėkingumas 
už ilgametę darbuotę — 
choras juk ir išlaikė per 
15 metų mūsų chicagiš- 
kę operą. Kad tiek daug 
žmonių sutalpinus sce
noje, negalima buvo jos 
užimti dekoracijomis, 
kurios buvo, sakytu
mėm, kuklios, veikian

LA TRAVIATA
G. Verdi opera, statyta Chicągos Lietuvių Operos Mari
jos Aukš. Mokyklos salėje, Chicagoje, 1971 m. gegužės 1 d.

Violeta — Daiva Mongirdaitė
Flora — Nerija Linkevičiūtė 
Alfredas — Stefan Wicik 
Žermonas — Algirdas Brazis

Choreografija Jaunučio Puodžiūno, Scenovaizdis — Jur
gio Daugvilo.

Dirigentas - režisorius: Aleksandras Kučiflnas

čios tik užuomina, bet 
labai skoningos.

Traviata Chicagoje 
buvo pasirinkta dėl jos 
sukaktuvinės (50 metų 
nuo pirmojo spektaklio 
Kaune) reikšmės ir dėl 
to, kad ji lengvai pasta
toma, nes jau nebuvo li
kę laiko pasiruošti kitam 
naujam pasatatymui — 
V.K. Banaičio Jūratės ir 
Kastyčio paruošimas 
scenai reikalauja ilges
nio laiko tarpo.

***
Aleksandro Kučiūno, 

kuris su trumpa pertrau
ka, vadovavo visiems 
chicagiškės operos pa

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖ 
SĄJUNGA

SAVO SUVAŽIAVIMO PROGA 
RUOŠIA IŠKILMINGĄ

BALIŲ,
KURIS ĮVYKS Š. M. GEGUŽĖS 

29 DIENĄ, SHERATON HOTEL, 
1725 J. F. KENNEDY BLVD., 
PHILADELPHIA, PA. 19103.

Pradžia 8 vai. vakaro. Baliaus metu gros 
neolituanų orkestras iš Chicągos ir 

dalyvaujant solistei Vandai Stankienei.
ĮĖJIMAS 12 DOL. ASMENIUI.

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti. 
Bilietus iš anksto galima įsigyti pas ALT S-gos Seimo 
rengimo Komiteto pirmininką Vincentą Gruzdį, 1025 
W. Wingohocking St., Philadelphia, Pa. 19140, telef. 
GL 7-1533 ar skyriaus pirmininką Vytautą Matonį, 
872 N. Woodstock St., Philadelphia, Pa. 19130, telef. 
CE 6-7923.

Baliuje bus progos ne tik pasilinksminti, bet ir 
iš visos Amerikos. Rūbai vakariniai. 

statymams, pasirody
mas buvo sutiktas ploji
mais ir vos orkestrui 
pradėjus uvertiūrą da
rėsi aišku, kad spektak
lis susilauks pasiseki
mo. Uždangai prasi
skleidus Daiva Mongir- 
daitė pasirodė esanti pui
ki Violeta, o choras iš 
pradžių lyg nedrąsus, 
spektakliui tęsiantis, di
rigentui raginant pasi
rodė visu savo stipru
mu ir grožiu.

Prisiminus Kiprą Pet
rauską, iš lenkų ‘pasi
skolintas ’ Stefan Wicik 
atrodė mažiau įspūdin
gas, ne pats virsdamas 
centriniu personažu, bet 
užleisdamas tą vietą 
Mongirdaitei, kas, tarp 
kitko, ir buvo kompozito
riaus sumanyta. Wiciko 
garbei pridurtina, kad 
jis išmoko gražiai lietu
viškai dainuoti. Algirdas

Gegužės 1 d. Lojalumo parade Clevelande dalyvavo ir grupė lietuvių su keliais automobiliais. Nuo
traukoje pirmame automobilyje Žagarskas ir Aukštuolis su JAV ir Lietuvos vėliavomis važiuojant Su
perior gatve. J. Garlos nuotrauka

Brazis, jei prisiminimai 
neklaidina, buvo tolokai 
iki Antano Sodeikos, to 
geriausiais metais. Dai
nininkų veiklos amžius 
yra, deja, ribotas. Ge
ra buvo Nerija Linkevi
čiūtė — Flora. Iš kitų 
solistų savo laikysena 
grakščiai išsiskyrė Ju
lius Savrimavičius.

***
Dabar ir prieš 50 me - 

tų matytų Traviatos spėk 
taklių įspūdžiams mai
šantis... Statant Kaune 
Traviata neturėta atitin 
karnų operos veiksmo 
epochai rūbų. Vyrai ir 
moterys buvo iškilmin -

gai pasipuošę pagal 
1920 metų madą ir savo 
privačius išteklius. Tas 
turbūt atpalaidavo nuo 
bet kokio didesnio rūpes
čio detalėm. Atsimenu, 
kad kai kuriuos daugiau 
nusimanančius papiktino 
ir vėlesniuose spektak
liuose primadonos Ga- 
launinės pasirodymas 
su ... rankiniu laikrodė
liu. Tikrosios Violetos 
laikais jų dar nebuvo.

Chicagiškiame spek
taklyje puošnūs ir veiks
mo epochą atitinką rūbai 
buvo paskolinti iš Lyric 
Operos ir visiems labai 
gražiai tiko. Tarp kitko 
krito į akis, ypač stebint 
Wiciką, kad Traviatos 
epochos herojai vaikš
čiojo panašiai apsiren
gę į nūdienius dabitas. 
Kas vėl veda prie min
ties, kad prasidėjus sen
timentalizmo renesan
sui (atsiminkime ’Love 
Story’ pasisekimą), Tra
viata gal dar nebus galu
tinai pasenusi, kaip dar 
neseniai atrodė. Spren
džiant iš publikos katu
čių, taip tikrai yra. VM.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Solistė Vanda Stankienė.
susitikti senai matytų draugų bei pažįstamų atvykusių

Nr. 35 — 5

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 

SĄJUNGOS SEIMO

įvykstančio 1971 m. gegužės mėn. 29 ir 30 dienomis 
Philadelphijoje (Sheraton Hotel,

1725 J. F. Kennedy Blvd., Philadelphia, Pa. 19103),

DARBOTVARKĖ

šeštadienis, gegužės mėn. 29 d.
10:00-11:00 Registracija
11:00-12:30 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis

1. Skyriaus pirmininko Vytauto Matonio 
žodis

2. Himnai
3. Sąjungos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas
4. Mirusiųjų narių pagerbimas — Vaclovas 

Mažeika
5. Tautinė idėja lietuviškos išeivijos veiklo

je — Dr. Jonas Balys
6. Sveikinimai

12:30-2:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Seimo komisijų sudarymas
4. Sąjungos Valdybos pranešimas
5. Revizijos Komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų

2:30-3:30 . Pertrauka
3:30-5:30 Darbo posėdis

1. Liet. Tautinio Sąjūdžio Vadovybės prane
šimas — Dr. Bronius Nemickas

2. Pranešimas ALTO reikalais — Eugenijus 
Bartkus ir Teodoras Blinstrubas

3. Pranešimas BALFO reikalais — Emilija 
Čekienė

4.. Pranešimas Naujosios Vilties reikalais
5. Diskusijos dėl pranešimų

8:00 Banketas
Programoje solistė Vanda Stankienė ir Neo- 

.lithuanų orkestras (iš Chicągos)
Sekmadienis, gegužės mėn. 30 d.

10:00-12:00 Darbo posėdis
1. Skyrių atstovų pranešimai
2. Sąjungos skyrių veikla — Bronius Tiškus
3. Diskusijos dėl pranešimų ir dėl bendros 

veiklos
12:00-2:00 Darbo posėdis

1. Mandatų komisijos pranešimas
2. Nominacijų komisijos pranešimas
3. Rinkimai

a) Sąjungos pirmininko ir valdybos narių
b) Revzijos komisijos
c) Tarybos

4. Nutarimų komisijos pranešimas
5. Kiti klausimai ir sumanymai
6. Seimo uždarymas

2:00-3:00 Pertrauka
3:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

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

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

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!
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Untibendruomeniskumo bendruomeninkų beieškant (15) Dr. k. Butkus

DEMOKRATINIAME PROCESE 
KATĖ NEPERKAMA MAIŠE

Demokratiniuose kraš
tuose įprasta, kad kan
didatai priešrinkiminė
je akcijoje patiektų rin
kėjams savas progra
mas, kuriose jie išdėsty
tų savo pažiūras ir nu
sistatymus juos renkan
tiems rūpimais klausi
mais. Šias programas 
kandidatai pateikia indi
vidualiai, arba per juos 
rinkimams išstatančias 
grupes - partijas. To
kioje • rinkiminėj proce
dūroj rinkėjų dauguma 
turi didelę reikšmę įpo- 
rinkiminės veiklos plano 
sudarymą.

Tokioj demokratinėj 
santvarkoj ir kandidatai 
turi skaitytis su daugu
mos valia ir projektuo
jamos veiklos programo
je įtraukti tokius daly
kus, kurie rinkėjų dau
gumai yra svarbūs. LB 
veiklos nustatyme JAV 
lietuviai - rinkėjai įta
kos neturi, nes kandida
tai savo planų nepatei
kia. Pavieniui nelengva 
tas padaryti. Susigrupa- 
vimams yra priešingas 
dabartinis LB santvar
kos aptarimas. (Prakti
koje dalis bendruomeni
ninkų to nesilaiko.)

LB-nės santvarkos te
oretiniam aptarime yra 
prigijęs apolitinis — ne- 
grupinis reiškimosi bū
das. Tvirtinama, kad rei
kia LB rinkimuose ir jos 
veikloje dalyvauti indi
vidualiai — be partinių 
-grupinių įsipareigoji

mų. To pasėkoje dauge
lis į JAV LB-nės orga
nus kandidatavusių as
menų buvo renkami be jo
kių jų programinių pasi
sakymų Bendruomenei 
rūpimais klausimais. To
kiu būdu rinkėjai neturė
jo jokios galimybės įtai
goti į LB veiklos gairių 
nustatym ą. Kandidatams 
savo planų iš anksto ne
paskelbus, nebuvo įma
noma tuo reikalu pada
ryti atranką. Populia
riai išsireiškus — ka
tes reikėdavo pirkti mai- 
S G • • •

RINKĖJŲ ĮTAKOS 
SUVARŽYMAS LB

Pirmoji Taryba buvo 
renkama iš vieno sąra
šo visose JAV-se. Iš
rinktųjų tarpe pakliuvo 
visuomenei plačiau žino
mi asmenys. Tas, žino
ma nieko blogo. Bėda bu
vo tik ta, kad rinkėjai, 
iš anksto nežinodami šių 
asmenų nusistatymo spe
cifiniais LB klausimais, 
neturėjo įtakos į LB 
veiklos plano sudarymą, 
nei į jo vykdymą. Iš ki
tos pusės, net ir Tary- 
bon išrinktieji, iš anks
to nepateikę konkrečių 
projektų rinkėjams, ne
galėjo žinoti ko iš tiesų 
JAV lietuviai pageidau
ja. Žodžiu, abipusiai bu
vo visiška komunikaci
jos stoka specifiniais LB 
veiklos klausimais.Svar
bus demokratinio proce
so momentas — rinkė

jų daugumos valia bei 
įtaka nebuvo ir tebėra 
nežinoma JAV LB-nė- 
je-

Vėliau rinkimų būdas 
buvo pakeistas rinkimi
nėm apygardom. Tų apy. 
gardų bei Tarybos ren
kamų atstovų skaičius 
prieš kiekvienus rinki
mus buvo visaip mani
puliuojamas iki prieita 
prie skundų ir LB Gar
bės Teismo įsikišimo. 
Pastarasis privedė prie 
rinkimų datos kaitalio
jimo ir sukėlė nemaža 
audros. Audros įkaršty
je dalis Bendruomenės 
veikėjų nebekandidatavo 
Tarybon. Dalis balsuoto 
jų, protesto vardu, rinki 
muose nedalyvavo. Pro
testuota, greičiausia, ne 
tiek dėl rinkiminių apy
gardų bei Tarybos atsto
vų skaičiaus nuolatinio 
kaitaliojimo, kiek dėl kai 
kurių bendruomeniškų 
užkulisinių intrigų bei 
vedamų varžybų metodų 
vartojimo siekiant įta
kos Taryboje.

APOLITINĖS VEIKLOS 
SAMPRATA TEORIJOJ 
IR PRAKTIKOJ

Bendruomeninėje veik
loje reiškimąsis apoli
tiniu principu gana gra
žiai skamba teoretinia
me šios veiklos metodų 
aptarime.

Tokia LB veiklos kon
cepcija buvo, atrodo, pa
traukli ir LB idėjos kū
rėjams, dar prieš dvi

dešimtmetį šios veiklos 
rėmus projektuojant. 
Tiesa, Europos DP sto
vyklose gyvenant idea
listinio nusiteikimo bu
vo daugiau ir aplamai vi 
sų to išeivijos lietuvių 
tarpe, bet, ir žaizdos 
Lietuvą paliekant dar ne
buvo už gi j ę. Jos padėjo 
išlaikyti idealistišką nuo- 
taiką mūsų tarpe.

Anuomet dėl šių sieki
mų buvo daug lengviau 
surasti bendrą kalbą. 
Laikas ir išeivijos są
lygos randais aplopė 
Lietuvos palikimo žaiz
das. Grumtynės su kas
dienybe dėl išsilaikymo 
ir dėl išlikimo, apgesi
no idealistinį mūsų nusi
teikimą kitų lietuvių at
žvilgiu. Individų - idea
listų skaičius LB veik
loje sparčiai sumažėjo 
ir dėl eilės kitų prie
žasčių.

Absoliutus idealisti- 
nės-apolitinės ir indivi- 
dinės LB santvarkos su
pratimas ir, svarbiau
sia, jo visapusiškai tiks - 
lūs įgyvendinimas dvi
dešimties metų perpsek- 
tyvoje sunkiai besupran- 
tamas. Jis dar mažiau 
bepateisinamas bei gin
tinas. Juoba, kad ligšio
linė LB veiklos praktiš
koji raida JAV-se aiš- 
kiai rodo, kad tokia ab
soliučiai apolitinė-indi- 
vidinė veiklos forma nie
kados nebuvo pilnai įgy
vendinta. Tai greičiau 
yra utopinis siekimas. 
Pragmatizmas reika
lauja šio atsisakyti.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

This card 
praves you're you.

Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tokiu būdu 
jūs visada turėsite neabejotiną asmens identifikaciją, nesvarbu kur jūs bū
tumėte ir kokiu tikslu norėtumėte tai panaudoti.

Priedui niekas kitas, išskyrus jus, negali ja pasinaudoti. Net jeigu ji 
būtų pamesta ar pavogta, jums nereikia rūpintis. Jūs nebūsite atsakingas 
jos panaudojimą. Nei vienai minutei. Nė už vieną centą.

Ir kadangi, tai yra labiausiai respektuojamo pasaulyje banko kortelė, 
tai duoda jums kredito teisę bet kur. Nėra patarnavimo mokesčio už pirki
nius jeigu padengiate prisiųstą sąskaitą 25 dienų laikotarpyje.

Ateikite ir prašykite veltui 
duodamos korteles bet kuriame ti CLEVELAND TRUST
Cleveland Trust banke.

AUTHORtzeO SIGNATURC

(lt VI LAND TRUST

BankAmericard

NEW YORKO LIETUVIU ŽINIOS

• Kad Ji būtų Gyva, to
kia antrašte iš spaudos iš
ėjo Emilijos čekienės kny
ga, kurioje yra sutelkta 
daugybė aktualių klausimų. 
Ji uždeganti, nes parašyta 
pagaunančiu žodžiu ir gi
liu įsijautimu. Ji skirta Lie
tuvai ir ji ateina pas skai
tytojus, kad juos sustiprin
tų ir padrąsintų mūsų ko
voje už Lietuvos laisvę.

Š. m. gegužės 16 dieną, 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Co- 
lumbo Vyčių salėje, 86-22 
85 Street, Woodhaven, N. 
Y. įvyks knygos pristaty
mas lietuvių visuomenei.

Programoje akademija ir 
vaišės. Pagrindiniu kalbė
toju bus rašytojas Paulius 
Jurkus. Išleido Vilties lei
dykla Clevelande. šią kultū
rinę popietę ruošia ALT 
S-gos Richmond Hill sky
rius.

Maloniai kviečiame atsi
lankyti.

Į šį suvažiavimą atvyks
ta LF Tarybos pirm. dr. G. 
Balukas, Valdybos pirm. dr. 
K. Ambrozaitis ir kiti Fon
do vadovybės asmenys pa
daryti savo svarbius ir įdo
mius pranešimus ir išklau
syti šio suvažiavitno balso, 
taigi, tautos balso, šis su
važiavimas rytų pakraščio 
LF nariams — nuo Bostono 
iki Vašingtono ir nuo At
lanto vandenyno iki Pocono 
kalnų — yra gera proga pa
žinti LFondą iš arti, gauti 
betarpinį Fondo darbų vaiz
dą ir nustatyti savuoju su
pratimu to Fondo naudin
gumą mūsų lietuviškai vi
suomenei.

Tą pačią suvažiavimų die
ną, bet jau vakare, bus 
banketas su’ cocktail’ 
pradžia 8 vai. vakaro. Ban
keto metu meninės progra
mos atošvaistėj bus įteikia
mos premijos apdovanotie
siems, kurių tarpe yra ir li
teratūrinė, tekusi poetui K. 
Bradūnui. Banketą organi
zuoja ir bus jo šeimininku 
New Yorko lietuvių dvigu
bas — LB ir ALTos — pir
mininkas Aleksandras Vak- 
selis.

Šis New Yorko LF trejo
pas metinis darbas, atlieka
mas trijų komisijų dabar, 
yra stropioj koordinacijoj 
dr. Juozo Kazicko — vieno 
LF Tarybos narių. Jo atsi
dėjimas LFondui čia New 
Yorke yra nuostabiai ryš
kus ir LF labui jis, tiesiog, 
"judina žemę”. (ad)

LF VAJUS

Lietuvių Fondo Vajaus 
Komitetas New Yorke savo 
š. m. gegužiniame užsimoji
me vykdo trejopą darbą. 
Laiškais apeliuoja į lietu
vius nesigailėt L. Fondui 
aukų; per radiją, spaudą ir 
telefoną kviečia Atlanto pa
kraščio LF narių suvažia
vimą ir, pagaliau, pabaigai 
— visų pastangų ir darbų 
apvainikavimui — ruošia iš
kilmingą banketą.

Vajaus darbus laiškais 
vykdo komisija, vadovauja
ma inž. A. Sabalio, ir tas 
visas darbas atsirems į la
bai svarbų suplanuotą įvy
kį — Amerikos Atlanto pa
kraščio LF narių suva
žiavimą, kviečiamą š. 
m. gegužės 15 d. (šeštadie
nį), 9 vai. ryto — New 
Yorke, International Hotel 
(prie Kennedy Intern. Air
port) patalpose. Laiškams 
adresas toks: International 
Hotel, Jamaica, L. I., New 
York 11430 (telefonas — 
212-995-9000).

GRAFIKOS PARODA 
NEW YORKE

Gabijos leidykla balan
džio 24-25 New Yorko lie
tuvių Kultūros židinyje su
ruošė lietuvių dailininkų 
grafikos darbų parodą, ku
rioje dalyvavo 10 dailinin
kų, 4 iš jų moterys. Buvo 
išstatyta 62 grafikos dar
bai, užėmę visą pirmąjį 
Kultūros židinio aukštą. 
Parodos atidarymo proga 
kalbėjo dail. Albinas Els- 
kus. Parodos organizatorius 
Juozas Sodaitis pažymėjo, 
kad ši grafikos paroda yra 
jau sentintoji iš eilės: buvo 
pradėta New Yorku, vėliau 
sekė Baltimorė, Philadel- 
phia, Bostonas, Detroitas ir 
Clevelandas. šioje parodoje 
matėsi grafikos darbai — 
medžio ir lino raižiniai, 
ofortai, litografijos — šių 
dailininkų: V. Krištolaity- 
tės, M. Stankūnienės. A. 
Tamošaitienės, N. Palubins- 
kienės, R. Viesulo, V. Rato, 
V. Igno. J. Sodaičio, P. La
pės ir T. Valiaus. Paroda 
turėjo gražu pasisekimą.

(vi)

A

Sears
SPlllNG 
MOMUIAT 
SALE

Sears nioniiinent says so inuch, so beautifiillv.

Dabar sumažintos kainos vasaros metu įrengimui

Antique Gray 
Monument 

40* x 24* overall size 
Reg. $289.95 $Ot?Q88 
N0W ONLY

Antiąue Gray Marker
Reg. $84.95 Now Only *7488

Diamond Red Marker
Reg. $99.95 Now Only $8988

Bronza Marker—Imperial Line
Reg. $124.95 Now OnlyS109««

Skambinkite arba rašykite susitikimui jūsų namuose jūsų 
patogumui! I kainą įskaitytas pristatymas 50 mylių spin
duliu nuo krautuvės (išskyrus kapinių sąskaitas). Naudo
kitės Sears Convenient Credit Plan.

Send jor Free Brochure 
and further information

Name

Addrees I
City

Phone •

Išpardavimas iki 
birželio 15.

Sears
West llOth-Lorain

251-3100
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L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIDYSIS KONCERTAS
DARBINGAS ALT S-GOS 

CLEVELANDO 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

1971 m. gegužės 22 d. (šeštadienį), 7:30 vai. vak. (punktualiai)
NAUJOS PARAPIJOS SALEJE — 18022 NEFF ROAD

PROGRAMOJE:
MIŠRUS, VYRŲ IR MOTERŲ CHORAI *SU SOLISTAIS, TAUTINIAI ŠOKIAI, KANKLIŲ IR PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS,

Šis koncertas skiriamas Čiurlionio Ansamblio 
išvykai į Pietų Ameriką paremti.

ĮSIGYKITE GAUNAMI: šv. Jurgio parapijos salėje po liet, pamaldų
IŠ ANKSTO. ir Prie įėjimo.

Po koncerto pasivaišinimas.

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti.

KVIETIMAI: 6, 5, 4, 3 dol., moksleiviams 2 dol.

UŽSAKANT TEL. skambinti: J. Malskis — 486-9165, I. Bublienė — 
481-8854, V. Plečkaitis — 731-7699, F. Eidimtas — 692-1129. 
O. Jokūbaitienė — 681-9143.
Č. A. IŠVYKOS P. AMERIKON VYKDOMASIS KOMITETAS

Praeitą sekmadieni, ge
gužės 2 d. įvykęs Lietuvių 
Namuose ALT S-gos Cleve
lando skyriaus susirinkimas 
buvo darbingas ir visais at
žvilgiais optimistinis, paro-
dęs, kad skyriaus nariai ne
nuleidžia rankų ir ateity 
pasiruošę aktyviai veikti.

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Garmus, pakviesdamas į 
prezidiumą pirmininku A. 
Laikūną ir sekretoriumi 
Šiaučiūną.

Vykdant užsibrėžtą dar
botvarkę, valdybos pirm. 
A. Garmus padarė išsamų 
pranešimą apie praeitų me
tų skyriaus veiklą, kuri, 
reikia pripažinti, tikrai bu
vo sėkminga, papildžiusi 
skyriaus iždą, kas įgalino 
skyrių skirti didesnę auką 
Dirvai ir kitiems kultūri
niams reikalams.

Pirmininko ir revizijos 
komisijos pranešimai buvo 
susirinkimo priimti ir per
eita prie naujos valdybos 
rinkimų, kuri išrinkta šio 
sąstato: pirmininkas Jonas 
Mockus, vicepirm. Karolis 
Morkūnas, sekretorius Ka
zimieras Karalis, iždinin
kas Vytautas Stuogis ir pa
rengimų vadovas Stasys 
Lukas.

Į revizijos komisiją iš
rinkti Mackus, Budrienė ir 
Stankevičius.

Po to, susipažinus su 
ALT S-gos cv aplinkraš
čiais, į Philadelphijoje vyk
stantį ALT S-gos seimą, be 
tarybos narių A. Laikūno 
ir K. S. Karpiaus ir skyr. 
pirmininko J. Mockaus, at
stovais dar išrinkti K. Ka
ralis, V. Stuogis ir V. Ged
gaudas.

SUPERIOR 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už 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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

ALT S-gos Clevelando skyriaus praeitą sekmadienį, gegužės 2 d. 
įvykusiame susirinkime pirm. A. Garmus daro valdybos ataskaiti
nį pranešimą. Prie stalo susirinkimo prezidiumas. Iš kairės: sekr. 
J. Šiaučiūnas ir pirm. A. Laikūnas.

Be to, susirinkimas nu
tarė seimui paremti paskir
ti 100 dolerių auką.

Susirinkime buvo iškelta 
keletą būdingų sumanymų, 
kad atstovai pasiūlytų sei
me, kaip tai sąjungos jau
nimo prieauglio klausimu 
ir kt.

• Dr. A. Čepulis grįžo iš 
Europos, kur praleido atos
togas ir dalyvavo gydytojų 
konf erenci j o j e V okieti j o j e.

• Dail. Nijolės Palubins- 
kienės vienas grafikos kū
rinys priimtas į Clevelando 
Meno Muziejaus ruošiamą 
pavasarinę parodą, vadina
mą May Show. Iš 1214 pa- 
rodon prisiųstų darbų mu
ziejaus jury komisija atrin
ko tik 224 darbus, tarp ku
rių ir N. Palubinskienės 
grafiką.

Dailininkui su savo kūri
niu patekti į May Show yra 
laikoma, dideliu laimėjimu.

Paroda Clevelando Meno 
Muziejuje tęsis iki birželio 
13 d.

• ALT Clevelando sky
riaus naujoji valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekan
čiai: Pirmininkas (susirin
kimo išrinktas) — Algi
mantas Pautienis, vicepir
mininkas ir sekretorius — 
Vytautas Stuogis, vicepir
mininkas informacijai — 
Marijus Blynas, vicepirmi
ninkas parengimams — An
tanas Jonaitis, vicepirmi
ninkas finansams — Elena 
Šarkauskienė ir iždininkas 
— Algis Rutkauskas.

• Lojalumo paradas, su
ruoštas gegužės 1 d. Vete
ranų Sąjungos, praėjo sėk
mingai. ALT vadovaujama 
lietuvių grupė dalyvavo su 
vėliavomis, automobiliais ir 
atitinkamais plakatais, re
miančiais griežtesnę politi
ką komunistų atžvilgiu. Su 
automobiliais dalyvavo ALT 
skyriaus valdyba, Lietuviai 
Budžiai ir LVS Ramovė. 
Taip pat prisidėjo studentų 
atstovai ir kiti.

KULTŪRINIO DARŽELIO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gegužės 9 dieną, tuoj po 
lietuviškų mišių šv. Jurgio 
mokyklos patalpose šaukia
mas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio narių susirinki
mas. Kviečiame taip pat vi
sų lietuvių organizacijų at
stovus ir visus lietuvius, 
kuriems šis darželis nors 
kiek rūpi. Bus padarytas 
svarbus pranešimas darže
lio likimo klausimu, todėl 
visus prašome dalyvauti.

R. Premeneckienė
Liet. Kult. Darželio atstovė

• Dail. Antano Vaikšnoro 
viena akvarelė priimta į 
Watercolor U. S. A. ir bus 
rodoma kilnojamoje paro
doje po visą Ameriką. Dar
bai į Watercolor U.S.A. at
renkami iš visos Amerikos 
labai nedideliame skaičiuje.

• Clevelando Meno Mu
ziejus įsigijo dail. Romo 
Viesulo vieną paskutiniųjų 
litografijų ”Self Portrait 
as a Potato”.

• Dr. V. Ramanauskas 
grįžo iš Europos, kur daly
vavo gydytojų konferenci
joje Vokietijoje. Vėliau jis 
buvo susitikęs su dr. A. 
Geručiu Šveicarijoje ir ap
lankė dar keletą kitų kraš
tų.

• Tragingųjų birželio įvy
kių minėjimas įvyks sek
madienį, birželio 20 d., 12 
vai. Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje, lietaus atveju 
Šv. Jurgio liet, parap. sa
lėje. Plačiau vėliau.

• ALT Clevelando sky
riaus metinis susirinkimas 
paskyrė $50.00 auką pa
remti Čiurlionio Ansamblio 
kelionę Pietų Amerikon ir 
$50.00 Clevelando lituanis
tinių mokyklų Aukuro An
sambliui.

• Dail. R. Viesulas, iš
vykdamas į Romą, savo li
tografijų rinkinius paliko 
Clevelande pas p. Gailiu
šius. Norintieji litografijas 
pirkti, prašomi kreiptis į p. 
L. Gailiūšienę, tel. 481-2164.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.j

f

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

(Licensed by VneŠposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Siuntiniai siunčiami per mūsą firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

• ALLENTOWN, PA. — 126 TUflhman Street .............................................. HE 5-1654
• BALTI MORE, MD. — 1900 Fleet Street ...........................................  Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. —- 1536 Bedford Avenue ................................................ IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ...........................    TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ............................................ H U 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue...................................... PR 1-0696
• OETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ........................................ 365-6780
• FARMINGDALE, N J. — Freewood Acres .................................................... 363*0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue... ............................ 365-6740
• HARTFORO, CONN. — 122-126 Hlllside Avė. .................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomer? Street .......................................... HE 5*6363
• LO8 ANGELES, CAL. — 107 8o. Vermont Avenue.................................... DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ........................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .... ............................................... OR 4-154C
• PHILADELPHI A, PA. — 631 W. Glrard Avenue ........................................ PO 9-4507
• RAHWAY, N J. — 47 E. Milton Avė. ..................... -..................   381-8997
• 80. BOSTON, MA88. — 396 W. Broadway ................................................ AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue .......................................... CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus 8treet ........................................ 475-9746
• TRENTON, NJ.,— 1152 Deutz Avenue........................................................ EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ---------------------..-------- ------------ re 2-7476

CLEVELANDO PARENGIMU I 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _ I

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).

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

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

RUGPIŪČIO 8 D. Amerikos 
Lietuvią Piliečią Klubo gegu
žinė šv. Juozapo parke.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

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

GERIAUSIAS VEIKA
LAS APIE LIETUVĄ AN
GLŲ KALBA, redaguotas 
dr. Alberto Geručio, 460 
psl. Kaina 12 dol. Užsisa
kant per LNF — 10 dol. 
čekius rašyti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 S t., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

PARDUODAMAS NAMAS
S a v i n i nkas parduoda 

dviejų šeimų namą po 5 
kambarius, Colonial Hts. 
Apžiūrėjimui skambinti tel. 
531-6948 arba 729-1233.

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

j. i. B. Patentuoti geriausi vaistai galvos odai ir plauky priežiūrai 
BL « Amerikoje, Kanadoje ir Europoje. Užsakymus siunčiame paštu. 
L  Siuskite $6.00 money orderį — J. I. B. Laboratory, 1437 So. 49 Avė., 
J IR Cicero, III. 60650. J. I. B. vaistai gaunami: 2498 Daugai Avė., Vindsor, 
M’" Ont. Canada; Europoje — 7 Stgt. 50 Duisburgerstr. 7—10, W. Ger- 
»many; Chicagoje — Pharmacy — 5000 W. 16th St. 60650, J and J 
' ’ Pharmacy — 2557 W. 69th St., 60629; Pharmacy — 4754 So. Wood St

' 60609; Pharmacy — 2923 Milwaukee Avė., 60618; Pharmacy —-1147 N,
*—“* Ashland Avė., 60622. U. S. A. visuose steituose Pharmacy-Drugs n 
Moterų - Vyru salionams orderius su money čekiais Siųsti J. I. B. Laboratory,

ADRESAS — RED BOOK 254 PUSLAPIS. 

MŪSŲ SKYRIAI:



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos Seimui 
Rengti Komitetas yra šios 
sudėties: Vincentas Gruz
dys (pirmininkas), 1025 
W. Wingohocking Street, 
Philadelphia, Pa. 1140; Vy
tautas Matonis (skyriaus 
pirmininkas), 872 N. Wood- 
stock Street. Philadelphia, 
Pa. 19130; Petras Didelis, 
Kazys Kaulinis ir Bronius 
Vygelis.

• ALT S-gos nariai ir rė
mėjai, negalintieji ALT 
S-gos Seime dalyvauti, bet 
norintieji Seimą ir Sąjun
gą paremti, yra prašomi 
savo įnašus siųsti S-gos iž
dininko Mečio Šimkaus var
du — 4259 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60632.

LIETUVIAI VENEZUE-
LOS VALSTYBĖS 

IŠKILMĖSE
Šių metų balandžio 19 d. 

Venezuelos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
proga, taip vadinamame 
”DIA de la CIUDADANIA” 
iškilmingame akte, prie Si- 
mon Bolivar paminklo Ca- 

Mielam Prieteliui
A. A.

ANTANUI DAUNORAI 
amžinam gyvenimui iškeliavus, Jo mie
lai gyvenimo draugei JANINAI ČEP- 
KAUSKAITEI - DAUNORIENEI, ve
lionio svainiui PETRAUSKUI ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

Prekerių šeimos 
Ona Milmantavičienė 

Jonas ir Emilija Vilučiai 
Gabriele Alksninienė 

B. B. Oniūnai

PADĖKA
Mano mylimam vyrui

JUOZUI ČESONIUI 
mirus, patyriau daug užuojautos iš savo giminių 
ir artimųjų, šia proga noriu savo ir šeimos vardu 
visiems nuoširdžiai padėkoti.

Didžią padėką reiškiame kunigui Alfonsui 
Savickiui už maldas koplyčioje, už pamaldas baž
nyčioje, pasakytą gražų pamokslą ir palydėjimą į 
kapines, taipgi Jonui Skladaičiui už patarnavimą 
pamaldų metu.

Dėkojame kunigui Kajetonui Sakalauskui už 
aplankymą sunkioj ligoj ligoninėje.

Dėkojame Vytautui Matoniui už giedotas gies
mes laike šv. Mišių, taipgi vargonininkui Stasiui 
Petraičiui už giesmes ir vargonais palydą.

Labai dėkojame karsto nešėjams už pasku
tinį patarnavimą mūsų mylimam vyrui ir tėvui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Domininkui 
Eraminui už gražų paskutinį patarnavimą.

Reiškiame nuoširdžią padėką Vincentui Gruz
džiui už gražų ir reikšmingą paskutinį žodį drau
gų vardu, Adomui šparkevičiui Lietuvos Veteranų 
Sąjungos "Ramovė” vardu, Vytautui Matoniui 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Philadel- 
phijos skyriaus pirmininkui, Vytautui Abraičiui 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Elizabetho 
skyriaus vardu.

Dėkojame visiems mūsų giminaičiams, prie
teliams, draugams, bei pažįstamiems liūdesio va
landoje gausiai apsilankiusiems laidotuvėse, daly
vaujant gedulingose pamaldose, palydint į amžiną 
poilsį ir mus užjaučiant, bei kuo nors prisidedant, 
kad būtų lengvesnės mūsų sunkios liūdesio valan
dos.

Ačiū visiems, taip prasmingai pagerbusiems 
ne tik mano vyrą, bet ir jo siektas idėjas, bei dar
bus aukojant Lietuvių Fondui, Vilties Draugijai, 
Lietuvos Veteranų Sąjungai, Karo Invalidų Są
jungai ir už pareikštas užuojautas.

Dėkojame visiems už tiek daug užpirktų mi
šių ir kiekvieną paguodos žodį. Visa tai stiprina 
dvasioje ir lengvina skausmą.

Liūdesyje
Aleksandra česonienė, 

sūnus Algis ir duktė Dalia

Lietuvos generaliniam konsului dr. PETRUI 
DAUŽVARDŽIUI ir PONIAI, jų mylimam sūnui 

pik. FABIJONUI DAUŽVARDŽIUI 
lėktuvo nelaimėje žuvus, reiškia gilią užuojautą

Liet. Tautinis Akademinis Sambūris
Chicagoje

Mieliem
EUGENIJAI AŽELIENEI 

ir
ALBINUI LIAUBAI

su šeimomis, jų brangiam TĖVELIUI mirus, reiš
kiame gilią užuojautą

Ona ir Povilas Skardžiai

/

racas tarp kitų 40-ties tau
tybių atstovų dalyvavo ir 
LB atstovai iš Caracas.

LB atstovavo Caracas 
apyl. pirm. Petras Kriščiū
nas ir sekretorė Regina 
Jarmolavičiūtė bei jauni
mas V. Ignatavičiūtė, V. 
Kriščiūnaitė, N. Kriščiūnai
tė, Z. Šulcaitė, R. Klova, A. 
Dugnas, R. Biskys ir P. 
Kriščiūnas, čia išvardintie
ji jaunuoliai pasipuošę lie
tuvių tautiniais rūbais pa
dėjo prie Venezuelos išlais
vintojo Simon Bolivar pa
minklo gyvų gėlių vainiką.

Šias iškilmes organizavo 
asociacion PRO-VENEZU- 
ELA, o pravedė pilietybės 
direktorius Antonio Arra- 
gon. šios iškilmės, išvardi
nant visas tautybes, jose 
dalyvavusias, plačiai buvo 
aprašytos Venezuelos sosti
nės laikraščiuose EI Univer- 
sal ir EI Nacional. Lietuvių 
B e n d ruomenės delegacija 
visur buvo paminėta pirmo
je vietoje. (vv)

• Dainų šventės lėšų tel
kimo komitetas praneša,

Adelė ir Vincas Benokraičiai, nuolatiniai Čiurlionio ansamblio rėmėjai, dabar ansambliui ruošiantis 
vykti koncertui į Piety Ameriką, įteikė stambesnę auką, kurią priima ansamblio valdybos pirm. V. Pleč
kaitis. Nuotraukoje iš kairės: V. Plečkaitis, F. Eidimtas, Budrys, Adelė ir Vincas Benokraičiai ir an
samblio meno vadovas A. Mikulskis. Scenoje ansamblio nariai. J. Garlos nuotrauka

kad galima užsisakyti ložes 
į IV-tą dainų šventę, kuri 
įvyks liepos 4 dieną, Chica
goje. Ložės 6 ir 8 vietų kai
nuoja $100.00, 12 vietų 
$150.00. Taip pat priimami 
sveikinimai bei skelbimai į 
šventės leidinį nuo $25.00 
iki $100.00 didumo.

Ložes, sveikinimus bei 
skelbimus reikia užsisakyti 
iki gegužės 15 dienos šiuo 

Lietuvos Generaliniam Konsului

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI

ir

PONIAI,

tragiškai žuvus sūnui FABIJONUI GE

DIMINUI, reiškiame širdingą užuojautą

Gražina ir Kazys 
M u s t e i k i a i 
Sofija ir Domas 
Adomaičiai

Liūdnoje žinioje iš Lietuvoszmirus

TEKLEI ŠIAUDIKIENEI'

reiškiam širdingiausią užuojautą mūsų 

draugams — velionės sūnui ir marčiai 

— ROMUI ir ONAI ŠIAUDINIAMS ir 

jų graudžioje valandoje esam kartu su 

jais

Ona Milmantavičiene
ir

Diržiai
New York

adresu: Albertas Vengris, 
9529 So. Hamilton Street, 
Chicago, III. 60643. Telef. 
233-4345.

BOSTON
• Marija Jansonienė iš

gulėjusi Carney ligoninėje 
3 savaites ir po sėkmingos 
akies operacijos jau sugrį
žo į namus ir sveiksta trijų 

daktarų — Dr. S. Jasaičio, 
Dr. West ir savo vyro Dr.
E. Jansono priežiūroje ir 
globoje.

Linkime greito pasveiki
mo.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Garsaus Cape Cod Ku

rorto Lietuviškos Vasarvie
tės Vilos Audronė savinin
kai Dr. Ed. ir Marija Jan
sonai praneša, kad vila 
Audronė šiemet atidaroma 
vasarojimui nuo birželio 
mėn. 26 dienos iki rugsėjo 
mėn. 18 d. ir jau dabar pri
ima užsakymus. Kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose- 
dale St., Boston, Mass. 
02124, tel. (Area 617) 
288-5999.

CHICAGO

SOLISTĖS JANINOS 
ARMONIENĖS 

KONCERTUI ARTĖJANT

Gegužės 23 d., 4 v. p. p. 
Jaunimo Centre Chicagos 
lietuviai turės progos pasi
gėrėti Janinos Nomeikai- 
tės-Armonienės vokali n i u 
rečitaliu. Jai akomponuos 
kompozitorius pianistas VI. 
Jakubėnas.

Solistė Janina gimė gra
žiame dzūkų krašte — Ne- 
maniūnuose. Ji augo ir 
brendo muzikos garsų su
pama, nes visa šeima gy
veno muzika. Jos tėvas Jo
nas .Nomeika buvo vargoni
ninkas. Brolis Zenonas No
meika muzikos mokslus bai
gė Paryžiuje ir yra žymus 
vargonų virtuozas. Janina 
ištekėjo irgi už muziko Pet
ro Armono. Dar būdama 6 
metų Janina jau pradėjo 
skambinti pianinu. 12 metų 
jau giedojo bažnytiniame 
chore. Iš pat vaikystės jau 
buvo pastebėti jos balso 
privalumai ir solistės gabu
mai. Iš Klaipėdos į Šiaulius 
persikėlus Muzikos mokyk
lai, dainavimą studijavo St. 
Dievaitytės klasėje. Trem
tyje gyvendama Kemptene, 
balsą 3 metus lavino pas 
profesorių Valentiną Zdraj- 
kovskį.

Tiek Vokietijoje, tiek ir 
atvykus į Ameriką ji su pa
sisekimu daug kur dainavo 
lietuviams ir amerikie
čiams Gyvenant Rocheste-

E. ST. LOUIS
PAVASARIO VAKARAS

Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos East St. 
Louis apylinkės skyrius 
rengia pavasario vakarą 
ir St. Rūkienės, Sibiro 
tremtinės, pagerbimą š. 
m. gegužės mėn. 8 d. 
šeštadienį 7 vai. vak. 
Fisher svetainėje, 2100 
West MainSt,, Belleville 
III. Visi apylinkės lietu
viai širdingai yra kvie
čiami atsilankyti į šį va 
karą ir St. Rūkienės pa
gerbimą. Užkandžius 
bus galima užsisakyti iš 
reguliaraus valgio sąra
šo. Vakarą lydės visųmė 
giama muzika. Pradžioj 
nuo 7 vai. iki 8 vai. bus 
susipažinimas. 8 .vai. 
bus patiekti užkandžiai 
ir toliau seks numatyta 
programa.

ryje ir Kalifornijoje jos 
daina dažnai skambėdavo 
vietos ir apylinkių salėse. 
Dabar chicagiečiai įvairio
mis progomis pasigėri jos 
maloniu balsu. Janina Ar- 
monienė ir kaip žmogus su 
visais yra atvira, maloni ir 
nuoširdi.

Gegužės 23 d. Janinos No- 
meikaitės-Armonienės reči
talį ruošia L.D.K. Birutės 
Draugijos Chicagos Centri
nio Skyriaus valdyba, (pv)

KETVIRTOJI 
POPIETĖ

Ketvirtoji sekmadie
nio popietė Lietuvių Tau 
tinių Namų būstinėje 
(7108 So. Rockwell Avė., 
Chicagoje) bus gegužės 
9 dieną. Pradžia 4 vai.
P.P.

Popietės programoje 
apie kūrybinius polėkius 
išsitars ir savos kūry
bos skaitys mūsų jauno
sios kartos poetės: Ži
vilė Balaišytė ir Eglė 
Juodvalkytė. Popietės 
programos vadovė Ra
mutė Plioplytė.

Į popietę kviečiami vi 
si, išskirtinai laukiama 
gausesnio jaunuomenės 
dalyvavimo.

• Lietuviškųjų studijų 
savaitė Vokietijoj šiemet 
įvyks liepos 18-25 dienomis 
Stuttgarte — Hohenheime 
Katalikų akademijos patal
pose. Be paskaitų, kurių te
mos ir prelegentai bus pa
skelbti vėliau, programoj 
dar yra numatyta: Toronto 
"Gintaro” ansamblio lietu
vių šokiai, L. Stepaitienės 
solo dainų koncertas, lietu
viškų kultūrinių filmų se
ansai, ekskursijos meno pa
minklams apžiūrėti, foto 
nuotraukų parodėlė. Kvies
tinių dalyvių sąrašus Vo
kietijoj sudaro tos lietuvių 
organizacijos, kurios ruošia 
šią Liet, studijų savaitę. 
Tačiau joje gali dalyvauti 
ir ne Vokietijos lietuviai su 
gimnazijos išsilavinimu. Bet 
šie prašome kaip galima 
anksčiau užsiregis t r u o t i 
Vokietijos LB valdyboj, ku
ri globoja stud. savaitę (Li- 
tauische V o 1 k s g e mein- 
schaft, 684 Huettenfeld- 
Lampertheim, Romuva, W. 
Germany), nes dalyviams 
vietų skaičius yra ribotas. 
Dėl gerų ir patogių patalpų 
Liet. stud. savaitės dalyviai 
šiemet turės mokėti už 
kambarį ir valgį didesnį 
mokestį, negu būdavo ki
tais atvejais, būtent, stu
dentai — 50 markių, visi 
kiti suaugusieji — 100 DM 
per savaitę.

Skaitykit ir platinki 
DIRVĄ
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