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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Nebijokim priminti amerikiečiams ir čia 
didėjančių komunizmo grėsmės žymių

ALT S-gos pirmininko Vytauto Abraičio kalba, pasakyta Vasario 16 ^minėjime Chicagoje

Jau 25-tas kartas, kai mini- pasilikti siekis — atstatymas ne- 
me Nepriklausomos Lietuvos priklausomos 
paskelbimo sukaktį, nei vienam DievuiL 
iš rpūsų toje nepriklausomoje nėra palūžęs iki šiai dienai ir 
Lietuvoje negyvenant ir tąja ne
priklausomybe nesinaudojant. 
Jau 25 metai, kai visi lietuviai 
vienu ar kitu būdu kovoja už 
lietuvių tautos 1918 meuis va
sario mėn. 16 dieną vieningai, 
teisėui ir teisingai priimto ir 
paskelbto akto atstatymą, kuris 
buyo atkūręs nepriklausomos 
Lietuvos valstybę ir davęs lie
tuvių tautos genijui 22-jus me
tus progą laisvai dirbti, gyven
ti ir kurti dėl savo rytojaus sa-. 
vo prabočių žemėje, urp savų
jų, sava kalba ir papročiais. 
Tas viskas iš mūsų buvo atim- 
U brutalia jėga 1940 metais So
vietų Rusijos, 1941 meuis Tre
čiojo Reicho ir iki šiandien jė
ga užgniaužta tos pačios Sovie
tų Rusijos, tik prieš pasaulį pri- 
sisuunčios jau kitu-"pavergtų
jų tautų vaduotojos" titulu.

Minint Vasario 16-tąją yra 
įprasu, kad vadinamasis minė
jimo pagrindinis kalbėtojas pa
aiškintų susirinkusiems Vasario 
16 d. reikšmę ir prasmę, pasi
gėrėtų nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo laikourpiu, primintų 
okupanto Lietuvoje padarytą ir 
daromas žalas lietuvių uuui ir 
pabaigai užtikrintų savo tvirtą 
tikėjimą, kad Lietuva, atgaus 
savo laisvę. Sutinku, kad us 
viskas turėjo ir turi savo pras
mę ir vertę. Bet, šiandien, kaip 
minėjau, mes švenčiame ne tik 
mielą 47 *^4 ouka^iį nuo "ne
priklausomos Lietuvos paskelbi
mo, bet esame priversti minė
ti ir gana liūdną 25 metų su
kaktį nuo tos nepriklausomybės 
nustojimo, ui yra ilgesnė su
kaktis nei nepriklausomai gyven
to laikotarpio. Tad Šia proga, 
manau, geriau derėtų man pasi
dalinti su jumis keletą minčių, 
daugiau, turint dėmesyje, šią 
liūdną sukaktį, daugiau pažvel
giant į mūsų dabartinės ir atei
ties pastangas Nepriklausomai 
Lietuvai atstatyti.

Nedaug tegaliu pasakyti apie 
įdėtas ir dedamas pastangas mū
sų brolių ir sesių pavergtoje 
Lietuvoje nepriklausomai Lie
tuvai atstatyti. Tačiau mes visi 
labai gerai žinome, kad ant jų 
pečių guli sunki okupanto letena. 
Konsekventiškai, ir jų pasungos 
kovoje su okupantu reikalauja 
didesnio pasiaukojimo, aukos ir 
ryžto. Davinių, kad jie su oku
pacija kovojo ir kovoja, nežiū
rint okupanto uolių pastangų tuos 
davinius nuslėpti, yra pakanka
mai. Tik prisiminkime partiza
nines kovas, tik prisiminkime 
okupanto griežtas priemones 
joms nuslopinti; tik prisiminki
me okupanto mums tiesiog juo
kingai skambančius įtikinėjimus, 
kaip visi Lietuvoje yra laimingi; 
tik prisiminkime okupanto mums 
veltui siuntinėjamą propagandinę 
medžiagą įtikinti mus, kokią di
delę gyvenimo laimę dabartinėje 
Lietuvoje surado net visi tie, 
kurie grįžo į sovietinę Lietuvą, 
kad, nebūdami ir dideliais iš
minčiais, galėtume suprasti, kad 
dabartinėje sovietinėje Lietuvo
je veikia jėgos, kurias okupan
tui reikia visokiais būdais slėp
ti nuo viešojo pasaulio akių, ir 
ypač nuo tų, kurie pajėgia jas 
pastebėti ir užregistruoti. Ga
lų, gale, ir pačių lietuvių komu
nistų Lietuvoje tvirtinimas, kad 
jie nematą-nei kelio, nei reika
lo nepriklausomai Lietuvai ats
tatyti, bet pripažįsta tik reika
lą ir norą išlaikyti lietuvybę ir 
lietuviškumą, tuo pačiu, nors ir 
netiesioginiai, kovoja už nepri
klausomybę.

Savaime aišku, gyvendami ki
tose sąlygose, kitais būdais ko
vojam, arba turim kovoti, už 
nepriklausomą Lietuvą. Mano su
pratimu, mūsų pagrindiniu užda
viniu yra ir turi nepalaužiamai

Lietuvos. Ačiū 
i, šis siekis mūsų tarpe

nėra tapęs ginčų objektu mūsų 
pačių tarpe. Sakau, nepalūžęs 
ir vieningas, bet nedrįsčiau tvir
tinti, kad per paskutinius 25-rius 
metus nebūtų stiprokai atvėsęs, 
arba, kad galėtume ranką ant 
širdies padėję tvirtinti, kad per 
tuos 25 metus Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą realiai ir 
konkrečiai esame pastūmėję 
priekin, arba, kitais žodžiais ta
riant, to atstatymo datą priar
tinę. Ir nėra ko perdaug stebė
tis. Mums, Amerikos lietuviams, 
užtruko virš 20 metų, kad ap
jungti visus savo svarbesnius 
junginius - jėgas Amerikoje po 
viena Amerikos Lietuvių Tary
bos politine vadovybe. Mums per 
šiuos 25-rius metus tik palygi
namai maža dalis visuomenės 
tepavyko apjungti po Lietuvių 
Bendruomenės skraiste savajai 
tautybei išlaikyti ir jai pratęs
ti, puoselėjant savąją kalbą ir 
tautinę kultūrą. Mums užtruko 
ne dveji, kaip populiariai aiški
name, bet taip pat virš 20-ties 
metų,sudaryti vieningą,vadovau
jantį visiems pasaulio lietu
viams, politinį Lietuvos vadavi
mo organą — VLIKą. Pagaliau, 
prisipažinkime, kad kai kuriems 
užtruko netoli 25-ri metai iš
siaiškinti, ar yra teisėti, ir ar 
net respektuotini, nepriklauso
mos Lietuvos simboliai užsie
niuose tos pačios valstybės, už 
karius atstfilymą kovojalue ir 
kurios Nepriklausomybės Pas
kelbimo sukaktį šiandien šven
čiame. O ar seniai sustojome 
niekinti tą bemaž visą nepriklau
somos Lietuvos gyvavimo laiko
tarpį, už kurį sakomės kovoją. 
Taigi, būkime atviri ir prisipa
žinkime, kad eidami tokiu grei
čiu, nepriklausomos Lietuvos at
statymo gali tekti gerokai palauk
ti, jeigu mes tikime savųjų pas
tangų reikšmingumu.

Žinau, kad gana pasimistiškai 
skamba šie mano pastarieji tvir
tinimai. Bet, nežiūrint į ui, kad 
mums iš tiesų perilgai užtrunka 
jėgų organizavimas ir susiorga- 
nizavimas, bet, iš antros pusės, 
mes turime teisės nebe pagrindo 
pasididžiuoti, kad mes vistik 
įveikėme šių problemų išspren
dimą, ir esame atlikę visą eilę 
žygių, jei tiesiogiai ir nepriar
tinančių Lietuvos išvadavimo 
dienos, ui bent primenančių ne 
tik mums patiems, bet ir- visam 
pasauliui, koks milžiniškas smū
gis ir skriauda buvo smogti lie
tuviams Lietuvos Nepriklauso
mybę sutrypiant. Ta proga mes 
parodom mūsų draugams ir mū
sų priešams mūsų visų vieningą 
ir nepalaužiamą nusisutymą ne
priklausomos Lietuvos atžvilgiu. 
Mūsų ta proga sudedamos aukos 
ne tik padeda vesti Lietuvos lais
vinimo kovą, bet kartu parodo 
kitiems, kad dėl Lietuvos lais
vės mes ir toliau nesibijome au
koti ir aukotis. Mūsų ryžtas šia 
kryptimi nesikeičia. Jei mums 
ir užtruko virš 20-ties metų 
prieiti prie politinės vienybės 
viename vyriausiame Lietuvos 
išlaisvinimo organe, tai kartu 
turime neužmiršti, kad per tą 
laiką laisvos Lietuvos priešai 
turėjo teisės viltis, kad per tiek 
laiko mes greičiau pakriksime, 
kaip tos vadinamos grigo bitės, 
nei susivienysime. O vistik bent 
formalinė vienybė VLIKe yra pa
siekta, ir aš esu vienas iš tų, 
kuris tiki, kad ji greitai virs 
į organišką vienybę. Mes tam, 
atrodo, stovime ant tikro kelio 
ir neturime teisės iš jo iškryp
ti.

Per šiuos 25-rius metus lais
vojo pasaulio lietuviai esame su
pažindinę laisvojo pasaulio vi
suomenės vadovaujančius
sluoksnius su lietuvių tautos ne
palaužiamomis laisvės aspiraci

jomis. Savaime aišku, kad šioje 
srityje tobulybės arba ir satu- 
racijos ribos bus pasiektos tik 
tada, kai Lietuva vėl taps nepri
klausoma. Bet nemažas darbas 
yra atliktas ir dirbamas, kai 
dėka vadavimo veiksnių, o taip 
pat ir mūsų politinių, kultūrinių 
ir net karitatyvinių organizacijų 
nebuvo praleista ir nėra pralei
džiama nei viena proga primin
ti visiems, kad šiame spontaniš
kame tautų emancipacijos laiko
tarpyje, Lietuva yra paversta 
Sovietų Rusijos kolonija.

Tai bene geriausiai patvirti
na pastaraisiais metais kelerio
pai sustiprinta sovietinė proga- 
ganda, nukreipta ne tik J vakarų 
pasaulio viešąją opiniją, bet ir 
į mus pačius.

Lietuvos okupantui per pasku
tinius 25-rius metus paaiškėjo, 
kad nepavyks jam palaužti lietu
vių laisvės siekimo vien bruta
lia jėga tėvynėje, ir gąsdinimu 
bei niekinimu užsieniuose visų 
tų, kurie, Lietuvą okupavus, pa
sitraukė iš Lietuvos, būti gy
vais liūdininkais laisvajame pa
saulyje okupanto užmačių ir dar
bų okupuotoj Lietuvoje. Išvado
je, jis priverstas griebtis kitų 
priemonių įsiteisinti Lietuvoje. 
Lietuvoje pradėtas ir stipriai 
suintensyvintas Lietuvos rusini
mas, o mums, lietuviams užsie
niuose, pasiūlomos alyvos šakos: 
bendraukite su kraštu kultūriš
kai, kruopščiai ir godžiai skai
tydami jo propagandą, lankykite 
savo gimcąjį krašk,, specialiai 
pora naujų viešbučių ir kavinių 
papuoštą sostinę Vilnių, kur Jūsų 
smalsumui patenkinti bus pa
rodyti pora naujų pastatų ir dar 
daugiau buvusių, bet jau naujais 
vardais perkrikštintų. Šiais, dvi
dešimt penkių metų okupacijos 
sukakties metais jums bus paro
dytas net pro ašaras šokantis 
ir dainuojantis Lietuvos jauni
mas. Na, ir priedui, jei gerai 
elgsitės ir girsite viską, kas 
jums bus leista pamatyti, kaip 
desertui jums bus leista pama
tyti ir atstatyta Trakų pilis. Tie
sa, kad nekiltų jums perdidelis 
noras aplankyti savo tėviškę, jū
sų tėvai, broliai ir seserys bus 
atvežti į Vilnių, aprėdyti jūsų 
pačių nusiųstais drabužiais, kad 
grįžę galėtumėt papasakoti vi
siems, kaip gražiai atstatyta Lie
tuva, kaip visi žmonės yra lai
mingi ir patenkinti, gyvendami 
dar Stalino laikais į Lietuvą at
vežta saule. Kad kartais jūs ar
ba jūsų giminės pasikalbėjimuo
se nenukryptumėt nuo temos, kul
tūriniams ryšiams su užsienio 
lietuviais palaikyti atstovas — 
politrukas, galit būt tikri, glo
bos jūs nuo išlipimo iš lėktu
vo iki sėdimo į lėktuvą. Taip, 
bus ir tokių, kuriems bus leis- 

nuvažiuoti dienai, ar dviem, ta

- Prisiek man, kad tarp tavęs ir jo nieko nebuvo!

su stipria palyda į tėviškę, bet 
užtai nebus užmiršta iš jūsų 
paprašyti, kad grįžę kalbėtumėt 
ir rašytumėt ne tiek, ką matė
te, bet kaip gerai tenai yra. 
Visa tai turi didelę ir gilią pras
mę Lietuvos okupantui. Kuo di
desnis mūsų skaičius, ypač šiais 
metais, apsilankys Lietuvoje, tuo 
lengviau bus okupantui įrodinėti 
laisvajam pasauliui su jūsų ten 
paliktais doleriais, kad Lietuvos 
laisvės siekia tik veiksniai, bet 
ne visa lietuvių tauta, jau nekal
bant apie susilpninimą mūsų tvir
tos atsparos, kuri okupantui Šian
dien yra pats kiečiausias riešu
tas. Todėl, skaitau, kad labai 
teisingai AL Tarybos Clevelan
do skyrius formulavo lankymosi 
Lietuvoje reikšmę šiais metais. 
Jis yra tolygus pripažinimui Lie
tuvos okupacijos ir išdavimui 
lietuvių tautos siekių. Aiškini
mas, kad mūsų lankymasis kraš
te sutvirtina tenai esančių lais
vės kovotojų dvasią ir ryžtą yra 
tik gera priemonė pridengti savo 
neatsispyrimą smalsumui ir 
įžeidžiantis įvertinimas tenai 
esančių tėvynės laisvės kovoto
jų, kad jie visiškai nieko nežino, 
ką mes darome, kur mes sto
vime ir ko norime.

PELNAS VIETOJ PLANO
SOVIETŲ SĄJUNGOJE, O YPAČ JOS SATELI
TŲ TARPE, PRASIDĖJO SĄJŪDIS SIEKIĄS 
GRĄŽINTI J ŪKINIO GYVENIMO SOSTĄ PEL
NĄ. — PELNO TROŠKIMAS YRA KAPITALIS
TINIO ŪKIO KLESTĖJIMO SVARBIAUSIOJI 
PRIEŽASTIS IR VARYKLIS. — DABAR JIS TU
RI PADĖTI SOVIETAMS IŠLIPTI Iš TOS ŪKI
NĖS BALOS, I KURIĄ JĄ ĮVARĖ KOMUNISTI

NIS ŪKIO PLANAVIMAS.

-------  Vytautas Meškauskas------

Kai sovietai pavergė Lietuvą, 
jie rado ten per 70 tekstilės 
pramonės įmonių. Savaime aiš
ku, jos buvo nedelsiant suvalsty
bintos ir naujieji viešpačiai pa
reikalavo iš naujų direktorių ori
entacinių skaičių, kurie parody
tų jų gamybinį pajėgumą. Tuos 
skaičius sovietai paskelbė planu, 
kurį įmonės turėjo išpildyti. Ta
čiau įmonės galėtų jį išpildyti 
tuo atveju, jei gautų tam reika
lingą žaliavą ir atsargines ma
šinom dalis, o tų nebuvo kur gau. 
ti. Tokiu būdu, didžiausioji įmo
nė "Kauno Audiniai", kuri buvo 
gerai tvarkoma ir turėjo reika
lingų žaliavų ir atsarginių da
lių atsargą, galėjo tokį "planą" 
išpildyti , o visos kitos įmonės 
ne. Ir dėl to kai kurie direkto
riai turėjo net gerokai nukentė
ti, o kai kas net į kalėjimą pa-

ALT S-gos pirm. Vytautas Abraitis

Tiesa, laikas nuo laiko susi
laukiant ir mes svečių iš Lietu
vos, atvykstančių į Vakarus su 
sovietinėmis ekskursijomis, ar 
pavieniai. Kartais jie bando su 
mumis susitikti, ypač, su po 
antrojo pasaulinio karo čia at
sidūrusiais lietuviais. Aš nebū
čiau toks kategoriškas, kaip 
ALTarybos prie? Kalėdas pas
kelbtas atsišaukimas reikalauja, 
kad su tokiais okupanto parei
gūnais lietuviai patriotai netu
rėtų jokių reikalų. Aš nemanau, 
kad toks susitikimas čionai būtų 
tolygus išdavimui tautinių intere- 

kliuvo.
Maskvos komisarai suprato sa

vo reikalavimų absurdiškumą, 
tačiau aiškinosi, jog nėra jokio 
kito mažiau skausmingo kelio Į 
‘planingą’ ūkį, kaip toks. Girdi, 
palaipsniui viskas susitvarkys. 
Įmonės žinos, kiek ko joms rei
kia, jos žaliavų pareikalaus, o 
gavusios jos galės lengvai išpil
dyti savo planą. Tokia sistema 
vedė prie nepaprasto planuotojų 
skaičiaus išaugimo, tačiau tie ne
galėjo išgelbėti nuo sukčiavimo ir 
kokybės bloginimo. Jei įmonės 
pagal planą turi patiekti tiek ir 
tiek metrų audinio, savaime aiš
ku, kad jos direktoriui ateis į 
galvą mintis tą audinį praretinti, 
kad jis gautų didesnį metrų skai
čių ir ko gero planą netik išpildy. 
ti, bet jį dar perviršyt ir už ui 
sulaukti visokeriopos garbės. Aiš- 

sų, tuo labiau, jei mes nesame 
abejingi dėl kovos už Lietuvos 
laisvę. Bet, iš antros pusės, taip 
pat yra tiesa, kad tokių susiti
kimų proga mes turime neuž
miršti, kad veik visi tie kurie 
vienu, ar kitu būdu patenka į 
tokias ekskursijas, iš tiesų daž
niausiai yra okupanto pareigūnai, 
jo tikrinti ir pertikrinti, kad iŠ 
tos ekskursijos ir susitikimų 
naudą turėtų ne keliautojas, o 
okupantas. Tad nebėgdami iš idė
jų kovos lauko, prieš susitikda
mi, būkime tikri, kad ne jie mus 

(Nukelta J 3 psl.) 

ku, kad ui buvo sunku padaryti 
pildant kokį užsakymą kariuome
nei ar kitom valdiškom įsuigom, 
kurios už kokybės pabloginimą 
gali pakelti triukšmą, tačiau ui 
lengva buvo padaryti gaminius iš
metant piliečiams, kurie turi 
pirkti ui, ką gauna ir negali kel
ti dėl kiekvieno pirkinio triukš
mo. Tokia sistema neblogai vei
kė, kol sovietų piliečiai buvo taip 
reikalingi pirmo, reikalingumo 
prekių. Jie nekreipė dėmesio į ko
kybę. Tačiau sovietų pragyveni
mo lygiui kiek pakilus ir gamybai 
pagausėjus, sandėliuose staiga 
atsirado dideli kiekiai tokių blo
gų prekių, kurias niekas nenori 
pirkti, nes jau gali be jų išsi
versti. Kitaip sakant, planas, ku
ris turėjo sovietų ūkį išgelbėti 
nuo nenaudingos perprodukcijos 
ir kiekvieną gerybę lOO^oišnau- 
doti, davė priešingų rezultatų.

Savaime aišku, kad ui nebuvo 
paslaptis ir sovietų ūkio palanuo- 
tojams, ekonomistams. Bet pa
siūlyti grįžti bent iš dalies prie 
kapitalistinės sistemos, prie pa
siūlų ir paklausos žaidimo, nu
sodinti nuo ūkinio gyvenimo sos
to planą ir vieton jo pasta
tyti pelną, niekas ilgai nedrįso. 
Tik 1956 metais Charkovo uni
versiteto asistentas Evsei Li- 
berman "Komunisto" žurnale la - 
bai atsargiai prasiurė, kad tam 
tikros lokalinės įmonės galėtų 
vadovautis savo gamyboje pelno 
siekimu t.y. gaminti tai, kas tu
rės pasisekimo perkančioje vi
suomenėje. Iš pradžios niekas į 
tokį pareiškimą nekreipė ypa
tingo dėmesio, tik 1962 meuis 
Chruščiovui pareiškus, kad pats 
Leninas komunisums įsakęs 
mokytis iš kapitalizmo, Liber- 
mano vardas pradėjo garsėti. 
Ir garsėjo uip, kad praeitos sa
vaitės Time magazinas jam pa
skyrė viršelį ir labai ilgą ra
šinį.

Jame tarp kitko paminėu, kad 
pagal planą Vilniaus Pergalės 
saldainių fabrikas turi savo dar
bininkus aprūpinti baltomis prie
juostėmis ir galvos apdangalais, 
učiau niekur nėra pasakyta, kad 
darbininkai plautų savo rankas, 
nors kiekvienas saldainis yra 
rankomis liečiamas bent ke
turis kartus.

Per paskutinius pora metų So
vietų Sąjungoje buvo pravesta 
keletą bandymų su tam tikrom 
įmonėm leidžiant joms apsiei-

(Nukelta J 2 psl.)
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Už dviejų minučių Guderianas 
su savo Stabo karininkais Lle- 
bensteinu ir Bayerleinu išvyko 
veždamiesi žemėlapius, kuriuose 
paskutinėm savaitėm buvo supla
nuoti puolimai, nužymėti strėlė
mis, vėliavėlėmis, skaičiais.

Jau keturios savaitės, kai Gu
derianas su savo štabu, Įsitaisęs 
Prudki, laukia. Apie liepos vidu
rį vokiečių motorizuotos divizi
jos pasiekė Disną ir užėmė Jel
nią. Iš čia tik mažas šuolis iki 
Maskvos. Jo šarvuotos divizijos 
paruoštos nuo rugpiOčio 15 iki 
20 pulti Maskvą. RugpiOčio 4 d. 
Guderianas pareiškė Hitleriui:

— Mano Fuehreri, mes už
imsime Maskvą.

Bet Hitleris laikėsi rezervuo
tai. Jokios abejonės, jis brandi
no kitą projektą. Gal būt jis norė
jo pradžioj paimti Leningradą, 
arba okupuoti Ukrainą. Nustebę 
generolai jo klausėsi. Pamatęs 
veiduose abejones jo projektams, 
Hitleris išvyko nieko aiškaus ne
pasakęs. Generolai galvojo, kad 
jis apsispręs ir puls Maskvą, 
Laukdami Įsakymo jie tęsė pasi
ruošimus šiam lemiamam puoli
mui. Rugpjūčio pradžioje gen. 
Geyerio 9-to korpo 137 ir 263 
pėst. divizijos užėmė fronte po
ziciją, pakeisdamos šarvuočių 
divizijas, kad šios galėtų judėti 
pirmyn. Nuo Jelnios iki Mask
vos buvo tik 298 kilometrai.

Rusai irgi žinojo, kad vokiečiai 
ruošiasi lemiamam smūgiui ir 
Timošenko sumobilizavo visus 
civilius Įsitvirtinimo darbams. 
Eremenko beviltiškai gynėsi. Be> 
sitraukią buvo atiduodami karo 
lauko teismui arba sušaudomi vie
toje. Apie liepos vidurĮ Stalinas 
nutarė fronte išbandyti naują 
ginklą. Bet jis nebuvo masiniai 
gaminamas, tai negalėjo turėti 
didelės reikšmės. Tai buvo rake
tos, kurios buvo laikomos pas
laptyje ir net pats Eremenko 
apie jų gamybą nieko nežinojo. 
Raketos buvo išbandytos prie Rud
nios. Jos pakilo su dideliu švil
pimu, kaip kometos, palikdamos

planą. Bet jo nutarimas buvo ki
toks.

šitas Hitlerio nutarimas gene
rolų nuomone laikomas didžiau
sia 1941 m. kautynių klaida. Bet 
geriau išstudijavus, jis pasirodo 
visai kitoj šviesoj. Vasaros kau
tynės parodė, kad šarvuočių ir 
pėstininkų daliniai, dėl skirtingo 
greičio, negalėjo visur kartu ko
voti. Tai buvo silpna vieta. Prie 
šas greit suprato ir pasistengė 
tai išnaudoti. Kai kurie Stalino 
nutarimai liepos pradžioje ro
do, kad jis gerai orientavosi si
tuacijoj. Dėl lėtų karo veiksmų 
šiaurėje ir pietuose, centrinis 
frontas buvo pavojingai išstaty
tas ir penktoji sovietų armija 
sudarė rimtą pavojų Bocko armi 
jos sparnui. Reikėjo jį ginti. Pa
galiau nebuvo pramatyta sovieti
nių tankų jėga ir neišsemiamas 
žmonių rezervas. Visa tai leidžia 
suprasti Hitlerio atsargumą.

Bet atsargumas neigiamai vei
kė Į karo veiksmus. Centrinis 
frontas buvo toli Įsiterpęs Į prie
šo teritoriją. Atsisakyti nuo žaibo 
karo, reiškė duoti priešui susior
ganizuoti, prarasti pirmuosius 
kautynių rezultatus, ir gal būt, 
pralaimėti karą. TokiubūduBar-

barossos operacija nustoja savo 
reikšmės.

— Kas dabar mums lieka da
ryti, — paklausė Bock.

— Sprendimas nepamainomas, 
-- atsakė Halderis.

Pagaliau buvo sutarta, kad Gu
derianas palydės HalderĮ Į vy
riausiąjį štabą Rytprūsiuose ir 
išdėstys Hitleriui visų generolų 
nuomonę. Apie pietus jie išskri
do Į Rastenburgą. Išskrendant 
Bock jam pasakė žodis žodin 
ką 1521 m. balandžio 17 d. Mar
tinui Liuteriui sakė Vyskupo sar
gybos karininkas: "Mažas vie
nuoli, tu pradedi sunkų kelią"...

Visą kelionės laiką Guderia
nas darė užrašus tikrindamas 
žemėlapius. Auštant lėktuvas nu
sileido Rytprūsiuose ir automo
biliu jie pasiekė "Vilko lizdą", 
kur miške barakuose buvo Įsikū
ręs Hitleris su vyriausiuoju šta
bu. Ten norint patekti reikėjo pa
rodyti specialų geltonos spalvos 
leidžiamąjį. Nedelsiant jis buvo 
nuvestas pas Hitlerį ir prie že
mėlapių pradėjo aiškinti fronto 
situaciją.

(Bus daugiau)
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RYTU FRONTE (12)

Maskva ar Krymas?
ilgą raudoną uodegą ir sprogo 
priešo pusėje dideliu triukšmu. 
320 sprogimai per 26 sekundes 
buvo tikras rekordas ir vokiečiai, 
panikos pagauti, pradėjo bėgti. Ru 
sų kareiviai irgi išsigandę išsi
bėgiojo, rašo Eremenko, nes jie

Joks generolas, joks karinin
kas, joks karys rytų fronte ne
galėjo abejoti, kad po Smolensko 
kritimo gali būti kitas tikslas, 
negu Maskva, kuri buvo natūrali 
sovietų imperijos širdis. Vien tik 
pasižiūrėjus Į žemėlapi matyti, 
kad visi keliai veda Į Maskvą. 
Jei pavyktų šią širdį perverti,So. 
vietų Rusija, be abejonės, greitai 
žlugtų.

Taip galvojo vokiečių armijos 
vyriausias vadas maršalas von 
Brauchitsch. Taip skaičiavo ir 
Hitleris. Tos pačios nuomonės 
buvo Guderianas, Hoth, Bock ir 
visi rytų fronto vadai. Visi gal-

PELHAS 
VIETOJ...

(Atkelta iš 1 psl.)
ti be plano, prisitaikant prie pa
reikalavimų, ir siekti pelno. Tie 
bandymai davė gerų rezultatų. 
Dar toliau nuėjo sovietų sateli
tai. Jei u kryptimi bus einama 
toliau, vadinama socialistinė sis
tema susilauks didelių permainų. 
Nes jei atskiros Įmonės gali, vai- 
kydamosis pelno, pasiekti geres
nių rezultatų, kodėl pagaliau ne
grįžti prie privačios nuosavybės, 
kur savininkai tais pačiais sume
timais daugelyje atvejų pralenkia 
samdomus direktorius. Juk grį
žimas prie privačios nuosavybės 
žemės ūkyje vienuypu — per vie
nus ar dvejus metus -- pašalintų 
žemės ūkio produktų trūkumą. 
Tačiau toks grĮžimas reikštų at
sisakymą nuo tos svajonės, ku
rios vardan žuvo milijonai žmo
nių, nuo socializmo, kuris turė
jo vesti prie komunizmo.

Už tat dar per anksti džiaug
tis tuo reiškiniu. Jei ir praeity
je buvo bandymų palengvinti ūki- 
nĮ gyvenimą, tačiau po kiek laiko 
vėl būdavo grĮžtama prie senos 
aklos plano sistemos. Žinoma, 
galimas daiktas, kad liberaliz
mas ūkyje eidamas ranka rankon 
su liberalizmu kultūriniam gyve
nime, padarys tam tikros Įtakos 
ir politiniame gyvenime. Net ga
li teigti, kad ateis laikas, kada 
tie reiškiniai susilauks ir dides
nių laimėjimų. Klausimas tik, 
kada ir kiek kančių dar reikės 
Pergyventi, kad to paprasto ide
alo pasiekus.

vojo, kaip ir moderniosios stra
tegijos tėvas Clausewitz, kad Na
poleonas, nežiūrint pralaimėji
mo Rusijoje, buvo teisus norė
damas paimti Maskvą.

"Bet, rašė Clausewitz, milži
niška rusų imperija nėra kraš
tas, kurĮ galima užkariauti Įpras
tu būdu, okupuojant. Bonapartas 
tik užimdamas Maskvą galėjo to 
tikėtis..."

Tikėtis sugriauti sovietų im
periją galima tik sukeliant vidaus 
neramumus, sukilimą, nuver
čiant režimą. Jei tas nepasiseks, 
tai galima bus susilaukti Napo
leono likimo.

Vokiečių generolai buvo gerai 
išstudijavę Clausewitz. ŠJ kartą 
buvo kitaip. Sovietams nepavyko 
atitraukti savo jėgų J milžiniško 
krašto užnugarį. Jie sutiko kovo
ti. Vokiečių jėgos buvo didesnės. 
Rusų tauta atrodė neapkenčianti 
bolševizmo. Daugelyje vietų vo
kiečiai buvo sutikti kaip išlais
vintojai su gėlėmis. Viskas ro
dė, kad pergalė užtikrinta. Tad 
pirmyn Į Maskvą. Tačiau Hitle
ris neketino Maskvą padaryti 
svarbiausiuoju tikslu. Ar jis iš
sigando, atsidūręs prie Stalino 
sostinės? Ar jis bijojo susilauk
ti Napoleono likimo? Ar jis ne- 
bepasitikėjo strategijos pagrin

dais? Ar jis nesuprato, ką Mask
va reiškia Sovietų Rusijai?

Kiekvienu atveju jis atsisakė 
nuo žygio Į Maskvą. Ir kai Smo
lenske visos strėlės rodė Į Mask
vą, kai pergalė atrodė artima, 
kai visi laukė Įsakymo: "šar
vuočiai pirmyn! Objektyvas: 
Kremlius!", vienu mostu Hitle
ris sunaikino visas spekuliaci
jas.

Po penkių savaičių tylos ir lau
kimo generolai susirinko centri
nio fronto vyriausiame štabe iš
klausyti Hitlerio Įsakymo: "Svar
biausias tikslas prieš ateinant 
žiemai yra ne Maskvos užėmi
mas, bet Krimoužkariavimas..."

RugpiOčio 22 vidurnaktĮ 2-os 
šarvuočių grupės štabe Prudki 
suskambėjo telefonas. Iš Boriso
vo kaž kas norėjo kalbėti su gru
pės vadu Guderianu. Pats marša
las von Bock prie telefono.

— Atvykite rytoj pas mane. 
Mes laukiame štabe svečio.

Svečias? Tai turėjo būti svar
bus asmuo. Reiškia kauliukai mes
ti ir pagaliau bus galima pulti 
Maskvą. Bet Guderianas greit 
suprato, kad von Bock blogame 
ūpe, tad tik trumpai paklausė:

— Kelintą valandą man reikia 
prisistatyti, maršale?

— Dešimtą valandą ryto.

nieko nežinojo apie šias raketas. 
Vokiečiai naująjĮ rusų ginklą pa
vadino "Stalino vargonais", o ru
sai "KatiuŠa".

Laimei, Eremenko tų raketų 
gavo labai nedaug, tad jų panau
dojimas neturėjo lemiamos reikš
mės.

RugpiOčio 23 d. Guderianas su 
savo "Fieseler Storch” nusileido 
prie Borisovo ir von Bock štabą 
pasiekė automobiliu, čia jau buvo 
susirinkę IV, IX ir II armijų va
dai, maršalas von Kluge, gen. 
Strauss ir gen. vonWeichs. Bu
vo laukiama svečio iš Rytprūsių 
gen. Halderio, vyriausiojo štabo 
viršininko. Jis atvyko 11 vai. ir 
atrodė labai nusiminęs. Tuoj per
skaitė Hitlerio Įsakymą, kad nu
tarta nebevykdyti puolimo Lenin
grado nei Maskvos kryptimi. Pir
moj eilėj turi būti užimta Ukraina 
ir Krimas.

ši žinia visus pritrenkė lyg 
kuolu per galvą. Visad impulsy
vus, Guderianas išsitiesė kaip 
žvakė:

— Tai neįmanoma!
Halder tik beviltiškai patraukė 

pečiais:
— Toks jau nutarimas... Mes 

penkias savaites Įtikinėjome, kad 
reikia pulti Maskvą. Rugpjūčio 18 
d. mes patiekėme pilną puolimo
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SKAIČIUS GALI BOTI 
ATSVERTAS KOKYBE

NESIBIJOKIME PRIMINTI

Mūsų skaičius nedidelis, todėl savo individualybei ir tautiniam 
svoriui išlaikyti mūsų standartai visais požiūriais turi būti labai 
aukšti: mes turime būti šviesūs, dori, išsilavinę, pasiryžę ir pa
reigingi. Šitie privalumai nelengvai puoselėjami savame krašte, bet 
pranašumo ypatingai sunku siekti Amerikoje, kurioje viso pasaulio 
stipriausios pajėgos vienos su kitomis lenktyniauja ir siekia laimė
jimų.

Lietuviai Amerikoje iš seno turi gerą vardą kaip dori ir darbš
tūs žmonės. Sis senųjų palikimas atveria mums, paskiausiai atvy- 
kusiems, duris | plačią veiklą ir teikia gražių galimybių lietuviškai 
akcijai rutulioti. Lygindamiesi su kitais, mes galime būti patenkinti 
rezultatais bent ta prasme, kad lietuvių balsas, nežiūrint, palygina
mai, mažo mūsų skaičiaus, gana plačiai nuskamba.

Tačiau yra vienas mūsų veiklos ypatumas, kuris mums trukdo 
pakilti | deramą aukštumą. Tai mūsų daugumos tendencija žiūrė
ti J lietuviškąjį bendravimą kaip j pramogą, o ne kaip | prievolę. Mums 
malonu pasikalbėti "išdidžia tėvų tarme", pažvelgti | pažystamus vei
dus, pasiklausyti gražių lietuviškų dainų ir dalyvauti mūsų didžiose iš
kilmėse, kaip sakysim. Vasario 16-osios minėjime, šiems pramoga ir 
iškilmingumu pagristiems motyvams mes iki šiol tebesame labai 
jautrūs.

Tais atvejais, kai pramogos elementas labai žemas, mūsų re
akcija būna silpna, mes daromės pasyvūs, nežiūrint | tai, kad lietu
viškasis interesas mus šaukte šaukia būti aktyviais. Imkime kon
kretų pavyzdy Mieste, sakysim, amerikiečių yra rengiama aukšto 
lygio prieškomunistinė paskaita. Tokiose paskaitose lietuvių dalyvau- 
jau nuo 5 iki 50, nors profesiniu lygiu ir moraliniu tonu tokios paskai
tos yra labai vertingos. O juk ir mūsų pačių pagrindinis siekis yra 
prieškomunistinė akcija. Tai kodėl mes taip silpnai teparemiame 
amerikiečius tikrovėje dirbančius mūsų darbą? Todėl, kad tokios 
Paskaitos primena universiteto paskaitas, kurių klausymas nėra 
pramoga, bet darbas. Kai kurie mūsų | tas paskaitas gal nenueina 
dėlto, kad nesitiki jose nieko naujo patirti. Net jei tai būtų tiesa, tas 
Paskaitas jie turėtų lankyti, kad moraliai paremti rengėjus. Mat, net 
žiūrint | tai, kad vyriausybė lūpomis prieš komunizmą kovoja, kiek
vienas viešas ryškesnis pasisakymas prieš komunizmą, net ir šiandien 
tebelaikomas pavojingu (!) reiškiniu. Todėl visi, kurie išdr|sta šio 
pavojingo darbo imtis, nusipelno vieningos mūsų paramos.

Tam tikra nepareigingumo analogija galime įžiūrėti ir mūsų vi
diniame, organizaciniame gyvenime. Kiek sykių organizacijų šaukia
mi susirinkimai neįvyksta dėl nepakankamo susirinkusiųjų skaičiaus? 
O koks nuošimtis iniciatorių | tuos rimtus susirinkimus ateina pasi
ruošęs? Kaip dažnai iniciatoriai pateikia kruopščiai paruoštą dieno
tvarkę, aiškų veiklos planą? Visi tie būtini tvarkingo susirinkimo 
reikalavimai dažniausiai nepatenkinami, kadangi jiems patenkinti rei- 
kia darbo, ir kurių patenkinimas nesudaro jokios pramogos. Apatija 
šaukiamų susirinkimų lankymui, kruopštumo stoka jų pa ruošimui slo
pina organizacijų veiklą ir suriša rankas norintiems dirbti.

Padarytų pastabų nereikia aiškinti kaip principinio pasisakymo 
prieš pramogas, kurios yra reikalingos darbo našumui pakelti, ner
vams nuraminti ir, poetiškai tariant, įkvėpimo liepsnai {žiebti. Ta
čiau jokia veikla negali remtis vien pramogomis. Pramogos teturėtų 
būti darbo ir pareigos papildiniu. Šią tiesą turėtų įsisąmoninti tie, 
kurių skaičius nedidelis, taigi ir mes. Tik supratę šią tiesą ir jai pa
lenkę savo valią ir protą, mes galime užtikrinti lietuviams dera
mą pripažinimą iš amerikiečių pusės ir tuo {rodyti esą verti senų
jų palikimo, kurio dėka mes Amerikoje naudojamės geru vardu. Pa
tikrinę lietuviams deramą vietą amerikiečių visuomenėje, mes turė
sime progos svariau pasireikšti Lietuvos interesų gynime ir Lietu
vos nepriklausomybės atkūrime. , ..Julius Smetona

AMERIKIEČIAMS.
(Atkelta iš 1 psl.)

savo propaganda paveiktų, o mes 
juos ir jų klaidas demaskuotume.

Eventualiai kyla klausimas, 
kokie gi yra pozityviai konkre
tūs žingsniai šiuo metu jungian
tis | kovą už Lietuvos laisvę.

Jau kalbėjau apie reikalą mū
sų visų sujungtų jėgų Lietuvos 
išlaisvinimo pastangoms tęsti ir 
sustiprinti. Mūsų vieningas dar
bas ir auka ir toliau pasilieka 
pagrindiniais Lietuvos laisvini
mo varikliais.

Mano supratimu, stipresnis 
poveikis | tarptautinę politiką 
reikalauja mūsų ypatingo dėme
sio. Nebūdami nepriklausomos 
valstybės reprezentantais, mes 
negalime tai atlikti patys tiesio
giniai, bet už tai mes pilnai ga
lime ir turime surasti sau ga
limai daugiau draugų valstybės 
vyrų tarpe, kurie vadovauja ir 
lemia tautų likimui. Šioje sri
tyje, ypač Amerikos lietuvių, dir
va yra nepaprastai plati. Daly
vaudami, kaip Amerikos pilie 
čial, Amerikos politinėje veik
loje, susipažinkime ir supažin-

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

dinkime galimai didesnę Ameri
kos politinių vyrų skaičių su Lie
tuvos byla, su Sovietų Rusijos 
kolonialine politika Pabaltyje, 
neišskiriant ten vykdomo geno
cido. Nesibijokime priminti ame
rikiečiams ir čia didėjančių ko
munizmo grėsmės žymių, tuo 
atlikdami pilietinės pareigos pa
tarnavimą ir savo adoptuotam 
kraštui. Visa tai atsiekti mums 
yra atvirų {vairiausių kelių, tiek 
kolektyviai, tiek individualiai 
veikiant.

Mes galime nemaža atsiekti 
kolektyviai kreipdamiesi | JAV 
Prezidentą, vyriausybę ir Kon
gresą, kad visuose Amerikos 
tarptautiniuose svarstymuose 
būtų iškeltas ir pabrėžtas Bal
tijos valstybių reikalas. Mes ko
lektyviai turėtume kreiptis | 
Amerikos Prezidentą instruktuo
ti JAV Ambasadorių prie Jungti
nių Tautų įtraukti Baltijos kraš-*-* 
tų laisvės klausimą | specialią 
24 tautų Komisiją kolonializmui 
tirti ir likviduoti. Kolektyvinio 
darbo principu paremtas turėtų 
būti vykdomas ir peticijų paruo
šimas, kreipiant specialios 24

NELEISKIM OKUPANTUI ŠIA LIŪDNA SUKAKTI 
PANAUDOTI SAVO KĖSLAMS

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos pirmininko Dr. Br. Nemicko kalba, 
pasakyta Vasario 16 minėjime New Yorke.

Kas metai lietuviai mini Lie
tuvos valstybės atstatymą, 1918 
metų Vasario 16 dienos aktą, 
paskelbusi pasauliui lietuvių tau
tos apsisprendimo valią — sa
varankiškai tvarkyti savo vals
tybini gyvenimą, nutraukiant su 
Rusijos imperija visus priklau
somybės ryšius, kurie yra buvę 
praeityje. Sis lietuvių tautos ryž
tingas žodis, — tartas Lietuvos 
Tarybos ir atkūręs nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, kaip tarp
tautinės bendruomenės nar|, — 
visiškai pagristai ilgainiui virto 
lietuvių tautos džiaugsno apraiš
ka ir ryžto akstinu. Dabar š| 
istorini |vyk| lietuvių tauta ap- 
vaikšto be džiaugsmo, nes jau 
beveik 25-ri metai, kai sovieti
nės Rusijos imperija, klasta ir 
jėga užgrobusi Lietuvos terito
riją, suparaližavo lietuvių tautos 
valią nepriklausomai spręsti sa
vo reikalus. Tačiau okupanto 
klasta ir jėga neįstengė ir ne
įstengs sunaikinti lietuvių tau
tos kovos ryžto | nepriklauso
mą gyvenimą. Ir mes, to paties 
ryžto vedami, buriamės atnau
jinti savo Jžado mūsų tautai.

Lietuvos valstybės suvereninių 
teisių vykdymo atstatymas parei
na nuo dviejų pagrindinių sąlygų: 
nuo mūsų pačių kovos ryžto bei 
tinkamo susirikiavimo politinei 
Lietuvos nepriklausomybei at
statyti ir nuo palankios tarptau
tinės padėties mūsų bylai.

Lietuvių tauta, istorijoje dar 
neregėtai baisios okupacijos sle
giama, negali pačioje tėvynėje 
vesti atviros laisvės kovos. De
šimtmeti trukusi atviroji laisvės 
koya Lietuvos žemėje turėjo iš
virsti | tylų, bet atkaklų tautos 
pasipriešinimą okupanto kės
lams, siekiantiems surusinti Lie • 
tuvos žmones, sunaikinti jo ūkini 
nepriklausomumą, šioms, oku
panto užmačioms spiriasi ir 
spirsis lietuvių tauta savo že
mėje visais galimais būdais ir 
visomis jėgomis.

Dešimtys tūkstar*ių Lietuvos 
valkų, protestuodami prieš oku
paciją, apleido tėvynę. Laisva
jame pasaulyje jie bendrai su 
ankstyvesniaisiais lietuvių tau
tos išeiviais (daugiausia dėl la
bai panašių politinių priežasčių 
palikusiais tėvų žemę, veda Lie
tuvos išlaisvinimo kovą,reikalau
dami lietuvių tautai laisvės ir Lie
tuvos valstybės suvereninių 
teisių vykdymo atstatymo. Čia 
atsikėlė ir atsikūrė Lietuvos 
laisvinimo organizacijos, kurios, 
savo žygius derindamos su Lie-

Tautų Komisijos dėmesį | vyk
domą genocidą ir kolonizaciją 
Baltijos kraštuose.

Nemažiau reikšmės turėtų ir 
mūsų individualinis aktyvesnis 
{sijungimas | Amerikos politinę 
veiklą. Jei mes kalbame apie 
sunkumus jaunesniąją savo kartą 
{traukti | mūsų integruotą veik
lą, tai šioje dirvoje mūsų jau
nesniajai kartai yra puiki proga 
pasitarnauti ne tik savo tėvų 
kraštui, bet ir sau, kuriant šio 
krašto gerovę.

Visa tai tinkamai suorganizuo
ti ir vykdyti pareikalaus iš mū
sų visų milžiniškų pastangų ir 
lėšų, ypač sukaupiant darbo jė
gas ir finansus ne tik dabar
čiai, bet ir ateičiai. Tai mil
žiniškas darbas, bet neužmirš
kime, kad istorijoje nėra nė vie
no pavyzdžio, kur laisvė būtų 
buvusi lengvai ir pigiai atgauta, 
ar net apginta.

Bene ryškiausiu pavyzdžiu ir 
mums gali patarnauti vienas iš 
Antrojo Pasaulinio karo kovos 
epizodų. Kai Hitlerio karo ma
šina stovėjo ant visos Europos 
pavergimo slenksčio, ir kai tas 
atrodė neišvengiama, Winstonas 
Churchillis, pranešdamas parla
mente apie dar vieną stambų 
Anglijos pralaimėjimą kare su 
vokiečiais, taip kalbėjo: "Aš, de
ja, turiu jums tik blogas nau
jienas ir, kas dar blogiau, kad 
jų bus ir dar blogesnių, bet 
jei jūs manęs klausite, ar mes 
išlaikysime, tai aš galiu jūs da
bar užtikrinti, kad Anglija nie
kad nekapituliuos. Ji niekad ir 
nekapituliavo."

Toks yra ir turi pasilikti ir 
mūsų atsakymas kovoje už Lie
tuvos laisvę.

tuvos Respublikos Diplomatine 
tarnyba ir ankstyvesniųjų lietu
vių išeivių institucijomis, vado
vauja Lietuvos išlaisvinimo ko
vai. Savaime suprantama, kad 
laisvės kovos paveikumas ir sėk 
mingumas reikalauja visų lais
vųjų jėgų ir pastangų vieningo ir 
tinkamo surikiavimo. Deja, ten
ka pripažinti, kad ne visada mums 
sekėsi tinkamai susirikiuoti — 

VLIK vicepirm. ir LNT pirm. dr. Br. Nemickas
ilgai nejstengėme sudaryti vie
ningos Lietuvos laisvinimo orga
nizacijos. Bet gi dabar su pa
sitenkinimu reikia pripažinti, kad 
formalinė laisvinimo organiza
cijos vienybė jau pasiekta. Ir tik
rai aš džiaugiuos, kad negaliu 
teigti, jog kuris nors lietuvis, 
myl|s savo kraštą ir nuoširdžiai 
dirbąs Lietuvos laisvinimo darbą 
(tik po kito politinio junginio 
kepure) yra to darbo griovėjas, 
kaip kad per praeitų metų tas pa
čias iškilmes, mano supratimu, 
nepagr|stai buvo skelbiama iš 
šios pačios tribūnos. Kaip sakiau, 
formalinė Lietuvos laisvinimo 
organizacijos vienybė šiaip taip 
jau pasiekta. Bet tai dar nėra 
paveikios laisvinimo veiklos lai
das, kol toji vienybė tėra tik 
formalinė, kitais žodžiais tariant, 
kol ji asprindi tik praeityje reikš
mingą vaidmen} vadinusių politi
nių ir kovos junginių bendrą, vie
ną (sakykime vieningą) sąrašą. 
Viena, dalis tų junginių priklau
so jau istorijai, nes jie nei kraš
te, nei laisvajame pasaulyjene- 
bedisponuoja gyvąja jėga: antra, 
mūsų laisvinimo organizacija dar 
neaprėpia visų politinių ir inte
lektualinių pajėgų ir, trečia, rei
kės ilgesnio laiko, kol tuos jun
ginius, surašytus vienansąrašan, 
suvienys pasitikėjimas ir orga
niškai sujungs bendras laisvini
mo darbas. Kaip sakyta, tie gar
bingų partijų vardai neaprėpia vi
sos politiškai galvojančios ir 
Lietuvos išlaisvinimu nuošir
džiai besirūpinančios lietuviųvi- 
suomenės. Jie, galima sakyti, yra 
beveik visiškai svetimi ir nedaro 
didesnio {spūdžio mūsų priaugan- 
čiajai kartai, kuri myli Lietuvą 
nemažiau už senuosius ir kuri 
juos turės pakeisti, jei Lietuvos 
laisvės aušra dar ilgėliau užgaiš
tų. Kaip kiekviena vėlesnė gene
racija turi skirtingas pažiūras l 
gyvenimo reiškinius, taip ir mūsų 
priaugančioji karta kiek kitaip 
vaizduojasi Lietuvos laisvinimo 
būdus. Todėl reikia ieškoti ir su
rasti tų skirtingų pažiūrų bend
ras vardiklis, kad visos laisva
jame pa šaulyje esančios gyvosios 
lietuvių tautos jėgos galėtų įsiri
kiuoti | Lietuvos laisvinimą. Se
niesiems, manau, teks atsisakyti 
nuo kai kurių sentimentų senųjų 
politinių partijų vardams ir rei
kės atsistoti ant kietos žemės, 
atsiremti | gyvus ir pajėgius lie
tuvių visuomeninius junginius, 
kad laisvinimo organizacija pasi

darytų daugiau suprantama bei 
patraukli jaunajai kartai ir ap
rėptų visas laisvajame pasauly
je esančias lietuvių intelektuali
nes pajėgas. To siekiant, nuolai
dos yra reikalingos iš abiejų pu
sių — senieji turi sumažinti sa
vo perdėtą jausmingumą praei
ties partijųvadams ir {stengti su
prasti bei {vertinti jaunosios kar
tos politinių pažiūrų, sakyčiau, 

beveik natūralaus kitėjimo vyks
mą, 6 jauniesiems reika pripaŽin 
ti senių patirtis ir parodyti jų 
sentimentams (tuo pačiu ir Lie
tuvos praeičiai) pagarbos, žiu są
lygų sintezė, mano supratimu, 
{galintų {kūnyti mūsų politinės 
veiklos ir laisvinimo organizaci
jos ne tik formalinę, bet ir orga
nišką vienybę. Tada mūsų politi
nė organizacija būtų daugiau ati
tinkanti tikrovę, žymiai patva
resnė ir pajėgesnė kur kas pa
veikiau vykdyti Lietuvos laisvi
nimo uždavinius.

Šiemet, vasarą, sueina 25-ri 
metai nuo Lietuvos pavergimo. 
Okupantas mėgins (jau dabar pra
deda) šią sukakti panaudoti savo 
kėslams. Pavergtoje Lietuvoje 
jis jau mena ir veikiai dar labiau 
mins šiai liūdnai sukakčiai lie
tuvių tautos džiaugsmo ir išlais
vinimo iš kapitalistinės vergijos 
vardą, tuo būdu norėdamas ir 
laisvajam pasauliui šia apgaule 
parodyti lietuvių tautos lyg ir pri
tarimą {vykdytai klastai bei smur> 
tui ir {teisinti prievarta sukurtą 
politinę padėti. Prieš šias okupan 
to užmačias pavergta lietuvių 
tauta negalės tėvynėje viešai pa 
sipriešinti. Todėl laisviesiems 
lietuviams, ypač jų vadovaujan
čioms politinėms institucijoms, 
teks griebtis visų priemonių, kad 
okupanto užmačios nueitų nie
kais, nepasiektų savo tikslo.

Kad šis sutelktinis atkirtis oku
panto kėslams būtų paveikus, ne
pakanka vien tik laisvinimo insti
tucijų vykdomų ir ateičiai planuo
jamų žygiu, bet kiekvienas lais
vasis lietuvis, ypač santykiauda
mas su pavergtosios Lietuvos 
žmonėmis, turi gerai apgalvoti 
bendravimo būdus, kad jo veiks
mai, grindžiami tėvynės meile 
bei ilgesiu ir sentimentais arti
miesiems, nepatarnautų okupan
tui, neprisidėtų prie vienokio ar 
kitokio esamos padėties lyg ir le
galizavimo, nesustiprintų paver
gėjų siekiamo {spūdžio, jog lietu
vių tauta tartum jauapsiprantan- 
ti su esama savo politine būkle, 
ir nesukurtų vienokios ar kitokios 
formos kad ir labai menkų dabar
tinės padėties pripažinimo prie
laidų.
^Kokias priemones naudoti, kaip 

atsakyti ar neatsakyti | okupanto 
klastingus iššūkius, kreipiamus 
ir ypač artimoje ateityje kreip
simus | atskirą laisvąjį lietuvi, 
-- nei mano laikas neleidžia, nei 
pagaliau ši proga nėra patogi 

smulkiau gilintis J šiuos klausi
mus ir nurodinėti atsakymus 1 
kiekvieną galimą iššūkį. Tačiau 
reikia atkreipti laisvojo lietuvio 
dėmesį J tai, kad kiekvienas oku
panto iššūkis turi tam tikrą poli
tini tikslą, siekiant} palaidoti 
lietuviu tautos išsilaisvinimo vil
tis. Ir todėl kiekvienas laisvasis 
lietuvis, susidūręs su šios rū
šies klausimu, turi būti nepapras
tai atsargus ir apdairus, kad ne
pasikabintų ant okupanto meške
rės ir neprisidėtų (kad ir netie
sioginiu bodu) prie Jo kėslų vykdy
mo, lietuvių tautos suvereninių 
teisių naikinimo ir išsilaisvini
mo vilčių (Lietuvos žemėj ir lais
vajame pasaulyje) silpninimo. 
Bet gi jau ir šia proga man no
rėtųsi atkreipti Tamstų dėmesys 
| vieną okupanto artimosios atei
ties klastingą iššok} ir pasampro. 
tauti, kaip jis turėtų būti atsaky
tas.

Kaip jau sakiau, šią vasarą 
okupantas pavergtoje Lietuvoje 
prievartaus lietuvių tautą "džiaug, 
tis" 25-rių metų vergija, tuomi 
norėdamas kreivame veidrodyje 
parodyti laisvojo pasaulio žmo
nėms lietuvių tautos apsipratimą 
su dabartine padėtimi, džiaugsmą 
(žinoma, per ašaras); mėginda
mas paveikti laisvojo pasaulio 
viešąją nuomonę, kad lietuvių tau
ta yra laiminga, džiaugiasi ver
gija ir jokios nepriklausomybės 
nebėra reikalinga; ir siekdamas 
įtikinti pačią lietuvių tautą, kad 
visi tiltai vedą | laisvę jau su
deginti ir bet kokia išsilaisvini
mo viltis -- palaidota. I šias 
Lietuvos pavergimo siekiamo už- 
antspaudavimo ir lietuviiį tautos 
laisvės šermenų iškilmesokupan• 
tas per mūsų artimuosius ir ki
tais keliais jau pradėjo kviesti 
(ateityje, reikia manyti, kvies dar 
daugiau) iš laisvojo pasaulio vi
są eilę lietuvių, kol jie, ta proga, 
lankydamiesi okupuotoje Lie
tuvoje, vienokiu ar kitokiu būdu 
dalyvautų mirties šokyje ant So
vietų Sąjungos rengiamo supilti 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės kapo ir tuo būdu laisvojo 
pasaulio žmonėms ir pačiai lie
tuvių tautai parodytų. Jog jie pri
pažįsta dabartinę lietuvių tautos 
politinę padėt}, kurią Sovietų Są
junga klasta ir smurtu sukūrė 
prieš 25-ris metus. Koks turė
tų būti atsakymas kiekvieno mū
sų | tok| okupanto iššūki, manau, 
čia daug aiškinti nė nereikia. 
Reiktų atsakyti aiškiai ir griež
tai: "Ne —negaliudalyvauti mir
ties šokyje ant Lietuvos laisvės 
kapo!" Nė vienas laisvasis lie
tuvis neturėtų leistis okupanto ap
gaunamas. Kiekvienam turėtų bū
ti aišku, kad jo lankymasis ypač 
šią vasarą pavergtoje Lietuvoje 
tikrai bus vienu ar kitu būdu pa
naudotas pateisinti okupanto 
{vykdytiems klastos ir smurto 
aktams ir susilpninti lietuvių tau
tos išsilaisvinimo vilčiai. Jei ku
ris laisvųjų lietuvių nebeįsteng
tų atsispirti savo krašto ir ar
timųjų ilgesiui, tokiu atveju šių 
kiekvienam brangių sentimentų 
tenkinimas turėtų būti atidėtas 
mažų mažiausia kita proga, kuri 
nebūtų taip palanki okupanto 
kėslams.

Kaip anksčiau sakiau, Lietu
vos valstybės suvereninių teisių 
vykdymo atstatymą sąlygoja, be 
mūsų pačių ryžto ir pastangų, dar 
ir mūsų bylai palanki tarptauti
nė padėtis. Šiandieną, deja,tarp
tautinis akiratis yra ūkanotas, 
ir tos ūkanos ateityje, ypač ky- 
šojant laisvojo ir komunistinio 
pasaulio praktiško bendradarbia
vimo galimumams, gali dar su- 
tirštėti ir mūsų laisvinimo pas
tangas labiau apsunkinti. Ir ne- 
simatant prošvaistės tarptauti
niuose horizontuose, mes netu
rime teisės nuleisti rankų ir pa
dėti kovos ginklo. Tarptautinė 
padėtis nėra pastovi -- ji nuo
lat kinta, ir todėl kiekvienu me
tu gali pasirodyti vilties švie
sulys, kuriam reikia būti visada 
pasiruošus. Antra vertus, mūsų 
laisvinimo pastangos turi dar ir 
tą prasmę, kad jos kai kuriais 
atvejais gali pristabdyti tirštėjan
čias tarptautines sutemas ir at
skleisti vilties ir laisvės pra
giedrulių. Taigi čia ir yra mūsų 
tautinės bei politinės vieklos ir 
laisvinimo pastangų esmė.

Norėtųsi šia proga priminti vie
ną kitą konkretų mūsų žyg|, sie
kianti pragiedrinti taptautinj aki
rati ar bent pristabdyti jo prie
blandą, kitaip tariant, daryti | 
tarptautinę politiką poveiki, pa
lankų Lietuvos ir kitų pavergtų 
Europos tautų laisvinimo bylai. 
Čia turiu galvoje laisvinimo 
organizacijų suplanuotus ir jau 
pradėtus vykdyti žygius, | ku-

(Nukelta | 5 psl.)



Nr. 19-4 DIRVA 1965 m. vasario 15 d.

AKIMIRKOS BRONYS RAILA

"Žinios” apie Vairą m
Jeigu paliktume ramybėje po

litinių ar ideologinių niuansų ver
tinimus Enciklopedijoje (kur to
kių privatinių tendencijų ar | vie
ną kurią pusę rietimų turėtų bū
ti ko mažiausia, nes jau turime 
teisę |'mokslinių raštų kultūrą, 
kuri galėtų pakilti aukščiau bač- 
kinio lygmens ir ekskliuzyvaus 
bei pabrėžiamo sroviškumo), de
ja, teko beveik nustebti, kok| jo
valą mūsų enciklopedistas pri
virė su trečiojo laikotarpio Vai
ro redaktoriais ir "pagrindiniais 
bendradarbiais". D čia tik reikė
jo faktinių ir teisingų informaci
jų. Ignorancija, o tuo labiau faktų 
iškraipymas ar net pikta valia 
čia būtų nedovanotini net ir at- 
laidžiausiame teisme.

Enciklopedijoje rašoma, kad 
to trečiojo laikotarpio Vairą 
"1929-38 metais redagavo Iz. 
Tamošaitis su St. Leskaičiu, 1939 
B.T. Dirmeikis Ir dr. D. Cese
vičius, nuo 43;nr. — K. Nausė
das, o nuo 1940 — dr. D. Cesei 
vičius ir St. Leskaitis"...

Yra tiesa, kad Vairą per de- 
vynius metus redagavo prof. Iz. 
Tamošaitis, ir per porą trejetą 
pirmųjų metų jam kiek techni
kinės talkos teikė S. Leskaitis 
ir žymiai daugiau K. Meškaus
kas. Vėliau, berods, nuo 1932 me
tų pastoviu redakcijos sekreto
rium, korektorių ir kalbos ly
gintoju buvo gimnazijos mokyto
jas Edvardas Viskanta, ir tik to
kiose apibrėžtose technikinėse 
pareigose, nes tikru redaktorių 
buvo vienas prof. Iz. Tamošaitis.

►
Nuo 1938 m. Vairas buvo imtas 

reformuoti ir daugiau skiriamas 
aktualijų reikalams, kas, deja, 
jam neišėjo | gerą.

Redaktoriumi buvo B.T. Dir
meikis, bet ne ir dr. D. Cesevi
čius. 1939 m. ruden|, kai kilo tre
tysis karas, aš trejetą mėnesių 
buvau įsijungęs savaitinio Vairo 
redakcijon sekretoriaus titulu. 
Metų pabaigoje, Dirmeikiui ir 
man perėjus į Lietuvos Aidą, Vai
ras buvo vėl reformuotas ir pa
verstas mažiau storu, bet labai 
gražiai leidžiamu mėnesiniu žur
nalu, ėjusiu ligi bolševikų okupa
cijos. Visą laiką buvau taip neto
li žurnalo leidyklos ir redakci
jos (dirbome vienose patalpose ir 
toje pačioje spaustuvėje), bet už
mušk neatsimenu, kad kada š| 
Vairą būtų "nuo 43 numerio" re
dagavęs K, Nausėda. Gal kokiam 
numeryje jis buvo {rašytas for
maliu (šiaudiniu) redaktoriumi, 
kaip kartais būdavo daroma Lie
tuvoje? Jis dabar gyvena Vene- 
zueloje, būtų lengva patikrinti.

To vėliausio Vairo redakto
riumi (irgi daugiau tik šiaudi
niu) tada tapo jaunas filosofas 
VD Universiteto vyr. asistentas 
Kazys Dausa, bet faktinuoju re
daktorių, sekretorių ir viskuo 
buvo gabus tokio amato meistras 
šviesios atminties Antanas Va
liukėnas, Tam jo trumpalaikiam 
Vairui man dar teko rašyti po
rą ar trejetą įžanginių.

raras. Labai daug kur jis rašė, 
o kur| laiką net redagavo krikš
čionių demokratų partijos ofi
ciozą Rytą. Nors neturėdamas 
po ranka Vairo komplektų, gerai 
neatsimenu, bet galėjo jis kai 
kuriais protarpiais parašyti ir 
Vaire, kol dar nebuvo užtikęs der. 
lingesnių kasyklų Sovietų Rusi
jos pasiuntinybėje Kaune. Juk 
jis vienu metu mėgino rašyti epo
pėją Mussolinio garbei, kurią vė
liau pamainė Stalino naudai.

►
Kiti išvardinti "pagrindiniai" 

rodo tik enciklopedisto nesugebė
jimą aprašyti dalyką, kuri jis 
ėmėsi rašyti, ir kur jis arba 
nežinodamas tikrų faktų arba 
sąmoningai juos surikiuodamas 
žurnalo svoriui subagatelizuoti 
(L. Giros {traukimas parodo jo 
intenciją) surašo bendradarbius, 
kurie toli gražu nepriklausė prie 
pagrindinių arba jokio ryškesnio 
vaidmens žurnale nevaidino.

Ričardas Mironas, tada dar tik 
klasikinių kalbų studentas, vėliau 
perėjęs | mokomąjį humanita
rinių mokslų fakultetą, yra da
vęs Vairui keletą vertimų iš 
sanskrito ar kitų senųjų kalbų, 
kartą ar du dalyvavęs filologinė
se diskusijose. A. Churginas, 
Vairą gausiau paremdavo poezi
jos vertimais iš graikų ir lotynų 
ar gyvųjų kalbų, parašė kelių kny
gų recenzijas ar protarpiais pa
diskutuodavo š| tą apie lietuvių 
kalbos dėsnius. Jokių "pagrindi
nių” kultūrinių ar politinių 
straipsnių nė vienas, nė kitas 
niekad Vaire nėra rašę. St. Ivo- 
šiškis-Leskaitis yra rašęs Vai
rui keletą brandžių ir rimtų 
straipsnių ir essay literatūri
niais, psichologijos ir meno klau - 
Simais, visada atokiausiai laiky
damasis nuo politinių ar ideolo
ginių "valdinės partijos" proble
mų. Dr. J. Balys Vairui parašy
davo iš savo specialybės srities, 
kiek jis ir šiandien vis sąžinin
gai parašo ui katalikiškam Ai
dų žurnalui, tai marijoniškam 
Draugo dienraščiui, nors Enciklo
pedija, pateikdama žinias apie 
šiuos leidinius, niekur jo neįtrau
kia | pagrindinių bendradarbių 
sąrašą.

Mano pavardės paminėjimas 
tarp "pagrindinių", žinoma, gali 
man suteikti didžiausio malonu
mo, kaip ir kiekvienam mūsų varg. 
šui tremtiniui, dabar taip godžiai 
ištroškusiam didybės ir garso, o 
lygiai iškėlimo didžiulių jo nupel
nytų ir nenupelnytų nuopelnų. 
Vairo dažnu, beveik nuolatiniu 
bendradarbiu teko būti nuo 1933 
metų ligi jo uždarymo. Būta ten 
mano straipsnių politikos, kul
tūros, spaudos, bolševizmo pro
blemomis, bet gal daugiausia vi
daus politikos ir visuomenės gy
venimo apžvalgų, o Pranui Daili
dei pasitraukus, ir užsienio po
litikos mėnesinių apžvalgų. Ta
čiau nemanau ir niekad nei anuo
met, nei vėliau nejaučiau, kad 
už tai mane būtų galima {rašy
ti | nedaugelio "pagrindinių bend
radarbių" sąrašą, nes ūda tokiai

Beje, kiek Enciklopedijos žur
nalistikos skyriaus redakcijoje 
esama nesusigaudymo ar papras
čiausio nerūpestingumo, gra
žiai parodo ir toks faktas, kad En
ciklopedijos ketvirtajame tome, 
rašant apie Kaz| Dausą, pasaky
ta: "... buvo paskutiniuoju re
formuoto Vairo redaktoriumi". 
Bet trisdešimt antrajame tome 
Kazys Dausa jau išgaravo | dau
sas, ir staiga atsirado net du 
nauji, gerbiamojo bendradarbio 
visiškai išsigalvoti redaktoriai, 
dr. D. Cesevičius ir St. Leskai
tis (kurių pirmasis tuo metu bu
vo finansų viceministras, o ant
rasis - Lietuvos Aido kultūri
nio skyriaus redaktorius).

►
O dabar kiek sustokime ties 

trečiojo nepriklausomybinio Vai 
ro "pagrindiniais bendradar
biais". Jei to aprašymo autorių 
dar galėtume teisinti, kad apie 
žurnalo {vairias redakcijas ir jų 
sudėt| jis pateikė klaidingas ar 
tik spėjamas žinias, nes neturėjo 
po ranka žurnalo komplektų ir ne- 
pasirūpino teisingus faktus su
rinkti iš geriau tą reikalą paži
nusių liudininkų, tai jo galiau
siai pateikiamas žurnalo "pa
grindinių bendradarbių" sąra
šas daugiau negu aiškiai atsklei
džia nebe vien tik šventą igno- 
ranciją, bet vulgarią tendenciją 
ir piktą valią, dėl ko tokiu atveju 
nebegalima neprotestuoti.

Bendradarbis, užbaigdamas to 
trečiojo Vairo vienuolikos metų 
gyvenimo 17 eilučių "mokslini" 
aprašymą, prideda: "Pagrindi
niai bendradarbiai buvo: Iz. Ta
mošaitis, L. Gira, R. Mironas, 
A. Churginas, St. Ivošiškis-Les- 
kaitis, Br. Raila, J. Balys ir kt." 
Tuo jis labai sumažina mūsų links* 
mumą, užbaigdamas istoriją 
dviem raidėm. Juk gal | tą "kt" 
dar {eina ir J. Žugžda, ir Š. Nė
ris, ir Putinas, ir Paleckis su 
Guzevičium-Gudaičiu? Ką tu, 
žmogau, gali žinoti, jeigu to "val
dinės partijos aštrių pasisaky
mų" žurnalo pagrindiniais, taigi, 
svarbiausiais pavardėmis pami
nėtais bendradarbiais buvo tik to
kie, o ne kitokie?...

Enciklopedisto teigime tikra 
tiesa tėra tik viena: pagrindiniu 
bendradarbiu (jeigu sutiktume 
uip komiškai pagrindiniu b end - 
ra darbi u vadinti ir pat| žurna
lo redaktorių!) tikrai buvo prof. 
Iz. Tamošaitis, kiekvienam nu
meriui rašęs teorinių ar apžval
ginių straipsnių ar skelbęs ten 
atskirais tęsiniais ilgas filoso
fines studijas. Bet su kiuis "pa
grindiniais" būtų visai kitoniška 
muzika.

Vairas būtų subankrutavęs žy
miai anksčiau arba valdinės par
tijos būtų buvęs uždaryus, jei
gu jo pagrindiniu bendradarbiu 
būtų buvęs... Liudas Gira. Sis, 
anot M. Biržiškos, "paršivas ti
pelis", kaip "prostitutinė bla
kė" skverbėsi | visokių partijų 
ir visokios spaudos lapus, kur 
buvo mokamas geresnis hono

funkcijai buvau dar aiškiai per 
jaunas ir gerai žinau, kad netu
rėjau {takos žurnalo pagrindinei 
krypčiai ir jo charakteriui lem
ti. Jei tiek galios tada būčiau tu
rėjęs, tas Vairas būtų buvęs žy
miai kitoks. Toli gražu jis man 
patikdavo ne visu šimtu procen
tų...

Jei tokius, kaip mane ir kitus 
minėti Enciklopedijoje pagrin
diniais Vairo bendradarbiais, tai 
būtų žymiai teisingiau išminėti 
dar keletą tuzinų, gal visą šimtą 
pavardžių, kurie žurnalui irgi ne 
mažai, tik gal ne taip reguliariai 
rašydavo, bet už tat turėdavo 
daugiau {takos mūsų viešojo gy
venimo ir žurnalo krypčiai beito 
nui nulemti. Pvz., Vairui Lietu
vos užsienio politikos klausimais 
per porą paskutinių metų rašyda
vo Juozas Urbšys, būdamas už
sienio reikalų ministru (pav. ra
šydavo dažniausia slapyvardej. 
Urnis). Tik, žinoma. Enciklope
dija, tame pat tome pateikdama 
žinias apie Urbš|, sumini visą ei
lę leidinių, kur jis kartais pa- 
bendradarbiaudavo, bet jokiu bū
du tik ne Vairą...

Pensilvanijos universitete, ku
ris įsigijo Dr. J. šaulio biblio
teką, kiek žinau, yra to Vairo me
tiniai turinio lapai, iš kurių ne
sunkiai būtų gąlima atskirti ir ta
da išnagrinėti daug daugiau ir tik
rai pagrindinių žurnalo bendra
darbių.

Pradžioje buvau paminėjęs 
Liet. Enciklopedijoje aprašomų 
lituanistinių dalykų ir problemų 
išdėstymo proporcingumo mastą, 
pagal jų reikšmingumą lyginant 
su kitomis temomis. Be abejo, 
toks straipsnių ilgio ir eilučių 
išbalansavimas yra labai neleng 
vas, o kartais net negalimas, kai 
susiduriama su reikalu, kuriam 
nušviesti stinga prieinamų šalti
nių. Bet bent tokios pastangos ir 
sveika vertinimų kritika turėtų 
rodytis. Netikslu skirti nesvar
biam ar kokiam grynai technolo
giniam dalykui dvi skiltis ar net 
keletą puslapių, kai daug svar
besnės reikšmės lietuviškiems 
{vykiams, faktams ar idėjoms te 
skiriama tik po keliolika eilučių.

Mūsų žurnalistikos istorijos 
ir pavienių spaudos faktų aprašy
mas kaip tik ypač kentėjo ir ken
čia Enciklopedijoje. Daugelio lilk* 
raščių ir žurnalų aprašymai ir 
{vertinimai be galo blankūs, pa
viršutiniški, netikslūs, kartais 
itin tendencingi, nutylinti ar ig
noruojanti, kas būtų reikšminga,

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragišku 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

Knygą išleido VILTIES LEIDYKLA.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO Užrašai ***

TELEVIZIJA (CBS) aną vakarą rodė reportažą — pagamintą 
pereitos vasaros gale, dar Chruščiovui "tebegyvuojant" — apie 
"satelitus už orbitos", ui yra, apie Rumuniją ir Čekoslovakiją. 
Skirtingi tie "iškrypimai iš orbitos", čekai daugoka! "smagu
riauja" vakarų kultūros ir ypač pramogų bei turizmo srityje, o 
Rumunai visai "begėdiškai paleistuvauja" prekyboje: "kur norim 
— perkam, kam norim — parduodam"! Nors kiek ir abejodamas, 
reporužo perdavėjas kartojo Amerikoj paplitus! įsitikinimą, anot 
kurio — štai, Maskva jau nebesuvaldo kaikurių savo "satelitų"... 
Bet argi Maskva nenori ir pati kiek galima daugiau prekiauti? 
Argi Amerikos pramonininkų kapa nebuvo Maskvoj su pagundo
mis, ir argi jie nebuvo ten meiliai priimti? Ir argi Amerikos pre
zidentas nepasisiūlė to tokia pačia pagunda ir "sateliums", ir pačiai 
jų "saulei"? Jei "vietkongai" nepribarstys perdaug žvyro | ratus, 
ui ateinanti ruden| CBS reporteris galės padaryti ir Rusijoj visai 
panašų reporužą, kaip pereitą ruden| padarė Rumunijoj. Rumunijoj 
Ūda gal vėl nebebus skirtumų nuo Rusijos, ir satelitas, turbūt, vėl 
atrodys orbitoj... Tad -- ar ir dabar jis jau tikrai "už orbitos"?

Viliojimas ir susigundymai prekiauti su bolševikiniais reži
mais primena Rusijos padėt| prieš apie 40 metų, kurią itin ryš
kiai apibūdino George F. Kennan, buvęs Amerikos diplomatas ir 
kur| laiką net užsienių politikos planuotojas, daugelio mūsiškių 
laikomas šiokiu ir anokiu liberalu - bolševikų simpatiku (rusų — 
gal uip, bolševikų — vargu). Savo knygoj apie Rusiją ir Vakarus 
Lenino-Stalino laikais Q84 psl.) jis štai kaip suformulavo bolše
vikinės valdžios pažiūras | vakariečius:

"Mes jūsų neapkenčiam. Mes manom, kad jus reikia nušluo
ti nuo žemės paviršiaus kaip valdžias ir sunaikinti fiziškai kaip 
žmones. Mes pasiliekam sau teisę, jei ne kaip oficialūs pareigū
nai, tai bent kaip privatūs asmenys, daryti viską, kad taip ir įvyk
tų: jus viešai apšmeižti, pakirsti jūsiškių lojalumą ir pasitikėji
mą jumis, demoralizuoti jūsų kariuomenes ir stengtis jus nuvers
ti, kad jūsų vietą užimtų proletariato diktatūra. Bet kadangi, de
ja, dar turi praeiti tam tikras laiko tarpas, ligi mes pajėgsim 
kirsti jums paskutini "pasigailėjimo" smflg|, tai norim, kad tuo 
tarpu paprekiautumėt su mumis, norim, kad mus finansuotumėt; 
norim, kad suteiktumėt mums visišką diplomatini pripažinimą, 
lygiai, kaip ir kitiems. Akiplėšiškas reikalavimas? Galbūt. Bet jūs 
gi vistiek j| priimsit. Priimsit, kadangi nesat laisvi, kadangi esat 
savo kapitalistinių apetitų vergai, nes kur kvepia pelnu, jūs neturit 
išdidumo, nei principų, nei savigarbos. Pūvančioms klasėms bū
dingame apjakime, jūs mosikuosit sveikinimais mūsų pastangoms 
jus sunaikinti, jūs varžysitės savo tarpę mūsų labui. Jūs negalė
sit iš to ištrūkti, darysit, ką mes norim iki tol, kol būsim pasi
rengę jus pribaigti. Iš tiesų, per savo gobšumą, jūs paduosit mums 
priemones jums sunaikinti".

Taip atvaizdavęs bolševikų politiką, G.F. Kennan ir piešia, 
kaip Vakarų diduomenės ir ypač turtuomenės atvejų atvejais iš
gelbėjo Rusijos bolševizmą iš katastrofų. "Kodėl niekas to neva
dina išdavimu?" Turbūt todėl, kad gal tai ir nėra išdavimas, o tik 
toks didelių ir išteklingų galybių savųjų interesų supratimas: | r»- 
malonumus nejsipainioti kiek galima ilgiau...

pateikiantieji tik antraeiles "ad
ministracines", informacijas. 
Konkretizuojant, perdaug tektų 
apie tai rašyti ir būtų dantų grie
žimo. Bet tokie stambūs žurna
lai, kaip Vairas, Židinys ar Kul
tūra, kurie ilgą laiką ir veik pa-

stoviai ėjo, yra atli\ dideli vaid
menį visokeriopa ;e lietuviška
me gyvenime,fasonavę inteligen
tijos galvoseną ir reiškė visokių 
mūsų idėjų raidą. Nušviesti juos 
Enciklopedijoje bešališkai, išsa
miau ir kiek galima teisingiau 
būtų buvusi viena iš jos šventųjų 
Pareigų.

Kai užtvankai aptarti ski
riama keturios su puse skilties, 
užraktui veik dvi skiltys, 
Uchtės DP stovyklai keturios 
skiltys, o uolienai šešios su 
puse, gi tvorai Išaiškinti ir 
aprašyti net dešimt su puse skil
čių, o vairui, "prietaisui ju
dančių mašinerijų krypčiai laiky
ti bei keisti", teikiama beveik 
dviejų skilčių privilegija (skiltyje 
yra 57 eilutės), - tai daugiau nei 
dešimtmeti ėjusiam stambiam 
žurnalui VAIRUI paskutiniame jo 
laikotarpyje teskirti tik 17 eilučių 
yra šposas. Jeigu jau to nevadin
tume, idant kad kas perdaug nesu
pyktų, sunkia atrofija vertybių 
proporcijomis,o gal ir visišku ak
lumu ne vien daiktų spalvoms...

SIBIRO MIŠKUOSE <’i
Ištrauka iš Sibiro tremtinės Barboros Armonie

nės knygos "Palik ašaras Maskvoje”, kurią lietuvių 
kalboje išleido Vilties leidykla.

Dabar kiekvienam buvo aišku, kad čia esame at
siųsti mirčiai. Kai kurie net kalbėjo, kad gal ir kly
dome baisėdamiesi žydų žudynėmis Pasvalyje. Dabar 
atrodė, jog jų žudymas vyko žmoniškesnėse sąlygose, 
negu kančios, sveikatos netekimas ir mirtis iš bado. 
Nieko geresnio čia negalėjome laukti.

Pasižvalgę aplinkui matėme kalnų šlaitus, apau
gusius jvairaus žalumo spygliuočiais medžiais. Buvo
me apie porą šimtų mylių nuo Kinijos-Mongolijos sie
nos. Mums buvo pasakyta, kad ta kryptimi galime eiti 
tiek, kiek tik kojos neša, gi jau civilizuoto pasaulio 
kryptim draudžiamoji zona buvo už dviejų mylių, ir 
visi tie, kurie peržengsią tą ribą, būsią laikomi bėgliais. 
Tąja kryptimi, už maždaug dvidešimt mylių nuo mūsų, 
buvo Galumeto miškų pramonės administracinis cent
ras.

Kitą dieną visi per šešiolika metų amžiaus buvo 
paskirti į darbo grupes arba miške medžius kirsti, arba 
kelius tiesti, arba jau nukirstus medžius piaustyti. 
Medžiams kirsti įrankius vyrai rado baisiai blogus. 
Kirviai buvo negaląšti ir atkapoti, piūklai su išlaužy
tais dantimis, žodžiu, viskas nepaprastai apleista.

Visi vyrai ir merginos vyresnės kaip šešiolika me
tų buvo paskirti miško kirsti po aštuonias valandas 
per dieną. Bet miškas buvo apie penkias-šešias mylias 
nuo barakų, taigi iš tikrųjų jie dirbdavo nuo aušros 
ligi tamsos. Darbo normos buvo labai aukštos, ir su 
tokiais įrankiais, neturėdami patyrimo, vyrai pirmąjį 
mėnesį teuždirbo tik po penkiasdešimt-šešiasdešimt 
rublių.

Man teko piaustyti ir skaldyti malkos netoli prie 
barakų. Medžiai buvo stambūs ir šakoti; moterys, pa
skirtos šiam darbui, vos uždirbdavo po penkiolika-dvi- 
dešimt penkis rublius per mėnesį. Vėl ta pati priežas
tis — netikę įrankiai ir patyrimo stoka.

Duonos svaras krautuvėje kaštavo du rublius, ir 
vienintelė pagalba, kad daugumas tą vasarą ir pirmą
ją žiemą išlikome gyvi, buvo ta, kad naudojomės savo 
atsivežtomis maisto atsargomis. Daugelis turėjome at
sivežę drabužiams medžiagų, batų, sidabrinių šaukštų 
ir kitų dalykų, kuriais susidomėjo rusai ir į kuriuos 
keisdavo maistą. Po mėnesio mums buvo leidžiama ra
šyti laiškus. Netrukus ėmėme gauti maisto siuntinių 
iš giminių Lietuvoje. Vargšai Volgos vokiečiai, trisde
šimt metų išgyvenę komunizme, buvo praradę viską, 
ką galėtų iškeisti į maistą, o Sibiran išgabenus ištisas 
apylinkes, nebeturėjo į ką ir besikreipti pagalbos.

Mūsų grupėje ypatingai sunkion būklėn atsidūrė 
tos moterys, kurios turėjo keletą vaikų ir kurios išve
žamos nepasiėmė geresnių daiktų, dabar taip reika
lingų išsikeisti. Jos tikrai badavo. Našlės su vaikais 
sudarė gana didelę dalį mūsų bendruomenės. Komu

nistai išgabeno visus įtartus neištikimybe jų sistemai. 
Aišku, moterys, kurių vyrai buvo kalėjimuose, nega
lėjo būti patikimomis.

Turėjau atsivežusi labai gerą žieminį paltą. Pasi
taikius progai parodžiau jį miškų inžinieriaus žmonai, 
kuri juo labai susižavėjo. Išsiderėjau už jį penkis šim
tus rublių, šešiasdešimt galvų kopūstų ir trisdešimt 
kibirų bulvių. Labiausiai buvau patenkinta bulvėmis, 
nes jų krautuvėje nebuvo, gi mažas kibiras jų kaštuo
davo apie aštuoniasdešimt rublių, jeigu pasisekdavo 
jų gauti iš apylinkės sklypininkų.

Nesilioviau ieškojusi būdų, kaip perduoti žinią vy
rui, kas atsitiko su mumis. Nujausdama, kad ko gera 
galiu ir aš būti išvežta, jau senokai buvau susitarusi 
su vienu pažįstamu, dirbančiu pašto įstaigoje Lietu
voje, kad tokiu atveju pasiųstų mano vyrui telegramą, 
jog Barbora ir Jonas išvyko krikšto motinos aplan
kyti. Telegrama Joną pasiekė, bet vėliau, kai mano 
draugai bandė jam rašyti apie mane ir nurodyti mano 
adresą Sibire, tų laiškų jis jau nebegavo. Norėjau ra
šyti jam pati, bet neturėjau pašto ženklo ir čia nebuvo 
galima jų nusipirkti. Vistiek neiškenčiau ir pasiunčiau 
jam laišką be pašto ženklo. Vyras tą laišką gavo, nors 
niekas nesupras, kaip tai atsitiko. Atvykusi laišką ra
dau vyro dokumentuose. Jis buvo rašytas labai prasta
me popieriuje, pasiųstas nešvariame voke, iš tikrųjų 
labai maža tepasako, bet jis išreiškė tai, ką aš tuomet 
jaučiau, todėl jį čia pakartoju:

(Bus daugiau)



1965 m. vasario 15 d. DIRVA Nr. 19-5

1CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

1

• Agr. V. žiogas su žmo
na iš Philadelphijos vykda
mi į Chicagą buvo sustoję 
Clevelande ir čia aplankė 
Dirvą, Dr. A. Butkų ir kt.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS —

VASARIO 2u D. A. Stephens 
moterų choro koncertas. Rengia 
šv. Kazimiero liet, mokykla.

VASARIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos ruošiami 
pietūs, "Aukuro" ansamblio iš
vykoms paremti. S v. Jurgio pa r. 
salėje.

VASARIO 26 D. Lietuvių Stu
dentų S-gos blynų vakaras Čiur
lionio ansamblio namuose.

VASARIO 27 D. Ateities Klubo 
parengimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 28 D. DLK Birutės 
D-jos pietūs šv. Jurgio parapi
jai paremti.

KOVO 7 D. Neringos tuntas ren
gia Kaziuko mugę Lietuvių salė
je.

NELEISKIM 
OKUPANTUI • ••

(Atkelta iš 3 psl.) bi
riuos geidžiama įjungti visų mūsų 
pastangos. Tai yra, galima saky
ti, dvi peticijos: viena--Jung
tinių Tautų 24-rių Komisijai ir 
antra (ji savo ruožtu yra trilypė) 
-- Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybei. Pirmąja minėtųjų pe 
ticijų kreipiamasi įJungtiniųTau- 
tų 24-rių Komisiją, kurios užda
vinys yra likviduoti kolonialiemą, 
kad Sovietų Sąjungos naujosios 
kolonijos, jų tarpe i r mūsų Lietu
va, būtų svarstymų objektas., kad 
ji, toji komisija,atkreiptų reikia
mą dėmesį | naująsias vakarines 
Rusijos kolonijas ir visomis Jung. 
tinių Tautų dispozicijoje turimo
mis tarptautinėmis priemonėmis 
siektų likviduoti sovietin} koloni
alizmą, sudarydamas reikiamas 
politines sąlygas Rytų Europos 
tautų laisvei ir Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti.

Antrąja (trilype) peticija krei
piamasi | Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidentą, Valstybės 
Sekretorių ir Kongresą, kad 
šios įtakingos institucijos instru. 
ktuotųbei pa veiktų Jungtinių Ame
rikos Valstybių ambasadorių 
Jungtinėse Tautose savo ruožtu 
daryti galimus žygius, kad ati
tinkamos Jungtinių Tautų insti
tucijos, pirmoje eilėje 24-rių 
Komisija, pradėtų svarstyti nau
jųjų Rusijos kolonijų reikalą ir 
rimtai susirūpintų Rytų Europos 
tautų išlaisvinimu, šioje peticijų 
akcijoje kiekvienas galime ir 
turime dalyvauti, nes tik petici
jų gausumas ir jas pasirašiu
sių ar priėmusių asmenų impo
zantiški skaičiai gali atkreipti 
reikiamą dėmes} ir atnešti lau
kiamų vaisių.

Norėčiau suglaustai pakarto
ti ir kiek ryškiau pažymėti kai 
kurias savo mintis.

a. Mes, laisvieji lietuviai, esa
me {pareigoti pavergtųjų brolių 
sutelkti visas savo intelektuali
nes pastangas bei pakankamus me . 
džiaginius išteklius Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui ir at
likti visus tuos laisvinimo dar
bus, kurių ne|stengia pavergtas 
lietuvis.

b. Mūsų laisvinimo organiza
cija, kad jos veikla būtų sėkmin
ga, turi atsiremti {plačiausius vi
suomenės sluoksnius, nepalik
dama nuošalyje nė vieno Lietuvą 
mylinčio ir | jos nepriklausomy - 
bės prisikėlimą tikinčio lietuvio; 
kitais žodžiais tariant, reikia pa. 
siekti ne tik formalinė, bet orga
niška laisvinimo organizacijos 
vienybė, laiduojanti visapusišką 
pasitikėjimą bei visišką laisvi
nimo pastangų suderinimą ir vi
suomeninių medžiaginių išteklių 
tikslingiausių vartojimą.

I š| bendrą did|j| lietuvių tau
tos tikslą, kad laisvinimo pas
tangos tikrai būtų našios, turi 
linkti kiekvieno mūsų protas, 
jausmai, veiksmas ir pinigai.

KOVO 14 D. Putnamo senelių 
namų statybai remti Clevelando 
apylinkių rėmėjų seimas.

KOVO 21 D. šv. Jurgio para
pijoje vaidinimas "Užburta dū
delė". Rengia Pilėnų ir Neringos 
Tuntų Tėvų komitetai.

BALANDŽIO 4 D. Aukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 24 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos meti
nis balius.

BALANDŽIO 25 D. Margučių 
ridinėjimas. Rengia Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 2 D. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio an
samblio sukaktuvinis koncertas 
Clevelando Muzikos Instituto sa
lėje.

GEGUŽĖS 15 D. Lietuvių sala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽĖS 15 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren 
gia LSK Žaibas.

BIRŽELIO 20 D. Vysk. Valan - 
čiaus lit. mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

SPALIO 2 D. Šv. Jurgio parap. 
salėje koncertas - balius. Rengia 
Pilėnų ir Neringos Tuntų Tėvų 
komitetai.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
L.V.S. Ramovė.

Balfo Centro Valdyba. Sėdi iš kairės: Br. Spfldienė, dr. E. Armanienė, pirm. kun. V. Martinkus, E. 
čekienė. Stovi: dr. A. Skėrys, A. Senikas, S. Dzikas ir reik. ved. kun. L. Jankus.

BALFO DARBAI IR RŪPESČIAI
Sausio mėnesyje bendrajai lie

tuvių šalpai buvo gauta aukų 
1,237 doleriai, o tik tiesioginei 
šalpai tuo pat laiku buvo išleis
ta 3,369 doleriai. Grynais Pini
gais, Balfo čekiai, buvo išsiun
tinėta į įvairius pasaulio kraš
tus 871 doleris, sušelpiant 14 
šeimų.

Taip pat išleista 2,635 dole
riai už 39 Balfo siuntinius | pa
vergtą Lietuvą bei paštui sumo
kėta 299 doleriai už 50 vartotų 
rūbų siuntinius (daugumoje | Len
kiją). Be to, Lenkijon pasiųsta 
8 vaistų siuntiniai išleidžiant 
118.25 dol.

Tuo būdu sausio mėn. Balfas 
vienaip ar kitaip sušelpė 103 
šeimas, patekusias | vargą. Sau
sio mėn. Balfas užprenumeravo

T. CLAIR 
AVINGS 

813 EAST 185TH STREET - IV 1-7800

designed Jutft for iįov

BRONIUS ŠIUPINYS, dabar gy
venąs Clevelande, Nepriklauso
mos Lietuvos geležinkelių tar
nautojo uniformoje Giruliuose.

Viena kita šeima ar paski
ri asmenys Balfo dokumentais 
sausio mėnesyje atvyko į JAV. 
Lietuvos kvota dabar tuščia ir 
užsiregistravusieji gali gana 
greit atvykti. Kiek sunkiau Len
kijoj gimusiems lietuviams: tie 
turi laukti eilės net penkis me
tus. Artimiausiu laiku Balfas 
laukia atvykstant lietuvių šeimos 
iš Palestinos. Ta šeima Pales
tinon pateko, norėdama bet ku
ria kaina ištrukti iš okupuotos 
Lietuvos. Jų kelionei Į New Yor
ką Balfas skolina pinigus bei su
darė visus dokumentus.

Vis daugiau ir daugiau lietu
vių kreipiasi iš Lenkijos į Bal- 
fą, kad padėtų atvykti { JAV. 
(Iki šiol atvykdavo daugumoje 
jaunos merginos vedybų tikslu). 
Tokiems gana sunku padėti, nes 
Lenkijos kvota labai perkrauta. 
Lenkijos valdžia nelabai nori iš
leisti. Galima laukti, kad netru
kus bus pakeistas imigracijos 
įstatymas ir norinčių važiuoti | 
JAV nebus klausiama kur gimė, 
bet bus žiūrima, kiek imigran
tas tinka JAV.

daugeliui tremtinių lietuvišką 
spaudą.

Vasario 16 gimnazijai buvo su
rinkta 1,990 dolerių, bet Balfo 
Centras nusiuntė tai mokyklai 
2,290 dol.;mat šiais, gimnazijos 
statybos metais Balfo Centro 
Valdyba apmoka kas mėnuo po 
300 dolerių už perkamą vaikams 
duoną iš bendrųjų Balfo lėšų.

Labai daug vargo Balfo Centre 
yra su šalpos prašymais iš Len
kijos. Nėra abejonės, kad Lenki
joj yra tautiečių lietuvių ir juos 
reikia šelpti, bet prie tų lietuvių 
prisiplaka lenkai, ar tokie, ku
riems šalpos nereikia ir gana 
sunku tokius prašymus išskirti.

JAV vyriausybė siaurina savo 
karines bazes užsieniuose. Ten 
atlieka gana daug kariško turto 
(Excess property), kur| norima 
panaudoti šalpai, šiuo metu veda
mas platus susirašinėjimas su 
Washingtonu ir Europa dėl iš
gavimo bent kiek atliekamų ka
riškų gėrybių iš Frankfurto san
dėlių. Visa bėda, kad mūsų trem
tiniai yra labai išsklaidyti ir gy
vena V. Europoje. Amerikos įs
taigos mano, kad vakarų Europa 
yra pajėgi pati aprūpinti savo 
neturtinguosius, juo labiau, kad 
tokia Vokietija dabar išleidžia 
milionus DM Afrikos ir Azijos 
neturtingųjų šalpai.

REIKALINGA PRITY
RUSI MAŠININKĖ — 

klijentu priėmėja draudimo 
Įstaigoje. Pageida u j a m a 
kalbanti lietuviškai ir ang
liškai. 5 dienos savaitėje.

General llndenvriters 
Insurance 

6606 Superior Avė. 
Tel. UT 1-2315 

(Kreiptis Į
Juozą Mull-Muliolį)

PHILADELPHIA
RADIJO VALANDĖLES 
VAKARAS.

B. Balso Radijo Valandėlei 
Remti K-to suruoštas humoro va
karas praėjo supasisekimu. Ne
žiūrint šaltoko oro, svečiųprisi- 
rinko gausiai.

A. Gustaitis, L. Žitkevičius ir 
J. Rūtenis linksmino svečius nau
jais, dar negirdėtais kūriniais, 
šaltoka salė ir stoka mikrofono 
nesujungė svečių su publika. Gal 
gerai būtų ateityje, kad šitokio 
pobūdžio parengimai būtų pa įvai
rinti daina ar muzika, o ne vien 
tik deklamavimu.

Pobūvio metu dail. J. Paukš
tienės aukotą paveikslą laimėjo 
I. Norkienė.

Parengimas atrodo bus pel
ningas, radijo valandėlė dar ke
letą mėnesių mus lankys šešta
dieniais. Radijo valandėlės meti
nės išlaidos apie 4.000 dol. 
(85.00 dol. šeštadienis), kurios 
surenkamos iš skelbimų, rėmė
jų ir parengimų.

S. DAUKANTO MINĖJIMAS
š. m. vasario 27 d. 6 vai. vak. 

Lietuvių Banke |vyks mūsų istori
ko S. Daukanto 100 metų nuo jo 
mirties minėjimas. Minėjimą ruo
šia L.B. Philadelphijos apylinkė. 
Paskaitą apie S. Daukantą skai-

Diana Gricius "Aidos" ir "Cavalerija Rusticana" operų solistė jstOrikas V. Trumpa iš Wa-
atvyksta | Clevelandą su A. Stephens choru vasario mėn. 20 d. Kon- shingtono.
certą ruošia šv. Kazimiero Lituanistinė mokykla. (P.m.)

K. L. J.

Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus ir CV sekretorius St. Dzikas 
su Balfo sandėlių Jnamiu ... katinu. Vy|fl Raželio nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

n

AVĖ. 
AVĖ.

▲ ±

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Dipl. atstovai JAV 
sausio 21 d. turėjo pasita
rimą Latvijos pasiuntiny
bėje \yashingtone Pabalti
jo valstybės liečiančiais 
klausimais.

• Mykolas Drunga, Peda
goginio Lituanistikos Insti
tuto studentas, vasario 20 
d. yra pakviestas skaityti 
paskaitą Cicero Aukštes
niosios Lituanistinės Mo
kyklos Vasario 16-tosios 
minėjime. Minėj imą organi
zuoja 8-tosios klasės moki
niai. Parengimo komisiją 
sudaro Lina Kriaučiūnaitė 
— pirmininkė, Judita Gri- 
galauskaitė — sekretorė, 
nariai — Jazminą Baukytė 
ir Kazys Tautginas. Komi
siją globoja mokyklos ins
pektorė Br. Balšaitytė. Bus 
iškilmingas posėdis, pa
skaita, meninė dalis ir vai
šės. Tėveliai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

• Baltimorės radijo pus
valandis lietuviams nuo va
sario 21 d. bus perduoda
mas sekmadieniais per 
WBMD stotį'750 KC nuo 
5 iki 5:30 v. v.

• Į naująją FAS Komite
tą išrinkti: Tėv. Paulius 
Baltakis, 0FM„ Vytautas 
Bereta, Jonas Gustaitis, 
Stasys Ginčiauskas, Sigitas 
Krasauskas. r**

• JAV Prezidento inau
guracijos proga p.p. Ka- 
jeckai dalyvavo rengtuose 
Gubernatorių, Tarptautinio 
Klubo ir Inauguracijos pri
ėmimuose bei baliuje, Ar- 
mory.

G u b ernatorių priėmime 
Lietuvos atstovas susipaži
no su Virgin Islands Gu
bernatoriumi ir ponia Ralph 
Paiewonsky, kurie pasisa
kė, kad Gubernatoriaus abu 
tėvai kilę iš Lietuvos (Ma
rijampolės ir Vilkaviškio).

• Lietuvių Tautinių šo
kių Instituto nariai rūpes
tingai ruošia programą tau
tinių šokių ratelių vadovų 
kursams. Jau paruošti nau
jų šokių ir žaidimų apra
šymai, kurie bus perduoda
mi kursantams. Kursai pra
sidės 1965 m. birželio mėn. 
13 d. ir tęsis dvi savaites.

Norintieji kursuose da
lyvauti registruojasi JAV 
LB Centro valdybos sekre
toriaus adresu: Kostas Ja
nuška, 2646 West 71st St., 
Chicago, Illinois 60629.

• Jonas Jasaitis, JAV LB 
Centro valdybos pirminin
kas, kalbės Gary, Indiano 
rengiamam Vasario 16-sios 
minėjime, vasario mėn. 21 
d. Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
rius.

• Vaclovas Kleiza, JAV 
LB Centro valdybos narys 
jaunimo reikalams, dalyva
vo sporto darbuotojų suva
žiavime Clevelande. V. Klei
za be turimų pareigų Cent

ALT S-gos Wisconsino skyriaus narys prof. d r. inž. Jonas ši- 
moliūnas jau nuo praeity mėty gruodžio 1 d. guli ligoninėje. Nuo
traukoje profesorių ligoninėje aplanko giminės: sūnėnas Juozas Garš 
vinskas, Joana šimoliflnienė, Teodora Garšvinskienė ir sūnėnas Vla
das Simoliūnas.

ro valdyboje, aktyviai da
lyvauja jaunimo ir sporto 
Organizacijose.

• Vida ir Gytis Barzdu- 
kai šiomis dienomis sulau
kė pirmojo sūnaus.

• Dr. P. Legeckis vasario 
S dieną atsigulė į South 
Side ligoninę, Bay Shore,
N. Y. kojos operacijai. Pa
sveikęs dr. Legeckis išeis j 
pensiją.

Dr. P. Legeckio žmona 
Elena ką tik grįžo iš St. Jo- 
seph’s ligoninės, Yonkers, 
"kur jai buvo padaryta ran
kos operacija, jos brolio dr.
L. Plechavičiaus priežiūro
je.

• Gerimantas Griauzdė, 
iš Bostono, šiuo metu tar
nauja viename iš JAV avi
acijos dalinių ir nuo vasa
rio 1 d. pakeltas į aukštes
nį laipsnį.

G. Griauzdė yra aktyvus 
Korp! Neo-Lithuania Bos
tono sk. ir vietinio skautų 
tunto narys. Savo priklau
symą lietuviškose organi
zacijose jis pabrėžia ir ka
riuomenėje tarnauda m a s, 
užpildant įvairias anketas 
ir pan.

G. Griauzdė nuo 1958 m. 
lankė Meno Instruktorių 
mokyklą Minneapolyje ir 
1964 m. įsigijo tarpt. Na- 
shuos konservatorijos mu
ziko diplomą. Taip pat yra 
lankęs Bostono Universite
tą.

CHICAGO

• L.S.T. Korp! Neo-Li- 
thuania ir Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
š. m. vasario mėn. 20 d. 
ruošia tradicinį Užgavėnių 
blynų balių B. Pakšto sve
tainėje, 2801 W. 38th St.

Svečiai bus vaišinami 
šaltais užkandžiais ir Užga
vėnių blynais, šokiams gros 
B. Pakšto orkestras. Pra
džia 7 vai. 30 min. vakaro.

Korp! Neo-Lithuania ju
morai žada pasirodyti su 
būdinga staigmena.

Vietas prašome iš anks
to rezervuotis pas Aleksą 
Siliūną — 6839 S. Rockwell 
Avė., tel. PR 8-0149 nuo 6 
iki 8 vai. vakarais.

L.S.T. Korp! Neo-Lithu
ania ir L. T. Akademinio 
Samb’ūrio valdybos kviečia 
visus savo narius su jų 
draugais ir bičiuliais atsi
lankyti į šį Užgavėnių bly
nų balių.

• A. P. Bagdonas, buvęs 
Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos mo
kytojas, pradėjo dėstyti lo
tynų kalbą Birmingham ko
legijoje, Alabamoje. A. P. 
Bagdonas įstojo į kelis so
cialinius vietos visuomenės 
klubus ir tuo pasinaudoda
mas sumaniai dirba Lietu
vos bylai, telkia kitus ko
vai prieš laisvojo pasaulio 
pabaisą — Lietuvos oku
pantą.

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos Prezidiumas vasario 6 d. posėdžiavęs Riverside, N. J. Volerty 
namuose. Sėdi iš kairės: vicepirm. dr. P. Vileišis, sekr. dr. E. Armanienė, pirm. V. Volertas, vice
pirm. J. Šlepetys ir vicepirm. Br. Nemickas V. Gruzdžio nuotrauka

Philadelphijos informacinio klubo atstovai, dalyvavę JAV LB Tarybos Prezidiumo informacijos kon
ferencijoje. Iš kairės: J. Bubelis, K. čikotas, B. Raugas, Tarybos vicepirm. J. Šlepetys, P. Mitalas ir 
H. Savickas. V. Gruzdžio nuotrauka

PLB POSĖDŽIAVO

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos posėdyje, 1965 va
sario 4, dalyvavo St. Barzdukas, 
Dr. A. Nasvytis, A. Mikulskis, V. 
Kamantas, M. Lenkauskienė, J. 
Staniškis, reikalų vedėjas E. 
Karnėnas. Pirmininkavo St. 
Barzdukas.

St. Barzdukas referavo PLB 
Valdybos Pirmininko J. Bachuno 
siūlymą inkorporuoti PLB val
džios įstaigose kaipo nepelno or
ganizaciją. Nutarta tartis šiuo

MEČYS ŠIMKUS, 
teisininkas, tiksliai, 
gerai ir greitai už
pildo įvairius IN- 
COME TAX pa
reiškimus. Kreip

tis:
ŠIMKUS REAL 

ESTATE
4259 South 

Maplewood Avė 
Chicago, III. 
CL 4-7450 

arba
Y A 7-2046

VIEŠĖDAMI CIIICIGO.IE PIRKITE VUJOJt NODHUIIWE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

1.
2.
3.
4.

reikalu su PLB teisiniu patarė- Kultūros Tarybos keltus klausi- leidžia,
ju advokatu Julium Smetona. mus ir siūlymus. Be kitų,svars- ,- ,

St. Barzdukas referavo PLB tytas ir PLB kultūrinės premijos UIOS onaas.

Dail. K. Žoromskis ruošiasi Chicagos parodai, kuri |vyks kovo 4-12 d. Čiurlionio galerijoje. Daili
ninkas meną studijavo Vilniaus, Vienos ir Romos meno akademijose ir dalyvavo visoje eilėje grupinių 
parodų, iš kurių paskutinės paminėtinos The Pennsylvania A cademy of the Fine Arts Philadelphijoje 
ir Washington Square Galleries New Yorke. Surengė savo parodas Europoje, Pietų ir šiaurės Ameri
koje. Jo paveikslų yra Įvairiuose muziejuose ir privačiose kolekcijose bei paskirų žmonių tarpe. Nuo 
1956 metų dailininkas gyvena New Yorke ir dėsto vienoje meno mokykloje, bet daugiausiai laiko skiria 
vien kūrybai.

Imp. 5-Star FRENCH COGNAC..............
HENRY McKENNA Kentucky Bourbon. . 
GLENMORE VODKA ..................................
Imp. French NAPOLEON Brandy..............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy........ . 5'th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Winę .’. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

klausimas, nutarta su JAV LB 
Centro Valdyba aiškintis Kul
tūros Centro steigimo klausimą, 
kreiptis Į istoriką dr. J. Jakštą 
dėl Lietuvos valstybės pradžios 
datos nustatymo.

Vyt. Kamantas supažindino su 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Komiteto sudarymu. Iš
siųsti kvietimai centrinėms jau
nimo organizacijoms deleguoti po 
vieną atstovą l Komitetą. Komi
teto pirmasis posėdis Įvyks va
sario pabaigoje Chicagoje, gi Kon 
gresas šaukiamas 1966 liepos 
1-mąjl savaitgali, derinant jį su 
m-ja Kanados ir JAV LB Dainų 
švente.

Svarstytas PLB ryšininko prie 
VLIKo klausimas. Laikinuoju ry
šininku, kaip jau buvo skelbta, 
yra dr. J. Puzinas.

Dr. A. Nasvytis vasario 16 iš
skrenda J Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą ten atstovauti 
PLB Valdybai. Valdybos nariai 
perdavė siūlymus ir sveikinimus 
Pietų Amerikos lietuviams.

A. Mikulskis ir dr. A. Nasvy
tis referavo nusipelniusiųjų lie
tuvių kultūros, švietimo, visuo
menės, mokslo, meno ir pan. dar
buotojų atžymėjimo reikalą, šiuo
klausimu bus pasitarta su atski
rų kraštą bendruomenėmis.

Posėdyje susipažinta su gau
tais ir išsiųstais raštais, ap
mokėtos sąskaitos, peržiūrėtas 
naujasis "Pasaulio Lietuvio" 13- 
tas numeris, pasiinformuotaapie 
ruošiamą spaudai PLB Konstitu
cijos leidinį su priedais.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo Tarybos 
organizuotos sritinės mo
kytojų konferencijos Chi
cagoje ir New Yorke pra
ėjo su dideliu pasisekimu. 
Dabar švietimo Taryba in
tensyviai ruošiasi įvykdyti 
'tūoš' uždavinius, kurie kon
ferencijos buvo išdiskutuo
ti ir aptarti. Be to, švieti
mo Taryba tikisi iki kitų 
mokslo metų pradžios iš
baigti paruošti visus litua
nistinėms mokykloms rei
kalingus vadovėlius.

Švietimo Tarybos prista-

4.75 
.98 
.98
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