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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATOMO SUTARTIS
SUSITARIMAS DĖL ATOMINIŲ GINKLŲ NE- 
IŠPLĖTIMO SUTARTIES GALI DUOTI POLITI
NĖS NAUDOS PREZIDENTUI JOHNSONUI IR 
SOVIETAMS. — PIRMASIS PRIEŠ RINKIMUS 
PABRĖŠ SAVO TAIKOS MEILŲ, ANTRIEJI 
SUDARYS REIKALINGĄ ATMOSFERĄ SPAU

DIMUI J VAKARŲ VOKIETIJĄ.

-------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Praėjusią savaitę bu
vo pranešta, kad JAV ir 
Sovietų Sąjunga po 4 me 
tų derybų pagaliau suta
rė dėl atominių ginklų 
neišsiplatinimo sutar
ties. Kaip žinia, ta su
tartimi atominius gink
lus turinčios šalys su
taria jų neparduoti ar ko
kiu kitu būdu neduoti jų 
neturintiems kraštams, 
o tie iš savo pusės pa
sižada jų neįsigyti ar ne
pasigaminti. Tokiu būdu 
pasaulis suskirstomas į 
dviejų rūšių valstybes: 
turinčias atominius gink
lus ir neturinčias. Kad 
pastarosioms nebūtų dėl 
to labai pikta ir skaudu, 
sutariama, kad jos galė
siančios atominę ener
giją naudoti taikos, at
seit, pramonės tiks
lams. Dėl to valstybės 
gaminančios medžiagas, 
kurios reikalingos atomi-

PAGROBĖ JAV
• AMERIKOS karo laivyno 

daliniai buvo nukreipti plauk
ti š. Korėjos link, iškilus nau
jam, aštriam konfliktui.

Korėjiečiai pagavo ir j sa
vo uostą nuplukdė JAV karo lai
vą Pueblo, plaukiojus} tarptau
tiniuose vandenyse, 25 mylios 
nuo S. Korėjos pakrančių.

JAV Kongreso nariai skelbia, 
jog tai "karo aktas" ir reikalin. 
ga, kad prezidentas Johnsonas 
įteiktų griežtą ultimatumą, rei
kalaujant, kad laivas nustatytu 
laiku botų sugrąžintas.

P. Korėjos ir JAV daliniai 
yra parengties stovyje. Jų bud
rumą pažadino ir tai, kad bu
vo pagauta grupė š. Korėjos 
karininkų norėjusių išsprogdin
ti P. Korėjos prezidento rūmus.

• NETOLI GRENLANDIJOS 
nukritęs JAV bombonešis turė
jo 4 vandenilio bombas. Nėra 
pavojaus, kad jos sprogtų, bet 
jų suradimą apsunkina stori le
do ir sniego sluoksniai. Patir
ti radiacijos ženklai rodo, kad 
krentant lėktuvui bombos galė
jo iširti nesprogę.

Neseniai panašios bombos su 
lėktuvu buvo nukritę Ispanijos 
pakrantėse.

• SOV. S-GAI karas Viet
name kainuoja 6 bil. dol Į me
tus, o ne 1 bil., kaip anksčiau 
buvo galvojama. Sovietai esą pa 
sirengę tam reikalui skirti iki 
10 bil. dol.

• VALSTYBES DEPARTA
MENTO pareigūnai rodo nepasi
tenkinimą didele Izraelio Įtaka į 
JAV politinius ir ūkinius sluoks
nius. Tai kliudo geresniems 
santykiams sutomisarabųvals- 
tybėmis, kuriose JAV turi daug 
Įvairių interesų -- kaip naftą ir 
strategines pozicijas.

• UKRAINOJE buvo suimti 20 
intelektualų ir be jokio teismo 
išsiųsti Į koncentracijos stovyk
las. Į Angliją pabėgęs rusų po
etas Odnopozovas "The Sunday 
Times" laikraščiui pareiškė, 
jog keliamos intelektualams by
los ir jų persekiojimai kyla iš 
Kremliaus valdovų baimės, 
kad rezistencinis sąjūdis neiš- 
siplėstų. Tuo tarpuintelektualai 
reikalaują tik vieno dalyko — 
kad būtų bojama krašto konsti
tucijos dėsniai... O toje 1936 m. 
konstitucijoje garantuojamos 
teismo, religijos, kalbos ir su
sirinkimų laisvės. Iki šiol tokie 

nės energijos pagamini
mui, galės jas parduoti 
ir jų neturinčiom vals
tybėm. Tačiau gavusios 
tokias medžiagas pramo, 
niniams tikslams valsty
bės palyginti lengvai ga
lėtų jas panaudoti ir ato
minių bombų gamybai, 
todėl pats pagrindinis 
klausimas, dėl kurio 
tiek daug buvo ginčija
masi | buvo kontrolės 
klausimas.

Europiečiai nurodinė
jo, kad jei ta kontrolė 
bus pavesta Tarptautinei 
Atominės Energijos ko
misijai, JT padaliniui, 
reziduojančiam Vienoje, 
kurioje dalyvauja ir so
vietai, tie ta proga pa
sinaudos pramoniniam 
špionažui. Už tat euro
piečiai norėtų, kad tos 
sutarties priežiūra, lie
čiant Europos valstybes, 
būtų pavesta Eurotom’ui

KARO LAIVA
dėsniai buvo laikomi juoku ar 
propagandos priemone. Dabar gi 
intelektualai vis dažniau iškelia 
tas "piliečių teises".

Odnopozovo nuomone, revo
liucijos dar peranksti laukti,bet 
sekanti generacija jau galinti 
pastatyti laisvių klausimą aukš
čiau už t.v. krašto interesus.

• Naujasis Rumunijos 
premjeras N. Ceausescu, 
kartu būdamas ir komunis
tų partijos sekretorium, su
tiko dalyvauti vasario 26 
Budapešte šaukiamoj ko
munistų konferencijoj, ga
vęs užtikrinimą, kad joje 
R. Kinijos atstovai bus 
traktuojami "partneriškai”, 
šeimininkai, vengrų komu
nistai, pakvietimus išsiun
tė tiek R. Kinijos, tiek ir 
Albanijos komunistų vado
vybėms, nurodant, kad vi
sos delegacijos turės laisvę 
pristatyti savo nuomonę. 
Kaip j visą tą reikalą pa
žiūrės Kremlius, tai jau ki
tas reikalas. Bet tos konfe
rencijos ruošos eiga įdomi, 
o kartu ir paini kompartijų 
vadovybėms.

— Europos valstybių ato
minių reikalų komisijai. 
Sovietai su tuo ilgai ne
sutiko. Kaip dabar susi
tarta, nėra visai aišku, 
numatomos sutarties 
tekstas nėra paskelbtas 
ir dar nėra visai aišku, 
ar V. Vokietija ir Itali
ja jai pritars.

Čia pat pravartu atsi
minti, kad tą sutartį pa
sirašys tik trys atomi
nius ginklus jau turintie
ji kraštai: JAV, D. Bri
tanija ir Sovietų Sąjun
ga. Raudonoji Kinija ir 
Prancūzija sutarties ne
pasirašys, tačiau tiki
masi, jog jos laikysis su
tarties 'dvasios’ dėl tos 
paprastos priežasties, 
kad pačios nenorės pa
sidalinti savo turimu pra
našumu su kitomis vals
tybėmis, nors, žinoma, 
gali pasitaikyti, kad jos 
turės vienu ar kitu su
metimu atominiai apgink
luoti savo sąjungininką 
ar vasalą.

Taip pat neužmirština) 
kad ta sutartis jokiu bū
du nesuvaržo JAV ar 
Sovietų Sąjungos apsi
ginklavimo — jos ir to
liau galės daryti, ką sa
vo kraštui ras reikalin
ga.

Turint tai galvoje pei
kia abejoti tos sutarties 
praktiška reikšme. Kyla 
net klausimas, kodėl to
ji sutartis iš viso buvo 
reikalinga ir amerikie
čiai bei sovietai visdėl- 
to dėl jos sutarė kaip 
tik dabartiniu momentu? 
Atsakymas čia būtų 
toks, kad toji sutartis 
abiem kraštam buvo rei
kalinga politiniais sume
timais.

Manoma, kad sutartis 
bus pasirašyta ir sena
to ratifikuota dar prieš 
rinkimus. Tai duos pro
gos prezidentui Johnso- 
nui išeiti (rinkimuskaip 
'taikos kandidatui’, nors 
karas Vietname ir toliau 
tęstųsi. New York Ti
mes liudijimu, Valsty
bės Departamente tos su
tarties reikalu buvusios 
dvi frakcijos: vieni rei
kalavo skaitytis daugiau 
su Vakarų Europa ir ne
sutikti su tarptautine kon
trole (su sovietų dalyva
vimu, kurie patys į savo 
kraštą jokių 'kontrolie
rių’ nėra linkę įsileisti).

— Užimkit vietas! Aš noriu padaryti nuotrauką!

Žiemos metu Ryty Lietuvos ežeruose buvo populiarios žirgų lenktynės. Dar praeito šimtmečio ga
le per Grabnyčias Sartry ežere ir kitur bodavo ruošiamos didesnės lenktynės, kurių laimėtojai gau
davo eglės šaky lankui papuoštu Si tradicija Nepriklausomoje Lietuvoje buvo atnaujinta ir pirmos or
ganizuotos žirgų lenktynės Dusetose Įvyko 1933 m. vasario 2 d., kur ir dabar kasmet rengiamos. I 
lenktynes Dusetose suvažiuoja žmonių ne tik iš plačios apylinkės, bet ir iš tolimesnių vietų, kaip Kauno 
ir Vilniaus.

NAIKINA VINGIO
Vilniuje mezgasi viešas 

ginčas dėl Vingio parko 
ateities. Visi tuo parku gė
risi, didžiuojasi, bet jo atei
tį vaizduojasi ne vienaip. 
Tuo klausimu jau reiškiasi 
net trys ''partijos”.

Vieni nori, kad Vingis 
liktų "kaip Labanoro gi
ria", tai yra, žmogaus ran
kos beveik nepaliestas pu
šynas.

Kiti vaizduojasi Vingį 
kone kaip Vienos Praterį,— 
pramogų centrą vaikams ir 
nevaikams.

Kiti reikalavo siekti su
sitarimo su sovietais 
per europiečių galvas. 
Paskutinis vokiečių me
morandumas tuo rei
kalu, pagal N.Y. Times, 
buvęs net 5 pėdų ilgumo 
ir iškėlęs klausimus, į 
kuriuos esą jau seniai 
buvę atsakyta. Jis Wa- 
shingtone buvęs gautas 
per Kalėdas. Atrodo, kad 
pagaliau laimėjo antro
sios pažiūros šalininkai, 
nors kontrolės klausi
mas būsiąs aptartas taip 
neaiškiai, kad praktiškai 

(Nukelta į 2 psl.)

Trečioji, "vidurio parti
ja", sutinka, kad trijų šim
tų tūkstančių gyventojų 
miesto centre nėra ko tikė
tis išlaikyti nepaliestą gi
rią, bet prieštarauja suma
nymams parką visiškai su- 
miestinti.

Stipriausioj pozicijoj at
rodo antroji "partija”, nes 
jos pusėj valdžia. Jau yra 
planai, kaip parkas turės 
būti tvarkomas (ar, anot ki
tų, žalojamas). Ten numa
tyta įrengti parke net trys 
restoranai ir eilė kitokių 
pramoginių įrengimų. Taip 
pat kalbama ir apie dainų 
švenčių aikštės pavertimą 
amfiteatru, o tai turės būti 
didžiulis žemių perkilnoji- 
mas, nes prie estrados že
mės turėtų būti iškastos ir 
supiltos tolesnėj aikštės da
ly, kad susidarytų nuožul
nus pakilimas iki 18 metrų 
(apie 60 pėdų) aukščio. 
Planų kritikai kalba įtiki
nančiai skambančiais argu
mentais, bet tuo tarpu ne
matyt, kad valdžia to pai
sytų.

Bus ar nebus kada įgy
vendinti šio parko pertvar
kymo planai, esamoji ap
linka jį žaloja ir naikina 
jau dabar. Jame dar kaip 
ir nėra pramoginių įrengi
nių, bet jis jau apsuptas 
pramoninių įmonių: šilumi
nė elektros stotis, elektros 
suvirinimo aparatų gamyk
la ir eilė kitų. Visos jos 
kasdien smilkina parką dū
mais ir nuodingomis chemi
nėmis medžiagomis priso
tintais garais.

— Kasmet Vingio parke 
išdžiūsta 60 — 100 aukš
čiausių, gražiausių pušų, — 
rašo vienas gamtos apsau
gos komiteto pareigūnas 
Tiesoje: — Jas tenka iš
kirsti. Pietrytinė parko da
lis visiškai išretėjusi. Po
miškio — to jaunuolyno, 
kuris turėtų iškirstąsias 
pušis pakeisti, čia nėra. 
Retmės be paliovos brauna
si gilyn, link parko širdies, 
šis procesas progresuoja ir 
įgauna grėsminą pobūdį...

O tik prieš kelias dienas 
TIESA įtikinėjo, jog tik 
bolševizmas esąs geras 
gamtos mylėtojas ir saugo-

PARKĄ
tojas, nes, atėmęs įmones 
iš "egoistiškų savininkų", 
sudaręs puikias sąlygas 
tvarkyti jas taip, kad gam
tos turtai ir grožis būtų 
saugomi... Bet, pasirodo, 
komunistų pasis avinius 
įmonės dar pikčiau rūksta...

(ELTA)

MIRĖ PROF. MERKELIS 
RAČKAUSKAS

Sausio 7 d., rytojaus die
ną po savo 83-čiojo gimta
dienio, Kaune staiga mirė 
klasikinių (lotynų ir šen. 
graikų) kalbų profesorius 
Merkelis (Melchioras) Rač
kauskas.

M. Račkauskas, porą me
tų dėstęs Panevėžy ir Ma
žeikiuose, nuo 1923 metui 
dėstė senąsias kalbas uni
versitete, vėliau, iki pat 
bolševikinės okupacijos bu
vo aukštesniųjų mokyklų 
inspektorius švietimo mi
nisterijoj ir III Kauno gim
nazijos direktorius, taip 
pat privat-docentas Vytau
to D. Universiteto Teologi
jos fakultete iki to fakulte
to uždarymo bolševikinės 
okupacijos pirmaisiais me
tais (1940). Yra atlikęs ei
lę svarbių vertimų iš grai
kų ir lotynų kalbų, parašęs 
daug tų kalbų vadovėlių.

Pedagoginė bei mokslinė 
M. Račkausko karjera grei
čiausia būtų buvusi baigta 
jau 1940 metais, jei ne vie
na aplinkybė — naujame 
režime svarbias pozicijas 
užėmę žentai — P. Cvirka 
ir A. Venclova. Nors ir to
limas naujo režimo ideolo
gijai, buvo priimtas į uni
versitetą ir nuo 1944 metų 
iki mirties išbuvo klasiki
nės filogijos katedros ve
dėju arba vėliau profeso
rium. Net ir nekrologe ati
tinkamos institucijos pa
brėžė tik jo pedagoginius 
nuopelnus. Iš politinių tera
do tik vieną paminėtiną: 
vokiečių okupacijos metu 
buvęs pašalintas iš univer
siteto.

Vyresnysis M. Račkaus
ko brolis, Karolis Račkaus- 
kas-Vairas, lapkričio mėne
sį atšventęs 85-tą j į gimta
dienį, tebegyvena Kaune.

(ELTA)
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Penkta, yra atskirų lie - 
tuvių ir šeimų turtuoliš- 
kai įsirengtų gyvenvie
čių, kur stypso vienišas 
stiebas.

Galėjote pastebėti, 
kad vienu stiebu kelių vė- 
liavų (dviejų) kėlimas va-

ATOMO
SUTARTIS

(Atkelta iš 1 psl.) 
jį galima bus aiškinti 
kaip kam patinka.

Sovietų siekimas šia 
sutartimi yra atominių 
ginklų nedavimas vokie
čiams. Yra duomenų ma
nyti, kad tos sutarties pa
sirašymas bus labai ne
malonus vokiečiams ir 
išsklaidys jų viltis kada 
nors tapti 'pilnateisiais’ 
amerikiečių partne
riais. Tuo pačiu bus su
stiprinta jau dabar ryš
kiai pastebima pažiūra 
jų tarpe, kad reikia ieš
koti patiems susitarimo 
su sovietais, jų pastaty
tomis sąlygomis, atseit, 
sutinkant palikti sovietų 
žinioje dalį Vokietijos. 
Kad tos sąlygos būtų ma
žiau skaudžios, Brežne
vas, Kosyginas ir Pod- 
gorny, atseit Sovietiją 
valdanti ’troika’, nese
niai lankėsi Rytų Vokie
tijoje, kad aptarus naują 
laikyseną vokiečių at
žvilgiu su Rytų Vokieti
jos 'bosu’ Ulbrichtu, ku
ris yra laikomas pas
kutiniu stalinistu vado
vaujančiam poste. Sako
ma, kad ’troika' spaudė 
Ulbrichtą būti galimai 
nuolaidesnių. Artimiau
sias sovietų politikos 
tikslas būtų likviduoti 
Vakarų Berlyno prob
lemą sovietams priimti
na prasme, t.y. paliekant 
jam nepriklausomybę, 
bet atskiriant nuo Vaka
rų Vokietijos. Tam tiks-, 
lui pasiekti atomo sutar
tis sudarys palankią at
mosferą.

Negali sakyti,kad ame
rikiečių pusėje tai ne
būtų suprantama, tačiau 
tokių yra mažuma. Sa
kysim tokia Chicago Tri
būne pastebi, jog di
džiausias šios sutarties 
pavojus glūdi tame, kad 
ji gali paskatinti mūsų 
vadus padaryti dar dides
nes kvailybes (to em- 
bark on far graver fol- 
lies). Sovietai norį pri
versti amerikiečius at
sisakyti savo ginklų pra
našumo savo pačių nau
dai. Tai panašu į bibli
jos istoriją apie Samso
ną, kuriam buvo nukirp
ti plaukai, kad jį paver
gus. Deja, tai tik paski
ras balsas amerikiečių 
spaudos masėje.

L. J. VAIČIŪNIENĖ

dinamas ne vėliavų, bet 
vėliavos, reiškia vienos. 
Įdomu, kuri iš dviejų vė
liavų nelaikoma vėliava?

Kas nežino, jei viena 
vėliava keliama išlauku- 
joje, oficialioje, vietoje, 
tai tik, kaip ir turi būti, 
gyvenamo krašto (Ne
bent būtų gautas kitai vie
nai kelti leidimas). Kur 
nors po nakčiai randa
mą iškabintą svetimo 
krašto vėliavą policija 
nukabina, o surastas iš- 
kabintojas baudžiamas.

Ne be reikalo G. Mus
teikytė stebėjosi, (šį pa
vyzdį rašau antrą kar
tą), kad Vokietijoje, vir
šuje Vasario 16-tosios 
lietuvių gimnazijos rū
mų plazda tik viena mū
sų trispalvė.

Tūlas kelių vėliavų į 
vieną stiebą kėlimą pa
grindžia paprastu nepa- 
galvojimu. Betgi šisai 
reiškinys ne toks papras
tas, bent ne iš kasdieni
nių paprastųjų "smulk
menų”, kad duotųsi pa
teisinamas net per eilę 
metų nep a stebėjimu, lyg 
ant vaišių stalo drus
kos...

Arba, kaip dabar daug 
ką kas negera suverčia
ma jaunimui, net vai
kams: "Jaunimui nepa
tiks, vaikai nenori"... Ar 
gi, šias nuolatines sto
vyklavietes ir sodybas 
kuriant, yra buvę atsi
klausta jaunimo, vaikų, 
kelis pastatyti stiebus? 
O jie atsakė "apsispren
dę" už vieną ir tokį vė
liavų kėlimo būdą? Mano 
užkalbinti tuo reikalu ke
li Dainavoje stovyklaują 
jaunuoliai-ės, atsakė 
taip: jų niekas neklau
sė. Vienam kitam vis- 
tiek, keli stiebai. Kiti no
rėtų daugiau negu vieno, 
tai ir vėliavas keltų dau
giau negu vienas...

Kas nėra girdėjęs šiuo 
ir panašiais kitais atve
jais iš vyresniųjų tokio 
atsakymo, kad, girdi, to 
tavo lietuviškumo ir tos 
vėliavos po 10-ties ar 
daugiau metų vis tiek čia 
nebus. Apsieisime tik su 
krašto vėliava! O tuo tar
pu dar gražiau, kad mū
siškė viename stiebe su 
gyvenamo krašto vė
liava, negu būtų šalia jos 
atskirai!!!

Kiti sako, kam to for
malumo. Svarbu dvasia. 
Manau, niekas nė neįta
ria, kad tose lietuviško
se tvirtovėse dvasios nė
ra. Bet formalumo irgi 
reikia. Kiekviena valsty
bė, kuri yra valstybė, 
formali. Ir mes bijomės 
savo valstybės dabarti
nės būsenos formalaus 
pripažinimo. Šieji me

tai ir paskelbti kovos me
tai ir paskelbti kovos 
metais už buvusios ne
priklausomos formalios 
Lietuvos valstybės at
statymą. Faktiškai ji to
kia yra. (Dėl to britai ati
davė bolševikams Lietu
vos auksą?).

Kiekvieno laisvo, są
moningo asmens ir kie
kvienos laisvos tautos 
dvasia laisvai savaip 
reiškiasi vaizdais. Tik 
įkalintos tautos dvasia 
verčiama taip reikštis, 
kaip jai įsako kalėjimo 
vadovybė. Kalinės tau
tos dvasios neregimą 
reiškimąsi tiksliai nu
sako Bradūnas: "O tau
tos dvasia sparnus ištie
sia, lyg ošimą tolimų dai
nų, ir, giedodama hero- 
iškąją giesmę, kyla iš 
liepsnos ir pelenų...". 
Pirmiausias dvasios 
reiškimasis yra mintis, 
paskiau žodis. O žodis 
tampa kūnu. Ar ne taip? 
Tad dvasią pažįstame iš 
jos apraiškų.

Tenka suabejoti ir dėl 
tokio vėliavų kėlimo gra
žumo, ir dėl simbolinės 
prasmės. Juk Amerikos 
vėliava, (ar kito kurio 
krašto), pripažindama 
tautoms lygias teises į 
laisvę, atsilikusias net 
šelpdama, negeidžia bū
ti kabinama viršuje visų 
kitų, lyg apatinėms į lais
vę kelio pastojėja. Jeigu 
paskui viena kitą dabar 
kabinamos dvi vėliavos, 
kodėl negalėtų būti trys 
ir daugiau?!

Ypač šiais metais ga
li kilti reikalas priimti 
kitų tautų (latvių, estų...) 
po būrelį, kovos vieny
bės sumetimais, kartu 
pastovyklauti. Kieno vė
liavai virtinėje (suver
toje) paskirtume kokią 
vietą aukštyn, ar žemyn? 
Kiekviena aukščiau ka
banti pastotų kelią kiek
vienai žemesniajai lenk
ti aukštesniąją ir verž
tis aukštyn. Žemesnė- 
sėms trūktų net vėjo 
plačiau išsiskleisti ir, 
kaip ir matome, kabotų 
susiglaudusios.

Nežinau, kaip kitiems 
lietuviams, bet man ne
būtų labai smagu, kad 
mano tautos vėliava bū
tų žemutinė, nors ta vie
ta būtų laimėta burtais...

Atsimenu kun. Ylos 
pamokslą, pasakytą Chi
cagoje, šventinant vėlia
vą "Aušros Vartų" skau
čių tunto 10-ties metų įsi
kūrimo sukaktuvėse. Kal
bėtojas pabrėžė vėlia
vos, kylančios į aukštį, 
kilnumą, žadinantįkilnią 
nuotaiką...

Čiurlionis tautų eise
noje su vėliavomis į kai 
ną irgi primena, kad Lie 
tuva nebūtų joje pasku
tinė...

Žinau atsitikimų, kad 
tarptautinėse skautų 
stovyklose, nors jie ir 
broliuojasi, kuriai tau
tai tenka lyg ir prastes
nė šalia kitų net plote 
vieta, tos tautos skautai 
ne visada būna patenkin
ti. Žinau atvejį, kad vie
nos tautos skautai, jiems 
atitekusia kalnuota grio- 
vėta vieta pasijutę už
gauti, susidėjo kuprines 
ir rengėsi iškeliauti. Ta
da vadovybė klausinėjo 
kitų, kas sutiktų su pa
kilusiais išeiti pasikeis
ti plote vietomis. Žino
ma, sutiko kas... lietu
viai. Kaip yra buvę to
liau — ilgoka pasaka.

Pagaliau ir vaizdas 
nešvankus, kai kelios 
tautinės vėliavos tem
piamos viena virvele į 
vieną stiebą paskui vie
na kitą. Nešvankus ir 
vertikaliai virtinėmis 
paskui viena kitą kabo
jimas smingantis vie
nu galu aukštyn, kitu že
myn, lyg plote joms ne
būtų vietos... O vėjuo
tą dieną ir kelti sunku, 
kai vėjas vėliavas, lyg 
bures plečia ir stumia.

Ne daug būtų kilniau ir 
gražiau, jei nuolatinėse 
stovyklavietėse kelios 
tautinės vėliavos būtų 
paveriamos, nors ir ša
lia viena kitos, ant ho
rizontaliai pertiestos 
tarp dviejų stiebų vie
los, kaip iš vėliavėlių pa- 
daromas lyg ir stogas 
vartotų automobilių par
davimo kiemuose arba 
džiaustomi skalbiniai...

Vasaromis ne tik per 
Dainavos stovyklavietę 
yra perėję ir pereis bū
riai stovyklautojų, šulė- 
kimų, kursų, studijų, pa- 
prastų pavasarojimų... 
bet ir per visas kitas, 
čia paminėtas ir nepa
minėtas. Todėl jose, be 
lietuviškosios dvasios, 
ir vėliavų kėlimas netu
rėtų būti atsitiktinio po
būdžio, atmestinis, at- 
kištinis. "Jei reikia sa
vos vėliavos, štai ji"! 
Tai nesuderinama su lie
tuvybės išlaikymu, tau
tine savigarba, tautiniu 
auklėjimu, savęs pripa
žinimu. Blogas pavyz
dys, gal ir iššūkis vi
siems, pereinantiems ir 
pereisimiems. Tūli, ne
norėdami čia rastu pa
pročiu vėliavų kelti, tu
rėtų būti nemandagūs, 
atsivežę savai vėliavai 
atskirą stiebą. Arba, 
pasekę šeimininkų pavyz 
džiu, iš čia tokį vėlia
vų kėlimo būdą išve
žiotų kitur. O priimti iš
šūkį yra pagrindo, nes 
čia paminėtos stovykla
vietės ir kaimai save lai
ko, vadina lietuvybės 
tvirtovėmis.

Žinomo, kad tvirto
ves sudaro ir stiprios šie 
nos. Bet mūsų atveju 
svarba, jei ne svarbiau, 
jų lietuviškas turinys, iš
reikštas pagarbiai turi
niui iškeltomis vėliavo-

PAS PIETIĮ AMERIKOS LIETUVIUS
Užmegstiems su kitų 

kraštų lietuviais ryšiams 
sustiprinti, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
įgaliojo PLB Jaunimo Sek
cijos siunčiamą jos narį 
Antaną Saulaitį, SJ, Pietų 
Amerikos kraštuose pasi
tarti su lietuviais ir lietu
vių organizacijų pareigū
nais. Jis praleis keturias 
savaites Venezueloje, Bra
zilijoje, Urugvajuje, Argen
tinoje ir Kolumbijoje.

Venezueloje lietuvių yra 
apie tūkstantis, išsisklai-

mis: "dideli daiktai išto
lo matomi"!...

Pajėgus pasistatydinti 
tvirtoves, reikėtų pajėg
ti nors šiais kovos me
tais visų tvirtovių vėlia
vų aikštėse pasistatydin
ti po tiek stiebų, kiek ga
li būti keliamų vėliavų.

Iš viso tvirtovių, tur 
būt, be vėliavų nebūna. 
Tai lietuviškosios tvir
tovės su savomis vėlia
vomis nebūtų kraštuti
numas "ekstremizmas'.' 
Jeigu būtų ekstremiz
mas, tai ekstremistės 
visos tautos, kurios ver
žiasi užimti savo žemę 
iki kraštutinių ribų. O 
didžiausias ekstremis
tas — Maironis. "Tų ru- 
bežių neužleisim ik ru
sų ir prūsų"...

Sava valia prielipą vi
sada menkesnė už daly
ką, prie kurio ji prili
po, ar net visai bevertė.

Šiuo rašiniu ir noriu 
būti erdvėje gyliai aukš. 
čiau, ar žemiau kitų. 
Bet ne vien tik, kaip lie
tuviai sakydavo, "dva
sia be vietos". Todėl šį 
rašinį laikau nebaigtu... 
Šalia jo lieka atsiliepti 
kitiems, ypač pro šalį 
lenkiantiems, apie ki
tas čia mano nepaminė
tas ne tik be vėliavų lie 
tuviškąsias tvirtoves, pi 
laities, pilis, bet ir ko
kiais kovos ginklais jų 
viduje nukabinėtos sie
nos...

Neskiriant nė pačių 
naujausiųjų... 
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džiusių po keturias dides
nes ir kelias mažesnes vie
toves. Neradę senesniųjų 
ateivių, pokariniai tremti
niai sukūrė savąjį organiza
cinį gyvenimą, šiame gra
žiame krašte neblogai gy
vendami, įstengia susiburti 
ypatingesnėmis progomis į 
vieną vietą.

Šiuo metu pagrindinė or
ganizacija yra Lietuvių 
Bendruomenė, kuriai vado
vauja inž. Vladas Venckus, 
gyvenąs Maracay, apie 100 
km. nuo sostinės Caracaso. 
Seniau veikė lietuviai skau
tai, bet šiuo metu nėra ypa
tingos jaunimą buriančios 
organizacijos. Palyginus su 
kitomis tautybėmis, pvz., 
jugoslavais, lenkais, veng
rais, kroatais, lietuviai vei
kia geriausiai, nors kitų 
yra ir daugiau.

Aukštų kalnų slėniuose 
įsikūrusiame Caracas mies
te lietuviai susiburia Lietu
vių centre, pavadintame 
"Centro Lituano san Casi- 
miro”, pastatytame 1962 
metais, čia yra lietuviškos 
spaudos, knygynėlis, salė 
sąlygos ypatingų pobūvių 
proga vaišintis, čia vyko 
Kalėdų eglutė, būna susi
rinkimai ir t.t. Jeigu koks 
parengimas reikalingas di
desnių patalpų, Lietuvių 
centro vedėjo kun. Antano 
Perkumo rūpesčiu naudoja
ma šalimais esančios sale
ziečių seselių mokyklos sa
lė.

Lietuvių ryšiai su valdžia 
geri, lietuviai gražiai pasi
rodė per Caracas miesto 
400 metų sukaktį 1967 me
tais, ir valstybės preziden
tas Kalėdų švenčių proga 
atsiuntė lietuviams sveiki
nimą.

Jaunimas, neturėdamas 
savos organizacijos, tik pri
puolamai susitinka. Moks
lo įstaigose jaučiama komu
nistinė įtaka, kuriai valdžia 
priešinasi. Bendruome n ė s 
vardu daugiausia jaunimo 
reikalais rūpinasi dr. Jad
vyga Klovaitė, kartu su V. 
Venckumi dalyvavusiu
Jaunimo Kongrese Chicago
je. (as)
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VADOVYBĖS KLAUSIMAI
"Čia guli ateistas, pasipuošęs naujais 
rūbais, bet neturįs kur eiti".

(užrašas antkapyje)

Vadai, vadovybės, vadovavimas — galėtum tą 
žodį linksniuoti beveik iki begalybės. Mes prie to 
žodžio ir jo linksnių beveik visi esame pripratę. 
Vieno ko gaila, kad tos vadovybės... pasigendant, 
dažnai užmirštame principą, jog vadovybę turime 
tokią, kokios esame užsitarnavę.

Išeivijos terminologija kalbant, turėtume bū
ti dėkingi visiems, kurie tik vadovybėje sutinka bū
ti, sunkų darbą ir įsipareigojimus atlikti.

Bent jau Amerikoje negalime nusiskųsti vado
vybių stoka. Čia centrinės mūsų vadovybės VLIK'as, 
čia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, iš "pasaulio" 
į provinciją susiaurinus rėmus, randame ir ALT, 
ir JAV LB, BALF ir daug dar kitokių pavadinimų, 
raidėmis ir vardais, neišskiriant ir Zanavykų Klu
bo.

Ir visa tai kam nors vadovauja, ką nors nuveik
ti siekia, ko nors gero trokšta.

Pažiūrėjus giliau į mūsų organizacinę struktū
rą, rasime ir iniciatyvos, ir gerų norų, ir gerų su
manymų. Vieno ko mums dažniausiai pritrūksta, 
tai noro paremti tai, ką jau turime, vis ieškant nau
jų idėjų, o "Joms įgyvendinti ir — naujų vadovybių.

Nenuostabu, kad tokiuose noruose gimsta kal
bos, kurias sakant nieko nepasakoma, rašant spau
doje straipsnius, nieko naujo neiškeliama, o tik 
blusinėjamasi ten, kur tinginio ranka tikimasi 
dramblį pagauti, blusos nepamatant.

Nuo savųjų idealų, nuo savosios organizaci
jos tikrųjų idėjų nutolstant, nueinama šunkeliais. 
O tada jau nebesvarbu, ar tu įžeidinėji lietuvį sa- 
vanorį-kūrėją, ar menininką, žurnalistą ar rašyto
ją, žmogų, kurį neseniai gerbei, o dabar apspiau- 
dai ir t.t. Šitos priežastys, bent mano galvojimu, 
kyla iš to, kad nustojame viens kitu pasitikėjimo, nu
stojame pasitikėjimo vadovybėmis ir autoritetu, 
kuris išplaukia iš širdies, iš tos dvasinės buities, 
kuri turėtų traukti į moralinių, idealistinių princi
pų rėmus, kuriuose vystėsi mūsų visuomeninio gyve
nimo samprotis, to gyvenimo egzistencijos pagrin
dai. Kai to nėra, į paviršių iškyla varlių kiurkėji- 
mas, vietoj darnios, apgalvotos ir išugdytos simfo
nijos garsų.

Kai kas sako, jog vis skundžiamės, vis bara
mės, vis esam nepatenkinti. Tam yra ir priežasčių. 
Ieškant ko geresnio, turi iškilti ir nuosmūkio žy
mės. Žmonės ieško stipresnės traukos į gėrį, į ge
resnius gyvenimo pavyzdžius. Bet negi visą laiką, 
anot to mūsų profesoriaus, kad ir patriotiškumo 
vardu, gali meluoti. Turi atsirasti grynos sąžinės 
balsų, kurie įstengtų ir nemalonią teisybę pasakyti. 
Ir nesvarbu, ar tai lies vadovybę ar išdykusįvaiką, 
svarbu atvirai, betkartu ir sąžiningai, tiesą pasaky
ti.

Prie tokių pavyzdžių, teisingo tiesos žodžio ne
bijant, tenka priskirti Tėviškės Žiburių sausio 18 
vedamojo mintys:

"Po ketvirčio šimtmečio lietuviškoji išeivija 
pradeda jausti emigracinius smūgius, ypač tose 
srityse, kurios lengviau pažeidžiamos. Rodos, juos 
turėtume pajusti pirmiausia politinėje ir kultūri
nėje srityje, tačiau taip nėra. Tiesa, tai lengvai 
pažeidžiamos sritys, bet jose dar yra šioks toks 
vadovavimas, kuris jungiasi su spontanišku gaju
mu. Lengviausiai pažeidžiama religinė sritis, nes 
joje yra mažiausiai vadovavimo, telkiančio tu
rimas jėgas. Geresnėje būklėje yra ukrainiečiai ir 
kitos tautinės grupės, turinčios savo hierarchiją, ku
ri savo autoritetu dengia ir savo tautines savybes. 
Mes, lietuviai, tokios atramos neturime. Taipgi ne
turim nė autoriteto, tvarkančio visos išeivijos re
liginius reikalus. Tragiškiausiai yra tai, kad nė 
nebandome sudaryti tokio autoriteto net esamų ga
limybių ribose. Šiuo metu visoje Katalikų Bendri
joje vyksta vidinės reformos, keičiasi jos veidas, 
kaikur net iš pagrindų, kaip pvz. Olandijoje. Tokia
me laikotarpyje yra galimybių pajudėti ir lietuvių 
išeivijos religinės srities vadovams. Turime dva
sininkų, dirbančių įvairiose srityse, tačiau esmi
niam religinės srities pajudinimui iniciatyvos ma
žai tematyti. Turime išmokslintų pasauliečių kata
likų, kurių sugestijos bei mintys, ypač iniciatyva, 
galėtų daug reikšti religinėje srityje, bet ir iš jų 
stipresnio sujudimo negirdėti.

Tokioje būklėje, kurioje niekas nevadovauja, 
belieka tenkintis paminklų statymu, kol dar yra kas 
stato. Kad mums trūksta nemažiau svarbių dalykų, 
daug kas mato, bet niekas nejudina".

Detroito LB sudarytas 
vyr. komitetas, pradeda 
planuoti šių metų darbus. 
Kultūros skyrius apims vi
sus tuos darbus, kurie su
siję su kultūriniais reiški
niais. Į kultūros skyrių 
kviečiami jungtis mūsų ra
šytojai, menininkai, teatra
lai, spaudos atstovai bei 
kiekvienas, kuris tik nori 
prisidėti prie tų darbų.

Sekmadienį, sausio 28, 1 
vai. p. p. šaukiami visi sky
riaus nariai šių metų pro
gramai pasvarstyti ir nu
statyti. Kviečiame ir tuos 
visus, kurie norėtų specia
liai prisidėti lėšomis. Būtų 
malonu, kad atsirastų me
cenatų, sakysime, didžiam 
koncertui surengti, televi
zijos programai parengti, 
meno parodai surengti ir 
t.t.

Kultūros skyrius kreipėsi 
į Lawrence Welk, atkreip
damas dėmesį į šią 50 me
tų nepriklausomybės atsta
tymo ir į Lietuvos karali
jos įsteigimo prieš 717 me
tų sukaktį, prašydami ati
tinkamai atžymėti savo 
programoje. Ar tas laiškas 
padės, nežinia. Tačiau kreip
tis galime ir turime išnau
doti visas galimas priemo
nės ir būdus. Tuo reikalu 
kviečiame visus JAV lietu
vius rašyti L. Welk laiškus, 
prašant įtraukti į savo pro
gramą mūsų šokius, dainas, 
paaiškinant tokios progra
mos tikslus.

Taip pat kultūros skyrius 
siunčia prašymą į New Yor- 
ką Ed Sullivan’ui, kad jis 
taip pat savo programoje 
atkreiptų auditorijos dėme
sį su žodžiu ir programos 
dalimi apie Lietuvos trage
diją ir jos kultūrinius lai
mėjimus.

Nepagailėkite kelių cen
tų, rašykite laiškus ir pra
šykite, kad jie savo pro
gramose įtrauktų mūsų so
listus, šokėjus ir atkreipti 
dėmesį į žiūrovus, čia pri
dedame jų adresus:

Mr. Lawrence VVelk, ABC
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LB TARYBOS SESIJOS REZOLIUCIJOS

Į DIDŽIĄJĄ TALKĄ

dieniniais kultūriniais 
užsimojimais.

4. JAV LB Taryba kvie
čia visus lietuvius skai
tyti ir remti "Pasaulio 
Lietuvį", lietuviškus 
laikraščius, žurnalus ir 
literatūrą.

5. JAV LB Taryba su
prasdama, kad Lietuvių 
Fondo finansinė parama 
yra reikalinga Bendruo
menės kultūrinių darbų 
įgyvendinimui, kviečia 
visus lietuvius dar stip
riau remti kuo greitesnį 
LF augimą.

6. JAV LB Taryba pa
geidauja, kad Pasaulio

1. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Taryba ragi
na visus JAV lietuvius 
1968-tais Lietuvos Lais
vės Kovos metais savo 
aplinkoje skelbti rusiš
kojo imperializmo daro
mą skriaudą Lietuvai ir 
tarptautinio komunizmo 
pavojų visųpasaulio tau
tų laisvei. Žuvusiųjų ko
vose už Lietuvos laisvę 
prisiminimas ir pavergi 
tųjų lietuvių į mus krei
piamas žvilgsnis tegul 
stiprina visų mūsų veik
lą, siekiant nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo.

2. Trečiojo PLB sei
mo išvakarėse JAV LB 
Taryba kviečia visas lie
tuvių organizacijas ir 
visus lietuvius įsijung
ti į Lietuvių Bendruo
menės eiles. Visuomeni
ninkus prašome suakty
vinti Lietuvių Bendruo
menės idėjos skleidimą 
bei jos populiarinimą per 
susirinkimus, spaudą ir 
radiją, kad 1968-tais Lie
tuvos Laisvės Kovos 
metais Bendruomenės 
organizaciniuose rėmuo
se susitelktų visas orga
nizuotas JAV lietuvių ju
dėjimas. Padarykime 
Lietuvių Bendruomenę 
ir šiame krašte iš tiesų 
visuotiną ir efektingą. 
Stipri ir vieninga Pašau- va jau galės gėrėtis televi- 
lio Lietuvių Bendruome
nė trečiojo seimo sesi
jos metu galės efektingai 
deklaruoti pasauliui oku
puotos Lietuvos padėtį 
bei drauge su VLIK'u ir 
Diplomatine’Tarnyba su
stiprinti Lietuvos išlais
vinimo darbą.

3. JAV LB Taryba 
džiaugiasi Tautinių Šo
kių Šventės komiteto 
darbu, pritaria JAV LB 
Kultūros Fondo planui 
suorganizuoti Teatro 
Festivalį ir ragina vi
sas LB apylinkes Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymo sukaktuvinius 
metus atžymėti nekas-

Iš PRAEITIES ARCHYVŲ... 
Amerikos Lietuvių Tarybos de
legacija Baltuose Rūmuose 1940 
m. spalio 15 d. pas prezidentą 
Roosveltą, įteikiant memoran
dumą. Nuotraukoje iš kairės: 
M. Vaidyla, J. Laučka, adv. F, 
Bagočius, J. T. Zuris, kun. 
švagždys, E. Mikužiūtė, K.S, 
Karpius, dr. P, Grigaitis, L. 
Simutis, A. Kumskis, P. Pi- 
varonas ir A. Mileris.

Lietuvių Bendruomenė 
1969-tuosius metus pa
skelbtų Lituanistinio 
Švietimo metais.

JAV LB Tarybos 
1967 m. gruodžio 
mėn. sesijos rezo
liucijų komisija.

STATYBĄ VYKDO PRIMITYVIŠKAI
Praėjusį pavasarį iš Vil

niaus buvo pagarsinta, kad 
Viešintose bus pastatyta te
levizijos perdavimo stotis, 
kurios pagalba televizija 
bus prieinama visoj ryti- 
nėj-šiaurinėj Lietuvos da
ly, kurios Vilniaus siųstu
vas nepasiekia. Vasarai bai
giantis, radijo ir televizi
jos centro vyr. inžinierius 
Krupenka tvirtino, kad per
davimo stoties statyba Vie
šintose vyksta puikiai, kad 
jau "per didžiojo spalio 
šventę" (t. y., lapkričio 
pradžioj) visa rytinė Lietu-

rankomis. Transporte r i a i 
stovi apsnigti, nes nėra 
elektros srovės: nors trans
formatorius ”už kelių žings
nių’’, bet niekas neprijun
gė. Suvirinant konstrukci
jas naudojosi traktoriaus 
varikliu, bet tasai trakto
rius — vienintelis techni
kos amžiaus atstovas Vie
šintų statyboje — jau ati
tarnavęs, nurašytas prieš 
porą mėnesių, kaip nebe
veikiąs’’. ..

Dabar pranašauja, kad 
bus padaryta 1968 metų va
sarą, bet ir abejoja, ar tik
rai bus.

GAUS DVIRATĮ, BET ...
Kaimų laiškininkų dar

bui palengvinti (tą darbą 
atlieka daugiausia mote
rys) valdžia nutarė išduoti 
dviračius. Dabar laiškinin
kės turi pėsčios suvaikščio
ti iki 20 ar daugiau kilo
metrų su laiškų ir ypač 
laikraščių krepšiais. Bet 
tos dovanos sąlygos šykš
tuoliškos : dviratis laiški
ninkei atiduodamas nuosa
vybėn tik po penkerių nau
dojimo, ir jeigu ir per tą 
bus gerai atlikusi laiškų ir 
laikraščių išnešiojimo dar
bą. Ir, žinoma, jei po tiek 
naudbjimo laiko dviratis 
dar bus to vardo vertas ...

Studios, 4151 Prospect Av., 
Hollyvvood, Calif. 90029.

Mr. Ed Sullivan, CBS TV, 
51 West 52 Street, New 
York, N. Y. 10019.

Detroito LB Kultūros
Skyrius

Esame gi daugumoje katalikų tauta. Daugelis 
organizacijų skelbia savo veiklą remiančios krikš
čioniškosios doros principais. Bet kai nėra tos trau
kos, nėra vadovybės, ko gi norime ir ko galime tikė
tis?...

zijos vaizdais.

Praėjo ir vasara, ir "spa
lio šventė’’, o ne tik televi
zijos vaizdų rytinėj Lietu
voj, bet nei žadėtosios sto
ties bokštų Viešintose dar 
nematyt. Ir iš viso dar ma
ža kas ten tepadaryta. 
Gruodžio mėnesį, prieš pat 
Kalėdas, blogo gando patik
rinti į Viešintas nuvykęs 
korespondentas atrado ke
letą statybininkų, susispie
tusių, kaip jis sako, apgai
lėtinoje pašiūrėje ir besišil
dančius prie geležinės kros
nies. Nedirba todėl, kad ce
mento skiedinio nesulaukia, 
ir negali sužinoti, ar jo at
veš ar ne, kadangi telefo
nas, esą, veikia, "kaip pilie
tinio karo apkasuose — 
tarška, švilpia, nieko nesu
prasi". ..

Būdinga ir tai, kad tie 
statybininkai, atrodo, grieb
tųsi betonavimo darbų, jei 
tik skiedinio «būtų, — koks 
bus šaltyje sulieto betono 
patvarumas, jiems klausi
mas nekyla ...

Pasižiūrėjus iš arčiau, at
rastas toks paveiksliukas:

"Darbas nemechanizuo
tas. Viską — ir vandenį iš 
kūdros gabenti, ir plytas 
laiptais nešioti, ir betonavi
mui skiedinį į giliausias 
duobes nuleisti — tenka

AUDRA SUNAIKINO 
PALANGOS TILTĄ

Praėjusį rudenį Lietuvos 
pajūrį nusiaubęs viesulas 
nuplėšė ir Palangos -jūros 
tiltą. Liko tik pliki poliai.

Palangos administracija 
dabar išsirūpino aukštesnė
se instancijose leidimą ir lė
šų tiltui atstatyti. Jau įsa
kyta rengti tilto atstatymo 
technikinę dokumentaciją. 
Tikima, kad šis dabar ne
bus uždelstas, nes Palanga 
dabar gi visos Rusijos nau
josios klasės atostogavietė.

fELTA)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

PERVERSMO DYGLYS
1926 m. gruodžio 17 d. 

perversmas Lietuvoje 
įvyko, kaip matom, se
nokai - prieš 41 metus 
su viršum. Nebe dažnas 
jame dalyvavom ar bu
vom liudininkais. Dau
gelis tada dar trumpom 
kelnaitėm bėginėjom, 
daugumas nebuvom nė 
gimę.

Kaip tu dabar susigau
dysi, kas, kaip ir dėl ko 
tuomet įvyko, kai net dėl 
paties įvykio vardo nė
ra tikslumo ir vieningo 
sutarimo. Isipilietino 
gal geriausias, nes ne
utraliausias žodis - "per- 
versmas", t.y. kad kaž
kas tuomet persivertė ar 
buvo perversta ir nuvers, 
ta. Bet šiaip įvykio ap
tarimas ir jo pavadini
mas ne kartą priklauso 
nuo to, kokios linkmės, 
partijos ir ideologijos 
yra istorikas, atsimini
mų rašytojas ar šiaip 
energingesnis karys- 
publicistas.

Tuomet jau blankaus 
"perversmo” žodžio sun, 
kiai beužtenka. Prideda
ma pavyzdžiui, kad tai 
buvo antidemokratinis 
ar fašistinis pervers
mas, žalingas pervers
mas, arba ”tautininkų 
perversmas”, ar "dik- 
tatūrininkų sukilimas”. 
Liaudininkų ir socialde
mokratų mokslinėje li
teratūroje ne kartą mėgs
tamas pavartoti ir labiau 
paniekinančio skonio sve
timžodis - "pučas”. Ko
munistai, kuriems ypač 
patinka pridėti ko dau
giau raudonos, arba krau 
jo, spalvos, Gruodžio 
Setpynioliktąją vaizdin
gai sudramatina, vadin
dami "fašistų suruošto
mis Lietuvos darbo liau
dies skerdynėmis", ku
rių užnugaryje stovėjo, 
kurstė ir parėmė, žino
ma, Vakarų imperialis
tai. Gi Ignas Šeinius

"Lietuvos Aido" veda
muosiuose vienu metu 
gruodžio 17 d. pervers
mą buvo pradėjęs vadinti 
užvis didingiausiai - 
"tautinė revoliucija"...

Tą perversmą, pučą, 
skerdynes ar tautinę re 
voliuciją, tam tikram žie 
mos laikui atėjus, anks
čiau vienu ar kitu būdu, 
liaupsinimais arpasmer 
kimais vis paminėda- 
vom, bent prisiminda- 
vom. Bet per paskuti
nius kelerius metus, 
kaip buvo galima paste
bėti, minėjimai silpo ir 
jau tiek nusilpo, kad ne 
tik priešininkai, bet ir 
retas lietuvių tautininkų 
skyrius iškilmingiau be
prisimena.

Šalia to, atsiminimų 
rašytojai ir šiaip politi
kai perversmą tačiau vis 
tebekritikuoja, smerkia, 
bent vis stengiasi ko 
smarkiausiai išsiginti, 
kad būtų prie jo nors 
pirštą pridėję. Dar tik 
jiems sunku ir kolkasne
patogu susigalvoti, kad 
jie kaip mulai priešinosi 
ir kaip liūtai kovojo 
prieš perversmininkus. 
Mat, dar yra per anksti 
nesutikti, kad pervers
mas buvo paruoštas 
sklandžiai, sumanių pro
fesionalų, įvyko ramiai, 
per kelias valandas, be 
mūšių, be kraujo lašo 
praliejimo, be jokio pa
sipriešinimo. Net Pietų 
Amerikoje, prityrusių 
šio amato žinovų kraš
tuose, retai kada per
versmai taip vikriai ir 
greitai pravedami.

Matyt, kad prieš 41 
metus lietuvių tauta taip 
neigiamai, susirūpinu
siai, tragiškai, ir jaut
riai į perversmą nepa
žiūrėjo, kaip dabar aiš
kina kai kurie memuaris
tai. Jei būtų buvę dau

giau susirūpinimo, susi
jaudinimo ir visuotinio 
karšto nepritarimo, tai 
tuojau pat pirmą revo
liucijos valandą būtų tu
rėjęs kilti visuotinis pa
sipiktinimas ir nors 
šioks toks visuotinis pa
sipriešinimas. O gal ir 
dar būtų įvykusi "teisės 
pergelė prieš neteisę"...

Kai dabar kartais pa
skaitau kai kuriuos 
straipsnius ar atsimini
mų knygas, ta mįslė ma. 
ne vis kankina, vis labai 
neaiški ir vietoj vaizduo
jamos tragedijos daž
niau šypseną sukelia.

Kairieji ir kairesnie
ji politikai bei istorikai 
kartais sutinka, kad ir 
jie girdėję murmėjimų 
prieš demokratinę val
džią ir kad toji santvar
ka turėjusi kai kurių ne
žymių plyšelių. Bet jie 
netikėję, kad priežas
tis sukilti ir pavojus bū
tų buvęs toks rimtas ir 
kad kas išdrįstų versti 
teisėtą vyriausybę! De
šinieji (jei taip galėtu
me pavadinti buvusį 
krikščionių demokratų 
trijų partijų bloką) da
bar tvirtina, kad jie jau 
anksčiau užuodę pavojų, 
griežtai ir principiškai 
prieš perversmą buvę 
nusistatę ir su nerimu 
pakartotinai kairiųjų val
džią įspėję, jog pavojus 
yra ir reikia kas nors 
daryti. Ir nors iš kitos 
pusės matę, kad kairių
jų koalicijos santvarko
je buvę ne tik plyšelių, 
bet jau labai didelių ply
šių, - tačiau nelemtoji 
kairiųjų vyriausybė jų 
įspėjimais nepatikėju
si ir nė piršto nepaju
dinusi perversmui su
kliudyti.

O kad perversmą ga
lėtų paruošti ir sėkmin
gai pravesti maža ir ne
reikšminga tautininkų po
litinė grupelė, arba "nu-

Kai tarp perversmininkų dar vienybė viešpatavo... A. Smetona, prof. A. Voldemaras ir A. Stulgins
kis 1927 m. vasario 21 d. dr. J. Basanavičiaus atminimui pagerbti iškilmėse Kaune,

sigirtuokliavusių kari
ninkų" saujelė, — tai 
anuomet netikėję nei kai
rieji, nei dešinieji, kaip 
ir ligi šiandien dar ne
gali "patikėti".

♦♦♦

Ir dabar po 40 metų 
aiškiai matyti, kaip blo
ga yra žmogui netikėji
mas.

Perversmas vis dėlto 
įvyko ir pavyko. Dešimt
mečiai ėjo ir nuėjo. Ir 
mums liko vis iš naujo 
vėtyti jo tikslus ir aplin
kybes. Rašyti, perraši
nėti ir taisyti istoriją. 
Įrodinėti, kaip mes visi 
ir savaip didingai sie- 
kėm lietuvių tautai ge
ro. Perversmo nenorė
jom, jam nepritarėm ir 
smerkėm. Jame beveik 
niekas nedalyvavom. Bu
vom susirūpinę ir pasi
ryžę kovoti už demokra
tiją. Nors kai atėjo pats 
lemtingiausias tam lai
kas ir pareiga, - neko- 
vojom, deja, ir nė vie
no kraujo lašo nepralie- 
jom.

Bet kai mus, kairiuo
sius demokratus, galu
tinai išmetė iš valdžios 
sėdynių, kai mus, de
šiniuosius demokratus, 
mūsų niekšiški ir šven
tas priesaikas sulaužę 

sąjungininkai taip pat 
išmetė iš valstybės py
rago kepyklos, ir kai pa, 
matėm, kad dabar tautai 
pasidarė be galo blogai 
ir jai iš visur gresia 
nauji pavojai, - tai tada 
pradėjom kovoti ir lie- 
jom kraują. Ne visuo
met raudoną, bet daž
niausiai geresnį, - mė
lyną ar juodą, rašalinės 
spalvos.

Ir kiek po to būta nu
tikimų, kiek sukilimų ir 
naujų pučų! Ruošė juos 
socialdemokratai ir liau
dininkai, ruošė krikščio
nys demokratai ir vol- 
demarininkai, truputį 
išgėrę,visai blaivūs ka
rininkai, kairieji, deši
nieji ir viduriniai. Ruo
šė dargi pieningų karvių 
augintojai ūkininkai Su
valkijoje, į kurių "strei
ko" vadovavimą galų ga
le šiandien gražiai pre
tenduoja net nuošir
džiausi "demokratijos ir 
darbo valstiečių drau
gai" komunistai...

Mūsų nepriklausomy
bės istorijos vertinimo 
ir pervertinimo chao
sas it vėžys tolydžio di
dėja. Gruodžio pervers
mą bedailinant iš visų pu 
šių, jo keliais pergąs
dintais šalininkais gal 

bepaliks tik atkakliausi 
A. Merkelio Smetonos 
monografijos skaityto
jai, jeigu dar iš viso ras 
kada laiko tokią storą 
knygą ligi galo perskai
tyti.

Ir nepatikėsit, kokių 
kartais keistų reakcijų 
sukelia tie dažnėjantys 
perversmo smerkimai 
ir jo šventapetriški išsi
gynimai. Vienas jaunas 
lietuvis studentas, nepa- 
tingįs protarpiais pasek
ti lietuvių visuomenines 
nuotaikas ir spaudą, ne
seniai man šitaip pareiš
kė • ...

- Nesuprantu, ko tie jū 
sų seniai politikai vis 
dar stena ir stena dėl 
gruodžio perversmo. Jie 
mane jau padarė to per
versmo šalininku. Jeigu 
visi taip prieš, tai aš 
būsiu už. Aš iš principo 
už protestą ir už bet ko
kius perversmus. Ak, 
jei tada būčiau gyvenęs 
Lietuvoje, su didžiausiu 
malonumu būčiau ėjęs 
versti aną valdžią. O 
paskui būčiau vėl protes 
tavęs ir ėjęs versti nau
ją valdžią. Kiekviena vai 
džia laisvam žmogui yra 
bloga. Visuomet reikia 

(Nukelta į 5 psl.)

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
(11)

— O ko pats lakstai liežuvi laguodamas paskui tą mergą? — 
atkirto Mantas. — Tik ir tau ne kaip sekasi: ko gera, botum peiliu 
gavęs J pašonę. Tos mergos bendrams, matyt, žmogaus gyvybė nė 
pašvilpt.

-- Tu jos daugiau nebematei? — Šventaragis paklausė Šilini.
— Ne, jis gr|žo iš medžioklės, kaip nusivaręs nuo kojy šuo, 

bet jokiy jos pėdsaky nebeužuodė, — atsakė Mantas už j(.
— Bočiau tėvui Perkūnui gaidj paaukojęs, jei tas bernas būty 

tau buože ėdmenis išmalęs: dabar sėdėtum apmuturiuotas ir nekvak
sėtum, — šilinis pažiūrėjo | savo draugą iš padilbų.

— Vyrai, nesivaidykite, — taikiai pasakė Šventaragis. — Kas 
čia tokio, jei graži merga krito šiliniu! akin? Galop ir tu, Mantai, 
tik per jos gražumėli vos savo šonkaulių nepalydėjai: juk bet kokios 
griovos nebūtum užkabinęs. Bet pakalbėkime rimtai. Ta smarkuolė 
Mėta ketino mums keršyti. Labai gerai padarė šilinis, kad ją sura
do: dabar mes maždaug žinome, kas jos bendrai ir kiek jų, nors, 
tikriausia, jie ten toli gražu buvo ne visi.

— Ar ten tikrai buvo Rudabarzdis? — paklausė Manus.
— Kas žino? Galvos guldyti negali.
— Ko gera, per šilini mes susigiminiuosime su garsiuoju plė

šikų vadu, — pasakė Mantas, dėdamasis labai susirūpinęs.
šilinis griebė po ranka pasipainiojusi sausą,aštriomis šaknimis 

pasišiaušusi kelmūkštj ir tikriausiai būtų sviedęs juo J Mantą, jei jo 
nebūty sulaikės švenuragis.

— Vyrai, nebūkite kabelkos! — jis šūktelėjo popykčia L — O tu, 
Manui, nesuosk, maui, kad šilinis juokų nemėgsu. — Paskum jis 
vėl kalbėjo ramiai: — Mes esame keturiese, prieš didelę ginkluotą 
gaują mes neatsisplrsime, o skųstis tėvui, kunigui Sugintui,aš neno
riu, nes, sužinojęs tiesą, jis greičiausia mūsų nepagirtų, galop mes 
nežinome nei kur, nei kada jie mus užpuls ir dar kažin ar aplamai 
užpuls. Gal Mėta bus visą reikalą pamiršusis...

— Ne, jie nepamirš tavo {žeidimo: juk tu ją apjuokinai visų aky
se, viešpatie, — pertraukė j( Manus. — O galop jei ji pamirštų, 
Ui aš jos nepamiršiu.

— Pirma pasveik, o paskum galvok apie kerštą, — tarė šaltai 
švenuragis. — Ir atsimink, nuo ko viskas prasidėjo. Aš žinau, kad 
tą dainelę tu padainavai juokais, bet iš kur tu žinai, kad uvo juo-

- ’»’»»------fciis Jžeidus? Būtum tylėjęs, nieko nebūty ir buvę. Aš

uve užstojau ir, jei reikės, vėl užstosiu, bet nemanyk, kad tu čia 
vienas teisus, o visi kiti kalti. Mes padarysime štai kaip: grįždami 
namo mes nuo kunigo Suginto vilkstinės nesiskirsime, nes Mėu su 
savo bendrais gali mus tykoti kur pakeliui. Be to, ir tu Manui, sa
vo žodžio dabar išlaikyti negaH ir tambernuivambros neišmaišy
si, ne, greičiausia, ir tave patį mums teks gabenti namo neštu
vais.

— Kaip gi, mes ji apkamšysime samanėlėmis, kad šonkauliai 
negirgždėtu, o kuniglenė Eglė j( girdys kvapsnių žolelių viraliuku, 
— kalbėjo Šilinis švantaragiui, lyg Manto ten visai nebūty buvę. -- 
O būtų ne pro šal(, kad ir jis pats nukrapaliuotų iki žolininko Kul
vos sodybėlės ir paprašytų žolelių kelionei: kuniglenė Eglė gali 
pritrūkti...

Eikutis nusikvatojo atsiverstinai, Mantas gniaužė kumščius, 
dairydamasis pagalio, bet šilinis pabėgo juokdamasis.

Tuo urpu prie laužo ėmė rinktis daugiau jaunimo: rikių vaikai 
ir Suginuičiai. čia šeimininkavo Mirga. Ji piaustė šernienos gaba
lus, smaigstė juos iešmais ir dalino savo svečiams. Jos broliai, Do- 
vilas ir Beržas, nešė ąsočiais saldienę iš maisto palapinės ir pils
tė 1 puodukus. Merginos užpuolė švitri ką nors padainuoti. Žodžiu, 
prasidėjo jaunimo pasilinksminimas prie laužo.

Prie kito ugniakuro rinkosi vyrai, grjžę iš Dieveltos. Moterys 
juos pasitiko smalsiais žvilgsniais, bet kalbėti jie nebuvo linkę. Ri
kiai susėdo aplink laužą tylūs ir paniūrę. Bet gi kunigienė Eglė ži
nojo, kaip jiems burnas praverti. Ji tuojau liepė tarnams nešti nuo 
kito laužo jau susmaigstytą ant iešmų šernieną, o vynininką para
gino paleisti per rankas visiems Padysnio didžiūnams gerai pažįs
tamą, sidabru apkaustytą briedžio ragą, j kur( pilstytojas sunkė mi
dų tiesiai iš statinaitės. Paskui j{ pridurmais sekė ąsotėlis su pu
tojančiu alumi iš kitos statinaitės. Kvepianti, riebi šernieną ir 
stiprūs, seni gėralai bežiūrint padarė tai, ko šeimininkė norėjo: 
svečių burnos atsivėrė, ir visi ėmė kalbėti kartu.

Parelgėlių pilaitės rikis Knysteika, tvirtai suėmęs abiem ran
kom mėsingą šerno kaulą, kando aštriais dantimis didelius kąs
nius ir kramtė užsimerkdamas su dideliu pasimagėjimu,nepraleis
damas progos išlenkti midaus ragą ar alaus ąsotėli, kai ateidavo jo 
eilė. Jo liesas, prakaulus veidas bemaž iki ausų buvo aukuotas, o 
jo poretėje, apyžilėje barzdoje blizgėjo (strigę riebalo lašai.

-- Tai bent valgis, ui bent užgėrimas! -• negalėjo atsiskonė- 
tl Knysteika, išlenkęs midaus ragą ir brūkštelėdamas atvirkščia 
ranka per barzdą, — O ką mes gavome pas Dleveltą? Gaidžio 
kulšelę ir vėjų Išpūkštyto raugaliuko, kuris gal kada ir rūgo šalia 
midaus sutlnaitės.

— Užtat Mindaugas ir negėrė to skystalo, — nusijuokė šalia 
sėd(s Derveliškių rikis Jokila, nedidelis, apvalus vyras, irgi 
mėgstąs gerai pavalgyti ir išgerti.

-- Mindaugas nė tos gaidžio kulšelės nesuvalgė, — juokėsi 
Knysteika. — Ir kam jam čia terliotis su tais niekais, jei jis savo 
pilyje turi geresnės ėdroš pasmaližauti? Kas gi nežino, kad savo

rūsiuose jis turi atbrozdintų avies kailiuose vynų nuo Juodųjų Jū
rų ir prisūdytų pilnas geldas meškų letenų ir briedžių nugarėlių?

— Užut bežlembdamas tas meškų letenas jis ir tokius ašt
rius ir kabius nagus užsiaugino, kad kiekvienam graibsto už pakink
lių, -- kaip kirviu atkapojo rūsuus veido,paniuręs Valdvalakio val
dovas Kantas, priklausąs prie turtingiausių ir (ukingiausių Padysnio 
šalies rikių, neslepiančių savo neapykantos Mindaugui ir pasiryžusių 
jam visaip priešintis. — Kodėl ir kam visos tos jo peršamos naujo
vės? — jis tęsė toliau. — O gi mm, kad tas gobšius galėtų papildyti 
savo aruodus svetimu geru ir dar labiau išpamptų savo galybėje. 
Kiekviena pušis savo šilui ošia! —pamėgdžiodamasMindaugą,Kan
us pakartojo jo žodžius. -- Atseit, ir jūs, visi Lietuvos kunigai ir 
rikiai, ošklte jam suartinę, o jis vienas medžios po šilą! Anot 
jo, dėk grūdą prie grūdo, pripilsi aruodą, gerai, o kas iš jo sems? 
Kas gi, jei ne Kernavės viešpats? Kam patinka, tėraišioja jam autu
vo apyvarus, bet aš nesuvergąs,o laisvas rikis, ir aš noriu medžio
ti po šilą, ir aš nepilsiu J tok( aruodą, iš kurio man neleisu sem
tis.

Išliejęs savo tūžmą ant Mindaugo, Kanus kreipėsi { Sugintą:
— Tu Padysnio šalies valdovas, tu mūsų kunigas, ar tu leisi 

um atsibastėllui mindžioti mūsų teises ir laisves? Mes iš savo 
tėvų tėvų paveldėjome savo tėvonijas ir ar leisimės dabar apiplė
šiami ir pažeminami? Tu tylėjai pas Dleveltą, bet dabar nebegali 
tylėti: tu turi tarti savo žod(, kuris nuaidėtų per Padysnio šal{, kaip 
liepsna, uždeganti viksvynus. Teisybė turi būti!

Kanus nutilo ir peržvelgė visus rikius, laukdamas jų priurimo, 
bet jie visi tylėjo, subedę akis {laužą, ir iš jų veidų negalėjai spręs
ti, kok( JspūdJ jiems padarė kalbėtojo kurstymai. Pagaliau visi lau
kė Suginto žodžio.

Suginus suprato, kad savo žodj turi tarti, bet koks us žodis tu
rėtų būti, jis pats dar aiškiai nenuvokė, tik gerai žinojo, kad ant jo 
pečių guli didelė atsakomybė ir kad nuo jo žodžio pareis jo paties, 
jo šeimos, Padysnio šalies, o gal dalinai ir visos Lietuvos likimas.

Visi pažinojo Kantą ne tik kaip drąsų ir atkaklų vyrą, bet ir 
kaip amžiną, irzlą priešginą. Nė su vienu savo kaimynu jis geruoju 
nesugyveno. Sugintas kartais pagalvodavo, kad Kanus tyčia ieško 
erzelynių: ne iš reikalo, o iš pomėgio. Vaidvalakio rikis mėgdavo 
kartoti, kad "teisybė turi būti", bet jam būdavo teisinga tik ui, kas 
naudinga jam pačiam. Kadangi niekas jo nemėgo ir nė vienas rikis 
jam nepritardavo, ui Sugintui nebuvo sunku su juo susitvarkyti. 
Kantas galėdavo siautėti savo Vaidvalakiuose kiek (manydamas, bet 
tie siautėjimai visai šaliai žalos nedarė, jei bent tik žmonėms su
darydavo progą liežuviais pamalti.

Bet š(kart Sugintas rimui susirūpino. Išsimušęs iš pusiausvy
ros, Kantas galėjo daug eibių pridaryti ir net brolžudišką vidaus 
karą sukelti.

(Bus daugiau)
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PERVERSMO
DYGLYS...

(Atkelta iš 4 psl.) 
protestuot ypač prieš se 
nių valdžią. E, neturėjot 
jūs gerų vyrų anais lai
kais, kaip mes dabar Ber- 
keley ar UCLA "kem- 
puose"...

- Tai tik parodo, kad 
mielasis vistiek dar ne
pažįsti Lietuvos istori
jos, - švelniai atsakiau, 
nors ir sunkiai įžeistas, 
jaunajam kolegai. - Tu
rėjom ir mes nebloges
nių. Buvau tada dar gim
nazistas, bet ir mes jau 
protestavom. Vieni ėjom 
prieš kairiųjų, kiti prieš 
dešiniųjų valdžias. Ir aš 
eidavau... Tik mus grei
čiau areštuodavo ir kar
tais brutali policija dar 
į klyną įkirsdavo. Kiek
vienas realiai nukentė
jęs, mat, paskui geriau 
jaučiasi. Herojus, kan
kinys... Neklysk, nebū
tum buvęs Lietuvoje toks 
vienas, jeigu tada jau bū
tum gimęs. Mačiau,kaip 
šimtai moksleivių ir stu 
dentų tada protestavo ir 
demonstravo prieš kai
riųjų valdžią. Ypač 
smarkūs buvo ateitinin
kai, perversmą labai rė
mę ir vienas kitas akty
viai dalyvavę, bent lie- 
žiuviu. O po metų ar ke
lių vėl protestavo ir spie 
tėsi kovai prieš per
versmo pastatytą val
džią. Ir turėdavo dar įdo 
mesnių ”Sit-In”, negu 
jūs, - katakombose!...

Ne vienas, kuris smar
kiausiai vertė seną val
džią, paskui gavo pasė
dėti naujosios kalėjimuo
se. Kiekviena revoliuci
ja, kaip žinai, it kiaulė 
ėda savo vaikus. Tie, ku
rie pastatė priešaky 
Smetoną, vėliau protes
tavo, kad jis iš naujo
sios "tautinės vienybės" 
valdžios išmetė Krupa
vičiaus partiją. Dauge
lis niršo prieš Volde
marą ir jo geležinius vii 
kus. Kai kurie vėl karš
tai stojo už Voldemarą, 
kam jį Smetona netrukus 
išbruko iš valdžios, o 
vėliau areštavo ir net 
iš Lietuvos ištrėmė...

Man patinka, brangus 
kolega, tavo protesto 
dvasia ir teisingo žmo
gaus temperamentas. 
Bet Lietuvoje tuo nieko 
nebūtum nustebinęs. To
dėl be pagrindo skleidi 
tokią prastą nuomonę 
apie savo tėvų ir protė
vių tautą. Esi pirmas ir 
gal vienintelis iš Ame
rikos lietuvių studentų, 
kuris tokius kilnius jaus 
mus man pareiškei. C> 
Lietuvoj tokių herojų vi
suomet buvo šimtai, jei
gu ne tūkstančiai. Tą 
gerą charakterį mes pa
veldėjom, turbūt, jau nuo 
Sanskrito laikų...

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
/Į %% Metinis dividendas mokamas už 

indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Min. B.K. Balutis lanko tremtinių stovyklą Spakenberge, Vokietijoje. V, Augustino nuotrauka

BRONIUS K. BALUTIS
Jo 60 metų veiklos uždangai nusileidus

Broniaus K. Balučio 
žvaigždė , skaisčiai žė
rėjus ištisus 60 metų, 
užgeso Londone, Angli
joje, gruodžio 29 d.

Gimęs Seirijų mies
telyje, Dzūkijoje, gruo
džio 29 d. 1979 metais ir 
1904 metais baigęs mati
ninkų mokyklą Pskove, 
Balutis 1905 m. vasario 
mėnesį atvyko į Ameri
ką.

Trumpai gyvenęs prie 
savo dėdės kun. Židana- 
vičiaus Amsterdame, N. 
Y. 1906 metais dalyvavęs 
Pahiladelphijoje įvyku
siame Amerikos Lietu
vių seime, tais pat me
tais persikėlė į Chica
gos kaimynystėje esantį 
Valparaiso universitetą, 
kur eilę metų ankstyves
nieji lietuviai naudojosi 
mokslu.

Chicagoje, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
seime 1906 metais kaip 
studentas jis buvo pa
kviestas pasakyti kalbą,

Min. B.K. Balutis su pirmaisiais | Angliją atvykusiais iš Vokietijos lietuviais tremtiniais. Pirmiau* 
šiai | Angliją buvo įsileistos taip vadinamos "BaltikoGulbės", tai lietuvaitės, latvės ir estės atvykusios 
tarnauti ligoninėse. Lietuvaičių atvyko apie 700 ir jos laikinai buvo išskirstytos { kelioliką stovyklų. 
Jas visas min. Balutis aplankė.

K.S. KARPIUS

o 1907 metais Clevelan
de įvykusiame SLA sei
me buvo išrinktas seimo 
antru sekretorium ir 
SLA Literatūros Komisi
jos pirmininku.
Tautinei srovei labai 

reikėjo sumanių kovoto
jų — Balutis išgarsėjo 
kaip vienas stipriausių, 
rimčiausių toje srityje, 
ypač kai 1912 metais ta
po Antano Olio tėvo Chi
cagoje leidžiamo laik
raščio "Lietuva" redak
torium.

♦♦♦

Balutis greitai pasi
darė tautinės srovės įta
kingu vadu, greta keleto 
vyresnių.

Redagavęs Lietuvą iki 
1919 metų, jis pačios tau
tinės srovės buvo ras
tas tinkamiausiu nepri
klausomos Lietuvos tar
nybai, kurią dabar mir
tis nutraukė.

Nors kaip teisininkas 

jis buvo labai tikęs pa
reigoms Washingtone, 
steigiant Washingtone 
nors ir neoficialią, bet 
pusiau diplomatinę Lie
tuvos reikalams įstaigą, 
Balutis apsisprendė lai
kytis "Lietuvos" reda
gavimo darbe, atsisaky
damas Washingtone už
imti pareigas.

Tačiau kai 1919 me
tais gegužės 8-10 d.d. 
tautinė srovė sušaukė 
Chicagoje savo seimą, 
kurį katalikai ir socialis 
tai boikotavo, šis seimas 
nutaręs padovanoti Lie
tuvai Laisvės Varpą (ku
rio garsą Kaune Karo Mu
ziejaus sodelyje daugybė 
yra girdėję, ir žino, kad 
jame įrašo "O skambink 
per amžius..." žodžiai 

yra Balučio), kitą nutari
mą padarė išrinkdami 
Balutį tautininkų atstovu 
į Versalio Taikos Kon
ferenciją, Balutis suti
ko apleisti redaktoriaus 

vietą. Šalia Balučio, tau
tininkai išrinko ir antrą 
atstovą, Tomą Naruše- 
vičių-Norų, prieš treje
tą metų atvykusį su Ru
sijos inžinierių misija, 
kuris tuojau perėjo dirb
ti Lietuvos naudai. Kata
likų srovė išrinko savo 
atstovais į Versalį kuni
gus Dabužį ir Žilių.

♦**

Nuo čia Balučio toli
mesni žygiai Lietuvos 
valstybės tarnyboje kiek
vienam žinomi.

Balutį matome Ame
rikoje, 1928 metais kaip 
Lietuvos ministrą Wa- 
shingtone. 1929 metais 
Chicagoje Vasario 16- 
tos minėjime jis buvo 
pagerbtas visuomenės, 
ir savo profesijos drau
gų lietuvių advokatų drau
gijos, kuri padarė jį sa
vo garbės nariu.

Clevelande turėjom 
garbę Balutį pasikviesti 
kaip Lietuvos ministrą 

Min. Bronius K. Balutis Holland Parke 1956 metais.
J. Norkaičio nuotrauka

Min. B.K. Balutis 1947 m. birželio 6d. taria žod| atvykusiems lie
tuviams | Market Drayton stovyklą Anglijoje. B. Lišausko nuotrauka

Iš lietuvių artistų-dainininkų apsilankymo Lietuvos pasiuntiny
bėje Londone. Izabelė Moteikaitienė ir nda. B. K. Balutis.

Dr. Jono Basanavičiaus 
paminko pastatymo iš
kilmėms Lietuvių kultū
riniame darželyje 1933 
metų birželio 11 d.

1933 metų liepos 16 d. 
Chicagos Šimtmečio Pro
greso Parodoje Balutis 
buvo oficialiai pagerb
tas parodos valdovybės, 
kai tą sekmadienį suva
žiavo dešimtys tūkstan
čių lietuvių iš viso kraš
to Lietuvių Dienos pro
gramos pamatyti — ir 
tą pavakarę sulaukė skau
džią žinią — kad prieš 
dieną išskridę lakūnai 
Darius ir Girėnas, nepa
siekę Lietuvos, žuvo.

1933 metų pabaigoje 
Balutis grįžo į Kauną, ir 
nuo 1934 metų buvo Lie
tuvos įgal. ministru Lon
done.

Amžinos ramybės dar
bingam lietuviui, kuriam 
likimas leido ilgus - il
gus metus savo tautai 
garbingai tarnauti.
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VASARIO 16 MINĖJIMAS BRIDGEPORTE
Bridgeporto lietuviai 

bando pravesti U.S. Kon
grese rezoliuciją ry
šy su 50 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukak* 
tim, ir Bridgeporte at
švęsti Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo 
šventę 16 vasario.

PENSININKU 
_ KAMPELIS _

SOCIALINE GLOBA IR 
PENSIJOS

Praeitą kartą minėjome, 
kad nauju socialinės globos 
įstatymu pakilo pensijos 13 
nuoš. Tebedirbantiems tai 
reiškia, kad pagal 350 dol. 
mėnesinį uždarbį pensijos 
priklausytų (sulaukus 65 
m. amžiaus) 140.40 dol. ar
ba 210.60 dol. kartu su 
žmona (ir jai sulaukus pen
sijos amžiaus). (Buvo 
134.20 arba 186.30 dol.).

Maksimalinė pensija (už
dirbančiam ne mažiau 6,600 
dol. į metus) siekia 189.90 
vienam asmeniui, o 284.90 
dol. vedusiai porai. Tokį 
uždarbį gauną moka ne ką 
didesnį mokestį pensijų 
fondui, kai tuo tarpu busi
moji pensija gerokai paky
la.

6,600 dol. į metus uždir
bą 1968 m. mokės tą patį 
mokestį, kurį mokėjo ir 
1967 m., gi 1969 ir 1970 m. 
tikrumoje bus mokama 6.60 
dol. mažiau. Mokesčiai pen
sijų fondui, be abejo, įvai
ruos laikui bėgant, tačiau 
reikia atsiminti, jog tie mo
kesčiai apima ir sveikatos 
aprūpinimą (medicare) se
natvėje.

Didesni mokesčiai palies 
tik uždirbančius daugiau 
nei 6,600 dol. Be abejo, kad 
ir jų pensijos bus atitinka
mai didesnės.

Pavyzdžiui, uždirbęs 7,800 
dol. 50 metų amžiaus turįs 
vyras po 15 metų gaus pen
sijos 188.80 dol., o kartu su 
žmona 283.30 dol. į mėnesį.

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

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

Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat 
Amerikoje...

DIRVA, 
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 
U. S. A.

Prašau siųsti Dirvą 1*metams (VĮ metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. Vi metų). 

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

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

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

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

Kongresmanas Donald 
Irving pažadėjo praves
ti rezoliuciją JAV Kon
grese 16 vasario pami
nint Lietuvos Nepriklau 
somybės atgavimo sukak
tį. Rezoliucija lies Lie
tuvos nepriklausomybės 
atgavimą, Sovietų p avė r, 
girną ir viltį ateityje. Ga
lutinis tekstas bus sufor
muluotas po bendrų pa
sitarimų su kitais kon- 
gresmanais. Ta rezoliu
cija D. Irving pristatys 
Bridgeporto apylinkių 
lietuviams 16 vasario mi
nėjime, kuriame ir jis 
rengiasi dalyvauti.

Šalia kon. D. Irving 
pagrindinis kalbėtojas 
bus A. Milukas. Jis nu
švies, daugiausia amerk 
kiečių visuomenei, savo 
pergyvenimus Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje. A. 
Milukas, gimęs Ameri
koje, grįžęs su tėvais į 
Lietuvą, pergyveno ten 
visus vargus ir atsidu
ria Sovietų kalėjimuose 
ir koncentracijos sto
vyklose. Jis puikiai pa
žįsta Sovietų Sąjungą ir 
todėl galės nupasakoti 
padėtį kaip lietuvis ir 
amerikietis.

Kalbos bus papildytos 
menine dalimi, kuri pra
sidės tautiniais šokiais 
ir dainomis. Šią dalį iš
pildys Waterburio šokė
jų grupė. Tautinius šo
kius papildys proza I. 
Ivaškienė ir A. Rygelie' 
nė.

Minėjimas prasidės 11 
vai. pamaldomis, daly
vaujant organizacijų vė
liavoms. Mišias atna
šaus klebonas kun. P. 
Pranskus. Šias Šv. Mi
šias papildys visa bažny
čia lietuviškomis gies
mėmis vadovaujant var
gonininkui A. Stanišaus- 
kui. Po kiekvienų mišių, 
pradedant 7 vai., mote
rys pasipuošę tautiniais 
rūbais rinks aukas prie 
bažnyčios Lietuvos by
los reikalams. Ši rink

liava baigsis po 12.15 Mi
šių.

Parapijos salėje minė 
jimas prasidės 3 vai. p. 
p. Minėjimą atidarys gar
bės pirmininkas kun. P. 
Pranokus ir perduos 
pirmininkui, kuris pri
statys svečius. Pakvie- 
statys svečius. Pakvies 
ti svečiai: Donald Irving 
— U.S. kongresmanas, 
Walter Curtis — Brid
geporto vyskupas, Hugh 
Curra — Bridgeporto 
burmistras, valstijos 
ir miesto atstovai.

Minėjimui rengti yra 
sudarytas komitetas, ku
rio garbės pirmininku 
yra kelbonas P. Prano
kus, pirmininku A. Mit
kus, vicepirmininkai V. 
Barius ir J. Rygelis, na
riai J. Butkus, A. Kli- 
maitis, F. Mockaitis, A. 
Sapiega ir A. Stanišaus- 
kas.

Komiteto pirmininkas 
A. Mitkus kreipėsi į 
Bridgeporto vyskupą W. 
Curtis ir miesto burmist
rą H. Curra dėl Lietuvos 
nepriklausomybės mi
nėjimo. Vyskupas buvo 
paprašytas 16 vasario ar 
sekantį sekmadienį pa
skelbti maldos dieną vi
soje vyskupijoje. Bur
mistrui buvo pasiūlyta 
paskelbti 16 vasario Lie
tuvos Nepriklausomybės 
diena visame Bridgepor
te su atatinkamom iškil
mėm.

Komitetas informuos 
visuomenę per vietinę 
spaudą ir radiją.

(j.r.)

SPAUDOS
REFORMA 

LIETUVOJE
Šių metų antrajame Vil

niuj leidžiamo LITERATŪ
ROS IR MENO savaitraščio 
numeryje parašyta, kad 
”Vietoj iki šiol respubliko
je veikusios laikraščių ir 
žurnalų leidimo grupės ne
seniai įsikūrė PERIODIKOS 
susivienijimas”. Pažymėta, 
kad toks persitvarkymas 
esąs ”pirmas šalyje”, o tai 
reiškia, kad tuo tarpu taip 
persitvarkyta tik Lietuvoj.

Ligšiol, nuo pat rusų oku
pacijos pradžios, Lietuvoj 
laikraščius ir žurnalus leido 
''Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto laik
raščių ir žurnalų leidykla”. 
Dabar "Periodika” esanti 
perėmusi iš viso 67 leidi
nius : respublikinio masto 
laikraščius bei žurnalus, 
miestų laikraščius ir 44 ra
jonų laikraštėlius.

IŠ "Periodikos” direkto
riaus pareiškimų spręstina, 
kad pakeistas ne tik leidyk
los vardas, bet ir kai kurie 
jo pagrindai. "Periodika” 
būsianti savarankiš
kesnė ir veiksianti "ūki
skaitos" pagrindais, tai yra, 
panašiai, kaip kitur veikia 
privatinės leidyklos.

— Jeigu anksčiau gauda
vome paramą iš valstybės, 
tai dabar reiks verstis sa
vomis lėšomis, — pabrėžia 
direktorius. "Savomis lėšo
mis” — tai pajamomis be
veik vien iš prenumeratos. 
Skelbimų pajamos nereikš
mingos, kadangi skelbimų 
laikraščiuose tenai kaip ir 
nėra.

Apie savarankiškumą di
rektorius, žinoma, kalba tik 
finansinio, administracinio 
bei technikinio tvarkymosi 
srityse. Minties sava
rankiškumui reikštis sąly
gos dėl to persitvarkymo, 
bent tuo tarpu, nepasikeis, 
nes spaudą prižiūrinti kom
partijos akis lieka nepalies
ta. Nors ilgainiui, nebūda-

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septy
nias klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti 
tuos septvnius skirtumus.

BESIMOKANČIU SKAIČIUS DIDELIS TIK POPIERIUJE
Okupantų statistika ir 

propaganda Lietuvoj be 
atvangos įtikinėja, kad 
vargu ar yra kur pasau
ly toks didelis besimo-

ma taip trumpai ant finan
sinio pavadžio pririšta, lei
dykla galėtų užsimanyti 
daugiau savarankiškumo ir 
redaktorių pasirinkime, ir 
tuo būdu galėtų plačiau at
verti duris savarankiškes
nėms mintims pasirodyti 
laikraščiuose.

Bet reikia nepamiršti, 
kad svarbiausias dalininkas 
kalbamajame "susivieniji
me” vistiek yra komunistų 
partija, turinti savo ranko
se didžiausią spaustuvę. 
"Periodikai” jau ir perėmus 
laikraščių leidimą, laikraš
čiuose tebežymima, kad 
juos "spausdina LKP CK 
laikraščių ir žurnalų leidyk
los spaustuvė Vilniuje”. 
Atseit, partijos leidykla tik 
įėjo į bendrovę, bet nesUsi- 
likvidavo, ir savo spaustu
vės naujai bendrovei neati
davė, nepardavė, o parduo
da tik savo patarnavimą.

Vis dėlto, Kosygino re
formos pritaikymas kaip 
tik laikraščių leidyboje, ir 
kaip tik Lietuvoj pirmiau, 
negu kur kitur, — dėmesio 
vertas reiškinys. (ELTA)

HELP VVANTEI) MALĖ

MECHANICAL 
ENGINEERS

While Truck Div., White Motor 
Corp. a Cleveland manufacturer of 
heavy dūly truck., ha. immediate 
openintt* for uraduate mechanical 
enuineers with 2 to 5 yeara experi- 
ence preferrably in automotive in- 
dustry. (Jnlimited advancement op- 
portunities. Expen.ive company paid 
benefila. F.xcellent startinę aalariea.

Send detailed re.ume to:
MR. M. MORRIS
P O. BOX 4747

CLEVELAND. OHIO 44101
Or call: <2I6» 431-2000 exl. 615

WHITE TRUCK DIV. 
WHITE MOTOR CORP.
An f.qual Opportunity Employer

(1012) 

kančių nuošimtis, kaip 
dabar Lietuvoj. Esą,kas 
penktas ar net kone kas 
ketvirtas gyvas žmogus 
vienu ar kitu būdu lankąs 
mokykla, — jei ne die
ninę, tai vakarinę, arba 
studijuojąs kąnorsneaki 
vaizdiniu (susirašinėji
mo) būdu.

Galima pamanyti, kad 
po beveik trijų dešimtme
čių tokio gausaus moky
mosi, dabar jau beveik 
visi Lietuvoj turėtų būti 
gerai išsimokslinę ar 
bent vidutiniškai prasi- 
mokslinę. Bet, jeigu net 
ir tikri, tie statistikos 
skaičiai terodo, kiek mo 
kyklose esą vienaip ar ki 
taip įsiregistravusių. 
Skaičiuose .visi vienetai 
lygūs, ir iš užu jų ne
matyt, kiek iš tos besi
mokančiųjų daugybės 
yra ne tik įrašyti, o ir 
ištiesų mokosi. Dar ma
žiau iš skaičių įmano
ma pamatyt, kaip jie 
mokosi.

Tą skaičių užstojamą 
užkulisį kiek prasklei
dė vienas Vilniaus vaka
rinės (suaugusių) mokyk
los mokytojas. Sako:

— Dabar visi žinome, 
kad į vakarines ateina 
apie 80 proc. nuobirų iš 
visuotinio mokymo mo
kyklų, dažnai apsiginkla
vusių ne vadovėliais, o 
tranzistoriais, futbolo 

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
•į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN STREET — RiDGEWOOD, n. y. 11237

rungtynes labiau verti
nančių, negu pačias svar
biausias pamokas. Be to, 
dažnai ateina ne savo no
ru, o tėvų, mokytojų ir 
visuomeninių organiza
cijų raginami. Atėjęs 
prakiurkso, pasišaipo — 
rašyk jam ”3”!

— Aukštesnėse klasė
se padėtis kiek pagerė
ja, tačiau mūsų mokinių 
žinių kreivė ne kyla, o 
kasmet krinta.

(Mokytojai dažniausia 
turi rašyti patenkinamus 
pažymius ir nesimokan
tiems neva mokiniams, 
kadangi tebeveikia dės
nis, anot kurio, jei kla
sėje daug blogų pažymių, 
tai kalti ne mokiniai, o 
mokytojas — nesugeba 
išmokyti. Išdykėliai ir 
tinginiai tą žino, todėl 
ir gali, vietoj pasi
stengę, akyplėšiškai šai
pytis mokytojui į akis.)

Kitas korespondentas, 
iš Švenčionių, irgi pa
teikia ryškių pataisų pro
pagandinės statistikos 
piešiamam paveikslui. 
Rašo apie mokytojus ne
akivaizdininkus, tai yra, 
apie tuos, kurie susira
šinėjimo būdu "lanko” 
pedagoginį institutą ir, 
žinoma, yra įskaityti 
aukštosios mokyklos 
studijuojančių statisti
koje.

(ELTA)
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• Bendradarbių pagerbi
mo pietūs, Lietuvių Salės 
b-vės ir klubo valdybų su
ruošti sausio 21, buvo bū
dingi savo intencija, reikš
mingi savo bendradarbiavi
mo dvasia.

Kaip žinome, Lietuvių 
Salės b-vė ir Klubas Cleve
lande įsisteigė prieš 56 me
tus mūsų senosios kartos 
veikėjų pastangomis. Savo 
dabartim vietove tai daug 
kam jau nebepatraukli or
ganizacija, bet ji yra viena 
iš tų, kuri turi gražų tiks
lą ir tvirtą ekonominį pa
grindą. Apie savus namus 
planuojant daugelyje vie
tovių, nereiktų užmiršti ir 
tų, kurie veikia, daro pa
žangą, investuoja savo tu
rimą kapitalą tam, kad ne 
tik tuos namus pagerinus, 
bet sudarius pagrindą nau
jiems, geresniems pastaty
ti. Juk daugiausia Lietuvių 
Klubo kapitalu yra įsigytas 
Lithuanian Village pasta
tas, davęs naują paspirtį ir 
viltį tinkamesnei lietuvių 
pastogei Clevelande.

Savųjų namų išlaikymas, 
jo kapitalo ugdymas, rei
kalauja darbo rankų, dau
gelio bendradarbiavimo ir 
sutartinos veiklos, šitoji 
dvasia ir pasireiškė minėtų 
pietų metu, kada reikalų 
vedėjas Z. Dučmanas buvo 
savo bendradarbių apdova-

Taip atrodo Kaziuko mugė Vilniuje... Kokia bus Kaziuko mugė Clevelande, matysime kovo 24 d. 
Bet sakoma, kad ji bus (spodinga, joj bus visokių staigmenų ir gražių dalykėlių, kuriuos kiekvie
nas galės jsigyti už prieinamą kainą ir tuo padės mūsų skautams dalyvauti jubiliejinėje stovykloje.

Literatūrinė popietė Newarke

i

notas laikrodžiu, visi tie 
bendra darbiai pristatyti 
daugelio svečių akivaizdoje.

Pietų iškilmes prasidėjo 
Šv. Jurgio parapijos vikaro 
kun. K. žemaičio malda, 
Lietuvių Salės ir Klubo 
valdybų pirm. J. Malskio 
žodžiu ir tolimesniu Z. Duč- 
mano vadovavimu svečių 
pristatymo ir sveikinimo 
kalbų programai.

Susispietė čia veik visi 
senosios kartos veikėjai ir 
dabartiniai lietu v i š k ų j ų 
ekonomių bei kultūrinių or
ganizacijų atstovai. Taigi, 
savieji pagerbti daugelio 
svečių tarpe.

Tai popietei ruoštis gal ir 
įdėta darbo, bet ji tikrai 
buvo prasminga ir pateisi
nama organizacijos darbuo-

tojų gražaus sugyvenimo ir 
b e n dradarbiavimo dvasiai 
išreikšti.

• Andre Watts, sensacin
gų aukštumų pasiekęs JAV 
pianistas, koncertuos Cleve
lande vasario 2 d., 8:30 vai. 
vak. Music Hali salėje. Pro
gramoje Hayden, Beetho- 
ven, Chopin, Mozart, De- 
bussy ir Liszto kūriniai.

A. Watts jau yra kon
certavęs daugelyje valsty
bių, pasirodęs televizijoje ir 
tuo būdu iškilęs ir pirma
eilių pianistų eiles.

Bilietus koncertui galima 
gauti 7816 Euclid Avė. Ope
ra Assoc. kasoje, Burrows 
ir Higbees krautuvėse.

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

RETA PROGA
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, Jie-, 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS ROTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.

KAINA$4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenime
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00, 
Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygųbet 

išpardavimo vajum, moka tik

10 dol
už keturias knygas.

IŠKIRPTI

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 11103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias J Kairę, Timeless Lithuania ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas

Adresas

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

i

TEISINGAS R. NIXON’O 
ŽODIS

Buvęs JAV vicepreziden
tas R. Nixon’as sausio 18 
d, korespondento užklaus
tas, kokią didžiausią klaidą 
padarė Johnson’o adminis
tracija? — atsakė:

"Norėčiau atsakyti į pa
klausimą dviem dalim. Ma
nau, jog istorija užrašys 
svarbiausią klaidą užsieny, 
kaip pasityčiojimą (gullibi- 
lity) iš JAVaJstybių, lie
čiant taikingą sugyvenimą 
(detente) su Sovietų Są
junga. šio pasityčiojimo iš
davoje mes leidome Sovie
tų Sąjungai, iš tikrųjų (in 
effect) turėti ekonominį ir 
diplomatinį pyragą (cake) 
Europoje ir jį valgyti ka
riškai Vietname, lygiai taip 
pat Vid. Rytuose. Aš ma
nau, jog mes dabar pasie
kėm skustuvo ašmenų briau 
nos, kalbant apie kritišką 
jėgos balansą tarp Sovietų 
ir JAValstybių.

Antroji dalis pagrindinės 
klaidos, liečiančios mūsų 
politiką su Sovietais, tai 
prielaida, kad JAV gali su
tikti su Sovietų atominės 
energijos lygybe ... Teisy
bė, kad Sovietai nori laimė
ti be pasaulinio karo, bet 
vistiek tai laimėjimas. Mū
sų siekis — pasaulio taika. 
Ir tol, kol tokia situacija 
yra mūsų politika turi būti 
įsakmiai vedama taip, kad

Sausio 14 dieną, poe
tė Audronė - Ona Balčiū
nienė suruošė savo na
muose literatūros po
pietę. 1967 metai buvo 
gana būdingi tuo, kad 
spaudoje ir šiaip minė
jimuose buvo atžymėta 
nemaža mūsų rašytojų 
sukakčių. Panašiu, tik 
kuklesniu mąstu, Ne- 
wark, N. J. buvo paminė
ta ir Kazio Barėno, da
bar gyvenančio Londone, 
Anglijoj, 60 metų am
žiaus sukaktis. Tiksliau 
tariant, tai buvo jo lite
ratūrinės darbuotės ap
žvalga ir jo indėlis į lie 
tuvišką raštiją.

Rašytojas Pranas Nau. 
jokaitis savo gana 
kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje papasakojo 
apie Kazį Barėną pažiū
rėdamas į jį, kaip į kul
tūros veikėją, žurnalistą 
ir rašytoją. Čia patyrė
me, kad Kazys Barėnas 
yra iniciatyvos ir veik
los žmogus; ką pradeda 
— nenumeta, o tęsia to
liau.

Kaip rašytojas, Barė
nas yra išlikęs ištikimas 
beletristikai. Autorius

bet kokiame ateityje susi
dūrime... toji šalis, kuri 
siekia taikos kaip galutino 
tikslo, turi būti geresnėje 
padėtyje negu ta, kuri sie
kia laimėjimo...”

Tai pirmasis politikas, 
kuris pasakė teisingą žodį. 
Bendradarbiavimas su So
vietais yra pasityčiojimas 
iš taikos ir iš tautų laisvės. 
Jei Amerikos vyriausybė 
kada nors atsisakytų šios 
klaidos, būtų posūkis į tei
singą kelią taikai ir kraštų 
laisvei atgauti. (am)

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone. 
Teirautis telef.: 431-2497.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

giliai įsijaučia į Lietu
vos ūkininko buitį. Jo 
Gervydų kaimo Gulbinų 
miesto ir Pavandenės 
bažnytkaimio aprašomi 
vaizdai yra tokie gyvi ir 
šviesūs, kad skaitytojui 
sunku nepabaigus su kny. 
ga atsiskirti. Pagrindi
nio veikėjo bruožas yra 
šaržas į kurį autorius 
žiūri su žypsena. Saky
sime, jo knygoje'Giedra 
Vėl Grįžta* stilius tobu
las, sakiniuose logiškai 
pinasi gražūs paveikslai 
ir žmonių santykiai įdo
miai patrauklūs. Arba 
Karališkoj Dienoj, kur 
piešiamį miesto bei in
teligentijos vaizdai, vis
kas aprašoma rafinuo
čiau. Pastebimas rašto 
sklandumas ir žodžių pa
sirinkimo įdomumas, 
kas parodo gerą kalbos 
mokėjimo naudojimą. Sa 
vo novelėse Barėnas ne
skuba, bet pamažu narp
lioja intrygas, pagrin
dinę naudodamas felje
tono formą.

Po įdomios Prano Nau 
jokaičio paskaitos, dai
liojo žodžio interpreta- 
torė Irena Veblaitienė 
paskaitė sukaktuvininko 
novelę, pavadintą Bai
lys. Po to, poetė Kotry
na Grigaitytė-Graudienė 
patiekė savo naujus ei
lėraščius, kurie susirin
kusių buvo nuoširdžiai 
išklausyti. Šeimininkė 
Audronė - Balčiūnienė 
taip pat paskaitė savo įdo
miai surimuotą naują ei
lėraštį Pradalgės - apie 
brolius ir jaunystę. O 
kadangi kun. Stasys Yla 
taipgi sulaukė 60 metų, 
tai ta proga Bronius Bal
čiūnas paskaitė po tris 
jo ir tris Jaunos Putna
mo sesers Jurgitos eilė 
raščius.

Pažymėtina, kad New 
Jersey gyveną mūsų raš 
to darbuotojai yra numa
tę ateityje imtis inicia
tyvos ir vėl panašiose ap 
linkybėse suruošti nau
jai pasirodžiusių lietu
vių rašytojų veikalų ap
tarimus bei diskusijas.

J. Veblaitis

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 HE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

IT. S. I)e|rirlment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARUUETTE «IFT PARCEl-S SERVICE
2*08 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA .">-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 00629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. C A 5-1864 

DIDELIS PASIKINK1MAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis. žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKH'fiS j mii>ų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvy. 
Vedėjai E. ir V. Žl KAI SKAI

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCt 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and^ 
REMODELING 

LOANS• • • •
INSURED SAVINGS

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRBINIAI.

Įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Vaclovas Paprockas 
prisiuntė Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui savo 
kasmetinę auką šimto dole
rių sumoje, tuo apčiuopia
mai paremdamas LNF lei
džiamą, dr. A. Geručio re
daguojamą anglų kalba vei
kalą apie Lietuvą, kuris pa
sirodys šiais Lietuvos Lais
vės Kovos Metais,

ALT S-gos Elizabeto sky
rius aukojo 60 dol., dr. V. 
čekas 60, per P. Didelį iš 
Philadelphijos gauta 45 
dol,, dr. E. Armanienė 20 
dol. ir J. Sirusas 15 dol. Vi
so 300 dol.

LNF valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems rėmėjams ir 
kviečia visus lietuvius šiais
sukaktuviniais metais savo 
įnašu paremti aukščiau mi
nėto leidinio pasirodymą. 
Aukas siųsti šiais adresais: 
Lithuanian Independ e n c e 
Fund, 87-80 96 St., Wood- 
haven, N. Y. 11421 arba 
84-03 94 Street, Woodha- 
ven, N. R. 11421.

• Dr. Algirdas Budreckis 
baigia versti į anglų kalbą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo leidžiamą, dr. A. Ge
ručio redaguojamą veikalą 
apie Lietuvą. Veikalas pa
rašytas 5 autorių: prof. J. 
Puzino, prof. J. Jakšto, dr. 
A. Budreckio, min. S. Lozo
raičio ir dr. A. Geručio.

VENEZUELA

• Venezuelos prezidentas 
dr. R. Leoni per kun. A. 
Perkumą Kalėdų švenčių 
proga atsiuntė Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenei svei
kinimus. Tai pirmas toks 
atsitikimas.

• LB Caracaso Apylinkė 
suruošė lietuvių vaikučiams 
gražią Kalėdų Eglutės šven
tę su atitinkama progra
mėle, kurią paruošė mok. 
Stasys Jankauskas. Geriau
siai savo roles atliko: Dai
nora Jaloveckaitė, Dalytė 
Šlogeraitė ir Jonas Rozales. 
Jiems kun. A. Perkumas 
užprenumeravo vaikų laik
raštėlį EGLUTĘ.

• Venezuelos LB ruošiasį 
iškilmingai paminėti 50 me
tų nuo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo ir 20 
metų nuo Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės įsikūri
mo sukaktis. Numatyta 
kviesti min. S. Lozoraitį, 
vysk. V. Brizgį, VLIKo 
pirm. Valiūną ir PLB pir
mininką Bachūną. Ta pro
ga yra manoma gauti au
diencijas par Respublikos 
prezidentą ir kardinolą.

Bostono jūrų skautų Nemuno tuntas sausio 13 d. Tautinės Sąjungos namuose iškilmingai paminėjo 
Klaipėdos atvadavimo sukaktj. Sueigos metu M. Manomaitis papasakojo apie Klaipėdos sukilimą ir jū
ros reikšmę Lietuvai. K. Gruzdąs buvo Inkaro Tarybos apdovanotas Jūros Skautijos medaliu. Apatinėje 
salėje skautai turėjo surengę parodėlę, kur svečiai galėjo ir savo laimę išbandyti bei pasivaišinti skau
tų mamyčių paruoštais skanumynais. Nuotraukoje tunto skautai su vadovais, tėvų komitetu ir svečiais. 
Sėdi iš kairės: A. Andriulionis, L. Lendraitis, S. Gruzdienė, E. Bajerčius, B. Utenis, B. Kovas, kun. A.

'•’°as, J. Kapočius, P. Jančauskas, A. Jackūnas ir M. Manomaitis. Povilo Pliksnio nuotrauka

NEPAMIRŠKIT 
REGISTRUOTIS

Neturintieji JAV piliety
bės sausio mėnesį turi įteik
ti paštui savo gyvenamos 
vietos adresą, užpildant nu
statytos formos kortelę, 
kuri gaunama kiekvienam 
pašte,

To nepadariusiems nu
matyta bauda. Todėl ne 
Amerikos piliečiai, gyveną 
šiame krašte, nepamirškit 
registruotis.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

CHICAGOS LIETUVIŠKAJAI 
VISUOMENEI PRANEŠIMAS

L.S.T. KORPORACIJA NEO-LITHUANIA 
5. M. VASARIO 4 D. CHICAGOJE RENGIA

BRONIAUS KAZIO BALUČIO, 
šios Korporacijos Garbės Nario, didžio lietuvio, po
litiko, visuomenininko ir publicisto, b. Lietuvos Pa
siuntinio ir Įgalioto Ministerio JAValstybėms, o pa
staruoju metu D. Britanijai, minėjimą-atsisveiki- 
nimą.
Minėjimo programa:

2 vai. p. p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje gedulingos
pamaldos. Laike pamaldų giedos solistė N. 
Linkevičiūtė.

3 vai. p. p. Jaunimo Namų didž. salėje minėji
mo valanda. Apie Velionį B. K. Balutį kal
bės redaktorius L. šimutis, Gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis ir prof. A. Augustinavi- 
čienė;
Meninę programą atliks: solistė D. Stan- 
kaitytė, solistas S. Baras ir aktorė Z. Keva- 
laitytė-Visockienė.

Chicagos lietuviškoji visuomenė maloniai kvie
čiama šiame B. K. Balučio minėjime dalyvauti. At
skiri pakvietimai nesiuntinėjami.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

London, Ont. lietuvių jaunimo sambūrio "Baltija" mutinių šokių grupė su vadovais M. ir D, Chainaus- 
kais.

CHICAGO

• Dr. Zenonas Rekašius, 
dr. Tomas Remeikis ir My
kolas Drunga parašė anglų 
kalba straipsnius apie Lie
tuvą, kuriuos LB Centro 
Valdyba išsiuntinėjo LB 
Apygardoms ir Apylinkėms 
panaudoti vietinei ameri
kiečių spaudai.

• JAV LB Centro Valdy
bos posėdis įvyko sausio 21 
Jaunimo Centre. Posėdin 
atsilankė ir pranešimą pa
darė Tautinių šokių šven
tei Rengti Komiteto pirmi
ninkas dr. L. Kriaučeliūnas.

NEOLITHUANŲ 
STOVYKLINIO RAŠINIO 

KONKURSAS
Kaip anksčiau buvo skelb

ta ir dabar Korp! Neo-Li
thuania primena, paskuti
nis terminas neolithuanų 
stovyklinio rašinio konkur
sui skirtiems rašiniams 
įteikti yra š. m. kovo 31 d. 
Konkurse gali dalyvauti 
korporantai, stovyklavę pra
ėjusią vasarą. Rankraštis 
paruošiamas rašomąja ma
šinėle, jo apimtis 2-5 pus
lapiai. Tema leidžiama pa
sirinkti laisvai, tačiau ji 
turi liesti Korp! Neo-Lithu
ania stovyklos programą.

Trys geriausi rašiniai bus 
premijuojami: I prem. 50 
dol., II — 25 dol. ir III — 
15 dol.

Konkursiniai rašiniai iki 
nustatyto termino pasiun
čiami Vyr. Valdybos pirmi
ninko Algio Modesto adre
su: 6456 So. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629.

• Gen Konsulas dr. P. 
Daužvardis sutiko įeiti į ju
biliejinių metų minėjimo 
garbės komitetą. Minėjimas 
įvyks Civic operos rūmuo
se, 360 W. Madison St. ir 
Wacker Dr., vasario 18 d., 
3 vai. p. p.

• Bilietai į kantatą ”Ko- 
votojai” ir akademinį mi
nėjimą gaunami ”Margi- 
nįuose”, 1511 W. 69 St. Pra
šome bilietus įsigyti iš 
anksto, nes prie įėjimo be
veik pusė bilieto kainos ati
tektų ne lietuviams. (Sk.)

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris ir Korp! 
Neo-Lithuania Chicagoje, 
rengia š. m. vasario mėn. 
24 d. Užgavėnių blynų va
karą Balio Pakšto salėje 
(2801 W. 38). Svečiai bus 
vaišinami šaltais užkan
džiais, karštais blynais ir 
įvairiais skanėstais. Įėji
mas su vakariene 5 doleriai, 
studentams — 3 doleriai, 
šokiams grieš pilno sąstato 
Balio Pakšto vadovaujamas 
orkestras. Pradžia 8 vai. va
karo. Užsakymus priima 
dr. Antanas Kalvaitis (6801 
So. Washtenaw Avė. Telef.: 
PR 6-8425) staliukai: po 4, 
8 ir 10 asmenų.

LTA Sambūrio Valdyba

• Solistė Danutė Stankai- 
tytė solo dainuoja kantatoj 
"Kovotojai”. Nepraleiskime 
progos išgirsti pirmą, ir 
gal vienintelį, kartą, specia
liai šiai šventei sukurtą, 
kantatą. Dalyvaukime visi 
Civic Opera rūmuose, va
sario 18 d., 3 v. p. p. Apsi
rūpinkime bilietais "Mar
giniuose”. Nesivėluokime!

(Sk.)

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

PHILADELPHIA

• ALT Sąjungos Phila
delphijos skyrius š. m. va
sario mėn. 4 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Banke šaukia me
tinį narių susirinkimą. Dar
botvarkėje svarbūs klausi
mai : apyskaitos priėmimas, 
valdybos rinkimai ir kt. Po 
susirinkimo 6 vai. vaišės. 
Skyriaus nariai prašomi bū
tinai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

NEW YORK

• Skulptoriaus Vytauto 
Raulinaičio darbų paroda 
šiuo metu vyksta New Ro- 
chelle kolegijoje, N. Y. Pa
roda bus atidaryta iki va
sario 25 d. Išstatyta 16 
skulptūrų.

• M. Ulėnienė, Korp! Neo- 
Lithuania ir Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos akty
vi veikėja, dviem savaitėm 
atostogų iš New Yorko bu
vo išvykusi į Los Angeles, 
Kalifornijoj, kur ji pralei
do ir Kalėdų šventes pas 
dukrą Birutę ir žentą dr. 
Arvydą Kliorę.

Birutė dabar Los Ange
les dėsto vienoj aukštesnio
joj mokykloj prancūzų ir 
anglų kalbas, o Arvydas 
sėkmingai dirba inžinerijos 
srityje, jau spėjęs pasižy
mėti moksliniais darbais.

• "Laisvės žiburio” ra
dijo klubo narių susirinki
mas sausio 14 dieną dėl blo
go oro buvo negausus, to
dėl numatytas klubo įstatų 
priėmimas ir valdybos rin
kimai atidėti sekančiam su
sirinkimui.

"Laisvės žiburio” radijo 
valandai New Yorke vado
vauja Romas Kezys ir An- 
tranas Mažeika, talkinant 
N. Umbrazaitei ir D. Ke- 
zienei.

• Kęstutis Miklas, akty
vus NEW Yorko LB veikė
jas, savo asmenine inicia
tyva padarė žygius šių Lie
tuvos Laisvės Kovos Metų

LONDON, Ont.

MUSŲ ŠAUNIEJI 
REPREZENTANTAI

Londono (Kanados) lie
tuvių jaunimo sambūrio 
"Baltija” tautinių šokių 
grupė turi visuotinį pripa
žinimą ir angliškosios vi
suomenės tarpe, kaip meni
nis vienetas, galįs reprezen
tuoti mūsų tautinės kultū
ros apraiškas net turėda
mas aukšto lygio šios sri
ties kitų tautų varžovus.

Dedant tautinių šokių 
grupės fotografiją ir nevar- 
dinant jų įvairių kitų ir 
puikių pasirodymų, norėtų
si pabrėžti tik bent tris žy
mesnes jųjų išvykas:

1) švenčiant Kanados 
šimtmetį praeitais metais 
liepos 1 d. šis lietuvių jau
nimo sambūris Londono 
miesto parade turėjo pasi
gaminęs puikų vežimą 
(float) ir kultūrinių bei is
torinių pavaizdavimų tarpe 
gavo aukščiausią įvertini
mą, laimėdamas pirmą pre
miją.

2) Kanados šimtmečio iš
kilmių komitetas, norėda
mas padėti kitoms krašto 
provincijoms atšvęsti šimt
mečio sukaktį, į Newfound- 
land’o sostinę — St. John’s 
nusiuntė mūsų sambūrio 
šokėjus, kaip Ontarįo pro
vincijos iškilųjį vienetą ir 
lietuvių tautinės kultūros 
reprezentantą.

Jie buvo valdžios lėšomis 
nuskraidinti, puikiausiai St. 
John’s mieste pasirodė ir 
buvo ęntuziastiškai sutikti. 
Newfoundland provin ę i j a 
yra beveik grynai anglo
saksų* apgyvendinta (97'/) 
Neteko patirti, kad ten bū
tų lietuvių telkinių, Taigi, 
mūsiškiai ten pirmą kartą 
išgarsino lietuvių vardą.

3) Sukaktuvinių metų 
proga, ši šaunioji šokėjų 
grupė savo pilname sąstate 
vyksta į Lietuvių Tautinių 
Šokių šventę Chicagoje.

L. E-tas

Vasario 16 dieną atšvęsti 
išeinant į amerikiečių vi
suomenę Long Island, N. 
Y., Nassau ir Suffolk aps
krityse, kur jis gyvena, dir
ba ir dalyvauja amerikiečių 
organizacijose. Jo pastan
gomis tose apylinkėse bus 
pas kelbtos proklamacijos, 
nemokamai gautas radijo 
pusvalandis, kurio progra
ma pasirūpinti leista pa
tiems lietuviams. Taip pat 
nemokamai gautas visas 
puslapis vietos laikraštyje. 
Tai gražus jo įnašas į su
kaktuvinių metų minėjimą.

NAUJI LEIDINIAI
• Iš sutemų į aušrą, au

torius ir leidėjas prof. dr. 
Antanas P. Ramūnas. 453 
psl., kaina 6 dol. Išleista 
1967 m. "Tėviškės žiburių” 
spaustuvėje, Toronte. Kny
goje padagogikos mokslo 
požiūru žvelgiama į visuo
meninius ir bendruomeni
nius reiškinius visu auto
riaus temperamentu.

Knyga gaunama Dirvoje.
• Amens ir Amber, kun. 

Leonardo Andriekaus eilė
raščiai anglų kalboje. Sko
ningai iliustruota dail. T. 
Valiaus, išversta D. Jonai
tienės. 1968 m. išleido Ma- 
ryland leidykla, įtraukiant 
į Kongreso knygyno kata
logą No. 67-31645. Kietaįs 
viršeliais, 85 psl., kaina 4 
dol.

Gaunama Dirvoje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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