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KERNERIO RAPORTAS
PREZIDENTO PASKIRTOS SPECIALIOS KO
MISIJOS, KURIAI PIRMININKAVO ILLINO1S
GUBERNATORIUS OTTO KERNER, RAPOR
TAS SKELBIA, KAD DĖL RASINIŲ NERAMU
MŲ YRA KALTAS 'BALTASIS RASIZMAS’. —
REIKALAUJAMA SKUBIŲ PRIEMONIŲ, KAI
NUOJANČIŲ BILIJONUS DOLERIŲ, BŪKLEI
PAGERINTI.
----------------

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

"Mūsų pagrindinė iš
vada yra tokia, kad mū
sų tauta skirstosi į dvi
bendruomenes: baltą ir

IŠ VISO PASAULIO
• SOV. S-GA, susikonfflzinusi
komunistą konferencijoj Buda
pešte dėl nelaukto Rumunijos
delegacijos pasitraukimo, ten
pat susilaukė nemalonumą, atė
jusią iš pačios Maskvos.
Nežiūrint griežtą reikalavimą
liautis protestavus dėl 4 rašyto
ją ištrėmimo Sibiran už savo
kūrybos platinimą pogrindyj ir
užsienyj, visas tuzinas profesorią, rašytoją ir kitą intelek
tualą pasirašė ir išsiuntė laiš
ką, išplatintą Budapešto konfe
rencijos dalyvią tarpe. Laiške
iškeliamas ne vien tik keturią
rašytoją, bet tūkstančių politi
nių kalinių likimas kalėjimuose
ir koncentracijos stovyklose,
kur jiems esąs taikomas "netei
sėtai žiaurus režimas".
"Apeliuojame į konsultatyvinio kongreso dalyvius", rašo
ma laiške "ir prašome svarsty
ti pavojus, kylančius iš panie
kintų žmogaus teisių mūsų vals
tybėje".
Dvylika pasirašiusiųjų kartu
primena, kad tokias mintis kelią
žmonės suiminėjami , tardomi
KGB arba siunčiami J bepročių
ligonines.
• BUDAPEŠTE vykusioj ko
munistų konferencijoj didesnĮ
savarankiškumą pademonstruo
ti stengėsi ne tik rumunų, bet
ir italų komunistai. Jie įrodinė
jo naujiems čekoslovakų parti
jos vadovams, kad ne visur ir
visada reikia sekti Maskvos pė
domis. Lenkai siūlė, kad kon
ferencija kalbėtų ne vien "sa
vaime aiškiais" klausimais, bet
svarstytų ir tai, kas atskiras
partijas skiria. O to kaip tik la
biausia bijojo Kremliaus atsto
vą L
Buvo užmetimų dėl to, kad ne
visų valstybių partijos buvo pa
kviestos, turint aivoje Jugo
slaviją.
Albanai, konferencijoje neda
lyvavę, pareiškė, jog visas su
sirinkimas esąs "dar negimus
miręs kūdikis".
• BALTUOS KARIŲ išdavi
mo Sov. Sąjungai byla šių metų
pradžioje vėl buvo iškilusi Šve
dijos parlamente. Diskusijas
tuo klausimu iškėlęs parlamen
to atstovas Rubin pareiškė esąs
susipažinęs su latvių išleista
dokumentuota knyga švedų kal
boje minėtos bylos klausimu.
Jam atrodė, kad jau buvo me
tas ir Švedijos vyriausybei tą
klausimą iškelti dienos švie
son, paskelbus tuo reikalu (de
rybų su rusais) visus dokumen
tus.
Parlamente tuo reikalu vyku
sios diskusijos privertė nekar
tą raudonuoti tiek ministeriui
pirmininkui, tiek užsienių rei
kalų ministeriui, daugeliui par
lamento atstovų keliant aštrius
ir nemalonius klausimus. Dide
lė įtampa vyravo parlamente,te
levizijos ir spaudos atstovams
įtemptai sekant diskusijų eigą,
o po to plačiai paskleidžiant
visuomenei.
Min. pirm. Erlander pareiš
kė, kad Baltijos karių išdavi
mas Sov. S-gal 1946 m. buvęs
"giliai apgailėtinu Įvykiu", bet
kad dabar dar nesąs metas at
skleisti visas su u byla susi
jusias paslaptis, nes Jose esą
Įveltos "kelios didžiosios vals
tybės".

juodą — atskiras ir ne
lygias” — skelbiama
riaušių priežastim tirti
komisijos raporte, pa
skelbtam praėjusį penk
tadienį. Priežastim to
kios linkmės esąs 'bal
tasis rasizmas’. Komi
siją, kuriai pirmininka
vo Ulinois gubernatorius
Otto Kerner, sudarė 9
baltieji, (jų tarpe irNew
Yorko burmistras Lindsey) ir du juodieji iš taip
vadinamų
nuosaikiųjų
tarpo: Roy Wilkins ir se
natorius Edward Brooke
(resp. iš Mass,).
Sekmadienį Kerner ir
Lindsey komisijos pada
rytas išvadas turėjo pro
gos paaiškinti per tele
vizijos atskiras progra
mas (ABC ir NBC). Apie
tą raportą savo pastabas
padarė ir 6 tų miestų
burmistrai,
kuriuose
praėjusią vasarą būta ne
ramumų (NBC Meet the
press programoje).
Kerner davė klasišką
esamos padėties pavyz
dį. Negras, baigęs aukš
tuosius mokslus, gauna
gerą vietą kuriame nors
mieste, tačiau negali jos
užimti nes negauna išsi
nuomoti buto ar nusipirk
ti namo. Tokių pavyzdžių
turbūt galima surinkti
nemažai, tačiau vargiai
ar galima tokį reiškinį
pavadinti 'baltojo rasiz
mo’ išdava. Faktina pa
dėtis yra tokia, kad ku
rioje nors apylinkėje niekas nenori išnuomoti ar
parduoti namo negrui dėl
visuotino
įsitikinimo,
kad vieną aukštų kvali
fikacijų negrąpaseks ei
lė kitų, mažesnių kvali
fikacijų negrų, namų ver
tė pradės kristi ir rezul
tate per kelius metus bal
tieji iš to rajono išsi
kraustys, o pats rajonas
dar po poros metų virs
tikru lūšnynu. Tokiu bū
du nenoras parduoti sa
vo nuosavybės negrui iš
plaukia ne iš kokios juo
dosios rasės neapykan
tos, bet daugiau i • ūki
nių ir saugumo apskai
čiavimų.

Todėl paprasčiausias
būdas kovoti su ta tik
rai skandalinga padėtim
būtų visų pirma pakelti
negrų pragyvenimo ly
gį ir papročius iki bal
tųjų lygio. Komisija ta
čiau tiesiogiai to ne
konstatavo, nors netie
siogiai tai pripažino, rei
kalaudama griebtis įvai
rių priemonių tai nelygy
bei pašalinti. Jų tarpe
parūpinti 2.000.000 nau
jų darbo vietų ir pasta
tyti 6 milijonus naujų na
mų. Jau šiais metais tu
rėtų gauti darbo bent
550.000 negrų, kurie gau
tų reikiamą pasiruoši
mą jau dirbant. Be to,
turėtų būti pašalinta ’de
facto’ segregacija mo
kyklose, pertvarkyta pa
šalpų sistema ir t.t.
Kiek tai kaštuotų, ko
misija nesirūpino, ta
čiau manoma, kad tiek
kiek Vietnamo karas, t.
y. apie 32 bilijonus dole
rių į metus. Ta milžiniš
ka suma tačiau esanti
(kandama, nes kraštas
yra labai turtingas, jo
visos tautinės pajamos
siekia net 800 bilijonų
dolerių į metus. Tokiu
būdu padidėjusios išlai
dos socialiniams reika
lams nebūtų labai bai
sios, juo labiau, kad jos
prisidėtų prie ūkio pagy
vinimo ir ilgainiui galė
tų atnešti daug naudos,
nes iki šiol neproduktin
gus gyventojų sluoksnius
įjungtų į aktyvų ūkinį gy
venimą.
Visa tai lengviau pa
sakyti negu padaryti. 6
miestų burmistrai — J.
P. Cavanagh iš Detroito,
Carl B. Stokes (negras)
iš Clevelando, H.W. Ma.ier iš Mihvaukee, Ivan
Allen Jr. iš Atlantos ir
S.W. Yorty iš LosAngeles, aplamai imant, su
tiko su komisijos pagrin
diniu konstatavimu. Jie
tačiau iš savo pusės nu
rodė ir daug techniškų
sunkumų. Faktinai dabar
nepasiturintieji ir varge
atsidūrę, o tokių yra dau
guma didmiesčių negrų,
palyginti neseniai čia
persikėlusių iš Pietų,
gauna paramos iš ketu
rių institucijų: paties
miesto, apskrities (coun
ty), valstijos ir federa
linės valdžios. Ir tarp
tų visų institucijų ir agen
tūrų, kurių yra 170, nė
ra darnaus bendardarbia
vimo. Išeitų, kad reika-

Mūsą motery puošnūs tautiniai rūbai,
kuriais apsirengusios lietuvaitės rodosi
viešuose
parengimuose, dažnai atkreipia svetimtaučių dėmesį. Nuotraukoj trys lietuvaitės (Bartytė, Vaičiūnaitė
ir Graudytė) viename parengime, minint Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo sukaktį.
V. Maželio nuotrauka

LIETUVOS VARDAS SKAMBĖJO

JAV KONGRESE
šimtas atstovų ir senato
rių Jungtinių Amerikos
Valstybių Kongrese ryš
kiais pareiškimais pažymė
jo ir pagerbė Lietuvos Ne
priklausomybės atkūr i m o
50-ties metų sukaktį. Sep
tyniasdešimt aštuoni atsto
vai bei senatoriai Lietuvos
reikalu kalbėjo vasario 20
dieną, kuri buvo iš anksto
tam paskirta. Tą dieną, ly
giai 12-tą valandą, Senato
ir Atstovų Rūmų posėdžiai

linga nauja centrinė si
stema kovai su vargu,ku •
ri nesiderintų su dabar
nusistovėjusia miestų sa
vivaldos tvarka.
(Nukelta į 2 psl.)

Urugvajaus lietuviu kolonija su Lietuvos atstovu A. Grišonu ir spaudos attache K. Čibiru Vasario 16
proga dedant vainiką prie gen. Artigaso paminklo.

buvo pradėti malda už Lie
tuvą. Senate maldą kalbėjo
kun. Ansas Trakis, Atsto
vų Rūmuose — vyskupas
Vincentas Brizgys. Dvide
šimt du atstovai bei senato
riai kalbas Lietuvos reika
lu pasakė (arba pateikė į
Kongreso Užrašus įtraukti
savo pareiškimus) vasario
14, 15, 16, 19 ir 21 d. posė
džiuose. Vasario 20 dieną
pasakytų pareiškimų teks
tai užima daugiau kaip 25
puslapius tos dienos Kong
reso Užrašuose.
Visi kalbėtojai pabrėžė,
kad lietuvių tauta nepri
klausomų Europos valsty
bių šeimoje ne tik ne nau
jokė, bet šimtmečius yra
buvusi viena iš reikšmin
giausių Europos valstybių;
kad prieš 50 metų Lietuva
atstatė tik laikinai buvusią
prarastą nepriklausomybę,
kurią, tačiau, dabartinė Ru
sija — vadinamoji Sovietų
Sąjunga — vėl užgniaužė,
klastingai susimokiusi su
to meto hitlerine-nacine Vo
kietijos valdžia.
Visi tą padėtį apgailesta
vo, visi reiškė linkėjimus ir
viltį, kad ji būtų atitaisyta,
o daugumas kalbėtojų, pri
minę Kongreso 1965-1966
vieningai priimtąją rezoliu
ciją Baltijos valstybių rei
kalu, įsakmiai reikalavo,
kad prezidentas ir vyriau
sybė imtų vykdyti jos ra
ginimą — visomis įmano
momis priemonėmis kelti
valstybinės nepriklausomy
bės grąžinimo Lietuvai rei
kalą Jungtinėse Tautose ir

santykiuose su Sovietų Są
junga.
Tas Lietuvos viltį gaivi
nančias mintis Jungtinių
Valstybių Kongrese pareiš
kė atstovai bei senatoriai iš
dvidešimt keturių valsty
bių. Kai kurie ir iš tų vals
tybių, kur, kaip jie patys
pažymėjo, net beveik nėra
lietuvių kilmės piliečių. Ne
paskirų piliečių interesą, o
objektyvaus teisingumo rei
kalą gindami jie užstoja
Lietuvos teisę į laisvę ir
nepriklausomybę. Jiems vi
siems priklauso nuoširdus
jų mosto įvertinimas ir
plačiausiu mastu išreikšta
padėka.
Nesitenkintina vien vy
riausių lietuvių organizaci
jų vadovų padėkomis, ku
rių, suprantama, bus pa
reikšta visiems to įspūdin
gojo Lietuvos bylos viešu
mon iškėlimo dalyviams.
Visų lietuvių organizacijų
padalinių ar kitų vietinių
organizacijų vadovams
bar dera pasirūpinti, kad
visi lietuviai ir Lietuvos
bičiuliai nepraleistų to įvy
kio lyg negirdomis ir para
šytų po tinkamą įvertinimo
bei padėkos laišką savo vie
tovės atstovams, šia proga
tarusiems gerą žodį už Lie
tuvą.
Tokį žodį tarė šie sena
toriai ir Atstovų Rūmų na
riai.:
ALABAMA: Atst. John
Buchanan.
ARIZONA: Atst. John
Rhodes.

(Nukelta į 2 psl.)

1968 m. kovo 8 d.

DIRVA

Nr. 28 — 2

KIM PHILBY 'šimtmečio šnipas’ (6)
Kalbant apie Philby,
retkarčiais reikia grįž
ti ir prie jo idėjos drau
gų iš jaunystės laikų —
Donaldo Maclean ir Guy
Burgess. Pirmasis pa
darė neblogą karjerą už
sienio reikalų ministe-

Kernerio raportas
(Atkelta iš 1 psl.)
Iš viso atrodo, kad ra
portas sąmoningai pri
metė visą kaltę baltųjų
daugumai, norėdamas pa
veikti į jų sąžinę ir pa
dėti administracijai iš
reikalauti daugiau lė
šų socialiniams reika
lams iš kongreso, kurie
nariai savo keliu galėtu
daugiau pasiteisinti rin
kikams dėl padidintų mo
kesčių. Kartu buvo sie
kiama nuraminti juoduo
sius, nurodant, kad jų
reikalais sielojamasi ir
tuo būdu sulaikyti nuo
naujų didesnio masto ne
ramumų. Raportas, at
rodo, prisidėjo ir prie
senato apsisprendimo
priimti federalinį ’open
occupancy’ įstatymą.
Todėl visas raportas
yra laikytinas politinio
pobūdžio dokumentu, o
ne tiesos konstatavimu.
Jis tik kaip toks ir ver
tintinas. Ką jis pasieks,
sunku šiuo metu pranašuti, nes valanda jau vė
loka ir aistros gerokai
sukeltos. NBC Chicagos
scenos komentatorius
Len O’Conner pasisakė
po raporto paskelbimo
supratęs, kodėl Kerneris atsisakė toliau kan
didatuoti į gubernato
riaus ar kokį kitą renka
mą postą — baltųjų dau
guma jo neišrinktų. Tai
batų pirmoji raporto au
ka.
• JAV MAISTO IR VAISTŲ
administracijos įstaiga paskel
bė, kad naujas "stebuklingas"
vaistas "chloromycetin" yra pa
vojingas vartoti nepavojingų li
gų atvejais. Tačiau jis sėkmin
gai gelbsti tifuso ir kt. panašių
ir pavojingesnių - ligų atvejais.
Dėl tų vaistų pavojingumo apsiskundė du gydytojai, gydę jais
savo vaikus. Abu vaikai po to
mirė.
• GALLUPO INSTITUTOapklausinėjimo duomenys rodo,
jog JAV visuomenėje vyrauja
aiškus įsitikinimas, kad teis
mai yra perdaug nuolaidūs spren
džiant kriminalines bylas.
•RINKIMINE KOVA dėl kan
didatų JAV prezidento postui
tuo tarpu vyksta tik respubliko
nų tarpe. Gub. Romney pasi
traukus iš varžybų, vargu a r kas
besulaikys R. Nixono išrinkimą
respublikonų kandidatu. Jam ne
palankios jėgos spiečiasi aplink
Rockefellerį. Pirminiuose rin
kimuose Nixonastaipir nebeturi
konkurencijos.
Iki partijų konvencijų dar keli
mėnesiai ir daug kas gali pasi
keisti. Tuo tarpu atrodo, kad
Nixono - Johnsonodvikova neiš
vengiama.

rijoje. 1944 m. pavasarį
jis buvo paskirtas pir
muoju ambasados sek
retorium Washingtone.
31 metų vyrui tai buvo labai didelis pasisekimas.
Tačiau Macleanui daug
sunkiau buvo būti dvigu
bu agentu negu Philby.
Karo metu problemos bu
vo mažesnės: britai ir so.
vietai kovojo su tuo
pačiu priešu, gi karui
baigiantis keliai išsisky
rė.
Pirmuoju ambasados
sekretorium būdamas
Maclean palyginti ne
daug tegalėjo pasitar
nauti Maskvai. Likimas
bet gi lėmė, kad naujas
britų ambasadorius JAV
Sir Archibald Clark
Kerr jį paskyrė sekre
torium britų delegacijai
į ’Combined Committee
on Atomic Affairs’. To
komiteto, ar kaip mes
sakytumėm komisijos,
tikslas buvo informaci
jų apie atominius reika
lus pasikeitimas tarp
JAV, D. Britanijos ir
Kanados.
Kai Maclean 1947 m.
pavasarį buvo paskirtas
britų delegacijos toje ins
titucijoje sekretorium,
JAV jau veikė vadinamas
MacMahon įstatymas,
draudęs išduoti JAV ato
mines paslaptis kitom
valstybėm, tačiau vėliau
paaiškėjo, kad nepaisant
to Maclean galėjo sužino*
ti sovietams labai įdo
mių dalykų, nes nuo bri
tų ir kanadiečių buvo
daug mažiau slepiama ne
gu nuo sovietų.
Maclean, pavyzdžiui,
turėjo informacijas kiek
urano rūdos kasyklų tu
rėjo tostrys valstybės ir
jų gamybos dydį, kiek tos
rūdos reikės atominės
energijos gavimo tiks
lams. Maclean turėjo ži
nių ir apie naujus tos
rūdos apdirbimo būdus.
Kad ir be tikslių smulk
menų — visa tai galėjo
duoti naujų idėjų rusų fi
zikams dirbantiems toje
pačioje srityje.
Maža to, admirolo Lewis Strausso, kuris vė
liau buvo JAV atominės
energijos komisijos pir
mininku, teigimu, Mac
lean turėjo ’non-eseortpass’, leidžiantį jam be
palydovo vaikščioti po
visus atominės komisi
jos rūmus. Tą leidimą
jam išdavė profesorius
Caroll L. Wilson, tuo lai
ku buvęs atominės ko
misijos reikalų vedėjas,
britų delegacijos pirmi
ninko Sir Gordon Munro
prašomas. Šiandien V. ilson aiškinasi, kad jis tuo
metu visai neturėjęs pa
grindo Maclean’ą įtarti.

Tuo laiku ir amerikie
čių ir britų saugumo tar
nybos turėjo glaudžius
santykius su beveik vi
som rezistencijos gru
pėm už 'geležinės už
dangos*, įskaitant ir lie
tuvius. Koordinuoti tas
britų ir amerikiečių pas
tangas Albanijoje buvo
paskirtas Kim Philby,
nes kaip dirbęs Istambule jis turėjo daugiau
sia patyrimo tame pa
saulio kampe.
1949 m., Philby vado
vaujant, Romoje buvo įs
teigtas 'Laisvosios Al
banijos Komitetas*, ku
rio vyr. būstinė buvo Ita
lijoje ir kuris pradėjo
verbuoti savanorius iš
vadavimo žygiui.
1950 metų partizanai
buvo pradėti siųsti į Al
baniją pavieniui ir gru
pėm. Jie turėjo pasiekti
savo gimtines ir ten su
organizuoti pasipriešini*
mo grupes. Viso į Albani
ją tam reikalui buvo pa
siųsta per 300 išeivijos
albanų. Tačiau sovietai
apie juos žinojo iš anksto
ir 150 pateko į jiems pa
statytus spąstus, kartu
buvo suimta daug ir vie
tos gyventojų, kurie pa
rodė ruošiamam sukili
mui simpatijų ar tik bu
vo įtarti jas turį. Apie
150 sugebėjo per kalnus
pabėgti į Graikiją, iš
kur jiems buvo leista
emigruoti į Angliją. Ten
jie gavo medkirčių ir par
našias vietas...
Amerikiečiai tada jau
įtarė, kad būta išdavimo,
tačiau britai aiškino,kad
kuo kuo, bet Philby gali
ma buvo šimtu nuošim
čių pasitikėti. Taip vadi
nama 'pozityvaus įsimai
šymo* politika buvo su
kompromituota ir D. Bri
tanijoje ir Amerikoje,
čia bent iki Kubos įvy
kių.
(Bus daugiau)

gijos komisijos pastate,
kad tai krito į akis sau
gumui, buvo pravesta
kvota ir jos pasėkoje
tas ‘pasas* atimtas.
Macleaną tai labai pa
veikė, ir atrodo, kad jo
nervai gerokai pašlijo.
1948 metais jis buvo per
keltas į Kairą ambasa
dos kanceliarijos vedė
ju. Čia jis dažnai pa
sigerdavo ir tada labai
paryškėdavo joneapykan
ta Amerikai ir simptijos rusams. Tai sukėlė
ambasados saugumo ka
rininko majoro Sansomo įtarimą. Jam net pa
sirodė, kad Maclean da
ro neleistinas kai kurių
dokumentų kopijas.
Mat, britų ambasada
Kaire buvo taip vadina
mos *A* klasės, t.y. to
kia, kuri gaudavo visų
svarbiausių užsienio po
litikos dokumentų nuora
šus, kad ji būtų visą lai
ką gerai informuota apie
bėgamąją britų užsienio
politiką. Kaip kancelia
rijos šefas, tas telegra
mas Macleanas perskai
tydavo pats pirmasis.
Bet jei Macleanas tuo
laiku galėjo būti sovie
tams kiek mažiau naudin
gas, Philby 1949 metais
gavo naują paskyrimą,
kuris Maskvą turėjo ne
paprastai nudžiuginti.
Jis buvo paskirtas bri
tų saugumo tarnybos —
SIS — ryšininku prie Washingtone organizuoja
mos JAV saugumo tar
nybos ČIA. Amerikiečiai
norėjo jo talkos organi
zuodami savo ČIA... So
vietų Sąjungos skyrių.
Tos 'talkos* dėka, ame
rikiečiai prarado betko
kį apetitą pavergtų Eu
ropos tautų pogrindžio
veiklos rėmimui. Mat, HELI’ VVANTEI) MALĖ
tuo laiku — 1949 metais
MACHINISTS
— šaltasis karas pasie Growing mnnufacturer of electrical
has opening for fully qualikė savo kulminacinio produets
fied machinist with intere.t in trainpunkto. Jugoslavija atkri ing for position as Tool or Die Maker.
company almo.phere with large
to iš sovietų bloko, ta Small
company benefits.
čiau sovietų įtaka buvo Apply in person or call Mrs. Booth
labai stipri Albanijoje, for appointment.
ANCHOR ELECTRIC
kur sovietai įtaisė savo
N. BF.DFORD & STARK STS.
MANCHESTF.R. N. II.
povandeninių laivų ba
603 625-5728
zę.
\n l.qual Opportunity F.mployer
(26-32)
Washingtono Valsty
bės Departamente ir Lon*
WANTF.D AT ONCF.
dono Foreign Office — už EXPERIENCED
SKILLED HELP
MACHINE
MAINTENANCE, DIE
sienio reikalų ministe
REPAIR, LATHE HAND,
rijoje — beveik tuo pačiu
BENDER REPAIR.
metu gimė idėjos, kad ko- Mušt h a ve experience workmg on
A Stamping Die*.
gero sovietų įtaką gali Moulding
ROMEO METAL PRODUCTS
80380 Scotch Settleiuent Rd.
ma būtų Albanijoje suma
Romeo. Mich.
žinti, jei ne visai paša
(19-28)
linti, sukurstant Albani
joje tautinį sukilimą. D.
EXCELLI.NT OPPORTUNITY
FOR.MF.N
Britanijos užsienio rei With mechanical
aplitude to become
kalų ministeris Ernest niachine adjusters in niediums sized
plastic* company. Prefer men lookBevin buvo prieš tokį su ing for steady employment and*wilmanymą, tačiau didelė ling to grow with the company. Ap
tor interview, 7000 E. l5Mi)e
dalis ministerijos parei ply
Rd.. VUarren. Michigan.
(23-29)
gūnų ir kariuomenės va
dų buvo už tai. Jie su ame •
Skaityk ir platink
rikiečių pagalba galų ga
le
įkalbėjo
Beviną
sutik

DIRVĄ
Maclean taip dažnai
lankėsi atominės ener ti vieną kartą pabandyti.

Vasario 16 priėmime Lietuvos atstovybėje Urugvajuje. Stovi iš
kairės: ponia Cerdeiras, JAV atstovas Topping, Urugvajaus AukšČ.
Teismo narys Cerdeiras, Lietuvos atstovo Grišono žmona ir mi
nistras pik. Barros.

Lietuvos vardas • ••
(Atkelta iš 1 psl.)
CALIFORNIA: Šen. Thomas H. Kuchel, Atst.; H. A.
Smith, G. P. Lipscomb, E.
Reinecke, Alphonzo Bell,
Edvvard R. Roybal, Bob
Wilson.
COLORADO: Šen. Peter
H. Dominick.
CONNECTICUT: Šen.
Thomas J. Dodd, Atst.: W.
L. St. Onge, Donald J. Irwin, J. S. Monagan, T. J.
Meskill.
FLORIDA: Atst, D. B.
Fascell.
ILLINOIS: Šen.: Everett
McKinley Dirksen, Charles
H. Percy. Atst.: B. O’Hara,
W. T. Murphy,, Edvvard J.
Dervvinski, J. C. Kluczynski, Dan Ronan, F. Annunzio, D. Rostenkowski, Sidney Yates, Harold R. Collier, Robert McClory, Drs.
Charlotte T. Reid, George
Shipley, Melvin Price.
INDIANA: Šen. Birch
Bayh. Atst. Ray J. Madden.
MARYLAND: Atst.: C.
D. Long, Edvvard A. Garmatz, S. N. Friedel.
M A SS ACHUSETTS:
Šen. Edvvard W. Brooke.
Atst.: Silvio Conte, E. P.
Boland, P. J. Philbin, H. D.
Donohue, Thomas P. O’Neil,
Jr., John W. McCormack,
James A. Burke.
MICHIGAN: Šen. Philip
A. Hart. Atst.: Gerald R.
Ford, William D. Ford, J.
D. Dingell, M. W. Griffiths.
MINNESOTA: Atst. Odin
Langen.

NEBRASKA: Šen. Carl
T. Curtis.
NEW HAMPSHIRE :
Atst. James C. Cleveland.
NEW JERSEY: Šen. Clifford P. Case. Atst.: James
J. Hovvard, W. T. Cahill, W.
B. Widnall, C. S. Joelson, H.
Helstoski, J. G. Minish.
NEW YORK: Atst.: Lester Wolff, John Wydler, J.
P. Addabbo, J. J. Delaney,
Mrs. Edna F. Kelly, John J.
Rooney, Hugh L. Carey, J.
M. Murphy, L. Farbstein,
R. L. Ottinger, S. S. Stratton, B. B. Conable, Jr., H.
P. Smith III, T. J. Dulski.
OHIO: Atst.: Robert A.
Taft, Jr., C. W. Whalen, Jr.,
J. W. Stanton, Frank T.
Bow, M. A. Feighan, Char
les Vanik, Mrs. Frances P.
Bolton, W. E. Minshall, D.
E. Lukens.
PENNSYLVANIA: Sęn,
Hugh Scott. Atst.: R. N. C.
Nix, James Byrne, George
M. Rhodes, Daniel Flood, R.
A. Schvveiker, W. S. Moorhead, Elmer J. Holland,
John H. Dent.
RHODE ISLAND: Ast.:
F. J. St. Germain, Robert
O. Tiernan.
TEXAS: Šen. Ralph Yarborough.
VIRGINIA: Atst. J. O.
Marsh, Jr.
W ASHINGTON: Atst.
Brock Adams.
WISCONSIN: Šen. William Proxmire. Atst.: Hen
ry C. Shadeberg, C. J. Zablocki, Henry Reuss.
VVYOMING: Atst. W. H.
Harrison,
(ELTA)

Velykines nuolaidos
visiems

Automobiliams
UŽSAKYTIEMS DOVANOTI
GIMINĖMS GYVENANTIEMS
LIETUVOJE IR SOVIETŲ SĄJUNGOJE

NUOLAIDA VEIKIA IKI
1 968 BALANDŽIO 28 DIENOS
PRAŠOME UŽSAKYTI TUOJAU PER
BET KURIĄ IŠ MŪSŲ A F F I L I AT E S
IR JŲ SKYRIUS

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036
Tel.: 212 — CI 5-7905

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MMSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel.: 212 — 581-6590, 581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, PhJladelphia, Pa. 19106
Tel.: 215 — WA 5-3455
ARBA TIESIOG Į:

PODAROGIFTS

Ine.

220 PARK AVENUE SOUTH,
NEW YORK, N. Y. 10003
Tel.: 212 — 228-9547
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NUOŠIRDI PADĖKA

Pastangų ir darbų
kalendorius
"Mūsų veikloje mes visi, tiek individualiai, tiek
kolektyviai — nešame atsakomybę už Lietuvos atei
tį. Ne plieno ginklais mes žvanginanti, bet veikiam
oficialiais kanalais, veikiame organizuotais ryšiais,
veikiame asmeniškais santykiais, kontaktais. Pri
mename Lietuvos vardą ir jos bylą raštais, spau
diniais, knygomis bei kultūriniais pasirodymais.
Kovoti reikia, nes kaip 1944 m. kovo 21 pareiškė
Valst. sekretorius Cordell Hull — tikriausias bū
das parodyti, jog esame verti būti laisvais — yra
kovoti visomis priemonėmis esančiomis mūsų dis
pozicijoje, prieš tuos, kurie grąsina laisvę sunai
kinti".
Taip vasario 16 minėjimo šventėje Newarke
kalbėjo Lietuvos pasiuntinybės patarėjas Washingtone Dr. S.A. Bačkis.
Mūsų diplomatijos atstovo žodžiai paskatino
žvelgti į mūsų veiksnių ir organizacijų "numatytų
pastangų ir jau vykdomų darbų" kalendorių ir bent
prabėgomis panagrinėti, kur numatytos pastangos
dar neparodė reikiamų vaisių. Atrodo, jog sunkiau
siai nugalimas ir vaisiais skalsus bene ir bus mū
sų diplomatinės veiklos sektorius. Ne todėl, kad
mūsų diplomatijos personalas toje srityje per ma
žai reikštųsi ir neišvystytų viso savo pajėgumo.
Gal daugiau todėl, kad toje srityje veikiančios or
ganizacijos ligi šiol neparodė tikslų koncentracijos
ir vieningesnės veiklos, daugiau blaškėsi efektų ieš
kodamos, o ne įsigilinę į politinę tikrovę.
Pažvelkime kad ir tik į vieną iš 30 to "kalendo
riaus" punktų, būtent į penktąjį, kuriame sakoma:
"1968 metais Vasario 16-tosios ir birželio įvykių
minėjimuose bus priimamos rezoliucijos - reikala
vimai, kad okupantas, Sovietų Sąjunga, pasitrauktų
iš Lietuvos, ir kad laisvųjų kraštų vyriausybės pa
remtų šį lietuvių reikalavimą Jungtinėse Tautose
ir kitose tarptautinėse organizacijose".
Kad laisvųjų kraštų vyriausybės tą reikalą pa
remtų, reikia jas tam paruošti. Iš turimų duomenų
aiškiai matosi, kad pvz., tame reikale neblogai in
formuota ir paruošta JAV vyriausybė ir parla
mentarai, bet čia kaip tik tas reikalas grįžta bume
rangu atgal, tos vyriausybės atstovams pareiškiant,
kad kaip tik Jungtinėse Tautose laisvojo pasaulio
valstybių delegacijose nesitikima pritarimo Balti
jos valstybių bylos iškėlimui. JAV vyriausybė neke
lia ten tokių klausimų, kurių nepalankus sprendi
mas pakenktų ne tik JAV vyriausybės prestižui, bet
ir pačiai Baltijos valstybių bylai. Parlamentarų pri
tarimas gi nieko jiems nekainuoja, kaip tik jie (gy
ja balsuotojų dalyje didesnio populiarumo, nors ir
jie gerai žino tuo reikalu savo vyriausybės nusista
tymą ir to nusistatymo priežastis.
Savitarpyje tuo reikalu esame įvairių nuomonių,
kartais net pasibarame, bet tikslo siekdami kartais
pamirštame, jog pusiaukely sustojus dar nereikia
skelbti tų laimėjimų, kurie pasiekiami tik kelio ga
le.
Yra organizacijų, kaip pabaltiečių bendrinė
BATUN, specialiai savo uždaviniu pasistačiusi kon
taktuoti kuo daugiausia delegacijų prie JTO. Tuo
tarpu iš tos organizacijos dar neturima duomenų,
kur Baltijos bylos svarstyklės nusvirtu okupacijos
klausimą iškėlus.
Taigi, atrodo, kad šis (5!) mūsų pastangų ka
lendoriaus punktas turėtų būti papildytas siekimu
glaudesnio diplomatijos profesionalų ir privačios ini
ciatyvos (organizacijų) atstovų bendradarbiavimo.
Tuo būtų sutaupyta daug energijos, lėšų ir bereika
lingo susiskaldymo, nes kas gi iš to, kai daugelio

PLANINGAS TAUPYMAS

iŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... 1945 m. Jungtinių Tautų organizavimo metu San Francisco mieste, Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga ir Lietuvių Misija surengė manifestaciją prieš sovietus. Lietuvių komitetas, nu
vykęs J San Francisco, praleido net 3 savaites rengdamas (vairius žygius, parodant sovietų padarytą Lie
tuvai smurtą. Gegužės 20 d. San Francisco katedroje (vyko Lietuvai skirtos pamaldos, kurias laikė
ąrkivysk. Mitty. Spaudoj ir per radiją buvo plačiai komentuojamas sovietų padarytas Lietuvai smurtas.
Nuotraukoj vaizduojama vakarienė ( kurią buvo sukviesti (vairių kraštų spaudos atstovai. Prie garbės
stalo iš dešinės sėdi: komp. A. Vanagaitis, V. Olienė, K.S. Karpius, Korėjos atstovas su žmona, inž. A.
Rudis, adv. Antanas Olis, AL Kumskis, kun. Meager, katedroje sakęs pamokslą ir už jo keturi svetimtaučiai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
ANGOJE Kazys S. Karpius
(2)
Mūsų išeivijos veidui
pakitėjus, šiais laikais
girdisi išsitarimai būk
senesnio amžiaus žmo
nės gyveną praeitimi.
Nieko nuostabaus, nes
kas gyvena turi praeitį,
ir progai pasitaikius ją
prisimena. Bet tik retes
niais atvejais pasitaiko,
kurie į dabartį neįsijun
gia. Jie gal visame ka
me ir buvo tokie, ir ne
dėl savo amžiaus.
Dabarties
sąlygose
reikalinga kiekvieno tal
ka, parama darbams, va
dovybė kuris kam tinka
mas, ir eilėse dirbančių
matome vyrus ir mo
teris visokio amžiaus ly
giai įsijungusius tautos
laisvinimo pastangose.
Be praeities mes bū
tume bereikšmiai, lyg iš
kelmo išspirti gaivalai.
Iš praeities sau stipry
bę semiame. Iš klaidų
privalome mokytis.
Be praeities — mūsų
ateitis būtųtuščia-bergž
džia, bereikšmė.
Mūsų praeitis privedė
mus prie to kuo mes da
bar esame. Ir tuos dar
bus, kurie mums dabar
teko, užkrovė mums ta
pati didinga praeitis.
Tautos sena, ilgapra-

eiti s davė plačią, dide
lę istoriją, prisimini
mui vertus didžiuosius
jos laikus. Dabar dažnai
pasididžiuojame net kitų
tautų tarpe prieš 700 me
tų Lietuvą valdžiusiu Ka
ralium Mindaugu.
Didžiuojamės narsaus
Gedimino laikais, jo įkur
tu amžina sostine Vil
niumi, jo sukurta stipria
Lietuvos valstybe. Algir
do laikais, kuris triuš
kino Maskvos tvirtovės
sienas.
Kęstučio ir Trakų pi
lies didingais laikais, ir
Vytauto Didžiojo laimė
jimais Žalgirio mūšyje
sutrinant kryžiuočių ga
lybę.
Pasikeitus istorijai,
reikalinga
prisiminti
1831 ir 1865 metus; auš
rininkų - varpininkų ir
knygnešių spaudos atga
vimui pasiaukojimo lai
kus, kas privedė prie
1918 metų Vasario 16-tos
įvykio.
Pagaliau,
daugeliui
vienaip ar kitaip prisi
mintinas 1926 metų gruo
džio 17-tos įvykis, na ir
skaudūs tremties metai.
DABAR — dirbkime
taip, kad ateities kar
toms ši praeitis būtų
garbingu prisiminimu.

parlamentarų komplimentai, geri norai ir valia subliuška prieš vieno valstybės departamento parei
gūno veto.
♦♦♦

Jdomus ir šia proga prisimintinas dar vienas
kalendoriaus punktas, būtent 12-sis, kuriame tvirti
nama, kad "lietuvių profesorių, studentų bei kitų
Lietuvos draugų pagalba bus siekiama skleisti per
atitinkamas paskaitas bei seminarus Lietuvos lais
vės aspiracijų supratimą laisvojo pasaulio akade
miniuose sluoksniuose".
Gaila, šiam punktui panagrinėti dar neturime
pakankamai apčiuopiamos informacijos.
MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienu metu taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10.000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

"T-V;

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
I

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

| INSURED

JOHN J. KAZANAUSKAS. President

Atėjus 1968 metams,
lietuviams laisvajame
pasaulyje minint savo
tautos nepriklausomy
bės atgavimo 50 metų
sukaktį, noriu pabrėžti,
jei ne pastangos, kokias
padėjo Lietuvos senes
nieji veikėjai ir mūsų
ankstyvesnės išeivijos
darbuotojai karui prasi
dėjus ir tęsiantis 1914
-15-16-17 metais, nebū
tų buvę 1918 metų jų da
bartine prasme.
Nebuvo tai taip sau ka
lendoriniai metai. Buvo
žmonės, kurie pamatę
laiko bėgyje spragą savo
tėvynei pasitarnauti, ja
pasinaudojo iki iškovoji
mo laisvės.
Nuo to praėjus 50 me
tų, dabar kartojasi sukak
tys tų, kurie Vasario 16tos šventės sulaukė ir pri
simlnimai tų, kurie ne
sulaukė.
Kalbėsiu apie išeiviją.
Prasidėjus I Pasauli
niam Karui, pirmutinių
darbuotojų eiles sudarė
tie, kurie, maždaug 100
metų atgal išeivijai plin
tant, atvyko čia 20 metų
amžiaus vyrai išvengi
mui tarnybos Rusijos ka
riuomenėje.

Labai džiugu, kad mū
sų žinomas žurn. Br,
Raila, nors toli nuo Chi
cagos gyvendamas, at
jautė mus kovoj už Šv.
Kazimiero kapines, pa
rašydamas Dirvoj taip
puikų straipsnį "Sv. Ka
zimiero kapinės prakal
bėjo". Ačiū jam ir Dir
vai Šv. Kazimiero kapi
nių sklypų savininkų
draugijos vardu.
Lietuviams gera pa
moka, kad aukojant reli
ginėms įstaigoms tu
rime patikrinti jų do
kumentus, kieno vardu
jos veikia. Pinigų visi
nori, o paskui ima sveti
mi ir išstumia iš mūsų
sukurtų įstaigų į savo
turtą nebeturint jokių
teisių.
Mūsų spauda Šv. Ka
zimiero kapinių atgavi
mo kovoj daug padeda ir
mes tikimės ją laimėti.
Su dėkingumu

Bal. Brazdžionis,
Šv. Kazimiero kapi
nių sklypų sav. Draugijos spaudos ir ra
dijo - TV atstovas.
VIENOS PASKAITOS
ĮSPŪDŽIAI

Praeitą penktadienį
montreališkis kunigas
dr. Feliksas Jucevičius
kalbėjo apie ryšius su
okupuota Lietuva. Chi
cagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje jo pa
klausyti buvo susirinkę
apie 270 žmonių. Vie
niems jo mintys labai pa
tiko, kiti jautėsi nusi
vylę ir neįtikinti. Dis
kusijos po paskaitos tę
sėsi bemaž dvi valan
das. Tačiau tiek vieni,
tiek kiti sutiko, kad kal
bėtojas buvo įdomus ir
paleido daug skirtingų,
ne kasdien išgirstamų
minčių.
Kalbėtojas labai at
Jie, pajėgę atsikratyti virai pasisakė už įvai
lenkų įtakos ir ryšių su rius galimus ryšius su
jais, rodė savo lietuviš lietuviais okupuotoje Lie
ką susipratimą ir kilimą tuvoje. Jo.nuomone, tiek
įsteigdami savo draugi metų kaltinę bolševikus
jas, parapijas, statyda dėl geležinės uždangos,
miesi bažnyčias, leisda negalime dabar pradėti
laikraščius. Jie patys ją statyti. Mūsų už
mi
prasmingai rengė mi davinys yra liūdyti tie
nėjimus įvykusių Kražių są, kaip mes ją matome
skerdynių, ir laikui atė ir padėti lietuviams tė
jus gausiai rėmė Lietu vynėje atsispirti sovie
vos laisvinimo pastan tizacijai. Mūsų emigra
gas.
cinė politika šia linkme
1918 metais, jau apie iki šiol buvo visai neefek
70 ir daugiau metų am tyvi, nes ji buvo pagrįs
žiaus, kai kurie jų Ne ta ne dabarties tikrove,
priklausomybės paskel bet mūsų norais ir sva
bimo sulaukė. Bet jų nei jonėmis. Todėl F. Juce
vienas, kaip ir jų am vičius
pakartotinai ir kė
žiaus dirbusių Lietu lė mintį,
suderinti
voje, šios 50 metų su lietuvišką kaip
tikrovę
su lie
kakties nedagyveno.
tuviškais troškimais.
Nuo maždaug 1870 me
Pasisakymas už ar
tų kasmet atvykstą jau prieš santykius su oku
nesni, su jais daugėju- puota Lietuva yra labai
sių skaičiai laimės ieš jautrus klausimas, jau
kančių vyresnių am ne kartą mūsuose sukė
žiaus, ir daugėjąs skai lęs daug pykčio, nesan
čius moterų ir mergai taikos ir neapykantos. Ir
čių išaugino išeiviją į todėl manau būtų pra
šimtus tūkstančių. Lie vartu atkreipti dėme
tuvių skaičių pradėjo dau sį į tai, kaip ir kodėl
ginti ir pradėjus augti kun. F. Jucevičius, pa
naujoji gentkartė.
skaitoje iškėlęs daug ra(Nukelta į 4 psl.)
(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU’’

BRONYS RAILA

(6)

BENDRADARBIAVIMO KLIŪTYS
Nereikia nė didelių dalykų, užtenka ir smulk
menų pamatyti, kada žmogui ar kuriai grupei stin
ga nuoširdumo. Be nuoširdumo, be galėjimo ir no
rėjimo pasakyti tikrą savo jausmą ir pažiūrą, be
dorybės sugebėti šiltai ir sąžiningai bendrauti su
kitu žmogumi nėra įmanomas joks draugiškas, žmo
niškas ir teisingas bendradarbiavimas su kitu žmo
gumi ar jų grupe. Pagieža, pykčiu, klastomis ir me
lais ne tik negalima patvaresnių santykių grįsti,
bet negalima jų net pradėti.
Jei draugas Baltušis būtų pilietis tokio lietuviš
ko krašto, kur žmogaus ir individo teisės ir lais
vės būtų išugdytos ir apsaugotos bent tiek, kiek
daugelyje demokratinių kraštų Vakaruose, galimas
dalykas, ir jis kiek kitaip kalbėtų ir gana kitoniš
kai matytų. Bet jis yra Sovietų Rusijos, totalistiškiausio krašto pilietis, tos senosios ''motinos Ru
sijos", kuri nuo amžių pasižymėjo savo autokrati
jom, samoderžavijom, diktatūrinėm ir policinėm
santvarkom, laisvesnių užsieninių idėjų baime, ne
pasitikėjimu ir uždarumu.
Ši sena maskoliška tradicija dabar vėl užgožė
lietuvių tautą, kuriai, beje, pačiai demokratinėmis
vertybėmis irgi dar neteko perdaug įsiskonėti. Bet
net pats kiečiausias, sakykim, prof. A. Voldema
ro geležinių vilkų diktatūros laikotarpis buvo tikra
liberalizmo idilija ir kone laisvių anarchija, paly
ginus su Lenino ir Stalino autokratija ir žudynė
mis Sovietų Rusijoje per ištisus keturius dešimt
mečius. ■

DVEJOPI KVISLINGAI
Tad aš sutinku prileisti švelninančią aplinkybę,
kad Baltušis ar bet kuris kitas sovietinės ideologi
jos reiškėjas ir dabartinės visasąjunginės santvar
kos gynėjas Lietuvoje nėra laisvas ir tik "sau-žmogus", bet yra esamų, ne nuo jo valios priklausan
čių ir net ne jo sukurtų sąlygų kietai ir aklinai de
terminuotas. Tatai visuomet turiu galvoje, žiūrė
damas į lietuviško sovietizmo apraiškas, nors tuo
netvirtinu, kad jokiu būdu jau nebūtų galima atskir
ti, kur koks veikėjas stoja už sovietinę baudžiavą
iš neišvengiamo reikalo ir noro išsilaikyti, o kur
jis yra įniršęs Kremliaus interesų tarnas ir dau
giau negu kvislinginis gynėjas - janičaras.
Deja, sprendžiant iš Baltušio pasisakymų per
"Laisvę" ir jo argumentacijos būdo, būtų gana sun
ku jį išskirti iš šios pastarosios kremlininkų gru
pės. Kad gi visas jo žavus laiškas man į Ameriką
pagrįstas nenuoširdumu, prasimanymais, melais,
svaičiojimais ir protarpiais net enkavedistinės mo
ralės įpročiais, kuo jis tampa gal ne tiek būdingas
atskirai vienam Baltušiui, kiek tipingas visai so
vietinei naujosios okupacinės klasės viršūnei, kai
ji kalba į lietuvius tėvynėje ir "santykiauja" su lais
vaisiais lietuviais užsieniuose.
Nes jei jo nelaikytume atkakliu ir apsispren
dusiu kremlininkų, tai kuo jį galėtume laikyti?
Negi tokiu atveju tik iki beribės naiviu ir pasku
tiniu glušeliu, kuo iš tikrųjų jis tikriausiai nėra.
Vėliau mes atskirai patyrinėsim kai kuriuos
baltušiškos ir aplamai sovietinės propagandos bei
ideologijos šūkius. Dabar užteks tik prisiminti, kaip
aną kartą jis hipokritiškai kryžiavojosi, kad kelion
pinigius Amerikon pats "užsidirbęs už kūrybą" ir
todėl mūsų liaudies nenuskriaudęs. Na, už savo so
vietišką kūrybą ir žurnalistiką jis buvo užsidirbęs,
kad kompartija jam už tai apmokėtų iš mūsų vals
tiečių ir darbininkų prakaito respublikos iždui ir
honorarų fondams išrinktų pinigų.
Čia taip normalu ir kitaip būti negali, - tai
kam reikėjo taip gintis ir dar miglas pūsti?

Jei Sovietų Rusija iš tikrųjų norėtų taikingo su
gyvenimo su kitokių santvarkų valstybėmis ir taip
pat skatintų plėsti atskirų savo respublikų ryšius su
jų tautinėmis grupėmis ir išeiviais užsieniuose, tai
Baltušio ir daugelio kitų agitpropo bendradarbių
straipsniai prokomunistinėje išeivijos spaudoje,
kaip ir dar labiau pačioje sovietinėje spaudoje iš
Vilniaus kairiąja ranka nukerta tai, ką oficialiai
postringauja dešinioji ranka.
Užsienio lietuvių nuotaikos ir pažiūros į bend
ravimą su tautiečiais sovietinėje Lietuvoje šiandien
yra gerokai kitokios ir įvairesnės, negu buvo prieš
20 ar dar prieš 10 metų, kai geležinė uždanga buvo
per kieta ir trukdė šimtas kitokių aplinkybių. Bet
tai nereiškia, kad užsienio lietuviai teisiškai ir mo
raliai pripažino Lietuvos inkorporavimą į Sovietų
Rusiją ar jau ruošiasi su ta padėtim visiem laikam
apsiprasti. Pagaliau, tas išeivių pripažinimas ar
nepripažinimas nėra joks esminis dalykas Lietuvos
likimui nei teisiškai, nei politiškai. Esmė, kaip
buvo, taip ir tebeglūdi pačioje Lietuvoje, visoje lie
tuvių tautoje. Kol ji sieks nepriklausomybės, kol ji
dės visas įmanomas tiesiogines, machiaveliškas
ar net wallenrodiškas pastangas nusikratyti sovie
tiškos rusiškos okupacijos, tol Lietuvos įjungimo
klausimas nebus amžiams išspręstas ir laisvės
viltis neužslopinta.
KIEK LIKO DEMAGOGU...
Be abejo, Baltušis pasakys, ir jo laiškas tai
parodo, kad su tokiais demagogais, naciais ir fa
šistais, kaip su manimi, nei kompartijai, nei sovie
tinei Lietuvai bendradarbiavimas ar ryšių ir mainų
ieškojimas nėra įdomus. Jiems rūpi glaudinti bend
radarbiavimą tik su "padoriais lietuviais" ir bent su
tokiais, kurie, bėgdami nuo raudonojo tvano iš Lie
tuvos, buvę "suklaidinti"...
Tiesą sakant, aš dar niekados nebuvau pareiš
kęs ypatingo entuziazmo bendradarbiauti su Baltu
šiu, Paleckiu, Sniečkum, Žugžda, Zimanu, Niunka
ar kitom kremlinės okupacijos iškamšom. Taigi,
nesijausiu perdaug nuskriaustas, jeigu jie mane
įsakmiai "išskirs" iš padorių ar net tų suklaidin
tų lietuvių tarpo. Man dargi labiau patiks liktis ir
toliau nesuklaidintų lietuvių grupėje, - tų, kurie ži
nojo ir nepamiršo, kodėl jie norėjo ar turėjo bėgti
iš savo tėvynės, kai ją grobė svetimi grobikai.
Tik jei aš, kaip Baltušis tvirtina, esu "vokiš
kų fašistų okupacijos" buvęs tarnas, padėjęs jiems
siautėti ir Lietuvoje per karą išžudyti 700,000 žmo
nių, ir pasilikau beviltiškas demagogas, kuris da
bartinę Lietuvą laiko ne laisva ir nepriklausoma
valstybe, o tik Sovietų Rusijos okupuota ir koloni
zuojama provincija, - tai tokių "demagogų" lietu
vių, kaip aš, užsienyje dar tebėra mažiausiai 90
procentų, jei ne daugiau.
Tad su kuo jūs ketinate bendradarbiauti, ko
kiomis vertybėmis mainytis ir dėl ko?

KIEK TEPRIVISO RUBLININKŲ...

Rašydami tokius laiškus į užsienį ir tokius
straipsnius spausdindami savo spaudoje, jūs paro
dote, kad iš tikrųjų labai mažai su kuo tegalite bend.
radarbiauti ir mūsų tarpe sėkmingai išplatinti so
vietinio skonio kultūrines vertybes. Jūs tik aiškiai
kliudote lietuvišką bendravimą mums ir tiems Lie
tuvos lietuviams, kurie to rimtai trokšta ir ilgisi.
Didžiausias nuostolis iš to jiems, o ne mums už
sienyje, kur turim sąlygas, jei norim, jų buitį pa
žinti iš sovietinių knygų, spaudos, jūsų ir mūsų
turistų, pagaliau, ir iš politrukų laurinčiukų.
Laimingu būdu jūs patys sukliudėt iš mūsų
KAS PASIKEITĖ, KAS NE
tarpo atsirasti didesniam skaičiui "kolaborantų"
Tokie raštai ir laiškai, kaip Baltušio, užsienio (engiama šio žodžio prasme), nors atsižvelgiant į
lietuvių, tegu ir komunistinės ideologijos spaudoje, užsienio lietuvių dvasinį susislėgimą ir politinę
yra tik kliūtis mėgsti išeivijos bendravimui su tau mizeriją buvo galima laukti žymiai daugiau pasi
ta.
metusių, pakrikėlių, diversantų ir rublininkų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ANGOJE...
(Atkelta iš 3 psl.)
Antras darbuotojų ei
les sudarė gausios bangos atvykstančių artė
jant Rusijos-Japonijos
karui ir 1905 metų Rusi
jos revoliucijai. Per ke
lis metus plaukė čia tos
revoliucijos
dalyviai,
kartu su iš kariuome
nės bėgančiais jaunuo
liais.
Ateivių skaičiausdaugėjimą parodo vėles
niais laikais įvestas
skirstymas tautybėmis:
1912 metais atvyko lietu
vių 14,577; 1913 — 20,
910; 1914 — 22,200, ka
da prasidėjo karas.
Porevoliucinė banga

atnešė tūkstančius jau
prasilavinusių, pamoky
tų, lankiusių, baigusių
aukštesnius mokslus, in
telektualinių pajėgų.
Jau esu minėjęs spau
doje kaip nenaudingi,net
kenksmingi, buvo tie ne
pavykusios caro valdžią
nuversti revoliucijos da
lyviai. Laimė tik kad ne
visi tokie buvo. Revoliu
cionieriai čia atsidangi
nę, kartu su iš Rusijos
išsprukusiais žydais re
voliucionieriais, metėsi
į tamsesnių darbininkų
tarpą kurstyti revoliuci
jai nuvertimui Amerikos
"kraugerių kapitalisti
nės, buržuazinės" val
džios.

Veržėsi užgrobti ras
tas čia lietuvių draugi
jas, tikslu per jas "pri
eiti prie darbo žmonių
masių" savo piktiems
tikslams. Jų palikti pėd
sakai mūsų gyvenime neišdildinti po šiai dienai.
Jie, po 1917 metų bol
ševikų užvaldymo Rusi
jos, daugumoje virto ne
naudėliais,
išdavikais
mūsų tautos.
(Bus daugiau)
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MUMS RAŠO
(Atkelta iš 3 psl.)
dikalių, aštrių ir toli
gražu ne visiems pri
imtinų minčių, viso to
išvengė. Diskusijose net
ir tie, kurie buvo paskai
tos mintimis nepatenkin
ti, nereiškė paskaitinin
kui, ar kitaip galvojantiems nei pykčio nei ne
apykantos, nei paniekos.
Kaikas šį neabejotiną
paskaitininko laimėjimą
aiškina jam palankiomis
aplinkybėmis — tradi
ciniai katalikiška lietu
viška visuomenė bent vie
šai paprastai kunigų at
žvilgiu laikosi manda
giai. Man tačiau atrodo,
kad priežastis truputį ki-

šv. Kristupas

V. Raulinaitis

Lietuvos bylos kėlimas JT
nebūtų naudingas...
Lietuvos nepriklauso
mybės kovų savanoris kūrėjas A.K. Eidukaitis
vasario 8 d. pasiuntė
JAV prezidentui L. B.
Johnsonui laišką, nuro
dydamas, kad Vietnamo
kare žuvo jo sūnus kapi
tonas Gediminas Eidu
kaitis kovoje su komu
nistais ir kad lietuvių

tokia: paskaitininkas tu
ri keletą dorybių, kurių
mes, lietuviai dažnai
pritrūkstame. Visų pir
ma, paskaitininkas daž
nai klausytojams primin
davo, kad jis netvirtina
tiesos, o tik kalba apie
lietuvišką tikrovę kaip ji
jam atrodo. Antra, jis
vengė dramatizuoti nuo
monių ar pažiūrų skirtu
mus. Pastaba, kad nei
jis, nei jo vaikai, nei tė
vai, o gal tik seneliai ži
loje senovėje turėjo pro
gos balsuoti už VLIKo
partijas, sukėlė šypsnį
abejose politinės tvo
ros pusėse, kai tuo tar
pu prieš porą metų to
je pačioje salėje su ta
pačia tikdramatiškiauiš
reikšta mintimi Bronys
Raila užvirino senų par
tiečių kraują. Ir paga
liau paskaitininkas visai
nenaudojo
moralinio
spaudimo savo argumen
tams paremti, tuo neprimesdamas nė šešėlio blo
gos valios kitaip galvojantiems. O to kaip tik
dažnai pritrūksta ne tik
mūsų vyresniems kon
servatoriams, bet ir kas
met naują generaciją pagimdantiems
libera
lams.
Kovo 8, penktadienį to
je pačioje Jaunimo Cent'
ro salėjo VLIKo narys V.
Vaitiekūnas kalbės apie
santykių su okupuota Lie
tuva galimybes. Šį pas
kaitų ciklą rengia San
taros - Šviesos Chicagos
skyrius — pirmininkau
ja V. Kochanauskas.
Z.V. Rekašius

tauta toje kovoje auko
dama ir savo sūnų gyvy
bes reikalinga didesnio
JAV vyriausybės užta
rimo ir paramos.
Šiomis dienomis A.K.
Eidukaitis gavo ilgoką
atsakymą, kurį prezi
dento įgaliotas pasira
šė Valstybės Departa
mento sekretoriaus asi
stentas viešiesiems rei
kalams Dixon Donnelley.
Išreiškus apgailesta
vimą dėl sūnaus neteki
mo, laiške pabrėžiama
JAV vyriausybės pozici
ja Baltijos valstybių at
žvilgiu nepripažįstant
okupacijos, pripažįstant
teisėtas diplomatines at
stovybes, visa tai kar
tojant ir kalbose tiek
JTO tiek ir kitomis pro
gomis.
Baltijos
valstybių
klausimo iškėlimo JTO
reikalu Dixon Donnelley
pasisako, kad čia būtina
nusistatyti dėl^realistinės bazės — ar tokiai
iniciatyvai būtų pakan
kama parama tos orga
nizacijos narių tarpe.
Šiuo metu, sako D,
Donnelley, didelė daugu
ma JTO narių nepritaria
JAV vyriausybės pozici
jai šiame klausime. Ir
turėtume sutikti, kad to
kios iniciatyvos nepasi
sekimas būtų skaudžiu
atkirčiu (Severe rebuff)
JAValstybių ir pastatytų
jos pocizijas į keblią pa
dėtį viso pasaulio aki
vaizdoje. Valstybės De
partamentas todėl laiko
si nusistatymo, kad ke
liamu klausimu JAV ini
ciatyva JTO dabartiniu
metu būtų klaidinanti gal
vojant, kad galima ką
nors daugiau tuo klau
simu padaryti negu kad
dabar daroma Baltijos
tautų atžvilgiu ir nepa
tarnautų siekiamam tiks
lui.
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J. Juodžio albumas

Lietuviai
garsėja
Kanadoje

TAUTOS KELIU
Pranys Alšėnas

Neseniai iš Brooklyno gavau dail. Jurgio
Juodžio paveikslų albu
mą, pavadintą "Tautos
Keliu" (The Way of the
Nation), išleistą Lietu
vos atkūrimo ir 717 me
tų karalystės įsteigimo
proga. Šiemet švenčia
me penkiasdešimtmetį
nuo Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo, ta in
tencija ir proga — al
bume 50 paveikslų re
produkcijų.
Kiekvie
niems metams po vieną.
Paveiksluose vaizduo
jamas Lietuvos gyveni
mas su jo džiaugsmais,
vargais, pasisekimais ir
nepasisekimais — lais
Skulptorius Vytautas Raulinaitis savo parodoj New Yorkeaiškina vienai žiūrovei savo skulptūrą "Kau
ve ir priespauda. Albunas". V. Raulinaitis, kuris dirba New Yorke Jonyno studijoje, kovo 16 atvyksta i Clevelandą ir dalyvaus
man įjungti paveikslai —
Skautų Akademikų ruošiamame kultūriniame subatvakary Čiurlionio ansamblio namuose, kur bus rodo
spalvoti, nesusegti. Pa
mi Freiburgo meno mokyklą baigusiųjų lietuvių menininkų darbai (skaidrėse).
veikslų nuotraukas pa
ruošė Vytautas Maželis,
į anglų kalbą vertė ir al
lietų skaičiaus ir kaip
bumą
išleido Violeta
komandos treneris ir vė
Kimberly
- Juodytė ir
liau kaip Vancouverio
Loreta
(dailininko
J.
Sun dienraščio sporto
Jurgis Ja nušaitis
Juodžio
dukterys),
o
įva

sk. redaktorius.
tymo
kregždės.
Jau
ir
bi

dinius
straipsnius
para

Chicagos
Lietuvių
Ope

Ir šiandien, kada jis
yra paskirtas treneriu ra, sėkmingai baigusi lietai gaunami "Margi šė VI. Mingėla ir prof.
”, jau ir solistų dr. Jokūbas J. Stukas.,
ir menedžeriu Vancou praėjusiais metais savo niuose
sąstatas
pilnai žinomas, Spausdino Tėvų pran
darbo
dešimtmetį,
pasta

verio Canucks ledo ru
na
ir
pati
opera baigia ciškonų spaustuvė Brooktydama
lietuvišką
operą
tulio komandos — šis
ma
visiškai
paruošti.
Gražiną,
neišsiskirstė
Ramiojo vandenyno pa
ir
nestabtelėjo
ilges

kraščio uostas su švie
Lietuvių operos žmo
sia ateitim žiūri į savo niam poilsiui. Po praė nės besąlyginiai pasiaujusių
metų
vasaros
atos

klubo prasiskverbimą į
koją ir drausmingi. Jie tė, Algirdas Brazis ir
NHL — tautinę ledo ru togų vėl suglaudė gre nuo rudens daug gražių Liorentas. Jie dalyvaus
sekančiose. Kaip girdė
tulio lygą, nes tam ke tas naujiems darbams. vakarų praleido Jauni
Šiuo
atveju
jie
pasirinko
jote,
solistai savas par
lią skina lietuvis Ani
mo Centre repetuodami
cetas Stukus, apie kurį lietuviams mažai pažįs Fidelio. Chormeisteriai tijas moka ir jokių rū
kalbama kaip legendari- tamą, bet muzikos žino A. Gečas, A. Stephens pesčių nekelia”.
— Šaunus sąstatas.
nį Kanados sportinio gy vų teigimu, gana ver ir A. Vasaitis nejuokau
venimo atstovą. Nėra tingą Beethoveno Fide dami "griebia” chorus. Mūsų patys geriausi so
kalbos, kad jo veržlumui lio operą, kurioje vyrau Ir kai vieną penktadienio listai sutelkti šioje ope
pasitarnauja ir ''aštrus” ja klastos, meilės, kerš vakarą iš Seattle atkilo roje — pridėjau.
— Taigi, taip. Opera
liežuvis gal ir jo paties to, pasiaukojimo ir lais pats maestro Aleksand
sukurti apie save anek vės troškimo motyvai. ras Kučiūnas ir visas ko bus įvairiais atžvilgiais
dotai. Savo išvaizda la Taigi, Operos vadovy lektyvas su dalimi solis įdomi — pastebėjo Va
bai panašus į Michiga- bės ir meno vadovų tei tų susirinko Jaunimo cys ir nuskubėjo dainuo
no gubernatorių G. Rom- gimu, ši opera kaip tik ir Centran repeticijon, ga ti.
Vėl skambėjo chorų ir
ney, jis vienam susirin tinka šiems sukaktuvi lėjai justi, kokia graži
kime pasakojo tokį "įvy niams metams, kada ir darbo nuotaika juos lydi. solistų partijos. Čia so
kį”: neseniai buvau Mi- lietuvis kovoja dėl lais Maestro A. Kučiūnaskie lo, duetai, kvartetai pa
chigano valstijoj, susto vės, laisvo gyvenimo sa tas ir neatlaidus. Pos skirai ir drauge su cho
damas su žmona vienam vajai tautai. Fidelio pa mas po posmo, net pus rais. Skambėsys eili
bare keliems sumušti sirinkimas anaip tol ne tonio nedovanodamas, niam klausytojui kute
na širdį, priverčia su
niams ir keliom stikli sumažina vilčių, ir gal spaudė chorus.
atyda gėrėtis muzika ir
nėm alaus. Užsirūkęs ci- būt sekančiais metais,
scenoje išvysti vėl lie
dainavimu.
—
Puiku!
Džiaugiuosi
(Nukelta į 6 psl.)
tuvišką operą, kurios jūsų darbo pažanga!
vardas būsiąs "Dana". Operą paruošime gerai
Chicagoje praėjusį ru — nuo kaktos braukda
denį ir šių metų pradžio mas rasą kalbėjo maest
je riedėjo stambūs kul ro.
tūrinio gyvenimo įvy
Pertraukos metu cho
kiai. Kultūros kongresas ristai pabiro koridoriuo
ir šiuo metu mūsų vals se atsigaivinti, o meno
tybės atkūrimo sukak vadovas A. Kučiūnas su
ties minėjimas buvo pas dail. A. Kurausku įnyko į
kutiniųjų mėnesių ir die scenos apipavidalinimo
nų dėmesio centre. Di detales. Ir čia darbo kal
dieji įvykiai jau praėjo. nas, nauji ieškojimai,
Praėjo sėkmingai ir įdė scenos efektai ir kartais
tas darbas neapvylė dir mažyčiai dalykėliai le
bančiųjų ir su pasigerė mia ir spektaklių žavu
jimu galime teigti, kad mą.
mūsų kultūrinis gyveni
— O kaip su solistais?
mas rodo atsparumo ir Ar jau turite pilną sąs
reikiamo gyvastingumo, tatą? Gal jų pavardes ga
kuo ir galime tikrai lėtumėte duoti? — kalbi
džiaugtis.
nu labai skubantį val
Po šių didžiųjų įvykių dybos narį propagandos
atskuba pavasaris, neši reikalams V. Petrauską.
nąs dar vieną stambų kul
— Turime, turime.
tūrinio gyvenimo įvykį
— operą Fidelio. Chica- Šiandien jau girdėjote re
giečiai taip pamilo per peticijoje dainuojančius
dešimtmetį jas, kad su Dana Stankaitytę, Stasį
nekantrumu laukia vis Barą, Stefan Wicik, Jo
naujo pavasario ir vis ną Vaznelį, Julių Savrimą ir Vaclovą Momkų.
naujos operos.
Šiandien jau rodosi repeticijoje negalėjo da Aonls Stukus vardas kanadiečių sportininkų tarpe plačiai žinomas.
pirmosios Fidelio pasta lyvauti Daiva Mongirdai" J. Juodis

Kanados sportinio gy
venimo plėtotėj daug pa
sidarbavo 53 m. amž.
lietuvis Anicetas Stukus,
kurio tėvas Pranas, at
likęs karinę tarnybą ca
ro armijoj, emigravo į
Kanadą, apsistodamas
Toronto apylinkėj. Trys
jo sūnus stengėsi kaip
nors ištrūkti iš etninio
Bathurst "ghetto", kur
šalia lietuvių ir italų,
taip pat buvo maža Jeru
zalė ir Varšuva, kur be
veik nesigirdėjo anglų
kalbos. Vienintelė prie
monė, vienintelė tarp
tautinė "kalba” buvo
sportas, taigi išėjimas į
platesnius vandenis, su
sipažinimas su kitų tau
tybių vaikais, įvairūs žai
dimai ir vaikiškos pra
mogos.
Jau 17 m. amž, A. Stu
kus suorganizavo jaunuo
lių futbolo lygą, sudarė
net trenerių sąstatą, su
darė žaidimų tvarkaraš
tį parkuose, kartu pradė
damas dirbti Toronto
Star dienraštyje ir vė
liau žaizdamas Toronto
Argonauts futbolo ko
mandoj ir... po keturių
žaidimo metų sužinoda
mas, kad kiti žaidėjai
yra apmokami.
Atėjo depresijos lai
kai, sunkiai paliesdami
lietuvio emigranto šei
mą. Ne kartą jo svajo
nė tame laikotarpyje bu
vo labai kukli: nusipirk
ti už 25 c. žuvelių dėžu
tę, suvalgyti ją pačiam,
nesidalinant su broliais.
Tačiau tikrą pervers
mą lietuvis padarė po ka
ro vakarinėj Kanadoj —
ypatingai
prisidėjęs
prie Vancouverio Lions
futbolo komandos iškė
limo. Savo prakalbom
(he has all that blab,
that Lithuanian eųuivalent of blarney — rašė
Kanados MaClean žur
nalas) A. Sutkus pajė
gė įkaitinti sporto mė
gėjus, nupirkimui re
kordinio sezoninių bi

NEKANTRIAI LAUKIAME FIDELIO

lyne 1967 metais. Pa
veikslų albumo kaina
7 doleriai. Puiki dova
na įvairiomis progomis.
Jurgis Juodis studija
vo Kauno Meno m-kloje ir dail. Vienožinskio
studijoj, tačiau nei vie
nos, nei kitos šių moks
lo įstaigų nebaigė, bet
pasinešė kitais gyveni
mo keliais, visur ir vi
sada puoselėdamas ta
pybinį meną ir dailės stu
dijas baigdamas tik Ame
rikoje.
Meną diplomą jis ga
vo baigęs studijas "Famous Artists School”,
Westport, Connecticut,
taigi, maždaug po 35 me
tų nuo meno studijų pra
džios ir jų tęsimo bei
puoselėjimo su įvairio
mis pertraukomis. Pa
minėtina ir pabrėžtina,
(nusakant dail. J. Juo
džio kūrybos stilių), jog
Famous Artists School
profesūra, išduodama
jam diplomą, pripažino
dail. Jurgiui Juodžiui
"virpančių bangų ir kin
tančių spindulių” atsivež
tinį lietuvišką stilių.
Dabartiniu metu dail.
J. Juodis priklauso Lie
tuvių Dailininkų Sąjun
gai Chicagoje ir Ameri
kos Art in America Society, The American Federation of Art.
Dail. J. Juodžio ta
pybinis stilius — labai
savotiškas, bet kartu, ir
tik "juodiškas” — nepa
kartojamas. Kai kas sa
ko. jog jis panašus į Ši
monį. Galimas daiktas,
kad asociacijų į tai esa
ma, bet tai išplaukia gry
nai iš jo paties nuotaikų,
iš jo neramios dvasios
ekspresijų.
Jo stilius — strėlė
mis, spinduliais ir sūku
riais plečiasi ir šauna į
viršų —į padange s, į sau
lę ir pn. Nebereikalo ir
amerikiečiai profeso
riai, išduodami diplomą
pripažino jam "virpan
čių bangų ir kintančių
spindulių” stilių.

Malda už tėvynę

1968 m. kovo 8 d.
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Kanados lietuvaitė Joana Šimkutė su Richard Burton naujame fil
me. Tokia nuotrauka pasipuošė Montrealy leidžiamas Weekend Ma
gazine, viduriniuose puslapiuose duodamas platyaprašymąapiegarsėjančią Šimkutę.

lietuviai garsėja...
pų klientus, nes G. Romney — mormonas — yra
garetę pastebėjau mane nerūkantis ir negerian
stebinti iš visų baro kam tis žmogus. Tikriausiai

(Atkelta iš 5 psl.)

8 priežastys, kodėl Podarogifts,
Ine. pritraukia tūkstančius nau
jų klijentų, kurie siunčia

DOVANAS Į LIETUVĄ IR
SOVIETU SĄJUNGĄ
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne.šant siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per
siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį,
motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba
5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ,
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o
DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų,
audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius
jų skoniui ir pritaikintus.
7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.
8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.
Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke.

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)
220 Park Avė. South (corner 18th Street)
New York, N. Y. 10003
Tel. 212 — 228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:
COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.
45 West 45 Street. New York. N. Y. 10036
Tel.: 212 — CI 5-7905
arba j bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.
1776 Broadway. New York. N. Y. 10019
Te!.: 212 —
1 581-6590. 581-7729
arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
Tel.: 215 — WA 5-3455

arba Į bet kurį jų skyrių

apie tai plačiai kalbama
visam Michigane ir tas
jam gali kainuoti respu
blikonų nominaciją į pre
zidentus.
Ar tikrai Stukus buvo
Michigane? Ar tikrai jis
sustojo bare? Kas žino,
kam svarbu! Svarbiausia
kad "story" yra geras,
visiems patinka ir visi
tiki lietuviu, kuris savo
darbū ir įvairiom "le
gendom" vėl užpildys 15
tūkst. vietų naujai stato
mą ledo rutulio areną ir
įves Canucks klubą įtautinę ledo rutulio lygą.

Skirtingą A. Stuko pa
sauliui straipsnį patal
pino vasario mėn. 17 The
Telegram priedas apie
23 m. amž. lietuvaitę iš
Halifaxo Joaną Šimkutę
— Shimkus, naujai ky
lančią filmų aktorę.
Ji savo karjerą pra
dėjo Kanadoj kaip rūbų
modeliuotoja, patekda
ma į Paryžių, kur pran
cūziškų filmų direkto
rius John Aurel tuoj pat
užangažavo pagrindinei
rolei Del’Amour filme.
Vėliau ji dar vaidino fil
muose Les Aventuriers
ir Tante Zita.
Tačiau vienas dalykas
yra "būti" filme, kitas
reikalas vaidinti su E.
Taylor ir R. Burton. O
Kanados lietuvaitė to
jau pasiekė. Neseniai
ji buvo nuskraidinta iš
Paryžiaus į Sardinijos
salą, kur filme "The
milk train doesn’t stop
here" J. Šimkutė vaidi
na ponios Goforth (E.
Taylor) sekretorę. Šia
me filme E. Taylor -Goforth yra našlė penkių
turtingiausių pasaulyje
vyrų, pas kurią lankosi
Burton — "pusiau" ak
torius -poetas.
Atrodo, kad po šio fil
mo, lietuvaitei Joanai
Šimkutei kelias bus ati
darytas į Hollywoodą,
nes jau dabar plačiai kai
bama apie pasirašytas
sutartis su didžiausiom
filmų studijom.
K. Baronas
DRAMOS STUDIJA
PRADĖJO DARBĄ
Vasario 23 d. skelbtas
Dramos studijos steigiama
sis susirinkimas įvyko JAV
LB pirm. B. Nainio namuo
se. Viso atsilankė virš 30
asmenų, o į Dramos studiją
užsiregistravo lygiai 20 (7
vyrai ir 13 mergaičių). Įsi
steigusią Dramos studiją
šiltais žodžiais pasveikino
LB pirm. p. Br. Nainys, lin
kėdamas ištvermės ir kant
rybės. Nuoširdžiais padrą
sinimais prabilo studijos
lektoriai rež. A. Dikinis,
rež. Z. Kevalaitytė-Visockienė, akt. D. Juknevičiūtėšimoliūnienė ir studijos va
dovas komp. Darius Lapins
kas. Susirinkimą pravedė
LB Kultūros Fondo pirm,
rašyt. Anatolijus Kairys.
Po susirinkimo šeimininkė
visus pavaišino kava su py
ragaičiais, už ką Kultūros
Fondas poniai Nainienei
nuoširdžiai dėkoja.
Studijos pamokos vyks
Jaunimo Centro patalpose,
du kartus savaitėje po 2 va
landas kas vakarą — tre
čiadieniais ir penktadieniais
nuo 7:30 iki 9:30 v. v. kam
barys 104, pirmam aukšte.
Norime priminti, kad kas
negalėjo atvykti j steigia
mąjį -susirinkimą, gali at
vykti tiesiai į pamokas ir
čia dėstytojas įtrauks į
bendrą sąrašą, arba skam
binti platesnių informacijų
reikalu Kultūros Fondo
pirm. tel. HE 6-5151. Pa
mokos prasidėjo jau
tre-

Dalis garbės svečių Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo auksiniame jubiliejuje East Chicagoje.
Iš kairės: Hammondo burmistras J.E. Klen, East Chicagos burmistras dr. J. B. Nicosia, senatorius
Birch Bayh, pirmininkas A. Vinickas, teisėjas F. Kaul, klebonas kun. Ig. Vichuras, vadovavęs minėji
mui ir klebonas dr. kun. Ig. Urbonas iš Gary.

VASARIO 16 MINĖJIMAS EAST CHICAGOJE
AL Tarybos Lake ap
skr. Valdybos pastango
mis Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 50
metų jubiliejus buvo pa
minėtas East Chicago
je. Minėjimas pradėtas
vasario 16 d. pakeliant
lietuvių tautinę vėliavą
prie East Chicagos mies
to rotušės. Vėliavą pa
kėlė ir trumpą žodį ta
rė pats miesto burmist
ras dr. J. Nicosia ir
ALB Centro v-bos pirm,
inž. Br. Nainys. Pakėli
mo ceremonijoms vado
vavo skyr. pirm. A. Vi
nickas ir Vytauto Posto
legijonieriai iš Gary.
"Lietuviai Televizijoje"
vadovas Šlutas iškilmes
nufilmavo ir parodė per
TV.
Šeštadienį, vasario 17
d., 8 vai. ryto buvo per
duotas pasikalbėjimas
apie Lietuvą iš Hammon
do radijo stoties. Laiką
užleido East Chicagos ži
nomas prekybininkas I.
Lewin, turįs simpatijų
lietuviams, nes jo tėvai,
kaip jis pats per radiją
pasakė, buvo kilę iš Ma
rijampolės. Pasikalbė
jime dalyvavo ALT vie
tos skyriaus direktorius
Tad Mason su sūnum
Tad D. (gimnazijos mo
kytojas) ir J. Pečiulis.
Ruoštasi buvo visai ki
tokiam radijo pasirody
mui, turėta įkalbėtos
juostos su lietuviškomis
dainomis ir muzika, bet
kažkodėl jos nebuvo pa
naudotos. Pasikalbėji
mas pravestas labai mė
gėjiškai.
Vasario 18 d. minėji
mas buvo tęsiamas Šv.
Pranciškaus parapijos
bažnyčioje. Mišias loty
niškai atlaikė klebonas
kun. Ig. Vięhuras, o tai
dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. P. Jakulevičius. Bažnyčioje da
lyvavo vėliavos ir giedo
jo choras vadovaujamas
A. Rimkaus. Po Mišių
sugiedotas Lietuvos him
nas.
Vakare įvyko iškilmin
gas minėjimas parapi
jos salėje. Garbės sve
čių tarp matėsi klebonai:
kun. Ig. Vichuras, kun.
J. Daniels ir dr. kun.
Ig. Urbonas ir kun. P.Jakulevičius, senatorius
Birch Bayh, East Chicaog burmistras dr. J.
Nicosia, Hammondo me
ras J. Klen, pagrind. kal
bėtoja Dalia Talla-Kelp-

čiadienį (vasario 28) aukš
čiau nurodytu laiku.

šaitė ir keli kiti vietiniai
aukštieji pareigūnai.
Minėjimą pradėjo sky
riaus pirmininkas Al.
Vinick. Vytauto Posto
legionieriai ir jūrų skau
tai įnešė vėliavas^ sugie
doti himnai ir sukalbė
ta invokacija. Minėjimui
vadovavo vietos klebo
nas kun. Ig. Vichuras.
Vakarienės metu solo ke
lias dainas angliškai pa
dainavo jaunas tenoras,
gimnazijos mokytojas,
Tad D. Mason. Po vaka
rienės prasidėjo visa ti
rada kalbų. Ilgesnę kal
bą pasakė senatorius
Birch Bayh, nors jo kal
ba nieko bendro neturė
jo su mūsų minimu ju
biliejum.
Po kalbų, solisto J.
Vaznelio pasirodymas
scenoje visus maloniai
nuteikė. Solistas J. Vaznelis, akompanuojamas
prof. VI. Jakubėno, pa
dainavo kelias lietuvių
liaudies dainas ir operų
arijas. Nepaliajamai pub
likai plojant buvo pri
verstas bisuoti.
Kun. Ig. Vichuras pri
statė žymesnius vietos
administracijos parei
gūnus.
Po koncertinės progra
mos senatorius Birch

Bayh išskubėjo į aero
dromą ir dalis svečių
pradėjo skirstytis. Tik
dabar prie kalbėtojų tri
būnos pasirodė pagrindi
nė šios dienos paskaitininkė viešnia iš Chica
gos, Dalia Tallat-Kelpšaitė. Jos gerai paruoš
ta kalba ir gražiai per
duotas žodis nepajėgė vi
sų klausytojų pasiekti,
nes svečių ūžesys ir judė
jimas nustelbė kalbėto
jos balsą (mikrofonas bu
vo sugedęs).
Pirmininkas A. Vinic
kas perskaitė rezoliuci
ją, kuri siunčiama JAV
vyriausybei ir įteikiama
savo valstybės senato
riams.

Minėjimas užsitęsė 3
geras valandas, sutrau
kė gausiai svečių, bet
nesijautė, kad tai yra
Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo auksi
nis jubiliejus. Aukštieji
svečiai savo kalbose ne
palietė Lietuvių proble
mų, o tenkinosi savo par
tijos platforma ir rūpi
nosi artėjančiais rinki
mais.
Laisvinimo reikalams
aukų gauta apie 550.00
dol.
(aj)

Newark-Detroit Electrohics
and

Cadillac Electric Supply Co.
Has Openings for:

ELECTRICAL WAREHOUSE
MEN
Experience preferred būt not niandatory.
Starting rate $2.78 to $3.50. Depending on experience. Paid
hospitalization & retirenient benefits.
For appointment or further information apply or call
M r. Weed 548-0250 Monday through Friday.
20700 HLI BEI.L, OAK PARK, MICH.
An Equai Opportunity Employer
(26-28)

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
TRADICINIS VASARIO
ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS

ALT S-gos Clevelando
skyrius turi tradiciją kas
met po bendrojo minėjimo
atskirai savo nariams ir
svečiams suruošti Vasario
16 minėjimą.
Šiais metais toks minėji
mas buvo suruoštas Čiur
lionio ansamblio namuose
kovo 2 d., j kurį susirinko
apie šimtas asmenų.
Skyriaus pirmininkas inž.
Jaunutis Nasvytis atidarė
minėjimą, pasak y d a m a s
trumpą, bet prasmingą kal
bą Vasario 16 akto paskel
bimo sukakties proga.
Meninę programą išpildė
pianistė Birutė Smetonienė,
paskambindama Čiurlionio
ir Chopeno porą kūrinių.
Po to buvo pristatytas
šio vakaro kalbėtojas, bu
vęs Sibiro kankinys, moky
tojas Benediktas Butkus,
22 metus kalintas Sibire ir
tik pernai rudenį atvykęs
pas savo žmoną ir vaikus į
Clevelandą.
B. Butkus, buvęs Jauno
sios Lietuvos Jurbarko ra
jono vadas ir priklausęs
Tautininkų Sąjungai, buvo
pagerbtas atsistojimu. Jo
kalba, kurios ištraukas
spausdinsime kitame Dir
vos numery, buvo visų su
dideliu dėmesiu išklausyta
ir po to, daug kas domėda
masis dabartine padėtimi
Lietuvoje, prelegentui sta
tė klausimus.
Išsekus klausimams, sky
riaus pirm. J. Nasvytis pa
kvietė svečius toliau tęsti
diskusijas prie vaišių stalo.

♦ LB II APYLINKES
valdyba prašo paskelbti
visuomenės žiniai šį pa
reiškimą:
Kovo mėnesio 31 d.
1968 m. L.B. II apylin
kė ruošia bažnytinį kon
certą su Čiurlionio an
samblio vyrų choru, ku

riame yra . ir R. Babic
kas.
Nutarta, kad R. Ba
bickas tame koncerte
nepageidaujamas ir ne
gali dalyvauti, nes jis
prieštaravo
Lietuvių
veiksnių nutarimui ir
vyko organizuotai su lie
tuviais sportininkais į
okupuotą Lietuvą.
Toks organizuotas vy
kimas susilpnina Lietu
vos vadavimo akciją ir
tie lietuviai, organizuo
tai nuvykę, prisidėjo
prie geresnio pagerbimo
50 metų komunistų revo
liucinės sukakties.
Valdyba. Pasirašo:
M. Balys, Dr. K.
Pautienis, A. Jonai
tis, VI. Ramanaus
kas, P. Tamulionis,
V. Miškinis
• Freiburgo dailės mo
kyklos auklėtinių darbų
skaidrių demonstracija ir
pašnekesio vakaras įvyks
kovo 16 d., šeštadienį, 8 vai.
vak., Čiurlionio Ansamblio
namuose.
Rengia Akademinis Skau
tų Sąjūdis.
Praves dail. fil. V. Raulinaitis.
Po parengimo bus kavutė.
Visuomenė kviečiama da
lyvauti ir atsivesti savo
draugus bei pažįstamus.

• Automobilių savinin
kams Ohio valstijoje pra
vartu įsidėmėti, jog 1968 m.
automobilių leidimo nume
riai (License Platės) prade
dama pardavinėti kovo 16.
Ant automobilių privalomos
pridėti balandžio 16.
Išsiimant 1968 m. auto
mobilių plokštes, reikia su
savim turėti nuosavybės
dokumentas (Title) arba
oficialus jo nuorašas.

• Riaušėms tirti komisi
jos raportas (t. v. Kerner
report) buvo diskutuoja
mas Project Bridge radijo
programoj kovo 7 d. WERE
stotyje.
D i s k u s i jose dalyvavo
prof. L. H. Massotti iš
Western Reserve univ., ir
adv. N. Bucur.
Project Bridge progra
moje kiekvieną ketvirtadie
nio vakaro (nuo 10-12 vai.)
diskutuojami rasių, sociali
niai,riaušių ir kt. klausimai.

viena Aukuro ansamb
lio kanklininkių po pa
rengimo pametė savo
kankles. Jei kas rado,
prašome grąžinti an
samblio vadovei O. Mi
kulskienei, telef. 2681825.

Main Office: »'MC» ”°*
798 EAST 185th STREET
k
6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUĘ

W
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INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNEkAL 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
CLEVELAND. Ohio

tą panašią organizaciją,
kurf taip gausiai lietu
viškus reikalus būtų pa
rėmusi? Verta būtų pa
žymėti, kad visa tai at
liko tik dalis Toronte
gyvenančių lietuvių. Ki
ti stovėjo ir žiūrėjo, o
buvo ir tokių, kurie jai
kenkė ir blogo tik linkė
jo. Tačiau kooperatinė
idėja nariuose tiek gi
liai buvo įleidusi savo
šaknis, kad visos sutik
tos kliūtys buvo lengvai
nugalimos.

Dalila” ir "Traviata”. Labai
įspūdingai skambėjo ”Una
Voce poco fa” iš Rossini
"Sevilijos Kirpėjo”. Su Ch.
Smith išpildė duetą iš op.
”11 Trovatore”.
Koncerto pabaigai 4 so
listai įsijungė į kvartetą iš
Verdi op. ”Rigoletto”.
Koncertui dirigavęs ven
grų dirigentas Joltan Rozsnyai padarė labai malonų
įspūdį.
Koncertą šiltai priėmusioje publikoje buvo gana
daug lietuvių.

• Šv. Kazimiero lit. mo
kyklos choras, vadovauja
mas J. Kazėno, vasario 25
PADĖKA
dalyvavo Akrono lietuvių
Lietuvos nepriklausomybės
Š. m. kovo 3 d. Clevelan
atstatymo minėjime, kur de įvyko pamaldos už bupublikos buvo labai nuošir yusio Balfo reikalų vedėjo
džiai sutiktas,
kun. L. Jankaus sielą.
Dėkojam šv. Jurgio pa
• Solistė Aldona Stempu- rapijos klebonui kun. B.
žienė puikiai pasirodė Cle Ivanauskui už pamokslą,
velando Philharmonijos or Čiurlionio Ansamblio meno
kestro koncerte, įvykusia vad. muz. A. Mikulskiui,
me erdvioje Masonic Audi Ansamblio Valdybai ir vi
siems ansambliečiams gie
torium salėje kovo 3 d.
The Plain Dealer kovo 4 dojusiems mišių metu, pia
d. laidoje rašo, kad solistė nistei Karsokienei ir vi
parodė savo patirtį operų siems Balfo veikėjams ir
repertuare ir savo progra rėmėjams specialiai apsi
mą išpildė profesionališku lankiusiems į šias pamaldas.
Balfo skyr. valdyba
ir plačios skalės stilium.
Solistė pradėjo arija iš
Glucko operos "Orpheo ed
Euridice”, toliau žavėdama KAS RADO KANKLES?
arti 500 klausytojų arijo
Prieš porą mėnesių
mis iš operų "Samsonas ir

SUPERIOR
SAVINGS

HOME
REMODELING
LOANS

Nr. 28 — 7
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1968 m. kovo 8 d.

• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone,
virš Superior Saving banko
patalpų. Teirautis telefonu:
431-2497.
• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį tel. 531-2211.

Marytė Melinytė ir Petras Alekas neseniai susituokę Newarke. Jau
noji yra aktyvi Rūtos ansamblio dalyvė ir "Dviejųmamyčių - dviejų
dukryčių" kvarteto dainininkė.
V, Maželio nuotrauka

Ne tik asmeninė nauda, bet ir
garbė būti Paramos nariu
Laikas nueina negrįž
tamai į praeitį. Tačiau
pavienio žmogaus ar or
ganizacijos rūpesčiai,
darbai ir pasiekti lai
mėjimai tos negrįžtančios praeities nėra su
naikinami. Jie, tarytum,
veidrody atsispindi ir
kiekvienas, kuris jais
domisi, gali būt mato
mi.
Pavyzdžių
nereikia
ieškoti toli. Imkime lie
tuvių kredito kooperaty
vą Paramą Toronte. Ji
nai dar tik 15 metų jau
nuolė, o jos kraitis jau
viršija 3 milijonus do
lerių, Ar tai negraži su
ma? Ar ta trijų milijo
nų skaitlinė nėra rea
laus darbo ir idėtų pas
tangų vaisius? Tik su
prasdami kooperatinės
idėjos galią, apsijungę
ir bendrai dirbdami, Pa
ramos nariai yra turė
ję' ne vien tik sau nau
dos, bet ir atlikę didelį
lietuvišką darbą.
Taupytojams mokami
Paramos nuošimčai vi
są laiką buvo šiek tiek
aukštesni negu bankuo
se arba kitose taupymo
įstaigose. Skaičiuojama,
kad per 15 metų tas skir
tumas sudarė virš 180
tūkstančių dolerių, kurie

HELP WANTED MALĖ
WANTED EXPF.RIENCF.D
DIEMAKERS & MACHINISTS
Day work. Steady work for qualified
men. Fringe benefits.
VVERNER TOOL & MFG. CO.
12326 E. McNichols Rd.
Detroit. Mich.
313 - 526-6022
(28-37)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCEUS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

atiteko
taupytojams.
Priešingu atveju toji su
ma būtų nuėjusi į sveti
mas rankas ir niekas nė
ačiū nebūtų pasakęs.
Taip pat ir tie,kurie sko
linosi Paramoje turėjo
geresenes sąlygas. Jie
per tą patį laiką kitur
skolindamiesi būtų išmo
kėję 167 tūkstančius dau
giau. Atseit, tas pinigas
paliko mūsų narių kiše
nėje. Šiandien, kada už
nekilnojamo turto pasko
las kitur imama 8% ir
daugiau, o Parama tas pa
čias paskolas duoda iš
6 1/2 %. Tai va, kokiu bū
du yra sutaupomas pini
gas. Šiuo metu būtų tik
rai nesunku už paskolas
pakelti procentas, tačiau
tai nėra kooperatinės
organizacijos tikslas.
Paramos stiprybė reiš
kiasi ne pelno sukėlimu
ir atsargų krovimu, bet
pačiu paprasčiausiu dalyku-padėti vieni kitiems.
Atokiau nuo koopera
tinių reikalų esant, išro
do gal būt, kad tai maži
dalykai, bet ištikrųjų
taip nėra. Dažniausiai
maži dalykai virsta di
deliais. Taip ir su Pa
rama. Pradinis narių ka
pitalas buvo labai men
kutis. Jis vos teviršijo
šimtą dolerių. Gi po penkioliko metų jau mato
me visai kitą vaizdą.
Kiekvienais metais su
Paramos kapitalo augi
mu nariams taupymo ir
skolinimosi sąlygos ge
rėjo. Šiandien Parama
jau ne bankelis, kaip iki
šiol buvo priimta vadin
ti, bet bankas, kuriame
galima atlikti ko geriau
siomis sąlygomis visas
pinigines operacijas.

Kalbant apie tai ką
Parama yra davusi sa
vo nariams, prisiminti
nas ir vertas nemažiau
dėmesio, tai gyvybės
draudimas, kuris nieko
nekainavo, ir nelaimės
ištiktoms šeimoms iš
mokėjo 61,434 dolerius.
Visi tie skaičiai turėtų
kiekvieną įtikinti, kad bū
ti lietuvių kredito koope
ratyvo Paramos nariu
yra garbinga pareiga ir
kiekvienas, kuris iki šiol
toje veikloje reiškėsi,
tikrai gali didžiuotis pa
siektais laimėjimais.

Penkiolikmetis Para
mos narių susirinkimas,
įvykęs šių metų vasa
rio 25 d., kaip tik ir da
vė to laikotarpio gana
džiuginantį vaizdą.
Pirm. H. Stepaitis, ku
ris pirmininkavo susi
rinkimui, ir ižd. E. Yur*
kus patiekė 1967 m. gruo
džio 31 d. finansinį sto
vį. Parama į 1968 m.
įžengė su $3,019,642 ba
lansu. Praėjusiais me
tais turėta pajamų $183,
340 ir išlaidų $135.873.
Tokiu būdu gautas pel
nas $50,467, kuris pa
skirstytas šiaip: 20% ga<.
rantijų fondui, kas su
daro $10.093, į Specia
lų Fondą įnešta $1.937.
Išmokėta nariams divi
dendas — $36.437, To
ronto Maironio vardo
šeštadieninei mokyklai
— $800, Vasario 16-sios
gimnazijai $500, Lietu
vos Nepriklausomybės
50 m. Sukakties Jubilie
jiniam Finansų Komite
tui $300, Kanados Lietu,
vių Fondui $100, Skau
tams $200, Vaikų Dar
želiui $50 ir Lietuviams
Studentams $50.
Vykdant rinkimus įvaldybą slaptu balsavimu
išrinkti: dr. J. Yčas ir
St. Grigaliūnas, į kredito
komitetą — L. Šeškus ir
į priežiūros komitetą O.
Delkus.
Einamuosiuose reika
luose dėmesio centre bu"
vo jaunimo reikalai ir jo
įtraukimas į Paramos
kooperatininkų
eiles.
Tuo klausimu pasisakė
daug kalbėtojų. Susirinki
mas užtruko apie trejetą
valandų.
(pb)

NAUJOS KNYGOS
• Mary Save Us. Tai iš
ėjus iš spaudos nauja laida
Sibiro lietuvaičių malda
knygės anglų kalba. Kaina
$1.25.

• Kai Mes Nutylam —
Sesers Marijos Jurgitos
Šalia ekonominės nau (Saulaitytės) poezijos rin
dos, kurią turi nariai, kinys. Kaina $2.00.
dar reikėtų paminėti lie
Užsakymus siųsti: Imtuvybės išlaikymą, švie maculate Conception Contimą ir kitus lietuviškus vent, Putnam, Conn. 06260.

reikalus, kuriems Pa
rama visą laiką buvo
Jautri ir juos finansiniai
rėmė. Tiems reikalams
per penkiolikos metų lai
kotarpį yra išleista virš
22,000 dolerių. Eik sker
sai išilgai — ar rasi ki

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
TALKA DIRVAI
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Philadęlphijos skyrius, vykdydamas
narių susirinkimo nutari
mus, per savo valdybos iž
dininką P. Didelį prisiuntė
50 dol. savo įnašo Vilties
Draugijai padidinimui. Ta
proga ir keli to skyriaus
nariai jungėsi į talką, padi
dinant savo įnašus sekan
čiai;
Petras Didelis — 25 dol.
Alg. Dilba — 10 dol,
Petras Davidonis — 10
dol.
Juozas česonis — 5 dol.
Gi Zigmas Jankauskas ta
proga jungia savo 3 dol.
auką Dirvai.
ALT S-gos Philadelphijos skyriaus valdybai, na
riams ir visiems vie nokiu
ar kitokiu būdu prisidėju
slėms prie tų lėšų sudary
mo reiškiame padėką.
• Dr. V. Paprockas, vie
nas iš veikliųjų ir visuome
niškai nusiteikusių lietuvių
gydytojų, pratęsė Dirvos
prenumeratą net 3 metams
pirmyn, kartu jungdamas
ir 11 dol. auką.
Tai ne tik prasminga pa
rama Dirvai, bet kartu ir
didelis pasitikėjimas laik
raščio ateitim. Jam reiškia
me nuoširdų ačiū.

sario 18 Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų su
kaktį. Ta proga Medellino
arkivyskupas atlaikė iškil
mingas pamaldas, po to įvy
ko oficiali dalis ir vaišės.
Nors lietuvių čia jau tik
žiupsnelis, tačiau susirinko
nemaža kolumbiečių ir tuo
būdu minėjimas pavyko ne
blogai. Kun. Tamošiūnas
per dvi radijo stotis davė
tai dienai pritaikytas pro
gramas. Kolumbijos laik
raščiuose apie minėjimą ir
bendrai apie Lietuvą buvo
patalpinti straipsniai.

• Tamulienei buvo pada
ryta sunki gerklės operaci
ja. Ji jau sveikta ir gydosi
namuose.

Philadelphijos katedroje lietuvių organizacijų vėliavos, minint Vasario 16-tąją.
V. Gruzdžio nuotrauka

lyvaus išraiškos šokėja Ele
na Kepalaitė ir aktorius Al
CHICAGO
gimantas Dikinis. Progra
• Mes ir Lietuva paskai ma žada būti įvairi ir įdomi.
tų ciklo treciojoj paskaitoj Visi kviečiami atsilankyti.
(Sk.)
V. Vaitekūnas, atstovas
VLIKe, analizuos kontro
DĖMESIO DIRVOS
versinį su kraštu santykia
SKAITYTOJAMS
vimo klausimą. Paskaita
CHICAGOJE
įvyksta kovo 8 d., penkta
dienį, 8 vai. vakaro, Jauni
MEČYS ŠIMKUS, teisi
mo Centre, didžiojoje salė ninkas, turįs ilgametę prak
je, 5620 South Claremont tiką, tiksliai, tvarkingai ir
Avenue, Chicago, Illinois. greitai užpildo įvairus I N Visuomenė kviečiama daly C O M E T A X blankus.
Adresas: 4259 So. Maplevauti.
Santara-Šviesa wood, Chicago, 111., tel CL
(Sk.) 4-7450 arba YA 7-2046.
• "Laiškai Lietuviams” Kasdien 9-8 vai.

LIETUVIAI KOLUMBIJOJ metiniame parengime, ku
ris įvyks šį šeštadienį, ko
Medelino Lietuvių Kolo vo mėn. 9 d., 7 v. v. Jauni
nija Medelline suruošė Va mo Centre, Chicagoje, da-

A + A

ALEKSANDRUI MIKULSKIUI

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomy
bės 50 metų sukakties mi
nėjimas Philadelphijoj įvy
ko vasario 11 d. Minėjimas
pradėtas iškilmingomis pa
maldomis šv. Petro ir Povi
lo katedroje. Mišios atnaša
vo vyskupas V. Brizgys,
asistuojant keliems kuni
gams (prel. V. Martusevičius, kun. J. Šimkus ir kt).
Turiningą pamokslą, prisi-

žiai pravedė Bruno Morkis.
Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu. Po minėjimo
LOS ANGELES
programos visus linksmi
no jaunoji akordeonistė RoMETINIS ALTO
, žė Antanaitytė.
SUSIRINKIMAS
Aukas rinko Aldona MorMetinis Pietinės Kalifor kienė ir Bronius Seliukas.
nijos Alto susirinkimas Surinkta $225.59.
(dm)
įvyks kovo 31 d. šv. Kažimiero parapijos patalpose.
Bus renkama nauja valdy
ba. Organizacijos prašomos
paskirti delegatus.

mindamas lietuvių tautos ir
katalikų sunkią padėtį, pa
vergtoje Lietuvoje pasakė
prel. J. Balkūnas. Mišių
metų giedojo "Vilties” ir
katedros chorai. Katedra
buvo pripildyta ne tik lietu
vių, bet ir kitų tautų tikin
čiųjų. Pamaldų metu buvo
išsirikiavusios su garbės
sargybomis: Amerikos lie
tuvių karo veteranų, ateiti
ninkų, Neo-Lithuania, skau
tų, tautininkų ir kitos vė
liavos.
Iškilmingas minėjimas 3
vai. p. p. vyko Drexel Insti
tuto patalpose. Minėjimui
vadovavo A. Novosaitis —
P e n nsylvanijos Assistant
Attorney General. Pranešė
ja Aušra Zerr. Sugiedojus
JAV himną ir prel. V. Martusevičiui atlikus invokaciją sekė kongresmano Richard Schvveiker kalba. Pri
siminęs, kiek jo šeimoje
yra atsimintina vasario 16

MUZIEJAUS RETENYBĖ

Nepriklausomos Lietuvos
monetos pardavimui. 5 litai
J. Basanavičius. 10 litų Vy
tautas Didysis. 10 litų prez.
A. Smetona ir kitos. Kai
noraštis pareikalavus. P.
Zablockis, P. O. Box 4642
Stn. C. Vancouver 10, B. C.
Canada.

cbiCAOos Lietuviu. opeuA

LONG BEACH
Lietuvoje mirus, jo broliui ALFONSUI

PHILADELPHIA

d., pabrėžė, kad Jungtinės
Amerikos Valstybės turi
siekti, kad vėl Lietuva būtų
laisva. Po to kalbėjo Lietu
vių Fondo pirm. dr. A.
Razma, paliesdamas aktua
lius lietuvių tautos vadavi
mo būdus.
Meninę dalį atliko I.
Stankūnaitė, "Vilties” cho
ras, vadovaujamas L. Kau
linio ir tautinių šokių gru
pė "Žilvinas", vadovauja
mas V. Puzinienės. Akomponiatoriai A. Kaulinytė ir
J. Stankūnas. Salės scena
buvo gražiai dekoruota P.
Vaškio. .
Į minėjimą buvo atsilan
kę virš 600 asmenų ir kas
malonu, kad labai daug ne
matytų veidų. Reikia ma
nyti, kad jie yra lietuvių
kilmės, o Jubiliejinių metų
komiteto propoganda ir su
traukė juos į šį minėjimą.
Bendrai reikia pasakyti,
kad šis minėjimas buvo ki
toks ir pasisekęs. Nebuvo
ilgų ir daugelio kalbų. De
ja, minėjimo dienai oras
buvo labai šaltas ir Vėjuo
tas, kas daugelį silpnesnių
ir vyresnių sulaikė nuo da
lyvavimo katedroje ir Drexel Institute.
Minėjimą org a n i z a v o
JAV LB Philadelphijos ir
Pietinės N. Jersey apylin
kės. Vasario 16 minėjimas
užbaigiamas bendru pabaltiečių banketu, kovo 9 d.
Sheraton Hotel, į kurį jau
yra išplatinta virš 500 bi
lietų.
(pu)

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE

VASARIO 16 MINĖJIMAS
LITHUANIAN PLAZA / WEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE. CHICAGOJE

MIKULSKIUI, PLB valdybos vicepir
mininkui švietimo reikalams, gilią užuo

jautą reiškia
PLB Valdyba

Brangiam broliui
A t A
ALEKSANDRUI MIKULSKIUI
Lietuvoje mirus, Čiurlionio Ansamblio vadovui ir
dirigentui ALFONSUI MIKULSKIUI ir p. ONAI
MIKULSKIENEI reiškiame nuoširdžią užuojautą

Juzė ir Steponas Nasvyčiai,
Aldona ir Juozas Augustinavičiai

Broliui
ALEKSANDRUI MIKULSKIUI

Lietuvoje mirus, muz. ALFONSUI MIKULSKIUI
ir ONUTEI reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kartu

liūdžiu
J. Jurevičius

Long Beach Lietuvių Klu
bo pirmininko Bruno Morkio pastangomis vasario 14
d. Long Beach miesto bur
mistras Edwin N. Dade pri
ėmė lietuvių delegaciją su
sidedančią iš Bruno Morkio,
Stasio Kalvaičio, Jurgio Mikalonio, Romos Pretkienės
ir Onos Mekišienės. Bur
mistras įteikė savo pasira
šytą proklamaciją, skelbian
čią Vasario 16 Lietuvių Die
ną. Atsidėkodamas pirm. B.
Morkis burmistrui Įteikė
knygą Timeless Lithuania.
Vasario 18 d. Long Beach
Lietuvių Klubas iškilmingai
atšventė 50 m. Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Mi
nėjime buvo pilna salė pub
likos. Salė ir scena buvo
gražiai papuošta. Minėjimą
pradėjus sol. Stasė Pautenienė sugiedojo JAV him
ną. Kun. dr. P. Celiešius su
kalbėjo invokaciją. Klubo
pirm. Br. Morkis tarė įžan
gos žodį, Dana Bačiulienė
perskaitė miesto burmistro
proklamaciją. Buvęs JAV
pasiuntinys Lietuvai dr.
Owen I. C. Norem tarė svei
kinimo žodį. Alena Devenienė pasakė pagrindinę kalbą.
Meninėje programoje dai
navo solistė p. Stasė Pautenienė ir solistas Krivinas
Dargis. Akompanavo muzi
kas Stasys Kalvaitis. Dana
Mitkienė, Rūtelė Seliukaitė
ir Laimutė Prasauskaitė
žavėjo deklamacijomis. Da
nutė Prasauskaitė paskam
bino pianu. Programą graVELYKINIAI ATVIRU
KAI GAUNAMI DIRVOJE
Kaina: 10, 15, 25 c. Taip
pat yra atvirukų Motinos
Dienai, Vardo Dienai ir
gimtadieniui.

DIRIGENTAS-ALeKSaNDraS KUČIŪNaS
SOLISTO
DANUTĖ STANKAITYTĖ • JONAS VAZNELIS • STASYS BARAS
ALGIRDAS BRAZIS • DAIVA MONGIRDAITĖ • STEFAN WICIK
VALENTINAS LIORENTAS • JULIUS SAVRIMAS • VACLOVAS MOMKUS

DAiLiNiNKAs-ALGirDas KurausKas

PREMJERA: 1968.III.23 / 8:00 VAL. V.
n SPEKTAKLIS: 1968.BI.24 / 3:00 VAL. P.P.
ni SPEKTAKLIS: 1968.HI.30 / 8:00 VAL. V.
•••
BILIETAI PARDUODAMI: „Margintuose". 2511 W«t 69th Street. Chicago, III. 60629 / TU. PR 84585
BIL/El‘Al UŽSAKOMI PAŠTU, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 So. Kedvale Am.
BIUETU KAINOS: Parteryje S&00. 86.50, 8500. Balkone $7M. 0.00, OjOO.

Premjeros spektakliui visi bilietai puse dolerio brangesni.

IK.

