
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103. TELEPHONE: 431-6344

LIV. Vasaris — February 19, 1969 Nr. 14

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Į

ARTIMUOSE RYTUOSE
SOVIETAI NORI UŽIMTI BRITU VIETĄ

VYTAUTAS MEŠKAUSKASKai Izraelis, keršy
damas už jo lėktuvo ap
šaudymą Atėnų aerodro
me, sunaikino 13 Libano 
lėktuvų Beirute, šioje 
vietoje pastebėjome,kad 
toks desperatiškas žy
gis 'verčia Maskvą ir 
Washingtoną dairytis ko - 
kios nors išeities'... Iš 
tikro Maskva nė 48 valan
dom po to žygio nepraė
jus pasiūlė Washingtonui? 
Londonui ir Paryžiui pa
diktuoti taiką Palestinai. 
Pagal Maskvos planą, Iz
raelis turėtų atiduoti vi
sas savo užkariautas te
ritorijas, o taikai apsau
goti ten turėtų būti nu
siųsti Jungtinių Tautų dar 
liniai, dalyvaujant ir so
vietams, kurie iki šiol 
nė viename panašiame 
JT žygyje nedalyvavo.

Washingtonas į tą pa
siūlymą tiesiogiai nieko 
neatsakė, tačiau palan
kiau sutiko de Gaulle pa
siūlymą sušaukti keturių 
didžiųjų konferenciją, 
jei tie pasitarimai būtų 
pravesti JT rūmuose. Iš 
viso Washingtonas ven
gia visai aiškiai pasaky
ti savo pažiūrą, kas vi
sai suprantama: Ameri
koje gyvena netoli 6 mi
lijonų žydų t.y. dvigubai 
daugiau kaip Izraelyje, 
kartu JAV interesai rei
kalauja nenustumti ara
bų į sovietų glėbį.

Kol kas sovietai stip
riausiai savo kojas yra 
pastatę Egipte. Ten jie 
turi 3.250 savo karinin
kų ir politrukų, kurie 
praktiškai kontroliuoja

• VIETNAME pradėtos kiny 
naujųjų metų šventės paliaubos 
komunistų jau 15 kartų buvo pa
žeistos. Dauguma pažeidimų ne
žymūs, tačiau jau žuvo 6 ame
rikiečiai ir 8 buvo sužeisti. 
Nors bendrai paėmus padėtis 
rami, amerikiečiai ir jų sąjun
gininkai pietų vietnamiečiai yra 
paruošti gintis, jei būtų komu
nistų puolami. Galvojama, kad 
komunistai pradės naują ofenzy
vą, nors ir būdami tikri, kad 
nieko nelaimės.

•ITALIJOJE pasibigėkom- 
partijos suvažiavimas ir atsto
vai priimtoj rezoliucijoje pa
brėžtinai pasmerkė sovietų in
vaziją Į Čekoslovakiją. Kompar, 
tijos vadovas Luigi Longo, ku
ris buvo perrinktas Į naują cent
ro komitetą, pareiškė, kad su
važiavimas patvirtino partijos 
pažiūras Į nepriklausomybę Ita
lijoje ir už Italijos ribų.

• PREZIDENTAS NIXONAS 
ateinantĮ sekmadienį išskrenda 
kelionėn po Europos kraštus.

• KANCLERIS KISINGERIS at
metė sovietų notą Įspėjančią Va
karų Vokietiją dėl nepageidau
jamų pasekmių, jei V. Vokieti
jos prezidento rinkimai būtų 
vykdomi ateinantį mėnesį Va
karų Berlyne.

• IZRAELIS Įspėjo Egiptą 
kad jėga atsakys Į bet kok{ Egip
to karinį veiksmą prie Suezo 
kanalo.

• KINAI komunistai pagrobė 
tris jachtas plaukusias iš Hong 
Kongo Į Macao. Jose buvo grupė 
žymių Hong Kongo verslininkų 
ir pareigūnų. Tarp pagrobtųyra 
4 amerikiečiai, 3 švedai, 2 ang
lai, 1 prancūzas ir 1 australas. 

kiekvieną didesnį Egip
to kariuomenės dalinį, 
pradedant batai jonu. Nau
jų ginklų sovietai Egip
tui yra suteikę už 4 bi
lijonus dolerių. Skaičiuo
jama, kad šiuo metu Egip
tas turi apie 7 neblogai 
apginkluotas divizijas, 
kurių galutinas paruoši
mas karo žygiui dar rei
kalauja apie metus lai
ko. Galima prileisti,kad 
iki to laiko Egiptas ne
norės atviro karo. Blo
giau tačiau, kad arabų 
partizanai, kurių esa
ma bent kelių tarp savęs 
besipešančių grupių, 
nori veiklos tuč tuojau 
ir Izraelis į kiekvieną 
jų didesnio masto žygį 
turi atsakyti panašiai 
kaip Beiruto aerodrome.

Mat, Izraelio kariuo
menės pagrindas yra ge
rai apmokyti atsargi
niai, kuriuos jis gali la
bai greitai pašaukti į ak
tyvią tarnybą. Didelės 
pastovios kariuomenės 
Izraelis, aišku, negali 
ilgai išlaikyti. Pašau
kus atsarginius į aktyvią 
tarnybą, kaip kad šešių 
dienų karo metu, viso 
krašto ūkinis gyvenimas 
praktiškai sustoja, kas, 
aišku, negali tęsti labai 
ilgai. Dėl viso to, jei 
koks sprendimas gali
mas karo lauke, Izraelis 
norėtų jo dabar, kol jis 
kariškai dar yra pra
našesnis už Egiptą. 
Maskvos noras yra ta
čiau tokį sprendimą nu
tęsti tolimesniam laikui.

Kokie yra sovietų 
tikslai Artimuosiuose 
Rytuose. Iš visko atro
do, kad Maskva ten nori 
užimti buvusią britų vie
tą. Tiems, kaip žinia, 
Artimieji rytai, visų pir
ma Egiptas, buvo reika
lingas dėl Suezo kana
lo, kelio į Indiją. Šian
dien, nuo šešių dienų ka
ro uždarytas Suezo kana
las nėra taip reikalingas 
nė vienai Europos vals
tybių kaip Sovietų Sąjun
gai. Artimųjų Rytų naf
ta vis daugiau ir daugiau 
gabenama milžiniškais 
tanklaiviais, kurie vis 
tiek dėl savo didumo ne

gali pasinaudoti Suezo 
kanalu. Sovietams atei
čiai yra įdomi ne tik tų 
kraštų nafta, kurią per
gabenti yra pigiausia jū
ros keliu, bet ir Indija 
kaip natūralus sąjungi
ninkas prieš Raudono
sios Kinijos aspiracijas. 
Britai į sovietų preten
zijas į Indijos vandeny
ną žiūri gana ramiai, 
nes kariauti jie vistiek 
negali ir nenori. Ir JAV, 
bent šiuo metu, yra dau
giau susirūpinusios savo 
įtakos išlaikymu pietry
čių Azijoje ir Japonijoje 
negu tolimesnėje Indijo
je. Dėl visa to, sovietai 
gali turėti palyginti lais
vas rankas tame rajone, 
kam tačiau reikalingas 
Suezo kanalas. Visa tai 
juos verčia prisiimti tą 
rolę, kurią Artimuo
siuose Rytuose vaidino 
britai kaip Suezo kanalo 
globėjai.

Dėl Maskvos Izrealio 
santykių yra dvi pažiū
ros. Viena, kaip pvz. 
New York Times'o C.L. 
Sulzberger teigia, kad 
sovietams Izrealis yra 
reikalingas dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
jo egzistencija varo ara
bus į jų glėbį. Už tat 
Sovietų Sąjunga, kuri iki 
1956 metų buvo draugiš
ka Izraeliui, ir toliau, 
nors neoficialiai, yra su
interesuota jo išlikimu. 
Be to, sovietai nėra lin
kę į genocidą, kuris at
sitiktų arabų karinio lai
mėjimo atveju.

Prieš tą paskutinįtei- 
gimą stoja kolumnistas 
Josef Alsop, kuris pri
mena, kad sovietai ma
žiausiai yra susirūpinę 
atskirų tautų likimu, ką 
primena Volgos vokiečių 
ir iš dalies Pabaltijo 
valstybių likimas. Jei jų 
interesai reikalaus Iz
raelio sunaikinimo, jie 
neskaičiuos kiek dėl to 
turės žūti žydų.

Aplamai imant, dau
gelis Artimųjų Rytų ste
bėtojų yra dabar nuo
monės, kad jei yra ko
kios perspektyvos dėl 
taikos derybų, jomis rei
kia pasinaudoti dabar, 
už kelių mėnesių ar me
tų gali būti jau pervėlu.

(Nukelta į 2 psl.)

Los Angeles lietuvaitės Danutė Janutienė, Birutė Lembergaitė ir Giedrė Gustaitė su prezidentu Ri
chard M. Nixonu, kai jis rinkiminės kampanijos metu lankėsi Los Angeles ir Įteikė jam knygą "Li
thuania -- Land of Heroes". L. Kanto nuotrauka

Maskva susirupinusi Lietuvoje 
augančiu nacionalizmu

Paryžiaus LE MONDE 
(nepriklausomas dien
raštis, panašiai įtakin
gas prancūzų politiniuo
se sluoksniuose — ir 
panašiai santūrus užsi
minti apie Lietuvą — 
kaip ir N.Y. TIMES Ame
rikoj) sekmadieninėj sau
sio 26-27 laidoj paskel
bė Prancūzijos spaudos 
agentūros koresponden
to tokį pranešimą iš 
Maskvos:

LA «PRAVDA»
DfNONCE LE HATI0HAL1SME 

EN UTHUANIE
Moscou, 25 Janvler (A.F.P.). — 

Une sėvėre dėnonclation du na- 
tionallsme en Iathuanie, publlėe 
dans la Pravda de vendredt 
semble confirmer de» lnfonr 
tlons recueūlies 11 y a que?- 
semalnes au sujet ’d’un m 
« national» en UR-S S 1 
tnfonnatlons, <’«• 
praves, av-’

-Hf. D

"Griežtas nacionaliz
mo Lietuvoj pasmerki
mas, paskelbtas penkta
dienio PRAVDOJ, atrodo 
patvirtinąs prieš keletą 
savaičių pasklidusias ži
nias apie "nacionalinę" 
ligą SSSR-e.

"Anot tų žinių, Balti
jos respublikose, kaiku- 
riose Kaukazo respubli
kose ir Uk
rainoje pastebėta didžių, 
kolektyvinio pobūdžio, 
"nukrypimų".

"Toms žinioms pasi

rodžius, ėmė atrodyti, 
bene bus rengiamasi 
šaukti visuotinį centro 
komiteto susirinkimą 
"revizionizmo ir nacio
nalizmo" temai svars
tyti. PRAVDOS straips
nis, manoma, galįs būti 
tik pradžia eilės puoli
mų, nukreiptų ir prieš 
kitas respublikas.

"Tas straipsnis, užė= 
męs pusę PRAVDOS pus
lapio, parašytas itin 
griežtu tonu. "Neleis
tini" nacionalizmo pa
sireiškimai minimi, 
tarp ko kita, ypač Vil
niuje, Lietuvos sostinė
je. Nurodomas ir kalti
ninkas: "kapitalistinis
pasaulis", kuris esąs 
"suinteresuotas nacio
nalistinių atgyvenų išliki
mu", ir kuris darąs vis
ką, kad "sukiršintų vie
ną prieš kitą šalies tau
tas".

Po šio pranešimo, 
skliaustuose yra pridė
tas trumpas paaiškini
mas apie Lieuvą, lyg 
tiems skaitytojams,ku
rie apie ją, retokai mi

Valstybės Sekretoriaus raštas 

Lietuvos Atstovui Washingtone 

Dear Mr. Charge d'Affaires:

It is with sincere pleasure that I extend to you 
greetings and best wishes on behalf of the Govern- 
ment and people of the United Statės on the oc- 
casion of the fifty-first anniversary of Lithuania's 
independence.

Lithuania's history is distinguished by the 
courage of its patriots and the fortitude of its pe
ople in adversity. These vital ąualities of the Li
thuanian nation were tested many times during 
periods of foreign domination, and in 1918 Lithuania 
took its just place in the community ofnations with 
the proclamation of its independence. The forcible 
incorporation of Lithuania by the Soviet Union in 
1940 frustrated this achievement. In this new time 
of trial, the Lithuanians have nevertheless shown 
a determination to maintain their national culture 
and consciousness. Americans and free men every- 
where look vvith deep sympathy uponthe aspirations 
of the Lithuanian people for freedom and national 
independence.

The United Statės Government, by its con- 
tinued refusal to recognize the forcible incorpora
tion of Lithuania by the Soviet Union, affirms its 
belief in the right of Lithuania to self-determina- 
tion.

Sincerely yours,
William P. Rogers

nimą, arba būtų pamir
šę, ar nei visiškai ne
girdėję. Paaiškinime pri
minta, kad Lietuva buvo 
pasiskelbusi esanti ne
utrali valstybė, bet naci
nė ir sovietinė valdžios 
susitarė 1939 metais pa
sidalinti "įtakų zonas" ir 
Hitleris sutiko atiduoti 
Lietuvą Maskvos "zo- 
non".

***
Straipsnis, apie kurį 

prancūzų koresponden
tas praneša, iš tikrųjų nė
ra tiesioginis Maskvos 
smerkimas lietuviams. 
Tai greičiau lietuvių 
įskundinėjimas rusams. 
Būtent, apie Lietuvoj vis 
dar neišnykstančias, o 
gal net atsigaunančias 
"nacionalizmo atgyve
nas" rusus per PRAV- 
DzĄ. šviečia — gal kieno 
nors iš Maskvos ir pa
prašytas ar lieptas — G. 
Zimanas iš Vilniaus, 
lietuvių kalba leidžia
mos "Pravdos" redakto
rius. Straipsnis iš tikrų
jų pasižymi ne tiek savo

(Nukelta į 2 psl.)
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Moralinė pareiga gaminti 
atominius ginklus P. ŽIČKUS

Laikraštis "TwinCir- 
cle" šių metų sausio 12 
dieną įsidėjo vedamąjį, 
kuriame kalbama apie 
taiką ir jos išlaikymą. 
Vedamasis pradedamas 
senuoju romėnų posa
kiu: "Nori taikos, ruoš
kis karui". Pirmasis 
Amerikos prezidentas 
George Washington irgi 
panašiai pasakęs: "No
rint išlaikyti taiką, prie
šai turi žinoti, kad kiek
vienu momentu esam pa
siruošę karui". Popie
žius Paulius kalbėdamas 
apie taiką pareiškė, kad 
pasitikėjimas kitų gera 
valia nesanti taikos ga
rantija. Vienas žymiųjų 
teologų Šveicarijos kar
dinolas Journet taip kal
bėjo apie taiką: "Jeigu 
nekomunistiniai kraštai 
nusiginkluos, tai pasau
lis bus atiduotas sovie
tų imperijai. Tai būtų 
nedovanotinas žmonių iš
davimas". Toliau kardi
nolas Journet įrodinėjo, 
kad tik laisvojo pasaulio 
atominė jėga palaiko tai^ 
ką ir saugo nuo komunis
tų užviešpatavimo. 
Laisvasis pasaulis tu
rįs moralinę teisę ir pa
reigą ne tik laikyti, bet 
ir gaminti atominius 
ginklus, nes tai yra tai
kos išlaikymui. Popie
žius Pauliusprieš treje
tą metų vienoje kalboje 
sakė: "Kol žmogus toks 
koks yra Šiandien, nors 
ir labai nemalonu, rei
kės gaminti apsigynimo 
ginklus."

Tos pačios dienos ta
me pačiame "Twin Circ- 
le" eilėsprieškomunis- 
tinių knygų autorė, 
Phyllis Schlafley plačia
me straipsnyje nagrinė
ja tą patį klausimą, ba- 
zuodamasi daugiau Ame
rika. Ji klausia, ar Ame
rikos atominiai ginklai 
moraliniai pateisinami? 
Ar verta išleisti tokią 
didelę dalį biudžeto gink
lams, kai pinigai reika
lingi kitur? Kodėl po tru
putį nenusiginkluoti? Ji 
pati ir bando atsakyti į 
šiuos klausimus.

Esą žmonių, kurie ma
ną, kad kriminalinių 
nusikaltimų augimas ir 
karo grėsmė neišnyks 
tol, kol žmogus nesu
grįš prie Dievo. Yra ma-

ARTIMUOSE
RYTUOSE...

(Atkelta iš 1 psl.)
Izraelis, atrodo, būtų 

linkęs atiduoti daugumą 
užimtų teritorijų už sa
vo pripažinimą ir taikos 
sudarymą, tačiau jis ne
norėtų atsisakyti Jeru
zalės ir strateginiai 
svarbių teritorijų, kaip 
aukštumų Sirijoje ir Ga
zos juostos. Be to, taikai 
būtina išspręsti kitą 
svarbią problemą — Pa
lestinos arabų. Čia galė
tų padėti vadinamas Ei- 
senhowerio -Strasso pla
nas, numatąs... dirbtinu 
drėkinimu paversti dalį 
Jordanijos dykumos der
lingu dirvožemiu, kuris 
pabėgėliams sudarytų 
geresnį pragyvenimo 
pagrindą negu jie turėjo 
Palestinoje, tačiau kas 
teoriškai atrodo gražu, 
naudinga ir priimtina, 
praktiškai dažnai pasi
rodo neįgyvendinama. 

nančių, kad tik Ameri
kos nusiginklavimas iš
gelbės pasaulį nuo sunai
kinimo. Lenkijos žmo
nės buvę religingi, bet 
tas jų neišgelbėjo nuo ko
munizmo. Ir visi kiti ru
sų okupuoti kraštai buvo 
irgi religingi, bet jų liki
mas buvo nuspręstas 
Maskvos ir Washingto- 
no. Reikia grąžinti žmo
nių smunkančią moralę, 
bet tas dar neapsaugos 
nuo komunistų. Joks plė-; 
šikas nežiūrės ar jo api- 
plėšiamasis moralus ir 
tikintis, jis plėšia visus 
vienodai. Malda ir geri 
darbai, kaip mokanti baž
nyčia, reikalingi, bet jie 
neatpalaiduoja nuo atsa
komybės. Teisingai pa
sakęs Šv. Benediktas: 
"Dirbk ir melskis",reiš
kia dirbk.

Taikos išlaikymui 
esančios dvi mintys. Vie
na — nusiginkluoti, ne
gaminti atominių ginklų 
ir pasirašyti su komunis
tais siūlomas sutartis, 
o taip pat melstis už tai
ką, kad komunistai laiky
tųsi tų sutarčių. Tačiau 
iki dabar komunistai su
laužę 93 jų pačių pasira
šytas pagrindines tarp
tautines sutartis. Kita 
mintis — karinė galy
bė, kuri apsaugotų du 
šimtu milijonų Ameri
kos žmonių nuo komu
nizmo ir sunaikinimo. 
Čia ir esąs klausimas, 
kuriuo keliu eiti?

Amerikos vyskupų su
važiavimas 1968 metais 
paskelbęs svyruojantį 
laišką, kuris einąs į abu 
aukščiau paminėtus ke
lius. Jame kalbama apie 
apsigynimą (self-defen- 
se) visomis priemonė
mis. O kiek toliau tame 
pačiame laiške rašoma, 
kad turįs būti tarp tau
tų broliškas pasitikėji
mas. Komunistų gyveni
mo 50 metų istorija ro
danti, kad komunistai ne
pripažįsta ir neturi jokio 
broliškumo. Vyskupai 
savo laiške pasisaką 
prieš antibalistinių apsi
gynimo raketų gamini
mą, nes tada priešas ga? 
minsiąs puolamuosius 
ginklus.

Per paskutiniuosius 
aštuonerius metus so
vietai stipriai didinępuo- 
lamuosius visų rūšių net 
ir atominius ginklus. Kai 
rusai gaminę, tai Ame
rika nuo 1960 metų nie
ko nedariusi toje sri
tyje. Nuo 1962 metų Ame
rika savažudiškai naiki
nusi savo karinį pirmu
mą. Per paskutiniuosius 
6 metus Amerika gyvenu
si atominiu nusiginkla
vimu. 1962 Amerika tu
rėjusi 1054 ICBM rake
tas. Daugiau nebegami- 
nusi. Rusai kasmet pasi
gaminą po 380. Šie skai
čiai esą paimti iš gyny
bos sekretoriaus McNa- 
maros kalbos kongrese 
1968 m. sausio 22 d. 1968 
metais lapkričio mėn. so
vietai jau turėję 1100 
ICBM raketų. Amerika 
nuo 1962 metų sunaikinu
si tris ketvirtadalius vi
sų savo multi-megaton 
raketų, nepagamindama 
nė vienos naujos. Dr. Ja
me s McBrideišGeorge- 
town universiteto teigia, 
kad dabar sovietų stra
teginės raketos yra de
šimt kartų galingesnės 
negu JAV. Iki 1968 metų

Amerika net nepradėju
si antiraketinės apsigy
nimo sistemos, o sovie
tai toje srityje dirbą jau 
daugiau kaip trys metai.

Nuo 1962 metų Ameri
ka sunaikinusi savo 
"medium - range" rake
tas Anglijoj, Italijoj ir 
Turkijoj, o sovietai turį 
atsukę į Vakarų Europos 
didžiuosius taikinius 750 
raketų. Amerika visai ne
turinti orbitinių ginklų 
ir neplanuojanti jų gamy
bos. Ginybos sekreto
rius Robert McNamara 
1967 m. lapkričio 3 d. sa
vo kalboje pasakęs, kad 
Sovietų Rusija turinti 
orbitinius ginklus - ra
ketas, vadinamas FOBS, 
kurios kontroliuojamos 
radio ir gali kristi Ame
rikos bet kurioje vieto
je be jokio įspėjimo. Nuo 
1962 m. Amerika sunai
kinusi tris ketvirta
dalius savo strateginių 
bombonešių. Turėjusi 
2710, o dabar likę tik 
646. Amerikos Atstovų 
Rūmų karinė komisija 
savo raporte iš 1967 m. 
liepos mėn. rašo, kad so< 
vietai skaičiumi turi di
džiausią bombonešių jė-

Maskva susirūpinusi...
(Atkelta iš 1 psl.) 

griežtumu, kiek bandy
mu prieš kažin ką pasi
aiškinti, kodėl Lietuvoj, 
po tokių atkaklių partijos 
pastangų nacionalizmą 
Lietuvoj išnaikinti, jo 
vistiek dar, kur tik pa
žvelgi, visur yra...

Tas G. Zimano straips
nis, paskelbtas PRAV- 
DOJ sausio 24 d., nors 
ir tirštai putoja nuo sme
genų plaunamųjų milte
lių, turi ir kaikuriųgerų 
pusių. Visų pirma, jis 
labai sėkmingai atkreipė 
vakariečių spaudos dė
mesį į padėtį Lietuvoje. 
Antra —jame pripažįsta
mas faktas, kad net ir 
naują kartą išsiauginus,

' tautinis susipratimas lie 
tuviuose neišnyko, dėl 
jo net Maskvoj galvos 
skauda. O tai nemažas 
padrąsinimas visiems, 
kurie galėjo būti nusimi
nę ir ėmę manyti, kad vis
tiek jau "skęstame ru
sų tvane". Trečia — tas 
straipsnis turi savyje ne
maža padrąsinimo ir 
lietuviams svetur, nes 
patvirtina eilę viltingų 
spėliojimų.

Pavyzdžiui, Zimanas 
— be abejo, ne vien Zi
manas — atrado, kad:

"Tačiau tai visiškai 
nereiškia, kad mūsų vi
suomenėj visiškai nuga
lėtos buržuazinio nacio
nalizmo liekanos. Iki to 
kio ar tokio laipsnio pa
siduoti buržuazinio na
cionalizmo nusiteiki
mams iš viso nebūtina 
žmogui būti kilusiam iš 
buržuazinės visuome
nės, kaip tai kaikas pri
mityviai mano... Ši ide
ologija ar jos reiškiniai 
gali prasiskverbti ir į są
monę tokių, kurie patys 
buržuazinės visuomenės 
nė akyse nėra matę..."

Arba toliau:
"Dar yra tarp mūsų 

žmonių, kurie apskirtai 
prisiėmę socialistinę 
ideologiją, vienu kitu 
klausimu ir toliau pasi
lieka nacionalistinių pa
žiūrų bei tradicijų įta- 

gą pasauly. Kai Ameri
ka po 1962 metų apleido 
bombonešių bazes (Dery
bose dėl Kubos su Chruš
čiovu) Turkijoj, Italijoj, 
Šiaurės Afrikoj, tai so
vietai užėmė buvusias 
anglų bazes Aleksandri
joj, Port Saide ir buv. 
prancūzų bazę Mers-el- 
Kebir. Viduržemio jūroj 
sovietai jau turi virš 60 
karinių laivų ir tą lai
vyną vis didina. Tas lai
vynas yra apginkluotas 
ir atominiais ginklais.

Praeitų metų lapkri
čio 27 d. "Pravda" ra
šė, kad sovietų karinis 
laivynas užbaigė JAV lai
vyno viešpatavimą Vi
duržemio jūroj. O kas 
kontroliuoja Vidurže
mio jūrą, tas kontroliuo
ja Vakarų Europą, Šiau
rės Afriką ir Viduriniuo- 
sius Rytus. Jeigu Ameri
ka iš ten pasitrauks, tai 
virš trijų šimtų milijo
nų to rajono gyventojų 
atiteks komunistams. 
Nuo visiško sovietų ten 
įsiviešpatavimo sulaiko 
tik JAV atominė jėga.

Taigi, norint taikos, 
reikia būti pasiruošu- 
siems karui. Už tai kal
ba šių dienų gyvenimas, 
priešų veiksmai, už tai 
kalba net bažnyčių vadai, 
nes gintis yra žmonių 
moralinė pareiga.

koje". Turbūt ne kas ki
ta, o faktai primena Zi
manui Lenino posakį, 
anot kurio, ir komunistai 
esą neapdrausti nuo na
cionalistinių "klaidų"...

Zimanas patvirtina, 
kad Lietuvoje ("dar gali 
sutikti žmonių, kurie") 
nepakankamai įvertina 
didybę broliškos pagal
bos, tautybių savitarpi
nės talkos, ypač "kadrų 
mainų reikšmės"... O 
kaip vertins, kai rusai 
Lietuvon plaukia fabrikų 
statyt ir direktoriaut, o 
lietuvius siunčia 
nors tundrų kirst.

Nors Vilniuje 
klausinėti gyventojai (na
muose, kur gyvena įvai
rių tautybių žmonės) nė 
vienas neprisipažino 
esąs nacionalistas, vis 
dėlto, anot Zimano, "kas
dieninėj buity, apskri
tai imant, nacionalis
tinės atgyvenos junta
mos stipriau, negu bet- 
kur kitur".

Ypatingai tuo nacio
nalizmas esąs (anot to 
paties Zimano) pavojin
gas, kad jis gali užsi
maskuoti, tartum būtų 
pačios partijos uždavi
nių praktikoj vykdy
mas... Partijos smerkia
mas 
esą, 
vos 
jimo 
pasitikėjimas kitatau
čiais pareigūnais —tei
sėtomis pastangomis ug
dyti savus kadrus...

Zimanas smerkia pa

kur

ap-

"vietininkiškumas" 
gali apsimesti "sa- 
respublikos klestė- 
siekimu", arba ne -

Bostono skautai vyčiai kegliavimo varžybose, kurias laimėjo B.
Banaitis. Iš kairės: Laima Kiliulienė, Irena Kalvaitienė, Albina 
RudžiOnienė, Birutė Banaitienė ir Bronius Banaitis.

Č. Kiliulio nuotrauka

NEĮTIKĖTINA, BET TIESA

šiandien taip 
dauginasi pa- 

kad numatoma, 
10 ar 15 metų

• DIRBTINIS gyvybės 
(laboratorijoje) sukūri
mas jau šimtmečiais 
laužo mokslo žmonių pro
tus. Bet klausimas: ko
dėl gi? Juk ir be dirbti
nės gyvybės sukūrimo 
žmonės 
sparčiai 
šaulyje, 
jog po
pasauliui grės tikras ba
do pavojus — nebebus vi
siems pakankamai mais
to. Bet reikalas čia yra 
kitoks. Jeigu pasiseks 
dirbtinai sukurti gyvybę 
tai tikrai bus galima iš
gydyti tas ligas, kurios 
šiandien nėra pagydo
mos, leukemija, vaikų 
dantų puvimas, vėžys, ir 
kitokiais būdais žmones 
išgelbėti iš mirties pa
vojaus. Tačiau šiuo laiku 
mokslas dar toli nuo tiks
lo atsiekimo. Bet visai 
dar neseniai, dviejose 
JAV tyrimo įstaigose, 
dirbančiose visai atski
rai ir skirtingais meto
dais, pasisekė dirbti
niai sukurti enzimą. Kas 
gi yra toji enzimą? Tai 
platesnis anatominis ir 
fiziologinis reikalas. La
bai trumpai ir labai su
prastintai galima šitaip 
pasakyti. Be enzimos ne
būtų virškinimo, nebūtų 
kvėpavimo, nebūtų rau
menų judesių ir t.t. 
Trumpai nebūtų gyvy
bės. Žmogaus kūne yra 
per 650 rūšių tokių en
zimų. Vienoje celėje ga-- 
li būti jų apie 10 tūks
tančių. Taigi dirbtinė 
gyvybė da nesukurta. 
Tačiau vienas iš tos sri
ties mokslininkų davė to
kį palyginimą: "Mes dar 
nenusileidome ant mė
nulio, bet jau esame jo 
orbitoje".

♦ PREZIDENTO NIXO- 
NO inauguracija buvo 
pati brangiausia JAV is
torijoje. Johnsono inau
guracija kainavo 2 mili
jonus ir 100 tūkstančių do
lerių, Kennedy vienas mi
lijonas ir 600 tūkstančių 
dolerių. Gi Nixono du su 
puse milijono dolerių. 
Valstybė davė tik 400 
tūkstančių dolerių tam 
reikalui. Likusios išlaP 
dos bus padengtos iš inau
guracijos dalyvių įmo- 
kėjimų ir kitokių paja
mų - aukų. Buvo išsiun
tinėta 200 tūkstančių pa
kvietimų. Bet tai tik gar
bė ir teisės dalyvauti.Už 
viską kitą reikėjo mo
kėti. Buvo net keletas šo
kių balių suruoštų ta 
proga. Sako, kad Nixo- 
nas nėra didelis šokių 
entuziastas. Johnsonas 
buvo pasigėrėtinas šokė
jas. Kaikada šokdavo tol 

plitusį manymą, anot ku
rio nacionalizmas iš vi
so nenugalima jėga. Jis 
būsiąs galų gale išgy
vendintas. Priemonių ne
mini. (ELTA)

(būda- 
mažai 

skaudė-- 
Prezi-

kol pašokdindavo kiek
vieną tame baliuje daly
vavusią damą, kad ji ga
lėtų pasididžiuoti: "Šo
kau su Amerikos prezi
dentu". Kennedy 
mas prezidentu) 
šokdavo — jam 
jo nugarkaulis,
dentas Eisenhoweris tu
rėjo skausmingą kelį — 
nešokėjas.

• AMERIKA baigia 
"užkariauti" mėnulį, bet 
tai kainuoja daug bilijonų 
dolerių kasmet. Kyla 
klausimas, ar nebūtų ge
riau tuos pinigus suvar
toti čia pat žemėj, Ame
rikos žmonių gerovei. 
Ypačiai pabrėžiama, kad 
JAV faktinai apie 10 mi
lijonų žmonių jei ne ba
dauja tai bent nedaval- 
go, daug žmonių gyvena 
lūšnose ir labai stinga 
Amerikoje medicinos gy
dytojų — vis dėl lėšų sto
kos. Koks atsakymas? 
Nurodoma, kad JAV pir
mutinė turi būti mėnuly
je — priešingai sovietai 
ten įsitaisys ir nuolat 
gąsdins Ameriką atomi-« 
niais ginklais. Antras pa
skatinimas toks. Tiki
ma kad įsikūrimas mė
nulyje ir išplėtimas su
sisiekimo su juo sukurs 
daugybę dar nebuvusių 
pramonės šakų ir iškels 
naujus biznio galimu
mus. Žinoma ir naujus 
uždarbius ir naują pel
ną. Pagaliau, tai esąs 
Amerikos garbės ir pres* 
tižo dalykas. Galingiau
sioji pasaulio valstybė tu - 
ri būti kultūros, civili
zacijos ir pažangos vi iv

n p
• SVARBIŲ politikos 

žmonių žudymas pasi
darė dažnas JAV. Juk 
žudomi prezidentai, kan
didatai į prezidentus ir 
įžymūs politikai. Vals
tybė deda didžiausias 
pastangas jų gyvybės ap
saugojimui. Pirmiausia, 
žinoma rūpi esamas Pre
zidentas. Vien Baltuo
siuose Rūmuose esama 
apie 250 uniformuotų sau
gotojų. Apie 650 civiliai 
aprengtų slaptosios poli
cijos žmonių yra išskirs
tyti po visą Ameriką 
Prezidento apsaugos 
tikslais. Svarbu žinoti, 
kad slaptoji policija vi
sada žino kada ir kur 
Prezidentas eina iš vie
no kambario į kitą tuo 
laiku kai jis yra Baltuo
siuose Rūmuose. Apie 
tai policijai praneša ne
matomai įrengti slapti 
prietaisai. Žmonės, ku
rie norėtų patektį į Pre
zidento sargybą, priva
lo turėti bent 4 kolegi
jos mokslo metus, turi 
būti be priekaišto kūno 
ir proto sveikatoje ir 
privalo turėti žaibo ori
entacijos gabumus. Kiek
vienas jų privalo būti vi~ 
sada pasiryžęs savo as
menišku kūnu padengti 
Prezidentą, jei jam 
grėstų kulkų ar kitokių 
smūgių pavojus. Buvu
sio prezidento Kennedy 
nužudymo metu ir Ken
nedy ir Johnsonas buvo 
užgulti jų sunkiasvorių 
(po 180 sv.) sargybinių. 
Pradinė alga $7000.00 
metams. Alga gali kil
ti iki $12,000 metams. 
Ir dar įvairūs gausūs 
priedai. JAV preziden
tas turi tik vieną "bosą" 
kurio turi klausyti jei ne
nori žūti. Tai slaptosios 
policijos viršininkas.

(š)
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BALFUI 25 METAI
Mūsų spaudoje ma

tome besireklamuojant 
daug įvairių išeivijos 
lietuvių įsteigtų fondų 
skirtingiems tikslams. 
Vienas iš jų itin pami
nėtinas yra Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas, trumpai va
dinamas BALF, įsteig
tas 1944 m. kovo 24 d. 
Chicagoje, kuris šiais 
metais kovo 15-16 d. ruo-- 
šiasi švęsti 25 metų ju
biliejų taip pat Chicago
je.

Prieš 25 su viršum 
metų prasidėjęs 2-sis 
pasaulinis karas atnešė 
ir Lietuvos žmonėms 
mirtį, skurdą ir vargą. 
Tūkstančiai lietuvių gel
bėdami savo gyvybes nuo 
raudonojo teroro, pali
kę artimuosius, mate
rialines gerybes iš tė
vynės traukėsi į Vaka
rus, į nežinią. Kiti tūks-- 
tančiai mūsų tautiečių 
buvo prievarta Lietuvos 
pavergėjo ištremti į to
limuosius Rytus vergų 
darbams. Užjūrio lietu
viai, sužinoję apie žiau
rų tėvynės ir jos vai
kų likimą, pirmieji iš
tiesė pagalbos ranką ne
laimės ištiktiesiems bro
liams įvairiuose kraš
tuose, pradėjo steigti 
įvairius fondus šelpimui 
ir, priėję išvados, kad 
sudarius vieną bendrą 
šalpos fondą veikimo ga
limybės būtų daugplates- 
nės ir sėkmingesnės, 
nutarė, kad steigimas bū
tų greitesnis, tuo laiku 
veikusį tautininkų Lithu
anian National Relief 
Fund paversti bendrąja 
šalpos organizacija ir 
veikti to fondo turimu val
džios suteiktu registra
cijos numeriu, ko kiti 
fondai dar neturėjo.

Taip įsisteigė Bend
rasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, kuriame 
bendram darbui susijun
gė visi JAV lietuviai ne
žiūrint politinių, religi
nių nei kitokių skirtumų.

Steigėjai tikriausiai 
nenumatė, kad ši didžiu
lė šalpos organizacija sa
vo darbą turės taip ilgai 
tęsti. Tiesa, didelė rū
pesčių dalis atkrito pa
stoviai įsikūrus iš tė
vynės išblokštiems nau
jiesiems mūsų imigran
tams, tačiau atsidarė ki
ti šalpos keliai dar la
biau jos reikalingiems 
mūsų tautiečiams už ge
ležinės uždangos, toli
mame Sibire, kur mūsų 
pagalba yra lietuviui ne 
vien materialine para
ma, bet ir dvasinės tvir
tybės šaltiniu, kaip ai
das, kad yra kaž kur 
laisvajame pasaulyje 
dar žmonių ne vien sau 
gyvenančių, o besirūpi
nančių ir savo kenčian

čiu pavergtuoju broliu. 
Taip pat atsirado kita 
šalpos reikalinga vieta, 
tai Vasario 16 gimnazi
ja, kur auklėjasi Euro
pos lietuvių jaunimas, 
Europos lietuvių ateitis.

Tam šalpos darbui pa
sitarnauja kiekvienas, 
paskyręs nors kukliau
sią auką. Bet dar dides
nę auką atiduoda tas, ku
ris aktyviai dalyvauja or
ganizaciniame BALFo 
darbe, o itin įpareigoti 
visi BALFo direktoriai, 
kurių yra 31 ir iš jų su
daryta aštuonių asmenų 
centro valdyba. Dabar
tinę valdybą, kurios ka
dencija baigsis artėjan
čiam BALFo sukaktuvi
niam seime, sudaro: 
kun. Vaclovas Martinkus 
— pirmininkas, dr. Ele
na Armanienė, Emilija 
Čekienė, dr. Antanas 
Škėrys ir Bronė Spūdie- 
nė — vicepirmininkai, 
Albinas Dzirvonas — 
sekretorius, Antanas 
Senikas — iždininkas ir 
Janina Gerdvilienė — 
protokolų sekretorė.

BALFas iš savo dar
buotojų reikalauja daug 
ir nuolatinio, juodo, kie
to, sunkaus ir pasiauko
jančio darbo, nes jo lė
šos skirstomos ne vie
ną ir ne du kart metuo
se, bet nuolatos, nes ne
laimės ar ligos ištiktų 
mūsų tautiečių niekuo
met netrūksta. BALFo 
Centro Valdyba renkasi 
posėdžio kas mėnesį ir 
svarsto vis keletą de
šimčių pašalpos prašy
mų, atėjusių iš tolimiau
sių pasaulio užkampių. 
Šelpiama pinigais, siun
tiniais ir dėvėtais drabu
žiais.

Jei aukotojai, BALFo 
rėmėjai paskaitytų tuos 
gaunamus padėkos laiš
kus, kuriuose sušelptie
ji visomis savo galio
mis stengiasi išreikšti 
dėkingumą, BALFas dar 
plačiau savo veiklą iš
vystytų. Štai tik pora 
žodžių iš paskutinių gau
tų laiškų:

"Brangusis ar bran
gioji, nežinau, kaip pra
dėti rašyti toli gyvenan
čiam ir nepažįstamam, 
kaip atsidėkoti už bran
gias dovanas. Nors įbaž- 
nyčią ir neinam, bet mel
džiamės iš gilumos šir
dies ir Jis mus išklauso. 
Tai stebuklas, kad atsi
randa tokių gerų žmonių 
ir nepažįstamų, kurie 
mus apdovanojo. Vos pa
ėmiau plunksną rašyti ir 
verkti pradėjau, nes ne
randu žodžių, kuriais 
galėčiau savo padėką ir 
laimę išreikšti. Esu 
našlė ligota su trim vai
kais..."

Arba štai kitas:
"Gerbiamas Pone, jei

TIES* APIE SOVIETINES VALDŽIAS LIETUVOJE...
(Tęsinys iš pr.numerio)

Tad kas rūpėjo Sovietų Ru
sijos imperialistams ir kodėl 
jie vedė karą, liudija šios ci
tatos. Ne darbininkų ir vals
tiečių reikalai jiems kvaršino 
galvas ir ne tam į Lietuvą buvo 
Įsiveržusi raudonoji armija: 
jiems rūpėjo Baltiją paversti 
Sovietų Rusijos jūra, išžudyti 
jiems nepalankius žmones. Lie
tuvos liaudis, sovietiniu termi
nu tariant darbo žmonės, supra
tusi sovietinių rusų kėslus, su
sibūrė j organizuojamą Lietu
vos kariuomenę ir raudonąjį ma
rą išgujo iš Lietuvos; kartu iš
sinešdino ir vadinamoji Lietu
vos revoliucinė darbininkų vals
tiečių vyriausybė. Ji, kaip bol
ševikinių rusų padaras, po prie
danga raudonųjų durtuvų Lietu
voje atsirado, taip kartu su rau
donąja armija iš Lietuvos ir iš
nyko. Bet vyriausias Lietuvos 
kvislingas Antanas Sniečkus 
kalba:

”... Istorinę reikšmę lietuvių 
tautai turėjo V. Lenino pasira
šytas Tarybų Rusijos Vyriau
sybės 1918 metų gruodžio 22 die
nos dekretas, kuriuo buvo pri
pažinta Lietuvos Tarybų Res
publika ir jos revoliucinė vy
riausybė" (Komunistas Nr. 10, 
1968 m.).

Ar gali būti didesnė nesąmo
nė? Kokią lietuvių tautai tu
rėjo istorinę reikšmę tas Leni
no dekretas matosi iš to, kad 
jo raudonąją armiją lietuvių tau
ta iš Lietuvos išvijo ir Leni
nas pasiūlė Lietuvos vyriau
sybei taikos derybas. Derėjosi 
ir 1920 m. liepos 12 d. Maskvo
je pasirašė taikos sutartį.

štai kas joje pasakyta:
"Straipsnis I. Remdamasi Ru

sijos Federacinės Socialistinės 
Tarybų Respublikos paskelbtą
ja visų tautų teise laisvai apsi
spręsti ligi joms visiškai atsi
skiriant nuo valstybės, kurios 
sudėtyje jos yra, Rusija be ato
dairos pripažįsta Lietuvos vals
tybės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis iš to
kio pripažinimo einančiomis ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera va
lia visiems amžiams atsisako

būtų galima išreikšti pa
dėką gyvu žodžiu, tikriau
siai sugebėčiau, bet raš
tu reikia talento;reiškiu 
Jums širdingiausius 
jausmus ir dėkingumą už 
taip didelę paramą. 
Tamsta tikrai neįsivaiz* 
duojate, kaip begaliniai 
daug mums pagelbėjote. 
Vyras tik retkarčiais dir
ba, o aš turiu du vaikus 
ir mano tėvus išlaikyti. 
Norėčiau matyti Jūsų fo
tografiją, kaip atrodo tas 
nežemiškos širdies žmo-. 
gus. Ach, kad galėčiau 
Jums savo tikrąją neda
lią popieriuje išdėstyti, 
bet, deja. Ačiū, ačiū..."

BALFas, švęsdamas 
25 metų sukaktį, gali di
džiuotis, kad jam per tą 
laikotarpį tokių pasi
šventusių artimui asme
nų netrūko visose lietu
vių kolonijose. Daug bu
vo visą laiką pagalbos 
prašančių ištiestų ran
kų, bet visada atsiras
davo ir teikiančių para
mą.

Šios reikšmingos su
kakties proga Chicagie- 
čiai BALFo direktoriai 
kartu su New Yorke re
ziduojančia centro val
dyba ir reikalų vedėju 
kun. P. Geisčiūnu, artė
jančiam seime ruošiasi 
ne tik išrinkti naują va
dovybę, bet prisiminti 
mirusius ir pagerbti dar 
gyvus tebesančius BALF 
steigėjus bei nepailstan
čius buvusius darbuoto-. 
jus. Bus leidžiamas su
kaktuvinis BALFo 25 me
tų veiklos leidinys ir 
įamžinti organizacijos 
darbai ir nusipelniusių 
asmenų veidai.

E. Čekienė

JONAS MAŽIUKAS

nuo visų Rusijos suvereniteto 
teisių, kurių ji yra turėjusi lie
tuvių tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu.

Kad Lietuva buvo kuomet 
priklausiusi Rusijai, tas fak
tas neuždeda lietuvių tautai ir 
jos teritorijai jokių pareigų Ru
sijos link". (Lietuva Nr. 5, 72 
psl.).

Pasirašytas 1926.IX.28 ir ne
puolimo paktas, kuriame štai 
kas pasakyta:

"1 Straipsnis. Taikos sutartis 
tarp Lietuvos ir Rusijos, suda
ryta Maskvoje 1920 metų lie
pos mėn. 12 d., kurios visi nuos
tatai palaiko visą savo galią ir 
neliečiamybę, lieka Lietuvos 
Respublikos ir SocialistiniųTa- 
rybų Respublikų Sąjungos san
tykių pagrindu.

2 Straipsnis. Lietuvos Respu
blika ir SocialistiniųTarybų Res
publikų Sąjunga savitarpyje pa
sižada visomis aplinkybėmis 
gerbti viena antros suverenu
mą bei teritorialinį integralumą 
ir neliečiamybę.

3 Straipsnis. Kiekviena susi
tariančioji šalis pasižada susi
laikyti nuo bet kurių agresijos 
veiksmų prieš antrąją šalį..." 
(ten pat 74 psl.).

Nei taikos sutartį pasirašant 
nei nepuolimo paktą sudarant tos 
Lenino dekrete minimos vyriau
sybės nei matyti nei girdėti. Tai 
ar ne juokingas tas dekretas ir 
pono drg. Sniečkaus tvirtini
mas?

Tai taip su ta Lietuvos tarybų 
valdžia ir vyriausybe reikalas 
baigėsi; Lietuva pradėjo laisvą 
ir nepriklausomą egzistenciją. 
Nepluolimo paktas suSovietųRu
sija 1934 m. balandžio 4 dieną 
Maskvoje buvo pratęstas iki 1945
XII. 31.

Sovietų Rusijoje įsiviešpatavo 
proletariato (tikriau Stalino) 
žiauri diktatūra, o Vokietijoje 
gimė Hitlerio nacizmas. Hitle
ris 1938.HI.12 likvidavo Austri
jos valstybę --prijungė prie Vo
kietijos, 1939.III.15 — Čekoslo
vakiją ir kovo 22 d. atėmė iš 
Lietuvos Klaipėdos kraštą. Tas 
pagimdė norą Sovietų Rusijai 
pabizniauti, žinoma, svetimų tau
tų sąskaiton. Tam tikslui raudo
nasis Stalinas sudarė su ruduo
ju Hitleriu nepuolimo sutartį
1939. XIII.23 ir prie jos pridė
jo slaptą papildomą protokolą, 
kuriuo pasidalino Baltijos vals
tybėmis: Suomija, Estija, Lat
vija ir Lietuva. Lietuva pateko 
į Vokietijos interesų sferą. 
Truputį vėliau Stalinas apsigal
vojęs pareikalavo iš Hitlerio ir 
Lietuvos. 1939.IX.28 Maskvoje 
von Rlbbentropo ir V. Moloto
vo buvo pasirašytas kitas slap
tas papildomas protokolas, ku
riuo Lietuva perleista Sovietų 
Rusijos .įtakos sferai. Jau čia 
kalbama ir taip: "... Kai tik 
SSSR vyriausybė imsis ypa
tingų priemonių Lietuvos teri
torijoje savo interesams apsau
goti, dabartinė Vokietijos - Lie
tuvos siena bus ištaisyta..." 
(Lietuva Nr. 6, 149 psl.).

Kaip žinome, 1939.IX,1 vokie
čiai užpuolė Lenkiją ir ją par
bloškė. Pagal susitarimą su 
vokiečiais, rugsėjo 17 d. rusų 
raudonoji armija pradėjo žy
gį į Lenkiją. Sandėrininkams pa
sirašius rugsėjo 28 d. antrą slap
tą papildomą protokolą, rusai 
užėmė Vilniaus kraštą. Nors Lie
tuves valstybės likimas ja u buvo 
išspręstas, tačiau pasaulio 
akims mulkinti, Maskva pareika
lavo Lietuvos vyriausybės dery
bų su ja. Tų derybų dalyvis gen. 
Raštikis taip parašęs:

— Iš pradžių į Maskvą buvo iš- 
šaukta Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministeris Urbšys. Jam bu
vo išdėstyti svarbiausieji 
Kremliaus reikalavimai. Reika
las buvo labai rimtas, padėtis 
įtempta. Buvo nutarta derėtis... 
Maskvos aerodrome mus pasiti
ko rusų užsienių reikalų komi
sariato protokolo skyriaus ir 
kariuomenės vadovybės atsto
vai... Tą pačią dieną apie 11 v.v. 
telefonu buvo pranešta į Lietu
vos atstovybę, kad Lietuvos de
legacija laukiama Kremliuje... 
Salėje mus pasitiko liaudies ko
misarų -tarybos pirmininkas ir 
užsienių reikalų komisaras Mo
lotovas, užsienių reikalų liau
dies komisaro pavaduotojas bu
vęs Tarybų Sąjungos ambasado
rius Paryžiuje Potiomkinas ir 
rusų pasiuntinys Kaune Pozdnia- 

kovas... Jautriausia vieta — ru
sų reikalavimas įsteigti jų ka
rines bazes Lietuvoje... Abi pu - 
sės, išdėstę savo pažiūras, apie 
1 vai. naktį posėdį baigė... Ki
tą dieną taip pat po 11 vai. vak. 
vėl susirinkome toje pačiojevie- 
toje. Be vakarykščių dalyvių, 
pamatėm ir Staliną... Derybų 
centre buvo rusų karinių bazių 
įsileidimas į Lietuvą. Ir Molo
tovas ir Stalinas aštriai įrodi
nėjo, kad jiems karinės bazės 
Lietuvoje esančios reikalingos 
prieš vokiečius... Svarstant Vil
niaus grąžinimo klausimą, į 1920 
metų taikos sutartį rusai ne
kreipė jokio dėmesio... Net 
Švenčionių ir Marcinkonių, gry. 
niausiu ir aktingiausių lietuvy
bės centrų Vilniaus krašte, ne
sutiko grąžinti Lietuvai.

-- Derybos Maskvoje užtru
ko visą savaitę. Paskutinis po
sėdis Kremliuje spalio 9 d. nak
tį pasibaigė tik po vidunakčio. 
Po 1 vai. nakties tame pačiame 
Molotovo darbo kambaryje bu
vo pasirašyta trys dokumentai: 
savitarpinės pagalbos sutartis, 
slaptas sutarties priedas, ku
riame buvo pažymėta, kiek ga
li būti rusų kariuomenės Lie
tuvoje, ir žemėlapis, kuriame 
buvo paženklintos Vilniaus kraš
to dalys, grąžinamos Lietuvai 
(Lietuva Nr. 5,53-57 psl.).

Taip Lietuvoje atsirado rusų 
raudonosios armijos bazės: Vil
niuje, Naujoj Vilnioje, Alytuje, 
Prienuose, Gaižunų poligone. 
Lietuvai tik dalies Vilniaus kraš; 
to grąžinimas, lietuvius mažai 
džiugino, nes nors jau "Vilnius 
mūsų, bet mes rusų". Lietuvos 
gyventojai laikėsi ramiai, nes 
pasidarė labai neaiškus rytojus.

Ilgai netrukus, sovietų vy
riausybė ėmėsi provokacijos.
1940.V.23 Molotovas išsišaukęs 
į Kremlių Lietuvos atstovą dr. 
L. Natkevičių ir per jį įteikė 
Lietuvos vyriausybei raštą, ku
riuo pranešė, jog iš sovietų ba
zių dingsta raudonarmiečiai ir 
tuo kalti Lietuvos vyriausybės 
organai. Lietuvos vyriausybėdė- 
jo visas įmanomas pastangas 
įvykius aiškinti ir prašė sovie
tus talkininkavimo, bet sovie
tams ne tas rūpėjo: SSSR vy
riausybė ėmėsi ypatingų prie
monių Lietuvos teritorijoje, ku
rios paminėtos 1939.IX.28 Mask= 
voje pasirašytame von Ribben- 
tropo ir Molotovo slaptame pa
pildomame protokole. Todėl Lie - 
tuvos vyriausybės aiškinimai ir 
parodyti geriausi norai sugyven
ti ir bendradarbiauti sovietų ne
patenkino. Ir įvyko tas, kas So
vietų Rusijos vyriausybės jau 
buvo paruošta.

1940.XI.14 Maskvos laiku 11 
vai. 50 min. Molotovas įteikė 
Urbšiui ultimatumą, o Urbšys 
birželio 15 d. iš Maskvos tele
grama pranešė, kad Sovietų Są
jungos kariuomenė tą pačią 
dieną 3 vai. po piet pereis Lie
tuvos sieną. Taip ir įvyko — 
Lietuva buvo okupuota. Su rau
donąja armija prigūžėjo čekis
tų ir galybė visokių "specialis
tų". Prasidėjo nauja Lietuvos 
istorijos epocha.

Nuo šio momento Lietuva at
sidūrė vėl Rusijos okupacijoje 
ir dar sunkesniame režime ne
gu buvo carų laikais. Dabar at
gijo visoks patamsių gaivalas Ir 
pradėjo kurti savo valdžią, Mask
vos patikėtiniai: N.G. Pozdnla- 
kovas Ir G. Dekanozovas--įsa
kinėti.

Birželio 17 d. 2 vai. naktį bu
vę Lietuvos vyriausybės nariai 
buvo pašaukti į Ministerių Ta
rybos kabinetą posėdžio. Posė
džio dalyvis taip papasakojo:

"Apie trečią valandą ryto Į 
Min. Tarybos būstinę paskam
bina Sov. S-gos atstovas Poz- 
dniakov’as Ir paprašęs prie 
telefono min. pirm. Merkį. Vos 
pradėjęs kalbėti, Merkys pa
prašęs duoti laiko pasiimti pai
šelį. Laikydamas telefono ra
gelį prie ausies, Merkys pra
dėjęs rašyti Pozdniakovo dik
tuojamas pavardes naujai vy
riausybei sudarytu Visi padik
tuotieji kandidatai, išskyrus M. 
Mickį, siūlomą į žemės ūkio mi» 
nlsterį ir lalk. ein. vid. reik, 
mlnisterio pareigas, buvo gerai 
žinomi ir pažįstami asmenys. 
Kadangi Mickis buvo agrono
mas, tai dėl jo buvo atsiklaustas 
dr. J. Krikščiūnas,kuris Mickį 
apibudino, kaip paprastą Mask
vos įrankį. Jei jau Pozdnlakovas 
norįs komunistuojančio minls- 
terio, tai Krikščiūnas pasiūlęs 
geriau pasirinkti agr. V. Va- 

zalinską. Kai vieton Mickio, Mer
kys pasiūlęs Vazalinską, Poz- 
dniakovas atsakęs: "Kandidatas 
galįs būti tik Maskvoje, o tam 
dabar nebesą laiko".

— Be to, Pozdniakovas reika
lavęs, kad jo padiktuotos vy
riausybės sąstatas tą pačią die
ną (birželio 17-tą) būtų paskelb
tas Vyriausybės Žiniose (J. 
Audėnas, Paskutinis posėdis, 
240,241 psL).

Naujos, pavadintos "liaudies" 
vyriausybės ministru pirminin
ku ir einančiu respublikos prezi
dento pareigas pasiskelbėjus- 
tas Paleckis. Nesąmonė būtų 
tvirtinti, jog tai "liaudies vy
riausybė". Ji nieko bendro su 
liaudimi neturėjo, tik jos var
du visur ir visada operavo. 
Koks ironiškas vadinamo 1940 
XII.14-15 "išrinkto liaudies sei
mo" deklaracijoje tvirtinimas: 
"Dabar liaudis, galingosios Rau
donosios Armijos padedama, nu
vertė smetoniškųjų pavergėjų 
jungą ir įsteigė savo valstybė
je sovietų valdžią". Juk ne liau
dis nuvertė, bet Sovietų Rusijos 
vyriausybė, raudonajai armijai 
padedant. Kaip 1918.Xn.l6taipir 
1940 metais ne darbininkai ir 
valstiečiai, ne liaudis paskel
bė tarybų valdžią Lietuvoje, bet 
Sovietų Rusijos raudonosios ar
mijos jėgos pagalba žiaurieji 
degeneratai. Tą liudija visi so
vietinio režimo darbai.

Šio rašinio pasirinktas tiks
las — įrodymais paneigti So
vietų Rusijos imperalistų tvir
tinimus, kad 1918 metais sukur
tą tarybų valdžią Lietuvoje su
žlugdė buržuaziniai nacionalis. 
tai, užsienio kapitalistų pade
dami, ir kad Lietuvos liaudis 
nuvertė Nepriklausomos Lie
tuvos valdžią ir atkūrė sovieti
nę. Gal kartais rašinys pateks 
į Vilniaus universitete rašan
čių disertacijas apie sovietines 
valdžias Lietuvoje rankas ir jie 
atkreips dėmesį, sužinos tikrąją 
tiesą, o ne sovietų peršamą.

(\{un^ rašo
LIETUVIŲ TAUTOS 

KILMĖS BEIEŠKANT
Turbūt būsiu pirmasis iš

kėlęs mintį, kad č. Gedgau
do spausdintą studiją apie 
Lietuvių kilmę ir Odisėją 
reikia išleisti atskira kny
ga. M. Aukštuolis atsiliepė 
labai palankiai ir pažadėjo 
šimtinę. Ant. Rukšėnas siū
lo palaukti istorikų žodžio. 
Aš manau, kad laukti nėra 
reikalo. Reikia organizuoti 
jos išleidimą. Siūlyčiau Los 
Angeliečiams ar ten gyve
nantiems, kurios nors orga
nizacijos vardu sudaryti tos 
studijos leidimui komitetą 
ri pradėti rinkti aukas, bet 
geriausia rinkti prenumera
tą po 5 dol. už egzempliorių. 
Garbės prenumeratoriai po 
10 dol. ir garbės nariai po 
100 dol., kaip ir p. Aukštuo
lis. Pradėjote ten vakaruose 
ir tęskite tą kilnių ir būtiną 
darbą.

A. Musteikis

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED 
GEAR CUTTERS 

BARBER COLEMAN & FELLOWS. 
Steady day position, fully paid hospi- 
tal, medical & life insurance. Apply; 

CENTRAL GEAR CORPORAT1ON 
971 East 10 mile 

Madison Heights, Mich.
(13-19)

Plant Personnel
For new Band Oven Bakery in £lorth- 
western Ohio.

BAKERY SUPERVISORS 
MIXERS 

MACHINE OPERATORS 
SET-UP MEN 

MAINTENANCE MEN 
First and second shifts. Advancement 
possibilities un'imited, relocation as- 
sistance provided.

For intervievv call collect 
(419) 293-2911

(13-15)

SWAIN INDUSTRIES 
UNDER new ownership

BENCH HANDS 
MACHINE HANDS

Age no barrier. Mušt be experienced. 
Paid vacations, Blue Cross, Holidays.

OVERTIME
15115 SPANISH CT„ 

LIVONIA, MICH.
(13-15)
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BALTIMORE RUOŠIASI DIDELIEMS ĮVYKIAMS
Paskutinis praėjusių 

metų Taut. S-gos sky
riaus susirinkimas nau
jųjų metų išvakarėse bu
vo pakilios nuotaikos ir 
nepaprastai ryžtingas 
savo užsimojimais. 
Nors kai kuriuos dilgi
no 1969 metų sutikimo 
vakaras, bet ypač vi
sus domino, ką valdyba, 
minint mūsų skyriaus gy
vavimo dvidešimtmetį, 
ketina šiais metais nu
veikti.

Netrukus jos sumany
mai atsiskleidė: pager
biant prezid. A. Smeto
nos atminimą, suėjus 25 
metams nuo jo mirties, 
ruošti jo vaikaičio kon
certą, o vėliau Clevelan
do "Grandinėlės" di-

Pagaliau rengėjai turi 
paisyti ir programos at
likėjų reikalavimų. G r am 
dinėlei reikia atitinkamo 
dydžio scenos. "Ką čia 
daug rūpintis" — atsilie
pia balsai. Visi žino, kad 
mūsų scena karališka — 
pati didžiausia rytinia
me Amerikos pakrašty! 
O ir salės niekas tokios 
neturi -- net ir pats Nevv 
Yorkas!" Tačiau, kai, 
pasibaigus susirinki
mui, komisija pamatavo, 
trūko vienos pėdos iki L. 
Sagio pageidaujamo plo
to. "Niekai!" — nenusi
mena mūsiškiai: "Viena 
pėda šen ar ten — nieko 
nereiškia. Šokėjai galės 

ir į užscenį kojas iškiš
ti — nepakenks. Jie jau 
mokės susitvarkyti. Ne
sirūpinkit!"

Tik šios kultūrinės po^ 
pietės pradžia, 2 vai. p. 
p., gal kiek per anksty
vas, neįprastas laikas. 
Mat, žmonės dabar, ypač 
toliau gyvenantieji ir se
nesnieji dėl nuolat pasi
taikančių net ir dienos 
metu užpuldinėjimų ir 
plėšikavimų gatvėse ven
gia vėlumos, o sutemus, 
bijo išeiti iš namų.

Prieš 27 metus Lietu
vai Vaduoti S-gos Balti
morės skyrius 16-tos Va
sario iškilmių prakalbai 
pakvietė A. Smetoną. 

Tuometinis Marylando 
gubernatorius H.O'Con- 
nor, miesto galva W. 
Jackson ir kiti valdžios 
atstovai mūsiškį prezi
dentą labai palankiai su
tiko ir šauniai pagerbė.

Dabar pas mus lanky
sis jo vaikaitis, taip pat 
Antanas, tik jau ne poli
tikas ir nuskriaustojo 
krašto liudininkas, o iš
eivijoj išaugęs lietuvis 
menininkas. Atvyksta 
žavėti mus tauriaisiais 
muzikos garsais ir ste
binti savo sugebėjimais.

Dažni dabar liet, laik
raščiuose pasiragmimai 
mažiau politikuoti, o la
biau rūpintis kultūra, 
remti savąją kūrybą. Pia'- 
nisto A. Smetonos muzi
kinės viešnagės kaip tik 

atliepia šitokiai mūsų 
veiklos krypčiai — sa
vųjų ir kitataučių tarpe 
atstovauti lietuviškos 
dvasios kultūrintį pasi
reiškimą.

Antras mūsų svečias, 
senas veikėjas —K.Kar- 
pius. Daug metų buvęs
Dirvos redaktorium, da
bar paskutinis belikęs ke - gaiva.

WANTEI) EXPERIENCED

DIE CAST SUPERVISOR
Able to supervise die east machine operation and setup. Permanent 
positions with promotional opportunity. Attractive salary and benefits.

Please phone personnel manager at (313) 366-1679.

WOLVERINE DIE CAST
22550 NAGEL ST. WARREN, MICH.

A division of the Pacific Co ist Company 
(14-17)

tūrių didžiųjų Amerikos 
lietuvių tautininkų, kai 
anie trys, A. Olis, Br. 
Balutis ir J. Bačiūnas 
jau iškeliavę amžinybėn.

Abu iškilieji clevelan- 
diečiai mūsų miestui bus 
didelė naujovė ir lietuviš 
kai dvasiai tautinė sąly- 
kai dvasiai tautinė at- 

St. M.

džiulį tautinių šokių va
karą.

Skyriaus pirm. VI. Ba- 
čanskas kai ką papasako
jo iš Taut. S-gos Rytų 
apygardos suvažiavimo 
Elizabethe. Dėl blogo 
oros sąskrydis nebuvęs 
labai gausus dalyviais, 
tačiau ir neapsnūdęs. S- 
gos pirm. T. Blinstru
bas baltimoriškį skyrių 
pagyręs už veiklumą.

Daugiausia pasišne-2 
kėta ir pasiginčyta dėl 
sumanytų parengimų ap
imties, pobūdžio, kaštų 
ir datų. Pagaliau nutar
ta: velionies prezidento 
prisiminimą rengti ko
vo 9 d., 2 vai. p.p. Pro
gramą sudarys jo vaikai
čio fortepijono koncer
tas ir filmų parodymas 
su įvadiniu K. Karpiaus . 
žodžiu ir paaiškinimais. 
Filmai dokumentiniai ir 
vieninteliai tokie pasau
lyje.

O balandžio 19 d. Bal- 
timorėn iš Clevelando 
atvyksta Grandinėlės 60 
taut. šokių šokėjų, vado
vaujami L. Sagio. Šo
kiams gros jų pačių at
sivežta 8 žmonių orkest
rinė palyda. Iš jos suda
ryta kapela vėliau gros 
ir bendriesiems šo
kiams. Tą vakarą bus ir 
skanių užkandžių stalas 
ir kitokios linksmybės. 
Prie šio šaunaus pobū
vio, kur bus progos pa
bendrauti abiejų miestų 
liet, jaunimui, priside
da ir Balt. liet, studen
tai ne tik talka, bet ir 
savo būrelio iždu.

Įvykdyti šį užmojį mm 
sų negausiam ir be di
desnių išteklių skyriui 
anaiptol nėra lengvas už
davinys. Pas mus laiko
ma, kad didesnė kultū
rinė paranga gerai pa
sisekus, jei atsilanko 
bent 300 tautiečių. Pas
taraisiais betgi metais 
svečių skaičius dažniau
siai nesiekdavo nė 200.

Tačiau per Baltimo
rės Taut. S-gos skyriaus 
veiklos dvidešimtmetį 
jau įsišaknijo nusistaty-. 
mas, jog neužtenka tik 
patiems savybėje gy
viems išsilaikyti, reikia 
kasmet ką nors pateik
ti ir visuomenei. Kad pi
nigas nenustelbtų paties 
kultūrinio reikalo, dėl 
išlaidų per daug nenuo
gąstaujama.

Kad čia ir turime tau
tinį namą, paprastai va
dinamą Svetaine, tačiau 
didžiąją salę ne visa
da gali gauti, kada tik 
pageidauji — ji beveik 
nuolatos būna užsakyta 
gerokai iš anksto. Taip 
ir šį kartą: pradėjus žiū
rinėti, į kokį tarpą galė
tume įsprausti savo pa
rengimą, teko pasirink
ti kovo 9-tąją.

Viena dėžė... 24 Stroh’s bonkos. Savo skoniu 
Stroh’s patenkins jus labiau negu kitas Ame
rikoje gaminamas alus. Stroh’s yra skirtin
gas, nes gaminamas kitaip negu kitas Ameri
kos alus. Jis verdamas ugnimi. Pabandykite 
Stroh’s. Pirkite visą dėžę. Tai geriausias alaus 
pirkinys.
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I Spaudoje 
'pasidairius

ATSARGIAU SU 
NEKROLOGAIS

Tėviškės žiburiai šių me
tų Nr. 5, straipsnyje "Užge
so du Lietuvos švyturiai”, 
rašo:

"... staigiai vienas po ki
to mirė du žymieji lietuvių 
veikėjai — buvęs Lietuvos 
diplomatas Petras Klimas ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos prmininkas 
Jv?"as Bačiūnas. Abu Su
valkijos sūnūs — pirmasis 
gimęs Marijampolėj apskr., 
antrasis — Jurbarke. Ir 
vienas, ir kitas didžiąją sa
vo gyvenimo dalį praleido 
užsieniuose dirbdami Lietu
vai. P. Klimas daugiausia 
reiškėsi diplomatijoj ir 
moksle, J. Bačiūnas — spau
doje ir visuomeninėje veik
loje. Nei vienas, nei kitas 
nebuvo kovojančios kairės 
žmonės, tačiau jon buvo lin
kę."

Toliau rašoma, kad J. Ba
čiūnas 1916 m. grįžęs Lie
tuvon, o 1918 m. vėl atvy

Didele dalis jūsų elektros sąskaitos taip pat eina j mokyklą.
Tai yra todėl, kad The Illuminating Company yra naudingų nuosa

vybių investatorius. Mes mokame taksus kaip ir jūs. Federalinius, valsti
jos ir lokalinius taksus.

Mes sunaudojame apie 25 centus iš kiekvieno elektros sąskaitos do
lerio užmokėti taksams. Praėjusiais metais tai susidėjo maždaug iki 48 
milijonų dolerių.

Penkiolika milijonų dolerių iš tos taksų sumos pasiliko čia Cleve
lande, Northeast, Ohio. Apie 9 milijonus dolerių buvo sunaudota pa- 
gelbstint tvarkyti ir gerinti viešas mokyklas Clevelande, Northeast, Ohio.

Taigi kai jūs mokate savo elektros sąskaitą, tai yra vienas investavi
mo būdas ateičiai. Tai jūsų bendruomenės ateitis.

Tke. ILLUMINATING^^

kęs Amerikon, nusipirkęs 
Tabor Farm, kur įkūręs sa
vo veiklos bazę. Visą laiką 
aktyviai dalyvavęs lietuvių 
gyvenime, išleidęs visą eilę 
knygų, finansiškai sustipri
nęs Vilties spaustuvę Cleve
lande ir nuolat sielojęsis 
Lietuvos ir jos išeivių rei
kalais. Tačiau prie iškiliau
sios jo gyvenimo dalies ski
ria jo veiklą Lietuvių Bend
ruomenėje. čia sakoma:

"Jis buvo vienas tų švie
siųjų lietuvių, kurie greitai 
suprato Bendruomenės idė
ją ir ryžosi ją įgyvendinti. 
Tapęs PLB pirmininku, jis 
nepagailėjo savo finansinių 
išteklių veiklos. reikalams, 
aplankė beveik visus laisvo
jo pasaulio kraštus, kur gy
vena lietuvių grupės. Nors 
pats buvo tautininkų gru
pės žmogus, tačiau j lietu
viškos veiklos dalykus žiū
rėjo tolerantingo lietuvio 
akimis ir stengėsi jungti 
visus tautiečius.’’

Šis dviejų Lietuvos žy
miųjų vyrų nekrologas dėl 
kai kurių paklaidų ir tam 
tikros tendencijos vis tik 
yra reikalingas šiokio tokio 
patikslinimo bei paaiškini
mo.

1. Suvalkijos rubežiai 
šiaurėje atsiremia į Nemu
ną. Tuo tarpu Jurbarkas, 
kuriame gimė velionis Juo
zas Bačiūnas, randasi deši-
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niajame Nemuno krante. 
Bent iki šiol jurbarkiečiai 
nebuvo laikomi suvalkie
čiais.

2. Autorius norėdamas 
nusakyti jų politinį nusi
statymą, kad jiedu buvo 
linkę j kairę, taip gi slidi
nėja ir apsilenkia su tiesa. 
Tautinė srovė, kurioje nuo 
pat savo jaunystės dienų 
ypatingai aktyvus buvo ve
lionis J. Bačiūnas, tokio 
įtarimo niekados neturėjo.

3. J. Bačiūnas, kaip rašo
ma, 1916 m. į Lietuvą nėra 
vykęs ir todėl 1918 m. jam 
nereikėjo nė grįžti atgal. O 
Tabor Farm nusipirko gry
nai iš savo santaupų Ame
rikoj.

4. Nekrologo pabaigoj au
torius kalbėdamas apie to
leranciją visiškai nusišne
kėjo. Išeina, kad tautinin
kai savo grupėje turėjo tik 
vieną tolerantingą narį, bet 
ir tas numirė. Tad ateity jų 
laukia labai liūdnas likimas. 
Aišku, po tokio pareiškimo, 
dideliu tolerantingumu pa- 
sižymintięji kitos idealogi- 
nės grupės veikėjai savaime 
jau negalės rasti bendros 
kalbos su tolerancijos "ne
turinčiais” tautininkų gru
pės žmonėmis.

Tačiau viena neturėtume 
pamiršti, kad jokia ideolo
ginė srovė šią dorybę netu
rėtų savintis ir ja didžiuo-
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Prezidento Richard M. Nixono inauguracijos iškilmėse ir baliuje Washingtone dalyvauti buvo gavę 
kvietimus apie pora šimtų lietuvių, vienokiu ar kitokiu būdu prisidėję prie respublikonų kandidatų lai
mėjimo. Ne visi, dėl didelių atstumų, galėjo iškilmėse dalyvauti. Iš Clevelando buvo nuvykusi Rita 
Premeneckienė, aktyvi veikėja respublikonų eilėse, kuri dalyvaudama inauguracijos iškilmėse pasi
puošusi lietuvišku tautiniu kostiumu atkreipė daugelio žmonių dėmesį ir turėjo progos papasakoti apie 
Lietuvą ir dabartinę jos padėtį. Viršuje: Rita Premeneckienė su clevelandiečiais svečiais inauguraci
jos baliuje, kur visi svečiai turėjo dėvėti vakarinius rūbus, bet ir čia p. Premeneckienė prie savo suk
nelės prisisegė tautines spalvas. Iš kairės: slovakai Joseph Trubinsky ir ponia, ponia Minshall, ponia 
Irena B. Balint -- vengrų moterų pirmininkė, Rita Premeneckienė ir kongresmanas Wm. E. Minshall.

tis. Kai pradedama rūpintis 
kitų tolerancija, tai daž
niausiai visiškai praranda
ma savoji. Taip, išrodo, at
sitiko ir su šio nekrologo 
autorium.

R. Premeneckienei sugrįžus iš Washingtono, jos kaimynė D. 
Haefele sukvietė ponias kavutei, suteikdama progos plačiau papa
sakoti apie inauguracijos iškilmes ir balių. Clevelando prie
miesčio laikraštis West Life, įsidėjo keletą nuotraukų ir aprašy
mą. R. Premeneckienė kavutėje dalyvavo pasipuošusi tuo pačiu 
tautiniu kostiumu, kuriuo buvo apsirengusi dalyvaudama inaugura
cijos iškilmėse. Salia stovi Mrs. D. Haefele.

KAUNE STATYBA VYKSTA

BE TVARKOS...

Kauno namų statybos 
kombinato vyriausias staty
bininkas (J. Žukas TIESOJ, 
sausio 14) pasakoja apie 
dabartinį Kauno statymą:

"Iš metų į metus niekaip 
nesugebame išvengti orga
nizacinio chaoso, statome 
visiškai neparuoštuose kvar
taluose, nesilaikydami ele
mentarios technologinės ei
lės. Be savo blogos išvaiz
dos, Kauno naujų gyvena
mųjų namų mikrorajonai 
atbaido naujakurius susi
siekimo ir aplinkos nepato
gumais".

"Visiems, net ir nespecia- 
listams, aišku, kad mikro
rajonus reiktų užstatyti, 
laikantis senos, bet papras
tos ir teisingos technologi
nės eilės: iš pradžių nutie
siami magistraliniai tinklai, 
vėliau — gatvės, po to kvar
taliniai tinklai ir tik tada 
pradedama nuo pastatų, tei
singiau, gyvenamųjų namų 
statybos, ir kaip tik ten, kur 
tuo metu nėra senų statinių, 
elektros oro linijų ir kitų 
komunikacijų. Kartu kvar
talas ruošiamas statybai, 
tiesiami kvartaliniai ir ma
gistraliniai tinklai, o kai ka
da — dar tik projektuoja
ma. Tik baigus gyvenamuo
sius namus ir juos apgyven
dinus, nutiesiamos gatvės, 
tvarkoma teritorija . .; Ne
verta nė aiškinti, kaip skau- 
džiai tai atsiliepia...”

— Kodėl gi taip yra ? — 
klausia statybininkas ir čia 
pat ima smulkmeniškai aiš-

kinti, kur tokios netvarkos 
priežastys. Iš to aiškėja, 
kad kalčiausias neplaningas 
planavimas. Vienas iš ko
munistų labiausiai garbina
mų stabų yra planas. Ko
munistai su panieka atsilie
pia apie "kapitalistinio ūkio 
privatinės iniciatyvos džiun- 
les”, kuriose, esą, kiekvie
nas dirba, kas tik jam nau
dinga, visiškai nepaisyda
mas visuomeninio tikslin
gumo. Tik planingas darbas 
galįs būti ir visuomenei 
ir ekonomiškas. Tad ir pla
nuoja viską, ir visi. Plana
vimo sistema taip susiraiz
giusi, kad paskiras planuo
tojas nebesusivaiko, ką ir 
kaip planuoja kiti keli ar 
keliolika to paties dalyko 
planuotojai. Planavimas yra 
tapęs katastrofiškai nepla
ningas. štai ir tas Kauno 
vyriausias statybi n i n k a s 
mini mažiausia devynias 
Kauno miesto statybos pla
navimo vietas, ir dar pride
da "ir taip toliau”, atseit, 
dar ne visas paminėjo. Jų 
visų planavimai ir planų 
vykdymai nesuderinti, tad 
ir išeina taip, kad uoliai be- 
planuojant, "niekaip nesu
geba išvengti organizacinio 
chaoso". O užtektų, anot 
vyriausio statybininko, tik 
laikytis "senos, bet papras
tos ir teisingos” tvarkos ...

(ELTA)

Skaitykit ir platinki t
DIRVĄ
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JAUNŲJŲ TALENTŲ 

VAKARAS DETROITE
Korp! Neo-Lithuania su

rengtas jaunųjų talentų va
karas vasario 8 d. Lietuvių 
Namuose nesutraukė visuo
menės tiek, kiek buvo tikė
tasi. Nežiūrint kruopštaus 
pasiruošimo ir gražaus jau
nųjų pasirodymo salėje sė
dėjo nepilnas šimtas svečių. 
Jaunųjų talentų vakarą 
pravedė Vaitėkaitytė' Aud
ronė. Pradėtas dailiojo žo
džio pasirodymu. Viešnia iš 
Chicagos Eglė Juodvalkytė 
paskaitė K. Bradūno "Vil
niaus varpai” ir padeklama
vo K. Binkio eilėraštį "Gė
lės iš šieno”. Detroitiškė 
Irena Vizgirdaitė padaina
vo: Kas bernelio sumislyta 
ir Toks mūsų likimas. Pia
nu jai pritarė Vida Bliu- 
džiūtė.

"Partizanų dainos” pynę 
išpildė: Dalia Gaižutytė, 
Rūta Kaunelytė ir Regina 
Putriūtė, akordeonu joms 
pritarė Antanas Paškus. Po 
jų vėl pasirodė Eglė Juod
valkytė ir paskaitė V. Pu
tino eilėraštį Morto voco.

Clevelandiškiai Mindau
gas Gatautis, Danutė čiu- 
berkytė, Kristina Jankutė 
ir Julija Stoškūnaitė, gita
roms pritariant, pateikė 
mums visą glėbį dainų.

Pauliaus Jurkaus "Ant 
Vilnelės tilto” atliko: Ed
vardas Sventickas, Antanas 
Paskųs, Robertas Selenis ir 
Asta Banionytė. Programa 
baigiama Detroito Neo-Li
thuania orkestrui išpildant 
įvairius muzikinius kūri
nius, dainuojant Irenai Viz
girdaitei. Padėka pareiškė 
programos išpildytoj ams ir 
svečiams Arūnas Vaitėkai- 
tis.

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rokienė. VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol. 
Kietais viršeliais — 6 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir įnirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams .. .

”Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leido 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

Daugiausia prie šio pa
rengimo prisidėjusiai Da
liai šimoliūnienei buvo įteik
ta gėlių puokštė. Tikrai jau
nimas scenoje gražiai pasi
rodė ir tenka dėkoti tiems, 
kurie jiems padėjo: Daliai 
šimoliūnienei, Stasiui Sli
žiui, Dainiui Beržianskiui ir 
clevelandietei V. Butkienei. 
Nė vienas į šį vakarą atsi
lankęs nesigaili. Programai 
pasibaigus buvo užkan
džiaujama ir šokama.

A. Grinius

• Balfo 76 skyriaus De
troite metiniame susirinki
me vasario 9 d. išrinkta 
nauja valdyba:

Pirmininkas — Kazys Ra- 
žauskas, vicepirmininkai — 
Rožė Ražauskienė, Kazys 
Sragauskas ir Kostas Jur
gutis. Sekretorius — Vla
das Stoškus, finansų sekre
torius — časys Sadeika, iž
dininkas — Petras Dalinis. 
Revizijos komisija: Petras 
Pagojus, Vacys Lelis ir Ka
zys Saudargas.

• Vlado Putvio, šaulių
sąjungos įsteigėjo 40 metų 
mirties sukakties paminėji
mas ruošiamas kovo 30 d. 
Lietuvių Namuose. Ruošia 
Detroito Jūrų šaulių kuopa 
"Švyturys”. ' (ag)

ANTANO ŠKĖMOS 
AKADEMIJA

Aktoriui ir rašytojui An
tanui Škėmai, tragiškai žu
vusiam, atminti yra rengia
ma Akademija - Spektaklis. 
Akademijai rengti sudary
tas Komitetas, kuris pasi
skirstė pareigomis ir dar
bais.

Administracija: L. He- 
ningas, R. Korsakas ir S. 
Šimoliūnas.

Meno vadovybė: J. Puš- 
dešris, D. Juknevičiūtė, D. 
Jankienė, V. Ogilvis ir A. 
Plečkaitis.

Akademija įvyks š. m. 
balandžio mėn. vieną sek
madienį Detroito Lietuvių 
Namuose, 3009 Tilman St.

P r o g ramoje: Kalbėtojo 
žodis apie Antano Škėmos 
kūrybą ir meninėje dalyje 
Antano Škėmos veikalų iš
traukų spektaklis, suside
dantis iš "šventosios In
gos”, "Živilės”, "Baltosios 
Drobulės", "čelestos” iš
traukų. Išpildyme dalyvau
ja Detroito meninės pajė
gos. Plačiau Komitetas pra
neš vėliau.
LF NARIŲ SARA ŠAS 
PADIDĖJO. . .

Detroito apylinkės L.F. na
rių sąrašas ir vėl pailgėjo ir 
pavardžių padaugėjo. Nuo 1968 
m. liepos mėn. 18 d. iki 1968 
m. pabaigos į L.F. Detroite įs
tojo arba buvą,atmintinais įna
šais įamžinti šie detroitiškiai:

Laima ir dr. P. Žemaičiai 
papildė savo ankstyvesnį įna
šą iki 600 dol., įnešdami 300 
dol. sumą. Prieš mirsiant Vla
das Pliura buvo įsijungęs L.F. 
su 500 dol. įnašui jam mirus, 
atmintinas įnašas šią sumą pa
kėlė iki 535 dol. Stepas Iljase- 
vičius L.F. buvo įmokėjęs 100 
dol.; jam mirus, jo bičiuliai pa- 
pildė šią sumą iki 177 doL, 
Pranas Gužaitis buvo įmokėjęs 
100 dol., jam mirus jo bičiuliai 
tą sumą papildė iki 125 dol. 
Elzbieta Paurazienė savo vyro 
Stasio atminčiai įmokėjo 20 dol. 
šią sumą papildė iki 80 dol.. 
Atmintini įnašai: Marijono Ja- 
nukaičio 283 dol.; Aldonos Les- 
Činskienės 200 dol.; Petro Ku
činsko 108 dol; Leono šūkio 
100 dol..

Iš gyvųjų Leonas Lozickas įs
tojo į LF įmokėdamas 100 dol.

Reikia paminėti pavyzdingą 
lietuvį pik. ltn. Balį Svilą, ku
ris niekieno neraginamas dary
damas testamentą paliko LF net 
2000 dol. Šiuo metu Balys Svi
tas yra miręs, bet jo šviesus pa
vyzdys ir stambi auka lietuvy
bei išlaikyti ir lietuvių kultū
rai puoselėti jį įamžino ir jo 
vardą LF narių knygoje įrašė 
aukso raidėmis.

šiuo metu Detroite yra 150 
Lietuvių Fondo narių ir 13 as - 
menų aukojusių mažiau 100 dol. 
Viso LF čia surinkta apie 
30,000 dolerių. A.A. Balio Svi
lo pinigai kol kas dėl teisinės 
procedūros į LF nėra įplaukę, 
bet nėra abejonės jie įplauks 
vėliau.

Detroitui yra skirta LF kvo- 
ta 100.000 dol. Dar turime su
rinkti 70.000dol.Neabejotinaiir 
ši suma bus suaukota!

VI. Mingėla.

PAS ARGENTINOS 
LIETUVIUS

Argentinos Liet. Centre 
sporto aikštėje buvo' labai 
gražiai paruošta Kalėdų eg
lutė. Dalyvavo Liet. Centro 
mažieji "Papartynas” ir 
daug kitų vaikučių. Visi 
gražiai šoko, dainavo paten
kinimas jų matėsi didžiau
sias. Juos visus apdovano
jo saldainiais ir kitokiomis 
dovanomis Kalėdų senelis.

Argentinos Liet. Centro 
veikėjai paruošė stalus po 
medžiais ir Liet. Centro val
dyba visus svečius vaišino 
sidra ir ”pan dulce”.

Visas parengimas baigė
si gražia nuotaika ir mažie
ji išsiskirstė džiaugdamiesi 
gautomis dovanomis.

Gražus buvo ir Naujųjų 
Metų sutikimas. Publikos 
susirinko daug: senų ir jau
nų. Visi labai gražiai vaiši
nos prie puikiai paruoštų 
vaišių stalų. Svečių tarpe 
matėsi inž. A. Rudys su 
žmona, dukra ir sūnumi iš 
Chicagos. Liet. Centro pir
mininkas Julius Mičiudas 
pasveikino visus dalyvius, 
linkėdamas sėkmingiausių 
Naujųjų Metų.

Aptarnavimas visų buvo 
gan malonus, kas sudarė 
gražią nuotaiką. Didelis dė
kingumas priklauso pirm. 
Jul. Mičiudui ir visai nuo
širdžiai dirbusiai Centro 
valdybai ir kitiems nariams 
— talkininkams.

Vasario 16 minėti ir Ju
biliejinių Metų užbaigimui 
Argentinos Liet. Organiza
cijų Spaudos Taryba sudarė 
tai šventei ruošti komisiją: 
pirm. Zeferinas Juknevi
čius. Dedama pastangų, kad 
tas minėjimas būtų vienas 
iš sėkmingiausių.

Vasario 15 bus padėtas 
vainikas prie San Martin 
paminklo, San Martin aikš
tėje Buenos Aires. Daly
vaus jaunimas su vėliavo
mis, draugiškų tautų atsto
vai ir kiti; vakare Lietuvių 
Salėje iškilmingas aktas — 
minėjimas, su atitinkama 
programa ir menine dalimi; 
sekmadienį iškilmingos pa
maldos Lietuvių Aušros 
Vartų bažnyčioje, dalyvau
jant Avellanedos vyskupui, 
11 vai. žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę pagerbimas ir 
vainiko padėjimas prie Lie
tuviško Kryžiaus Liet, pa
rapijos sodelyje.

Minėjimą ruošia Argenti
nos Liet. Organizacijų Spau
dos Taryba.

Juozas šiušis

Kun. Jeremiah J. O'Callaghan, Xavier Universiteto Akademinis 
viceprezidentas įteikia policijos seržantui Robert A. Andriot (ant
ras iš dešinės) užbaigimo diplomą kursų Cincinnati 139 aukštiems 
policijos pareigūnams, kuriuos suorganizavo Dr. Vytautas Bieliaus
kas (dešinėje). Kairėje stovi Cincinnati miesto burmistras, Eugene 
Ruehlmann.

BOSTON
SKAUTŲ VYČIŲ VEIKLA

Bostono skautai vyčiai 
yra pasiskirstę į du būre
lius, kuriems vadovauja v. 
si. Bronius Banaitis.

Senųjų Lapinų skautų vy
čių būrelį sudaro vyresnio 
amžiaus skautai vyčiai. Tai 
daugiausia vyrai jau baigę 
mokyklas, atitarnavę ka
riuomenėje, sukūrę savo 
šeimas ir dirbą įvairius 
darbus. Visi jie be išimties 
perėję per Bostono Žalgirio 
tunto eiles ir toliau likę tun
to nariais, duodami tunto 
veiklai stiprų pagrindą. 
Jiems vadovauja s. C. Ki
liulis.

Dariaus skautų vyčių bū
relį sudaro jaunesni amžiu
mi skautai vyčiai ir daugu
mas jų dar lanko įvairias 
mokyklas. Jiems vadovauja 
si. Arūnas Subatis.

Savo neseniai patiektame 
metiniame darbo plane 
skautai vyčiai numatė įdo
mią programą. Suruošti fo
to paroda tema 50-tis metų 
Lietuvos Skautijai ir eilę 
paskaitų, paskaiti n i n k u s 
kviečiant iš visuomenės tar
po.

Neseniai įvykusiose su
eigose kalbėjo LB apygar
dos pirmininkas inž.. Anta
nas Skudzinskas apie Bend
ruomenę ir Lietuvių Fondą, 
Providence Kolegijos profe
sorius kun. Antanas Jurge
laitis apie Katalikų bažny
čią moderniame pasaulyje.

Dar šią žiemą numatoma 
sužaisti ledo rutulio rung
tynes prieš skautų koman
dą, suruošti iškylą į New 
Hampshire kalnus, o pava
sarį mūsų mažiesiems su
ruošti margučių ritinimo 
popietę su programa.

(kn)

SOVIETU A ITALO
AKIMIS...
Giovannino Guareschi, DRAUGAS DON CAMIL

LO. Su 18 autoriaus piešinių. Išvertė J. P. Palukaitis. 
Knyga 216 psl. kaina 3 dol.

”Tai neseniai mirusio italų rašytojo viena iš tų 
daugelio knygų, kurios pagrindiniai veikėjai yra 
vieno italų miestelio klebonas Don Camillo ir vier 
tinės komunistų partijos sekretorius Peppone. Šių 
dviejų pagrindinių veikėjų "draugystė” — tarpu
savio kova, spalvinga-pokario Italijos gyvenimo tėk
mė autoriaus šiose knygose piešiama tokiomis la
kiomis humoristinėmis situacijomis ir forma, kad 
jis ne vieno kritiko yra pavadintas šių dienų Serv
antesu. Čia minima lietuvių kalbon išverstoji Guare
schi knyga vaizduoja ypač intriguojantį dalyką — 
Don Camillo ir Peppone kelionę į šiandieninę Ru
siją”. — rašo Draugas.
Abi šios knygos, išleistos Vilties leidyklos, yra 

gaunamos Dirvoje.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN.'

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
gy -» OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
—■ - Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

DIRVA
6907 Superior Avė. 196 ... m.........................  d.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 
(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”
(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.

Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino
Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.

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

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSA1T1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Užpraeitą penktadienį skautės akademikės, talkinamos brolių akademikų suruošė Čiurlionio ansamb
lio namuose studentų linksma vakarį, kuriame studentai buvo supažindinti su slidinėjimo sportu, pade
monstruota filmą ir slidinėjimo instruktorius A. Benas davė praktiškų patarimų. Viršuj dalis jaunimo, 
šį savaitgalį jaunimas ruošiasi slidinėjimo išvykai į Pittsburgą.

• Jonas Lipnis-Lipnevi- 
čius, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, su 25 dol. įna
šu įstojo į Vilties Draugiją.

J. Lipnis jau trečius me
tus vakarais Clevelando 
Statė University studijuoja 
socialogiją ir ekonomiją ir 
yra prezidentas unijos In- 
ternational BPSPW Local 
Nr. 711 AFL-CIO, kurios ži
nioje yra keturi Addresso- 
graph — Multigraph fabri
kai.

Dėkojame naujam vilti- 
ninkui už paramą Dirvai.

• Dr. inž. Algirdas Nas
vytis Amerikos Dantračių 
Gamintojų Sąjungos (AG 
MA) suvažiavime San Die
go, Calif. vasario 10 d. skai
tė paskaitą apie išvystimo 
pažangą daugeliacilendrinių 
krumpliaratinių pavarų, pri
taikintų helikopteriams.

• LB I-os Apylinkės Val
dyba maloniai kreipiasi į vi
sus pirmajai Apylinkei pri
klausančius tautiečius užsi
mokėti LB solidarumo įna
šą. Kad išvengus Jūsų na
mų durų varstymą bei truk
dymą, įnašui užsimokėti, 
Valdyba išsiuntinėja nume
ruotus kvitus ir grąžinimui 
apmokėtą voką. Prašome 
kvitą užpildyti ir neatidė
liojant pasiųsti.

Solidarumo įnašas yra pa
grindinės LB pajamos, ku
rios panaudojamos lietuvy
bės ugdymui bei stiprini
mui — kas ir yra pagrindi
nis LB uždavinys. Jūsų 
įneštas doleris tam tikslui 
ir bus sunaudotas •

Abiejų Apylinkių Valdy
bų susitarimu, nevaržoma 
kas kokiai Apylinkei nori 
priklausyti.

Dėl adresų pasikeitimo ar 
jų neturėjimo, nevisiems 
tautiečiams minėti kvitai 
išsiuntinėti. Asmenys, ne
gavę paraginimo, solidaru
mo įnašą prašomi siųsti 
Valdybos iždininkui Juozui 
Kalvaičiui, 977 Maud St., 
Cleveland, Ohio 44103 arba 
įnešti Superior Savings and 
Loan Assn. mūsų einamon 
sąskaiton (Account) nr. 
12529 paliekant savo pavar
dę, adresą ir įmokėjimo su
mą. Be to, kiekvieną sek
madienį, po liet, pamaldų 
solidarumo įnašas priima
mas Šv. Jurgio parapijos 
apatinėje salėje.

LIETUVOS VĖLIAVOS, Ame
rikos, Ohio valstijos ir tautybių 
vėliavos. 12”xl8”. Po $1.00.

Telefonas 321-1795.

Demonstravęs filmą J. Dunduras ir slidinėjimo instruktorius A. 
Benas davęs studentams praktiškų patarimų.

Juškėnaitė, Giedrius Lazdinis ir Milda Jokubaitytė suRamunė ................................
slidėmis prie slidinėti kviečiančio plakato!

• Frick, kuriam yra 54 
metai amžiaus, per 30 me
tų išlaikė vienodą svorį 176 
svarus dėka dietos, kurios 
paslaptį nešiojasi. Jau 30 
metų, kai jis dalyvauja Ice 
Follies programose ir drau-

Šiais metais nuo vasario 22 iki kovo 2d, Clevelande Public Audi
torium vykstančioje gėlių ir namų parodoje clevelandiečiai turės 
malonumo matyti skulptoriaus Clarence Van Duzer sukurtą 90 pė
dų fontaną, kuris sunaudoja 12 tonų vandens per dvi minutes, ap
šviestas besikeičiančiomis šviesomis ir pritaikyta muzika. Tai lyg 
savotiškas vandens baletas.

VIENINGOS KOVOS 
KELIU

savo gretų visas subversy- 
vines piktžoles, kurių šak
nys maitinamos okupanto 
sultimis ar savanaudiškumo 
syvais.

Politinės emigracijos eg
zistenciją įprasminkime pa
sišventusiu tarnavimu pa
vergtos tautos interesams. 
Suremkime pečius politinei 
ir bendruomeninei veiklai ir 
susirikiavę po Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vėliava paspartinki
me savo žingsnius darbo, 
kovos ir aukos keliu į laisvę.

Darbas už pavergtuosius 
brolius tegaivina rankas ir 
širdis. Kova už laisvę teat
naujina tikėjimą lietuvių 
tautos nemarumu ir jos di
dybe. Auka už Tėvynę te- 
įprasmina skaudų emigra
cijos likimą. Meilė broliams 
ir Tėvynei tebūna visos mū
sų veiklos ir šaltiniu ir ži
bintu kelyje j laisvą, nepri
klausomą, demokratinę ir 
krikščionišką Lietuvos val
stybę.

LKDS
Centro Komitetas

pasišvęs- 
kovai už

jaunimui 
kovų sa-

REIKALINGA NAMŲ 
RUOŠOS DARBAMS

Gydytojo šeimoje. Gy
venti kartu ar atskirai. Duo
damas kambarys ir vonia. 
Cleveland Heights. Skam
binti po 4 v. p. p. 932-1144.

(13-14)

ge su kitais tos grupės ar
tistais jį matysime Cleve
land Arenoj nuo vasario 25 
iki kovo 9 d.

Vasario 16-sios ^šventės 
— 51 jų nepriklausomybės 
atstatymo metų proga — 
Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos Centro 
Komitetas kviečia visus 
krikščionis demokratus ir 
visus po pasaulį išblaškytus 
lietuvius iš naujo 
ti nepailstančiai 
Tėvynės laisvę.

A t s k leiskime 
nepriklausomybės
vanorių kūrėjų, tautos su
kilimo partizanų, miško bro
lių, Sibiro ii' koncentracijos 
stovyklų kankinių aukos 
prasmę. Įdiekime jų širdyse 
tos visa išskaistinančios au
kos sėklas, kad jos sudygtų 
ir išsiskleistų tokiais pa
čiais tauraus žmoniškumo ir 
didžios meilės žiedais, kurie 
laisvės kovotojų aukoje vi
siems amžiams pašventė ir 
laisvę ir nepriklausomybę.

Atverkime savo širdis 
pavergtajai tautai ir pa
švęskime savo gyvenimą 
jos naudai ir gerovei. Pa
naudokime visas progas vi
sais galimais būdais padėti 
pavergtiesiems broliams jų 
tylioje ir šventoje kovoje 
prieš okupantą.

Nedarykime 
galėtų kenkti 
tautos kovai už 
sispirkime
liaus okupanto vilionėms ir 
žabangoms. Atskleis k i m e 
visus okupanto būdus ir 
priemones suskaldyti kovo
jančią išeiviją. Išjunkime iš

PARDUODAMAS NAMAS
Prie Naujosios parapijos, 

E. 185 g. apsipirkimo cent
ro. Randasi ramioje gatvėje 
prie Nottingham Rd. Vie
nas miegamasis arba darbo 
kambarys apačioje, 3 dideli 
miegamieji viršuje. 1% vo
nios. Valgomasis kambarys. 
Puikiai išremontuota virtu
vė su pečium ir indams 
plauti mašina. Būtinai pa
matykite ir įsitikinkite.

Tel. 486-2747.
FLORENCE M. ROME 

REALTY 
18202 Marcelin Rd.

(13-18)

nieko kas 
pavergtos 

laisvę. At- 
visoms Krem-

HEJ.P WANTED MALĖ
WANTED IST CLASS SKILLED

MACH1NISTS
For Ist & 2nd shift 

TURRET LATHE 
F.NGINE LATHE 

W & S AUTOMATICS 
BRIDGEPORT MILLS 

Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up work frorn Blue 
Prints & Close Tolerance. 
Steady work, and fringe benefits.

SATURN INDUSTRIES 
26067 Groesbeck, Warren, Mich.

313 — 773-4300
(6-15)

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: S,MC‘ ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

LX
HOME and 

REMODELING 
LOAN S• • • •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

SHEET METAL
MECHANICS

Experience in layout prototype 
and sample part fabrication.

STEADY WORK
GOOD FRINGE BENF.FITS 
NO AGE RF.STRK'TIONS

M. N. METAL PRODUCTS 
CORP.

1300 E. 9 Mile Rd. 
Hazel Park, Mich.

313 — LI 1-4050 or JO 4-5986
(13-171

FITTERS
WELDERS
TRAINEES

ELECTRIC EYE BURNF.RS 
Qualified for top paying jobs. Long 
program. Steady vvork. F.xcellenl 
vvorking conditions.

Day and Afternoon Shift

CUSTOM FABRICATORS
15720 Dale

(Near Telegraph Ac Fenkell)
Detroit, Mich.

(10-19)

VLIKAS DIDELI 
DĖMESĮ SKIRIA 

INFORMACIJAI
Praėjusių Lietuvos 

Laisvės Kovos Me;ų Vy
riausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto išlaidų 
apyskaitoje paaiškėjo 
bendra išlaidų suma — 
$30,092,13.

Vliko seimui pateik
tajame vicepirmininko 
J. Audėno pranešime bu
vo pabrėžta, kad Vliko 
darbe didžiausias dėme
sys buvo skirtas infor
macijai. Tai atitinkamai 
atsispindi ir išlaidų apy
skaitoje. Tolydinė in
formacija skleidžiama 
per ELTOS biuletenius, 
kurių 1968 metais buvo 
leidžiama septyniomis 
(anglų, prancūzų, vokie 
čių, italų, ispanų, ara
bų ir lietuvių) kalbomis, 
atsiėjo $16,477.37, tai 
yra 54.82% visos išlaidų 
sumos.

Buvo išleista eilė ir 
vienkartinių leidinių 
(kiek jų dar galima gau
ti ir panaudoti, — skel
biama spaudoje). Jie vi
si tais metais atsiėjo 
$6,157.64 — 20.40%. Be 
to, informacijos į Lietu
vą rengimas ir perteiki
mas — $3,656.00 —
12.18%.

Iš viso, šiose trijose 
išlaidų informacijai po
zicijose susidarė išlai
dų $26,291*01, arba visos 
išlaidų sumos 87.4%. Li
kusieji 12.6% arba $3, 
801.12 buvo: atlygini
mams — $2,040.00
(6.8%), paštui, telegrafui 
telefonui — $617.31
(2.03%) ir įvairiems ki
tiems reikalams — $911. 
36 (3.02%).

Informacijos skleidi
mo svarba nesumažės 
nei šiais, nei tolesniais 
metais. Priešingai, dar 
tebereikia ją plėsti ir ge
rinti. Tai reikalauja ne 
mažiau, o daugiau išlai
dų. Informacijai stipriau 
paremti, Vlikas ir Tau
tos Fondas telkia ypatin
gus rėmėjus. Būtent, 
kviečia šiuo sumetimu 
skirti Tautos Fondui kas 
met bent 25-kių ar dau
giau dolerių įnašą. Ypa
tingiesiems rėmėjams 
per ištisus atitinkamus 
metus siunčiami lietu
viški ELTOS biulete
niai (360 puslapių per 
metus), tai yra, jie tam
pa lyg lietuviškųjų 
ELTOS biuletenių gar
bės prenumeratoriai. 
Bet jų įnašo didžiuma 
tenka ne lietuviškųjų biu
letenių, o visoms kitoms 
minėtoms informacijos 
skleidimo išlaidoms ap
mokėti. Tokių ypatingų 
rėmėjų jau yra 74. Dalis 
jų įmoka įnašus po 50 ir 
net po 100 dolerių. Jie re
mia vieną iš svarbiausių 
Lietuvos laisvės bylos 
reikalų. (ELTA)

Jei "EGLUTĘ” užsakysi 
Vaikui džiaugsmą padarysi - 
Skantant nuotykius Pupučio 
Valandos pavirs minutėm.

BOX MAKER
BOX MAKER ADJUSTORS 

Splcndid opportunities for men vvith 
rxperience on gluing machines for 
folding boxes. Will consider training 
men m paper and related industries. 
Phone Mr. Vizkeletv. 3 I 3-34 I -1 22 I. 
Wolf Detroit Envelope Co., 14700 
Dexter Blvd.. Detroit, Mich. (14 I7>

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

• Rūtelė, G. Česienės. Li
tuanistinių mokyklų antra
jam skyriui skaitymai. Iš
leido JAV LB Kultūros 
Fondas.

• Ateitis. Lietuvių kata
likiškojo jaunimo žurnalas 
nr. 10, 1968 m. gruodis. 
64-09 56th Rd., Maspeth, 
N. Y. 11378.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus iždininkas Jurgis 
Miežaitis atsiuntė 200 dole
rių su pranešimu:

"Visuotino susirin kimo 
nutarimu ir skyriaus valdy
bos pavestas siunčiu 200 
dol. tuo papildant Elizabe
tho skyriaus įnašus Vilties 

Draugijai nuo 300 dol. iki 
500 dol.’’.

ALT S-gos 
skyriui už paramą Dirvai 
Vilties Draugijos Valdyba 
ir Dirva nuoširdžiai dėkoja.

• Kęst. Mackevičius iš
Vakarų Vokietijos atsiuntė

Naujoji Tautos Fondo atstovybė Toronte. Sėdi iš kairės: vice- 
pirm. A. FiraviCius, pirm. J. Švėgžda, ižd, P. Morkūnas. Stovi: 
spaudos informacijos reikalams I. Stanulis, vajaus reikalams inž. 
V. Luima, sekr. V. Montvila ir vajaus reikalams K. Monglicas.

P. L. B. Valdybos Pirmininkui
A. A.

JUOZUI J. B AČIUNUI
poniai BAČIŪNIE- 
bei buv. bendradar-

mirus, Jo žmonai
NEI, artimiesiems 
biams nuoširdžią užuojautą reiškia

Venezuelos Lietuvių Savišalpos 
Bendruomenė, 

VLIKo Atstovybė Venezueloje 
ir

P.L.B. III-jo Seimo Venezuelos
Atstovai

Mielam Kolegai

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI

mirus, jo žmoną BRONĘ, sūnų dr.

GINTAUTĄ, dukrą DANUTĘ ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučia

Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

Valdyba

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Sme
tonos našlei kilniadvasiai bendrų išeivės naštų ne
šėjai

SOFIJAI SMETONIENEI 
mirus, Jos sūnui adv. JULIUI ir šeimai, dukrai 
MARIJAI ir pulk. ALOIZUI VALUŠ1AMS, giliau
sią užuojautą reiškiame

Marija Aukštaitė ir sūnūs

Mieliems ANTANINAI ir JUOZUI LIUTKO- 

N1AMS Jų mylimai dukrai

PRAKSEDAI SAULYTEI 
STANKEVIČIENEI

mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Ona ir Pijus Vaičaičiai

pašto perlaida prenumeratą 
nepažymėdamas pilno adre
so, tad jam siųstas laikraš
tis grįžo. Prašome pranešti 
mums tikiu adresą, kad ga
lėtumėme Dirvą siuntinėti.

• Inž. Gerimantas ir Da
nutė Penikai vasario 5 d. 
susilaukė dukrelės. Geri
mantas Penikas yra veiklus

Elizabetho jaunųjų akademikų atsto
vas, foto menininkas, laik
raščių foto bendradarbis.

• Premjera ”DANOS”, 
komp. J. Gaidelio operos, 
įvyks š. m. balandžio 12 d., 
Chicagoje, Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kiti spek
takliai — bal. 13 ir 19 d.d. 
Libretas — S. Santvaro. 
Dirigentas — A. Kučiūnas. 
Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras, A. Bra
zis ir J. Vaznelis. Rėžis. — 
P. Maželis. Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago. Telef. PR 8-4585. 
Užsakant paštu — siųsti 
čekį: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: 
je: 8, 6.50 ii- 5 dol. Balko
ne: 7, 5 ir 3 dol. Premjerai 
— visi bilietai 1 dol. bran
gesni.

Chicagos Lietuvių Opera

Partery-

Mokytoja Alicija Rūgytė ir is
torikas dr. J. Jakštas iš Cle
velando susitikę Chicagoje Bal- 
zeko kultūriniame muziejuje is
torinių knygų skyriuje. Muzie
jų kasdien aplanko daug žmo
nių iš Įvairių vietų. Muziejaus 
patalpos yra 4012 Archer Avė.

Pagerbkime tuos, kurie 
gyveno ir mirė Dievui ir 
Tėvynei.

Lietuvos kankinių koply
čia šv. Petro Bazilikoje Ro
moje laukia kiekvieno lietu
vio atsiliepiant sava auka. 
Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
Lithuanian Martyrs’ Cha- 

pel Fund, 2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629.

• LB Marąuette Parko 
Apylinkės Valdyba prane
ša, kad Jurgis Petraškevi
čius yra išrinktas naujuoju 
Marąuette Parko LB iždi
ninku. Lietuviai, priklausą 
Marąuette Parko apylinkei, 
solidarumo mokestį malo
niai prašomi siųsti arba 
mokėti šiuo adresu:
So. Maplevvood Avė., Chi
cago, 111. 60629.

6825

Lieuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis atidaro Chicagoje Jau
nimo Centre Klaipėdos uosto mugę, kurią surengė Liet. Jūrų Skau
tuos Juodkrantės ir Baltijos tuntai, šalia konsulo stovi jūrų skautų 
vadovai S. Lukauskas, A. Gasnerienė ir D. Bylaitienė.

M. Nagio nuotrauka

Los Angeles ALT delegacija pas Los Angeles miesto burmistrą 
Samuel Yorty, kuris Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dieną 
-- Vasario 16-tą — paskelbė Lithuanian Independence Day, tuo rei
kalu išleisdamas proklamaciją, ir vasario 14 dieną leido prie mies» 
to rotušės su iškilmingomis ceremonijomis iškelti Lietuvos vėlia
vą. Stovi iš kairės: A. Skirius, Bern. Brazdjionis, D. Razutytė, 
Lietuvos konsulas dr. J.J. Bielskis, burmistras Samuel Yorty, O. 
Razutienė, V. Čekanauskas.

IŠ ALT S-gos PHILADELPHIJOS 
SKYRIAUS VEIKLOS

ALT S-gos Philadel- 
phios skyriaus visuoti
nis metinis susirinki
mas, įvykęs š.m. vasa
rio 9 d. 3 vai. p.p. Li- 
berty Federal Savings 
& Loan Assoc. patalpo
se paliko draugiško ir 
veržlaus vieneto įspū
dį.

Minutės susikaupimu 
buvo pagerbti: neseniai 
miręs ALT S-gos gar
bės narys ir PLB pir
mininkas J. Bačiūnas, 
skyriaus narys B. Bui- 
nys, kad ir sunkios li
gos pakirstas, bet iki 
paskutinio atodūsio be
sisielojęs lietuviškuoju 
reikalu, — ypač jauni
mo ateitimi. Pagerbti li
ko ir anksčiau mirę sky
riaus garbės nariai A. 
Kanin - Kaniušis, A. Tva- 
ranavičius bei nariai J. 
Bakuckas, K. Vidzikaus- 
kas, J. Vaivada, K. Ado
maitienė, P. Jeskelevi- 
čius, Saulius Česonis.

Tiek skyriaus pirmi
ninko V. Gruzdžio, tiek 
iždininko P. Didelio pra
nešimai buvo įdomūs ir 
su dėmesiu išklausyti. 
A. Dilbos perskaitytas

• Muzikas I’etras Armo
nas, Dainavos Ansamblio 
dirigentas, ALRK Vargoni
ninkų ir Muzikų Sąjungos 
yra pakviestas IV-tosios 
Dainų šventės Muzikinės 
Komisijos vadovu ir Reper
tuaro Komisijos pirminin
ku. Muzikinę Komisiją su
daryti pavesta P. Armonui, 
o Į Repertuaro Komisiją na
rius numatė Sąjunga. Abi 
šios Komisijos veiks JAV 
LB Centro valdybos suda
ryto IV-tajai Dainų šven
tei ruošti organizacinio vie
neto rėmuose. Muzikinės 
Komisijos vadovui šiame 
vienete yra numatytos vice
pirmininko pareigos. 

revizijos aktas patvir
tino skyriaus valdybos 
rūpestingumą, o išskir
tinai iždininko P. Dide
lio pareigingumą, apie 
ką aiškiai byloja arti 
900 dol. likutis, nors 
skyrius ir yra padidinęs 
savo įnašą Vilties d-jai 
$100 bei paskyręs Lietu
vos Nepriklausomybės 
Fondui $25.00, Lietuvos 
Karo invalidams $25.00 
ir vietos Bendruomenės 
Balso radijo valandėlei 
$25.00.

Skyriaus suruoštasis 
dailiojo žodžio — And
riušis, Gustaitis, Sant
varas — vakaras il
gainiui liko atsilankiusių 
jų širdyse.

Skyrius įvertindamas 
lietuviško žodžio ir spau
dos įnašą mūsuose, sa
vo metu, per vietos Bend
ruomenės Balsą, paskel
bė, išmokėsiąs už kiek
vieną korespondenciją 
ar nuotrauką, tilpusią 
Dirvoje apie vietos lie
tuviškąjį gyvenimą ar
ba išskirtinai apie sky
rių, bet kurioje lietuviš
koje spaudoje, skyriaus 
skirtą atlyginimą. Tie
sa, nedidelis tas atlygi
nimas, net skurdokas, 
- et. už eilutę arba $1.00 
už nuotrauką -- bet pats 
mostas vertas dėmesio, 
o jaunimui paskata. Šios 
minties pradininkui J. 
Česoniui priklauso vi
suomenės deramas dė
mesys. Malonu pastebė
ti, kad už koresponden
cijas daugiausiai atiteko 
prof. J. Tuzinui, toliau
J. Bobeliui, P. Mitalui,
S. Jurskytei ir K. Či- 
kotai ir V. Gruzdžiui. 
Gražu, kad skyrius sa
vo įsipareigojimą pra
tęsė dar metams. Tai
gi, rašykime, fotogra
fuokime...

Malonią staigmeną su
darė, ankstyvesniai val
dybai pasitraukus, o 
naująją renkant, narių 
pareigingumas: anksty
vesnis nerangumas, ven
gimas pareigos, išsisu
kinėjimas likopraeičiai. 
Į naują valdybą buvo iš
rinkti: J. Česonis, P. Dl- 
delis, A. Jonys, V. Ma
tonis ir B. Vigelis. Kan
didatais — G. Dilbienė 
ir J. Kaulinienė. Į revi
zijos komisiją: A. Dilba,
K. Kazlauskas ir J. Lu
šaitis.

Nuotaikingam susirin
kimui baigiantis ALT S- 
gos Rytų Apygardos pir
mininkas V.Gruzdyspa- 
informavo apie L.N. Fon
do, kuriam pirmininkam 
ja visuomenininkė E. Če- 
kienė, veikalo "LITHU
ANIA" autoriaus ir re-

daktoriaus, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjo 
Šveicarijoje dr. A. Ge
ručio ir autorių prof. 
J. Puzino, prof. J. Jakš
to, dr. A. Budreckio ir 
min. S. Lozoraičio — 
pagerbimą, kuris įvyks 
š.m. kovo 23 d., sekma
dienį, Le Cordon Bleu 
salėje, Jamaica Avenue 
ir 96 gatvės kampas, 
Woodhaven, New Yor
ke ir kvietė gausiai da
lyvauti. Reikia tikėtis, 
kad nariai atkreips rei
kiamą dėmesį.

Į artėjantį Sąjungos su
važiavimą atstovais nu
matyti B. Vigelis, Č. Ta
mašauskas, V. Matonis, 
A. Jonys, V. Gruzdys, P. 
Didelis ir J. Česonis.

Nariams pareiškus 
brandžių minčių bei pa
geidavimų, susirinki
mas buvo baigtas.

Visuotiniam metiniam 
susirinkimui pirminin
kavo A. Jonys, sekreto
riavo — G. Palaitis.

Po susirinkimo darbš
čiųjų ponių buvo suruoš
tos vaišės, kurių metu 
skyriaus pirmininkas V. 
Gruzdys šiltu žodžiu pa
sveikino peržengusius 
60 metų slenkstį sky
riaus narius P. Mitalą, 
J. Lušaitį ir G. Palaitį, 
įteikdamas skyriaus na - 
rių pasirašytą Sibiro kan
kinės Stefanijos Rūkie
nės parašytą, Vilties 
draugijos išleistą knygą 
"Vergijos Kryžkeliuo
se". Buvo ir daugiau 
sveikinimų, į kuriuos at
sakė abu dalyvavę "kal
tininkai": J. Lušaitis ir 
G. Palaitis. Vaišes paį
vairino nuotaikingai pa
deklamuodama J. Kauli- 
nienė, o taip pat ir G. 
Palaitis bei, žemaitiš
ka tarme, J. Bobelis.

Į vaišes atsilankė ir 
Philadelphijos Spaudos 
klubo pirmininkas K. Či- 
kotas (jis tarė ir žodį) 
bei Bendruomenės Balso 
vadovas H. Savickas. Šil
tai visų buvo sutiktas 
ir neseniai iš Vietnamo 
grįžęs, bet kiek pavėla
vęs, ltn. J. Matonis.

Susitvarkę reikalus su 
"kietuoju" iždininku, ne
noromis skirstėmės na
mo, pilni gerų norų ir 
vilties. (a.j.j.)

HELP WANTED MALĖ
DIE MAKERS 

LATHE HANDS 
M ACH IN E R EPĄ IR M EN 

Pernutnent position, 2nd shift, jour- 
nryman’.s card neces.sary.

BORG * BECK DIV.
1250 1 Chrysler Freeway 

Detroit, Mich.
An I <|ual Opportunity Employer

(12-21)

GENERAL HELPER
NO F.XPERIF.NCF. NECESSARY. 

STEADY \VORK,
SEE MR. SCHALLLR.

CADMET CORP.
2080 1 RYAN RD.. \VARRF.N, MICII.

(8-15)

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

Mušt be able to build dies from 
parts prinls, top wages paid, and 
benefits.

Apply in Person 
CASS MACHINE CO.

691 Antoinctte, Detroit, Mich.
(11-20)

MILL OPERATORS
VU r have iinmedialr openings for jour- 
nryrnen mill operators or men with 8 
vears mill experience.

ALSO

MACHINE BU1LDERS
Immediate openings for expericn< < d 
machine builders. Men with addi- 
tional experience and knovvledge m 
hydraulics are preferred.
lf you are looking for a job wilh 
good wages. excellenl benefis and 
diversified and challenging vvork ap
ply at:

Micromatic Hone Corp.
«I 00 SCHOOLCRAFT 

DETROIT. MICH. 
<3I3> WF. 3-7835 

An l.qual Opportunity Emplover 
(14-16)
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