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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STUDENTŲ RIAUŠĖS
KAS JAS KELIA: NESUSIPRATIMAS AR SĄMOKSLAS?

Pereitą savaitę vėl 
daug girdėjome apie stu
dentų riaušes. Ne tik 
čia, JAV-bėse, bet ir Ka
nadoje, Vokietijoje ir Is
panijoje. Kad jaunimas 
kartais maištauja —na
tūralu ir dažnai net kiek 
naudinga, jei kas verčia 
susirūpinti, tai daugiau 
suaugusių rekacija į tas 
riaušes. O jos matėme 
įvairiausios. Vienur, 
kaip San Francisco — 
buvo ieškoma policijos 
talkos nenuoramom su
valdyti, kitur, kaip Chi
cagos universitete buvo 
sėkmingai pasyviai iš
laukta dvi savaitės iki 
riaušininkai patys apsi
sprendė apleisti okupuo
tą universiteto raštinę. 
Atrodo, kad ne vienodą 
elgesį iššaukė ne vieno
das riaušininkų įvertini
mas.

Kas jie? Pasaulinio ko
munistinio sąmokslo da
lyviai ar įrankiai, be
pročiai ar šiaip padau
žos? Manyti, kad visi ne
ramumai yra Maskvos 
ar Pekino darbas, būtų 
tikrai per didelis kredi
to davimas tų kr aštų'apa- 
račikams’, nors vienur 
ar kitur jų ranka gali 
būti įžiūrėta. Iš dalies 
galima sutikti, kad dalis 
riaušininkų yra psichi
niai nesveiki, kad jie yra 
paranoikai. (Paranoia 
yra tokia dvasinė liga, 
kuria sergą asmenys ken
čia nuo persekiojimo bai
mės, pavydo ir savęs 
pervertinimo). Reikia at

Okupacijoj ir laisvėj gyvenančių
lietuvių bendradarbiavimas

Lietuvos 
Komiteto

Vyriausio 
Išlaisvinimo 
Taryba, vykdydama 1968 
m. gruodžio 7-8 d. Vli
ko seimo pavedimą ir 
remdamasi seimo posė
džiuose atstovų pasisa
kymais, savo 1969 m. 
vasario 1 d. posėdyje 
priėmė šias išvadas pa
vergtųjų ir laisvųjų lie
tuvių bendravimo klau
simu:

Pavergtoje tėvynėje 
esantieji ir laisvajame 
pasaulyje gyvenantieji 
lietuviai yra reikalingi 
tarpusavio ryšio, nes vie
nų su kitais bendravi
mas stiprina ištvermę, 
Lietuvos valstybingumo 
idėją, iš priespaudos iš
sivadavimo ryžtą ir pa
deda išlaikyti dvasinę, 
kultūrinę bei tautinę ta
patybę.

Abišalio bendravimo 
kliūtys yra Sovietų Są
jungos klasta ir smurtu 
Lietuvai primestoji ir 
tebetęsiama okupacija. 
Okupantas įvairiausiais 
būdais natūralią abipu
sę dvasinių, kultūrinių 
ir tautinių vertybių apy
kaitą ir stengiasi lietu
vių bendravimą išnaudo
ti savo kėslams:

(a) pripratinti paverg
tąjį ir laisvąjį prie So-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

amžiaus jaunuolis 
universitetą ir

8 milijonuose stu- 
galima visokių

siminti, kad tokioje Ame
rikoje kas trečias atitin
kamo 
lanko 
tuose 
dentų 
rasti. Be to, iš viso nė 
viena pasaulio politinė 
ūkinė ar socialinė siste
ma nėra visai tobula. 
Visur galima įžiūrėti ir 
skriaudos ir neteisybės. 
Ir praktiškai visur ir vi
sados reikia budėti, kad 
sistema nenuskriaustų 
paskiro žmogaus.

Bet su tuo ir sutinkant, 
reikia pastebėti, kad dau
guma studentų riauši
ninkų reikalavimų neiš
laiko kritikos.

Galima sutikti, kad 
studentų aktyvu s dalyva
vimas universitetiniame 
gyvenime yra sveikinti
nas, tačiau vargu ar būtų 
naudinga, jei jie turėtų 
balsą profesorių samdy
me dėl tos paprastos 
priežasties, kad jiems 
būtų labai sunku nuspręs
ti, kas iš tikro yra kom
petentingas ir kas ne. 
Jei jie tai žinotų, jiems 
nereiktų mokytis.

Kitas dažnas riaušinin
kų reikalavimas yra įs
teigti specialių negrų 
mokslų katedras ir fak
tinai negrų studentus ne
integruoti, bet juos su 
privilegijomis išskirti. 
Galima suprasti, kad neg
rų istoriją baltieji pro
fesoriai negalėtų dėsty

vietų Sąjungos jėga Lie
tuvoje sudarytos dabar
tinės politinės padėties,

(b) kelti laisvuosiuose 
lietuviuose tarpusavio 
nesantaiką,

(c) mažinti lietuvių 
tautos iš prievartos Iš
sivadavimo pastangas 
bei ryžtą ir

(d) siekti tarptautinio 
Lietuvos aneksijos pri
pažinimo.

Pavienių asmenų ir 
grupių kelionės, apspren
džiamos ir tvarkomos 
okupanto, į pavergtą Lie
tuvą ir iš Lietuvos į lais
vąjį pasaulį, slepia tas 
pačias okupanto užma
čias ir yra jo mėgina
mos panaudoti 
lams.

Vyriausio 
Išlaisvinimo
Taryba prašo laisvuo
sius lietuvius neprarasti 
budrumo ir laikytis at
sargumo, kad neapdai
rūs veiksmai nepatarnau- 
tų okupanto siekiams; 
kviečia veikliai stiprin
ti lietuvių tautai naudin
gą ryšį su pavergtais 
broliais, abipusiu asme
niniu pagrindu, o išky
lančias abejones aiškin
tis su Vyriausiu Lietu
vos Išlaisvinimo Komi
tetu. 

savo kės-

Lietuvos 
Komiteto

ti su tokiu entuziazmu 
kaip juodieji, jei tų iš 
viso būtų pakankamai, 
bet istorija, ypač univer
sitete dėstoma, turi rem
tis daugiau tiesa, kaip 
sentimentais ar profe
soriaus odos spalva.

Tai, rodos, turėtų bū
ti visai aišku, bet vis- 
dėlto tie kiekvienu at
veju nevisai protingi rei
kalavimai randa daug 
simpatijų ir plačios stu
dentijos tarpe ir už tat 
universiteto administra
cijos vengia iš pat pra
džių Šauktis policijos 
talkos, nes tosios pasi
rodymas tik sukeltų dar 
daugiau neprotingos aist
ros. Ta plačios studentir 
jos ir administracijos re
akcija sukelia daugiau 
rūpesčių negu mažų 
grupelių reikalavimai.

Mat, kiekviena kapitu
liacija prieš smurtą, 
nors tai būtų tik univer
siteto kurių nors patal
pų 'okupacija', anksčiau 
ar vėliau veda prie cha
oso, iš kurio galų gale 
išplaukia žiauriausia ti
ronija. Taip atsitiko 
prancūzų revoliucijos 
eigoje, taip buvo Rusi jo* 
je, kur Lenino mestas 
šūkis: "Visa valdžia ta
ryboms (sovietams)" 
daug kam atrodė labai 
patraukliai, bet greitai 
pasibaigė negausios bol
ševikų partijos vadų dik
tatūra. Panašios aplin
kybės privedė ir Hitle
rio įsiviešpatatavimą Vo
kietijoje.

Iš to prašosi išvada, 
kad plačioji visuomenė 
ir jos išrinkta valdžia tu
ri visomis priemonėmis 
priešintis smurtui ir sau
valei, nes kitaip ji nepa
teisina savęs pačios.

Žinia, ne kiekviena nu
sistovėjusi santvarka 
yra gera ir nekeistina ir, 
jei nekelsi riaušių, taip 
ir nežinosi, ar ji tikrai 
gera ir daugumai priim
tina. Iš dabartinės visuo
tinos reakcijos į studen
tų neramumus laisvame 
pasaulyje neatrodo, kad 
čia situacija būtų pri
brendusi revoliucijai, 
nors kai kuriuose sluoks-- 
niuose parodytas abejin
gumas sukelia tam tikro

— Pažiūrėkim, kokia bus jo reakcija!....

vaizdai iš Clevelande įvykusio Vasario 16 minėjimo. Viršuje Amerikos Lietuvių Tarybos Centro Val
dybos pirmininkas inž. E. Bartkus kalba. Apačioje dalis svečių. J. Garlos nuotrauka

Pilna publikos didžiulė 
naujos parapijos salė suda
rė jaukią nuotaiką Cleve
lando ALT skyriaus rengta
me Lietuvos Nepriklauso
mybės 51 metų minėjime.

Minėjimo diena sekma
dienį buvo pradėta 9:45 vai. 
ryto iškėlimu Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų prie nau
jos parapijos bažnyčios, su- 
giedant Lietuvos himną.

Mišios naujos parapijos 
bažnyčioje buvo 10 vai. ry
to. šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje mišios buvo 10:30 
vai. Abiejose bažnyčiose or

rūpesčio. Kaip sakėm, 
Rusijos šviesuomenė ne
sitikėjo Stalino, Vokieti
jos — Hitlerio, o visdėl- 
to jie atėjo. 

ganizacijoms dalyvauj ant 
su savo vėliavomis.

Iškilminga minėjimo pro
grama įvyko naujos para
pijos auditorijoje, prade
dant 4 vai. po pietų. Pro
gramą pradėjo ALT sky
riaus pirmininkas inž. R. 
Kudukis. Įspūdingas vaiz
das buvo įnešimas Lietuvos 
vėliavos, kurią lydėjo apie 
20 suaugusių ir jaunimo su 
savo organizacijų vėliavo
mis. Vėliavos buvo pastaty
tos scenoje programos me
tu.

Amerikos himną sugie
dojo I. Grigaliūnaitė. Lietu
vos himną su ja giedojo vi
sa publika.

Kun. K. žemaitis paskai
tė šventei pritaikintą invo- 
kaciją.

Pirmininkas R. Kudukis 
plačiau paaiškinęs minėji

mo reikšmę ir pastangas bei 
viltis tautos laisvės ateičiai, 
vedė toliau programą.

C 1 e v e 1 ando burmistro 
Stokes atstovas Andrew 
Dono paskaitė burmistro 
proklamaciją skelbi a n č i ą 
Vasario 16-tą Lietuvių die
na Clevelande. Antrą pro
klamaciją, nuo Ohio guber
natoriaus Rhodes perskaitė 
Ingrida Bublienė.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo ALT Centro pirmininkas 
inž. Eugenijus Bartkus iš 
Chicagos. Jis paskaitė iš 
Washingtono gautą Lietu
vos Pasiuntinybei įteiktą 
Valstybės Departamento se
kretoriaus William Rogers 
raštą išleistą Vasario 16-tos 
proga. ALT pirmininkas 
plačiau nušvietė ALT veik
lą 28 metų bėgyje vestą, ta 
kryptimi kokia ALT dar
buojasi Lietuvos laisvinimo 
byloje ir iki šiai dienai. Pa
minėjo kitų organizacijų 
pasimojimą pasinaudoti šios 
šventės proga savo iždui pa
didinti, nors tradiciniai Va
sario 16-tos rengimais au
kos turėtų eiti ALT veiklai 
remti. Nurodė svarbą ir rei
kalą prasigyvenusiems mū
sų profesionalams įsijungti 
į Lietuvos vadavimo darbą, 
kuriam reikalinga daugiau 
ir daugiau visų lietuvių pa
ramos, nes be pinigų daž
nai praeina kai kurie žygiai 
neparemti ir neišnaudoti.

šiame minėjime dalyvavo 
atstovai latvių, estų, vokie
čių, vengrų, kroatų, čekų 
atstovas, apskrities audito
rius Ralph J. Perk, Tauty
bių Sąjūdžio pirmininkas, 
pasakė trumpą kalbą apie 
reikalingumą visoms tauty
bėms vieningai dirbti ir ko- 

(Nukelta į 7 psl.)
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KOKIU KELIU ŽINIOS 
PASIEKDAVO MASKVĄ?

Kad Roessleris nau
dojosi šveicarų žvalgy
bos informacijomis ma
tyti palyginus keletą jo 
siųstų Maskvon praneši
mų su Hausamanno ra
portu šveicarų vyriau
siam armijos štabui.

Štai viename, kurį 
Aleksandras^ Rado pa
siuntė Maskvon 1943 m. 
balandžio 17 d. beveik 
žodis žodin kalbama 
apie vokiečių darbo jė
gos mobilizacijos pajė
gumą ir Todto organi
zaciją. Šį raportą Hau- 
samann paruošė su savo 
agentų Vokietijoje pagal
ba. Jis tiek smulkmeniš
kas, jog darosi aišku, 
kad visose vokiečių mi
nisterijose būta pilna 
agentų. Tuo metu, kai 
Gestapo ieškojo gatvė
je "defetistų" ir Freis- 
lerio "liaudies tribuno
lai" pasmerkdavo vokie
čius mirties bausme už 
mažus menkiniekius, 
agentai auščiausiose įs
taigose nepersekiojami 
rinko slaptas karines ir 
ekonomines informaci
jas, kurios kovotojams 
fronte sudarė mirtiną pa
vojų.

Kas jie tokie? Kaip jie 
pradėjo dirbti šveica
rams ir sovietams?

Dar prieš karą švei
carų žvalgybos majoras 
Hausamann Vokietijoje 
suorganizavo slaptą or
ganizaciją žinių rinki
mui dėl šveicarų armi
jos štabo apie hitlerinin 
kų judėjimą. Šito tinklo 
agentai greit įsitaisė ir 
vokiečių kariuomenės va
dovybėje. Tad nuo karo 
pradžios organizacija 
puikiai veikė. Informaci
jos Šveicariją pasiekda
vo iš Berlyno, Koelno ir 
Muencheno diplomati
niuose paketuose arba ne
legaliai pervežant per 
sieną. Daugelis šveica
rų pramonininkų tam tar
navo kurjeriais. Bet pa
tys svarbiausi praneši
mai buvo gaunami tie
siog iš Hitlerio štabo per 
radiją. Tokiu būdu 1940 
m. kovo paskutinėm sa
vaitėm šveicarų vyriau
sias štabas sužinojo vo
kiečių invazijos į Dani
ją ir Norvegiją datą, 
nors vokiečiai ją laikė 
didžiausioje paslaptyje. 
Tada Šveicarijos federa
linė taryba nutarė infor
maciją persiųsti Chur- 
chilliui, tuo metu buvus 

admiraliteto pirmuoju 
lordu, kuris ją gavo ko
vo 30 ir balandžio 3 pa
skelbė vyriausybės po
sėdyje.

Bet ši sensacinga ži
nia, lygiai kaip ir kitos 
informacijos panašaus 
turinio, gautos iš Švedi
jos, buvo atmesta. Prem
jeras Chamerlainas skai
tė ją nepatikėtina. Už 
šimto valandų vokiečių 
kariuomenė okupavo Da
niją ir Norvegiją.

Šis pavyzdys rodo,kad 
agentų informacijos, ko
kios jos galėtų būti svar
bumo, gali pasilikti ne
produktingos, jei centri
nis organizmas nemokės 
jų panaudoti. Tad labai 
svarbu visad žinoti infor
macijos šaltinį, kad ga
lima būtų pasitikėti ar 
nepasitikėti.

Visos Hausamanno gau
tos informacijos yra nu
filmuotos ir dabar yra 
vokiečių kariniam archy
ve. Čia surinkti visi Hau
samanno raportai švei
carų vyriausiam Štabui 
ir iš jų aiškiai matyti, 
kad jis turėjo informa
torių Hitlerio artimiau" 
šių žmonių aplikoje. Hau- 
samannas buvo smulk
meniškai informuoja
mas apie visus karinius 
įvykius Prancūzijoje ir 
Italijoje, lygiai kaip ir 
apie vokiečių karinės 
aviacijos ir ekonomijos 
sunkumus. Jis gaudavo 
visus pranešimus apie 
didesniųjų dalinių kilno
jimus, žinojo apie visus 
laboratorijose daromus 
bandymus su naujais 
ginklais, jo rankose bu
vo skaičiai žuvusių, su
žeistų ar dingusių ka
reivių. Hausamannas tu
rėjo informatorių ir 
Himmlerio aplinkoje. Už
sienių reikalų ministe
rijoje jo agentas turėjo 
užimti raktinę poziciją, 
nes Hausamanno archy
vuose rasti ypatingai 
svarbūs dokumentai ir la
bai svarbių raportų 
siunčiamų Hitleriui fo
tokopijos. Vokiečių am
basadose Berne ir Stock- 
holme irgi sėdėjo jo in
formatoriai. Tad švei
carų vyriausias štabas 
smulkmeniškai buvo in
formuojamas apie visus 
vokiečių planus. Šveica
rijai pasiliekant neutra
liai, tas nebūtų laikoma 
dideliu nusikaltimu, jei 
Rudolf Roessler nebū

tų išnaudojęs tuos lobius 
persiųsdamas Maskvai.

Vokiečių kontražvalgy- 
ba, kai tik iššifravo Alek
sandro Rado telegra
mas, tuoj bandė atideng
ti "Werhterį". Pirmasis 
klausimas buvo pasta
tytas: kaip jo informaci
jos pasiekia Šveicariją?

1942 m. kovo pabaigo. 
je vienas informatorius 
atkreipė kontražvalgy- 
bos dėmesį, kad šveica
rų konsulas Koelne peš- 
dažnai lankosi Šveicari
joje. Dažnumas buvo ma
žiau įtartinas, kiek stai
gumas. Dažnai jis anu
liuodavo pasimatymus, 
kvietimus ir išvykdavo į 
Bazelį, keliaudamas visad 
traukiny, diplomatams 
rezervuotame skyriuje 
ir su savimi turėdavo tik 
paprastą juodos odos 
portfelį.

Kovo 29 d. buvo ban
dyta nelegaliai patikrin
ti jo portfelį. Bet nepa
sisekė. Konsulas buvo 
budrus ir tegalėjo tik 
nufotografuoti portfelį. 
Kas davė galimybę pa
gaminti kitą panašų, kaip 
lašas į lašą, portfelį. 
Per sekančią kelionę bu
vo bandyta portfelius su
keisti. Stoty penki kelei
viai turėjo jį pastumti, 
vienas pagrobti portfe
lį, o kitas mandagiai pa
duoti neva atimtą port
felį. Bet bandymas nepa
sisekė, nes konsulas pa
gal anglų diplomatų 
įprotį portfelį buvo pri- 
sirakinęs prie ran
kos riešo.

Tai buvo naujas ne
pasisekimas.

Dviem dienom pra
slinkus po nepavykusio 
bandymo pagrobti port
felį, majoras Hausa
mann savo generolui įtei
kė raportą apie paskuti
nes Hitlerio vyriausiojo 
štabo instrukcijas dėl 
ruošiamos ofenzyvos. 
Šis dokumentas prasidė
jo šiais žodžiais: "Hitle
rio vyriausias štabas da
vė sekančias instrukci
jas..." ir toliau pažo
džiui buvo išvardintos vi
sos instrukcijos.

Ir taip trims dienoms 
praslinkus po slapčiau
sios pas Hitlerį konfe
rencijos, visi nutarimai 
gulėjo ant gen. Guisano 
stalo, šveicarų štabe. O 
24 valandoms praslinkus 
būtent balandžio 1, Ra-
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chel Duebendorfer jau 
beldėsi į radijo agento 
Ženevoje duris, su pa
ruošta "Doros" telegra
ma "Direktoriui" Mask
voje: "Pirmosios ins
trukcijos apie vokiečių 
vasaros ofenzyvą..."

Įdomi smulkmena: in
formacijos šaltinis ne
buvo "Wertheris", bet 
"Teddy". Tai buvo sutar
tinas vardas informato
riaus, kuris šveicarams 
duodavo informacijas 
daugiausiai sausumos ka
riuomenės vado štabo. 
Tad galima daryti išva
da, jog "Vilko oloje", ne
žiūrint visų sekimų, 
buvo ir daugiau šnipų.

Nuo 1944 metų pra
džios radijo klausimo 
tarnybos ekspertai pra
dėjo įtarti. Jie perėmė 
daugiau kaip tūkstantį te
legramų tarp "Direkto
riaus" ir jo koresponden
tų ir iššifravo didelį skai
čių. Jie žinojo kas yra 
"Direktorius". Kent ir 
Gilbert, jo agentai Pran
cūzijoje ir Belgijoje, jau 
buvo už grotų. Pagaliau 
buvo žinoma ir kas yra 
Rado ir "Lucie". Betnie< 
ko nežinojo, kas teikia in
formacijas iš Hitlerio 
vyriausiojo štabo.

Mauerwalde, prie Ras- 
tenburgo, kur buvo Hit
lerio vyriausias štabas, 
įsitaisė didžiausioje pa
slaptyje specialistai, ku
rie pradėjo kontroliuoti 
visus radiotelegrafinius 
ir radiotelefoninius pra
nešimus. Kelias savai
tes šie specialistai se
kė Hitlerio štabą, bet vel
tui. Ji nesurado nieko 
įtartino. Tai negalėjo bū
ti slaptas radijo siųstu
vas. Tad įtarimas buvo 
nukreiptas į oficialią 
transimisijos tarnybą.

Kai reikėdavo pasiųs
ti per radiją instrucijas 
armijų grupių vadams 
arba armijų vadmas, 
kaip tas buvo daroma? 
Jos buvo siunčiamos ar 
ba tiesiog iš Hitlerio 
štabo, arba per Berlyno 
radiją. Operatoriai gau
davo šifruotą telegramą 
su nurodymu kokia ban
ga perduoti. Jie nežino
jo nei telegramos turinio 
nei kam ji skiriama. Vie
nas jų galėjo lengvai per
siųsti tokią telegramą 
Roessleriui arba Hausa- 
mannui skirtom bangom. 
Žvalgyba atmetė šitą 
hipotezę kaip absurdiš
ką ir neįtikėtiną.

(Bus daugiau)

SHEET METAL 
MECHANICS

Experience in layout prototype 
and sample part fabrication.

STEADY WORK 
GOOD FRINGE BENEFITS
NO AGE RESTRICtlONS 

M. N. METAL PRODUCTS 
CORP.

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

313 — LI 1-4050 or JO 4-5986 
(13-171

1. AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI DO
VANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?

2. AR JŪSŲ GIMINĖS MOKĖJO PAPILDOMUS MUITO 
MOKESČIUS?

3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS Į JAV?
4. AR BUVO DINGE DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO 

GIMINĖMS?
5. AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO, 

KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patarna

vimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu su

darė rimtą reputaciją daugelio patenkintų klientų tarpe 
JAV, taip pat ir giminėms USSR.

Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnau
tojų štabą, dideli visokių prekių pasirinkimą ir PODARO
GIFTS, INC. igaliojimus priimti užsakymus MAISTO — 
PRAMONĖS — DOVANŲ CERTIFIKATUS Sovietų Są
jungos gaminiams.

Dėl informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų Cent
rinę įstaigą arba į Skyrius.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106. Tel. (215) 925-3455
SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTTMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue —......... . 254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Gal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadovv, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________ 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, 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.

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 vie
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.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLRISTO 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 ‘vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

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.)
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TYLA NESUKLAIDINS 
PASAULIO...

Lietuvos Diplo
matijos šefo S. Lo
zoraičio žodis, pa
sakytas per radiją 
Nepriklausomybės 
šventės proga.

Vasario šešiolikto
sios diena nepriklauso
moje Lietuvoje buvo vi
sos lietuvių tautos šven
tė. Tą dieną tauta minė
jo savo didingą valstybi
nę praeitį, savo atstaty
tosios valstybės kūribin- 
gą plėtojimąsi ir savo 
prisirišimą prie lais
vės. Nepriklausomybė, 
tautos paskelbta ir tarp
tautiniai pripažinta, bu
vo reali, nes tautos rei
kalai buvo sprendžiami 
pačių Lietuvių Lietuvo
je ir lietuvių atstovauja
mi nepriklausomai nuo 
svetimųjų nurodymų. Da
bar, Lietuvai esant so
vietų okupuotai, jos rei
kalus sprendžia sveti
mieji, ir dargi ne lietu
viški komunistai, bet 
Kremliaus valdovai, te
žiūrėdami Sovietų Są
jungos interesų, kurie 
yra priešingi Lietuvos in
teresams. Pirmiausiai 
gi jie priešingi Lietuvos 
nepriklausomybei, taigi 
vyriausiai tautos teisei, 
kurios vykdymas yra bū
tina sąlyga apsaugoti tau
tiniam savitumui, kultū
ros pažangai ir materia
linei gerovei, laisvai 
bendradarbiaujant su ci
vilizuotuoju pasauliu. Da-- 
bartinė Lietuvos padėtis 
nesudaro išimties: so
vietai naikina visų vals
tybių laisvę, kurias gali 
pasiekti Maskvos smur
tas.

Štai kodėl okupuotoje 
Lietuvoje sovietai slopi
na kiekvieną atsiminimo 
apie nepriklausomybės 
laikus išraišką ir didelė 
tyla apgaubia kaip tik 
neišdildomą iš mūsų is-- 
torijos ir sąmonės Va
sario šešioliktosios da
tą.

Tačiau ši tyla negali 
suklaidinti pasaulį. Pa
darytas Lietuvai smur
tas, jos okupacija po šiai 
dienai tarptautinės viešo
sios nuomonės laikomi 
vienu iš ryškiausių So
vietų Sąjungos agresin
gos politikos pavyzdžių. 
O antra, mūsų tautos 
balsas nėra visiškai nu
tildytas, nes šimtai tūks
tančių užsienio lietuvių 
laisvame pasaulyje, me
keno neverčiami, netu
rėdami tam jokių mate
rialinių sumetimų, vie
ningai, viešai švenčia 
Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atstatymo 
sukaktį. Tokiu būdu lais
voji mūsų tautos dalis,
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neprieinama sovietų te
rorui ar klaidinimui,kal
ba už visą tautą ir reiš
kia jos tikrus jausmus.

Šis mūsų bendras nu
sistatymas Lietuvos lais
vės byloje yra pagrįstas 
ne tik patriotiniais jaus
mais ir Lieuvos gyvybi
nių interesų supratimu. 
Jį stiprina realūs politi
niai duomenys, būtent, 
padėties sovietų paverg
tuose kraštuose ir net pa
čioje Sovietų Sąjungoje 
raida. Per 25 metus so
vietai neįstengė įskie
pyti Lietuvai ir kitoms 
jų užvaldytoms valsty
bėms komunizmo dva
sią ar patraukti jas sa
vo pusėn. Priešingai, vi
sur, kur jie yra prime
tę savo santvarką bei po
litinį viešpatavimą, ne
sustabdomai auga tautų 
pasiryžimas atgauti lais
vę ir nepriklausomybę,. 
Toks sąjūdis Čekoslo
vakijoje buvo privertęs 
komunistinę vyriausy
bę pradėti atleisti prie
spaudos varžtus ir dėl 
to Maskva okupavo Če
koslovakiją. Sovietų Są
jungoje vis daugiau ir 
griežčiau pasireiškia 
jaunų intelektualinių 
sluoksnių, rašytojų, 
mokslininkų, technikų 
pasipriešinimas politi
nei bei dvasinei prie
spaudai. Lenino, Stali
no ir jų įpėdinių tero
ras, sunaikinęs milijo
nus žmonių, pasirodė 
beginklis prieš laisvės 
idėją, kuri atgyja, noks
ta ir pradeda išeiti iš 
dvasios pogrindžio taip 
pat ir Rusijoje.

Žinoma, šis procesas 
ilgai truks ir bus visur 
stabdomas visomis kad 
ir negailestingomis prie*- 
monėmis ligi susidarys 
sąlygos pavergtoms tau
toms išsilaisvinti. Ta
čiau jis tęsiasi, gilina 
neapykantą sovietams ir 
gaivina išsilaisvinimo 
viltį. O ši viltis jau sa
vaime yra politinis ir 
dvasinis veiksnys prieš 
tuos, kas tramdo žmonių 
ir tautų laisvę.

Nepriklausomybės 
šventės proga Lietuvos 
Diplomatinė Tarnyba 
su gailesčiu ir pagar
ba prisimena a.a. minis- 
terį Petrą Klimą, nese
niai mirusįKaune. Nepri
klausomybės Akto signa
taras, karštas patrio
tas velionis didžiai nu
sipelnė mūsų tautai, sėk
mingai tarnaudamas jai 
kaip diplomatas ir vai
singai dirbdamas kaip 
istorikas. Sovietams oku
pavus Lietuvą, jis atsi
sakė bendradarbiauti su 
okupacine valdžia ir tę-

MŪSŲ ISTORINĖ MISIJA IR
NEIŠVENGIAMA PAREIGA

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininko dr. J. K. Valiūno 
kalba, pasakyta Vasario 16 minėjime Chicagoje.

Lygiai prieš penkiasdešimt 
vienerius metus Vilniuje Lietu
vos Taryba paskelbė "atstatan
ti nepriklausomą demokrati
niais pagrindais sutvarkytą Lie
tuvos Valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybini!) ryšių, ku
rie yra buvę su kitomis tauto
mis". Tuo būdu vasario šešio
liktoji visiems laikams liko lie
tuvių tautai šventa ir nepamirš
tama diena. Su džiaugsmu ją 
minėjome nepriklausomoje Lie
tuvoje. Tikime, kad nežiūrint 
okupanto priespaudos, ši diena 
ir šiandien lietuviui krašte te
bėra tautinės stiprybės ir ins
piracijos momentu. Nors mus 
skiria tūkstančiai mylių ir gė
dinga pavergėjų užtvara, įkalinu
si laisvės pasiilgusią lietuvių 
tautą bei paneigusi jai pagrin
dines žmogaus teises, dvasioje 
mes jungiamės šiuo momentu 
su broliais ir seserimis Lie
tuvoje ar išblaškytais po toli
mus ir nesvetingus Rusijos plo
tus ir dalijamės šventu tikėji
mu, kad laisvės aušra Lietuvai 
vėl patekės.

Šios istorinės sukakties pras - 
mė mūsų išeivinėse sąlygose 
yra ypatinga. Mes renkamės Į 
minėjimus ne tam, kad drauge 
pora valandų praleistume ir rd. 
pestingai rengėjų paruoštas pro
gramas išklausytume. Tam mes 
turime pakankamai progų ei
liniuose mūsų parengimuose. 
Minėjimai, kurie nėra skirti 
svetimiems supažindinti su Lie
tuvos byla, ir yra rengiami lie- 
tuviškajai visuomenei, turi ypa 
tingą uždavinį, kurio nepasie
kę, jie būtų beprasmis laiko, 
pastangų ir lėšų eikvojimas. 
Tuo uždaviniu laikau prasmin
gą susirinkusiųjų dvasinį susi
telkimą ir ryžtingą kiekvieno 
tautinės pareigos intelektualini 
išgyvenimą, kuris ateinančių 
metų bėgyje neišblėstų ir neleis
tų kasdienybės rūpesčių bei 
džiaugsmų bangose ištrinti iš 
mūsų sąžinės kategorišką šauks
mą: netekusiai laisvės tėvynei 
kiekvienas lietuvis privalo pa
dėti visur ir visada.

Todėl šiandien jaučiu ypatin
gą atsakomybę turėdamas gar
bės prabilti į šį garbingą Chi
cagos lietuvių susirinkimą. Tk 
žinodamas, kad ši kolonija iš
siskiria ne tik gausumu, bet ir 
lietuviškojo gyvenimo judrumo 
plačiais užmojais bei intelektu
alinių židinių pozityviais pasi
reiškimais, tikiu, kad mano čia 
su jumis pasidalintos mintys 
prisidės prie mūsų bendrų pas
tangų Lietuvos laisvės bylą pa
daryti visos mūsų veiklos pa
grindiniu objektu ir kad šis mi
nėjimas bus bent mažas žings
nis mūsų politinės veiklos sustip
rinimo kryptimi.

Ieškant naujų kelių ir prie
monių kaip Lietuvos laisvės ko
vą padaryti sėkmingesnę, neiš
vengiamai mūsų dėmesį patrau
kia nepaprastu tempu besikei
čiančios tarptautinės sąlygos. 
Negalima neprileisti, kad pas
tarieji pasauliniai įvykiai netu? 
rėtų įtakos vienu ar kitu atžvil
giu į visos Rytų Europos tautų, 
o kartu ir į Lietuvos likimą. 
Todėl mes privalome išmokti 
skaityti laiko ženklus ir kar
tu negalime sustingi savo veik
los rutinoje.

Mus labiausiai šiuo metu do
mina Čekoslovakijos įvykiai ne 
tik dėl to, kad čia bandome ieš
koti nekurtos analogijos su mū
sų tėvynės likimu, bet ir todėl, 
kad tie įvykiai sukrėtė Mask
vos imperijos pagrindus, o taip

sė tarnybą užsieny kaip 
Lietuvos diplomatijos še
fo pavaduotojas. Vėliau 
hitlerininkai kalino jį 1 
metus ir sovietai 10 me
tų. Teneužmiršta lietu
vių tauta šio žymaus 
valstybės vyro, davusio 
jai savo jėgas ir už ją 
kentėjusio. Lietuvos že
mė, kurioje palaidotas 
Petras Klimas, bus jam 
lengva, nes jis mirė, ti
kėdamas, kad ji bus vėl 
laisva. 

pat žymiai pakeitė pasauliovie- 
šąją nuomonę Sov. Rusijos ne
naudai. Čekoslovakijos įvykiai 
parodė, kad tautiškai ir poli-

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas. V. Maželio nuotrauka

tiškai subrendusi tauta negali 
neribotą laiką būti laikoma sve
timos valstybės valdžioje ir net 
įtakoje, nežiūrint kokiu preteks
tu to siekiama: strateginiu, ūki
niu ar ideologiniu. Nuostabą ir 
pagarbą čekų-slovakų tautai 
kelia jų nepaprastas vieningu
mas ir ryžtingumas nežiūrint 
Maskvos grasinimų bei bruta
lios okupacijos. Kad rusams ne
pavyko sudaryti išdavikinę Pra
hos vyriausybę, reikia laikyti 
visišku Maskvos manevro ne
pasisekimu ir lemiamos reikš
mės ateičiai turinčiu čekų - slo
vakų laimėjimu. Viešosios pa
saulio opinijos visuotinai pa
smerkta, Maskva sukūrė komu
nistinio "commonwealth" mitą, 
kuriuo norėjo savo gėdingą žy
gį pateisinti. Tačiau tai nė kiek 
nesušvelnino visiško Maskvos 
moralinio ir politinio pralai
mėjimo.

Nesunku įžvelgti, kad visa pas
tarųjų mėnesių istorinė raida 
vyksta Čekoslovakijos įvykių 
šešėlyje ir poveikyje. Ne
žiūrint kokią atomazgą turės 
dabartinė Čekoslovakijos dra
ma, jos herojiniai momentai, 
prasiveržę gilaus patriotizmo 
ir tautinio vieningumo persunk
toje įvykių raidoje, turės įkve
piančios, uždegančios įtakos vi
sai Rytų Europai ir gal pačiai 
Sovietų Rusijai. Atrodo, kad ar
tėja laikas, kad despotiškos prie- 
morAs nepajėgs užgniaužti vis 
stipriau ir ryškiau kylančių rei
kalavimų: laisvės, teisingumo ir 
pagarbos asmeniui. Netenka abe
joti, kad Čekoslovakijos drama 
yra įdėmiai sekama ir paverg
toje Lietuvoje. Yra neabejotinų 
įrodymų, kaęl Rumunijoje ir Ven
grijoje svarstomos galimybės, 
kaip nusikratyti Maskvos meš
kiškos globos ir pasukti į nau
jas reformas, kurios suteiktų 
daugiau laisvės ir gerovės tų 
kraštų gyventojams.

Rytų Eurpos įvykių raida, be 
abejo, priklausys didele dalimi 
ne tik to regijono tautų ryžto 
ir pastangų išsiveržti iš Mask
vos priespaudos, bet ir nuo po
litinės raidos pačioj Sovietų Ru
sijoje, o taip pat ir galimų tarp
tautinių jėgų persiorganizavimo 
bei galimų konfliktų plėtros. Po 
intelektualų teismų ir ištrėmi
mų, po gūdaus šauksmo prie iš 
komunizmo atsivertusio rašy
tojo karsto Maskvoje, kad lais
vė ateis, dabar pačiame Krem
liuje nuaidėjo šūviai, kurių tai

kiniu buvo komunistinio tautų 
kalėjimo diktatoriai. Politinė 
logika remiantis šiuo metu ga
lima prileisti dvi galimybes ko

munistinės imperijos likiminė- 
je raidoje: bandymas grįžti į 
stalininį terorą iššauks reakci
ją ir vidinį sprogimą, gi toles
nis varžtų atleidimas ves Į vis 
drąsesnius laisvės reikalavi
mus ir neišvengiamą rusiškos 
komunizmo imperijos žlugimą. 
Deja, ši raida vargu ar vyks 
mūsų norimu tempu. Juo labiau, 
taip, kaip minėjauji žymiai pri
klausys ir nuo kitų tarptautinės 
raidos faktorių.

Po Čekoslovakijos fiasko, 
Maskva skuba savo pašlijusi 
prestižą atstatyti siūlydama 
Nashingtonui tuojau tartis dėl 
raketinių ginklų suvaržymo, o 
Artimųjų Rytų konflikto likvida
vimui pateikė savo planą. Yra 
žinių, kad Maskva taip pat siū
lys užšaldyti dabartinę Europą 
ir Vokietiją dalinančią sieną, o 
taip pat žymiai išplėsti JAV Ir 
Sovietų Rusijos prekybos santy
kius. Kaip į šiuos Maskvos ma
nevrus reaguos naujoji prezi
dento Nixono administracija ir 
kokios politikos laikysis iki 
sprogimo vėl įkaitusio Artimų
jų Rytų konflikto atžvilgiu, pa
rodys netolima ateitis.

Jei Čekoslovakijos okupacija 
sugriovė de Gaulle Europos iki 
Uralu iliuziją ir įkvėpė kiek gy
vybės bevystančiam Šiaurės At
lanto paktui, nauji Maskvos po
litiniai ėjimai ir ypač jos lai
vyno įsitvirtinimas Vduržemio 
jūroje, grėsmingo Artimųjų Ry
tu konflikto akivizdoje gali iš- 
pagrindų pakeisti tarptautinį Wa- 
shingtono ir Maskvos santykių 
pobūdį. Jei dar pridurtume ga
limą Vietnamo karo užbaigimą 
ir didžiojo Azijos milžino -- 
komunistinės Kinijos -- galimą 
išėjimą į tarptautinę areną, tai 
turėsime pripažinti, kad netoli
ma ateitis yra pilna eventualių 
netikėtumų ir sunkiai numatomų 
vingių. Su viltimi ir pasitikėji
mu nukreipiame savo žvilgsnį 
šiuo metu į VVashingtoną, kur 
prie vyriausybės vairo atėjo 
Žmogus, kuris didelę savo po
litinio veikimo dalį yra pasky
ręs kovai su komunistinėm įta
kom į šio krašto gyvenimą. Jis 
gerai pažįsta ir tarptautines 
Maskvos pinkles. Mūsų, kaip 
šio krašto gyventojų ir piliečių 
pagrindinis prez. Nixonui lin
kėjimas yra, kad jis, kaip ga
lingiausios pasaulyje valstybės 
prezidentas, turėtų drąsos ir 
moralinės pareigos pakelti bal
są už Vidurio Europos ir, ypa-

(Mums rašo
ISTORIJA KARTOJASI

Lietuvoje 1936 m. pa
sirodė nei šioks, nei toks 
laikraščio pavidalo aiš
kiai viskam opozicinis 
žurnaliukas "Literatū
ra”, kurio išėjo trys nu
meriai. Pagal Lietuvių 
Enciklopediją (16 t., 289 
psl.), žurnale domina
vo jaunoji marksistinė 
karta, kaip P. Cvirka, S. 
Neris, K, Korsakas, J. 
Šimkus, A. Venclova ir 
panašūs, kurie skleidė 
prosovietines nuotaikas, 
o Lietuvą okupavus ru
sams, jie parodė savo 
tikrąjį veidą. Kaž ko
kio nesusipratimo dėka, 
gal norėdami savotiškai 
atsijauninti ar parodyti 
savo principinę opozici
ją viskam, prisidėjo ir 
keli profesoriai. Kai ku
rie, kaip V. Krėvė ir 
Vacį. Biržiška, paskum 
susiprato ir, apgailesta
vę savo antrosios jau
nystės klaidas, mirė 
tremtyje. Tai tokia yra 
istorija.

O dabar pažvelkime į 
dabartį. Šią vasarą Chi
cagoje pasirodė labai pa
našios formos ir gimi
ningo turinio laikraštu
kas "Akiračiai”, kurio 
išėjo keturi numeriai. 
Redakcija 2 nr-riol5psl> 
paskelbė: "Pirmojo Aki
račių numerio ploto apy
tikriai 20%užpildė tauti
ninkai, 30% — ateitinin
kai, 30%— santariečiai- 
šviesiečiai, 10%— skau
tai ir 10%—greičiausiai 
komunistai ir komjau
nuoliai. Red.". Ačiū už 
atvirumą. Dabar žino
sime, su kuo turime rei
kalą. Sveikai galvojan- 
tiems, net ir vienas nuo
šimtis komunistų ar kom
jaunuolių jau yra per
daug. Ir vienas deguto 
šaukštas visą puodą me
daus sugadina.

Tas laikraštukas kon
kuruoja "Vienybei", kuri 
parašė, girdi, iš Lietu
vos atvykusių arba tik
riau okupanto atsiųstų 
Noreikų porelės koncer
to Chicagoje pelnas pa
skirtas "Akiračiams” pa
remti. Mes nežinome, ar 
tai tiesa (paneigimo ne
teko pastebėti), tačiau gi
minystė yra aiški.

(as)

tingai, Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės reikalą. Var
gu ar galime tikėtis staigių po
sūkių JAV užsienių politikoje, 
nes ji yra paremta, kaip fr kiek 
vienos valstybės, pirmoje eilė
je savųjų interesų respektavi- 
mu ir tik antroje vietoje kitais 
motyvais. Deja, tarptautinių 
santykių plotmėjemoralinis įsi
pareigojimas, teisingumas ir 
mažųjų tautų teisių gynima s daž
niau yra išimtis, negu taisyklė. 
Nežiūrint to, nauji žmonės su 
naujom idėjom Mashingtone mus 
įpareigoja nepraleisti šios pro
gos ir Lietuvos laisvės klausi
mą iš naujo kruopščiai paruo
šus ir panaudojant tinkamiau
sius kanalus vėl iš naujo pri
statyti ir reikalauti konkrečių 
žygių tam klausimui bent iš 
mirties taško išjudinti.

Sekdami Čekoslovakijos dra
mą, be abejo, su širdgėla paste
bime, kad, deja, nieko panašaus 
dabartinėse sąlygose Lietuvoje 
įvykti negali. Dar prieš prasi
dedant antrajam pasauliniam įta
rui, Lietuva tapo niekšingo va
dinamojo Molotovo-Ribbentropo 
sandėrio auka. Moderniųjų laikų 
istorijoj retas faktas, kad nepri
klausomos valstybės likimu 
prekiautų dvi galingesnės jos kai
mynės. Tuo sandėriu Lietuvos li
kimas iš anksto buvo nuspręs
tas ir tolimesni Maskvos agre
sijos veiksmai ir jų neva lega
lizavimo vaidinimas vadinamųjų

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS

NEW YORKO LIETUVIAI SNIEGE
Milijoniniame New 

Yorke ir jo apylinkėse 
gyvena plačiai išsisklai
dę tarp svetimųjų ir 
keletas tūkstančių lietu
vių. Kartais pamatai lie
tuvišką pažįstamą veidą 
sausakimšai stačių žmo
nių perpildytame trau
kinyje į darbą ar iš dar
bo važiavimo valando
mis. Arba važiuodamas 
automobiliu iš tolo pas
tebi mūsų vytį raudona
me fone ant šalia tavęs 
šliaužiančios mašinos 
lango, ar pastatęs savo 
auto žiūri, čia pat jau 
stovi kita su lietuviškos 
trispalvės ženkleliu. Ir 
pajunti malonų jausmą, 
kad čia, toje amžinai sku
bančio!, bėgančioj žmo
nių minioje nesi vieni
šas. Eidamas paplūdi
miu tarp daugelio tau
tų ir įvairių kalbų mar
gumyno, staiga išgirsti 
lietuvišką žodį. Nors tų 
žmonių veidai tau niekur 
nematyti, bet staiga jau
ti, kad jie iš visų aplink 
esančių tau artimiausi.

Ir taip mes plaukiam 
pasroviui su margaspal
ve žmonių minia visuo
se pasaulio kraštuose, 
laisvuose ir sovietinio 
komunizmo pavergtuo
se. Kartu su jais džiau
giamės tų laisvųjų kraš
tų laimėjimais, politi
niais ėjimais ir ekono
miniais atsiekimais ir 
sielojamės pralaimėji
mais bei jų padarytomis 
klaidomis. Mes esame tų 
kraštų gyvenimo dalis. 
Mus priglaudusį kraštą 
ištikus nelaimėms nu- 
kenčiame ir mes lietu
viai. Nukritus lėktuvui 
su užuojauta artimie
siems skaitome žuvusių 
pavardes, bet pirmiau
sia jų sąrašuose ieško
me lietuviškųpavardžių.

Prieš keletą metų Wa- 
terburio miestelį, Conn. 
nusiaubė potvynis, nei 
lietuviai neišvengė ne
praradę gyvybių, namų 
ar kitaip nukentėję. New 
Yorke paskelbus tarp
miestinių traukinių strei
ką, žmonės į darbus iš 
priemiesčių keliavo įvai*

š. m. kovo 23 d., sekmadienį, Le Cordon Bleu 
salėje, Jamaica Avė. ir 96 gatvės kampas, Wood- 
haven, N. Y., įvyks anglų kalba veikalo ” LITHU
ANIA” autoriaus ir redaktoriaus, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjo Šveicarijoje dr. Alberto Geru
čio, prof. J. Puzino, prof. J. Jakšto, dr. A. Budreckio 
ir min. S. Lozoraičio — leidinio autorių pagerbimo 
ir su veikalu susipažinimo POPIETĖ.

Akademija — kalbės dr. A. Gerutis ir dr. V. 
Paprockas, meninė dalis.

Vaišės — kokteilis, užkandžiai ir kava.
Pradžia 2 vai. p. p. punktualiai.
Auka 7 dol. asmeniui.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę dalyvau

ti apie tai pranešant iki kovo 15 dienos šiais adresais:
J. Bagdonas, 85-59 88 Street, Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. 441-2374.
E. čekienė, 87-80 96 St., Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. HI 1-4172.
Rengimo komitetą, sudaro šių organizacijų pir

mininkai bei atstovai:
E. čekienė, J. Kiaunė, A. Senikas, S. Sirusas ir 

L. Tamošaitis — Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das;

A. Diržys — Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjunga;

V. Gruzdys — ALT S-gos Rytų Apygarda;
S. Gudas — New Yorko valstybės tautybių res

publikonų lietuvių atstovas;
A. Jurgėla — ALTS Brooklyno skyrius;
A. Sperauskas — Richmond Hill, N. Y. skyrius;
A. Trečiokas — Elizabeth, N. J. skyrius;
J. Valiušaitis — Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

New Yorko skyrius.

EMILIJA CEKIENE 

riom priemonėm kaip 
kas išmanė. Ne kartą 
man teko autobusu pama
žu su pasistovėjimais 
slenkant matyti pakeliui 
žygiuojantį pažįstamą 
tautietį, pralenkiant mū
sų autobusą, mat pės
čiam daug vietos nerei
kia, užtenka siaurų ta
kelių tarp automobilių 
masės žygiuoti.

Prieš porą metų New 
Yorkui atsidūrus visiš
koje tamsoje be elektros 
šviesos, vėl kartu su vi
sais kentėjo lietuviai. 
Vieni iš darbų išėję slam
pinėjo tamsiose gatvėse, 
sukdami galvą, kaip na
mus pasiekti, kur nakvy
nę rasti, nes viešbučiai 
visi pilni. Kiti dar su
spėję įlipti į traukinius, 
pakeliui į namus elekt
ros srovei staiga susto
jus, pakibo ore tamsoj 
ir nežinioj. Dar kitų trau
kiniai sustojo požemiuo
se be oro, be išėjimo. 
Ne vienas eidamas pės
čias namo buvo užpul
tas nematomo pasalūno 
plėšiko. O tie, kurie il
giau dirbo, tamsos buvo 
užklupti darbovietėje ir 
įstaigose miegojo ant sta
lų ar po stalais popierių 
pasikloję. Į. tamsų New 
Yorką išlipo iš lėktuvo 
ir operos sol. Lilija Šu
kytė pirmą kart atvykusi 
į operą.

Štai ir dabar vos tik 
iškrito daugiau sniego, 
New Yorko gyventojai, 
jų tarpe ir lietuviai vėl 
kenčia. Štai tik keletas 
pavyzdžių iš mums ge
rai pažįstamų newyorkie- 
čių:

Vasario 8 dieną, šeš
tadienį buvo šilta, saulė 
ta žiemos diena, todėl 
nenuostabu, kad daugelis 
išvažiavo lankyti gimi
nių, draugų ar kitais rei
kalais. Išvyko savaitga
liui ir LNF iždininkas 
Saulius Sirusas su žmo
na ir mažamečiais vai
kais į tėvų ūkį už 80 my
lių nuo namų. Sekmadie
nį skambina tėvams į 

New Yorką, kad pabudę 
rado tiek sniego aplink, 
jog neįmanoma išsi
kapstyti per ilgą lauko 
takelį ligi greitkelio, o 
maisto nebėra, nes buvo 
su savim pasirūpinę tik 
tai porai dienų. Deja, tė
vai tegalėjo pastiprinti 
tik raminančiu žodžiu.

Laimingiau iš "kalė
jimo" išsilaisvino jau
navedžių pora, susituo
kę tik didžiosios sniego 
pūgos išvakarėse ir "iš
vykę" į Europą povestu
vinei kelionei. Šeštadie
nį lietuviškos vestuvės 
vyko puikiai, po visų iš
kilmių jaunieji išskubė
jo tiesiai į aerodromą ir 
į lėktuvą Europon. Bet 
štai pirmadienio rytą 
suskamba telefonas ir, 
didžiausiam tėvų nuste
bimui pasigirsta dukre
lės balsas: "Mamyte, 
mes dar tebesėdim Ken
nedy aerodromo viešbu
ty kaip kalėjime, nei val
gę nei gėrę ir nežinia, 
kaip ilgai sėdėsim, at
neškit valgyti."

Mes visi per radiją 
girdėjom, kad turėjusius 
išskristi 6 tūkstančius 
keleivių helikopteriais 
maistą vežiodami maiti
no. Jų tarpe greičiausiai 
buvo ne viena tokia lie
tuvių pora.

— Kaip nunešti? — su
ka galvas tėveliai,-kaip 
pasiekti.

— Aš pasikviesiu Al
gį ir mes nueisim pės
ti, — pasisiūlė jauno
sios brolis. Taip ir pa
darė. Nunešė, pavalgydi
no ir visi keturi paskui 
laimingai grįžo iš "po
vestuvinės kelionės" na
mo.

Lapričio 13 dienos žy- 
gininkas Antanas Mažei
ka su žmona ir mažu sū
neliu savaitgalyje lankė 
tėvus ir išvyko namo į 
New Jersey. Išvažiavo 
1 vai. p.p. Nesunku su
prasti, koks išgąstis apė
mė tėvus, kai 7 vai. va
kare pamatė policijos au
tomobilį prie savo kiemo 
sustojant. Amerikoj po
licijos vizitai nežada nie
ko gero. Mat, Antanaspa- 
važiavęs 30 mylių įstri
go sniege, kad ir kaip ka
sė ir valė sau kelią, bet 
kliūčių nenugalėjo.Susto
jo vietoje ir baigta. Kaip - 
ilgai galės stovėti, gal
voja jis, sušals Gražina, 
o svarbiausia Petrelis. 
Po ilgesnio laukimo pa
matė policijos auto,ku
ris tačiau nedaug dėme
sio kreipė į pakelyje sto
vinčius pakeleivius, ku
rių buvo tiek daug, tūks
tančiai keliuose užstri
gę. Jam tačiau pavyko 
prisiprašyti pagalbos 
mažojo sūnaus vardan.

Dr. V. Paprockas su 
žmona jau trečiąją snie
go dieną nuvažiavo įNew 
Yorką ir, grįžtant trauki
nys sustojo laukė laukė 
ir galų gale pranešė, jog 
toliau nebeis. O kitų jo
kių priemonių grįžimui. 
Na ir patraukė pėsti be 
kelio, be takelio tiesiai į 
namus 16 inčų gilumo 
sniegu ir, žinoma, po ke
lių valandų pasiekė jau
kius malonius namus.

Nepasiruošusį sniego 
pūga užklupo ir Balfo rei
kalų vedėją kun. Geisčiū- 
ną kuris nuvykęs sekma
dienio rytą į prel. J. Bal
kono parapiją Maspeth,
N.Y., tris dienas išbuvo

Mūsą istorinė misija
(Atkelta iš 3 psl.) 

liaudies balsavimų keliu, buvo 
anų nusikaltėliškų susitarimų 
logiška išvada. Vyriausias Lie
tuvos išlaisvinimo Komitetas ne
trukus paskelbs ŠĮ laikotarpį lie, 
čiančius ir ilgą laiką paslapty
je laikytus dokumentus.

Visi tarptautiniai įvykiai ga
li boti vertinami tarptautinės tei< 
sės arba politikos požiūriu. 
Tarptautinė teisė dar tebėra 
netobuloje stadijoje, nes suve
reninių valstybių veiksmus ri
boja tik tos sutartys ar daugu
mos valstybių pripažįstamos 
normos, kurias ji savo noru 
ratifikuoja. Todėl politinis ar
ba tikslingumo bei intereso prin
cipas dažnai nulemia valstybės 
veiksmus ir jam paaukojamos 
sankcijų neturinčios tarp, tei
sės normos remiantis "rebus 
sic stantibus" išimtimi.

Jei kaikurios valstybės, įs
kaitant ir JAV, nepripažįsta 
Maskvinės Lietuvos aneksijos, 
tai jos taip daro ne politiniais 
sumetimais, bet laikydamos Ru
sijos agresiją tarptautinės tei
sės normų ir jos pačios suLie-

užblokuotas sniego, ne
žiūrint kaip stengėsi 
grįžti, nes Balfo įstai
goj tiek degančių reikalų 
ir darbų. Gerai dar, kad 
klebonijos šeimininkė ne
pritrūko maisto nenu
matytam svečiui. Po tri
jų dienų pagaliau pėsčias 
į Brooklyną parėjo.

Laima, gyvenanti pa
čiame New Yorko vidu
ry, buvo sukvietusi tą 
sekmadienį drauges į se
sers mergvakarį 4 vai. 
p.p. Dvi draugės iš to
limesnės apylinkės sė
do į traukinį, kuris neil
gai važiavęs sustojo ir 
stovėjo taip ilgai, kad jos 
vargšės kelionę pradėju
sios 1 vai. p.p. atvyko į 
vietą 1 vai. naktį, po iš
kilmių, po vaišių nuėjo 
prašyti nakvynės, kai 
normaliai turėjo važiuo
ti porą valandų.

Bet iš visų liūdniau
siai bagėsi kelionė inž. 
Gerimanto Peniko, ku
ris su žmonaHDanute va
žiuodamas namo iš ligo
ninės su naujagime duk
rele sniege įklimpo ir su
dėjo, kol pro šalį šliauž
damas kitas automobilis 
visus tris paėmė ir pa
vežė iki artimiausiai gy
venančio savo draugo šei
mos. Tie Penikus pri
glaudė ir savo automo
biliu bandė vežti iki jų 
namų. Tačiau ir šis 
įklimpo sniege. Kadangi 
namai buvo jau nebetoli, 
tai patikimiausia liko 
paskutinė grįžimo prie
monė — nuosavos kojos, 
kuriomis tėvai parsine
šė naujagimę dukrelę na
mo per sniegą, vėją ir 
pūgą. O rytojaus dieną 
Gerimantas nuėjęs prie 
savo auto neberado moto
ro.

Pasirodo, kad ne be 
reikalo hipiai grįžta į 
primityvų gyvenimą, nes 
pavyzdžiai rodo, kad ne
laimės atvejais visose 
srityse primityvios prie
monės yra pačios patiki
miausios ir atsargiau
sios. "Langsam, aber si- 
cher", sako vokiečiųpa- 
tarlė.

Tai tik keli didmiesčio 
gyventojų netikėtų kliū
čių bei vargų rūpesčiai, 
bet ką tai reiškia paly
ginus su Sibiro trem
tinių vargais. Tai tikpri* 
minimas mums, kad yra 
kažkas aukštesnio už vi
są žmogaus protu išras
tą techniką, kas turi jė
gos sustabdyti visą že
mės judėjimą, sugriauti 
žmonių planus ir priver
čia susimąstyti, kas toji 
jėga ir kas ją tvarko.

•••

tuva sudarytų sutarčių laužymu. 
Atsižvelgiant į tai visoje mū
sų laisvės kovoje mums reikia 
akcentuoti faktą, kad Sovietų Ru
sijos agresija prieš Lietuvą ir 
tolimesni aneksavimo veiksmai 
yra nusikaltimai prieš tarptau
tinės teisės normas. 5} momen
tą taikliai praeitame Vliko sei
me pabrėžė kaip tik chicagiš- 
kis juristas (dr. K. Šidlauskas). 
Turint tai mintyjemums yra ne
paprastai svarbu kuo skubiau
siai surinkti, sutvarkyti, pa
skelbti visus Lietuvos bylą lie
čiančius dokumentus ir efektin
gai juos panaudoti, kai kreipia
mės Į vyriausybes ar kitas ins
titucijas siekdami tinkamai pri
statyti Lietuvos klausimą.

Netenka abejoti, kad Sovieti
nė Rusija, neteisėtai pasigrobu
si Lietuvą, stengiasi ją kuo vei
kiausiai niveliuoti ir tuo sunai
kinti savo nusikaltimo įrody
mus. To tikslo siekia plataus 
masto ir rafinuotom priemonėm. 
Okupacijos pradžioje tai vykdė 
per masinius lietuvių trėmimus. 
Pastaruoju metu tai daro kitais 
būdais. Dirbtinis ir priešingas 
Lietuvos ūkiniams interesams 
krašto pramoninimas atneša 
vieną po kitos rusų kolonistų 
bangas, gi lietuvių išsklaidymui 
po plačiąją Rusiją randama pa
kankamai pretekstų ir kelių. Per 
mokyklas, karinės prievolės vyk
dymą ir komjaunimo organiza
ciją rusinama ir žalojama jauno, 
ji karta, o religijos persekioji
mas griauna tautos moralinius 
pagrindus. Melo, netikrumo ir 
nevilties atmosfera, kaip juo
das debesis, slegia lietuvių tau
tą, jau 25 metus nešančią aziji
nių okupantų priespaudos jungą.

Sekdami, kiek sąlygos leidžia 
pavergtos mūsų tautos nusitei
kimus ir laikyseną viltingai ga
lime tarti, kad nežiūrint visų oku
panto pastangų,jos dvasia ir tau-- 
tinė sąmonė nėra palaužta, gi 
jos veržlumas iratsiekimaiįvaL. 
riose srityse įrodo tikslingą ir 
gal šiose sąlygose vienintėlį ga
limą kelią. Mūsų apgalvotas, iš
radingas ir tautinius interesus 
atitinkąs laikymasis pavergto
sios tautos atžvilgiu stiprins jos 
tautinį atsparumą ir pasiryžimą 
ištverti.

Kai didžioji lietuvių dalis tė
vynėje tyliai ir be šviesesnių 
pragiedrulių kovoja dėl tautinės 
egzistencijos, kai tarptautiniai 
horizontai drumsčiasi, kai ko
munistinis kolosas, laisvės idė
jų ir žmogaus prigimties rei
kalavimų sprogdinamas, ima ai
žėti savo pagrinduose, mums 
paskęsti kasdienybės smulkme
nose, nuklysti į pavojingas iliu
zijas ar pasilikti nuošaliai nuo 
mūsų tautos likiminės kovos — 
būtų nedovanotinas nusikalti
mas. Net ir jaunajai kartai, jau 
tėvynės nemačiusiai, nėra kelio 
pasitraukti iš savo tautos, ne
sulaužant Kūrėjo ir prigimties 
nepakeičiamų normų, nes tautą 
sudaro ne tik viena karta, bet 
visa jų -- buvusių, esamų ir at
eisimų -- grandinė. Jas visas 
riša bendra istorija, kalba,tra
dicijos ir, pagaliau, kraujas.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, mano giliu 
įsitikinimu, turi likti pagrindi
nė ir aukščiausia mūsų politinio 
darbo gairių nustatymo, plana
vimo, koordinavimo ir vykdymo 
institucija. Dažnas priekaištas, 
kad grupinis jo sudarymo meto
das užkerta kelią jame pasireikš • 
ti jaunajai kartai, nėra pagrįs
tas, nes jo sudėtyje ja u daba r tu
rime visą eilę jaunų ir pajėgių 
žmonių.

Bendrai svarstant, sukurti 
organizaciją vaduojantis gru
piniu atstovavimu yra priimtas 
metodas, ypačiai lūžiųlaikaislr 
sąlygose, kuriose neįmanoma 
įvykdyti normalius rinkimus. Ta- 
sai principas yra prigijęs ir 
JAV lietuvių gyvenime. Juo ei
nant sudarytos dvi iŠ pagrindinių 
organizacijų —ALT irBALFas. 
Gal ir nesunku atsakyti forma- 
lų-soflstlnį klausimą -- kuri or
ganizacija turi platesnę atramą 
visuomenėje: ar ta kurios val
domųjų organų rinkimuose da
lyvauja geriausiu atveju 8-10% 
lietuvių, ar ta, kurią sudaro pen
kiolika politinių grupių, kovos 
ir teritorinių rezistencijos są
jūdžių. Juo labiau, kad tos visos 
politinės grupės susiformavo 
lietuvių visuomenės diferencia
cijos tėkmėje iki nepriklau
somybės atstatymo, nepriklauso - 
mybės laikais, abiejų žiaurių 
okupacijų metais ir didžioje 
tremtyje. Nemažiau yra reikš
minga, kad mūsų išeivių vyres

nioji karta yra irgi diferenci- 
javusis panašiomis ideologinė
mis kryptimis. Taip pat yra pa
brėžtina, kad, ir organizacijos, 
grindžiančios savo reikšmę ir 
pasitikėjimą visuomenėje rinki
mais -- vadovaujantys asmens 
priklauso vienai ar kitai grupei 
ar sąjūdžiui, esantiems VLIKo 
sąstate.

Okupacijų nukraujuota tauta 
sukūrė VLIKą ir davė jam man 
datą ginti pavergtos tautos ka
mieno ir lietuviškos diasporos 
gyvybinius reikalus tarptauti
niam forume. Man atrodo, kad 
Vlikas teisingai suprato kenčian- 
Čios tautos aspiracijas. Jis per 
25 metus sėkmingai tai vykdo.

Vlikas paliko ištikimas pir
majai Vliko deklaracijai (2.16. 
44), kuri "kviečia visų politinių 
nusistatymų geros valios lietu
vius nusiteikti tarpusavio ben
dradarbiavimo ir vienybės dva
sia nelygstamojekovojedėl Lie
tuvos".

Neseniai vienas savaitraštis, 
kuris drąsiai skelbia "Okupan
tai, šalin iš Lietuvos", rašė, 
kad Vlikas turi penkiolika var
tų pro kuriuos gali įeiti visi, 
kam rūpi Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas, lietuvių 
tautos gyvybiniai reikalai.

Vlikas nenori, vengia turėti 
priešų lietuvių visuomenėje. 
Vlikas kviečia visus į didžiąją 
talką. Jie ieško taikos. Tačiau 
tai nereiškia, kadVlikasatsisa
kys ginti tuos idealus, kurių gy
nybą tauta jam patikėjo. Tad 
bandymas griauti reorganizuotą 
ir konsoliduotą Vliką nėra patar 
navimas laisvinimui, nėra pato
bulinimas veiklos metodo. Vli
ko kilmė, patirtis, platus pripa
žinimas ir 25 metų tradicija yra 
perdaug vertingi atributai, kad 
neapgalvotai pasektume lengva
pėdiškais pasiūlymais.

Aš tikiu, kad mes esame pa
kankamai politiškai išprūsę ir 
VYR. Liet. Išlaisvinimo Komi
teto negriausime, bet jį pada
rysime tikrai veiksmingą ir va
dovaujantį visai mūsų laisvės 
kovai. Tai vienintėlis tikslingas 
kelias.

Lietuvos laisvės kova yra to
kia neribota, kad visi ir kiekvie
nas savaip gali į ją įsijungti. 
Tačiau mano nuoširdus kvieti
mas yra, kad kiekviena mūsų 
bendresnio pobūdžio organiza
cija įsijungia didžlojon talkon. 
Pavyzdžiu galima nurodyti Lie. 
tuvos Vyčius, kurie kasmet Lie
tuvos reikalu parašo tūkstančius 
laiškų. Garbė ir padėka jiems 
už tai.

Žvilgterėjome prabėgomis į 
neramius tarptautinius horizon
tus, bandėme įžvelgti mūsų tau
tos nusiteikimų pavergtoje tė
vynėje ir staptelėjome ties mū
sų uždaviniais bei jų vykdymo 
galimumais, tiek Vliko apimty
je tiek visų mūsų sutelktinėmis 
jėgomis. Baigdamas noriu iš
reikšti mano tvirtą tikėjimą, kad 
mes esame pajėgūs - -intelektu
aliniu ir medžiaginiu požiūriu 
mūsų pastangas padėti paverg
tai tėvynei suaktyvinti ir racio
nalizuoti iki tokio laipsnio, 
kad jomis būtų atsiekta opti- 
malinių Išdavų šių dienų galimy
bių ribose ir kartu būtų visu 
rimtumu pasiruošta momentui 
kai Lietuvos laisvės klausimas 
atsidurs tarptautinių sprendimų 
arenoje.

Tai mūsų istorinė misija ir 
neišvengiama pareiga.

Lai mus stiprina ir paskati
na didesniam ryžtui pakartoti
nai mus pasiekiančios žinios iš 
pavergtos tėvynės, kad ten, ne
žiūrint priespaudos, Lietuvos 
laisvės viltis yra gyva ir kad 
pavergtieji mūsų broliai mus 
prašo ir ragina, nepavargti, ne
pamiršti tėvynės ir kur bei ka
da tik galima šaukti pasauliui 
dėl lietuvių tautai daromų oku
panto skriaudų. Jų viltys, kad 
laisvė Lietuvai turės ateiti ypa
tingai sustiprėjo počekoslovakl' 
jos įvykių ir juos sekusio Sov. 
Rusijos moralinio pralaimėji
mo, Gyvename akcijos ir pasau
linio nerimo laikus. Kai tėvynė 
priespaudą kenčia, mes negali
me neišgirsti jos skundo ir pa
skubėti jai Į pagalbą.

Lai ateinantieji metai būna 
mūsų laisvės kovos suvisuotini- 
mo Ir suaktyvinimo metai, o 
Aukščiausias telaimina mūsų tei
singas pastangas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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skirtas. Gaila, jis 
beveik vienos gru- 
žmonių pasisaky- 
— lyg būtų atgai- 

"Lite- 
Lankai". Au-

Š.m. vasario 2 d. Ne- 
warke, N.J., literatūri
nėj popietėj, įvykusioj 
Balčiūnų namuose, buvo 
arčiau susipažinta su 
trimi knygomis: K. Ba
rėno "Atsitiktiniai susi
tikimai", Pauliaus Jur
kaus "Ant Vilnelės Til
to" ir "Lietuvių Litera
tūra Svetur".

Pranas Naujokaitis, ži
nomas literatūros kriti
kas, trumpai apibūdinęs 
dvi pirmąsias, ilgiau su, 
stojo prie "Lietuvių Li
teratūra Svetur". Jo nuo
mone, šis veikalas mo
numentalus, 50 metų Ne
priklausomybės sukak
čiai paminėti ir tremties 
rašytojų darbams įver
tinti 
yra 
pės 
mas
vinti, praplėsti 
ratūros 
toriai skiriasi tenden
cijom, tonu ir pasiek
tais rezultatais.

A. Vaičiulaitis — Po
ezija. Autorius aukšto 
akademinio išsilavini
mo. Jis pats rašytojas, 
klasikas, ir, kaip kriti
kas, preciziškas, tiks
lus. Tačiau, šioj studi
joj, esama spragų, dis
proporcijų. Stasiui Pil
kai paskirta tiek pat vie
tos, kiek Brazdžioniui. 
Ties Nyka-Nyliunu, Ra
dausku, ir t-p., perilgai 
sustojama. Algimantą 
Mackų kartoja pasigau
damas bendros nuotai
kos. Jurgis Baltrušaitis 
lyg ir dirbtinai įtrauk
tas, nors jis nebe šio 
laikotarpio.

Kęstutis Keblys — 
Romanas. Gaila, šioj sri
ty turėdamas per ma
žai žinių bei patyrimo, 
daro drąsius ir kietus 
pareiškimus. Nors turi 
literatūrinių gabumų ir, 
kai kurios analizės tei
singos, tačiau, visumoj 
to per maža, kad ateitų 
ne kaip apžvalgininkas, o 
kaip literatūros kriti
kas. Jo kriterijus: žmo-

gui skiriamas meninio 
lygio laipsnis. Nepasa
koma plačiau, tik nusta
tyta viena sritis, kurio
je ieško žmogaus. Jo 
metodas chronologinis. 
Paimti laikotarpiai irnu- 
sakoma vienu sakiniu. 
Jeigu pasitaiko tame' lab 
kotarpyje koks geresnis 
romanas — tai jau ro
mano pakilimas. Ir at
virkščiai. Šitokiu me
todu einant Kebliui ir 
Daubaro "Duonos beieš
kant" — romanas, ir ki
to "Mėlyna Suknelė", 
taip pat romanas.

Rimvydas Šilbajoris
— Novelė. Tai jaunas 
akademikas, savo srity
je kompetentingas. Jis 
turi intuityvias kritiko 
savybes, įsijaučia į dau
gelio kūrybą. Tačiau, 
kai kur, būtų galima ap- 
seiti be pajuokiančių žo
džių. Akademinis lygis 
nuo to nenukentėtų...

Stasys Santvaras — 
Drama. Autorius neglos
to silpnybių, bet yra 
džentelmeniškas apie 
jas kalbėdamas. Jo anali
zė išsami, imant, kaip Ii* 
teratūros. ir, kaip scenos 
kūrinį.

Vladas Kulbokas — 
Skerspiūvinis kritikas. 
Rašyti kritikos istoriją 
gali tik labai aukšto iš
silavinimo ir intuityvus 
kritikas. Iš šio didelio 
darbo išėjo kratinys be 
metodų, be kriterijų. 
Kulbokas laikosi chro
nologijos ir, kai kur, 
skirsto pagal tam tik
rą kryptį. Akademinėn
— estetiškai psicholo- 
ginėn kritikon Kulbokui 
sutelpa J. Brazaitis ir 
Antanas Vaičiulaitis. Mo
ralistai: Jonas Grinius, 
Bronys Raila ir Stasys 
Tamulaitis. Kalbant apie 
literatūrą, autoriaus pri
pilta tuščių filosofavimų. 
Ne į temą. Vietomis jis 
tendencingai siauras, 
nors šiaip, filosofijoj, gi
lus.

Česlovas Grincevi- 
čius. Bibliografija. Čia

pasigendama kai kurių 
periodinių leidinių ir ne
įtraukta Literatūros Is
torija. ***

Grįžtant prie K. Ba
rėno "Atsitiktinių susi
tikimų", tenka pažymė
ti, kad šioj knygoj dau
gumoj vaizduojama lie
tuviai, pakely į emigra
ciją; kai kur išryškinti 
psichologiški komplek - 
sai žmonių tarpe. "Ge
dimino Grauduvės isto
rijos" vienos iš geriau
sių. "Atsitiktini susiti
kimai" pusiau literatū
riniai. Tai beveik nove
lės. Tik gal perdaug iš
tęstos, išaugę iš feljeto
no.

Pauliaus Jurkaus "Ant 
Vilnelės Tilto" yra25pa- 
sakojimai, sukurti išViF 
niaus legendų ciklo. 
Vieni turtingi savo siu
žetais ir turi realų isto
rinį pagrindą, kituose to 
elemento nėra. Šv. Onos 
Bažnyčios statyba — me 
niškai kūrybiškai iš
baigta. Kitos legendos 
peizažinio pobūdžio, dar 
kitos — turi dramatinio 
ar romantiško elemen
to.

Ruošiamas leidinys apie lietuvių 
švietimą Vokietijoje 1945-1949
Šių metų rudenį su

kanka jau 25 metai, kai 
bolševikinei lavai slen
kant į vakarus, daugelis 
tūkstančių lietuvių buvo 
nublokšti į Vokietiją. 
Po nuolatinių bombų lie
tum metus praleidę, kai 
sulaukė Didžiosios BrP- 
tanijos, Jungtinių Ame
rikos Valstybių ar Pran
cūzijos kariuomenę, bu
vo sukoncentruoti sto
vyklose, kuriose teko iš
gyventi keletą metų. Šio
se stovyklose gražiau
sias tremtinių kultūri
nio gyvenimo pasireiš
kimas buvo švietimo 
darbas. Iniciatyva kilo 
ne iš kurios nors vado
vybės, bet stovyklose at
siradusių šviesuolių. Jie 
ėmėsi kurti vaikų dar- 
želiu s, pradines mokyk-

Barėno ir Jurkaus kū - 
rinlų paskaitė Bronius 
Balčiūnas (vk)

Vardas 
Cleveland Trust
ant jūsų čekių

gražiai kalba apie jus
Jūsų rūbuose įsiūtas ženklas, jūsų automo
bilio firma, krautuvės kuriose perkate — 
kiekvienas sako ką nors apie jūsų asmenį.

Tas pats su čekiais. Ir kadangi Cleveland 
Trust yra vienas didžiausių ir labiau
sia patyrusių bankų Amerikoje, mūsų 
vardas ant jūsų čekio sako gerai apie 
jūsų vartojimą savo pinigų.

Taigi nors mūsų čekis atrodo kaip 
ir kiti čekiai, juose yra du dideli skir
tumai. Vardas viršuje ir vardas apa-

čioje. Jūsų ir mūsų.
Paprašykit mus sudėti juos abu kartu. Jie 

atrodys puikiai.

Cleveland Crust

1AMF5C MORRraOfi
MORRISOS

tht CkvtUiw Crust CcsncRnų
CI.FVr I.ĄN OHIO

Member F.D.I.C. Gražusis Čekis.

las, progimnazijas, gim
nazijas ir specialines 
mokyklas bei universi
tetą.

Vyresnieji puikiai pri
simena, kokios sąlygose 
tas visas darbas vyko. 
Jie daug parodė pasi
šventimo. Mokyklos pri
rišo daug vaikų ir jau
nuolių prie naudingo dar
bo, kurie vėliau išemi
gravę toliau tęsė moks
lą. Daugelio tvirtinimu, 
tai didžiausias darbas, 
padarytas stovyklinio gy
venimo metu.

Nieko nežinome apie 
1915-1918 m. buvusias lie
tuvių mokyklas Vokieti
jos stovyklose. Nedaug 
težinome ir apie Rusijo
je tuo pačiu metu buvu
sias mokyklas. Žinias 
apie mokyklas laikas, 
mirtys ir užmiršimas 
uždengė nuo mūsų. Tas 
pats įvyks ir su Vokie
tijoje atliktu švietimo 
darbu po II-jo pasauli
nio karo, jei laiku nebus 
griebtasi priemonių. O 
vis dėlto gaila būtų leis - 
ti užnešti laiko dulkė
mis veikusių 61 vaikų 
darželio, 79 pradiniųmo-. 
kyklų, 37 progimnazijų- 
gimnazijų, gausybės kur
sų ir net universitetų 
atminimus.

Kad tas milžiniškas 
darbas nenueitų užuo- 
marštin, kad išliktų lie
tuvių tautos istorijai 
kaip vienas gražiųjų per
lų, rašąs šias eilutes 
yra surinkęs veikusių 
švietimo įstaigų istori
jas ir suredagavęs "Lie
tuvių Švietimas Vokieti
joje 1945-1949 m." Rank
raštyje telpa 26 vaikų 
darželių, 49 pradinių mo
kyklų, 34 progimnazijų 
bei gimnazijų, 72 specia- 
linių mokyklų, dvasinės 
kunigų seminarijos, DP 
universiteto ir daugybės 
įvairiausių kursų veik
los apžvalgos. Visos 
mokyklų istorijos para
šytos direktorių, vedėjų 
ar kitu kompetetingų as
menų. Surinktoji me
džiaga, jei žūtų,nebebū
tų atkartojama.

Paruoštą darbą suti
ko išleisti Kultūrai Rem
ti Draugija, Tačiau leidė
jas nori žinoti nors mi
nimalų skaičių asmenų, 
kurie ryžtasi išėjusį vei
kalą pirkti. Knyga, at-

VIRŠUJE: Dail. Vytauto Igno 
raižinys "Lithuania", kuris 
drauge su kitais jo darbais bus 
išstatytas Philadelphijoje ruo
šiamoje parodoje, kuri atida
roma Šeštadienį, kovo 1 d., 7:30 
vai. vakare. Dail. V. Igną pri
statys dail. Romas Viesulas. 
Paroda tęsis iki kovo 8 d. Lie
tuvių Banke, 202 N. Broad St.

Lietuvių Bendruomenės Phi
ladelphijos Apylinkės valdyba 
kviečia atsilankyti į parodą ir 
artimiau susipažinti su dail. 
Igno kūriniais.

rodo, bus arti 600 pus
lapių, kuriuos puoš apie 
šimtas fotografijų. Kai
nos leidėjas dar negali 
nustatyti, nes ji priklaus 
sys nuo užsisakiusiųjų 
skaičiaus ir tiražo. To
dėl, kurie galvoja knygą 
pirkti, dabar tesiunčia 
tik pranešimą, kad žada 
pirkti, bet pinigų nerei
kia siųsti. Pinigus teks 
nusiųsti, kai bus išspaus
dinta knyga. Pranešimą 
rašyti: Kultūrai Remti 
Draugija, 70.26 So. Cla- 
remont Avė., Chieago, 
III. 60636.

Kitais (1970) metais 
sukaks 25 metai nuo mi
nėto švietimo darbo or
ganizavimo pradžios. 
Šiuo leidiniu ta proga pa
gerbtume tų idealistų at
liktą darbą. Kurie tuo 
metu mokytojavo ar mo-- 
kėši, atgaivintume gra
žius prisiminimus ir pa
liktume savo vaikams 
puikaus darbo liudijimą. 
Norinčių įsigyti minėtą 
leidinį turėtų būti tikrai 
didelis skaičius, nes 
vien vaikų darželiuose 
dirbo 115 auklėtojų, prar 
dinėse mokyklose 296 ir 
gimnazijose - progim
nazijose 615 mokytojų, 
kurių sąrašai tilps šio
je knygoje. O mokinių vai
kų darželiuose buvo 
1935, pradinėse mokyk
lose 3,961 ir gimnazijo
se - progimnazijose, 2, 
858. Baigė lietuvių gim
nazijas apie 1,200 abitu
rientų, kurių sąrašai ir
gi bus leidinyje. Apžval
gose daug kur minimi ir 
stovyklų komitetai, ku
rie vienokiu ar kitokiu 
būdu dalyvavo mokyklų 
gyvavimo istorijoje. 
Trumpai tariant, knyga 
patartina įsigyti kiekvie
nam lietuviui. Tą darbą 
dirbę ras savo pavardę, 
fotografiją ir atlikus dar
bus. Kas buvo atokiau 
nuo to darbo, sužinos, 
kaip žmonės dirbo savo 
tautos labui.

V. Liulevičius
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FLORIDOS LIETUVIU ŽINIOS
PREZIDENTO SMETO
NOS MIRTIES MINĖJI

MAS FLORIDOJE

Didžiulės Floridos lietu
vių kolonijos St. Petersbur- 
ge ir Miami paminėjo Lie
tuvos prezidento A. Smeto
nos 25 metų mirties sukak
tį atvykus čia K. S. Karpiui 
iš Clevelando parodyti fil
mus prezidento atsilanky
mo Clevelande 1941 metų 
pavasarį ir jo laidotuves po 
jo nelaimingos mirties 1944 
metų sausio 9 d.

St. Petersburge minėji
mas buvo vasario 2 d., Lie
tuvių Klubo salėje. Minėji

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL ACENCY, 
Ine.&

iIA
i 

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tllghman Street ...........................................   HE 5-1654
• BALTIMORE, M D. — 1900 Fleet Street .............................................................. OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ..................................................... IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue .......................................  TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Athland Avenue ............................................  HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue .......................................... PR 1-0696
• OETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue ........................................... 365-6780
• FARMINGOALE, N.J. — Freewood Acret ........................................................ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jot Campau Avenue .................................. 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė. .................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomer? Street .............................................. HE 5-6368
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ..................................  DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ................................................................. MI 2-2452
• NEVY YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .......................................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ............................................  PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ...........................  381-8997
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudton Avenue ...................................................... 232-2942
• SO. B08TON, MASS. — 396 W. Broadway ..................................................... AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue ............................................... CL 7-6320
• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellut Street ........................................... 475-9746
• TRENTON, N.J..—- 1152 Deutz Avenue .............................................................. EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ............................................  RE 2-7476

mą atidarė klubo pirminin
kas A. Karnius.

Miami mieste minėjimas 
surengtas Lietuvių Klubo 
salėje, vasario 5 d., vado
vaujant A. D. Kaulakiui.

Antrame filme dalyviai 
gavo progą susipažinti su 
Clevelando lietuvių kultūri
niu darželiu, kuris įsteigtas 
1933 metais; parodyta įvai
rios iškilmės prie dr. Basa
navičiaus, dr. Kudirkos ir 
poeto Maironio paminklų. 
Mažai kas žino, kad tas dar
želis yra paminklinis darže
lis tiems mūsų tautos did
vyriams, kai Kaune jų pa
minklus bolševikai be abejo

(Licensed by Vne^posyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

MŪSŲ SKYRIAI:

DIRVA

nugriovė.
Abiejose tose vietovėse 

dalyvavo gausiai senosios 
kartos lietuvių, čia gyve
nančių pastoviai ii- atvažia
vusių iš visur žiemos atos
togoms. Kai kurie jų yra 
matę prezidentą Smetoną 
gyvą, kai jis lankė stam
besnes lietuvių kolonijas 
New Yorke, Clevelande, 
Chicagoje, Philadelphijoje, 
Baltimorėje, Detroite ir ki
tur.

Clevelandiečiai daugumo
je patys yra dalyvavę ir 
prezidento A. Smetonos pri
ėmime ir jo laidotuvėse, ir 
darbavęsi įsteigiant lietu
vių kultūrinį darželį. (r)

VASARIO 16 ŠVENTĖ 
ST. PETERSBURGE

Šis 51-mų metų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjimas, 
rengtas Lietuvių Klubo, įvy
ko sekmadienį, vasario 16- 
tą, programą vadovaujant 
pirmininkui A. Karniui. 
Greta kalbų, meninę pro
gramą išpildė klubo choras, 
mišrus ir vyrų, vadovau
jant M. Stanioniui. Stanio- 
nis, žilagalvis muzikas dar
bavęsis eilę metų vienur ir 
kitur, dabar darbuojasi čia, 
padedamas pianisto žilagal
vio Jono Tamulaičio, dainų 
programą atliko savo gerai 
pralavintu taip pat žilagal
vių "jaunuolių”, apie 30 vy
rų ir moterų choru. Visi 
choristai, savo laikais dai
navę įvairiose kitose koloni
jose, čia vėl susigrupavę, 
padeda lietuvišką gyvenimą 
padaryti įvairesniu ir sma
giu.

Programoje buvo dekla
macijų ir kitokių paįvairi
nimų.

Darbuotojai, programos 
pildytojai ir dalyviai veik 
visi yra anais laikais dirbę 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimui, jos sulaukę, ir 
dabar vėl Lietuvai nepri
klausomybę praradus deda 
pastangas stiprinti savo 
dvasią tolesnei kovai prieš 
Lietuvos pavergėją.

Važiuojantiems atostogų 
į St. Petersburgą: Lietu
vių Klubo adresas; 4880 
46th Avenue N., St. Peters- 
burg, Fla. (s)

HELP WANTED MALĖ
EXPERIENCED

GEAR CUTTERS 
BARBĖK COLEMAN «■ FELLOWS. 

Steady day position, fully paid hospi- 
tai, medical & life insurance. Apply: 

CENTRAL GEAR CORPORATION 
971 East 10 mile

Madison Heights,. Mich.
(13-19)

Plant Personnel
For new Band Oven Bakery in North- 
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)

SWA1N INDUSTRIES
UNDF.R NE\V OWNERSHIP 

BENCH HANDS 
MACHINE HANDS 

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

OVERTIME
151 15 SPAN1SH CT„ 

LIVONIA, MICH.
(1315)

DIE MAKERS
• LATHE HANDS
MACHINE REPAIRMEN 

Permanent position, 2nd shift, jour- 
neyman’s card necessary.

BORG & BECK DIV.
1250 I Chrysler Freeway 

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(12-21)

GENERAL HELPER
NO EXPERIENCE NECESSARY. 

STEADY WORK.
SEE MR. SCHALLER.

CADMET CORP.
20801 RYAN RD., WARREN, MICH.

(8-15)

VANTED AT ONCE
DIE MAKERS

Mušt be able to build dies from 
parts prints, top vvages paid, and 
benefits.

Apply in Person 
CASS MACHINE CO.

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

MILL OPERATORS
We have immediate openings for jour
neymen mill operators or men vvith b 
years mill experience.

ALSO

MACHINE BUILDERS
Immediate openings for experienced 
machine builders. Men vvith addi- 
tional experience • and knovvledge in 
hydraulics are preferred.
If you are looking for a job vvith 
good vvages, excellent benefis and 
diversified and challenging vvork ap
ply at:

Micromatic Hone Corp. 
8100 SCHOOLCRAFT 

DF.TROIT, MICH. 
(3 13) WF. 3-7835

An F.cjual Opportunity Employer 
(14-16)

FITTERS 
WELDERS 
TRA1NF.ES

ELECTRIC EYE BURNERS 
Qualified for top paying jobs. Long 
program. Steady vvork. Excellent 
vvorking conditions.

Day and Afternoon Shift

CUSTOM FABRICATORS 
15720 Dale

(Near Telegraph & Fenkell) 
Detroit, Mich.

(10-19)

BOX MAKER
BOX MAKER ADJUSTORS 

Splendid opportunities for men vvith 
experience on gluing machines for 
folding boxes. Will consider training 
men in paper and related industries. 
Phone M r. Vizkelety, 313-341-1221, 
Woif Detroit Envelope Co., 14700 
Dexter Blvd., Detroit, Mich. (14-17'

VOLKSWAGEN 
SHOP 

FOREMAN
Successful VW dealer needs 
a well experienced mechanic 
vvith VW knowledge who can 
train, supervise, and coordi- 
nate vvork of other shop per
sonnel. Mušt be an individual 
who is looking for personai 
growth and a career opportu
nity in a grovving business.
TOP PAY
GOOD BENEFITS 
EXCELLENT OPPORTUNITY 
GOOD VVORKING

CONDITIONS
If you feel you are pualified, 
apply in person to Brent 
Gilbert:

ENGEL VW
Crosstown at Vine St.

Kalamazoo, Mich.

1969 m. vasario 21 d.

Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę vykdomasis komitetas Cleve
lande. Sėdi iš kairės: Milda Jokubaitytė, Rožė Sadauskaitė, Ma
rytė Gailiušytė. Stovi: Gintautas Sniečkus, inž. Romualdas Bublys, 
Algirdas Muliolis ir pirmininkas Rimas Laniauskas.

JAUNIMO ORGANIZA
CIJŲ RYŽTAS

Pirm esniuose laikuose, 
daugiausiai kovojo už lietu
vybę, tikybą ir pačią Lietu
vą, vyresnio amžiaus mūsų 
tautos sūnūs ir dukros bei 
jų vadovaujamos organiza
cijos. Bet dabar, šiame ko
vos darbe dirba už tėvų že
mę Lietuvą ir katalikų ti
kybą jaunimo organizacijų 
įgalioti pirmūnai ir šis žy
gio buvo pradėtas Clevelan
de.

Šio kilnaus žygio suma
nytojas yra kun. K. žemai
tis, kurio pastangomis su
darytas komitetas, atsto
vauja sekančias jaunimo or
ganizacijas : Mok s 1 e i v i ų 
Ateitininkų Sąjungą — Ri
mas Laniauskas ir Romual
das Bublys, Liet. Skaučių 
Seseriją — Milda Jokūbai
ty tė, Liet. Skautų Broliją 
— Algirdas Muliolis, Liet. 
Jūrų Skautiją — Gintautas 
Sniečkus, P. L. B. Jaunimo 
Sekciją — Marytė Gailiušy
tė, Studentus ateitininkus 

WANTED EXPERIENCEI)

DIE CAST SUPERVISOR
Able to supervise die east machine operation and setup. Permanent 
positions with promotional opportunity. Attractivc 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)

LIETUVIU 
KLUBAS

AMERIKOS 
PILIEČIU

6835 Superior Avė. Telef. 391-1143
Cleveland, Ohio

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

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

— Vytautas Kliorys ir Liet. 
Vyčių organizaciją — Rožė 
Ona Sadauskaitė.

Kiek žinoma, tos komisi
jos nariai jau buvo pas Cle
velando vyskupą Člarence 
Issenmann ii* įteikė jam pa
ruoštą maldą-invok a c i j ą, 
prašydami, kad jis pasiųstų 
šią maldą visiems savo dio- 
cezijos parapijų klebonams, 
kad jie savo bažnyčiose va
sario 16 d. pasimelstų už 
Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymą.

Dabar šios komisijos da
romas dar didesnis žygis — 
ateinančią vasarą — birže
lio pabaigoje ar rugpiūčio 
pabaigoje, ruošiama kelionė 
į Romą, pas šv. Tėvą pra
šyti, kad jis atsilieptų į visą 
pasaulį, o ypatingai į 600 
milijonų katalikų, kad visi 
melstųsi dėl mūsų tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimo iš ko
munistų vergijos. Kelionė į 
Romą pareikalaus nemaža 
išlaidų, tad šis komitetas 
reikalingas finansinės para
mos iš lietuvių visuomenės.

(js)

TRA1NF.ES
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J-
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ TEISININKŲ 

DRAUGIJOS CLEVE
LANDO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Skyriaus valdyba kviečia 
visus šio skyriaus teisinin
kus atsilankyti į metinį su
sirinkimą, kuris įvyks š. m. 
vasario 23 d., 5 v. p. p., teis. 
Jono ir Nelės Mockų rezi
dencijoj, 3407 Hartwood 
Rd., E. Cleveland, Ohio 
44112.

Valdybos pirmininkas ir 
kiti nariai padarys praneši
mą. Bus renkama valdyba 
ir svarstomi kiti skyriaus 
einamieji reikalai.

Skyriaus Valdyba

RODYS FILMĄ 
”DU PASAULIAI”

šį penktadienį, vasario 22 
d., 8:30 vai. vakaro Lietu
viu Konservatorių Klubas 
Union Savings Association 
salėje (kampas Richmond 
ir Monticello), rodys filmą 
”Du Pasauliai” skirta ko
munistinei infiltracijai ati
dengti. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama daly
vauti.

Vasario 16 rytą Clevelande prie naujosios parapijos bažnyčios, dalyvaujant organizacijoms su vėlia
vomis ir būriui lietuvių, buvo iškeltos JAV ir Lietuvos vėliavos. Nuotraukoje klebonas kun. Angelaitis, 
asistuojamas Eidukevičiaus, kelia vėliavas. J. Garlos nuotrauka

KAZIO ŽOROMSKIO PARODA
ATIDAROMA VASARIO 22 D.

Maloniai kviečiame aplankyti daili
ninko Kazio Žoromskio kūrinių parodą, 
kuri rengiama NAUJOS PARAPIJOS 
SALĖJE (18022 Neff Rd.), VASARIO 
22 ir 23 DIENOMIS.

Parodos atidarymas įvyksta šešta
dienio vakare, vasario 22 d., 7 vai.

Clevelando Liet. Bendruomenes 
I ir II Apylinkės

PLAUKŲ TAISYTOJA 
(Beautician)

Patyrus. Darbas nuolati
nis. Savaitinis atlyginimas 
ir komisas. Lyndhurst-So. 
Euclid priemiestyje.

Telef. 381-0998.

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

(Atkelta iš 1 psl.) 
voti. To sąjūdžio sekreto
rium yra inž. R. Kudukis.

Sekantis kalbėtojas, ang
liškai, buvo lietuvis Cleve
lando miesto tarybos narys 
Edv. Katalinas. Jis buvo 
kandidatu į Kongresą Wa- 
shingtone praeito rudens 
rinkimuose, bet nebuvo iš
rinktas. Jis vaizdžiai nusa
kė komunistų užsimojimus 
jau prieš 50 metų sugriauti 
pasaulio ir Amerikos tvar
ką, kurie prie to eina įvai
riomis savo klastomis, įti
kinėdami amerikiečius apie Vasario 16 minėjime Clevelande programą išpildę menininkai. 

Iš kairės: sol. Valia Meilins, Verena Dambrans, Regina Brazai- 
tienė ir sol. Stasys Citvaras. J. Garlos nuotrauka

Cleveland Press dienraščio tautybių reikalais redaktorius Theo- 
dore Andrica padovanojo Cleveland Statė Universitetui savo ilgų 
metų surinktą medžiagą liečiančią tautybes. Kai kurie tos medžia
gos dalykai siekia net 1870 metus praeityje. Ta medžiaga pateko 
universiteto skaityklai ir archyvui universiteto profesoriaus Greene 
rūpesčiu, kuris stengiasi gauti medžiagą ir apie lietuvių praeitį 
to universiteto archyvui.

Redaktorius Andrica, virš 40 metų dirbdamas su tautinėmis 
grupėmis {vairiais kultūriniais reikalais, pageidauja kad universi
teto surenkama medžiaga apie tautybes pasitarnautų platesniems 
santykiams tarp tų gyventojų Clevelande.

Andrica dabar išvyko { Europą ir {steigęs savo biurą Vienoje, 
aprašinės savo laikraščiui apie rytų Europos gyvenimą.

Nuotraukoje dr. Victor Greene ir Cleveland Press redaktorius 
Theodore Andrica.

komunizmo naudingumą ir 
reikalingumą šiam kraštui 
su sovietais draugauti. Lie
tuviams jis patarė jungtis 
ir veikti politiškai, nes tik 
tuo būdu turėsime svorį šio 
krašto gyvenime ir priver
sime amerikiečius skaitytis 
ir remti Lietuvos laisvini
mo pastangas. Tuo būdu, 
sakė, patrauksim ir čionai- 
tinj savo jaunimą dirbti.-

Po to sekė Clevelando 
ALT skyriaus rezoliucija 
Lietuvos klausimu, skaitė 
Ingrida Bublienė. Pertrau
koje rinkta aukos, jos bus 
paskelbtos kiek vėliau. Pa
rodytas pieštas filmas ”The 
Hand”.

Po pertraukos, dainų pro
gramą išpildė svečias solis
tas Stasys Citvaras iš Nevv 
Yorko ir vietinė latvė Valia 
Meilins. Dainos buvo lietu
viškos, angliškos, viena lat
viška, liaudies ir iš keleto 
operų. Citvarui akompana-- 
vo Regina Brazaitienė, lat
vei solistei — Verena Dam
brans.

Minėjimą rengė ir vado
vavo ALT skyriaus valdy
ba: pirmininkas R. Kudukis, 
Kazys žiedonis, R. Minkū- 
nas, Stella Sankal, Antanas 
Jonaitis, Viktoras Palūnas, 
Ingrida Bublienė, Algiman
tas Pautienis ir Pranas Raz- 
gaitis. (kk)

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

kiečių programose, ji taip 
pat yra labai aktyvi ir lie
tuvių gyvenime. Nesenai ją 
matėme ir Clevelando "Vai
dilos” teatro pastatymuose. 
Ji aktyvi skautė, tautinių 
šokių šokėja ir sportininkė.

RAŠYKIME LAIŠKUS

Naujųjų lietuvių namų 
statybai yra sąlyginiai už
pirkti du susieiną sklypai. 
Sklypas, ant kurio namai 
bus statomi, yra komerci
niame ruože, bet antrasis 
sklypas yra rezidenciniame 
ruože.

Vasario 10 d. miesto val
dyboje buvo svarstomas Li
thuanian Village b-vės pra
šymas, kad antrojo sklypo 
ruožas būtų pakeistas į ko
mercinį, nes jame planuo
jama" įrengti lietuvių namų 
svečių automobiliams pa
statyti aikštę. Dvi slovėnų 
šeimynos, kurių sklypai su
sieitų su Lithuanian Vil
lage b-vės sklypu ir to ra
jono miesto tarybos atsto
vas John J. Prince viešame 
posėdyje protestavo prieš 
tokios aikštės įrengimą ir 
todėl miesto valdyba Lithu
anian Village b-vės prašy
mą atmetė. Lithuanian Vil
lage b-vę atstovavo jos tei
sinis patarėjas adv. Povilas 
Chalko.

N u m a tomą Clevelando 
miesto valdybai prašymą 
pakartotinai įteikti, papil
džius jį naujais motyvais. 
Lithuanian Village vadovy
bė prašo Clevelando lietu
vių, nežiūrint kur kas begy
ventų, rašyti trumpus laiš
kus šiuo adresu — Council- 
man John J. Prince, jr., Ci- 
ty Hali, Cleveland, Ohio 
44113, prašant, kad miesto

tarybos narys remtų naujų 
lietuvių namų statybos pro
jektą ir nesipriešintų auto
mobilių aikštės įrengimui. 
Laiškai turėtų būti rašomi 
skubiai, nes šis klausimas 
vėl bus sprendžiamas labai 
artimoje ateityje. (Iv)

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

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. I1/) 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 Marcella Rd.

(13-18)

HELP WANTED MALĖ
WANTED IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
For Isl fic 2nd shift 

TURRF.T LATHE 
ENG1NE LATHE 

W & S AUTOMAT1CS 
BRIDGEPORT M1LLS

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

SATURN INDUSTRIES
26067 Groesbeck, Warren, Mich.

313 — 773-4300
(6-15)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

cleveland

FROM THE HEMISFAIR!

EXTRA CTS LOOP BUSES 
to Show Entrance during all 
Show Hours.

CTS EXACT FARE 
TICKETS AND CHANGE

Lakeslde Box Office

OPEN MTURBAY _ip.ni. 
u r u iv oaily & Sundays—H a.m.
Cl O8F Baily—10:30 p.m.ULUOC sundayv—8:30 p.m.

Vi si tors admitted daily 'til 9 p.m. 
Sundays 'til 7 p.m.

flow shovi
’ PUBUC AUDITORIUM

FEBRUAR'f 22nd 

through 
MARCH 2nd

CONVENIENT PARKING 
adjacent Lakefront and Erievlew 
Areas.

SPECIAL AMATEUR PHOTOGRAPHER HOURS—FLOWER SHOW ONLY 
Sunday Mornings 9-11 A.M. 20 EASTMAN KODAK PRIZES!

• Rūta Jokūbaitytė, lan
kanti "Vilią Angelą” mer
gaičių gimnaziją, vaidina 
vieną iš pagrindinių rolių 
llammerstein muzikiniame 
veikale "Carousel”, kurį 
stato Clevelando šv. Juoza
po berniukų gimnazija, šis 
pastatymas yra plačiai rek
lamuojamas a m e r i kiečių 
spaudoje.

Tenka pripažinti, jog R. 
Jokūbaitytė savo sceninį 
darbą pradėjo būdama sep
tynių metų amžiaus. Daly
vaudama Įvairiose ameri

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, 11). 60608. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigų, 

turinčių teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Vetiėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, Įdedant po §1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; VVednesday closed.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SIUNTINIAI J EUROPĄ 
VĖL PRIIMAMI

Pasekmėje laivų ir uostų 
darbininkų streiko, nuo 
gruodžio 20 d. laivais siun
tinių ir pašto vežimas į Eu
ropą buvo sutrukdytas. Jo
kie siuntiniai laivais nebu
vo priimami paštuose, arba 
grąžinami jeigu buvo paš
tui atvežti,

Dabar, nuo vasario 17- 
tos, laivai iš rytinių uostų 
vėl eina reguliariai ir siun
tiniai laivais pervežami.

Dėl šio streiko ir mūsų 
skaitytojai Europoje apie 
porą mėnesių negalėjo gau
ti Dirvos.

DR. S. T. TAMOŠAITIS 
SERGA

Nuvykęs j Miami, Flori
doje, pirmoje vietoje skubė
jau aplankyti clevelandie- 
čiams gerai pažįstamą dr. 
S. T. Tamošaitį, apie kurio 
ligą buvau girdėjęs iš p. 
Tamošaitienės dar būdamas 
Clevelande.

A. Noreko ir J. Misčiko 
lydimas (ir jiedu clevelan- 
diečiai) vasario 5 d. aplan
kiau daktarą, kuris prieš 
dieną buvo parvežtas iš li
goninės į namus. Radau rim
tai sergantį, po sunkios vi
durių operacijos.

Nors daktaras, buvęs Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos pir
mininku kai prezidentas A. 
Smetona lankėsi Clevelan
de 1941 metais, ir buvo vie
nas jo laidotuvių rengimo 
asmenų, neturėjo galimy
bės vakare atsilankyti į ruo
šiamą prezidento Smetonos 
25 metų mirties minėjimą, 
kur rodžiau filmą.

S i ų s d amas clevelandįe- 
čiams linkėjimus, daktaras 
neužmiršo ir Dirvos, įduo
damas parvežti Vilties 
Draugijai $100.00.

Ačiū daktarui už dovaną, 
o jam geros sveikatos!

K. S. Karpius

SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
DĖMESIUI

Akademinio Skautų Są
jūdžio vadi ja kviečia visus 
akademikus skautus daly
vauti korespondencini ame 
Sąjūdžio Suvažiavime ir to
dėl prašo atnaujinti ryšį 
pranešant savo tikslius ad
resus. šis kvietimas liečia 
visus narius bet kada gavu

A. A.

KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI

mirus, sūnums JUOZUI ir PRANUI STEM- 

PUŽIAMS bei jų šeimoms nuoširdžią užuo

jautą reiškią

Algirdas ir Jaunutis
N a s v y č i a i

Didžiam liūdesy esančius brolius

JUOZĄ ir PRANĄ STEMPUŽIUS
su jų šeimomis dėl A. A. jų MAMYTĖS mirties 

Lietuvoje giliai užjaučia

CIevelando šv. Kazimiero
Lituanistinė Mokykla

sius Akademikių Skaučių 
Draugovės arba Korp! Vy
tis spalvas. Savo adresus 
praneškite iki š. m. balan
džio 15 d. A.S.S. vadijos iž
dininkui fil. s. Liūtui Gri
niui, 3879 Castelman St., 
Riverside, Calif. 92503.

ELIZABETH

IŠRINKO NAUJĄ 
VALDYBĄ

A. L. T. Sąjungos Eliza- 
betho skyriaus narių meti
nis susirinkimas įvyko Lie
tuvių Laisvės salėje sausio 
25 d. Skyriaus pirm. P. La- 
nys, pasveikinęs susirinki
mą, paprašė Joną švedą ir 
Jurgį Miežaitj susirinkimą 
pravesti.

Išklausius valdybos ii' 
Kontrolės komisijos narių 
pranešimus, paaiškėjo, kad 
skyriaus veikla buvo sėk
minga. Skyrius padidėjo na
riais ir turtu. Iš Stasio Lu
ko pranešimo paaiškėjo, 
kad yra nemažai padirbėjęs 
Dirvos ir Vilties draugijos 
naudai. Susirinkimas už 
veiklumą padėkojo valdy
bai, Kontrolės komisijai ir 
S. Lukui, o taipgi patvirti
no valdybos pasiūlytus iš
mokėjimus, kurių tarpe bu
vo didesnes sumos Vilties 
draugijai, į kurią jau yra 
skyrius įnešęs $50.00. Ne
priklausomybės Fondui, 
Lietuvos laisvinimo reika
lams, Balfui, Radijo valan
dėlėms, vietos lituanistinei 
mokyklai ir kt.

Išrinkta nauja valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Pet
ras Lanys — pirm., A. S. 
Trečiokas —• vicepirm., Jo
nas švedas — sekr., Jurgis 
Miežaitis — ižd. ir Vincas 
Misiūnas — valdybos narys.

Malonu pastebėti, kad 
skyriaus vadovybė yra įsi
jungus į bendrą lietuvišką 
veiklą per savo atstovus. 
Prieš uždarant susirinki
mą, buvo gauta liūdna ži
nia, kad mirė ALT S-gos 
garbės narys, PLB pirm. 
Juozas J. Bačiūnas, Vytau
tui Abraičiui pasiūlius, jis 
buvo pagerbtas.

A. S. Trečiokas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PRANCŪZIJOS
LIETUVIAI

• Dail. Pranas Gailius 
buvo išstatęs savo grafikos 
darbus Paryžiuje Salon de 
la jeune gravure.

• D. Vaiciekauskas ir ž. 
Baranauskaitė gyveną Pran
cūzijoje sukūrė lietuvišką 
šeimą. Vestuvės įvyko 1968 
m. gruodžio 28 d. Nanter- 
re. Jaunasis buvo uolus tau
tinių šokių grupės dalyvis. 
Dabar atlieka karo tarnybą, 
o ją atlikęs š. m. vasario 
mėn. pabaigoje, su žmona 
a p s i g y vens Montrealyje, 
Kanadoje. Jaunoji yra iš 
Toronto, kur irgi buvo ak
tyvi lietuviškoje veikloje. į 
vestuves buvo atvykę iš To
ronto jaunosios tėvai ir se
suo.

C. Varnagirio, gyvenan
čio Sedan (Ardennes), ves
tuvės įvyko 1968 m. vasarą.

• Eglei Liutkutei-Jardel 
sausio 23 d. gimė dukra 
Audra. E. Jardel ir jos vy
ras mokytojauja Riviere-Pi- 
lote (Martiniųue) gimnazi
joje.

• Paryžiuje: studijuoja 
šie lietuviai: J. Kavaliūnai
tė rašo disertaciją tema: 
”La notion de la vertu dans 
le roman du XVIII siecle”, 
D. Kolbaitė studijuoja pran
cūzų literatūrą ir meną, D. 
Liaugminas iš Chicagos — 
mediciną, Y. Matorė — psi
chologiją, M. Pagnier — tei
sę ir sociologiją, V. Kasiu
lis — fiziką-matematiką, G. 
Joligard — teisę, Michele

ST. CATHARINES PAMINĖJO PREZ.

A. SMETONOS SUKAKTI
4

St. Catharines, Kanadoje, sausio 11 d. suruoštame prezidento 
A. Smetonos mirties sukakties minėjime, solistas V. Verikaitis 
išpildo meninę programą. Jam akompanavo J. Gaveda. Preziden
to A. Smetonos portretą nupiešė S. Šetkus. L. Vyšniausko nuotrauka-

St. Catharines visuomenė 
š. m. sausio 11d. gražiai pa
minėjo didžiai nusipelniusio 
lietuvių tautai ir valstybei 
vyro, šviesos atminties a. 
a. Prez. A. Smetonos, 25 m. 
mirties sukaktį. Tam tikslui 
buvo išrinktas be pažiūrų 
skirtumo 12 asmenų komi
tetas, kurs savo ruožtu sėk- 
mingesniam darbui atlikti 
dar buvo išsirinkęs penkių 
asmenų vykdomąjį komite
tą: pirmininką J. Satkų, vi
cepirm. St. šetkų, sekreto
rių A. Gverzdį, iždininką J. 
Alonderį ir reikalų vedėją 
A. šetiką.

Salė, kurioje vyko minė
jimas, buvo tinkamai pa
puošta. Scenoje ant pedes- 
talo, apdengto tautinio raš
to audiniu ir apdėto gėlė
mis, buvo pastatytas 6 pėdų 
dydžio a. a. velionies pa
veikslas, pieštas menininko 
St. šetkaus.

Minėjimą pravedė k-to 
pirmininkas J. Satkus. Pir
miausia buvo iškviestos vė
liavos ir sustatytas abejuo
se paveikslo šonuose. Po to, 
buvo Kanados himnas, invo- 
kacija, kurią perskaitė pa
rapijos klebonas tėvas B. 
Mikalauskas ir St. Catha
rines lietuvių bendruome
nės pirmininko A. šetiko žo
dis. Jis pasveikino iniciato
rius, ypač J. Satkų, ėmusius 
šio gražaus darbo. Taip pat

cbiCAGjos lietuvių, opeuA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
LITHUANIAN PLAZA / WEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE, CHICAGOJE 

stato K 0 M P . JULIAUS GAIDELIO
T r i j y V e i k s m ų Operą

ANA
Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS

Solistai:
DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENE

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Kurauskas 

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

Premjera: 1969.IV.12/8:00 vai. vak.
II Spektaklis: 1969.IV. 13/3:00 vai. popiet
III Spektaklis: 1969.IV.19/8:00 vai. vak.

Bilietai parduodami: "Marginiuose”, 2511 W. 69th St., Chicago, III, 60629. Tel. PR 8-4585

Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čeki: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avė., 
Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.00. $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

Dheilly Rouen universitete 
studijuoja literatūrą, o Mil
da Perucche — teisę.

išreiškė pageidavimą, kad 
tinkamomis progomis būtų 
pagerbti ir kiti buvę Lietu
vos prezidentai. Kartu pa
sidžiaugė gausiu dalyvių 
skaičiumi šiame minėjime.

Po šios įžangos buvo pa
kviestas svečias iš CIeve
lando, Amerikos lietuvių žy
mus veikėjas ir visuomeni
ninkas K. S. Karpius pa
skaitai. Mielas prelegentas 
suglaustai papasakojo, kaip 
a. a. A. Smetona paliko tė
vynę, kaip pasiekė Ameri
ką, kokias sutiko kliūtis be- 
vykdamas į šį kraštą, kaip 
jį sutiko lietuviai Ameriko
je, su kokiais valdžios pa
reigūnais buvo susitikęs, 
kaip įsijungė į lietuvišką 
veiklą ir supažindino su pa
čia tragedija, nutraukusia 
jo gyvenimą, ir kaip tas 
viskas buvo skaudžiai išgy
venta visų lietuvių tiek lais
vame pasaulyje, tiek Lietu
voje. Išreikštas didelis ap
gailestavimas ir kartu pa
žymėta, kad Prez. A. Sme
tonos ankstyva mirtis bu
vo didelis nuostolis lietuvių 
tautai ir pačiai Lietuvai, 
nes jo žodis būtų daug ko 
reiškęs tėvynės Lietuvos 
laisvės byloje.

Paskaita buvo įdomi. 
Daug ko sužinota, ko iki šiol 
ir spaudoje nebuvo matyta.

Toliau buvo koncertas, 
kurį atliko solistai V. Veri- 

kaitis. Dainos buvo parink
tos labai gražios, atitiko šio 
minėjimo rimčiai ir meniš
kai išpildytos. Jo menas su
žavėjo visus.

Pabaigoje K. S. Karpius, 
dar parodė porą filmų: vie
ną apie prez. A. Smetonos 
gyvenimą Amerikoje ir jo 
laidotuvių apeigas ir antrą 
— apie CIevelando lietuvių 
darželį. Visa tai dalyvavu
siems suteikė didelį malo
numą ir padarė gilų įspūdį 
ilgam laikui. Po to sugiedo
tas tautos himnas ir išneš
tos vėliavos.

Po trumpos pertraukos 
vyko vaišės, kurios praėjo 
jaukioj nuotaikoj.

Sekančią dieną, sekma
dienį, už velionies sielą bu
vo pamaldos. Jų metu vėl 
giedojo solistas V. Verikai- 
tis.

Rengėjams malonu, kad 
minėjimas gerai pasisekė. 
Dalyvavo daug žmonių ir vi
si buvo patenkinti ir įdo
mia programa ir puikiomis 

Kultūros Židinio pradinio plano modelis, darytas arčhit. 
Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos patal
pos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaus
tuvės. redakcijų bei administracijų patalpos, Aušros Vartų kop
lyčia. vienuolynas. Šis planų modelis bus toliau vystomas ir to
bulinamas, tiek viduj, tiek išorėj. Nuotr. R. Kisieliaus

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų 
pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto 
visų prašome kiek galint didesne auka prisidėti prie jo STATYBOS 
FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 

Siunčiu auką ..................... statybų fondui ir prašau įrašyti
mane (mūsų šeimą / mūsų mirusiuosius) i:
[J Garbės fundatorius ($1000) Q Fundatorius ($100)

Ų] Amžinuosius narius ($500) Q Rėmėjus (mažesnė auka) 

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui .........................

ADRESAS .........................................................................................
.............................................................................. Zip Code.............

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tar Deductible)

vaišėmis. Gautas šio paren
gimo pelnas 14 dol. paau
kotas Dirvai.

St. Catharinietis

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

A. Gudėnas, Cleveland......2.00
H. Bitėnas, Elizabeth........ 1.00
H. Stasas, Cleveland......... 1.00
A. Stankūnas, Cleveland ... 2.00 
A, Liutkus, Cleveland.....  10.00
J. Laškus, Chicago........... 1.00
M. Gegevičius, Cicero.....  1.00
R. Nemickas, Highland ... 4.00 
P. Švarcas, Mascoutah .... 7.00 
A. Rinktinas, Detroit........2.00
F. Šeštokas, St. Petersburg2.00
P. Žolynas, Chicago......... 4.00
E. Unger, Cleveland.........  7.00
E. Druktenis, Dayton.......10.00
J. Grigaitis, Chicago.......2.00
V. Bačiulis, Cleveland.....  1.00
O, Vaitas, Bloomfield Hills 5.00
G. Alekna, Racine...............1.00
J. Černius, Upland..............3.00
A. Vėsa, Rochester........... 2.00
J. Kleinaitis, E. St. Louis 2.00
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