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iliustruotas TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS VYKSTA LAOSE?
BANDYMASNIXONO DOKTRINOS PIRMASIS

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPraeitą savaitę labai 
daug buvo kalbama apie 
Laosą, abiejų Vietnamu 
kaimyną. Tai palyginti 
mažas kraštas su netoli 
3 milijonais gyventojų. 
Vienas jo trečdalis (su 
tačiau 2/3 gyvento jų) yra 
kontroliuojamas kara
liškos vyriausybės, kiti 
du trečdaliai krašto yra 
kontroliuojami komu
nistų — Š. Vietnamo ir 
pačioje šiaurėje —kinie
čių. 1962 metais Ženevo
je buvo sutarta Laosą ne
utralizuoti, tačiau ko
munistai iš savo valdo
mų plotų niekados nepa
sitraukė dėl tos papras-

• JAPONIJOJE atidaryta pa
saulinė paroda EXPO-70 su
silaukė didelio susidomėjimo ir 
sakoma, kad dar niekad Japoni
ja nebuvo užplūdusi taip turis
tais iš viso pasaulio, kaipš{ kar
tą. Parodą atidarė Japonijos im
peratorius.

• ANGLIJOJE darbiečių at
stovas parlamente William 
Owen, kaltinamas špionažu so
vietams, bus teisiamas balan
džio 7 d. Jo -prašymas, palikti 
už užstatą laisvėje, atmestas. 
Tai pirmas atsitikimas britų 
parlamente, kad atstovas bus 
teisiamas už šnipinėjimą.

• RODEZUAI pasiskelbus 
respublika ir nutraukus ryšius 
su Anglija, JAV uždarė savo 
konsulatą. Panašiai žada pasi
elgti ir Prancūzija.

• SOVIETAI leido Prancūzi
jos civ. aviacijos lėktuvams, 
skrendant {Tolimuosius Rytus, 
naudotis siauru 20 km. pločio 
koridorium pėr Sibirą, nelai
mės atveju tegalint nusileisti 
tik Novosibirske ir Charbovs- 
ke. Maskvoje { prancūzų lėktu
vą turi {lipti rusas radistas ne 
va palaikymui ryšių su žeme, 
bet tikrumoje jis seka {gulos 
narius prancūzus, ką jie daro.

• PRANCŪZAI iš savo rake
tų bazės Guyanoj iššovė trijų 
aukšti) raketą Diamant, kurior- 
bitan iškėlė vokiečių gamybos 
satelitą Dial.

• JUGOSLVAUOJE iškalėsi
mo paleistas prof. Mihailo Mi- 
hailov, kuris uš savo veiką "So
vietų vasara 64" buvo nuteistas 
3 met. kalėjimo. Jam uždraus
ta laike 4 metų užsiimti bet ko
kia politine ir visuomenine veik
la.
• SOVIETAI privertė aust rus 

nutraukti per radiją skleidžiamą 
antisovietinę propagandą čekų 
kalboje.

• WASHINGTCNE bus paskir
tas naujas sovietų ambasadorius 
vietoj 8 metus išbuvusio Dobri- 
nino, kuris atšaukiamas { Mask
vą svarbesnėms pareigoms.

• CASTRUI šie metai bus 
kritišku Jis "revoliucijos 
garbei" kvietė pagaminti 10 mi
lijonų tonų cukraus. Gamybos 
rekordas 1952 m. 7,2 tonai cuk
raus niekad nebuvo sumušus ir 
vargu ar pavyks ui padaryti 
šiais meuis. Cukraus švendrių 
planucljose sabotažai plečiasi 
ir milijonai darbininkų, kurie 
siunčiami darbams, pasyviai 
dirba. Manoma, kad galimas ka
riuomenės sukilimas. Bet jei 
Castro ir bus nuversus, komu
nistinis režimas pasiliks. So
vietai per daug sukišo pinigų { 
Kubą, kad leistų uip lengvai 
pralaimėti komunizmui.

• BRAZILIJOJ teroristų pa
grobus japonų diplomatas buvo 
paleisus, vyriausybei leidus iš
skristi | Meksiką penkiems po
litiniams kaliniams. 

tos priežasties, kad per 
rytinį Laosą jiems leng
vai pasiekti Cambodiją, 
iš kur netoli ir Saigonas. 
Kadangi Laosas ir Cam- 
bodija skaitosi oficialiai 
neutralūs, komunistų su
stiprinimai ir karinė me
džiaga siunčiama per tas 
dvi valstybes yra dau- 
diau ar mažiau oficialiai 
'neliečiama'.

Tokia padėtis buvo ne
pakenčiama ir už tat Wa- 
shingtonas, sustabdęs pa
ties šiaurinio Vietnamo 
bombardavimą, pradėjo 
žymiai daugiau bombar
duoti rytinio Laoso ke
lius, kurie sudaro vadi
namą Ho Chi Minh 'ta
ką', per kurį Hanojus 
siunčia savo dalinius į 
Pietų Vietnamą. Skai
čiuojama, kad per dieną 
amerikiečiai ten pada
ro per 400 'užskridimų'.

Karo veiksmai į Vaka
rus nuo tos zonos, kurio
je Š. Vietnamas laiko 
apie 67.000 savo karių, 
.iki šiol buvo nežymūs. 
Daugiausiai buvo kovo
jama dėl vadinamos 'puo 
dynių' lygumos (Plain of 
Jars), kurią dabar pa
kartotinai užėmė komu
nistai. Jei jie pradėtų iš 
ten žygį į sostines Viet
name (140.000) gyventojų 
ir Luang Prabang (22, 
000 gyventojų) kur rezi
duoja nedaug galios turįs 
karalius, Washingtonas 
susidurtų su didele pro
blema, ką gi jam toliau 
daryti.

Kol kas Washingtonas 
neoficialiai padengia pu
sę Laoso valstybės iš
laidų, įskaitant ir kariuo
menės išlaikymą. Ofici
aliai, amerikiečiai Lao
se neturi savo kariuome
nės, tačiau ten veikia 
gausios ČIA jėgos, be to, 
prie pasiuntinybės Viet
name yra prikomandi
ruota per 100 karo atta- 
chė, kurie 'padeda' ir 
dažnai vadovauja Laoso 
kariuomenės daliniams.

Tokiu būdu Laosas 
lengvai gali tapti Nixo- 
no doktrinos 'bandymo 
akmeniu'. Pagal tą dokt
riną, amerikiečiai viso
keriopai padėtų savo už
pultam sąjungininkui, ta

— Nesikiškit į Laoso reikalus! Jis turi likti neutralus

čiau nenori siųsti savo 
kariuomenės. Tačiau ar 
to užtektų? Vietname ne
užteko, tačiau padėtis 
ten buvo skirtinga. Lao
se, bent karališkos vy
riausybės kontroliuoja
moje dalyje komunistų 
beveik visai nėra ir ten 
negalima kalbėti apie 
"pilietinį karą" kaip Pie
tų Vietname prieš kelis 
metus, kur be amerikie
čių intervencijos su sa
vo kariuomene, komunis
tai būtų lengvai įsigalė
ję. Tačiau ir Laosui, jei 
šiaurinis Vietnamas iš 
tikro smarkiai pultų, bū
tų sunku išsilaikyti be 
tiesioginės ir pilnos 
amerikiečių intervenci
jos ir tokiu būdu komu
nistai galėtų įrodyti,kad 
visa Nixono doktrina yra 
'muilo burbulas'.

Iš kitos pusės, padidė
ję karo veiksmai Laose, 
galėtų atitraukti komu
nistų spaudimą nuo Pie
tų Vietnamo. Deja, nuo
taikos Amerikoje nelei
džia išnaudoti tas gerą
sias progas. Visa eilė 
įtakingų senatorių, kaip 
senato demokratų daugu
mos vadas Mansfield ir 
užs. reikalų komisijos 
pirmininkas Fulbright 
skaito, kad visas JAV įsi
kišimas į pietryčių Azi
jos košę yra beprasmiš
kas ir net labai žalingas, 
nes tam įsikišimui su
naudojamos lėšos sku
biai reikalingos Ameri
kos vidaus problemų iš
sprendimui.

Dėl tų nuotaikų prezi
dentas Nixonas turėjo 
dar kartą pareikšti, kad 
jis nežada į Laosą siųs
ti savo kariuomenės, kas 
savo keliu paskatino ko
munistus padaryti Laoso 
premjerui Souvanna Pho- 
uma naujus taikos pasiū
lymus, kurie turėtų su
stabdyti amerikiečių avi
acijos veiklą (Ho Chi 
Mihn kelio bombardavi
mą), bet užtikrintų jo nau 
dojimą komunistams.

Kaip matome, Laoso 
situacija yra labai susi
jusi su nuotaikom Wa- 
shingtone. Nenoras su
silaukti ten 'antro Viet 
namo' suriša amerikie
čių rankas ir palieka vi
są iniciatyvą komunis
tams.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo kovo 7 d. {vykusiame susirinkime naujai išrinkta valdyba. Sėdi iš 
kairės: sekretorius A. Senikas, vicepirmininkas J. Kiaunė, pirmininkė E. Čekienė, iždininkas S. Siru- 
sas ir direktorius L. Tamošaitis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDO
VALDYBA MALONIAI ĮVERTINTA

Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo Valdy
bos metinis narių susi
rinkimas įvyko š.m. ko
vo 7 d. dr. V. ir E. Če
kų namuose, Woodha- 
ven, New Yorke. Išklau
syta valdybos ir kontro 
lės komisijos nuoseklių 
pranešimų ir projektų 
dėl ateities darbuotės. 
Susipažinta su jau at
spausdinta "Lithuania 
700 Years" knygos antra 
laida, nes iš pirmos lai
dos buvo likę tik 7 egz. 
(be tų kurie gal dar yra 
pas platintojus). Antro
ji laida atspausdinti kai
navo 4,700 dolerių. Val
dyba buvo maloniai nu
stebinta atsiradus vie
nam lietuviui, kuris pra
šė vardo neskelbti, ant
ros laidos išleidimui pa
aukojus 1500 dolerių.

Ypatingai šiltai susi
rinkimas priėmė valdy
bos pranešimą dėl pa
siruošimo artimoje atei 
tyje knygą "Lithuania 
700 Years" išleisti lietu
vių kalba. Susirinkimas 
vertindamas LNF Val
dybos darbą prašė, kad 
visa valdyba ir kontro
lės komisija pasiliktų to 
liau savo pareigose iki 
darbas bus pilnai atlik
tas ir knyga lietuvių kai- 
ba atspausdinta. Valdy
bos ir kontrolės komi
sijos rinkimai buvo pra
vesti ir išrinkti visipir-

A.S. TREČIOKAS riais knygą rašyti ižde 
nebuvo nei pusės reika-

miau buvę. Valdybą su- lingos sumos, betpošim- 
daro: Emilija Čekienė —
pirmininkė, Jurgis Kiau- prenumeratorių dėka pa

sisekė sukelti trūkstamą 
sumą. Knygos išleidi
mas kainavo virš 12,000 
dolerių. Pasirodžiusi 
1969 m. kovo mėn. gale, 
birželio mėn. sandėlyje 
buvo likę iš pusantro 
tūkstančio egz. mažiau 
negu pusė. Tai rodo, kad 
tokia knyga buvo tikrai

tą dolerių aukojusių ir

nė — vicepirmininkas 
Antanas Senikas sek
retorius, Saulius Siru- 
sas — iždininkas ir Liu
das Tamošaitis — direk 
torius. Kontrolės komi
sija: Vincas Gruzdys, 
Juozas Českonis ir Pet
ras Didelis. Naujai iš
rinktai valdybai susirin- 
kimas su pilnu pasitikė- reikalinga, 
jimu pavedė aptartus 
darbus vykdyti.

Iš pirm. E. Čekienės 
pranešimo LNF, kaip 
visiems gerai žinoma, 
per keletą metų telkė lė 
šas išleidimui anglų kal
ba veikalo apie Lietu
vą, kurio įgyvendinimo 
kelias nebuvo rožėmis 
klotas, tiek lėšų telki
mo atveju, tiek techniš
ko darbo atlikimu dir
bant visiems po tiesio
ginių duonos pelnymo 
darbų. Lėšų telkimo at
veju kai kur atsirado ne 
pagrįstų sunkumų. Ta
čiau Fondo valdyba nuo 
pat jo įsisteigimo, būda
ma beveik ta pati, rin
kusi aukas ir skelbusi 
visuomenei tikslą, neno 
rėjo aukotojų apvilti ir 
tuo LNF kaip instituci
jos vardą nužeminti, ne 
žiūrint visų trukdymų, 
savo nutarimus sten
gės vykdyti. Ir taip ly
giai prieš metus tikslas 
buvo pasiektas, dienos 
šviesą išvydo anglų kal
ba veikalas "Lithuania 
700 Years".

Susitarus su

Eilėje JAV laikraščių 
ir žurnalų pasirodė re
cenzijos ir jos visos bu 
vo teigiamos. O itin le
miama recenzija buvo 
politiniam Foreign Af- 
fairs žurnale, kuris yra 
laikomas viso laisvojo 
pasaulio bibliotekų au
toritetu. Žurnalas trum
pai paminėjo apie patį 
veikalą ir gale pridėjo: 
rekomenduotina įsigyti 
bibliotekoms. Po to iš 
bibliotekų pradėjo plauk - 
ti užsakymai kasdien po 
keletą, Manyland Books 
leidyklos vardu.

JAV bibliotekos iki 
šiol per leidyklą užsi
sakė virš 300 egz. ir 
vis dar ateina nauji už
sakymai. Ne tik biblio
tekos, bet ir JAV didie
ji knygynai, kai kurie 
net pakartotinai. Pav., 
Croch's ir Brentano, 
Ine., Chicago, Baker ir 
Tylor Co., N.Y. ir dau
gelis kitų iš įvairių vie
tų. Iš bibliotekų pažy
mėtina, kad net iš kitų 
kraštų, kaip Heidelbergo

(Nukelta į 2 psl.)auto-

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo metiniame susirinkime balsy 
skaičiavimo komisija: V. Matonis, S. Gudas ir dail. J. Bagdonas. 

L. Tamošaičio nuotrauka
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DABARTIES RŪPESČIAI IR 
NEATIDĖLIOTINI SIEKIMAI

Dr. Antanas Klimas, Ro- 
chesteno universiteto pro
fesorius, veiklus visuomeni
ninkas ir iškilus mokslinin
kas, gimęs 1924 m. Lietuvo
je, pasakytume, atstovauja 
musų viuurinę amžiaus kar
tą. Neretai jo gyvenimiški 
ir giliai ismąstyti straips
niai pasirodo musų periodi
koje. Paskutinis jų, tilpęs 
š. m. kovo 7 d. Drauge, kal
ba apie sukaktis ir dabartį, 
išryškindamas mūsų neati
dėliotinus siekimus. Straips 
nis aktualus, todėl jo pa
grindines mintis pateikiame 
Dirvos skaitytojams.

Dr. Ant. Klimas rašo:
"Šalia visų gerų ir girti

nų dalykų lietuviškoje dir
voje, kuriuos mes čia, lais
vėje stengiamės nudirbti: 
visi mūsų gausieji fondai, 
Lietuvių bendruomenė ir 
visos kitos centrinės ir jau
nimo organizacijos bei sam
būriai, lituanistinės mokyk
los, parapijos, spauda, lei
dyklos, archyvai, jaunimo 
centrai, didieji kongresai ir 
šventės, sporto klubai, sto
vyklos, įvairiausi suvažiavi
mai — taigi šalia viso to, 
ką mes trumpai vadiname 
veikla savųjų tarpe — 
mums yra duota labai svar
bi misija ir pasaulinėje 
plotmėje: padaryti šių dvie
jų sukakčių reikšmę ir iš jų 
išplaukiančius kitus klausi
mus pasauliniais, ne tik mū
sų vienų; kitaip sakant, pa
daryti ir galimai didesniam 
pasauliniam ratui šiuos įvy
kius svarbius, pristatyti 
juos visuotinėje ir kartu 
lietuviškoje dvasioje.

Juk jau 30 metų, kai mes 
tais klausimais stengiamės 
judinti pasaulio sąžinę, o 
vis tiek pasaulis yra lig šiol 
pasilikęs gana kurtokas ir 
nerangus.

★
Ir mūsų pačių tarpe jau

čiama kartais lyg nuovar
gio, lyg apsipratimo, lyg 
rankų nuleidimo nuotaikų 
pradžia. Ir mūsų pačių, lais- 
viųjų lietuvių, vienybė irgi 
kartais pradeda lyg plyšinė- 
ti ir trūkinėti. Dėl paties di
džiojo tikslo mes, atrodo, 
visi dar lyg sutariame: visi 
siekiame laisvos lietuvių 
tautos savo laisvoje, suve
reninėje valstybėje. Prade
dame kartais erzintis ir 
skirtis dėl pačių darbo bū
dų. Yra atsiradusių tokių 
mūsų tarpe, kurie lyg norė
tų eiti tam tikrais vingiais, 
kiti linkę net vartoti valen- 
rodiškus kelius. Bet vingiai, 
apsimetimai, prisitaikymai 
gal ir buvo galimi efektin
gai naudoti anais senaisiais 
amžiais, kada nebuvo tos vi
suotinės jėgos — pasauli
nės viešosios opinijos, kuri 
šiais laikais turi būti mūsų 
pusėje!

šiais leikais man atrodo, 
nenaudinga mums eiti j vin
gius, į kompromisus, j tam 
tikras "derybas" bei "ko
egzistencijas", nes šiais mo
derniaisiais laikais tautos 
sąmonė, jos kultūra ir jos 
valstybingumas, taigi, jos 
visa gyvybės esmė, eina 
kartu ir yra neišskiriami.

★
Visi mes juk džiaugiamės 

mūsų brolių okupuotoje 
Lietuvoje pasiektais tam 
tikrais rezultatais kai ku
riose srityse, tačiau mes ir 
jiems darytume meškos pa
tarnavimą, jeigu jų didžiau

siame varge nuosavai kul
tūrai nereikalautume 100 
proc. valstybinės laisvės. 
Po ilgesnės okupacijos juk 
ir pati Lietuva taptų tada 
tik paskutinės pasaulyje 
dar užsilikusios kolonialinės 
imperijos nualinta ir gero
kai surusinta liūdna pro
vincija.

Taigi, kuo kiečiau ir ne- 
atlaidžiau mes reikalausi
me 100 procentinės laisvės 
ir nepriklausomybės, tuo 
daugiau lengvinsime tą 
nuolatinę įtemptą kovą ir 
pavergtoje Lietuvoje dėl 
lietuvių tautos fizinio ir 
kultūrinio išlikimo.

Du neseni ir konkretūs 
pavyzdžiai. 1967 metais te
ko man dalyvauti 10-me 
tarpt, kalbininkų kongrese. 
Nors Vilniuje dabar yra net 
keliolika puikiai pasiruošu
sių ir jau pasižymėjusių 
kalbininkų, nė vieno jų 
Maskvos raudonieji car^i 
kongresan neišleido, o at
siuntė beveik tik rusus, kai 
kuriuos visiškai niekur dar 
negirdėtus. Reiškia — len
ciūgėlį lietuviai dar gali 
šokti, liaudies dainas padai
nuoti, kokią knygą sau Vil
niuje išsileisti... Bet kur 
klausimas atsistoja atsto
vavimo tautos tarptautinė
je plotmėje — čia jau atsi- 
rioglina pati Maskvos meš
ka.

1969 m. man teko vėl bū
ti 11-me tarpt, onomastikos 
(t. y. vardotyros, vardu ty
rinėjimo), kongrese Vieno
je. Oficialioje programoje 
buvo įrašytas vienas jaunas 
Vilniaus kalbininkas, kaip 
to kongreso tarpt, moksli
niame komitete atstovaująs 
Lietuvą, šio komiteto posė
dyje (patys rusai nedalyva
vo ir, žinoma, neleido lietu
vių ...) vienas žinomas Ry
tų Vokietijos komunistas 
pasiūlė, kad Lietuvos atsto
vavimas būtų išbrauktas, tą 
teisę perduodant Maskvai. 
Gerai, kad prieš tokį siūly
mą posėdyje užprotestavo 
JAV atstovas — graikų kil
mės kalbininkas. Klausimas 
tada buvo atidėtas ligi 1972 
m. — ligi sekančio kongre
so.

★
Negalėdami apžvelgti vi

sų mūsų darbų, norėtųsi tik 
labai trumpai stabtelėti ties 
keliais taškais, kuriuos ypa
tingai turėtume neišleisti iš 
akių ateityje:

Pirma: dažniau, aiškiau, 
tvirčiau pabrėžti pasauliui, 
lietuvių tautos, valstybės, 
kultūros ir ypač kalbos sa
vitumą, senumą, skirtumą 
nuo kaimyninių tautų.

Ypatingai svarbu pabrėž
ti seną valstybinę Lietuvos 
tradiciją, siekiančią jau ko
ne tūkstančio metų. Taip 
pat labai svarbu nurodyti 
lietuvių kalbos savitumą, 
atskirumą, nuo slavų ir ger
manų kalbų ir tautų.

Antra: kuo dažniau, pa
rėmus rimtomis statistiko
mis, iškelti tikruosius ru
siškos bolševikų imperijos 
tikslus okup. Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose, 
kurias jie nori paversti su
virškintomis, surusintomis 
kolonijomis.

Trečia: ypatingai pabrėž
ti mūsų tautos rezistenciją, 
pasipriešinimą toms oku
panto tendencijoms, apie 
kurias pasaulis, palyginti, 
labai mažai žino, čia įeitų

DIRVA

ir 1831, 1963 m. sukilimai, 
ir Vasario 16-tos aktas, ne- 
prikl. kovos, 1941 m. suki
limas, 1944-1952 m. hero
jiškos partizanų kovos su 
okupantu ir t.t.

Ketvirta: nuolat ryškiais 
ir konkrečiais pavyzdžiais 
nušviesti laisvės, ypatingai 
religijos, persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje dabar 
(kaip ir buvo padaryta su 
40 Vilniaus arkiv. kunigų 
raštu ...), nes gal dar jaut
riausias pasaulis liko ir baž
nyčių išniekinimui ir religi
jos persekiojimui, kurio 
Vakaruose jau seniai nėra.

★
Kokius kelius, būdus ir 

metodus mums tektų pasi
rinkti, kad šie visi mūsų ge
ri norai, planai ir ketinimai 
nebūtų tik laikinis įspūdis, 
lyg maža bangelė, kuri nu
banguoja minėjimų ir šven
čių iškalboje? Norėtume, 
kad tai virstų gyvastinga 
gaivia srove, kuri nuolat ju
dintų pasauliui sąžinę ...

Šalia visų mūsų gerų ir 
gražių organizuotų ir pa
vienių pastangų, kurias mes 
trumpai prisiminėme anks
čiau, išplaukiančių iš mūsų 
Lietuvių Bendruomenės, su
sivienijimų, parapijų, orga
nizacijų, klubų, fondų, gru
pių, spaudos ir t.t. — tą gy- 
vestingą srovę pasaulio są
žinei judinti aš įsivaizduoju 
kaip mūsų planingą verži
mąsi į pagrindinius gyve
namo krašto švietimo ir opi
nijos formavimo centrus — 
konkrečiai — mūsų jauni
mo veržimasis dėstytojais į 
aukštąsias mokyklas, uni
versitetus, tyrimo centrus, 
į leidyklas, spaudą, radijo, 
TV ir t.t.

žinoma, atskiromis indi- 
vidualiomisč progomis jau 
yra šia kryptimi kiek pada
ryta, bet to yra per maža!

Sakysime, mano paties 
gal ir nelabai tiksliu apskai
čiavimu, JAV yra dabar 
apie 200 jaunų lietuvių pro
fesorių. Tai yra džiugu, bet, 
palyginus tai proporcingai 
su kai kurių kitų veržlesnių 
tautybių skaičiais ir jų 
procentu JAV bendrame 
gyventojų skaičiuje — mes 
turėtume tokių žmonių — 
mokslininkų — dėstytojų 
bent jau 2000 — t. y., de
šimt kartų daugiau!

Kodėl turime mes visi — 
per mūsų organizuotus vie
netus ir kiekvienas indivi
dualiai — atkreipti dabar 
šiam klausimui ypatingą 
dėmesį. O todėl, kad šis 
klausimas yra labai skubus 
ir neatidėliotinas, čia sumi
nėsiu kelias priežastis:

Pirma: ar kam tai patin
ka, ar ne, anglų kalba — 
bent jau tarptautinėje mok
slinėje ir informacijos pasi
keitimo plotmėje yra jau 
tapusi neoficialia tarptauti
ne kalba.

Antra: u n i v e r s itetai, 
aukštosios mokyklos for
muoja busimuosius visų sri
čių valstybės vadovus, mo
kytojus, rašytojus, žurna
listus, redaktorius. Sakysi
me, ir beveik visų žymiųjų 
enciklopedijų tomai yra pa
rašyti daugiausia univ. pro
fesorių ir kitų tyrinėtojų 
mokslininkų.

Trečia: didelė dalis mūsų 
(lietuvių) jaunųjų moksli
ninkų — univ. dėstytojų 
yra griežtųjų mokslų srity
se. Puiku. Bet mums reikia 
šimtų (aš nė kiek neperde
du — šimtų!) jaunų entu
ziastingų lietuviškai nusi
teikusių mokslininkų huma
nitarinėse ir soc. mokslų 
srityse! Kalbotyra, kalba, 
literatūra, meno ist., socio
logija, antropologija, istori
ja ir t.t. — yra mūsų, aps
kritai kalbant, labai negau
siai praktikuojamos sritys! 
O šios sritys kaip tik for
muoja opiniją krašte! Juk 
lengvai galima įsivaizduoti 
kas būtų, jeigu JAV, Ka
nados ir kt. moksliniuose 
žurnaluose bei mokslininkų 
suvažiavimuose kas metai

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Tarybos nariu metiniame susirinkime kovo 7 d. dalyvavę nariai. 
Sėdi iš kairės: A. Senikas, J. Kiaunė,E. Sirusienė, E. čekienė, A. Trečiokas, inž. V. Gruzdys ir L. Ta
mošaitis. Stovi: dr. V. Čekas, daih J. Bagdonas, S. Gudas, J. Maurukas, J. Sirusas, V. Matonis, J. Če- 
sonis ir S. Sirusas. Trūksta dalyvavusio susirinkime L. Virbicko. L. Tamošaičio nuotrauka

LNF Valdyba maloniai įvertinta
(Atkelta iš 1 psl.) 

universiteto biblioteka, 
Montrealio, Kanados u- 
tas. Neįmanoma čia visų 
išvardinti. Taigi, ant
roji pataisyta laida buvo 
tikrai reikalinga.

Knygos pasirodymą pa
minėjo beveik visa mūsų 
lietuviškoji spauda. Lie
tuvių spaudoj pasirodė ir 
kritikos, apie kurią Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos pirm. dr. Vaclo
vas Paprockas taip pa
reiškė: "Mano išvada, 
kas myli savo kraštą — 
Lietuvą, kas myli savo 
tautą — šios knygos ne
juodins. Ji yra labai nau
dinga ir reikalinga kovo
je už Lietuvos laisvę. 
Visų lietuvių, nežiūrint 
kokių jie būtų pažiūrų, 
priklauso LNF ją išlei
dusiam padėka ir pagar
ba. Kai atsiras kita or
ganizacija, kuriai pa
vyks dar tobulesnį sve
tima kalba apie Lietuvą 
veikalą išleisti, aš bū
siu vienas iš pirmųjų rė
mėjų, kokiu buvau ir šio 
veikalo. Tuo tarpu aš, 
kaip išeivijos lietuvis, 
esu laimingas, kad į pa
saulį išplaukė 1500 ne
rūdijančių "laivų" ir šio
mis dienomis pasirodė 
1000 naujų, patobulintų 
"kreiserių" kovoti su 
Lietuvos pavergėju".

Lietuvių, užsakiusių 
knygą uni vers itetams, 
dėka, gauta daug gražių 
padėkos laiškų ir atsilie
pimų.

— Kaip minėjau, šį 
LNF užsimojimą pradė
jus vykdyti, atsirado blo 
gos valios trukdytojų, pa 
sėkoje rezignavo keli bu-

pasirodytų keliasdešimt (o 
tai yra įmanoma!) gerai 
paruoštų straipsnių iš lietu
vių kalbotyros istorijos, li
teratūros ir meno ist.. so
ciologijos, religijos sričių. 
Visa tai juk tuojau eitų į 
t a r p t a utines bibliotekas, 
būtų kitų cituojama, palik
tų ten visiems laikams.

Ketvirta: (gal svarbiau
sia!) laikas, deja, dirba 
mūsų nenaudai. Reikia sku
bėti. kol dar bent didelė da
lis mūsų jaunimo turi mei
lės lietuvių idealams bei 
tikslams, nes. ypač huma
nitarinių ir sociologinių 
mokslų srityse, dalykų in
terpretacija dažnai pri
klauso nuo žmogaus gyve
nime nusistatymo.

Tylėti ir tik laukti toliau 
negalime nes mes patys esa
me dabartyje atsakingi už 
mūsų tautos ir valstybės 
ateitį”, baigia savo straips
nį dr. Ant. Klimas, kurio 
s a m p rotavimams visiškai 
pritariame.

• ••

vę darbo rėmėjai, ta
čiau, tose pat lietuvių ko
lonijose atsirado nauji 
žmonės, kurie su dide
liu entuziazmu ėmėsi 
"Lithuania 700 Years" 
platinti lietuviškai nebe 
kalbančių lietuvių tarpe. 
Ji platinama ne vien JAV, 
bet Kanadoj, Australijoj 
ir Anglijoj — pareiškė 
LNF pirm. E. Cekienė, 
ir toliau tęsė:

"Baigiant noriu pa
brėžti, kad nors mes lie 
tuviai mėgstam savo tar
pe pasibarti, kartais ir 
perdėtai pakritikuoti, 
bet žiūrint iš LNF val
dybos patyrimo taško, 
leidžiant aukščiau minė
tą veikalą, įsitikinom, 
kad reikalui esant, svar
besnius mūsų tautai dar 
bus atliekant mokame bū
ti ir vieningi.

"Knygos pristatymą 
lietuvių visuomnei pla
čiai paminėjo visapatrio- 
tiška lietuvių spauda ir 
kur tokia šventė vyko, 
gausiai dalyvavo lietuvių 
visuomenė. Kad šis di
dis darbas nors ir neto
bulai pasisekė atlikti, 
tai padėka visai lietuvių 
išeivijai, kuri prie tos 
idėjos įgyvendinimo pri
sidėjo ir lėšomis rėmė, 
prenumeratų rinkimų iš 
anksto, vėliau knygos pla 
tinimu, drąsinančiu žo
džiu ir juodu ekspedici
jos darbu.

"Tikslas pasiektas tik 
kruopščiu ir tyliu, pasi
aukojančiu darbu ir, kai 
jis dabar svetimųjų taip 
vertinamas, nes ir Many- 
land Books leidyklos ve
dėjas S. Zobarskas pa
reiškė, kad iš paskuti*- 
nių jo išleistų 30 knygų 
anglų kalba, šitoji turi 
didžiausią pasisekimą 
amerikiečių tarpe. Kai 
matai, kad atliekinaudin 
gą Lietuvai darbą, tai 
kelia gyvenimui nuo vi
so to pavargusią sielą
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ir duoda sparnus talkin
ti kitų asmenų vykdo
miems darbams", baigė 
pranešimą LNFpirm. E. 
Cekienė.

Prie anksčiau minėtos 
nepaprastai didelės su
mos — $1,500.00 dolerių 
dėl naujos pataisytos 
1000 egz. išleidimo kny
gos, aukotojas reikala
vo, kad LNF už tą sumą 
išsiuntinėtų iš aukų eg
zistuojantiems universi - 
tetmas, kurie nėra pajė
gūs pirkti knygas į savo 
bibliotekas. LNF valdy
ba sutiko už gautą sumą 
knygas išsiuntinėti netur
tingoms bibliotekoms ne 
mokamai.

Paaiškėjus, kad Dar
bininko redakcijos iš
rinktųjų tarpe yra LNF 
pirm. E. Čekienė, ku
riai už 1969 metų lietu
višką veiklą buvo įteik
tas parašytas aktas ir 
medalis, susirinkimas 
pasidžiaugė savo .pirm.
E. Čekienės įvertinimu 
per Darbininko redakci
ją-

Po sėkmingo ir dar
bingo susirinkimo, dar 
ilgokai buvo kalbėtasi lie 
tuviškais visuomeniš
kais reikalais prie už
kandžių ir kavutės.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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AR IS TIKRŲJŲ PER DAUG?
Clevelande gyvena per 

vieną milijoną žmonių. 
Gyventojų daugumą su
daro įvairių tautybių as
menys. Jas apjungia vad. 
Tautybių Centras, ku
ris kas kelęri metai iš
leidžia stamboką brošiū
rą, apžvelgiančią paski
rų tautybių įnašą, sie
kiant pastūmėti visuome
ninį, kultūrinį, ekonomi
nį ir pagaliau politinį 
vietos gyvenimą. Tauty
bes pristatant itin pabrė
žiamas jų vidinis susi- 
organizavimas, plates
nio masto parengimų 
skaičius,- savo mokyklų, 
laikraščių, radijo ir te
levizijos programų išlai
kymas ir p. Tai dalykai 
kurie amerikiečių vi
suomenei nusako paski
rų tautybių svorį.

Kiek tenka patirti,pa
našiai yra ir kitose vie
tose, kur gražiai reiš
kiasi tautybės, nepraras- 
damos savo tautinio vei
do, karta iš kartos per
duodamos savo tautines 
ypatybes ir išlaikyda
mos savo tautinį charak
terį. Ne visada nulemia 
gyventojų masės. Didžiu., 
les tautines grupes, jei
gu jos paskydusios ir ne 
susiorganizavusios, la
bai dažnai nustelbia ma
žesnės, tačiau geriau ir 
tampriau susiorganizavu
sios. Ir todėl mums at
rodo, kad užuot didžia- 
vusis savo tautinės gru
pės gausumu ar rezigna
vus vien dėl proporcin
gos mažumos, daug dau
giau remtina ir skatin
tina ta iniciatyva, kuri 
visais atžvilgiais pade
da mums prasimušti 
aukščiau tautybių verti
nimo vidurkio.

Pasivažinėjus po sve
timus laukus, labai nau
dinga grįžus pasižvalgy
ti ir savo sodyboje. Sve
timieji kalbėtojai, iškil
mingomis progomis mū
sų pasikviesti ir kalbė
dami į mus, ne vienur ir 
ne retai pabrėžia mūsų 
susiklausymą ir organi
zuotumą, kurio mes pa
tys dažnai nepastebime, 
o kartais ir per mažai 
vertiname. Iš jo kartais 
ir pasišaipome.

Iš tikrųjų, niekada ne
turėjome organizacijų 
perdaug. Priešingai, 
jeigu įsijungtų dar neįsi
jungę, jų galėtų būti dar 
daugiau. Antra vertus, 
jeigu ankstyvoji mūsų 
šio krašto imigracija ne 
būtų telkusis į didėles
nės ar maželesnes drau
gijas, klubus ar susivie
nijimus, nebūtų ji pajė
gusi svetimame krašte 
išlaikyti ilgai švietusių 
ir gaivinusių lietuvybės 
židinių, kokiais buvo ir 
tebėra lietuviškosios pa
rapijos, mokyklos, laik
raščių ir knygų leidyk
los, radijo programos, 
pagaliau lietuviški klu
bai ir pobūvių salės. Ir 

pačios Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas 
vargu būtų susilaukęs to
kios JAV moralinės ir 
materialinės paramos, 
jeigu anais laikais čia ne
būtum e turėję organi
zuotos išeivijos. Ji ir po 
antrojo pasaulinio karo 
sudarė galimybes dau
geliui naujųjų ateivių kur. 
tis ne kažkur tarp visiš
kai svetimųjų, bet čia, 
kur jau senokai reiškė
si gyvas ir įvairus lie
tuviškas gyvenimas iš
eivijoje.

Nėra namų be dūmų, 
anot mūsų seno priežo
džio. Bet nedera bėdavo- 
tis, kad mūsų namai vi
suomet prismilkę, kada 
langų prasidarymas ir 
prasivedinimas nuo mū
sų pačių pareina. Tad ir 
užuot skundusis per di
deliu mūsų organizaci
jų gausumu, ar nelaikąs 
būtų verčiau pravėdinti 
jų tarpusavio santykius. 
Labai gera turėti dide
les ir įtakingas paskiras 
organizacijas su veik
liomis ir energingomis 
vadovybėmis, nestoko
jančiomis naujų, laiko 
dvasią atitinkančių ir 
ateitin nusidriekiančių 
idėjų. Bet kada tokių idė
jų pradedama tikėtis ki
tų sambūrių pakasynose, 
nebegalime džiaugtis, 
nes gyvybė ir pajėgumas 
reiškiasi įvairiomis for
momis, tik labai retai 
kitų nepakentimu ir jų 
nuvertinimu.

Iš mažo grūdo išau
ga didelis medis, iš ma
žų šaltinių subėga di
dieji vandenys. Iš mažų 
chorelių susidaro tūks
tantinis choras, kuriuo 
gėrimės dainų šventės 
metu. Tas pats pasakyti
na ir apie mūsų organi
zacinio gyvenimo visu
mą. Kiekvieno žmogaus 
nuoširdus įsijungimas 
nors ir į menkiausią 
sambūrį, ar tai būtų pro. 
fesinė, ar šalpos, kultū
rinė, ideologinė ar pa
galiau politinė organiza
cija, jau reiškia to žmo 
gaus tam‘tikrą pasiauko
jimą bendrajam visuome
niniam reikalui. Tai jau 
šis tas. Kada gi visuoti 
niu sutarimu iškils rei
kalas įsipareigoti didie
siems darbams, šiožmo 
gaus nebereikės ieškoti 
užmiesčio farmoje ar 
golfo laukuose. Jį suras 
ir atves jo draugijos ar 
klubo vadovybė.

Juo daugiau organi
zacijų, juo daugiau nau
jų minčių ir sveikos, 
veikliai basireiškian- 
čios iniciatyvos, tuo dau
giau naudos bendrajam 
lietuviškam reikalui, jei
gu tos organizacijos no
ri ir sugeba sklandžiai 
tarpusavy bendrauti. Už 
tat, mes visuomet prisi 
mindami paskutiniąją są
lygą, niekad nesutiksi-
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DARBINGAS LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS (2)
Kad balsų skaičiavimo 

komisija turėtų daugiau 
laiko, buvo sukeisti die
notvarkės punktai ir 
prieš numatytas disku
sijas padaryti rinkimai.

Nominacijų komisija, 
į pasibaigusių 6 Tary
bos narių kadenciją, pa
siūlė tuos pačius asme 
nis ir balsų gavo: dr. G. 
Balukas — 2,366, dr. A. 
Razma — 2,220, dr. P. 
Kisielius — 1,807, dr. J. 
Valaitis — 1,996, H. Da
rąs — 2,147 ir V. Kut
kus — 2,124. Į kontro
lės komisiją buvo pasiū
lyta ir balsų gavo: V. 
Kamantas — 2,344, K. 
Grina — 2,206 ir J. Sa- 
dūnas — 1,337. Kandida
tu liko J. Bagdanavičius 
su 1,033 balsais.

per-
DISKUSIJOS

Pirmininkavimą 
ėmė dr. P. Kisielius. Grį
žo prie dienotvarkės ir 
pradėjo numatytas disku 
sijas dėl pranešimų ir 
pelno paskirstymo.

Labai mažai buvo klau
simų dėl Tarybos ir Vai 
dybos pranešimų, nes 
viskas buvo pateikta raš
tu, o kontrolės komisija 
savo akte smulkiai iš
nagrinėjo praeitų metų 
apyskaitas ir rado jas 
gerai ir tvarkingai ve
damas. Didžiausio dėme 
šio susilaukė pelno skirs, 
tymo komisija.

BALEIŠIS siūlo Fondo 
kapitalą investuoti į že
mę, nes doleriui krintant 
būtų geriausiai apsaugo
jimas.

TURUTA atkreipia va. 
dovybės dėmesį į suva
žiavimo nutarimų įgyven 
dinimą.

TIJŪNAS pasisako dėl 
dr. T. Remeikiuipaskir
tos sumos už jo veikalą 
anglų kalba.

JUODVALKIS 
džiaugia, kad Fondas ga
lų gale perėjo į rimtos 
finansinės institucijos at
skaitomybę ir tvarką. 
Atkreipia dėmesį į kvo
tų paskirstymą ir jų iš
pildymą. Kai kurios ko
lonijos: Los Angeles, 
Clevelandas, Detroitas 
ir kt. nėra įvykdę nė 
trečdalio jom paskirtų 
kvotų, o tuo tarpu kitos 
jau perviršijo savo kvo
tas. Ar kvotos yra per- 
didelės, ar nepakanka
mai kreipiamas dėme
sys į pinigų telkimą Lie 
tuvių Fondo reikalams*.

pasi-

me, jog dirbtiniu būdu 
sunaikindami kitas, tuo 
pačiu sustiprinsime sa- pirmininkavimą perėmė 
vo organizaciją. (d) Vytautas Kamantas. Dis

ANTANAS JUODVALKIS

ap- 
tokią 

Todėl

KUTKUS pasisakė dėl 
kvotų ir siūlė, jeiDetroi- 
tui skirta 100,000 dol., 
tai Chicagos Marąuette 
Parko kolonijai turėtų bū
ti skirta bent ketvirtis 
milijono, arba tiek kiek 
dabar yra paskirta visai 
Chicagai (260,000).

BERTAŠIUS siūlė 
apyskaitinius praneši
mus siųsti kartu su kvie 
timu į suvažiavimą, kad 
dalyviai geriau galėtų su 
sipažinti.

DR. ŠOMKAITĖ pasi
sakė dėl paskirtos su
mos dr. T. Remeikio ang 
liškai knygai, kaip poli
tinio pobūdžio, todėl tu
rėtų ją finansuoti kiti 
veiksniai, bet ne Lietu
vių Fondas. Taip pat, pa
sisakė dėl skiriamos su
mos Liet. Rašytojų D- 
jai premijuoti geriausią 
tų metų veikalą, nes D- 
ja pati veikalų neatren- 
ka, bet patys rašytojai 
balsavimo keliu 
sprendžia kam 
premiją skirti, 
nevisad premijuojama 
geriausia knyga. Paabe
jojo spec. programoms 
skiriamų sumų tikslin
gumu.

DR. KISIELIUS pažy
mėjo, kad mokslinis vei
kalas, rašomas apie poli
tiką, vistiek yra kultūri
nis įvykis ir gali būti 
Fondo finansuojamas.

DR. J. PRUNSKIS da
linai atsakė dr. Šomkai- 
tei dėl rašyt, d-jai skir
tos sumos ir bendrai dėl 
literatūrinių veikalų pre
mijavimo. Ne Liet. Fon
das premijuoja veikalus, 
bet tik rašyt, d-jai atei
na į talką ir parūpina 
reikiamą sumą premijai 
skirti. Ką rašyt, d-ja 
premijuoja jau ne Fondo 
reikalas.

DR. T. REMEIKIS: ruo
šiamas jo mokslinis vei
kalas nesikryžiuoja su 
Vliko ruošiamu veikalu. 
Angliškai ruošiamas jo 
veikalas apima 1939-40 
metų laikotarpį ir yra ge
rai dokumentuotas.

Pelno skirstymo komi 
sijos vardu atsakė ir pa
aiškino dr. Ambrozaitis. 
Gana sunki yra komisi
jos padėtis, kai reikalų 
yra daug, o pinigų nepa
kanka. Fondas pinigų ne
skiria politiniams reika
lams, bet knyga parašy
ta apie politiką yra kul
tūrinis reikalas ir kaipo 
toks gali būti remiamas.

Skelbiama pietų per
trauka.

Po pietų pertraukos 

kusijos vėl atgijo. Dr. 
Šomkaitė laikėsi savo 
nuomonės, kad moksli
nius darbus gali rašyti 
kas nori, bet Liet. Fon
dui neprivalu juos finan
suoti. Svetima kalba pa
rašytas veikalas nepra
turtina lietuvių kultūros 
ir t.t.

Juknevičienė kalbėjo 
EGLUTES leidimo rei
kalu ir prašė didesnės 
Fondo paramos. Dar 
kalbėjo Turūta, Juodval
kis, Jankauskaitė, Balei- 
šis ir kiti. Niekas iš es
mės neneigė paskirsty
mo komisijos nuospren
džio, tik davė sugestijų 
ateinantiems skirsty
mams, ką pabrėžė ir L. 
Fondo vadovai, atsakyda 
mi į užklausimus. Paaiš 
kinimus davė dr. Batu
kas, dr. Razma, dr.Am- 
brozaitis ir A. Rėklai
tis.
VAJAUS KOMITETŲ
IR ĮGALIOTINIŲ
PRANEŠIMAI

Pirmasis kalbėjo New 
Yorko atstovas dr. J. Ka 
zickas. Pranešė apie pa
vykus į vajų, kur vakarie
nės metu buvo sukelta 
stamboka suma. Be to, 
dr. J. Kazickas iškėlė 
palikimų klausimą ir pra
šė visų Fondo narių į 
tai atkreipti ypatingą dė- 
mesį. Sudaranttestamen 
tus neturėtų būti užmirš
tas ir Lietuvių Fondas. 
New Yorkas ta kryptimi 
rimtai yra pažengęs.

F. Eidimtas Clevelan- 
do vajaus komiteto pir
mininkas nusiskundė kvo
tos didumu, bet didžiavo
si Clevelando įvertinimu 
ir žadėjo kvotą išpildy
ti. Pastaraisiais metais 
clevelandiečiai yra su
sirūpinę savųjų namų 
įsigijimu, todėl Fondo 
reikalai laikinai nustum
ti į šalį.

Vytautas Kutkus Det
roito vajaus komiteto pir
mininkas pranešė apie 
vajaus proga surengtą 
vakarienę, kurios metu į 
Fondą plaukė apie 6,000 
dol. Siūlė dešimtmečio 
proga Fondui nusipelniu
sius asmenis apdovanoti 
medaliais ar kitaip at
žymėti.

Turūta iš Grand Ra- 
pids pranešė, kad jų ko
lonija maža, bet nusta
tytą kvotą iki Fondo de
šimtmečio žada įvykdy
ti. Dabar surinkta 80%.

Rezoliucijų komisijos 
vardu nutarimus paskai
tė dr. K. Ambrozaitis:

1) Išreiškiama padė
ka Tarybai, Valdybai ir 
kitiems Fondo orga
nams.

Yuli Danielius šian
dien Sibiro lageryje už 
užsienyje atspausdinimą 
Arzhak slapyvardžiu ke
turių apysakų. Sovietai 
jį susekė, apkaltino So
vietų Sąjungos šmei
žimu, nuteisė ir įkalino.

Jo knygoje "Čia kal
ba Maskva" telpa ketu
rios apysakos. Knygos 
žodžiai rodo, kad Danie
lius dvigubai nusikalto. 
Jis kalba tiesą apie so
vietų žiaurumus. Ir jis 
įsitikinęs, kad Stalino 
žudymai buvo įvykdyti 
su šiokia tokia pačių gy 
ventojų talka — gyven
to jų-aukų.

Antroji knygos tema 
kartojasi apysakose "At
lyginimas" ir "Rankos". 
"Sustokite badę ruso sie
lą! Mes esame dviese 
— auka ir budelis. Jie 
rašo, kad mes kandam 
maitinančią ranką. Kvai
liai! Tai mūsų pačių ran
ka".

"Klausykite Heming- 
way sekėjai... aš nu
baustas ne už jūsų išgal 
votus nusikaltimus, bet 
už tikrą nusikaltimą — 
už mano kaltes ir jūsų".

Apysaka "Čia kalba 
Maskva" pasakoja ką 
žmonės daro kada Vy
riausias Sovietas paskel
bia "žmogžudystės die
ną", per kurią bet kas ga
li nužudyti bet ką.

Gindamas "Atlygini
mą" savo teisme Danie
lius sakė: "Aš tikiu kad 
kiekvienas visuomenės 
narys yra atsakingas už 
jos veiksmus. Aš ra
šiau, kad visi kalti, nes 
nebuvo atsakymo klausi
mui kas yra kaltas".

THIS IS MOSCOW 
SPEAK1NG by Yuli Da- 
niel - Arzhak, 159 pusla
piai, Dutton, $4.95.

2) Remti lietuvių švie
timo ir lietuvybės išlai
kymo bei ugdymo reika- 
lūs

3) Prašoma ir toliau 
plėsti Liet. Fondo idėją 
ir 1972 m., dešimtmečio 
proga užbaigti milijoną

4) Suvažiavimas svei
kina: Lietuvos diploma
tinę tarnybą laisvajame 
pasaulyje, VLIKą, PLB- 
nę, ALTą, BALFą, ALB 
CV-bą, apygardų bei apy. 
linkių valdybas, spaudą, 
radiją, liet.TV, liet, mo
kyklų mokytojus, pa-

t rapijų vadovybes ir kt.
organizacijas.

Br. Nainys, ALBCV- 
bos pirmininkas, siūlo 
specialiai koncentruotis 
į palikimus ir organiza
cijas, kurios turi pinigų, 
bet yra mirties agonijo
je.

Suvažiavimas baigtas 
Tautos himnu.

Suvažiavimo pirminin
kai, nors prašė dalyvius 
būti konkrečiais ir ne- 
užtęsti suvažiavimo, bet 
nė vieno kalbėtojo ne
varžė ir leido net ke
liais atvejais rūpimais 
klausimais pasisakyti. 
Fondo vadovai galės pa
sinaudoti iškeltomis 
mintimis bei idėjomis 
ir daugiau pasitarnauti 
lietuviškiems reikalams 
Suvažiavimas buvo gana 
atviras ir darbingas.
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Per 120 visuomeniniu ir politiniu gyvenimu besidominčių lietuvių susirinko Į banketą ir politinių dis
kusijų vakarą kurj ruošė LB Lemonto apylinkės valdyba. Už garbės stalo kongresmanas E. Dervrinski, 
senatorius Don Moore, dr. J. Briedis, dr. Leonas Kriaučeliūnas, dr. P. Kisielius, arch. A. Kerelis, inž. 
Br. Nainys, latvių atstovas dr. V. Korsts, ukrainiečių-- N. Olek, K. Oksas ir kiti, su pobūvio dalyviais.

ĮDOMIOS politinės diskosijos lemonte
c.

Lietuvių Bendruome
nės Lemonto apylinkės 
pirmininko dr. J. Brie
džio iniciatyva ir pas
tangomis, vasario mėn. 
8 d. Gleneagles golfo 
gražioje salėje, Lemon
te įvyko banketas su po
litinėmis diskusijomis, 
į kurį atsilankė kongres 
manas Ed. Derwinski ir 
Illinois valstijos senato 
rius Don Moore bei po
litiniu ir visuomeniniu 
gyvenimu besidominčių 
per 120 asmenų iš Le
monto apylinkės ir Chi- 
cagos. Svečių tarpe da
lyvavo latvių, ukrainie
čių ir iš Lemonto ame
rikiečių atstovai.

LB Lemonto apylin
kės pirmininkas prie gar
bės stalo pakvietė kon- 
gresmaną E. Derwinskį, 
Illinois valstijos sena
torių Don Moore, dr. 
Leoną Kriaučeliūną, dr. 
P. Kisielių ir Marąuet- 
te Parko LB apylinkės 
pirmininką arch. Alb. 
Kerelį, JAV LB Centro 
valdybos pirmininkąinž. 
Br. Nainį, latvių atstovą 
dr. Vold. Korsts, ukrai
niečių atstovą N. Olek, 
lietuvių moksleivių atsto 
vą Joną Abromaitį, Ame
rikos lietuvių respubli
konų lygos Illinois pirmi
ninką Kazimierą Oksą.

Kun. A. Stašiui sukal
bėjus maldą, dr. J. Brie
dis, kaip šio vakaro šei
mininkas sveikindamas 
svečius, kvietė po vaka
rienės visus aktyviai įsi-

JURGIS JANUŠAITIS

jungti į numatytas disku
sijas.

Prieš pradedant disku
sijas, dr. J. Briedis pri
statė garbės svečius ir 
diskusijose dalyvaujan
čius asmenis ir ta pro
ga pareiškė keletą reikš
mingų minčių liečiančių 
šio krašto dabartinį poli
tinį gyvenimą bei vidaus 
gyvenime kylančias ne
geroves, kurios griauna 
autoritetą šeimos,.vals
tybės ir augantis liberali
nis judėjimas kelia rim
tą pagrindą ir patiems 
demokratijos princi
pams, ant kurių remiasi

LB Lemonto apylinkės pirmininkas dr. J. Briedis suruoštuose po
litinėse diskusijose kongresmanui E. Derwinskiui Įteikia dovaną, pa
reikšdamas padėką už nuoširdų lietuvių pastangų supratimą ir 
nuolatinj pavergtos Lietuvos klausimo kėlimą JAV Kongrese.

DIRVA

šis kraštas. Jis pažymė
jo, kad ir mes, jauniau
si šio krašto ateiviai ga
lime laisvai reikštis tiek 
savose profesijose, tiek 
ir politiniame gyvenime, 
bet tuo pačiu ir mes tu
rime teisę atkreipti šio 
krašto vadovų dėmesį į 
kėslus, kurie siekia su 
naikinti šio krašto ger
būvį, sugriauti jo saugu 
mą ir tuo pačiu kelia pa
vojų ir mūsų pačių lais
vei. Toliau dr. J. Brie
dis priminė, kad mes tu 
rime rūpintis ne vien sa
vo ateitimi, bet taip pat 
ir jaunimo ateitimi, pa
vergtų Rytų Europos 
kraštų ateitimi, ku

riems J&V turi savo 
įsipareigojimus. J šiuos 
iškylančius klausimus 
kaip tik ir atsakysiąs 
kongresmanas Ed. Der- 
winski.

Prasidėjus diskusi
joms, dr. Leonas Kriau
čeliūnas pažymėjo, kad 
Vakarų Vokietija, veda 
viešas derybas su Sovie
tų Rusija, Rytų Vokieti
ja ir Lenkija. Ar tose 
derybose nebūsiąs pa
liestas ir Lietuvos klau
simas ir ar JAV vyriau
sybei yra žinomas tų de
rybų turinys?

Antru klausimu dr. Le
onas Kriaučeliūnas klau
sė: Rusija siūlo Europo
je saugumo paktą. Ar tuo 
ji nori įteisinti dabarti
nę Europos padėtį?

Trečias jo klausimas 
buvo: Amerika skelbia 
kad nepripažįsta Lietu
vos ir kitų Baltijos vals
tybių okupacijos. Tuo vi
sas reikalas ir baigia
si. Ką lietuviai galėtų 
šioje srityje daugiau pa
daryti?

Į iškeltus dr. Leono 
Kriaučeliūno klausimus 
atsakė kongresmanas E. 
Derwinski. Į pirmąjį — 
JAV derybas seka su di
deliu dėmesiu ir pasitari
mų eiga vyriausybei yra 
žinoma. Į antrą klausi
mą atsakė, kad Amerika 
yra pasiruošusi viso
kiems netikėtumams. Gi 
į trečią klausimą atsakė 
kad visų okupuotų kraš
tų žmonės vieningai jung- 
tųsi į bendrą frontą ir 
darytų didėlį spaudimą į 
Kongresą, Senatą ir į 
Valstybės Departamen
tą, tada šis klausimas 
atsistotų visai kitokio
je plotmėje.

Pagaliau dr. Leonas 
Kriaučeliūnas paprašė 
kongres mano, kad jis 
Lietuvos klausimą pri
simintų Washingtone mi
nint Lietuvos nepriklau
somybės šventę Kon
grese. Jis tai pažadėjo 
ir savo pažadą ištesė
jo. Kongres manas E. 
Derwinski yra vienas iš 
nedaugelio Amerikos 
kongreso narių, kuris 
visomis jėgomis dirba 
Pabaltijo tautų išlaisvi
nimui. Inž. Br. Nainys 
jam už tai pareiškė nuo
širdžią padėką ir sakė, 
kad klausimų neturįs, o 
tik turįs prašymą. Jis 

kongresmanui įteikė 40 
lietuvių kunigų pasirašy
tą protesto raštą Kosy
ginui, išverstą į anglų 
kalbą su JAV LB Cent
ro valdybos lydraščiu 
ir prašė šį dokumentą 
komentuoti Vasario 16 
minėjimo metu Kongre
se ir po to jį patalpinti į 
Congressional Record.

Kongresmanas E. Der- 
winski pažadėjo tai pa
daryti. Turimomis žinio
mis dokumentai buvo ko
mentuoti ir jie patalpin
ti minėtuose rekorduo
se.

Dr. P. Kisielius pa
klausė apie skirtumą 
Amerikiečių politikos Vi
duriniuose Rytuose ir Ry
tų Europoje. Kodėl, esą, 
Izraelis taip smarkiai gi
namas nuo arabų ir gau
na pagalbą, o tuo tarpu 
Pabaltijo kraštai išsi
laisvinimui to negauna ir 
tenkinasi tik nepripažini
mo politika.

Antru klausimu dr. P. 
Kisielius klausė: Ar ame
rikiečiai negalėtų atitai
syti padarytų klaidų Ry
tų Europoje dabar, iš
naudodami kinų-rusų ne
sutarimus ir galimą at
virą jėgų konfliktą. Ar 
amerikiečiai tai daryti 
pramato?

Į tai kongresmanas E. 
Derwinski atsakė, kad 
Valstybės departamen
tas turėtų keisti savo po
litiką. Jis pilnai sutinkąs 
kad būtų daugiau dėme
sio skiriama Rytų Euro
pos problemoms. Gi Ki
nijos - Rusijos įtampos 
Valstybės departamen
tas išnaudoti nenori ir 
tuo reikalu nieko neda
rąs.

Arch. A. Kerelis iš
kėlė infliacijos klausi
mą, didelius namųpirki- 
mo paskolų nuošimčius 
respublikonams atėjus į 
valdžią, pašalpas juodie
siems ir kodėl pašalpos 
neteikiamos lituanisti
nėms mokykloms?

E. Derwinski neprita
rė, kad valdžia duotų pa
ramą lituanistinėm mo
kyklom, nes tai atneštų 
valdžios kontrolę, ku
rios nenorima. Juodukus 
Chicago j remia ne respu
blikonai, bet meras Da- 
ley, gi infliacija esanti 
demokratų palikimas, o 
respublikonai nori ją su
stabdyti.

1970 m. kovo 18 d.
Algis Regis paklausė, 

kodėl amerikiečiai, tu
rėdami gerų progų atsi
skaityti su rusais už įvai
rius amerikiečiams me
tamus kaltinimus, kaip 
tai imperializmą, kolo
nializmą, užgrobimus 
kraštų ir 1.1., atkirčio 
vengia. Tai juk daro kai 
vengia. Tai juk daro 
kaip tik rusai, o ne ame
rikiečiai.

E. Derwinski su tuo su 
tiko. Kaltino žinių agen
tūras, kurios esančios 
privačios ir dažnai ten
dencingas žinias perduo
da Valstybės departa
mentas dar kol kas tebė
ra rusams nuolaidus. 
Reikalas esąs taisyti
nas.

Dar visą eilę klausi
mų kėlė B. Brazdžionis 
dėl komunistinės propa
gandos siuntinėjimo, Ab
romaitis, Evans, K. Ok
sas ir kiti įvairiais lie
tuviams rūpimais klausi
mais. Į visus atsakė E. 
Dervvinski ir pažadėjo į 
kitus klausimus atsakyti 
raštu.

Latvių ir ukrainiečių 
atstovai dėkojo Lemonto 
LB apylinkės pirminin
kui J. Briedžiui už suda
rytą progą susipažinti su 
lietuvių veikla ir pastan
gomis ir gėrėjosi kon- 
gresmano E. Derwinski 
laikysena.

Savo žodyje E. Der- 
winski pažymėjo, kad jis 
lietuvius jau seniai pa
žįstąs ir jų reikalus ge
rai suprantąs. Jis lankė
si Vilniuje, buvo susiti
kęs su Justu Paleckiu 
kelis kartus ir jam pri
minęs Lietuvos okupaci
ją. Gi Paleckis po to net 
kreipėsi į Valstybės de
partamentą prašydamas 
jį išmesti iš amerikiečių 
delegacijos. Dėkojo lietu
viam s už tokį išskirtiną 
dėmesį ir gerai organi
zuotas diskusijas ir pa
žadėjo ir toliau rūpintis 
lietuviams rūpimais 
klausimais.

Pažymėtina, kad to
kios diskusijos vyko be
ne pirmą kartą JAV LB 
veiklos istorijoje. Jos 
gerai nusisekė, buvo po
zityvios ir naudingas įna
šas į lietuvių veiklą. Le
monto LB apylinkės pir
mininkas dr. J. Briedis 
ir visa valdyba atliko

(Nukelta į 6 psl.)

VYT. ALANTAS

IPOLITO ARBUTO 
didysis laimėjimas

(2)
— Tas kabeika vėl man draskys akis, — pa

galvojo Arbutas pamatęs iš tolo ateinantį Ginkų.
Kaimynas tikrai pernelyg žemai nukėlė savo 

skrybėlę ir perdėtai mandagiau tarė:
— Labo ryto aukštai gerbiamam visuomenės 

veikėjui! Šįryt girdėjau per radiją, kad pasidarei 
dar vienos valdybos pirmininkas. Sakykim, — "sa
kykim" buvo jo peržodis — aš ir nežinojau, kad kai
mynas dar turi pakankamai lanksčias kojas slam
pinėti su golfo lazdele po lauką. Sakykim, pone Ar- 
butai, ar tamstai kartais nereikia buhalterio?

— Kam man tas buhalteris? — šaltai paklau
sė Arbutas žiūrėdamas kaip jo Kudliukas uostinė- 
jasi su Margiuku.

— Matai, saykim, ant buhalterio kėdės, gali
ma sakyti, aš per visą gyvenimą kelnes zulinau. 
Mane pasisamdytam, suskaičiuočiau visas valdy
bas, kuriom pats pirmininkauji, vicepirmininkau- 
ji arba esi narys. Skaitant lietuviškus laikraščius 
arba klausantis lietuvišką radijo valandėlę vis gir
di, kad ponas Arbutas čia, ponas Arbutas ten, kad 
čia jis išrinktas į valdybą, ten pasakė kalbą, ten da
lyvavo krikštynose ar vardinėse, ten pasveikino, ten 
jį patį pagerbė jo šešiasdešimt metų sukaktuvių pro
ga ir tt., ir tt. Man kaip rūpestingam piliečiui ir 
geram kaimynui rūpi, kad pats nepaklystam tose 

visuomeninio gyvenimo džiunglėse. Be to, tokio di
delio visuomenės veikėjo kaip pats darbai tari bū
ti tvarkingai suregistruoti ir surašyti įmetraščius, 
kad ateinančios kartos žinotų...

— Nesirūpink, nepaklysta, — atkirto Arbutas 
kietai, — savo buhalterišką užpakalį biik trinti ant 
pensininko kėdės: man paties hubalteri ja nereikalin
ga. Einam, Kudliuk! — jis norėjo spirti Ginkaus šu
niukui, bet susilaikė ir nužygiavo, namų link.

Ginkus nesupyko, tik nusijuokė ir palydėjo jį 
įkandin aštria pastaba:

— Suorganizuok Pensininkų Broliją, galėsi bū
ti dar vienos valdybos pirmininkas: aš balsuosiu už 
patį...

*♦*
Arbuto geriausias draugas, bendradarbis ir 

rėmėjas Jurgis Grincelis buvo Užnemuniečių Klu
bo Valdybos sekretorius. Savo žemu ūgiu, prasi
šovusiu apvaliu pilveliu, raudonu, atsiganiusiu vei 
dėlių, aplamai, savo povyzos iš vaizdingumu nepa
sižymėjo, tačiau visuomeniniame darbe buvo labai 
judrus ir apsukrus ir gal nebe pagrindo pravar
džiuojamas Greitablauzdžiu.

Grįžęs namo Arbutas paskambino Grince- 
liui pasiteiraudamas kas dedasi Užnemuniečių Klu
be, Grincelis, būdamas Užnemuniečių Klubo Valdy
bos sekretorius, labai gerai orientavosi to sambū
rio- užkulisiuose. Jis pranešė, kad Valdyba nutaru
si netrukus šaukti visuotinį susirinkimą naujai 
Valdybai išrinkti. Tuo svarbiu visuomeniniu rei
kalu Arbutas su Grinceliu domėjosi seniai. Jie bu
vo nutarę būtinai perimti Užnemuniečių Klubo va
dovybę, būtent, Arbutas turėjo tapti pirmininku, o 
Grincelis — vicepirmininku. Grincelis užnemunie
čių tarpe varė smarkią agitaciją už Arbuto kandi
datūrą, tačiau be didelio pasisekimo. Jis neslėpė, 
kad jo, Arbuto, kandidatūra didelio pritarimo už- 

nemuniečiuose nerandanti, kad daug kas jam prie
kaištaują, jog jis nieko nedarąs, o tik kolekcionuo
jąs valdybų titulus trokšdamas garbės, — tūlas jį 
ir vadinąs: garbėtroška — žodžiu, jis ne tik netu
rįs draugų užnemuniečiuose, bet ten jaučiama ir kie
ta opozicija. Ir pačioje dabartinėj Valdyboje jis 
turįs didelį priešininką, būtent vicepirmininką Pet
rą Buišą: mat, Buiša pats taikąs į pirmininko kė
dę. Jis, Grincelis, seniai jį kalbinąs pakeisti nuo
monę, bet iki šiolei tie įkalbinėjimai nedavę jokių 
vaisių.

Arbutas išklausė pranešimą ir pagalvojęs ta
rė:

— Ar negalėtum suvesti manęs su Buiša ir 
Jotautu, sakykime, Lauro bare? Norėčiau pats su 
jais šnektelėti. Žinai, taip lyg netyčia, lyg atsi
tiktinai. Tu susitark su jais susitikti ir pranešk 
man kada ir kur, gerai?

Grincelis atsakė pamėginsiąs ir padėjo rage
lį.

Lauryno arba, kaip jį sutrumpintai vadindavo, 
Lauro baras nei erdvumu nei švarumu nepasižy
mėjo. Jis buvo įsikūręs siauroje, triukšmingoje ir 
labai pajuodijusioje nuo dūmų ir gyventojų gatvėje 
tarp glaudžiai susipaudusių namų. Nuo šaligatvio į 
barą buvo pramušta skylė siaurų durų pavidalu. Ša
lia durų iškirstame plačiame lange juodavo aprū
kęs parašas: Laurus' bar, Beer, Liųuor. Įėjęs vi
dun patekdavai į ankštą, murzinomis sienomis ir 
alaus kvapsniais atsiduodančią patalpą, kurios ko
ne pusę užėmė didelis, apdaužytais kampais baras 
apstatytas aukštomis, sukinančiomis prie grindų 
pritvirtintomis kėdėmis.

(Bus daugiau)
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APIE "NEMELUOJANTI" 
RAŠYTOJĄ

Kaip praėjusį kartą minėjau, 
Romualdas Spalis, aprašydamas jau 
keturiuose tomuose savo generacijos 
istoriją, atsakydamas įmano klausi
mus, liudijo, kad jis "stengėsi nie
kur nemeluoti". Tai gerbtinas, pado
rus, net būtinas charakterio bruo
žas rašytojui. Betgi, kiek tai liečia 
meno kūrybą, o ypač beletristiką ir 
dramaturgiją specialiai, toks bruo
žas iš tikrųjų būtų gana paradoksiš
kas. Kas reiškia "niekur nemeluoti"? 
Tai, tur būt, reiškia visur sakyti tie
są, kaip buvo, remtis vien faktais, 
nieko neiškraipyti, neišsigalvoti, ty
čiom neklaidinti.

Ar tokia yra ir ar tokia gali bū
ti rašytojo sukurta drama, komedija, 
romanas, apysaka, o pagaliau ir daž
nas eilėraštis? Juk jų fabulos, siuže
tai, intrigos, situacijos, charakte
riai, motyvai, dažniausiai kaip tik 
yra sugalvoti, "išmislyti", sufanta- 
zuoti, iš visokių tikrų ir visai netik
rų dalelyčių sulipdyti mozaikon, - 
taigi aplamai melas, aiškus melas. 
Mandagiau sakant - fikcija.

Vadinasi, literatūrinė ar apla
mai meninė tiesa (teisybė, "nemela
vimas") dažniausiai nėra ir nebūti
nai privalo būti konkrečių tikrovės 
faktų atvaizdavimas, nuoga gyveni
miška tiesa. Abidvi tiesos turi savo 
dėsnius, savo logiką ir savo įtikina
mumą. Meninė tiesa tik netiesiogiai 
išreiškia gyvenimiškąją tiesą, jąsu- 
simbolindama, lyg išdistiliuodama, 
prisikasdama prie šaltinio versmės 
ir esmės, kurios kartais nesuvokia 
realisto akis, praktiko širdis ir fak
tų registruotojo protas. Tik už tai 
menininkas kūrėjas yra išskiriamas 
ir atitinkamai vertinamas,paprastai 
aukščiau už šiaipjau eilinį realistą, 
praktiką ir faktų medžiotoją.

Tad jo, kaip "melagio" vaidmuo, 
nėra toks jau labai blogas, bet užtat 
atsakomybė didelė ir itin kebli. At
sakomybė įtikinamai ir teisingai me
luoti...

*♦*

Lietuvių rezistencija pirmuoju 
bolševikmečiu yra visų mūsų vėles
niųjų rezistencijų versmė. Joje daly
vavo daug jaunimo ir vyresniųjų. 
Šiandien tas jaunimas jau tapo vy
resnieji, o visi kiti - seneliai, jeigu 
kurie dar gyvi. Tad dalyvių ir liudi
ninkų daug, kurie, žinoma, liudys ne 
vienodai ir kurie grynas fikcijas ir 
aiškius melus bematant paneigia. 
Tai generacijai (jeigu nesakytume - 
lietuvių tautai aplamai) pirmojo bol
ševikmečio rezistencija tebėra 
svarbi, turininga, gal vieną antrą ir 
tebejaudinanti. O tas metas, kuriuo 
toliau narpliojasi veikėjų likimai, 
kaip tik ir yra Spalio "Rezistencijos" 
romano pagrindinė tema. Tad natū
ralu, kad, veikalą perskaitęs, nega
lėjau nepaklausti: iš kur ir kaip au
torius sėmė medžiagą savo temai 
įvaizdinti, kokiais šaltiniais ar liu
dijimais jis naudojosi?

Spalis į tą klausimą atsakė gana 
trumpai, nepakankamai aiškiai, bet 
savotiškai ir būdingai - ne kaip poli
tikas, ar istorikas ar šiaip knygų 
žiurkė, bet tik kaip rašytojas bele
tristas. Net nepaminėjo, kad jis tuo 
klausimu skaitė viską ar beveik vis
ką, kas kitų jau buvo rašyta spaudo
je, atsiminimų knygose, dokumenta
cijų rinkiniuose, polemikose ir pana
šiai. Bet ir be atsakymo neabejoju, 
kad jis tatai yra skaitęs, susipaži
nęs, nes juk kitaip būtų buvę per sun
ku "niekur nemeluoti". Tačiau šiaip
jau jo "medžiagos rinkimas" roma
nui pirmiausiai prasidėjo nuo grynai 
asmeniškų įspūdžių, pergyvenimų ir 
nuotykių artimiausioje aplinkoje. Jis 
tiesiogiai stebėjo gyvenimą, gyveno 
jo nuotaikom...

- Rezistencija, be abejo, dvasi
nė rezistencija, - pasakoja Spalis, - 
prasidėjo jau pirmą sovietų okupaci
jos dieną. Laisvės alėjoje, Kaune, tą 
vakarą žiūrėjau į įžengiančią rusų 
kariuomenę. Šalia stovėjo studentė 
humanitarė, nepriklausanti jokiai 
srovinei korporacijai, mažai man 

pažįstama, kuriai praeinant tik labas 
pasakydavau. Prispaustu, įtemptu 
balsu lyg sau pačiai, lyg man ji pra
našavo: "Ilgai jie čia nevaikščios!"... 
Jos balsas, veido išraiška ir spalva 
nemelavo: ji kentėjo, stačiai fiziškai 
sirgo, matydama slenkančius mūsų 
laisvės duobkasius.

- Vėliau pradėjom atsikvošėti, 
apsidairyti, ieškojom ne būtinai idė
jos brolių ar partijos vienminčių, 
bet gerų ir patikimų draugų lietu
vių. Grupavo mės tie, kurie pas įti
kėjom vienas kitu. Norėjosi ką nors 
apčiuopiamo veikti, bet sakyčiau, tai 
buvo daugiau "gimnazistiška rezis
tencija". Okupantų ir prisitaikėlių 
pajuokimai, šūkių rašymas su krei
da ant sienų, proklamacinių lapelių 
dėliojimas tarp knygų ir laikraščių... 
Būta ir skaudžių nusivylimų. Antai, 
nubėgau pas vieną gerą bičiulį, ku
ris turtingumu stovėjo aukščiau už 
mūsų vidutinį pilietį. Buvau pasiry
žęs kviesti jį dėtis prie mūsų kele
to sumanymų. Dar kaip reikiant nė 
burnos nepravėręs, pajutau, kad jis 
gana patenkintas naująja padėtimi. 
Ir ne dėl pataikavimo ar iš baimės. 
Jo pasitenkinimas buvo visiškai nuo 
širdus. Nemažai teko pasidairyti 
ir provincijoje. Pavyzdžiui, subūsi- 
muoju agronomu V.K. nuvažiavom į 
Zarasus, iš kur baidare ežerais, 
upeliais, Žeimena, pagaliau, pasie
kėm Vilnių. Aišku, kelionės metu 
sulaužėm svarbią balsavimo prie
volę į "liaudies seimą", bet turė
jom daug progų įsitikinti, kad net 
mažažemiai ir darbininkai nė kiek 
nesidžiaugė bolševikų okupacija. 
Atvykęs į Vilnių, patyriau man as
meniškai grėsmingą žinią: ėjo gan
das tarp pažįstamų, kad jau esu 
suimtas... ***

- Ar būtų galima pasakyti, kad 
to laikotarpio rezistencijoje jūs ir 
asmeniškai dalyvavot, ne vien tik 
kaip stebėtojas iš literatūrinės plot
mės? - buvau paklausęs Spalį. Į tai 
gavau kuklų, bet labai padorų atsa
kymą, be jokių pasigyrimo melų:

- Vieną naktį Vilniaus Tauro 
gatvės studentų bendrabutyje kilo su- 
many mas parašyti "pasipriešinimo 
himną". Man buvo pavesta jį sukur
ti. Deja, netrukus daug kas pakito, 
ir tas himnas, vos pradėjęs gimti, 
mirė. Tuoj po Kalėdų, vėl atvykęs į 
Vilnių, sužinojau, kad man buvo įsa
kyta atvykti į NKVD, o jei pats ne- 
atvykčiau, tai pagrasinta kitu būdu 
ten atgabenti. Tai papasakojo stu
dentė, kuri tuo pat metu ir, tur būt, 
tuo pat tikslu buvo iškviesta į NKVD, 
ir prašė pažįstamų mane perspėti, 
jog esu ieškomas. Nuo to laiko orga
nizuotus ryšius su pogrindžio veikla 
nutraukiau. Galvojau, jei įkliūsiu.tai 
netxir kankinamas nieko svarbaus ne
galėčiau išpasakoti. Dirbau Kaune, 
bet kiekvieną šeštadienį vykdavau į 
Vilnių ir pasirodydavau tarp stu
dentų, idant galvotų, kad mano bu
veinė esanti Vilnius. Kaip matot, 
nieko didvyriško neatlikau. Nebuvau 
toks, kaip romano Alejūnas ar koks 
kitas iš aprašytųjų, bet laiko nuotai
kas ir atmosferą giliai jutau. Roma
ne yra daug visiškai tikrų, autentiš
kų įvykių: pavyzdžiui, nuotykiai au- 
tomatricoje, to ružavo vyruko vari
nėjimas po patalpas, skambinimas 
įstaigom ir kamantinėjimas, kas bu
di, kietas laikymasis iš Saulės rū
mų ir kitos smulkmenos. Na, žino
ma, ir tie dažni nenakvojimai savo 
lovoje, važinėjimai į pasienį ir tt.

- Ta proga dar vienas klausi
mas: pirmojo bolševikmečio svar
biausias politinis ir tautinis rezis
tencijos uždavinys, kaip atrodo, bu
vo ruoštis sukilimui, kai tik prasi
dės vokiečių-rusų karas. Kodėl jū
sų romane sukilimas pavaizduotas 
tik fragmentiškai, vienu kitu indi
vidualiu veiksmu? Juk Birželio su
kilimas buvo tų visų pastangų apo
teozė?

- Taip, suklimas įvyko ir pavy
ko, bet sukilėlių sėkmė rėmėsi dau-
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LIETUVAITĖ CHIRURGĖ SVARBIOSE PAREIGOSE
The Hartford Times 

sekmadieninis priedas 
Accent, vasario 22 nume
ris beveik išimtinai bu
vo skirtas pagerbti lie
tuvaitei dr. Julijai Vi- 
linskaitei, viršely at
spausdinant jos spalvotą 
nuotrauką prie operaci
jos stalo, o žurnalo pa
grindinis straipsnis 
"She’s Juliet Vilinskas, 
M.D." papuoštas ketu
riomis didelėmis nuo
traukomis.

Dr. J. Vilinskaitė tik 
prieš pusmetį baigusi 
chirurgijos daktaro prak 
tiką buvo pakviesta už
imti Connecticut Univer 
siteto medicinos mokyk
los chirurgijos departa
mente Assistant Profes- 
sor vietą. Kadangi ši vie
ta iki šiol buvo laikoma 
vyriškos profesijos sri
timi, tai ja tuoj susido
mėjo spauda ir TV. Apie 
jos paskyrimą buvo pla
čiai aprašyta Hartfordo 
dienraščiuose.

Dr. J. Vilinskaitė, dar 
praktikuodamasi George 
Washington universiteto 
ligoninėje, Washington, 
D.C., iš 20 pirmųjų me
tų praktikantų buvo iš
rinkta geriausia "in- 
tern" ir gavo piniginę 
premiją. Jos spalvota 
nuotrauka tada tilpo Wa- 
shington Star sekmadie
niniame priede viršely
je.

Tolimesnę praktiką ji 
atliko Hartfordo ligoni
nėje, kur, kaip ir kitose 
žymesnėse ligoninėse, 
chirurgija yra labai aukš
tame lygyje ir jauni dak
tarai turi atlikti 6 metų 
praktiką ir normaliai tik 
šeštais metais būna ski
riami vyresniaisiais 
(chief resident). Kai tuo 
tarpu ji toms pareigoms 
buvo paskirta jau po pus
ketvirtų metų praktikos 
ir pilnam praktikantų 
sąstatui esant. Prakti
kos teisei įgyti egzami
nus yra išlaikiusi anks
čiau, o nepersenai išlai
kė ir pirmąją dalį (raš
tu) American Board of 
Surgery egzaminus.

Praktiką, pagal iš 
anksto susidarytą planą 
atliko trijose žymesnė

se ligoninėse ir visur 
buvo labai aukštai verti 
narna ir susilaukė gra
žiausių atsiliepimų. Dar 
viena smulkmena, bet 
įdomi: paskutiniais me
tais savo praktiką atliko 
Clinical Assistant Pro- 
fessor priežiūroje, kai 
Julijai, dar pusmetį 
prieš baigiant, buvo pa
siūlytos ir vėliau patvir
tintos vienu laipteliu 
aukštesnės pareigos, bū

NAUJOS KNYGOS

• POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardas Brazdžionis. Eilė
raščių rinktinė, sudaryta iš 12 
autoriaus poezijos knygų. Ilius
tracijos, aplankas ir meninis 
apipavidalinimas dail. Alf. Do- 
ciaus. Suautoriaus portretu, da
rytu Vyt. Maželio. Išleido "Braz 
džionio poezijos rinktinei leisti 
komitetas”, pirmininkaujamas 
J. Andriaus, bendradarbiaujant 
"Lietuvių Dienų" leidyklai, 1970 
m. Didelio formato, 592 psL 
Kaina $10.00.

Tai yra vieno mūsų žymiųjų 
nepriklausomoje Lietuvoje iš
augusių poetų 40 kūrybinio dar
bo metų poezijos rinktinė, išleis - 
ta jo 60 metų sukakčiai atžymė
ti. Knygoje yra beveik 500 eilė
raščių, atrinktų išl2Bern.Braz 
džionio poezijos rinkinių: prieš 
kiekvieną skyrių yra grafinis A. 
Dociaus piešinys ir knygų, išku. 
rių parinkti eilėraščiai, viršelio 
nuotrauka su bibliografiniais 
daviniais. Gale pridėta kalbos, 
autoriui suteikus literatūros 
premijas, tarp jų ir Valstybinę 
literatūros premiją.

Knygai išleisti Los Angeles 
mieste buvo susidaręs komite
tas, kurin Įėjo J. Andrius, d r. 
P. Celiešius, R. Kulikauskienė, 
P. Lambertas, I. Medžiukas, B. 
Raila, A. Raulinaitis, Alė Rūta,

giausia vokiečių armijos galybe. 
Man atrodė geriau romane duoti tik 
mažą sukilimo fragmentą, gal labiau 
individualinį, charakteringą ne vien 
Kaunui ar Vilniui, bet visai Lietu
vai. Vėliau, ypač po 1944 metų, lie
tuviai patys vieni pradėjo kovą su 
okupantais. Ta kova verta didelio

tent — Assistant Pro- 
fessor.

JAV-bėse yra virš 30, 
000 chirurgų ir iš jų tik 
apie 300 moterų. Taigi, 
Julija papildė tą negau
sų chirurgių būrį ir dar 
kartą įrodė, kad ir mote
ris gali ne tik lygiai ge
rai dirbti vadinamose vy 
riškose profesijose, bet 
kartais įstengia ir pra
lenkti vyrus.

A. SkiriuS, J. Švaistas, J. Tini- 
nis ir dr. E. Tumienė. Savo žo
dyje komitetas, tarp kitko, sa
ko: "Kaip Lietuvoje okupacijų 
metais, taip ir su didele dalimi 
tautiečių pasitraukęs Į Vakarus, 
Brazdžionis savo kūryba niekad 
neatitolo nuo Lietuvos. Priešin
gai, Lietuva ir lietuvis jo kūry
boje užėmė pirmaujančią vietą". 
Gi "M. Pastogės" recenzento 
žodžiais "Brazdžionis mūsų 
tautoje pasidarė toks populia
rus ir prigijęs kaip Maironis. 
Jo kūriniai dainuojami, visokio
mis progomis deklamuojami, 
pradedant nuo mažiausi ir bai
giant seneliais."

Beveik 300 mecenatų, sudėju
sių iš anksto po $25 ir po $100 
Įrodė, kad poetas lietuvių yra 
mylimas ir vertinamas. Komita - 
tas jo knygai parūpino liuksusinĮ 
pavidalą, kokio poetas tikrai yra 
užsitarnavęs. Tai leidinys, ku
ris puoš mūsų namų knygų len
tynas ir su pasididžiavimu bus 
galima padovanoti ne tik plačia
jame pasauly gyvenančiam tau
tiečiui, bet ir atvykusiam iš Lle - 
tuvos, kur Brazdžionio poezija 
yra labai vertinama ir nuorašais 
eina iš rankų Į rankas.

Kaina 6 doleriai.

dėmesio, ir mėginsiu ją atkurti, ki
tuose tomuose.

Toks "Rezistencijos" autoriaus 
pasisakymas mane mažiausiai pa
tenkino. Bet apie tai bus progos 
grįžti vėlesnėje šių akimirkų pynė
je.
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"Lietuviai Televizijoje" programos vedėjas T. Siutas ir LTV
valdybos pirm. E. Vengianskas.

KAZIUKO MUGE DETROITE
Kas sakė, kad Detroito 

lietuviai mažai parengimus 
lanko? Tai ne tiesa! De
troito lietuviai parengimus 
lanko, žinoma tik tuos, ku
rie yra patrauklus ir jiems 
patinka. Tai kiekvienas ga-

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
"Lietuviai Televizijo

je" draugijos reikalams 
aptarti, vasario 22 d. 
Chicagoje, Jaunimo Cent
ro patalpose įvyko meti
nis narių ir rėmėjų su
sirinkimas, kuris praė
jo išskirtinai darbingo
je nuotaikoje. Dalyvavo 
virš keturiasdešimts as
menų. Pirmininkavo 
LTV Valdybos pirminin
kas E. Vengianskas.

Programų vedėjas T. 
Siutas nurodė sunkumus 
ir kliūtis lietuviškąsias 
televizijos programas 
sudarant.

P. Kašiuba painfor
mavo, kad komisija, sep
tynių mėnesių veiklos lai 
kotarpyje, surengė du po
būvius ir sutelkė aukų 
"Lietuviai Televizijoje" 
paremti. Parengimai 
buvę labai sėkmingi ir 
jų metu sutelkti pinigai 
žymiai palengvino LTV 
finansinę padėtį.

DISKUSIJOS
LEMONTE...

(Atkelta iš 4 psl.) 
tikrai naudingą darbą ir 
nusipelno nuoširdžios 
padėkos. Lemonto LB 
apylinkės pavyzdžiu ga
lėtų pasekti ir kitos apy 
linkės, nes kėlimas įvai
rių problemų šiandien 
amerikiečių politikams 
ypač svarbus ir būtų be 
abejo naudingas ir pa
vergtai Lietuvai.

Diskusijos salėje 
baigėsi 6 vai. ir po to 
jos buvo tęsiamos ma
žesnėje grupėje dr. J. 
Briedžio rezidencijoje li
gi vėlyvo vakaro.

V. Šlajus perskaitė 
Kontrolės Komisijos su
rašytą LTV finansinių 
reikalų patikrinimo ak
tą, iš kurio matėsi, kad 
metų bėgyje buvo gauta 
$33194.19 pajamų ir pa
daryta $35128.85 išlai
dų, į kurias yra įskaity
tos ir visos turimos sko- 
los.

Susirinkimas patvir
tino $27000.00 piniginę 
s amatą penktiesiems 
LTV veiklos metams.

Šiam LTV visuotiniam 
narių susirinkimui buvo 
patiektas "Lietuviai Te 
levizijoje" Dr-jos orga
nizacinių įstatų projek
tas aptarti ir priimti. 
Įstatų projektą išdisku
tavus, jie buvo priimti. 
Pagal tuos įstatus Dr- 
jos nariais skaitomi as
menys LTV reikalams 
metų bėgyje paaukoję 
nemažiau kaip $12.00, 
nariais rėmėjais — 
$50.00, mecenatais — 
$100.00 ir garbės na
riais — asmenys visuo
tinio narių susirinkimo 
tokiais pripažinti.

LTV Valdybos pirmi
ninkas E. Vengianskas 
padėkojo susirinku
siems.už rodomą dėme
sį lietuviškosios tele
vizijos reikalams ir pa
informavo, kad š.m. ge
gužės 3 d., LTV ketve
rtų metų veiklos sukak
čiai atžymėti, rengia
mas banketas - vakarie
nė. (vg)

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuviu Enciklopedijos 

leidykla išleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepaaarto- 
jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCYCLO- 
PED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas 
yra jau išleistas. Maloniai 
kviečiame j talką ją užsipre
numeruojant.

Clevelande prenumeratas 
priima: Juozas Stempužis, 
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.

Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai

2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai

3. Mūsų Lietuvą — 4 to
mai.

Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga, Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.

Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W. Broadway, P. 
O. Box 95, So. Boston, Mass. 
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

CHICAGOS LIETUVIŲ
OPERA stato G. Verdi pro
logo ir 4 v. operą. "Likimo 
?alia”. Premjera — 1970. 
4. 18 d., 7:30 vai. vak. Kiti 
spektakliai: 1970. 4. 19 d., 4 
vai. popiet, 1970. 4. 25 d., 
7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d.. 2:30 vai. popiet. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 
West 69 St., Chicago. Dar
bo valandos: pirm., ketv. 
9-8 vai., antr., treč., penkt. 
ir šešt. 9-6 vai., sekm. 10-1 
vai. Bilietus užsakant paš
tu siųsti čekį, nurodant da
tas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, 111. 60629.. Bilietų 
kainos: Parteris — $8.00, 
$6.50, $5.00; Balkonas — 
$7.00, $5.00, $300. Premje
rai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyk
sta Marijos A. M. auditori
joje, Chicagoje.

F E M A L E

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

BINDERY-
JOURNEYWOMEN 

ONLY

TOP PAY 
FRINGE BENEFITS 

MODERN WORKING AREA 
EXCELLENT 
CONDITIONS

BIMCO FINISHING
47 Piąuette 

Detroit, Mich. 
(313) 871-3644

Įėjo įsitikinti atvykęs kovo 
8 į skautų surengtą Kaziu
ko mugę. Privažiavo žmo
nių tiek, kad ir "arklių” 
jau nebuvo kur pastatyti. Ir 
dr. Milerio rengiama aikšte
lė buvo permaža. Į namus 
prisirinko tiek žmonių, kad 
ir norėdamas uodas nosies 
nebūtų įkišęs.

Lietuviai miesto burmist
ro rinkimuose balsuodami 
už R. Gribbs, vienu šūviu 
nušovė du zuikiu. Išrinko, 
vietoje juodžio, baltą ir tuo 
pačiu R. Gribbs šeimoje sau 
simpatiją susirado. Jo duk
tė P. Gribbs atsilankė į mū
sų Vasario 16 minėjimą ir 
ten perskaitė burmistro R. 
Gribbs proklomaciją, skel
biančią Vasario 16 Lietuvių 
Diena Detroite ir dabar ją 
vėl sutikome Kaziuko mu
gėje. Ji čia perkirpo žirklė
mis kaspiną-j uostą ir atida
rė Kaziuko mugę. Mugės 
atidarymą pravedė psk. Al
fonsas Velavičius, busima
sis Baltijos tunto tuntinin- 
kas. Ir jei ne Daina Ašta- 
šaitytė, vargiai mes būtu
me P. Gribbs sugavę. Daina 
Aštašaitytė su ja lanko vie
ną ir tą pačią mokyklą ir 
tik jos pagalba mes prie jos 
priėjome.

Ir ko čia nebuvo? Skau
čių buvo keletas stalų ir vi
si jie turėjo savo vardus: 
Lakštingalų stale man la
bai krito į akis grybai. To
kie jie gražūs ir atrodo kaip 
tikri, šalia grybų buvo ir 
gražiai išmargintų margu
čių ir kitų gražybių.

Neužmirštuolių stale fi
gūravo gražios lėlės ir lie
tuviški rankdarbiai.

žibuoklių stalas buvo ap
krautas įvairiais kepsniais, 
kurių tarpe visus žavėjo 
gražios širdelės.

Turtingi stalai buvo ir 
skautų. Labai buvo gražūs 
ir vykusiai padaryti Vil
niaus legendariniai geleži
niai vilkai su lietuviška vė
liavėle. O kas stebėtina, kad 
skautai buvo pasidarę ir tu
rėjo laimei bandyti ratą. Vi
sai tokį pat, kaip kad bū
davo Lietuvoje per kermo
šius.

Turtingas dovanų stalas 
visą laiką buvo apgultas ir 
prie laimėjimų išdalinimo 
stovėjo didžiausios eilės 
žmonių. Didžiausis visų dė- 
mesis buvo skirtas gyvam 
avinėliui. Jis turėjo kam 
nors tekti. Kas jį laimėjo 
parašysiu sekantį kartą.

Rūtos ir Kauno pilies ka
vinėse žmonių nekuomet ne
truko. O esančioje valgyk
loje, kuri buvo įrengta pir
mame aukšte buvo tiek 
žmonių, kad visur reikėjo 
laukti, kol prieisi. Kas gali 
sakyti, kad Detroito lietu
viai nelanko parengimų?

A. Grinius

ir turi aukomis, bei pasiža
dėjimais 50,290 dolerių.

Jeigu ir toliau taip nuo
širdžiai bus visų remiamas, 
Detroito lietuviai turės 
naują kultūrinį centrą. Iki 
šiol statybos fondui yra au
koję 151 asmuo.

Vajaus tikslas yra su
kelti 150 tūkstančių dol. pil
nam visų statybos planų 
įgyvendinimui. Neatidelio- 
kite ir nelaukite, kad va
jaus komiteto nariai aplan
kytų. Palengvinkite jų dar
bą įteikdami savo auką ir 
pasižadėjimą, kurie yra pri
imami kiekvieną sekmadie
nį prieš ir po lietuviškų pa
maldų Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje.

Be to, kadangi tikimasi, 
kad naujų kultūrinių centrų 
naudosis nevien parapijie
čiai, bet ir daugumas De
troito apylinkėje veikiančių 
organizacijų, prie statybos 
komiteto veikia, sumanymų 
komisija, kuri renka žinias 
iš Detroito organizacijų. Jų 
pageidavimus, kurie bus pa
naudoti planuojant kultūri
nį centrą.

šią komisiją sudaro: 
pirm. Algis Rugienius, na
riai: dr. Adolfas Damušis, 
Andrius Butkūnas, Juozas 
Orentas, Ona Valatkienė ir 
Algis Bublys.

Jonas Urbonas

LOS ANGELES
KREDITO KOOPERA
TYVO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kredito Koope

ratyvo metinis susirinki
mas įvyko kovo 1 d. Tauti
niuose Namuose. B. Gedimi
nui perskaičius praėjusių 
metų susirinkimo protoko

lą, pranešimus padarė val
dybos pirm. Ig. Medžiukas 
ir iždininkas V. Pažiūra.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad 1969 metai buvę neblo
gi. Paskolų numokėjimus 
vyko tvarkingai, išskyrus 
vieną atvejį, kada reikėjo 
kreiptis į teismą. Dalinin
kams išmokėta $13,853.53 
dividendo. Rezervų fondas 
pasiekė $20,000.00. Pinigų 
perteklius laikomas Piet. 
Calif. Centralinėj Kredito 
Unijoj kaip trumpalaikės 
investicijos. Koopera t y v o 
išduodamos paskolos dauge
liu atveju žemesniais pro
centais ir palankesnėm są
lygom, negu kitose kredito 
institucijose.

Pranešimą apie kredito 
komisijos darbus padarė A. 
Valavičius, priežiūros komi
sijos — K. Prišmantas.

Į valdybą išrinkti: V. Pa
žiūra (perrinktas) ir A. Va
lavičius, į kredito komisiją, 
V. Apeikis ir priežiūros ko
misiją J. Pažėra. Koopera
tyvo steigėjui ir ilgamečiui 
pirmininkui A. Kiršoniui, 
gavusiam valdžios darbą ir 
dėl to negalinčiam kandida
tuoti į valdybą, pareikšta 
padėka ir jis pakviestas bū
ti šio kooperatyvo konsul
tantu. (m)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIAT1ON
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

nuo 5J( 7/2%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUO&tO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

SĖKMINGAI VYKSTA 
KULTŪROS CENTRO 

VAJUS
Prieš porą mėnesių pra

dėtas Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos Detroite, 
kultūrinio centro statybos 
vajus susilaukė nuoširdaus 
parapijiečių ir Detroito 
apylinkės lietuvių pritarimo 
ir vyksta gana sėkmingai

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MACEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

SUPERIOR SAVINGS skyriai

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

didžiausias palūkanas.

79» EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Lkensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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IR APYLINKĖSE
• Birutės Smetonienės 

piano klasės mokinių kon
certas įvyks š. m. kovo 22 
d., sekmadienį, 7 v, v. Cleve- 
land Music School Settle- 
ment, 11125 Magnblia Dr. 
Įėjimas laisvas. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

• Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas kovo 20 
d., penktadienį, 8:30 v. v. 
rengia Donald E. Lukens 
paskaitą ”The Price of Li- 
berty”, į kurią maloniai 
kviečiami atsilankyti visi 
lietuviai.

Paskaita įvyks Union 
Savings and Loan Assn. pa
talpose, 5106 Wilson Rd. 
(kampas Richmond ir Mon- 
ticello).

• Kongresmanas Donald 
E. Lukens, iš Ohio, Atstovų 
Rūmuose vasario 17 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės 52 
m. proga pasakė kalbą, pa
žymėdamas, kad jis, kai tik 
pirmą kartą buvo išrinktas 
į Kongresą, įnešė rezoliuci
ją sudarymui Specialaus 
Komiteto Captive Nations, 
kurio darbas būtų grąžinti 
laisvę Lietuvai ir jos kai
mynams Latvijai ir Estijai.

Jis pasakė, kad jo drau
gas nesenai lankėsi Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Jo 
draugas jam pareiškė, kad 
lietuviai verčiami kalbėti 
rusiškai, verčiami atsižadė
ti savos kultūros ir tikėji
mo. Daugiau kaip pusė baž
nyčių uždaryta, o likusios 
— nyksta.

Donald E. Lukens baig
damas sako, kad rusai nori 
įtikinti pasaulį, Lietuva 
esanti laisva, lygiai kaip ru
sai nori įtikinti pasaulį, kad 
praeitą vasarą čekoslovakai 
patys pasikvietė rusus.

Ta proga jis sveikina vi
sus lietuvius Lietuvoje ir

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit £5,000 ar 
daugiau i Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

ĮI]Skambinkit ar (J
ateikit pilnom \

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

Statė 
Savings 

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfield Rd , Soulh Euclid
1 1623 Buckeye Rd . Clevelond 

30500 loke Shore Boulevord, Willowick

DIRVA
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’ Sovtet Russia Occupies the Bahic Statai
ESTONIA -.vLATVIA - LHHUKNIK

į Rusais** Troopa ♦ __
’ Occupy Mlhuania mI.Į.i. . >

Amerikoje kovojančius už 
Lietuvos laisvę.

Kongresmanas Donald E. 
Lukens, Warren County 
ūkininko — pašto išnešio
tojo sūnus, baigęs Ohio 
Statė Universitete sociolo
giją ir kriminologiją, po še
šių metų tarnybos Tolimuo
se Rytuose, baigė U. S. Air 
Force kapitono laipsny.

Atstovų Rūmuose dirbo 
ir dirba įvairiuose komite
tuose. Antru kartu išrink
tas į Kongresą, dabar apsi
sprendė kandidatuoti į Ohio 
gubernatorius. Jis kalba 
laisvai kelioms svetimoms 
kalboms.

šį penktadienį, kovo 20 d. 
kalbės Amerikos Lietuvių 
Konservatorių Klubo susi
rinkime.

Dr. V. L. Ramanauskas

• Sol. Aldona Stempužie- 
nė su De Pairi Universiteto 
Naujosios muzikos grupe 
dainuos D. Lapinsko "Ainių 
dainas”. De Paul Universi
tete Chicagoje kovo 20 d. 
toje pačioje programoje 
komp. D. Lapinskas atliks 
Phil Winsor kūrinį "Varia
cijas” fortepionui.

ši nauja muzikos grupė 
tą pačią programą atveš į 
Clevelando Muzikos Institu
tą gegužės 10 dieną.

PRANO BALTtIONIO 
SKULPTŪROS PARODA 

CLEVELANDE
Kovo 20, 21 ir 22 d. Nau

josios parapijos salėje 
(Neff Rd.) įvyksta dar ne
matyta skulptūros kūrinių 
paroda. Parados eksponatai 
tuo įdomūs, kad jie paga
minti žemės bei pelkių kel
mų ir šakny. Net neįsivaiz
duojama, kaip žmogus, tū
nančius žemėje ar vandeny
je kelmus ar šaknis galėtų 
panauduoti kambarių puoš
menims ir iš jų sukurti pa
sakas, žvėrelius, paukščius 
ir puošmeninius daiktus?

Pranas Baltuonis apie sa
vo darbus taip pasisako: 
"Kadangi kiekviena medžio 
šaknis nuo viena kitos yra 
skirtinga, tai kiekvienoje 
slypi atskira ir originali idė
ja. Nei aš, nei kuris kitas 
negali tų darbų dublikuoti 
— jie yra originalūs uniku
mai".

Apie šių kūrinių rengtas 
parodas: Montrealyje, New 
Yorke, Toronte, Bostone, 
Chicagoje, EXPO 67 ir kt., 
lietuvių, amerikiečių ir Ca-

BRITTSH HOUSE IS CALLED IN CRISlŠ
r ——”1 Sudden Cerman Pact With Russia

ET' ; . I w FUTIHJAJNIA J į jH
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MWl
djc ĮHinuipru tribūne ac*'

nados spaudoje buvo plačiai 
aprašyta aukštu įvertinimu, 
o iš parodų gausaus lanky
tojų susilaukta pasisekimo.

šių kūrinių parodos su
rengimas pareikalauja dar
bo ir rūpesčio kaip iš paties 
dailininko taip ir iš rengė
jų. Bet nežiūrint to, cieve- 
landiečiams suteikiama pro
ga šią nepaprastų kūrinių 
parodą pamatyti ir ekspo
natų įsigyti.

Parodos atidarymas kovo 
20 d., 7 v. v. Paroda atida
ryta kovo 21 d. nuo 9 v. r. 
iki 10 v. v. ir kovo 22 d. nuo 
10 v. r. iki 8 v. v.

Parodą rengia JAV LB 
Clevelando 1-os ir 2-os 
Apsl. Valdybos. F. E.

• Tradicinis pavasario 
balius, Vysk. M. Valančiaus 
1 i t u a n i s tinės mokyklos, 
įvyks balandžio 4 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Pro gramoje: "Aldutės” 
—vad. muz, Alice Stephens. 
šilta vakarienė, šokiams 
groja J. Pažemio kapela 
"Sūkurys”.

GRANDINĖLĖ 
LINKSMINS TAUTYBIŲ 

SVEČIUS
Kultūrinių Darželių 40 

metų istorijoje lietuviams 
tenka garbė priimti ir vai
šinti kitų 20 tautų kultūri
nių darželių valdybas ir vei
kėjus. Tas įvyks balandžio 
22 vakare, naujos parapijos 
salėje.

Plačiai išgarsėjus Gran
dinėlė prie tos iškilmės pri
sideda su savo žavinčiais 
tautiniais šokiais tą vakarą.

Vakaras bus nepapras
tas: bus banketas įvesdini
mui naujai išrinktos Cleve
lando Kultūrinių Darželių 
Federacijos valdybos, ku
rios nariu yra Clevelando 
Lietuvių Kultūrinis Darže
lis.

Kas dveji metai renkant 
Federacijos valdybą, būna 
rengiama graži pramoga, ir 
tautos kiek gali pasistengia 
pasirodyti savo surengta 
pramoga kitų tautų sve
čiams palinksminti.

Šį kartą banketo rengimo 
komisijos pirmininke Fede
racijos prezidentas paskyrė 
mūsų darbščią lietuvaitę, 
kuri yra viena iš lietuvių 
darželio atstovių Federaci
joje. Susitarus Lietuvių 
darželio valdybai su ja. pa
sirodė, kad yra galimybė

RUOŠKIME DRAUGUS ATEIČIAI, 
BET NEATSTUMKIME...

J. Daugėla, kurio kores
pondencijos ištrauka iš 
Naujienų buvo atspausta 
Dirvoje, pasigenda Vasario 
16-tos minėjimuose žinomų 
politikų "kaip senatoriai 
Lausche, Young, guberna
toriai O’Neil, DeSalle, Kon
greso narių Charles Vanik, 
Michael Feighan, Frances 
Bolton, Ralph Locher ir kt.” 
užmiršęs, kad jų patys žy
mieji jau iškritę iš eilių dėl 
savo amžiaus.

Minėjimo rengėjams jis 
prikiša, būk jie tų žymiųjų 
vieton spragą užpildę vieti
nės savivaldybės pareigū
nais — smulkiais politikie
riais.

Kaip nevisai senam Cle
velando gyventojui J. Dau- 
gėlui noriu pasakyti, kad 
smulkiais politikieriais pra-

lietuviams banketą padary
ti įdomiu, ir jis rengiamas 
balandžio 22 vakare, Nau
jos parapijos salėje. Ka
dangi įžanga bus tik $3.50, 
visi kas norės prašomas da
lyvauti. (ksk)

• Petras Kudukis tiksliai 
ir tvarkingai užpildo IN- 
COME TAX blankus, dirb
damas su Assoeiated Tax 
Service, adv. A. širvaičio 
įstaigoje 19451 Euclid Avė.

Norintieji pasinaudoti jo 
patarnavimu kreipiasi į jį: 
įstaigos telef. 692-1222; na
mų telef. 932-0959.

Darbo valandos šeštadie
niais nuo 10 iki 4 v. p. p., 
sekmadieniais nuo 1 iki 4 
v. p. p. Nuo kovo 30 d. kiek
vieną dieną nuo 10 iki 4 v. 
p. p. Velykų šeštadienį ir 
sekmadienį įstaiga bus už
daryta.

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

Prityrusios ar norinčios 
išmokti. Pastovus darbas. 
Malonios darbo sąlygos. 
Aukštas atlyginimas ir 
akordinis darbas. Visokių 
priedų.

WORK WEAR CORP.
1768 East 25th Street 

(South of Payne) 
Clevelapd, Ohio 

(19-20) 

dėjo visi — net ir asmenys 
išrinkti prezidentais. Gar
mus senatorius Frank Lau
sche, jaunas advokatas, pir
miausia kandidatavo į pa
prasto teisėjo vietelę; rė- 
mėm, tapo išrinktas. Paskui 
sekė, 1940 metais, kandida
tu į burmistrus, laimėjo; to
liau — į gubernatorius — 
laimėjo. Pagaliau tapo iš
rinktas jau į senatą, Wa- 
shingtone; bet jau 1968 me
tais kitas gavo nominaciją 
— William Saxbe, ir buvo 
išrinktas. Tokiu būdu Lau- 
she laikai pasibaigė.

Panašiai buvo išrenkami 
senieji senatorius Young, 
kongresmanai Frances Bol
ton ir Michael Feighan. Bol- 
tonxI968 metais pralaimėjo 
nominaciją, išrinktas Va
nik, jaunesnis.

Tuos pradėjusius iš apa
čios kilti kandidatus rem
dami padarėm savo tautai 
draugais. (Buvo ir tokių, 
kurie jokiais atvejais su 
mumis nesistengė draugau
ti, nei mūsų paramos pra
šyti). Bet tie gerieji drau
gai jau priėjo savo kelio ga
lą, ir jaunesnioji karta ver
žiasi pirmyn.

Šių metų minėjimui pro
klamacijas išleido guberna
torius Rhodes ir miesto bur
mistras Stokes.

Naujo senatoriaus Saxbe 
sveikinimą paskaitė jo spe
cialus įgaliotinis inž. R. Ku- 
dukis. Panašių sveikinimų 
buvo ir bus.

Tačiau Naujienų kores
pondentą Daugėlą labai pa
piktino, kad senatoriaus 
Saxbe sveikinimą skaitė lie
tuvis, senatoriaus* atstovas. 
Daugėlai buvo net koktu 
klausyti — taip jis savo ko- 
responden c i j o j e pasako. 
Jeigu į sceną būtų įlipęs 
svetimtautis tam sveikini
mui paskaityti, Daugėla bū
tų plojęs ir nebūtų buvę 
koktu klausyti...

Norint gauti kalbėtojais 
senatorių, ar gubernatorių, 
reikia parodyti savo pastan
gas, kad tinkami asmenys 
jais taptų išrinkti. Jauni 
siekią politiškų vietų pra
dėję iš apačios, sulyg savo 
sugabumų siekia į aukštes
nes vietas — jų išrinkimas 
priklauso nuo jiems parody
tos balsuotojų geros valios
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VIRŠUJE: Vaizdai iš filmo 
"Lietuvos tragedija" kuris bus 
demonstruojamas balandžio 5 
d. (vietoj bal. 12) sekmadieni, 
4 vaL P.P. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Filmo rodymas užtruks 
2 valandas ir yra lydimas pri
derintos muzikos ir dainų su 
anglų kalba paaiškinimais. Fil
mo demonstravimą rengia ALT 
S-gos Clevelando skyriaus val
dyba. Visi lietuviai liečiami tą 
sekmadienio popietę atsilankyti 
ir pasižiūrėti šio dokumentinio 
filmo. Plačiau apie filmą bus 
kituose numeriuose.

ir paramos. Reikia juos pa
daryti savo draugais.

Šia proga priminsiu apie 
naujai įsteigtą Clevelando 
Lietuvių Respublikonų Klu
bą. Jo pirmininkė Rita Pre- 
meneckienė stropiai dirba 
supažindinimui lietuvių su 
kandidatais, jų programa. 
Jie dar kandidatai į žemes
nes vietas. Bet žinokite, kad 
krašto istorijoje Ohio davė 
net aštuonis prezidentus — 
dauguma jų pasiekė tą gar
bingą vietą jaunesniais pra
dėję politikoje veikti iš pat 
apačios.

Juos reikia draugais da
ryti, o ne sekti Daugėlos 
neapykantos pavyzdžiu ir 
atstumti.

Gegužės 5 d. įvyks kan
didatų nominacijos į Cuya- 
hoga apskrities viršininkus, 
į gubernatorius, į senato
rius ir kongresmanus Wa- 
shingtone. P a r o d y d ami 
jiems prielankumą, paruo
šime ateičiai naujus sau 
draugus.

Kiekvienas Ohio lietuvis 
privalo pasistengti dalyvau
ti balsavimuose, nes rinki
mai apima visą Ohio vals
tiją. Sekite Lietuvių Res
publikonų Klubo rekomen
dacijas.

K. S. Karpius

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

TOOL A DIE MAKERS 
Experienced in form tool & Machin* 
ery rebulding ability

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SĖT UP

and operatore and trainee*. 
For Acme, Cone Automatice. 

EsceRent f ringe benefila, hourly rate. 
Sleady employment. Fuli or part lime. 

Soulheast location 
BARMATIC PRODUCTS CO. 

13605 Union Avė.
(21-27)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SUDARYTA VLIKO 
VEIKLOS PLANUI 

PARUOŠTI KOMISIJĄ
Vliko pirmininkui pave

dus, ir pakvietus Joną F. 
Daugėlą, šiuo metu Cleve- 
lando mieste jo sudaryta 
Komisija Vliko tolimesnės 
veiklos planui parengti. Į 
Komisiją, fie paties Daugė
los, jėjo šie Clevelando vei
kėjai: A. Augustinavičienė, 
A. J. Kasulaitis, J. Kryge- 
ris, N. Kersnauskaitė, S. 
Laniauskas, J. Mikonis, Pr. 
Razgaitis, J. Stempužis ir 
J. Virbalis, iš viso 10 asme
nų. Siekiama, kad į komisi
ją įeitų visų, Vlike dalyvau
jančių, grupių nariai.

Savo pirmajame posėdyje 
Komisija išrinko prezidiu
mą: pirmininku — Jonas F. 
Daugėla, vicepirmininku — 
Simonas Laniauskas ir se
kretorė — Nijolė Kersnaus
kaitė. Posėdy pasikeista 
mintimis dėl darbo apimties 
ir nustatytas veiklos planas 
bei metodai.

Komisija nutarė, ren
giant Vliko veiklos planą, 
dėmesio svorį kreipti į sri
tis: 1. pasaulio politinę sri
tį, 2. savos visuomenės, tau
tos laisvinimo kovoje orga
nizavimą, 3. jaunimo paren
gimą tautos vadavimo dar
bui, 4. santykį su tautos ka
mienu pavergtame krašte, 
5. finansų telkimo metodus 
ir 6. Vliko organizacinius 
reikalus. Komisijos daugu
mos priimtos mintys numa
tyta ateity patiekti Vliko 
Valdybai. (E)

"NAUJOJI VILTIS’’
Pradedamas leisti naujas 

neperiodinis kultūros ir po
litikos žurnalas "Naujoji 
Viltis”, žurnalas tęs pirmo
sios "Vilties” tradicijas, 
kuri ėjo Vilniuje nuo 1907 
iki 1915 metų ir kurios žy
miausi redaktoriai ir bend
radarbiai buvo A. Smetona 
ir J. Tumas - Vaižgantas. 
Leidėjai: LTS Korp! ”Nėo- 
Lithuania” ir Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga. Iš
eis vieną ar du kartu į me
tus. Tikimasi, kad pirmas 
numeris pasirodys jau š. m. 
birželio mėn. Spausdins Vil
ties spaustuvė Clevelande. 
Redaguoja Redakcinė Ko
misija, kuriai vadovauja dr. 
Jonas Balys. Raštus šiam 

KORP! NEO-LITHUANIA 
FILISTERIAMS!

Visiems ir visur gyvenantiems!
A. A. BRONIAUS K. BALUČIO paminklui Londone 

pastatyti reikalingi pinigai. Tad kreipiamės į visus lais
vame pasaulyje esančius filisterius-es prašydami prisi
dėti pagal savo išgales aukomis, kad KORPORACIJOS 
GARBĖS NARIUI pagarba paminklo pavidalu būtų šir
dingai paliudyta — paminklas pastatytas, kurį jau pa
rūpino nepriklausomos Lietuvos Londono atstovybė.

Visus filisterius-es prašome siųsti čekius ar Money 
Order Korp! Neo-Lithuania Filisterių Sąjungos New Yor. 
ke iždininkui šiuo adresu:

Mr. Juozas Maurukas
84-23 116th Street
Richmond Hill, N. Y. 11418

Čekius ir money orderius rašyti Juozo Mauruko var
du.

Korp! Neo-Lithuania Filisterių Sąjunga 
New Yorke

Mielam Bičiuliui

JUOZUI JURKUI,

jo Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, reiškiu 

nuoširdžią užuojautą

A. Jančys

žurnalui prašoma siųsti to
kiu adresu: 1105 Chisvvell 
Lane, Silver Spring, Md.
20901.

REMIA DIRVĄ
Philadelphijos — Pieti

nės Nevv .Jersey Jubiliejinių 
Metų Komitetas, reikšda
mas Dirvai padėką už skir
tą dėmesį komiteto darbui, 
pridėjo Dirvai paremti 
$35.00.

Komiteto pirmi n i n k u i 
Alg. S. Gečui ir finansų ko
misijos pirmininkui Juozui 
Ardžiui, bei kitiems, komi
teto nariams už auką Dirva 
nuoširdžiai dėkoja.

• JAV LB Vl-tosios Ta
rybos Vyriausiąją Rinkimų 
Komisiją sudaro: Kazys 
Vasaitis, pirmininkas, Vin
cas Trumpa, vicepirminin
kas, Genė Vasaitienė, sekre
torė, Gražina čėsnaitė ir 
Giedrė Malėnaitė, narės. 
Komisijos adresas: 5911 
60th Avė., Riverdale, Md. 
20840.

ROKIŠKIO GIMNAZIJOS 
SUKAKTIS

Kovo 4 Chicagoje susirin
kę Rokiškio gimnazijos su
kakties paminėjimo inicia
toriai nutarė kviesti rokiš
kėnus pasisakyti dėl jubi
liejinio susitikimo vietos, 
pobūdžio ir laiko bei dėl ga
limybės išleisti leidinėllį 
apie Rokiškį.

Ryšiams, pasiūlymams ir 
tolimesnės paminėjimo ini
ciatyvos centralizacijai nu
matytas R. Merkys, 6650 S. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 
60629.

Taipogi prašomi rokiškė
nai. skelbti spaudoje Rokiš
kio atsiminimus, aprašymus 
ir vaizdus, asmenų, pasta
tų ir gamtos fotografijas, 
kurias vėliau, surinkus ga
lima bus panaudoti ir leidi
nėliui apie Rokiškį.

Alfonsas Nakas pirmas 
iškėlęs sukakties paminėji
mo reikalą spaudoje, laiko
mas ir pirmuoju iniciato
rium.

O seniausias gimnazijos 
mokytojas Povilas Kęsiū- 
nas pakviestas sukakties 
paminėjimo iniciatorių gar
bės pirmininku.

Kazys Toliūnas

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija, Lietuvos Nepriklausomybės sukakties 52metų proga pas JAV 
Senatorių Thomas J. Dodd. Iš kairės: Chicagos Lietuvių Tarybos Pirmininkas R. StaniOnas, ALT na
rys dr. L. Kriaučelittnas, senatorius T J. Dodd (skaito knyga Lithuania 700 years ir Encyclopedia 
Lituanica), ev. - liut. kunigas dr. M. Kavolis, ALT pirmininkas inž. E.A. Bartkus, kongreso ryšinin
kas Mr. Vandervorth, ALT narė E. Paurazienė.

VASARIO 16 VUASHINGTONE
Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo 52 metų su
kaktuvių minėjimas Wa- 
shingtone įvyko labai pla
čiu mastu. Tat pasireiškė 
Lietuvos Atstovybėj, Jung
tinių Valstybių Kongrese, 
Amerikos Balse ir viešuose 
pasireiškimuose per spaudą 
ir asmeninius ryšius.

Amerikos Lietuvių Tary
ba tuo reikalu ten pasiuntė 
savo delegaciją. Jos sudėtin 
įėjo: ALTo pirmininkas inž. 
Eugenijus Bartkus, visuo
menininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas iš Chicagos, 
v i s u o m enininkė Elžbieta 
Paurazienė iš Detroito, jau- 
nuosios kartos visuomeni
ninkas ALTo Chicagos sk. 
pirmininkas Rimas Staniū- 
nas ir visuomenininkas 
evangelikų liuteronų kuni
gas dr. Martynas Kavolis iš 
East Dubuąue, III. Prie jų 
prisidėjo Washingtone gy
venąs vandenų kontrolės 
komisijos narys inž. Valdas 
Adamkus.

Minėjimas prasidėjo ofi
cialiu Vasario 16 d. priėmi
mu Lietuvos Atstovybėj. 
Ten jaukiai dalyvavo kele
tas aukštų Jungtinių Vals
tybių kongresmanų ii- ad
ministracijos p a r e i gūnų, 
svetimų valstybių diploma
tų ir daugelis amerikiečių 
bei'lietuvių visuomenininkų. 
Jų tarpe matėsi keletas 
aukštų katalikų bažnytinių 
pareigūnų.

Minėjimas Jungtinių Val
stybių Kongrese prasidėjo 
senato vasario 17 sesijoj, 
kurioj daugelis senatorių 
pasakė kalbas Lietuvos Ne
priklauso m y b ė s reikalu. 
Ten ALTo delegacija daly
vavo svečių ložose. Ji vasa
rio 17-19 d. darė vizitus 
įvairiems įtakingiems as
menims. Ji lankė senatorius 
Thomas Dodd iš Connecti- 
cut, Charles Percy ir Ralph 
Smith iš Illinois, Robert 
Griffin ir Philipp Hart iš 
Michigano. Ji taip pat lankė 
Kongreso atstovų rūmų na
rius: pirmininką Joh Mc 
Cormick iš Massachusetts, 
mažumis vadovą Gerald 
Ford iš Michigano ir atsto
vus John Anderson ir Ed- 
ward Derwinski iš Illinois, 
Daniel Flood iš Pennsylva- 
nijos ir kitus. Jiems visiems 
buvo įteikta knyga "Lithu- 
ania 700 Years”. Jie pakvie
tė nusifotografuoti kartu 
su mūsų delegacija. Atsto
vas Drewinski vieną dieną 
ir atstovas Anderson kitą 
dieną delegaciją pakvietė 
pietų kongreso valgykloj.

Minėjimas Kongrese pa
sibaigė dr. Kavolio invoka- 
cine malda atstovų rūmų 
vasario 19 d. sesijai prasi
dedant. Atstovų Rūmų pir
mininkas McCormick pri
statė Kavolį plenumo posė
dyje maldai, kuri vyko prie 
pulto, prie kurio kalba 
Jungtinių Valstybių prezi
dentas ir kitų valstybių gal
vos. Malda ėjo laisvės ir tai
kos reikalu. Ji prasidėjo 
Dievo garbinimu už paruo
šimą kelio taikai dvasiniu 

žmogaus atgimimu per 
Kristų ir tuo krikščioniškos 
meilės būdu atnaujinant 
žmogaus santykius su Die
vu, artimu ir visuomene. 
Prašyta maloningai įžvelg
ti, kad žmonija yra suskilu
si taikos reikalu, kurios vie
ni siekia žmogiškuoju svei
ko būdu ir kiti siekia ne
žmogiškuoju politinės prie
vartos ir pavergimo būdu, 
kaip tat matyti Lietuvos is
torijoj. Prašyta išminties 
Jungtinių Valstybių val
džiai tvarkyti teisingos tai
kos būtinumus besikeičian
čiose sąlygose. Maldos už
baigos žodis "Amen” buvo 
sukalbėtas Kavolio ir Mc 
Cormack kartu.

Minėjimas Lietuvos Bal
se įvyko ALTo delegacijos 
narių užrekorduotais pasi
kalbėjimais, kurie buvo 
skirti transliuoti Lietuvon 
radijo bangomis.

Minėjimas visuomeninėj 
plotmėj pasireiškė, kai dr. 
ir ponia Mažeikai ALTo de
legaciją pakvietė savo rezi- 
dencijon vakarienei, kurioj 
pabendrauta su lietuvių vi
suomenininkais.

Minėjimas spaudoj pasi
reiškė senatorių pasakyto
mis ir Kongreso Rekorduo
se vasario 17 d. spausdinto
mis kalbomis. Tokiu pat bū
du buvo atspausdinta Kavo
lio-sukalbėta malda Kongre
so Rekorduose vasario 19 d. 
Tat spausdinama ir išplati
nama 50,000 egzemplioriuo
se. Minėjimas buvo paskelb
tas daugeliuose žurnalisti
niuose leidiniuose. Dienraš
tis Telegrahp-Herald, išei
nąs Dubuąue, Iowa, sekma
dienio vasario 15 d. laidoj 
įdėjo ilgą straipsnį tuo rei
kalu su Kavolio nuotrauka 
ir vasario 19 d. laidoj įdėjo 
Kavolio sukalbėtos maldos 
tekstą. Tokia pat informaci
ja buvo paskelbta East Du
buąue Record savaitrašty j.

M. Kavolis

CHICAGO

LILIJOS ŠUKYTĖS 
KONCERTAS

š. m. balandžio 5 d., 7 
vai. p. p. Chicagoj, Orches
tra Hali, įvyksta New Yor- 
ko Metropolitan Operos so
listės Lilijos šukytės kon
certas. Koncerto pelnas ski
riamas paremti lietuvių kal
bos lektūros įvedimą Chica
gos Universitete. Dalyvau
dami koncerte ne tik išgir
sime iškilusios solistės Lili
jos šukytės dainos meną, 
bet kartu paremsime mūsų 
pastangas lietuvybę stip
rinti.

Bilietai gaunami: Margi
niuose, 2511 W. 69th St., 
tel. 778-4585 ir Lietuvių 
Fonde, 6643 S. Maplewood 
Avė., telef. 778-2858.

NEOL1TUANAI IR 
VASARIO 16-TOJI

Š. m. kovo mėn. 7 d. Jau
nimo Centre didžioje salėje 
Kprp! Neo-Lithuania Chi
cagos Dadalinys gražiai pa

minėjo Vasario 16-ją. Po iš
kilmingo posėdžio fil. Ro
mas Staniūnas, dabartinis 
Chicagos Alto pirmininkas, 
skaitė išsamiai paruoštą pa
skaitą apie Vasario šešio
liktosios reikšmę. Prelegen. 
tas pabrėžė, kad mes visi 
turime dėti visas pastangas 
vėl atgauti Lietuvai laisvę. 
Džiugu, kad jaunosios kar
tos atstovai taip gyvai įsi
traukė į pavergtos tėvynės 
vadavimo darbą. Po to sekė 
šen. Eglės Juodvalkytės pa
ruoštas tam momentui pri
taikintas montažas. Baigus 
meninę dalį pokalbis tęsėsi 
prie kavutės.

RUOŠIASI PAVASARIO 
BALIUI

Kovo 8 d. Jaunimo Cent
re įvyko Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos Chicagos 
skyriaus visuotinas narių 
susirinkimas aptarti eina
muosius reikalus. Skyriaus 
nariai buvo supažindinti su 
Vyr. Valdybos aplinkraš
čiais. Dėl juose keliamų 
klausimų keletas atstovų 
pareiškė savo nuomones. 
Sudaryta komisija iš dr. St. 
Biežio, J. Jurkūno ir P. 
Vėbros sekančios valdybos 
sudarymui. Supa žindinti 
skyriaus nariai su ruošiamu 
Pavasario Baliumi, kuris 
įvyks balandžio 11 d. Da
riaus-Girėno salėje, 4416 S. 
Western Avė.

MINĖS VAIŽGANTĄ
Balandžio 12 d. Korp! 

Neo-Lithuania Vyr. Valdy
ba ruošia įspūdingą garbės 
nario kan. J. Tumo-Vaiž
ganto minėjimą. Vėliau bus 
paskelbta smulkesnė pro
grama.

BOSTON

NEOLITUANŲ METINĖ 
ŠVENTĖ

Kovo 7 d., 7 vai. vak. ALT 
S-gos namuose įvyko Korp! 
Neo-Lithuania Bostono pa
dalinio metinė šventė-suei- 
ga.

Pradžioj susirinkimui va
dovavo kol. Algis Marti
šauskas, praėjusių metų 
valdybos vicepirmini n k a s 
(prieš porą metų buvęs itin 
veiklus padalinio pirminin
kas), nes pirm. Algirdas 
Antanavičius praėjusių me
tų rudenį išsikėlė Chicagon 
studijuoti ir dirbti. Jis 
šventės dalyviams atsiuntė 
kolegišką sveikinimą. Pada
linį bei jo šventės dalyvius 
ta proga pasveikino ir 
Korp! Neo-Lithuania valdy
bos pirm. Algis Modestas.

P r o g r a moj numatyta 
Korp! filisterių sueiga ne
įvyko, nes susirinkiman jų 
atėjo tik apie dešimt. Iš 
Valdybos pranešimo paaiš
kėjo, kad praėjusiais me
tais buvo veikiama ir kru
tamą, būta sueigų, diskusi
jų, iškilų ir talkos kitoms 
Bostono liet, organizaci
joms. Tų metų valdybą su
darė Algirdas Antanavi
čius — pirm., Algis Marti
šauskas — vicepirm., Pov. 
J. Martinkus — ižd., Laima

Antanavičiūtė — sekretorė,
B. Vaičjurgytė — magistrė, 
inž. Vyt. Izbickas — valdy
bos narys.

Naujon valdybon išrinkti 
šie senjorai: Povilas Mano- 
maitis — pirmininkas, Jur
gis Lendraitis — vicepirm., 
Alvyda Guobytė — iždinin
kė, Birutė Vaičjurgytė — 
sekr., Laima Antanavičiū
tė — magistrė, inž. Vyt. Iz- 
bickas — valdybos narys ir 
filisterių atstovas.

Korp! padalinio vėliavą 
pagerbus ir valdyboms pasi
keitus, toliau susirinkimui 
vadovavo naujasis pirm. 
Pov. Manomaitis. Inž. Vyt. 
Izbickas pristatė vakaro 
prelegentą estą dr. Ketą 
Soosar’ą. Pastarasis, atsi
remdamas į tas problemas, 
kurias turi estai išeiviai 
Amerikoj, mūsų veikloj kė
lė tautinės kultūros prima
tą,skatino glaudesnį baltų 
bendra darbiavimą, ypač 
jaunimo bendradrabiavimą. 
Tai buvo jauno žmogaus 
nuomonės, kurias susirin- 
Tcusieji priėmė labai šaltai.

Po iškilmingosios sueigos 
Bostono neolituanai savo 
šventės dalyvius pakvietė į 
dailiai parengtas vaišes, 
mus pavaišindami blynais 
ir kitokiais skanumynais. 
Pats gardžiausias, be abe
jonės, buvo jaunimo meni
nis pasirodymas. B. Vaič
jurgytė ir L. Antanavičiūtė 
supynė puikią pynę apie lie
tuvių inteligentų vedybas iš 
dr. V. Kudirkos redaguoto 
Varpo. Jos pačios išraiškiai, 
dailia liet, kalbos tartimi, 
tą pynę ir paskaitė. Pov. 
Manomaitis prie tų "seno
binių” rūpesčių prijungė 
modernų eilėraštį. Meninių 
pobūvio programų sudary
mu bei jų atlikimu Bostono 
neolituanai. tuo tarpu yra 
sunkiai pralenkiami.

Tegu jų darbams, jų ieš
kojimams, jų pasirody
mams ir toliau taip gerai 
einasi! (p-g.)

ATVYKITE I KAZIUKO 
MUGĘ!

Bostono skautų ir skau
čių tuntai kovo 22 dieną Pi
liečių Klubo salėje, So. Bos
tone ruošia savo tradicinę 
Kaziuko mugę.

Mugės atidarymas 11 va
landą. Po to bus galima pa
pietauti, pasivaišinti pyra
gais ir kitais skanumynais. 
Bus progos įsigyti meniškų 
rankdarbių, medžio droži
nių, tautinių juostų, lėlių ir 
t.t.

3:30 v. p. p. prasidės P. 
Kalvaitienės paruoštas vai
dinimas: "Eglė žalčių Ka
ralienė”.

Prašomi visi Bostono ir 
apylinkės lietuviai tą dieną 
praleisti su mūsų jaunimu.

• Cambridge lietuviai at
šventė Nepriklausom y b ė s 
minėjimą vasario 22 dieną 
parapijos salėje. Minėjimą 
ruošė parapijos klebonas 
kun. S. Saulėnas ir jo asis
tentas kun. J. Klimas, Mo
terų Sąjungos 4-jai kuopai 
talkininkaujant.

Pagrindinę kalbą "Praei
tis ir lietuvis" pasakė EI. 
Vasyliūnienė. Dar trumpas 
kalbas pasakė: Martišaus
kas ir jo sūnus Algis Mar
tišauskas, kun. Jonas Kli
mas, kun. Vembrė ir B. Ja
kutis.

Meninę dalį atliko solistė 
Violeta Balčiūnienė.

Po minėjimo Moterų Są
jungos narės pavaišino su
sirinkusius pyragaičiais ir 
kavute. Tai ponių Ambro- 
zaitienės, Anieliauskienės ir 
Anieliauskaitė pastangos.

Surinkta aukų 131 dole
ris.

VANTED 
IST CLASS 

DIE LEADER 
Muat have eaperience on line and 
proK'eaaivn diea.

Sleady work for qualifled man. 
Overtime and benefita.

EAGLE TOOL & DIE CO. 
2424 Wolcolt Ferndald. Mlch.

(313) U 7-4300
(11-20)
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