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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POLITIKA IR RIZIKA
PREZIDENTO TEORIJOS IR JU VERTINIMAS
Samprotaudamas apie
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
prezidento Nixono spren
dimą pulti komunistų po
zicijas
Cambodijoje, tarti dėl bendros politi
New York Times James ko pietryčių Azijoje.
Reston sakosi iš prezi
Dėl viso reikia paste
dento padėjėjų patyręs bėti, kad tam tikras bend
tris prezidento teorijas ras sovietų - kiniečių
kaip elgtis su komunis frontas ten jau seniai eg
tais bendrai ir Sovietų zistuoja. Tiek Sovietija
Sąjunga specialiai. Jos su savo europiniais sa
esančios tokios:
telitais, tiek Raudonoji
Visų pirma negali pa Kinija savo bendramin
sirodyti esąs silpnas vie čius Azijoje pagal išga
noje pasaulio dalyje ne les remia. Sunku patikė sužadindamas Maskvai
ti, kad amerikiečiams
vilčių, kad būsi toks pat pavyzdžiui, iš pietryčių
ir kitur;
Azijos pasitraukus, tarp
Antra, netikėtinumas Maskvos ir Pekino ten
yra labai svarbus. Jei so prasidėtų peštynės dėl
vietai nebus tikri, kaip įtakos. Atvirkščiai, so
amerikiečiai atitinkamu vietai būtų patenkinti, jei
momentu pasielgs, jie kiniečiai patrauktų į pie
bus daugiau atsargūs ir tus, užmiršdami savo
bus suinteresuoti dabar Vakarų ir Rytų sienas.
tinės būklės išlaikymu; Tiesa, Hanojus ir Mask
Pagaliau, drąsūs ėji va pakėlė nemažą triukš
mai tarptautinės politi mą, bet kol kas nieko ne
kos šachmatų lentoje ga padarė, kas drastiškai
li būti daugiau efektyvūs pakeistų padėtį. Atseit,
negu smulkūs žingsniai jų tolimesni ėjimai pri
prie kurių komunistai tu klausys nuo susidariu
ri laiko prisitaikinti.
sios padėties.
Anot Restono, tos te
Kol kas galima drąsiai
orijos yra drąsios ir pa tvirtinti, kad Nixono žy
vojingos , nors ir turi da gis į Cambodiją yra tei
lį tiesos. Pavyzdžiui, so singas žingsnis. Vieninvietai pabandę įtaisyti sa tėlis šešėlis yra sukel
vo raketų bazes Kuboje tas nerimas viduje. Ta
tik po to, kai prezidento čiau studentijos neri
Kennedy pradėta 'Kiau mas yra kilęs ne vien
lių įlankos” invazija ne dėl Vietnamo, bet iš vi
buvo pravesta iki galo. so dėl nepasitikėjimo bet
Nixonas kiekvienoje sa kokiu autoritetu. Nera
vo kalboje įspėdavęs, mumai būtų kilę ir be
kad priešas nepasinaudo Cambodijos
akstino.
tų amerikiečių pasitrau Mokslo metų ankstyves
kimu iš Vietnamo, tačiau nė pabaiga čia galėtų bū
priešas to nepaisydamas ti labai laiminga išeitis,
bandė stipriau įsitaisyti
Cambodijoje. Ko trūko
buvo įrodymas, kad jo
žodžius
gali pasekti
veiksmai. Dėl to prezi
dentas turėjęs įsakyti
žygiuoti į Cambodiją ir
bombarduoti
šiaurinį
JAV Prezidentas R.
Vietnamą.
M.
Nixon, gavęs Vliko
Restonas abejoja tų te
pirmininko
dr. J.K. Va
orijų tikrumu. Jam atra
liūno
ir
Dipl.
Tarnybos
do, kad komunistai buvę
šefo
St.
Lozoraičio
š.
mažiau nustebinti Nixom.
balandžio
14
d.
laiš

no ėjimais negu kongre
ką,
pavedė
į
jį
atsakyti
sas. Atrodo, kad daugiau
sia ko Restonas bijo yra Valst. departamento patai, kad prezidentas elg sekretoriui Martin J.
damasis pagal savo teo Hillenbrand. Seka laiš
rijas imasi rizikos. O ko, išsiųsto š.m. gegu
kas bus jei jam nepasi žės 4 d. ir adresuoto
seks? Restonui politi Vliko Pirmininkui dr.
ka turi būti be rizikos... Valiūnui, tekstas:
Gerb. dr. Valiūnai,
Rašydamas tuo pačiu
Prezidento prašomas,
klausimu Time magazi
nas aiškina, kad prezi atsakau į Tamstos ir p.
balandžio
dentas savo žygiu į Cam Lozoraičio
bodiją tikėjosi priversti mėn. 14 d. laišką, kuria
Hanojų derėtis ir įrody me buvo paliesti Rytų ti sąjungininkams, kad Vakarų ir Baltijos ValsAmerika jų neapleis kri- tybių klausimai,
Jungt. Amerikos Vals
zės valandoje.
Tačiau to pasiekti jam tijos tebesilaiko jų vyk
skandalingai nepasise domos politinės krypties
kė: ’On both counts he — nepripažinti prievar
not only failed būt fail- ta įvykdyto Baltijos vals
ed disastrously'. Girdi, tybių įjungimo į Sovietų
komunistai
neparodė Sąjungą ir užjaučia bei
naujo noro derėtis, o Ko supranta Baltijos tautų
syginas sušaukė spaudos siekimus atgauti laisvę
konferenciją,
kurioje ir nepriklausomybę.
JAV-bės, bendradarJAV spėjo. Be to, Vaka
rų Europoje Nixono žy biaudamos su jų NATO
gis į Cambodiją ne tik sąjungininkais, pritaria
ligšiolinių Rytų-Vakarų
nesusilaukė pritarimo,
plėtrai,
laiko
bet sukėlė nepasitenki ryšių
nimo. Maža to, Nixono svarstytinu Sovietų Są
žygis gali suartinti Mask jungos ir Rytų Europos
vą su Pekinu, nes sovie kraštų pareikštą norą ap
tai ir kiniečiai galįsusi- tarti būdus, kuriais bū-

nes namo grįžę nenuo
ramos, rasit, greičiau
įsitikintų savo pastangų
beprasmiškumu ir net
žala, negu būdami krū
voje universitetų salėse
ir koridoriuose.
Paraštėje dar norisi
sustoti prie įdomaus
reiškinio. Amerikos žy
dai pasirodė labai aktin
gi sąjūdyje prieš Viet
namo karą. Jei tačiau
tas sąjūdis laimės ir
prezidentas bus privers tas atitraukti kariuom enę iš pietryčių Azijos,
tuo pačiu bus išspręstas
ir Izraelio likimas. Juk
būtų nelogiška ginti Iz
raelį, jei apleidžiam a
pietryčių Azija. Tiesa,
bus bandoma įrodinėti,
kad JAV turi didesnius
interesus Artimuosiuo
se Rytuose negu Tolimuo
se, bet į tai galima leng
vai atsikirsti, nurodant,
kad jei Izraelio nebūtų,
arabų kraštai vėl pradė
tų ieškoti amerikiečių
draugiškumo, kratydamiesi sovietų 'globa*.
Kiekvienu atveju bizniau
ti
su
amerikiečiais
jiems naudingiau negu su
sovietais! Už tat prezi
dentas Nixonas, kalbė
damas su į Washingtoną
gu bematosušauktais
riais ir pastatė politiška! įdomų klausimą:
”How can we be expected to mobilize any
public opinion for the
Izraelis if we bug out
of Viet Nam?" Plates
nės diskusijos tuo klau
simu tikrai nepakenktų.

Alpo Gilvydžio pagerbimo dalyviai. Vidury, penktas iš dešinės, sėdi sukaktuvininkas.

ALPO GILVYDŽIO PAGERBIMAS DETROITE

Alpo Gilvydžio visuo
meninės , kultūrinės ir
politinės veiklos šakotumas ir gilumas stebino
kiekvieną dalyvavusį Ju
biliato deimantinės am
žiaus sukakties proga.
Jo
pagerbimas
ėjo
dviem kryptimis — kaip
sukaktuvininko ir kaip
paskutiniojo seimo vice
pirmininko.
A. Gilvydis ir jo vy
resnioji duktė, atstova
vusi sergančią motiną —
ponią Gilvydienę, buvo
iškviesti į sceną ir čia
mergaitės prisegė po gė
lę. Akademijos rengėjų
Paskutiniojo Lietuvos Seimo
vardu p. St. Šimoliūnas
vicepirm. A. Gilvydis atšven
įteikė Jubiliatui "Lithu
tęs 75 metų amžiaus sukaktį,
ania 700 Years". Kultū
ros Klubo vardu pasvei mus su Amerikos, Švei
kino A. Musteikis ir įtei carijos ir kitų kraštų,
kė naujai pasirodžiusią padarė išvadą, kad visi
žurnalisto Br. Railos keturi Lietuvos seimai
knygą "Dialogas su Lie buvo vienodos kokybės,
tuviais" ir amerikietės vienodo demokratišku
lietuvės — kultūros klu mo. Jo paskaita turėtų
bo narės įdavė B. Armo- būti atspausdinta, kad
nienės
"Leave
Your plačioji visuomenė žino
Tears in Moscow".
tų, jog kaikurių politikie
Po kultūrinių reikš
rių daromi priekaištai
mingų dovanų įteikimo ketvirtajam seimui yra
Jubiliatas su dukra aplei netikslūs.
do sceną ir prie mikro
fono pasirodė paskai
tininkas Vliko vicepirmi
tų siekiama, konstrukty ninkas prof. Br. Nemic
viai veikiant, sumažinti kas . Paskaitininkas lietė
įtampą ir paskatinti bend jubiliatą kaip vicepirmi
radarbiavimą Europoje. ninką paskutiniojo Lie
Mes tikime, kad kiek tuvos seimo. Jis, remda
vienai konferencijai Eu masis konstitucijomis,
įstatymais ir
ropos saugumo klausi rinkimų
mais reikia iš anksto pa panaudota partijų tvar
siruošti. Prie galimos ka bei palygindamas vi
konferencijos sėkmės žy sų keturių seimų rinkimiai prisidėtų pažanga,
vykdant dvišalius ir dau
giašalius svarstymus ar
šiuo metu tariantis pa
Komitetas
stebisi
grindiniais Rytų - Vaka min. pirmininko Kosygi
rų klausimais. Konfe no pareiškimu dėl ame
rencija Europos saugu rikiečių dainių judėji
mo klausimais neturėtų mo Kambodijoje. Joveidbūti priem one patvirtin maniški tvirtinimai nė
Dr. Bronius Nemickas skai
ti dabartinį Europos pa
ra įtikinami, ypač tu to paskaitą Detroite apie Lie
dalinimą.
rint galvoje sovietų įvyk tuvos seimų santvarką.
Mes dėkojame už Pre dytus tarptautinių sutar
zidentui pateiktas jūsų čių pažeidimus, jiems
Prelegentas paskaitą
pažiūras.
1940 metais okupavus ir kiek patrumpino, nes rei
Martin J. Hillenbrand į Sovietų Sąjungą įjungus kėjo pasimatyti su The
Lietuvą, Latviją ir Esti Detroit News dienraščio
Vlikas pasiuntė tokio ją. Tebetęsiamas sovie bendradarbiu pasikalbė
turinio raštą JAV Prezi tų kišimasis į Baltijos jimui. Tas pasikalbėji
dentui R.M. Nixonui. Jo valstybių reikalus nepa mas pasirodė gegužės 4
nuorašas Eltos išsiunti sitarnauja pasaulio tai d. minėtame laikraštyje
nėtas keliolikai JAV dien kai ir geriems santy su stambia antrašte: Li
raščių ir trims spaudos kiams.
thuanian
Liheration
agentūroms-:
Tol, kol Sovietų Sąjun Group seeks U. S. aid.
ga nesustabdys jos ag Pasikalbėjimas
trum
Pone Prezidente,
pas
su
per
50
eilučių
ir
Vyr. Lietuvos Išlais resyvių veiksmų, jai ne
vinimo Komitetas remia dera tais pačiais veiks Br* Nemicko nuotrauka.
Jūsų pastarojo meto prie mais kaltinti kitas vals Be to, laikraščio redak
mones, kuriomis siekia tybes, šioms siekiant iš torius paprašė parašyti
ma išlaikyti tautų laisvo laikyti mažųjų kraštų specialų straipsnį ir pa
apsisprendimo
teisę laisvo apsisprendimo tei žadėjo jį įdėti spaudoje.
Šį pasikalbėjimą suorga
sę.
Pietryčių Azijoje.

JAV Prezidento

atsakymas VLIKui

nizavo Saulius Simoliūnas ir jam už tai pri
klauso lietuvių padėka.
Reikia atsiminti, kad
The Detroit News laik
raštis spausdina per pu
sę milijono egz.
Po Br. Nemicko pas
kaitos prie mikrofono
atėjo teis. V. Šarka ir
padarė kiek smulkesnę
Alpo Gilvydžio visuo
meninę veiklą.
Po paskaitų Jubilia
tas vėl pasirodė sceno
je, pareikšdamas padė
ką minėjimo rengėjams,
dalyviams ir dovanų įtei
kėjams.
Baigiant
akademiją
ALTS-gos.
skyriaus
pirm. St. Šimoliūnas pa
siūlė visuomenei rezo
liuciją, kuria užgiriamas JAV prez. Nixono
laikymasis komunistų at
žvilgiu. Pritarimas bu
vo visuotinas. Po akade
mijos rengėjai pakvie
tė prie vaišių stalo į gre
timą salę, kur susirinko
apie 80 asmenų.
Besivaišinant nebuvo
užmirštas sukaktuvinin
kas. Prasidėjo sveikini
mai žodžiu ir raštu. Raš
tu sveikino ALTS-gos
Centro valdybos p-kas
p. T. Blinstrubas, Chi
cagos Agronomų S-gos
vardu ir Detroito agrono
mų vardu agr. J. Baub
lys, Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos vardu K. Vei
kutis, gener. J. Černius
kaip buvęs vyriausybės
atstovas ir kaip kupiš
kėnas, šaulių vardu Šau
lių S-gos C. V-bos pirm.
V. Tamošiūnas, Detroi
to LB vardu inž. J. Gai
žutis, karių savanoriųveteranų — kap. J. Mit
kus, D. Org. Centro var
du — Brizgys, sukaktu
vininko sūnus Antanas
Gilvydis ir giminės. Po
visų sveikinimų sugie
dota ilgiausių metų. Už
baigai p. Pranė Balan
di enė padovanojo ska
niausią ir didžiausią tor
tą.
Šį pagerbimą suorga
nizavo ALTS-gos Det
roito skyriaus valdyba,
kurios priešakyje yra
teis. Stasys Šimoliūnas.
Minėjimas reikšmingas,
nes atskleidė Gilvydžio
visuomeninę veiklą dar
caristinės
okupacijos
metu ir atvedė į besiku
riančios Laisvos Lietu
vos laikus. Padėka pri
klauso rengėjams ir vi
siems talkininkams.
(am)
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LENINAS BE KAUKES

(1)

"RAUDONOJO

CARO”
TIKRASIS VEIDAS
Viso pasaulio ko
munistai šiais me
tais mini šimto me
tų gimimo sukaktį
Lenino, to nedidelio
žmogaus demoniš
kos išvaizdos, kurio
plikas pakaušis ne
šiojo sėklą, išaugi
nusią kruviniausią
pasaulyje
derlių.
Kas tikrumoje jis
buvo? Štai jo veidas
be kaukės ir be gra
žiai apie jįsukurtos
legendos.

1970 m. gegužės 20 d.

DIRVA

goliškas siauras akis
Nikolas, pats būda
mas didžrusių kilmės,
nebuvo koks turtingas ba
joras, bet ir negyveno
varge. Savo žm onai ir
keturiems vaikams turė
jo pasamdęs tarnaitę.
Paskutinysis vaikų buvo
Uja, vėliau tapęs Lenino
tėvu. Kai senasis Niko
las numirė tarp audeklo
ritinių, Iljai buvo tik
penkeri metai ir jo vy
resnysis brolis Vasilius ėmėsi jį globoti ir
leisti į mokslus.
Prie plačiosios Vol
Vasilij dirbo pas tur
tingą Astrachano preky
gos krantų, kur ne kar
bininką ir reikia many
tą buvo sprendžiamas
ti,
kad jis turėjo gražią
Rusijos likimas, 1870 m.
balandžio 10 d., pagal padėtį, palyginus su jo
jaunu amžiumi, arba se
rusiškąjį kalendorių, gi
nis
Uljanovas paliko už
mė Vladimir Iljič Ulitenkamai
pinigų, kad jau
anov, kuris po Lenino
nasis
Uja
galėtų išsi
pseudonimu, 47 metams
mokslinti
ir
tapti pro
prasilinkus, užantspau
fesoriumi,
o
vėliau
Simdavo Rusijos tragišką li
birsko
rajono
mokyklų
kimą ir pasidarė pirmuo
direktoriumi, kai jam
ju mirtį nešančiu auto
kratu moderniškais lai gimė sūnus Leninas.
Diskretiškumas iš ko
kais.
munistų
pusės yra dide
Tas naujasis dievas,
lis, kiek tai liečia Leni
garbinamas kaip farao
nas, negimė tvartelyje, no kilmę iš motinos pu
Simbirsko nedideliame sės. Prie Simbirsko bu
miestely, kuris buvo ca vo didelė vokiečių ir Vo
rų tvirtove Azijos pa kietijos žydų kolonija,
sieny, bet turtingame na- kuri po 1917 m. revoliu
aristo^ratiniame cijos buvo pasivadinusi
me,
Volgos vokiečių respu
kvartale.
Jei laikytumėmės Le blika su sostine Sarato
nino oficialios biografi ve ir Stalino buvo išblaš
jos, kurios paskutinioji kyta po Sibirą II Pas. ka
buvo atspausdinta 1963 ro pradžioje. Šitoje kolo
metais Markso - Engei nijoje dirbo Saint Peakademijos
so - Lenino Instituto 600 tersburgo
gydytojas
puslapių storumo knygo diplomuotas
je, tai beveik nieko ne- Aleksandr Dimitrovič
rastumėme apie jo seno Blank. Tas turtingas gy
lius. Užteko aštuonių ei dytojas buvo Lenino se
lučių jais nusikratyti. nelis iš motinos pusės.
Sužinoma tik tiek, kad jo Visi duomenys rodo,kad
seneliai priklausė var jis buvo žydas. Pagaliau
gingųjų klasei Astracha sovietai niekad nepanei
no viduriniajam luomui. gė Lenino žydiškos kil
mės ir nesistengė do
Tai viskas.
kumentais
to įrodyti.
Mums tik atidengia,
lyg apgailestaujant, kad
Gydytojas Blank apy
jo senelis buvo gydy
linkėje turėjo didelius
tojas. Keistas diskretiš
žemės plotus ir Kakuškikumas rašant biografi
ne dvarą su keliais šim
jas. Tas rodo, kad didžio
tais
baudžiauninkų, ku
jo
revoliucionieriaus
rių gyvenimo sąlygos ne
veidas šimtu nuošimčių
kliudė ramiai miegoti
nesutampa su tiesa, ir
žmogui, kurį Lenino bio
46 metams po mirties jo grafai
vadina liberališ
režimo tęsėjai toliau pa
kiausių asmeniu. Dr.
sakoja sukurtą legendą,
Blank buvo vedęs vokie
stengdamiesi nepasakytę
iš kurios turėjo duk
mu nuslėpti tiesą.
rą Marija, išaugintą vo
Šis tylėjimas yra be
prasmis, žinant kad ca- kietės auklės, nes moti
rištiniai archyvai buvo na anksti mirė. Maria
biurokratiškai tvarkomi vėliau tapo Lenino mo
tina. Ir keista, kad sovie
ir kiekviena smulkmena
buvo registruojama, o tų Didžiosios Enciklope
tuo labiau tokių žmonių, dijos tekste, kuris skir
tas Leninui, ji visai ne
kurie veikė prieš val
minima, o kalbama tik
džią.
apie jo tėvą, tačiau Ma
***
ria Blank buvo aukštos
Astrachane, buvusioje kultūros, kalbėjo rusiš
mongolų sostinėje, gy kai, vokiškai, angliškai
veno siuvėjas Nikolas ir prancūziškai. Ji tvar
Vasiljevič Uljanov, kirp kė turtus, kuriuos pali
damas plačias kelnes ko jai tėvas. 1863 m.
miesto prekybininkams. Penzoj ji susituokė su
Jis buvo užkietėjęs vien prof. Ilja Ulianovu, ku
gungis ,
neapdovanotas ris mokytojavo Nižnigrožiu tad ilgai negalė Novgorod gimnazijoje,
jo surasti žmonos ir jau pirm paskiriant inspek
toriumi
į Simbirksą
senstelėjęs, vedė24me
tais už save jaunesnę kal 1869 m. Ir šitoj šeimoj,
mukę, kilusią is mon
kuriai nieko netrūko, se
golų, Aleksandrą Smir- kančiais metais gimė
nov. Iš tos senelės Leni
Leninas.
Tad, kaip matome, <?finas matyt paveldėjo mon

ciali Lenino biografija
mažai ką turi bendro su
tikrove. Vladimir Iljič
Ulijanov nebuvo šimta
procentiniai didžrusis,
nei iš vargingos klasės.
Jo kraujuje buvo tik ket
virtis didžrusio, o kitas
kalmuko ir vokiško-žydiško.
***
Jaunasis Leninas pra
dėjo, kaip ir privaloma
jaunam
revoliucionie
riui, nuo žaislų naikini
mo, kuriuos jam pado
vanodavo, vietoj žaidęs
su jais, taip rašo jo se
suo Ana. Jis buvo aro
gantiškas ir mažai mė
giamas, net ir motinos,
nors sakoma, kad jis bu
vo visų mylimas.
Šitą turtuolio vaiką iki
devynių metų mokino re
petitorius. Aukso rub
liai iš senelio dvarų ir
toliau plaukė, nors Alek
sandras II 1861 m. panai-

kino baudžiavą, bet ver
gai neišnyko iš Kokuškino ir Uljanovas neturė
jo rūpesčio dėl pinigų.
Joks jų šeimos narys ne
dirbo ir galėjo daug ke
liauti.
Leninas, atrodo, su
broliais ir seserimis ne
sugyveno ir laikėsi nuo
jų nuošaliai. Augdamas
jis nepasidarė gražuo
liu. Buvo nedidelio ūgio
trumpom kojom, rusvais
plaukais. Jis nežavėjo
merginų ir greit prapli
ko, tad visom jėgom at
sidavė mokslui, stengda
masis šioje srityje būti
pranašesniu už kitus.
Šachmatų žaidime jis ne
dovanodavo klaidų, net
savo broliams. Jis buvo
negailestingas. Negalė
damas ištarti gerai gar
są r, jis vengė kalbėti
ir daugiau rašė. Jis lai
kėsi vienišas ir teturė
jo vieną troškim ą pasi
rodyti pirmuoju savo pro
tingumu.
Komunistai stengiasi
įtikinti,
kad jaunasis
Leninas domėjosi politi
ka, kad jo šeima buvo pa
lanki revoliucinėms idė
joms. Nieko panašaus.
Jo tėvas, mokyklų direk
torius,
vaikščiodavo į
cerkvę ir labai verkė kai
Aleksandras II buvo nu
žudytas, o pats Leninas
labiau skaitė Turgenevą,
negu Marksą.
(Bus daugiau)

Sovietų Šnipo
Penkovskio užrašai

(3)

tris kart papūtus triūbelėn, pakabinti.
Jam buvo taip pat įteik
ta atviručių, su bet ko
kiais nekaltais tekstais
ir jau užrašytais adre
sais kurios tarnavo pa
siųsti sutartus praneši
mus. Taip pav. jei Pen
kovskis būtų pakeitęs sa
vo darbovietę jis turėjo
pasiųsti
atviruką su
Maskvos sutartu vaizde
liu adresuotą Anglijon
šiaip
redaguotą: "Aš
smagiai leidžiu laiką ir
netgi pamėgau vodką.
Štai kaip Maskva atro
do, ir galite pastebėti
kokios plačios gatvės.
Papasakosiu
smulkiau
grįžus, Diek"
Tas pats generolas
Gornyi davė tokią šnipo charakteristiką:
"Penkovskį motyvavo
pavydas tuščiagarbė, lė
bavimo ir gero gyveni
mo pomėgis ir jo mora
linis nuosmūkis. Taip jis
pasidarė išgama, o pas
kui išdaviku. Jo nepap
rastas karjerizmas, ego
izmas ir ambicija jause
... "Paryžiuje buvimo niai apsireiškė. Jis nuo
metu Penkovskiui buvo lat stengėsi prisiplakti
nurodyta
amerikiečių prie asmenų su aukščiau
slapta "pašto dėžutė" siu autoritetu ir įtaka
Maskvoje 5/6 Puškino jiems pataikaudamas.
gatvėje. Prieš įkišant už
Jis buvo parsidavėlis
radiatoriaus, stovinčio pinigo mėgėjas, ir nors
koridoriuje, kokius do buvo gerai apmokamas,
kumentus ar mikrofil gobšumo pagautas troš
mą, Penkovskis pirma
ko dar daugiau ir pradė
turėdavo pažymėti juodu
jo taupyti pinigus ban
brūkšniu 35-tą žibinto
ke
(baisus dalykas!)
stulpą Kutuzovo prospek
Jis ypač mėgo kelio
te, o įdėjus medžiagą pa
sukti G 3-26-87 arba G nes užsienin (koks niek
3-26-94 telefono nume šas!). Tiksliai pasakius
jo nepasitenkinimas sa
rius ir išgirdus atsaky
vo darbu ir jo kartelis
mą, padėti triubelę.
kilo iš fakto, kad jam ne
... Be to jam buvo
buvo pasiūlyta tarnyba
duotas K 4-89-73 nume
užsienyje".
ris pašaukti savo kores
(The Penkovski pa
pondentus, kad atsiim
pers
358-377)
tų medžiagą šiuo būdu:
bet kurį pirmadienį 9:10
Skaityk ir platink
vai. vak, jis turėjo iš
šaukti tą numerįdukart,
DIRVĄ
vienos minutės tarpu, ir

1963 metų gegužės 7
dieną karinės sovietų
žvalgybos
pulkininkas
Penkovskis buvo teisia
mas už ryšį su Vaka
rais , pripažintas kaltu ir
sušaudytas.
Jo knyga atskleidžia
sovietų šnipų tinklą tiek
plačiai, pradedant tūks
tančiais smulkių "rezi
dentų" visuose pasaulio
kraštuose ir baigiant so
vietų centro komiteto
maršalais bei partijos
šulais, jog gaunamas ne
jaukus įspūdis, kad tie
milijonai iš pažiūros
blankių biurokratų tik
rumoje tiek ir teveikia,
kad šnipinėja visą pasau
lį ir vieni kitus.
Pats generolas Gornyi
teismo prokuroras, nu
švietė tų agentų metodus
kai jie rinko medžiagą
apie įtariamąjį Penkovskį, sekiodami jį dieną ir
naktį,
fotografuodami
kiekvieną jo sutiktą žmo
gų, klausydamiesi jo te
lefono pasikalbėjimų ir
t.t.

■ laiškai Dirvai
ATVIRAS LAIŠKAS

Jis paėmė keletą posakių iŠ
pamokslo turinio, kurie pamoks
Pastarąjį mėnesi ryšium su
lininko buvo panaudoti tik dėl
solisto Vaclovo Daunoro kon
vaizdingumo, bet nepaminėjo
certu angelų mieste, mano var
pamokslo pagrindinės minties,
das ir pavardė, tik jau velniš
t.y. meilės savajai tautai, savo
kai apšviesta, gana dažnai pra
gimtajam kraštui. Jei šita min
dėjo rodytis kai kuriuose laik
tis būtų buvusi korespondento
raščiuose ir laikraštėliuose bei
pastebėta, tai ir pamokslo ne
naminiu bodu gamintose prokla - būtų nuvertinęs "žemiau kriti
macijose. Ale nuo pat Pacifiko
kos".
pakriaušių ligi Atlanto balosl
Gal dar nebūtų reikalo prisi
Tie rašiniai, korespondenci
minti šios korespodencijos, jei
jos, pa graudenimai ar pasipikti
nebūtų iš to jokio atgarsio. Bet
nimai beveik visi tik anonimų
Draugas 73 nr. "Bendruomeniparašyti. Ponų ir ponių...
ninkų pasitarimas" ir Dirva 24
Viskas, kas ta proga apie ma
nr. "PLB spaudos konferencija
ne buvo rašoma, yra prasimany
Toronte” straipsniuose citavo
mai, nesąmonės, insinuacijos,
tos korespondencijos ištrauką.
Reiškia minima korespondenci
melas, skurdžių skurdžiausias
idiotizmas.
ja ne vien atkreipė dėmesį, bet
Reikėtų turėti begalę laisvo
sukėlė ir susirūpinimą.
laiko arba visiškai nebeturėti
Pamokslininkas Tėvas Liudvi
ko kito veikti, jeigu pradėtum
kas Vėželis, O.F.M. yra reta ir
1 tuos beprotybės ir nachališku- įdomi asmenybė. Gimęs ir au
gęs Amerikoje, turėdamas pa
mo pliurpalus atsiliepti ir atišaukimą į dvasinį luomą, nenu
taisinėti.
ėjo pas amerikiečius, kur jam vi
Dar prieš keletą metų kai ku
sų amerikoniškų mokyklų durys
ri mūsų spaudos dalis (pride
dant dar ir sovietinę) mane daž  buvo plačiai atviros, bet pasi
rinko lietuvių pranciškonų semi
niausiai laikydavo ir vadindavo
nariją ir stojo papildyti savo tau
vis fašistu, naciu, hitlerininku,
tiečių dvasiškių eiles. Per 12 me.
reakcionieriumi ir totalistu.
tų Pietų Korėjoje dirbdamas mi
Dabar tos pat spaudos dalis
jau "neabejotinai" mane krikš sijose ir neturėdamas progos
kalbėti lietuviškai, nepamiršo
tija komunistu, "patekusiu 1
lietuvių kalbos, bet gražiai reiš
pinkles", "dar Įtartą pakeitusiu
kia mintis lietuvių kalba pamoks
pažiūras", o apalamai — puvė
luose.
siu, mauru ir žiopliu.
Taip pat santykiuose su pietų
Iš tikrųjų, man tai gana links
korėjiečiais save prisistato ne
ma nardyti tokioje draugiškų
kaip amerikonas, bet kaip lietu
nuomonių ir patriotiškųcharakteristikų įvairybėje. Kartais, ry vis, ką jis kartą savo pamoksle
paminėjo. Dėl aiškesnio palygi
tą nubudęs, net nebežinau, kur
nimo jis duoda korėjiečiams jų
gyvenu: ar Los Angeles, ar Hit
pačių istorinį pavyzdį: sako, jus
lerio Berlyne, ar jau Maskvo
ilgesnį laiką buvote japonų val
je...
džioje, bet, ar jūs gimėte japo
Būdinga, kad per visą tą lai
nais?, Ne. jūs vistiek esate ko
ką nė vienas iš rašančių ponų
rėjiečiai. Taip pat ir aš. Aš tik
ir ponių nei
žodžiu,
gimiau Amerikoje, bet mano tė
nei laišku manęs nė paklausė,
vai lietuviai ir aš esu lietuvis!
nė pasiteiravo, kas čia vyksta,
Kunigas, vienuolis patriotas.
kur tiesa, kodėl taip, o ne ki
Savo vėlesniam pamoksle kalbė
taip. Bet rašo, rašo, rašo!
jo: "Pasirinkau kunigo vienuolio
Ta proga brangius kolegas
gyvenimą, nes mano įsitikinimu
prašyčiau nesivarginti ir ma
Lietuvos laisvinimo darbe mal
nęs negaišinti. Kiek mano kuri
da geriausia galėsiu pasitar
pažiūra ar laikysena yra "pasi
nauti. Pasaulio laisvosios tau
keitusi", didelė dalis atsakymų
tos užimtos savo reikalais, pa
ir aiškiausių duomenų yra sudė
vergtomis tautomis nesirūpi
ta į "Dialogą su lietuviais".
na”. "Kai Apollo 13-to astro
Pastarojo mėnesio įvykiai ir
spaudos "dialogai" tos knygos te nautus erdvėse ištiko nelaimė
ir žmogaus viltys apie išsigel
zes ir išvadas labai maloniai
bėjimą geso, prezidentas krei
patvirtina. Net su kaupu, net su
pėsi J tautą prašydamas mels
nelauktai tirštu pertekliumi. Su
tis, nes tik maldoje ir Dievo pa
gilia pagarba, Jūsų geltoje beliko viltis."
Bronys Raila,
Jei šiandieną mes ieškome
Los Angeles, Calif.
draugų Lietuvos laisvinimo dar
be, tai Tėvo Liudviko Vėželio
O.F.M. asmeny turime ypatingą
ambasadorių Pietų Korėjoje, ku
ris savo pavyzdingu gyvenimu
Korespondentas aprašydamas
ir darbu pelno lietuvių tautai
Vasario šešioliktos minėjimą
draugų.
Rochestery visą minėjimo eigą
gražiai aprašė, išskiriant pa
V. Vitkus
mokslą bažnyčioje.
Rochester

NESUPRASTAS PAMOKSLAS
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STEIGIAMOJO SEIMO
ATSTOVŲ ŽODIS
Lietuvos Steigiamojo Seimo buvę nariai, ryšium
su Seimo sukvietimo 50 metų sukaktimi, su šiuo raš
tu kreipiasi į atitinkamų aukštųjų parlamentų rūmų
bei senatų, ir į žemųjų parlamentų rūmų narius ir
į panašias atitinkamų kraštų demokratines institu
cijas :
Gerbiamieji,
Minint 50-ją Lietuvos Steigiamojo Seimo isto
rinio pirmojo psėdžio sukaktį, mes, žemiau pasi
rašę, laisvame pasauly gyveną buvę Seimo nariai,
jūsų maloniam dėmesiui pateikiame šias mintis:
Lietuvos Steigiamasis Seimas, 1920 metais vi
suotinio iįalsavimo keliu išrinktas ir lietuvių tautos
atitinkamai įgaliotas, 1920 metų gegužės mėn. 15 d.
paskelbė, kaip įvykusįfaktą, atstatymą nepriklauso
mos ir suvereninės Lietuvos Respublikos, laisvos
nuo visų ryšių su Rusija ar kitomis valstybėmis.
Steigiamasis Seim as taip pat patvirtino Lietuvos su
Sovietų Rusija Taikos sutartį, kurioje pastaroji pa
žymėjo, jog ji: "pripažino be jokių rezervų Lietu
vos Valstybės suverenines teises ir nepriklauso
mybę, su visomis iš to pripažinimo sekančiomis
juridinėmis išvadomis, ir laisvu noru visiems lai
kams atsisakydama visų Rusijos suvereninių teisių
į lietuvių tautą ir Lietuvos žemę".
Tačiau SSSR, susitarusi su nacių Vokietija^
1939 metais įvykdė sąmokslą prieš Lenkiją, Rumu
niją, Suomiją ir Baltijos valstybes. Sovietų - nacių
apgaulingo suokalbio išdavoje Lietuvai buvo primes
ta vadinama "tarpusavės pagalbos sutartis", krašte
buvo įsteigta visa eilė sovietų karinių bazių, o 1940
m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungos ginkluoti daliniai
įsiveržė ir užėmė kraštą.
Siekdama nuslėpti šiuos, neišprovokuotos ag
resijos prieš Lietuvą veiksmus, SSSR, uždrau
dusi visas nekomunistines partijas ir suėmusi dau
giau kaip 2000 žym ių lietuvių veikėjų politikos, kul
tūros ir ūkio srityse, 1940 metų liepos mėn. 14 d.
surežisavo vadinamus "rinkimus į Liaudies Sei
mą", kuriam kandidatus parinko Kremlius. Buvus
jaučiamai Raudonosios armijos grėsmei ir prieš
nebalsuojančius panaudojus atvirus grasinimus,
rinkikams nebeliko kitos išeities, kaip "balsuoti"
už "pasiūlytą" kandidatų sąrašą.
1940 m etų liepos mėn. 21 d., vos vienai valan
dai ir trims minutėms praslinkus, pirmąjį posėdį
pradėjus, "Liaudies Seimas" priėmė nutarimą, ku
riuo paskelbtas sovietinės santvarkos įvedimas ir
Lietuva paskelbta Sovietų Socialistinė Respublika.
Po trumpos pertraukos, buvus reikalui išversti ki
tą nutarimą iš rusų į lietuvių kalbą, "Liaudies Sei
mas" priėmė antrąjį nutarimą, kuriuo SSSR Aukš
čiausioji Taryba prašyta priimti Lietuvą į Sovietų
Sąjungą sąjungine respublika.
Visos SSSR pastangos užmaskuoti jos įvykdytą
agresiją pasaulio nesuklaidino. JAV-bių Kongreso
Atst. Rūmų (83 Kongresas, H. Res. 346) Praneši
mo spec. Komitetui išvadoje pareikškiama:
"Klaidingi ir tikrove neparemti yra bet ko
kie SSSR tvirtinimai, esą, jai vadovaujant
1940 m. liepos mėn. įvykdyti rinkimai buvo
laisvi ir savanoriški ar kad buvo teisėti tų
rinkimų išdavoje išrinktame ’Seime’ priim
ti nutarimai, kuriais buvo prašoma Lietuvą
pripažinti sovietine respublika".
Europos Taryba gi, savo pranešime apie Bal
tijos valstybes (1960 m . rugpiūčio mėn. 23 d., dok.
1173) pažymėjo, kad:
"Maskva bando įtikinti laisvąjį pasaulį, kad
lietuvių tauta savo noru prisijungė prie so
vietų pavergtų tautų grupės ir kad lietuvių
tauta, sovietų okupacijoje, pasiekusi žymią
ūkio ir kultūros pažangą.. Iš tikrųjų gi, so
vietų propagandai, jų teigimams patvirtinti,
nepavyko pateikti Jokio tarptautinio teisinio
įrodymo.
Sovietų vadų pareiškimai yra klaidiną ir
prieštarauja tikrąjai padėčiai Lietuvoje".
Mes reiškiame savo giliausią padėką vyriausy
bėms ir parlamentų atstovams visų tų kraštų, ku
rie griežtai nepripažįsta prievarta įvykdytos ir
neteisėtos, kad ir užmaskuotos, aneksijos ir kurie
remia visų tautų savivaldos teisę. Mes taip pat dė
kojame laisvojo pasaulio vyriausybėms, parla
mentarams bei paskiriems asmenims, palaikan
tiems lietuvių tautą, jai ginant žmogaus teises ir

LAISVAS APSISPRENDIMAS
EMILUI ČEKIENĖ

rai priešingas savo noru
priimtiems org-jos nu
tarimams, tai nėra tiks
lu be reikalo eikvojant
energiją kelti org-je vi
dujinį maištą, o šio klau
simo atveju, kuris liečia
visas mūsų išeivijos or
ganizacijas,
lengviau
sias kelias garbingai
taip pat savo noru, lais
vu apsisprendimu atsi
palaiduoti išstojant iš
nepriimtinų
nutarimų
org-jų, o toliau priklau
sydamas ir veikdamas
prieš jos bendrą nusista
tymą įvairiais klausi
mais, griauna ne tik pa
čios org-jos, bet ir visos
lietuvių išeivijos autori
tetą pasitarnaudamas tik
Lietuvos okupantui, ku
ris to ir siekia taip vadi
namų kultūrinių ryšių
keliu, apie ką labai tei
singai rašė Draugas 1969
m. kultūros priedo kerti
nėj paraštėj 263(45) nr.,
būtent:
"Kai rusiškasis ir bol
ševikinis Lietuvos oku
pantas mūsų išeivijąbando praskiesti migdan
čiais įvairių kultūrinių
etikečių vaistais, kai
Maskvos pasirinktieji ir
(Nukelta į 4 psl.)

dingą įspūdį apie Rytų Vakarų įtampos atslūgi
mą,
nukreipti laisvojo
darbiavimo
plunksno
pasaulio
dėmesį nuo So
mis. Žinoma, po 20 me
vietų
Rusijos
pavergtų
tų kartu su amžiumi kai
tautų
laisvės
siekimų
ir
kuriems gali keistis ir
pačioms
pavergtoms
tau

jų asmeninės nuomonės.
toms
sudaryti
klaidingą
Gali kai kas ir nebepri
įspūdį, kad laisvasis pa
tarti savo org-jos ar ap
saulis
noriai palaiko
lamai daugumos lietuvių
bendravimą
su joms so
nutarimams. Tokiais at
vietų
primestais
reži
vėjais, kaip savo laisvu
mais
ir
abejingas
Jų
išnoru organizacinius įsi
silaisvinim o
pastan

pareigojimus prisiima
goms.
me, taip savo noru turė
Pavienių asmenų ir sutume garbingai ir pasi
traukti, kai asmens nuo sigrupavimų pastango
mis kviesti okupuotos
monė pradeda skirtis
Lietuvos menininkus ir
nuo daugumos nuomonės
ruošti jų koncertus nesi
bei nutarimų.
derina su didžiosios dauKai socialiniam gyve
gum
os Amerikos lietu
20 metų sukaktys nė nime bendrasis morali
vių
visuomenės nusista
ra eiliniai žmogaus ri nis autoritetas pradėjo
tymu, aiškiai priešta
boto amžiaus gyvenimo mažėti mūsų gyvenamo rauja visų laisvojo pasau
įvykiai, todėl natūralu, je svetimoje aplinkoje,
lio lietuvių vyriausiųjų
kad
stengiamės juos šiuo atveju JAV-se, kai veiksnių sutartai politi
vienaip ar kitaip atžy studentai ėmė niekinti
kai ir kenkia Lietuvos
mėti. Keliaudami į ne universitetų autoritetą, laisvinimo pastangoms.
žinomą tremtį retas ku privačiuose organizaci
(Amerikos Lietuvių Ta
ris tikėjome taip ilgai jų išlaikomuose naikin ryba, 1970 ni. balandžio
užtrukti
svetur, todėl ti jų org-jų per eilę me
22 d.)
nenuostabu, kad per to tų įgytą turtą if dar dau
Kai laužai valstybės
kį ilgą laiką esame pasi giau — valstybinį turtą įstatymas gali būti bau
ilgę savo gimtojo kraš bei niekinti visos tau džiamas, bet kaipasidato bei artimųjų, jeigu jų tos išrinktą autoritetą,
dar turime. Vos įsikūrę kuriam kiekvienas pado
pastoviau naujoje žemė rus valstybės pilietis, ne
je skubėjome kurti ir or žiūrint kaip jis būtų
ganizacijas, nes tikėjo priešingas tam autorite
me, kad drauge dirbant tui, tuolaikinei valdžiai,
sugebėsim e daugiau nu kol ji yra tautos daugu
šiandien tenka rimui susirūpinti susidariusia padėtimi, arba,
veikti tiek lietuvybės iš mos išrinkta — privalo
tikriau sakant, sudaroma.
Visokiais bandymais aiškinti, kad vyksu tik "nesusipratimai",
laikymui išeivijoje, tiek paklusti, kitaip yra įs
neužpildysim atsivėrusios prarajos, o tik patys jon sukrisime. Vis- baudžiamas.
savo tėvynės išlaisvini tatymais
kam būna riba. Geri norai, optimizmas, vengimas bet kuria kaina
Gyvendami šioje že
mo iš sovietinio paver
skaldytis, stengimasis sugyventi, nieko neįžeisti, yra leistini tik iki
gėjo atžvilgiu. Eilę org- mėje ir mes esame jos
tam tikro uško. O kas peržengia Rubikoną, tegu nelaukia priurimo.
jų atkūrėme jau nepri žmonių dalis ir todėl vi
Dauguma mūsų laikų "neišsprendžiamų" problemų išsispręstų
klausomoje
Lietuvoje sos visuomenėje plintan
pačios, jei turėtumėme pakankamai drąsos ir ryžto jas aiškiai sufor.
muluoti ir daiktus vadintumėme tikrais vardais: išdavikais —nešio
veikusių ir steigėme nau čios negerovės paliečia
jančius Šiaurės Vietnamo vėliavas, chuliganais — naikinančius mi
jų. Kas iš mūsų org-jos tiesioginiai ir mus. Ne
lijoninės vertės universiteto laboratorijas, penktosios kolonos agen.
įstatams pritarė, tas praėjo į mūsų tarpą ne
tais
— dirbančius komunistų propagandai.
savo noru įsipareigojo įsiskverbusi ir ši pas
*•«
dirbti jų įgyvendinimui, kutinioji to krašto yda
Kai kurių mūsų išeivių atmintis paskutiniu laiku pradėjo silp
gerbti tos org-jos demo — pasipriešinimas bet
nėti. Jie užmiršta viską... Ir norisi jų paklausti, kam jie taip daug
kratiniu būdu išrinktą au kokiam autoritetui, nie
vargo padėjo kad atvykti čia, jei galėjo likti namie, pardavę tėvynę
toritetą įstodamas na kinimas jo, o daugiausia
mūsų išeivijos autorite už porą dainelių.
riu.
Daugelis mūsų, žygiuodami tremties keliu, pavargo ir dabar
Per 20 metų org-jų tus pradėjo griauti taip
traukiasi iš kovos lauko. Jie panašūs į Gedeono karius, kuriems
veikimas buvo darnus ir vadinamo bendravimo su
Viešpats paskyrė vandens teismą:
vieningas, bet švęsdami kraštu klausimas, kurį
— Tu surikiuosi vienoj pusėj tuos, kurie išvarginti ilgo žy
gio per dykumą, ištroškę suklups ant kelių gerdami šaltinio vande
dvidešimtmečius pradė išryškino savo svarsty
nį, o kitoj pusėj tuos, kurie tik ranka pasisėmę žygiuos toliau.
jome nebesutarti, atsi muose visos didžiosios
Tuo būdu Gedeono rinktinėje iš dvidešimties dviejų tūkstan
randa narių, nebenorin organizacijos, paskelbčių
karių
liko tik trys šimtai užgrūdintų karžygių, ir su tais jis nu
čių laikytis savo org- damos visuomenei savo
galėjo Madianitus (Teisėjų 7.4-8).
jos bendrų nutarimų, ku nutarimus. Štai vienas iš
•••
rie pirmoj vietoj privalo paskutinių ir pakartotinų
Sugyvenimas, nesiskaldymas yra naudingi ir prasmingi iki
mi tų org-jų nariams. Amerikos Lietuvių Ta
tam tikro laipsnio, kol jie atitinka savo tiesioginę prasmę. Sugyven
rybos
kongreso,
kuria

Yra nutarimų, padarytų
ti vien dėl sugyvenimo, nesiskaldyti vien dėl nesiskaldymo yra di
ne kelių asmenų valdy me dalyvavo visos JAV
džiausia nesąmonė. Taip elgdamiesi tik neišvengiamai prieisime
bos, bet organizacinių, lietuvių org-jos, siekian
pasakėčios vilko su ėriuku ar vanago su balandžiu "sugyvenimo".
Ar tuo būdu nuraminsime grobuonius? Atsiminkime kas atsi
net ne vienos kurios, o čios Lietuvai nepriklau
tiko su benešais ir masarykais, sugyvenimo bet kokia kaina čempidaugelio kartų suvažia somybės atstatymo, nu
jonais. Pradėjo šokinėti per langus...
tarimas :
vimų daugumos.
šiandien, kada visokie mūsų veiksnių ir autoritetų griovėjai
"Už
privačių
ryšių
ri

Vienas iš tokių nuta
padarė ėjimą šachmatų lentoje, nebegali klaidingo ėjimo atšaukti
rimų beveik visų lietuvių bų išeinantį santykiavi
ir keli jau griaužia sau pirštus.
išeivijos org-jų Ameri mą su pavergtais lietu
Mums norima įpiršti milituojančio komunizmo propagandą po
koje, tiek kituose kraš viais Taryba negali nie
meno skraiste. Maskvos atsiųstų artistų pasirodymus aiškino,
kaip "atsitiktinį giminių lankymą". Keisto, bet tos "giminių lanky
tuose yra dėl bendravi kaip kitaip kvalifikuo
mas" per daug jau planingai vykdomas. Net trys sirenos pas mus
mo su Lietuvos pavergė ti, kaip tik pastangomis
buvo
atsiųstos ir, kaip vienas jų koncertų "organizatorius" prasi
jo patikėtiniais prisiden įfiltruoti sovietinę pro
tarė,
galimas dalykas, kad greit sulauksime ir pilno Vilniaus an
giant kultūrinio bendra pagandą, sudaryti klai-

Šiuo metu mūsų lietu
viškos spaudos puslapiai
mirgėte mirga 20 metų
sukaktimis: organizaci
jų įsisteigimo, įvairių ko
mitetų veiklos, tautinių
šokių, chorų ir pavienių
asmenų atliktų darbų bei
įsikūrimo naujose že
mėse, kurių demokrati
nė santvarka leido mums
steigti ir plėsti savo tau
tinę veiklą visose srity
se visomis priemonė
mis. Jau visas dvide
šimtmetis , kaip dirba
me, pluštame, veikiame
siekdami lietuvybės iš
laikymo išeivijoje ir so
vietų okupuotos Lietuvos
laisvės atstatymo.

ŠIS BEI TAS

kovojant už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Tuo pačiu metu mes kreipiamės į vyriausy
bes, parlamentų atstovus ir į visus laisvę mylin
čius gyventojus, prašydami kiekviena galima pro
ga, veikti, siekiant:
1. neleisti, kad tarptautinėse institucijose, kon
ferencijose ar sutartyse sovietų agresijos veiks
mai tiesiogiai ar netiesiogiai būtų pripažinti teisė
tais;
2. reikalauti, kad SSSR iš okupuotos Lietuvos ir
kitų sovietų užimtų kraštų atitrauktų jos karinius,
politinius dalinius bei administracijos aparatą, tuo
būdu sudarant sąlygas toms tautoms naudotis jų
laisvo apsisprendimo ir laisvo vyriausybės pasi
rinkimo teisėmis.
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO NARIAI:

ELIZEJUS DRAUGELIS, Lietuvos Ūkininkų Sąjunga
MAGDALENA GALDIKIENE, Lietuvių Krikšč. Demokratų Partija
MYKOLAS KRUPAVIČIUS, Lietuvos Krikšč. Demokratų Partija
ANTANAS MILČIUS, Lietuvos Darbo Federacija
JONAS PAKALKA, Lietuvos Socialdemokratų Partija
JUOZAS PRONSKUS, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga
KAZYS ŠKIRPA, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga
New York, N.Y.
1970 m. gegužės 15 d.

samblio vizito...
Įdomu, kaip tokią kelionę Maskvos propagandistai paaiškins.
Ar visi tie ansamblio žmonės vienu metu staiga irgi panoro savo
"gimines aplankyti" ir kaip Maskva nesistebėdama jiems išduos
vizas?

šių siunčiamų iš anapus geležinės uždangos menininkų svar
biausia misija yra sugriauti pagrindinį išeivijos "raison d'etre".
Kuomet Washingtone valstybės departamento oficialiems as
menims buvo pastatytas klausimas, kaip jie žiūri į kultūrinius mai
nus tarp Lietuvos ir JAV, buvo gautas atsakymas: "Mes su oku
puota Lietuva jokių mainų neturime, nes okupacijos nepripažįsta
me, Baltijos valstybių prieškarinės pasiuntinybės pas mus tebe
veikia".
O ką mes darome?
štai ką. Raudonieji suskaičiavę koncertų salėse lankytojų galvas
sakys:
— Žiūrėkite, išeivija jau mūsų pusėje. "Didžioji dauguma"
(gal tik 1%) mus pripažįsta ir džiaugsmingai sutinka mūsų neofi
cialius atstovus, šalin atžagareivius dinozaurus! šalin atgyventas
pasiuntinybes! Bendraukime meilėje ir taikoje! Užmirškite Lietu
vos vadavimą. Ji jau seniai Stalino išvaduota!"
Toks yra tų visų serenadų tikrasis tikslas.
Mes gyvename laisvame krašte, čia kiekvienas laisvas apsi
spręsti ką darytu Tie kurie bėga okupantui blizginti batus ir džiau
giasi jų laimėjimais, peikdami savus, yra prarasti mūsų tautai. Jų
nebėįtikinsim, kad menas gali būti šimtaprocentiniai naudojmas
kaip politinė priemonė.

Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Vietoj dejavę, džiau
kimės mums suteikta šia vandens teismo proga, kuri leidžia mums
suskaičiuoti savo gretas ir atpažinti tikrus laisvės kovotojus.
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FORDAS APGINKLUOS SOVIETUS?

mums visiems. Dar to
betrūko,'kad padėtų ir
taip jau iki dantų apsi
ginklavusiai Sovietų Są
jungai didinti savo kari
nį pajėgumą ir grasinti
visiems, neišskiriant ir
Amerikos.
ALFA

1970 m. gegužės 20 <1.

J. GRAUDA

Apie moteris ir dramą

Šiame krašte yra daug
sovietams pasitarnavo.
Dabar sovietai jų nori milijonų žmonių iš rytų
Mums teko sueiti vienam piknike linksmai nu
daugiau ir didesnių li ir vidurio Europos kraš
siteikusį
tautietį. Jau iš anksčiau žinojome, kad jis
kusiai Europos daliai pa tų, kurie yra sovietų pa
mėgėjas
šį bei tą parašyti. Savo namuose jis buvo
vergti. Jei jie nepirks
vergti.
įsitaisęs
gerą kabinetą. Stovėjo rašomas stalas,
Amerikos darbininkai Fordo mašinų, tai nuos
•
FORDAS
nestatys
prie
stalo,
ant kito staliuko, rašomoji mašinėlė, už
labai gerai supranta ko tolis bus gana žymus.
rusams
fabrikų,
taip
nu
stalo,
išilgai
sienos visa spinta knygų (angliškų,
munizmą ir jo tikslus. Šitokią kalbą biznieriai
tarė
bendrovės
vadovy

nes
gražios
nugarėlės)
ir labai patogi kėdė, kurią
Jų tarpe sovietai pasise supranta. Dabar Fordo
bė
ir
apie
tai
painforma
galima
judinti
kaip
nori.
kimo neturi. To negali Fundacija dalina milijo
Tai buvo tikras išeities punktas į rašytojus.
ma pasakyti apie biznie nus dolerių visokioms vo sovietų ambasadorių.
Šis
nutarimas
buvo
pada
Bet
parašydavo
jis tik korespondencijas apie pik
rius ir kapitalistus tik kairiųjų organizacijoms
rytas
sulaukus
stiprios
nikus ir baliukus.
ra to žodžio prasme. Be ir grupėms, kurios suke
— Dabar tai jau aš rašysiu, — sakė jis, pla
sivaikydami pelnus, jie lia tiek daug triukšmo ir kritikos iš JAV gynybos
sekretoriaus
ir
visuo

čiai prasižiojęs šypsena. — Dabar tai jau aš bū
nuolatos pakliūva ant maišaties šiame krašte,
siu laureatas. Ne dievai puodus lipdo. Visi laik
meškerės. Europos ka pridaro aibes nuostolių menės .
raščiai deda riebius antgalvius: Jeronimas Kurku
pitalistai yra sukišę į
lis dramos laureatas.
Sovietų Sąjungą daug mi
— Dramos laureatas? —nustebo koresponden
lijonų ir viską praradę.
tas.
Nei vienas nei kapeikos
Kurkulis apsimestinai nustebo:
neuždirbo. Jie atstatė re
—
Bene laukinis esi ir laikraščių neskaitai.
voliucijos
sunaikintus
Paskelbtas
dramos konkursas ir aš jame dalyvau
naftos laukus Kaukaze ir
ju.
anglies kasyklas Donįvykiai rieda Šv. Raš skautukai. Parodos ati
— Bet apie dramų rašymą reikia nusimanyti,
base, jie pastatė garsią
darymo
programą
pradė

to
nustatyta
vaga:septy

—
užginčijo
korespondentas. — Tu gi, kiek žinau,
elektrinę Dneprostroi.
jo dabartinė Židinio pir nesi dramaturgas. Tik korespondencijėles kartais
ni
liesi
ir
septyni
rie

Sovietai
šypsodavosi,
būs metai! Bostono lie mininkė p. Kalvaitienė
parašai.
kol viskas būdavo pa
jaunoji
(Bostone
jų
turi

tuvių
kultūriniai
įvykiai
— Jeigu aš įsitaisiau tokį kabinetą, tai jau esu
statyta ir sutvarkyta, o
me
tris),
pakviesdama
šiemet
yra
riebiųjų
me

vertas
gero rašytojo padėties. Ne rašytojas pada
tada sudarydavo tokias
dail.
Špokevičių
tarti
žo
tų
ženkle
—
tik
dailės
me

ro
kabinetą,
bet kabinetas padaro rašytoją. Prie
sąlygas, kad pelno beno
parodų
per
penkis
mėdį
apie
parodos
autorių,
kabineto
man
trūksta
laurų. Tokius man atneš dra
sigaudą kapitalistai tu
Dail.
Spokevičjus,
jau
nesiūs
mes
jau
turėjom
~
mos
konkursas.
Jau
išstudijavau
konkurso komisi
rėdavo bėgti viską pali
keturias!
Vasario
mėn. Amerikoj mokslus bai
jąkę. Sovietai juokėsi iš
su savo darbais pasirodė gęs, apie dail. Ant. Pet
— Konkuro komisiją? — nustebo koresponden
jų kvailumo ir naudojo
rikonio tapybą kalbėjo
jauniausieji
mūsų
daili

tas
si įrengimais, kurių jie
ninkai. G. Duobaitė ir P. taikliai ir dalykiškai. Vi
Strategija, — mįslingai sumirksėjo Kurkupatys nebūtų sugebėję
sų pirma jis šio daili
Martinkus
,
kovo
mėn.
su
Viską reikia pradėti nuo konkurso komisilis
pastatyti. Tas pats da
sitikom
su
dail. Elskum, ninko darbuose pasige
jos.
Iš
to
atsiranda ir tema ir personažai.
bar atsitiks su Fiatu ir
do
žmogaus,
terado
tik
balandžio
mėn.
buvo
su

—
Nieko
nesuprantu, — išskėtė rankas kores
Fordu. Tačiau niekas jų
rengta dail. J. Kelečiaus ekskursijas į gamtą, net pondentas.
nepamokys.
darbų paroda, o gegužės sutapimą su gamta, ir
— Konkurso komisijoje yra keturios moterys,
Dalykas toks, kad šiuo
mėn. 9 d. buvo atidaryta abstraktinius
susimąs

— Ir kas iš to?
metu italų automobilių
tymus.
Kiek detaliau
— Kad ir nesupratlyvas. Tikrai, negalėtu.nei
Fiato bendrovė stato dail. Ant. Petrikonio ta
pybos paroda. Visos tos dail. Špokevičius aptarė
būti rašytoju. Kokios gi temos artimiausios mo
Sov. Sąjungoj milžinišdail. Ant. Petrikonio ta
ters širdžiai? Atsakyk.
kas lengvųjų automobi- parodos buvo regimos to pybos technikas. Jo nuo
se
pačiose
patalpose
—
— Gal būt meilė? — pasakė korespondentas.
lių gaminimo įmones.
mone, dail. Petrikonis
ALTS-gos
Bostono
sk.
— Meilė! Tai man atsirado žinovas. Virimo
Sovietų spauda daug ra
namuose. Ir visos buvo stipriausiai yra apvaltemos!
Tai yra gyvybinė tema. Virimas! Juk ma
šo apie tų fabrikų gerai
dęs vandeninių dažų tech tai, kad meilės temų knygos iš vietos nejuda, o viri
įdomios,
skirtingos,bet,
vykstančią statybą, ta
nikas, kiek kietokas esąs
mo knygos eina laida po laidos. Virimas, žmogau,
čiau niekur nepamini, kaip šio meto duomenys
rodo, pati sėkmingiausia jo aliejus, o akriliniai da atneš man laurus.
kad tai yra italų Fiato
ir gražiausiai praskam žai dar nepakankamai
— Susimildamas, virimas ir drama, — suriko
kompanijos ir vakarie
bėjusi buvo dail. Jono stipriai klausą meistro
korespondentas.
— Koks gi ryšys?
čių finansuojamas pro
rankos. Aplamai dail.
Kelečiaus
kūrinių
paro

—
Vaizduokis
dramą: žmona verda virtuvėj e ko
jektas. Sudaromas įspū
Špokevičius Ant. Petri
da.
šelieną,
ateina
draugė
ir sako kad virti reikia kitaip,
dis, kad tai yra grynai
konio darbus vertino šil juodvi susiginčija, paskui abi verda košelieną, ateina
Atskiru
leidinėliu
pačių sovietų suplanuo
dail. Ant. Petrikoniodar. tai ir palankiai, kai ku
vyras, valgo košelieną, jam patinka, paskui pirmas
ta, finansuojama ir sta
rias jo technikas rado
bus
Bostone
pristatė
Ka
vyras,
prisivalgęs košelienos, staiga suserga, ir
toma. Kai darbas bus už
giminingas dail. Ad. Gal skubiai išbėga iš scenos, paskui antras vyras sa
zys
Bradūnas,paskelbda
baigtas, sovietai pasi
mas rašinėlį apie Gel diko kūrybai, nors kal
ko, kad jam patinka košelieną, paskui visi valgo ko
ims tuos fabrikus ir ne
bėtojas, čia pat pabrėžė,
mių
impulso
dailininką.
šelieną. Ir kiekvieną sceną publikai parodoma kaip
pasakys nei dėkui, nei
kad jis tų dviejų dailinin virti košelieną, ar dėti ar nedėti želatinos, ar dėti
Deja,
K.
Bradūno
aiški

išlupk. Dabar italams ne
nimai yra lėkštoki ir kų negretinąs ir nelygi
ar nedėti viščiuko, kiek laiko virti, kiek laiko šal
nori užsileisti ameri
nąs . Dalykiška ir sklandi
sekloki,
nebuvo
jie
ir
dyti,
Gali net ir atsakyti į publikos klausimus. Ant
kiečiai, ir jie nori įkiš
dail. Špokevičiaus kalba pačio galo, kada dar nenuleido uždangos, visus kvie
tinkamas
įvadas
į
Pet

ti savo uodegą. Mums ne
rikonio tapybos parodą, buvo tikrosios gairės
čia į sceną paragauti košelienos. Paskui skaito
gaila nei Fiato, nei For
dail. Ant. Petrikonio pa
nes
Bostone
iškabinti
jo
dramos
komisijos aktą ir mane vainikuoja laurais.
do, kai jie bus apgauti
rodai apžvelgti.
darbai
jokių
gelmių
ne

Bet
ir
čia
aš atlietuvinsiu svetimžodžius. Laurai
ir išmes milijonus kaip
atskleidė,
o
terodė
tik
lietuviškai
yra
babkų lapai, ir laureatas yra lietu
į vandenį, mums tiktai
Židiniečių surengtos
vieną
kryptį
:
meistras
viškai
babkųlapkininkas.
rūpi, kad sunkaus tipo
dail. Petrikonio parodos
Kurkulis ir korespondentas nuėjo prie kietų
sunkvežimiai yra daug taikstosi prie dabartinių pažiūrėti susirinko gau
dailės meno skonių. Kam
jų gėrimų stalo ir užsakė po stiklinę. Dabar abiems
pavojingesnis Europai
patinka abstraktai — pra sus būrys Bostono lietu
atrodė, kad laurai, tai yra, babkų lapai, kaip kiše
dalykas, negu lengvosios
šom, kam dar nenusibo vių. Absoliučią daugumą
nėn įdėti.
mašinos.
žiūrovų sudarė moterys
do
realistiniai
paveiks

— Strategija, — kartojo Kurkulis ir fundijo
Ką mes turime daryti?
ir vyrai, kurie sutelpa
lai
—
ir
tų
pasirinkimas
kitiems.
Pirmiausia turime ra
25 - 45-mečių gretosna.
(Atkelta iš 3 psl.)
šyti laiškus amerikiečių nemenkas. Pastarųjų tar Nūdien tai pati stipriau
laikraščiams, Preziden pe buvo ir tokių (pvz. sia Bostono lietuvių ar
įsakytieji emisarai (gal
tui ir Federal Trade tariam a lietuviška sody mija. Nors daugumas tau jėgtumėm dar nors kurį
Dail. Ant. Petrikonio
jie ir nieko dėti, nes gi,
ba), kurie yra stiprokai
Commission,
nurodyda

laiką
išsilaikyti.
lybos
darbų paroda
t
tiečių,
dar
vis
tebesidoten lieptas, neatsisaky
atsilikę nuo mūsų peiza
Parodą
atidarius
ir
ją
mi
į
aukščiau
paminėtus
stone
buvo
įdomus ir
minčių savo tautos dai
si) bando kultūros, net ir
žo meistrų.
4 įgiamas įvykis, nors
pavojus
ir
prašydami,
apžiūrėjus
,
židinietės
lės menu, jau yra papuo
tėvynės meilės vardan
Bostone dail. Ant. Pet šę savo namų sienas lie savo svečius pakvietė J its dailininkas gyvenąs
pasisukinėti po lietuvių kad tokia sutartis nebū
tų leista vykdyti. Jei tas rikonio parodą surengė tuvių dailininkų drobėm, prie elegantiškai paruoš Chicagoj, į Bostoną ne
kolonijas, ne vienam ir
nepadės,
reikėtų per Pa Skaučių
Židinys. Tai bet, jei neklystu, ir dail. to vaišių skobnio. Čia atvyko. Gi kad tas įvykis
iš mūsų gali susidaryti
vergtųjų
Tautų
Asamblė

mūsų jaunosios mamy Ant. Petrikonis Bostone gražiai darbavosi Eiki- buvo šviesus ir jaunas
įspūdis, kad tik bendruo
ją
paskelbti
boikotą
vi

tės, kurios dar neseniai paliko apie dešimt savo nienė, Kalvaitienė, Šim — nuopelnai priklauso
meniniai veiksniai spysiems
Fordo
gami

Bostono Skaučių Židi
pačios buvo skautės, o darbų. Betliktų tik norė kienė, Šatienė ir kt. mū
riuojasi prieš šitokią
dabar jau jų vaikai yra ti, kad toj aukštumojpa- sų šauniosios židinietės. niui.
priešo operaciją, o šiaip niams.
(t.st.)
jau visiems kultūrinin
kams čia nei šilta, nei
šalta, jie jau seka "ne
WANTED
išvengiamą pasaulio rai
AT ONCE
dą" ir glėbesčiuojasi vi
IST CLASS
sur ir su kiekvienu, iš
CUSTOM
EXTRUDER
anapus pasiųstu, užsi
OPERATORS
miršę didžiųjų emigran
SHEET OR PROFILE
tų, Adomo Mickevičiaus
Mušt be able to sėt up work
2534
WEST
69th
STREET.
Telefonas:
RE
7-3332
ir kitų pavyzdžius."
from Blue Prints A. Close Tolerance.
Tačiau meluotume, jei
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J MAŽEIKA
Steady work, top rates and
sakytume, jog mūsųišfringe benefits,
eiviškoje masėje įvai
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
APPLY TO
raus pobūdžio minkštakū
INDUSTRIAL
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
nių, sąmoningai ar nesą
PLASTICS
moningai pasimetusių,
20401 Old U. S. 12
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
nėra. Yra ir bus. Visam
Chelsa, Mich.
(35-37)
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
tam neturime likti akli
ir abejingi.

Gal nedaugelis te
pastebėjo spaudoje labai
svarbų įvykį: kapitalis
tas Henry Fordas II nu
vyko į Maskvą, ten jis
buvo labai iškilmingai
priimtas, kaip koks vals
tybės galva, net pats Ko
syginas su juo kalbėjosi
kelias valandas. Ameri
konui tai galėjo padary
ti įspūdį.
Ko gi sovietai nori iš
šio tipingo kapitalisto?
Jų noras labai realus: te
gul Fordo firma jiems
pastato milžiniškus sunk
vežimių gaminimo fab
rikus, kurie galėtų ga
minti "extra heavy-duty" sunkvežimius, kurių
jie nesugeba pasigamin
ti, ir tokių sunkvežimių
gamyba turėtų būti net
didesnė, negu ji yra da
bar Amerikoje. Ameri
kiečių spauda šiam pro
jektui palanki, nors tai
yra aiškus "monkey busi
ness".
Tuojau mums kyla
klausimas: kamgi sovie
tams reikalingi tokią
sunkvežimiai ir jų tiek
daug, kai Sov. Sąjungoj
labai nedaug tėra tokių
kelių, kuriais jie galė
tų važinėti? Kas suge
ba galvoti, atsakymą
greit suras. Sovietai
ruošiasi okupuoti liku
sią dar laisvą Europos
dalį, kuri turi gerus ke
lius, ir tokie sunkveži
miai jiems okupaciją la
bai palengvintų. Sunkvežimiai yra svarbi kari
nė priemonė. Jie gali
greit permesti ne tik ka
reivius, bet ir sunkiuo
sius pabūklus, raketas,
amuniciją, maistą ir ką
tik nori. Šiaurės Vietna
mas negalėtų puldinėti
pietuose, jei neturėtų di
delės sunkvežimių vilks
tinės, kursuojančios gar
siuoju keliu per Laosą.
Nors amerikiečių avia
cija daug jų sudaužo, ta
čiau jie vis gauna naujų
papildymų.
Atsiminkime, kad ant
rojo pasaulinio karo pa
baigoje sovietų armijos
į Pabaltijį ir kitus rytų
ir centrinės Europos
kraštus atsibastė ame
rikiečių
pagamintais
sunkvežimiais. Jie labai

PETRIKONIO TAPYBOS
PARODA BOSTONE

LAISVAS
APSISPRENDIMAS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
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Lietuvių Fondo vakarienėje, Chicagoje pagerbiamas jaunas skautas Marius Kasnidnas, už sėkmingas
pastangas išrūpinant Marquette ParkoapyL Lituanian Plaza vardą miesto valdyboje. Lietuvių Fondo me
dali jam įteikia Lietuvos generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis. Viduryje LF vicepirmininke s A.
Rėklaitis ir programos vedėja akt. K. Baltrušaitytė.
V. Noreikos nuotrauka

NETURTIHGUJU MILIJONIERIŲ VAKARIENĖ
Lietuvių visuomenėje
Na ir dirba tie Fondo
JURGIS JANUŠAITIS
plačiai linksniuojamas
vyrai. Jeigu kada užsuk
Lietuvių Fondo vardas.
tum į Lietuvių Fondo būs
Jis minimas už stambias nime ir už Lilijos Šuky tinę, visada matysi įdarpalūkanas, atiduotas lie tės koncerto surengimą. bą įnykusį reikalų vedė
tuviškojo gyvenimo ap Gi pats didžiausias Lie ją ir valdybos vicepir
raiškoms stiprinti. Jį tuvių • Fondo nuopelnas mininką A. Rėklaitį.
prisimename Chicagos yra tas, kad jau virš 100.
Valdybos ir Tarybos
universitete įvedus litu 000 dol. sukauptų palū
vyrai
suka galvas, kaip
anistikos* katedrą, geru kanų sugrįžo į gyveni
greičiau
pasiekti milijo
žodžiu fondo vardą^ mi- mo tėkmę.
no ir,, švenčiant Lietu
vių Fondo dešimtmetį
norima tarti: darbą, vy
rai ir moterys, sutarti
nomis jėgomis, gera lie
tuviška širdimi atliko
me, turime milijoną do
lerių. To tikslo siekia
ma neatlaidžiai. Tikėki
me, kad jie to pasieks,
tik reikia mums visiems
sukrusti ir per tuos du
metu tapti bent su šim
tine Lietuvių Fondo di
džiosios šeimos nariu.

KNYGA, APIE
KURIĄ VISI
KALBA...
AR TURITE?
DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

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

.............. egz. R. Spalio romaną "Rezistencija”
Kaina 6 dol.

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

(namo numarie ir galvi)

(mieataa ir valatybi. zip Nr.)

Lietuvių Fondas įna
šus telkia ir kitu patrauk
liu būdu — ruošdamas
metines, tradicines Lie
tuvių Fondo vakarienes
didesnėse lietuviu koloni 
jose. Jos, paprastai,bū
na sėkmingos ir tomis
progomis fondas ūgtelėja keliolika tūkstan
čių.
Tokia vakarienė Chi
cagoje įvyko balandžio
19 d. Personality Lodge.
Tai neturtingieji Chicagos milijonieriai susi
rinko į šią puotą, kad sa
vais įnašais Lietuvių
Fondą paugdžius 20.000
dol. Gaila, oras blogas
ir pasižadėjusiųjų vaka

rinėje dalyvauti nukri
to iki 200 asmenų, o bu
vo numatyta 300.
Lietuvių Fondo vice
pirmininkas pradeda va
karienę savo trumpu žo
džiu ir kviečia L F val
dybos pirmininką dr. A.
Razmą tarti žodį. Dr.
A. Razma gėrisi LF na
rių sutartina veikla, svei
kina visus ir pristato va
karienės dalyviams gar
bės svečius.
Įkandin seka ir nuo
taikinga, trumpa meninė
dalis, kuriai šauniai va
dovauja, aktorės karje
rai besiruošianti, Karilė Baltrušaitytė.
Solistė Alvina Gied
raitienė padainuoja ke
letą dainų ir muz. P. Ar
monas atlieka violenčele keletą kūrinių, o vė
liau abu solistai porą kū
rinių
išpildė drauge.
Akompanavo
Manigirdas Motekaitis.
Po geros vakarienės
prasidėjo kalbos, svei
kinimai ir linkėjimai.
Nuoširdžiais linkėji
mais Lietuvių Fondo dar
bus palydėjo Lietuvos
generalinis konsulas dr.
Petras Daužvardis, LB
Centro Valdybos pirmi
ninkas inž. Br. Nainys ir
senosios kartos nepails
tantis darbininkas ir di
dis visuomenininkas dr.
Steponas Biežis. Ponia
Daužvardienė pagerbta,
jai įteikiant gėlių.
Vakarienės metu buvo
prisimintas energingas
skautas Marius Kasniūnas, daug pastangų pa
dėjęs išrūpinant Lithu
anian Plaza vardą ir
Lietuvių Fondas jam pa
dovanojo savo jubilieji
nį medalių, kurį įteikė
Mariui generalinis kon
sulas dr. Petras Dauž
vardis .
Vicepirmininkas
ir
reikalų vedėjas A. Rėk
laitis pristatė naujuo
sius narius ir perskai
tė įnašus padidinusių pa
vardes. Jis padėkojo ir
vakarienės ruošimo tal
kininkams. Gi naujie
siems LF nariams ženk
lelius įteikė general.
kons. dr. P.Daužvardis.
Vakarienėje dalyvavo
jaunimo stalas,sintautiečiai, dzūkai, ir kitos or
ganizacijos,
tapusios
Lietuvių Fondo nariais.
O kai meti žvilgsnį į
susirinkusius, stebi jų
nuotaikas, prisimeni jų
profesijas — džiaugie-

Vieną dieną, fotografuodamas gynybos ministe
rijos rūmus, Tuomi buvo sulaikytas dviejų civiliš
kai apsirengusių saugumiečių, kuriems jį nurodė
įtaringas pilietis. Jo instruktorius Vladimiras Grigorijevičius, kuris dėstė fotografavimą, tuojau įsi
maišė ir saugumiečiams pašnibždėjo: "Už šitą žmo
gų aš atsakau, paleiskite jį"‘. Toks pareiškimas saugumiečiams atrodė nepakankamas, bet juos įtikino
čia pat instruktoriaus pakištas tarnybinis pažymė
Pamažu ruošimas perėjo daugiausia į techni jimas. Nors visa pasibaigė staigiai ir beveik nie
kinius dalykus. Tuomi buvo supažindintas su visa kam nepastebėjus, tačiau Vladimiras įtūžęs prie
profesine sovietų žvalgybos terminologija. Jis su kaištavo:
žinojo, kad "centras" reiškia vyriausią būstinę Mask
— Ne kartą tau sakiau: fotografuodamas viešo
voje, "plaukti" — tai keliauti, "liga" — areštas, je vietoje, viską daryk skubiai ir vikriai.
"šlapias reikalas" — žudymas. "Legenda", arba
Tai buvo vienas iš nedaugelio kartų, kada Tuo
"padavimas", reiškė išgalvotą biografiją sekliams mi apsižioplino.
klaidinti, "batas" — tei netikras asmens dokumen
Vasario mėnesio pradžioje Viktoras Vasilijetas, "batsiuvys" — netikrų dokumentų dirbėjas,
"gramafonas" — radijo siųstuvas, "kaimynas" — vičius Kapalkinas, vienas valdnininkų, kuris nuo
latos pristatydavo visas reikmenis, įsisodino Tuomi
kitas sovietų žvalgybos agentas.
Jis išmoko mikrofotografavimo, normalaus dy į automobilį ir nusivežė į niekuo neišsiskiriančią
džio prirašytą puslapį sumažinant tiek, kad jis at vietą Maskvoje, keletos kvartalų atstume nuo Jung
rodo lyg taškas atviruke ar laiške. Jį išmokė, kaip tinių Valstybių ambasados. Įėję pro medinius var
vartoti ir išaiškinti iš karto paprasta akimi nema tus, jie perėjo kiemą ir sustojo prie ilgo, žemo pa
tomą raštą, kaip šifruoti ir iššifruoti slaptus pra stato. Viduje Tuomi suprato, kad jie atvyko įkeis
nešimus, naudojantis degtukų dėžutės dydžio kišeni tą vyriškų drabužių krautuvę. Tas keistumas tuo
niu kalendoriumi. Jis turėji išmokti, kaip atpažinti jau pat paaiškėjo: visa, ką tik užmatė jo akis, buvo
seklį ir iš jo pabėgti, įšokant į autohusą, dingstant amerikinės prekės. Jie buvo atvykę į prekių sandė
žmonių minios perpildytoje krautuvėje su daugeliu lį, iš kurio viskuo aprūpinami šnipai, siunčiami į
išėjimų ar persėdant iš vieno taxi įkitą. Atlikdamas Jungtines Valstybes.
— Mes norime, kad šį žmogų aprengtumėte,
praktiką gatvėse, jis įgudo susisiekti su centrine,
naudodamas sutartas vietas, kuriosevienas agentas — tarė Kapalkinas vyresniajam siuvėjui, kuris
paėmė ir užsirašė Tuomi ismieras, po to ėmė ran
padeda pranešimą, pinigus ar dokumentus, o kitas
juos paima ir leidžia toliau.
kioti drabužius. Kapalkinas atidžiai skaitė kiekvie
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ATRODAI KAIP
TIKRAS AMERIKIETIS

Petronėlė Orintaitė

MŪSŲ ŽEMĖ, MŪSŲ JŪRA

Vyturiai —
vyturiai giedojimais aušrų padangėj siaudžia ...
Nemunai —
nemunai kovingai laužo ledo lytį skaudžią . ..
Mūsų žemė, mūsų jūra — Baltija žydroji!
Broliai, sesės Vilniun šaukia, vėliavos plasnoja!
Paneriais —
pamariais pro šalną sodų pumpurai pražysta . ..
Ei, žygiuot —
ir vaduot petim gintaro kraštą iš vergystės!
Mūsų žemė, mūsų jūra — Baltija žydroji!
Broliai, sesės Vilniun šaukia, ilgesiu svajoja ...
Ten toli —
mūs šaly šventovių bokštai laisvės giesmę skardi.
Vai, klestėk —
ir žėrėki protėvių takuos lietuvio varde!
Mūsų žemė, mūsų jūra — Baltija žydroji!
Broliai, sesės Vilniun šaukia, tėviškė mieloji...
Širdimi —
ryžtimi laimėjo laisvės taurę savanoriai,
aukomis —
amžinai tautoj gyvens garbėj nemirštą broliai!
Mūsų žemė, mūsų jūra — Baltija žydroji!
Sesės sielvartą dainuoja, ilgesiu mus moja ...
Lūkesty —
maldoje tėvynės vardą viltimi nešiosim,
niekados —
Lietuvos už nieką svetimiem neatiduosim!
Mūsų žemė, mūsų jūra — Baltija žydroji!
Sesės, broliai Vilniun šaukia, vėliavos plasnoja...

si. Juk jie neturtinieji
Chicagos milijonieriai
dvasia, savo sunkiai su
taupytą dolerį atiduoda
Lietuvių Fondui tam, kad
jo palūkanomis būtų mai
tinamas lietuviškasis gy
venimas įvairiose srity
se.
Vakarienei baigiantis
LF Tarybos pirmininkas
šiltu ir nuoširdžiu padė
kos žodžiu stabtelėja
ties A. Rėklaičio pas
tangomis ir darbu, organizuojnt šią vakarie
nę, nuoširdžiai dėkoja
visiems savo įnašais tapusiems Lietuvių Fondo

garbingos šeimos na
riais ir su didele viltimi
tiki į ateitį, kad lietu
viams entuziazmo ir pas
tangų netruks šį darbą
sėkmingai užbaigti.
Lietuvių Fondo vaka
rienė Chicagoje buvo gra
žus įrodymas, kad mes
dar nepavargstame, kad
užsibrėžto tikslo siekia
me sutartinai. Tikėki
me, kad ateinantieji dve
ji metai ir bus mūsų vi
sų sutartino ir didelio
darbo baigtuvių metai.
Lietuvių Fondą telydi
sėkmė ir mūsų visų su
tartina parama.

Lietuvių Fondo vakarienėje, Chicagoje, meninę dal{ atlieka iš
kairės j dešinę akomp. Manigirdas Motekaitis, solistė A. Giedrai
tienė ir muz. P. Armonas.
V. Noreikos nuotrauka

ną etiketę, kada siuvėjas atrinkęs padavė viršu
tinius marškinius, kaklaraiščius, po porą rudų ir
juodų batų, skrybėlę, apatinius marškinius, trum
pas apatines kelnes, kašmirinį megztuką, nosines,
sidabrinę sagtį kaklaraiščiui prisegti, porą pana
šių segtukų marškinių rankogaliams ir automatiš
kai užsisukantį laikrodį.
— Tavo kostiumus ir paltą teks kiek pataisy
ti, kad geriau tiktų, — paaiškino Kapalkinas. — Bet
kai juos gausi, tuojau pradėk dėvėti, kad visa, kuo
tuo vilkėsi išvykdamas, neatrodytų ką tik iš krautu
vės paimta. Beje, laikrodis, kaip matai, yra labai
geras. Nesusigundyk jo paleisti į juodąją rinką.
Vienas toks kvailys atsirado. Nesakysiu tau, kur
jis dabar. Bet tik ne Jungtinėse Valstybėse.
Po dviejų savaičių Tuomi, Galkinas ir Faina
baigė valgyti Elenos prašmatniai pagamintus pie
tus, kada kambarin įžengė Kapalkinas, rudą, odi
nį lagaminą renkoje nešinas. Jis pradarė jį ir pa
davė Tuomi vieną tamsiai mėlyną, o kitą pilką
kostiumą ir šviesiai rusvos spalvos paltą su įse
gamu pamušalu.
Visi
sutartinai pareikalavo,
kad jis apsirengtų naujaisiais drabužiais. Nuėjęs
į miegamąjį, jis apsivilko pilkąjį kostiumą, baltus
marškinius, užsidėjo juodą kaklaraištį,.juodus ba
tus ir tokias pat kojines. Po to gražiai sulankstė
nosinaitę ir įsikišo ją į kairiąją viršutinę kišenai
tę, kaip jis tai buvo matęs amerikinėse filmose.
Visi kitai, pamatę jį taip pasidabinusį, juokėsi ir
džiaugsmingai plojo delnais.
— Atrodai, kaip tikras amerikietis! — sušuko
Faina. — Taip atrodydamas, visur prasmuksi.
(Bus daugiau)

K. SAJA, MEDŽIOJA MAMUTUS
Geriausias atsakymas
bendradarbi autoj ams su
svečiais iš okupuotos
Lietuvos, atėjo iš tų nedė
kingų svetelių.
K. Saja praleido kele
tą mėnesių studijuoda
mas "in situ",tenkur jie
dar laikosi, akmens am
žiaus atgyvenas, mamu
tus.
Jo akimis, patriotas
lietuvis išsirinkęs gy
venti laisvame krašte teužsitarnauja tik tokio
pigaus pašiepimo. Jam
Kalifornijoj besisvečiuo
jant ir konjaką begurkš
nojant ėjo smarkiausia
pašnibždų kampanija: Sa
ja mūsų pusėje, Sajai
atsivėrė akys pamačius
tikrovę, Saja "pritaria
laisvei". Kokia neišpa
sakyta laimė!
Deja! Grįžęs namo, sa
vo veikale (Mamutų me
džioklė - Ochota za mamontami, dozvoleno cen zuroju Vilnius 1969.
9.19) Saja pakartotinai pa
brėžia tos zoologinės at
mainos beribį kvailumą,
degeneraciją, prietarin
gumą, tarpusavio neapy
kantą ir nesugebėjimą iš
bristi įklimpus konser
vatizmo dervon.
Literatūriniu požiūriu
autorius nesukūrė savi
to veikalo. Tai greičiau
gabus nurašinėtojas, o
ne savistovus kūrėjas.
Teatrines priemones, in
trigos vedamąją m intįir
netgi stilių K. Saja be
ceremonijų pagrobė iš
L. Pirandello, "Šešių as
menų" klasiko. Bet italų
rašytojas buvo protingai
pritaikęs ir suvirškinęs
savo krašto senoviški au
stos kultūrinės tradici
jos, La Comedia dell'
Arte teatro stilių, kuria
me veikėjai, užsivilkę
Arlekino, Kolombinos,
Pajaco aprėdus improvi
zuodavo be teksto, be pla
no groteskines miniatiū
ras. Iš to neplanuoto me
no pas K. Sają teliko tik
chaosas ir jo veikėjai pa
nėši daugiau į robotus,o
ne į gyvus žm ones.
Iš M. Maeterlincko
"Mėlynosios Paukštės"
Saja pasisavino vedamą
ją savo tezės premisą:
žmogus išeina ilgon ke
lionėn ieškodamas lai
mės, o ta jo išsvajota
laimė vis bėga tolyn.
Grįžęs pagaliau namo,
randa Mėlynąją Paukš
tę ramiai betupinčią sa
vo kambaryje... Tokia
mistine simbolika išti
sai persunktas K. Sajos
veikalas. Jo vaizduoja
mi mamutai, sekdami be
galvius vadus ar nešio
dami juos ant kupros, ak
lai žygiuoja priešingom
kryptim ieškodami "Fi
estos - Šventės" (atseit
Laisvės, Tėvynės išva
davimo), kol beviltiškai
įklimpsta
patriotizmo
dervon.
Sovietinis nusirašinė
tojas paėmė iš V. Ka
siulio sukurtus ir jau į
pasaulinę žmonijos me
no istoriją įėjusius as
menį;;: Rylininką ir Ba
lionų pardavinėtoją. Ka
siulio paveiksluose jie
simbolizuoja "oro par
davinėtojus" naivių ma
mutų suvedžiotojus. Pas
K. Sają rylininkas (sovietiškai šarmanščik) tvir
tina savo credo:
"Samiam iš tuščio,
Pilam J kiaurą"..^

Čia autorius savo pje
sėje pasiekia kūrybos
zenitą (be kabučių). Ry-
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C. GEDGAUDAS
Santa Monica, Calif.

lininko asmuo gana iš
baigtas, pergalvotas, ir

kaip pas V. Kasiulį, meis
triškai nuškicuotas ke
liais schematiniais bet
be galo ryškiais bruožias:

"Sėkmė, nesėkmė; dienos juodos ir baltos.
Kaip vieno rato stipinai t stebulę sukaltos.
Jei laikas račius blogio stipinų daugiau sudėjo Vežimas dar tvirtesnis - gero vijo!
Blogiau kai dienos - lyg rogės per lygumą
Vienodai šliauždamos, spygauja,
O tu po kailiais ponuli pilvą vežini,
Nusišnypšti, susibezdi, suvalgai duonos griežinį
Su lašiniais... O ko daugiau? Užkandi, nugeri...
Žmona pakaso nugarą•••
O kas toliau? Vaikai toliau...
Ir taip toliau, ir taip toliau.”

Rylininkas, kiek lai pomis kalba, pagal Sajos
ko praslinkus, dar pagi smegenukus, visa išei
lina savo pasaulėžiūrą: vija)
(Neužmirškim, kad jo lū... Taip turėtų kiekvienas gyventi:
Tu ieškai šventės ir pats kaip šventė (Mickevičiaus
stiliaus reminiscencija)
Bet kai vietoj vadžių - virvagalis.
Vesk susitaikymo kuiną, mušk pagaliu...
Ar prie kaimyno ratų pritvirtinęs,
Žiūrėk ir žiovauk ( vežimų virtinę...
Per kelią tempiasi gyvas rožančius Kalba "tikiu" jauni bedančiai:
"Tikiu viskuo, kas parašyta,
Kas pasakyta, ištaisyta, numatyta...
Kiekviena redakcija ir akcija Viskuo tikiu ir ačiū kartoju kaip "amen"!
Užu akis, kuriom galiu skaityti įstatymus,
Užu ausis, kuriom galiu klausyt {sakymų.
Už galvą, pilvą, rankas ir kojas.
Ir už ui, kas Urp kojų Dėkoju, dėkoju, dėkoju!

Iš dainos žodžio neišatsiprašome
mesi...
skaitytojų estetinio jaus
mo, bet be tų pavyzdžių
gal jiems sekantis tvir
tinimas skambėtų kiek
perdėtai:
Draugas Saja atliko
dar vieną plagiatą: jis
kruopščiai nusirašė to
nemirtingo autoriaus sa.
kinėiius, kuriais pamar
gintos išviečių sienos vi
šame pasaulyje...
Panašiais riebiais ir
dar riebesniais išsireiš
kimais, kuriais nedrįs
tume užgauti mūsų skai
tytojų, "pastiprintas" jo
veikalas. Ypač jais pasi
žymi Vienuolė, naiviai
juos maišydama su die
vobaimingais
pasaky
mais. Matyt, K. Sajai ne
maža įtakos padarė "lais
vo žodžio" hipių skatologija, ir jis ją iškart asimilavo kaipo artimą sa
vo polinkiams ir kultū
rai...
Neigiamų bruožų,silp
nų vietų, minties vysty
mo klaidų Mamutų Me
džioklėje tiek daug, jog
sustosime čia pat, au
toriaus pasigailėję. Ta
čiau jisai pats, to ne
suprasdamas (kaip ir jo
mamutai), padarė du di
delius patarnavimus visiems lietuviams.
Mums išeiviams jis
prikišam ai įrodė, kad
mūsų veiksnių atsišauki
mai stiprinti solidarumą
turi būti išklausyti, nes
tai visos emigracijos gy
vybės ar mirties klausi
mas.
Anot Sajos, mamutai
išliptų iš balos (ir čia
tenka su juo visai sutik
ti), jei jie susitartų su
daryti grandį, paduoda
mi viens kitam rankas.
Bet dėl asmeniško pykčia, Dryžuotas atsisako
paduoti ranką Languo
tam, ir dėl tų vaikiškų
rietenų visi klimpsta vis
gilyn.
Tuo ir džiaugiasi ap
siputodamas sovietinis
propagandistas, užtikęs
tą mūsų pagrindinę silp
nybę. Dėkojam jam, dė
kojam. Gal pagaliau visuom enė, išgirdus kuo
jis taip džiaugiasi, su
pras ką reikia daryti, kad
sekantieji
sovietiniai

svečiai apsiverktų. Tiek
proto net ir mamutams
turėtų užtekti.
Baigiant tą groteską,
atidengiame kitą Sajos
patarnavim ą. Jisai visai
to nejausdamas, atnešė
laisvės žodį priespau
doje esantiems mūsų tau
tiečiams: mat jo simbo
lika tokia skysta, trigu
bai perkošta, kad iš gyvų
situacijų ir asmenų beli
ko tik šešėlių šešėlis.
Tuo būdu "spaudėją"
nebegalime ir atpažinti,
— ar jis kapitalistas,
diktatorius, demagogas
ar komunistas.

Dryžuotam
sušukus
laisvės protestą, publi
ka Vilniaus teatro salė
je pradėdavo ploti tiek
entuziastiškai, kad vei
kalas saugumo įstaigų bu
vo uždraustas vaidinti ir
dabar kruopščiai "taiso
mas".
Štai surakinto grandi
mis vergo manifestas:
Derva, derva... Jūs pa
tys — derva! Jūsų men
kystė! Jūs ne Šventes,
kretinai nelaimingi, jūs
letenos ieškot!...
Letėnos! letėnos! Kad
kiekvienas savo kuproj
pajustumėte nagą — kaip
vinį! Tik tada jus pritūpsit iš laimės — kaip
vištos, mindomos gai
džio! Tik tada rasit Šven
tę, kai turėsit ką garbin
ti! Kai abiem • rankom
nusitversit mamutui už
kulno ir galėsit bučiuoti
ir
bučiuoti kol nenuspirs!

Vargšas Saja! Jis dar
turi supratimą apie Lais
vę, nors ir sau pačiam
to nenori prisipažinti...

"BENDRUOMENES BAISO" BĖDOS
Lietuviškoji radijo programa
"Bendruomenės Balsas", Phi
ladelphijoje pasiskardendamas
kas šeštadieni per bemaž aš
tuoniolika metų atliko dideli už
davinį mūsų lietufiškame gyve
nime. Ir mm darbui atlikti ne
trūko talkininkų ir piniginės pa
ramos. Bet šiandien geradarių,
eilės sumažėjo ir tuo kelia ne
mažo rūpesnio.
Nuo 1964 m. sausio 3 d., ka
da buvo pradėta pirmoji bendruo
meninė radijo programa, j ją bu
vo įsijungę net 36 asmenys ir
dar visa eilė žmonių talkininka
vusių paskaitomis ir praneši
mais. Aišku, tokia darbininkų
santalka džiaugėsi ir didžiavo
si Philadelphijos lietuvių kolo
nija, pajėgdama brangokai at
sieinančią lietuviškojo žodžio
transliaciją išlaikyti, o' per ją
puoselėti bendruomeninę min
ti, stiprinti ryšius tarp seno
sios ir naujosios išeivijos, skie
pyti vienybę ir solidarumą lie
tuvių tarpe, supažindinti visuo
menę su mūsų kultūriniais lai
mėjimais, duoti gražios lietu
viškos muzikos garsų, žinių iŠ
vietos lietuvių gyvenimo ir t.t.
Ypatingai vertinome valandė
lės vedėjus ir redakcinio kolek
tyvo darbuotojus už jų ištvermę
bei pasiaukavimą šiam darbui.
Dabartiniam jos vedėjui Henri
kui Savickui pradėjus nusiskun,
dinėti pavargimu ir dairytis dar
bo talkos, netrukus pasisiūlė
grupė žmonių bendradarbiauti.
H. Savicko atžvilgiu jie pasiro
dė jam "nespecialistai" ir po
keletos pasitarimų reikalai ne
susiklijavo. Kitaip tarus, jam
buvo nepriimtini žmonės.
Yra Žmonių bijančių kriti
kos. Dirbantieji jos neišvengia.
Reikalinga ir opozicija, nes ne
visi mūsų darbai tobulu Mū
sų kultūriniai bendruomeninia
me gyvenime svarbiausiu daly
ku laikytina, tai nuoširdi talka
(atsidavimas visuomenei tarnau
ti, o ne ponauti), nes ji yra vi
sokeriopos darbo sėkmės lai
das. Kas turi gerą norą ir tau
tinės pareigos pajautimo jaus
mą, tas nesivaiko gudriagaiviavimo, išdidumo ir įsivaizduoto
pranašumo laipsnio, moka reikš
tis savo skirtybėmis — pažiūrų
priešybėmis, nuomonių Įvairy
bėmis ir k.
Dar nebūtų didelė bėda ieš
kant talkininkų programai su
daryti ar ją pravesti, bet da
bar visu aštrumu iškyla rei
kalas, kaip pinigą sukalti, —
kas šeštadieni šimtą su kaupu
dolerių su radijo stoties admi
nistracija atsiskaityti.
Kadangi lietuviškoji radijo
programa yra tiesioginėje LB
Philadelphijos apylinkės v-bos
priklausomybėje, ta i naujieji jos
pareigūnai sukruto reikalą gelbė
ti. Leido H. Savickui pasiieškoti
sau tinkamų bendradarbių pro
gramai pravesti (neminima apie
Redakcinio Komiteto sudarymą)
ir paieškoti žmonių, kurie su
tiktų sudaryti Bendruomenės
Balsui remti finansini komitetą.
Pirmomis gegužės mėnesio die
nomis buvo suformuotas toks ko
mitetas i kur{ i^jo: Algirdas Jo
nys pirm., Kazimieras Špakauskas ižd., Juozas Kananavičius
public relations (taip pranešta
per radijo), o nariais liko —
Juozas Ardys, Jonas Vigelis,
Bronius Majauskas, Stasys Mel
nikas ir Vytautas Sušinskas.Jie
vystys savo veiklą ir, žinoma,
kreipsis 1 visuomenę prašyda
mi piniginės aukos ir talkos.
Sutikim, kad vargais negalais
piniginiai reikalai pagerės, ar
kuri laiką bus jie aplopyti, bet
ar atsiras iš to finansams renati komiteto "specialistų", kurie
padėtų Henrikui Savickui (pro
gramos vedėjui) kelti visą dar
bo naštą ir nustumti jo nusi
skundimą nuovargiu, nors dali
niu sumažinimu. Ar iš to komi

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti
ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
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JUOZAS BUBELIS
teto bus surastas žmogus, ku
ris sutiktų Bendruomenės Bal
so turto (archyvo, muzikos plokš
telių, aparatūros ir {kalbėtų kal
bų t magnetines juostas)invento
rizaciją padaryti, o taip pat su
rastų visam tam tinkamą vietą
padėti, kad kur nedulkėtų ir ne
gestų, kaip dabar viskas mėto
si po užkampius. Juk ui bran
gus visuomeninis bei kultūri
nis turus. Didesnė archyvo da
lis šaukiasi patalpinama Lietu
vių Centriniam Archyve Chica
goje, Taigi, prie finansinių bė
dų kraunasi ir kitos, kurlųnušalinimui teks kai kam pakrutėti
ir tąją linkme. Ogi,ar dabar pra
vedamųjų programų ir jųturinlo
lygis jau deramai yra išneviliuotas? Ne. KarUis programos
kultūrinėn dalin {maišoma vie
šai nekeltini dalykai. Bėda, kad
mūsų lietuviškos institucijos vis
dar neišmoksu visas atsiradu
sias bendruomenines negeroves
slapčiau saviurpy spręsti neišnešant { šviesą, nes tuo kai ku
rie žmonės smarkiai pasipikti
na ir neretas nusigręžia nuo pra Somos aukos ir tokios pat pa
ramos teikimo, Pvz, ar vertė
jo LB Centro V-bos pirm. Br.
Nainio {kalbėtą magnetinėn juoston žodi paleisti per Bendruome
nės Balsą kur jis "švietė” radi
jo klausytojus apie JAV LB ta
rybos rinkimus įvykstančius nebe gegužės 16-17 dienomis, bet
dėl kitų pasimaišymo ir atsira dusių kontraversijų rinkiminė
se taisyklėse us bus {vykdyta
birželio 6-7 dienomis. Bflu ir
kitų neapdairių kyštelėjlmų kul
tūrinėje programos daly, kas
daugeliui programos klausytojų
nepatiko. Kai nėra Redakcinio
Kolektyvo, tai vieno žmogaus
rankos mostelėjimai nesunkiai
prastumia tą ar kitą nepagei
daujamą dalyką. O jei kas mė
gina po to vedėjui kritikos žo
di tarti, toks susilaukia atsa
ką — esi nespecialistas.
Peržiūrėtini ir laidotuvių di
rektorių pasigarsinimo sieksni
niai tekstai, lygiai kaip ir vers
lininkų skelbimai; pasitarus su
jų davėjais, juos reikia konden
suotesniais padaryti ir kur tam
bus nepasiduodama, mokesčio
tarifą žymiai padidinti.
Taigi, ir čia reikia žmogaus,
kurs sutiktų ne tik glausčiau
skelbimus suredaguoti, bet ir
naujų paieškoti, šių dienų mūsų
lietuviškos kultūrinės, o taippat
ir politinės institucijos išgyvena
savo fonduose pinigini trūkumą.
Tam yra {vairių priežasčių, tad
savo darbuose bei veiksmuose
plačioje visumenėje, būkime
daugiau apdairesni savo poel
giuose, solidarume, pakantoje
ir {vairiose gyvenimo ar bend
ro darbo situacijose sukalba
mesni su savo bendradarbiais,
tegu kitas ir nebūtų pagal pir
mojo norą — specialistas. Ne
tarkime, kad tam ar kitam dar
bui pristigome pakaitalų ar tal
kos, lygiai kaip ir pinigų, šian
dieną dar to nepritrūkome. Pir
miausiai ėmėme stokoti geros
valios žmonių visokeriopam
bendruomeniniam kultūriniam
darbui pirmyn varyti ir gyvo
tautinės pareigos jausmo supra
timo — vieno bendro gėrio bei
tikslo siekiant: tautinės vieny
bės ir negęstančiai išsilaikan
čios lietuvybės išsaugojimo
svečiose šalyse. Per anksti nau
jieji ateiviai ėmė pavargti,okiti mažiau besidomėti likimo
primestu mūsų tautos dalies
čia trapiu išeivišku gyvenimu
ateities perspektyvų šviesoje.
Kad ir šis Bendruomenės
Balsas — lietuviškos progra
mos radijo bangomis translia
cija — einanti prie tūkstan
čio kartų prabiltos ribos netu
rėtų perdaug susiaurėti ar su
žlugti atsiradusiose bėdose dėl
finansinių trūkumų. Blogiausiu
atveju
galt pereiti iš pilnos
valandos (pusvalandi išpūstam
tą "vandenėli", kurs dabar pil
noje transliacijos valandoje ne
reikalingai maišosi. Būna atsi
tikimų, kad redaktorius skun
džiasi trūkumu medžiagos vi
sai valandai užpildyti ir tada
leidZta daugiau muzikos gar
sų. O minutė savo gieda.
Malonu, kad po antrųjų ban
dymų susidarė vedėjui priim
tinas Bendruomenės Balsui rem
ti finansų komitetas, kurs rei
kia manyki, praplės savo veiklą
ir j jo turimo turto peržiūras.
Atėjusiems talkininkams taip

pat linkėtina nepristigti ištver
mės ir ryžto bevykdant užsimo
tus darbus ūme mūsų bendruo
meniniai kultūriniame lauke;

MOTINOS DIENA

DETROITE
Motinos diena Detroi
te šiais metais paminė
ta abiejų lituanistinių
mokyklų jungtinėmis jė
gomis. Paminėjimą Lie
tuvių namuose atidarė
LB Detroito apylinkės
pirm. inž. Jonas Gaižu
tis, savo žodyje sveikin
damas motinas ir vi
soms linkėdamas geros
sveikatos ir laimės.
Programos
pirmoje
dalyje pasirodė "Auš
ros" lituanistinės mo
kyklos 1 skyr. mokiniai
padainuodami
"Mes
esam
muzikantai".
Jiems dirigavo mokinys
Vincas Zebraitis. Po to
grupelė mokinių padai
navo tris daineles.
Vaižganto
vaizdelį
"Motina ir sūnus" atli
ko: Regina Juškaitė ir
Petras Vasiliauskas. Pa
sakotojai buvo: Edvar
das Vasiliauskas, Rūta
Misiūnaitė, Giedrė Sirutytė ir Juozas Raciukaitis. Brazdžionio eilėraš
čio "Motinai" pirmą pos
mą deklamavo Giedrė Sirutytė. Pranešėjais bu
vo: Petras Bitleris, Vir
ginija Pranėnaitė, Povi
las Strakšys, Rūta Mi
siūnaitė, Laura Alkevičiūtė ir Juozas Račiukaitis.
II-ros programos daly
je pasirodė LB lituanis
tinė mokykla. Vytės Ne
munėlio eilėraštį "Ma
mytei" deklamavo Asta
Šepetytė. Po to buvo su
vaidintas vaizdelis "Mo
tinai". Vaizdelį paruošė
ir mokyklos chorui diri
gavo mokyklos vedėjas
Kostas Jurgutis. Vaiz
delį skaitė šie mokiniai:
Darius Jurgutis, Rita Neverauskaitė, Darius Miciūnas ir Taura Zaran
kaitė. Be to mokiniai pa
šoko ir 2 tautinius šo
kius. Šokiams vadovavo
Česlava
Namanienė.
Akordeonu grojo Rober
tas Arlauskas. Pranešė
ja 8 sk. mokinė Rasa Že
maitytė. Vaizdelį atlie
kant gėles savo moti
noms prisegė: Saulė Bajalytė ir Rasa Žemaity
tė. Minėjimas baigtas
Tautos himnu. Minėjimą
suruošė LB apylinkės
valdyba.
•
KANDIDATAIS į
LB TARYBĄ Detroito
apygardoje yra išstaty
ti šie asmenys: dr. Kęs
tutis Keblys, Vytautas
Kutkus, Nijolė Šlepetytė, Algis Zaparackas, Jo
nas Urbonas, Algis Ru
gienius
iš Detroito ir
Antanas Klimas ir J. Dė
dinas iš Rochesterio.

• DETROITO LIETU
VIŲ NAMŲ DRAUGIJA
užpirko dar du namus au
tomobilių aikštės padi
dinimui.
A. Girnius

NEPAMIRŠKITE .
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
IR PARAGINTI
KITUS DIRVĄ
PRENUMERUOTIS

I.

L. .

PADĖKA

Jaunimo Žygio Už Ti
kėjimo Laisvę komitetas
nuoširdžiai dėkoja Vysk.
Valančiaus Lituanisti
nės
Mokyklos moki
niams, sudėjusiems iš
savo asmeninių lėšų (be
tėvų paramos) finansi
• jaunimo kongre nę paramą Jaunimo Žy
so ruošimo reikalu pra giui. Tai yra malonus,
eitą savaitgalį Clevelan viltis keliantis įvykis pade posėdžiavo lietuvių rodąs jaunimo nuotaiką
jaunimo organizacijų at ir dėmesį religinio lietu
stovai, sušaukti PLB jau viško
auklėjimo rei
nimo sekcijos. Sutarė, kalams.
kad II Pasaulio Lietu
Komitetas
vių Jaunimo Kongresui
ruošti vyr. komitetas
bus sudarytas vėliau iš
jaunimo
organizacijų
skirtų atstovų ir jo būs
tinė bus Chicagoje. Daug
laiko posėdžiaujant buvo
sugaišta
aiškinantis
bendradarbiavimo
su
Lietuva klausimu. Sutar
ta, kad PLB dar prieš
kongresą sušauks sim
poziumą,
išdiskutavimui to klausimo.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• HENRIKAS MACI
JAUSKAS, Dirvos lino
tipininkas., namuose su
sižeidė kairiosios ran
kos tris pirštus ir kurį
laiką negalės rinkti linotipu. Linkime grei
čiau jam pasveikti ir
grįžti prie darbo.
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stabiai, solistei giliai įsi
jaučiant.
Pačios rengėjos, akaiemikės skautės, dvejo
pai nuteikė susirinku
sius į minėjimą svečius.
Jų atlikto montažo iš
M. Pečkauskaitės veika
lo "Sename Dvare", žo
džių pynė, palydint Cho
3ino muzikai, visus ap
gaubė giliu rimtumu ir
msimąstymu. O vėleslė programos dalis, ku
rią
akademikės ir
Korp! Vytis atliko vaišių
metu, padainuodami t.n.
V. Mockutės sukurtus
kupletus iš mūsų dienų
jaunimo gyvenimo, visus
linksmai nuteikė.
Iš minėjimo mamytės
skirstėsi į namus gero
je nuotaikoje, savo duk
rų papuoštos pirm al
Akademikės išpildžiusios Motinos Dienos minėjime meninę pro
pavasario gėlių
gramą. Pirmoj eilėj iš kairės: M. Jokūbaitytė, V. Mockutė, M. Gruz- siais
žiedais.
"Tie žiedai bus
dytė. Antroj eilėj: D. Orantaitė, G. Matienė ir A. Muliolienė.
V. Bacevičiaus nuotrauka simboliu mūsų meilės
ir dėkingumo jums, ma
nė, kuri akompanuojant mytės", pasakė savo žo
p. Karsokienei, įspūdin dyje Clevelando akademigai padainavo keletą, tai kių skaučių pirmininkę
Gegužės 10 d., Cleve dienai pritaikytų dainų, Dalia Orantaitė.
(j)
lando skautės akademi- pradėdama giesme Avė
• Vysk. M. Valančiaus
kės Čiurlionio ansamb Maria. Solistės balsas
lit.
mokyklos mokslo metų
lio namuose surengė Mo clevelandiečiams taip ge
užbaigimas įvyks šeštadie
tinos Dienos minėjimą. rai pažįstamas ir visa
nio vakare, gegužės 23 d.
Dalį programos išpil da labai laukiamas, šį Programoje meninė dalis ir
dė solistė J. Daugėlie kartą skambėjo ypač nuo šokiai, šokiams gros Eug.
Svidersko vadovaujamas or
kestras. Prašomi visi mo4 kyklos draugai ir buvę mo
kiniai skirti tą vakarą suI sitikimui.

MOTINOS DIENA

• RASA UNGURAITYTE - VALAITIENE š.
m. gegužės 15 d. Cleve
• RITA ČYVAITĖ, lando Meno Institute ga
Clevelando
diocezijos vo Bachelor of Fine
gimnazijų sporto var Arts diplomą. Pagrin
žybose šuoly į tolį ir bė dinė meno šaka — ilius
gimuose pasiekė rekor tracija. Sėkmės jauna
dus, tuo laimėdama tris jai menininkei.
pirmąsias vietas.
• LIETUVIŲ
KALBO
• ALT S-gos Clevelan-' TYROS PROGRAMĄ įve
do skyriaus susirinkimas dus Chicagos Universite
įvyks š. m. birželio 7 d., te, kur Lietuvių Fondas
sekmadienį, 11:30 vai., Dir
įmokėjo reikiamą mokes
vos redakcijos patalpose. tį, dabar atsiranda rei
Bus renkama nauja sky
Viešnios skaučių akademikių suruoštame Motinos Dienos minėji
riaus valdyba ir tariamasi kalas stipendijų lietu
me.
V. Bacevičiaus nuotrauka
kitais skyriaus veiklos rei viams studentams, kan
didatams į lituanistikos
kalais.
Visi nariai maloniai kvie mokslus bei profesūrą.
čiami susirinkime dalyvau Moksle gerai pasiro
džius vėliau imtų finan
ti.
suoti pats universitetas,
bet pirmais metais sti
PAMALDOS Už
A. A. V. RAULINAITĮ
pendijos turi eiti iš lie
tuvių.
Lituanistikai puoselė
ti komitetas, — dr. G.
AND LOAN ASSOCIATION
Balukas, dr. A. Razma,
dr. E. Ringus, kun. dr.
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
J. Prunskis, A. Rėklai
INDĖLIUS.
tis, C.B. Oksas, ponia
Irena Žibąs, p-lė Elena
paprastus indelius moka
Bradūnas ir K.A. Girvilas, — kviečia lietuvių
Už įvairius taupymo certifikatus moka
visuomenę dabar suda
ryti bent dvi pirmąsias
stipendijas. įmokas pra
šoma siųsti stipendijų
sąskaiton, Lietuvių Fon
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
das, 6643 So.Maplewood
$20,000.00.
Avė., Chicago, 111.60629
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
arba tiesiog Chicago Sa
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
vings & Loan Assn.,
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
Gegužės 23 d., šeštadienį, 6245 So. Western Avė.,
didžiausias palūkanas.
7 vai. ryto, šv. Jurgio para Chicago, III. 60636, sąsk.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
pijos bažnyčioje bus laiko Nr. 59760-9.
mos šv. Mišios už A. A. Vy
Vienas kandidatas no
798 EAST 185th STREET
tautą Raulinaitį, tragiškai ri studijuoti ir gyventi
Telephone 481-8552
žuvusi prieš 2 metus.
Universiteto patalpose.
Susidaro didesni mokes
6712 SUPERIOR AVENUE
SUSITIKIMAS SU
čiai: mokslas, knygos,
Telephone 431-2497
KANDIDATAIS
pragyvenimas, ir jam
JAV LB Vl-sios Tarybos reikia stipendijos. Svei
13515 EUCLID AVENUE
rinkimuose Ohio anvgardoj kinami pirmieji lietuviai
At Superior — (Near Rapid)
turim 10 kandidatų. Vi kultūrininkai, padaran
Telephone 681-8100
siems idomu, kaiD jie išrin tieji pirmuosius įmokėkimo atveiu LB Taryboj jimus.
reikšis: kain jie supranta
Pasiteiravimus yra pa
Tarvbos uždavinius, ką jie darę šie studentai: Ri
sieks Bendruomenėj įgy mas Černius, Audrius
vendinti, kain iie žiūri į bu Plioplys, Juozas Pauliosimosios LB Valdybos bei nis, Vytautas Ramonis,
kitu instituciiu pareigas
LAIDOJIMO IŠTAIGA
Plioplytė ir
bei uždavinius ir kt. Susiti Ramutė
kimas su kandidatais ivyks Aleksandras Pakalniš
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
gegužės 24, sekmadieni, kis.
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
tuoj po 10 valandos pamal
dų naujosios lietuvių naraLicensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojainiios patalpose. įėjimas
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
IŠNUOMOJAMAS kam
laisvas ir visi kviečiami.
6621 Edna Avenue
936 East 185th Street
Kiekvienas galės ir pats barys Naujosios Parapi
361-1763
531-7770
klausti. Susitikima rengia jos rajone.
486-7729
abiejų apylinkių valdybos.

SUPERIOR
SAVINGS
5%

DELLA E. JAKUBS & SON

KVIEČIAME I TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos
leidykla isleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepaKartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCYCLOPED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
yra’ jau išleistas. Maloniai
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.
Clevelande prenumeratas
priima: Juozas Stempužis,
p. Balio Gaidžiūno krautuvėje 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, U>SA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

CUPOLA
REPAIRMAN
Malleable iron foundry

steady employment
in a well-established firm

good hourly rate
employe benefits
apply in person

The Fanner Mfg. Co.
Brookside Park
An Equa( Opportunity Employer

(37-39)

WANTED
JOURNEYMEN

FIXTURE BUILDERS
Mušt have job shop experience.
58 hour week.

O. & W. TOOL
ENGINEERING
15700 Dale

Detroit, Mich.

(1 Biock E. of Telegraph.
. 2 Blocks N. of Fenkell)

(313) 538-8200
Ask for Mr. Adams
(34-40)

NUMIZMATIKA
NUMIZMATIKA.
Autorius Jonas K.
Karys. "Aukselis"
JAV 1970. 340 di
delio formato psl.
Spausta klotiniame
(coated) popieryje.
Kalenkoro
įriši
mas. Kaina $ 15.
Tai jau trečias J.K.
Kario šio žanro moksli
nis veikalas.
Kas yra numizmatika?
Štai
autorius apie ją
pats paaiškina (psl. 115):
... mokslas apie pinigi
nius ženklus, monetas
bei kitus šio mokslo api
mamus visų tautų ir vi
sų laikų objektus, čia
įeina numizmatų (atseit,
tų ženklų ir objektų —
mano past.) glaudimas
rūšiavimas, saugoji
mas, išlaikymas, tyrinė
jimas; jų istorija ir prak
tiškas jų pažinimas. Tin
kamai ištirti seni numizmat. radiniai atskleidžią
daug žinių,praeities mig
lose dingusių ir neretai
ten ilgiems laikams už
mirštų"...
Knygoje nurodyta gau
si tuo klausimu litera
tūra.
Pati knyga susidaro iš
dviejų dalių.
I dalis —žodynas. Tai
tartum "mini" numizma
tikos klausimais enciklo
pedija. Čia paaiškinami
ne vien to mokslo termi
nai, bet paliečiama dau
gelio kraštų numizmati
ka, pradedat Biblijos
laikais. Šis skyrius ir
sudaro esminę knygos da
lį. Jis apima 201 psl.
II dalis — raštai. To
je dalyje autorius surin
ko po "vienu stogu" įvai
riomis progomis mūsų
periodikoje tilpusius nu
mizmatikos klausimais
io rašytus straipsnius.
Čia skaitome antraštes:
"Seniausieji lietuvių 'pi
nigai' — nuo gintaro iki
kiaunės
kailiuko, iki
'grivinos'."
Nuo 'ka
pos' ir grašio iki lito".
"Žygimanto Vazos 'auk
sinės lėkštės'. Itin ver
tingas straipsnis "Iš
skiriamieji ženklai lietu
viškoje numizmatikoje".
Nemažesnės vertės ir
kiti
čia
nepaminėti
straipsniai.
Be to, toje dalyje skai
tome ir du laišku: Dr.
Račkaus "žinyno" rei
kalu
ir atvirą laišką
spaudai.
Toje dalyje sutelktos
žinios padės skaitytojui
įžvelgti į Lietuvos nu
mizmatiką, neturint po
ranka to paties auto
riaus (o jis šioje apleis toje mokslinėje šakoje
yra tuo tarpu bene vienintėlis)
kitų veikalų
(Senovės lietuvių pi
nigai" ir "Nepriklauso
mos Lietuvos pinigai").
Numizmatikos teks
tą lobina ir ryškina apie
180 iliustracijų, rūpes
tingai sudarytų iš tūks
tančio dalių - dalelių.
Kiekvieno inteligento
bibliotekoje turėtų būti
vieta šiam turtingam vei kalui.
Autorius sako, kad tai
jo paskutinis šios moks
lo šakos išleistas vei
kalas.
Knygą jis baigia jaut
riais dedikacijos žo
džiais:
"Tau, amžinoji lietu
vių Tėvyne!"
N. Gintalas
Skaityk ir platink
DIRVĄ

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ĮTEIKĖ MEMORANDUMU
JUNGTINĖMS TAUTOMS
Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro dele
gacija, vadovaujama pir
mininko Bernardo Brizgio ir susidedanti iš Al
girdo Kviečio, Birutės
Kvietytės, RimoSukausko, Sauliaus Šimoliūno,
Stasio Šimoliūno, Mari
jono Snapščio, Lilijos
Vizgirdaitės, gegužės 11
d. susitiko su Jungtinių
Tautų Asamblėjos pir
mininke Angie Elizabeth
Brooks Rudolph, jos lan
kymosi Detroite proga,
ir įteikė memorandumą
dėl Lietuvos, Lavijos ir
Estijos nepriklausomy
bių atstatymo. Ji patarė
lietuviams sukelti pasau
lio opiniją dėl mūsų kraš
tų padėties. Anot jos vi
si maži kraštai turi eiti
kartu.
Pastebėtina jog lietu
vaitės buvo tautiniais rū
bais pasipuošusios.

matinių misijų šefų
žmonų garbei Ponia William P. Rogers ir Ladies of the Board of the
International Club.
• ALT S-gos Worcesterio
skyrius prašo pranešti, kad
siųsdamas centro valdybai
už 1969-70 m. nario mokes
tį $50.00 taip pat pridėjo
auką $50.00. Viso pasiųsta
$100.00.
Be to, iš skyriaus kasos
buvo paskirta $10.00 min.
Br. Balučio paminklo sta
tybai, o kitus $20.00 sudėjo
skyriaus nariai J. Plerys,
A. Zenkus, V. Pajeda, S.
Vaškelis, S. šiurkus, J. Vidūnas ir J. Matulevičius.
PAGERBĖ DAILININKUS
A. IR A. TAMOŠAIČIUS

Lietuvos atstovas ir p. O.
Kajeckienė balandžio 25 su
rengė Lietuvos Pasiuntiny
bėje Washingtone priėmi
mą menininkams, Antanui
Tamošaičiui ir Anastazijai
Tamošaitienei, pagerbti jų
suruoštos Kanados ambasa
dos patalpose parodos pro
ga. Priėmime, šalia meni
ninkų, dalyvavo Kanados
• JONAS KRUKONIS, ambasados patarėjas kultū
gyv. Patersone, N.J., riniams reikalams ir ponia
savo milijoninį turtą tes George Cowley, Amerikos
tamente užrašė Lietuvių Balso Lietuvių skyriaus bei
Fondui. Ta proga jis bu Washingtono lietuvių kolo
vo pagerbtas New Yor nijos atstovai.
ke suruoštoje LF vaka
Ponai Cowley, po priėmi
rienėje.
mo, atsiuntė Lietuvos atstoir p. O. Kajeckienei padė
• JULIUS PAKNIS ir kos laišką už priėmimą ir
P.W. VELEVAS, Schuy- vaišingumą. Laiške jie reiš
ler Savings & Loan Assn. kia pasigėrėjimą Pasiunti
of Kearny, N.J. vadovai, nybėje matytas dalykais ir
Dirvai paremti atsiuntė maloniai atsiliepia apie pri
po 25 dol., viso 50 dol. ėmime sutiktus -lietuvius.
Menininkai, Anastazija ir
Už piniginę paramą p.
Antanas
Tamošaičiai, kiek
p. Pakniui ir Velevui
vienas
po
vieną savo kūrinį,
Dirva nuoširdžiai dėko padovanojo
asmeniškai Lie
ja.
tuvos atstovui ir p. O. Ka
jeckienei.

• LIETUVOS ATSTO
VAS J. RAJECKAS, š.
m. gegužės 20 d. daly
vaus pagerbime Valsty
bės Sekretoriaus William P. Rogers, kurį
jam rengia diplomatinių
misijų šefai.
Gegužės 21 d. p. O.
Kajeckienė dalyvaus priėmim e Tarptautiniame
Klube, kurį rengia diplo

CHICAGO
VAKARAS LIETUVIŠKAI
KNYGAI PAREMTI
Gegužės 23 d. B. Pakšto
salėje ALT S-gos Cicero
skyrius rengia jo išleisto
sios Tumo-Vaižganto kny
gos Rimai ir Nerimai vaka
rą.

TERESEI GAŠKIENEI, p. VAŠKE
VIČIENEI IR GIMINĖMS, JŲ MOTINAI
MIRUS,
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ
REIŠKIA
MODESTAVIČIŲ ŠEIMA

TERESEI GAŠKIENEI, p. VAŠKE
VIČIENEI
IR GIMINĖMS, BRANGIAI
MOTINAI MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUO
JAUTĄ REIŠKIA IR KARTU LIŪDI

VIKTORIJA MORKŪNIENĖ

Skyriui šiame ėjime tal
kininkauja dailininkai: J.
Paukštienė, j. Pautienius,
B. Murinas, A. Rūkštelė ir
M. Stankūnienė, paskyrę
knygos leidimo fondui po
vieną paveikslą, šio vakaro
metu minimi paveikslai bus
išdalinti burtų kelių išskir
tiems laimėtojams.
Norintieji paveikslų pa
skirstyme dalyvauti malo
niai kviečiami nedelsiant
įsigyti pakvietimus (įėji
mas ir vakarienė — 5 dol.
aseminiu) ir rezervuotis
vietas telef. 354-3898.

TAU ŠIMTMETIS. KAI
LIETUVIAI GYVENA
CHICAGOJE
Turimomis žiniomis pir
mieji lietuviai: Jurgis Liut
kevičius ir Baltrus špokevičiai su šeimomis, Chicagoie
apsigyveno 1870 metais bir
želio mėnesį. Tuo būdu, šie
met, birželio mėnesį, sukan
ka 100 metų.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejus numato šį istori
ni įvyki, atitinkamai pami
nėti. Tad kreipiasi į visus
Chicagoje ir kitur JAV,
Kanadoe bei kitur gyvenan
čius lietuvius suteikti smul
kesnių žinių apie šiuos as
menis ar atsiliepti jų pali
kuonis.
Už suteiktas žinias Bal
zeko lietuviu kultūros mu
ziejus iš anksto nuoširdžiai
dėkoja. Muziejaus adresas:
Balzekas Muzeum of Lithu
anian Culture, 4012 W. Archer Avenue. Chieago. Jll.
60632. Tel. (312) 847-2441.

SAN FRANCISCO
GRAŽIAI PAVYKĘS
PAVASARINIS
KONCERTAS
š. m. gegužės mėnesio 9
dieną įvyko San Francisco
ir apylinkės lietuvių pava
sarinis pobūvis - koncertas.
Programą išpildė smuiki
ninkas Herkulis Strolia,
kuris smuiku pagrojo solo:
J. S. Svendsen Romansą,
Juozo Strolios Lietuvos At
siminimus (Souvenir de Lithuanie), H. Wieniawski
Romansą ir pabaigai E.
Mlynarski Mozurką. Akomponavo jo žmona. Visi mi
nėti dalykai smuikininko
buvo gražiai virtuoziškai
atlikti ir susirinkusiųjų il
gais ir nuoširdžiais ploji
mais palydėti. Tai buvo pir
mas Herkulio Strolios pasi
rodymas San Francisco lie
tuviams. Pobūvis-koncertas
įvyko čękoslovakų salėje,
San Mateo mieste, kuris
randasi maždaug 25 mylių
atstume nuo San Francisco.
Smuikininkas H. Strolia
neseniai apsigyveno San
Jose mieste esančiame tik
50 mylių nuo San Francis
co. Apie San Jose šiuo me
tu ir yra susispietę daugu
mas San Francisco lietuvių.
Pačiame San Francisco te
gyvena tiktai keletas asme
nų.
Koncerte dalyvavo ir San
Francisco albanų atstovai.
Buvo svečių ir iš Sacramento.

VLIKo vicepirmininkas dr. Bronius Nemickas, lankydamasis Detroite, p. šimoliūnų namuose turėjo
nuoširdų pasikalbėjimą su vienminčiais ir bendradarbiais. Sėdi iš kairės: Dr. Br. Nemickas, Marija
Sims, V. Šarka ir S. šimoliūnienė. Stovi: S. Šimoliūnas, E. Musteikienė, P. Dalinis, A. Musteikis ir
inž. J. Gaižutis.

GHIGAGAI REIKALINGI SENELIU NAMAI
Užpraeitąšeš tadienį, ti ir įrengti patogiai, o ir V. Vokietijoj, kur jai
Marąuette Parko para gyvenimo juose sąlygos pačiai, kaip gydytojai,te
pijos salėje įvyko dar turi būti nebrangios, lais ko darbuotis. Tose šaly
se šis reikalas taip su
bingas ir labai turinin vos.
Alvudo projektuojami tvarkytas, kad kiekvie
gas naujosios Alvudo val
dybos posėdis ir kultū seneliams poilsio namai nas sulaukęs pensijos
rinė popietė. Motinos die • nebus joki, kaip kas sa amžiaus darbininkas no
nos išvakarėse gražiai ko, "ubaginė". Ne! Tai riai eina į šen. poilsio
pagerbta Motina. Tuo lai bus Švedijos pavyzdžio namus, nes ten yra vi
paskutinių sais atžvilgiais puikiai
pagerbta Motina. Tuo rei kultūringi,
kalu kalbėjusi buv. mo technikos ir sanitarijos išlaikomas tik už savo
kyt. Z. Girdvainytė, ypač bei higienos reikalavimų gaunamą pensiją.
Valdyba nutarė: pagal
pabrėžė lietuvės moti pais ant įrengti poils io na
tradicija kapinių puoši
nos patriotiškumą, są mai. Be mėgamo užsiė
moningai pasireiškusįvi- mimo, kaip jau minėta, mo dieną gražiai pami
sais mūsų tautos kan seneliai čia turės ir kul nėti mūsų mirusiuosius
tūrinių pramogų už kiek padaryti iškylą į Forest
čios etapais.
Mokytoja Anelė Kir- vieno pensijos kainą. Reserve gojų, o sekan
vaitytė su savo moki Šiurpu dabar kartais gir čią dieną, sekmadienį,
niais, žavėtinai pui dėti senelių aimanas, Marąuette Parke suruoš
kiai, jautriai, motinos kad jų vaikai, kuriems ti kultūrinę iškylą su pra
garbei atliko dainų, dek jie viską "pavedę", jų kalbom, kult, filmais,
lamacijų ir kanklių mu pensijos čekį teduodą muzika, vaikų žaidimais
zikos montažą "Lietuvė jiems tik pasirašyti, vis ir vaišėmis.
Motina, Mamytė mano". ką sunaudoją savo reika
Baigiamajam žodyje
Kankliavo sesytės Bili- lams, o seneliai neretai dr. Adomavičius pri
tavičiūtės, Miniotaitės, blogesnėse už šunis sąly minė susirinkusiems (ku
gose
laikomi... Šunį, rių buvo virš 100 žmonių)
Stravinskaitė, Žeimytė
esą,
vaikai
išeidami ar kad kitų organizacijų pa
ir kt.
Dr. Adomavičius, sa- grįžę įnamuspaglamonė- vyzdžiu Alvudas projek
vo gražioje kalboje pa ją, paglostą, o senelį tuoja telkti geros valios
— tėvą ar motiną, pasi žmones padėti sutelkti
brėžė, kad žmogaus
amžiaus ilgumas priklau taikiusius "po kojų" rūs - reikalingas lėšas sene
so nuo jo gyvenimo bū čiai subarą, kad nešimai- lių namų statybai ir dė
do, sąlygų.
kodamas už atsilankymą
šytų...
Seneliai neturi būti iš Dr. Ona Vaškevičiūtė maloniai kvietė gausiai
traukiami iš įprastų gy pasakojo apie senelių lankytis Alvudo parengi
venimo sąlygų ir aplin poilsio namus Švedijoj muose.
(kp)
kos, nes naujose apylin
kėse, aplinkybėse ir są
lygose, kaip dažnai būna
su persodintu augalu —
seneliai pasijuntu slogiančioje atmosferoje.
Jie ilgisi savo artimųjų
draugų, jie liūdi ir nere
tai vienintėlis jų "dar
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
bas" beliekąs — lauki
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
mas mirties. O tai žu
domai veikia ir nuodija
ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
jų nuotaiką, pakerta juos
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1970 metų
Seneliams poilsio na
spalio 1 d.
mus turime statyti Chica
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
goje. Čia, iš kur sene
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio
liai į tuos namus ateis.
44103.
Namai turi būti išplanuo-

LIETUVOS KANKINIU
KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,
pasaulyje garsiausioje vietoje jau

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų
tarpe.

MIELAJAI TERESEI GAŠKIENEI.
JOS MYLIMAI MOTINAI MIRUS, NUO
ŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA
KAZIMIERA IR ALEKSAS LAIKŪNAI

Šių metų liepos 7 dieną
koplyčia bus dedikuota.
SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS
DEDIKACIJĄ.
Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FU N D
2701 W. 68 St., Chieago, III. 60629.

DIRVOS NOVELES
KONKURSAS

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 300 dolerių
premija
Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkursų skelbėjui
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmeųų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
perkeliama į ateinančius metus.
Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

