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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV ŪKINE BŪKLE
TARP KAPITALIZMO IR SOCIALIZMO
Teigiama, kad prezi
dentas Nixonas paskuti
niuoju metu daugiausia
yra susidomėjęs krašto
ūkinėm problemom. Ir
ne be reikalo! Jei nie
ko ypatingo neatsitiktų,
jo perrinkimas ar neperrinkimas priklausys
nuo 1972 metų ūkinės
būklės. Iš Johnsono ad
ministracijos jis pavel
dėjo infliaciją ir biudže
to deficitą. Su tom nege
rovėm Nixono adminis
tracija bandė kovoti ap
karpydama valstybės iš
laidas ir suvaržydama
kreditą. Pirmieji tųpriemonių vaisiai tačiau bu-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vo ne infliacijos sumaži
nimas, bet ūkinio gyve
nimo sustingimas ir be
darbių skaičiaus padidė
jimas.
Čia vertėtų pastebėti,
kad Nixonas laikomas
laisvo ūkio, kapitalizmo
šalininku. Tos sistemos
gynėjai, kurių žinomiau
sias nūdien yra Chica
gos universiteto profe
sorius Milton Friedman,
prezidento Nixono neofi
cialus patarėjas, teigia,
kad valstybės paskirtis
yra galimai mažiau kiš-

IR LOS ANGELES LIETUVIAI
DEMONSTRAVO
smerkė baisų Pakrantės
barbarų elgesį.
Protesto
nutarimai
persiunčiami Preziden
tui,
Vyriausybės na
riams ir Legislatūros va dovams. Nutarimai yra
šie: Prašyti UNO aukš
tąjį pareigūną pabėgėlių
reikalams princą Sadruddin Aga Khan tirti
reikalą ir veikti idant
lietuvis jūreivis ^mas
Kudirka būtų paleistas.
Reikalauti, kad JAV pre
zidentas išduotų įsaky
mą, suteikiantį politinę
prieglaudą Lietuviui jū
reiviui, ir pareikalauti,
Komiteto rūpesčiu su kad jis, jeigu dar gy
organizuotas 100 valan
vas, būtų sugrąžintas į
dų (dieną ir naktį) budė
JAV. Pareikalauti, kad
jimas su plakatais prie
prezidentas Nixonas pa
juodojo karsto (Human
vestų Valstybės Departa
rights) prie Federalinių
mentui visus faktus su
rūmų įėjimo. Čia vaikš
teikti Senato Užsienių
čiojo piketuotojai, dalin
reikalų komitetui, kuris
dami žmonėms aiškina
dabar investiguoja įvykį,
muosius lapelius. Šiame
kad visi faktai būtų žino
pastate yra ir Pakrantės
mi Amerikos visuome
sargybos šio rajono būs nei. Pareikalauti nuša
tinė. Budėjimas pasibai
linti Pakrantės sargybų
gė šeštadienį, gruodžio pareigūnus
tiesiogiai
5 d. Budėjimą baigus,
įveltus į neteisėtą išda
centrinėje miesto Pervimą lietuvio jūreivio,
shing Sąuare aikštėje bu naudojant jėgą, nuo JAV
vo surengtas didžiulis
Pakrantės sargybų lai
mitingas-protestas, ku vo.
ris vyko apie porą valan
Masiniai pasirašyta
dų. Čion suėjo per 1000 peticija dėl politinės aziasmenų, su plakatais. Bu lės teisių atstatymo J.A.
vo atneštas juodas kars
Valstybėse.
tas, simbolizuojąs tra
Bent pusė protesto mi
giškojo įvykio prasmę. tingo dalyvių buvo jauno
Jau anksčiau karstą ir ji lietuvių karta. Buvo as budėjimą nutraukė tele menų iš amerikiečių bei
vizijos pareigūnai.
pavergtųjų tautų visuo
menių. Tačiau čia jau, tų
Protesto mitingą pra
žmonių turėtų būti žy
dėjo inž. Kubilius, vė
miai
daugiau. Gal būt tai
liau vedė dr. Algirdas
buvo
informacijos stoka.
Avižienis, kuris karštai
Dr.
A.
Avižienis, stojęs į
smerkė komunistų neša
kalbėtojų
tribūną, jaunuo
mą pasauliui tironiją,
menės
patriotinio
paki
niekinančią žmogaus ver
limo
akivaizdoje,
pratybes ir veržimąsi į lais
keikdamas
komunistų
vę. A. Avižienis ragino
barbarybę, pelnė pasiti
rašyti vyriausybės at
kėjimą,
kurio jam imta
stovams,
reikalaujant
laisvės
pavergtiems neteikti.
Plakatų tekste buvo
kraštams, ir Lietuvai.
matyti
"Iškeisti Eustis į
Jis dėstė apie pragaiš
žuvį",
"Pakrantės
apsau
tingą laisvam pasauliui
ga
prekiauja
vergais"
ir
komunistų partijos veik
kt.
lą ir siekius.
Sekmadienį
juodas
Dar kalbėjo South Ga
simboliškas
karstas
bu
te assemblyman Floyd
vo
atneštas
įšv.
Kazimie

Wakefield, įvairių pa
ro
parapijos
bažnyčią,
vergtųjų tautų atstovai
ir Rūta Lee. Visi rėmė kur jis buvo per pamal
(expo)
protesto
reikšmę ir das.

Amerikos pakraščių
sargyboms (admirolas
Ellis,
jo talkininkai
Brown ir Brender ir lai
vo Vigilant kapitonas
Eustis) padarius nusi
kalstamą darbą prieš hu
maniškumą,
Genevos
konvenciją ir- Amerikos
laivo prevenciją prieš
svetimuosius,
išdavus
lietuvį jūreivį Simą Ku
dirką sovįętjį budeliams,
losangeliškiai
sudarė
ad hoc komitetą. Jo pa
vadinimas
Concerned
Americans fortherights
of political asylum.

tis į ūkinį gyvenimą. Pir
masis jos uždavinys yra
išorinis krašto saugu
mas, kurį seka išlaiky
mas teisės ir tvarkos vi
duje, kad apsaugotų pa
skirų piliečių gyvybę li
nuos avybę. Daug kam at
rodo, kad toji pažiūra
buvo labai naudinga 19tam šimtmetyje, tačiau
šiuo metu jau nebeati
tinka gyvenimo reikalaviiųams. Daugumas eko
nomistų šiandien laikosi
brito John Maynard Key
nes išvystytos apie 1930
metus teorijos, kad vy
riausybė savo išlaidų ir
mokesčių politika gali ir
turi paveikti ūkinę kon
junktūrą. Friedmanas į
tai atsako, kad visi ban
dymai paveiki konjuktū
rą galų gale pasirodė
esą nevykę. Net ir emi
sijos bankų nuošimčių už
paskolas pakėlimas ar
numažinimas neatneša
norimų vaisių, todėl vie
nintėlis daiktas kuriuo
administracija gali re
guliuoti ūkinį gyvenimą
yra naujų pinigų leidi
mas, kuris turėtų būti
mažesnis negu produkci
jos didėjimas ir tuo būdu
vestų prie kainų sumažė
jimo.
Bet visą tai lengviau^
pasakyti negu padaryti.’
Kainos Amerikos gyve
nimo praktikoje negali
mažėti, nes darbininkų
unijos išsireikalauja sau
daug didesnį atlyginimą
negu darbo produkcijos
padidėjimas pateisintų,
todėl gamintojai turi pa
kelti kainas, kas savoke
liu priveda prie vėl di
desnio atlyginimo reika
lavimo. Kadangi kitiįmonininkai negali samdyti
darbininkų už pigesnį at
lyginimą,
nors ir yra
bedarbių, kurie sutiktų
dirbti pigiau, tuo pačiu
nėra ir konkurencijos. O
konkurencija yra būtina
laisvo ūkio sąlyga, be jos
nėra laisvo ūkio.
Kennedy ir Johnsono
administracijos ragino
įmonininkus ir darbinin
kus laikytis nuosaikumo
įkalbinėjimu, Nixono ad
ministracija nuo tos
praktikos atsisakė. Ji tik
po susitarimo dėl naujo
atlyginimo tą susitarimą
analizuoja, konstatuoda
ma ar jis veda prie inflia
cijos ar ne. Daugumas su
sitarimų veda ir Nixonas, laukdamas artėjan
čių 1972 m. rinkimų, nu
tarė griebtis energinges nių priemoių.

Praeitą sekmadienį, gruodžio P d., visoje Amerikoje paskelbus gedulo dierJĮ, L.ttuviy Studentų Sąjun
gos centro valdybos rflpesčiuClevelando katedroje buvo suorganizuotos memorialinės mišios lietuvio jū
rininko Simo Kudirkos atminimui, kur dalyvavo virš pora tūkstančių lietuvių ir amerikiečių. Pamal
dų metu giedojo Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas komp. A. Mikulskio, ir iškilmės katedroje buvo
baigtos Lietuvos himnu. Viršuje dalis ansamblio dainininkų katedroje prie vargonų. Apačioje pirmąsias
eiles katedroje užėmę uniformuoti lietuviai skautai ir skautės.
J. Garlos nuotraukos

ĮTAMPA VAKARŲ VOKIETIJOS
UŽSIENIO POLITIKOJE

Vakarų Vokietijos už
sienio politika pastaruo
ju metu labai suaktyvė
jo. Pasirašytoji Mask
vos sutartis, paruoštas
Varšuvos susitarimas,
kurį šiomis dienomis
pasirašė W. Brandtas ir
W. Scheelis, E. Bahro
pradėtas pasitarimas su
Rytų Vokietijos vyriau
sybe, 4 didžiųjų posė
džiai dėl Berlyno, planuo
jamas dialogas su Čeko
slovakija — visa tai su
kėlė didelį aktyvumą vo
kiečių politinėje svarstysenoje. Laisvoji vo
kiečių spauda dvejopai
komentuoja šiuos Bon
nos politinius ėjinius. Da
bartinės koalicinės so
cialdemokratų - liberalų
vyriausybės šalininkai
gina Brandto - Sęheelio
užimtąją užsienio politi
Kalbėdamas praėjusį kos liniją, krikščionių
penktadienį New Yorke, demokratų
opozicinė
prezidentas
pranešė, spauda smarkiai puola
kad kovodamas su naf
vyriausybės sudarytas
tos ir jos produktų pa
sutartis ir vedamą Rytų
brangimu, jis panaikins
Europos
politiką. Pati
jos gamybos varžtus bei vokiečių tauta neturi gali
leis daugiau įvežti iš už mumo pasisakyti šiais
sienio (Kanados). Tai gyvybiniais klausimais,
būtų laisvojo ūkio prie
nes nei referendumas ne
monė, kuris reikalingas numatomas , nei vyriau
konkurencijos. Kitos rū sybei nepasitikėjimo opo
šies priemonė būtų rei
zicija neturi konstituci
kalinga kitoje srityje. Ne nio pagrindo iškelti. Vy
paprastai aukštą staty
riausybės
gyrimasis,
bos darbininkų atlygini
kad tautos dauguma pri
mą, tuo metu, kai šioje taria šiai politikai, nė
ra konkrečiai pagrįstas,
(Nukelta į 2 psl.)

STEPAS VYKINTAS
Dirvos spec. korespondentas
Europoje
nes tautai neduodama re
ferendumo keliu šio klau
simo nuspręsti. Opozi
cija turi pagrindo skelb
ti, kad jos pusėje yra
tautos dauguma, nes pas
tarieji kelių kraštų rin
kimai parodė, jog bal
suotojų dauguma pasisa
ko už krikščionių demo
kratų užsienio politiką.

Šiomis dienomis la
biausiai vokiečių politi
ką įtempė Berlyno klau
simas. Berlynas — vo
kiečių pasididžiavimas
ir širdis po II pasaulinio
karo liko pusiau suskal
dytas. Pagal naujausius
statistinius
davinius
2.134.256 gyv. priklauso
Vakarų Berlynui ir 1.
083.200 gyv. — Rytų Ber
lynui. Vakarų Berlynas
dar yra sukaustytas 4
didžiųjų karo laimėtojų
valdymu. Bonnos vy
riausybės politinis sieki 
mas — laimėti kiek ga
lint daugiau teisių Vaka
rų Berlynui, bet šitam
jos siekimui smarkiau
siai kliudo Ulbrichto Ry
tų Vokietijos komunisti
nė valdžia.
Didžiausia
politinė
keistenybė, kadUlbrichtas Rytų Berlyne gali da
ryti, ką tik nori, o V.

Vokietijos vyriausybė tu
ri dėl kiekvieno žings
nio skaičiuotis, kad Ulbrichtas su Maskvos pri
tarimu užšachuos. Taip
įvyko ir šiomis dieno
mis: V. Vokietijos krikš
čionių demokratų parla
mento frakcijos posėdis
Berlyne
susilaukė iš
Maskvos didžiausios kri
tikos ir pykčio, o iš Ul
brichto susisiekimo represalijų. Tuo tarpu įRytų Berlyną sugužėjo ne
tik faktinieji jo okupan
tai, bet ir visi okupanto
broliai "dainininkai", ku
rie traukia tą pačią
Maskvos
vyriausiojo
brolio, melodiją. Dėl Ul
brichto padarytų susisie
kimo represalijų kietai
protestavo 3 didžiųjų at
stovai Berlyne, bet dėl
Maskvos sušauktos Rytų
komunistinių valstybių
konferencijos niekas nė
pusės žodžio nepasakė.
Mat, šiuo būdu buvo pa
rodyta Vakarams Mask
vos vienybė ir galybė. į
konferenciją
susibėgo
visas Maskvos pakvies
tas komunistinis "eli
tas: valdžios viršūnės,
užsienių ir karo ministe
riai, komunistų partijų
bosai. Laimė, kad dar
tuo metų Briuselyje po
sėdžiavo NATO viršū
nės : užsienio ir karo mi(Nukelta į 2 psl.)
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AR REIKALINGA BALFO ŠALPA

VOKIETIJOS LIETUVIAMS?
UNROS ir IRO laikais BALF-as yra labai
daug padėjęs vargstantiems stovyklose lietuviams.
Jis rūpinosi lietuvių pabėgėlių maistu, apranga ir
net emigracine pagalba. Tuo metu veikė stovyklo
se BALFo komisijos, kurios skirstė BALFo gėry
bes. Tačiau, kada dauguma lietuvių išemigravo iš
Vokietijos, užsidarė BALFo įgaliotinio įstaiga Muenchene, likvidavosi komisijos ir BALFo šalpa buvo
vykdoma savotišku būdu: iš po skverno... Kas tą
skverną valdė, taip pat viešai nebuvo žinoma, atro
dė, kad jis buvo parapijų klebonų valdomas...
Šiandien Vokietijoje likusieji lietuviai dirba ir
uždirba, nes darbų yra pakankamai. Tačiau yra daug
lietuvių, kurie negalėjo išemigruoti dėl įvairių li
gų. Lietuvių ligonių Vokietijoje ir dabar yra gana
daug. Kas jais rūpinasi? Vokiečių įstaigos, kiek įs
tatymai verčia, jais rūpinasi. Tačiau tai nepakan
ka, kad ligonys galėtų pakankamai savo gyvybę ap
saugoti. Daugelis lietuvių mirė dėl sunkių materia
linių sąlygų, negaudami pakankamai paramos nei iš
vokiečių įstaigų, nei iš BALFo. Gautingo plaučių
sanatorijoje nemaža lietuvių gydėsi po 20 ir dau
giau metų tik dėl to, kad jų sveikata nebuvo rūpina
masi. Man rodos, kad mes būtume daug lietuvių iš
gelbėję nuo mirties, jei būtume laiku atėję jiems
į pagalbą. Kiek pažįstu Vokietijos lietuvių bendruo
menę, ir šiandien daugelyje stovyklų gyvena labai
vargstančių lietuvių, kuriems yra reikalinga ma
terialinė ir moralinė pagalba. Taigi BALFo šalpa
ir toliau Vokietijos lietuviams yra reikalinga. Ir
kiekvienas dosnaus lietuvio doleris BALFui yra mū
sų tautos fizinio išlikimo garantija.
Šiuo straipsneliu nenoriu angažuotis, kad tik
Vokietijos lietuviams tereikalinga BALFo šalpa.
Galimas dalykas, kad ji nemažiau reikalinga ir
Prancūzijos, Šveicarijos, Švedijos, Austrijos ar
kurio kito Europos krašto lietuviams. Gal ji reika
linga Azijoje, Afrikoje ar Australijoje. Visur, kur
tik lietuvis yra atsidūręs į sunkias materialines ar
moralines sąlygas, jis reikalingas geros širdies,
konkrečios paramos. Ten turi jį pasiekti mūsų šal
pos organizacijų reikiama pagalba.
Šiuo metu Vokietijos lietuviams be materiali
nių gėrybių labai stinga ir kultūrinių. Ypač stinga
lietuviškos spaudos ir knygų. Jei Balfas negali pa
kankamai aprūpinti spauda ir knygomis, tai reikfa
galvoti, kokiu būdu būtų galima šį svarbų uždavinį
išspręsti. Gal galėtų Balfui į pagalbą ateiti Lietuvių
Fondas ar kuri kita organizacija. Jei mes laiku ne
išspręsime šios problemos, tai lietuvybės užgesi
mas eis dar spartesniu tempu. Gelbėkime lietuviš
kąjį jaunimą, kol dar galime. Tai ir BALFas turė
tų tuo susirūpinti.
***
• D. BRITANIJOS Lietuvių Bendruomenės su
važiavimas įvyko spalio 24 d. Manchesteryje. Jį ati
darė Tarybos pirm. kun. J. Gutauskas. Prezidiuman
buvo išrinkti kun. J. Gutauskas ir J. Galbuogis.Su
važiavime dalyvavo 23 atstovai nuo 18 organizacijų
(atstovavo 2.273 nariams). Po sveikinimų ir prane
šimų buvo išrinkti valdomieji organai. Tarybospre
zidiuman: kun. J. Gutauskas — pirm., M. Bajorū
nas — vicepirm., D. Dainauskas — sekr. Krašto
Valdybon: J. Serafinaitė, K. Baublys, S. Kasparas,
J. Babilius ir R. Baublys. Revizijos komisijon: P.
Makūnas, M. Mineikienė, A. Kietys ir A. Jakima
vičius. Sėkmės bendruomeniniame darbe.
• VAKARŲ EUROPOS lietuvių vyskupas dr. A.
L. Deksnys organizaciniais katalikų reikalais lap
kričio pabaigoje lankėsi Anglijoje.
• MEMMINGENO katalikų parapijos klebonui
dr. J. Petraičiui pasitraukus iš pareigų, Augsbur
go vyskupas lietuvių sielovados dir. dr. prel. J.
Avižos pristatymu naujuoju klebonu paskyrė Tė
vą dr. K. Žalalį. Tėvas Klemensas K. Žalalis yra
gimęs 1918 m. lapkričio 23 d. Pakaniūkės viensė
dyje, Alantos vis., Utenos apskr. Mokėsi Utenos ir
Kretingos pranciškonų gimn. 1938 m., išvykęs iš
Lietuvos, teologijos mokslus studijavo Italijoje.
1941 m. įšventintas kunigu. 1947 m. Romos Šv. An
tano un-te gavo teologijos doktratą ir Bibliniame
institute — Šv. Rašto licenciatą. Kurį laiką gyveno
JAV ir dėstė įvairiose mokyklose šv. Raštą ir heb
rajų kalbą. Šiuo metu jis yra vysk* A.L. Deksnio
sekretorius ir Memmingeno apylinkės pirmininkas.
• MUENCHENO U-TO lietuvių kalbos dėsty
toja dr. Liucija Jurgutytė-Baldauf paruošė lietuvių
poezijos vertimų į vokiečių kalbą antalogiją, kurią
išleis viena Muencheno leidykla. Salia vokiškų teks 
tų bus ir lietuviški.
• "GIMTASIS KRAŠTAS" praneša, kad Darmstadto lietuvių bendruomenės susirinkime Vasario
16 gimnazijos mokyt, dail. A. Krivickas demonstra
vo tarybinius lietuviškus filmus, kurie "žiūrovams
labai patikę". Įdomu, kam labiau patiko: žiūro
vams ar Maskvos propagandistams?
• STUTTGARTE leidžiamas kun. K. Senkaus
biuletenis "Lietuvis" išspausdino G.Š. vedamąjį
"Lapkričio mėnesio mąstymai". Žinoma, mąstyti ga
li kiekvienas, kaip kas nori, bet bemąstant apie lap
kričio mėnesį, užmiršti svarbiausią Lietuvos isto
rijos faktą — Lietuvos kariuomenę ir jos šventę —
mums atrodo — būtų nebelietuviška.

ĮTAMPA V. VOKIETIJOS
UŽSIENIO POLITIKOJE
(Atkelta iš 1 psl.)
nisteriai. Tai šiek tiek
atsvėrė Maskvos ir jos
satelitų ataką prieš V.
Berlyną.
W. Rogers
prez. Nixono vardu pa
reiškimas, kad Berly
no klausimo tinkamas
išsprendimas yra Euro
pos ir pasaulio įtampos
sušvelninimo sąlyga, gal
šiek tiek Maskvos galvas
atšaldys. Tačiau maža
tėra vilties, kad Maskva
atsisakytų nuo savo pa
grindinio tikslo: Berlyno
pririšimo prie Rytų Vo
kietijos sferos. Maskvai
Berlynas
yra Trojos
arklys į visą Vokietiją.
Tai turėtų akių neuž
merkti
nei Brandtas,
nei Scheelis.
Ką ten Maskvos bo
šai Rytų Berlyne nuta
rė, net vokiečių spau
da nežino. Tik spėlio
jama, kad komunistų va
dai aptarė ne tik Berly
no, bet ir visos Europos
net Artimųjų Rytų klau
simus. Iš Maskvos spau
dos puolimų ir iš Ulbrichto kietos laikyse
nos reikia spręsti, kad
komunistų bosai yra nu
matę vesti atkaklią ir
kietą politiką Bonnos at
žvilgiu. W. Scheelio gra
sinimai, kad V. Vokieti
jos parlamentas nera
tifikuos Maskvos ir Var
šuvos sutarčių, jei bus
nedaromos nuolaidos iš
bolševikų pusės dėl V.
Beryno,
matyt,
nei
Maskvos, nei Ulbrichto
nenugąsdino. Taigi, dėl

ŪKINE BŪKLĖ
(Atkelta iš 1 psl.)
srityje yra labai daug be
darbių, prezidentas Nixonas
pavadino
"basic
wrong". Administracija
šioje srityje turi iš se
niau įstatyminių prie
monių, kuriomis galėtų
reguliuoti valdinių staty
bų kaštus. Ji galėtų val
dinių statybų parangą ati
duoti tiems, kurie įsipa
reigotų mažiau išleisti
už darbą. Žinoma, uni
jos prieš tai kovos ir to
kiu būdu dėl rezultatų ne
galima būti visai tik
ram. Tai vienas iš pa
vyzdžių, kaip sunku ir
norint grįžti prie seno
kapitalistinio pasiūlų ir
pareikalavimo dėsnio.
Demokratai iš seniau
jau reikalauja 'užšaldy
ti' kainas ir atlyginimą,
tačiau toji priemonė nė
ra tobula, juo labiau, jei
jos būtų griebiamasi da
bar, kai tarp atskirų pra
monės šakų darbininkų
atlyginimo yra niekuo ne
paremtas
milžiniškas
skirtumas. Už tat pre
zidentas tos priemonės
nenori griebtis. Ar ki
tom kapitalistinio ūkio
priemonėmis jam pasi
seks suvaldyti infliaciją
ir kartu sumažinti be
darbę šiuo tarpu dar sun
ku pasakyti. Pagerėji
mas reikalingas tuoj pat
o ne po 1972 metų. Todėl
atrodo, Nixonas, bent iš
dalies grįš prie pasku
tinių demokratų adminis
tracijų praktikos: vals
tybės išlaidų padidini
mo, nebijant biudžeto de
ficito. Ateinančiais me
tais jis žada pasiekti 25
bilijonus dolerių. Griež
tesnė kova su infliacija
gali būti atidėta po pre
zidento rinkimų.

V. Berlyno 4 didžiųjų
atstovai gal dar ilgai po
sėdžiaus, kol pasieks vie
nokiu ar kitokių rezulta
tų. Dabar, mat, jau pasi
darė moderni "taikos"
konferencijų taktika: il
giausiai posėdžiauti ir
nieko nepasiekti... Sako
ma, kad posėdžiai ir dip
lomatų važinėjimai yra
pigesni, negu karas.
Mus, užsieniečius,po
litinius pabėgėlius, domi'
na tik tas faktas, kad daj
bartinė vokiečių užsie
nio politika nėra pagrįs
ta didžiaisiais tautų ir
valstybių idealais: lais
ve, nepriklausomybe, tei
singumu, bet yra išplau
kusi iš asmeninio politi-

kų noro ramiai gyventi,
nenustoti įsigytų turtų ir
valdžios, o kas bus po
mūsų, tai nors ir tvanas,
nors ir visiškas Europos
ir pasaulio suraudonėjimas... Kovoja ne dėl di
džiųjų dalykų ir idėjų,
bet dėl smulkmenų...
Apie Rytų Vokietijos gy
ventojų laisvę ir Vokieti
jos suvienyjimą šian
dien bijo jau laisvais
vokietis kalbėti... Dar
šiek tiek drąsiau kalba
opozicija ir vokiečiai pa
bėgėliai iš Rytų, bet ir
jų kritika neišnaudoja vi
sų argumentų, kurie yra
ne tik Vokietijai, bet ir
visoms bolševikųpaverg
toms tautoms pagrindas:
teleidie Maskva visoms
jų valdomoms tautoms
laisvai, demokratiškai
apsispręsti dėl valdymosi būdų ir sistemos.

niekas nepareiškė. Vi
same pasaulyje net gy
vuliai yra apsaugoti įsta
tymais, o čia net piršto
niekas nepajudina kanki
namam žmogui padėti.
Reikia susisiekti su
Žmogaus Teisių Komi
sija Jungtinėse Tauto
se ir jei ji ligi šiol pa
ti nesusiprato, reikia jai
nurodyti jos pareigą šiuo
reikalu. Per ilgai ji ir
taip m iegojo ir negirdė
jo ar nenorėjo girdėti mi
lijonų kankinamų žmonių
pagalbos šauksmus Sibi
ro taigose.Šįkartą Sovie
tų S-gai nebus kaip išsi
sukti, nes perdaug žmo
nių matė visą šį baisų
įvykį. Taigi protestuoda
mi prieš Ameriką, pro
testuokime ir prieš So
vietų S-gą ir Žmogaus
Teisių Komisiją Jungti
nėse Tautose.
N.M.
Cleveland

laiškai Dirvai
BAISUS PAREIŠKIMAS
Kaip skelbia Naujie
nos, Katalikų Federaci
jos Kongrese, paminėjus
nelaimingojo lietuvio ra
disto Simo Kudirkos tra
gediją, kongreso daly
vis dr. Jerome pareiš
kė, esą: "išduotasis bu
vęs radijo operatorius,
tai kas galįs užtikrinti,
kad jis nebuvęs sovietų
šnipas?"
Naujienos sarkastiš
kai priduria: "taip lik
vidavo (dr. Jerome) biauriausį Amerikos istori
joje "keisą — grąžini
mą budeliams nuo jų pa
bėgusio
ir politinės
prieglaudos laisvės ša
lyje ieškojusio pabėgė lio lietuvio".
Ir vis dėlto toks bar
bariškosios
nuomonės
reiškėjas buvo išrinktas į tos organizacijos
valdybą.
Atrodo, kad mes stebimės, kaip atsiranda
laisvės šalyje tokių kre
tinų, kaip Pakrantės sar
gybos admirolas Ellis,
Brown ir komanderis
Eustis? Kodėl į žūstan
čio žmogaus šauksmą
"Help!" jie atsako su so
vietinio budelio talka.
O štai, va, Katalikų
Federacijos Kongrese,
atsakingo visuomeninin
ko pareiškimas yra kaip
išimtas iš NKVD irGPU
tekstų. Gėda!
A.S.
Chicago

PRIŽADINKIME ŽMO
GAUS TEISIŲ KOMI
SIJA JUNGTINĖSE TAU
TOSE
Paskutiniu m etų Ame
rikos ir lietuvių spaudoj
daug rašoma apie drą
saus bet nelaimingo lie
tuvio jūrininko, prašiu
sio politinio pabėgėlio
teisės Amerikoje grąži
nimą sovietams. Visuo
se didesniuose miestuo
se yra rengiamos pasi
piktinimo demonstraci
jos, rašomi laiškai Ame
rikos Prezidentui, sena
toriams ir kitiems val
džios pareigūnams. Vi
sur kritikuojama Ame
rikos valdžia, reikalauja
mi atleisti iš pareigų ir
nubausti prie įvykio pri
sidėję pareigūnai.
Prezidentas Nixonas
jau pavedė ištirti tą visą
įvykį ir užtikrino, kad
daugiau to nebepasikar
tos.
Tik labai skaudu,kad

visi lyg susitarę puola
Ameriką už politinio pa
bėgėlio išdavimą bet nė
žodelio neužsimena apie
pačio pabėgėlio likimą.
Jei jis dar tebekankinamas, gal galima būtų per
Tarptautinį Raud. Kry
žių jam palengvinti, o jei
jau nukankintas, tai vi
sam pasauliui pranešti,
kas yra XX amžiaus bar
barai. Juk Sovietų S-ga
neturėjo jokios teisės
reikalauti svetimo nors
ir okupuoto krašto žmo
gų išduoti ir dar labiau
žiauriai ligi apalpimo
sumušti ir lyg vergą ge
ležiniais pančiais suriš
tą iš s tempti tik dėl' to,
kad jis nenorėjo jiems
ilgiau vergauti.
Kokia gėda! Kokia šio
atominio amžiaus mora
lė! Sovietų S-gos įsaky
mu beveik mirtinai pri
muša nekaltą žmogų ir
dėl to net protesto jai

ba apie Lietuvą. 460 psl.
Redagavo dr. A. Gerutis.
Išleido Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas. Užsisa
kant tiesiog iš leidėjų 10
dol. Normali-veikale kaina
12 dol. čekius rašyti ir už
sakymus siųsti: Lithuanian
Independence Fund, Ine.,
87-80 96 St., Woodhaven,
N. Y. 11421.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

KALĖDINĖS DOVANOS
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, artė
jančių Kalėdų švenčių proga, siūlome specialai suda
rytus siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška do
vana Jūsų artimiesiems.

DOVANŲ SIUNTINYS 1 (1970).
3% jardo angliškos vilnonės geros rūšies kos
tiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene medžiagos
tinkamos moteriškam puikiam kostiumui arba dviem
suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui
eksportinės rūšies veluras arba wool Ir cashmere
medžiaga, 2*/2 jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1
nailono arba cottono išeiginiai marškiniai, arba bluskiutė, 2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba
nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina įskaičius muitų ir visas persiun
timo išlaidas yra $95.00.
DOVANŲ SIUNTINYS 2 (1970)
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu dėvi
mi nailono lietpalčiai, crimplene medžiaga dėl dviejų
puikių suknelių, vyriškas arba moteriškas megstukas, vilnonis arba acryleno, 31-4 jardo vilnonės kos
tiumui medžiagos su įrašu "all wool made in England”, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra $95.00.

Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus
rūbų siuntinius dalykus, kurie Lietuvoje yra labai
vertingi ir pageidaujami. Dirbtinio Mink (audines)
kailio paltui viršus 40.00, vilnonės gėlėtos skarelės
5.00, vyriški arba moteriški nertiniai 12.00, nailono
marškiniai 8.00, nailono lietpalčiai 11.00, gėlėtos nai
lono skarelės $2.00, nepermatomo nailono suknelei
11.00, puikūs vilnoniai moteriški šaliai, 9.00, ir kita.

Už $36.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specia
liai parinktų produktų. Priimame užsakymus auto
mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos apa
ratams, persiunčiame pinigus ir t.t.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras),
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2 ENGLAND,
TELEF. 01 739-8734.
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EIIGENIIUS A. BARTKUS

Inž. Eugenijus A. Bartkus

"Baigdamas dvyliktuo
sius metus, kaip Ameri
kos Lietuvių Tarybos
Valdybos (anksčiau ko
miteto) narys ir trečiuo
sius metus — josios pir
mininkas, aš iš ALTos
veiklos nepasitraukiu vi
siškai. Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga ma
ne palieka direktoriate.
Mano paties ir mano įs
taigos paslaugos yra vi
sad atviros ALTos dar
bams..." kalbėjo Eugeni
jus Algimantas Bartkus,
šįmetiniame ALTos di
rektorių suvažiavimo po
sėdyje.
Jo, E. Bartkaus, visad
ramus šiltas žodis, ap
valdyta mintis ir logiš
kos darbo išvados ar siti
lymai
naujiems
ėji
mams, visus bendradar
bius nuteikia tolesniam
darbui ir naujoms pas
tangoms. Visi ALTos val
dybos nariai, galima tar.
ti, gėrėjosi esama dar
bo nuotaika ir savitar
pio santykiais. Ir štai jo
pareiškimas, kad iš val
dybos pasitraukia! Suva
žiavimas, sutikdamas su
šiuo faktu, išrinko atei
nantiems metams valdy
bą be E. A. Bartkaus.
Šia proga norima pa
žvelgti į E. A. Bartkų,
kaip visuomenininką ir
politiką bei iškelti kele
tą
momentų,
kurie
ALTą, kaip instituciją,
siekiančią Lietuvai lais
vės, sutvirtino ir stip
riau savyje ir visoje pla
čiojoje Amerikos lietuvijoje apjungė.
E.A. Bartkus mokėjo
statyti klausimus ir duo
ti uždavinius, vertinda
mas juos grynai Lietu
vos laisvės požiūriu. To
dėl, nežiūrint to didelio
ALTą remiančių organi
zacijų bei jojo direktoriatą sudarančių asmenų
įvairumo, susiklostė dar
ni darbo nuotaika ir san
tykiavimas. Toji nuotai
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ka išryškėjo ir vainika
vo 1969 metais įvykusį
didingą ALTos kongre
są Detroite.
E. A. Bartkus atėjo į
pirmininkus su naujes
ne darbo sistema, siūly
damas kiekvienam val
dybos nariui įsijungti į
bent vieną darbo sritį.
O tų sričių surasta maž
daug tiek, kiek valdyba
turėjo narių! Ir jei pir
maisiais metais dar gir
dėjosi bendrinių pareiš
kimų — dirbau, kiek m a
no jėgos leido, tai pas
tarųjų metų suvažiavi
mo posėdžiuose jau bu
vo skaitomi atskirų dar
bo sričių pranešimai, iš
anksto paruošti raštiš
kai. Suvažiavimo daly
viai galėjo susidaryti
vaizdą, kur ir kas buvo
bei yra daroma ir kur
dar galima daugiau ar ki
tokiu būdu padaryti. O
bendroji išvada, kad val
dyba darbinga ir plačia
šakė, džiugino visus da
lyvius .
Suvažiavimo dalyviai
gėrėjosi pranešimais,iš
kurių ryškėjo, kokiu rū
pestingumu ir pastoviu
dėmesiu, E.A. Bartkui
vadovaujant, buvo s anty
kiaujama su JAV vyriau
sybės atstovais ir insti
tucijomis, senatoriais,
kongresmanais. O taip
pat kokie santykiai su ki
tų bendro su mumis liki
mo, ypač Pabaltijo kraš
tų atstovais. Lygiai ko
kie šilti ir draugiški san
tykiai ir bendras dar
bas su Vyriausiuoju Lie
tuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu.
Tad, vadinkime, E.A.
Bartkų išeinantį mažam
poilsiui, atostogoms. O
jųjų metu nuoširdžiai
linkėtina geriausios sėk
mės tiek jam asmeniš
kai, tiek jojo šeimai! Jo
jo pareiškimas mus, lie
tuvišką visuomenę, guo
džia: "išeinu tik laiki-

BALFO ATEITIS - ATEITIES KARTOSE
Tokiu šūkiu ir tokioj
nuotaikoj praėjo 15-sis
Balfo seimas, kuris įvy
ko š.m. lapkričio 27-29
dienomis, Lietuvių Pilie
čių D-jos salėje, Boston,
Mass.
Šį neeilinį Balfo sei
mą galima skirti į pen
kias dalis: 1) Seimo išva
karėse lapkričio 27 d.,
penktadienį Lietuvių Tau
tiniuose Namuose įvyko
Balfo direktorių posėdis
ir susipažinimo vaišės.
2) Šeštadienį Balfo atsto
vų posėdžiai, 3) naujai iš
rinktų direktorių posė
dis ir centro valdybos
rinkimas, 4) banketas koncertas ir 5) sekmadie nį pamaldos lietuvių baž_
nyčioje.
Seimas pradėtas invokacija, JAV ir Lietuvos
himnais. Prezidiumą su
darė Valerijonas Šim
kus, pirmininkas, Emili
ja Čekienė ir Marija Ru
dienė vicepirmininkės,
į sekretoriatą išrinkti:
Juozas Bagdonas, E. Juciūtė ir A. Škudzinskas.
Balfo pirm. kun. V.
Martinkus paskaitė mi
rusiųjų Balfo darbuotojų
pavardes,
kviesdamas
pagerbti jų atminimą su
sikaupimo minute, iš ku
rių itin pažymėtini daug
nusipelnę ilgametis cent
ro valdybos iždininkas
Antanas Senikas ir S.
Čerienė - Mulks.
Seimą žodžiu sveikino
Lietuvos garbės konsu
las adv. A. Shallna, E.
Cibas ALT centro ir Bos
tono skyriaus vardu, Bos
tono LB pirm. A. Mat
joška, kuris itin pažymė
jo tris sąvokas: džiau
giamės, liūdime ir nepa
lūžkime. Sveikino visuo
menininkas A. Škudzins
kas ir k.
Raštu sveikino vysk.
A. Deksnys, vysk. V,
Brizgys,
Diplomatijos
Šefas S. Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas, gene-

EMILIJA ČEKIENĖ

ralinis konsulas New
Yorke A-. Simutis,LRKF
pirm. L. Šimutis, LB
Taryb. pirm. Kamantas,
ALTS-gos
pirm.
T.
Blinstrubas ir k.
Nominacijų komisiją
sudarė: A. Trečiokas,
Kareiva, Čaplikas ir A.
Matjoška. Rezoliucijų:
dr. T). Jasaitis, dr. A.
Škėrys ir E. Čekienė.
Mandatų komisiją jaunie
ji atstovai.
Seimo pagrindiniai kal
bėtojai buvo dr. D. Ja
saitis ir dr. E. Armanie
nė. Dr. Jasaičio kruopš
čiai paruoštą paskaitą
pirmininkui V. Šimkui pa
siūlius seimas pageida
vo išsiuntinėti visai mū
sų spaudai, kad galėtų su
sipažinti bei apsvarstyti
galimai didesnis lietuvių
skaičius. Dr. E. Arma
nienė padarė išsamųpranešimą iš savo kelionės į
Turkiją, kur Ji rūpinosi
iš sovietų vergijos į lais
vę pabėgusių Bražinskų
reikalais kaip advokatė
ir kaipo Balfo atstovė.
Tarp kitko ji sakė: "Tuo
laiku
buvau autobuse
Šveicarijoje
gydytojų
ekskursijoje. Staiga vie
nas gydytojas, ne lietu
vis
skaitydamas laik
raštį ir sako man: Ele
na, žiūrėk, ką tavo bro
liai padarė Turkijoj. Ir
padavė man laikraštį. Ki
tas sako, gal tu, būdama
advokatė, važiuosi jų gel
bėti. Aš susijaudinau
ir ėmiau planuoti nuo
ko ir kaip pradėti. Nuvy
kau į Romą, kur buvo
dar vienas newyorkietis
adv. R. Tar ant ir j į kon
taktavau. Čia tarėmės
su Diplomatijos Šefu S.
Lozoraičiu, telefoninius
pasikalbėjimus turėjo
me su New Yorku, suži
nojome, kad Vlikas nu
siuntė savo atstovą R. Ke zį. Gavome Rom oje pasi
matymą su Turkijos am
basadorium, kuris mūsų
važiavimui į Turkiją pri
nai, kai paauginsiu savo tarė. Taip ir nuvykom.
šeimą ir įstaigą, vėl ga Čia ji papasakojo visus
lėsiu aktyviai prie ALT kelius, kurie ją nuvedė
veiklos prisidėti". Juo iki susitikimo su Pranu
labiau tas pareiškimas ir Algirdu Bražinskais.
yra guodžiantis, nes E.
Dr. Armanienė tą ke
A. Bartkus ir šiandien
lionę
atliko savo lėšo
likosi įsipareigojęs su
mis. Ne pirmoji jos ilga
naujuoju ALTos pirmi
kelionė į svetimus kraš
ninku, dr. K. Bobeliu
dirbti, konsultuoti ir jį tus nelaimėn patekusių
pristatyti tiek Washing- lietuvių reikalais. Todėl
ją, kaip ilgametę Balfo
tono politiniuose diplo
darbuotoją, kuri gyven
matiniuose sluoksniuose
tiek kituose jo darbo ba dama Baltimorėje, Md.
aktyviai dalyvauja Bal
ruose. Šis talkininkavi
fo
posėdžiuose savo lė
mas taip pat yra gražus
šomis
kas mėnesį atvyktauraus visuomenininko
dama
į
New Yorką. Ji
asmenybės bruožas.
taip
pat
nemokamai
rūpi
Baigiant šią apybrai
nasi
lietuvių
testamenti

žą, menasi E.A. Bart
niais
palikimais
per
Bal

kaus mintis, pareikšta
fą,
dėl
kurių
jai
tenka
ALTS dvidešimtmečio
veiklos proga: "Mano di Amerikos teismuose su
sidurti su okupanto at
delis noras, kvietimas ir
linkėjimas, kad kuo dau siųstais advokatais. Sei
mas, įvertindamas dr.
giau jaunų žmonių turė
Elenos Armanienės nuo
tų laimės ir progų įsi
suteikė jai Balfo
pelnus
jungti į visuomenininkų
direktorės titugarbės
gretas ir nuoširdžiai rū
lą.
pindamiesi bendraisiais
Balfo pirm. kun. V.
reikalais, padėtų ki
Martinkus
apibudino sa
tiems ir ugdytų save".
Tą mintį jis pakartojo ir vo veiklą nušviesdamas
laimėjimus ir nesėk
šįmetiniame ALTos su
Antanui Senikui
važiavime. O nereikia be mes .
mirus,
iždininko
parei
sakyti, kad paties pareiš
gas
ėjęs
dr.
A.
Skėrys
kėjo nueitasis visuome
pranešė Balfo iždo sto
nininko kelias, prade
dant ALTS Chicagos sky vį, pažymėdamas,kad au
riaus sekretoriumi ir kotojų skaičius nemažė
baigiant Amerikos Lietu' ja. Balfo reikalais kalbė
jo generalinis sekreto
vių Tarybos iškiliu pir
rius
A. Dzirvonas ir rei
mininku, yra gražus vi
kalų
vedėjas
kun. P. Geissiems pavyzdys.

čiūnas,
pabrėždamas,
kad Balfas ne tik šelpia
į vargą patekusį lietuvį
materialiai, bet ir mo
raliai tuo suteikia vilčių
ir jėgų pakelti vargą,
nugalėti nesekmes.
M. Rudienė pranešė
apie Studentų Šalpos Ko
misijos
padarytus to
klausimo sprendimui žy
gius. Mikas Klimas pa
skaitė revizijos aktą. Sei
mo diskusijose svarsty
ta pagyvinti neveiklius
Balfo skyrius įtraukiant
jaunųjų jėgų, kuo itin pa
sižymi Chicagos ir New
Yorko skyriai. Seimo me.
tu iš įvairių vietų buvo
įteikta aukų apie 30 tūks
tančių dol., kas rodo, kad
mūsų jautrumas nelai
mėn patekusiam broliui
nemažėja.
,5
Seimo darbotvarkė tu
rėjo būti trumpinama dėl
protesto demonstracijų,
vykusių tą dieną Bostone
dėl iš Rusijos vergijos
pabėgusio ir vėl grąžin
to sovietiniam budeliui
tiesiai į nasrus Simo
Kudirkos, kur dalyvavo
ir seimo dayviai. Grįžę
iš protesto apie įvykį pa
darė pranešimus dr. E.
Armanienė ir jaunas dr.
Kundrotas.
Išrinkti Balfo 32 direk
toriai įskaitant ir orga
nizacijų deleguotus. Pri
imta visa eilė rezoliu
cijų, kurios bus paskelb
tos vėliau. Perskaityta
ir priimta anglų kalba re
zoliucija JAV preziden
tui Nixonui, senatoriams
ir kongresmanams reiš
kiant protestą dėl Simo
Kudirkos įvykusios trage
dijos.
Seimui pasibaigus įvy
ko direktorių posėdis’ ir
centro valdybos rinki
mai. į Balfo centro val
dybą išrinkta: kun. Vac
lovas
Martinkus
pirm., dr. Elena Arma
nienė, Emilija Čekienė,
Stasys Dzikas ir dr. Do

mas Jasaitis vicepirmi
ninkai, Albinas Dzirvo
nas, generalinis sekre
torius, dail. Juozas Bag
donas sekretorius ir dr.
Antanas Škerys iždinin
kas.
Į revizijos komisiją
Mikas Klimas, Antanas
Reventas ir Vytautas Vai
tekūnas .
Po dviejų dienų įtemp
to darbo, šeštadienio va
kare buvo koncertas banketas, kurį savo atsi
lankymu Ir lietuviams
skirtu šiltu žodžiu pa
gerbė naujai paskirtas
J.E. arkivyskupas Humberto S. Medeiros.
Koncerto programą at
liko solistas B. Povilavičius, sol. D. Mongirdaitė-Richardson ir S.
Liepas, akompanuojant
muz. J. Kačinskui. Ban
kete maldą sukalbėjo
prel. dr. V. Balčiūnas,
įžanginį žodį tarė Bal
fo Bostono sk. pirm. Mučinskas, garbės svečius
pristatė adv. J. Griga
lius. Kalbėjo Liet, gar
bės konsulas adv. A.
Shallna, dr. Armanienė,
Šv. Petro par. klebonas
A. Baltrušiūnas, Balfo
centro valdybos pirm,
kun. V. Martinkus ir gar
bės svečias J.E. H.S.
Medeiros. Dalyvavo apie
300 žmonių. Užbaigiamą
jį šios retos šventės pro
ga žodį tarė to vakaro
komiteto pirmininkas A.
Matjoška.

Pažymėtina, kad šia
me seime nesimatė kar
tų skirtumo, nes jame
dalyvavo senosios kar
tos veikėjai: A. Trečio
kas, E. Paurazienė ir
daug kitų. Iš jaunosios
kartos aktyviai reiškėsi
D. Bobelienė, G. Čepas,
B. Banaitis ir kiti, kurių
deja, negaliu pavardė
mis išvardinti. Ir natū
ralu, kad Balfe, kur ten
ka šelpti įvairių pažiū
rų, įvairaus amžiaus lie~
tuvius, veikėjų tarpe vy
rauja nuoširdumo ir mei lės dvasia.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
ŠIOS VILTIES IŠLEISTOS KNYGOS!
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. Kietais viršeliais. 526 psl.......... $6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos
žlugimo. 408 psl.............................................. $5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų
okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdodomi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.............................................................. $3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu

................. dol. ir prašau atsiųsti man:

egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ
egz. AGONIJA
egz. REZISTENCIJA

?■

$

................ egz. DRAUGAS DON CAMILLO $

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

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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Dr. A. Butkus

ŠIANDIENINĖ LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA
Ne tik madinga, bet ir
labai aktualu jaunimo
problemas nagrinėti. Šia
liga sergame ne tik mes,
lietuviai, bet ir visas pa
saulis. Net ir iš už gele
žinės uždangos ateina
žinios, kad ir ten jauni
mas "maištauja". Tam
yra nepaprastai daug
priežasčių ir jų tiksliai
išnarplioti beveik neįmanoma, ypatingai trumpo
rašinio formate.
Užtat džiaugsmas apsaldo širdį, kai jauni
mas vietoj "maištavi
mo" pats įsijungia pozityvion (ir mums su
prantamos formos) veik
lom Toks šviesus jau
nimo lietuviškos veik
los pasireiškimas pra
žydo visu jaunatvišku
gražumu Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų
Sąjungos (ŠALSS) suva
žiavimo metu Clevelan
de lapkričio 26-28 dieno
mis,
demonstruojant
prieš lietuvio jūrininko
Simo Kudirkos išdavim ą
Sovietams. Šios lietuvių
studentų stebėtinai gerai
pasisekusios
akcijos
vyksme galima įžiūrėti
keletą momentų:
1. Lietuviai studentai
šią demonstraciją orga
nizavo ir pravedė savis
toviai ir spontaniškai,
jos idėja užsidegdami ir
ją įgyvendindami jau
nuolišku entuziazmu.
2. Demonstracijai pa
sirinkdami penktadie
nio, o ne šeštadienio ry
tą jie nedviprasmiškai
parodė "senimui", kad ir
be jų pagalbos kartais
nori ir gali išsiversti....
Tiesa, šiuo atveju labai
užgirtina kai kuri vyrės niųjų pagalba užkuli
siuose, nesistengianti nu
slopinti bei užtemdyti
jaunesniųjų iniciatyvos.
Ypačiai ryški buvo Tėvy
nės Garsų vedėjo J. Stem
pužio
ir Senatoriaus
Saxby specialaus asisten
to inž. R.' Kudukio talka
organizuojant studentų
delegacijos pasimatymą
Baltuosiuose Rūmuose
Washingtone.
3. Lietuviai studentai
sugebėjo ne tikpačiąde
monstraciją gerai pra
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vesti, bet taip pat užmegsti glaudų ir efektin
gą ryšį su šio krašto
spauda, radiju, televi
zija bei vyriausybės at
stovais.
4. Studentų demons
tracija šiuo reikalu bu
vo viena iš pirmųjų JAVse, jeigu ne pati pirmo
ji.
Tad nenuostabu, kad
po šio įvykio, jau tvirti
nama, kad ŠALSS su
važiavimas Clevelande
išjudino studentus, juos
atgaivino ir kad pastarie
ji jau pradeda naują erą
lietuviškoje bendruome
nėje.
Mūsų kuklia nuomone
lietuvis studentas visa
dos buvo gyvas ir jaut
rus svarbiesiems lietu
vių tautos reikalams.
Tik kartais jis per mažai
turėjo progos savisto
viai pasireikšti tų rei
kalų gynime. Tiesa, dar
ir per mažai jis gaudavo
paramos tarporganizacinėje veikloje. Tai, žino
ma, atskira tema, prie
kurios tikimės sugrįžti.
Šiandien norim e tik
pasidžiaugti su naujai at
siradusiais optimistais,
kurie sugeba įžiūrėti
tarporganizacinėje lie
tuvių jaunimo veikloje
Renesansą. Tas ypatin
gai mus džiugina ir dėl
to, kad dar taip neseniai
buvo laidojama Studentų
Sąjunga, buvo nurašinėjamas lietuvio studento
noras įsijungti bet ku
rion lietuviškon veiklon.
Juk dar vos prieš metus
jaunimo vicepirmininkė
sakėsi
nežinanti į ką
kreiptis, su kuo kalbėti,
kad užsukti tarporganizacinę mašiną jaunimo
kongreso
reikalais...
Tiesa, tuo laiku ir lie
tuviškos spaudos pusią
piuose nemaža buvo nu
siminimo ir nevilties.

PERNAI KAI KAS
NORĖJO LSS
PALAIDOTI
1969 lapkričio 15 d.
Akademinių Prošvaisčių
tuometinis redaktorius
Aleksandras Pakalniš
kis, Jr. konstatavo, kad

1$ kelionių po Vespucio žemes (1)

Lietuvių Studentų Sąjun
ga jau priėjo liepto galą.
Tam paliudyti jis išvar
dino keletą priežasčių,
jų tarpe SALSS Centro
Valdybos (buvusios) bei
skyrių veiklos užmigi
mą ir, atrodo, pagrįstai
būkštavo, kad kažkas no^
rįs ją (Sąjungą) skubiai
ir mandagiai palaidoti.
Tuoj po to ir Draugo ve
damajame (1969 m. gruo
džio 12 d.) buvo svarsto
mas "Pasimetimas uni
versitetuose ir Lietuvių
Studentija". Straipsnyje
konstatuojama, kad mes
turime gražaus studen
tiško jaunimo ateitinin
kuose, skautuose, neolituanuose, santariečiuose ir prieinama išvados,
kad:
"Reiškia
mūsų
studentas mėgsta ideolo ginęs organizacijas ir jo
se darbuojasi". Su šiuo
Draugo vedamuoju var
gu ar galima visiškai su
tikti, nes:
1. Minėtose organiza
cijose dalyvauja paly
ginti mažas skaičius vi
so išeivijos lietuvių jau
nimo;
2. Šios organizacijos
pritraukia daugiau vidu
riniųjų mokyklų moki
nių, o ne studentų;
3. Ideologinės organi
zacijos yra labai stip
riai paremiamos jų va
dovų ir globėjų, o bend
rinės, kaip Studentų Są
junga, paramos iš šalies
labai mažai tesulaukia.
"Praraja tarp visuo
menės ir studentų" kėlė
klausimą 1970 metų ba
landžio mėn. 9 d. Tėviš
kės Žiburiai, pristaty
dami Ateitininkų suruoš
tą simpoziumą Toronte.
Ir išvadoje dauguma jo
dalyvių sutiko, kad jei
gu prarajos dar nėra,
bent spraga tai jau dide
lė atsirado. Tos pačios
dienos Draugo vedama
sis įspėjo, kad "Patrio
tizmo
neapsprendžia
barzdų ar sijonų ilgis"
ir siūlė lietuviškumo ne
vertinti pagal kasų ilgu
mą. Ta proga Draugo re
daktorius taikliai pata
rė, kad kritikuojant jau
nimą reikėtų rimtai pa
galvoti, ar nėra kartais

dalis ir mūsų (vyresnių
jų) klaidos, kuomet jau
nimo nesuprantama ir
jis kritikuojamas jau
vien dėl to, kad pastara
sis
laiko
ritmą gali
greičiau pagauti už vy
resniuosius.
1970 sausio 29 d. Tė
viškės Žiburių vedama
sis konstatuoja, kad mū
sų studentija yra bene
pasyviausia lietuvių vi
suomenės dalis, tad ir nu
statė jos ligos priežas
tį: "Vėžys studentuose".
Tėviškės Žiburiuose
balandžio 2 d. Vytautas
A. Zubas, kalbėdamas
apie "Studentus. Vėžį ir
Mes (vyresnieji)", dėl
Studentų Sąjungos veik
los susilpnėjimo iš da
lies kaltina lietuvių spau
dą ir visuomenę, nepa
rodžiusią pakankamai su
sidomėjimo
bendrai
siais studentų reika
lais: "Jei ŠALSS veiklos
neignoravo, tai ir susi
domėjimo neparodė nei
laikraščiai, nei akade
mikai, nei visuomenė po
zityviai jaunai veiklai".
Todėl V.A.Z. ir klausia
ar tikslu visą kaltę su
versti tik studentams?
Įsidėmėtinos yra jo su
gestijos, kad netinka ig
noruoti jaunųjų sumany
mus, norint išvengti visiškos stagnacijos lietu
viškame gyvenime. Stu
dentui neįmanoma vien
tik senelių pramintu ta
keliu ateitin kopti, jam
būtinai reikalingas savų
vieškelių
nutiesimas.
Savo darbuose jaunimas
ieško ir vertina vyresnių
jų talką, bet tik tokią,
kuri sugestijos, o ne pri
valomo įsakymo formoje

Kas lankėsi tarybiniai-ištaigingame Gintaro
viešbutyje Vilniuje, tas žino, kad viešbutis išgyve
na /permanentinę savitarnos problemą. Valgomaja
me, kur rikiuotėmis stovi stalai, o prie stalų kė
dės, ant stalų nėra druskinių. Palauksi, valgį užsa
kęs, kokį pusvalandį, paduoda kas užsakyta. Bet val
gyti be druskos negardu. Atsargiai užsimini apie tai
padavėjai. Mergina pamoja galva į atskirą stalą, ku
ris pasienyje:
— Ant to stalo druska!
Klijentas skuba paimti druskinę, bet druskinės
nėra. Stovi tik lėkštė, o lėkštėje rupi, pilkšva drus
ka.
Klijentas atgal prie savo stalo. Pamato, kaip ki
ti daro. Vėl prie lėkštės su druska. Paima ant pei
lio galo ir neša prie savo stalo, barstydamas per vi
są kambarį.
Tokia druskinių permanentinė problema Vil
niaus "Gintare",..
Aišku, skrendate atgal per Maskvą. Ir su paleng.
vėjusia širdimi pirmaklasiame viešbutyje "Rossija"
valgomajame, matote, kad ant kiekvieno stalo iš
kilmingai stovi druskinės.
Vėl pasikartoja valgio užsakymo ceremonija.
Po valandos valgis ant stalo. Kas gi valgys be drus.
kos. Negardu! Stveriatės už druskinės, o iš jos nė
trupinėlio druskos. Mandagiai pasiskolinate druski
nę nuo gretimo ‘stalo. Bet ir iš šios nė trupinėlio.
Tas, kuris druskinę paskolino, visažinančiai šypso
si.
— "Rossijoje" — jis sako, niekad druskos nė
ra. Tai jau žinoma. Reikia savo druskos atsinešti
bent nosinėje.
Iš jo nosinės ir gaunate trupinėlį pasūdyti.
Išeinant gana sarkastiškai pasakote padavėjai:
— Dietos neturiu, o be druskos valgiau.
Mergina atkerta ramia sąžine:
— Druskos iš Lenkijos neatvežė. O jei po pen
kių kavą gerti sugrįši ir pieno nebus.

pateikiama. Visai teisin
gai pastebi jis, kad nie
kas iš mūsų šiais laikais
nemėgsta įsakymų, juo
labiau liberalinėje aplin
koje išaugęs jaunimas
(Bus daugiau)

Jūs gaunate Kalifornijos
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą,
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

Jonas Pranas Palukaitis

St. Augustin, Florida
užrašys. O arčiau, šiapus pušynų, lingavo pavienės
palmės, šlamėjo plačialapiai krūmai, šnarėjo pelkių
viksvos, tarp kurių stypinėjo ibiai, rankiodami pus
ryčių kąsnius.
— Ačiū tau, Viešpatie, kuris leidai man išvys
ti kai ką naujo, — šnibždėjo hidalgo lūpos žodžius,
kurie galės tapti visų keliautojų maldos formule.
Palydovai suklupo aplinkui, kai hidalgo, smeig
damas smėlin karališkąją vėliavą, iškilmingai pra
bilo lotynišką formulę, kuria atrastosios žemės, nuo
šio kranto iki kur jos besitęstų, buvo imamos Ispa
nijos sosto nuosavybėn. Apeiga nebuvo ilga, nes eks
pedicijoje nedalyvavo kunigas, todėl nei kryžius bu
vo statomas, nei mišios laikomos, nei Te Deumlaudamus giedamas...
Taip turėjo atrodyti pirmasis baltojo žmogaus
žingsnis į Šiaurės Amerikos kontinentą. Savo pra
nešime karaliui Juan Ponce de Leon tą žemę pava
dins Isla de Pascua Florida — Velykų sala, nes,
apiplaukęs pietinįpusiasalio smaigalį, jis įtikės, kad
Florida turinti būti iš visų pusių supama vandenyno,
ir ji buvo atrasta Velykų savaitę.
Krante jie bus viešėję bene šešias dienas.
Vaikščiodami, stebėdami, tirdami, palikdami daug
pėdų. Vos tik jie grįžo į laivus, pavasariniai vėjai
paskubo užpustyti giliai įmintąsias pėdas. Ir istori
jai liko mįslė, kurioje vietoje iš tikrųjų Juan Ponce

grauda

Druskos ir druskinių problema

Saugus ir pelningas santaupų
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Smėlis užpustė, legendos užklostė...
Šarvų svorio slėgiamos pėdos giliai smigo baltan kopų smėlin, kai jie iš Vakarų okeano išbirdo į
naują, nežinomą krantą.
Didžiuliu disku iš vandenų platybės kylanti sau
lė jau stipriai kaitino žengiančiųjų nugaras, amži
noji vandenyno banga ošė, suduždama putų juosto
mis, kurias vikriai vaikėsi plonakojai marių tilvi
kai, virš vandens klykavo smigdamos ir kildamos
žuvėros, bangos ketera skriejo nuostabiai tikslią
rikiuotę išlaikydami pelikanai, padange lėkė pavė
lavę praeitų dienų audros debesiukai, ir mistiškai
švelni šviesa liejosi ant kopų, jų aukštų smilgų, jų
žemų vijoklių, pabudusių baltais, ružavais ir mėly
nais žiedeliais.
Eiseną vedė pats viešpats hidalgo — išdidžiai
pakėlęs galvą, aštriu, tiriančiu žvilgsniu stebįs ap
linką ir nė vienu veido muskulu neišduodąs, ką tuo
metu galvojo Ir jautė. O buvo jo triumfo valanda!
Jis laimėjo, jis pasiekė, jis atrado savo žemę! Da
bar jis vėl adelantado, karaliaus vietininkas, tepra
smenga ten, Puerto Rico saloje, tas Kolumbo vai
kas su savo intrigomis ir skundais. Juan Ponce de
Leon grįžta į garbę, veria duris į turtus!
Nuo kopos viršūnės jie matė iki horizonto to
lių nusitęsiančių ir ten su skliautu susiliejančią ly
gumą — plačią, didelę sausumą su "daug ir vėsių
miškų plotų", kaip po eilės metų istorikas Herrera

J.

M A L E
WANTED AT ONCE
JOURNEYMAN
or
IST CLASS SKILLED
DIE CAST DIE MAKERS
&
PLAST1C MOLD MAKERS
Steady vvork. Hiuh wages. Good vvork.
Ing conditions. Pension program &
many other benefits.
Apply or send resume of your experience, qualifications & salery history
to
TRACER TOOL & DIE CO.
3800 Buchanan S. W.
Grand Rapids, Mich. 49508
(91-1)

WANTED

PLATERS-HARD CHROME
Experienced only. Make ovvn anodes
and fixlures. Highest hourly rates
and benefits. FORE.STEK PLATINO
& MFG. 216-421-2553.
(92-96)
WANTED AT ONCE

METAL

SPINNERS

Mušt have job shop expericnce in
all metais.
Steady vvork, some overtime & fringe
benefits.
Apply call or vvrite
WEBER BROS & WHITE METAL
WORKS
Box 187
Hamilton. Michigan 49419
(92-96)

Leon išsikėlė krantan, atrasdamas Floridą.
Ak, ne tik tai — ir daugiau tos ekspedicijos
detalių yra dingę praeities miglose. Pati ekspedi
cija buvo vargo žygis, iš trijų laivų tik vienas buvo
vertas karavelos vardo, tad nedalyvavo joje ne tik ku
nigas, bet ir scriba — karališkasis kronikininkas.
Pirmasis jos aprašymas buvo paskelbtas Antoniode
Herreros Vakarų Indijų istorijoje, praėjus jau aštuonioms dešimtims metų nuo įvykio. Bartolomėjaus Las Casas, pirmojo Naujajame Pasaulyje šven
timus gavusio kunigo (vėliau vyskupo) kruopštūs už
rašai, kurie sudarė pagrindą Herreros istorijai,nu
trūksta su jo įstojimu į domininkonų ordiną. Herre
ra, atrodo, dar bus turėjęs prieš akis logų knygas
— laivų dienoraščius, kuriuose dokumentuojami na
vigaciniai įvykiai, bet beveik nieko daugiau. Istori
jai yra dingę ir tie laivų dienoraščiai.

de

Todėl istorikai šimtus metų nesiliovė piktai ir
atkakliai ginčijęs! dėl atradimo datų, geografinių
sąvokų ir eilės kitų dalykų, neretai ir patys savo
teiginius padalindami ar įveldami klaidų, taip legen
dą šakodami, plėsdami, dar labiau supainiodami.
Pora citatų iš gana naujų leidinių, — kurių vienas
turėtų būti mūsų apšvietos aruodu, o kitas trim
sakiniais formuluoja krūvos knygų esenciją, — vaiz
džiai parodo ginčo polių atstumus:
— Puerto Rico gubernatorius Juan Ponce de
Leon, ieškodamas legendinės salos su jaunatvės
šaltiniu, 1513 III 27 (Velykų sekmadienį) priplaukė
F. krantą ties šv. Jono upės žiotimis, aptiktąją
žemę pavadino La Florida (isp. P.ascua Florida —
gėlėtosios Velykos) ir paskelbė Ispanijos kolonija
(LE VI, 1955).

(Bus daugiau)
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AMŽINI DIPUKAI
Italija yra šalis teno
rapijos salėj. Rengėjas
rų, o Lietuva —• grafi džiaugėsi, kaip tai esąs
kų. Ne visi Italijos teno šeštas pasirodymas še
rai dainuoja La Scala šių mėnesių laike. Aš
operos scenoje, ne visi džiaugčiaus, jei turėčiau
mūsų grafikai pasirodo iš ko net ir primokė
pasaulinėse biennalėse čiau, kad jis būtų pas
ar laimi aukštas premi kutinis. Tai ne paroda,
jas ir aukso medalius. bet menininkų ir publi
Italijoj tenorai pigūs kos skonio laidotuvės.
išskyrus tuos, kurie La
Ant salės sienų kabė
Scala scenoj dainuoja. jo devyni (keli netgi pa
Lietuviams grafikai ir garsėję) mūsų grafikai,
gi pigūs, nieko neišsky 'pakabinti, rudais "masrus.
king taipais" prilipinti.
Jei nebūtų pigūs, tai Nerėmuoti
popieriai,
iš jų kūrinių parodas, o tempti, nedatempti su
ne cirkus organizuotų. siraukšlėję darė patetiš
Į tokį grafikų parodos ką įspūdį man ir, turbūt
atidarymą užsukau šių kitiem šešiem į atida
metų lapkričio 28 d. Cle rymą atėjusiems tau
velando naujosios patiečiams.

LEONAS URBONAS
Pasistiepęs skaičiau
per aukštai pakabintus,
menkai apšviestus var
dus, nes iš trečios kla
sės darbų sunku buvo at
pažinti. Vardai žinomi,
matyti tarptautinių p aro »
dų biennalių kataloguo
se; ant valstybinių gale
rijų sienų. Ieškojau var
dų, tarsi automobilių ka
pinyne, žiūrėdamas į su
rūdijusius užrašus.
— Ponas, ko Jūs no
rite, grynai bizniui, ne
reprezentacijai ši paro
da — man šaltai paaiš
kina šios parodos orga
nizatorius, kuris kartu
ir autorius septynių, sa
vo kaina pačių pigiausių
eksponatų.
— Grynai bizniui —
man gerklėj sustojo, šir
dį apsunkino.
Grynai bizniui ameri
kiečiai ir Simą Kudir
ką rusams už silkių bač ką atidavė.
Ne visi dailininkai til
po ant sienų. Pusė Vac
lovo Rato teko ant ap
versto stalo "kryžiuoti".
Jonynas visas tapo ant
stalų prilipintas. Visų
mažiausiam (ne ūgiu bet
darbų formatu) Ž. Mik
šiui niekur vietos neli
ko. Išeitis surasta. Jis
kabėjo ant dviejų durų.
Atidariau pažiūrėti, —
gal ir už durų?
Mikšys Paryžiuje ir
nemato kur jo kūriniai
kabo, aš gi matau, tiktai
nežinau ar jis ant durų
todėl, kad paskutinis įparodą atėjo, o gal jau iš
eiti ruošiasi.

Piemenukas (lino raižinys)

VYTAUTAS IGNAS

Vos į salę įeini tave
stalas pasitinka iš už ku
rio rengėjų akis seka
rankas tol kol iš jų du
doleriai į lėkštę įkren
ta. Tada į tą pačią ran
ką įspraudžia geltoną popierį ant kurio yra visi
eksponatai
numeriais
vardais ii technikom at
žymėti.
Dairausi. Gal kokio
skystymo lūpom sušla
pinti? Kur tau! Galeri
jose, per atidarymus,
kur įėjimas yra veltui,
vyno stiklą pasiūlo. Lie
tuvių namų salėse už po
rą dolerių kavutės ir py
ragaitį gauni. Matyti, ir
šiai parodai kavutė bu
vo numatyta, tiktai dėl
aštuonių atsilankiusių ne
verta buvo katilas kaisti.
Klausyk, tautieti, Tu
ir aš žinom, pasaulis nu
skriaudė Lietuvą. Prie
šam išdavė. Apmindė ir
mindo mūsų gimtinę.

Bandykim nemindžioti
bent tų, kurie savo dar
bu, pastangom ir talen
tais lietuvio vardą įrašo
pasaulio meno šventovė
se.
Laikas būtų užmiršti
UNRRA lagerius. Lai
kas nustoti būti bėgliais
ir pažvelgti kas dedasi
aplinkui.
Apėjau,
apžiūrėjau
šią išjuoktą "nukryžiuo
tą" parodą. Kolekcija pir
maeilių vardų su trečia
eiliais darbais. Mačiau
aš tuos vardus galerijo
se, kur nesigailėta erd
vės ant sienos ir švie
sos.
Rengėjai sako, kad sa
lės valdovas neleidžia vi
nių į sieną kalti. Kam gi
vinys? Ar nėra kitų bū
dų kabinimui? Ar never
tėtų kilnojami štovai įsi
gyti? Parodos yra daž
nos (per dažnos) apsimo

kėtų ir geriau atrodytų.
Apėjau ir išėjau, [lie
tingą žiemos gatvę iš sa
lės išsekė vienas vei
das Liūdnas veidas. Tas
veidas kabėjo ant sienos
atspaustas popieryje. Jo
darbai buvo pirmaeiliai.
Popieris atrodė, tarsi
išgraviruota sidabro len
ta, juda, vibruoja subti
lia jautria gyvybe. Nei
vieno kampelio nei vieno
kvadratinio colio, kur
jautrus dailininkas būtų
pristigęs įkvėpimo žo
džio, techniško judesio.
Iš visos tos vibracijos
žiūri ilgas liūdnas vei
das. Visada jis liūdnas.
Tai veidas visada links
mo Igno. Igno veidu Ma
dona. Igno veidu kūdikis.
Jo veidu piemenėlis, jo
veidu ir karvė.
Igno veidu vaikščiojau
ir aš šlapiom Clevelan
do gatvėm.

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

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Žibunto Mikšio, gyvenančio Paryžiuje, parodoje išstatytas ofortas.

trakčius paveikslus. Kaip jie galėjo matyti, kad tie
paveikslai abstraktūs, nes jeigu jie ir atnešdavo,
tai visad suvyniotus į popierių.
***
Šeštąją dieną po mano arešto aš peršalau ir
mane pradėjo krėsti drugys. Aš buvau prikeltas at
sidarančių durų garso. I mano celę įėjo jaunas vy
ras, jis buvo policijos leitenanto uniformoje ir tu
rėjo prisisegęs universiteto baigimo ženklą. Jį ly
dėjo sargybinių vyresnysis ir vienas policijos pa
reigūnas. Mandagiai pasiteiravęs ar aš būsiu And
riejus Amalrik, jis paprašė man sekti pas tardyto
Svarbiausi "įrodymai" mano nusikaltimų buvo ją. Šis pamatęs, kad aš drebu, paklausė ar aš ne
mano kaimynų parodymuose. Vieni rašė, kad aš ne sergąs ir tuoj pastebėjo, kad jis asmeniškai nusi
dirbu, nes pasilikdavau namuose visą dieną, kiti statęs prieš mano areštą.
Po to jis man pastatė įprastus klausimus, ka
tvirtino, kad aš nesirūpinu savo sergančiu tėvu, nes
da
gimiau,
kur dirbau ir t.t. Bet ant jo stalo aš pa
nebūdavau namuose nuo ryto iki vakaro. Keisčiau
mačiau
bylą
su mano teatro veikalais ir tuoj supra
sias liudijimas buvo vienos bobutės. Visi žinojo,
tau,
kad
byla
įgauna naują pobūdį.
kad 1930 metais ji įpykusi ant savo vyro, kuris ją
Traukdamas
tuos veikalus vieną po kito, tardy
apgaudinėjo, pranešė policijai, kad jis "platinąs
tojas
manęs
paklausė,
ar tai mano veikalai? Aš
priešsovietinę literatūrą" ir vyras buvęs sušaudy
atsakiau
patvirtinančiai.
tas. Dabar štai atrado naują dirvą savo veiklai.
— Gerai. Kad nebūtų jokio nesusipratimo, ant
Aš skaičiau šiuos liudijimus Vasilevo užrašy
kiekvieno
jų pirmame puslapy parašykite, kad tai
tus, kaip nuostabų kriminalinį romaną. Ten buvo
kalbama apie slaptažodžius ir slaptas dėžutes, apie jūsų kūrinys.
Ir aš turėjau, jo diktuojamas parašyti: "Šis
įtariamus asmenis, kurie gabeno špionažinę me
džiagą. Taip pat buvo kalbama apie paslaptingus veikalas yra mano. Jis man buvo konfiskuotas
garsus laiptuose ir visokie fantastiškiausi kaltini laike kratos mano bute 1965 m. gegužės 15 d.".
Po to tardytojas manęs paklausė prieš kokią
mai. Štai pavyzdžiui: mano tėvas šildo bendroje
virtuvėje klijus. Jo paklausė: "Kodėl tu tai darai?" publiką aš tuos veikalus skaičiau, studentus, rašy
Jis atsakė: "Tas jums neturi rūpėti". Išvadoje, jis tojus ar kitus ir kam aš esu davęs skaityti. Kaip aš
nori klijuoti sieną popierium, kad paslėpus slėptu vis dar nemačiau kur jis kreipia savo tardymą, pa
vę, kuri yra sienoje. Arba aš pasitikdamas svečius sakiau, kad dar niekur neskaičiau, prieš jokią pub
sakau: "Mano tėvas labai serga", kas be jokios liką ir niekam nebuvau davęs skaityti išskyrus savo
abejonės yra slaptažodis... ir t.t. O kad aš nedir draugą Zverevą, prašant jį paruošti iliustracijas.
Tada tardytojas paklausė kam aš tas iliustraci
bau, ar kad mažai rūpinausi tėvu, visoj šioj kalti
jas
rodžiau
ir pardaviau. Atsakiau, kad niekam ne
nimų byloj atrodė mažmožiai.
rodžiau
ir
nepardaviau.
iMano kaimynai tvirtino, kad svetimšaliai daž
— Mes tačiau žinome, kad kai kurie asmenys
nai pas mane lankėsi ir atnešdavo ar išnešdavo abs

NESAVANORIŠKA KELIONĖ Į SIBIRU

ANDREI AMALRIK

ŠTAI KAIP MANE PAVERTĖ
KRIMINALINIU NUSIKALTĖLIU
m

^Maskvoje ir užsieny turi Zverevo piešinius.
— Tai galimas dalykas, — atsakiau, — bet aš
dėl to nesu prikišęs pirštų.
Teisėjas dėl to nediskutavo, tik pastebėjo, kad
kai kurios Zverevo iliustracijos yra erotinio pobū
džio. Aš atsakiau, kad tai tur būt yra specifinis dai
lininko charakterio bruožas, bet ne mano veikalų.
Po trumpos pauzos ■ tardytojas man pranešė
kad aš esu kaltinamas pagal baudžiamąjį kodeksą
228 straipsnį, gaminimu ir platinimu pornografi
nių veikalų.
Aš nustebau ir pareiškiau, kad aš nelaikau nei
savo veikalų, nei Zverevo piešinių pornografiniais.
Tardytojas pakėlė rankas į viršų tuo lyg norėda
mas pasakyti, kad ką aš besakysiu, tas neturi jo
kios reikšmės ir paprašė pasirašyti kaltinimo pro
tokolą. Aš pasirašiau neskaitęs, skųsdamasis, kad
neturiu akinių ir kad sargybiniai kitam tardymui
man juos atiduotų.
— Aš jums turiu pranešti liūdną naujieną, —
pasakė tardytojas, — kad tai nebus reikalinga, nes
dabar jūs būsite perkeltas į kalėjimą. Aš asmeniš
kai esu prieš tai, — greit jis įsiterpė, — bet toks
yra tribunolo nutarimas.
Pirm grąžinant į celę, policijos pareigūnas da
vė man pasirašyti nutarimą ir paėmė pirštų nuospau1
das. Tame nutarime buvo pasakyta, kad Frunzėsra
jono liaudies tribunolas, susidedąs iš teisėjo Jakolevo ir dviejų asistentų, išegzaminavę įrodomuosius
daiktus konfiskuotus piliečio Amalriko bute, rado,
kad veikalai ir iliustracijos darytos dailininko Zve
revo, yra antisovietinio pobūdžio ir turi pornogra
finį charakterį. Tokiu būdu tribunolas nutarė kelti
bylą prieš abu individus, pritaikant baudžiamojo ko
dekso 228 straipsnį, areštuoti, kad padarius galą
nusikalstamai veiklai.
Tokiu būdu aš buvau paverstas kriminaliniu
nusikaltėliu.
(Bus daugiau)
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pavartojimus.
Parašytos knygos ištrau
kas skaitė: B. Kutkutė, G.
Sirutytė ir K. Gričius. Pa
aiškinimus apie tą knygą
davė pats autorius Vytau
tas Alantas. Knygos prista
tyme dalyvavo gražus būre
lis detroitiškių ir iš jų dau
guma nusipirko knygą.
Knygą pardavinėjo J. švobienė. Visi nusipirkusieji
gavo ir parašus V. Alanto.

A. Grinius

LIETUVOS KANKINIŲ
PAMINKLAS šv. Petro Ba
zilikoje, Romoje kalbės pa
sauliui ilgus amžius.

Jauna dailininkė Rasa Arbaitė Detroite suruoštojeparodoje. Iškairės: V. Majauskienė, R. Arbaitė, R.
Zotovienė ir V. Vaitienė.
K. Sragausko nuotrauka

DETROIT
• Rasos Ar baltės meno
paroda buvo atidaryta lap
kričio 29 d., 12 vai. Lietuvių
Namuose. Parodą atidarė
Michigano Lietuvių Gydy
tojų Pagalbinio moterų ko
miteto pirmininkė Ringailė
Zotavienė. Jaunąją dailinin
kę-pristatė ir apie jos meno
parodas suruoštas kitose
mieštose ir jų įvertinimą
papasakojo Monika Solienė.
Tai pirmas atsitikimas De
troite turėti suruošta meno
paroda tokios jaunos daili
ninkės. Ir publikos į paro
dos atidarymą prisirinko
gan didelis skaičius, šešta
dienį ir sekmadienį parodą
aplankusių skaičius siekė
250 žmonių.
Po parodos atidarymo vi
si buvo vaišinami kavute ir
skaniais, to komiteto ponių
parūpintais, tortais.

• Automobilių aikštėms
praplėsti
Lietuvių
Na
mų Draugijai po 100 dole
rių aukavo: Alfonsas Ple
pys, dr. Birutė Girniuvienė,
Jonas Stasys, Petras Dali
nis, Napoleonas Miškinis,
Albinas Andriušaitis, Ches.
ter Kaukaris, Bronė ir Jo

nas Liaudianskiai, Medar
das Bavarskas, Viktoras
Rauchis ir Charles Yankevicz.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Detroito skyriaus
narių susirinkimas įvyks
gruodžio 13 d., 1 vai. Lietu
vių Namuose.

• Rašytojo Vytauto Alan
to knygos "Nemunas teka
per Atlantą’’ pristatymas
j vyko lapkričio 29 d., 1 vai.
lietuvių Namuose. Stasio
Butkaus šaulių kuopos kul
tūrinės sekcijos pirminin
kas Jonas Švoba atidarė

šios knygos pristatymą ir
savo žodyje supažindino atsilankusius ir su kitais Vy
tauto Alanto išleistais kū
riniais.
Balys Gražulis trumpai ir
išsamiai apibudino knygą
"Nemunas teka per Atlan
tą”, kiekvienos novelės pap a s akodamas svarbesnius
ten vykstančius aprašymus
ir kartu pasakydamas tei
giamus bei neigiamus jų

Aukodami šiam pamink
lui palikime ateičiai jo kū
rėjų tarpe savo ir savųjų
vardus.

Laiko liko nedaug, ši pro
ga niekad nepasikartos.
Aukas siuskite: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND, 2701 W. 68 St.,
Chicago, III. 60629.

ilgai laukta
K. Ališausko knyga "KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES” I tomas, redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota spausdinti.
Spausdina M. Morkūno spaustuvė Chicagoje.
I tomas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo me
tu, Lietuvos kariuomenės organizacija, lietuvių kovos su bolševi
kais ir bermontininkais. Knyga didelio formato, apie 500 puslapių, 43
karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, santrauka anglų kalboje,
kietais viršeliais. Bus baigų spausdinti, {rišta ir išsiuntinėjama
1971 m. balandžio mėn.
KVIEČIU Į TALKĄ
būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriaisI Kadangi
sunku žinoti, kok{ egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai
kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiusiems
ir pinigus sumokėjusiems jos kaina $12.00.
Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00.
Veikalo mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00.
Mecenatų ir rėmėjų sąrašas bus {dėtas knygos pabaigoje,
čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas, 7312 So. Washtenaw
Avė., Chicago, I1L 60629, U.S.A.
Reiškiu pagarbą ir dėkoju
Kazys Ališauskas

.............................................. iškirpti......................................................
K. Ališauskui
7312 So. Washtenaw Avė.
Chicago, IU. 60629 USA

Siunčiu knygai "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės" išleisti
$......................

Adresas (rašyti aiškiai) ......................................................................

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Parašas

Data

OPPORTUNITY for PROFESSIONAL
HELP FOR 450 BED
MED1CAL CENTER
REGISTERED NURSES
For all services & all shifts. Good
starting salary. Plūs shift diffęrential
for evening & night duties.
REGISTERED DIETITIAN ADA
THERAPEUTIC
MALĖ OR FEMALE
X-RAY TECHNICIAN REGISTERED
Salary comensura.te wilh experience
6c ability
EXCELLENT FRING& BENEFITS;
Such as: 100% paid Health & Life
Insurance and Retirement.
Apply call or write to
Personel Director
MEMORIAL MEDICAL CENTER
P. O. Box 6688 Station C
Savannah, Ga. 3 I 4Q5
(78-92)

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
Artimiesiems, giminėms, draugams, ir pažįsta
miems geriausia dovana galvos odos priežiūrai JIB
vaistai, patentuoti Šveicarijoj. JIB vaistai siunčiami
į visus laisvus kraštus. Skyriai: 2498 Daugall Avė.,
Windsor, Ont., Canada. Europoj: 7. Stug. 50, Duisburgerstr. 9-10, W. Germany. Užsakymus su $6.00
money orderiu siųsti: JIB, Laboratory, 1437 So. 49th
Avė., Cicero, 111. 60650.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Kada jūs sustojate ir pagalvojate, kaip pra
gyvenimo kaina kyla vis aukštyn ir aukštyn,
ar nėra smagu žinoti, kad dar yra likę gerų
pirkinių aplink jūsų namus?
žemos kainos elektra, kuri parodo jums
naują, seną ir labai seną televizijoj filmą
maždaug už 2 centus už kiekvieną iš jų.
Tas pats elektros pirkinys varo jūsų džio
vintuvą, indam plauti mašiną, plytą ir de

šimtis kitų elektros apyvakos reikmenų, kiek
vieną už centus į dieną.
~
Iš tikrųjų vidurkio kaina už elektros kilowato valandą šiandien yra žemesnė negu bu
vo prieš 30 metų. Palyginus gi pragyvenimo
kainą pakilo daugiau negu dvigubai per tą
laiką.
Kas kitas jūsų šeimos biudžete siūlo jums
tokį gerą pirkinį?.

ZtelLLUMINATING6Ww
An lN«ttlNr-NWR«tf CNRipany
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^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
LIETUVOS
STEIGIAMOJO SEIMO
MINĖJIMAS

mui kuopos steigimo reika
lu ir nutarta Clevelande
įsteigti šaulių kuopą. Į šau
lius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 metų amžiaus.
Į įsteigtą kuopą tuoj pat
įstojo 16 asmenų.
Išrinkta kuopos valdyba
iš 3 asmenų: pirmininkas
dr. K. Putienis, vicepirmi
ninkas V. Jokūbaitis ir iž
dininkas J. Krygeris.
Į revizijos komisiją iš
rinkti: P. Mainelis, E. šarkauskienė ir Br. Grincius.

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 50 metų sukakties mi
nėjimas įvyks Clevelande šį
PAKELTI Į SKAUTI
sekmadienį, gruodžio 13 d.
NINKŲ LAIPSNIUS
Šv. Jurgio lietuvių parapi
Lietuvių skautybės meti
jos salėje. Minėjimas prasi
dės 12 vai. Pagrindinę kal nių sukakčių proga, nuo
bą pasakys Tautos Fondo 1970 m. lapkričio 1 d., Lie
pirmininkas prelatas Jonas tuvių Skautų Sąjungos Ta
rybos Pirmijos pakelti į paBalkūnas iš New Yorko.
skautininkio
laipsnį šie Cle
Prieš minėjimą, tuoj po
velando
skautų
ir skaučių
Šv. Mišių, bus trumpas pra
vadovai-ės:
nešimas iš VLIKo seimo.
Neringos skaučių tunto
Clevelando lietuvių visuo
menė kviečiama atsilankyti — v. si. Dalia Kavaliūnaitė,
■į minėjimą ir pranešimą. v. sk. Giedrė Kijauskienė,
Įėjimas laisvas. Minėjimą v. si. Jūratė Petraitytė ir v.
rengia ALT Clevelando sky si. Roma Tatarūnienė;
Pilėnų skautų tunto —
riaus valdyba.
Vytauto Didžiojo skautų
draugovės draugininkas v.
Š| ŠEŠTADIENĮ
si. Eugenijus Jakulis ir vy
KONCERTAS
resniųjų skautų draugovės
Liet. Operos solistų — globėjas v. si. Vytautas
STASIO BARO, JONO Staškus.
VAZNELIO ir muz. ALEK.
SANDRO KUČIŪNO (prie
• Ohio Bell pataria netepiano) koncertas įvyksta šį lefonuoti į Vietnamą savo
šeštadienį, gruodžio 12 d. šeimos nariui ar draugui,
Naujos parapijos salėje, bet prašyti, kad jis paskam
18022 Neff Rd.
bintų (collect) į namus.
Bilietų kasa, salė, bufe Laiko skirtumas tarp Viet
tas atidaryta nuo 6 v. v. Pa namo ir Ohio yra 14 valan
ti koncerto programa 7 v. v. dų. Pirmos 3 minutės iš
punktualiai.
Vietnamo su JAV (personDar kartą maloniai kvie to-person) 12 dol. ir station
čiame visus Clevelando ir -to-station 9 dol. kiekviena
apylinkių lietuvius atvykti sekanti minutė 3 dol.
išgirsti mūsų operos di
Kariškiai Vietname už
džiuosius menininkus.
Saigono ribų sunkiai pasie
Bilietai (nuo 4-iki 1 dol.) kiami. Tad prašykite juos,
yra pigūs todėl, kad ir ma kad jums telefonuotų.
žiau pasiturintieji ar gau
sios šeimos galėtų šiuos di
• Apdraudos reikalais ge
džiuosius menininkus iš riausius patarnavimus gau
girsti. Salė yra pakankamai site kreipdamiesi į Z. Obedidelė ir dar neparduotų bi lenį tel. 531-2211.
lietų yra užtenkamai. Tik,
kad išvengus susigrūdimo,
• Prieš atnaujindami sa
rengėjai prašo salėn rinktis vo namų ar automobilių
galimai anksčiau, nuo 6 vai. draudimus, palyginkite sa
vak.
vo mokestį paskambindami

ĮSTEIGTA ŠAULIŲ
KUOPA
šaulių S-gos centro val
dybai prašant, A. Mikoliū
nas gruodžio 6 d., sušaukė,
Lithuanian Village salėje
buvusius šaulius pasitari
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1970 m. gruodžio 11 d.

CHRISTMAS DINING SPLENDOR
NORITAKE IVORY CHINA
NOW SALE PRICED AT MAY'S!

139.99
Reg. 179.95! A complete 92 pc.
service for 12 at a savings of $40.
Choose from A. Tulane, R. Norma,
C. Isolde and D. Prelude. Also available
in Marseilles pattern (not shown.)
China, Fifth Floor Downtown

V. Giedraičiui tel. 944-6835.
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

IŠPARDAVIMAS!
Garbinuoto paviršiaus
Fashionglass užuolaidos

6.40

48x45 reg. $8

Daug sutaupysit ant šių puikių Fa
shionglass užuolaidų ... Fashion
glass nepaprastai patobulintas
PPG. Jos yra rankomis plaunamos
ir niekad nereikalingos prosijimo.
Jus galite pasirinkti iš baltų, seno
aukso, paparčio žalumo arba kara
liško mėlynos spalvos.
48x63 reg. $9 ......................... 7.20
48x84 reg. $10........................ 8.00
72x63 reg. $16 ...................... 12.80
72x84 reg. $19 ...
15.20
96x63 reg. $22 .......................17.60
96x84 reg. $25 ...................... 12.00
144x84 reg. $39...................... 31.20
Draperies, Fourth Floor Downtown,
Branches

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

Pirkite mieste penktadienį 9:30 iki 8:30. Pirkite Heights/Parmatown/Southgate/Great Lake Mall/Great Northem/Sheffield
9:30 iki 10. Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• GRĮŽIMAS J LAIS
VŲ, S. Rokienės knyga,
minkštais viršeliais iš
parduota. Liko dar ribo
tas skaičius kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Pa
siskubinkite užsisakyti.

konsulas Simutis papasako
ti apie lietuvių pastangas
atgauti laisvę, kuris penkio
likos minučių žodyje papa
sakojo apie Lietuvos praei
tį, okupaciją ir laisvės ko
vas. Konsulo kalba dalyvių
buvo sutikta šiltais ploji
mais, o kongresmanas Ra
rick papasakojo, kad jis lie
tuvius gerai žinąs ir visada
remiąs jų pastangas at
kreipti dėmesį į nelaimingą
savo kilmės krašto likimą.

Uosiui Juodvalkiui, kuris
dabar ten studijuoja lietu
vių kalbą.
Taip pat paskirta $100
auka Maironio šeštadieninei
Mokyklai New Yorke.

SKELBIAMAS SLĄ
DIDYSIS KALĖDŲ IR
NAUJŲ METŲ VAJUS

Pagal senas tradicijas
kiekvienais metais prieš
Kalėdas ir Naujus Metus
S u s i v i enijimas Lietuvių
Amerikoje vykdo sustiprin
tą SLA naujų narių įrašy
AMERIKIEČIŲ ORGANI
mo vajų. Visi organizato
ZACIJA PAGERBĖ
riai ir veiklūs nariai turi
LAISVĖS SIEKUSĮ
gauti bent po keletą naujų
LIETUVĮ JURININKĄ
narių. Kiekvienas SLA na
rys, kuris pagelbės šiame
Ryšium su jūrininko Si
(Igk) kalėdiniame vajuje gauti
mo Kudirkos išdavimu so
vietams Lietuvos gen. kon
• Dr. Algirdas Avižienis, naujų narių, atliks gerą
sulas New Yorke Anicetas 38 metų amžiaus, lietuvis darbą'savo organizacijai.
čia primenam, kad:
Simutis kasdien gauna dau mokslininkas, dirbąs Los
Naujus narius su dakta
gybę užuojautos pareiški Angeles, Calif. sprausminių
mų, kurie ateina telefonais, varyklių laboratorijoje, ro sveikatos tikrinimu ga
laiškais ir net asmeniniais gruodžio 7 d. Times žurna lima įrašyti iki 70 metų
vizitais.
le plačiai minimas, kaip iš amžiaus.
Non-Medical be daktaro
Jau keturiasdešimts metų radęs naują ir sudėtingą
New Yorke veikianti ame kompiuterį STAR (Self- sveikatos tikrinimo, nariai
rikiečių organizacija NA Testing and Repairing), ku priimami iki 55 metų apTIONAL E C O N O M IC ris dabar užimąs 100 kubi draudos sumoms iki $5,000
COUNC1L pkvietė p. Simu nių pėdų, bet ateity dr. A. į visas klases.
Jaunuolius geriausia įra
tį su žmona būti tos organi Avižienis galvojąs sutalpin
zacijos metinio suvažiavimo ti į 2 kubines pėdas ir te šyti į endovvment (taupo
banketo svečiais kur buvo reikės tik 50 wattų alektros mąją) apdraudą, kad laikui
atėjus jie atsiimdami apprisimintas ir pagerbtas energijos.
draudos sumą, turėtų pini
laisvės siekąs lietuvis jūri
gų
aukštojo mokslo studi
ninkas Simas Kudirka.
SLA PILD. TARYBOS
joms.
Banketas įvyko gruodžio
NUTARIMAI
SLA nariai gali įrašyti
3 d. Park Sheraton Hotel,
Š. m. lapkričio 13 ir 15 d. savo šeimas, žmonas, vai
kuriame pagrindiniais kal
bėtojais buvo senatorius d. Susivienijimo Lietuvių kus ir auklėtinius.
Jeigu maža apdrauda, na
Strom Thurmond, kongres- Amerikoje Pildomoji Tary
manas John R. Rarick ir ba posėdžiavo Sherman rys ją gali padidinti (iki 70
taipgi kalbėjo dr. Alfred House viešbutyje Chicago metų amžiaus), kad tikrai
būtų nauda pašalpgaviams.
Lilienthal bei pulkininkas je.
Tarp kitų dalykų, SLA
Organizatoriai įrašykite
VVillard F. Rockvvell. Tarpe
dalyvių buvo kai kurių ša Pild. Taryba padarė kai ku ir svetimtaučius, kurie turi
lių diplomatai, o kiniečių riuos nutarimus, kurie lie artimus ryšius su lietuviais.
Tėvai ir globėjai padovadelegacijos prie J. Tautų čia ir plačiąją visuomenę.
nariai net atskirą stalą už Nutarta pavesti Miami, Flo .nokite SLA apdraudą jau
ridos 44-tai kuopai 1972 m. nuoliams. Tai bus geriausia
pildė.
seimo paruošimą. 1972 m. ir nepamirštama kalėdinė
Baigiantis banketui pir seimas bus pats pirmas at dovana.
mininkaujantis David Hea- vejis Amerikos lietuvių gy
Vaikų terminuota ap
phy išreiškė didelį susirūpi venime, kad visuomeninio drauda, jei šeima nesiryžta
nimą ryšium su tuo, kad šis pobūdžio s u v a ž i a vimas imti reguliarios apdraudos,
laisvės kraštas atmetė lie įvyks saulėtame Miami taip pat gera. Už $1,000
tuvio jūrininko Simo Kudir Beach kurorte!
šios apdraudos į metus mo
Vykdydama 1970 m. sei kama tik $3.00.
kos laisvės prašymą ir pa
kvietė banketo dalyvius at mo nutarimą įsteigti sti
Svarbu SLA organizato
sistoti ir susikaupimo mo pendijos fondą remti litua riams: jau paskelbta SLA
mente pasimelsti už lietu nistikos studijas Chicagos Lietuviškos šeimos Vajaus
vio jūrininko likimą. Po to universitete, Pild. Taryba
taisyklėse, kad kiekvienas
pakviestas Lietuvos gen. paskyrė $500 stipendiją organizatorius gavęs 50
naujų narių gaus $400 pre
miją, o kiekvienas organi
zatorius gavęs į reguliarią
apdraudą 20 naujų narių
Nepriklausomos Lietuvos įžymiajam kūrėjui,
gaus $200 premiją. Tai pui
Steigiamojo Seimo daugumos lyderiui ir visų Lie
kus paskatinimas ir proga
tuvos demokratinių seimų atstovui, žemės ūkio
laimėti šias papildomas prie
ministrui ir žemės reformos uoliam vykdytojui,
nuolatinio atlyginimo pre
Krikščionių Demokratų Partijos ideologui, orga
mijas.
nizatoriui ir ilgamečiam pirmininkui, Lietuvių
Norintieji daugiau infor
Tautos antinacinės ir antisovietinės rezistencijos
macijų ar aplikacijų gali
dalininkui, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
kreiptis į Lithuanian Alteto ir jo Vykdomosios Tarybos pirmininkui, Pa
liance of America, 307 W.
saulio Lietuvių Bendruomenės organizacijos puo
30th St., New York, N. Y.
selėtojui, didžiajam Lietuvos mylėtojui ir Lietu
10001 arba patelefonuoti
vos laisvės kovotojui
212 — LA 4-5529.
A. A.
Mes tikime Jūsų gera va
Prelatui MYKOLUI KRUPAVIČIUI mirus,
lia ir laukiame atsiliepimų.
jo giminėms, vienminčiams, artimiesiems ir visai
SLA Vajaus Komisija
Lietuvių Tautai reiškia nuoširdžią užuojautą ir
drauge gedi

PITTSBURGH

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS

Pranešame, kad 1970 lapkričio 27
dieną Waterbury, Conn. po sunkios ir
ilgos ligos mirė
A t A

IGNAS

BAJALIS,

Lietuvoje gyvenęs Šiaulių mieste. I
Ameriką atvyko 1948 metais.
Giliame skausme liko žmona Liu
cija, dukra Irena, anūkai Donatas ir
Gintas ir žentas Gediminas.
Palaidotas Waterbury, Conn. Lie
tuvių kapuose 1970 gruodžio 1 dieną.
Nuliūdę žmona, dukra,
anūkai ir žentas

PRISIMINTAS JURININ
KAS SIMAS KUDIRKA
Gruodžio 6 dieną, Povilas
P. Dargis, kuris jau per 37
metus veda Lietuvių Radijo
programą davė specialią
programa, iš radijo stoties
WPIT, dedikuotą jūrininko
Simo Kudirkos bylai nu
šviesti ir protestui pareikš
ti prieš jo išdavimą. Pro
grama pradėta su iškilmių
ceremonijom, kurios buvo
atliekamos karo invalidų,
Lietuvoje, Karo muziejaus
sodelyje Kaune, prie Neži
nomo Liet. Kareivio Ka
po... Po to išgirdome pa
reiškimus, virš minėtu rei
kalu, senatoriaus Richard
S. Schvveiker, ukrainiečių
atstovo inžinieriaus Michael
T. vmiak ir SLA prezidento
Povilo P. Dargio.
Savo kalbose jie pasmer
kė Amerikos laivo pareigū
nus, kurie išdavė lietuvį jū
rininką Simą Kudirką ir
griežtai reikalavo Ameri-

Lietuvos kariuomenės šventėsBostoneprogramosišpildytojai. Iškairės: programos vedėjas J. Vizba
ras, komp. J. Kačinskas, solistai J. Krištolaitytė-Daugėlienė ir S. Liepas, Ramovės pirm. Br. Bajerčius.
P. Plikšnio nuotrauka

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BOSTONE
Lietuvos
kariuome
nės šventės minėjimas
Bostone prasidėjo pa
maldomis už žuvusius
kovose dėl Lietuvos laisvės Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje lap
kričio 22 d. 10 vai. ryto.
Per pamaldas giedojo
solistė Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė ir parapi
jos mišrus choras, ve
damas komp. J. Kačins
ko. Tą pačią dieną 3 vai.
p.p. Lietuvių piliečių
klubo salėje vyko iškil
mingas minėjimas. Jį
atidarė Bostono Ramo
vės skyr. pirmininkas
Br. Bajerčius. Po orga
nizacijų vėliavų įnešimo
kurį pravedė Amerikos
kos vyriausybės, kad ji iš
tirtų, virš minėtą reikalą, ir
kad ne tik nubaustų išdavė
jus, bet sykiu reikalavo, kad
panašus išdavimas nepasi
kartotų ateityje.
Tie, kurie klausėsi šios
Lietuvių Radijo programos
ne vienas apsipylė ašaromis
girdėdami žiaurų pasielgi
mą su lietuviu jūrininku Si
monu Kudirka. Esame tik
ri, kad visMietuviai subrus
ir pakels savo balsus dar
tvirtesniai kovai už laisvą
lietuvį, už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.
Šiai programai vykstant,
buvo gautas pranešimas,
kad Chicagoje mirė prel.
Mykolas Krupavičius. Povi
las P. Dargis, šios progra
mos vedėjas, plačiai nušvie
tė šio garbingo patrioto
nuopelnus kaip Lietuvos
Seimo nario, Lietuvos že
mės Ūkio ministro ir kaip
VLIKo pirmininko. Amži
nos atminties prelato prisi
minimui ir atminčiai buvo
sugrotas Avė Maria ir Čiur
lionio ansamblio įrekorduotas "Tėve mūsų”.
(p)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Liudas Dovydėnas —
MES VALDYSIM PASAU
LĮ, dviejuose tomuose. Įdo
mūs atsiminimai iš bolševikmečių okupuotoje Lietu
voje. Viršelis — dail. Pra
no Lapės. I tomas — 264
psl., II tomas — 256 psl.
įrišta į minkštus viršelius.
Paskiro tomo kaina $4.00.
Išleido ROMŪVA, 84-20 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.
Y. 11421.

Lietuvių Veteranų Da
riaus postas, invokacinę
maldą paskaitė kun. Ja
niūnas. Po susikaupimo
ir tylos minutės už žu
vusius, Ramunė Cibaitė ir Andrius Ambrazie
jus padėjo gėlių vainiką
prie scenoje pastatyto
paminklo (imitacija Ne
žinomojo Kareivio kapo,
buv. Karo Muziejaus so
delyje Kaune) ir abudu

tarpyje. Nors tikėjimas
Vakarų demokratijų pa
galba skaudžiai apvylė
ir sužlugdė Lietuvos lais
vės viltis, tačiau pasku
tiniu metu Europos ir vi
so pasaulio tautų lais
vės ir nepriklausomy
bės siekimo banga neša
viltis ir pavergtoms ry
tų Europos tautoms. Eu
ropa negali visą laiką lik
ti pusiau laisva, sakė Si

Ramunė Cibaitė ir Andrius Ambarziejus deda vainiką prie pa
minklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.
P. Plikšnio nuotrauka

paskaitė eiles iš parti
zanų poezijos.
Lietuvos Garbės kon
sulas adv. A. Šalna svei
kino visus susirinkusius
Kariuomenės
šventės
proga. Pagrindinis šven
tės prelegentas buvo Lie
tuvos Laisvės Komiteto
pirm. V. Sidzikauskas
iš New Yorko. Jis savo
kalboje išryškino istori
nę Lietuvos kariuome
nės, kaip tautos nepri
klausomybės laido vaid
menį praeities laisvės
kovose.
Nagrinėdamas
II-jo Pasaulinio karo po
litinių įvykių raidą, V.
Sidzikauskas pažymėjo,
kad Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenė nuo ei
linio kareivio iki gene
rolo būtų besąlyginiai gy
nusį Lietuvos nepriklau
somybę, jeigu būtų gavu
si vyriausybės įsakymą.
Šį tradicinį Lietuvos ka
rio ryžtą ginti savo tau
tos laisvę įrodė karžy
giškos Lietuvos partiza
nų kovos su rusišku oku
pantu 1941-54 m. laiko

dzikauskas. Jis kvietė
visus tikėti ir dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbą
nepaliaujamai ir jį per
duoti toliau mūsų jauna
jai kartai. O Lietuva vėl
bus laisva.
Šiais metais minint
Lietuvos operos įsteigi
mo 50 metų sukaktį, me
ninę Kariuomenės šven
tės programą išpildė bu
vę trys Lietuvos operos
atstovai: solistė Juzė
Krištolaitytė - Daugėlie
nė, solistas Stasys Lie
pas ir komp. Jeronimas
Kačinskas.
Po koncerto vyko vai
šės. I kariuomenės šven
tės minėjimą susirinko
pilna salė svečių netik iš
Bostono, Worcesterio,
Brocktono,
Norwoodo,
bet ir iš tolimesnių kolo
nijų. Iš Conn. valstijos
buvo atvykęs kun. prof.
Stasys Yla, kun. J. Star
kus ir kiti. Visiems at
silankiusiems Ramovėnų valdyba taria nuošir
dų ačiū.
J»V, Sūduvas

Dalis bostoniečių, dalyvavę Lietuvos kariuomenės Šventėj, Pirmoj eilėje iš dešinės sėdi: LLK pirm,
V, Zidzikauskas, Lietuvos konsulas adv.A.Shallna.adv. M, šveikauskienė, kun. Janflnas, kun. prof. Yla,
pik. A. Stapulionis, kun. J. Starkus ir kt.
p- Plikšnio nuotrauka

