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Kongresmanas Wayne L. Hays Vasario 16 minėjimo rengėjų buvo apdovanotas knyga Lithuania 700 ' ears 
ir lietuviška lėle. Nuotraukoje iš kairės: Superior Savings banko viceprezidentas ir sekretorius John 
DeRighter, K. Žiedonis, I. Bublienė, kongr. W.L. Hays ir ALT Clevelando skyriaus pirmininkas inž. Alg. 
Pautienis. j. Garlos nuotrauka

LETA 'OSTPOLITIK'
MASKVOS-BONNOS SANTYKIU ATŠALIMAS

LAISVES TROŠKIMAS LIETUVOJE
GYVAS IR NEPALAUŽIAMAS
CLEVELANDE KALBĖJO KONGRESMANAS WAYNE L.

HAYS IR ALT PIRMININKAS DR. KAZYS BOBELIS

Labai dažnai būna taip, 
kad rinktiniai JAV parei
gūnai pakviesti atvyksta į 
tautybių ruošiamas iškil
mes, jose pasako karštas 
kalbas, patraukia tautybių 
žmones balsuoti už juos ir 
išvykę patys užmiršta, apie 
ką kalbėjo nuoširdžiai pri
tarusiai iškilmių publikai. 
Bet taip esti ne visuomet, 
ir tai gyvu pavyzdžiu įtiki
no praėjusį sekmadienį 
CIevelande, vietos ALT sky
riaus surengtame ir ALT 
skyriaus pirmininko inž. 
Alg. Pautienio sklandžiai 
pravestame Vasario 16-sios 
minėjime amerikietis kalbė
tojas JAV kongresmanas 
Wayne L. Hays*

Kongresmano W. L. Hays 
pavardė lietuviams ne
daug ką sakė iki praėjusių 
metų rudens, nors jis ka
dencija po kadencijos buvo 
Kongresan išrenkamas be 
pertraukos nuo pat 1948 
metų. Nedaug sakė gal 
svarbiausia dėl to, jog jo 
Ohio valstybės kongresinia
me distrikte lietuvių beveik 
iš viso negyvena, o dirbda
mas įvairiuose Kongreso 
komitetuose, jis daugiausia 
atliko tokiose srityse, kur 
lemia tyli ir kieta diploma
tija daugiau, negu viešu
ma ir garsinimasis. Pagal 
savo ilgą kongresinį stažą, 
kongr. W. L..Hays yra ant
rasis iš viršaus JAV Kon
greso užsienių reikalų ko
miteto narys ir to komite
to Valstybės Departamento 
organizacijos ir užsienio 
operacijų pakomitečio pir
mininkas. Sutikdamas šiais 
metais Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėji
mo iškilmėse kalbėti ir čia 
Clevelando lietuvių audito
rijai pasakęs kalbą, kongr. 
W. L. Hays prisistatė kaip 
stipri politinė asmenybė, 
tikras amerikietis patrio
tas, patyręs ir apdairus dip
lomatas, griežtas ir nenuo
laidus kovotojas už JAV po
litinių tradicijų tęsimą ir 
stiprinimą. Tokį mes jį pa
žinome, kada jis pirminin
kavo kongresiniam Simo 
Kudirkos išdavimo tardy

mui, toks jis su Clevelando 
lietuviais atsisveikino, iš
vykdamas iš pilnutėlės sa
lės, publikai stovint ir en
tuziastiškai jį išlydint, įtei
kus jam Lithuania 700 
Years knygą ir lietuvišką 
lėlę.

Kongr. W. L. Hays 
kalba buvo nepaprastai šil
tai sutikta ir daugelį kartų 
ilgai užtrukusiomis ovaci
jomis pertraukta. (Toliau 
duodame laisvai atpasako
tas pagrindines jos mintis). 
Įžangoje pastebėjęs, jog jis 
savo atsilankymu tikrai ne
rankiojęs lietuviu balsų, 
kongr. W. L. Hays pareiš
kė, kad jis pažadėjęs susi
tikti su lietuviais jų rengia
mose Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimo iš
kilmėse vien tik dėl to, kad 
Simo Kudirkos atvejis jau
dinęs jį kaip amerikietį, 
kurio krašto valdžios įstai
gos taip žiauriai pasielgė su 
laisvės siekiančiu Simu, ka
da ištisus šimtmečius JAV 
politikos pagrindinių prin
cipų eilėje vienas pirmųjų 
buvo glausti, globoti ir sau
goti tuos, kurie savo tėvy
nes turi palikti, gelbėdamie
si nuo politinių, religinių ir 
kitokių persekiojimų.

Būna atvejų, kada išbujo
jusi biurokratija šį princi
pą užtemdo. Simas Kudirka 
buvo viena tokios biurokra
tijos auka. Bet toji auka ne
buvo veltui. Jo vardas neiš
dildomai pateko į JAV is
toriją. pabrėžė kongr. W. L. 
Hays pastebėdamas, kaip 
jis tardymo metu apklausi
nėtiems pareigūnams pri
minęs JAV istoriją, sieda
mas ją su lietuviu Simu Ku
dirka. Jis bėgęs nuo rusiš
kojo komunistinio teroro 
praėjusiais metais, kaip dar 
prieš JAV susikūrimą iš 
Europos atvykę kveikeriai 
pustuščiuose plotuose įstei
gė Pennsylvanijos valstybę. 
Panašiai atsirado katalikų 
Marylandas, kalinių Geor- 
gija ir kt. Simo Kudirkos 
atvejąs nuo šiol bus įrašy
tas į JAV Pakrančių apsau
gos karininkų akademijos 
programą. O JAV vyriau

sybė ėmėsi energingu ii! 
griežtų priemonių, kad pa
našių išdavimų nebepasi
kartotų. Jis negalįs visko 
atskleisti, bet galįs patikin
ti, kad jie tikrai nebepasi
kartosią. Tai būsiąs didžiau
sias Simo Kudirkos nuopel
nas visų tautų, visų religi
jų, visų rasių nuskriaustie
siems.

Iš profesijos būdamas is
torijos profesorius, kongr. 
W. L. Hays pastebėjo pa
žįstąs Lietuvos istoriją, o iš 
savo politinės praktikos 
puikiausiai esąs įsisąmoni
nęs sovietinės sistemos sie
kimus ir suktumus. Nesą 
skirtumo, kas sėdįs viršū
nėje. Jų tikslai esą numa
tyti ilgai ateičiai ir jų sie
kiama visu atkaklumu. De
rybos, suprantant jas lais
vajam pasauliui įprastine 
sąvoka, su rusais esančios 
neįmanomos. Derybose esą 
įprasta susitikusiems part
neriams išdėstyti savas te
zes, tuo pačiu nustatyti tar
pą tarp jų, po to jau derėtis 
ir daryti abipuses nuolai
das. Rusų samprata yra vi
siškai kitokia; jų reikala
vimai yra jau jų ir todėl

Vasario 16 minėjimas CIevelande praeitą sekmadieni buvo pradėtas pamaldomis abiejose liet, parap. 
bažnyčiose, kur ta proga patriotinio turinio pamokslus pasakė klebonai kun. B. Ivanauskas ir kun. J. An
gelaitis. Iš ryto prie Nauj. parapijos salės buvo iškeltos JAV ir Lietuvos vėliavos, gausiai dalyvaujant 
lietuvių jaunimo organizacijoms. Garlos nuotrauka

Kai Bonna pasirašė su 
sovietais atsisakymo nuo 
"prievartos pavartojimo su
tartį", jos šalininkai tikėjo
si, kad už de facto padėties 
pripažinimą, jie išsiderės 
saugesnę būklę Vakarų 
Berlynui. Sovietai dėl to su
tiko derėtis su amerikie
čiais, britais ir prancūzais, 
tačiau aiškiai nepasakė, ko
kį statusą Vakarų Berly
nas, jų nuomone, galėtų tu
rėti. Jų pažiūra paskuti
niuoju laiku buvo tokia, kad 
Vakarų Berlynas yra savis
tovus politinis vienetas — 
trečia vokiečių valstybė. 
Bonna tikėjosi, kad už su
tarties ratifikavimą Mask
va, nors iš principo nepa- 
keisdama savo pažiūrų, ga
rantuos Vakarų Berlyno su
sisiekimo laisvę su Vakarų 
Vokietija. Kad tą viltį pa- 
brėžus, Bonnos vyriausybė 
oficialiai paskelbė, kad ji 
sutartį tada patieks seimui 
ratifikuoti, kai bus pasiek
tas priimtinas" susitarimas 
Vakarų Berlyno byloje.

Praktika tačiau parodė, 
kad kai tik Vakarų Vokieti
ja kaip nors bandydavo pa
rodyti, kad Vakarų Berly
nas priklauso jai, pvz. pre
zidento atsilankymu ar poli
tinių partijų suvažiavimais 
— Rytų Vokietijos vyriau
sybė tuojau pradėdavo var
žyti susisiekimą. Tie suvar

neliečiami, bet derėtis esą 
galima tik dėl antrosios pu
sės reikalavimų nuolaidų. 
Nesuskaitomus kartų derė- 
jęsis su rusais ir nemažiau 
lankęsis rusų pavergtuose 
ir kontroliuojamuose kraš
tuose, kongr. W. L. Hays 
vaizdžiais ir konkrečiais pa
vyzdžiais atskleidė paverg
tųjų kraštų gyvenimo paži
nimą.

Bet laisvės troškimas nie
kada nesąs nugalėtas, jeigu 
išlieka gyva viltis. Lietuva, 
išbuvusi 125 metus caristi- 
nėje priespaudoje, atsikūrė 
laisvam gyvenimui. Dabar
tinė priespauda tiek ne
truksianti, ir Lietuva, lais
vę atgavusi, būsianti jos 
teisėtos vyriausybės atsto
vaujama Jungtinėse Tauto
se. Simas Kudirka savo žy
giu įrodęs, kad laisvės sie
kimas ir troškimas paverg
toje Lietuvoje esąs gyvas ir 
nepalaužiamas. Todėl lais
vajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių pareiga esanti 
visomis priemonėmis stip- 

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MESKAUSKAS

žymai pasibaigdavo kaip 
tos demonstracijos — vy
riausybės atstovų apsilan
kymai ar politinių partijų 
suvažiavimai, pasibaigdavo. 
Tuo tarpu trys Vakarų am
basadoriai su savo sovieti
niu kolega dėl Berlyno atei
ties tik tiek sutarė, kad su
sitarė dėl... derybų pabai
gos komunikatos tormos. 
Tas komunikatas susidėsiąs 
iš dvejų dalių. Pirmoje da
lyje bus konstatuotas Va
karų Berlyno statusas taip, 
kad kiekviena pusė galės jį 
aiškinti kaip savo laimėji
mą. Antroje komunikato 
dalyje būtų aptarta prak
tiškai svarbiausia dalis, pa
gal vokiečius ”drei Z" (Zu- 
gang, Zuordnung, Zutritt) 
atseit, susisiekimas ir san
tykiai tarp Vakarų Berlyno 
ir Vakarų Vokietijos. Iš es
mės dėl-abiejų dalių kol kas 
dar nėra jokio sutarimo.

Tiesa, Rytų Vokietijos 
vyriausybė pareiškė, kad ji 
gal ir sutiksianti į Vakarų 
Berlyną praleisti užpliom- 
botus vagonus, tačiau vė
liau paaiškina, kad tą 
bliombą — antspaudą turės 
uždėti ne Vakarų Berlyno 
ar Vakarų Vokietijos valdi
ninkai, bet jos — Rytų Vo
kietijos, kas reikštų, kad jie 
galės ir kontroliuoti kas ve
žama.

Iš viso, paskutiniuoju lai
ku vokiečiai susidarė įspū
dį, kad Maskva su ’atsisaky- 
mo nuo prievartos pavarto
jimo’ sutarties ratifikavimu 
nesiskubina. Ir visai aišku 
kodėl. Visų pirma, vokiečiai 
ir norėdami negali pavar
toti "prievartos”, nes jos 
pakankamai neturi ir tokiu 
būdu sutarties pasirašymas 
tik konstantavo esamą būk
lę. Kai padėtis pasikeičia, 
moko praktika, su ja nesi- 
derančių sutarčių nesilaiko
ma. Praktika taip pat paro
dė, kad ūkiški santykiai ga
li būti sėkmingai puoselėja
mi be politinių sutarčių, juo 
labiau, kad vokiečių sunkia
jai pramonei reikalingos

SUSIRENKA POSĖDŽIUI ZM06AUS 
TEISIU KOMISIJA

Genevoje nuo vasario 22 
iki kovo 26 įvyksta JT žmo
gaus Teisių Komisijos 27- 

naujos rinkos. Be to, Vaka
rų Berlynas yra lyg Vaka
rų Vokietijos įkaitas sovie
tų apsupime ir to įkaito jie 
nenori atsisakyti. (Panaši 
yra ir amerikiečių pozicija 
— be jų Vakarų Vokietija 
negalėtų apginti Vakarų 
Berlyno, ergo, vokiečiai tu
ri, vaizdžiai tariant, ir to
liau laikytis Washingtono 
skverno).

Pagaliau pati svarbiausia 
sovietų lūkuriavimo prie
žastis yra jų pačių neaiški 
politinė konsteliacija. Brež
nevas, ir ypač Kosyginas, 
yra už geresnius santykius 
su vokiečiais. Jaunesni po- 
litbiūro nariai šelepinas, 
Poljanskis ir Voronovas 
dar nėra galutinai susidarė 
savo nuomonės, o ’konser- 
vatyvai’ Pelšė ir šelest yra 
aiškiai prieš. Po komparti
jos kongreso kovo mėnesio 
paaiškės nauja politbiūro 
sudėtis ir tuo pačiu kurios 
pažiūros laimėjo. Mat, dide
lė dalis partijos vadovų yra 
pažiūros, kad per didelis 
'broliavimasis’ bei santy
kiavimas su bet kokia lais
va bendruomenė yra mirti
nas pavojus sovietinei sis
temai. Už tat jei jos priešų 
nėra, reikėtų juos sugalvo
ti.

Tokiu būdu vienintele 
praktiška nauda iš visos 
Brandto Ostapolitik Lenki
jos vyriausybės sutikimas 
išleisti vokiečių kilmės as
menis. Jų darbar kasdien 
atvyksta tarp 40 ir 80 as
menų. Kilmės įrodymui su
augusieji turi kalbėti vo
kiškai. Tik lenkiškai kal
bantieji, turi įrodyti, kad jų 
tėvai kalbėjo vokiškai. Taip 
pat vokiečiais skaitomi tie, 
kurie Vakarų Vokietijoje 
turi tėvus, vaikus ar sene
lius, tetų, dėdžių ir sūnėnų 
neužtenka. Apie repatrija- 
cijos teisę Lenkijos vyriau
sybė visai neskelbia, ją tu
rintieji turi patys sužinoti. 
Reikalingų dokumentų įsi
gijimui jie turi išleisti apie 
1,000 dolerių šeimai, ku
riuos vokiečių vyriausybė 
tuojau grąžina atvykus į V. 
Vokietiją.

toji sesija, kurioje ous svar
stomas svarbus klausimas 
ir visi su juo surišti teisiški 
principai, kurių turėtų pri
silaikyti visos pasaulio val
stybės, kas liečia teisę kiek
vienam žmogui be jokių su
varžymų bei represijų iš
vykti iš bet kurio krašto, 
įskaitant ir savąjį, bei su
grįžti į jį. Nežiūrint to, kad 
ši teisė yra užtikrinta pagal 
JT žmogaus Teisių Univer
salinės deklaracijos 13-tą j į 
straipsnį, JT žmogaus Tei
sių Komisija kasmet įtrau
kia į savo darbotvarkę per 
eilę metų, bet iki šiolei jos 
dar nepajėgė ratifikuoti, ir 
vien tik dėl Sovietų Sąjun
gos bloko priešinimosi, šio
je sesijoje šis klausimas 
bus svarstomas pirmenybės 
teise. Filipinų juristas Jose 
D. Ingles yra paruošęs spe
cialią studiją, ir ji yra 
įtraukta į šios sesijos dis
kusijas. Turimomis žinio
mis, ši sesij-a tuo klausimu 
bus labai karšta, ypač dėlto, 
kad bus siekiama ratifika
cijos.



Nr. 13 — 2 DIRVA 1971 m. vasario 19 d.

pro žiūroną
m. SARGĖMIS

DVI PRIEŽASTYS PASKATINUSIOS ŽYGĮ | LAOSĄ

Nežmoniški teismo sprendimai
Komunistų propagandistai dažnai mėgsta kalbėti apie 

humanizmą. Jie save vaizduoja didžiausiais humanistais, 
o visus priešus — žiauruoliais. Tačiau gyvenimo faktai, 
atvirkščiai rodo, kad komunistinė valdymo sistema yra 
pati žiaurioji. Štai neseniai buvo Leningrade nuteisti žy
dai, du iš jų mirties bausme. Dabar vėl, sausio 14 d. Vil
niuje bolševikinis teismas nuteisė Vytautą Simokaitį mir
ties bausme už bandymą keleivinį lėktuvą priversti skris
ti į Stockholmą. Jo nėščią žmoną nubaudė trejus metus 
priverčiamųjų darbų stovyklos. Kur pasaulyje rasti to
kią valstybę, kuri žmogų už bandymą pabėgti į laisvę 
baustų mirties bausme? Kokie "humanistai” teisia nėš
čias moteris ir jas baudžia priverčiamaisiais darbais? Tai 
didžiausia barbarybė, kokia tik gali būti dabartiniame 
pasaulyje...

Kai šešis baskus nuteisė mirties bausme, koks kilo 
triukšmas laisvojoje spaudoje! Vokiečių radijas ir tele
vizija būgnijo kasdien apie tai. Į reikalą įsikišo vyriau
sybės ir net Popiežius! O kaip spauda ir vadovaujantie
ji pasaulio politikai reagavo į lietuvio Simokaičio nubau
dimą? Neteko vokiečių spaudoje skaityti nė vienos ži
nutės apie tai. Nors Vokietijos Krašto Valdyba kreipėsi 
į prez. Heinemanną, ištisą eilę vadovaujančių vokiečių 
politikų, tačiau neteko girdėti, kad jie būtų už lietuvį 
viešai prabilę. Dr. P. Karvelis apsilankė Strassburge ir 
darė žygių europiniame parlamente. Ten daugiausia pri
tarimo susilaukė iš turkų prof. M. Yaluon, kuris teisiš
kai įrodė, jog negali būti laikoma nusikaltimu bėgimas Į 
laisvę iš komunistiškai valdomų kraštų. Parlamento pirm. 
Reverdin pravedė nutarimą, kad parlamentas prašytų 
Kosyginą panaikinti V. Simokaičiui mirties bausmę.

Vytauto Simokaičio ir jo žmonos Gražinos tragedija 
yra jau nebe pirmoji bolševikinio nežmoniškumo istori
joje. Lietuvių kaulais yra nusėtas Sibiras ir lietuvių aša
romis yra aplaistyta Lietuvos žemė. Dėl šių bolševikinių 
žiaurumų mes viešai piktinamės ir stebimės, kaip apakęs 
laisvasis pasaulis nemato nekaltų žmonių kančių ir mir
ties ir negina skriaudžiamos tautos.

Už gerą propagandą gavo šiltą butą
Bronius Lukavičius, gyvenęs Australijoje, su šeima 

’ grįžo į Lietuvą. Ir tai nieko nuostabaus! Iš gausybės pa
bėgusių lietuvių vienas kitas grįžta Į Lietuvą visokiais 
sumetimais: senukai susigalvoja verčiau mirti Lietuvoje, 
kiti tikisi savo vaikus apsaugoti nuo nutautimo ... Yra 
nemaža senų lietuvių emigrantų komunistų, kurie iš įsiti
kinimo grįžta pas savuosius ... Tai jų reikalas. Tačiau 
koktu yra skaityti kai kurių grįžusiųjų pareiškimus, štai 
ir B. Lukavičius papylė "Gimtajame krašte” kibirus pa
mazgų apie lietuvius. Pirmiausia jis pats save suniekina, 
kad jis buvo bailys ir klausė kažkokių "veikėjų” ir ame
rikiečių bauginimų ir nedrįso 1945 m. grįžti į Lietuvą. 
Iš tikrųjų gi niekas nieko nebaugino, kiekvienas lietuvis 
elgėsi pagal savo Įsitikinimus.

Labai nesąžiningai aprašomos DP stovyklos, tarytum 
jose tebuvo vagys ir sukčiai. Tai yra piktas bolševikinis 
pasityčiojimas iš lietuvių tragedijos. Niekina B. Luka
vičius ir Australijos lietuvius, pašiepdamas, kad vieni 
mokė Lietuvą mylėti "tautiškai”, kiti "krikščioniškai”, 
žinoma, Lukavičiui būtų maloniau, jei būtų mokę mylėti 
Lietuvą sovietiškai.. . Neverta tų visų Lukavičiaus ne
sąmonių sužymėti, kurias jis paskelbė "G. k.” Ar jis pats 
tai parašė, ar tik pasirašė bolševikinių propagandistų pa- 
įašytą pamfletą, sunku tat nustatyti. Iš pamfleto stiliaus 
atrodo, kad jis parašytas ne pagal P. Lukavičiaus išsi
lavinimą, bet pagal nustatytą bolševikinės propagandos 
kurpalių. Už šitą gerą propagandą B. Lukavičius, žemai
čių žemes vaikas, gavo Vilniuje puikų ir šiltą butą. Mūsų 
gi tiksliomis žiniomis, daugelis senų Vilniaus tarnautojų 
negauna butų po 20 "gero bolševikinio gyvenimo” metų...

Parlamentarizmo paniekinimas
Parlamentas yra demokratiškai išrinkta tautos at

stovybė, kuri turi įstatymų leidžiamąją galią. Demokra
tiniuose kraštuose parlamentus išrenka pilnateisiai pilie
čiai pagal savo politinius įsitikinimus, pagal sąžinę. Ta 
Ciau visai kitaip yra komunistiniuose kraštuose, kur par
lament^ išrenkamas pagal komunistų partijos vir
šūnių diktatą. Tuose kraštuose nei rinkikai, nei parlamen
to nariai nėra laisvi. Juose nėra laisvosios opozicijos. Tuos 
parlamentus tvarko iš viršaus komunistų partijos cent
rinis komitetas. Gerai dar prisimename, kaip bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje 1940 m. vyko sovietiniai rinkimai. 
Išstatyta buvo tik viena partija. Norėjo ar nenorėjo, kiek
vienas privalėjo balsuoti. Balsavimo procedūra buvo taip 
komunistų suorganizuota, kad kiekvienas rinkikas buvo 
sekamas armijos šnipų. Taigi, labai sunku buvo įmesti 
tuščias korteles, nors pirmąkart man pasisekė Įkišti į 
balsavimo voką laikraščio "Melchiorą Putelę”. Su šnipų 
ir policijos pagalba yra renkami ne tik Sovietų Rusijos,

”16' gerų argumentų bu
vo prieš ir tik du už tai. Bet 
kai juos visus išanalizuoji, 
paskutinieji du nusveria 
ankstyvesnius 16, kurie 
daugiausia išplaukia iš vi
daus politikos sumetimų” — 
taip anot kolumnisto Joseph 
Alsop prezidentas Nixonas 
aiškino savo pritarimą pa
skutiniam Pietų Vietnamo 
kariuomenės su JAV karo 
aviacijos parama žygį į 
Laosą.

Priežasys, paskatinusios 
prezidentą pasiimti naują 
riziką buvusios sekančios. 
Jei užsimojimas perkirsti 
Ho čimino kelių reizginį pa
siseks, Hanojus bus pri
verstas pasukti sau gerokai 
galvą, ką toliau daryti. Mat, 
jei susisiekimas tais keliais 
bus nutraukas iki gegužės 
mėnesio, jis praktiškai ne
galės būti atstatytas iki 
gruodžio mėn., nes gegužės 
mėn. prasideda liūčių sezo
nas per kurį neįmanoma 
naudoti sunkvežimius. O tai 
reiškia, kad maždaug 130,- 
000 Hanojaus karių, kurie 
operuoja Cambodijoje ir 
pietiniame Vietname bus 
palikti beveik metus be tie
kimo.

Antroji priežastis buvo 
pakelti Pietų Vietnamo 
prestižą ir ūpą. Pietų Viet
namo gyventojai turi su
prasti, kad apsigynimui nuo 
komunistų užmačių, reikia 
tik pasiryžimo, viską kitą 
jie jau turi.

Iš tikro šiandien Saigono 
gatvėse yra saugiau negu 
VVashingtono, New Yorko 
ar Chicagos gatvėse. Tiesa, 
yra dar šiokia tokia gali
mybė, kad Saigone vaikš
čiodamas gali žūti nuo ko
munistinio teroristo rankos, 
tačiau toji galimybė yra 
mažesnė negu mirtis eismo 
nelaimėje.

Tai veda prie minties, 
kad Vietnamo karas buvo 
jau laimėtas per 1968 metų 
komunistų ”Tet” (budistų 
Naujų Metų) ofenzyvą. Ta
da pasirodė, kad komunistai 
turimomis jėgomis negali 
sudaryti rimtos grėsmės 
amerikiečių kariuom e n e i. 
Tik nuotaikos pačioje Ame
rikoje nebeleido išnaudoti 
savo naudai susidariusios 
karinės padėties.

Nuotaikos čia Vietnamo 
reikalu panašios kaip ir po 
paskutinio skridimo į mė
nulį. Girdi, JAV erdvės pro
grama iki šiol kainavo per 
30 bilijonų dolerių. Ir kokie 
rezultatai — nepilni du šim
tai svarų akmenų, kurie 
niekuo nesiskyria nuo že
mės akmenų! Bet, žinoma, 
negalima visos erdvės pro
gramos vertinti tais akme-

nimis iš mėnulio, čia turimo 
reikalo su tam tikrais lai
mėjimais technikos, politi
kos, prestižo ir karinėje 
srityje, kuriuos neįmanoma 
Įkainuoti doleriais. Todėl 
ir sutinkant, kad už ginkla
vimui ir prestižui skirtas lė
šas galima būtų naudingiau 
išleisti — kas jau žinoma 
porą tūkstančių metų — 
esamose sąlygose — žmoni
jai susiskaldžius Į 100 su 
viršum valstybių, tai pada
ryti daug sunkiau negu pa
sakyti.

Šimtas bilijonų dolerių 
išleisti Vietnamo karo rei
kalams skamba labai žiau
riai, tačiau dabar staiga 
viską pametus iš ten pabėg
ti, būtų taip nat beprasmiš
ka kaip nustoti domėtis mė
nuliu. Skaičiuojama, kad 
dabar vienas nuskridimas 
mėnulin kaštuoja tik pora 
Šimtų milijonų dolerių ir 
surenkamas su tokiu skridi
mu Datyrimas jau apsimo-

ka. Kiekvienu atveju moks
lininkai, kurie iki šiol Į erd
vių programą žiūrėjo kaip 
nereikalinga lėšų eikvoji
mą, dabar jau aiškina, kad 
dabar sustabdyti skridimus 
į mėnuli (ir kitas planetas) 
būtų nebetikslinga.

Lygiai taip pat Vietna
me. Gal nevertėjo taip labai 
ten užsiangažuoti, tačiau 
sykį pradėjus, neįmanoma 
pasitraukti ”nepametus vei
do”, ypač dabar kai nauji 
žygiai pigiau kaštuoja ir 
žmonėmis ir medžiaga.

Dėl viso to kreditas, kaip 
šiame krašte sakoma, pri
klauso prezidentui, kad jis 
atmetė kitus 16 argumentų. 
Vėl grįžus prie Alsopo, ten
ka dar kartą jį pacituoti:

"Neapsakomą kiekį krau
jo ir turto buvo iš tiesų iš
eikvota tik todėl, kad daug 
anksčiau nebuvo surasta 
drąsos padaryti tai, ką da
bar padarė prezidentas 
Nixonas”.

Laisvės troškimas

priartinsite savo 
laisvės rytmetį, 
buvo daug jauni- 
galima sakyti, ir

(Atkelta iš 1 psl.) 
rinti pavergtųjų pastangas. 
Priemonių tam esą labai 
daug. Ju svarbiausios esan
čios politinis išeivių akty
vumas. Kaip šiandien čia 
susirinkę, taip visur ir vi
suomet reikalaukite savo 
tėvynei Lietuvai nepriklau
somybės, skatino kongr. W. 
L. Hays . Saugokite, ir 
iš kartos į kartą per
duokite savo kalbą, tautines 
tradicijas ir apskritai kul
tūrines vertybes, nes jomis 
ne tik stiprinate šio krašto 
kultūros lobyną, bet jų pa
dedami 
Lietuvos

Salėje 
mo. Jie,
visą tvarką palaikė, įskai
tant ir aukų ALT vykdomai 
laisvinimo akcijai paremti 
rinkimą. Scenoje muz. Alf. 
Mikulskio vadovaujamas li
tuanistinių mokyklų meno 
ansamblis Aukuras sugie
dojo Lietuvos himną, įsi
jungus visai publikai, ir pa- 
kankliavo maldą Marija 
Marija. Gausus ir aktyvus 
jaunimo dalyvavimas at
kreipė kongr. W. L, Hays 
dėmesį. Pasigrožėjęs tauti
nių rūbų margaspalviais 
raštais, šiltu žodžiu jis ska
tino jaunimą siekti mokslo 
ir visokeriopos pažangos. 
Stebėdamas JAV pažangą, 
kurios jis ir visi amerikie
čiai siekią ir pasiekią, jis 
tačiau griežtai pasmerkė 
tuos, kurie neva pažangos 
siekdami degina pastatus ir 
naikina mokslinius įrengi-

Lietuvos, bet ir Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos ir visi ko
munistiniai parlamentai.

Politiškai yra tiesiog paradoksas, kad šituos bolše
vikinius parlamentus pripažįsta ir su jais skaitosi demo
kratinių kraštų vyriausybės ir parlamentarai, štai vo
kiečių socialdemokratai ir liberalai pasikvietė Sovietų Ru
sijos ir Lenkijos parlamentarus svečiuosna. Ar jie atsto
vauja laisviems kraštams? Ar jie atstovauja rusų, lenkų 
tautai? Jie atstovauja tik dviem siaurom komunistinėm 
klikom: Brežnevo ir Giereko. Taigi, bolševikinio parla
mentarizmo pripažinimas yra tik parlamentarizmo panie
kinimas. Juk savęs pažeminimas būtų, jei mes laikytume 
Justą Paleckį ir A. Sniečkų Lietuvos parlamentarais, ka
da jie tėra Maskvos kvislingai.

(vm)

rimti ir suradęs pretekstą 
tyrimui pravesti jo vado
vaujamo pakomitečio var
du, kadangi incidentan bu
vęs įveltas ir Valstybės De
partamentas. Tuo pagrindu 
jam pavykę įvykį ištirti, 
praktikuojamą biurokratiz
mą sukrėsti ir tuo pačiu 
prisidėti prie Simo žygio 
įprasminimo.

Koks dabartinis Simo li
kimas? Tikrų žinių neturi
me, o viešai rusų skelbia
mos žinios apie jo aprūpi
nimą nauju butu Klaipėdoje 
ir jo buvusių viršininkų nu
baudimą, anot kongr. W. L. 
Hays pripažįstant sovieti

nę praktiką, reikėtų priimti 
labai atsargiai, kaip vieną 
iš daugelio ir dažnų sovieti
nės propagandos išmislų.

Didelė padėka priklauso 
ALT Clevelando skyriaus 
pirmininkui inž. Alg. Pau- 
tieniui už kongr. W. L. 
Hays suvedimą su lietu
viais, iš kurių Simo Kudir
kos išdavimo tardymo me
tu sulaukęs per tris tūks
tančius laiškų ir to fakto, 
kaip jis privačiai kalbėda
mas pasisakė, niekuomet 
neužmiršiąs. O mes savo 
ruožtu liksime dėkingi jam.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

mus. Tokiais veiksmais pa
žanga nepasiekiama, pabrė
žė kalbėtojas.

Grįždamas ir vėl sustoda
mas prie Simo Kudirkos, 
kongr. W. L. Hays paaiš
kino, kad Simo Kudirkos iš
davimo ištyrimas buvo tie
sioginis žvejybos ir trans
porto pakomitečio uždavi
nys. Kada tačiau praėjo ke
lios dienos ir tasai pakomi
tetis nesiėmė jokios akcijos 
reikalui ištirti, o buvo dau
giau linkęs visa palikti ne
pastebėjus, jis nebegalėjęs

Ne mažesnė clevelandiš- 
kių padėka priklauso Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui dr. K. Bobeliui, 
atvykusiam Į Clevelandą ir 
čia Vasario 16-sios minėji
me pasakiusiam kalbą, kuri 
minėjimo dalyvių buvo iš
klausyta su dideliu dėme
siu, nepaprastu šiltumu, iš
siliejusiu ne kartą ją per
traukusiomis pritarimo ova
cijomis, ir kurią dėl jos ak
tualumo duodame ištisai ki
toje šio laikraščio vietoje.

(alns)

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

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

v.*

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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NESUSIPRATIMAS
AR TENDENCIJA

Neseniai už lietuvių vi
suomenės ribų, bet smar
kiai liečiant lietuvių visuo
menės interesus, pasirodė 
anglų kalba dr. Rimvydo 
Šilbajorio straipsnių rinki
nys "Perfection of Exile”. 
Knygą išleido imigranto ra
šytojo vedamas žurnalas 
Books Abroad. Knygą para
šė lietuvis. Todėl, išvirši
niai, kiekvienas lietuvių tu
rėtų būti tuo faktu paten
kintas ir dėl knygos pasiro
dymo pasidžiaugti.

Kad tą darbą a priori res
pektavo lietuvių veiksniai 
matyti iš mažo, bet reikš
mingo fakto. Lietuvių Fon
das rėmė knygos leidimą 
trimis tūkstančiais (3000) 
dolerių subsidija. Tai buvo 
suma, kurios dar nesulaukė 
nei viena lietuviška knyga. 
Tai rodė, kad laukiama iš 
Šilbajorio darbo didelio ir 
našaus efekto.

Tačiau, kada knyga pasi
rodė, beveik kiekvienas sa
ko, kad čia iš didelio debe
sio mažas lietus!

Dėl ko taip? Dėl ko nesi
džiaugti darbu ir nedėkoti 
jo autoriui? Dėl to, kaip^sa
ko daugelis, kad knyga vra 
labai tendencinga ir atspin
di piktybines ir lokalines 
lietuviškojo literatu r i n i o 
pasaulio d i f e rencijacijas. 
Nedaug reikia ieškoti, vos 
pavartome knygos turinį. 
Tai, taip vadinamųjų met- 
meninkų liaupsės, į krūvą, 
ir dėl šventos ramybės, pri
metus su metmeninkais su
gyvenančius, arba katali
kams skambesniuosius porą 
vardų.

Knygos turiniui parinktų 
autorių sąraše, absoliučiai 
praeinant pro paskirties te
mą, yra daugelis visai nieko 
bendro neturinčių su trem
ties (Exile) vardu. Kaip tik 
ten įtraukti vardai, kurių 
respektui Lietuvių Fondas, 
kaipo bendrinė lietuvių or
ganizacija, neprivalėtų ro
dyti savo palinkimu. Ten 
įvelti vardai, gali būti labai 
patrauklūs ar asmeniškos 
bičiulystės surišti su kny-

Pradedant Vasario 16 minėjimą Clevelande, JAV himną sugiedojo sol, J. Krištolaitytė-Daugelienė, 
o Lietuvos himną lit.mokykly Aukuro ansamblis,pritariant susirinkusiems. Nuotraukoje iš kairės: ALT 

pirm. dr. K. Bobelis, muz. A. Mikulskis, ansamblio vadovas, O. Mikulskienę, kanklininkių vadovė ir an
samblio nariai. j, Garlos nuotrauka
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gos autoriumi, bet skirta 
knygai pašalpa, šelpėjus 
stato profanų arba naivėlių 
padėtin, vos bendrąją kny
gos tendenciją statome vi
sa — lietuviškų interesų 
plotmėje.

Čia visiškai nesmerkiami 
rašytojai, kuriuos pavadi
nome ” m e t m e n i nkais”. 
Anaip tol, tai yra, tam tikra 
prasme kūrybingas litera
tūros elementas. Bet išskir
tinas pasitenkinimas dau
giau jų, visą knygą paver
čia vienašone, deklaruojan
čią beveik tik vienai srovei 
atstovauti lietuvių literatū
ra. Tai viskas pateisinama 
jeigu leidinys leidžiamas 
srovinio veiksnio, čia gi 
viskas turėjo būti išlaikyta 
tam tikrame balanse, res- 
pekte visai mūsų užsienio 
literatūrai. Jeigu to nėra 
knygos organizavime, pali
kime tada tokios knygos lei
dybą sroviniame veiksniui.

Pats struktūrinis knygos 
vaizdas, taip pat liko su
jauktas ir neturįs logikos. 
Įtraukti vardai, kurie vi
siškai nebūdingi pasiimtai 
temai. Bet‘jie įtraukti dėl 
to, kad jie atstovauja tam 
tikras tendencijas, artimas 
knygos autoriui. Knygos iš
siplėtimas, aišku, pakenktų 
jos struktūrai ir dėstymo 
glaustumui. Bet sveikas 
protas, kuris objektyvus 
esančiai padėčiai, natūraliai 
sako, kad vieton daugelio 
minimųjų, turėjo rastis bū
dingesni tremties literatū
rai vardai, kurie čia nemi
nimi.

Ir niekas dėl to negalėtų 
išsitarti, nes autorius turi 
teisę netgi iš musės daryti 
dramblį, jeigu ...

Jeigu į visą tą "biznį” ne
būtų įsivėlęs Lietuvių Fon
das su pinigais, kuriuos su
dėjo tūkstančiais indėlinin
kų. reikalaujančių iš pelno 
dalinimo logikos, objekty
vumo, absoliutaus nesroviš- 
kumo ir talkos bendriniams 
lietuvių visuomenės reika
lams. , .(ar)

ALT Clevelando skyriaus valdyba su kongresmanu Wayne L. Hays ir ALT pirmininku dr. Kaziu Bo
beliu Vasario 16 proga Clevelande. Sėdi iš kairės: I. Bublienė, dr. K. Bobelis, kongr. W. L. Hays, ALT 
Clevelando skyr. pirm, inž. A, Pautienis ir K. Žiedonis. Stovi: A. Rutkauskas, A. Jonaitis ir V. Palūnas. 
Trūksta P. Razgaičio. V. Pliodžinsko nuotrauka

MŪSŲ VISŲ ŠVENTA PAREIGA YRA LIETUVOS 
LAISVES KOVAI NEKENKTI

KVIEČIA LIETUVIU BENDRUOMENĘ IR KITAS ORGANIZA
CIJAS JSIJUNGTI j AMERIKOS LIETUVIU TARYBĄ

G

Ame rikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko dr. 
Kazio Bobelio kalba, 
pasakyta Lietuvos ne
priklausomybės atsta
tymo sukakties minė
jime Clevelande, vasa
rio 14 d.

Trisdešimt metų emigra
cinio gyvenimo sąlygos ir 
įtaka smarkiai paveikė mū
sų ne tik kaip individų gal
voseną, bet taip pat visos 
lietuviškos visuomenės or
ganizacinę, politinę, psicho
loginę ir, net galima pasa
kyti, ideologinę struktūrą.

Jeigu per pirmuosius 
emigracinio gyvenimo me
tus lietuviškoje visuomenė
je nebuvo jokių didesnių — 
esminių skirtumų mūsų po
litinės veiklos nustatyme ir 
jokių kompromisų bei ko
egzistencijos tiltų nebuvo 
ieškoma su okupantu, tai 
dabar tas rezistencinis įsi
pareigojimas bandomas ju
dinti. Anuo laiku, pabėgė
lių kontaktas su komuniz
mu buvo per artimas! Ko
munistų nužudyti Rainių, 
Červenės, Praveniškių kan
kiniai dar nebuvo spėję pil
nai sustingti. Jų kraujas 
nebuvo dar sušalęs, žmonės 
dar nebuvo spėję užmiršti 
komunistų vežamų užkal
tuose vagonuose nekaltų 
kūdikių, vaikų ir moterų 
šauksmo ir verksmo, mūsų 
išgyvenimai ir tragedija 
buvo per artimi, kad galė
tume ignoruoti. Bet laikui 
bėgant išgyventi skausmai 
palieka praeityje, ir nenori
ma jų prisiminti. Komunis

tinį terorą mačiusių karta 
pavargsta, pasensta, dalis 
jų išmiršta ir atsiranda — 
iškyla nauja generacija. 
Generacija, kuri yra nema
čiusi, nepažinusi komuniz
mo, bet išaugusi šių laikų 
Amerikos liberalinėse sąly
gose. Generacija kuri nebus 
tokia atspari komunizmo 
tikslams ir jų toli siekian
tiems planams.

Komunistų propogandis- 
tai, kaip tik ir puikiai iš
naudoja šį momentą. Jie 
skleidžia, skelbia iš pavir
šiaus atrodančias nekaltas, 
uždegančias liberalines, so
cialines ir kitokias lygybes
— laisvės, savistovumo, ne
priklausomumo idėjas, o re
zultate jų pagrindinis tiks
las yra įgyvendinti kojnu- 
nistinę sistemą, kuri nėra 
ne kiek pasikeitusi nuo 
1917 metų revoliucijos. Mes 
turime visada atsiminti, 
kad komunistai yra ”Mas- 
ters of Mob Manipulation”
— meisteriai masių mani
puliacijos.

Komunistų masių mani- 
puliuotojams pavyko gan 
stipriai infiltruoti liberali
nes Amerikos mokyklas ir 
per jas skleisti pseudo — 
1 i b e r alines anti-religines 
idėjas. Jaunimas natūraliai 
yra neramus, visa laiką ieš
kąs ką nors naujo, negirdė
to, pilnas naujų idėjų, idea
listinis, todėl jis ir yra leng
viau prieinamas ir suvirški
namas tų, kurie jaunimui 
a p s i m etusiai pataikauja, 
prižada utopinių, laisvių ir 
lygybių. Akcentavimas ne
paprastos akademinės, so
cialinės, religinės ir net sek
sualinės laisvės impozantiš
kai veikia į didelę dalį jau- 
nesnios generacijos, ir 
jiems palieka stiprią įtaką.

Šios dienos liberalai, pa
žiūrėjus į juos iš pavir
šiaus, atrodo, yra savotiški 
i d e a listai — tikru moję 
pseudoidealistai. Jie reika
lauja laisvės visoms idė
joms, laisvės visiems skelb
ti savo nuomonę, daryti kas 
ką nori, nepripažinti įstaty
mų, religinių, moralinių ar 
socialinių dogmų, kurios 
jiems nepriimtinos ir t.t. 
Bet tuoj pat skelbia nieki
nimą tų, kurie kitaip gal
voja, ir tuo pačiu patys sa
ve ir savo pagrindinius li
beralizmo dėsnius paneigia. 
Kalba apie policijos brutua- 
lumą ir jėgą, bet patys tai 
naudoja.

šių dienų liberalai turi 
klaidingą laisvės sąvokos 
supratimą — aiškindami, 
kad viskas galima daryti, 

rodyti, mokyti ir jei net rei
kia, kelti revoliuciją, anar
chiją. Bet jie nesutinka, kad 
piršdami tokios laisvės są
vokos supratimą, jie užgau
na, paniekina tuos, kurie 
laisvės sąvoką kitaip su
pranta, kitaip ją mato. Jie 
paneigia laisvo apsisprendi
mo, demokratinį principą.

Taigi, šių laikų liberalai 
skelbia laisvę visiems, bet 
tuoj pat čia, save paneigia, 
nes jei kas nors su jų skel
biama idėja — laisve — ne
sutinka tai jie stengiasi jį 
tuoj pat eliminuoti iš visuo
menės, iš politinės arenos, 
ir čia jau prasideda teroras 
ir diktatūrą, laužimas pa
grindinių žmogaus teisių ir 
pagarbos principų, ir pa
naudojimas diktatūrinio 
principo — kitaip sakant — 
jei ne su mumis, tai prieš 
mus. Kompromiso nenori 
ieškoti. Jie stato ultimatu
mą, kad dialogas gali vykti 
tik jų sąlygose. Ką matome 
ir mums peršamajame ben
dradarbiavime.

Ir todėl tikrieji Amerikos 
liberalai turėtų žinoti, su
prasti, kad tai yra todėl, 
kad jų. pačių tarpe yra daug 
grynų, gerai paruoštų ko
munistų, kurie yra prisi
dengę svetima skraite, kad 
galėtų geriau atlikti griau
namąjį darbą ir išnaudoti 
juos savo tikslams. Ir taip 
jie išniekina tikrąją gra
žiąją liberalizmo idėją. 
Amerikos liberalizmo atsto
vai turėtų pamatyti, kad 
tai kas galima laisvoje de
mokratinėje Amerikos san
tvarkoje negalima komunis
tinės diktatūros sistemoje, 
kur viskas yra paremta po
licija, kalėjimais, ir kon
centracijos stovyklomis ir 
paskutinių metų beprotna
mių ligoninėmis. Jie labai 
dažnai pilnu balsu rėkia 
apie nacių žiaurumus, bet 
niekada neužsimena apie 
komunizmo žiaurumą ir jų 
varomą tautų genocidą.

Liberalai, arba įvairių 
laisvės ir taikos propoguo- 
tojai, kelia triukšmą apie 
laisvą apsisprendimą naujų 
valstybių, pvz. Afrikos, ar
ba apie pakeitimą politinių 
santvarkų vakaruose esan
čių valstybių, pvz. Ispanija, 
Portugaliją arba kai kurių 
Pietų Amerikos valstybių. 
Daug protestų yra pareikš
ta dėl Amerikos pagalbos 
Vietname, kuris bando ap
siginti, išsigelbėti nuo ko
munizmo, bet jie niekad ne
pamini, net bijo kad jiems 
būtų priminta apie komu
nistinio despoto pavergtas 

valstybes, pvz. Lietuva, 
Latvija ir Estija, kurios ir
gi norėtų būti laisvos- ir jų 
žmonės, pagal liberalizmo 
įdėja turėtų laisvą apsi
sprendimo teisę savo gyve
nimui.

Bet to nėra. Gal jie galė
tų atsakyti KODĖL? Kodėl 
jie reikalauja laisvės vie
niems, o paneigia ta laisvę 
kitiems?.. O tai yra todėl, 
kad komunistiniai propo- 
gandistai yra įtikinę šių 
dienų liberalus, kad tai ne
aktualu, kad žmonės patys 
ten yra apsisprendę už ko
munistinę gyvenimo forma, 
kad ten buvę laisvi rinki
mai, bet mes visi žinome 
ką reiškia komunistų žodis 
"laisvi” — tai yra sinoni
mas — VERGIJOS.

Todėl savaime aišku, kad 
šios liberalinės įtakos atsi
liepia ir į mūsų lietuvišką 
gyvenimą. Dalis, komuniz
mą nepažįstančios idealisti
nės jaunesniosios generaci
jos, ir kai kurie mūsų su
minkštėją vyresnieji, ar 
niekur nepritapę politiniai 
karjeristai yra pasidavę 
šių naujų idėjų skleidimui 
lietuviškoje plotmėje. Ir to
dėl, viena, aiškia bekom- 
promisinę kryptimi riedėju- 
si Lietuvos laisvinimo kova 
staiga atsidūrė savo veiklos 
kryžkelėje. Kryžkelėje, ku
rią sukūrė laiko įtakoje įvy
kęs generacijų pasikeiti
mas, mūsų gyvenamos ap
linkos įtakos sąlygos ir 
svarbiausia pačių komunis
tinės imperialistinės dikta
tūros strategų mesta koeg
zistencijos politika, parem
ta nekaltumo spalva ap
dengtu bendradarbiavimu ir 
tėvų šalies meilės sentimen
tais. Tai yra ypatingai pro- 
poguojama komunizmą ne
pažįstančių, nemačiusių ar 
nenorinčių pažinti šių dienų 
liberalų.

Mūsų vadinamieji valsty
bininkai, kai kurių kitų va
dinami bendradarbiautojai 
geriausiai telpa po NAIVIŲ 
SĄJUNGININKŲ titulu. 
Jie nekalbės mums apie 
Vietnamo karo baisumus, 
apie Clevelando ar Chica
gos riaušes, nes tas mūsų 
vidiniame lietuviškame gy
venime yra neaktualu. Bet 
jie bando mus įtikinti tėvy
nės meilės pasiilgimo ir 
tautinių sentimentų tirada. 
Iš Lietuvos atsiųsti specia
listai, bando mums aiškinti, 
o naivūs sąjungininkai jau 
yra įtikinti, kad tik okupuo
tos Lietuvos lietuviai myli 
Lietuvą. Tik jie yra nepa
prastų inteligentinių ir pro
fesinių gabumų ir tik jie ži
no, kaip kovoti dėl Lietu
vos laisvės. Tik okupuotos 
Lietuvos menininkai yra 
ant tiek geri, kad tik juos 
klausant galima ašarą iš
spausti, o mes visi čia lais
vajame pasaulyje esantieji 
lietuviai esame niekam ti
kę, ir palikę Lietuvą tik dėl 
trupinio aukso ir gardaus 
valgio šaukšto. Jie bando 
muš sukiršinti su okupuo
toje Lietuvoje gyvenančiais 
lietuviais, bandydami mums 
visiems įrodyti, o kartu ir 
jiems, kad mes viens kito 
nesuprantame ir nenorime 
suprasti. Norėdami, kad 
mes juos vadintume komu
nistais ir žiūrėtume į juos 
su panieka ir tuo atneštume 
okupuotos Lietuvos lietu
viams nusivilimą — savo 
laisvame pasaulyje gyve
nančiai broliais. Jie nori 
mus suskaldyti — kad lie
tuvis kovotų su lietuviu.

Okupanto atsiųsti mūsų 
vienybės griovėjai nustato 
Lietuvos meilės ir patriotiš
kumo mąstus ir bando mus 
tais mąstais matuoti. Orga
nizacijas ir asmenis dirban
čius Lietuvos išlaisvinimui, 
ir turinčius tiesią, antikomu 
nistinę liniją, jie stengiasi 
sukompromituoti, nužemin
ti, amžinai kritikuodami, 
kad neužtenkamai yra dir
bama, atliekama Lietuvos 

(Nukelta į 7 psl.)
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KURIUO AMERIKIEČIU SUSIGRUPAVIMU
LIETUVIAMS PASIREIKŠTI?

MARTYNAS KAVOLIS

suartėjimo rėk 
rasine juodųjų 
lietuvių kolek- 
svoriui pakel-

Dirvos 1.27 d. nume
ryje paskelbtas R. Pre- 
meneckienės straipsnis 
"Kas įgaliavo juos kal
bėti mūsų vardu?". Juo 
kritikuojamas "The 
Plain Dealer" 1.17 d. nu- 
meryj paskelbtasis ame
rikiečių straipsnis, iš 
kurio išvesta sugestija, 
kad lietuvių tautinė ma
žuma kaipo visų US tauti
nių mažumų dalis pa- 
svastytų 
kalą su 
mažuma 
tyviniam
ti. Taigi, pastatytoji te
ma svarstytina gilesniu 
susimąstymu.

Lietuviškojo straips
nio autorė teigia, kad 
trys asmenys, kurie ten 
neišvardinti, siūlę tau
tinėms mažumoms su
artėti su juodųjų rasės 
mažuma. Ten nepasaky 
ta, ar ano straipsnio au 
torių tarpe būta lietu
vių, ar kalbėta lietuvių 
vardu ir ar kreiptasi į 
lietuvius. Todėl atrodo, 
kad nebuvo pagrindo 
klausti, ar kas įgaliavo 
juos kalbėti lietuvių var
du. Jei pavienis asmuo 
ar keli jų pareiškia nuo
monę, tai jie kalba savo 
pačių vardu ir negalima 
klausti jų įgaliojimų pa
klausti jų įgaliojimų. 
Pavyzdžiui, katalikų baž
nyčios jėzuitų ordino ku
nigai du broliai Berri- 
gan skelbė šokiruojan
čias socialines idėjas ir 
vėliau nusikalto prieš 
valstybės įstatymus. Jie 
darė tat savo pačių var
du ir atsakomybe. Jų nie
kas neprirašė katalikų 
bažnyčiai, jėzuitų. ordi
nui, ar katalikų religi
nei bendruomenei. Ir nie
kas neklausė jų įgalio
jimų.

Išvestoji amerikiečių 
s’traipsnio sugestija vie
no milijono lietuvių tau-

tinei mažumai Amerikoj 
suartėti su dviejų dešim
čių milijonų juodųjų ra
sine mažuma socialinių 
reikalų plotmėj yra 
s var stytinas r eikal as.
Žinoma, mūsų ir jųjų in 
teresai vienur gali supul- 
'ti ir kitur išsiskirti. Tat 
galima pasakyti ir dėl 
mūsų santykių su ameri
kiečių daugumos demo
kratų ir respublikonų 
partijom, su mėginama 
sudaryti trečia partija, 
ir su visomis mažumų 
grupėmis apskritai. Aiš
ku, žmonės skiriasi tau. 
tybėmis, rasėmis, kultū
ra, praeitim, lytim, am
žium mokslu, praktika, 
patritim, gabumais,pajė
gumais , s entimentais,
temperamentais ir bū
dais. Jų negalime paneig 
ti ar suneveliuoti. Tie
sa, Amerikoj egzistuoja 
prieš amerikoniška veik
la pasireiškiančių or
ganizacijų sąrašas ir kri 
minaliniai pasireiškian
čių net legalėse parti
jose asmenų sekimas. 
Bet priklausymas tauti
nių mažumų susigrupa- 
vimams ir legalus veiki
mas juose yra leidžia
mas US. piliečiams ir 
užsieniečiams. Todėl ne 
galima priklausymą le- 
galėms tautinėms orga
nizacijoms ir legalų pa
sireiškimą jose maišy
ti su priklausymu prieš 
amerikoniškos veiklos 
organizacijoms ir nele
galia jų veikla.

Lietuvių nuomonės ski
riasi, kuriuose susigru
pavimuose lietuviams 
reiktų socialiniai veikti 
Amerikoj. Štai diskutuo
tini šios srities klausi
mai: Į) Ar lietuviai tu
rėtų dalyvauti ekonomi
nėj ir socialinėj politi-

J. GRAUDA

Apie raudonarmietį Amiršojevą
koj, veikdami vien tik 
kurioj nors vienoj saky
tų dviejų amerikiečių 
daugumos demokratų ir 
respublikonų partijų ri
bose 2) Ar lietuviams 
pragmatiškiau laikytis 
trečios partijos užnuga
ry j? 3) Ar lietuvių ma
žumai reikia legaliai 
veikti ryšyj su kitomis 
tautinėmis ir rasinėmis 
mažumomis? 4) Ar lie
tuviams gal naudingiau 
veikti ekonominiais, so
cialiniais ir politiniais 
klausimais visų ameri
kiečių objektyvinių gali
mumų ir lietuvių sub- 
jektyvinių pasirinkimų 
susigrupavimuose? 5) 
Ar lietuviams geriau izo
liuotis nuo amerikičių 
daugumos ir nuo specifi
nių m ažumų susigrupa- 
vimų ir savo pilietines 
teises ir pareigas vyk
dyti savosios "lietuviš
kos valdžios" gete, ir 
izoliacijos būdu ir sten- 
gi antis tenkinti savo in
dividualinius ir kolekty
vinius ekonominius, 
socialinius ir politinius 
reikalus tėvynėj, trem- 
tyj, ir išeivijoj bei aps 
kritai gyvenamojo kraš
to viešuose reikaluose? 
Tai labai rimti klausi
mai, reikalaują gilesnių 
studijų, diskusijų atsa
kymų, nutarimų ir veik- vistais geriems komuni- 
los.

Lietuviškojo straips
nio autorė teigia, kad ne 
gali būti lietuvių ir juo
dųjų rasės sąjungos, ka
dangi lietuviai esą daug 
aukštesnio išsilavinimo. 
Tačiau iš amerikiečių 
straipsnio aprašymo iš 
eina, kad buvo sugesti- 
juota suartėti bet ne su 
daryti sąjungą. Aišku, 
juodųjų rasės dauguma 
susidaro ne iš mokslinin 
kų. Bet jie turi aukštai 
išmokslintų ir patyrusių 
profesionalų visose sri-

prašmatnumu, 
matome daug

tyse ir net keletą Nobe
lio premijos laimėtojų. 
Jų apsčiai matome ypač 
sporte, muzikoj, indus
trijoj ir atsakomingose 
US valdžios ir UN vado
vybės pareigse. Taigi, 
netenka lietuviams gir
tis teoretiniu savo "daug 
aukštesnio išsimoksli
nimo" 
Tiesa,
smurtininkų, kriminalūs- 
tų ir šiaip nesocialaus 
elemento juodųjų rasės 
žmonėse. Bet jų yra ir 
baltojoj rasėj. Juodosios 
rasės žmonės skiriasi 
daugeliu savų organiza
cijų, kurios nesutaria 
dėl violence ar non-vio 
lence metodų. Čiapami- 
nėsime jų tik dvi: Na- 
tioal Associaton for 
Advancement of Colored 
People (Ray Wilkens) ir 
Southern Christian Lea- 
dership Conference (mi 
ręs Martin Luther King 
ir dabartinis Alberna- 
thy). Todėl negalima sa- 
kyti, kad visas civilinių 
teisių sąjūdis juodųjų ra
sėj yra tik priešameriki- 
nės veiklos pobūdžio.

Atsargiai tenka kalbė
ti socialinėmis ir politi 
nėmis problemomis. 
Štai, Dubuąue Telegraph 
-Herald 1971.1.28 d. pa
skelbė straipsnį, kuriuo 
mobilizacijos sąrašo su
naikinimu teisiamasis 
kunigas Berrigan vadina
mas dideliu pamokslinin
ku. Jis susitapdinęs su 
revoliucionieriais akty-

kacijos ryšiams su jais 
sudaryti. Jis pasiekęs 
jų širdis bažnytine dva
sinio atnaujinimo misi
ja, skelbdamas kad žmo
gui reikia ieškoti savo 
didžiausio priešo savy
je. Jo negalima rasti 
vien tautinėj ir tarptau
tinėj politikoj, ekonomi 
ko j ir prekybiniuose 
skelbimuose. Šioji min
tis primena Šveicarijoj 
po antrojo pasaulinio ka 
ro išleistą knygą "Hit-

Kada Lietuvos teritoriją vadavo iš nacistinių 
nagų Tarybinė Lietuvos divizija, mūšiai buvo karš
ti ir kruvini. Žiūrėk, po visą Lietuvą atsirado žu
vusių kovotojų kapų. Lietuvių divizijos karių kūnai 
nuklojo Lietuvą. Čia palaidotas Petrovas, ten vėl
gi Ivanovas. Čia Žukovas, ten Ivanenko. Daug kapų, 
ir daug kruvinų lavonų ten sudėta. Nuo tolimo Dono 
niekad neatvyks giminės padėti gėlių ant Lietuvių 
divizijos kovotojo Vasilenko kapo. Nuo šaltos Pau- 
ralės, iš Sverdlovsko neatvyks vėlgi giminės nusi
lenkti Šachno kapeliui.

Pakaunėje, prie Vilkijos, prie Šiaulių ir Klai
pėdos, oi daug palaidota Lietuvių divizijos kovotojų, 
kuriuos nukirto nacių kulka ar susprogdino nacių 
bom ba.

Bet, štai, suorganizavo Vilniuje Tadžikų kul
tūros dekadą. Iš tolimo Altajaus atvyko į Lietuvą 
didelė tadžikų delegacija. Tai vis tadžikų žym esny- 
bės, aprūpintos gerais tadžikų darbo nacionaliniais 
apsiaustais ir tokiomis pat jarmulkomis. Visi jie 
taip pat gerai aprūpinti ir riebiais kelialapiais, ku
rie yra nuolatinė kultūrinio bendravimo tarp naci
jų palydovai. (Nacija tarybine terminologija reiš
kia tautą).

Ypatingam lietuvių prieraišumui tadžikų tautai 
reikėjo kuo nors pasireklamuoti. Neilgai trukus at
rado kaip. Prie Žiežmarių atrado kapą, kuriame 
1944 metais liepos 16 d. buvo palaidotas kovotojas 
vardu Safaras Amiršojėvas. Jis vadavo lietuvius nuo 
nacių imperializmo. Bevaduodamas žuvo prie Žiež
marių, kur ir buvo palaidotas. Kur jis buvo ir už
mirštas. Bet jo kapas buvo laidas nedalomos pla
čiosios tėvynės.

Tadžikų delegatai išsirikiavo prie Amiršojė- 
vo kapo.

— Visa tarybinė žemė nusėta kovojusių už tė
vynės laisvę kapais, — tarė delegatai. — Tai yra 
tadžikų ir lietuvių draugystės valanda neužmiršta
ma ir šventa. Juk Amiršojėvas ėjo su ginklu ranko
je per Lietuvos žemę rūsčiausią Tėvynės kovų va
landą...

.Apie mirusius nieko blogo netarki, sako antiki
nis aforizmas. Bet kiekvienas lietuvis laisvas dary
ti išvadas iš Lietuvių divizijos kovų dėl "Tėvynės" 
laisvės.

leris mumyse pačiuo
se". ’Taigi, ekonominė 
ir socialinė politika su
sidaro realiais bet deja 
skaudžiais veiksniais, 
dėl kurių reikia kovoti 
leistomis priemonėmis. 
Ji nesusidaro vien geru
mu ir sentimentais, ku
rie išeitų mūsų naudai 
be mūsų pastangų.
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Daugiau dėmesiu Lietuvos 
garsinimui anglų kalba 
parašytoms knygoms
Apie Lietuvą yra parašy

ta keliolika anglų kalba 
knygų. Lietuva 700 metų, 
Palik ašaras Maskvoje, Dr. 
Kuršio pirmo gydytojo ir 
pirmo mokytojo New Yorko 
mieste, Karas prieš Dievą 
Lietuvoje ir kitos knygos. 
Neužtenka knygą nusiųsti į 
knygyną ir kad ta knyga 
ten tyliai gulėtų ir dulkėtų. 
Eikime, kur tik galime, į 
platesnius svetimtaučių ir 
amerikiečių sluoksnius ir 
ten tomis knygomis kelki
me visomis išgalėmis Lietu
vos vardą ir rodykime jos 
pavergimą. Juk spauda yra 
didžiausias p r o p o gandos 
ginklas, o ypač anglų kalba 
knygos.

Šiuo laiku, mes galime 
pasidžiaugti, kad turime 
mokytojų, universiteto asis
tentų, profesorių, gydytojų 
ir kitų profesijų žmonių, 
kurie turi labai daug progų, 
didesnei grupei žmonių pri
statyti anglų kalba knygą 
ir ją padovanoti tų įstaigų 
knygynams.

Mes turime šimtus stu
dentų universitetuose. Daug 
jų priklauso universiteto 
studentų organizacijoms ir 
k o r p o racijoms. Lietuviai 
studentai šitų organizacijų 
susirinkimuose turi di
džiausią progą šitas knygas 
apie Lietuvą svetimtau
čiams studentams pristaty
ti, priminti apie Lietuvą ir

jos pavergimą, šitas anglų 
kalba knygas, kurios garsi
na Lietuvos vardą, turėtų 
parūpinti L. Bendruomenė, 
nes studentai neišgali savo 
menkais rinansais. Lietu
viai studentai, su pagalba 
lietuvių organizacijų, galė
tų organizuoti sistematin- 
gai kas metai, tokių knygų 
platinimo vajus Universite
tuose ir kitose mokyklose.

Mūsų pavergta Lietuva, 
laukia iš lietuviško jaunimo 
daugiau darbų Lietuvos 
laisvinimui. Kiekvienas lie
tuviškas darbas atliktas čia 
Amerikoje ir kitur, paguo
džia ir didina viltį paverg
tam lietuviui greičiau išsi
laisvinti iš vergijos pančių.

Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga išleido, mūsų 
kilnaus tautiečio Dr. C. 
Kuršio knygą, kuri buvo 
spausdinta Olandijoje 1662 
metais. Dr. Kuršius Carolis 
buvo pirmas gydytojas ir 
pirmas mokyklos vedėjas 
New Yorko mieste. Tuo lai
ku New Yorkas vadinosi 
New Arpsterdam ir turėjo 
tik 1500 gyventojų. Mokyk
los pastatas, kuriame dirbo 
ir mokytojavo Dr. C. Kur
šius yra dabartinėje Broad 
Street. Lietuviai norėjo to
je vietoje padėti memoriali
nę lenta, bet gaila, tą su
manymą lenkai sukliudė.

Kai paaiškini amerikie
čiams apie šitą svarbų ir

sensacingą istorinį įvykį, 
tai amerikiečiai labai įdo
maujasi ir klausia, kur gau
ti tą knygą. Ta Dr. -C. Kur- 
šiauš, knyga apie šlapumo 
takų akmenis ir gydymą 
yra labai įdomi, ne tik me
dicinišku atžvilgiu, bet dar 
daugiau įdomi istoriniu at
žvilgiu, kad mūsų tautietis, 
prieš 300 metų, buvo pradi
ninkas Amerikos kultūros, 
medicinos ir švietimo dar
buotojas. Mums lietuviams 
yra didžiausia garbė ir pa
sididžiavimas. Neškime ‘tą 
garbę ir platinkime svetim
taučių tarpe.

Clevelande, Polyclinic Ho- 
spital, kur aš dirbu, yra 
virš 100 gydytojų. Ketvir
čio metų gausiame susirin
kime pristačiau šią Dr. Ca- 
rolio Kuršiaus knygą ir įtei
kiau ligoninės knygynui. 
Susidomėjimas buvo dide
lis. Knygininke pareiškė, 
kad ji laikys tą knygą ypa
tingoje priežiūroje.

Amerikoje yra keli šim
tai lietuvių gydytojų, kurie 
dirba su amerikiečiais gy
dytojais ir turi ryšį su virš 
50 ligoninių, kuriose yra ke
liolika tūkstančių svetim
taučių daktarų. Tai būtų 
geriausia proga tą svarbią 
Dr. C. Kuršio knygą prista
čius padovanoti ligoninių 
knygynams. Kadangi dak
tarai turi labai platų ryšį 
su visuomene, tai šia proga 
bus plačiai priminta ameri
kiečiams apie didelį lietu
vių kultūrinį įnašą į Ame
rikos gyvenimą ir tuo pa
čiu primigta apie Lietuvą ir 
kovą dėl laisvės.

Dr. K. Pautienis
Cleveland
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IV Dainų Šventės komitetas, komisijų pirmininkai ir laikraštininkai sausio 29 d. susirinkę išklausyti 
pranešimų. Sėdi iš kairės: K. Dočkus, V. Grėbliūnas, A. Valeška, A. Rėklaitis, S. tndrijonienė, dr. G. 
Balukas, P. Armonas, Z. Juškevičienė, kun. J. Prunskis, A. Stakėnas. Stovi: J. Vaičiūnas, A. Juškevi
čius, V. Kasniūnas, J. Šlajus, J. Paštukas, J. Jurkūnas, S. Ingausnis, A. Baronas, S. Daunys, V. Šilas, 
S. Džiugas, A. Pužauskas, F. Daukus, A. Vengrys ir J. Janušaitis. V. Noreikos nuotrauka

KETVIRTOSIOS DAINĮ) ŠVENTĖS BELAUKIANT
Sausio mėn. 29 d. pas dr. 

Gediminą Baluką, IV Dai
nų šventės vykdomojo ko
miteto pirmininką susirin
ko komiteto nariai, komisi
jų pirmininkai ir laikrašti
ninkai iš arčiau pažvelgti 
artėjančios Dainų šventės 
darbų link.

Dr. Gediminas Balukas, 
pasveikinęs spaudos dar
buotojus, pristatė JAV ir 
Kanados Lietuvių IV Dainų 
šventei ruošti vykdomąjį 
komitetą ir komisijos na
rius. Pasidžiaugė, kad pa
ruošiamieji šventės darbai 
sparčiai žengia į priekį ir 
kad šių metų pats didžiau
sias kultūrinio gyvenimo 
įvykis'būsiąs Dainų šventė. 
Todėl į jos paruošimą ir tin
kamą pravedimą kreipia
mas ypatingas dėmesys. 
Dėkojo spaudai už talką, 
vildamasi, kad ir šiai šven
tei mūsų spauda skirs rei
kiamą dėmesį.

Po pirmininko dr. G. Ba- 
luko žodžio, kiekvienas ko
miteto narys ir komisijų 
pirmininkai padarė trum
pus pranešimus iš savo dar
bo srities.

Muz. Petras Armonas, re
pertuaro komisijos pirmi
ninkas, vykdomojo komite
to vicepirmininkas ir muzi
kinės komisijos pirminin-

JURGIS JANUŠAITIS

kas pažymėjo, kad Dainų 
šventės darbas intensyviai 
pradėtas jau prieš pusantrų 
metų, šventės rengimo rei
kalai pačioje pradžioje buvo 
aptarti JAV LB Centro Val
dybos su Muzikų Sąjunga. 
Vėliau tartasi pas muz. Ma- 
maitį. Pasitarimuose daly
vavo aktyvūs chorų dirigen
tai ir visų pastangomis bu
vo sudarytas IV Dainų 
šventės repertuaras, atitin
kąs veikiančių chorų pajė
gumui. Repertuaro komisi
ja P. Armonas, A. Skridu- 
lis ir V. Gutauskas reper
tuarą paruošė ir jį laiku iš
siuntinėjo visiems užsire
gistravusiems chorams. Pa
žymėtina, kad muz. A. Skri- 
dulis repertuaro komisijoje 
atliko sunkų repertuaro iš
siuntinėjimo darbą, kuo pa
ti komisija tikrai džiaugia
si.

Toliau muz. P. Armonas 
pažymėjo, kad iš viso užsi
registravo 31 suaugusiųjų 
choras ir šventėje dalyvau
sią apie 1000 suaugusiųjų 
ir apie 1000 vaikų choristų.

Muzikinė komisija (P. 
Armonas, A. Skridulis ir V. 
Gutauskas) palaiko ryšius 
su chorais ir rūpinasi, kad 

visi chorai repertuarą gerai 
paruoštų. Nuo repertuaro 
tinkamo paruošimo ir pri
klausys šventės grožis, iš
kilumas ir meninė jos vertė.

Chorams yra išsiuntinė
tos specialios anketos, su 
įvairiais klausimais, žinios 
reikalingos ruošiant šven
tės leidinį ir vykdant kitus 
šventės organizacinius dar
bus. Svarbu, kad visi chorai 
prašomas žinias laiku su
teiktų ir tas žymiai paleng
vintų komiteto darbus ir bū
tų galima šventėje dalyvau
jančius chorus pristatyti ir 
spaudoje. Muz. P. Armonas 
ryškino mintį, kad šventės 
metu būtų parodytas išskir
tinas dėmesys chorų diri
gentams, chorvedžiams ir 
jie atitinkamai pagerbti, 
nes juk dirigentai ir chorve
džiai įdeda daug darbo ir 
sielos chorus ruošdami 
šventei. Ir tai būtų graži 
paskata dirbti ateičiai.

Dainų šventė įvyksta lie
pos mėn. 4 dieną, Chicago
je, amphiteatre. Ta proga 
prašoma visų organizacijų, 
o r g a n i zuojančių vasaros 
stovyklas, liepos mėn. 4 die
nos savaitgalį neruošti jo
kių stovyklų ar išvykų, kad 
būtų sudarytos sąlygos mū
sų jaunimui dalyvauti šioje 
gražioje šventėje.

Vykd. komiteto vicepir
mininkas A. Rėklaitis pain
formavo, kad sparčiai dir
bama, sudarant specialias 
komisijas, ruošiamos komi
sijoms veikti taisyklės, nu
statoma jų kompetencija, 
kad darbai nesikryžiuotų; 
vykd. komitetas leis biule
tenį, kuriame tilps pilna 
šventės parengimo darbų 
informacija.

Salę dekoruoti pakviestas 
dail. A. Valeška. Jis pažy
mėjo, kad šventė turi būti 
iškilminga, ne banali, meni
niai gerai paruošta ir šven
tėje neturėtų būti tribūnos 
ilgoms ir skaitlingoms kal
boms. Salės dekoravimui 
reikalingos lėšos, o jų tetu
rint ribotai, bus stengiama
si prie esamų sąlygų pada
ryti viską, kad salės apipa
vidalinimas būtų geras.

Į tai atsiliepdamas muz.
P. Armonas pažymėjo, kad 
šventėje tėra numatyta tik 
dvi kalbos: atidaromoji — 
komiteto pirmininko ir už
daromoji — JAV LB Cent
ro valdybos pirmininko, šis 
nutarimas sveiki ntinas. 
Praktika praeityje yra pa
rodžiusi, kad daugelio ir il
gos kalbos išvargina cho
ristus ir publiką, praranda
mas dėmesys šventei, įsiga
li privatūs pokalbiai ir be
reikalingas triukšmas nu
stelbia pačios šventės reikš
mę, nublunka kad ir gra
žiausias įspūdis. Tad šioje 
šventėje stengiamasi tų 
klaidų nebepakartoti.

Dainų šventės metu nu
matomas suruošti banketas, 
kur choristai, chorų vado
vai ir lietuvių visuomenė 
galėtų nuoširdžiai pabend
rauti ir pasižmonėti. Tokį 
banketą ruoš LB Chicągos 
apygardos valdyba. Apie 
banketo suruošimo galimy
bes kalbėjo LB Chicągos 
apygardos atstovas Jonas 
Vaičiūnas, pažymėda mas, 
kad šiuo metu jau ieškoma 
salė, kurioje tilptų apie 
2000 svečių.

Kitame nr. apie kitus 
šventės ruošos darbus.
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Margučio imperijos įkūrėjas Antanas Vanagaitis

MARGUČIO IMPERIJA
JUOZAS JUREVIČIUS

1928 m. balandžio 1 d. 
chicagoje pasirodė lie
tuvių išeivijoje naujas 
žurnalas Margutis. Jo 
įkūrėjas ir leidėjas buvo 
komp. A. Vanagaitis. Jis 
buvo leidžiamas kartą į 
mėnesį. Pradedant 1932 
m. sausio m. iki 1947 m. 
liepos mėn. jis buvo lei 
džiamas du kartus į mė 
nes į. Po to vėl perėjo į 
savo pirmykštę būklę — 
vieną kartą į mėnesį. 
Nuo 1930 m. Margučio 
žurnalas iš "juokų ir dai
nų" truputį pakeitė turi
nį ir daugiau vietos sky
rė svarbesnėms ir sva
resnėms temoms nagri
nėti. Taigi jo veidas daž
nai kito ir palaipsniui iš 
humoristinio muzikinio 
pobūdžio Margutis perė
jo į iliustruotą žurnalą, 
kuriame buvo nagrinėja
mi įvairūs mūsų kultūri
niai, visuomeniniai ir po
litiniai klausimai. Mar
gutis jautė ir matė, ko
kio peno savo tautie
čiams, atkeliavusiems į 
šį kraštą reikia, ko mū
sų tautos pirmiesiems 
emigrantams čia trūko. 
Tad gyvu žodžiu ir ra

šyta daina, pasaka gar
sino lietuvių tautos pa
pročius bei tradicijas. 
Komp. A. Vanagaičiui 
rūpėjo lietuvybės išlai
kymas ir savųjų tautie
čių sujungimas į vieną 
lietuvišką šeimą. Tą vis 
ką atlikdavo per Margu
čio didingus parengimus 
koncertų salėse ir vasa
ros šventes. Tas dar
bas jam gerai pavyko.

Metai iš metų žurna
las Margutis augo ir stip
rėjo. Taip bedainuojant 
atėjo ir liūdna diena, ku
ri sudrebino Imperijos 
rūmus. Tai buvo 1949m. 
kovo 10 d., kai juodas an
gelas aplankė Margučio 
štabą ir išsivedė vyriau 
šią tos Imperijos valdy
toją, steigėją ir leidėją 
komp. A. Vanagaitį. Skau - 
dus ir netikėtas įvykis. 
Chicągos ir jos apylin
kės lietuviška visuome
nė nusiminė. Imperijos 
rūmai pasipuošė juodu 
šydu. Tvirtas Margučio 
štabas pasijuto be vado. 
Po visų pergyvenimų A. 
Vanagaičio gyvenimo pa
lydovė — Lilija Vanagai -

(Nukelta į 6 psl.)

PASKUTINIS LIAUDIES SEIMO
POSĖDIS LIUDAS DOVYDĖNAS

Ištrauka iš knygos ''Mes valdysim pasaulį”
(5)

Kodėl nerašo rašytojai, kodėl toks vi
suotinas abejingumas, teiraujasi Banaitis, lyg jis 
pats nežinotų. Tai irgi vaidyba, melas, savęs apgau
dinėjimas; argi Banaitis toks jau nenuvokia, pats 
būdamas rašytojas, argi jis nesupranta? ... Bet jis 
partietis. Ir to užtenka, kad matydamas nematy
tum, regėdamas neregėtum, suprasdamas nesupras
tum.

Bet visi tylim, tik stiklinės skamba, šaukštu
kai aidi dusliam erzelyje, kaip tolimi kelionės var
peliai. Tie garsai, rodos, švysčioja nykumos bedug
nėje, nužymėdami bedugnės platybę.

Garsiau prašneka Petras Cvirka, matyt, norė
damas nutraukti duslią nykumą: "Ak, koks liaudies 
neišprusimas, kokia nenuovokai" — sundžiasi Cvir
ka. Jam pačiam tekę neseniai mitinge dalyvauti, kur 
po agitatoriaus žodžių: "Lapėnas turi dvarą ir na
mus," arba "priešai dar mumsdaugpiktopadarys", 
ploję klausytojai, visai nesuprasdami, arbanepagal 
vodami, kokia nesąmonė po tokių pareiškimų ploti 
— reikšti pasitenkinimą.

Gedvilą irgi guodžiasi. Juk jam pačiam Telšiuo
se kalbant: "Jeigu priešai pajėgtų, tai jie bolševiz
mą vienu kąsniu nukąstų", ėmę žmonės ploti. Tai, 
tuo vertėtų pasirūpinti, nes tai nei šis, nei tas. 
Cvirka turėtų tuo reikalu straipsnį ar feljetoną pa
rašyti. Taip, tuo klausimu galima parašyti feljetoną, 
straipsnį.

Baigiasi pertrauka. Iš lėto, tingiai slenka atsto
vai, kiek atsigynę nuo miego. Valandėlę vienas su ki
tu pasišnibždės, po to vėl snaus, laikraščius skaitys, 
kam duotas kalbos rankraštis, tas skaitys ir lauks 
savo eilės.

Svarstoma sveikatos reikalai. Tai svarbu vals
tybei ir tautai, bet kad ir tuo klausimu Maskva turi 
savo žodį ir lėšas suskirsto taip, kad būtų daugiau 
reklamos; buvusią santvarką koliojant, rodyti 
padidintas sumas, pvz., steigiant sveikatos punktus, 
bet neturint punktams personalo, priemonių. Spe
cialistai tatai žino, o eiliniam atstovui nėra jokio 
intereso sekti skaičių virtines, pavadinimus, ku
riuos jis pirmą kartą girdi ir žino, kad tai Mask
vos ir partijos biznis. Todėl visi žino, kad jie netu
ri jokių teisių, todėl nėra ir pareigų. Ir vėl visi 
snūduriuoja.

Komisarai, Centro Komiteto nariai pamažu 
sklaidosi, patylomis išeidami. Stenografistai, ašt
riai prieštukus nusidrožę, retkarčiais brūkšteli į 
popierius, bet jiems nėra ką veikti. Net gaila žmo
nių, 6-6 puikių vyrų, kurie visas sesijas nieko ne
užrašė, nes viską mašininkės daug anksčiau atliko.

Tik fotografas, it koks kunigaikštis, su gausia 
svita padėjėjų: monterių, operatorių švaistosi po sa
lę, fotografuoja, akis prožektoriais svilina, tarsi 
norėdamas surasti "artistų" veiduose kažn kokias 
paslaptis. Jis turi pagrindo, nes jis vienintelis žmo
gus, dirbąs nemeluotą, tikrą darbą. Kodėl jam ne
kelti galvos? ***

Pagaliau, trečioji sesija baigta. Visi greit suky
la išeiti. Pagal seną tvarką reikėtų sugiedoti nors 
vieną punktą Internacionalo, bet pirmininkas Bara
nauskas greit puolasi prie portfelio ir stengiasi 
greičiau palikti salę. Keli atstovai jau suspėja iš
nirti iš salės, bet atstovas Zybertas prašo žodžio.

Tai pirmas atsitikimas per visas sesijas, kada iš 
vietos, sauvališkai, drįsta prašyti balso!... Visi 
nustemba.

Pirmininkas duoda žodį, jau išėjęs iš už pirmi
ninko stalo.

Zybertas kalba: "Draugai, jau taip buvo priim
ta, kad sesijos pabaigoje sugiedodavo himną, vadina
si — "Internacionalą", todėl aš ir siūlau taip pat 
padaryti ir dabar".

Pirmininkas neturi klausos, o balsas visai ne
žinomas, todėl "Internacionalą" užtraukia Gira ir 
Staškevičiūtė, bet tokia žema gaida, kas paskuti
nius žodžius tenka dūzgėte dūzgėti. Vos vieną punk
tą prašvokštus, slenka atstovai iš salės kas sau, tar
si nusikaltimą padarę.

Tik draugas Zybertas valandėlę stovi po kolo
nomis ir su dauguma atstovų rūpestingai atsisvei
kina, su išvykstančiais tolion nežinion. Jis aiškiai, 
matyt, triumfuoja savo budrumu, susigriebęs gel
bėti sesijos šventą pareigą, kurią neatidus pirm min
kąs aiškiai būtų pamiršęs. Ne veltui jis, Pranas Zy
bertas, mirtininkas, dvidešimt metų išsėdėjo kalė
jime.

Guzevičius, sėsdamas į automobilį, kviečia 
Zybertą, bet šis atsisako, — ne į tą pusę jo kelias. 
Guzevičius dar porą kartų prideda ranką prie en
kavedisto kepurės, o Zybertas aukštai iškelia skry
bėlę, skrybėlę, kurią jis kilnojo Maskvoje, Krym e, 
Kaukaze, kurią nuėmė prieš patį Staliną.

Po kelių minučių, po Aukščiausios Tarybos 
rūmų kolonomis lieka tik keli milicininkai ir vėlia
vos. Greit pasibaigė trečioji ir paskutinė sesija. 
Visi manė, kad tai paskutinė. Ne sesijos dabar gal
voje, bet ateitis, kuri artėja grūmojančios neži
nios sklidina, o aplink taip skurdu, nyku ir smurtu 
pritvinkę. Melas, nepasitikėjimas, "liaudies prie
šai", o prošvaistės jokios.
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MUDVIEJŲ PLAUKAI
Su kokia tai aistringa 

meilės scena televizi
joj žmonai atėjo mintis 
nupirkti man plaukus. 
(Ji įsimylėjusi į Burt 
Lancaster). Jokie atsi
kalbinėjimai negelbėjo, 
todėl po keleto savaičių 
diskusijų ir net ašarų 
(žmona verkė, kad jos ne 
myliu) sutikau. Žmoną 
palaikė vaikai, todėl nu
lėmė dauguma. Išsivedė 
m ane pirkti mums plau
kus.

Pirkome "natūralius” 
Nuėjome į miesto di- 
džiausiąjį "House of 
Hair”, pirma, kaip pas 
daktarą, užsisakę vizi
tą. Aš turiu, žinote, dar 
mažą vainiką savųjų plau
kų, nes ne visi galime 
turėti Yul Brynner drą
są ir nuskusti visą gal
vą. Pagal tuos likučius 
ponas "perukemaker’is" 
(tą žodį esu jaunas kaž
kur girdėjęs) derino ma
no naujuosius; spalvą ir 
storį. Geresnieji plaukų 
namai pritaiko taip to
bulai, kad nei motina ne 
beatskirtų. Pradeda su 
permatomu popierium, 
kurį filmu pritvirtina 
prie galvos. Gana rafi
nuota klijavimo techni
ka tas popieris šalmas 
preciziniai atitinka gal 
vos formą. Dabar galiu 
pasirinkti kurioj pusėj 
noriu sklastymo, į ku
rią pusę šukuoti. Pas
kui tą popierinę galvą 
supiausto ir išima rei
kalingą viršugalvio ga
balą, kuris turės už
dengti mano buvusią pli 
kę. Dar iškerpa žiupsne 
lį plaukų dėl spalvos su
derinimo ir vizitas baig
tas.

Nuo dviejų iki keturių 
savaičių užtrunka, kol ga
li savo naujuosius plau
kus pasimatuoti. Dabar 
jau galutinas apsispren
dimas, kokią šukuoseną 
nešiosiu, nes iki šiol 
plaukai dar nebuvo nu
kirpti. Pusę valandos vė
liau frizūra sutvarkyta 
ir kainuoja nuo 120 iki 
300 dolerių.

Clevelando šv. Kazimiero lit. mokyklos mokiniai vieno parengimo metu. J. Garlos nuotrauka

Savinas andloąn scr. ' ’ j.
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2212 W. CERMAK R D., CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747 N0W INSURED TO $20,000.

Nusileidau žmonai ir 
štai dabar praradau sa
vo sielos ramybę ir am
žina baimė prarasti... 
Peruką prarasti, nes kas 
būtų, jei nukristų?...

Dauguma vyrų tokiu 
atveju turi šviesos bai
mę, tą vadinamąjį "sta 
ge fright"; lyg kas stum
tų skaityti paskaitą No
belio laureatams. Igat
vę išėjęs laukiau, kada 
'sustos judėjimas ir vi
si ims į mane pirštais 
rodyti. Kad tai neatsi
tiko, buvau truputį nūs i 
vylęs, tačiau atsargu
mo dėliai užsidėjau 
skrybėlę, kurios nei na
muose nebenuėmiau.

Krautuvė davė penkių 
m etų garantiją, todėl nu
tarėme su žmona mud
viejų plaukus iš karto iš
bandyti. Pirmiausia ėjau 
po dušu. Leidžiu karš
tą vandenį ir šaltą — 
nieko. Matyti gana stip 
riai priklijuoti, nors tik 
siauromis juostelėmis. 
Atsistojau ant galvos — 
irgi nieko. Žmona glos
tė ir pešiojo. Iš džiaugs 
mo ji ėmė mūsų plaukus 
taršyti; aš kvapą sulai
kęs laukiau, ar kas nors 
neatsitiks; bet nieko ne
atsitiko. Mūsų plaukai 
kaip nuosavi sėdėjo ant 
mano galvos.

Skrybėlę nuimti vis- 
vien bijojau. Draugai ir 
kaimynai stebisi man sa
vo namuose su skrybė
le valgant, bet nieko ne
sako.

Tuo laiku turėjau ilgas 
atostogas ir maniau per 
tą laiką priprasiu. Šei
ma atvažiuoja ir džiau
giasi "jaunu” tėvu. Tik 
mažam vaikaičiui kažko 
dėl nebepatinku.

Skrybėlės jau nebedė- 
viu, nors visada jaučiuo
si su skrybėle ir suti
kęs pažįstamą griebiu už 
galvos norėdamas nu
kelti. Baigiantis atosto
goms vėl ėmiau nervuo
tis. — Ką sakys kole
gos? — Metų metus klau
siau anekdotų apie pli
kes.

Savo bosą susitikau 
pirmąjį. Jis visuomet gi 
riasi esąs geras žmonių 
pažinėjas ir aštrus ste
bėtojas.

— Na, sveikas! Gerai 
pasilėjai? — Ir sustojo. 
Pažiūrėjo atidžiai į ma
ne, lyg stengtųsi ką nors 
atspėti. —Gerai atrodo; 
tau tinka. — Pasakė, bet 
mačiau, kaip nueidamas 
purtė galvą.

Na ja, vis šis tas, — 
pamaniau eidamas į sa
vo kambarį. Už poros mi 
nučių atbėga boso sekre
torė pažiūrėti manęs.

— Senis sako, kad tu 
naują barzdą užsiaugi
nai. Parodyk!

Pradėjo rinktis kole
gos.

— Gerai pailsėjęs at
rodai.

— Atrodai atjaunėjęs. 
Ar svorio numetei?

— Tamsus kostiumas 
tau prie veido labai tin
ka. Visuomet dėvėk tam 
šiai mėlyną.

Kolega Juozas, su ku
riuo metų metus prie
šais vienas kitą sėdėjo
me, sako: — Ar plaukus 
sugarbanavai?

Per pietų pertrauką iš 
gėriau pora konjakų ir į 
darbovietę atsinešiau 
bonką. Pakviečiau kole
gas į prausyklą. Išgėrė 
me bonką. Parodžiau 
plaukus; nuėmiau ir vėl 
užsidėjau. — Thiūū! — 
švilptelėjo kolegos. — 
Tai tavo plaukai?! O 
mes niekaip nesupratom 
kas čia galėtų būti.

Eidamas namo užėjau 
boso kabinetan. Nuėmiau 
skrybėlę. Žiūrėjo į ma
ne baisiai nelaimingu vei 
du, lyg ko nors suprasti 
negalėtų. Nusišypsojęs 
išėjau. Mano kišenėje vo 
ke buvo plaukai.

Dabar jau visi pripra
to prie mano plaukų. Lif 
to aptarnatojas žino dau 
gybę anekdotų apie peru
kus, kurie lygiai nejuo
kingi, kaip ir plikės.

Vakar vakarieniaujant 
žmona sako, kaimynė no 
rinti pasiskolinti mūsų 
plaukus, nes manoirDži 
mo plaukų spalva buvu
si vienoda. Jiems reikia

Vilioją burtai „Naujo ledo amžiaus’’... plius „Snoopy„ taip pat! 
Puikus žvaigždėmis nusagstytas spektaklis visai šeimai!

Ribotas pastatymas: VASARIO 23 iki KOVO 7
THE CLEVELAND ARENA — 3717 Euclid Avenue

Performance Schedule:
Tuesday ............ Feb. 23 8 P.M.
Wedne$day ........Feb. 24 8 P.M.
Thursday ,........ Feb. 25 8 P.M.#
Friday ..............Feb. 26 8 P.M.
Saturday ..........Feb. 27 1 P.M.*
Saturday ..........Feb. 27 5 P.M.#
Saturday ...........Feb.27 9 P.M.
Sunday ..........Feb. 28 2 P.M.
Sunday ..............Feb. 28 6 P.M.
Tuesday ...........March2 8P.M.#
Wednesday ........March3 8P.M.#
Thursday ......... March4 8P.M.#
Friday .. .•........ March 5 8 P.M.
Saturday...........March 6 1 P.M.#
Saturday  ..... March6 5P.M.#
Saturday .. ..... March 6 9 P.M.
Sunday ............ March 7 2 P.M.
Sunday ............ March 7 6 P.M.

#Juniors (16 and under) at half-price for 
these performances

Margutis...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tienė, daugelį metų dir
busi drauge su vyru ir 
įgijusi didelį patyrimą, 
perėmė visą vadovybę į 
savo rankas ir pradėtas 
darbas nebuvo sustabdy
tas. Žurnalą redaguoti 
pėmė P. Linkus. Jam pa
sitraukus iš redakto
riaus pareigų atėjo dr. 
B. Dirmeikis, kuris re
dagavo iki 1961 m. kovo 
13 d. Dirmeikio mirtis 
vėl sudavė smūgį Mar
gučiui. Nuo 1961 m. kovo 
mėn. žurnalą redagavo 
poetas Algimantas Mac
kus . Pagaliau atėjo viena 
iš sunkiausių ir liūdniau
sių valandų, kai 1964 m. 
gruodžio m. 28 d. auto ne
laimėje žuvo Margučio 
vedėja Lilija Vanagaitie
nė ir redaktorius poetas 
A. Mackus. Po šios skau 
džios nelaimės m anyta, 
kad Margučio dienos su

eiti įkažkokį'parengimą.
Griežtai ir šaltai at

sakiau: — NE! — Gana 
viską iš mūsų skolinasi; 
lavnmover’į, kirvį ir 
šiaip įvairius padargus, 
bet ties plaukais reikia 
sustoti.

Su mūsų plaukais pa
sikeitė ir mūsų gyveni
mo išraiška. Dabar daž
niau išeiname šokti. Abu 
atjaunėjome. Praeitą sa
vaitę žmona prie stalo, 
kaip anais medaus mė
nesiais, ėmė mane bu
čiuoti, jog orkestras at
ėjęs užgrojo "Happy 
Birthday to you” ir nak
tinio klubo manager’is 
užfundijo bonką šampa
no. Mudviejų plaukai 
atnešė atnaujintą mei
lę.

Jonas Maklainis

ON 8AVINGS CERTIFICATES

OF $10.000. OR MORE,

2 YEAR MATURITT

5%
KR ANNUM

BILIETŲ KASA ARENOJE ATIDARYTA KASDIEN 
IR SEKMADIENIAIS NUO 10 VAL. RYTO.

Bilietai taip pat parduodami pas Richman’s, 736 Euclid Avenue

PERFORMANCE PRICES: $5.50, 4.50, 4.00, 3.00
* Special Bargain Matinee Feb. 27, 1 P. M.

All Seats $3.50 and $2.50

DĖL BILIETŲ TEIRAUKITĖS TEL. 361-3706

(Specialus pranešimas! Klubų pirmininkams: papildomų pa
jamų šaltinis jūsų organizacijai y a Ice Follies teatro pobūvis. 
Dėl smulkesnių informacijų skambinkite: Mr. Michael Lapine, 
241-1825).

PIRKITE BILIETUS DABAR!

L. Vanag^itienė

skaitytos. Bet Margučio 
bičiuliai ir artimi bend
radarbiai nutarė ir to
liau tęsti A. Vanagaičio 
pradėtą darbą, sudary
dami Margučio Drau
giją. Žurnalas Margutis 
1965 m. pradžioje susto
jo ėjęs.

Be žurnalo Margutis, 
komp. A. Vanagaitis 1932 
m. balandžio m. 11 d.pra
bilo į Chicagoje ir apy
linkės s gyvenančius lie
tuvius radijo bangomis. 
Margučio radijo turinį 
sudarė: plokštelių muzi
ka, lietuviškos dainos, 
vaidinimai, pasaulinės 
ir lietuviško gyvenimo 
žinios, prekybiniai skel
bimai, pasakojimai apie 
Lietuvą, organizacijų 
veiklos pranešimai ir 
kita įvairi informacija 
kaip tai mirimai ir t.t. 
Būdavo komiškų pasikal
bėjimų, kurie klausyto
jams labai patikdavo. Bu
vo laikas, kad Margučio

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT 

radijo valandėlė veikė aš
tuonis kartus savaitėje. 
Kurį laiką per Margučio 
radio valandėlę sekma
dieniais buvo suorgani
zuota vaikučiams nuo 4 
iki 15 m. amžiaus radi
jo mokykla, kurią klau
sė apie 300 vaikučių. Ši 
radijo mokykla tautiniu 
požiūriu buvo labai nau
dinga. Visą laiką veikia 
dr. St. Biežio sveikatos 
skyrius. Taip pat ir re
liginė valandėlė. Dabar 
vėl atgaivinta literatū
rinė "Pelkių Žiburėlio" 
valandėlė. Šiuo metu 
Margučio radijo progra
mos veikia 5 dienas sa-^ 
vaitėje po vieną valan
dą. Stotis gana stipri ir 
ją gali girdėti ir toliau 
gyvenantieji lietuviai. 
Margučio radijo vadovu 
ir pranešėju dabar yra 
Petras Petrutis.

Šiandien Chicagoj ir 
apylinkėje gyvenantieji 
lietuviai yra laimingi, 
kad turi Margučio radi
ją. Čia reikia prisimin 
ti Bražinskų, S. Kudir
kos, Simokaičių įvykius. 
Margutis nei kieno ne
įpareigotas pirmas ėmė
si žygių, ne tik dieno
mis, bet per ištisas nak
tis, pasitelkęs jaunimą, 
rašė ir išsiuntė tūkstan
čius laiškų bei telegra
mų. Taip pat rinko au
kas gelbėti Bražinskus 
ir kitus. Šią Margučio 
veiklą visuomenė gau
siai rėmė. Margučio pa
talpose jaunimas turi ge
riausias darbo sąlygas. 
Margučio radijo valan
dėlė, kaip ankčiau, taip 
ir dabar daug vietos ski
ria kultūros bei švieti
mo reikalams. Tuo būdu 
palaiko, tiek senųjų, tiek 
ir naujų ateivių tautinę 
dvasią. Margučio radi
jo valandėlė turi talki
ninką stud. Romą Saka- 
dolskį, kuris apdovano
tas visokiomis gėrybė
mis: gražia lietuvių kal
bos tarsena, aiškiu ak
centu, logiška ir pras
minga mąstyseną.

Margutis, Petro Pet- 
ručio vado vau j amas,
grįžta į komp. A. Vana
gaičio laikus. Pradėjo 
ruošti didingus koncer
tus. 1970 m. suruošė 
Grandinėlės koncertą, 
kuris turėjo gerą pasi
sekimą. Šiais metais va
sario m. 27-28 d. Chi
cagoje vėl ruošia didin
gą koncertą skirtą S. Ku
dirkai pagerbti.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

TRADICINIS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos Clevelando 
skyriaus tradicinis Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo minėjimas įvyks šešta
dienio vakare, vasario 27 d., 
pirmininko A. Garmaus re
zidencijoje, 24584 Chardon 
Road; pradžia 7 vai. Minė
jimas bus su paskaita ir 
draugiškomis vaišėmis.

Kviečiame skyriaus na
rius su šeimomis ir svečius 
dalyvauti, smagioje patrio
tinėje nuotaikoje praleisti 
vakarą.

PASKAITA APIE ŠIRDIES 
LIGŲ PRIEŽASTIS

Dr. Antanas Butkus

American- Heart Associa- 
tion pakviestas dr. Antanas 
Butkus pirmadienį, vasario 
22, kalbės per WXEN-FM 
radiją apie širdies ligų prie
žastis. Jo paskaita bus lie
tuvių kalba Baltijos Aidų 
programoje nuo 8 vai. vak. 
iki 8 vai. 30 min. vak.

Dr. A. Butkus yra Cleve
lando Klinikų mokslinis 
bendradarbis ir laboratori
nių tyrimų vedėjas. Ameri
kiečių žurnaluose yra pa
skelbęs eilę mokslinių 
straipsnių apie riebalų įta
ką kraujo indams bei šir
dies ligų priežastingumą.

Vasario mėnesį JAV ski
riamas ypatingas dėmesys 
širdies ligoms. Dr. Butkus 
savo paskaitoje palies pa
čius naujausius šios srities 
tyrinėjimus.

• Teis. Feliksas Mackus 
buvo užpultas ir peršautas 
dviejų plėšikų Clevelande, 
St. Clair Avė. ir E. 106 St. 
Po trumpo buvimo ligoni
nėje, dabar sveiksta namuo
se. The Plain Dealer įsidėjo 
Felikso Mackaus su žmona 
nuotrauką, per 3 skiltis.

Feliksas Mackus su ponia. The Plain Dealer nuotrauka

Vasario 16 minėjimas Clevelande laikomas pasisekusiu, nes buvo vienas iš gausingiausią, dalyvavo 
virš 700 asmeny. J. Garlos nuotrauka

VIEŠAS PILĖNŲ TUNTO 
POKYLIS

Nuolatinės draugovių su
eigos vyksta kas savaitę 
Naujosios parapijos salėse. 
Pastaruoju metu didžiau
sias visų, dėmesys kreipia
mas į meninės programos 
paruošimą vasario 20 d. Už
gavėnių pokyliui šv. Jurgio 
parapijos salėje. Atrodo, 
kad bus ne tik trauklu, bet 
ir linksma.

Platesnio masto sueigos 
šaukiamos kas mėnuo drau
ge su skautėmis ir jūrų 
skautais. Taip pat bendrai 
palaikomi vis glaudesni san
tykiai ir su kitomis kolegiš
komis organizacijomis. Tad 
tikimasi, kad pokylyje jau
nimo bus daug. Tiek pat 
maloniai laukiami ir skau
tai Vyčiai, nors ir negau
sūs.

Tuo pačiu metu Tėvų ko
mitetas rūpinasi, kad už
tektų lėšų artimiausiai atei
čiai. Planuojama: vasario 
mėnesį išvykos į muziejus 
ir į žvaigždžių sekimo bei 
stebėjimo vietoves, kovo 
mėnesį Kaziuko mugė (dar
bai jau pradėti), balandžio 
mėnesį dalyvavimas laužų 
konkurse Chicagoje (ypa
tingai suintriguoti šito po
kylio vaidintojai), vasaros 
stovyklos ir t.t. Tuntas 
džiaugiasi, šen ten jau pa
stebėjęs meniškų, puikių 
kūrinių — nuoširdaus bend
radarbio, sumanaus stilis
to — architekto E. Kers- 
nausko talka Kaziuko mu
gei.

Tėvų komitetas mielai 
prižada ne mažesnį jauku
mą ir įvairius malonumus 
visiems svečiams, kad ir vy
resnio amžiaus. Kas atsilan
kys, tikriausiai bus paten
kintas.

Vladas Braziulis

• Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Clevelando sky
riaus metinis narių susirin
kimas įvyks vasario 21 d., 
4 v. p. p. teisininko Edv. 
Petkevičiaus namuose, 
30200 Royalview Dr., Wil- 
lowick, Ohio. Visi nariai 
maloniai kviečiami dalyvau
ti.

Musų visų šventa pareiga yra 
Lietuvos laisvės kovai nekenkti

(Atkelta iš 3 psl.) 
labui, ir taip sumaišo mūsų 
žmones, kad prasideda gin
čiai, nesutarimai ir skver
bimasis į kitų veiklos ba
rus.

Mūsų naivūs sąjunginin
kai galvoja, kad bendradar
biavimas yrą geriausias at
sakymas veikloje dėl Lietu
vos laisvės. Bet jie nenori 
suprasti, kad tai yra origi
nali komunistų mums mes
ta mintis, kad suskaldyti, 
susilpninti ir taip jau laiko 
ir nuovargio daužoma mūsų 
išeiviją, kuri ir yra gal vie
nintelė, aktyviai kovojanti, 
nors ir be ginklo, bet su ne
pailstančia širdimi dėl Lie
tuvos laisvės. Visai nelogiš
kai galvoti, kad su priešo 
sugalvotu planu priešas bū
tų nugalėtas. Istorijoj dar 
niekad nėra buvę, kad pa
taikūnai ką nors nugalėtų. 
Mes turime atsispirti, neti
kėti komunistų mestai filo
sofijai, nes komunizmo dik
tatūrinė sistema nesikeičia. 
Keičiasi tik veidai su var
dais tų, kurie ją vykdo nuo 
Lenino-Stalino iki Kosygi- 
no-Brežnevo. Jie visi aklai 
vykdo komunistinės doktri
nos plėtimą tik naudoja lai
kui priimtinus ir pritaiky
tus metodus. Gi kuomet jų 
doktrinai iškyla pavojus, 
tai tuoj pat panaudojami 
seni, brutalūs nieko nepasi- 
gailintieji žiaurūs mostai. 
Ką aiškiai matėm, Vengri
joj Čekoslovakijoj, ir nese
niai Lenkijoj, o taip pat 
Bražinskų, Kudirkos ir Si- 
mokaičių atsitikimuose pa
lietusiuose ir mus tiesiogi
niai. Prieš pora dienų pa
skelbta absurdiškai — fan
tastiška žinia, kad Simas 
Kudirka yra gyvas ir svei
kas, kad jis niekad nenorėjo 
pabėgti, bet buvo imperia
listinių amerikiečių jūrinin
kų pagrobtas ir sumuštas, 
bet dabar pasveikęs laisvai 
gyvena Klaipėdoje. O, So- 
vietskaja Litva, laivo kapi
tonas Popovas yra teismo 
nubaustas už apsileidimą, 
kad amerikiečiai galėjo pa
grobti Kudirką. Argi, dar 
gali būti didesnė falsifika
cija?

Neveltui J. Edgar Hoo- 
ver, FBI direktorius, asmuo 
kuris turi geriausią galimy
bę pažinti visus anarchisti
nius elementus, o tuo pačiu 
ir komunistus, savo knygo
je juos vadina ”Masters of 
Deceit” — meisteriai ap
gaulės. Todėl mes visi giliai 
pagalvokime ir visada atsi
minkime, kad okupantas 
mus gali nugalėti tik mūsų 
pačių rankomis. Nemirtingi 
Lincolno žodžiai čia puikiai 
tinka "Divided we fall; 
United we stand”. Susiskal
dę mes griusime, vienybėje 
išsilaikysime.

Šitie visi mus supantieji 
virpėjimai paliečia vis gi

liau ir giliau mūsų lietuviš
ką visuomenine veikla, mū
sų kova dėl Lietuvos atsta
tymo ir lietuvybės išlaiky
mo.

Iškilę nuomonių skirtu
mai, nuveda taip toli, kad 
net politinių veiksnių VLIK 
ir ALTo įkurta organizaci
ja specifiniams kultūri
niams, lituanistiniams, ir 
mūsų brangiausio prieaug
lio vaikų švietimo tikslams, 
užmiršusi savo didžiąją pa
skirtį, dėl niekam nesupran
tamų priežasčių bando keis
ti savo veidą. Ir atsiminki
me, kad lietuviška laisvini
mo kova, nėra vien politi
nėje arenoje.

Prof. Šalkauskas yra pa
sakęs, ”kad Tauta yra ant 
tiek gyva, kiek yra išlaiko
ma gyva jos kultūra ir kal
ba”. O kaip reikalinga nau
jos energijos, pasiryžimo, 
naujų minčių lituanistiniam 
švietimui, mūsų kultūros ir 
lietuvių kalbos išlaikymui. 
Bet tas yra apleidžiama.

Poetas Adomas Jakštas 
taip apibūdina mūsų bran
giąją kalbą:

”0 kalba gimtoji 
gyvuok, gryčioj vargšo 

žmogelio 
mergaitės dainoje 
ir pasakoje žilo senelio” 

arba klaipėdietis poetas 
Jurgis Sauerveinas savo 
meilę lietuviškai kalbai ir 
lietuvybei šitaip išreiškė:

”Drutai laikyk, drūtai 
stovėk

Lietuviškoji giminė 
Drąsiai lietuviškai 

kalbėki
Tegul supyksta, kas 

nežino
Kalba senoji, kaip

miela
Kurioj ”Tėve Mūsų” 

mokino
Tėtušis mielas ir 

mama”.
Tad ar mes galime daleis- 

ti, kad tų, mūsų poetų žo
džiai liktų be vaisių.

Manau, kad kiekvieno Jū
sų širdyje yra tik vienas 
atsakymas — ne. Kalba yra 
tas raištis, kuris stipriau 
mus riša, todėl ir turime ją 
išlaikyti gyvą ir skleisti.

Tad visi kartu pasisėmę 
stiprybės ir naujų jėgų iš 
Vasario 16 dienos signatarų 
pat riotiškumo, Bražinskų, 
Kudirkos ir Simokaičių lais
vės ieškojimo ir įrodymo, 
kad komunizmas yra nepa
sikeitęs — nepasiduokime 
būti apgaudinėjami, bet su
sijunkime visi į vieną, di
delę — stiprią lietuvišką 
koloną. Skelbkime pasau
liui mūsų Tautos tragediją 
ir vieningai pasidalinę dar
bo barais, kovokime dėl Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo.

Ir aš viešai kviečiu Jung
tinių Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę ir kitas cent
rines lietuvių organizacijas 

įsijungti į Amerikos Lietu
vių Tarybą ir padėti jai 
dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbą. Nėra pareiga kiek
vienam iš mūsų tapti Lie
tuvos laisvės kovos didvy
riu, bet yra mūsų visų šven
ta pareiga tai kovai ne
kenkti.

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

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

CLEVELANDO PAREN6IMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

VASARIO 20 D. Pilėną tunto 
tėvą komiteto tradicinis blyną 
balius.

VASARIO 27 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus tradici
nis Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas.

KOVO 7 D. BALFo vakarienė 
ir dr. E. Armanienės praneši
mas apie Bražinską bylos eigą. 
Naujos parap. apat. salėje.

KOVO 14 D. Clevelando šau
liai rengia Putvio minėjimą.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

KOVO 27 D. Stefanijos Ro
kienės paskaita Nauj. parapi
jos salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Konservatorių Klu
bas.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (N^ear Rapid)

Telephone 681-8100

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 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka 

5 ’/♦% iki 6 %
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552

• Peggy Fleming, čiuoži
mo pasaulio olimpinė čempi- 
jonė, drauge su kitais gar
siais čiuožėjais dalyvauja 
fantastiniame Ice Follies 
spektaklyje, Arenoje nuo 
vasario 23 iki kovo 7 d. Bi
lietai gaunami Arenoje ir 
pas Richman’s mieste. Kai
nos nuo 5.50 iki 3.00.

BLANDŽIC 17 D. Tradici
nis Vysk. M. Valančiaus lit, 
mokyklos balius.

BALANDŽIO 25 D. DLK Bi
rutės D-jos Clevelando sky
riaus ir Clevelando šaulių kuo
pos parengimas.

GEGUŽES 2 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos kon
certas Naujosios Parapijos sa
lėje.

GEGUŽES 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos va
karas. Programoje Toronto jau 
nimo ansamblis ''Birbynė".

GEGUŽES 15-16 D. Cleve
lando ateitininkų metinė šven
tė.

GEGUŽES 23 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
los mokslo metą užbaigimas.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapi
jos salėje.

• Income Tax pareiški
mus pildo Ed. čapas — tel. 
732-8242.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso komite
tas skelbia šūkio konkursą. 
Konkurse kviečiamas daly
vauti visas lietuvių jauni
mas. šūkiai bus vertinami 
pagal jų originalumą, skam
bumą ir Kongreso nuotaikų 
išreiškimą, šūkis — ne dau
giau kaip dešimties žodžių, 
šūkio pasiūlymai priimami 
iki 1971 m. balandžio 11 d. 
Konkursą laimėjusiam ski
riame $50.00 premiją, ku
rios mecenatas yra dr. V. 
Majauskas. Sprendimą da
rys II PLJK Komitetas. 
Šūkius prašoma siųsti II 
PLJK Komiteto vicepirmi
ninkei Vitalijai Ruibytei, 
6753 So. Rockwell St., Chi
cago, III. 60629, U.S.A.

• Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga leidžia savo 
profesinį biuletenį, kurio iki 
šiol atsakingąja redaktore 
buvo dr. Milda Budrienė 
Chicagoje.

Pradedant sekančiu nu
meriu atsakingojo redakto
riaus pareigas perima dr. 
Henrikas Armanas Balti- 
morėj, Md. talkinant ir to
liau tai pačiai redakcinei 
kolegijai.

PLG S-gos suvažiavimas 
įvyks ateinantį rudenį dar
bo dienos savaitgalyje, New 
Yorke.

NEW YORK

• Rita šimėnaitė - Dor- 
rance tragiškai žuvo nak
ties metu kilus namuose 
gaisrui, iš kurio vyras ir 
keturi vaikai išsigelbėjo. 
Didžiame nuliūdime taip 
pat liko velionės tėveliai Jo
nas ir Paulina Šimėnai, 
ALT S-gos Richmond Hill 
skyriaus aktyvūs nariai.

• Vincė Jonuškaitė-Les- 
kaitienė, išbuvusi porą mė
nesių Kalifornijoj, grįžo na
mo, pakeliui sustojusi Chi

Pranešame draugams ir pažįsta
miems, kad 1971 m. vasario 16 d. mirė 
mūsų mylima motina

A. A.
EMILIJA KUČINSKIENE.

Palaidota penktadienį, vasario 19 
d. Chicagos Lietuvių Tautinėse kapi
nėse.

Nuliūdę sūnus Aleksandras 
Kučiūnas ir duktė 
Eugenija Meškauskienė 
su šeimomis

A. A.

PRANUI STEMPUŽIUI
Argentinoje mirus, jo sūnums JUOZUI ir PRA
NUI STEMPUŽIAMS su šeimomis reiškiame gilią 
užuojautą

Raimondas ir Gražina 
K u d u k i a i

A. A.

PRANUI STEMPUŽIUI
Argentinoje mirus, jo sūnums JUOZUI ir PRA
NUI STEMPUŽIAMS bei jų šeimoms nuoširdžią 
ujuojautą reiškia

Marija ir Kazimieras 
Marcinkevičiai

cagoje dalyvavo Lietuvos 
operos 50 m. sukakties mi
nėjime.

V. Jonuškaitė yra nepa
ilstanti lietuvių visuomenės 
darbuotoja, šiuo metu dau
giausia energijos skirdama 
moterų veiklai New Yorke, 
kur ji yra LMKF pirminin
kė.

• Lietuvos Atsiminimų 
Radijo Valanda, kuri trans
liuojama AM bangomis, 
1330 kilociklų iš New Yorko 
WEVD stoties — ŠEŠTA
DIENIAIS, nuo 5 iki 6 vaL 
po pietų, nuo š. m. VASA
RIO 21 d., KARTOJAMA 
SEKMADIENIAIS, nuo 3 
iki 4 vai. po pietų, FM ban
gomis, 97.9 megaciklų.

WEVD stoties FM siųs
tuvas netrūkus pradės tran
sliuoti nuo didžiulio Empire 
Statė pastato New Yorke 
viršūnės, todėl programos 
direktorius, prof. dr. Jokū
bas Stukas, norėdamas kad 
kuo daugiau klausytojų ga
lėtų džiaugtis "Lietuvos 
Atsiminimais", apsiėmė di
desnę finansinę našta nešti, 
tikėdamas, kad klausytojai 
jo pastangas įvertins ir pa
rems. Jis bus dėkingas už 
klausytojų pranešimus kaip 
toli programos pasiekia lie
tuvius.

BOSTON

NEOLITUANŲ ŠVENTĖ
Bostono L.S.T. KORP! 

NEO-LITHUANIA malo
niai kviečia visus į Korp! 
metinę šventę, kuri įvyks 
vasario 27 d., 7:30 vai. vak., 
ALT S-gos Namuose, 484 
East Fourth St., South Bos
tone:

Dienotvarkėje: 7:30 v. v. 
— Filisterių sueiga, Valdy
bos pranešimas, Padalinio 
valdomųjų organų rinkimai 
ir einamieji reikalai.

8:00 v. v. Iškilminga su-

Chicagos burmistras Richard R. Daley priėmęs lietuvių delegaciją ir ta proga Chicagoje Vasario 
16 d. paskelbęs "Lithuanian Day". Nuotraukoje i§ kairės: A. Juškevičius, J. Jasaitis, kun. G. Kijaus- 
kas, arch. A. Kerelis, burmistras R. Daley, S, Balzekas, P. Sheridan ir dr. J. Jerome.

eiga, — pagrindinis kalbė
tojas bus kol. fil. Antanas 
Diržys iš New Yorko. Vai
šės (BLYNAI!!!) ir šokiai.

Įžanga: $5.00 porai, $3.00 
asmeniui ir $2.00 studen
tams.

Iki pasimatymo!!! Visus 
kviečia Bostono padalinio 
valdyba.

CAMBRIDGE

• Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių para
pijoje Cambridge, Mass. 
įvyks sekmadienį, vasario 
21 dieną. Iš ryto 8:30 vai. 
bus atnašaujamos šv. Mi
šios už Lietuvą. 2 vai. po 
piet bus specialios pamal
dos, po kurių seks susirin
kimas parapijos salėje. Pa
maldas laikys klebonas kun. 
Simeonas Saulėnas ir vika
ras Jonas Klimas. Susirin
kimą praves Elena Vasyliū- 
nienė. Programoje dalyvaus 
solistė Violeta Balčiūnienė, 
akompanuos Vytenis M. Va- 
svliūnas.

CHICAGO

BLYNŲ BALIUS
Lietuvių Tautinis Akade

minis Sambūris Chicagoje 
š. m. vasario 20 d. B. Pakš
to svetainėje (California ir 
38-tos g-vės kampas) ren
gia Tradicinį Užgavėnių 
Blynų Parengimą. Gros B. 
Pakšto orkestras. Svečiai 
bus vaišinami šaltais ir šil
tais valgiais. Be to, karštais 
Užgavėnių blynais. Įėjimas 
— 8 dol., studentų porai — 
7 dol. Pradžia 7 vai. 30 min. 
vak. Svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Vietos rezervuojamos iki 
vasario 19 d. pas filist. Ka
zį Kasakaitį, tel. 776-2241.

DETROIT

LB DETROITO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 7 d. Lietuvių Na

muose įvyko metinis LB 
Detroito apyl. susirinkimas, 
kuris atsilankusiųjų narių 
skaičiumi nebuvo gausus, 
susirinkimą atidarė pirmi
ninkas inž. Jonas Gaižutis 
ir pakvietė atsistojimu pa
gerbti praeitais metais mi
rusį Stepą Dryžą ir kitus 
mirusius narius. Susirinki
mui pirmininkauti pakvietė 
dr. Kęstutį Keblį ir sekreto
riauti Rožę Ražauskienę. 
Skyriaus veiklos pranešimą 
padarė Jonas Gaižutis, ku
riame trumpai atpasakojo 
valdybos nuveiktus darbus.

Iždo raportą patiekė iždi
ninkas Norimantas Udrys, 
o revizijos komisijos aktą 
perskaitė Jonas Urbonas. 
Revizijos komisija susidė
jo iš:'dr. Kęstučio Keblio, 

Jono Urbono ir Kazio Vei
kučio. Iš iždininko praneši
mo ir revizijos komisijos 
perskaityto akto matyti, 
kad LB apyl. kasoje sausio 
1 d. buvo $4058.41.

Pravestų demonstracijų 
reikalu kalbėjo jaunosios 
kartos narys Linas Stonys, 
pareikšdamas, kad abiejose 
demonstracijose nebuvo pa
rinktų gerų ir tinkamų žmo
nių su foto reporteriais ir 
televizijos atstovais kalbėti. 
Ona Valadkienė į tai atsa
kydama pažymėjo, kad čia 
buvo skubus reikalas ir bu
vo daroma kiek galimybės 
leido.

Priėjus prie valdybos rin
kimų susidurta su didžiau
sia problema. Dauguma as
menų savo kandidatūras at
siėmė ir į valdybą būti ren
kamais nesutiko. Įdomu tai, 
kad ir tie, kurie praėjusios 
valdybos darbus kritikavo 
ir siūlė savo projektus kaip 
tas ar kitas darbas turėtų 
būti padarytas, pasiūlyti į 
valdybą, atsisakė. Trūks
tant į valdybą kandidatų, 
susirinkimas nutarė LB 
apyl. valdybą iš 11 asmenų 
sumažinti iki 7.

Į LB skyriaus valdylą iš
rinkti ir jau pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: pirm, 
dr. Arūnas Udrys, vice
pirm. adv. Kęstutis Ambro
se, sekr. Saulius šimoliūnas, 
fin. sekr. Norimantas Ud
rys, ižd. Jonas Butkus, 
šviet. vad. Martynas Sto
nys, jaun. reik. ved. Rober
tas Selenis.

Parengimų kalendorių ir 
toliau sutiko tvarkyti Vla
das Selenis ir visos organi
zacijos savo parengimus 
prašomas pas jį registruoti, 
kad išvengus tą pačią dieną 
kelių parengimų, pranešant 
Vladui Seleniui telefonu — 
293-4611.

Revizijos komisijon iš
rinkti: inž. Jonas Gaižutis, 
Vytautas Petrulis ir Jurgis 
Jurgutis.

A. Grinius

Balfo vajuje Chicagoje buvo surinkta $24.000. Nuotraukoje vajaus užbaigime kalba Lietuvos gene
ralinis konsulas dr.P. Dauzvardis. Nuotraukoje iš kairės? J. Jasaitis, B. Miniotaitė, parengimo vado
vas V. Kasniūnas, gen. kons. dr. P. Dauzvardis, kun. A. Zakarauskas, O. Zailskienė, vajaus globėjas 
Jonas Evans ir kun. P. Cinikas.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ 
PARODA

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas organizuoja Lie
tuvos kultūrinių ir istorinių 
žemėlapių parodą, kuri 
įvyks š. m. vasario 28 d., 
sekmadienį, 12 vai. 15 min. 
Lietuvių namuose — 3009 
Tillman.

Istorikas-pedagogas Jonas 
Švoba supažindins su kun.
M. K. Radvilo 1613 m. pa
rengto Lietuvos žemėlapio 

Dail. Magdelena B. Stankūnienė atidarant parodą, priima gėles. 
V. A. Račkausko nuotrauka

Nauja knyga SIMAS
Kviečiame įsigyti naują Jurgio Gliaudos 

knygą apie Simą Kudirką — SIMAS, ku
rią išleido Vilties leidykla.

Kaina 3 dol. GAUNAMA DIRVOJE

Siunčiu .........  dol. ir prašau atsiųsti man

.............. egz. SIMAS $.......... .

Muro adresas.... ..........................................................

istoriškai kultūrine reikš
me.

Vliko seimo narys — vi
suomenininkas Kazys Vei
kutis išryškins Lietuvos 
Tyrimo Instituto parengto 
etnograf inio žemėlapio 
svarbą ir prasmę.

Agr. Jurgis Baublys pa
demonstruos jo paties pa
gamintą Lietuvos reljefinį 
žemėlapį ir supažindins su 
Lietuvos žemės paviršiaus 
susidarymu.

Maloniai kviečiami visi 
lietuviai, ypač jaunimas, 
dalyvauti pirmą kartą ne
matytoje Lietuvos žemėla
pių parodoje.

LONG BEACH

• Long Beach, Lietuvių 
Klubas minės Lietuvos ne
priklausomybės atgav i m o 
53 m. sukaktį, vasario mėn. 
27 d., 4 vai. vak., šeštadie
nį, Woodmen of the World 
Hali — salėje, 11 W. Ply
mouth St., kampas Long 
Beach Blvd., Long Beach, 
Calif. Pagrindinę kalbą pa
sakys teis. St. Paltus.

Meninę programą išpil
dys muzikė kompozitorė p. 
Metrikienė su savo grupe:
O. Deveikiene, J. čekauskie- 
nė, R. Aukštkalnyte ir D. 
Mackialiene.

L i t uanistikos mokyklos 
mokiniai padeklamos lietu
viškus eilėraščius.

Lietuvos vadavimui bus 
renkamos aukos. Long 
Beach ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti 
minėjime. (dm)
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