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TRIUKŠMAS
DĖL LAOSO

STEPAS VYKINTAS
Laosas yra Indokinijos 

valstybė, kuri driekiasi 
Vietnamo pašonėje. Ji už
ima 236.800 kv. kilometrus 
ir turi 2.893.000 gyventojų. 
Tai labai retai apgyventas 
kraštas, vos 12 gyventojų 
tėra kv. kilometre. Gyven
tojai yra mišrūs: laosiečiai, 
tailandiečiai, vietnamiečiai, 
kinai, miaj iečiai etc. Kalba 
laosietiškai, mokyklose ir 
prekyboje — prancūziškai. 
Dauguma gyventojų yra 
budistai.

Laoso vardas yra kilęs iš 
Lančag valstybės, kuri bu
vo įkurta 1353 m. ir egzis
tavo iki 1707 m. Vėliau ji 
suskilo ir 1893 m. tapo 
Prancūzų Indokinijos dali
mi. 1949 m. ji gavo iš pran
cūzų nepriklausomybę, o vė
liau, prancūzams atitrau
kus karines įgulas, ji pasi
darė suvereni valstybė, kuri 
1955 m. gruodžio 14 d. buvo 
priimta į Jungtines Tautas.

Laosas yra konstitucinė 
monarchija, kurios vyriau
sias religinis ir politinis 
valdovas yra Boroma Setą 
Katia Sūria Vongsa Pra 
Maha Šri Savang Vatana. 
Tai būdnigiausias pasaulio 
valdovas, kuris turi tiek 
daug vardų. Valdžios min. 
pirm, yra kunigaikštis Su- 
vana Puma, neutralistas, 
kuris yra nuo 1960 m. koa
licinės vyriausybės galva. 
Nuo 1967 m. parlamento 
daugumą sudaro dešiniųjų 
neutralistų grupė. Krašte 
veikia ir komunistų parti
zaninė vyriausybė, kurios 
priešakyje yra Pumos pus
brolis kunigaikštis Suvanu- 
vongas. Labiausiai Laosą 
kankina šiaurės Vietnamo 
komunistai, kurie svetimą 
kraštą panaudoja kariniams 
tikslams su Pietų Vietna
mu. Faktinai Laosas jau se
niai yra nebeneutralus, nes 
Vietnamo komunistai čia 
šeimininkauja kaip namie.

Suprantama, kad tokiai 
politinei ir karinei būklei 
esant, Pietų Vietnamas ra
miai negali žiūrėti ir laukti, 
kol komunistų kariuomenė 
apsups visą Vietnamą iš 
Laoso pusės. Strateginiu 
požiūriu Laosas yra labai 
svarbus ir Pietų Vietnamui, 
ir Kambodžiai.

Dabartinė Pietų Vietna
mo invazija į Laosą yra lo
giška politinių Indokinijos 
įvykių išvada. Jei tai būtų 
buvę nepadaryta, tai di
džiausias komunizmo pavo
jus grėsė ne tik Laosui, 
Kambodžiai, bet ir Pietų 
Vietnamui. Tada visa JAV 
politika Indokinijoje būtų 
susilaukusi negarbingo fias
ko. Svarbiausia gi — trys 
Indokinijos valstybės būtų 
neišvengiamai atsidūrusios 
į šiaurės Vietnamo komu
nistinės diktatūros nagus. 
JAV, kuri yra pasiryžusi 
apginti šių trijų valstybių 
laisvę ir nepriklausomybę, 
negali tokiu fiasko rizikuo
ti.

Dėl šiol invazijos didžiau
sią triukšmą sukėlė Mask
va ir Pekingas. žinoma, 
abiem tarpu savęs rivali- 
zuojančiom komunisti n ė m 
klikom yra bendras intere
sas plėsti komunizmą Azi
joje. Taigi, abu „priešai” 
prabilo prieš JAV tuo pačiu 
pakeltu balsu, apkaltindami 
ją agresija, imperializmu. 

Tenka labai stebėtis, kad 
yra nemaža ir demokrati
nių kraštų publicistų, ku
rie nesupranta komunizmo 
pavojaus ir groja Maskvos 
ir Pekingo būgnais. Išsiski
ria tik anglų spauda, kuri 
remia JAV politiką. Štai 
„Daily Telegraph” be kitko 
rašo: ”yra tai veidmainys
tės viršūnė, jei šiaurės viet
namiečiai ir rusai su tokiu 
dideliu pasipiktinimu kalti
na Ameriką dėl Laoso ne
utralumo pažeidimo... Prez. 
Nixon teisingai apsispren
dė, kad geriau Laose invazi
ją paremti, negu rizikuoti, 
jog jo visa programa, gal 
būt, kraujo . aukomis būtų 
sugriauta”.

Dar nežinia, kuo ši Pietų 
Vietname invazija baigsis. 
Jos pradžia buvo gana sun
ki. Orai buvo nepalankūs. 
Pietų Vietnamo kariuomenė 
klampojo po dumblynus, po 
pelkes. Tačiau savo tikslą 
pirmomis dienomis pasie
kė: užėmė čeponę ir kitus 
Laoso svarbius mazgus, ku
riuos šiaurės Vietnamo ko
munistai panaudojo kariuo
menei, ginklams ir maistui 
gabenti. Labiausiai triukš
maujama, kad šioje invazi
joje dalyvavo ir JAV ka
riuomenės daliniai. JAV tai 
paneigia, bet komunistų 
šnipai ir jų simpatikai bū
tinai nori išknisti, kad nors 
keletas JAV kareivių įkėlė 
koją į Laosą ... Nepaslap- 
tis, kad JAV šią invaziją 
rėmė oro pajėgomis. Mums 
būtų visai suprantama ir 
pagirtina, jei JAV remtų 
Pietų Vietnamą, Kambodžią 
ir Laosą visomis galimomis 
priemonėmis, nes to reika
lauja viso pasaulio demo
kratijos saugumas. Mes tik 
labai stebimės, kad JAV 
senate ir kongreso rūmuose 
sėdi dalis tokių politikų, 
kurie nesupranta, kad ko
munizmo plėtimasis pasau
lyje yra jų pačių kėdžių 
braškėjimas.

Laoso dabartinė būklė 
yra šiek tiek panaši į Lietu
vos būklę 1939 m. Tada Lie
tuva ir norėjo išlaikyti ne
utralumą, bet, deja, jos di
dieji kaimynai — Rusija ir 
Vokietija — tą neutralumą 
sugriovė, o bolševikinė Ru
sija, nežiūrėdama Lietuvos 
vyriausybės skelbiamo ne
utralumo, Lietuvą okupavo. 
To pat susilauktų iš šiaurės

Bendradarbiavimas viena kryptimi...

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NEPAPRASTAS VASARIO 16 MINĖJIMAS NEW YORKE

NE DĖL SATELITINĖS LIETUVOS KOVOJAME
šiemet Lietuvos nepri

klausomybės šventę new- 
yorkiečiai paminėjo visai 
skirtingai, įspūdingiau nei 
per 40 metų minėta, sakė ne 
vienas dalyvis. Tai minėji
mas, kuris įdomus tiek se
nam, jaunam, svetimtaučiui 
ir net vaikam, girdėjosi 
balsai besiskirstant namo.

Ir tikrai, šiemet New 
Yorko ALTo skyrius į mi
nėjimo programą įnešė 
daug naujos dvasios. Atida
rė ALTo skyriaus pirminin
kas Aleksandras Vakselis 
tokiais žodžiais:

„Penkiasd e š i m t trečią 
kartą lietuvis atnaujina ir 
sustiprina Lietuvai duotą 
priesaiką — ginti ir išlai
kyti Lietuvos nepriklauso-

Vietnamo pusės ir Laoso 
n e u t r a listai. Dešimtvar- 
džiams karaliams bei prin
cams tikrai tada Laose ne
bus vietos. Mūsų didžiau
sias troškimas ir linkėji
mas Laosui, Vietnamui ir 
Kambodžiai apsiginti nuo 
komunistinės agresijos ir 
išsaugoti etnografinėse ri
bose savo nepriklausomas 
demokratines valstybes.

EMILIJA ČEKIENĖ

mybę, kol Lietuva buvo lais
va ir kovoti bei siekti Lie
tuvos nepriklausomybės, so
vietiniams budeliams ją 
okupavus. Nelengva esant 
svetimuose kraštuose duotą 
priesaiką pilnumoje išlaiky
ti. Nelengva įkvėpti jauna
jai kartai tą jausmą. Mes 
čia susirinkome atnaujinti 
ir sustiprinti viltį bei mūsų 
gilų tikėjimą, kad Lietuva 
kelsis iš vergovės, kaip ji 
kėlėsi 123 metus nešusi ca- 
ristinį rusišką jungą. Sva
jonėmis ir aimanom neišva
duosime, bet sunkus realus 
darbas, kartais nedėkingas, 
atneš Lietuvai šviesesnę 
ateitį. Ne dėl satelitinės 
Lietuvos kovojame, ne dėl 
kompromisinės santvarkos 
sielojamės ir dirbame. Jei 
pakankamai dirbsime, au- 
kosimės, Lietuva bus vėl 
laisva”, — pabrėžė A. Vak
selis.

Buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai, tėvo P. 
Baltakio, OFM invokaciją. 
Generalinio konsulo A. Si
mučio sveikinimo ir Lietu
vos dabartį apžvelgiantis 
žodis. Pagrindinę kalbą pa

sakė jaunosios kartos atsto
vas prof. dr. Rimas Vaičai
tis, tiktai prieš dešimtį me
tų atvykęs pas tėvelį iš 
okupuotos Lietuvos. Jis 
tarp kitko kalbėjo:

„Vasario 16-ji dabartinė
je Lietuvoje kitaip švenčia
ma. Kadangi Lietuvos val
stybiniai organai nepripa
žįsta Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo, tai ši 
šventė ne tik ten nėra šven
čiama, bet ir draudžiama 
švęsti. Jaunimas ir studen
tija nėra informuojami apie 
n e p r i klausomos Lietuvos 
gyvenimo laikotarpį, o jei ir 
aiškinama, tai tik neigiamo
je formoje. Bet vistiek va
sario 16-tą dieną trispalvė 
būna iškeliama, tai vienur, 
tai kitur, bet laikraščiai 
apie tai nerašo ir tik aplin
kiniai gyventojai težino.

Žvelgiant į išeivijos gy
venimą, tos dienos istorinė 
reikšmė yra labai aiški ir 
brangi, bet svarbu, ar ji 
bus aiški jaunajai kartai po 
20 ir penkiasdešimt metų 
ateityje. Kiekviena tauta 
įsikūrusi svetimoje valsty
bėje, gali išlaikyti savo tau
tinį istorinį lygį tik per jau
nąją kartą, kuri turės tęsti 
savo tėvų paliktą tradiciją, 
todėl reikėtų skirti daugiau 
dėmesio paruošiant lietuvių 
jaunimą ateičiai.

Vienas iš pagrindinių šal
tinių, kuris gali prailginti 
lietuvybės išlaikymą išeivi
joje, tai mokėjimas ir var
tojimas lietuvių kalbos tarp 
jaunimo ir studentijos. 
Daugelis jaunųjų to neįver
tina. Asmuo, galįs vartoti 
keletą kalbų, nesvarbu, ar 
jos tarptautiniai populiarios 
ar ne, yra aukštai vertina
mas. Daugelis net svetimų 
kalbininkų pradeda įvai
riuose universitetuose vis 
daugiau domėtis lietuvių 
kalba įvertindami jos natū
ralumą ir grožį”, — kalbė
jo jis pabrėždamas, kad 
įvairių organizacijų skaidy
masis ir nesutarimai lietu
viškam labui naudos neat
neš, tik susijungus kartu ir 
daugiau jėgų bei darbo nu
kreipus mūsų tėvynės atei-

Š. m. vasario mėn. 17 d. 
Washingtone p o s ė d žiavo 
Jungtinis Amerikos Pabal
tiečių Komitetas, kur buvo 
svarstomi svarbūs bendri 
reikalai. Komitetą sudaro 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
Amerikos Latvių Sąjunga 
ir JAV Estų Tautinis Komi
tetas. Nuotraukoje posėdžio 
dalyviai.

Sėdi iš kairės: Heikki 
Leesment (estas), pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis 
(ALT pirm.) ir sekretorius 
Gunars Meierovics (latvis). 
Stovi iš kairės: Algimantas 
Pautienis (ALT), Gerhard 
Buschman (estas), Eugeni
jus Bartkus (buvęs ALT 
pirm.) ir Bruno Albats (lat
vis).

čiai, lietuvių tauta ir jos 
kultūra dar klestės daugelį 
metų.

Jis, būdamas pats Colum- 
bia universiteto profeso
rius, pažymėjo, kad JAV 
universitetuose vyksta stu
dentų riaušės prieš vyres
niąją kartą ir apgailestavo, 
kad tuo metodu seka tik ki
tokioje formoje ir kai kurie 
lietuviai studentai.

New Yorko miesto mero
J. Lindsay proklamaciją pa
skaitė jo deleguotas atsto
vas John Zuccotti, Nevv 
Yorko miesto komisionie
rius. Jis pasakė ir savo kal
bą mūsų nustebimui, pui
kiai informuotas apie Lie
tuvą.

Tą nepaprastai didingą 
minėjimo įspūdį suteikė Jo
no Rūtenio paruoštas mon
tažas, rodant P. Jurkaus 
Lietuvos vaizdų skaidres ir 
atitinkamai deklamuoj a n t 
mūsų nepriklausomos Lie
tuvos dramos aktoriui Hen
rikui Kačinskui ir pačiam 
Rūteniui, palydint pritaiky
ta lietuviška muzika.

Be to, buvo rodomas do
kumentinis filmas Lietuva, 
angliškai įkalbėtas a. a. A. 
Olio, kuo ypač susidomėjo 
miesto mero atstovas. Gu
bernatoriaus N. Rockeffel- 
ler, kongresmanų ir senato
rių bei mūsų atstovojo J. 
Kajecko sveikinimus ir re
zoliuciją paskaitė Algis Ši- 
mukonis, uniformuotas tau
tinių šokių šokėjas ir pui
kus Laisvės žiburio radijo 
pranešėjas.

(Nukelta į 2 psl.)
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DAR KARTĄ APIE 
VANDENS 

FLUORIDAVIMĄ
Šių metų vasario 10

Dirvos laidoje, laiškų sky
riuje, buvo duoti odontolo
gijos studentui trys paklau
simai. Vienas iš jų buvo 
toks: Kas atsitiktų žmo
gaus sveikatai, jeigu vasa
ros metu žmogus išgertų 
fluoriduoto vandens (1:1,- 
000,000 koncentracijos) di
deliais kiekiais, pavyzdžiui, 
galioną ar daugiau? Šis 
klausimas buvo labai įdo
mus man pačiam, todėl jo 
atsakymui aš perskaičiau 
eilę straipsnių ir net kalbė
jau tuo klausimu su keletu 
profesorių.

Maždaug prieš šimtą me
tų dr. Rabuteau Paryžiuje 
•išgėrė 250 mg. fluorido 
druskos, praskiestos 25cc 
vandenyje (tai yra 4,500 
dalių fluoro per milijoną da
lių vandens). Dr. Rabuteau, 
išgėrus šį mišinį, skaudėjo 
pilvą 5 valandas ir nieštėjo 
rankos bei pirštai. Kitą die
ną jis jokių pilvo skausmų 
nebeturėjo, bet nieštėjimas 
pirštų praėjo tik po savai
tės. Yra apskaičiuota, kad 
ištirpinti 250 mg. fuorido 
vandenyje, kad gautume 
vieną fluorido ant milijono 
vandens koncentraciją, rei
kėtų 30-ties galionų van- 
vandens (Fluoridation as a 
Public Health Maesure, J. 
H. Shaw ed., American As- 
sociation for the Advance- 
ment of Science, 1954, p. 
37)! Jeigu žmogus tiek iš
gertų vandens, jis greičiau 
susirgtų nuo pačio vandens 
gėrimo, negu nuo fluorido 
apsinuodijimo.

Kiti mokslininkai, 
Hodge ir F. Smith (toj 
čioj knygoj, p. 81) yra 
skaičiavę, kad žmogus,
ėmęs dviejų valandų laiko
tarpyje 5-10 gramų fluorido 
druskų, mirtų apsinuodijęs. 
Jeigu pajėgtų išgerti fluori
duoto vandens normalios 
1:1,000,000 koncentracijos 
galioną per porą valandų, 
tai jis išgertų .004 gramų 
fluorido druskų. Gi, kad 
žmogus išgertų mirtiną do
zę fluorido druskų, jis turė
tų išgerti virš tūkstančio 
galionų normaliai fluori
duoto vandens.

Per didelis fluorido kiekis 
imamas ilgesnį laiką sukelia 
kauluose pakitimus. Hodge 
ir Smith apskaičiavo, kad 
imant .020-.080 gramų fluo
rido kas dieną per 10-20 
metų, žmogus gautu kaulų 
ligą, vadinama ”crippling 
fluorosis”.

Dar kyla klausimas ar 
negali miesto vandens sani
tarai apsirikti ir per daug 
fluorido įdėti į vandenį ir 
žmones apnuodyti? Jeigu 
darbininkai įdėtu į vandenį 
fluorido per valandą tiek, 
kiek turėtų įdėti per 24 va
landas, vanduo turėtų 24 
dalis fluoro per milijoną da
lių vandens. Tokios koncen
tracijos vandenį geriant už
truktų 10 metų kol atsiras
tu kaulų pakitimai. Jeigu 
kas nors bandytų apnuodin- 
ti žmones (sakykime Ro
chester, New Yorko miesto 
gyventojus) reikėtų 800,- 
000 svarų fluorido druskų į 
dieną įdėti į vandenį. Apa
ratas, kuris deda fluoridą į 
vandenį Rochesteryje, turi 
vietos tik vienam tūkstan
čiui svarų fluorido. Taigi 
apnuodijimas yra beveik 
neįmanomas (toj pačioj 
knygoj, p. 84).

Kitas paklausimas buvo 
toks: ”Ar fluoridas koncen
truojasi organizme, jei jis 
pervaro per savo kūną daug 
vandens?” Yra išstudijuo
ta ir nustatyta, kad didesnė 
pusė fluorido yra pašalina
ma iš kūno su šlapimu. 
Fluorido koncentracija 

nių dantų gedimo ligai. Su
augusių dantys yra susifor
mavę ir daugiau nebeauga, 
todėl į juos fluoridas pa
tekti negali.

Išvadoje noriu dar kartą 
priminti, kad fluoridas, 
kiek jo yra geriamame van
denyje, apsaugo vaikų dan
tis, o suaugusiems nieko 
blogo nedaro.

Odontologijos studentas 
Dainius Degesys

kraujuje būna visą laiką 
apytikriai vienoda, nežiū
rint kokia jo koncentracija 
yra geriamame vandenyje ' 
(W. D. Amstrong, ”Mecha- 
nisms of Fluoride Homeost- 
asis”, Archives of Orai 
Biology, vol. 4: p. 157, Aug. 
1961).

Ta dalis fluoro, kuri pa
silieka organizme, atsideda 
kauluose ir ten pasilieka. 
Yra mokslininkų, kurie gal
voja, kad mažas kiekis fluo
ro senesniems kaulams yra 
net naudingas, pavyzdžiui 
ligos ”osteoporosis” atveju 
(kai kaulai minkštėja su 
amžiumi) fluorinuoto van
dens Įtakoje kaulai sustip
rėja (The Dentist, His 
Practice and His Communi- 
ty, Young and Striffler, 
1969, p. 95).

Atsakant į trečią klausi
mą, būtent: ”Ar fluoriduo- 
tas geriamas vanduo nau
dingas tik vaikams ar ir su
augusiems?” Į šį klausimą 
atsakymas yra toks: Fluo
ridas yra naudingesnis vai
kams negu suaugusiems to
dėl, kad vaikų dantys yra 
formavimosi stadijoje. O 
šioje stadijoje fluoridas at
sideda danties emalyje ir 
tuo sustiprina jo atsparu-

DAUGIAU PAGARBOS 
SAVANORIAMS- 

KŪRĖJAMS
Lietuvių tauta iš seno 

pasižymi vaišingumu ir 
gražiu svečių priėmimu. Tai 
gražu ir girtina. Tik nege
rai, kad, gerbdami svečius, 
mes dažnai užmirštame sa
vuosius, kurie Lietuvai yra 
daug daugiau nusipelnę, ne
gu didžiai gerbiami svečiai.

Pavyzdžiui, ALTos su
ruoštame Vasario 16 d. mi
nėjime Clevelande, ameri
kiečiui kongresmanui pa
gerbti publika buvo susto
jusi net tris kartus. O lie
tuviams savanoriams kūrė
jams pagerbti, atsistojo tik 
du ar trys žmonės. Ar sava
noriai kūrėjai verti mažes
nės pagarbos? Juk be jų au
kos nebūtų buvę Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo, nebūtų paties Vasario 
16 minėjimo!

Taip, mums reikia sve-

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 kilo- 
wato 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?

ZfelLLUMINATINGčw<w
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VASARIO 16 NEW YORKE
(Atkelta iš i psl.)

Po pertraukos žavingai 
pasirodė Jadvygos Matulai
tienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė ir Operetės 
choras, vadovaujamas muz. 
Mykolo Cibo akompanuo
jant muz. Algirdui Kača- 
nauskui. Tautinių šokių 
grupę akordeonu palydėjo 
O. Gutavičiūtė-Paskas.

P. Jurkaus tautiniais mo
tyvais dekoruota scena iš 
pat pradžių patraukė daly
vių dėmesį. Muziką ir gar
siakalbius tvarkė stud. Al
gis Reivytis, šviesą Vytau
tas Kidolis. Programos vir
šelis, pieštas P. Jurkaus, 
primena visą Lietuvos isto
riją.

Salėje ne vienas braukė 
ašarą iš susijaudinimo. Pro
grama buvo įvairi, įdomi, 
vyresniems primenanti pra
eitį, jaunus supažindinanti 
su jo tėvų žeme ir uždegan
ti patriotine dvasia kovoti 

timtaučių draugystės ir pa
ramos. Bet atsiminkime, 
kad tas, kuris neturi savi
garbos, nenusipelnys ir ki
tų pagarbos. Gerbdami sve
čius, neužmirškime ir sa
vųjų.

Vida Augulytė
Cleveland

Buvo 
kad 

bematant 
minėjimas 

kiekvienam

buvo dar ir

už jos laisvės atstatymą. 
Programa buvo įvairi ir tu
rininga. Rengėjai daug nak
tų nemiegojo, daug savo 
poilsio nutraukė, planavo, 
svarstė, ginčijosi, talkinin
kų ieškojo ir jų pastangas 
virš penkių šimtų žmonių 
susirinkę įvertino, 
taip suorganizuota, 
trys valandos 
prabėgo. Toks 
būtų įdomus ir 
svetimtaučiui.

Skirtingas jis 
tuo, kad aukoms rinkti bu
vo stalas prie durų įėjus į 
salę. Nebuvo, kaip dažnai 
daroma, landžiojama po 
publiką tarp suolų ir barš
kinamos lėkštės su pinigais 
ne tik programos, bet ir net 
paskaitos metu. Nebuvo ir 
čigoniškai traukiama šau
kiant, kad Jonas davė tiek, 
Petras tiek, kas pralenks jų 
sumą ir duos dar daugiau? 
Leista kiekvienam tyliai ap
sispręsti ir ta tyla suteikė 
tam tikro orumo bei rimties 
visai šventei.

Už bilietus gauta 1392 
dol. Aukų 1677 dol. Viso 
virš trijų tūkstančių. Be to, 
gauta iš anksto paštu ir 
laukiama dar pavėlavusių, 
negalėjusių dalyvauti mi
nėjime.

New Yorko ALTui rotaci

ne tvarka šiemet vadovavo 
t a u ti n inkai pirmininkau
jant A. Vakseliui, tačiau 
malonu pažymėti, kad visos 
o r g a n izacijos nuoširdžiai 
talkino. Tik bendromis jė
gomis įmanoma atlikti di
desnius darbus mūsų tau
tos naudai.

BOSTON
ĮDOMI PASKAITA

Bostono L. B. Kultūros 
Klubo susirinkime vasario 
27 d., 7:30 vai. vak. Tarp
tautinio Instituto patalpo
se, 287 Commonwealth Avė. 
Bostone, kalbės dr. Vytau
tas Klemas tema: ”Ekologi- 
nės problemos ir jų spren
dimas”. Paskaita bus pa
iliustruota skaidrėmis ir 
spalvota filmą.

Dr. Vytautas Klemas stu
dijavo M.I.T. Cambridge, 
Mass. ir 1959 m. įsigijo ma
gistro laipsnį iš elektro-in- 
žinerijos.

Kelis metus padirbęs Ge- 
neral Elestric kompanijoje, 
gavo tos kompanijos stipen
diją studijas gilinti Vokie
tijoj, kur 1965 m. gavo dak
taro laipsnį už disertaciją 
LASER spindulių srityje.

Šiuo metu dr. V. Klemas 
vadovauja G. E. kompani
joj optinės fizikos skyriui, 
kurio žinioje yra optiškų in
strumentų išvystymas pla
netų tyrinėjimui, raketų su
sekimui ir gamtos užterši
mo nustatymui.

Jis taip pat dėsto Penn- 
sylvania Statė Universitete 
ir yra patarėjas Delaware 
universitetui povandeninės 
optikos srityje.

L i e t u v iškoje veikloje, 
ėjęs skautavimo keliu nuo 
vilkiuko iki skauto vyčio, 
dr. V. Klemas šiuo metu 
yra JAV LB Centro Valdy
bos vicepirmininkas akade
miniams reikalams ir JAV 
LB Tarybos Jaunimo Komi
sijos pirmininkas.

WATERBURY

LIETUVIŲ DIENA
Connecticut LB Jaunimo 

Sekcija ruošia slidinėto- 
jams Lietuvių Dieną vasa
rio 27 Mohawk kalnuose.

Į Lietuvių Dieną, Connec
ticut jaunimas kviečia vi
sus — jaunus ir senus. 
Mohawk Ski Area turi gra
žias, modernias patalpas. 
Dideliam pastate yra pikni- 
kautojų stalai, kateteri ja, 
kuri veikia visą dieną, ir sli- 
dinėtojams išsinuomavimo 
patalpos. O aplinkuma pa
sakiška. Balti kalnai apau
gę eglėmis ir pušimis. Va
žiuojant iš gražiausių Con- 
necticuto parkų slidinėto- 
jams. Važiuojant Route 8 
North nuo Waterburio iki 
Torrington, reikia išsukti į 
Route 4 West, ir važiuot 
apie dešimt mylių į vakarus 
iki Cornwall miestelio, kur 
bus dideli Mohawk Ski Area 
užrašai.

Vakare Waterburis kvie
čia į susipažinimo vakarą 
Ventos Klubo salėje, 103 
Green St. Išalkusiems slidi
ninkams, Waterburio Mote
rų Klubas paruoš užkan
džius ir vaišes.

Atvažiuokite paslidinėt ir 
pasilinksmint tarpe senų ir 
naujų draugų.

DETROITO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

• SLA 352 kuopos naują 
valdybą sudaro: Petras Ja
nuška — pirmininkas, Vac
lovas Kriaučiūnas — vice
pirmininkas, Petras Bliū- 
džius — protokolų sekreto
rius, Elžbieta Jodinskienė
— finansų sekretorė, Ed
vardas Trimeris — iždinin
kas, Bronius Burba ir Mi
kas Balčiūnas — iždo glo
bėjai. Antanas Kriščiūnas
— tvarkdarys, dr. Martyna 
Miškinienė — dr. kvotėja ir 
Antanas Grinius — kuopos 
korespondentas. (agr)
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KELIOS PASTABOS DĖL ANTROJO

Pristatinėti prieš dauge
lį metų komp. A. Vanagai
čio Chicagoje įsteigtą „Mar
gučio” Lietuvišką radijo 
programą jau nebereikia. 
Bet kalbėti apie A. Vana
gaičio įpėdinių naujus, ne- 
vatoriškus žygius kultūros 
dirvonuose ar politiniame 
lauke tikrai įdomu. Antai 
kai paskutinių kelių mėne
sių bėgyje Bražinskų, Ku
dirkos ir Simokaičių pavar
des pradėjo linksniuoti viso 
laisvojo pasaulio spauda, 
kai su tomis pavardėmis ne
atskiriamai buvo sujungta

JAUNIMO KONGRESO
Antrasis Jaunimo Kong

resas dar nėra arti, bet pa
sirengimo darbai jau ima 
įsiūboti. Pasitarimai, svar
stymai, projektai ir gairės 
jau nuskamba spaudoje. 
Tenka sutikti ir džiaugtis, 
kad Antrasis Jaunimo kon
gresas tikrai įvyks. Juk or
ganizacinis Kongreso komi
tetas jau sudarytas. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba patvirtino Kongre
so komitetą. Jo sudėtin įei
na dešimts JAV ir Kanados 
lietuvių centrinių organiza
cijų atstovų, trys bendruo
menių jaunimo sekcijų at
stovai ir septyni Bendruo
menių valdybų skirti atsto
vai. Taip susidarė ir Komi
teto prezidiumas.

Atstovai apima visą spek
trą lietuviškojo jaunimo. Į 
komitetą įtraukti ideologi
niai vienetai, skautija ir 
sportas.

Visas tas didžiulis suma
nymas, tačiau, negali būti 
įvykdytas be „senimo” tal
kos. Esminė sumanymo da
lis, finansavimas bei netgi 
komiteto „tvirtinimas” pa
reina nuo PLB, kurią kont
roliuoja „senimas”. Todėl 
Jaunimo kongreso organiza
vimas, rėmimas ir senti
mentas savam jaunimui 
tartum panaikina tą prara
ją, apie kurią kai kas vis 
mėgsta plačiau šnekėti. Jau
nimo Kongresai tuo irgi 
yra vertingi, kad jie ne tik 
suveda į organizuotą masę 
jaunuosius lietuvius, bet ir 
neigia šnektas apie jauno
sios ir senosios kartos atsi
ribojimą viena nuo kitos sa
vo specifiniuose interesuo
se.

Dirbtinis generacijų ply
šio išradimas, visad komiš
kai nuneigiamas neišven
giamu kiekvieno individo 
ir grupės senėjimu. Kas 
šiandieną skelbiasi esąs jau
nas, rytoj jau tampa viena 
diena senesnis. Nejučiomis 
jaunieji tampa vyresniai
siais, o vyresnieji seniais. 
Prieš dešimt metų jaunųjų 
idolas Elvis, jau laikomas 
dabar vyresniosios dainin- 
kų kartos atstovas. Kartu 
su juo vyresniaisiais tapo 
ir jo gerbėjai.

Todėl remtis dirbtine jau
nimo ir senimo siena neten
ka. Tenka remtis plačiosios 
apimties siekiais, kurie ne
sensta laike. Tiktai tokius 
siekius turėdami ir jau da
bar visi išnykę buvusieji 
Maskvos universiteto stu
dentai praeito šimtmečio 
pabaigoje, dėl savo siekių, 
gyvybingai svarbių visai 
tautai, amžinai palieka jau
naisiais tautos atminime. 
Jaunimas negali sustoti ir 
sustingti tiktai ties tais lai
kinaisiais siekiais, kuriuos 
dirbtinai teįmanoma su
jungti su trumpalaikiu žmo
gaus brendimo laikotarpiu. 
Sutapimas su permanenti
niais visuomenės bei tautos 
siekiais užtikrina jaunajam 
entuziazmui platumą, gilu
mą ir prasmę.

Jaunimo veiklos funkcija 
nėra maištavimas ir tas vi
siškai klaidus kelias, ku-

riuo nuvarytas amerikinių 
studentų rėklioji mažuma. 
Tas kelias iš nuoširdžių jų 
klaidų tampa demagoginiu, 
neproduktyviu ir pats sa
vaime išsenka, išsigimda
mas į rėksmingos „veiklos” 
degenerciją.

Liet uviškasis jaunimas 
nėra gausus, kad leistų sau 
išsieikvoti b e g i 1 i ndamas 
„specifines” jaunimo pro
blemas ir naudodamasis 
drastiškomis „kovos už sa
vo būvį” metodais. Jis pri
valo bręsti veikloje, eiti 
greta tų, kurie jau „suse
no”, jausti visuomenės ir 
tautos siekių pulsą. Juk vi
sad netoli diena, kada teks 
jaunimui įžengti į „senimo” 
poziciją, ir naujas jauni
mas, kuris dabar dar pra
džios mokyklų suole norės 
turėti jau kelintą Jaunimo 
kongresą. Juk visi tie, kas 
taip entuziaztingai kūrė 
Studentų Sąjungą, laužė 
pirmuosius ledu, įtvirtinda
mi skautus, santariečius, 
ateitininkus ir neolituanus, 
nebėra tie jaunuoliai, ko
kiais jie tada buvo, bet, dau 
gumoje, jau profesijų žmo
nės, visuomenės veiklos in
dividai, visuomenės patiki
mi, norimi ir gerbiami.

Todėl tiktai organizacinio 
brendimo ženkle praėjęs

• Violeta Karosaitė, bale
to šokėja, choreografuoja 
M. K. Čiurlionio simfoninę 
poemą Jūra, kuri bus at
likta Margučio rengiamame 
koncerte, vasario 27, 28 d. 
Chicagos Marijos aukštes
niosios mokyklos auditori
joje. Tame pačiame koncer
te bus atlikta Ponchielli 
operos I Lituani uvertiūra, 
D. Lapinsko II Vigilante dėl 
Mare ir Infinitas VII kūri
niai.

Jaunimo kongresas bus 
aukštojo kalibro visuomeni
nės veiklos mokykla. Kong
resas nėra pramoga, bet 
darbas. Pasiruošimas kong
resui savaime tampa pasi
ruošimu brandos atestatui 
kovoje dėl tautinio išlikimo 
išeivijoje. (nj)

JURGIS GLIAUDĄ

Kviečiame įsigyti naują Jurgio Gliaudos 
knygą apie Simą Kudirką — SIMAS, ku
rią išleido Vilties leidykla.

Kaina 3 dol. GAUNAMA DIRVOJE

Siunčiu

Maro adresas

dol. ir prašau atsiųsti man

egz. SIMAS $.

• Sol. Dalia Kučėnienė, 
po sėkmingo rečitalio, įsi
jungė į komp. Dariaus La
pinsko kūrinio II Vigilante 
dėl Mare pastatymą, šiame 
kūrinyje, daina, žodžiu ir 
įvairiomis vaizdinėmis prie
monėmis bus atžymėta Si
mo Kudirkos tragedija. 
Koncertas bus vasario 27, 
28 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje, Chi
cagoje. Rengia Margutis.

čiu baletui ir V. Karosai- 
tei), o taip pat naujas kūri
nys, skirtas S. Kudirkos 
dramai ”11 Vigilante dėl 
Mare” (su sol. D. Kučėnie- 
ne, akt. L. Rastenvte-La- 
pinskiene, akt. L. Baraus
ku ir kitais).

Kas be ko, šio avangar- 
diško ir daugelio jaunųjų 
žiūrovu ypatingai laukiamo 
korcerto didžioji atrakcija 
buvę — mūsų ir visos tau
tos šių dienų žaizda — nau
jasis kūrinys, skirtas S. 
Kudirkos įvykiui. Anie jį 
pats komrozitorius D. La
pinskas taip atsiliepia: ”Jūs 
kalbate apie „II Vigilante 
dėl Mare” kaip anie užbaig
tą rašyti kūrinį. Jis dar ne
baigtas ir nebus užbaigtas 
premjeros diena, kaip kad 
nebus užbaigta ir šį veikalą

inspiravusi istorija. — isto
rija žmogaus, natekusios 
tarne dvieju didžiuliu, as
faltą lvginančių ratų. Jiems 
buvo lengviau pervažiuoti 
per žmogų, negu bandvti 
vienas kitą sulyginti su že
me. Aš bandau atspėti, ma
no fantazija užlopyti neži
nios spragas ... Aš ieškau 
tiesos, kad nemeluočiau sce
noje, aš ieškau faktų, kad 
nemėginčiau švelnia muzi
ka ką nors užtušuoti, aš 
vartau laikraščių puslapius 
ir bandau atrasti teisybę, 
kad mano veikėjai bebūtų 
nebyliai...”

Taip kalba pats kompozi
torius apie naują, šiurpu 
krečiantį kūrinį — šių die
nų tikrovės dramą. Kalba 
tas pats kompozitorius, ku
rio pirmąjį koncertą 1965 
m. Chicagoje surengė taip 
pat „Margutis”.

VI. Ramojus

ir Lietuva bei primenamas 
jos likimas šių dienų politi
nėje kasdienybėje, „Margu
čio” radijo programos raš
tinė Chicagoje tapo tuo 
centru, iš kur buvo siunčia
mos telegramos į visą lais
vąjį pasaulį, kur vyko ne
nutraukiami demonstracijų 
pasiruošimui posėdžiai, pla
katų gaminimas, kur plaukė 
aukos Lietuvos laisvinimo 
veiksniams padėti ginti 
Bražinskus, Kudirką ar Si- 
mokaičius.

Mums, o ypač ateities is
torikams įdomūs ir skaičiai. 
Štai per „Margutį” Brazins- 
kams ir kitiems padėti bu
vo surinkta apie 3,500 dol. 
Pinigai perduoti Altui, o šis 
savo keliu juos perveda 
Vilkui. Bražinskų reikalu 
per „Margutį” pasiųsta 
apie 1,500 telegramų. Ku
dirkos reikalu pasiųsta apie 
3,500 telegramų, iš jų apie 
1,600 kai kongr. Hays pa
komisė pradėjo S. Kudirkos 
išdavimo tyrinėjimo bylą. 
Simokaičių reikalu vien per 
„Margutį” pasiųsta apie 
1,600 telegramų, jų tarpe 
popiežiui, JT gen. sekreto
riui ir kitoms pasaulinio 
masto asmenybėm.

„Margučio” vadovo P. 
Petručio žodžiais, malonu, 
kad patys jaunuoliai būriais 
užsuka į „Margutį” ir tei
raujasi, ar nėra jiems dar
bo?

— Reikia tik duoti jiems 
konkretų darbą ir jais pasi
tikėti. Jie visuomet jį at
liks sąžiningai, — pasakoja 
P. Petrutis. Jis taip pat pa
brėžia, kad „Margutis” nė
ra kokia politinė įstaiga, 
bet spontaniškai pasidaręs 
įvykių centras, artimai ko
operuojąs su Lietuvos gen. 
konsulu, Altu, LB ir kito
mis įstaigomis.

Jei bėgančių įvykių iš
šauktas, spontaniškas įsi
jungimas į politinį lauką 
''Margučiui” buvo, sakytu
mėm, naujas dalykas, tai jo 
veikla bei pionieriškumas 
kultūros dirvonuose jau tę
siasi nuo A. Vanagaičio lai
kų. Paskutiniu metu jis vis 
pakartojamas naujais, ori
ginaliais koncertais ar kito 
žanro meniniais kūriniais.

’*£ Vasario 28 ir ^9. d.d. Chi
cagoje „Margutis” vėl ren
gia premjerinį komp. Da
riaus Lapinsko koncertą, 
kuri palydės simfoninis or
kestras, baletas, aktoriai. 
Šiame koncerte bus atlikta 
simfoninė M. K. Čiurlionio 
poema „Jūra”, įjungiant į 
ją ir baletą (choreografija 
V. Karosaitės), „Infinitus 

| IV” (dalyvaujant amerikie-

• Dabar angliška spauda pranešdama, kad S. Kudir
ka, gyvas ir sveikas, gyvena Klaipėdoje, priduria: ta ži
nia daugelį nustebina, nes tikėtasi, kad jis bus sunkiai 
nubaustas. Taigi, kodėl nenubaustas? Eilinis skaitytojas 
pagalvos — gal Sovietai iš tikrųjų pamažu tampa žmo
niškesni? O ši žinia kaip tik gauta iš Maskvos kanalų. 
Tik retas kuris tuoj supras, kad čia sumegztas specialus 
tikslas ir planas tolimesniems žygiams. Jie gudriai lūku
riuoja, nors paprastai už bandymą bėgti iš jų glėbio — 
mirties bausmė. O čia dabar lengvai sukeltas įspūdis, 
kad štai — Maskva sužmoniškėjo ir pagyrų verta. Bet tik 
naivus jaunuolis ir politiškai nenusimanąs žmogus tokiu 
manevru patikės.

• Taigi, kokia čia mįslė? Pergalvokime, visas puses 
apsvarstykime. Tikriausiai — jie patys buvo apsigandę. 
Perdaug viešai įvyko tas brutalus žmogaus smaugimas ir 
kapojimas rusų rankom. Iš Amerikos laivo virvėmis su
rištą, kruviną laisvės bėglį išgrobti, daugeliui akių re
gint ... Dar ta tuoj kilusi protestų banga per visą Ame
riką — lig pat prezidento! Tikrai buvo lauktina (ir sve
timieji sugestijonavo), kad bus pareikalauta jūreivį grą
žinti Amerikon. Todėl rusai tylom dairėsi ir — ruošėsi 
galimiem netikėtumam. Deja, per tris mėnesius — nieko 
neįvyko (tai mūsų kaltė: permažai pastangų dejom S. 
Kudirkai gelbėti, daugiau linkome į demonstracijas, bend
rus protestus, formalius aiškinimus, užsitikrinimą atei
čiai...). šiandien bylai blėstant, gal būt, rusai jau iš
drįs S. Kudirką „nuteisti”.

• Mes gal perdaug apsidžiaugėme savim, kad — S. 
K. atveju pasirodėme jautrūs ir vieningi, kad lengvai sve
timuosius sudominome ir jų spaudą pralaužėme, savo 
tautą išgarsinome ir jai draugų suradome. Bet per jaus
minį entuziazmą — pražiūrėjome tikrąjį tikslą. O mo
mentas buvo taip palankus — visa Ameriką įvykiu jau
dinosi! Bet mūsų laiškai ir reikalavimai maždaug buvo 
formališki: įvykį ištirti, kaltus nubausti ir — kad toki 
dalykai daugiau nesikartotų. Net suklimpom ginčuose, 
kuris asmuo kiek kaltas, kokių bausmių verta, kokia 
azylio teisė etc. O svarbiausias objektas likosi pusiau nuo
šalyje, kai iš tikrųjų kaip tik priderėjo šūvis mušti į svar
bųjį tragedijos tašką — Lietuvos pilietį, iš Amerikos lai
vo prievarta išgrobtą, Amerika turi atsigrąžinti atgal iš 
Maskvos nagų! Gyvas žmogus pirmiau už visus paragra
fus! O antra, jei būtų užvesta grąžinimo byla — savaime 
visi kiti dalykai išryškėtų, nes reikalas ne blėstų, o eitų 
gilyn ir platyn.

• Tad dabar mums (klaidą taisyti nevėlu) — dar di
desne įtampa ir jautrumu reikia sukelti akciją ta linkme: 
teatitaiso kruviną skriaudą Amerika ir tesusigrąžina Si
mą Kudirką atgal, nes Sovietuose jam gresią „bolševiki
nis prisipažinimų teismas”, fiziniai ir moraliniai kankini
mai bei — mirtis. Reikia vėl iš naujo kurstyti pasaulinį 
dėmesį S. K. bylai, skverbtis į didžiąją spaudą, ieškoti 
draugų. Greta dmonstracijų ir laiškų, uoliau tepasireikš 
polit. veiksniai — tesikreipia į U.S.A. valdžią. Argumen
tams tiksliai suredaguoti — būtina rinktinių galvų komi
sija.

• šis atvejis parodė, kad sėkmingam darbui reikia 
. abiejų: ir jaunimo ugnies ir senimo patyrimo bei išmin

ties. Kai prasidžiugome vien jaunystės impulso akcija, 
tai karšta liepsna greitai išdegė, nes trūko šaltai apsvars
tyto, gilesniu patyrimu paremto pagrindo. Ir kai Ameri
kos prezidentas tuoj užtikrino: taip, tai klaiku, tuojau bus 
viskas ištirta ir kaltieji nubausti, daugiau to nesikartos — 
visas reikalas ėmė blėsti, nė lašelio nepagelbėjus nelaimin
gai aukai ... O jei būtų pirmu tikslu šauta — grąžinkite 
dar gyvą kankinį, kol budeliai nenudobė! — visa byla 
lig šiol tebeeitų gilyn.

• Tai kritiškai jautrus ir — skubus momentas. Pir
ma ir vienintelė proga, kai Amerikos rankomis (jos pa
reiga ir prestižas — gėdingą skriaudą atitaisyti!) mes 
galime siekti lietuvį išgelbėti iš Maskvos nasrų. Todėl vi
sais būdais ir išgalėm pajudėtina. Gal būt, Maskva kaip 
tik laukia, kad mes galop apsiprastume su S. Kudirkos 
patekimu į sovietines reples ir — tada jie pamažu galės 
suruošti „liaudies teismą”: visai Lietuvai dar labiau įbau
ginti nuo bėgimo į laisvę. O pats S. Kudirka jau antrą 
kartą bus galutinai nukankintas (dar „prisipažinimais” 
išsityčiojant, savo laisvės žygį pasmerkiant, išsinieki- 
nant...). Ir Lietuvos žmonės labai nusivils laisvu pasau
liu ir mumis, kad nekovojome, kiek privalėjome.
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SKAITYTOių PASTABOS IK NUOMOMĖS

LIETUVIU BENDRUOMENĖS UŽMAČIOS SUSIJUNGTI 
SU AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Visų pirma noriu pami
nėti, kaip kai kurioj mūsų 
spaudoj yra elgiamasi SU- 
laisvės žodžiu, žinome, kad 
visi žmonės nėra vienos 
nuomonės, kokį mes klausi
mą begvildentume. Taip pat 
žinome, kad redaktoriusjur 
ri teise mūsų nuomonių ne
talpinti, iei i~os vra nriešin- 
gos laikraščio linijai. Pa
vyzdžiui, jei kas nors pasi
sakytų prieš frontininkus 
ar Lietuvių Bendruomenės 
klaidas, Draugas gali tokių 
p a s-isakymų netalpinti... 
Tačiau man nebuvo žinoma, 
kad redaktorius savo laik
raštyje patalpinęs tokius 
pasisakymus, tuos žmones 
iškoliotų įvairiausiais keiks
mažodžiais.

š. m. vasario 12 d., Drau
ge, "Mūsų laisvės siekiai” 
autorius J. Pr. sako, kad 
''paskutinėmis dienomis pra 
pliupę puolimai nrieš Lietu
viu Bendruomenę yra tik 
davatkiško_ grupinio siauru
mo pavyzdys, kuris tegali 
tik'džiuginti okupantą”. J. 
Pr. nenurodžius, kam jis 
taiko šiuos koliojimus, ten
ka laikyti, kad visiems, ku
rie tik pasisako prieš Lietu
vių Bendruomenę.

Štai J. Pr. grupinis davat
ką, kuris džiugina okupan
tą, A. Juodvalkis š. m. va
sario 6 d., skyriuje "Laiškai 
Draugui”, sako, kad "Pa
saulio lietuvių archyvu tu
rėtų rūpintis jei ne PLB 
valdyba, tai tikrai JAV 
L. B-nės Centro valdyba. 
JAV L. B-nės centro valdy
ba turi daug apleistų darbo 
sričių, kur niekašnenori 
dirbti, bet ten ir ji pati nei
na, o veržiasi į tas darbo 
yitįs. kur yra kitų~dirBa- 

. ma. Pastarosios tarybos po- 
sėdžio nutarimus likviduoti 
Amerikos Lietuvių Tarybą"" 
yra perankstyvas ir nieko 
gero lietuviškumui nežadąs 
reiškinys”.

Dalia Bobelienė, š. m. va
sario 4 d. Draugo tam pa
čiam skyriuje, sako, kad 
"būtų visiems lituanistinių 
mokyklų mokinių tėvams 
įdomu sužinoti, kiek JAV 
Bendruomenė surenka pini
gų į metus ir kokia propor
cija ji tiesiogiai skiria mū
sų vaikų švietimo reika
lams ? Atrbdo, kad JAV 
Įtendruomęnė savo tikslo ir 
paskirties neatlieka,, nes 
Bendruomenės vadovybėm s 
daugiau rūpi politika, negu 
mūsų vaikų lituanistinis 
švietimas”.

Vyskupas Vincentas Briz
gys pernai Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavime 
pasakė: "Gaila, kad kai ku
rie Lietuvių Bendruomenės 
vadovų žingsniai Alto at
žvilgiu yra visai nesupran
tami .

POVILAS MIKŠYS

Nebodamas, kad J. Pr. 
prieš mane gal pavartos dar 
žiauresnius keiksmažodžius, 
noriu, va, panagrinėti tuos 
Lietuvių Bendruomenės ne
suprantamus žingsnius, jos 

'užmačias susijungti su 
Amerikos Lietuvių Taryba 
(Altą).

LB Tarybos sesijoj finan
sų sekcijos narys Džiugas 
Staniškis savo referate pa
reiškė: ''Turiu atsiprašyti, 
kad neturėjau progos su
rinkti statistinių duomenų 
apie tai, kokiomis sumomis 
Bendruomenė iki šiol opera
vo, tačiau JAV LB buvusios 
CV ir tarybos narių ir vie
tinių veikėjų teigimu Bend
ruomenei trūksta pinigu 
daugelio^ ios* nlanuoiamu 
darbų finansavimui^.

Man, kaip ir Ualiai Bobe- 
lienei, neužtenka šio atsi
prašymo. Netikiu, kad jis 
neturėjo progos šių davinių 
gauti, jei jis būtų turėjęs 
nors šiek tiek noro painfor
muoti tarybos narius, o per 
juos ir visus Bendruomenės 
narius. PLB valdyba, savo 
paskutinio posėdžio aprašy
me (Dirva, 1971. 2. 10), sa
ko, kad "apylinkės solida
rumo mokesčio neišrenka 
arba išrinkusios su PLB 
valdyba nestropiai atsiskai
to”. Ir "Pasaulio Lietuvy
je” nerandu, kurios apylin
kės renka ir kurios visai ne
renka tautinio solidarumo 
mokesčių. Staniškis, buvęs 
apylinkės valdyboje ir skai
tęs LB c. valdybos bendra- 
raščius, kuriuose buvo pa
sakyta, kiek apylinkių, (bet 
niekad nenurodant jų var
do), nėra iš viso surinkę šių 
mokesčių, savo referate nė 
žodelio neužsiminė, ką reik
tų daryti su šiom užmigu- 
siom apylinkėm, kaip jas 
prikelti iš to sunkaus jau 
kelių metų miego.-Referen
tui šio klausimo nekėlus, ty
lėjo ir visi kiti tarybos na
riai. Nieko nuostabaus. 
Daugelis j i.i_niekad nėra J,ir- 
bę jokioj LB vakTyboi. To- 
clėl šiuo grynai savo namų 
reikalu ir nėra jokio tary
bos nutarimo. Lyg tyčia, 
kad, grįžę tarybos nariai, 
nepažadintų savo apylinkių 
valdybų. Matyt, kad rimtai 
laukiama su Altą susijungi
mo, kad ši išrinktų tuos mo
kesčius.

Priešingai, Staniškis daug 
kalbėjo apie Vasario 16 pro
ga gautas aukas. Jis ten 
davė ir šį pamokslą: "Būti
nai reikia Vasario 16 rink
liavas praplėsti už minėji
mo salės ribų. Daug kas ne
turi progos ar sąlygų mi
nėj imose dalyvauti, o para
gintas paaukotų”. Nenuro

džius kur įt* kuriais, metais 
tas pebuvo padaryta, yra 
tušti žodžiai visuomenei 
klaidinti ir šių aukų rinkė
jus paniekinti, užgaulioti. 
Va, jei Bendruomenė susi
jungtų su Altą, tai tik ji, 
Bendruomenė, visą tai te
galėtų padaryti. Deja, Sta
niškis, gyvendamas Cleve
lande, gerai žino, kad šio 
miesto Altos skyrius kas
met Vasario 16 su aukų pra
šymo vokeliai prilanko vi
sus šio miesto ir jo apylin
kių lietuvius, kurie neatsi
lanko į tą minėjimą.

Toliau Staniškis propaga
vo j ungtinį finansų fondą, 
sakydamas, kad Altą praei
tyje atsisakė dalintis Vasa
rio 16 proga surinktais pi
nigais. Tačiau šiuo metu tu
rime gerą progą iš naujo 
derybas pradėti, nes JAV 
LB tarybos narių tarpe tu
rime naująjį Altos pirm. dr.
K. Bobelį".

Kaip keista, kad Staniš
kis taip žemai nuvertina sa- 
vo kolegą tarybos narį dr. 
Bobelį, kuris, Staniškio gal
va, vien tik dėl to galėtų 
dalintis Vasario 16 gautais 
pinigais. Staniškis pareiškė, 
kad šio jungtinio fondo 
naudingumo pavyzdžiu ga
lįs būti 1968 m. Bendruome
nės ir Vliko bendru susita
rimu sudarytas Jungtinių 
Finansų fondas, kuris sėk
mingai rinkęs aukas. Visi 
gerai pamenam, koks to 
fondo buvo "sėkmingumas". 
Staniškis referate patiekė 
ir savo artimo giminaičio 
St. Barzduko kalbos citatas. 
Ta jo kalba buvo patalpinta 
1970. 12. 18 Drauge, straip
snyje "Vasario 16 lietuvio 
auka". Iš tų citatų ir to 
straipsnio aišku, kad ir 
PLB pirm. St. Barzdukas 
siekia to paties^ su" “ta 
jungtinio finansiL/ jondo. 
Prel/1 J. Valkūnas pareiškė, 
kad anas Vliko ir Bendruo
menės sutartas jungtinis 
fondas neturėjo pasisekimo, 
tik dėl to, kad Bendruome
nė labai mažai j~uo tesirupi- 
Įio. St. Barzdukas stebėti
nai juokingai '“jam atsakė, 
girdi, anas fondas neturėjęs 
pasisekimo, kad jo’neremu’- 
sios politinėsjrruj)ės.'’O kur 
St. Barzduko garantija, kad 
politinės grupės rems šį jo 
brukamą naują jungtinį 
fondą.

Tarybos narys dr. A. But
kus šiuo reikalu taip sako: 
"Pats laisvinimo tikslams 
aukų rinkimo klausimas, 
mūsų nuomone, tebuvo pri
statytas tik įš vienos pu
sės ir kaip kad Chicagos 
apygardos atstovas Juške
vičius išsireiškė, pasiūlytie
ji Džiugo Staniškio nutari
mai buvo daugiau ruošima

sis į kovą vienų lietuvių 
prieš kitus, o ne klausimo iš 
esmės nagrinėjimas".

Šiuos atstovo Juškevi
čiaus žodžius "kova vienų 
lietuvių prieš kitus” LB 
Clevelando apygardos tary
bos nariai jau pademonstra- 
vo Vasario 16 išvakarėse, 
vasario 12 d., per Tėvynės 
Garsų radijo. Jie paskelbė 
atsišaukimą, kad visi lietu
viai, šios Vasario 16 minė
jimo proga aukas skirtų, 
nurodydami kam jas skiria, 
Vilkui,/ Altai ar ^Lietuvių 
Bendruomenei. Dar pridėjo, 
kad X Bendruomenei skir
tume auką, nes jie mūsų 
esą išrinkti į dabartinę LB 
tarybą.

Taip, ir aš balsavau už 
vieną kitą iš jų, nes tada ir 
pagalvoti negalėjau, kad jie 
atneš šią kova vienų lietu
viu prieš kitus mūsų visų 
didžiausios šventės — Va
sario 16 minėjimo metu.

Senosios kartos lietuviai 
eidami į Vasario 16 minėji
mą klausinėjo nustebę, ko
dėl čia keliama tokia baisi 
kova dėl jų aukų, kodėl jos 
norima atimti iš jų sukur
tos Altos. Jei jie žinotų, kad 
jų šios aukos eitų, kokiai 
tai bendrovei, tai jie iš viso 
jų neduotų. Gana aišku vi
siems, kad jie paskelbė per 
radijo šį atsišaukimą, siek
dami, kad ir per purvus, bū
tinai gauti svaresnį "įrody
mą” Altai, kiek daug lietu
vių "laisvu apsisprendimu" 
aukojo L. Bendruomenei. 
LB Tarybos, kurioje ir Cle
velando apygardos nariai 
dalyvavo, buvo padarytas 
šis nutarimas: "Pats auko
tojas apsisprendžia, kuriai 
Lietuvos laisvinimo institu
cijai jis auką skiria, ir jam 

^sudaromos sąlygos savo au- 
. kąjgakeisti. Centro Valdyba 
yra prašoma šia prasme su
sitarti su kitais laisvinimo 
veiksniais”. Deja, mūsų apy 
gardos tarybos nariai visiš
kai nesilaikydami ir šio sa
vo nutarimo, nelaukdami 
susitarimo su kifais laisvi- 
nimo veiksniais, yra padarę 
šį atsišaukimą per radijo. 
Tegul būna čia pas mus 
Clevelande, koks tik jie no
ri tų aukų, skirtų L. Bend
ruomenei, didumo nuošim
tis, bus laikoma, kad jis bu
vo gautas tik per kovą vie
nų lietuvių prieš kitus, ir 
nesilaikant savo tarybos nu
tarimo. Nėra abejonės, kad 
jie šį atsišaukimą per radi
jo darė ne be St. Barzduko 
palaiminimo. Kaip sakoma 
— lazda turi du galus. To
dėl nemanau, kad St. Barz
dukas nežinotų, kad po šios 
jų sukeltos kovos, ir čia gali 
žymiai sumažėti tautinio 
solidarumo mokesčiai. O 
kaip su sekančios LB tary
bos rinkimais, ar ten dar 
daug liks be jo grupės bal
suotojų?

Kad tas jungtinis finansų 
fondas negalėtų būti sėk
mingas, rodo ir Amerikos 
fondai. Pavyzdžiui, čia vei
kia ir įvairių ligų fondai:

J. GRAUDA

Apie lietuvišką Laugh-in
Suėjo, kartą, kompanija ir šnekučiavo. Jie nekalbėjo 

apie rezidencijas bei rezistencijas, nes temos jau nuzu
lintos. Tose temose netiktai Amerikos, bet ir mažytės 
Amerikėlės neįmanoma atrasti.

Jie kalbėjo apie produktyvią reakciją į aplinką. Kal
bėjo apie juoką, sarkazą ir satyrą, kaipo vaistus prieš 
sustabarėjimą, buities banalybių vesimąsi, prieš farizie
jiškumą spaudoje. Jie, netgi, šnektelėjo apie lietuviškos 
televizijos galimybę turėti satyriškus dalykus savo pro
gramoje. Vienu žodžiu kažkuris ištarė, kad būtų gera 
turėti lietuvišką Laugh-in versiją.

Kompanijoje buvo keli entuziastiškai nusiteikę šne
kučiai. Kalbėjo jie gražiai, patraukliai ir pagaunančiai. 
Tik vienas surūgęs skeptikas vis tylėjo, vis, kaip skepti
kui tinka, skeptiškai šaipėsi iš bendrakalbių entuziazmo.

— Aplinkos atmosfera pašvinksta, — kalbėjo vienas 
iš šnekučių, — kaip gyvenama ir ilgai nevėdinta patalpa. 
Reikia ventiliacijos. Tam reikalui amerikiečai naudoja 
aštrią politinę karikatūrą. Tūpi, sakysim, trilinkai susi
lenkęs po stalu pats valstybės prezidentas ir klausosi, ką 
šneka konspiraciniai prie stalo prigludę opozicijos va
dovai.

— Cha! — atsiliepė kitas šnekutis, — kad taip ir 
pas mus užkabinus veiksnius ir solistus. Bet tai neliačia- 
mas elementas, šyptelsi iš veiksnio, paskelbs tave esant 
antipatriotu, šyptelsi iš solisto, prirašys asmenines sąs
kaitas.

— Man patinka amerikoniška Laugh-in programa 
televizijoje, — dėstė vėl kitas. — Kad ir klouniškai krai
posi, o patraukia kandžiai per dantį net patį Spiro.

— Amerikoje žmonės prinokę, — kalbėjo jau trečias. 
— Čia netgi yra tam tikras prestižas patekti į politinio 
sarkazmo lauką.

— Amerika yra amerikiečiams, — pasakė dar vie
nas, o mes, psichiškai, Amerikoje negyvename. Mes gy
vename savo kiaute.

— Tai teisingai pasakyta, — staiga pasakė skepti
kas, — imk, tamstelė, ir patrauk per dantį tipelį, kuris 
sau įsikalbėjo monopolį kitus terlioti.

— Prieš tai mes ir einame, — suriko šnekutis. — Mo
nopolio traukti kitą per dantį nėra. Ai\dru_nuomonių ir 
atvirų žodžių visuomenėje_yra ir absoliuti teisė kritikai. 
Juk, vyrai, Amerikoje, esame T

— Ar jūs galėtute įtraukti į jūsų propaguojamą lie
tuvišką Laugh-in versiją tipelius, kurie sau įsikalbėjo 
kitų terlionės monopolį ?

— Aišku turime, — suriko iš karto keli kritikinės 
atvirybės entuziastai. — Gana fariziejiškumo. Monopolio 
kritikai negali būti. Atviras žodis, atvira nuomonė, atvira 
karikatūra, atviras Laugh-in lietuviškoje versijoje. Tai 
išvėdina fariziejų prismardintą atmosferą.

— Reikia nuimti kiaulėms karūnas, — suriko dar 
vienas, bendros nuomonės priedui. — Ir mes turime at
viro žodžio principą ir jo praktiką.

— Tad ir pamėgink, meldžiaiūasis, — nusišiepė skep
tikas, — išsišokti prieš terlionės monopolistą su savo lie
tuviška Laugh-in versija ir pamatysi, koks bus atsaky
mas.

— Ir koks gi bus tas atsakymas? — gana militan- 
tiškai išsišoko entuziastas.

— I lietuvišką Laugh-in, jie paruoš tau bernišką 
snuk-in, atšovė skeptikas.

širdies, vėžio, poli j o ir kt. 
Jie visi priklauso tam pa
čiam sveikatos departamen
tui. Tad kodėl jie negali su
sitarti ir padaryti vieno 
jungtinio fondo, o aukoto
jai laisvu apsisprendimu 
galėtų aukoti, bet kuriam iš 
tų ligų fondui. Nors Ameri
ka ir gana aukštai vertina 
darbo jėgą — gausybės au
kų rinkėjų laiką, bet gerai 
žino, kad jungtinis fondas 
niekad nesurinks tiek auTčų, 
kiek iie surenka, atskirais 
fondais

Altos pirm. dr. Bobelis 
sako, kad Vasario 16 aukos 
yra vienintelės Altos paja
mos, kurių didelė dalis, pa
gal susitarimą, perduodama 

Vlikui. Priešingai, Bendruo
menė renka tautinį solida
rumo mokestį, o, jį rinkda
ma, į šio mokesčio kreipi
mosi lapelį įrašo ir aukos 
prašymą. Ir tikrai, kartais 
būdavo tos aukos gaunamos 
didesnės ir už pačius mo
kesčius. Taip pat žinoma, 
kad, pagal nusistovėjusią 
tradiciją, Bendruomenė kas
met rengia Lietuvių Dienas. 
Jas kruopščiai ir sumaniai 
rengiant, duodavo tūkstan
čius pajamų. Deja, jau gir
dime ir čia dejavimą, kad 
Lietuvių Dienos nebepopu
liarios, kad jų rengimas 
mažai besukelia įplaukų, o

(Nukelta į 6 psl.)

SOVIETINIS ŠPIONAŽAS (5)

ŽUDYK IR NEKLAUSK
Skaitydamas bylą žmogaus, kurį reikėjo likviduoti, 

Chochlovas sužinojo, kad Georgij Okolovič buvo senas ru
sų emigrantas, pasidaręs svarbiausiu vadu rusų rezisten
cinės organizacijos N.T.S., kuria prieš keletą mėnesių 
Chochlovas susidomėjo. Iš bylos jis sužinojo smulkų Oko- 
lovičiaus adresą vakarų Vokietijoje, visus jo įpročius, te
lefono ir net automobilio numerį. Jis patyrė, kad Okolo- 
vičius jau keletą kartų atliko kelionę į Sovietų Rusiją, 
nors už jo pagavimą sovietų saugumas būtų išmokėjęs 
didelę sumą.

Kremlius buvo įtikinęs, kad N.T. S. yra pati pavo
jingiausia organizacija sovietų saugumui. Ji sugebėjo 
Rusijoje visur pasodinti savo agentus, sudarant sabotažo 
branduolius. Ir ta N.T.S. propaganda rusuose turi pasi
sekimo.

Chochlovas supažindino savo žmoną su jam pavesta 
misija, ir abu diskutavo kas daryti, nes Janinai, kaip 
krikščionei, kėlė pasibaisėjimą, kad jos vyras turės nu
žudyti kitą žmogų. Bet ji taip pat žinojo, kad jis negali 
atsisakyti nuo tos misijos, nes tai būtų abiem ir jų sūnui

pražūtis. Ji gailėjosi, kad anksčiau priešinosi, kad vyras 
būtų paskirtas į sovietų ambasadą Paryžiuje.

— Tu apsirinki, — pastebėjo jai Chochlovas. — At-_ 
simink tik kas likvidavo Kutiepovą ir Milerį. Visa tai su
organizavo sovietų ambasada.

Ir staiga jam pasirodė vienintelė galimybė, sunkiai 
įvykdoma, bet vis duodanti vilties spindulėlį. Kai jis nu- 
vyksiąs į Frankfurtą, slaptai pasimatysiąs su Okolovi- 
čium ir atidengs jam savo misiją. Okolovičius šitaip įspė
tas, galės išvengti sovietų agentų atentato, persikelda
mas kitur gyventi, kas bent kuriam laikui sukliudys šio 
velniško plano įgyvendinimą. Ir Chochlovas jam išreikš 
savo norą įsijungti į N.T.S. eiles, nes iš bylos matė, kad 
ši organizacija yra visai nepriklausoma nuo vakariečių 
sąjungininkų tarnybų, su kuriom Chochlovas jokia kaina 
nenorėjo susirišti.

Tokiu būdu prieš savo viršininkus pasirodys, kaip 
nesugebėjęs įvykdyti pavestos misijos, nevertas toliau 
pasilikti tarnyboje. Janina buvo skeptiška dėl tokio pro
jekto, ar jos vyras neturįs dideles iliuzijas ir tai sudaro 
pavojingą situaciją. Bet matydama vyro entuziazmą, nu
sileido, sakydama, kad gal jis ir teisus taip galvodamas.

1954 m., vasario 17 d. Chochlovas atvyko į Frankfurtą 
per Šveicariją ir įsiregistravo viešbutyje kaip Josef Hof- 
bauer. Vienas iš dviejų jo agentų jau buvo tenai, kitas 
turėjo netrukus atvykti iš Vienos. Buvo sutarta, kad pla

no vykdymo bus imtasi tik už kelių dienų, kai susipažins 
gerai su vieta ir ištirs aplinkybes, kaip geriau prisiar
tinti prie Okolovičiaus. Nužudymui turėjo negarsinį re
volverį įtaisytą cigarečių pakelyje su nuodingomis kul
komis.

Kitą dieną Chochlovas praleido galvodamas, kaip su
sitikti su Okolovičium nematant pagelbininkams. Vakare 
jis nutarė nuvykti prie namo, kur gyveno Okolovičius. 
Jis sėdo į vieną autobusą, paskui kely pakeitė kitu ir 
atvyko į priemiestį, kur gyveno N.T.S. vadas. Aplink 
namą augo medžiai, o gatvelė buvo tuščia. Jis žinojo, kad 
Okolovičius gyveno ketvirtame aukšte iš gatvės pusės. 
Jis pakėlė galvą ir pamatė languose šviesą. Minutę dve
jojo. Gal geriau rytoj ateiti. Bet, po viso to, kodėl nepa
bandyti tuojau?

Apsižvalgęs ir aplink nieko nematydamas, jis uždėjo 
ranką ant durų rankenos. Ar duris buvo užrakintos? Ne. 
Jis pastūmėjo ir įėjo, štai laiptai. Reikėjo veikti. Pasku
tiniame aukšte buvo trejos durys. Jis pasibeldė į vienas. 
Pagyvenęs vyras, žilstančiais plaukais atidarė ir pasižiū
rėjo į ateivį. Jo žvilgsnis buvo ramus ir inteligentiškas. 
Iš pirmo žvilgsnio Chochlovas atpažino Okolovičių iš by
loj matytų nuotraukų.

Į klausimą ar jis Okolovičius, šis ramiai atsakė tei
giamai pasilikdamas tarpdury.

(Bus daugiau)
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Rašytojas Liudas Dovydėnas

LIUDAS DOVYDĖNAS
RAŠYTOJO 65 METU SUKAKTIES PROGA

NAUJAS RELJEFINIS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
JURGIO BAUBLIO 8 METI) DARBAS

Mūsų visų interesas 
vienas ir kietas: viso
mis priemonėmis kovo
ti prieš kaskart žiaurė- 
jantį sovietinės Rusi
jos imperializmą, daug 
nacionališkesnį, daug 
žiauresnį už carinės 
Rusijos imperializmą.

Liudas 
Dovydėnas

Jei gyventume nepriklau
somoje Lietuvoje, Liudo 
Dovydėno sukaktuvės būtų 
buvusios paminėtos Vilniu
je, teatre, iškilminga aka
demija, kur būtų susirinkę 
visų pakraipų rašytojai, žo
džio meno gerbėjai. Gal bū
tų dar gyvas ir Cvirka, ir S. 
Neris, ir jie gal būtų atėję 
pagerbti "buržuazinio” ra
šytojo. Deja, kaip sukaktu
vininkas man guodžiasi, 
esame tremtyje, kur likom 
apiplėšti pačiam darbo 
įkarštyje. Tautos kūrybinė 
galia liko perskelta pusiau. 
Duona ir vidutiniškumas 
surijo tai, ką galėjom pa
versti dideliu kūrybiniu pa
kilimu. Tai bolševikinės 
okupacijos pasėkos.

Liudas Dovydėnas gimė 
1906 m. sausio 1 d. Trum- 
piškio viensėdy j, Panemu
nio vis., Rokiškio apskr., 
amatininko, siuvėjo, šeimo
je. Jo tėvas buvo šviesus 
lietuvis, Jurgio Bielinio 
b e n d radarbis, knygnešys.

DOVANŲ IR BRANGENYBIŲ 
PREKYBA

TERRA
Viskas iš kristalo, porcelano, sidabro, 

keramikos; tautodailiniai odos ir medžio dar
bai; Lietuvos linas, lietuviški paveikslai ir 
knygos, meniškos Hummel, Cappe, Lladro, 
Hutchenreuther, Anri ir kt. figūros ir kt.

14 Kt. ir 18 Kt. aukso apyrankės, sagės, 
medalionai, auskarai, kryželiai, grandinėlės; 
Longines ir Wittnauer laikrodžiai, paprasti ir 
auksiniai; didelis gintaro puošmenų, prade
dant žiedais ir baigiant karoliais ir apyrankė
mis, pasirinkimas.

žiedai su deimantais, akvamarinais, ame
tistais, opalais ir visais kitais brangiaisiais ir 
pusiau brangiais akmenimis; taip pat kultū
rinių perlų karoliai ir kiti papuošalai; ivory, 
koralai ir t.t.

Prekės importuotos iš įvairių Vakarų Eu
ropos kraštų, atraktyvios, aukštos kokybės, 
neaukštomis kainomis.

Mūsų adresas:
TERRA, 3237 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629. 
Telefonas — 434*4660.

STEPAS VYKINTAS

Buvo raštingas, skaitė ir 
platino lietuviškas knygas. 
Dalyvavo 1905 m. revoliuci
niame sąjūdyje, agituoda
mas kovoti prieš caro des
potizmą. Buvo kazokų su
muštas ir vos gyvas išliko. 
Jo motina, Elžbieta Rušė- 
naitė, buvo darbšti, pareigi 
šešių vaikų aprūpintoja. Tė
vas nuolat vis kur nors ke
liavo, o namuose ant moti
nos pečių likdavo vaikai, 
ūkis. Kartais tėvas iš tur
gaus grįždavo išsigėręs, tai 
motina ūdydavo: ”Tai be 
tos smarvės ir pro kryžių 
nepraeini ?” Apsižodydavo 
ir vėl susitaikydavo. Iš tėvų 
Liudas paveldėjo polinkius 
į veržlumą, darbštumą ir 
nepriklausomumą. Tėvo bib
liotekoje be kitų lietuviškų 
raštų buvo ir Simono Dau
kanto "Būdas”. O jame 
Liudukas skaitė: ”Liuosybę 
savo pervis mylėjo ir godo
jo, už kurią viso pasaulio 
aukso nebūtų ėmę, toęlėl ir 
dar šiandien tariama yra: 
”Liuosas lab ir po keru be
gyvena, arba: "Velnias tau, 
sako, tevergauja, ne žmo
gus”. ..

Sukaktuvininkas mokytis 
pradėjo Čedasų pradinėje 
mokykloje, kuriai vadovavo 
Antanas Tamošaitis, vėliau 
tapęs universiteto profeso
riumi. Jis įdiegė Liudukui 

mokslo ir knygų meilę. Ta
čiau dėl sunkių materialinių 
sąlygų Liudas neįstengė iš
eiti reguliaraus mokslo, tai 
jis pats ruošėsi eksternu iš
laikyti abitūros egzaminus. 
Vėliau lankė Tumo ir kt. 
profesorių literatūros pa
skaitas. Ruošėsi išvykti į 
užsienį studijuoti kalbų, bet 
bolševikinė ir nacinė okupa
cija visus rašytojo planus 
sužlugdė.

1927 m., paimtas į ka
riuomenę, sukaktuvininkas 
ilgesnį laiką liko husarų 
pulko bibliotekininku. Tai 
buvo gera proga autodidak- 
to rašytojo savimoka. Su 
mūsų literatūra jis susipa
žino pagrindinai: "Anykš
čių šilelį” ir kt. mūsų klasi
kus buvo išmokęs atminti
nai. Ypač mėgo Valančiaus, 
žemaitės, Vienuolio ir šeL 
niaus raštus. Skaitė daug 
rusiškai ir lenkiškai. Jo ru
sų mėgstami autoriai buvo: 
Gorkis, Gogolis ir L. Tolsto
jus.

Rašyti jis pradėjo gana 
anksti, jaunystėje. Rašė ko
respondencijas, eilėraščius, 
f e 1 j etonus, apsakymėlius. 
Visokių straipsnių vaizde
lių, apysakų yra prirašęs iš
tisas kauges. Visokiais sla
pyvardžiais. šita literatūra 
jubiliato šiandien nebedžiu. 
ginanti. Tačiau sukaktuvi
ninkas yra parašęs krūvą 
stambių veikalų, kurie liks 
nemirštami. Tai dviejų to
mų romanas "Ieškau gyve
nimo draugo", "Broliai Do
meikos", "žmonės ant vieš
kelio” ir kt. Jis taip pat 
sukūrė nemaža literatūros 
vaikams, jaunimui: "Kelio
nė į pievas”, "Jaujos pasa
kos”, "Varpinės šuva”, "Pa
bėgėlis Rapsiukas", "Kortų 
namelis”, "Buvo kartą ka
ralius" ir kt. Rašė ir felje- 
toninio pobūdžio apysakai
čių: "Per Klausučių ulytė- 
lę”, "Naktys Karališkėse" 
etc. Neseniai pasirodė jo 
memuarinių raštų du tomai. 
Taigi, Liudas Dovydėnas, 
palyginti, yra gana produk
tyvus rašytojas.

Tačiau sukaktuvin i n k o 
tvirtybė yra ne raštų gau
sis, bet kokybė. Jo romanas 
"Broliai Domeikos” gavo 
1936 m. valstybinę premiją. 
Tai literatūrinis laimėji
mas, kuris įamžina rašyto
jo vardą, šiame romane ra
šytojas talentingai vaizduo
ja mūsų kaimo gyvenimą. 
Pagrindiniai romano veikė
jai — du broliai, ūkinin
kai, — Adomas ir Julijonas. 
Abu broliai lenktyniauja dėl 
gerovės. Juos piudo sankir- 
šininkas Užubalis, tikras 
kaimo liežuvininkas. Broliai 
ima bylinėtis, prasiskolina

Naujas Jurgio Baublio 
reljefinis Lietuvos žemėla
pis atrodo impozantiškai. 
Nespecialisto akiai jis atro
do kaip stora kruopščiai ir 
labai dailiai išskaptuota ir 
rudu laku nudažyta lenta 
su mėlynais ežerų taškais, 
bet, aišku, geografui spe
cialistui, mokančiam galvo
ti geografinėmis sąvoko
mis, žemėlapis kalbės daug 
iškalbingiau. Baublys tokį 
darbą yra padaręs pirmą
kart, bet jis toli gražu ne
atrodo, kad tai būtų mėgė
jo darbas.

Prieš kalbant apie žemė
lapį plačiau, noriu čia tar
ti keletą žodžių apie jo kū
rėją. Jurgis Baublys De
troito lietuvių visuomenei 
yra labai gerai pažįstamas 
iš jo visuomeninės bei kul
tūrinės veiklos. Nuo 1926 
metų, atseit, kone-per 50 
metų jis dirbo skautų orga
nizacijoje, tarp kit prieš ke
letą metų suorganizuoda
mas Detroito skautus jūri
ninkus, jau seniai dirba 
Šaulių Sąjungoje ir šiuo 
metu eina Centro Valdybos 
pirmojo sekretoriaus parei
gas, taip pat yra ilgametis 

pas lupikautoją Stupelį. No
rėdami skolas atsiteisti, 
abu broliai tą pačią dieną 
veda į turgų paskutines 
karvutes parduoti. Romano 
grožis glūdi psichologinėje 
ūkininkų ir pinigėdžių ana
lizėje ir stiliaus kultūroje.

L. Dovydėnas yra rašyto
jas idėjininkas, kuris kiek
viename kūrinyje gvildo 
opias problemas. Va kaip 
būdingai jis charakterizuo
ja šių dienų laikotarpį: 
"Dabartinė istorija dvokia 
klasių kova, diplomatų suk
tybėmis, (kurias kažin ko
dėl įsikibta vadinti politi
ka) ir žygiuose suprakaita
vusių kojų dvoku". Argi ne
dvokia šių dienų politika? 
Tačiau rašytojas nepadeda 
ginklo — plunksnos kovoje 
dėl laisvės ir tiesos. Jis op
timistiškai p r a n a š auja: 
"Ateis valanda, kai melas 
bus melas, kai žvėris bus 
žvėris. Ateis valanda, kai 
pasaulis sukils naikinti Ura
lo žvėrį (suprask: komu
nizmą), kaip naikino Reino 
žvėrį (suprask: nacizmą)".

Nuoširdžiajam mūsų ko
votojui dėl laisvės, asmeni
nio, tautinio ir valstybinio 
savarankumo, dėl socialinio 
teisingumo linkime dar 
daug daug kūrybingų me
tų!

Jurgio Baublio sukurtas Lietuvos reljefinis žemėlapis (30x40)

VYTAUTAS ALANTAS

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Detroito skyriaus narvs

Ilgus metus jis dirbo De
troito Tarptautiniame insti
tute ir tedirba šiandien 
tvarkydamas bei prižiūrė
damas nuolat Instituto sa
lėje vykstančios tautybių 
parodos langą su lietuviš
kais eksponatais.

Lietuvių patarlė sako: 
Dievas davė ir dribtelėjo. 
Atrodo, kad ir Baublys bus 
patekęs į tų apdovanotųjų 
tarpą: jis ne tik patvariai 
ir sėkmingai dirba visuo
meninį ir kultūrinį darbą, 
bet turi gerą skonį ir tech
ninių sugebėjimų iš metalo 
ir medžio sukurti labai gra
žių dirbinių. Sakysime, De
troito Lietuvių Namų salėje 
ant sienų kaba estetiškai 
atrodą ir mozaikine techni
ka padaryti Lietuvos 7 
miestų herbai ir Lietuvos 
Vytis, nekalbant jau apie 
jo kitus to pobūdžio darbus, 
kaip, pv., vazas, lempas, 
žvakides ir t.t. Tarp kitko 
jis yra padaręs Kauno Ka
ro Muziejaus modelį, o da
bar ruošiasi daryti Trakų 
pilies modelį.

Baublys dirba General 
Motor korporacijoje kaip 
rgedžio. modeliu dirbėjas au
tomobiliu dalims. Tarp kit
ko norėčiau pastebėti, kad 
mes su Baubliu esame kai
mynai ir jo žemėlapio darbą 
visą laiką sekiau kada-ne- 
kada pas jį užeidamas. Da
bar duokime jam pačiam at
sakyti į keletą klausimų. 
Pirmiausia jį paklausiau, 
kodėl jis to darbo ėmėsi?

— Būdamas dar gimna
zistu Kaune, — jis atsakė 
— rodos, Karo Muziejuje 
mačiau prof. P. Matulionio 
padarytą spalvotą reljefinį 
Lietuvos žemėlapį .Jis man 
padarė neužmirštamą įspū
dį. Dabar, esant toli nuo tė
vynės, to žemėlapio vaizdas 
dar labiau ryškėja mano 

akyse. Pasinau d o d a m a s 
Amerikoje įsigyta savo 
nauja specialybe, esu me
džio modeliuotojas? suma
niau pats tokį žemėlapį pa
gaminti, kad galėčiau ne tik 
vaizduotėje, bet ir tikrovė
je savo akį "paganyti" Ne
muno, — mat, aš prie Ne
muno augau, — Nevėžio, 
Kuršių Marių, Palangos ir 
kitų Lietuvos vietovių slė
niuose ir aukštumose. Tu
riu pastebėti, kad mano pa
darytas yra tik Lietuvos 
žemės paviršiaus reljefo 
modelis.

— Iš kokios medžiagos 
modelis padarytas?

— Kadangi modelį da
riau, kaip minėjau, savo 
"reikalams”, tai pasirinkau 
gražiausią medį — riešutą, 
nors bandžiau ir kitą medį 
bei sintetines medžiagas.

— Kas daugiausia žemė
lapyje atvaizduota: miškai, 

(Nukelta į 6 psl.)
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NAUJAS LIETUVOS RELJEFINIS 
ŽEMĖLAPIS

(Atkelta iš 5 psl.) 
upės, ežerai, morenos, kal
nai?

— Pavaizduoti kalnai, 
aukštumos, upės ir slėniai, 
nes jie daugiausia susidarė 
upių ir upelių veikiami. 
Baltijos jūra, Kuršių Ma
rios ir ežerai atžymėti švie
siai mėlyna spalva. Į mode
lį įeina ir Karaliaučiaus sri
tis. Dėl morenų pavaizdavi
mo turėjau nemaža galvo
sūkio, kol kompetetingi ži
novai man patarė, kad mo
deliui paimtu masteliu visų

ma. Tatai pasitvirtino kai 
pradėjau patį skaptavimo 
darbą. Be to, pagal prof. A. 
Bazalyką ne visos morenos 
yra ištirtos ir nustatytos. 
Orijentacijai atžymėjau ap
skričių miestus ir žinomų 
kalnų viršūnes.

— Pagal kokį pavyzdį, 
geografinius ar politinius 
duomenis, nustatėte žemė
lapio sienas ? — paklausiau.

— Kaip minėjau, mano 
padarytas darbas yra tik 
Lietuvos žemės paviršiaus 
reljefo modelis, tad jis nėra 
nėr politinis, nei istorinis 
žemėlapis. Tik orientacijai 
neryškiai atžymėjau išves
tas Lietuvos sienas pagal 
1920 metų sutartį ir kur jos 
numatomos išvesti pagal 
Lietuvos Tyrimo Instituto 
projektą,

— Kada pradėjote modelį 
daryti ?

— Mintis tokį modelį pa
daryti kilo 1962 m. pradžio
je. Patį darbą pradėjau 
1968 m. pabaigoje ir bai
giau lapkričio mėn. 1970 m. 
Tad medžiagą rinkau ir že
mėlapį dirbau viso 8 metus.

— Iš kokių šaltinių ėmė
te medžiagą ir kur tokių 
šaltinių radote?

— Laiškais kreipiausi į ei
lę asmenų ieškodamas Lie
tuvos žemėlapio 1:400000 
masteliu su 25 metrų izo
hipsėmis. Deja, per 5 ieško
jimo metus tokio žemėlapio 
neradau. Tada pasirinkau 
pik. J. Andriaus sudarytą 
ir Lietuvių Enciklopedijos 
išleistą žemėlapį: 1:500000 
(faktiškai 1:532000) mas
teliu su 50 metrų izohipsė
mis. šio pasirinkimo dabar 
nesigailiu. Minėtas žemėla
pis ir mano padarytas mo
delis yra 30 colių pločio ir 
40 colio ilgio. 50 metpi izi- 
hips^ęs jitvaizdųotos 1 cor- 
lio storio, m ėdžio plokštėmis. 
Kiekviena plokštė išpiaus- 
tyta pagal atitinkamą izo
hipsės liniją, be to, piukliu- 
ku (jigsaw) išpiaustytos 
visos upės ir upeliai. Taip 
paruoštos medžio plokštės 
suklijuotos viena ant kitos. 
Aukščiausias Kriavo kalnas 
tuo būdu išėjo apie J^^co^ 
lio aukščio. Be minėto že
mėlapio, dar naudojaus 
Amerikoje ir Anglijoje iš
leistais įvairių mastelių že
mėlapiais. Iš jų papildžiau 
nemažą skaičių kalnų ir 
aukštumų, kurių nėra atžy
mėta L. E. žemėlapyje. 
Upių ir ežerų tinklui patik
rinti naudojaus L. Mindau
go hidrografiniu žemėlapiu. 
Papildomų aukštumų vie

toms nustatyti naudojaus 
Br. Kviklio ir V. Vijeikio iš
leistu topografinių žemėla
pių albumu. Taip pat nau
dojaus Br. Kviklio knygo
mis ”Mūsų Lietuva”, 4 to
mai, prof. A. Bazalyko ”Lie- 
tuvos Fizinė Geografija” 2 
tomai ir t.t.

— Ką manote toliau su 
žemėlapiu daryti?

— Mano talkininkas pik. 
'J. Andrius gavęs žinią, kad 
modelis baigtas, patarė pa
rodyti jį specialistams ir 
visuomenei įvertinti. Jei 
specialistai ir atitinkamos 
institucijos jį pripažintu 
tinkamu, manau, būtų gali
ma galvoti apie mano žemė
lapio spausdinimą. Toks že
mėlapis būtų naudingas 
mūsų mokykloms ir šiaip
jau įstaigoms bei organiza
cijoms. Manau, kad jis būtų 
tinkama puošmena ir lietu
vių salėms. Bet čia jau ma
no kompetencija nesiekia ir 
pereina topografų, visuome
ninių organizacijų ir leidė
jų žinion.

— Kokie jūsų ateities 
planai ?

— Nemėgstu kalbėti apie 
darbus, kurių dar nesu pa
daręs, nors kartais pats dėl 
to nukenčiu. Anksčiau esu 
padaręs Kauno Karo Muzie
jaus modelį 1:200 masteliu, 
dabar papildomai ieškau 
prie jo buvusio rožių sode
lio išplanavimo su visais so
delyje buvusiais pamink
lais, takais ir t.t., bet ka
dangi niekur iš anksto apie 
tai nesiskelbiau, tai ir man 
reikiamos medžiagos negau
nu. Dabar renku medžiaga 
Trakų pilies modeliui pada
ryti.

Baigdamas pokalbį Jur
gis Baublys pridūrė:

— Naudodamasis šia pro
ga noriu paminėti ir padė
koti visiems mano talkinin
kams : a. a. prof. St. Kolu
pailai, geografui a. a. A. 
Bendonui, pik. J. Andriui, 
p. J. Kučinskui, Br. Kvik
liui, D. Dulaičiui, č. Anu- 
žiui, savo broliams Anglijo
je ir Vokietijoje už reika
lingų žemėlapių parūpini- 
mą ir broliams Lietuvoje už 
atsiuntimą reikalingų, kny
gų.

Nuo savęs priduriu, kad 
Detroito lietuvių visuomenė 
modelį pamatys vasario 28 
d. Lietuvių Namuose Kul
tūros Klubo ruošiamame 
modelio pristatyme. Be to, 
jis bus išstatytas meninin
kų ir mėgėjų darbų parodo 
j e ruošiamoje balandžio 17- 
24 irgi Lietuvių Namuose, 
šeštadieninių mokyklų va
dovybės modelį prašo paro7 
dyti mokiniams. Be to, grei
čiausiai modelis bus parody
tas Dainavoje susirinku
siems mokytojams į Moky
tojų Savaitę ir per šaulių 
Kultūros savaitę. Baublys 
jau anksčiau buvo kviestas 
suruošti savo darbų parodą 
Balzeko Muziejuje Chicago
je.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PETRAS GRIGANA
VIČIUS — MECH. 

INŽINIERIUS
Kalėdų ir Naujųjų Metų 

laikotarpis šiaurės Ameri
koje praeina savotiška 
įtampa kiekvienam asme
niškai ir visiems, besirūpi
nant dovanomis, sveikini
mais ir panašiais reikalais. 
Dažnas ieško šiame kelyje 
ko nors naujo. Visai neieš
kodamas naujovių, bet iš
tvermingai to siekdamas 
eilę metų, vieną didžiausių 
dovanų sau ir savo gražiai 
šeimai praėjusių metų pa
baigoje pasirūpino Petras 
Griganavičius, Kalėdų šven
čių išvakarėse gaudamas 
”Degree of Bachelor of 
Science in Mechanical En- 
gineering”, trumpai — gau
damas mechanikos inžinie
riaus diplomą.

Petras Griganavičius ra
mus, kuklus, bet drauge pa
stabus aplinkai ir ryžtingas 
vyras. Tėviškės pastogės ir 
tėvelių globos nustojo 1944 
metais, pasitraukdamas į 
vakarus. Gyvendamas di
džiojoj Hanau a/Main sto
vykloje jis aktyviai dalyva
vo ten susiformavusio Dai
navos ansamblio veikloje, 
turėdamas gražų tenorą 
dainavo chore, šoko tauti
nius šokius, buvo renkamas 
į valdybas, dirbo organiza
cinį darbą ... Persikėlus 
ansambliui į Chicagą, Pet
ras eilę metų likosi jo ei
lėse.

Vėliau jis išsijungė iš 
Dainavos veiklos ir pradėjo 
lankyti Illinois Institute of 
Technology. Jis dirbo pilną 
laiką ir dar daugiau — rei
kiamus viršvalandžius — 
The Harrington & King 
Perforating Co., Ine., gamy
bos priežiūros vadovybėje. 
Papildomai lankė Chicago 
Technical College. Visą lais
valaikį skyrė mokslinimui- 
si. Ir štai viso to susitelki
mo, ryžto ir ištvermės pasė
ka — inž. diplomas.

Petras Griganavičius yra 
vedęs Danguolę Bankaus- 
kaitę. Jiedu augina sūnų Ša
rūną, lankantį trečius me
tus St. Ignatius College 
Prep. ir dukrą Rasą, ant
ruosius metus lankančią 
Maria High School. Abu 
jaunuoliai mokosi itin gerai 
ir pastoviai laikosi garbės 
sąrašuose. Lygiai gražiai 
jiedu mokslinasi K. Done
laičio aukštesniojoje litua
nistikos mokykloje.

Baigiant šią kiekvienam 
lietuviui malonią žinią, no
risi kartoti Petro Grigana-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
UŽMAČIOS...

(Atkelta iš 4 psl.) 
dažnai ir nuostolių pridaro. 
O kodėl jos buvo ir dabar 
yra populiarios Kanadoje ir 
Australijoje, ar ten ne tie 
patys lietuviai gyvena? Ir 
Naujų Metų viešieji sutiki
mai daromi Bendruomenės. 
Ir čia iau tos pačios dejo
nės, tas pats nuosmukis.

Apie šį nuosmukį ir jo 
pašalinimą referentas Sta- 
niškis irgi nė žodeliu neuž
siminė, o, kaip minėjau, vi
sas jėgas sukoncentravo į 
Vasario 16 aukų pasidalini
mą. Bendruomenės kasmet 
dar turi vieną mėnesį eks
tra aukoms rinkti. Kiek jų 
ten surenka, irgi ne mums 
žinoti, nes ir Staniškis tų 
duomenų negalėjo gauti... 
Bet mes žinom, kad Bend
ruomenė kasmet gauna iš 
mūsų suaukoto Lietuvių 
Fondo pelno po 20,000 dol. 
Priešingai, Altą, būdama 
politinė organizacija, iš šio 
fondo nieko negali gauti. 
Todėl ir laikau, kad Bend
ruomenės pretenzijos į Va^ 
sario 16 auku pasidalinimą 

Nyra nieĘuo nepagrįstos.
J "Kaip žinome, ši LB tary
ba turi daugybę sudarytų 
sekcijų, o jų tarpe ir politi
nę. Deja, ir pelitinį klausi
mą suformulavo^ir nutari
mą pranesč tas pats finansų 
sekcijos narys Staniškis. Ir 
kiek bereikalingos baimės, 
kiek įtarinėjimų, kad poli
tinė sekcija, kurioje yra, 
pavyzdžiui, tarybos nariai 
Vilius Bražėnas, dr. Bobelis 
ir kt., gali per kokį plaukelį 
šį politinį klausimą ar tuo 
reikalu nutarimą paruošti 
ne pagal Barzduko grupės 
liniją. Argi šiom visom ki
tom sekcijom neužtenka, 
kad bus jų didžiulės nuo
traukos patalpintos Drau
ge, kurios taip puikiai pa
vaizduos Bendruomenės pla
čią ir šakotą veiklą ... Tuo 
Barzduko nutarimu, pa
skelbtu Staniškio lūpomis, 
įgaliota JAV centro valdy
ba kreiptis į ALTą pradėti 
pasitarimus. jXV LB ir Ąl- 
tai susijungti j vieną orga- 
mzačiją^ kuri atstovautų vi
sai JAV lietuvių visuome
nei ir vykdytų visus jos po
litinių bei kultūrinius užda
vinius.

Taip neseniai buvo daro
mi žygiai įvesti į Vliką 15

vičiaus darbovietės prezi
dento žodžius, pareikštus 
jam šia proga. Džiaugdama
sis šiuo Petro pasiekimu, 
jis įsakmiai pabrėžia, kad 
dirbant pilną laiką darbo
vietėje ir drauge norint stu
dijuoti, pasiekti aukštojo 
mokslo diplomą, reikia dide
lio pasiryžimų ir darbštu
mo ... Petras tai pasiekė, 
nežiūrint vyresnio amžiaus, 
šeimos rūpesčių, ir kitų 
kliuvinių. Pagarba jam ir 
jo talkininkei Danguolei.

Steigiantis LST Korp! 
Neo-Lithuania šiame kraš
te, Petras Griganavičius 
įsijungė į jos eiles ir nūn, 
gaudamas inžinieriaus dip
lomą, perėjo į filisterių gre
tas. (mv) 

Bendruomenės atstovų ir 
tuo būdu sulikviduoti Vliką. 
Nepavyko. Dabar einama 
kitu keliu, bet tų pačių tiks
lų siekiant, būtent, susi-, 
jungti gu_ĄĮta, sudaryti su* 
juo jungtinį fondą ir iš^to, 
^ondo"Vl*ikui~hieI<o neduoti. 
Tada*Vlikas, nebegaudamas 
iš Altos lėšų, atsiklaupęs 
prašys Barzduką ten užimti 
su visu būriu Bendruome
nės vadovavimą.

Bendruomenė susijungus 
su Altą tampa politinė or
ganizacija ir~tuo pačiu nu- 
štoja'Teisės gauti didžiules 
sumas iš Lietuvių Fondo.

Skaitėme š. m. vasario 10 
d. Drauge, kad JAV LB 
centro valdybos pirm. V. 
Volertas su valdybos na
riais lankėsi Washingtone 
dėl Ethnic Heritage Studies 
įstatymo pravedimo, ku
riuo vadovaujantis būtų su
teikta iš federalinės val
džios finansinė parama li

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

z*
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 
DAR GALIMA ĮSIGYTI

ŠIAS VILTIES KNYGAS
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. Įdo- 

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.........................................................$3.00

e a

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103 

tuanistiniam švietimui ir 
tautinės kultūros vystymui. 
Ir šiuo atveju Bendruome
nė, tapusjpolitine organiza- 
*cijaunusfbtu teisių. šią pa- 
ramągauti. Matyt, kad ir 
Volertas"netiki, kad Bend
ruomenė gautų Altos suti
kimą su ja susijungti ir tuo 
pačiu tapti viena politine ir 
kultūrine organizacija.

Visi čia suminėti faktai ir 
rodo, kad Bendruomenės 
užgaidos susijungti su Altą 
yra žalingos Vlikui, Alfai ir 
pačiai Bendruomenei.

• Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242.

• 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.

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 įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

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.)
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
CLEVELANDIEČIŲ 
AUKOS VASARIO 

16-SIOS PROGA
Iki vasario mėn. 20 d. 

Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta (paštu ir mi
nėjimu metu) $1,947.15 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Taip pat rasti keli vokeliai 
su aukomis kitoms organi
zacijoms (VLIKui, BALFui 
ir LB) bndroje sumoje 
$125.00. Pereitais metais 
buvo 'surinkta apie $1,230.

Aukų rinkliava yra tęsia
ma ir visi, kurie dar nesu
spėjo paaukoti prašomi 
siųsti aukas ALT Clevelan
do skyr. iždin. V. Palūnui, 
518 Catalina Drive, Akron, 
Ohio 44319 arba skyr. pirm. 
A. Pautieniui, 2733 East 
Overlook Road, Cleveland, 
Ohio 44106. Visos aukos yra 
skiriamos Amerikos Lietu
vių Tarybai ir prašome ne
daryti jokių prierašų bei 
skyrimų kitoms organizaci
joms.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• Prof. J. Jakštas skai
tys paskaitą ALT S-gos 
Clevelando skyriaus rengia
mame Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėji
me šį šeštadienį, vasario 27 
d. pirm. A. Garmaus rezi
dencijoje, 24584 Chardon 
Road. Pradžia 7 v. v.

Į minėjimą kviečiami visi 
skyriaus nariai su šeimomis 
ir svečiai.

Pilėnų tunto tuntininkas inž. Meilus (kairėje), perduodant 
pareigas naujam tuntininkui V. Staškui (dešinėje). Vidury vs Pr. Ka
ralius. J. Garlos nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indelius 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

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Mear 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

• Norintieji dalyvauti 
Čiurlionio ansamblio išvy
koje į Pietų Ameriką, dėl 
kelionės sąlygų kreipkitės į 
ansamblio pirm. V. Plečkai
tį, tel. 731-7699.

• SLA 14 kuopos susirin
kimas vasario 7 d. neįvykęs 
dėl blogo oro, įvyks kovo 7 
d., 12 vai. Lietuvių svetai
nėje.

• Eleonora ir Vytautas 
Mazoliauskai nuo š. m. ko
vo 15 d. išsikelia gyventi į 
Floridą, Lake Worth, kur 
nusipirko namus.
' C 1 e v elandiečių kolonija 

Floridoje kas metai didėja 
vis naujai įsikūriančiais, 
ieškančiais mėlyno dangaus 
ir bėgančių nuo šalčio.

• Viktoras Galinis, gyve
nąs Clevelande, dėkoja vi
siems artimiesiems ir drau
gams, Lietuvoje, Anglijoje 
ir Amerikoje, kurie liūdesio 
valandoje, mirus dukrai Ri
tai Galinytei-Elam, pareiš
kė užuojautas, atsiuntė gė
les ar užpirko šv. Mišias.

• Eugene P. O’Grady, 
naujai paskirtas Ohio Safe- 
ty Statė direktoriumi žada 
pradėti energingą kampani
ją, kad būtų sumažintos ne
laimės greitkeliuose. Guber
natorius John J. Gilligan 
paskyrė specialią komisiją 
ištirti kaip sumažinti nelai
mes.

• Ice Follies spektakliai, 
kurie prasidėjo Clevelando 
Arenoje vasario 23 d. ir tę
sis iki kovo 7 d., turi tokias 
garsenybes kaip Peggy Fle- 
ming. Be to, programoje da
lyvauja ”Snoopy”, žavįs vi
sus savo numeriais, kurie 
Čiuožime neturi sau lygių.

Spektakliai įdomūs ne tik 
jaunimui, bet ir vyresnie
siems.

This card proves youre you*
Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tokiu būdu 

jūs visada turėsite neabejotiną asmens identifikaciją, nesvarbu kur jūs bū
tumėte ir kokiu tikslu norėtumėte tai panaudoti.

Priedui niekas kitas, išskyrus jus, negali ja pasinaudoti. Net jeigu ji 
būtų pamesta ai' pavogta, jums nereikia rūpintis. Jūs nebūsite atsakingas 
jos panaudojimą. Nei vienai minutei. Nė už vieną centą.

Ir kadangi, tai yra labiausiai respektuojamo pasaulyje banko kortelė, 
tai duoda jums kredito teisę bet kur. Nėra patarnavimo mokesčio už pirki
nius jeigu padengiate prisiųstą sąskaitą 25 dienų laikotarpyje.

Ateikite ir prašykite veltui 
duodamos korteles bet kuriame 
Cleveland Trust banke.

CLLVf IAND TRUST

BankAmericard

u CLEVELAND TRUST

• Norintieji pasiruošti 
JAV piliečio egzaminams, 
kviečiami lankyti pilietybės 
pamokas savo apylinkės 
mokyklose, kur išmoks 
skaityti, rašyti, kalbėti an
gliškai. Dėl informacijų te- 
lefonuokit į Cleveland Board 
of Education 696-2929, ex- 
tension 217.

• Society National Banko 
kapitalas nuo 1969 m. paau
go 36,419,900 dol. ir dabar 
yra 869,453,079 doleriai. 
Banko vadovai Walter F. 
Lineberger ir Maurice Stru- 
chen sako, kad visos banko 
apyvartos milžinišku šuoliu 
žengia pirmyn ir Society 
National Bankas yra vienas 
iš didžiausių bankų Society 
Corporation grupėje iš de
vynių bankų, kurių bendras 
kapitalas yra 1,1 bilijonas 
dolerių.

• VVrestling tarp žymiųjų 
imtininkų kaip Bobo Brazil 
ir Ernie Ladd šį ketvirta
dienį, vasario 25 d., 8 v. v., 
Arenai būnant užimtai Ice 
Follies spektakliais, Įvyks 
St. Joseph High School 
gym — E. 185 St. ir Lake 
Shore Blvd. Bilietai nuo 4 
iki 3 dol. parduodami Are
nos kasoje ir prieš rungty
nes gimnazijoje nuo 7 v. v.

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

MOKSLEIVIAI IR VASARIO 16
Šiemet buvo rengtasi Clevelande be Vasario 16 bend

rojo minėjimo ir mokykliniam jaunimui pritaikytam, jų 
pačių pajėgomis atliekamam Vasario 16 minėjimui.

Čia spausdinami rašinėliai yra iš to ruoštojo minė
jimo programos, parašyti šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių.

1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba, susirinkusi 
Vilniuje, pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
aktą. Jau penkiasdešimts 
treji metai* po tos dienos 
mes, lietuviai, minime Lie
tuvos N e p r i klausomybės 
šventę išeivijoje.

Mes visi tikime, kad Lie
tuva vėl bus laisva, ir lie
tuviai grįš į savo tėvynę. 
Dėl to mūsų tėveliai, norė
dami išlaikyti Amerikoje 
jaunosios kartos lietuvybę, 
ragina mus kalbėti lietuviš
kai, leidžia mus į lietuvių 
mokyklas, ragina lankyti 
lietuviškus kursus ir daly
vauti lietuviškose organiza
cijose. Mes, mokydamiesi ir 
bendraudami su kitais lie
tuviais, įgyjame žinių apie 
Lietuvą, jos žmones, istori
ją, kalbą ir literatūrą.

Gal mūs tėveliai nesu
lauks Lietuvos išlaisvinimo 
iš priespaudos. Todėl mes, 
jaunimas, turėsime (jausi
me pareigą) tęsti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Mes, lietuviai, išeivijoje, 
turime organizacijas, vado
vus, kurie rūpinasi lietuvy-

bės išlaikymu. Clevelande 
be mokyklų lietuviai turi 
parapijas, bankus, namus, 
krautuves, kur jie laikas 
nuo laiko susitinka, susibu
ria ir bendrauja, siekdami 
visiems savų lietuvybės 
tikslų.

Tuo būdu mes stengiamės 
atstovauti savo pavergtam 
laisvės trokštančiam kraš
tui, nors ir esame toli nuo 
jo.

Ingrida šamatauskaitė, 
9 sk.

MANO LIETUVA
Mano Lietuva yra tėvelių 

pasakojimas, mokytojų mo
kymas ir aiškinimas, pa
veikslas ir pasaka. Ji yra 
mano idėja, mano viltis, 
mano sapnas.

Sėdžiu ir klausau tėvelių 
pasakojimų apie Lietuvą. 
Kaip gražu ir ramu ten bu
vo! Kokie ten dideli miškai 
ir gražūs ežerai! Taip norė
čiau ten gyventi ir augti.

Kartais, sėdėdama na
muose, galvoju: kaip būtų, 
jeigu nebūčiau lietuvaitė, 
jeigu neturėčiau lietuvių 
tėvelių. Visai pasikeistų 
mano gyvenimas. Neičiau į 
susirinkimus nei į lietuvių 
mokyklą, neturėčiau tokių 
gerų lietuvių draugų ir tos 
šiltos meilės Lietuvai — sa
vo tėvų žemei.

Kadangi esu lietuvaitė, 
mano pareiga padėti lietu
viams visame pasaulyje. 
Jaučiu, kad dabar nedaug 
tegaliu padaryt. Bet žinau, 
jeigu tik gerai kalbėsiu lie
tuviškai, jei daug išmoksiu 
apie Lietuvą, tai mylėsiu tą 
kraštą ir stengsiuosi daug

padėti lietuviams. Galėsiu 
parodyti, kad mes, jaunieji 
lietuviai, neužmirštame Lie
tuvos.

Dabar manau, jeigu Lie
tuva atgautų nepriklauso
mybę, mano gyvenimas pa
sikeistų. Mano viltis būtų 
išsipildžiusi. Mano ir tėve
lių gyvenimas būtų links
mesnis. Nes Lietuva visada 
gyva mano širdyje. Lietuva 
— mano meilė.

Ada Jasinevičiūtė, 9 sk.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
ŽENKLAS

Lietuvos ženklas yra Vy
tis. Jame yra baltas žirgas 
su raiteliu — valdovo sim
boliu.

Senais laikais lietuviai 
turėjo daug priešų, ir jiems 
reikėdavo labai dažnai ko
voti. Jie daugiausia kovo
davo raiti. Užtat geriausias 
lietuvių kovos draugas bu
vo žirgas. Tur būt, todėl 
mes ir turime savo valsty
bės ženkle kovojantį šar
vuotą raitelį.

Kitos valstybės, kiek ži
nau, tokio valstybės ženklo 
neturi. Amerikos valstybės 
ženklas yra erelis, bet len
kai irgi turi tokį simbolį sa
vo valstybės ženkle. Seniau 
ir Rusija (prieš komunisti
nį režimą) turėjo savo val- 
tybės herbe net dvigalvį 
erelį.

Lietuvos Vytis ir trispal
vė vėliava yra jos laisvės 
ženklai. Todėl rusai — Lie
tuvos pavergėjai griežtai 
draudžia lietuviams juos 
vartoti.

Vytas Gudėnas, 9 sk.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LOS ANGELES LIETUVIAI 
ĮSPŪDINGAI PAMINĖJO 
VASARIO 14

PAREIŠKIMAS
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos Valdyba, su
sipažinusi su L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania Valdybos pa
reiškimu Jaunimo Kongre
so paruošiamųjų darbų rei
kalais, nutarė šiame pareiš
kime išreikštam nusistaty
mui pritarti ir jį remti.

S-gos Valdyba kartu auk
štai vertina Jaunimo Kong
reso reikšmę bei svarbą ir 
pilnai tiki, kad jis įvyks 
vienybės, susiklausimo, lie
tuvybės išeivijoje išlaiky
mo .pastangų stiprinimo ir 

Dirvos politinio skyriaus redakto

riui VYTAUTUI MEŠKAUSKUI ir 

PONIAI, mirus mylimai uošvei ir mo

tinai
A. A.

EMILIJAI RUČINSKIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

A. A.

PRANUI STEMPUŽIUI
Argentinoje mirus, jo sūnums JUOZUI ir PRA
NUI ir jų šeimoms reiškia gilią užuojautą

Antanas ir Aldona Kavaliūnai 
su šeima

A. A.

KAZIMIERAI MELNIKIENEI
mirus Lietuvoje, Jos dukrai JANINAI KARALIE
NEI ir jos šeimai, nuoširdžią užuojautą reiškiam 
ir kartu su ja liūdim

Pranas ir Eleonora
G r i g o n i a i

A. A.
KAZIMIERAI MELNIKIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukteriai JONEI KARALIE
NEI, žentui KAZIUI KARALIUI, anūkėms JŪRA
TEI ir ASTAI reiškiame gilią užuojautą

Steponas Nasvytis 
Aldona ir Juozas Augustinavičiai

A. A.

KAZIMIERAI MELNIKIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukteriai JANINAI KARA

LIENEI su šeima gilią užuojautą reiškia

Rožė ir Viktoras 
Petrus

A. A.
VINCUI GUDAIČIUI 

mirus, jo žmonai AGUTEI GUDAITIENEI, duk
teriai JOLANTAI KERELIENEI su šeima ir vi
siems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Izabelė ir Antanas 
Jonaičiai

Lietuvos laisvės siekimų 
dvasioje.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Valdyba

• A.L.T. S-gos Elizabetho 
skyriaus valdyba, paskirs
tydama gautą kuklu pelną, 
iš surengto Naujų Metų su
tikimo, rado reikalinga 25 
dol. paskirti Dirvos reika
lams, kaip padėką, už paro
doma skyriui dėmesį.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
skyriaus valdybai už atsiųs
ta auką.

Atsipeikėję nuo žemės 
drebėjimo įspūdžių, losan- 
geliečiai šauniai apvaikščio
jo vasario 14 d. Nepriklau
somybės minėjimą. Dalinai 
nuo žemės drebėjimo nu
kentėjusioje šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo iškilmin
gos pamaldos su šventei pri
taikintu pamokslu.

Marshall auditorijon su
ėjo per 400 šventės dalyvių. 
Trumpus žodžius tarė gen. 
konsulas dr. J. Bielskis, bu
vęs JAV atstovas Lietuvai 
dr. Norem, miesto tarybos 
narys Snyder, estų ir latvių 
atstovai. Prel. kun. J. Ku
čingis perskaitė turiningą 
invokaciją.

P a g r i ndinis kalbėtojas 
buvo svečias iš Clevelando 
Algirdas Kasiulaitis, Vliko 
narys ir Krikščionių demo
kratų partijos pirmininkas. 
Savo neilgoje, bet koden- 
suotoje kalboje svečias pre
legentas apžvelgė praeitų 
metų įvykius, plačiau susto
damas ties ryškiais įvykiais 
ir užtikrino, kad laisvės ko
va nežinojo ir nežinos nei 
abejonės, nei nuotrūkio. Juo 
aršiau naikina mūsų tarpe 
kovoto j išką dvasią, juo at
kakliau tai įkvėpia priešin
tis klastingam priešui.

Tarp esminių kovojančios 
išeivijos uždavinių, jis už
akcentavo Lietuvos laisvės 
bylos iškėlimą grobuoniui 
Jungtinėse Tautose.

Kasiulaičio kalba buvo 
viena iš geriausių, kurias 
čia tarė svečiai prelegentai. 
Jam buvo sukeltos ovacijos,

• Dr. Bronius Nemickas 
Vlike pavaduoja į Europą 
išvykusi pirm. dr. K. Va
liūną, kuris grįš tik kovo 
mėn. pradžioje.

• Vytautas Dambraus
kas, gyv. Brocktone, Mass., 
žuvo automobilio kastro- 
foje. Liko žmona ir trys 
mažamečiai vaikai.

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejui skubiai reika
lingos pirmųjų žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę karių: kar. An
tano Juozapavičiaus, būri- 
ninko Povilo Lukšio ir eil. 
Prano Eimučio fotografi
jos. Turintieji prašomi per
leisti arba nors paskolinti 
muziejui. Pasinaudojus, fo
tografijos bus tuojau grą
žintos.

Muziejaus adresas: 4012 
Archer Avė., Chicago, Illi- 
nois 60632. Tel.: 847-2441.

• Jurgis Galinis, gyvenąs 
Vokietijoje, Vechtoj, vasa
rio 1 d. atšventė šimtąjį 
gimtadienį.

Ta proga, vietos vokiečių 
laikraštis įsidėjo jo nuo
trauką, pažymėdamas, kad 
tai pirmasis šiame mieste 
šimtininkas.

J. Galinis yra gimęs Vil
kaviškio apskr. ir karo me
tu pasitraukęs į Vokietiją. 
Lietuvoje liko dvi dukterys, 
viena duktė gyvena Angli
joje, o sūnus Viktoras Ga
linis gyvena Clevelande. 

šventės dalyviams pakilus 
iš vietų.

Spontaniškai aukų sudėta 
apie 2000 dolerių. Tai bene 
didžiausia suma, sudėta čia 
pei’ minėjimą. Ji negaluti
nė, nes dar nepridėtos gau
tos paštu aukos.

Meno dalyje pasirodė so
pranas Stasė Pautienienė, 
L. B. Jaunimo ansamblis, 
vadovaujamas O. Razutie- 
nės, ”Audros” šokių grupė, 
vedama I. Tumienės ir vyrų 
kvartetas (R. Dabšys, E. 
Jarašūnas, A. Polikaitis ir 
B. Seliukas), vedamas 
komp. B. Budriūno.

Akompanavo muz. A. 
Apeikytė, O. Barauskienė ir 
akord. L. Baškauskas.

Meno dalis praėjo dar
niai, patraukliai, iššaukusi 
stiprius auditorijos aplodis
mentus.

Prieš meno dalį pradėjus, 
pagarsinta, kad naujos Vil
ties laidos knygos Simas 
Kudirka (rašyt. J. Gliaudą) 
pristatymas įvyks Tauti
niuose Namuose kovo 14 d., 
2 vai. p. p.

Visai programai pakaito
mis vadovavo A. Skirius 
(A. L. T. skyriaus pirminin
kas), inž. Vyt. Čekanaus
kas ir meno programos ve
dėja Ramūnė Jurkūnaitė- 
Vitkienė.

Ramunė Jurkūnaitė-Vitkie- 
nė, pravedusi meno programą 

L. Kanto nuotr.
Oficialioje programos da

lyje dalyvavo šešios organi
zacijų vėliavos. Buvo pa
garsinta Santa Monikos 
miesto burmistro proklama
cija. Vienbalsiai priimta su
sirinkimo rezoliucija, smer
kianti Lietuvos pavergimą.

Lietuvos vėliavos pakėli
mas prie Los Angeles Mies
to rotušės įvyko vasario 20 
d., šeštadienį, pagarsinant 
Los Angeles miesto burmis
tro proklamasiją.

Dalyvis

KNYGOS ”SIMAS” 
PRISTATYMAS

Š. m. kovo mėn. 14 d. 
(sekmadienį), 2 vai. p. p. 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje, 3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles, A. L. Tauti
nės S-gos Los Angeles sky
rius rengia rašytojo Jurgio 
Gliaudos tik ką parašytos 
apie Simą Kudirką knygos 
SIMAS pristatymą visuo
menei.

Pristatymo - simpoziumo 
programa:

Atidarymas — Dr. J. 
Jurkūnas, skyriaus pirmi
ninkas ;

J.A.V. ministerio Lietu
vai Dr. Owen J. C. Norem 
žodis;

Lietuvos gen. konsulo Dr. 
J. J. Bielskio žodis;

A. PONCHIELLI

I LITUANI
OPEROS UVERTIŪRA

D. LAPINSKAS

IL VIGILANTE DĖL MARE
IN MEMORIAM

INFINITAS VII
BALETAS Choreografija-R, ARVI

1971 m. vasario 27 - 28 d.d. 
Šeštadieni 8 v.v., sekmadieni 3 v. p. p. 
MARIJOS Aukšt. Mokyklos Auditorijoje

BillETAI MARGINIUOSE. »11 W. Mrt ST.

MARGUTYJE. K2T W MAROVETTE RO

Rengia MARGUTIS

PAINU ŠVENTĖS SĄMATA
- 49.500

Didieji užmojai reikalau
ja didelės visų aukos, dar
bo, ryžto ir, žinoma, pinigo. 
Artėjanti JAV ir Kanados 
Lietuvių Ketvirtoji Dainų 
Šventė pareikalaus taip pat 
nemažos sumos. Komiteto 
ir spaudos pasitarime buvo 
įdomu išgirsti, kaip komite
tas mano šią sunkią šventės 
rengimo finansinę naštą pa
kelti.

Sąmatos projektą patiekė 
komiteto iždininkas K. Doč
kus, turįs šioje srityje ne
mažai ir praktikos.

Samata numatyta iš 49,- 
500 dol. Už bilietus numato
ma gauti 35,000 dol.; ložes 
— 6000 dol.; leidinį — 3000 
dol.; skelbimus leidinyje — 
1000 dol. ir pridėjus likutį 
iš praėjusios Dainų šventės 
3000 dol., bei numatomas 
1500 dol. aukas gautųsi mi
nėta pajamų suma.

Išlaidų susidarytų per 
39,500 dol. Iš jų choristų ke
lionėms 50 G apmokėti apie 
19,000 dol.; repertuaro 
spausdinimo ir išsiuntimo 
išlaidos 1800 dol., patalpos 
2500 dol., salės dekoravimas 
1500 dol., kėdžių sustaty
mas 1500 dol. Spaudai 3000 
dol., leidinys 3000 dol. ir vi
sa eilė kitų išlaidų. Jeigu 
šią samatą sėkmingai pa
vyktų įgyvendinti, tai se
kančiai Dainų šventei komi
tetas paliktų gražią 10,000 
dol. dovaną.

Lėšų telkimo komisijos 
pirmininkas Albertas Veng- 
rys pažymėjo, kad komisi
joje dirba 7 asmenys. Komi
sija stengsis išplatinti 72 
ložių bilietus ir sekantį mė
nesį pradės vajų.

Kaip matome, šventės sa
mata tikrai didelė. Tačiau 
žinant, pad ši šventė yra vi
sų lietuvių kultūrinio gyve
nimo pasididžiavimas, ne
abejojama, kad šventėje vėl

Kovos akcija mūsų pa
dangėje — inž. U. Kubilius;

Knygos pristatymas — 
Č. Gedgaudas;

Autoriaus žodis — p. J. 
Gliaudą.

Visi, kam rūpi mūsų kul
tūros pareiškos ir neatiaidi 
kova dėl mūsų Tėvynės iš
laisvinimo, maloniai prašo
mi minėtame parengime 
gausiai dalyvauti.

Už Įėjimą nemokama.
Skyriaus Valdyba

DOLERIU
jurgis j an ušaitis

susilauksime 10,000 žiūro
vų iš Kanados ir tolimiau
sių JAV lietuvių kolonijų.

Šventės leidinio klausimu 
kalbėjo leidinio redaktorius 
Stasys Daunys. Jis kėlė 
mintį, kad leidinys turėtų 
būti iš anksto atspausdin
tas, o tam reikalinga gauti 
iš chorų tiksli, gera, me
džiaga su chorų nuotrauko
mis. Dažnai nutinka, kad 
reikalinga medžiaga gauna
ma pavėluotai, tada ir pats 
leidinys visapusiškai gali 
nukentėti. Pramatoma, kad 
leidinys būsiąs apie 65 pus
lapių ir atseisiąs 2600-3000 
dol. Jo būsią atspausdinta 
5000 egz. Leidinį redaguoti 
talkininkauja Jonas Vaičiū
nas. Leidinio viršelį paruoš
ti pakviestas dail. V. Vir- 
kau. Leidiniui reikalinga 
medžiaga redaktoriui patie
kiama iki gegužės mėn. 15 
dienos.

Išsamų pranešimą pada
rė informacijos lietuvių kal
ba komisijos pirmininkas 
Stasys Džiugas. Jis dėkojo 
lietuvių spaudai už didelį 
prielankumą ruošiant tokio 
plataus masto šventes ir 
prašė spaudos žmonių tal
kos. Tik nuo spaudos dėme
sio ir spaudos žmonių pa
stangų priklausys susido
mėjimas švente plačiose lie
tuvių masėse ir tik tada bus 
pripildytas didysis amphi- 
teatras, tada tik pajusime 
šventės didingumą, iškilu
mą ir jos reikšmę. Išvardi
no visą eilę spaudos žmonių, 
kurie pristatys chorus spau
doje, kels Dainų šventės 
reikšmę mūsų kultūriniam 
gyvenimui.

Pokalbio metu praktiškų 
minčių pareiškė kiti komi
teto nariai — vicepirminin
kas J. Paštukas, sekretorius 
V. Grėbliūnas, narys J. Jur
kūnas; spaudos atstovai — 
A. Baronas, A. Pužauskas, 
V. Kasniūnas, kun. J. 
Prunskis, Z. Juškevičienė, 
J. Šlajus, A. Stakėnas, radi
jo Feliksas Daukus ir kiti, 
komisijų pirmininkai — vi
daus tvarkos V. šilas, nak-« 
vynių — St. Ingaunis, cho
ristų globos — S. Endrijo- 
nienė ir kit.

Vėliau prie ponios Balu- 
kienės paruoštų užkandžių 
dar ilgoką valandą komiteto 
nariai šnekučiavosi su spau
dos žmonėmis ir planavo at
skubančios Dainų šventės 
darbus.
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