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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRASTIS

KOSYGINAS PARYŽIUJE
SOVIETŲ MINISTERIS PIRMININKAS PARY
ŽIUJE BUVO SUTIKTAS DAUG IŠKILMINGIAU 
NEGU JO UŽIMAMA VIETA REIKALAVO, TA
ČIAU JO KELIONĖ NEDAVĖ JOKIŲ APČIUO
PIAMŲ REZULTATŲ. — KOL KAS VISKAS LI

KO KAIP BUVO.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

101 patrankos šūviu Pa
ryžius pasitiko ten atvy
kusį Sovietų Sąjungos mi
ni ster į pirmininką Alek- 
sėjų Kosyginą, nors pa
gal prancūzų protokolą 
toks pagerbimas turėtų 
būti taikomas tik valsty
bės galvai, atseit tik ta
rybiniam ’prezidentui’ 
Podgorny. Nė tik šū
viais, bet ir visa kita 
reiškiama jam pagarba 
Kosyginas buvo iškel
tas aukščiau negu jo tu
rimas rangas reikalavo, 
jau neminint to fakto, 
kad. kremlinologistų nuo- 
mone, Kosyginas Sovieti- įmonės vedėjo ar univer
joje stovi žemiau negu 
partijos bosas Brežne
vas. Charles de Gaulle 
svečiui pavedė ir savo 
asmeninį 'Caravelle' 
lėktuvą, įskaitant ir pa
lydovę vyr. lt. Jacąue- 
line Camus, kurios ofi
cialus titulas skamba — 
"Convoyeuse’’.

Visa šita 'pompa', 
bent dabar taip atrodo, 
buvo stengiamasi užtu
šuoti tą faktą, kad iš 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
SOVIETŲ rašytojų kongresas, turėjęs įvykti šį mėnesį, ati

dėtas. Dvi rašytojų frakcijos, priešingos viena kitai, nenori nusi
leisti savo pozicijose.

Viena grupė iš 60 rašytojų, tarp kurių yra ir Ilya Ehrenbur- 
gas, nebijo viešai protestuoti dėl Andrejaus Siniavskio ir Juli Da- 
nielio nuteisimo. Jaunas sovietų rašytojas Aleksandras Ginzber- 
gas suredagavo net "baltąją knygą", prie kurios prijungtas tų 
šešiasdešimties rašytojų pasirašytas manifestas.

"Rašytojo pasmerkimas už satyrinio kūrinio parašymą suda
ro pavojingą precedentą, kuris galės sustabdyti sovietų kultūros 
vystymąsi" rašoma manifeste. "Nei mokslas, nei menas negali 
egzistuoti, jei neduodama progos pasireikšti priešingoms nuomo
nėms. Štai kodėl byla prieš Siniavskį ir Danieli pridarė daugiau 
žalos, negu jų klaidos, kurias galima būtų jiems primesti".

Manifeste primenama, kad Sovietijoj būta ir kitų atvejų, 
kai KGB ( Saugumo milicija), nežiūrėdama kūrinių literatūri
nės vertės( konfiskavo ir rašytojus uždarė kalėjiman. "Turėti 
savo nuomonę nėra teisė vien tų, kurie yra valdžioje. Siniavski 
ir Danielis turėjo pilną teisę išreikšti nepasitenkinimą dėl Sta
lino laikais padarytų nusikaltimų, lygiai kaip rodyti meilę Rusi
jos praeičiai, ar turėti kitas pažiūras dėl savo krašto ateities. 
Siniavski ir Danielio atvejis nepriklausė teismams, bet rašyto
jų draugijai. Laimei, ši institucija dar neturi drakoniškai valdo
mų koncentracijos stovyklų ir į rašytoją gali daryti tik ribotą 
moralinį spaudimą".

Jaunas bet drąsus sovietų rašytojas Aleksandras Ginzber- 
gas "baltosios knygos" įvade rašo, kad jis tiki turįs teisę ir pa
reigą atidengti tokius dalykus, nors jį dar kartą apšauks antiso- 
vietiniu žmogumi...

"Man gali prikišti, kad naudojausi užsienio informacijų šal
tiniais. Aš klausiausi vakarų radijo pranešimų, nes norėjau būti 
pilnai informuotas apie Siniavskio ir Danielio bylą. Man gali pri
kišti, kad skaičiau nuteistųjų autorių kūrinius, kad juos palaikiau 
ir dalyvavavu demonstracijoje juos ginant. Pagaliau mane gali ap
kaltinti vien už taŲką čia parašiau... 1937, 1949, ir 1960 metais 
reikėjo daug mažiau, kad baigti savo dienas kalėjime. Bet aš my
liu savo kraštą ir nenoriu, kad jo vardas būtų teršiamas nekon
troliuojama KGB' veikla. Aš myliu sovietų literatūrą ir nenoriu, 
kad du mūsų geriausieji rašytojai būtų priversti kirsti medžius 
koncentracijos stovykloje..."

Deja, sovietų rašytojų draugijoje tebėra stipri frakcija, ku
ri palaiko anų dviejų rašytojų nuteisimą ir ko gero Aleksandras 
Ginzbergas galės būti pasiustas pagelbėti Siniavskiui ir Danie
liui kirsti medžius...

JONIŠKIO rajono kompartijos susirinkiman, matomai girtas, 
įsiveržė Antanaitis, rėkdamas:

-- Bailiai! Melagiai! Maskvos bernai!
Salėj įsiviešpatavo tyla. Pirmininkaujantis prisiartino prie 

Antanaičio ir, paėmęs už rankos, išvedė iš salės. Už durų išba
rė:

— Tik beprotis taip gali padaryti, kaip tu. Kas būtų atsitikę, 
jei tu būtum taip rėkęs prieš tikruosius komunistus?

tikro Kosygino vizitas 
buvo tik paprastas man
dagumo mostas, kuris 
nieko naujo neįnešė į 
tarptautinės politikos ei
gą. Kosygino dienotvarkė 
buvo taip sutvarkyta, kad 
jis visur turėjo tik be at
vangos skubėti. Anotpa- 
ryžiškio Le Figaro, de 
Gaulle savo tautiečiams 
Kosyginą pristatė "už
darytą limuzine, ant ku
rio trūko tik parašo: 
’prašau neliesti'.’’ Kur 
tik Kosyginas važiavo, 
jis visur buvo sutiktas 
atitinkamo burmistro, 

siteto rektoriaus, kurie 
sveikinimo kalbose vi
sų pirma pabrėžė savo 
įstaigos reikšmę Pran
cūzijai, Europai ir pa
sauliui.

Plačioji visuomenė — 
gatvės publika — Kosy
ginu mažai domėjosi, 
keletą draugiškų demons 
tracijų, bet spontaniškų 
ir tai labai mažo mašta 
bo,buvo suruošę tik ko
munistai. Jis neturėjo

to asmeniško patrauklu
mo, kuriuo Chruščiovas 
sudomino prncūzus. Pil
kai apsirengęs Kosy
ginas atrodė lyg koks 
buhalteris iš nelabai di
delio miesto. Priėmi
muose, šalia toje srity
je įgudusių prancūzų, 
jis atrodė gerokai pasi
metęs ir ne savo vietoje.

Tik Berliet sunkveži
mių fabrike Lyone Kosy
ginas gavo progos kiek 
pasidžiaugti. Komunis
tiniai nusiteikę darbinin
kai ten jam buvo suruošę 
kiek triukšmingesnįpri- 
ėmimą. Tuo sujaudintas 
svečias net pabučiavo 
darbininkų unijos parei
gūną. (Dieną prieš tai 
tame fabrike lankėsi ki
niečių diplomatai. Rau
donoji Kinija užsakė ten 
600 sunkvežimių. Sovie
tų užsakymas buvo tik
20 sunkvežimių).

Kosygino pasitarimai 
su pačiu de Gaulle neat
nešė nieko naujo. Mask
va nori griežtai išlaiky
ti dabartinį Europos sta
tus quo, kurį de Gaulle 
norėtų pakeisti didesnės 
Europos naudai. To so
vietų nusistatymo de 
Gaulle negalėjo pakeisti 
savo viešnage Sovieti- 
joje, tą nusistatymą kiek
viena proga(kai tik galė
jo.pabrėžė Kosyginas vie
šėdamas Prancūzijoje.

Net pačių gaulistų La 
Nation taip komentavo so.. 
vietų atsisakymą pa
keisti dabartinį status 
quo, ypač liečiant Vokie
tijos sujungimą:

"Ar dabartinio Vokie
tijos suskaldymo įamži
nimas neves vokiečių į 
desperaciją ir ar tai ne
sukliudys taikai?... Pran
cūzija turi realybės pa
jautimą. Ji supranta vi
sus sunkumus, kurie kliu
do sujungimui, tačiau tik 
Europos organizacijoje 
sujungta Vokietija galėtų 
privesti prie atlydžio ir 
susipratimo".

Tuo tarpu dešiniųjų 
L’Aurore rašė, kad iš 
vizito reikia daryti to
kias išvadas:

"Reikia pripažinti ir 
(Nukelta į 2 psl.)

— Ne, ne, ačiū’

Amerikos Lietuvių Tarybos posėdy lapkričio 16 d. Chicagoje dalyvavo Baltijos komiteto Švedijoje 
generalinis sekretorius Arvo Horm, kuris padarė pranešima apie Korėjoje vykusią Antikomunistinės 
Lygos konferenciją. Vakare "Rūtos" restorane svečiui pagerbti buvo suruošta vakarienė. Nuotraukoje 
svečias Arvo Horm ir ponia su ALT nariais. Sėdi iš kairės: L. Šimutis, pirm. inž. A. Rudis, Lietuvos 
gen. kons. dr. P. Daužvardis, Arvo Horm, MaarjaHorm, dr. P. Grigaitis. Stovi: T. Blinstrubas, J. Ta- 
lalas, J. Jasaitis, dr. VI. Šimaitis, J. Pakalka, dr. L. KriaučeliŪnas, dr. J. Valaitis ir inž. E. Bartkus, 

V. Noreikos nuotrauka

Nusiteikimai dėl 
religijos Lietuvoj

Merkinės internato 
mokytojas, dalindama
sis Tarybiniame Mokyto* 
juje (gruodžio 3) ateisti
nio propagandisto rūpes
čiais, taip apibūdina Lie
tuvoj vyraujančius nusi
teikimus dėl religijos: 

"Dabar šeimos reli
gijos atžvilgiu daugiau
sia mišrios. Paprastai 
seneliai ir tėvai — reli
gingi, o vaikai, kurie mo
kosi arba dirba, — ate
istai".

Labai reikšminga kla
sifikacija. Ateizmas su
tampa su mokymusi ir 
darbu... Kas mokosi ar 
turi darbą, tas ateistas: 
yra ar bent dedasi esąs.

"Žinoma,", sako, "yra 
šeimų, kurių visi nariai 
religingi arba visi ateis
tai". Gaila, nepamini, ar 
tose šeimose taip pat vi
si atitinkamai mokosi ir 
dirba. Kiekvienu atveju, 
vienalytiškos religijos 
požiūriu šeimos tik iš
imtis.

Toliau padėtis ir taip 
apibūdinama:

"Dažnai tikintieji tė

vai, nors ir nesmerkia 
širdyje savo bedievių vai
kų, bet verčia juos atlik
ti religines apeigas, tra
dicijas, bijodami kaimy
nų nuomonės. Atseit, mū
sų seneliai, tėvai tuokė
si bažnyčioj, krikštijo 
vaikus, ir mes taip da
rom. O čia pasimokė 
truputį ir pasaulį aukš
tyn kojom nori apvers
ti. 'Kiti, kad ir komjau
nuoliai, slaptai susituo
kia, kalėdas, velykas at- 
švenčia ir vaikus pa
krikštija’, — įtikinėja 
savo vaikus religingi tė
vai. Nejaukiai jaučiasi 
tėvai ir prieš tikinčiuo
sius savo pažįstamus, 
jei vaikai neina į bažny
čią, nesilaiko gavėnios, 
nepriima komunijos, kal
ba prieš religiją".

Sunki esanti proble
ma, koki santykiai turė
tų būti tarp religingų tė
vų ir ateistų vaikų. Mo
kytojas pataria abejiems 
susilaikyti nuo kraštuti
nių griežtumų ir kaip 
nors geruoju susitvarky

ti (žinoma, ateizmo, ne- 
religingumo naudai). Tė
vai turį neversti vaikų ei
ti bažnyčion, o vaikai tu
rį pasistengti įrodyti, 
kad ir be bažnyčios jie 
esą labai dori ir geri.

Tik tas faktinis ateiz
mo (tikro ar bent vaidi
namo) sutapimas su mo
kyklos lankymu arba dar
bu vistiek rodo, kad ate
izmo naudai prievarta 
veikia labai įtikinančiu 
būdu. Nes, kadangi "kas 
nedirba, tas ir neval
go", tai pakimba prieš 
akis ir tolesnė išvada iš 
tos taisyklės, būtent, "ne 
valgo ir tas, kas ne ate
istas"... (ELTA)

IŠ VISO PASAULIO

* WALT DISNEY, vienas kū
rybingiausių ir išradingiausių 
Hollywoodo veikėjų, jaunimui 
tinkamų filmų kūrėjų, Mickey 
Mouse, Donald Duck ir kt. pai- 
šytinių filmų autorius, mirė vė
žio ligos pakirstas, sulaukęs 65 
m. amžiaus.

* SOV. SĄJUNGOS biudžetas 
ateinantiems metams yra di
džiausias 10 metų bėgyje. Išlai
dų padidėjimas aiškinamas pa
vojum taikai ryšy su "Ameri
kos kriminaliniais agresijos 
veiksmais Vietname".

* WASHINGTONE svarstomas 
pašto tarifų pakėlimo klausi
mas. Pašto įstaigos deficitui pa
dengti reikėsią laiškų persiun
timo kainą iš 5 c. pakelti iki 
6 c. o atviručių į 5 c.

* BELGUOS SOSTINĖJ E Briu
selyje atidaryta Sov. S-gos uni
versalinė krautuvė, kurioje iš 
įvairių prekių (kailių, kilimų, 
balalaikų ir kt.) geriausią pasi
sekimą turi kaviaras.

* AMERIKIEČIŲ SPAUDAI 
suteiktame pasikalbėjime Fi- 
del Castro tvirtina 1962 m. kri
zės metu iš JAV gavęs daugelį 
nuolaidų, kurios iki šiol laiko
mos paslaptyje

* JTO GEN. SEKRETORIUS 
U Thant pareiškė, kad Hanoi 
miesto bombardavimai galį su
kliudyti paliauboms ir taikos 
deryboms Vietname. Niekas nė 
žodžio neužsiminė apie didėjan
čius komunistų teroro veiks
mus pačiame Saigone.
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Vokietijos greitkeliai, kuriuos Hitleris buvo nutiesęs patogesniam kariuomenės permetimui, nuo 
1945 m. kovo mėnesio pabaigos pasidarė sąjungininkų žygiavimo svarbiausiomis arterijomis. Gen. 
Bradley sugalvojo net specialią taktiką. Jo šarvuotos divizijos verždavosi lygiagrečiai su greitkeliu ir 
apsupdavo juo važiuojančius vokiečių dalinius. Belaisvių pradėjo atsirasti tiek daug, kad amerikiečiai 
sutiko,kad vokiečiai naudotų savo transporto priemones. Balandžio pradžioje Dempsev, Hodges ir Patto- 
no šarvuočiai pasirodė greitkeliuose, kurie buvo paversti į trieilius kelius: du buvo rezervuoti sąjun
gininkams, besiveržiantiems Elbės, Leipcigo ir Nuerembergo link, gi vidurinė juosta buvo palikta ne
sibaigiančioms vokiečių belaisvių kolonoms,vykstančioms beveik be sargybos į belaisvių stovyklas už
nugaryje.

Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (is)

Lenktynės į Berlynu...
Štabo karininkai buvo 

pripratę dažnai matyti 
gen. Heinrici įpykusį, 
bet dar niekad nematė 
tokiame stovyje, kaip šį 
kartą. Oderio fronto vir
šininkas buvo įsiutęs. 
Pulkininkas Bieleris, ku
ris jo buvo pasiūlytas 
Frankfurto prie Oderio 
gynimui, ką tik jam pra
nešė savo vizito pas Hit-

KOSYGINAS PARYŽIUJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pakartoti, kad Sovietų 
Sąjungos politika esmi
niuose klausimuose kaip 
Vokietijos, taikingos ko
egzistencijos ir NATO 
nepasikeitė. Kosyginas 
nepadarė jokių nuolaidų 
ir nedavė jokių pažadų.

Reikia įžiūrėti, kad 
Elysėjaus rūmų (de 
Gaulle) politinei koncep
cijai buvo suduotas mir
tinas smūgis. Kur gali 
toliau vesti prancūzų - 
sovietų bendradarbiavi
mas? Į sąjungą? Kam? Ir 
prieš ką? Didesniam pre- 
kių pasikeitimui? So
vietų Sąjunga šioje sri
tyje nedaro mums jokių 
dovanų, ir nereikia di
delio draugiškumo, kad 
prekiavus.

Ar de Gaulle, susidū
rus su tokiomis sovietų 
pažiūromis,nėra kito pa
sirinkimo kaip tik grįž
ti prie Atlanto politikos, 
kuri tik viena užtikrina 
mūsų nepriklausomy
bę?"

Kaip ten būtų, sovie
tai aiškiai davė de Gaul
le suprasti, kad jie no
rėtų Prancūzijos pripa
žinimo Rytų Vokietijai. 
De Gaulle tai padaryti 
atsisakė ir Maskvoje ir 
dabar Rambouillet pily
je po fazanų medžiok
lės su Kosyginu. Dova
nai ir jis nieko nenori 
duoti.

lerį pasekmes. Kaip ir 
buvo galvota, Hitleris ra
do, kad jaunas akiniuo
tas pulkininkas neatitiko 
šiauriečio herojaus tipui 
ir po trumpo pasikalbė
jimo, net nepasiteiravęs 
apie padėtį Frankfurte, 
atsisveikino. Vos tik jam 
išėjus iš bunkerio, Hit
leris, įsakė vyr. štabo 
viršininkui gen. Kreb- 
sui Bielerį pakeisti kuo 
nors kitu, kuris galėtų 
būti Gneisenau.

Gen. Busse, kurio sek
toriuje buvo Frankfur
tas, sužinojęs apie Bie- 
lerio nušalinimą iš pa
reigų, tuoj painformavo 
Heinrici, kai pulk. Bie
leris dar tebebuvo Hein- 
ricio kabinete. Įsiutęs 
Heinrici paprašė tuojau 
pat jį sujungti su vyriau
siojo štabo viršininku 
Krebsu. Visi štabo kari
ninkai tyloje laukė kas dė
sis. Vien jau iš to, kad 
Heinrici laukdamas tele
foninio sujungimo nera
miai barškino prištais į 
stalą, galima buvo lauk
ti audringo pasikalbėji
mo. Pagaliau gen. Kr ebs 
priėjo prie telefono.

— Krebsai, — pasakė 
Heinrici kertančiu bal
su, — pas mane biure 
yra pulkininkas Bieleris 
Prašau, klausykit mane 
gerai. Bieleris turi bū
ti grąžintas atgal savo 
vieton vadovauti Frank
furto įgulai. Aš tai pa
sakiau Burgdorfui ir da
bar kartoju jums. Aš at
sisakau priimti kitą ka
rininką. Ar gerai supra
tot?

Nelaukdamas, ką Kreb' 
sas jam pasakys,tęsė to
liau:

— Kitas dalykas? Kur 
yra Bielerio geležinis 
kryžius? .Jau mėnesiai 
kaip jis jo laukia. Rei
kalinga, kad jis tuoj pat 
jį turėtų. Supratot?

Bet Heinrici dar ne
baigė.

DIRVA

— Ir dabar klausyki
te mane atidžiai, Kreb
sai. Jei Bieleris negaus 
savo geležinio kryžiaus, 
jei Bieleris nebus atgal 
sugrąžintas į savo vie
tą, aš pasitraukiu iš ar
mijų grupės vadovavi
mo. Supratot? Aš laukiu 
Jūsų patvirtinimo šian
dien pat. Ar gerai supra
tot?

Ir nelaukdamas Kreb- 
so atsakymo, Heinricipa
kabino telefono ragelį.

Tą balandžio 7 d. po
pietę Heinrici vadovau
jama armijų grupė iš 
Hitlerio vyriausiojo šta
bo gavo dvi telegramas. 
Viena patvirtino Bielerį 
Frankfurto įgulos vado 
pareigose, kitoj buvo pra
nešama, kad Hitleris jį 
apdovanoja geležiniu kry
žiumi.

***
Gen. Eisenhoweris, 

norėdamas užbaigti gin
čą su Churchilliu, prane
šė jam, jei sąlygos bus 
geros fronte, tai greitins 
veržimąsi pirmyn ir... 

DIRVA 1967 metams
TIKTAI $10

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja

šia pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 
nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.

šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 
ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai,

DIRVA 6907 Superior Avenue CIeveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, CIeveland, Ohio 
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Pavardė, vardas ...................................................................

Adresas ...................................................................

Miestas ........................ Vabt................ Zip..............

Berlynas galės būti vie
nu svarbiausių objektų. 
Bet toks atsakymas ang
lų nepatenkino ir Chur- 
chillis telegrafavo įWa- 
shingtoną reikalauda
mas sąjungininkų šta
bams susirinkti išdisku
tuoti Eisenhowerio stra
tegiją. Stalino telegrama 
buvo sukėlusi rimto įta
rimo. Stalinas pasakė, 
kad svarbiausioji ofen
zyva centrinės Vokieti
jos link bus pradėta ge
gužės vidury, bet jis nie
ko nesakė,kada bus pra
dėta antraeilė ofenzyva 
Berlyno kryptimi. Tad 
atrodė, kad reikia sku
bėti užimti Berlyną.

Churchillis galvojo, 
kad sąjungininkų vyriau
siųjų štabų viršininkai 
turi duoti Eisenhowe- 
riui tuo atžvilgiu nuro
dymų.

Amerikiečių vyr. šta
bo viršininko gen. Mar- 
shallo atsakymas pasta
tė galutiną tašką disku
sijoms. "Kokia bebūtų po
litinė ar psichologinė 
nauda užimant Berlyną 
pirm rusų, nereiktų už
miršti mūsų karinių 
tikslų, kaip tai sunai
kinimas ir išardymas vo
kiečių armijos jėgų".

Ir Marshallas savo 
pranešime toliau rašė, 
kad dabar nėra laiko stu
dijuoti Berlyno užėmi
mą. Sąjungininkų verži
masis Vokietijoje toks 
greitas, kad negalima pa- 
taisyti operacijos proble-
mų ir jis siūlė be jokių 
rezervų priimti vyriau
siojo vado Eisenhovverio 
nutarimus. "Tik vienas
Eisenhoweris gali žino
ti, kaip vesti kovą ir iš
naudoti susidariusią pa
dėtį".

Eisenhoweris galvojo, 
kad Berlyno užėmimas 
yra labiau politinis ne
gu karinis dalykas. Ba
landžio 7 jis telegrafavo 
Marsahllui: "Jei kuriuo 
momentu pasitaikys pro. 
ga su mažais nuostoliais 
užimti Berlyną, mes tai 
padarysime". Bet rusai 
buvo arti sostinės ir Ei- 
senhoweris galvojo, kad 
būtų klaidinga iš kariško 
taško Berlyną statyti 
svarbiausiu objektu. Bet 
jei sąjungininkų vyriau
sias štabas nuspręstų, 
kad Berlyno užėmimas 
yra svarbus dalykas, tai 
jis sutinkąs pakeisti sa
vo operacijos planus.

Kitą dieną panašų pra
nešimą Eisenhoweris pa
siuntė Montgomęriui. 
Šis jo prašė papildomai 
dešimt divizijų, kad ga
lėtų žygiuoti į Berlyną, 
bet Eisenhoweris atme
tė prašymą.

Taip dalykams vys-

SIŪLOM ĮSIGYTI YPATINGĄ

KALĖDINĘ DOVANĄ!
Stovyklinių Dainų Plokštelę — "LAUŽŲ AIDAI" . 

(kaina 4 dol.)

Clevelande galima Įsigyti:
DIRVOJE
6907 Superior Avenue
CIeveland, Ohio 44103
SAMAS JEWELRY krautuvėje 
821 East 185th Street
CIeveland, Ohio 44119

Kituose miestuose galima Įsigyti lietuvių krau
tuvėse, arba rašant platintojui:

R. MINKŪNUI
1359 Elwood Avenue
CIeveland, Ohio 44112
Tel.: 1 — 216 — PO 1-2398

tantis, Chruchillis nu
sprendė geriau baigti 
ginčą, kol dar jis nesu- 
skaldė sąjungininkus 
ir pranešė Roosveltui, 
kad laikąs incidentą lik
viduotu.

Tuo metu kai štabuose 
diskutavo šią problemą, 
anglų ir amerikiečių ka
riuomenė Vokietijoj žy
giavo pirmyn ir niekas 
iš kareivių nežinojo,kad 
Berlynas jau nebėra 
svarbiausiu objektu.

Dar niekad karų isto
rijoje kariuomenė taip 
greit nežygiavo pirmyn. 
Vietomis tarp dalinių vy
ko lenktyniavimas, kas 
pirmas pasieks Elbę. Ir 
visiems Berlynas reiškė 
finalą.

Anglų sektoriuje 7-to- 
ji šarvuočių divizija, su
daryta iš garsiųjų 
"dykumos žiurkių", nė 
valandėlei nebuvo su
stojusi persikėlus Rei
ną. Divizijos vadas Lyn 
įsakyme skelbė, kad vi
sų akys turi būti nukreip
tos į Elbę. Ir jo divizi
ja vidutiniai per dieną 
darė 35 km. 6-tos divi
zijos parašiutininkai, ku
rie pirmieji buvo Nor
mandijoje, buvo nuspren
dę nepasiduoti ir pirmai
siais būti Berlyne.

Centre kolosalinės 
amerikiečių jėgos irgi 
visu greitumu judėjo pir
myn. Bradley buvo pir
masis generolas Ameri
kos istorijoje, kuris va
dovavo keturioms armi
joms iš milijono karių.

Balandžio 2 d. devy
nioms dienoms praslin
kus po persikėlimo per 
Reiną, jo armijos baigė 
apsupti vokiečių marša
lo Modelio jėgas iš 325, 
000 karių, uždarant 
10,000 kv.km. maiše.Mo
delį apsupus, dabar va
karų frontas buvo at
viras ir Bradley veržė
si pirmyn visu smarku
mu .palikdamas 9-tai ir 
1-mai armijai "išvalyti" 
maišą. Jo jėgos kaip ura
ganas veržėsi pirmyn, 
ginamos iš sparnų kairė- 
je Montgomerio ir deši
nėje Devers grupių. Tas 
leido Bradley armijai 
smogti į patį Vokietijos 
centrą Leipcigą ir Drez
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deną. Niekas jau nebe
sitikėjo sutikti rimto pa* 
sipriešinimo.

Gen. William Simp- 
son rašė, kad jo vyrai 
pilni drąsos. Jie pirmie
ji pasiekė Reiną, pir
mieji įžengs ir į Berly
ną ir paskui anapus su
sitiks su rusais. Jis ne
gaišo ir stengėsi kuo 
greičiau pasiekti Hil- 
desheim, o po to projek
tavo pradėti ofenzyvą 
Potsdamo kryptimi, kad 
apsupus Berlyną. Gen. 
White su savo šarvuo
čiais buvo dar geresnėj 
pozicijoj už Simpsoną ir 
buvo išdirbęs planą už
imti Berlyną. Nuo jų sten
gėsi neatsilikti gen.Ma- 
con , užsispyręs siekė, 
kad jo pėstininkai pir
mieji persikeltų per El
bę ir žygiuotų į Berly
ną. Dar buvo ir daugiau 
konkurentų dėl Berlyno 
užėmimo. Pas visus ka
rius buvo pakilęs ūpas, 
nes buvo įsitikinta, kad su 
Berlyno užėmimu baigsis 
karas.

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN

DIE MAKERS

DIE TRYOUT

DIE BARBERS

PUNCH
FIN1SHERS

CONGRESS
TOOL & DIE

3300 Denton 
Detroit, Mich.

313 — TR 1-9202
(131-136)

WANTED JOURNEYMEN 
MODEL MAKERS 

WOOD & PLAST1C 
also

F1XTURE BU1LDERS
with job shop experience

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerances.

TOMM INDUSTR1ES
15 Mile Stephenson Area

13 46 Souter Troy, Mich.
585-1460

(133-137)
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MONTREALIO PARODA 
IR POLITIKA

Lietuvių veikėjai Ka
nadoje — A. Rinkūnas, 
St. Kęsgailą, A. Norke- 
liūnas ir R. Verbyla, tai 
ašis, aplink kurią suka
si paruošiamieji darbai 
1967 m. Lietuvių Dienai. 
Atrodo, lyg tai būtų tik 
dar vienas komitetas kas 
metai iš eilės ruošiamai 
šventei, kuriai Kanados 
lietuviai nuolat kreipė 
daug dėmesio.

1967 m. Lietuvių Die
na ypatinga ne tik tuo, 
kad ji sutampa suMon- 
trealyje rengiama pla
taus masto pasauline pa
roda, kuriai jaueilęme- 
tų daug dėmesio ir lėšų 
skiria Kanados vyriau
sybė, bet ir tuo, kad pra
matytieji lietuvių pla
tesnio masto pasirody
mai, derinami su pana
šiais pasirodymais iš lat
vių ir estų pusės, sten
giamasi padaryti paro
dos apimčiai ir jos tarp
tautinės reikšmės pobū
džiui atitinkamomis kul
tūrinėmis demonstraci
jomis. Nėra abejonės, 
kad toks užsimojimas tu
ri ir savąją politinę 
reikšmę.

Kad visa tai turi po
litinę reikšmę, matosi 
jau iš to, kad kanadiš-

k. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Jottph F. Grlbauskat 
Exccutive Secretary

4>
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kieji Montrealio parodos 
viršininkai ir atsakin
gieji pareigūnai, ne be vy
riausybės žinios, daro 
vis daugiau kliūčių, kad 
Baltijos tautų išeivijos 
pasirodymai nesutrukdy 
tų naujiems užmojams, 
Kanados vyriausybei sku 
bant tiesti bendradar
biavimo tiltus su Mask
va.

Jau anksčiau buvome 
Dirvoje trumpai užsi
minę, kad kanadiečių vir
šininkai norėtų, jog pa- 
baltiečių ’dienos’ būtų 
pavadintos tik pasima
tymais (rendez-vous), 
kad iškilmės vyktų ne 
pagrindinėje parodos 
aikštėje, bet priemies
čio stadione ir t.t.

Visais tais reikalais 
aiškinamasi, deramasi 
ne tik tarpusavyje, bet ir 
su atitinkamomis Kana
dos valdžios bei parodos 
rengimo įstaigomis. 
Koks bus tų derybų galu
tinis rezultatas, šias ei
lutes rašant dar nėra 
paaiškėję. Yra paaiškė- 
jęs tik lietuvių atstovu 
principinis nusistaty
mas — suvaržytose ir 
paniekinančiose sąlygo
se nesutinkama dalyvau
ti ir bet ką ruošti. Su

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

Buvęs VLIKo pirm. V. Sidzikauskas (dešinėje) sveikina naujai išrinktą pirmininką dr. K. Valiūną. 
Ged. Naujokaičio nuotrauka

Vliko krizės priežastys
Lietuviškoji visuo

menė buvo smarkiai iš
judinta žinios, jog Vlike 
įvyko krizė atsistatydi
nus pirmininkui Vaclo
vui Sidzikauskui ir pa
sitraukus iš posėdžio be 
jo dar ir kitiems pen
kiems nariams.

Susidomėjimą, žinoma, 
kėlė klausimas, kokia gi 
gyvybinė priežastis Lie
tuvos laisvinimo kovos 
lauke privedė prie to, 
kad "subyrėjo" ne bet 
kas, o net Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, atstovaująs 
15 lietuviškųjų partijų ir 
populiariai daug kieno 
laikomas Lietuvos tau
tos atstovybe. Frileido- 
me, kad įvykis turėjo bū
ti tiek reikšmingas Lie
tuvos laisvės aspiraci
joms, kad tautos atsto
vams nebebuvo kitos iš
eities, kaip tik garbin
gai pasitraukti iš "lais
vinimo kovos lauko" ir 
tuo būdu sukelti krizę 
Vlike...

Fo kiek laiko spaudą 
pasiekė oficialūs prane
šimai, pagal kuriuos pa
sirodė, jog tai įvyko dėl 
to, kad lapkričio 30 d. 
Vliko Tarybos posėdy
je 8 balsais prieš 6 bu
vo nutarta laikyti ne- 
svarstytina rezoliucija, 
kuria turėjo būti pa
smerkti ir iš Vliko pa

tam tikrais rezervais 
tam nusistatymui prita
ria latviai, o estai, be
siruošią pasirodyti savo 
gimnastikos menu, sako, 
gerai bus ir stadione...

Gal kam ir atrodo, kad 
Lietuvių Dienos ruoši
mas ir tame darbe su
tinkamos kliūtys yra 
antraeilės reikšmės, bet 
čia galima įžiūrėti jau 
visiškai rimtos ir svar
bios politikos pradus ir 
jiems spręsti reikėtų mū
sų vyrams rimtos pagal
bos.

Gera turėti draugų ir 
užtarėjų Korėjos ar Ja
ponijos vyriausybių 
sluoksniuose. Būtų dar 
geriau, jei kas rimtai jų 
paieškotų ir čia pat — 
Kanadoje. Kanados lie
tuvių ligišiolinės pas
tangos virsta principinio 
pobūdžio politiniu darbu, 
kuriam atlikti neužtenka 
vienokių ar kitokių pata
rimų, o reiktų labai rim
tos talkos.

RAIMUNDAS MIEŽELIS

šalinti du valdybos na
riai Algis Vedeckas ir 
Bronius Bieliukas.

O jie turėjo būti pa
smerkti ir pašalinti dėl 
to, kad jie kaip svečiai 
dalyvavo lapkričio 19 d. 
New Yorke įvykusiame 
Santaros-Šviesos viešai 
visuomenei paskelbtame 
simpoziume Carnegie 
Endownment salėje, ku
riame "vyko dialogas su 
Sovietų Sąjungos parei
gūnu" ir kad nei A. Ve
deckas nei B. Bieliukas 
"nereagavo vietoje, kas 
nesuderinama su jų pa
dėtimi Vlike".

Išvertus šiuos reikš
mingus žodžius į pap
rastą ir suprantamą lie
tuvių kalbą visas šis 
"garsus" įvykis, pa
veikęs visą Lietuvos lais
vinimo kovos- organi
zaciją, buvo tik toks:

Lapkričio 19 d. San
taros-Šviesos New Yor- 
ko skyrius suruošė Dis
kusijų Ratelio Fopietę, 
į kurią per visus lietu
viškuosius laikraščius 
dalyvauti buvo kviečia
mi visi besidomį. Fopie- 
tės pirmoje dalyje dr. Vy
tautas Kavolis skaitė pa
skaitą, o po pertraukos, 
antroje dalyje įvyko jau
nimo simpoziumas te
ma "Apie žodžius į tau
tą", kuriame dalyvavo 
Ramūnas Girnius (iš 
Bostono), Skirmantė Ma- 
kaitytė (iš New Yorko), 
Romas Misiūnas (iš 
Yale universiteto, New 
Haven), Antanas Sau- 
laitis, S.J. (iš Bosto
no), moderuojant Vincui 
Rasteniui (iš New Yor
ko).

Visiems simpoziumo 
dalyviams pasisakius, į 
diskusijas įsijungė ir 
klausytojai (kurių buvo 
virš 30). Šioms bend
roms diskusijoms kryps
tant į pabaigą, netoli Sau
liaus Šimoliūno (tuome
tinio Santaros - Švie
sos New Yorko skyriaus 
pirmininko) publikoje be
sėdįs dr. L. Vladimiro- 
vas, Jungtinių Tautų bib
liotekos vedėjas Šimo- 
liūnui pareiškė norįs 
diskusijose tarti žodį. 
Saulius Šimoliūnas, pa
prašęs balso iš simpoziu
mo moderatoriaus V. 
Rastenio ^rumpai pareiš' 
kė, jog būtų įdomu iš
girsti, kaip dr. Vladi
mirovui atrodo mūsų dis

žvelgti į mūsų tauto s da
bartinę padėti ir ryškus 
jaunosios kartos užsian
gažavimas nepaliauja
mai kovai prieš rusišką
jį okupantą. Dr. L. Vla- 
dimirovo pasirodymui 
niekas iš klausytojų ne
suteikė jokios ypatingos 
reikšmės ir neįžiūrėjo 
tame Lietuvos laisvės 
kovos fronto subyrėjimo 
motyvų.

Kitaip tačiau reagavo 
į šį menką įvykį Dar
bininko redakcija. Lap
kričio 22 dienos Darbi
ninko pirmame puslapy
je juodomis raidėmis su
keliamas aliarmas klau
siant "Ką daro Vlikas?" 
Šiuo pavadinimu išspaus
dintame straipsnyje ra
šoma, kad kažkokie žmo
nės skambino redakci
jai .ir su "nustebimu mi
nėjo"* kad buvo duotas 
balsas Vladimirovui, ku

kusijos apie "žodžius į 
tautą".

Simpoziumo modera
torius V. Rastenis išreiš
kė nuomonę, kad gal dr. 
Vladimirovui nebūtų pa
togu kalbėti tokiame su
sirinkime, bet jeigu jis 
nori, tai tuomet jis turi 
balsą. Fonas V. Raste
nis šių atveju nei nega
lėjo spręsti, ar balsas 
duotinas ar ne, nes sim
poziumą surengusios or
ganizacijos pirmininkas 
jau savo pastatytu klau
simu dr. Vladimirovui 
buvo tai įvykdęs. Tad ir 
Lietuvos Laisvės Komi
teto išvada, kad "Lietu
vos Delegacijos Faverg- 
tųjų Tautų Seime nario 
(suprask p. V. Rastenio 
— r.m.) laikysena... yra 
nesuderinama su Delega
cijos nario padėtimi" 
yra visiškai klaidinga 
ir V. Rastenis "kaltina
mas" ne už savo kaltę.

Savo žodyje dr. L. VIa 
dimirovas kalbėjo nuo
saikiai ir mandagiai, pa
reikšdamas, kad jam gai
la, jog išeivijos lietuviai 
taip neigiamai vertina 
visą Lietuvos gyvenimą, 
nes padėtis ten yra stip
riai pasikeitusi nuo Sta
lino laikų, kurių metu 
daug kas yra nukentėję, 
kad jo siunčiamos kny
gos nueina, kad reikė
tų nebijoti kultūrinių mai
nų, bet, žinoma, iš jų 
gal ir nebūtų galima vi
sai išjungti ir tam tik
rų politinių momentų. Fo 
šių dr. Vladimirovo pa
reiškimų simpoziumo 
moderatorius V. Raste
nis iškėlė daug faktų, 
kurie paneigė eilę dr. 
Vladimirovo teigimų, 
ypač apie galimybes pa
siųsti išeivijoje išleis
tas knygas ir periodiką. 
Greičiau reikia pripažin
ti, kad čia viskas gauna
ma kas yra Lietuvoje, o 
tenai iš čia beveik nie
ko. Buvo patikslinta dr. 
Vladimirovo terminolo
gija — išeivijoje mes 
nežinome "tarybinių lie
tuvių", o tik Lietuvos lie
tuvius. Kadangi diskusi
jos jau buvo ir taip be
veik išsekusios, po šių 
V. Rastenio pastabų sim
poziumas užsibaigė.

Klausytojai, dalyvavę 
simpoziume, kiek teko 
girdėti, buvo patenkinti, 
nes buvo išreikštas są
moningas išeivijos lietu
viškumas, sugebėjimas 
drąsiai ir atvirai pa

ris "yra Lietuvą paver
gusios Sovietų Sąjungos 
pareigūnas J. Tautose" 
ir "su nustebimu minė
jo, kad susirinkime daly
vavę Vliko Valdybos na
riai B. Bieliukas ir A. 
Vedeckas neparodė jo
kios reakcijos".

Šis Darbininko redak
cijos aliarmas su įvai
riais "pagražinimais" ir 
"papildymais", kad dr. 
Vladimirovas skaitė pa
skaitą vietoj dr. Kavolio, 
kad dr. Vladimirovas 
kartu su Vliko nariais 
buvo simpoziumo daly
vis ir t.t. , plačiai pa
sklido lietuvių visuome
nėje.

Santaros - Šviesos 
Centro Valdybos vice
pirmininkas A. Gurec- 
kas savo pareiškime 
Darbininko redakcijai 
(išspausdintam Darbi
ninko lapkričio 29 d. nu
meryje) pabrėžė, kad 
Darbininko toli einan
čios išvados neturi 
pagrindo, nes pagrindi
nė prielaida, kad dr. Vla
dimirovas yra Sovietų 
pareigūnas, yra klaidin 
ga.

Fanaši reakcija buvo 
išreikšta ir Naujienose 
lapkričio 30 d. Apžval
gų skyriuje.

Naujienos tame pačia
me straipsnyje tačiau 
iškėlė klausimą ; "argi 
Santaros - Šviesos sky
rius taip labai interesuo
jasi bibliotekomis, kad 
jisai kviečia į savo susi
rinkimus specialistą bib
liotekininką?" Į šį klau
simą atsakė, tuo pačiu iš
ryškindamas kokiu būdu 
simpoziumo klausytojų 
tarpe buvo dr. L. Vladi
mirovas, laišku Naujie
nose gruodžio 7 d. San
taros - Šviesos Centro 
Valdybos vicepirminin
kas dr. Jonas Valaitis: 
"Santaros-Šviesos New 
Yorko Skyriaus Vadovy
bė Vladimirovo įpaskai- 
tą nekvietė. Visos paskai
tos organizuojamos Car
negie Ęndownment salė
je Manhattan yra viešos 
ir kiekvienas gali jose 
dalytauti"

Kad šis visas dabar 
jau labai "garsus" įvy
kis buvo tikrai nedidelio 
dėmesio vertas faktas ir 
kad jis tikrai neturi jokių 
implikacijų Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjun
gą nepripažinimui tarp
tautinėje plotmėje, pa
rodo ne tik salėje buvu
sių Vliko narių "neparo- 
dymas jokių reakcijų" ne 
tik kad pristačius rezo
liuciją Vliko Tarybai pa
smerkti A. Vedeckąir B.

(Nukelta į 4 psl.)
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Vliko krizės priežastys.
(Atkelta iš 3 psl.)

Bieliuką ji pralaimėjo, 
bet ir nuosaikesnėje 
spaudoje ir visuomenės 
sluoksniuose kilęs neri
mas ir nusistebėjimas to
kia greita Vliko "krize” 
dėl tokio masto įvykio. 
Dirvos gruodžio 8 d. nu
merio vedamajame ra
šoma "... pasakykit,ar 
Vladimirovo,. Bielaga- 
rečkos ar Petrovo ar ko' 
kio kito pasirodymas vie
šai visuomenėje paskelb
tame ir viešai prieinama
me susirinkime turėtų 
būti Vliko krizės prie
žastimi? Jei taip, tai kur 
mūsų pagrindinių orga
nizacijų nugarkaulis, jei 
taip lengvai ir taip greit 
prieš tokius "įvykius” 
griūvama?... Tačiau 
kaip ten bebūtų, stai
gus Vliko pakrikimas 
atrodo, jau apgailes
taujamas ir tuose jo 
sluoksniuose, kuriuose 
pirmojoj eilėj tie pakri
kimo ženklai pasireiš
kė".

FEMALE HELP

GENERAL DUTY NURSES for an 
active accredited well equipped 64- 
bed hospital in a qrowin^ lown, pop- 
ulation 3,500. Centrally located be- 
tween major cities. Eull maintenance 
available in a new residence, $35,00 
per mounth. Albert.1 Registered Nur
ses salary $3 60.00 - $ 42 0.00. com
mensurate with experience. Excel]ęnt 
personnel policies and vvorking condi
tions. Apply: Director of Nursing, 
Brooks General Hospital, Brooks, 
Alberta. (134-140)

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN
COLI) HEADER SĖT UP MEN

Open die experience required , steady 
work. Belter than average fringe ben
efits. Excellent working conditions.

DEARBORN THREAD ROLLING CO.
Subsidiary of Solar Machine 

Products Co.
3 4 364 Goddard Rd.

Romulus, Mich.
(137-139)

Ir tikrai kyla klausi- • 
mas, kaip galėjo įvykti, 
kad vienos lietuviškos iš
eivijos organizacijos 
vieno skyriaus sureng
tas simpoziumas gali 
pasidaryti "įvykiu" — 
tiek paveikusiu pagrin
dinę Lietuvos laisvinimo 
organizaciją?

Kodėl taip įvyko t tam 
tikrų spėliojimų patiekia 
Naujienos gruodžio 6 die
nos numeryje, aprašyda- 
mos Vliko Tarybos lap
kričio 30 dienos posė
dį. Tarybai pateikus re
zoliuciją pašalinti Ve- 
decką ir Bieliuką "buvo 
diskusijos, paskui balsa
vimas. Aštuoniais bal
sais prieš 6 rezoliuci
ja tapo atmesta. Tarp 
tų 6 buvo ir V. Sidzi
kausko balsas.

Vaclovas Sidzikaus
kas tada pareiškė rezig
naciją iš Vliko pirmi
ninko pareigų.

Inspiraciją "apvalyti" 
Vliką nuo tam tikrų as
menų davė Darbininko 
redakcija, atseit, J. Bra
zaitis,"frontininkų" dva
sios vadas.

Su juo, aišku, buvo su
sitaręs Sidzikauskas. 
Kai jų planas nepraėjo, 
tai jisai pasitraukė, 
nors apie Sidzikausko nu
sistatymą rezignuoti jau 
buvo kalbama daugiau, 
kaip metai laiko.

Prie to galima prijung
ti dar keletą faktų. V. 
Sidzikauskas rugsėjo 8 
dienos Vliko poėdyje ga
lutinai pranešė, kad jis 
"dėl asmeniškų priežas
čių" sekančio Vliko sei
mo metu, kuris šaukia
mas gruodžio mėn. 10-11 
d., pasitrauks iš Vliko 
pirmininko pareigų ne
išbuvęs pilnos kadenci
jos. "Nepriklausoma

UNIROYAL U.S. RUBBER
DETROIT, MICH.

ELECTRO-MECHANICAL TECHNICIAN
Imm.rfiot# opening in our produet davslopm«nf mechanieol- 
• nginenrinp ąroup for on «l<>ctro-mechonieol ♦nrhnicion wtfh 
■ minimum of 2 yr«. <sxperi<jnc» in olaetro eonfrol wr>rt for 
prototypo npuipment. Somn •>lee+ronic» «xperienen he
helpful. Intoresting, voried ns^ignmsnft, Evening engin.eriną 
jfurlenf eontirforntf.

DĖVELOPMENT MACHINISTS
ImmndintA opening* for oll ornund mnrhinish—-fiir wgr|t In 
our prorfi.iof d»ivelopment machine »hop. Infore^tina, rhfllleng- 
ing worlc on profotype eguipment. Day «hift.

K. W. Dawson

UniRoyal U.S. Rubber Tire Co.
6600 E. JFFFFRSON

DfTBOlT, MICH. - 567-3660
Arr Eniutl Onnorfunitv (m|ilnv«r

Process Engineer
Long range requirements in Power Systems Division have 
created openings for process engineers. Minimum of 3 
years of process engineering experience in manufacture 
of laminated hard core transformers, mefhods, time study 
or P.B.S. experience in hard core transformer production. 
Degree or non-degree vvith comparable experience. Reloca- 
tion and liberal benefit program. Send resumes to: J. N. 
Balog, Manager Salaried Employment.

&
Hrcre/c

Galion, Ohio 44833 
Subsidiary of United Ufilities

An equal opportunity employer

WANTED
★ TOOL & DIE MAKERS
★ AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SETUP
★ STOCKMOVERS
★ DRAFTSMAN & APPRENTICE DRAFTSMAN 

HIGH SCHOOL GRADUATE WITH EXP. IN 
TO.OL DESIGN PREFERREI)

Exccllent \vages. fringe benefits and \vorking conditions 
Will be interviewing from 8 to 5 Mondav through Friday. 
Tuesday and Wednesday evenings imt ii 7 P. M.

APPLY
BUCHANAN METALFORM 

PRODUCTS, INC.
216 S. POST RD. BUCHANAN. MICH.

An Equal Opportunity Employer
(130-136)

Lietuva" tą faktą komen
tavo porą kartų, o spalio 
26 dienos numeryje net 
įdėjo Sidzikausko nuo
trauką su parašu "Atsi
statydinęs Vliko pirmi
ninkas, V. Sidzikauskas 
susirūpinęs žiūri, kas 
bus naujas Vliko pirmi
ninkas? ”

O štai dabar, lapkri
čio 30 d., tik pusantros 
savaitės likus iki Vliko 
seimo, kurio metu jis bu
vo apsiskelbęs pasitrauk
siąs dėl "asmeniškųprie
žasčių", V. Sidzikauskas 
randa jau kitą priežastį 
ir pareiškia iš pirminin
ko pareigų pasitraukiąs 
"dėl dialogo su Sovietų 
Sąjungos eksponentu" 
(jau nebe su pareigūnu) 
ir "Vliko narių nereaga- 
vimo". Ši priežastis ži
noma daugiau patriotiš
ka pasitraukti iš pareigų 
negu vien "dėl asmeniš
kų priežasčių"... Kad ta 
pačia proga kilo ir Vliko 
krizė, tai jau turbūt 
smulkmena...

Krikščionių Darbinin
kų atstovo Vlike V. Vai
tiekūno patiektos rezo
liucijos pašalinti Algį 
Vedecką ir Bronių Bie
liuką ir Darbininko re
akcijos priežastis yra 
ta, kad susidarė proga 
atsiskaityti su kai ku
riomis Vliko grupėmis, 
kurios , paskutinį kartą 
renkant naujus Vliko Val
dybos narius .pabalsavo 
ne už jų statytą kandi
datą....

Liepos mėnesį Vliko 
Tarybos posėdyje ren
kant du naujus narius,V. 
Sidzikauskas ir frontinin
kai pasiūlė kandidatais 
Romą Kezį ir Algirdą 
Budreckį. Krikščionių 
demokratų atstovai Vli
ke, kad rinkimai būtų 
rimtesni ir demokratiš- 
kesni, nes buvo renka
mi du Valdybos nariai, 
pasiūlė dar ir trečią kan
didatą — Algį Vedecką. 
Rinkimus laimėjo Algir
das Budreckis ir ...Algis 
Vedeckas, o Sidzikausko 
ir frontininkų kandidatas 
Romas Kezys liko neiš
rinktas. Tuo nepaten
kinti liko Brazaitis, Si
dzikauskas ir Kezys.

O dabar taip pasitaikė, 
kad Algis Vedeckas buvo 
tame "garsiajame" su
sirinkime ir "nereaga
vo"! Auksinė proga fron
tininkams pašalinti iš 
Vliko Algį Vedecką, 
krikščionių demokratų 
žmogų, na ir dar priedu 
Bronių Bieliuką, kuris ir
gi nėra vienas iš nuolan
kiausių Vliko narių, o be 
to galima tuo būdu gero
kai užvažiuoti ir Bieliu- 
ko Vlike atstovaujamai 
Rezistencinei Santarvei, 
kurios kai kurie vadovai 
kritiškai pasisako apie 
Vliko narių darbus.

Darbininko redakcijai 
(Juozui Brazaičiui) viso
je šioje aferoje buvo dar 
kaip ir "frosting on the 
cake" tas faktas, kad čia 
buvo įvelta Santara - 
Šviesa, kurią jis mėgs
ta kiekviena proga, nežiū
rint kiek ji teisinga ar 
ne, "meiliai" paminėti. 
Nemanome tačiau, kad ši 
lietuviškąją visuomenę 
kiršinanti ir dėl niekų 
skaldanti veikla yra ypa
tingai naudinga. Nelabai 
su Darbininko rėksmin

Vietoj sveikinimų... paminklas 
kritusioms dėl laisvės

Artėja Kalėdų šven
tės. Gyvieji pasikeisi
me sveikinimais ir dova
nomis. Tačiau ar pagal
vojome, kaip ir kokiu 
būdu prisiminsime mūsų 
tautos vaikus - brolius 
ir seseris, kritusius už 
mūsų tėvynės laisvę? Tė
vynėje juos prisimins ar
timieji ir kiekvienas do
ras lietuvis maldoje, 
gaudžiant Kalėdų ryt
mečio varpams, slaptai 
aplankys miško kalne
liuose, palaukėse ir pa
kelėse supiltus partiza
nų kapus ir juos papuoš 
kukliais žaliuojančių 
lietuvos miškų eglių vai
nikais. Namie likusi ko
vojanti tauta savo sūnus 
ir dukras prisimins šir
dimi ir meile bei pasi
ryžimu kovą už laisvę 
tęsti iki laisvės rytme
čio. Tai bus vienas iš 
prasmingiausių sveiki
nimų tėvynėje pasiliku
siųjų.

O kokį sveikinimą 
mes, laisvo pasaulio lie
tuviai, pasiųsime Neži
nomam Lietuvos Parti
zanui. Kuo mes prisi
minsime brolį ir sesu
tę žuvusius už laisvę?

Būtų tikrai prasmin
ga ir kilnu, kad mes 
kiekvienas šių švenčių 
proga, vietoje įprastinių 
sveikinimų artimie
siems, keletą dolerių au
ką pasiųstume Lietuvių 
Fondui, į Lietuvos Ne
žinomojo Partizano Ina. 
šą. Lietuvių Fondo idė
ja ir yra išugdyti naujas 
generacijas, kovojan
čias už Lietuvos laisvę 
laisvame pasaulyje. Pri
simindami kritusius už 
laisvę ir didindami Lie
tuvos Nežinomojo Parti
zano Įnašą drauge jun
giamės į vieną didįjį 
sveikinimą tiems, kurie 
kovojo ir žuvo, kad Lais
vė gyventų. Gal gražes
nio ir prasmingesnio 
Jiems mes ir rasti ne
galėtume, kaip tik Jų at
minimą nuolatos prisi
mindami ir sekdami jų 
idealo.

Ir štai kaip kukliai, 
bet drauge ir didingai 
skamba Rochesterio Uni
versiteto profesoriaus 
dr. Antano Klimo tam 
tikslui skirti žodžiai:

"Siunčiu Lietuvių Fon
dui 10 dol. čekį. Prašau 
tai įrašyti į Lietuvos Ne - 
žinomo Partizano Įnašą. 
Tai darau visos šeimos 
vardu, vietoje kalėdinių 
sveikinimų pažįsta

miems. Kad taip daugiau 
žmonių padarytų, tai gal 
Lietuvos Nežinomo Par
tizano Įnašas greičiau 
išaugtų į tikrai didelį įna
šą. Tai būtų geriausias 
paminklas mūsų kritu-

siems broliams".
Susimąstykime. Argi 

ir mes negalėtume pri
sidėti prie šio didžiojo 
kritusiems už laisvę bro
liams paminklo statymo 
darbo?...

Lietuvių Fondo adre
sas: 6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III., 
60629.

Jurgis Janušaitis

JUmy Ckistmae
T. CLAIR 
AVINGS

ASSOCIATIOA

GREETINGS and BEST WISHES
J U D G E

ANTHONY A. RUTKOV/SKI
MUNICIPAL COURT

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

RICHMAN BROS.

II S T O R E S IN G R E A T E R

CLEVELAND

NOW OPEN AT SEVERANCE CENTER
AND THE

R I C H M O N D M A L L

gu viešumu sutinka ir vi
sa eilė nuosaikesniųjų 
frontininkų, ką puikiai pa
rodė šių metų Dainų Šven
tės metu įvykęs Lietuvių 
Fronto Bičiulių suvažia
vimas Chicagoje ir kai 
kurių tos organizacijos

vadovaujančių asmenų 
darbai, kuriuos Darbi
ninkas sąmoningai nuty
li...

Tad ir kyla klausimas, 
ar ši lietuviškąją visuo
menę į du visai skirtin
gus polius skaldančioji 
akcija, Vlike sukeltos 
krizės, vyksta iš tyro pat
riotiškumo ar pigaus par
tiškumo.

Čia galime tik išreikš 
ti viltį, kad po šio ne
lemto įvykio persiorga
nizavusi Lietuvos lais
vės kovos organizacija 
bus stipresnė savo vidu
je, nepasiduos taip leng
vai vidinėms politinėms 
intrigoms ir pajėgs sa
vo veiklą vystyti kartu 
su jaunąja karta, vedina 
pagrindinių Lietuvos ir 
lietuvių tautos siekimų.

GREETINGS and BEST WISHES

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTgTANDING

19 6 7 OI.DSMOBII.E EVER IJIII.T

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

BILL’S SHOES
SCIENTIFIC FITTING

O U B 3 9 th Y E A u
Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES

KENTUCKY CENTRAL LIFE 
and ACCIDENT INSURANCE 

COMPANY
L. -J. LOGAN. Manager

Superior Bldg. PR 1-7871

GREETINGS and BEST WISHES

HILL TOP REALTY, INC.

5088 Mayfield Rd.

HI 2-0700
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Poeto ir dailininko koncertas
Brangokas, bet teigiamas 

ryžtingumas išleisti šiandien 
gražias ir dailininkų iliustruo
tas knygas gali tik džiuginti 
kiekvieną jau apretėjusį lietu
vių bibliofilą. Ne vien Marius 
Katiliškis kartą man gyrėsi pa
sididžiuodamas, kad pats Dievas 
jam davė pagalbai kultūringą 
leidėją, Terros Vladą Civinską, 
kuris žino ir moka parinkti ge
rą dailininką knygai pagražinti. 
Man pačiam, pavyzdžiui, nekaip 
tepavyko su pirmaisiais politi
nių raštų tomeliais, ir visa tai 
atsitiko tik dėl neturto, dėl do
lerinio skurdo dolerių karalys
tėje.

Kitiems pasiseka dauggeriau, 
ir visa tai eina lietuvių esteti
nės kultūros kėlimo garbei. Ži
noma, vis šykščiai ir su žiau
riausiais apsiribojimais. Ir An
tano Rūko "Mano tautos istori
jai", berods, Vytauto Sauliaus 
studija puikiai atliko ofsetinę 
talką, bet leidėjai terizikavo tik 
300 egzempliorių, matyt, iš 
anksto teisingai įsitikinę, kad 
Amerikos lietuvių "milijono" 
masėje tu daug nepasišvaisty- 
si net ir su gražutėliausia kny
ga.

Ak, vis dėlto debesys temdo 
mano džiaugsmų saulę. Ne tik 
dėl to, kaip jūs šiaurėje sako
te, kad dabar žiema atėjo. Dau
giau dar tasai jau senovės filo
sofų išgyventas skausmas, ži
nant ir matant, kaip didingas 
žmogiškojo užmojo šauksmas 
dažnai tearliepia tik silpnu iš
pildymo aidu, ir mūsų daugeli 
vis prarajos skiria tarp sva
jonių ir jų išsipildymo.

Visi tai žinote ir todėl gal 
suprasite mano skausmą. Bū
čiau perdaug nesąžiningas, nu ■ 
slėpdamas įspūdį, kad Antano 
Rūko Lietuvių Tautos Istorija 
baltomis eilėmis jambiškai iš
gyventa ir ne visur taisyklingai 
surašyta, žinomo pajėgaus dai

lininko iliustruota, vis dėl to bu
vo tragiškas nesusipratimas.

Tiesa, istorijoje apstu tam tik
ro skiedaus lyrizmo. Deja, dau
giausia vis tokio jau žinomo, 
ankstyvesniųjų mūsų rašytojų — 
Borutos, Krūmino, Veličkos, 
Miškinio bei kitų "liaudininkų" 
- gausiai išvartoto ir apdėvėto. 
Ir užvis tragiškiausia, kad epo
pėjos autoriui nepavyko išryš
kinti jokios įdomesnės fabulos 
surasti originalesnių motyvų ar 
savitai pagilintos emocinės bei 
intelektualinės manifestacijos, 
nei kristalinės stiliaus formos, 
nei tų upeliūkščių skambaus čiur
lenimo. Rūkas būna tirštesnis 
kaip dramaturgas, net kaip be
letristas ar kritikas. Poezijoje 
jis per blankus ir palaidas, kaip 
migla...

Ne knygos įvade, bet pačioje 
poemoje kartą jis pasisako: "Aš 
šią istoriją rašiau toli nuo Lie
tuvos ir pasiilgęs sunkiai, sle
giamai"... Taip, tatai iš tikrų
jų matyti. Ilgesys didžiulis, bet 
viskas sunku, prislėgta, net iš
plota - ir simetrijos, ir kalba, 
ir mintis, ir eiliavimas, ir žo
džių čiurlenimas per nenutekin
tus akmenis.

Pusėtinai nemėgčiau nepra
šytų patarimų, ir dabar jau bū
tų per vėlu autoriui patarti. Bet 
jeigu kada vėl gaučiau įkvėpi
mo panašiai Istorijai rašyti 
(kaip per anas vaikystės atosto
gas, kurios niekad nebepasi
kartos), tai rašyčiau ją tik pro 
za, žūtbūt supinčiau nors kiek 
dominančią fabulą, pasakojimo 
fokusą nukreipdamas 8-14 metų 
berniukui ar mergytei. Ir rašy
čiau ne sunkiai prislėgtas, bet 
pagal išgales grakščiai, leng
vai ir drauge paprastai. Tegu ir 
su mažesniu nedisciplinuoto ly
rizmo antplūdžiu, bet atkakliai 
stengdamasis nuotykius taip iš

BRONYS RAILA

gyventi, kad kartu su skaityto
ju pajėgtume katarziškai pakel
ti ne tik mūsų tautos likimo tra
giką, bet ir prasmę toliau ken
tėti lietuviškame kailyje.

Tik kalbėdamas apie rūsčius 
labai senos ir nerašytos istori
jos laikotarpius, vistiek dar 
vengčiau panaudoti, pvz., mūsų 
poeto tokį palyginimą,kad "šven
tų senovės raštų išmintis -akis 
už akį" vis tebeglūdi žmogaus są • 
monės gelmėse, "kaip sąskaita 
neapmokėta"!... Sąskaitos tai 
jau rašytinės istorijos laikų po
pieriai, ypač pradėję plisti ka
pitalizmo gadynėje bei mūsų lai
kais. Tiesa, tokie buhalteriniai 
terminai, kaip "neapmokėtos są
skaitos", anot Rūko, daugeliui 
šiandien mums yra "kaip neuž
gyjančios ir pūliuojančios žaiz
dos", tačiau poemoje tokio paly
ginimo žodžiai suskamba nehe- 
rojinio epo stiliumi, bet labai 
laikraštininkiška, gal net vargin
go feljetono kalba.

Viktoras Petravičius nepagaL 
Įėjo iliustracijų Istorijai ir, 
lyg pasitaręs su autoriumi, vis 
tokių daugiausia tamsių, sunkių 
slegiamų, laužytų formų ir 
šiurkščių. Bet čia bent matyti 
dailininko tęstinumas, - vis 
to paties stiliaus Petravičius, 
vyžotas, primityvistinis, o gal 
net ekspresionistinis, kaip nuo 
"liūtų prie bažnyčios laikų". Jo 
aplamai išlaikytas ir nusisto
vėjęs stilius meninėje plotmė
je yra raiškus, nors kiek va r-- 
ginantis, bet bus suprantamas 
tų, kurie mėgsta tos rūšies gra
fiką.

Tačiau su tuo autoriaus ir dai
lininko giminystė išsiskiria. 
Vargu kada toje pačioje knygo
je poetas ir dailininkas begalė
tų pasakoti labiau skirtingom 
kalbom ir turinio suvokimu, kaip 

šioje Istorijoje. O kadangi bend
radarbiauta gausiai ir intenci
jos gražiausios, tai kartą gal 
reikėtų bent iškelti problemą, 
kaip dailininkas galėtų žiūrėti Į 
savo uždavinį -- geriausiai ilius
truoti rašytojo knygą.

Viktoras, atrodo, paskaitė po 
kelias eilutes iš kiekvieno Isto
rijos skyriaus ir, aptikęs kokį 
tapybiškai patrauklesnį sakinį 
ar žodį, čia pat išraižė jam pri
mityvų vaizdą. Raižė nepaisy
damas bendrosios poemos pras
mės, neapimdamas platesnio 
akiračio ir nesirūpindamas taik
lesne turinio išraiška, jau ne
kalbant apie piešinio bendrą ele
ganciją, kurios su poeto ilgesiu 
drauge ilgėtųsi šiaipjau mirtin
gasis knygos skaitytojas.

Štai karalius Mindaugas, ku
rį Rūkas pristato, kaip "skam
bantį vardą", "išmintingą jį Min
daugą", o Petravičius rodo jį 
dideliame piešinyje beveik visai 
be veido, lyg kokį džiunglių ra
ganių ar šmėklą, ir dar su bai
siu kardu rankoje, kad labiau no
rėtųsi tik slėptis nuo tokios "iš
minties". Kitame skyriuje poe
tas apdainuoja neramius laikus, 
kai "artojas plieniniu kardu švyt
ravo, o piovėjas sau ir žirgui 
kelią skynė ietimi", - o daili
ninkas čia pat agrikultūriškai 
užkloja lapą trim labai juodais 
veršiais ir baisingai į juos žiū
rinčia karve su milžiniškais, be 
abejo, priešistoriniais ragais.

Gi visiškas pokštas įvyksta 
vėliausios Istorijos 104-105 pus
lapiuose, į kuriuos poetas įter
pia tik tokias šešias eilutes: 
"Artojai ir grįtelninkai ir dar
bininkai išėjo prezidentais ir mi- 
nisteriais, parlamentarais, ge
nerolais ir teisėjais, viršaičiais 
ir policininkais. Artojai ir grį
telninkai ir darbininkai atkūrė 
Lietuvos valstybę..." (šis teks
tas rodo, kad čia nebėra poe
to ir neperstipraus esama is
toriko), - o dailininkas tuodu pus
lapiu iliustruoja dviem anglies 
juodumo plėmais, ant katrų vie
no apmurzintom, bet dar įskai
tomom stambiom raidėm už
rašyta "Viktoras Petravičius 
grafika", o ant kito "Linas ir 

medis"... Taip iliustruoti poe
mą ir valstybės atkūrimo idė
ją man rodos, yra absurdas.

Be abejo, rašytojo ir dailinin
ko santaringas ir sankabingas 
bendradarbiavimas meninėje 
knygoje yra paini, jautri ir sun
ki problema. Tuo sunkesnė, jei
gu kada tarp rašytojo ir dailinin
ko jų estetinės ir intelektuali
nės bangos neplevena paraleliš- 
kai.

Nuo seno žinoma ir vis tebe- 
pageidaujama, kad poetas ir dai
lininkas vienoje knygoje būtų, 
kaip duetas koncerte. Arba bent, 
kaip smuikininkas su pianistu, 
arba dainininkas su akompania
toriumi.

J ei smuikininkas scenoje gro

BUS MOKAMA PRADEDANT 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.
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ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL 60608
John J. Kazanauskas. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ

Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos
Nuo spalio mėn 17 d 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki S15.000 00 

per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

M 
F
S

ja Beethoveno sonatą, pianistas 
tuo pačiu metu neturėtų skam
binti Ravelio Bolero. Ir nepajėg
čiau nuslėpti įspūdžio, kad kai 
Mano Tautos Istorijoje Antanas 
Rūkas labai jau fortissimo iš 
visų jėgų stengiasi dramatiškai 
dainuoti Aidos arijas iš trečio
jo ir ketvirtojo veiksmo, tai 
Viktoras Petravičius, į solistą 
net nepažiūrėdamas ir vis ant 
kėdutės pasišokinėdamas gro
ja sau patenkintas saksofonu 
Dixie džazo klasikus iš 1930 
metų...

Visa tai šią gražią dovaninę 
knygą padaro tiek įdomią ir 
siurprizišką, kaip kad mes daž
nas botume patenkinti ir turėtu
me pramogų, apsilankę panašia
me koncerte.

VIESĖII1RI CRICMIE PIRKITE MIIJIJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAŪTOVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskey .... .......... 5th— $3.98
2. Asbach Uralt ........................... ...5th — $5.49
3. Imp«r+. Napoleon Vermouth ...5th— $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5. Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
6. Canada Dry Vodka ................... 5th — $2.98
7. Riccadona Vermouth ... 30 oz. Bolt. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

HJALMAR BERGMAN

KAI ŽAIDŽIA
NEGERI VAIKAI

(2)
Štai jis jau didelio žvėryno savininkas. Žvė

rynas papildomas dar dviem gražiais egzemplio
riais iš kalėdinių dovanų. Pastatomi narvai. Da
rosi įdomu. Kas bus mama? Jis pasiūlo rėksnę 
beždžionę — tai retas gyvulys, kurio kaip tik 
trūksta žvėryne. Motina mielai sutinka su sąlyga, 
kad jai bus leista ramiai tupėti savo narve. Su
tarta. Beždžionė įkurdinama po stalu. Truputį ne 
patogu, bet ramu. Be to, proga pagalvoti, nes, 
kaip žinoma, beždžionė — protaujantis gyvulys. 
Taigi ji sėdi po stalu ir galvoja apie šventes, vie 
na ausim klausydamasi, kaip žvėryno savininkas 
aiškina ir r odinė j a savo žvėris dėkingai publikai. 
Tai malonus akompanimentas sunkiam minties 
darbui. Staiga akompanimentas nutyla. Ji pakelia 
galvą. Berniukas tupi atsitūpęs prie stalo ir žiū
ri. Žiūri liūdnai, priekaištaudamas. Ir sako:

— Mama, kodėl tu nerėki?
Rėkti? Žinoma! Kokia gi rėksnė beždžionė 

kuęi nerėkia? Ji turi rėkti be paliovos. Tada ji 
išlenda iš narvo ir paaiškina, kad rėksnė bež
džionė buvo nesusipratimas. Jos niekas nelaiko 
narve kaip tik dėl baisaus rėkimo, kuris atbaido 
publiką. Užtat ji galėtų būti dramblys — ramus, 
susimąstęs padaras. Jis sutinka. Tačiau su sąly
ga, kad ji visą laiką tryps ir kuo garsiau trimituos 

jo trimitu. Juk trimituoti — mėgstamiausias 
dramblio darbas. Paskui ji turi duoti ledinukų. 
Kuo gi jis ją šers? Ir dramblys nori, kad jį šer
tų: dėl to jis turi ilgą straublį.

Vėl konfliktas. Dramblys atmetamas. Per
žiūrimi ir apsvarstomi kiti Nojaus laivo gyven
tojai. Bet dabar jis išrankus. Ima kritikuoti, nu
jaučia negera. Ji ketina sulaužyti savo pažadą, ji 
nenori žaisti. Ir, baigusi kantrybę sako:

— Juk tu nežinai, ko nori!
Jis pasižiūri į ją rimtai ir atsako ramiai, bet 

ryžtingai:
— O man rodos, kad tu, mama, nežinai ko no

ri.
Štai, gavai. Ji parausta. Gal ji tikrai nežino 

ko nori. Gal todėl, jai reikia galvoti ir galvoti. Net 
per Kūčias.

Šiaip ar taip, duoto žodžio reikia laikytis aps
kritus metus. Ji pasisodina jį ant kelių pasitarti. 
Ką jis nori žaisti? Pasakyk nuoširdžiai, mano 
berniuk! Koks žaidimas smagiausias? Jis galvoja, 
galvoja,o akys spindi vis labiau ir labiau, kol pa
galiau sušvinta kaip dvi Kalėdų žvakutės. Paskui 
apkabina rankomis jai kaklą ir šnibžda:

— Mama, gal žaiskim vilkatą?
Vilkatą? Ne taip blogai. Vilkatas baikštus ir 

tylus padaras. Jis netrimituoja, nerėkia. Tiesa, 
ėda mažus vaikus, bet dėl to dar būtų galima ką 
sugalvoti. Jis vaikšti trimis kojomis: trečią galė
tų atstoti lazda. Be to, dažnai jis pasiverčia žmo
gumi, ir tada jį galima pažinti iš niūrios išvaiz
dos ir nedidelio raišavimo viena koja. Ir viena, ir 
kita galima padaryti. Bet kaipgi žaisti vilkatą?

Tai bent klausimas! Juk visi žino. Jį perse
kioja kuolais ir akmenimis, gena iš kiemo, vaiko 

gatvėmis, kol krinta negyvas. Juk vilkatas pik
čiausias padaras iš visų, geriau su juo negalima 
elgtis.

Ne. Neįdomu. Ir negerai. Mama visai nenori 
žaisti tokio žaidimo. Netgi pasiūlymas mėtytis tik 
priegalviais nė trupučio jos nepaveikia. Juk čia 
prisideda ir moraliniai sumetimai, o tai bai
siausia. Sklido atkaklus gandas, kad kaimynų vai
kai erzinę ir persekioję vargšą šunelį be vienos 
kojos. Gandas buvo neaiškus ir gal apskritai tik 
gandas. Bet tai rodo, kur linkusi vaikų fantazija. 
O tai negerai. Ji sako:

— Tai kvailas ir biaurus žadimas. Niekada jo 
nežaisk. O vilkatų ir nėra. Įsidėmėk. Jeigu pama
tysi šunį su trimis kojomis, tai žinok, jog ten tik 
vargšas luošis, kurį ištiko nelaimė. Būk jam ge
ras. O žadimas baisiai kvailas.

Jis nučiuožia nuo jos kelių. Jauno entuziaz
mo ugnis užgeso, paliko tik pelenai, pasišlykštė
jimas ir panieka. Jisai sako:

— Bene vilkatų nėra?
— Tik pasakose, — atsako ji, — ir biaurio- 

se pasakose.
Jis galvoja ilgai, paskui klausia:
— O Kalėdų senelio irgi nėra?
Ji atsako:
— Tik pasakose, bet gražiose pasakose.
Tada jis suskaičiuoja:
— Saldainių negalima, tramvajaus negali

ma, generolo negalima, rėksnės beždžionės ne
galima, dramblio negalima, vilkato negalima, 
Kalėdų senelio nėra, saldainių nėra.

Paskui apibendrina:
— Linksmos Kūčios, mama.

(Bus daugiau)
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Detroito visuomenininkai J. Briedis ir ponia Įteikia Lietuvių 
Fondo Įgaliotiniui VI. Mingėlai (vidury) čekĮ 500 dol. sumoje, 
tuo pasidarydami LF tūkstantininkais.

Naujas LF tūkstantininkas
Malonu ir džiugu ra

šyti apie tuos žmones, 
kurie rūpinasi ne vien sa.- 
vo ir savo šeimos reika
lais, bet kurių gyvenimo, 
veiklos ir idėjų akiratis 
siekia kur kas toliau. Jei
gu laikytume Lietuvių 
Fondą lietuviškos kultū
ros ir lietuvybės išlaiky. 
mo aviliu, tai Juozą Brie- 
dį ir kitus L.F. rėmėjus 
- aukotojus ir ugdytojus,

privalėtume laikyti pa
siaukojančiomis, darbš
čiomis medaus krovė
jomis — bitelėmis. Tik 
jų dėka LF prašoko 300 
tūkst. dol. sumą ir spar' 
čiai žengia į milijoną.

Juozas Briedis š.m. 
sausio mėn. įnešė į L. 
F. 500 dol. sumą, o da
bar, 1966 m. lapkričio 5 
d., įteikė Detroito L F 
talkininkui VI. Mingėlai

Detroito Kultūros klubo pastangomis gruodžio 3 d. Lietuvių Na
muose buvo suruoštas vakaras Vasario 16 gimnazijos parėmi
mui. Nuotraukoje aktoriai suvaidinę komediją "Velnias ne boba" 
su svečiu kun. B Sugintu. Sėdi: V. Hotraitė, režisierė Z. Arlaus- 
kaitė-Mikšienė. R. Garliauskaitė, A. Gladkauskas. Stovi: V. Že- 
bertavičius, dekoratorius S. Iljesevičius, A. Pesys ir H. Dūda. 

K. Sragausko nuotrauka

GREETINGS and BEST W1SHES

KITCHEN MAID MEATS
OLD COUNTRY STYLE SMOKED 

SAUSAGE HAM AND BACON

KITCHEN
>61
63

D O W N T O W N
402 Euclid
MA 1-2560

WO l-8( 
3301 W.

W E S T
10900 Lorain

252-5393
In Sears llOth & Lorain

17301 Lorain
WI 1-7496

ĮVEST SIDE MARKET 
MAin 1-1983

IN SEARS 
Richmond Mali

IN SEARS 
Southland 

Shopping Center

SUMMIT MALL 
In Fairlawn, 

Summit Countv

PLAIN and FANCY Shop
Severence Center

GREETINGS and BEST' WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1967 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

DIRVA

KEW YOItKft I.HTUVII. VVIilj CHORO 
DffiOS IR POEZIJOS I tKAlitS

500 dol. čekį. Tuo būdu 
šiandien Ona ir Juozas 
Briedžiai įsijungė į ne
gausias LF tūkstanti
ninkų gretas.

Juozas Briedis verčia 
si nekilnojamo turto 
verslu (Real E statė), 
įdomu, ' jog visi pirkę 
ar pardavę pas jį na
mus, kaip taisyklė, 
virsta jo draugais. Jie 
tampa nuoširdžiais bičiu
liais. Panašaus draugiš
kumo iš svetimtaučių biz
nierių nesusilaukiame. 
J. B. yra žinomas visų 
lietuviškų kultūrinių už
mojų, — lietuvybės iš
laikymo, Lietuvos lais
vinimo byloje, — rė
mėjas ir kovotojas. Ta
čiau tenka paminėti, kad 
mes tokius žmones ne
mokame pagerbti. Kiti 
net bando pašiepti. Bet 
kas gi atsitiktų, jeigu vi
si atsisakytų idealizmo 
užmojų ir imtų rūpin
tis tik vien savo ir sa
vo šeimos ekonominės 
gerovės patogumais. 
Štai, bent svarbesnės J. 
B. aukos: Dainavai pa
remti — 600 dol.; Lie
tuvių namams — 200 
dol.; Lietuvių Fondui — 
1000 dol. O kur dar jo 
įnašai Balfui, Kultūros 
Fondui, Lietuvių B-nei, 
A.L.Balso Radijo Klu
bui, Tautinei Sąjungai ir 
kitoms draugijoms bei 
organizacijoms. Per vi
są laiką, atsargiai skai- 
čiuojant, J.B. lietuviš
kasis įnašas aukomis, 
apytikriai skaičiuojant, 
pasiektų 10.000 dol. su
mos. Tokius žmones tu
rėtume neužmiršti ir 
rasti būdus atitinkamai 
juos pagerbti. Be jų vi
si mūsų kultūriniai ir 
lietuvybės užmojai žlug„ 
tų. Vis tie patys auko
tojai visur matomi, vi
sų žinomi, visi į juos 
kreipiasi paramos, ir jie 
niekad neatsisako. O. ir 
J. Briedžių šeimą rasi
me visada Detroito auko
tojų sąrašuose. Jis re
mia spaudą. Išsirašo 
įvairius laikraščius ir 
žurnalus. Perka lietu
viškas knygas. Jie nuo
latos perka lietuvių dai
lininkų paveikslus ir jais 
puošia savo rezidenciją.

J. Briedis atsidūrė 
JAV kaip stovįs: be tur
to ir be šeimos. Dėl ka
ro nelaimės jo žmona ir 
dukra liko Lietuvoje. Bet 
jis ir čia šviečia gražiu 
pavyzdžiu. Po ilgų rū
pesčių ir pastangų 1961— 
1962 m. jam pavyksta at
sikviesti Amerikon savo 
mylimą žmoną Oną ir 
dukrelę Dalią. Šiandien 
Dalia jau baigusi U. of D. 
universitetą bakalauro 
laipsniu. Negana to ji, 
tame pačiame universi
tete pakviesta asistente 
instruktore chemijos 
mokslo šakoje. Tame 
pačiame U. of D. u-te 
ji ruošiasi magistro 
laipsniui. Malonu, kad 
ir ponia O. Briedienė 
įsitraukia į lietuviškąją 
veiklą greta savo vyro. J 
Briedis priklauso A.L. 
Tautinės Sąjungos Det
roito skyr. ir yra nuola- kų tarpe. Ją pralenkia 
tinis Dirvos skaitytojas 
ir rėmėjas.

VI. Saurimas

Nepaprastu pasisek i m u 
praėjo New Yorko Lietuvių 
Vyrų Choro Dainos ir Poe
zijos vakaras, įvykęs š. m. 
gruodžio 11 d., Franklin K, 
Lane mokyklos salėje. Be 
vyrų choro programoje da
lyvavo solistas J. Vaznelis 
ir poetas Stasys Santvaras.

Pirmoje koncerto progra
mos dalyje choras atliko S. 
Šimkaus "Oi broli, broli”, J. 
Dambrausko "Ulioja bite
lė”, B. Dvariono "žvaigždu
tė”, B. Budriūno "Tėvynei”, 
A. Kačanausko "Atsisveiki- 
nimą”, A. Budriūno ”Tu 
sakalėli”, J. čižausko "Anoj 
pusėj Nemunėlio”, A. Ra
čiūno ”Sudie” solo partiją 
išpildant J. Vazneliui.

Antroje dalyje "Keleivio 
daina’’ H. Schroeder, "La
bą rytą” P. W. Verner, "Į 
tėvynę grįžt norėčiau’’ C. 
Kroemer solo partiją išpil
dant J. Vazneliui. Pabaigai 
choras išpildė arijas iš ope
rų: "Demonas” A. Ruben- 
štein, "Trubadūrai”, karių 
daina G. Verdi ir ”La forza 
dėl destino” G. Verdi.

Stasys Santvaras, būda
mas ne vien poetas, bet ir 
dramaturgas, kurio paskai
tų ar deklamacijų ar savos 
bei svetimos kūrybos skai
tymo visada mielai klausy
tum, ir šį kartą užbūrė pub
liką tiek poezijos pasirinki
mu tiek jos perdavimu.

Solistas Jonas Vaznelis 
puikiai užsirekome n d a v o 
pradėdamas ”Kas išeivijos 
kelionėj lydės” V. Jakubė- 
no, "Piligrimo daina” Čai
kovskio, vėliau pilnumoj 
savo talentą išvystė atlik
damas "Laikrodis” C. Loeve 
ir ariją iš operos "Makbe
tas” G. Verdi. Aplodismen
tų buvo iškviestas kartoti.

Solistui ir chorui akom
panavo pianistė Aldona Ke- 
palaitė.

O bene pats didžiausias 
to vakaro kaltininkas buvo 
dirigentas muz. VI. Baltru
šaitis, šį chorą New Yorke 
suorganizavęs ir, deja, tai 
buvo atsisveikinimo vaka
ras su newyorkiečiais, ku
rių buvo susirinkę apie 500 
žmonių. Sužavėti progra
mos parinkimu ir jos geru 
paruošimu, klausytojai skir
stėsi namo susikaupę bei 
nusiminę, kad paskutinį 
kartą girdėjo, nes muz. V. 
Baltrušaitis netrukus išsi
kelia gyventi į Chicagą, iš 
kur jis buvo atvykęs čia 
tik prieš keletą metų.

Gaila newyorkiečiams lie
tuviams netekti ne vien 
choro dirigento, bet ir p. 
E. Baltrušaitienės, veiklios

ro vardą. Trys iš jųlie- 
tuviai (iš Trakų, Šila
lės ir Joniškio).

Nors Lietuvoj dabar 
gaminamų saldainių - 
cukrainių kokybė dar to
li neprilygsta nepriklau
somybės meto gaminių 
kokybei, vistiek Lietu
vos konditerijos gami
niai "garsėja visoj ša
ly", atseit geresni už ru
sų gaminius. Be to, irtų 
gaminių kiekiu, sako, 
"Lietuvos vartotojų ko
operacija užima antrą 
vietą broliškų respubli-

LIETUVIŠKI
SALDAINIAI

Są-
GERIAUSI...
Šešiems Sovietų 

jungos konditeriams (sal
dainių - cukrainių ga
mintojams) Maskvoj pri
pažino konditerio - meist

tik Rusijos Federacija" 
(apie 40 kartų didesnė). 
Vien vadinamosios ko- 
operacinės konditerijos 
įmonės Lietuvoj pagami
na saldainių - cukrainių 
maždaug už pusę mili
jono rublių kas mėnuo. 
Didžiumą pardavinėja 
"visoj šaly".

(ELTA)

SKAITYK IR PLATINK
D I RV 4

1966 m. gruodžio 19 d.

liko kiekviena tautybė at
skirai pasirodydama, o lie
tuvių kanklininkių būrelis, 
vadovaujamas T. Dzikienės, 
parodė savo meną.

organizatorės, kuri per 
trumpą laiką čia suorgani
zavo net keletą Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelių.

★
Gruodžio 11 dieną, Car

negie Endovvment salėje, 
New Yorke įvyko Europos 
Egzilių Moterų Kalėdų po- 
pietė-šventė, kurioje daly
vavo ir lietuvės atstovės.

Įžangos žodį tarė organi
zacijos pirmininkė jugosla- 

M. Better, programą at-vė

Kaip seniau, taip ir da
bar Lietuvos mokyklose 
nelengvai sekasi išmo
kyti mokinius gero lietu
vių kalbos stiliaus. Mo
kytojų laikraštyje yra pa
tarimų, nurodančių, į 
kokias daugelio mokinių 
sąmonėj įsikerojusias 
kalbos klaidas reiktų 
kreipti ypatingo dėme
sio. Iš ten minimų pavyz
džių 
niai 
viai 
šia 
bos
klupdavo (ir tebeklum- 
pa) dažnas iš vyresnio
sios kartos, lietuvių kal
bos mokęsis Nepriklau
somos Lietuvos mokyk
lose.

Bet viena ten parody
ta klaida išsiskiria. To
kia klaida galėjo atsiras
ti tik dabartinėse aplin
kybėse.

aišku, kad dabar ti-
Lietuvos mokslei- 

suklumpa daugiau- 
dėl tų pačių kal- 
"klastų", dėl kurių

šioje organizacijoje da
lyvauja šios lietuvės: V. 
Leskaitienė, V._ čečetienė, 
dr. I. Giedrikienė, M. Ka- 
rečkienė, G. žilionienė, G. 
Brakienė ir A. Devenienė. 
Kalėdų popietėje dalyvavo 
konsulas A. Simutis su po
nia, R. Flanagan su ponia, 
Laisvosios Europos Komi
teto Egzilų reikalams pa
reigūnas ir kitų tautų at
stovai. Viso 150 žmonių.

feč)

KITA ŠMEIŽTO SĄVOKA

Sako, vienas mokinys 
pasirodęs aiškiai nesu
prantąs šmeižto reikš
mės. Parašęs, kad "Do
nelaitis kritikuoja po
nus, šmeižia juos".

Mokinys, žinoma, ne
manė (o jei ir. būtų ma
nęs, tai nebūtų išdrįsęs 
teigti),, kad Donelaitis be 
pagrindo, tyčia prasi
manęs, prikalbėjo apie 
ponus negerų dalykų. 
Mokinys, be abejo, pripa
žįsta, kad Donelaičio 
priekaištuose, pabari
muose ar pašiepimuose

yra pasakyta apie to me
to ponus daug tiesos, 
nors tiems ponams ir ne
malonios. Kodėl, tačiau, 
šių dienų moksleiviui 
Lietuvoj tokiam nemalo
nios tiesos pasakymui pa
vadinti pasisiūlė žodis 
"šmeižia"? Tai būtų tik
rai keista, jei neprisi- 
mintumėm, kad mokinys 
bus išmokęs >taip su
prasti šmeižimą ne iš 
kur kitur, kaip tik iš da
bartinių Lietuvoj mono- 
poliškai leidžiamų laik
raščių. Tie laikraščiai 
kiekvieną jų ponams - 
bolševikams nemalonios 
tiesos pasakymą nuolat 
ir atkakliai vadina šmeiž
tu. Mokiniai ir nemoki- 
niai Lietuvoj per tiek lai
ko turėjo priprasti prie 
tos naujos šmeižto žo
džio vartosenos... Vien 
mokytojai šios naujoviš
kos klaidos nebeatitai- 
sys, jeigu ji ir toliau bus 
atkakliai skiepijama per 
kompartijos "tiesas".

Be ir ši lazda dviem 
galais. Kai mokinys ma
no, kad donelaitiška po
nų kritika yra šmeiž
tas, tai negi kitaip jis tą 
žodį supranta ir skaity
damas laikraštyje apie 
"tarybinės santvarkos 
priešų šmeižtus": jam 
tai turi reikšti, kad kaž 
kur yra tokių priešų, ku
rie pasako nemalonios 
teisybės ir apie dabar
tinius Lietuvos ponus...

(ELTA)

LIETUVOJ BUVO SUVAŽIAVĘ
r

KOMPOZITORIAI
Neseniai įvykusiame 

Lietuvos kompozitorių 
suvažiavime buvo pažy
mėta, kad sąjungoje yra 
46 nariai: 34 kompozito
riai kūrėjai ir 12 teore
tikų - muzikologų.

Suvažiavime buvo eilė 
svečių — rusų kompozi
torių, taip pat viešnia iš 
Estijos, kompozitorė L. 
Auster, kuri kritikavo V. 
Klovos naujosios operos 
muziką, ir kuriai prieš
taravo muzikologas V. 
Landsbergis, nurodyda
mas eilę gerųjų tos ope
ros elementų. V. Lands
bergis tarp kita ko pa
brėžė, kad Lietuvos kom
pozitoriams būtina plėsti 
ryšius ne tik su ''broliš
kų respublikų", bet ir su 
užsienio šalių kompozi
toriais.

Kiti kalbėtojai apgai
lestavo ir naujos V. Klo
vos operos ("Žalgirio - 
Dviejų kalavijų") ir 
naujo A. Rekašiaus ba
leto ("Gęstančio kry
žiaus") libretų - sceni
nės dramaturgijos trū
kumus. Kaip ir 
mų gamintojai 
kompozitoriai 
tavo tinkamos
(poetų - dramaturgų) tal-

kos stoką.
Operos teatro direk

torius (kompozitorius V. 
Laurušas) aiškinosi,kad 
naujų savų operų nedaug, 
todėl, esą, negalima jų 
laikyti stalčiuose: išlei
džia scenon, kas yra, 
nors ir netobula.

Filharmonijos kame
rinio orkestro vadovas 
S. Sondeckis sakė, kad jo 
orkestras beveik neturi 
originalių kamerinių kū
rinių: nKai lietuvišką mu
ziką tenka reprezentuoti 
broliškose respublikose 
ar užsienyje, mes tiesiog 
atsiduriame sunkioje 
padėtyje".

Kompozitorių sąjun
gos valdybos pirmininku 
perrinktas E. Balsys, pa-, 
vaduotoju — P. Tamuliū- 
nas, sekretorium — V. 
Paketuras. (ELTA)

kino fil- 
taip ir 

apgailės- 
rašytojų

* DIRIGENTAS KLE
MENSAS GRIAUZDE (ap
dovanotas nusipelniusio 
artisto titulu) vadovauja 
Vilniuje veikiančio Poli
technikos instituto pada
linio studentų chorui. 
Choras šį rudenį kon
certavo Lvove, Kijeve, 
Odesoj ir Minske.

(ELTA)
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Aldona ir Vytautas Ka

mantai vietoj kalėdinių 
sveikinimų šiais Jaunimo 
Metais sveikinimams skir
tus pinigus paaukojo lietu
viškai spaudai.

• Vaikų chorą organizuo
ja žinomojo Cleveland Or
chestra vadovybė.

Planuojamas 80 vaikų 
choras, dalyvaujant berniu
kams ir mergaitėms, at
rinktiems iš mokyklų penk
to, šešto ir septinto sky
riaus.

Balsų tikrinimas vyks 
sausio mėn., pirmadieniais 
nuo 4:30 iki 6 vai. vak. Se- 
vcrance Hali.

Sis "LAIVAS", vad. Swim 
Slim, bus demonstruojamas 
laivų parodoje (Mid-America 
Boat Show), kuri įvyks 1967 
m. sausio 20-29 d. Public Hali

Be šio Swim Slim, dar apie 
300 įvairių laivų bus demons
truojami toje įdomioje vasa
ros sporto ir poilsio parodoje.

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 914-6835.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoiai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Dalis publikos laisvės sukilimo minėjime Clevelande.
V. Bacevičiaus nuotrauka

SUKILIMO MINĖJIMAS
Baliai, parengimai, 

minėjimau užgožia visus 
šeštadienius ir sekma
dienius. Po du, ar netgi 
po tris, tomis poilsio die
nomis. Reikalingi ir 
prasmingi, o taip pat ir 
beprasmiai, ruošiami 
tik dėlto, kad kiti ren
gia... Ir visuomeniško 
nusiteikimo žmogus to
kio plataus ir banguo
jančio vyksmo sraute 
jau nebesusigaudo, kuris 
tų vyksmų vertingas, o 
kuris beprasmis, never
tas nei dėmesio, nei lai
ko gaišaties...

Tokios parengimų 
sriaute pasimetusio žmo
gaus mintys kamavo ne 
vieną, atvykusį į Lietu
vos Laisvės Sukilimo Mi
nėjimą, suruoštą gruo
džio 11 d. Lietuvių salė
je. Minėjimas — reikš
mingas ir užtektinai iš
garsintas, žiūrovų visgi 
nesuteikė tiek, kiek to
kiuose minėjimuose tu
rėtų būti. Tiesa, nedi-

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

PARDUODAMAS NAMAS

4 miegamieji — 1 apa
čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400. 

dėlė salė buvo apypil
nė, bet ir ne pilnutinė. 
Matėsi tuščių vietų ir 
net laisvų eilių, kuriose 
trūko paslankesnių žiū
rovų. Ypatingai mūsų jau
nimo, kuris šiame pras
mingame laisvės kovų 
minėjime buvo šykščiai 
atstovaujamas.

L. Prapuolenis kalba lais
vės sukilimo minėjime Cleve
lande.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Minėjimas pradėtas 
laiku. Tai girtina rengė
jų ir visuomenės draus
mingumo apraiška. Už
dangai prasiskyrus, Lie
tuvos Laisvės Sukilimo 
Minėjimą atidarė Alfon
sas Mikulskis, to komi
teto pirmininkas, apibū
dinęs šio minėjimo pras
mę. Susirinkusieji atsi
stojimu pagerbė žuvu
sius laisvės kovose su
kilėlius arba mirusius 
kankinio mirtimi komu
nistinės Rusijos kalėji
muose bei Sibiro tund
rose. Svečias iš Chica
gos Leonas Prapuolenis 
perskaitė anų dienų suki
lusios Lietuvos Laikino- 
sio Vyriausybės, vado
vaujamos gen. štabo pul
kininko Kazio Škirpos, 
Atsišaukimą į Tautą,pir
mą kartą paskelbtą Kau
no Valstybinio Radiofo
no radijo bangomis.

Toliau jis vaizdžiai 
kalbėjo apie lietuvių tau
tos kovas su Rusija, ku - 
rios vyksta virš dviejų 
šimtų metų, išryškinda
mas tame laike įvykusius 
didžiuosius lietuvių 
laisvės prasiveržimus.

1941 m. lietuvių tau
ta — gaivališko suki
limo banga nušlavė oku - 
panto vergiją. Deja, ji 
pateko kito, tolygaus 
niekšiško Vokietijos na
cionalsocialistinio oku
panto vergijon, nutrauku- 
sion sukilusios lietuvių 
tautos išsikovotą lais
vę ir Laikinosios Lietu
vos Vyriausybės sunkų 
darbą.

Antrojo 1-asaulinio Ka
ro vyksme, vokiečiams 
pralaimėjus karą, Lietu
vą vėl užplūdo komunis
tų gaujos. Naujose tau
tos sutemose lietuvis ne
pasimetė ir nepalūžo: jis 
prade j o didvyr i ški a u s į
partizaninį karą, vykusį

apie dešimtį metų. Lie
tuvos kovotojai, nesu
laukę jokios pagalbos iš 
laisvojo pasaulio, sudė
ję tūkstančius kovotojų 
gyvybių auką, kovą nu
traukė, bet laisvės vil
ties kibirkštis teberuse
na pavergto lietuvio šir
dyse. Atėjus laisvei at
gauti palankiam momen
tui, lietuvis ją išsikovos. 
Tikėkime, Lietuva vėlei 
bus laisva ir nepriklau
soma — tokiomis min
timis kalbėjo svečias iš 
Chicagos Leonas Prapuo
lenis.

Minėjimo antrosios da
lies programoje vyko 
Kalniškės Mūšio Bala
dės žodinis ir muzikinis 
montažas. Pasakotojo 
vaidmenį atliko Zigmas 
Peckus. Motinos vaid
menį atkūrė Violeta Ži- 
lionytė. Romas Zorska at
kūrė Partizano eiliuotą 
monologą, sukurtą Al
fonso Mikulskio. Berniu
ką ir Mergaitę, slapta 
lankančius savo žuvusio 
tėvo-partizano kapą, gra
žiai atliko Vytautas Ban- 

GREETINGS and BEST WISHES

TALIS PHOTOGRAPHY 
STUDIO

7106 Superior Avenue
HE 2-00 10

GREETINGS and BEST WISHES

VISITING BEDFORD?

STOP AND SEE OUR NE\V LOCATION

HOMK OE MOSHER—LALLY

CHEVROLET CO.
Bedford, Ohio
500 Broadway

232-2000

GREETINGS and BEST \\ IS!1ES

GOTHAM STAPLE CO.
3335 East 93rd Street

3 11-7111

GREETINGS and BEST V.TSHES

LYNDHURST HOME BAKERY
SIT’.UI .\L1ZI NG IN ABU TORTS. COOKIES 

AND PINE PASTIGUS.

5359 Mayfield Rd. 112-9360

kaitis ir Daiva Marcin
kevičiūtė. Pasakotojo 
kalba vyko su Aušros 
Barzdukaitės kankliųmu. 
zikos palyda.

Baigminę programos 
dalį sudarė dainos kank
lių orkestrui palydint, ku
rias išpildė LTM Čiur
lionio ansamblis su so
listais. Irena Grigaliū- 
naitė solo padainavo 
jaudinančią partizanų 
dainą "Sėdžiu aš pa- 
rymus". Petraitis pa
grojo dainą; harmonizuo
tą muziko L. Šimučio. 
Čiurlioniečių choras dar
niai išpildė A. Vanagai
čio maldą "Nuliūdo ka
pais apsiklojus Tėvynė" 
ir Č. Sasnausko giesmę 
"Marija, Marija", o vyrų 
choras "Kalniškės Mū
šio Baladės" finalą. 
LTM Čiurlionio ansamb
lio chorui dirigavo Al
fonsas Mikulskis, kank
lių orkestrui vadovavo 
Ona Mikulskienė, chor
meisteris Rytas Babic
kas.

Andrius Jogaudas

HELP WANTED

MACHINISTS
THE

CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportuhity Employer

(136)LABORERS
Semi-Skilled 

also FABRICATING
Helpers and 

Welders
APPLY IN PERSON 

SHIPPING DEPARTMENT 

MAY-FRAN MFG.
NU CtARKSTONE RD.

(135-136)

AMERICAN 
MONORAIL Opportunities

FORPRODUCTION
ANDMAINTENANCE ELECTRICIANS

With manufacturer of materiai 
handling equipment, permanant 
position. New 2-year union con- 
tract with excellent company 
fringe benefits. Apply in person. 

American Monorail 
1111 E. 200 ST. 486-5000
An Equal Opportunity Employer

(135-136)

--------------a—-



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Valdyba 
praneša, kad i ALT direk
torių tarybą sekančiai ka
dencijai išrinkti šie sąjun
gos atstovai: Vytautas Ab- 
raitis, Eugenijus Bartkus, 
dr. Steponas Biežis, Teodo
ras Blinstrubas, Jonas Jur
kūnas, Kazys S. Karpius ir 
Albinas S. Trečiokas.

Į BALFo direktorius są
jungos valdyba pakvietė 
Emiliją čekienę, dr. Vladą
L. Ramanauską ir Antaną 
Seniką.

• Lietuvių Tautinio Sąjū
džio vadovybė sekančiai ka
dencijai išrinkta tokio sąs
tato — Vytautas Abraitis, 
dr. Algirdas Budreckis, 
Juozas Maurukas, dr. Bro
nius Nemickas ir Jurgis Si- 
rusas. ALT Sąjungos valdy
ba linki naujai Liet. Tauti
nio Sąjūdžio vadovybei ge
ros sėkmės ir žada savo 
draugišką bendradarbiavi
mą.

• A. L. T. S-gos valdyba 
jau yra sudariusi Seimui 
rengti komisiją. ALT S-gos 
Seimas įvyks 1967 m. bir
želio 3 ir 4 dienomis Chica
goje, Sheraton Towers vieš
butyje.

ALT S-gos skyriai kvie
čiami pasirūpinti, kad 1967 
m. S-gos Seime dalyvautų 
kuo daugiausiai skyrių at
stovų.

ALT S-gos valdyba taip 
pat kviečia visus skyrių 
narius aktyviai jungtis į 
Dirvos naujų prenumerato
rių sudarymo vajų.

• Veikėjui Jurgiui Mit
kui pagerbti komitetas De
troite per A. Sukauską pri
siuntė Dirvai 10 dol. auką 
iš banketo pelno.

Dėkojame už dėmesį 
spaudai.

• Skulptorės Elenos Ke- 
palaitės kūrinių paroda 
įvyko gruodžio 3-4 dieno-

Liūdesio dienose
A. A.

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą jos dukteriai, 
brangiai sesei skautininke! NELEI MOCKUVIE- 
NEI ir jos artimiesiems reiškia

Clevelando Neringos Tunto 
Skautės ir Vadija

A t A

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, dukterims NELEI MOCKUVIE- 
NEI, RIMANTAI, sūnui VLADUI ir jų šeimoms 
giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Dalia ir Jonas Maurukai

Mielai motinai

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
mirus Lietuvoje, NELEI MOCKUVIENEI, jos 

seserims RIMANTAI, MARIJAI, broliui VLADUI 

ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Vladė ir Antanas Butkai

PADĖKA
Gilaus liūdesio valandose, mūsų brangiam 

Tėvui ir Uošviui
A. A.

STEPONUI LAVICKUI
mirus, iš mūsų artimųjų draugų ir pažįstamų esa
me sulaukę, raštu ir žodžiu daug šiltų užuojautos 
ir suraminimo žodžių. Nuoširdžiai dėkojame:

Gerb. klebonui kun. Vichurui, kun. P. Jaku- 
levičiui ir kun. J. Vaišnorai už maldas koplyčioje 
ir iškilmingas gedulo pamaldas bažnyčioje. Solis
tei N. Aukštuolienei ūž jautrų giedojimą ir A. 
Rimkui už grojimą vargonais ir akompanavimą 
solistei pamaldose.
, Dėkojame daktarui P. Kisieliui už ankstyves
nį velionies gydymą. Ypatingą padėką reiškiame 
daktarei Marijai Misevičiūtei-Vakselienei už jos 
nepaprastą profesinį rūpestingumą ir širdį paro
dytą velioniui jo paskutinėse gyvenimo dienose ir 
jos nuoširdžiai šeimai, mus taip supratusiai ir už- 
jaučiusiai.

Nuoširdus dėkui LB East Chicagos Apylinkės 
Valdybai. Dėkojame karsto nešėjams: E. Jankaus
kui, K. Valeikai, V. Aukštuoliui, R. Pečiuliui, B. 
Pūrui ir A. špokui. Dėkojame B. Tampauskienei 
ir T. Degutienei už pagalba laidotuvių dienoje. 
Dėkojame aukojusiems šv. Mišioms, prisiuntu- 
siems gėles ir lankusiems velionį koplyčioje.

Dėkojame laidotuvių dir. R. Prusiecki už rū
pestingą patarnavimą. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems dalyvavusiems velionies paskutinėje žemiš
koje kelionėje, palydint jį amžino poilsio ir ramy
bės vieton — kapuosna.

Duktė Halina ir vyras Zigmas 
M o 1 i e j a i

MALONIAI KVIEČIAME TAMSTĄ 
ATSILANKYTI Į L.S.T. KORP! 
NEO-LITHUANIA ir L.T.A.
SAMBŪRIO

NAUJU J V 1967 METŲ 
SUTIKIMĄ,
rengiamą 1966 m. gruodžio mėn. 31 d.
FERRARA MANOR salėje, Chicagoje
5609-21 West North Avenue.

Staliukai užsakomi ir
pinigai sumokami iki 
gruodžio 24 d. imtinai 
pas Fil. M. Šimkų, 

4259 S. Maplewood Av. 
nuo 9-3 ir 5-8, 
telef. CL 4-7450

Korporacijos leidinys gaunamas taip pat pas Fil. M. Šimkų.
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania ir L.T.A. Sambūrio Valdybos Chicagoje

mis, Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje. Atidarymo 
metu kalbėjo V. K. Jony
nas, pažymėdamas, kad 
Elena, kaip ir jis pats, ne
galvoja apie vakarykščią 
dieną, bet žiūri į priekį, 
ieško rytojaus.

Parodą globojo Lietuvių 
Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija. Buvo išstatyta 28 
bronzos ir 9 gipso kūriniai.

• Vis dažniau pasitaiko, 
kad tautiečiai testamentu 
dalį savo palikimo palieka 
per Lietuvių Fondą lietuvy
bei palaikyti ir lietuvių 
kultūrinėms vertybėms glo
boti bei ugdyti. Lietuvių 
Fondo vadovybė yra pasi
ryžusi tokiais atvejais pri
imti testamentų vykdymą. 
Kadangi turime daug įvai
rių fondų, kai kas tuose 
fonduose ir nesusigaudo. 
Aiškumo dėlei testamentuo
se reikėtų pažymėti, kad 
palikimas paliekamas Lie
tuvių Fondui, kuris turi 
Statė of Illinois certificate 
number 17755.

• šv. Antano pranciško
nų gimnazijoj Maine Kalė
dų atostogos prasideda 
gruodžio 22 d. rytą. Visi 
mokiniai vyksta namo. Jų 
kelionės reikalus tvarko 
gimnazijos vadovybė. Gruo
džio 21 d., prieš išleidžiant 
mokinius namo, jiems ruo
šiamos Kūčių vaišės su 
programa, kurią, vadovau
jant akt. B. Kerbelienei, at
lieka patys mokiniai. Po 
vaišių didžiojoj gimnazijos 
salėje įvyks solisto Stasio 
Liepo religinis koncertas. 
Jis giedos lietuvių ir kita
taučių kompozitorių Kalė
dų šventei pritaikytus kū
rinius. Solistui akompanuos 
Vytenis Vasiliūnas. Moki
niai po atostogų į gimnazi
ją grįžta sausio 8 d. vaka
rą. Pamokos prasidės sau
sio 9 d. rytą.

PLOKŠTELĖ, KNYGA IR 
DOVANOS

Kultūros Fondas sausio 
22 dieną Chicagoje B. Pakš
to svetainėje ruošia tauti
nių šokių plokštelės prista
tymą visuomenei. Plokštelę 
įgrojo Stuttgarto simfoni
nis orkestras, vadovauja
mas kompozitoriaus D. La
pinsko. šokius orkestrui 
aranžiravo muz. J. Zdanius. 
Šokių įgrojimą finansavo 
I-as Tautinių šokių šventės 
rengimo komitetas, vado
vaujamas B. Shoto.

Taip pat bus pristatyta 
laimėjusi pirmą premiją 
jaunimui skirta apysaka, 
parašyta jaunos debiutuo
jančios rašytojos G. Ivaš- 
kienės „Baltasis Stumbras”. 
Knygą iliustravo dailininkė 
J. Monkutė-Marks.

Šia proga įvyks dovanų 
paskirstymas skelbtas ir 
vykdytas visoje JAV-ėse. 
Dovanų paskirstymą pra
ves Kultūros Fondo Chica
gos apygardos vajaus komi
tetas, kuriam pirmininkau
ja JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos narys dr.
L. Kriaučeliūnas.

DETROIT

PAMINĖJO PREZIDENTĄ 
DR. K. GRINIŲ

Gruodžio 11 d. Lietuvių 
Namuose paminėta Dr. K. 
Griniaus, buvusiojo Lietu
vos Respublikos Prezidento 
100 metų gimimo sukaktis.

Minėjimą pradėjo DLOC 
pirmininkas Dr. K. Karve
lis, pakviesdamas susirin
kusiuosius minutės atsisto
jimu pagerbti a. a. Dr. Ka
zį Grinių.

Turiningą ir kruopščiai

paruoštą kalbą apie Dr. K. 
Griniaus gyvenimą ir jo 
darbus pasakė svečias iš 
Chicagos Varpo redaktorius 
diplomuotas teisininkas A. 
Kučys.

Po jo kalbos buvo meni
nė programa, kurią atliko 
jaunimas. Leonora Michaels 
grojo smuiku, Barbora 
Ūsaitė skambino pianinu ir 
Vida Bliūdžiūtė deklamavo 
B. Brazdžionio eilėraštį 
„Šiaurės Pašvaistė”. Meni
nei programai vadovavo R. 
Sukauskas. Meniškai ir 
gražiai šiam minėjimui sce
ną paruošė A. Norus. Minė-

Detroite lapkričio 27 d. buvo pagerbtas savanoris korėjas kpt. 
Jurgis Mitkus. Nuotraukoje iš kairės: Teresė Mitkuvienė, sukak
tuvininkas Jurgis Mitkus ir gen. Jonas Černius prie garbės stalo.

A. Sukausko nuotrauka

Svečiai bus linksminami KORP! 
NEO-LITHUANIA orkestro ir 

vaišinami šiltais ir Šaltais valgiais.

Vakarienės laikas 9:30-11:00 vai.

Kava bus serviruojama visą laiką.

ĮĖJIMAS — 13 DOL. 

Korporantai dalyvauja su spalvomis! 

Mašinoms pastatyti yra dvi aikštės 
antroj pusėj gatvės.

Vyčių choras Chicagoje lapkričio 12 d. atšventė 50 metų veiklos sukaktį. Paskutiniu laiku choro di
rigentu yra Faustas Strolia. Prie prezidiumo stalo sėdi ir šio choro steigėjai bankininkas Jonas Kaza- 
nauskas ir Draugo redaktorius Leonardas Šimutis, Prie mikrofono kalba muz. Faustas Strolia, 

M. Nagio nuotrauka

j imas baigtas Tautos Him
nu. (a. g.)

SAN FRANCISCO

• Inž. Daumantas V. Di- 
kinis yra įtrauktas į ame
rikiečių Who’s Who in the 
Mid-West 1967-68 knygą, 
šiuo metu inž. Dikinis yra 
vyr. elektro inžinierius 
Bechtel korporacijoje, San 
Francisco. Prieš persikelda
mas į Kaliforniją buvo vy
riausias inžinierius Borg 
Warner korporacijos atomi
nių produktų skyriuje, Dec- 
atur, Illinois. Dikinis yra 
baigęs elektros inžineriją 
Northeastern universitete, 
Bostone, o dabar gilina stu
dijas Kalifornijos universi
tete.

TORONTO
• .Juzefą ir Albinas Pliop- 

liai gruodžio 3 d. artimųjų 
bičiulių ir draugų buvo pa
sveikinti jų šeimos sukak
tuvinės šventės proga. Į šią 
sukaktį atvyko ir brolis Vy
tautas su šeima iš Chicagos.

• NORITE PIRKTI? Pi
giau ir sparčiau Jums pa
tieks „SPARTA”. Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV ir t.t. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive, 
E. Northport, N. Y. 11731.

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJA 
Maloniai kviečia jus atsilankyti į tradicinį 

1967 1 n II JI METU SUTIKIMA, 
gruodžio 31 dieną, Mar Lac House, 104 So. Marion St.,

Oak Park, Illinois
(3 blokai į šiaurę nuo Madison ir vienas į rytus nuo Harlem)

Pietūs su šampanu prabangioje, erdvioje salėje, grojant nuotaikingai muzikai.

Nemokamas mašinų pastatymas prie salės.

Staliukai 8-10 žmonių. Užsakomi telefonu: 925-8559 ir 434-6325.
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