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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SOVIETU ŠNIPAI
KIENO ŽINIOJE YRA BENDRADARBIAVI
MAS’ Iš SOVIETŲ PUSĖS? — O GI PIRMOJO 
DIREKTORIATO VALSTYBĖS SAUGUMO KO
MITETE, KURIS RŪPINASI ŠPIONAŽU UŽSIE
NIUOSE IR SIUNČIA LEGALIUS IR NELEGA

LIUS’ AGENTUS.

MEŠKAUSKAS ------------

dirbti sovietų kariuome
nėje kaip vertėjas, kur į 
save atkreipė sovietų 
žvalgybos pareigūnų dė
mesį. 1952-55 m.m. jis 
buvo ruošiamas ’nelega- 
Iaus’ agento darbui. (Skir
tumas tarp legalaus ir ne
legalaus agento yra toks, 
kad pirmasis veikia le
galiai,pvz. karo ar kul
tūros attache, kurie pap
rastai turi diplomatinį 
imunitetą, o antrasis ap
simeta esąs eilinis sve
timo krašto pilietis.) So
vietai tokių agentų turi 
visuose kraštuose, de
mokratiniai režimai ne
turi, jie pasinaudoja sve
timų kraštų piliečiais 
daugiau ar mažiau atsi
tiktinai. Nėra žinomas 
nė vienas atsitikimas, 
kad kas nors iš Ameri
kos būtų pasiųstas į So
vietų Sąjungą ir ten apsi
mestų buvęs visą laiką 
Sovietijos gyventoju. So
vietinėse sąlygose tai 
sunkiai įmanomas daly
kas.

1954 metais Runge bu
vo pasiųstas į Duninovo 
miestelį Pomeranijoje, 
(dabartinėje Lenkijoje), 
kur susipažino su vietos 
gyventojais, apžiūrėjo 
namą, kuriame tariamai 
gimė, mokyklą, kurią ne
va tai lankė ir t.t. Tik po 
to Runge, dar gavęs tam 
tikrą apmokinimą Mask
voje, buvo pasiųstas į Va
karų Vokietiją, kur ver
tėsi įvairiais bizniais, 
kaip skalbyklos, automa 
tais salėse ir pagaliau 
įsigijo smuklę. Tiems 
reikalams jis buvo gavęs 
iš Maskvos 1.200 dolerių, 
tačiau tų pinigų jam ne
pakako ir turėjo pasi
skolinti. Biznis tačiau 
jam sekėsi ir jis galėjo 
iš savo uždarbio išsi
versti . (Kiekvieną paja
mų ir išlaidų poziciją 
jis turėjo paaiškinti vir
šininkams). Tuo tarpu jo 
tikra alga, 380 rublių į 
mėnesį, buvo įnešama į

-------------- VYTAUTAS

New York Times pra
eitą šeštadienį savo skai
tytojams patiekė malo
nią staigmeną. Pirmame 
puslapyje buvo pabėgu
sio sovietų žvalgybinin
ko Rungė s fotografija (su 
pridengtam akim, kad jo 
neatpažintumėm sutikę 
gatvėje), o 14 psl. išdės
tyta Sovietų Saugumo Ko 
miteto schema ir jis pla 
čiau aprašytas. Tai ne
buvo paties laikraščio 
reporterių tyrinėjimo 
vaisius, bet medžiaga pa
tiekta JAV žvalgybos įs
taigų. Iš straipsnių teks
to atrodo, kad Amerikos 
saugumo įstaigos pasi
naudojo Rungės pabėgi
mo proga priminti savo 
tautiečiams, kokia plati 
ir galinga yra sovietų 
saugumo bei špionažo 
sistema.

Tai,be abejo,labai rei
kalingas priminimas 50 
bolševikų revoliucijos 
sukakties minėjimo me
tais. Jis reikalingas ir 
tiems mūsų visuomenės 
veikėjams, kurie ieško 
bendradarbiavimo su so
vietų pareigūnais, kad ir 
savo tautiečiais, nes 
praktiškai pakenkia na
tūralaus didesnio savis
tovumo sovietinėje sis
temoje noro išsipildy
mui, atkreipdami įtai so
vietų saugumo dėmesį ar 
net jam tiesiogiai pasi
tarnaudami. Niekados 
negalima užmiršti, kad 
sovietų saugumas nori 
ne tik susekti nusikaltė
lius savo imperijos sau
gumui, bet ir užbėgti už 
akių galimiems tokiems 
"nusikaltimams” ir tam 
reikalui, priešingai de
mokratinių režimo sau
gumo įstaigom, turi ne
ribotas galimybes.

Kas gi yra pulk. Ev- 
genijus Runge? Jis yra 
1928 m. gimęs Ukrainos 
’volksdeutsche’, kur į vo
kiečių kariuomenė ‘re
patrijavo’ į Reichą. Po 
karo, būdamas vos 21 me
tų jaunuolis, jis pradėjo 

Sovietiniai diplomatai atvyksta pogrindžio keliais...

jo einamą sąskaitą Mask
vos banke.

Maskvoje augo ir jo 
tarnybos laipsnis. Pasku
tiniu metu jis buvo jau 
pulkininkas leitenantas. 
Ir tai nestebėtina — Va
karų Vokietijoje jis va
dovavo keliems špiona
žo lizdams: vienas jų 
buvo Bonnos užsienio 
reikalų ministerijoje, ki
tas — prancūzų ambasa
doje. Jis buvo vedęs to
kią pat sovietų agentę, 
kaip jis, ir 1960 metais 
Frankfurte susilaukė sū 
naus. Nė vienas jo kai
mynų neįtarė, kad jis net 
galėtų būti sovietų šni
pas.

Pabėgo Runge todėl, 
kad buvo nutarta jį kel
ti į kitą vietą, o jo vai
kas turėjo būti paliktas 
Sovietų Sąjungoje. Run
ge tačiau išsiprašė pa
ties Saugumo Komiteto 
viršininko Andropovo lei ■ 
dimo grįžti iš viešnagės 
Sovietų Sąjungoje su žmo
na ir sūnumi, nes, girdi, 
kitaip jo kaimynai įtars 
ką nors negero, jei jis 
iš užsienio grįš be žmo
nos ar vaiko. Tas argu
mentas paveikė, ir Run
ge padarė viską, kad to
kia galimybė nepasikar
totų. Jis pabėgo pas ame 
rikiečius. (Kad perbėgė
liams nėr;-, saugus gy
venimas ir šiame kraš
te, įrodo staigi, neišaiš
kinta buv. Lenkijos ka
rinės misijos Berlyne 
Turčinskio mirtis.)

Kas yra tas Valsty
bės Saugumo Komitetas? 
(KGB — komitet gosa- 
darstvenoj bezapasnos- 
ty)? Jis yra tiesiogi
nis čekos, G.P.U. bei 
MVD įpėdinis ir jo aukš
tesni pareigūnai, kurie 
visi turi karininkų laips
nius, save su pasididžia
vimu vadina čekistais. 
(Jų oficialus organas va
dinasi ’Čekisky Sbor- 
nik’.) Komitetas neturi 
nieko bendro su kariuo
mene ir faktinai yra pa
čios kompartijos centri
nio komiteto organas. Jo 
viršininkas, paties Brež
nevo patikėtinis Andropo
vas, turi ministerio tei
ses. Komitetas yra skirs
tomas į eilę direktoria- 
tų, kurie vėl dalomi į

*Mes trylika naujų grabų — dainuoja kvartetas "Maro" operoje, kuris paremtas autentiškomis lietu
vių raudomis. Prie fortepiono "Maro" operos kompozitorius Darius Lapinskas, o toliau nuo jo 1 kairę 
Vytas Radysj bosas, Genovaitė Mažeikienė, mezzosopranas, Kristina Bartulienė, sopranas ir Julius 
Savrimavičius, tenoras. Plačiau apie operą "Maras" 5 psl. VI. Juknevičiaus nuotrauka
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Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas savo pil
naties posėdyje lapkri
čio 4 d. New Yorke pri
imtame ir diplomatiniuo • 
se sluoksniuose bei tarp
tautinės informacijos 
centruose s^leidzi^pna- 
me pareiškime pabrėžė’ 
tuos bolševikinės revo
liucijos "nuopelnus” 
apie kuriuos pačių bolše' 
vikų rengiamose sukaktu
vinėse iškilmėse stengia
masi neprisiminti ir ku
riuos tylomis praleidžia 
nemaža apie tą sukaktį 
kalbančių vakariečių da
lis. Būtent:

Žadėtoji "proletariato 
diktatūra" dar Lenino lai
kais jau pavirto tik ko
munistų partijos viršū
nėje atsidūrusio būrelio 
diktatūra.

Rusijos komunistai pa
liko ir dar sustiprino ru
sų viešpatavimą nerusų 
tautoms Sovietų Sąjunga 
pavadintoje valstybėje.

Bolševikiniai Rusijos 
diktatoriai, susitarę su 
naciniais Vokietijos dik- 

atskirus departamentus. 
Viso jis turi per milijo
ną tarnautojų. Jo žiniai 
priklauso pasienio apsau
ga ir muitinės. Užsienio 
špionažui vadovauja pir
mas direktoriatas, kurio 
priešakyje stovi genero
las lt. Aleksandras Za- 
karovsky, kuriam talki
ninkauja kiti trys aukšti 
pareigūnai generolo ma
joro laipsniais. Tarp ki
tų jis turi specialų sky
rių, kuris tiekia specia
liai sufalsifikuotą infor
maciją, kitas skyrius rū
pinasi nelegalių agentų 
veikla, o vėl kitas vadi
namas ’mokrije diela’ 
(šlapi reikalai) skyrium. 
Tas reikalui esant nu
žudo ar pagrobia žmo
nes. ’Bendradarbiavi- 
mo’ šalininkai yra todi- 
rektoriato ataskaitoje. 

tatoriais, išgrindė kelią 
Hitleriui užpulti Lenki
ją ir pradėti II pasauli
nį karą. Naudodamiesi 
tuo sąmokslu, jie užgro
bė eilę savo vakarinių 
kaimynų teritorijų, jų 
tarpe visa^ tris Balti
jos VMlStyDeš ištinai.

Galutinėje II pasauli
nio karo sąskaitoje jie 
vieninteliai išplėtė savo 
viešpatavimą į Vidurinę 
Europą ir, pasaulyje 
vykstant visuotinei de
kolonizacijai, komunis
tinę imperiją jie išugdė 
į didžiausią šiuo metu 
pasaulyje esamą koloni
jinę sistemą.

Savo veržimusi viešpa
tauti visame pasaulyje 
jie nuolatos kuria ir pa
laiko tarptautinę įtam
pą bei nuolatinę branduo
linio karo baimę.

Bolševikinės revoliu
cijos sukurtoji valdymo 
sistema ištisą 50 metų 
buvo ir tebėra pradi
ninkė bei čempionė tam
siausių šio amžiaus žmo
nijos gyvenimo dėmių: 
masinio politinio teroro 
prieš asmenis ir ištisas 
tautas, minties bei sąži
nės kontrolės ir prievar« 
tavimo, visiško politinių 
laisvių užgniaužimo, 
valstybės monopolizuo
to ūkinio žmonių ir pa
vergtų tautų bei pagrob
tų teritorijų išnaudoji
mo ir begėdiškumo tarp
tautiniuose santykiuose 
— sutarčių bei iškilmin
gų pažadų nepaisymo,be
atodairiško kišimosi įki- 
tų valstybių vidaus reika
lus, valdžios klasta ar jė
ga grobimų, imperialis
tiniu apetitu tepaaiški- 
namo kaimynų teritori
jų ir net ištisų valstybių 
užėmimo.

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo pirminin
kas George M. Dimitro* 
vas (bulgarų delegaci
jos pirm.) išryškino bol
ševikinės revoliucijos 

sukakties Minėjimų skir
tumus tokiu pareiškimu:

"Sovietai ir jų komu
nistiniai satelitai di- 
džiuosis revoliucijos di-

(Nukelta į 2 psl.)
r

IšV/SO PASAULIO

• PRIEŠ DEAN RUSK nukreip
tų kairiųjų organizacijų demons 
tracijų įkarščio metu, valst. 
sekretorius, kalbėdamas New 
Yorke pareiškė, jog"tie,kurie 
nepakenčia smurto... turėtų ži
noti, jog tas smurtas pranyktų 
kelių valandų bėgyje su mini
mumu kooperacijos iš Hanoi 
autoritetų pusės", čia reflek
tuota Į neseniai prez. Johnso
no pasakytą kalbą, kurioje jis 
siūlė laive ir neutraliuose van
denyse tartis su Hanoi režimo 
atstovais, kad užbaigus karą 
Vietname. Ir tą siūlymą Hanoi 
tuoj pat atmetė pareiškiant, jog 
nesą reikalo skristi tūkstančius 
mylių deryboms, kai karas ga- 
ljs boti sustabdytas nutraukus 
š. Vietnamo bombardavimą ir 
JAV kariuomenei pasitraukus 
iš P. Vietnamo. Žodžiu, ką ne
siūlysi, komunistai giedos savo 
giesmę.

• SHIRLEY TEMPLE - 
BLACK, savo laiku pagarsėjusi 
filmų artistė, pralaimėjo rinki
mus i Kongresą. Pasirodo, ne 
visiems Hollywoodo žvaigždėms 
taip lengvai pavyksta nušvisti 
ir politinėje padangėje. Ją nu
galėjo Korėjos karo veteranas 
Pa ui N. McCloskey.

• SETH TAFT, respublikonų 
kandidatas Clevelando burmist
ro vietai, pareikalavo perskai
čiuoti balsus, nes jo pralaimė
jimas tik 1644 balsų skirtumu 
paliekąs daugelyje balsuotojų 
abejonių dėl laimėtojo Carl Sto- 
kes išrinkimo teisėtumo.

• T.V.'KOVAI SU NETURTU* 
programa susilaukė aštrios kri
tikos JAV Senate. Negrų riau
šėms tyrinėti komisija, prez. 
Johnsono pavedimu tirianti 
riaušių priežastis, rado, jogtos 
programos lėšomis Nashville, 
Tenn., buvo įsteigta speciali, 
t.v. "laisvinimo mokykla", ku
rioje negrai buvo kurstomi ne
apkęsti baltųjų ir mokomi kaip 
apeiti administracinius potvar
kius. Tos mokyklos mokytojai 
vadovavo praeitą vasarą Nash
ville vykusiose riaušėse.
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ŽVALGYBŲ KARAS oi
Lauwers, trumpai pa

galvojęs, galvos linkte
lėjimu sutiko ir už va
landos jau buvo Telle
rio bute. Kambary nie
kas nepasikeitė. Prie ra
dijo siųstuvo rado leite
nantą Heinrichts, vie- 
nintėlį SS Giskes paly
dovų tarpe, kuris buvo 
užimtas iššifravimu pra 
nešimo.

Jam nepavyks iššif
ruoti, galvojo Lauwers, 
normaliai tai užima ne
mažai valandų.

— Aš skaitau štai ką 
— pasakė Heinrichs pa
keldamas galvą nuo teks
to, — kad Prinz Eugen 
(karo laivas) yra Shie- 
dame.

— Ar teisingai iššif
ruotas jūsų pranešimas, 
leitenante Lauwers? — 

8 priežastys, kodėl Podarogifts, 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų klijentų, kurie siunčia

DOVANAS įUSSR
1. Jiems nereikia gaišti laiko,.superkant ii-ne

sant Siuntinius j persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per

siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, 

motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, 

audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke. 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į 

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Aye. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 — 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street. New York, N. Y. 10036
Tel.: 212 — CI 5-7905 
arba j bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 — WA 5-3455 
arba j bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadvvay', New York, N. Y. 10019
Te!.: 212 — 581-6590, 581-7729 

arba j bet kurį jų skyrių

paklausė majoras Gis
kes.

— Jūs laimėjote, — 
pasakė nuleisdamas gal
vą Lauwers.

Dabar jam pasidarė 
aišku, kad Giskes neme
lavo: tas Ridderhoff tik
rai duodavo netikras in
formacijas Takoniui, 
kuris perduodavo jam, 
įsitikinęs tikrumu, o jis 
persiųsdavo į Londoną. 
Prieš savo norą jis jau 
dirbo Abwehrui.

— Dabar turite pildy
ti mūsų susitarimą, — 
pasakė Giskes. — Ir įro
dydamas jums savo pa
sitikėjimą, leisiu jums 
pačiam persiųsti prane
šimus. Tam daryti aš tu
riu asmeniškas priežas
tis...

Tos asmeniškos prie

žastys niekam nebuvo pa 
slaptimi. Kiekvienas ra
dio operatorius perduo
dant morze turi savo sti
lių, tam tikrą ritmą, ku
rį priėmėjas gali atpa
žinti. Tai vadinama radi
jo "raštu”. Lauwers, 
kaip ir visi kiti, turėjo 
savo stilių, lėtą, truputį 
dvejojantį, kirčiuojant 
vis tuos pačius žodžius, 
trumpai, ir buvo sunkiai 
imituojamas.

Reikalaudamas, kad 
Lauwers pats perdavinė
tų pranešimus, patvirti
no spėjimą, kad Giskes 
norėjo, jog ryšis su Lon
donu nenutrūktų. Jis no
rėjo pratęsti žaidimą, 
kad nuparašiutuojami 
agentai pakliūtų į vokie
čių rankas. Lauwers su
drebėjo. Jis nebijojo mir
ties. Bet ką padėsprieši- 
nimasis? Perduodamas 
pranešimus be "Secu- 
rity Check” juk automa
tiškai įspės Londoną, kad 
yra vokiečių rankose.

Jau buvo 6 valanda va
karo ir leitenantas Hein
richs padavė ausines pa
sodindamas prie apara
to. Jis pajuto Giskes ran- 
htj—ant Mejoras
šypsojosi.

— Ir, aišku, leitenan
te Lauwers, neužmirš
kite savo '’Security 
Check”.
Lauwers greit susigrie

bė ir pamelavo:
— Aišku, yra sutar

ta, kad turiu padaryti 
klaidą... Tarp šifruotų 
grupių aš siunčiu ”Stip” 
vietoj ”Stop”...

— Tiktai? — nustebo 
Giskes. — Tiktai ”Stip” 
vietoj ”Stop”?

Tai atrodė paprasta. 
Bet reikėjo patikėti, ar
ba viską užmiršti.

— Žinokit, jei jūs me - 
luojate, tas jums bran
giai atsieis, — pagrasi" 
no Giskes.

— Aš nemeluoju, — 
atsakė Lauwers.

Tikrasis jo "Security 
Check" buvo visai kitoks. 
Reikėjo pakeisti ženklą 
po kiekvienos šešiolik
tos raidės. Ir pirmą kar
tą perduodamas prane
šimą jis tos klaidos ne
padarė. Kitoj sąsiaurio 
pusėj anglai priimdami 
pranešimą turėjo supras - 
ti, kad jis yra priešo kon
troliuojamas.

Po dešimties minučių 
perdavus pranešimą, 
Heinrichs užėmė prie 
aparato jo vietą ir laukė 
atsakymo iš Londono. Už 
nugaros Giskes nervin
gai rūkė. Jei Lauwers ap
gavo, tai anglai nesupra
tę pareikalaus pakarto
jimo. Taip jau buvo įvy
kę su kitais agentais, ku 
rie bandė apstatyti.

Staiga Heinrichs pa
šoko. Londonas atsaki
nėjo. SS leitenantas pra
dėjo užrašinėti morzės 
ženklus, paskui atsisuko 
į Giskes.
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lAtkelta iš 1 psl.) Amerikiečių Pa-

tižiaisiais Įvykiais: žle- 
mos Rūmų puolimu Pet
rapily, Kronštato jūrei
vių žygiu ir net didžia per 
gale ties Stalingradu. 
Mes liūdėsim dėl Katy- 
ne kulkosvaidžiais nu
žudytų aukų, dėl Vorku- 
ton-Karagandon nutrem
tų vergų, dėl mirties 
žygių Rumunijoj ir Do- 
borudžoj, mes skųsimės 
daugybe kitų komunistų 
įvykdytų žiaurybių. So
vietai giriasi savo eko
nominiais laimėjimais 
ir savo karine galybe. Už 
šimtą milijonų rytinės - 
vidurinės Europos žmo
nių kalbantieji egzilai liū
di dėl tų žmonių praras
tos asmeninės laisvės ir 
žmogaus teisių, dėl pri
mestos minties kontro
lės, cenzūros ir religi
jos persekiojimo, kurie 
ten užėmė laisvės vie
tą".

♦♦♦
— Nesiliausiu kėlęs sa

vo balsą, kad būtų pada
rytas galas sovietiniam 
imperializmui, — pa
reiškė Atstovų Rūmų na
rys JAV Kongrese Theo- 
dore R. Kupferman (R. 
- N.Y.), dalyvavęs Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimo pilnaties posėdy
je New Yorke, lapkričio 
4 d. Jis išryškino eilę 
bolševikinių veidmainy- 
bių, kuriomis jie stengia
si paslėpti savo nesėk
mes rungtynėse sudemo. 
kratijomis.

— Jie sako, kad gerai 
priėmė pranešimą.

Kovo 9 d. Lauwers bū
ro pasodintas Abwehro 
štabe prie aparato. Iš ka
lėjimo jis buvo atvestas 
požeminiu koridoriumi 
ir čia jau rado pažįstamą 
Heinrichs pasilenkusį 
prie kodo. Apie dešimt ka
reivių dirbo prie radijo 
aparatų, labiau tobules
nių, negu Lauwers turė 
jo-

Sį vakarą jis turėjo 
perduoti ilgesnį praneši 
mą, Abwehro sufabrikuo 
tą, apie vokiečių kariuo
menės išdėstymą Olan
dijoje, aviacijos stipru
mą ir povandeninių lai
vų bazės statybą. Gis
kes šypsodamasis žiūrė 
jo, kaip Lauwers perda- 
vinėjo pranešimą, grei
čiausiai įsivaizduoda
mas, kaip anglų karinin
kai štabe vėliavėlėmis 
skubės atžymėti gautas 
žinias. Jam tai buvo ma
loniausias žaidimas.

Po trumpos pertrau
kos iš Londono buvo gau 
tas atsakymas:

"Pranešimas priim
tas.. Gerai supratome..
Ateity būkite trumpes
nis. Agentas Abor bus 
nuparašiutuotas kovo 25 
d. su ginklais. Paruoškit 
priėmimą... Baigėme".

Lauwers negalėjo su
prasti. Anglai atsaki
nėjo. Jie nepastebėjo 
kad jis perduoda be 
"Security Check". Jie 
pakliuvo į Abwehro spąs 
tus.

Perdavus ketvirtą pra 
nešimą, anglai vėl atsa
kė ir paminėjo, kad Abor 
nuparašiutavimas nukel
tas į 27 d. Buvo aišku, 
kad jie nepastebi "Secu
rity Check" nebuvimą. 
Jie kreipiasi į Lauwers 
neįtardami, kad jis dir
ba priešo kontrolėje.

(Bus daugiau) 

sąjūdžio pirmininkas 
Christopher Emmet 
griežtai atmetė iliuzi
ją, anot kurios, dėl vyks, 
tančių pasikeitimų bolše. 
vikų valdymo metoduo
se, jau nebelikę paverg
tų tautų. Priešingai, — 
"Europa, įskaitant ir 
Rytinę Europą, tebėra 
pagrindinė Rytų-Vakarų 
susirėmimo arena ir... 
ten bus galutinai lemia- - 
mas laisvės laimėjimas 
ar pralaimėjimas".

Buvęs Vengrijos prem
jeras Ferenc N agy pabrė
žė, kad rytinėj-vidurinėj 
Europoj vyraująs nepa
sitenkinimas turi būti iš
naudotas drauge su visa
me komunistų pasaulyje 
kylančiu nerimu. Fran
cis Wazeter, Amerikos 
Lenkų Kongreso pirmi
ninkas, tarp ko kita pami
nėjo, kad Lietuvoj Vil
niaus šv. Kazimiero baž
nyčia paversta ateistiniu 
muziejum. Lietuvių de
legacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas dėstė ap
linkybes, kurios Balti
jos valstybių klausimą 
palaiko tarptautinės 
reikšmės klausimų eilė
je.

*♦*

Spalio 31 d. didžiausio
je Londono salėje (Ro- 
yal Albert Hali) susirin
ko apie 8000 anglų, vidu
rinės Europos egzilų ir 
kitų pagerbti žuvusių ko
munizmo aukų. Dvide
šimt vienos tautos vėlia
vos, kuriomis buvo pa
puošta salė, buvo nuleis 
tos iki pusės stiebo. Lor
das St. Oswaldas, atida
rydamas paminėjimą, pa
žymėjo, kad 1917-67 me
tais komunistai išžudė 
95 milijonus nekaltų žmo
nių.

Daugiausiai nukentėju
sias tautas atstovavusie
ji vaikai, aprengti tauti
niais drabužiais, padėjo 
vainikus žuvusiems pa
gerbti. (Prie lietuvių tau
tinės vėliavos vainiką pa-

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

L, ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

0N INVESTMENTS 
Unit, of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Unifi of $1.000 00 

For 3 Teori 
Dividendi FaM 

Ouarterly 
or Compounded

Jcitph F. Gribauiltaf

1447 So 49th Court 
CICERO, ILLINOiS • 

Phon« (Aru Cod« 312) 656-6330
HOURS; AAon M; Tuuc, Tfcurt, Fri. BS; $«♦. W«4. OoiH
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dėjo D. Briedytė ir A. 
Briedis).

Minėjimo programoje 
tautų atstovai kalbėjo 
abėcėlės tvarka — nuo 
Albanijos iki Zanziba- 
ro. Lietuvos nukentėji- 
mą išdėstė kun. A. Ge- 
ryba. Živilė Šlekytė (iš 
Kanados), lydima kitų 
dviejų lietuvaičių, per
davė jaudinančią Sibiro 
tremtyje sudėtą lietuvai
čių maldą.

Apeigose dalyvavo ka
talikų, stačiatikių, evan
gelikų, budistų ir mu
sulmonų dvasininkai. Mi
nėjimas buvo filmuoja
mas televizijai.

(ELTA)

ŠALIN VERGIJĄ!
JTO organizacijos sesi

joje (lapkričio 7 d.) komu
nistų delegatui kalbant mo
terų diskriminacijos klau
simu, dvylika baltgudžlų 
emigrantų, dalyv a v u s i ų 
svečių tarpe, nutraukė kal
bą šūkiais "šalin vergiją!’’

Septyni vyrai ir penkios 
moterys sėdėjo ketvirtoje 
eilėje tarp įsileistų svečių. 
Sargybiniams skubant jų 
nuraminti, gudų rankose 
pasirodė didžiulis (18 pėdų 
ilgio) plakatas su užrašu 
"Laisvė Rusijai — šalin 
sovietinę vergiją!”

Į JTO rūmus svečiai įlei
džiami tik patikrinus jų ne
šamus paketus. Kilo klau
simas, kaip gi jie sugebėjo 
įsinešti tokį didžiulį plaka
tą. Pasirodė, kad plakatas 
buvo iš tokios lengvos me
džiagos, jog sulankstytas 
telpa kišenėje.

De m o nstrantai nebuvo 
nubausti. Jie tik buvo įspė
ti, jog kitą syk atėję bus 
suimti.

ŪSE CHRISTMAS SEALS

FIGHT TUBERCULOSIS 
EMPHYSEMA 

AIR POLLUTION

60450
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Redaguoja:

Korp! Neo-Lithuania pradėjo 
rėmėjų telkimą

Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

Fragmentas iš Latvijos paminklo buvusiems dėl laisvės.

Prieš kurį laiką spaudo
je buvo paskelbtas Korp! 
Neo-Lithuania Vald y b o s 
pirmininko Algio Modesto 
žodis, kuriame be kita ko 
pastebėta, jog artimiausiu 
laiku Korp! Neo-Lithuania 
stengsis išplėsti savo vei
kimą, apimantį ir išjudi
nantį platesnes mūsų aka
deminio jaunimo mases. 
Tasai veikimas, vykdomas 
to paties jaunimo, nesiribos 
vien skatinimu siekti aukš
tojo mokslo ir pasiruošti 
profesiniam gyvenimui. Ne
mažiau svarbu, kad mūsų 
akademinis jaunimas išlik
tų sąmoningai ištikimas 
patriotiškai galvojančių lie
tuvių siekimams. Tuo tiks
lu numatyta išplėsti šalpos 
ir stipendijų fondai, o taip 
pat suaktyvinti akademinio 
jaunimo reiškimasis mūsų 
kultūriniame gyvenime, pir
moje vietoje spaudos bei li
teratūros, meno ir sporto 
srityse.

Šiems uždaviniams vyk
dyti prisireiks ir nemaža

lėšų. Ligi šiolei neolithua- 
nai savo veikimą vykdyda
vo įvairiais parengimais su
telktomis lėšomis. Nema
žesnę dalį sudėdavo jų dos
nūs mecenatai. Išeidami į 
platesnį veikimą, dabar jie 
tikisi ir gausesnės medžia
ginės paramos ne tik iš pa
vienių asmenų, bet ir iš or
ganizuotos visuomenės, ypa
tingai Lietuvių Bendruome
nės apylinkių, kurios mūsų 
jaunimo lietuvybės išlaiky
mą ir stiprinimą laiko vie
nu pagrindinių savo užda
vinių. Organizuodama lė
šas savo aktyvesniam vei
kimui, Korp! Neo-Lithua
nia Valdyba šiuo metu pra
dėjo plataus masto savo rė
mėjų telkimą, kuris bus

vykdomas šiais ir iš dalies 
ateinančiais metais ir apie 
kurio eigą visuomenė bus 
informuojama spaudoje.

Rėmėjų verbavimą bai
giant, rėmėjams numatyta 
paskirstyti dovanas, jau 
gautos iš mecenatų. Tų do
vanų eilėje yra ir tikrai 
vertingų dalykų, kaip nau
jas automobilis, spalvota 
televizija, automatinis ste
reo patefonas ir daug ki
tų. Numačiusi sutelktas lė
šas panaudoti visuomeni
niams reikalams, Korp! 
Neo-Lithuania valdyba pa
grįstai tikisi ir šilto visuo
menės pritarimo jos pradė
tam plataus masto rėmėjų 
telkimui.

tam tikslui.
Taryba atnaujino bei pa

pildė savo nuolatines komi
sijas. Komisijose dabar 
yra:

Politinėj ir teisių komisi
joj — B. Bieliukas, A. Bud- 
reckis, S. Lūšys, B. Nemic- 
kas, K. Račkauskas, A. Ve- 
deckas, P. Žilionis;

Sąmatos komisijoj: J. 
Pažemėnas, A. Sodaitis, L. 
Virbickas;

Apyskaitų komisijoj: J. 
Pakalka, V. Vaitiekūnas, J. 
Vilgalys.

Tarybos posėdyje daly
vavo visų penkiolikos Vliką 
sudarančių grupių atstovai, 
jų tarpe trys nauji nuola
tiniai atstovai: Antanas 
Sabalis (Liet. Fronto Bičiu
lių), Pranas Dulevičius 
(Valst. Liaudininkų S-gos) 
ir Tomas Sperauskas (Liet. 
Tautinio Sąjūdžio).

(ELTA)

(UuHifi tašo

LATVIJOS ŠVENTEI
Mūsų šiaurės kaimynai ir broliai latviai 

lapkričio 18 švenčia savo valstybės atkūrimo 50 
metų sukaktį. Dažnai kalbame, ir beveik jau įsiti
kinome, jog esame bendro praeities, dabarties ir 
ateities likimo broliai. Kartu su estais ir latviais 
buvome prie Baltijos jūros, bet caristinės eks
pansijos aukomis; atsikovojome nepriklausomybę, 
bet .ir vėl patekome į to paties Kremliaus ekspan
sijos nasrus.

Žinoma, šitie faktai kalba už bendrą likimą. 
Ir tik giliau ir nuodugniau patyrinėjus praeitį ra
sime kai kur ir skirtingų aplinkybių.

Mat, Latvijoje, carų okupacijos laikais, di
džiausiais žemvaldžiais daugumoje buvo kryžiuo
čių palikuonys — vokiečiai. Nors jie ir taikėsi 
prie caro politikos, bet krašto žmonėms buvo 
kiek nuolaidesni. Savo ūkiuose latviai buvo ekono
miškai pajėgesni, tuo būdu galėdami leisti vaikus 
į mokslą, kiek jiems anuo metu buvo leista to moks
lo siekti. O leido dauguma mokintis prekybos ir 
amatų. Miestai taip išlaikė ir išugdė latvių t.v. vi
durinįjį luomą, kurio įtaka turėjo didesnių galimy
bių reikštis bent savos kultūros ugdymo srityje.

Nenuostabu, kad latvių dainų šventės turi savo 
virš 100 metų senumo tradicijas, drama, litera
tūra, poezija didžiuojasi savo klasikais, brendu
siais ir kūrusiais dar aname šimtmetyje.

Todėl ir nepriklausomybės laikais latvių kai
mas stovėjo ant stiprių ūkinės kultūros pagrindų, 
o miestuose jau buvo subrendęs tvirtas ir nepa
laužiamas savų prekybininkų, amatininkų, o pas
kiau ir pramonininkų luomas. Tas luomas nebuvo 
savyje užsidaręs. Jis leido sau ir savo vaikams 
naudotis plačiu ir gerais pagrindais išugdytu kul
tūriniu gyvenimu.

Dideli laikraščių ir knygų tiražai sudarė ratą, 
kuriame sukosi galimybės augti ir tvirčiau laikytis, 
kurti ir savą kultūrą ugdyti didesniam kultūrininkų 
būriuL

Taigi, kiek palankesnės civilizacijos ir kultū
ros sąlygos ir buvo tuo skirtumu, kuris leido lat
viams dar prieš iškovojant nepriklausomą gyvenimą 
sukurti tokias ūkines ir kultūrines sąlygas, kurios 
teigiamai veikė į latvių nepriklausomo gyvenimo 
plėtrą, teigiamai veikia jų organizacinį ir kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje.

Atvykę Amerikon latviai nedaug terado senųjų 
emigrantų įkurtų draugijų ar kitų bendruomeninių 
centrų. O tuo tarpu, per nepilnus 20 metų, prista
tyta visa eilė naujų liuteronų parapijų su bažny
čiomis ir salėmis mokykloms. Visa eilė stovykla-

PASITRAUKĖ iš 
KULTŪROS TARYBOS

Būkit malonus, išspausdin
kite savo laikraštyje šį mūsų 
pareiškimą.

PLB Kultūros Tarybai buvo 
pavesta, sudaryti III-jo Kultū
ros Kongreso programą. Tai bu
vo atlikta. Tačiau netrukus kai 
kurie veiksniai panoro išjungti 
iš Kongreso keletą Kultūros Ta
rybos numatytų ir jau pakvies
tų koreferentų. šis reikalas bu
vo apsvarstytas paskutiniajame 
Kultūros Tarybos poėdyje 
(1967.IX.23) ir nutarta bei už
protokoluota štai kas:

"Paaiškėjus, kad JAV ir Ka
nados Centro Valdyboms nėra 
priimtina kai kurie Kultūros 
Tarybos pakviesti asmenys 
Kultūros Kongreso sekcijų, ko- 
referentais, Kultūros Taryba 
mano, kad jų išjungimas prisi
dėtų prie mūsų visuomenės dar 
didesnio skaldymo, paveda Kul
tūros Tarybos pirmininkui tuo 
reikalu kalbėtis su JAV ir Ka
nados LB vadovybėmis ir pra
šo tą savo nusistatymą per
svarstyti. Priešingu atveju Kul
tūros Taryba atsisako nuo to
limesnio Kultūros Kongreso 
ruošimo darbo ir apie ui pra
neša PLB Valdybai Hr visuo
menei".

Deja, Įvairūs pasitarimai ir 
Washingtone !967.X.21-22 įvyktu 
si konferencija nedavė lauktų 
rezultatų.

šie fakui ir apskritai kai ku
rių bendruomeninių bei politinių 
grupių parodyta pasitikėjimo sto
ka Kultūros Tarybai atėmė 
mums realų pagrindą tolimes
niam sąžiningam darbui Kultū
ros Taryboje. Tai privertė mus 
iš jos pasitraukti ir atsi
sakyti nuo dalyvavimo ir pačia
me Kongrese.

Tenka apgailestauti, kad pa
staruoju metu kai kur vis ryš
kiau pasireiškia tendencijos pri
mesti grynai kultūrinėms bei 
mokslo institucijoms ir darbams 
politini atspalvi. Buvome ir esa
me nuomonės, kad tai žalin
ga bet kokiam rimtam kultū
ros darbui bei kūrybai.

K. Ostrauskas 
V. Trumpa 

A. Vaškelis

JUOZAS RAJECKAS, Lietuvos atstovas VVashingtone, atšventęs 
70 metą amžiaus sukaktį, yra gimęs Shenandoah, Pa. Tėvui mirus 
1909 m. buvo parvežtas Lietuvon, kur mokėsi Šeiny kunigų semina
rijoje, vėliau Rygiškio Jono gimnazijoje. Studijavo Vytauto D. uni
versitete, o vėliau Prancūzijoje, kur gavo finansų bei administra
cinių mokslų diplomą ir diplomatinių mokslų diplomą. Diplomatinę 
karjerą pradėjo 1929 m. eidamas įvairias pareigas. 1940metais grį
žęs Amerikon, buvo paskirtas prie Lietuvos pasiuntinybės VVashing
tone. Nuotraukoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juo*- 
zas J. Bachunas (kairėje), susitikęs su J. Rajecku veiksnių konfe
rencijos metu, palinkėjo mielam sukaktuvininkui dar ilgai stovėti 
Lietuvos reikalų sargyboje. Vyt. Maželio nuotrauka

VLIK TARYBA POSĖDŽIAVO
Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto taryba
1967 lapkričio 10 dienos po
sėdyje svarstė tris dalykus: 
Washingtone spalio 21-22 
įvykusios Politinės Konfe
rencijos turinį (pranešėjas 
— Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas), 1968 metų 
minėjimo programos papil
dymus, iškilusius iki Wa- 
shingtono konferencijos

(pranešėjas — Vliko 
valdybos narys dr. A. Bud- 
reckis) ir Jungtinio Finan
sų Komiteto planus lėšoms
1968 metams telkti (prane
šėjas — Vliko valdybos na
rys Pranas Vainauskas).

Ryšium su spaudoje pa
sirodžiusiais spėlioji m a i s 
apie Washingtono konfe
rencijos išlaidas, posėdyje 
paaiškinta, kad Vlikui kon
ferencija atsiėjo 250 dole
rių.

Susipažinus su lėšų 1968 
metams telkimo klausimais, 
Vliko pirmininkas kreipėsi 
į Vliką sudarančias organi
zacijas, skatindamas jas 
uoliau pasirūpinti savo tal
kininkavimo sustiprin i m u

viečių jaunimui, besiplečią kredito draugijos veik 
visose didesnėse latvių kolonijose. O kultūrinis gy
venimas palaikomas nepulverizuotos spaudos, pa
jėgios knygų leidyklos, kultūrinių centrų palaikomų 
teatrų, koncertų ir t.t. Tame vyksme aiškiai mato
si stipri organizacinė drausmė ir susiklausymas.

Be abejo, ir latviai turi įvairių organizacijų, 
kurių nuomonės nėra vienodai sufrizuotos. Bet jų 
nuomonių skirtumai nenešami viešumon ir nepopu
liarinami.

Latvijos neprikausomybės 50 metų sukakties 
proga jungiamės į bendrą kovą ir kartu tikimės 
šviesios ir laisvos ateities prie Baltijos krantų.

PALEIS TIK 
CHULIGANUS ...

Sovietinė amnestija Lie
tuvoj sutikta abejingai. 
Kadangi ji daugiausia lie
čia tik nuteistuosius iki 
dvejų metų, tai pasekmė te
galės būti tokia, kad bus 
paleisti neseniai nubaustie
ji smulkieji chuliganai.

Iš amnestijos įsakmiai 
išskirti nubaustieji už poli
tinius nusikaltimus. Am
nestija skelbiama politinio 
jubiliejaus proga. Politinių 
bausmių išskyrimas iš am
nestijos siūlo mintį, kad 
net 50 metų jubiliejų šven
čianti valdžia dar nesijau
čia pakankamai tvirtai, jei 
dar nedrįsta savo politinių 
priešininkų išleisti iš po už
raktų. (E)

ORGANIZACIJŲ VADO
VYBIŲ IR JŲ KORES
PONDENTŲ DĖMESIUI
Dar kartą norime at

kreipti organizacijų vado
vybių ir jų korespondentų 
dėmesį, kad rašant kores
pondencijas Dirvai atsi- 
žvelgtina į tai, jog prane
šimai apie ruošiamą balių, 
šokių vakarą ar pan. pa
rengimą, yra apmokami 
skelbimai. Kad ir'kronikos 
žinutėje siekiamą įtalpinti 
tokį pranešimą reikia papil
dyti adresu, kam siųsti sąs
kaitą.

Ateityje į tai neatsižvel
gus tokios korespondencijos 
nebus talpinamos.

Pranešimai apie ruošia
mus organizacijų parengi
mus privalo pasiekti redak
ciją ne vėliau kaip savaitę 
iš anksto.

Į pareiškimus, jog paren
gimai rengiami kultūri
niams ar labdaros tikslams 
remti, nebus atsižvelgiama, 
nes vargu ar yra parengi
mų, rengiamų kitokiems 
tikslams.

Už tokius pranešimus ap
mokėti reikalauja kiti lietu
vių laikraščiai. Nenorėkite 
išimties iš Dirvos. Keliais 
doleriais iš baliaus ar pa
rengimo pelno paremsite sa
vąją spaudą.

KALĖDINIU SVEIKINIMU 
ATVIRUTES

jau dabar laikas įsigyti ar užsisakyti Dirvoje.
Turime ir skautų Vidūno Fondo bei kitų lei

dėjų LIETUVIŠKAS atvirutes.
Kainos nuo 10-25 c. Užsisakant paštu, prašo

me prijungti 10 c. pašto išlaidoms.
Lietuviškos atvirutės vardo ir gimimo dienai.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103
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AKIMIRKOS

SUDĖTINGA VEIKLA
Neseniai rašydamas 

Dirvoje apie patriotų ke
lio ypatybes, Julius 
Smetona tarp kitko nu
statė, jog "paskutinio 
veiksnių suvažiavimo 
Washingtone nuotaikos 
rodo, kad lietuviai su
prato kovos prieš bolše
vizmą būtinumą, kad vil
tys sulaukti bet kokių 
lengvatų iš bolševikų yra 
visai bergždžios”.

Jeigu šitokia diagno
zė batų naujiena, tai bū
tų labai liūdna. Nejaugi 
tiek laiko mums reikėjo 
suprasti, kad kovoti 
prieš bolševizmą būti
na ir kad beviltiška tikė
tis jo nuolaidumo? Jei 
apsiriboti tik dar nese
na praeitimi, visas pas
tarasis šio šimtmečio 
ketvirtis iškalbingai yra 
bylojęs, kad kovos rei
kalingumo supratimas 
prieš rusiškąjį bolše
vizmą nebuvo jokia nau
jiena pastarojoje veiks
nių konferencijoje. Grei
čiau tektų pasakyti, kad 
kovingumo supratimas 
ir jo vykdymas anks
čiau buvo kaip tik žy
miai stipresnis bei pa
veikesnis, negu dabar.

Pabėgimas nuo bol
ševizmo grėsmės į ra
mesnę užuovėją tolimuo
se kraštuose nėra kova, 
nors tai mes įpratome pa
gražinančiai vadinti įvai
riais žodžiais, kaip 
"tremtimi" ar "strate
giniu pasitraukimu į nau
jas pozicijas". Tiesa, bu
vo šiek tiek ir "strate
ginio pasitraukimo" at
vejų, kaip pvz. 1940 me
tais, kada keli šimtai lie
tuvių pabėgėlių į Berly
ną parodė rimtą pasiry
žimą vėl įsijungti į ko
vą, kai tik atsiras tinka
ma ar net mažai tinka
ma galimybė. Kai kurie 
iš ju žuvo pirmomis rusų 
- vokiečių karo dieno
mis, kelios dešimtys vė
liau nacių ir antrosios 
bolševikų okupacijos lai
kais. Tai buvo kraštuti
nis veiksmo patriotiz
mas ta prasme, kad norė
ta ir ryžtasi aukotis tė
vynės laisvei ligi galo. 
Šiolaikainis kraštutinio 

tūžmo ir kitų gerų lietu
vių dergimo "patriotiz
mas" nieko bendro su 
anuoju neturi.

Jeigu kalbėti apie ko
vos prieš bolševizmą bū
tinumo supratimą, tai jį 
ne nuotaikomis, o veiks
mais lietuvių tauta paro
dė ypač 1941 metų birže
lio sukilimu ir vėliau ko
ne dešimtmetį trukusiu 
atkakliu pilietiniu karu. 
Man ne kartą tik dingo
jas, ar teisingai mes el
giamės šio laikotarpio 
laisvės kovotojus vadin
dami "partizanų sąjū
džiu". Kovos įtampa-, 
dvasia ir pobūdis buvo 
tokie, jog greičiau nu
sipelno Lietuvos laisvės 
karo vardo.

♦♦♦

Per veiksnių suvažia
vimą Washingtone gal 
buvo žymu tik priešbol- 
ševikinės kovos "nuotai
kos", pasireiškusios nu
tarimais ir manifestu. 
Taigi, nieko naujo ir, 
deja, nieko stipresnio, 
negu netolimoje praeity
je.

Tiesa, spaudos ir gy
venimo apžvalgoje Dirva 
(Nr. 117) paminėjo, kad 
Vliko pirmininko vieno
je washingtoninėje pra
kalboje, esą, pasigirdu- 
sios "naujos gaidos". 
Bet čia pat priminė, kad 
ir tos gaidos iš tikrųjų 
buvo ne naujos, o jau daug 
anksčiau reiškiamos kai 
kurių mūsų laikrašti
ninkų straipsniuose, gi 
viena iš tų minčių, kaip 
atrodo, pusiau tais pa
čiais žodžiais nurašyta 
net iš mano "akimirkos" 
Dirvoje. Man dėl to ne
skauda, o kaip tik labai 
malonu, nes rašau ne sau( 
o kitiems, ir jei kam 
koks grūdas patiko, tai 
Dieve padėk jam dygti 
nederlingos žemės sau
joje.

Betgi kitoje Vliko pir
mininko Dr. K.J. Valiū
no prakalboje radau vie
ną labai naują mintį, ku
rios mano kalbinis jaus
mas dar neaprėpia ir pro* 
tas beveik neįkanda. Siū
lydamas dar vieną (gal

BRONYS RAILA

jau šimtąjį!) kartą per
organizuoti veiksnių 
bendradarbiavimo me
todus, jaunasis Vlikopir
mininkas pareiškė viltį, 
kad tuo būdu "mes iš
vengtume visos eilės 
negerovių ir maišaties 
Lietuvos laisvės kovos 
veikloje"...

Man visai suprantama 
ir iš Vliko pirmininko pu
sės atrodo net reta drą
sa pripažinti, kad veiks
nių bendradarbiavime bu
vo ir tebėra maišatis ir 
visa eilė negerovių, už 
kurių suminėjimą ir ana
lizę aš pats nekartą pra
eityje būdavau mūsų įsi
senėjusiu įpročiu išva
dintas tuo pat metu tota
li stu ir fašistu, arba ko
munistu ir Maskvos tal
kininku, - kiekvienu at
veju, vieningo laisvės ko
vos fronto skaldytoju ir 
vienybės ardytoju...

Bet kad yra ir toks da
lykas, kaip "Lietuvos 
laisvės kovos veik
la", tai dar nežinojau. 
Mūsų kalboje tat būtų la
bai savotiškas figūrinis 
naujadaras. Be abejo, 
tarp kovos ir veiklos yra 
tam tikras plotminis ry
šys, tik šitaipos nesulie- 
jamas. Kova visuomet 
yra veikla, bet ne kiek
viena veikla yra kova.

Deja, jau kelinti me
tai, kaip žuvis ant kranto 
žiaupčioju konvulsijose 
maldaudamas, kad kovą 
vadinkime kova, o veik
lą - veikla. Tada bus aiš
kiau, padoriau ir dažniau
siai teisingiau. Paga
liau, tai bus didesnė pa
garba laisvės kovoto
jams ir atsiras suprati
mas, kad per veiklą gali
ma daugiau ar mažiau nu
veikti, o laisvės iškovo
jimui būtina nekovos me
tafora, bet pati kova. Tė
vynei nepadeda kraujas, 
kurį tu lieji tik iš savo 
liežuvio, perkąsdamas jį 
iš pykčio, aistros, nos
talgijos, hipokrizijos ar 
iš užsidegimo dar kartą 
patuščiažodžiauti.

Konstruktyvaus kriti
cizmo vardan tenka pa
brėžti Vliko pirmininko 

pasiūlymuose vieną ne
be naują, bet iki kraštu
tinumo patobulintą bū
dą ligšiolinei maiša
čiai ir negerovėms iš 
šaknų pašalinti. Aiškin
damas priemones, kaip 
laisvės kovą padaryti 
paveikesne ir "kovos 
veiklą" našesne, pir
mininkas pasiūlė visą 
puokštę priemonių - kon
ferencijų ir pasitarimų! 
Konferencijų ir anks
čiau nestigdavo, ypač kai 
joms ruošti būdavo dau
giau pinigų. Bet dabar jų 
turėtų būti beveik nuo
latinis balius.

Štai kaip Dr. K.J. Va
liūno projektuose turė
tų atrodyti "paveikes
nė laisvės kovos veik
la". 1) Kas pusmetis ar 
dažniau šaukiamos visų 
laisvinimo veiksnių vado
vybių konferencijos. 2) 
Kas 3 ar 4 mėnesiai Dip
lomatinės Tarnybos ir 
visų veiksnių vadovybių 
atstovų pasitarimai. 3) 
Kas 2 ar 3 mėnesiai Dip
lomatijos Šefo arba jo 
atstovo ir kitų veiksnių 
pirmininkų pasitari
mai... Gaila, neįtraukta 
dar, kad kas mėnesį ga
lėtų įvykti visų veiksnių 
sekretorių ir ypač iž
dininkų konferencija, 
nes veikla nebus paveiki, 
jei nebus susitarta, kaip 
kovą tinkamai užrašyti 
ir finansuoti. Pagaliau, 
turėtų būti išplėstas jau 
dabar pradėtas asme
niškų ryšininkų pasikei
timas tarp visų veiksnių 
vadovybių.

Ai, ai, kas pasidarė! 
Atrodo, kad ir laišką 
šiais laikais retas be
moka parašyti, o dar 
dažnesnis tingi.

Pirmininko pasiūly
mai, kaip matyti, parem
ti ekonominės veiklos ir 
biznio administracijos 
racionaliais ir naudin
gais patyrimais. Mūsų 
laisvinimo veikla tuo bū
du pasidarytų labai sudė
tinga ir paini, bet gali
mas dalykas ji pradėtų 
suktis, kaip gerai ištep
tas skalbimo mašinos 
motoras. Tai dar nebūtų 
ypatinga kova, gal net ir 
ne veikla, bet toks nuo
latinis ir įdomus užsiė
mimas. Taip suorgani
zavus kovos priemones 
ir sąrangą, Lietuvos lais
vinimo veikla išsitiestų 
bemaž kaip General Mo

ters korporacija ar 
Sears supermarketų 
kompanija. Prezidentai, 
pirmininkai, direktorių 
tarybos, superintenden
tai, plant managers, jų 
ryšininkai, sales office, 
— kad tik būtų kas par
duoti!

Bet kad tos priemo
nės mūsų reikaluose duo
tų ką nors naujo, įkve
piančio ir našaus, gal ga- 
lėčiau būti įtikintas tik 
po daugelio konferencijų 
ir pasitarimų su vado
vaujančių veiksnių vado
vybėmis. Tuo tarpu 
skęstu į sunkių abejonių 
marias.

♦♦♦
Tiesa, yra prošvais

čių.
į laisvinimo konferen

cijas dabar bus kviečia
mi ir laikraščių redak
toriai, kurie tuo būdu 
žymiai padidins vado
vaujančių veiksnių sie
tyną. Ir pati didžiausia, 
bemaž vienintelė šven
ta tiesa Vliko pirmininko 
pasiūlymuose buvo no
ras suglaudinti vadovau
jančių veiksnių bendra
darbiavimą su lietuviš
ka spauda, "kurios vaid
muo Lietuvos laisvinimo 
byloje yra nepaprastai 
reikšmingas". Taip, ir 
man rodos, kad mūsų 
spauda čia tuo tarpu yra 
paveikiausias ir našiau
sias lietuvybės ir net 
kovos veiksnys, - tik jau 
labai ilgai reikėjo lauk
ti tokio nepaprasto pri
pažinimo.

Bet kaip įgyvendinti 
vieningą mūsų lietuviš
kos "informacijos poli
tiką", kurios Vliko pir
mininkas pasigedo ir ku
rios atsiradimo lauktų 
po to, kai du fcartu per 
mėnesį vis įvyktų kokia 
nors veiksnių pirami
dės konferencija ar pa
sitarimas? Man rodos, 
kad "informacijos poli
tika" žurnalistiškai reiš
kia ką kitą, negu pir
mininkas norėjo pasaky
ti. Vieninga informaci
jos politika tegali būti 
tada, kada yra vieninga 
politika ar iš viso bet 
kokia aiški politika. Nu
statyti, kaip Vliko pir
mininkas pageidavo, mū
sų laikraščiams "vieno
dą pažiūrą į visą eilę 
Lietuvos laisvės bylą lie
čiančių klausimų" yra 
nelengva ir vargu būtų 

labai demokratiška.
Tos esminės pažiūros 

buvo gana vieningos ir te
bėra visą laiką. Jos nuo
lat spaudoje reiškia
mos, kad ir nevengiant 
kartais "aštrios tarpu
savio polemikos", kuri 
Dr. Valiūno nuomone 
"kartais gana kenksmin
ga Lietuvos laisvės ko
vai". Kažin? Laisvoji mū
sų spauda tautos gelmių 
Lietuvoje nepasiekia, o 
užsienyje esama nemaža 
tarpusavio mūšių, bet 
tuo tarpu dar nėra tik
ros kovos už laisvę, tad 
jai nė negalima daugpa- 
kenkti. Bet jei kartais 
būtų aštriau kritikuoja
mi, pavyzdžiui, kokie 
itin nevykę partinio poli
tikavimo metodai ar fan
tastiški konferencijų pa
siūlymai, tai gal dar kaip 
nors ir galima tokiai 
veiklai "pakenkti".

Tačiau tuo atveju pro
tingai veiklai iš to bū
na daugiau naudos, o ne 
žalos.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

DIE CASTER 
OPERATORS 
METAL MEN 

DIE REPAIRMEN 
MAINTENANCE MEN

Are you looking for: 

Excellent rate, of pay? 
Extremely steady employment? 
Paid vacations, holidays, insurances, 
and pensioną? 
Overtime galore? 
Additional incentive earnings?

If so, call area code

313 — 429-9411
Ask for personnel manager. 

An Equal Opportunity Employer 

(120-126)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

VERTICAL 
TURN1NG 

MILL 
OPERATORS 

EXPERIENCED
WORK ON 20 FOOT MACHINE. 
N1GHT SH1FT-LONG PROGRAM. 

For Interviesv call: 
313— 923-8088 

An Equal Opportunity Employer 
(124-130)

JOURNEYMAN TOOL A D1EMAKER 
High quality work required, small 
dies, steady work. Well established 
manufacturing co., not a job shop. 
Top wages, ai) fringe benefits, excel- 
lent worlcing conditions. W. M. Chace 
Co., 1600 Beard, Detroit, Mich., loc- 
ated 2 blocks North of new 1-75.

(124-126)

MOTIEJAUS GOBŠIO
TIIPTAC ANTANAS GAILIUŠIS

Plati, medžiais apsodinta didmiesčio gatvė. Tarp sto
rų plačiašakių klevų abiem gatvės pusėm išsirikiavę dideli 
gyvenami pastatai. Vieni atrodė geriau, kiti prasčiau. Iš 
jų skyrėsi penkių aukštų mūras, kuris buvo geriausiai 
prižiūrėtas: aplink veja žaliavo, gėlės žydėjo, jokios šiukš
lelės nesimatė, šiame pastate gyveno dvidešimt penkios 
šeimos.

Vieno mėnesio pirmą dieną šio pastato dvidešimt 
ketvirto buto nuomininkė išgirdo ant laiptų bildesį. Iš
ėjusi pažiūrėti, rado ties savo buto durim sukritusį pasta
to savininką Motiejų Gobšį.

— Kas atsitiko, ponas Gobšy?
Jis nieko nesakė, sukniubęs, pusiau ant šono, ramiai 

gulėjo. Ji pajudino savininką už peties. Tas pasvyro ir 
išsitiesė aukštielninkas ant grindų laiptų aikštelėje.

— Nebegyvas ...
Siaubo apimta garsiai sušuko nuomininkė. Gobšys 

tįsojo be jokių gyvybės ženklų skersai prieš duris, lyg 
kliūtis, užtverdamas išėjimą. Išsigandusi, ji skubėjo pas 
kaimynę pranešti liūdną žinią. Belsdama į duris, šaukė:

— Greičiau ateik. Gobšys ant laiptų numirė.
Atėjus kaimynei, abi, žiūrėdamos į mirusį Gobšį, 

kalbėjo:
— Nesenas. Turtingas. Galėjo dar gyventi.
— Taigi. Krovė turtą, vargo žmogus ir viskas liko. 

Nė turtai neišgelbėjo nuo mirties.
Pašauktas greitosios pagalbos automobilis mirusį nu

vežė į ligoninę. Gydytojai, apžiūrėję lavoną, pripažino, 
jog Gobšys mirė staiga nuo širdies smūgio.

★
Prieš trisdešimt penkius metus Motiejus Gobšys pra

dėjo dirbti banke kaip pasiuntinys. Tada jis buvo penkio
likos metų berniukas, neturtingos našlės vaikas, nebai
gęs jokio specialaus mokslo. Besisukinėdamas banke, pra
moko sąskaitybos ir, laikui bėgant, pasiekė sąskaitininko 
vietą.

Gobšys atrodė vidutinio ūgio, liesas, nedrąsus, vi
siems nuolankus, akis visada žemyn nuleidęs ir kalbina
mas jų nepakėlė. Jis turėjo vieną ryškų bruožą, kuris jį 
skyrė iš kitų žmonių, tai prisirišimą prie turto. Turtui 
jis aukojo kūną ir sielą. Jo taupumas neturėjo ribų. Kas 
mėnuo dėjo j banką beveik visą algą, negėrė ir nerūkė, 
valgė skurdžiai, dėvėjo pigiais drabužiais, stengėsi neiš
leisti nė vieno cento nebūtiniems pragyvenimo reikalams. 
Kiti už jį daugiau uždirbo, bet pinigų neturėjo, o Gobšio 
sąskaita banke didėjo ir didėjo.

Nuo mažų dienų jis augo kitoks, kaip visi vaikai: 
nemėgo vaikų draugystės, laikėsi nuo jų atokiai, žaidė 
vienas. Kai jo amžiaus vaikai už gautus centus pirko sal
dainių ir žaislų, jis savo centus laikė, jų neleido. Jam pi
nigas davė daugiau džiaugsmo, negu saldumynai. Saky
tum, mažas būdamas jau suprato, kad centas yra truputį 
daugiau už saldainį ar žaisliuką.

Norėdamas daugiau sutaupyti, per visą gyvenimą 
Gobšys nė karto neišvažiavo iš miesto, kuriame gimė, au
go ir mirė. Draugų neturėjo, jų ir nepasigedo. Nepalaikė 
ryšių ir su giminėm. Gyveno, kaip atsiskyrėlis, kuris pa
likęs žmones išėjo į tyrus. Visą amžių liko nevedęs. Nors 
moterims Gobšys nebuvo abejingas, galvojo ir apie ve
dybas. Sutikęs gražią merginą, neatsispyrė pagundai į 
ją iš padilbų pažvelgti.’žinodamas, kad draugystė su mo
terim brangiai kainuoja, vengė artimesnės pažinties su 
jom visom. Niekas jo nelankė, juo nesidomėjo, ir jis nie
kur nesilankė. Net bendradarbiai banke į jį mažai kreipė

dėmesio, mažai su juo skaitėsi. Tas Gobšį skaudino, bet 
pakeisti gyvenimo būdą nenorėjo, tik dar daugiau taupė 
ir laukė momento, kada galės parodyti, jog ir jis nėra 
iš kelmo išspirtas.

— Jūs pamatysite, ką gali Motiejus ...
Galvojo Gobšys, prisiminęs turimus pinigus, už ku

riuos vieną dieną įsigysiąs tokį turtą, kad visus nuste
binsiąs.

Visas savo išlaidas žymėjo į sąskaitas, kurių niekad 
nenaikino. Jis galėjo tiksliai pasakyti, kiek prieš dešimtį 
ir daugiau metų vieną ar kitą dieną išleido duonai, drus
kai, sacharinui... Per ilgus metus jų susidarė storas 
pluoštas. Sąskaitas vedė ant blankų, kurių slapta parsi
nešdavo iš banko. Ir kitą rašomąją medžiagą iš banko 
slapta parsinešdavo.

Nedomino Gobšio nei visuomeninis gyvenimas, nei 
laikraščiai, nei pasilinksminimai. Jei rinkimų į seimą die
ną jį paklausė:

— Ar jau balsavai, Motiejau?
— Nebalsavau.
— Kodėl?
— Už paduotą balsą nieko nemoka. Apseis be manęs.
Atsakydavo Gobšys. Laikraščių nepirko ir neprenu

meravo. Autobusuose, kuriais jis važinėjo į darbą, kelei
viai palikdavo perskaitytų laikraščių. Gobšys juos rinko, 
o vėliau pardavė seno popierio pirkliams. Be to, popierio 
reikėjo namie. Radęs paliktą laikraštį, jį vartė, žiūrinėjo 
paveikslus, vieną kitą trumpą žinutę paskaitė, j ilgesnius 
straipsnius nekreipė dėmesio. Pasaulinės politikos žinios 
jo nedomino. Užversdavo laikraštį įsitikinęs, jog nieko 
juose nėra naujo ir neverta pinigų jiems leisti. Jei šalia 
sėdįs kaimynas paklausė:

— Ką rašo laikraštis?
— Vis tą patį. Nieko naujo.
Tuo ir baigdavosi kalba su kaimynu.

(Bus daugiau)
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TAUTINE IDĖJA LIETUVIŲ
Išgaląsim rūdžių kalaviją,
Eisim, kirsim mes tėvynės 

vargą.
Pro uždangos plyšelį

LITERATŪROJE V. PUTINAS-MYKOLAITIS

(3)
19 04'metai s buvo grą

žinta lietuviams spauda, 
o 1905 m. revoliucija da
vė šiokių tokių kultūrinio 
darbo lengvatų. Kultūros 
darbui ir literatūros kū
rybai atsidaro naujų 
perspektyvų. Revoliuci
jos įkaršty imta kalbėti 
apie plačią Lietuvos au
tonomiją. To pačio rei
kalauja ir didysis lietu
vių Seimas, sušauktas 
Vilniuj 1905 metais. Ši 
nauja reliatyvės politi
nės laisvės idėja, skais
čiai švystelėjusi 1905 
metais, neišnyksta iš lie, 
tuvių tautos sąmonės ir 
prasidėjusiais tuojau re
akcijos laikais. Mūsų li
teratūroj ji garsiai skam - 
ba Maironio poezijoj. 
Dar juodžiausiais prie
spaudos laikais Mairo
nis pranašavo:

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS .......................................$2.00

O. J. Cs Norem — TIMELESS LITHUANIA ...........$4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ..............................$4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)

minkštais viršeliais ....
kietais viršeliais ........

Gr. šimukonienė — SU DAINA
Lietuviškų dainų rinkinys ..............................$2.00

J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ......................... $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS

minkštais viršeliais .........................  $3.00
kietais viršeliais.................................................$4.00

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.

Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

$3.00
$4.00

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1967.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 jardai vilnonės kostiu

minės medžiagos, 1 labai geros rūšies megstukas, 2 p. vil
nonių arba nailoninių kojinių, 1 kompliktas vilnonių arba 
nailoninių apatinių rūbų, 1 p. odinių pirštinių, 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, vilnonei suknelei medžiaga, 1 dėžė šokolado. 
$75.00.

VYRIŠKAS KALĖDINIS 1967.
3% jardo puikios vilnonės kostiuminės medžiagos, 1 

itališkas nailoninis lietpaltis, 1 nailoniniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 
cigarečių, 3 jardai vilnonės aukštos rūšies paltui medžiagos. 
$75.00.

Jungtinis siuntinys šių abiejų siuntinių kainuoja tik 
$140.00.

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada
Ne veltui ji tiek iškentėjo.
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs, 
Nes kryžius gyvatą žadėjo.

Maironio poemoj "Jau
noji Lietuva", iš kurios 
šis posmas paimtas, tau
tinė to laiko lietuvių idė
ja — veržimasis į lais
vę, visų kultūrinių pajė
gų subūrimas šiam vie
nam tikslui, yra išreikš
ta su dideliu entuziazmu 
ir formos artizmu. Dar 
pranašingesnių žodžių 
Maironis pasakė vėliau 
parašytoj poemoj "Rasei
nių Magdėj". Šitoj sa
tyrinėj poemoj, nukreip
tos prieš nutautusią Lie
tuvos bajoriją ir visus 
tuos, kurie nutolę nuo 
liaudies, nuo savo tau
tos, apsikrėtę svetima 
dvasia, neša jai sveti
mus dievus, poetas, se

nelio lūpomis, taip kal
ba ainiui:
Pamatysi daug ašarų, kraujo 
Iki metai sutvarkymo naujo 
Iš saulėlydžio rausti pradės! 
Iki amžiais supančioti žmonės 
Susilauks pageidautos malonės 
Kaip Betliejaus Jokūbo žvaigž

dės.
1905 m. revoliucijos 

sukeltos viltys mūsų li
teratūroj paliko dar vie
ną atgarsį, kurio čia ne
galima nesuminėti. Tai 
būtent Baltijos tautų: lie' 
tuvių, latvių ir estų vie
nybės idėja. Šią idėją 
yra išreiškęs poetas Jo
nas Jonila-Žilius savo 
eilėraščių cikliuje "Rau
doni Bijūnai", rašytame 
1905-6 metais. Jonas Ži
lius, pats visuomeninin
kas, diplomatas ir poli
tikas, po didžiojo karo 
šioj srity nemaža pasi
darbavęs nepriklauso
moj Lietuvoj, jau tuomet, 
1905 metais suprato ir 
nuspėjo, kad Pabaltės 
tautoms tėra vienas bend
ras į laisvę kelias, bū
tent, vienybės ir tarpu
savinės paramos kelias. 
Viename to cikliaus eilė
rašty, pavadintame "De
jonė dėl tėvynės" atsi
spindi anų laikų Lietu
vos ir Latvijos varginga 
buitis. Poetas karčiai 
prikaišioja tėvynei, kad 
ji mums nederėjo, nors 
mes jąarėm akėjom,lais- 
tėm ašaromis ir prakai
tu, dabinom mūro bažny
čiomis ir rūkinom smil
kalais. O ji maitino mū
sų priešus:
Lietuvos, Latvijos plotas, 
Kaulais mūs tėvų apklotas,

Tu derėjai lenkų ponams, 
Rusams, vokiečių baronams; 
Kad jie darė tau vien skriaudą, 
Kad iš tavęs traukė naudą, 
Tavo priešai, piktadėjai, 
Priespaudos, tamsos skleidėjai 

Jiems tai tu derėjai.

Ką gi reikia daryti, 
kad tėvynė mums derė
tų. Karingai, revoliuci
niai nusiteikęs poetas su
šunka:
Žeme, mūs tėvų mieliausia 
Ir mes kitaip veikt pradėsim: 
Kulkoms išarę, išrausę, 
Kardais tave apakėsim,
Kai pavirsi f degėsi, 
Kraujais mūsų aptekėsi, 

Mums gal užderėsi?...

Poeto karingumas ma
tyt visuose to cikliaus ei
lėraščiuose. Viename iš 
jų skaitome dar tokįpos- 
mą:
Kardai amžių rūdimis rūdija. 
Varge vargsta mūs tėvynė 

"dargą";

Ir šis eilėraštis skir
tas, matyt, kartu ir lat
viams, nes poetas, kaip 
matome, čia tyčia įpina 
latvišką žodį "darga" — 
brangi. Bet dar garsiau 
Baltijos tautų vienybės 
idėja skamba eilėraš
čiuose "Už Baltų žemę", 
"Pas Tukumą", Palaido
jimas vado" ir "Ant ka
po". Dainoj "Už Baltų že 
mę" poetas vaizduojasi 
karo žygį dėl tos žemės 
laisvės:

Kada ėjom, Dzūkijoj mielojoj 
Tamsu buvo, dar nė nedienojo.

Į. Lietuvą, Žemaičius įėjus, 
Ką tik buvo aušra betekėjus.

Kai fėjom į Latvijos plotus, 
Latvius, estus jau radom gink

luotus.

Latviai, broliai, kur laikai se
novės, 

Kada baltai už liuosybę kovės?

Ir ši daina baigiasi 
mintim, kad tik ginklu 
laisvė vėl būsianti iško
vota. Giliau vienybės idė
jai įdiegti, Jonila Žilius 
garbina bendrą Baltijos 
tautų žemę, rašo kaip ir 
kokį Baltų tėvynės him
ną:
Baltų žemė, po kalvotą plotą 
Miškais klota, graži ir bagota?

Supas dirvos, kai javai išnokę, 
Žydi pievos, kur upeliai kriokia,

O kur upės, kur plačioji Jūrė, 
Didi miestai, sodžiai įsikūrė.

Baltų žeme, gąmta tau suteikia
Viską, viską, tiktai laisvės rei

kia!

Mes už laisvę vyrs Įvyrą stosim 
Ar laimėsim, ar galvas paklosim

Paskutiniuose to cik- 
liaus eilėraščiuose vaiz
duojama kova ties Tuku- 
mu, kurioje žūva Baltų 
vadas, to vado palaido
jimas ir jo kapas, eik
lius baigiasi liūdesio 
ir gedulo motyvais, bet 
laimėjimo vilčių jie ne
naikina. Žuvusio vado 
idėjas įvykdys pasilikę 
jo draugai ir "gent- 
kartės kitos". Ant vado 
kapo mergaitės pasodi
na raudonų bijūnų, sim
bolizuojančių pavasarį, 
išlietą dėl laisvės krau
ją, tolimesnę kovą ir 
amžiną kovojančių ryšį 
su žuvusiais. Tokiu bū
du matome, kad 1904-5 
metų įvykiai tautinę lie
tuvių idėją praturtino ne 
tik lietuvių tautos lais
vės viltimis, bet ir Bal
tijos tautų vienybės nu
vokimu, radusiu visai re
alų pagrindą tik šiais 
paskutiniais laikais.

(Bus daugiau)

— Pradėsime aštun
tą, bet tu ateik tik apie 
kokią devintą. Pradžia 
bus nuobodoka. Paskui 
— gal kiek įdomiau, — 
muzikas Darius Lapins
kas sutiko su mano pra
šymu atsilankyti į re
peticiją. Iki jo kanta
tos "Karalius Mindau
gas" ir vieno veiksmo 
operos "Maras" pasta
tymo Kultūros kongreso 
savaitgalyje beliko tik 
pora savaičių. Repeti
cijos jau vyksta kas ant
rą vakarą. O jos mane 
visada intriguoja. Lyg 
vogtum žvilgsnį atei
tim Žvilgsnį pro uždan
gos plyšelį į sceną, ku
rioje tavo kasdieniniai 
bičiuliai, gal šiaip tik 
pilki, nieku iš minios 
neišsiskirią bendrake
leiviai transformuoja
mi į karaHus ir valka
tas, herojus ir niekšus. 
Jiems lašas po lašo duo
dama nauja dimensija. 
Taip ir norisi juos dar 
užklupti be grimo, be 
kaukės,be karūnos, ta
me tranformacijos pro
cese. Rytoj jie jau bus 
nepasiekiamai aukštai.

Kodėl muzikas man ne 
patarė užeiti prieš de
vintą netrukau suprasti. 
Šlifavimo procesas yra 
skausmingai įkirus.
Karaliau, kam nusiėmei šarvus?
Kam sustojai nakvynėlei 
Žemaičių žemėje?

"kara-
- au". 

prašau, 
pianinu 
antrąja

"AiduČių", ir 
parapijos. Gir- 
už sienos gal- 
ten kelis kar-

Didžiojoje Chicagos 
Jaunimo Centro salėje 
dainuojantis choras šli
fuoja kantatą.

— Dabar, bosai! Iki 
tos vietos, kur 
liau, - raliau, 
Vien tik bosai,
— viena ranka 
toną duodamas
nuo scenos diriguoja D. 
Lapinskas kokių dviejų 
tuzinų choristų būriui. 
Tai rinktiniai daininin
kai. Ir iš Operos choro, 
ir iš Dainavos, ir Alice 
Stephens 
Tėviškės 
dėdamas 
votum jų
tus daugiau esant. Tai 
dainininkai, kurie netu
ri daug vargo kirsdami 
tirštai bemoliais ir be
karais išmargintą mo
derniškosios muzikinės 
kūrybos druką.

— Pradėkime vėl iš 
pradžios. Dabar — visi! 
Dvidešimt septintas pus 
lapis. Aš tik įstojimus pa
rodysiu, — vėl pakelia 
ranką dirigentas

— Mes čia šitoj vie
toj nespėjam atsikvėpt,
— nusiskundžia kažku
ris tenoras, kuriam ir 

sopranai pritaria plačiu 
žąsų klegėjimu.

Ir ištikrųjų laiko atsi
kvėpimui nėra... Ir vėl, 
ir vėl iš pradžios. Toks 
jam skausmingas Kara
liaus Mindaugo gimi
mas...

♦♦♦

Šimtas antroje klasė
je — klyksmas, klege
sys, košmaras, laiksnuo 
laiko kapojamas ilges
nėmis ir trumpesnėmis 
pauzėmis. Ar tai koks 
nors baisiai laukinis pa
silinksminimas rimtuo 
se Tėvų Jėzuitų namuo
se? Gal su narkotikais 
ar LSD?

Iš tikrųjų jų čia vos 
tik tuzinas. Visi labai jau* 
ni. MARAS RAS VISUS 
balta kreida parašyta ant 
žalios lentos. Nesunku 
suvokti, kad čia susime
tęs pianisto Arvydo Va
saičio vadovaujamas kai 
bantysis choras repe
tuoja "Marą".

— Šiandien jų čia tik 
dalis tesusirinko, — įs
pėja mane solistas Algis 
Grigas. — Repeticijų vie
tą bekaitaliojant kiti ne
besusigaudė kur ateiti.
Skerdžiaus rago niekur nesigir

di...
Kur gi dingo senas dėdėBlinda?

— Kas šaukia mano 
vardą? — sodriu A. Gri
go baritonu, Vasaičio iš
provokuotas, sugriau
džia dėdė Blinda (o gal jo 
dvasia).

— A cha cha! Ė chė 
chė! — suklega mergi
nos ir vaikinai įkandin. 
Balsai kyla į kreščendo, 
ritmas tankėja, kolermi- 
deris ir vėl pasidaro vi-

(Nukelta į 6 psl.)

APAČIOJE: Besirengiant tre
čiajam Kultūros Kongresui Chi
cagoje, kuris įvyks Padėkos die 
nos savaitgalio metu, matome 
kai kuriuos solistus ir chorą re
petuojant "Maro” operą. Iš kai
rės matyti Bronius Mačiukevi
čius, kuris dainuos Seniūno par
tiją, Algimantas Grigas -- Sker
džiaus Blindos, Stasys Baranaus
kas -- kunigo partiją. Salia jų -- 
choras, kuris yra specialiai su
organizuotas iš Chicagoje žino
mų dainininkų. I eilėje matyti 
Julija Ivanauskienė, Stefa La
zauskienė, Margarita Momkie- 
nė, Kristina Bartulienė, Geno
vaitė Mažeikienė, Zelma Juš- 
kėnienė, Vanda Aleknavičienė, 
Edita Žemaitaitytė, Jonė Bobi- 
nienė, Irma Žemaitaitytė ir Le- 
onilija Nakutytė. Trūksta Ire
nos Radienės. Antroje eilėje iš 
kairės — Julius Savrimavičius, 
Algirdas Trinkūną, Petras tei
kis, Vytautas Radžius, Algirdas 
Putrius, Albertas Stočkus, Vy
tas Radys, Vaclovas Momkus. 
Trūksta Prano Nario.

VI. J uknevičiaus nuotrauka

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, H sv. geriamo šokolado, % 

sv ‘kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, % sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.00.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.
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Pro uždangos plyšelį... Lietuviškos vyskupijos
(Atkelta iš 5 psl.) 

suotinas.
— Tu pažiūrėk. Tu tu

ri klausytis Seniūno. Kai 
tik Blinda užbaigia, Se
niūnas sako: "Visi mes 
grįžtam", o po to Kuni
gas: "Visi mes kylam"... 
Čia reikia labai įstoji
mus saugoti, — aiškina 
Vasaitis. — Dar kartą 
nuo dvidešimt pirmo pus- 
lapio.

Ir 'Seniūnas (Bronius 
Mačiukevičius) ir Kuni
gas (Stasys Baras) yra 
Čia pat koridoriuje. Jie 
laukia, kada prasidės 
bendroji repeticija. Kaip 
tik jų ir paklausiu apie 
solistų sąstatą.

— Be tų, kuriuos jau 
matai "Mare" dainuoja 
Mirtis (Aldona Stempu- 
žienė) ir keturi raudoto* 
jai (Kristina Bertulienė, 
Genė Mažeikienė, Julius 
Savrimavičius ir Vytas 
Badys). Kantatoje Ka
raliaus Mindaugo par
tiją atlieka Algirdas 
Brazis, o karalienės 
— Daiva Mongirdaitė, gi 
kvartetą sudaro: Mar
garita Momkienė, Jonė 
Bobinienė, Julius Savri
mavičius ir Vacys Mom- 
kus, —pasakoja solistas 
Baras.

— Neužmirškit ir ak
torių. Leonas Barauskas 
ir Regina Stravinskaitė 
išpildo kalbančiųjų ro
les, — prideda Bo Ma
čiukevičius.

Sužinau, kad opera už
truks virš valandos, o £ri 
dėjus kantatą susidarys 
gerų dviejų valandų pro
grama. Sužinau, kad or
kestrą sudarys Lyric 
operos ir simfoninio or
kestro nariai. Solistą S. 
Barą, atliekantį ilgą Ku
nigo partiją, kamantinė
ju apie pačius veikalus.

— Abu dalykai moder
niški. Manau, kad daug 
kam patiks, ne vieną nu
stebins, ne vieną ir gero 
kai sukrės. Bus, manau, 
ir kontraversijų. Mano
sios partijos tekstas ir 
visa Kazio Bradūnopoe
ma, pagal kurią ši opera 
parašyta, turi tikrai 
skambios ir tirštos po
ezijos. Tik paklausyk:

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas Ą^/ąc/o išmokamas du kart per metus už 

visa.f taupymo uaskaihis.

PARKING LOT — ADJOINTNG

riMMl »*»IWfiĮL

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Sau aš nieko, nieko nemaldauju 
Mano metų žemėje gana.
Jiems tegul tik ši diena 
Dar nebūna, Dieve, paskutinė. 
Argi jie ne Tavo vynmedžio ša

ka, 
Viešpatie? Už ką?...

Paprašytas komenta
ro praskubantis kompozi' 
torius nusišypso: — Esu 
įtikėjęs Maru.,.

Tas storas gaidų pluoš
tas, kurį solistai nešioja
si, iš tikrųjų tėra tik ope
ros finalas. Jo šlifavi
mui ir skirta antroji re
peticijos dalis. Pirmą 
kartą kalbantysis choras 
suvedamas su dainuojan 
čiuoju. Visiems smalsu, 
o man labiausiai. D. La
pinsko chorinių kūrinių 
juk iš viso dar negirdė
jome. Pernykščiame 
"Lokio" pastatyme cho
ro vietos buvo išimtos 
jų nespėjus paruošti.

Dirigentas nusivelka 
švarką ir pasiraito ran
koves. Prie pianino sėda 
Arvydas Vasaitis.

— Pradėsime nuo 
"Skerdžiaus rago"... Kal
bantieji improvizuokit 
tik iki tų vietų, kur so
listai įstos... Aš jums pa
rodysiu, — pradeda Da
rius. — Dabar!

Tada ir prasideda. Iš 
chaoso išnyra Birželio 
naktys. — Trokštame! 
Tremtis! — Alkstame! 
Sibiras. — Šąlame! Vor
kuta!

Žodžiai, vaizdai, 
klyksmai, aimanos krin
ta rimbo smūgiais...

— Mes dar kartą grįž
tam gyventi...

— Mirti!
Dachau. — Svylame! 

Buchenvald... Dūstame 
dujų debesy...

Mes trečiąkart 
grįžtam gyventi...

— Mirti!
Pirčiupis! Hirošima! 

... Bombos, raketos, ko 
boltas... Mes dar kartą 
ir dar kartą grįžtam... 
Gyventi? Mirti!... Virs 
tame pelenais... Gyven
ti!...

Nelygūs, kampuoti 
šauksmai jungiasi į di
sonansus, jungiasi įakor 
dus ir jų derinius. Kada

Pagal 1967 metų "Of- 
ficial Catholic Directo- 
ry" — didžiulį oficialų
jį katalikų vadovą — į 
146 vyskupijas padalin
tame J. A. Valstybių plo
te yra septynios vysku
pijos, kurių teritorija 
dar keturis kartu s apima 
visą Ameriką. Vieną ar
kivyskupiją ir dvi vys
kupijas turi ukrainie
čiai, dvi vyskupijas ru
sai - vengrai - kroatai 
kartu, dvi libaniečiai.ma- 
ronitai ir melkitai. Šios 
vyskupijos, kiek tiksliau 
taip atrodo:

1. Ukrainiečių Katali
kų Philadelphijos Archie- 
parchija, įsteigta 1913.V. 
28: 164,033 katalikai, 143 
kunigai, 99 parapijos (p. 
243)

2. Ukrainiečių Katali
kų Stamfordo (Conn.) 
Vyskupija, įsteigta 1956
VIII.8: 87,620 katalikų, 
103 kunigai, 57 parapi
jos (p. 821)

3. Šv. Mikalojaus Vys
kupija Chicagoje Ukrai
niečiams, įsteigta 1961.
VII.14: 29,600 katalikų, 
44 kunigai, 26 parapijos 
(p. 762)

4. Bizantijos Apeigų 
Pittsburgho Vyskupija, 
įsteigta 1924.11.25: 223, 
923 katalikai, 147 kuni- 

dainuojama trečią, kada 
ketvirtą kartą — chao
sas lydosi į kažką klai
kų, šiurpų, o taipgi didin
gą. Matai žmogų nuolat 
kylantį ir klumpantį ir 
krintantį. Matai beviltiš
ką, o atkaklią kovą tarp 
pasmerkimo mirti ir di
džiulio troškimo gyven 
ti, nuolat didėjančią įtam 
pą, akcentuojamą dainuo
jančio choro ir išaugan
čio į griausmingą, be
veik viltingą finalą. Gy
venti!

Po paskutinio dirigenr 
to mosto kalbantysis cho* 
ras nejučiomis dainuo
jančiajam sukelia nuo
širdžias ovacijas.

O šitas susitikimas, ši
tas finalas dar tėra tik 
pradžia...

a. pavėjis 

gai, 121 parapija (p. 685)
5. Bizantijos Apeigų 

Passaic’o (N.J.) Eparchi- 
ja, įsteigta 1963.VII.31: 
96,273 katalikai, 102 ku
nigai, 75 parapijos (p» 
659).

6. Amerikos Maronitų
Apaštališkasis Egzar- 
chatas, įsteigtas 1966.1. 
10: 150,980 katalikų,
52 kunigai, 43 parapijos 
(p. 598)

7. Amerikos Melkitų 
Apaštališkasis Egzar- 
katas, įsteigtas 1966.1. 
10: 23,000 katalikų, 37 
kunigai, 23 parapijos (p. 
603).

Antrojo Vatikano Su
važiavimo metu, Katali
kų Bažnyčia pakartoti
nai pabrėžė visų tautų, 
kalbų ir apeigų lygybę 
Dievo akivaizdoje. Ly
gybę, kuri ne tik nenei
gia, bet siekia iškelti ir 
apsaugoti kiekvieno as
mens ar tautos skirtin
gumą; žmogaus ar žmo
nių bendruomenės ypa
tingą charakterį ir nie
ku nepakeičiamą vietą 
pasaulio istorijoje. Die
vui, aišku, visi žmonės 
vienodai brangūs ir vi
sos kalbos vienodai su
prantamos. Bet sveiko- 
j , normalioj šeimoj , 
vaikams brangiausi žmo
nės visuomet buvo ir 
visuomet paliks tėvai. 
Vokiečiui, arabui, ang
lui, lietuviui visuomet 
artimiausia ir su jokia 
kita kalba nepalyginama 
bus vokiečių, arabų, ang
lų ar lietuvių kalba. Mė
ginimas savo tėvus už
miršti, savo kalbos ne
paisyti ir tapti "kuo ne
esi" neišvengiamai su
žalotų charakterį, su
silpnintų asmenybę ir 
paliestų ne tik santy
kius su kitais žmonėmis,, 
bet ir santykius su Die
vu. Vienintėlė išimtis 
čia galėtų būti tik dide
lė kuriai nors kitai ne
laimingai ir vargstan
čiai tautai, kuri, retais 
atvejais, gali misionie
rių, specialistą ar moks
lininką su šia tauta taip 
artimai surišti, kad tada 
visi skirtumai tarp sa
vosios ir naujai pasirink

tos tautos savaime nusto
ja prasmės.
Todėl ir Kristus ir Jo 

apaštalai Evangeliją pir
moje vietoj skelbė savo 
tautai. Todėl ir Bažny
čios vadovybė rūpinosi 
visais laikais, kad žmo
nės būtų mokomi ir mels
tųsi sava kalba. Šimtme
čius užtrukusį tarptau
tinės lotynų kalbos var
tojimą mišių aukoje bei 
sakramentuose pagaliau 
Vatikano Suvažiavimas 
pakeitė iš pagrindų. 
Nors ir nemažinda
mas tarptautinės kalbos 
reikšmės. Nes mišios lo
tyniškai ne tik nebuvo už
draustos, bet net yra pa
geidaujama, "kad tikin
tieji galėtų ir lotyniškai 
drauge kalbėti ar giedo
ti tas nekintamasias Mi 
šių dalis, kurios jiems 
skirtos" (Konstitucija 
"Šventoji Liturgija", Nr. 
54).

Žinoma, kalba dar ne 
viskas. Ne tik sklandi 
bendros maldos kalbinė 
forma, bet ir ją lydinti 
melodija, besimeldžian
čių laikysena, maldos na
mų architetktūra, alto
rius, paveikslai, liturgi
niai drabužiai —viskas, 
kiek tai įmanoma, turėtų 
būti autentiška susirinku 
šių charakterio, patir
ties, troškimų, išraiška. 
Tautos religinė kultūra 
net turėtų būti tautos kul
tūros visumos viršūnė: 
nenuduota, nemėgdžio- 
ianti, bet siekianti regi
mai pristatyti, kas ištik— 
rųjų visų išgyvenama. 
Jei kas ir būtų paimta iš 
kitų tautų, tai bent jau 
seniai padaryta nebeiš- 
skiriama savosios dali
mi. Gyvenant svetimam 
krašte tą tik retai pavyks 
atsiekti. Bet siekti ver
ta, gal net pareiga.

Lygiai prieš metus 
1966 lapkričio 13 dieną, 
katalikų jaunimo dalis pa
siūlė prašyti savų vys
kupijų ir lietuviams. Ši 
mintis spaudoje sulaukė 
nedaug, bet gana vertin
gų atsiliepimų ir pasta
bų. Siūloma per vėlai? 
Per anksti? Bet gal svar
biausia — kaip gali lietu
viai drįsti norėti savų 
vyskupijų, nebūdami ry
tų apeigų?

Tiesa, Lietuva yra 
"tik" vakarų apeigų ša
lis. Bet šios šalies pa
dėtis yra skirtinga nuo 
visų kitų vakarų katali
kų Šalių — ji vienintelė 
tokia visoj Sovietų "Są
jungoj". Lietuvių tautos 
tikėjimo sunaikinimas 
yra "visasąjunginis rū
pestis" — ne vien lietu
vių ateistų reikalas. Lie
tuvių ateistų užnugaryje 
stovi kiti: su pinigais, jė
ga ir psichologijos stu
dijomis. Laisvėje gyve
nanti tautos dalis, orga
nizuotai ir vieningai atė
jusi pagalbon, galėtų ne 
tiktai išgelbėti save ir 

juos. Jos patirtis Bažny. 
čiai ir pasauliui kartais 
galėtų duoti tą, ko šimt
metinė lenkų įtaka ir 
pravoslavų persekioji
mai Lietuvai dar nieka
dos nėra duoti leidę: įna
šą, nuo kurio gali gero
kai priklausyti dvasinė 
viso pasaulio ateitis.

Net nekalbant apie tai, 
kad savos kalbos įvedi
mas liturgijoje, Vatika
no Suvažiavimo ekume
ninė dvasia bei jo doku
mentuose neretai sutin
kamas raginimas kiek
vienai tautai ugdyti sa
vitą religinę kultūrą, yra 
jau gerokai susiaurinęs 
anksčiau graikų-lotynų 
tradicijas, rytų-vakarų 
apeigas skyrusį atstu
mą. Pačioj esmėj jo net 
visai nėra. Žodžiai 
"eparchija" ir "vysku
pija” abu yra graikų kil
mės ir šiandieną reiškia 
tą patį. Praktiškai tas 
pats yra ir "egzarcha- 
tas": "apaštališkoji dele- 
gatūra".

Kodėl Apaštalų Sostas 
1913 gegužės 28 dieną iš
jungė ukrainiečių katali
kų parapijas iš daugybės 
vietos vyskupų jurisdik
cijos ir pavedė jas, tuo 
metu vienam, savam, uk
rainiečių vyskupui? To
dėl, kad — tikriausia po 
ilgų ir pakartotinų pra
šymų — pagaliau įsiti
kino, kad šiuo būdu bus 
daugiausia patarnauta ir 
atskirų sielų ir visos 
Bažnyčios gerovei. Nes 
net ir prie pačių geriau
sių norų, kitos tautos vys 
kupui nėra pilnai įma
noma jautriai ir greitai 
atsiliepti į giliausius ti
kinčiųjų siekimus. Šių 
siekimų dalis jam vis- 
tiek atrodys svetima, 
keista, neverta dėmesio. 
Jis gali į juos nesikiš
ti, palikdamas didelę 
laisvę pačių tikinčiųjų 
iniciatyvai. Tačiau net 
ir žymiai sustiprinta bei 
praplėsta pasauliečių ar 
kunigų atsakomybė nie
kuomet neišstums iš sa
vo vietos, daugeliu atve
jų būtino, paskutinio žo
džio, galutinio sprendi
mo, kuris priklauso tik 
vyskupui ar vyskupų kon
ferencijai. Savas, pilna
teisis, vyskupas taip pat 
gal niekad tobulas nebus. 
Bet tai, ką reiškia žodis 
"savas", minėtais atve
jais gali būti lemiančios 
reikšmės.

Spaudoj ir pokalbiuo
se teko girdėti dar kitų 
pasiūlymų. Kam būtinai 
norėti vyskupijų? Tačiau 
išgauti apaštališkąją de- 
legatūrą lietuviams Ame
rikoje (ir kitur) — arba 
sekretorijatą lietuvių rei
kalams prie Vatikano — 
nebūtų daug lengviau. Pa
sauliečių - kunigų sena
tas; Lietuvių Bendruo
menės religinė komisi
ja, gali tikrai būti la
bai džiuginantis ir šiuo 
momentu vienintelis, ga
limas realizuoti, žings-

(Nukelta į 7 psl.)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. .JANTŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remv Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy >th— 84.39
2. Sunny Brook 80 proof wiskey 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ’>th — $3.98
4. Imported French Cordials 5th — $2.98
5. Liebfraumikh German Wine .... 5th— $0.98

6. Imported French Brendy 5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz. Bot. — $1.29

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Dep.irlment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2808 W. 69th St.. Chicago. 111. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. Iii. 00629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, II). 60608 — Te). CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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• Padėkos Dienos proga 

Dirva nepasirodys savo lap
kričio 24 d. (penktadienio) 
laida.

Sekanti po tos šventės 
Dirvos laida pasirodys lap
kričio 27 d. (pirmadienį).

• Aleksas Banys, vyr. 
kartos lietuvių veikėjas, mi
rė Clevelande lapkričio 14 
d.

Velionies būta tvirto bū
do žemaičio ir patrioto lie
tuvio. Lietuvos nepriklau
somybę atkovojant jis daug 
pasidarbavo renkant aukas 
naujai beatsikūriančiai val
stybei. Už nuopelnus Lietu
vai buvo apdovanotas Gedi
mino ordinu. Diaugiausia 
sielojosi lietuvių organiza
cijų pastoge. Jo širdis ir 
siela buvo Lietuvių namuo
se Superior Avė.

Čia jis visą eilę metų ėjo 
direktoriaus pareigas, kar
tu sielodamasis tų namų iš
laikymu. Gražiai sugyveno

Lietuviškos 
vyskupijos...

(Atkelta iš 6 psl.) 
nis. Bet jis paliks dali
niu, pereinamu sprendi
mu.

Sunkumų bus. Jaunimo 
Žygio pas Šventąjį Tėvą 
skelbėjai tikrai neabejo
jo, kad jų sutiks ne tik 
iš Vatikano ir ne tiktai iš 
dalies įvairių kraštų 
vyskupų. Bet ir iš savų- 
jos metu, trečioji gyven
tojų dalis atvirai rėmė 
anglų pusę. Kol tikslą pa' 
si seks pasiekti, reikės 
visos eilės ir jaunimo 
ir vyresniųjų žygių — ir 
į viršūnes ir savo tarpe. 
Reikės gal nemaža laiko, 
kol šio galutinio siekimo 
prasmė ir reikšmė pa
sieks ir išjudins lietu
vių daugumą. Gal ypatim 
gai — kol jis uždegs kiek
vieną troškimu atnaujin
ti savosios parapijos gy
venimą.

Bet kodėl mes nenori
me sustoti siekti nepri
klausomybės Lietuvai? 
Gal todėl, kad Lietuvos 
laisvės atėmimas gyvy
biniai paliečia mus pa
čius. Vergiją neša netik
tai ten pasilikę giminės. 
Ja dalinamės ir mes ir 
mūsų vaikai. Vaikams ne 
galėdami parodyti tikrą
ją Lietuvą, patys negalė
dami artimiesiems ra
šyti ir su jais kalbėtis 
apie ką tik norime; ne
galėdami laisvai dalin
tis knygomis, laikraš
čiais, mintimis — mes 
esame patys komunistų 
dalinai pavergti; dalinai 
jų prispausti ir suvaržy
ti.

Kaip dvasinio gyveni
mo negalima visiškai at
skirti ir izoliuoti žmo
gaus viduje, taip pat ne
galima atskirti tautos 
bažnytinės savivaldos 
nuo jos valstybinės nepri
klausomybės. Kur vie
nos, kitos, ar net abie
jų, trūksta — ten iržmo 
gaus ir tautos gyveni
mas yra priverstas likti 
nepilnas. Jaunimas sa
vo pirmąjį žygį planavo 
1869 metų Vasario Šešio
liktai. Tada ir ta pačia 
forma jis tikrai nebe- 
įvyks. Bet vien tik jo pa
skelbimo dėka — ne vie
no gyvenimas bus tru
putėlį kitoks. (kž) 

su naujaisiais pokario atei
viais, pagelbėjo jiems bė
doje, aktyviai reiškėsi vie
tos BALFe, organizavo tal
ką ir pinigus Lietuvių Fon
dui. Nemėgo smagių poky
lių, bet jų ir nevengdavo 
tik tam, kad pelnas atitek
tų Lietuvai naudingiems 
tikslams.

Velionis, prieš porą sa
vaičių artimesnių bičiulių 
tarpe atšventęs gimtadienį, 
grįžtant namo, buvo užpul
tas padaužų. Po to jau ne
beatsigavo.

♦ ALEKSO BANIO 
laidotuvės įvyks šešta
dienį, lapkričio 18 d.

Vėlionies kūnas pašar 
votas Jakubs & Son lai
dotuvių namuose Edna 
Avė.

Pamaldos už vėlionies 
A. Banio vėlę vyks Šv. 
Jurgio parapijos bažny
čioje šeštadienį 9:30 ry
to.

• Padėkos Dienos kala
kutą, nemaža pinigų ir dar 
kai ką galite laimėti atsi
lankę į šv. Jurgio parapijos 
Rudens šventę — Festivalį, 
šį sekmadienį, lapkričio 19, 
tarp 3 vai. p. p. ir vidur
nakčio. Nepraleiskite pro
gos.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED FEMALE

NURSE ANESTHETIST
135 bed accredited hospital in beau- 
tiful southern Wisconsin resort area. 

.Attractive salary, fringe benefits. 
Contact Personnel Director.

LAKELAND HOSPITAL 
ELKHORN, WISCONSIN 

(120-126)

LATVIAN ART CENTER
5806 Clinton Avenue

Cleveland, Ohio 
Tel. 281-4741

ĮVAIRŪS LATVIŠKI MENO KŪRINIAI:
Didelis pasirinkimas keramikos, me

džio ir odos išdirbinių. Sidabro, aukso ir 
gintaro papuošalai. Paveikslai. Audiniai 
europietiškais ornamentais.

MENO CENTRAS VEIKIA VISAS 7 DIENAS.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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 St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

SLA JAUNIMO VAJUS
Dabar veikiančio Susivie

nijimo naujų narių įrašy
mo vajaus vardas — Lietu
vybei išlaikyti vajus. Bet 
nesenai įvykusiame SLA 
Pildomosios Tarybos suva
žiavime paskelbtas ypatin
gas — SLA Generalinis 
Jaunimo Vajus.

Šio vajaus pagrindinis 
tikslas (kaip galima supras
ti, yra jaunimo įjungimas į

DIRVOS SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Pranešame, kad metinis 
Dirvos rėmėjams dovanų 
paskirstymas pratęsia m a s 
iki 1967 m. gruodžio 15 d. 
Iš Dirvoje skelbiamų auko
tojų sąrašų matosi, kaip 
jautriai atsiliepia skaityto
jai į neseniai visiems išsiun
tinėtą kvietimą dalyvauti 
dovanų paskirstyme, prisi
jungiant kad ir kuklia sa
vo auka laikraščiui parem
ti.

Tą dovanų paskirstymą 
pratęsiame visam mėnesiui, 
kad kuo daugiausia Dirvos 
skaitytojų galėtų prisidėti 
ir dalyvauti.

• Harry Simeone Chorale 
su orkestru koncertuos Cle
velande lapkričio 18 d., 8:30 
vai. vak. Music Hali salėje. 
Nepaprastai išpopuliarėjęs 
choras ne tik savo plačiu ir 
įvairiu repertuaru, bet ir 
įdomia dainos interpretaci
ja dideliu pasisekimu ke
liauja per Ameriką. Bilie
tai nuo 3 iki 5 dol. gauna
mi 2816 Euclid Avė., Bor- 
rows ir Higbee’s krautuvė
se.

Susivienijimą. Susivieniji
mo dabartinėje padėtyje 
jaunimas turės suvaidinti 
labai svarbų vaidmenį. Gau
damos jaunesnių narių kuo
pos neabejotinai atgaivins 
savo veiklą. Praktika paro
do, kad ši didžiausioji lie
tuvių fraternalinė organi
zacija turi pilną savo tau
tiečių pasitikėjimą ir dau
gelis įsirašo nariais, jeigu 
tik esti energingas veikė
jas, kuris sugeba išaiškinti 
jos svarbą ir teikiamą na
riams naudą. Susivieniji
mui reikalinga didesnio 
skaičiaus naujų veikėjų, o 
jaunoji karta, ateidama į 
SLA, neabejotinai tokių 
veikėjų turės ateityje duo
ti.

Svarbu kiek įmanoma 
daugiau jaunuolių įjungti į 
SLA. Todėl atsižvelgiama į 
tuos, kurie neturi didelių 
įplaukų. Jaunuoliai gali 
gauti naudingą terminuotą 
apdraudą, mokėdami į me
tus tik tris dolerius už 
tūkstantį dolerių .apdrau- 
dos. Kaip vyresnieji atei
davo į Susivienijimą, būda
mi patriotinio nusiteikimo, 
taip ir jaunuoliai savo šir-

HELP SVANTED MALĖ

WANTED
EXPERIENCED IST CLASS 

SQUEEZE MOLDERS 
Steady work. Good starting rate. 
Paid group insurance & paid life 
insurance.

Contact F. W. LEHMAN

OHIO MALLEABLE 
DIVISION OF THE DAYTON 

MALLEABLE
13 43 Field, Columbus, Ohio

614 — AX 1-4635
(118-127)

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
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRII l»VS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Lqual OpportuIMty Employer 

dyse turi troškimą palaiky
ti lietuvišką darbą. Tad rei
kia palinkėti, kad tūkstan
čiai jaunuolių ateitų į Su
sivienijimą ir iš jaunų die
nų įprastų dirbti bendrą 
lietuvišką darbą.

Ištikimi savo organizaci
jai Susivienijimo veikėjai 
pastaruoju metu pilnu atsi
dėjimu dirba ir eina į lietu
viškas šeimas, prašydami 
jaunuolius įrašyti į SLA 
nariais, šiems veikėjams — 
organizatoriams galima pa
sitikėti, jie daugelį metų 
pasiaukoja, stengdamies pa
gelbėti savo tautos žmo
nėms.

Bet jų pasisekimas bus 
tuo didesnis, kuo plačiau 
juos parems lietuviškos 
šeimos. Jau nedaug laiko 
liko iki Kalėdų ir Naujųjų 
Metų. Jau anksčiau pradėta 
skiepyti gera tradicija, kad 
šventėms tėvai, globėjai ir 
giminės padovanotų tikrai 
prasmingą dovaną — Susi
vienijimo apdraudą jaunuo
liams. Bus kilnu, jeigu šis 
pasiūlymas bus visuotinai 
priimtas. Petr. T.

• Lietuvių Krepšinio 
Rinktinės išvykos apie pa
saulį organizacinis komite
tas patvirtintas sekančios 
sudėties: Algimantas Rėže
lis — pirmininkas, Valdas 
Adamkavičius — vicepirmi
ninkas, Tėv. Gintautas Sa
bataitis, SJ — vicepirmi
ninkas, Petras Petrutis — 
sekretorius, Kazys Kasa- 
kaitis — iždininkas, Jonas 
šoliūnas — informacijos 
vadovas, Vytautas Grybaus 
kas, Dalia Tallat-Kelpšaitė, 
Benediktas žemaitis ir Po
vilas žumbakis — nariai.

RACINE

t Laisvųjų amerikiečių 
gedulo rezoliucija, pasmer
kianti bolševikų revoliuci
jos 50-ties metų nusikalti
mus prieš tautas ir žmoniš
kumą, kuri anksčiau buvo 
išspausdinta Dirvoje, Ra- 
ccine ir Kenoshos Alto sky
rių lėšomis buvo patalpin
ta vietos dienraščiuose: 
”Racine Journal-Times” ir 
”Kenosha News”. ”Keno- 
sha News” lapkričio 7 die
nos laidos pirmame pusla
pyje didesnėmis raidėmis 
priminė, kad rezoliucija yra 
talpinama Kenoshos Alto 
skyriaus vardu ir apibūdi
no jos turinį.

• Racine lietuvės mote
rys lapkričio mėn. 5 d. da
lyvavo Tarptautinėje Mais
to parodoje. Lietuvių stalas 
buvo visą laiką tirščiausiai 
apgultas lankytojų, kol pa
sibaigė visokie šeimininkių 
pagaminti skanėstai.

Parodoje dalyvavo 10 
tautybių. Lietuvių pasiro

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida jau pasirodė!

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių tautuos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išla? 

doms.

dymą privačiai organizavo:
S. Pliūrienė, T. Vilipienė, 
Ida Tamulėnienė, Br. Ma- 
taitienė, St. Petrušaitienė 
ir kitos.

DETROIT

DETROITO APYLINKĖS 
LIETUVIŲ 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Bendruomenės 

ir Organizacijų Centro val
dybos turėjo bendrą posėdį 
liečiantį Jubiliejinius Me
tus švenčiant 50 metų nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo, šio pasitarimo 
išvados ir sukaktuvinių me
tų programų planai bus pa
tiekti š. m. lapkričio mėn. 
19 d., 12 vai. Lietuvių Na
muose šaukiamame Detroi
to apylinkės lietuvių susi
rinkime.

Kviečiami visi gausiai 
dalyvauti. Nuo mūsų visų 
priklausys, kaip mes atžy
mėsime Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo Su
kaktuvinius Metus Detroi
te.

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

REQUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami:

Request Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rochelle, N.Y. 10801

ČLEVELANDO PARENGIMU Į 
_ KALENDORIUS J

LAPKRIČIO 18 D. Ohio Liet. 
Gydytojų Draugijos metinis su
sirinkimas ir pobūvis Yankee 
Clippers salėje.

LAPKRIČIO 19 D. ASS Cle- 
velando skyriaus metinė šven
tė jvyks Holliday Inn salėje.

LAPKRIČIO 25 D. — Lietu
vių Diena, Naujos liet, parap. 
salėje. Rengia LB Člevelando 
I ir II Apylinkės.

GRUODŽIO 3 D. Sekmadienį 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

A. M. I). REALTY

Nekilnojamas turtas — 
pinigų apsauga nuo infliaci
jos.

Investuokite pinigus į*ne- 
kilnojamą turtą.

ALG. DAILIDĖ 
REALTOR 

Bendradarbiai. 
Ant. Mikoliūnas ir 

Mike Sekara, 
1123’Zz Norwood Road 

432-1322



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Aukos Dirvai
A. Repčys, Hamilton .... 1.84
A. Gailiušis, Cleveland .. 10.00
C. Pocius, Columbus .... 10.00 
K. Krulikas, Richmond Hill 2.00
T. Tallat-Kelpša, Chicago 10.00 
J. Vedegys, Chicago’....... 5.00
J. Zimblys, Brooklyn...... 10.00
J. Švarcas, Cleveland...... 10.00
K. Dabrila, Chicago.........10.00
J. Leščinskas, Detroit.... 2.00
K. Pažemėnas, Hawthorne 3.00
K. Valaitis, Philadelphia .. 1.00 
J. Tumas, Oak Lawn........ 2.00
R. Zorska, Cleveland...... 10.00
A. Karpovich, Milvvaukee.. 2.00 
Litho Art Studio, Chicago 10.00

A t A

MARIJONAI PETRUŠAITIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų PETRĄ PETRU- 

ŠAITĮ, Vilties draugijos narį ir Dirvos 

rėmėją, nuoširdžiai užjaučia ir kartu su 

juo ir jo šeima liūdi

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirvos Redakcija

A. A.

MARIJAI PETRUŠAITIENEI
Lietuvoje mirus, sūnui PETRUI ir jo žmonai 

STASEI PETRUŠAIČIAMS, reiškiame širdingą 

užuojautą

Kazimieras ir Elena Pociai

Mielą STEPONĄ KARVELĮ ir gimines Lie
tuvoje bei Amerikoje,

A. A.
DR. PAULINAI

KALVAITYTEI-KARVELIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Kazimieras ir Elena Pociai

DALIAI ir TADUI MEČKAUSKAMS, bran

giai mamytei ir uošvienei

KATARINAI SKEBERDIENEI
Vokietijoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame

Kazimieras ir Elena Pociai

Mielai ir brangiai

MAMYTEI
mirus Lietuvoje, sūnui STEPONUI ir jo žmonai 
STASEI JUODAKIAMS ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Kazimieras ir Elena Pociai

Mielam Bičiuliui
PETRUI AUSIEJUI,
jo šeimai ir artimiesiems 
mylimai Motinai
LIUCIJAI BIELINYTEI-AUSIEJIENEI
Lietuvoj mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

Adelė ir Vladas Mickūnai 
Alė ir Stasys Santvarai

Brangiai mamytei

A t A

LIUCIJAI AUSIEJIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui PETRUI su šeima ir 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A. L. T. S-gos Skyrius Bostone

A. Trečiokas, Orange..... 10.00
H. Misliauskas, DrexelHill2.00
M. Meiliūnas, Weston....9.26
K. Avižienis, Chicago......  1.00
J. Andrašunas, Chicago .... 5.00
V. Bagdonas, Chicago...... 4.00
A. Daugirdas, Cleveland ... 3.00
P. Budininkas, Cicero .... 10.00
M. Karaša, Baltimore .... 2.00
V. Apanius, Cleveland .... 10.00
V. Kalytis, Great Neck .. 5.00
K. Rūkas, Hartford .......... 2.00
G. Dragūnas, Philadelphia 3.00
B. Svilas, Detroit..............3.00
J. Paltarokas, Chicago .... 2.00
M. Vaišnys, Hartford ..... 2.00
K. širvinskas, Cleveland 1.00
K. širvinskas, Clevelad.. 1.00
Z. Jankus, Cleveland..... 16.00
H. Brazaitis, Willoughby 10.00

V. Gruzdys, Cleveland ... 5.00
V. Vaičiūnas, Detroit .... 5.00
VI, Braziulis, Cleveland 3.00 
A. Burneika, New Britain 3.00

• Dr. Vytautas Bieliaus
kas, Xavier Universiteto 
Psichologijos Departamen
to vedėjas, yra pakviestas 
pagrindiniu kalbėtoju 50 
metų Public Health federa
cijos ir 100 metų Cincinna- 
ti Health departamento su
kaktuvinėse iškilmėse, ku
rias lapkričio 16 d. rengia 
Cincinnati Academy of Me- 
dicine ir the Greater Cin
cinnati Hospital Council.

LIETUVOJE MIRĖ 
LIUCIJA 

BIELINYTĖ-AUSIEJ1ENĖ
Bostone gauta liūdna ži

nia, kad Kaune, sulaukusi 
beveik 80 metų amžiaus, 
lapkričio 9 d. mirė Liucija 
B i e 1 i n y t ė -A u šie
ji e n ė. Velionė buvo pla
čiai žinomo knygnešio, va
dinamo knygų karalium ir 
didžiai nusipelnusio lietuvio 
patrioto Jurgio Bielinio 
duktė, žinomo ir garbingo 
sočiai demokratų veikėjo 
Kipro Bielinio sesuo. Kaip 
žinom, K. Bielinis, ilgame
tis VLIKo narys neseniai 
mirė New Yorke.

L. Bielinytė, ištekėjusi 
už Ausiejaus, susilaukė 
gražios šeimos. Sūnus Pet
ras Ausie jus su šeima gy
vena Bostone ir yra veiklus 
ALT S-gos skyriaus narys. 
Sūnus Kipras Ausiejus li
ko Vokietijoj, gyvena Muen- 
chene. Trys velionės dukte- 
rys gyvena JAV.

Petrui Ausiejui, jo šei
mai ir giminėms čia reiš-
kiama nuoširdi užuojauta.

Velionei Liucijai Bieliny- 
tei-Ausiejienei tegu būna 
lengva Lietuvos žemė.

E. CHICAGO
KULTŪRINĖ POPIETĖ
ALT S-gos East Chica

gos skyrius š. m. gruodžio 
2 d., 6 vai. vak. šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
mažojoje salėje, ruošia kul
tūrinę popietę.

Pranešimus iš kelionės 
po Europą, Artimuosius 
Rytus ir Lenkiją padarys 
mūsų apylinkės gyvento
jai: Juozas Bagdanskis, 
Stasys Kalvaitis ir Zigmas 
Moliejus. Bus rodomas fil
mas.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas, faj)

WORCESTER

• A. L. T. S-gos Worces- 
terio skyriaus metinis po
kylis įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 25 d., 6 v. v. Maironio

Worcesterio M.M. Ratelio penketukas, kuris išpildys progra
mą ALTS-gos parengime. Iš kairės: E. Gorodeckienė,U. Rože- 
vičienė, V. Roževičius, A. Brantienė ir K. Naikelienė.

LB Baltimorės apylinkės pirm. J. šilgalis Įteikia A. Tamošaitienės paveikslą Juozui Kajeckui. šalia 
stovi: Ona Kajeckienė, A. Vasaitis ir B. Raugas. T. Vasaičio nuotrauka

Dr. Domas Krivickas skaito paskaitą Juozo Kajecko 70 metą sukakties vaišėse.
Tado Vasaičio nuotrauka

PAGERBĖ JUOZĄ RAJECKĄ
Š. m. spalio 28 d. Wa- 

shingtone, Willard viešbu
tyje buvo pagerbtas Lietu
vos atstovas Juozas Rajec
kas, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Į pobūvį susirinko 
būrys Washingtono lietu
vių ir kaimynų iš Baltimo- 
rės, Philadelphijos, Dela- 
ware ir New Jersey. Vaišes 
atidarė L. B. Washingtono 
Apylinkės pirmininkas Ka
zys Vasaitis, trumpai per-

Parko salėje. Worcesterie- 
čiai pirmą kartą turės pro
gos pamatyti T. Babuški- 
naitės-Vasiliauskienės bale
to studijos šokėjas. Progra
moje taip pat pasirodys 
Meno Mėgėjų Ratelio pen
ketukas vadovaujant muz. 
Burduliui.

Po programos įvyks vai
šės ir šokiai. Skyriaus val
dyba visus maloniai kviečia 
linksmai praleisti šeštadie
nio vakarą.

žvelgdamas atstovo Juozo 
Kajecko garbingai nueitą 
kelią Lietuvos tautai. Va
karienė buvo pradėta pre
lato Mendelio sukalbėta in- 
vokacija.

V a k a rienei pasibaigus, 
dr. Domas Krivickas skaitė 
paskaitą apie Lietuvos at
stovybių svarbą bei darbus 
įvairiose svetimose valsty
bėse. Gerbiamas sukaktuvi
ninkas gavo daug sveikini
mų laiškais, telegramomis 
ir telefonais beveik iš visų 
lietuviškų organizacijų bei 
asmenų. Asmeniškai sveiki
no: šv. Sosto atstovas pre
latas Balducci, Latvijos at
stovas dr. Spekke, Estijos 
gen. konsulas Jaakson, pre
latas Mendelis, Balfo pirm, 
kun. Martinkus, Washing- 
tono Lietuvių Technikų ir 
Gamtos Mokslų Draugijos 
narys Mažeika. L. B. ryti
nės apygardos pirmininkas 
Balys Raugas ne tik sveiki
no žodžiu, bet taip pat at
vežė dovanų dail. Romo 
Viesulo litografijos darbą, 
o Baltimorės L. B. pirmi
ninkas Julius šilgalis apdo
vanojo p. Rajecką dail. 
Anastazijos Tamošaitienės 
paveikslu ir pasveikino šil
tu žodžiu. Washingtono L. 
B. ir vakaro dalyviai pado
vanojo skulptoriaus Dona
to Buračo medžio reljefą, 
pavadintą "žmogaus sū
nus”.

Po paskaitos bei gražių 
sveikinimų ir linkėjimų se
kė meninė programa. Stasė 
Šakytė neseniai išleidusi 
savo pirmąją knygą "Alka
na žemė”, paskaitė pluoštą 
eilėraščių. Daiva Puzinaus- 
kaitė padainavo keletą se
nų liaudies dainų. Vakaro 
programą darniai pravedė 
Antanas Vasaitis.

Už maloniai praleistą va
karą, visuomenė dėkinga L. 
B. Washingtono apylinkės 
valdybai.

ĮDOMUS SUSIRINKIMAS
W a s h i ngtono Lietuvių 

Technikos ir Gamtos Moks
lų Draugija buvo sušaukusi 
susirinkimą, lapkričio 4 die
ną Aldonos ir Stepo Kindu
rių namuose. Pirmojoje su
sirinkimo dalyje nariai ap
tarė savo tolimesnę veiklą 

ir ALIAS pirmininko pra
nešimą apie ateinančių me
tų visuotinį suvažiavimą 
Clevelande.

Antroji susirinkimo dalis 
buvo visai lietuviškajai Wa 
shingtono visuomenei, čia 
Zigfridas Vaitužis, kuris 
ruošiasi doktoratui iš mik- 
ro biologijos, skaitė paskai
tą: "Elektroninis mikros
kopas ir jo pritaikymas me
dicinos tyrinėjimuose”. Pa
skaita buvo pailiustruota 
filmu, šiai organizacijai va
dovauja Stepas Rinduris — 
pirmininkas, Zigfridas Vai
tužis — sekretorius ir Al
gimantas Dargis — iždinin
kas.

• Aldonos Malenaitės ir 
dr. Algimanto Galinio su
tuoktuvės įvyks š. m. lap
kričio 18 dieną, šv. Trejy
bės bažnyčioje, Washing- 
ton, D. C. Dar viena graži 
lietuviška šeima, tik gaila, 
kad jaunieji palieka Wa- 
shingtoną ir išsikelia į Flo
ridą, kur jaunasis atlieka 
karinę prievolę laivyne.

Genė B. V.

WATERBURY

BALFO VAJUS
VVaterburio Balfo Valdy

ba, kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiemet, paskel
bė prieškalėdinį Balfo pi
niginį vajų, kuris tęsis iki 
gruodžio mėn. 15 d.

Vajų vykdys skyriaus 
valdyba, kurią sudaro: pir
mininkas J. Brazauskas, D. 
Venclauskaitė, V. Valiulis, 
A. Brazauskienė, G. Valiu
lienė ir M. Laureckienė.

Laukiame, kad į talką 
ateis ir daugiau rinkėjų ir 
tikimės nuoširdžios para
mos, kaip ir per praeitus 
metus.

Atminkime, jog ne taip 
senai ir mes buvome tos 
paramos reikalingi, tad at- 
jauskime tuos lietuvius, ku
rie dar tebėra sunkiose gy
venimo sąlygose, kaip Si-
bire,, Lietuvoje ir Lenkijo
je. (gv)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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