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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ARTIMIEJI RYTAI
ARABU-ŽYDŲ SANTYKIAI YRA NIXONO PROBLEMA Nr. 2

-Būsimas prezidentas 
Richardas M. Nixonas 
gruodžio 2 d., spaudai 
pristatydamas savo pa
tarėją užsienio politikos 
klausimais Dr. Henry A. 
Kissingerį, kuris užims 
prof. Rostowo vietą Bal
tuose Rūmuose, pareiš
kė, kad Artimieji Rytai 
yra antroji po Vietnamo 
JAV užsienio politikos 
problema. Tą įspūdį su
stiprina buv. gubernato
riaus William Scrantono 
pasiuntimas į Artimų
jų Rytų sostinės ir pas
kutiniųjų dienų karo

• AMERIKIEČIŲ trys astro- 
nauui ruošiasi su Apolonu VIII 
erdvėlaiviu skristiaplinkmėnu- 
lį. šešių dienų kelionės pradžia 
numatyta šį šeštadienį. Skrieda
mi aplink mėnulį jie siųs į že
mę televizijos paveikslus. Erd
vėlaivis grįšį žemę gruodžio 27.

• IZRAELIO gynybos minist
ras gen. Moshe Dayan, lankyda
masis New Yorke matėsi su R. 
Nixonu, kuris jam pažadėjo ne
ieškoti draugystės su arabais 
Izraelio sąskaiton. Dayan sako, 
kad arabai puldinėjimais sten
giasi pasieny sudaryti nepaken
čiamą padėtį, kad gyventojai 
trauktųsi į krašto gilumą.

• Čekoslovakijos kom
partija paskelbė rezoliuciją, ku
rioj kalbama apie naują partijos 
ekonominę politiką ir federalinę 
struktūrą, kuri pradės veikti 
nuo sausio 1 d. Nauji federali
nės valdžios pareigūnų vardai 
bus paskelbti šią savaitę par
lamento posėdy. Kalbama, kad 
daug liberalių pareigūnų paša
linta.

• BRAZILIJOJE paskelbti 
nauji potvarkiai kovai su re
voliuciniu judėjimu ir griauna
mąja veikla. Policija suėmė 
laikraščio Jornal do Brasil re
daktorių, daug žurnalistų ir vei
kėjų. Žymiausias tarpjųyrabu- 
vęs prezidentas JuscelinoKubi- 
ček, kuris buvo suimtas teatre.

•RUMUNIJA ir Rytų Vokieti
ja po kelių dienų pasitarimo iš
leido komunikatą skelbdamos, 
kad jos pasiruošusios užmegs- 
ti santykius su visomis Euro
pos valstybėmis, bet toliau kri- 1 
tikuoja Vakarų valstybių pas
tangas stiprinti Atlanto paktą po 
Čekoslovakijos invazijos ir ragi*- 
na pripažinti dabartines sienas.

•ALBANIJA pasirašė suKi- 
nija karinį paktą leidžiantį ki
nams Albanijoje turėti karines 
bazes ir raketų centrus.

• PARYŽIUJE Vietnamo tal
kos konferencijos dalyviai vis 
dar negali susitarti dėl stalų 
formos. Amerikiečiai siūlo du 
stalus, o š. Vietnamiečiai ke
turis, bet nė vieni dar nesiūlė 
susėsti prie apskrito stalo.

•EUROPOS Bendroje Rinko
je olandas Monsholt siūlo iki 
1980 m. Europoje panaikinti ma. 
žuoslus ūkininkus, sukuriant 
vien stambius ūkius, juos indus
trializuojant. Mažuosius ūkinin
kus, nutraukus jiems subsidijas, 
išmokinti amato ir perkelti į 
pramonę. Pagal jį, tik labiausiai 
atsilikę kraštai turi didesnį ūki
ninkų skaičių. Dramblio Pakran
tėje Afrikoje yra 86% ūkininkų, 
Italijoje 24%, Vokietijoje 10%, 
Belgijoje 5,6% ir Amerikoje tik 
5,5%.

• EDGAR HOOVER, kuriam 
yra 73 metai amžiaus, Nlxono 
paprašytas Ir toliau pasilikti 
FBI viršininku. Taip pat nekei
čiamas ir ČIA direktorius Ri
chard Helms.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS glėbį. Toji grupė norė
tų geresnių santykių su 
arabais.

Antroji grupė yra pa
žiūros, kad tik tuo at
veju, jei Izraelis gautų 
pilną JAV moralinę, po
litinę ir karinę pagalbą, 
arabai susigyventų su Iz
raelio egzistencijos fak
tu, ar jis jiems patinka 
ar ne.

Iki šiol JAV politika 
laviravo tarp abiejų pa
žiūrų, ieškojo tarp jų 
kompromiso, tačiau ji 
nedavė gerų rezultatų. 
Izraelio arabų konflik
to proga sovietai su sa
vo laivynu pasidarė ant
ra galybe po JAV 6-tojo 
laivyno Viduržemio jū
roje. JAV pastangos pa
demonstruoti ne tik Vi
duržemio, bet ir Juodo
sios jūros prieinamumą 
visų valstybių laivams, 
pasiunčiant ten du savo 
naikintojus, šį kartą su
kėlė didesnio sovietų ne
pasitenkinimo negu anks
tyvesni panašūs JAV ka
ro laivų vizitai Juodojo
je jūroje.

Čia pat reikia primin* 
ti, kad deja, į JAV už
sienio politikos forma
vimą turi didelės įtakos 
įvairios 'spaudimo’ gru
pės, kaip šiuo atveju 
mūsų aukščiau minėtos. 
Prezidentas negali vado
vautis vien savo norais, 
bet turi ieškoti visuo
menės pritarimo. Tai 
gražiai liudija ir šio ra
šinio pradžioje minėto 
prof. Henry Kissingerio 

veiksmų Izraelio-ara- 
bų pasieniuose pasmar- 
kėjimas ir sudažnėji- 
mas.

Šioji problema tačiau 
nėra lengviau išspren
džiama negu pirmoji — 
Vietnamas. Bet... jei pro
blema nėra išsprendžia
ma reikia įprasti ir iš
mokti su ja... gyventi.

Labai suprastinant, 
Artimųjų Rytų situaciją 
galima apibūdinti taip: 
neapykanta Izraeliui vie- 
nija visus arabus, ku
riems šiaip sunku rasti 
bendrą kalbą. Toji neapy
kanta skatina arabus pri
imti pagalbą iš ten, iš 
kur ji gali ateiti. Būtent, 
iš Sovietų Sąjungos. Tos 
duosnumo dėka, arabų 
armijos šiandien yra ge
riau apginkluotos negu 
kad buvo prieš pereitų 
metų birželio mėn. ka
rą, pasibaigusį Izraelio 
laimėjimu.

Tačiau jei dabar ara
bai galėtų sunaikinti Iz
raelį, jiems po to sovie
tų pagalba būtų neberei
kalinga. Ergo — Izrae
lio egzistencija sovie
tams toliau yra reikalin
ga iki jie visai įsistip
rins Artimuosiuose Ry
tuose. Pavojus glūdi ta
me, kad konfliktas gali 
kilti visai netyčia, ara
bų valdovai gali paban
dyti pulti, pastatydami 
Maskvą (ir Washingto- 
ną) prieš įvykusį faktą.

Washingtontas negalė- paskyrimas į prof. Ros- 
tų sutikti su Izrealiopra* 
laimėjimu, o Maskva su 
arabų pakartotinu sumu
šimu. Abiem atvejais abi 
"super-galybės" turėtų 
tiesiogiai įsivelti į kon
fliktą ir tuo būdu pri
artinti trečiąjį pasauli
nį karą, kurio nė viena 
iš jų šiuo momentu, at
rodo, nenorėtų.

Anot U.S. News and 
World Report savaitraš- tatorius, kurie Allen'ą 
čio, Nixonas susiduria 
su spaudimu iš dviejų 
įtakingų grupių.

Pirmoji aiškina, kad 
JAV perdaug susidėjo su 
Izraeliu ir tuo pačiu pa
stūmėjo arabus į sovietų

towo vietą. Kaip žinia, 
rinkimų kampanijos me
tu Nixono patarėju užsie
nio politikos klausimuo
se buvo Richard Allen, 
dabar likęs antruoju pa
tarėju po KissingeriOį ku
ris iki šiol buvo gub. 
Rockefellerio patarėju. 
Tai žingsnis skirtas nu
raminti įvairius libera
liai nusiteikusius komen- 

laikė ’cold warrior' — 
šaltojo karo su sovietais 
šalininku. Čia pat reikia 
pastebėti, kad irKissin- 
geris žiūri daug blaiviau 
į sovietus negu dauguma 
Amerikos liberalų.

Wroclaw (Breslau) Lenkijoje lietuvių tautinių šokių ratelis "Vilnelė". Kaip pranešama, daugelis šio 
ratelio jaunų vyrų buvo pašaukti į kariuomenę ir išvyko, o dalis mergaičių ištekėjo, todėl teko rateli 
papildyti naujais nariais. Čia parodytas papildytas ratelis, kurio dalį sudaro naujai atėjusios mer
gikės, gimusios iš lietuvių tėvų iš Vilniaus krašto, bet jau nebemokančios kalbėti lietuviškai, tačiau 
labai mėgstančios dėvėti lietuvišką rūbą. K. Ryžinskos nuotrauka

BESĄLYGINIS KULTŪRINIS BENDRADARBIAVIMAS 
BŪTŲ IŠNAUDOTAS OKUPANTO UŽMAČIOMS 

VLIKO VICEPIRMININKO DR. BRONIAUS NEMICKO KALBA, PASAKYTA 
GRUODŽIO 7 D. VLIKO SEIMO SESIJOJE NEW YORKE.

ateities veiklos gaires, iš vergijos ir Lietuvos 
jos būdus, kitaip tariant, valstybės išlaisvinimo 
artimiausius mūsų už- iš okupacijos.
davinius, kad intelektu- Vyriausio Lietuvos Iš

Didysis lietuvių tautos 
tikslas ir pats pagrindi
nis visų mūsų (paverg
tųjų ir laisvųjų lietuvių) 
uždavinys — atstatyti 
Lietuvos valstybės ne
priklausomybę. Tai ne
atšaukiama lietuvių tau
tos politinė valia, iš
reikšta Vasario 16-tos 
Dienos Akto prieš pen
kiasdešimt metų atka
rusio Lietuvos valsty
bę. Valstybinė nepriklau* 
somybė laiduoja tautai 
sąlygas ne tik nepriklau
somai gyventi ir pačiai 
tvarkytis, bet svarbiau
sia — kurti, pažangėti ir 
tuo būdu savo kūrybos 
vaisius, kaip gražiau
sias ir brangiausias gė
les, įpinti į bendrosios 
viso pasaulio tautų pa
žangos vainiką. Sovietų 
Sąjunga, 1940 metais 
okupavusi Lietuvą, iš
plėšė iš lietuvių tautos 
savo kūrybos ir natūra
lios pažangos galimu
mus, pajungdama Lietu
vą ir lietuvių tautą Rusi
jos politiniams, kultūri
niams ir ūkiniams inte
resams. Šią nuoskaudą 
jaučia, jos atitaisymo 
trokšta ir visomis gali
momis priemonėmis sie
kia ir pavergtoji ir lais
voji lietuvija.

Tačiau kelias įdabar- 
tinio meto lietuvių tau
tos pagrindinį tikslą — 
į nepriklausomybę — 
yra sunkus, jos ilgis ne
žinomas, jo galo kol kas 
dar nesimato. Todėl yra 
gyvas reikalas numatyti

NIXONO KABINETAS
Busimasis prezidentas Ri

chard Nixon gruodžio 9 d. pa
skelbė vardus pasirinktų asme
nų į savo kabinetą. Kabinetą su
daro 13 asmenų, štai jie: William 
P. Roger, -- valstybės sekreto
rius, VVinton M. Blount — paštų 
viršininkas, John N. Mitchell — 
valstybės prokuroras, Maurice 
M. Stans -- komercijos sekre
torius, George W. Romney — 
gyvenamų paulpų ir miestų tvar
kymo sekretorius, Clifford N. 
Hardin — agrikultūros sekre
torius, George P. Shultz—dar
bo sekretorius, Walter J. Hic-

alinės jėgos ir materi
aliniai ištekliai-batų nau
dojami kuo tikslingiau
sia, siekiant didžiojo lie
tuvių tautos tikslo — lie
tuvių tautos išvadavimo

kel -- vidaus reikalų sekreto
rius, David M. Kennedy -- iž
do sekretorius, John A. Volpe 
— transportacijos sekretorius, 
Robert Mayo -- biudžeto direk
torius, Robert H. Finch — svei
katos, mokslo ir šalpos sekre
torius.

Toks asmenų pasirinkimas lei
džia numatyti kokį kelią žada jo 
vyriausybė pasiūlyti amerikie
čių tautai. Jo vyriausybė iš es
mės bus vidurio kelio vyriau
sybė ir jos nariai daugiau do
mėsis rezultatais, negu ideolo
gija. Dauguma Nixonovyriausy
bės narių yra gabesni vykdytojai 
nei aukštai skraidą filosofai. Ga
lima numatyti, kad John N. Mit- 
chel bus griežtas valstybės pro
kuroras, energingas teisingumo 
bei tvarkos prižiūrėtojas. Pa
sirinkimas valstybės sekreto
riaus pareigoms VVilliamP. Ro- 
gers, kurisEisenhovveriovyriau
sybėje buvo valstybės pro
kuroru, rodo, kad Nlxonas pats 
daugiau rūpinsis užsienio rei
kalais, nes William P. Rogers 
nedaug teįsigljo patyrimo diplo
matijoje.

Chicago Tribūne kaip ir visi 
Amerikos laikraščiai teigiamai 
vertina Nixono sudarytą naują 
vyriausybę, kuri pasižymi tuo, 
kad joj nematyti ideologų. Tai 
visi progmatistai, ui yra dau
giausia susirūpinę tuo, kad val
džios aparatas geraivelktų. Dau* 
guma vyrlausyb&s narių yra dir
bę praktiškus darbus. Susidaro 
bendras vaizdas, kad jie neieš
kos drąsių revoliucinių kelių. 
Ir laikraštis toliau pažymi, kad 
šitie vyrai verti kantrios pa
garbos, nes jie ėmėsi atsako
mybės ir daugelis jų tai daro 
su didele asmeniška auka. 

laisvinimo Komiteto pir
mininkas dr. Kęstutis Va
liūnas savo paskaitoje, 
skaitytoje Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės 
Seime, įvykusiame New 
Yorke 1968 m. rugpiūčio 
29 - rugsėjo 2 d.d. išnag
rinėjęs tarptautinius įvy
kius, tiesiogiai ar ne
tiesiogiai susietus su 
Lietuvos išlaisvinimu, 
nurodė visą eilę mūsų 
artimiausios ateities už
davinių, kuriuos laisvie
ji lietuviai turėtų atlikti 
pirmoje eilėje, kad lie
tuvių tautos kelias į lais
vę ir į valstybinę nepri
klausomybę būtų lengves
nis ir trumpesnis, kad 
mūsų veiklos vaisiai 
būtų našesni, kad lietu
vių tautos nuožmioji ver
gija palengvėtų, kad lie
tuvių tautos laisvės ry
tas veikiau išauštų. Šia 
proga man tenka beveik 
pakartoti, kas pirminin
ko dr. Valiūno buvo pa
sakyta, gal kiek labiau 
konkretizuojant vieną ki
tą dalyką, ką-ne-ką pri
dėti ir svarbiausia visa 
tatai pateikti Tamstų, 
gerbiamieji Seimo at
stovai, dėmesiui, kad 
Tamstos, būdami tamp
riame ryšyje su lietuviš
kąja visuomene ir gal 
tiksliau jausdami jos 
nuotaikas ir politinius 
samprotavimus, padė
tumėte Vyriausio Lietu
vos Išlaisvnimo Komi
teto Valdybai, manau, ir 
Tarybai išspręsti eilę 
gyvenamojo momento 
diktuojamų uždavinių, ku
rių teisingi atstatymai 
galėtų būti našesnio at

skelta į 3 psl.)
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DETROITE UŽBAIGTI JUBILIEJINIAI METAI
Susirgus Čiurlionio 

ansamblio kai kuriems 
nariams, numatytas Ju
biliejinių Metų užbaigi
mo proga koncertas neį
vyko ir užbaigimas vyko 
pakeista programa.

Pamaldos, kaip ir bu
vo numatyta, buvo atlai
kytos užbaigimo metų 
proga už Lietuvą visose 
trijose lietuvių parapi
jos bažnyčiose. Sv. An
tano bažnyčioje, laike pa
maldų, kurias laikė kun. 
K. Simaitis, giedojo 
muz. Stasio Sližio vado
vaujamas mergaičių cho
ras ir organizacijos da
lyvavo su savo vėliavo
mis. Po pamaldų Lietu
vių Namuose buvo ati
daryta dail. Vytauto Ig
no meno paroda. Paro
dą atidarė LB Detroito 
apylinkės pirm. Algis 
Rugienius. Parodoje bu
vo išstatyta 44 paveiks
lai.

Po to buvo pradėta 
Jubiliejinių metų užbak 
gimo akademija. Į gar
bės prezidiumą buvo pa
kviesti: ALB CV pirm. 
B. Nainys, PLB CV 
vicepirm. S. Barzdukas, 
JMK FS pirm. J. Mikai
la, JMK IS pirm. V. Kut- 
kus, JMK PS narys A. 
Damušis, kun. A. Bobo
nas ir PLB CV vicepirm. 
V. Majauskas. Užėmus 
prezidiumui savo vietas 
buvo įneštos vėliavos 
ir į salę su lietuviškom 
vėliavėlėm įžygiavo 50 
vaikučių, tuo pavaizduo
dami Lietuvos Nepriklau - 
somybės 50 metų suka-

tį. Už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir invoka- 
cijos maldą atkalbėjo 
kun. A. Bobonas.

JMK pirm. J. Urbonas 
komiteto vardu pasveiki
no ir savo suglaustoje 
kalboje paminėjo metų 
bėgyje atliktus darbus. 
Po jo kalbėjo ALB CV 
pirm. B. Nainys. Pa
rengtą naujam Amerikos 
prezidentui rezoliuciją 
skaitė dr. V. Majaus
kas. Po to scenoje buvo 
perduota Nepriklausomy
bės akto skaitymas, kurį 
atliko Justas Pusdešris, 
Danutė Jankienė.RitaNe- 
verauskaitė ir Saulius 
Anužis.

Po akademijos kitoje 
salėje buvo bendri pie
tūs. Pietums šeiminin
kavo dr. V. Majauskas. 
Maldą prieš pietus at
kalbėjo kun. V. Kriš- 
čiunevičius. Pagrindi - 
nis kalbėtojas pietų me
tu buvo PLB CV vice
pirm. St. Barzdukas. Be 
to dar kalbėjo: dr. V. 
Majauskas, dailininkas 
V. Ignas ir J. Urbonas.

Parodos atidaryme, 
akademijoje ir pietuose 
detroitiečiai gausiai da
lyvavo.

Tenka paminėti, kad 
iš Chicagos buvo atvy
kęs T. Šlutas ir čia nu
filmavo dėl savo televi-

zijos programos tauto
dailės parodą centrinė
je bibliotekoje, Šilainės 
ir Pašvaistės šokius, Ju
biliejinių Metų komiteto 
prezidiumą ir kitus*.

Laike pietų šioms iš
laidoms padengti buvo 
renkamos aukos.

Kaip gera turėti savus 
Lietuvių Namus. Tie na
mai tai mūsų mažoji Lie
tuvėlė. Čia dirba jauni
mas ir senimas. Lietu
vių Namų Draugijos 
pirm. dr. V. Mileris vi
sas savo jėgas ir poil
sio valandėles skiria 
jiems. Jis jais rūpina
si gražina ir taiso. Šiuo 
metu yra galimybė ap
link šiuos namus atpirk
ti namus ir padidinti au
tomobiliams pastatyti 
aikštelę. Trūksta tik pi-

K. Sragausko nuotrauka
Dail. Vytautas Ignas su dali. S. Smalinskiene prie savo kūrinio 

Detroite suruoštoje parodoje. K. Sragausko nuotrauka

nigų. Bet gerų lietuvių kais tapo: Albinas ir Sa* 
dėka galvojama ir šią lomėja Grigaičiai ir dr. 
kliūtį nugalėti. Paskuti
niuoju laiku Lietuvių Na- koję po 100 dol. 
mų Draugijos'šimtinin- A. Grinius

Aleksas Zotovas, paau-

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ
MACHINE BURNERS .

FITTERS
SHOP HELPERS 

.Applications are being accepted for 
the above positions for men with 
experience in steel plate fabrication. 
Excellent wages including many 
fringe benefits. Apply in person. 

BETHLEHEM STEEL CORP.
Buffaio Tank Division,

13461 Huron River Dr.» 
Romulus, Mich.

”Equa| Opporlunity Employer in the 
Plans for Progress Program”.

(119-125)

MOLDERS 
MELTERS 

COREMAKERS 
Experienced foundry labor. Top 
wages, plūs cost of living. Teamster 
pension and benefit plan. Retire at 
age 57, after 5 years of membership, 
at $250 per month.
RACINE & ENTERPRISE FOUNDRY 

83 I E. Levviston
Ferndalc, Mich.

313 — 542-9600
(I18-1)

WANTED IST CLASS 
AUTOMATIC Operators for Acme, 
New Britain, W&S and B&S, Vertical 
Lathe Operators, Vertical Mill Oper
ators, Centerless Grinder Operators, 
W&S Hand Screw Operators. Open- 
ings.
Mušt be able to sėt up. Work from 
Blue Prints and Close Tolerance, on 
Ist and 2nd shifts.
Steady work. Overtime and fringe 
benefits.

WELDALOY PRODUCTS
II 551 Stephens Drive 

(9% Mile and Hoover) 
Warren, Mich. (120-1)

WANTED IST CLASS
D1E MAKERS

Mušt be able to build dies from parts 
print, top wages paid and benefits. 
Apply in person.

CASS MACHINE CO.
69 I Antoinette
Detroit, Mich. (N27

(120-1)

MACHINE SĖT UP MAN
Mušt have experience on New Britain 
chuckers. Steady work, generous 
fringe benefiU* including profit shar- 
ing.

UNITED METAL PRODUCTS 
8101-Lyndon, Detroit, Mich. 48238 

313 — WE 3-8/50 
(118-124)

GRINDER HAND
For tool room work. Experience nec- 
essary in O. D., 1. D., and surface 
grinding. Permanent position working 
days. 55%-hour week. Excellent ben
efits and working conditions.' 

BURNS AUTOMATIC 
Roseville. Mich.

313 — PR 8-8000
(118-124)

Gal jOs manot, kad
kiekvieno alaus

skonis
toks pat

mūsų dežese jis skirtingas
• Jūsų geriausias alaus pirkinys
• Amerikos vienintelis ugnim gaminto skonio
• Viskas aukštos rūšies tik ne kaina

VIRS ŠIMTMETIS PATENKINIMD
The Stroh Brewery Company. Detroit, Michigan 48226
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Dar kelios mintys iš 

ALT suvažiavimo
Amerikos Lietuvių Tary

bos metinis suvažiavimas, 
1968 m. lapkričio 23 d., bu
vo darbingas ir sklandus. 
Keli momentai iš jo eigos. 
Įvadiniame žody dėl prane
šimų, ALT pirm. inž. E. A. 
Bartkus pareiškė "atliktų ir 
neatliktų darbų raportus 
patieksime sritimis, tų žmo
nių lūpomis, kurie yra atsa- 
komingi už jas”. Taip apie 
ALT politinę veiklą kalbėjo 
I vicepirm. dr. P. Grigaitis, 
apie organizacinius rūpes
čius — vicepirm. T. Blins- 
trubas, apie finansus — 
sekr. J. Talalas ir ižd. M. 
Vaidyla, apie ALT biurą, jo 
organizaciją ir apkrovimą 
— sekr. dr. V. Šimaitis, 
apie rengiamą Lietuvių tau
tos genocido parodą — sekr.
J. Jasaitis. Diskusijose pa
sisakiusieji gėrėjosi tokiu 
veiklos pasidalinimu ir tar
pusavio darna. Džiaugda
masis tuo darbingumu ir 
bendravimu vicepirm. P. 
Dargia reiškė visiems padė
ką.

Tačiau net keli ALT vei
klos referentai adresavosi j 
organizacijų valdybas, pra
šydami, kad jos į naują val
dybą siūlytų asmenis, galin
čius dirbti vald. nario dar
bą, bent vienoje srityje. O 
tų sričių esą sudaryta visa 
vienuolika, atseit, po vieną 
kiekvienam nariui! Esą per- 
eitoj valdyboj buvusi eilė 
narių, kurie nesutiko ar ne
galėjo, nei vienoje srityje 
imtis darbo. Būtų sveikinti
na, kad tokie nedarbingi 
vald. nariai (dauguma jų 
gyvenantieji ne Chicagoje) 
būtų pakeisti kitais.

i
S <<

Kitom Kalėdom duokit savo piniginei progą.
Prašykit dabar užvesti jums Thrift Club Account. Būdamas mūsą Thrift Club nariu ga
lėsit susitaupyt sau kitų metų Kalėdoms, padedant mažais patogiais kiekiais per ištisą metą. 
Tada, šiuo laiku ateinančiais metais, turėsit reikalingą pinigą įvairiems savo reikalams. 
Tada jums nebus rūpesčio apie bauginančias sausio mėnesio sąskaitas.
Užeikit į artimiausią Cleveland Trust skyrių ir pasiteiraukit 1 .
apie Thrift Club. Jis padarys ateinančią metą jūsą Kalėdas wlCVvl«IlV Wll9l 
daug malonesnes.

The Llthuanian Newspaper

Established 1915

Eilė suvažiavimo dalyvių 
(dr. S. Biežis, inž. J. Jurkū
nas ir kt.), linksniuodami 
pavyzdžius, siūlino pačiai 
ALT valdybai dėti pastan
gas įtraukti j ALT sudėtį 
daugiau centrinių, ypač jau
nimo organizacijų, iki šiol 
vis dar tebesančių už ALT 
ribų, šiuo klausimu iškilo ir 
priešingi balsai. Jų pagrin
das silpnokas, esą nėra rei
kalo tarybos apimtį išplės
ti, tegu tos organizacijos 
įsitraukia į Chicagos Lietu
vių Tarybos veiklą ...

Šuva žiavimas maloniai 
sutiko ALT pirm, pareiški
mą: "Palaikėme šiltus san
tykius tarpusavy ir su vei
kėjais kolonijose, VLIK, 
latviais, estais, bendruome
ne ir visuomene", "žinant, 
kad ALT veikia ne nutari
mų, o sutarimų dėsniu”, to
liau kalbėjo E. A. Bartkus, 
ir kad ALT valdyba susida
ro iš visokių pažiūrų, žmo
nių lietuviškos politikos po
žiūriu; respublikonų ir de
mokratų — amerikietiškos 
politikos prasme; turime 
čia gimusių ir ateivių, o me
tų skirtumas tarp vald. na
rių yra virš keturiasde
šimt ... Reikia pasidžiaug
ti, kad ir tokiems dideliems 
skirtumams esant, mes ran
dame pilną sutarimą admi
nistraciniuose ir veiklos 
klausimuose.

Suvažiavimas pritarė val
dybos užmojui (ref. T. 
Blinstrubas), 1969 m. reng
ti JAV lietuvių kongresą 
Detroite ir pakvietė Pauza- 
rienę, Detroito Liet. Org. 
Centro pirmininkę, šia pras-

BESĄLYGINIS KULTŪRINIS BENDRADARBIAVIMAS 
BŪTŲ. IŠNAUDOTAS OKUPANTO UŽMAČIOMS
(Atkelta iš 1 psl.) 

eities Lietuvos laisvini
mo kelrodis.

I. Vienas pačių aktu
aliųjų šios dienos ir ar
timos ateities klausimų, 
jau ne kartą mėgintas 
spręsti, bet kol kas dar 
neturįs visiškai teisingo 
atsakymo, yra bendravi
mo su pavergtaisiais 
lietuviais reikalas, šis 
reikalas yra iš vienos 
pusės labai svarbus, bet 
iš antros pusės nepapras
tai jautrus, sunkus ir 
painus. Niekas neginči
ja paties reikalo bend
rauti su pavergtaisiais 
lietuviais, keistis jų ir 
mūsų tautinės kūrybos 
vaisiais, stiprinti jų prie’ 
spaudos pakantumą ir 
laisvės ryžtą iš vienos 
pusės ir mūsų tautinę iš
tvermę emigracinėse są
lygose iš kitos pusės. Iš 
esmės tokio bendravimo 
reikalas yra būtinas, ta
čiau praktiškas bendravi
mas susiduria su dide
liais kliuviniais, nes jį 
Lietuvos okupantas nau
doja savo tikslui: pri
pratinti laisvojo pasau
lio lietuvius prie dabar
tinės padėties, įtikinti 
ir laisvąjį ir pavergtąjį 
lietuvį, kad nėra vilčių 
ją pakeisti, ir tuo būdu 
žingsnis po žingsnio ar
tėti prie Lietuvos inkor
poracijos į Sovietų Są
jungą tarptautinio pri
pažinimo. Todėl nėra 
lengva pasirinkti tokius 
bendravimo būdus, kurie

me informuoti ir nuteikti 
detroitiečius.

Suvažiavimo dieną ALT 
valdyba baigė savo kaden
ciją. Pereitų metų suvažia
vimo išrinktoji valdyba tu
rėjo sunkumų pasidalinant 
pareigas. Tačiau tas parei
gomis pasiskirstymo uždel
simas nepakenkė Lietuvos 
bylai, nes iškilę reikalai bu
vo sprendžiami laiku. Malo
nu tarti, kad toks interreg- 
numas nesikartoja, nes inž.
E. Bartkus, pirmininkauda
mas parodė gražaus bend
radarbiavimo supratimą, li
tai yra laikas tolesniam dar
niam ALT darbui. (m. v.) 

džios institucijų vardu, 
yra tvarkoma privatinės 
teisės nuostatų ir laiko
ma privačiu dalyku. Tuo 
tarpu okupuotoje Lietuvo
je visas gyvenimas yra 
susovietintas ir beveik 
visa žmonių veikla pa
jungta vadinamajai vie
šajai teisei. Ten beveik 
nieko nėra likę, kas bū
tų žmogui asmeniška, 
privatu, nes visos įmo
nės, visos organizaci
jos yra sovietinės, taigi 
valstybinės, ir beveik vi
si žmogaus veiksmai yra 
atliekami sovietinio au
toriteto vardu,išskyrus 
labai jau siaurutį as
mens privatumą, kurio 
praktiškai nė negalima 
gyvenime ir pastebėti. 
Trumpai tariant, būtų 
galima teigti, kad be
veik nieko nėra priva
taus, kas eina iš okupuo
tos Lietuvos į laisvąjį

tarnautų tik tarpusavio 
kultūriniam ir tautiniam 
ryšiui stiprinti. At
virkščiai, visa eilė bend
ravimo veiksmų, oku
panto pradedamų ir vie
šai bei slapčia tvarko
mų, dažniausia ir tarnau
ja jo paties politinėms 
užmačioms, o ne Lietu
vos ar lietuvių tautos 
reikalui.

1966 metais Clevelan
de įvykusi veiksnių kon
ferencija, pripažinusi 
bendravimą su paverg
taisiais lietuviais esant 
reikalingą, abipusiai nau
dingą ir būtiną, tarė, kad 
tik privatus bendravimo 
būdas nėra žalingas Lie
tuvos bylai. 1967 m. Wa- 
shingtono konferencija, 
pripažinusi privataus 
bendravimo principą, pa
vedė Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
valdybai išplėtoti, t.y. 
interpretuoti, ir besikei-* pasaulį. O iš antros pu
čiančio gyvenimo sąly
goms labiau pritaikinti, 
Clevelando konferenci
jos nutarimus, liečian
čius pavergtųjų ir lais
vųjų lietuvių tarpusavį 
bendravimą. Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdyba suda
rė komisiją bendravimo 
klausimui studijuoti, aiš
kinti ir savo vienokias 
ar kitokias to reikalo iš
vadas pateikti Vliko val
dybai svarstyti. Komi
sija šį darbą dirba, bet 
kol kas dar nėra sufor
mulavusi savo konkre
čių siūlymų Vliko valdy
bai dėl to, kad klausi
mas yra nepaprastai pai
nus ir, atrodo, beveik 
neišsakomas bendrinė
mis formulėmis ir todėl 
spręstinas tik atskirais 
konkrečiais atvejais. Ta
čiau, nežiūrint reikalo 
komplikuotumo, mėgina
ma ieškoti bendravimo 
atvejų klasifikacijos ir 
jų apibendrinimo.

Laisvinimo veiksnių 
priimtasis leistino ir 
Lietuvos laisvinimo by
lai tariamai nekenksmin
go bendravimo dėsnis, 
pagrįstas bendravimo 
privatumu, atrodo, da
bar jau nebeįstengia at
sakyti į visus klausimus, 
kylančius iš pavergtųjų 
ir laisvųjų lietuvių san
tykio, ir laisvojo pašaus 
lio lietuvijoje jaučiama 
pasimetimo žymių, ypač 
pastaruoju metu, kai oku
pantas jam naudingo ir 
Lietuvos bylai žalingo 
bendravimo veiklą yra 
sustiprinęs. Galima ma
nyti, kad ateityje šiosrū^ 
šies veikla okupanto bus 
dar labiau išplėsta, ir 
ryžtamasi kiek galint na
šiau išnaudoti laisvųjų 
lietuvių pasimetimą. To
dėl tokiam tikimumui 
tenka reikiamai pasi
ruošti.

Laisvųjų lieuvių bend
ravimo su pavergtai
siais lietuviais pasime
timo priežastys yra dvi:

(1) Privačios veiklos 
apimties skirtingumas 
laisvuosiuose ir paverg
tuosiuose lietuviuose ir

(2) Privataus bendra
vimo skirtinga aprėžtis 
laisvuosiuose lietuviuo
se.

Laisvajame pasaulyje 
visa žmonių veikla (pa
vienė — asmeninė ar 
net ir organizuota), iš
skyrus veiksmus, atlie
kamus viešosios vai-

sės viskas yra priva
tu (išskyrus diplomati
nės tarnybos ir jos ins
titucijų veiklą, ir gal Vii- 
ko veiksmus), kas eina iš 
laisvojo pasaulio į oku
puotą Lietuvą. Tačiau iš 
šio subendrinto teiginio 
vis dėl to tenka padary
ti mažytė išimtis. Jokia 
kad ir žiauriausia dikta
tūrinė sistema praktiš
kai neįstengia visiškai 
eliminuoti asmens pri
vatumo, ir todėl kiekvie
nas 
vis,
mas 
viu, 
panto jam primestą ar 
laisvu noru prisiimtą 
viešąją režimo funkci
ją, bet taip pat ir reikš
tis, kaip privatus asmuo. 
Tačiau nėra būdo nusta
tyti, kokią nors bendrą 
taisyklę, kiekvienam at
vejui nurodančią aiškią 
ribą tarp asmens vyk
domos viešosios funk
cijos ir jo privačios 
veiklos. Tatai galima tik 
pajusti, bendraujant kiek 
vienu konkrečiu atveju.

Be to, pati privataus 
bendravimo apibrėžtis 
galėtų būti ir kitokia — 
ne teisinė, apie kurią 
čia buvo kalbėta, o gry
nai liaudinė. Privačiu 
bendravimu galėtų būti 
laikoma tokia veikla, ku
ri vyksta ne viešai, ne- 
sigarsinant, o slapčia ar 
apislapčiai, kaip sako
ma, ant keturių akių, pri
vačiame bute. Tačiau ši 
privataus bendravimo 
apibrėžtis vistiek neiš
spręstų opaus klausimo, 
— kokiu būdu galima 
bendrauti, — nes, viena, 
praktiškai nebūtų galima 
rasti aiškios ribos tarp 
privataus, taigi leistino 
ir nebeleistino bendravi
mo ir, antra, irprivačia- 
me bute ar ant keturių 
akių neišnyktų galimu
mas bendrauti Lietuvos 
laisvės bylai nusikals
tamai.

Laisvųjų lietuvių vi
suomenėje ir spaudoje 
nuolat pasigirsta balsų, 

. peršančių privatų bend
ravimo būdą su paverg
taisiais lietuviais pa
keisti vadinamuoju kultū
riniu bendravimu, kitaip 
tariant, ne tik laisvas 
rankas palikti, bet ir ska
tinti laisvųjų ir paverg
tųjų lietuvių bendravimą 
mokslo, meno, literatū
ros, apskritai visose kul
tūros srityse, žinoma, vi-

pavergtasis lietu- 
bendradarbiauda- 

su laisvuoju lietu- 
gali vykdyti ir oku- 

siškai atsisakant nuo po
litinio bendravimo. Ne
atrodo, kad besąlyginis 
vadinamasis kultūrinis 
bendravimas nebūtų ža
lingas Lietuvos laisvės 
bylai. Net ir laisvieji lie
tuviai, neišskiriant nė tų 
kurie perša besąlyginį 
kultūrinį bendravimą, ne 
visada ieško griežtos ri
bos tarp kultūros ir poli
tikos. Dažnai kultūri
niais poreiškiais yra ryž
tamasi iškelti lietuvių 
tautos politiniai sieki
mai. Juo labiau to skir
tumo nėra okupuotoje 
Lietuvoje, kur ne tik kul
tūra, bet visas gyveni
mas yra smurtu pajung
tas Rusijos ir rusų tau
tos interesams. Man at
rodo, kad veltui gaišina
mas laikas ir liejamas 
rašalas kultūros ar po
litikos pirmumui įrodi
nėti — tos abi žmonių 
veiklos sritys yra tarp 
savęs taip susijusios, 
kad praktiškame gyveni-- 
me nieku būdu jų negali
ma atskirti. Ypač, ten, 
okupuotoje Lietuvoje, 
kultūra yra klusni poli
tikos tarnaitė. Todėl be
sąlyginis kultūrinis bend
ravimas neabejotinai bū
tų išnaudotas okupanto 
užmačioms, siekian
čioms numarinti lietu
vių tautos išsivadavi
mo viltis ir išgauti klas
ta ir smurtu Lietuvoj So
vietų Rusijos sukurtos 
politinės padėties tarp
tautinį pripažinimą.

Ties šiuo bendravimo 
klausimu sustojau kiek 
ilgėliau, nes jį laikau 
šiuo metu labai svarbiu 
ir noriu, kad jis gerbia
mųjų Seimo atstovų bū
tų nuodugniau išnagri
nėtas ir giliau apsvars
tytas. Tamstų nuomo
nės ir sugestijos paleng
vins Vliko valdybai (gal 
ir tarybai) sėkmingiau 
spręsti šį labai sudėtin
gą, opų ir didelio atsar
gumo reikalaujantįklau- 
simą.

II. Lietuvių tauta gi
liai išgyvena okupanto 
Lietuvoje plačiu mastu 
vykdomą rusifikaciją, ir 
pagalbos šauksmas pra
siveržia į laisvąjį pa
saulį. Laisvieji lietuviai 
negali to šauksmo pra
leisti negirdomis ir ne- 
matomis, bet turi, kiek 
galėdami, padėti savo 
tautai išsaugoti jos gy
vastį. Iš Lietuvos iš
tremta šimtai tūkstan
čių lietuvių į tolimąsias 
Rusijos sritis (daugiau
sia į Azijos Arktiką), o 
jų vieton prigabenta ru
sų kolonistų. Priversti
nė gyventojų apykaita 
vyksta be paliovos, tik 
kiek kitoniškais titulais: 
neteisėtai imami vyrai 
į Sovietų Sąjungos ka
riuomenę, mokyklų ab
solventai siunčiami į Ru
sijos gilumą vadinamos 
praktikos atlikti, jauni 
vyrai verčiami vykti į 
Rusijos pramonės įmo
nes; ir visiems įvairiais 
pagrindais apleidusiems 
Lietuvą kliudoma grįž
ti. Lietuvos istorija iš
mesta iš visų laipsnių 
Lietuvos mokyklų, ir jos 
vieton įvesta Rusijos ko
munistų partijos istori
ja. Į visas Lietuvos mo
kyklas įvestas sustiprin
tas rusų kalbos ir rusų 
literatūros kursas lie
tuvių kalbos ir lietuvių 
literatūros sąskaiton. 
Lietuviškieji vietovar
džiai, Lietuvos miestų 
gatvių vardai pakeičiami 
rusiškaisiais. Buvo net

(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (75)

"VIENINTELIAI” GINKLAI
Ligšiol palietęs tik keletą bendravimo su Lietu

va problemos atvejų, kurie V. Vaitiekūno brošiūroje 
man atrodė faktinai ir teisiškai pakoreguotini, ne
besustojau dėl eilės smulkmenų, kur autorius šališ
kai ir netiksliai interpretuoja mūsų tautinio ir tarp
tautinio gyvenimo faktus, stengdamasis nusmuku- 
siom kelnėm įsiūti arba ne vietoje arba labai su
dilusias ir perlūžusias sagas. Tai vis dėl jo užsispy
rimo žūtbūt įrodyti, kad nenusisekusi ir negatyvi 
"veiksnių" rezoliucija Clevelando konferencijoje tu
ri būti laikoma geriausiu ir vieninteliu mūsų "trem
ties" politikos kelrodžiu, o abejingųjų kritika - tai 
vis nusiangažavimas laisvės kovai, patarnavimas 
okupantui ir sąmoningas Lietuvos nusmaugimo pri
tarimas.

Bet būtinai turėčiau atskirai sustoti ties viena 
brošiūros teze, kuri yra svarbi pati savimi ir reikš
minga mūsų rungčiai dėl tautos laisvės ir nepriklau
somybės atstatymo. Tai būtų greičiau ne teisinis, 
kiek tam tikras "filosofinis" požiūris įlietuviųtau
tos laisvės kovos ginklų vertę ir pasirinkimą.

Juristas Vaitiekūnas, remdamasis svetim
taučių autoritetų teorijomis, aišku, pasisako savo 
profesijos garbei ir išskirtinai savo ginklo naudai. 
Nors tautų santykiuose vis dar viešpatauja jėga 
vyksta dažni ir akivaizdūs teisės pažeidimai, bet, 
esą, "šiandien tautų santykiuose jau nebegalioja tai- 
syklė:"kieno galia - to ir valia"... Ir optimistiškai 
nusiteikęs, jis tvirtina: "Teisė visada buvo, yra ir 
pasiliks patikimiausias, o dažnai ir vienintelis, silp
nųjų ginklas apskritai ir ypatingai silpnųjų tautų 
ginklas prieš galingųjų kaimynų plėšrų gruoboniš- 
kumą" (22 ps.).

Svarbi, ne vienintele, dar 
nepatikima

Neatsispiriama, beveik pasiutiška žmogaus pri
gimtis yra ta, kad jis dažnai pasiduoda pagundai 
vienu jam geriau pažįstamu ar labiausiai mielu 
faktoriumi išaiškinti ir apžioti viską. Per vieną 
įsižiūrėtą medį jis nebemato miško, o jei ir mato, 
tai užsimerkia ir kitus ragina tik į jo stebuklingą
jį išganymo medį žiūrėti.

Jei atkreipsite dėmesį į mūsų dabartinės aplin
kos gyvenimą, pamatysite, kaip mes daugelyje sri
čių vis absoliutiname kurį nors vieną dėsnį, - ' ną 
pažiūrą ar net detalę. Mus išgelbės ir laisvei nuno
kins tik kultūra, arba tik politika. Tik liaudies šo
kiai ir liaudies dainos, tik literatų, dailininkų, ak
torių ir muzikų kūryba. Arba tik švietimo darbuo
tojai, tik naši politinių partijų išlaisvinimo veikla. 
Tik dosnūs verslininkai ir jų pinigas, tik labda
ros veikėjai, tik teisininkai su savo triumfu. Tik 
kariai ir kovotojai, tik technologai ir mokslininkai. 
Arba galiausiai tik griežti valstybininkai išgelbės 
tautos gyvybę, ar tik minkšti tautininkai paruoš dir
vą valstybiniam medžiui vėl išdygti ir ataugti. Tai 
vis vėliavos, vis šūkiai, vis vieno danties suabso
liutinimai, vieno tako ir takelio vertimas magist
raliniu plentu...

Argi mes būtume jau tiek subarbarėję, kad 
neigtume teisės reikšmę pavergtųjų ir silpnųjų gy
vatai palaikyti, jų geresnio ir laisvo gyvenimo 
troškimams pasiekti ii’ apginti nuo plėšraus stip
resniųjų grobuoniškumo? Mes juk dažnas trokš
tam, kad idealioji teisingumo ir teisės dvasia ap
šviestų ir persunktų žmogiškąją sąmonę, ir per ke
lis pastaruosius žmonijos gyvenimo tūkstantmečius 
šia kryptimi matome pažangą, - tiesa, labai lėtą, 
kartais žiauriai nutrūkstančią, kruviną ir skausmin
gą, bet vis dėlto pažangą.

Tačiau teisė, deja, dar nebuvo, nėra ir turbūt 
dar kelis šimtus metų vargiai bus pats patikimiau
siais ir vienintelis silpnųjų tautų ir valstybių gink
las. Toks galvojimas ir tokiu tikėjimu aklas pasi
kliovimas dar yra iliuzija ir romantika, jei ne 
blogiau. Vienu teisės ginklu lietuviai niekaip nebū
tų nubloškę carų priespaudos, kaip lygiai dar ne
matyti vilčių tuo vieninteliu ginklu parblokšti rau
donojo Rusijos imperializmo ir kolonializmo vyks
mą.

Teisė yra ir liks vienas iš mūsų labai svarbių, 
reikšmingų ir brangintinų ginklų mūsų laisvės ko
voje, paveikus ten, kur su ja skaitomasi ir nestin
ga pajėgumo jos įvykdymą užtikrinti, visada nau
dotinas argumentas tarptautinėje plotmėje, patiki
mas, bet ne pats patikimiausias iš visų, dažnas ir 
nuolatinis, bet jokiu atveju ne vienintelis. Jau ly
giai trys dešimtmečiai nuo grobuoniškų kaimynų 
pirmųjų ultimatumų ir vėliau sekusių okupacijų 
galėjo kiekvienam lietuviui patikimai parodyti, 
kiek teisės ginklas mūsų bylai padėjo ir padeda, 
- jeigu jis buvo patikimiausias, bet liko "vienin
telis".

Stipriausias pagrindas
Mūsų tautos likimo skaidriuose ir tamsiuose 

vingiuose, man rodos, mes turėtume aiškiau ieš
kotis ir išmatyti gilesnį daugelio kitų jėgų veikimo 
kompleksą ir neklaidinti nei savęs, nei kitų tautie
čių naiviomis iliuzijomis, kad įsižiūrėję į vieną 
dantį, tik jį pirmiausiai puoselėdami ir gydydami, 
mes išgydysim visą burną ir net visą kūną, kurį 
apdraskė ir sumaitojo kaimynų grobuoniškumas.

Teisės ginklą lietuvis vertino ir vertins, kaip
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ir kitus politinius bei karinius ginklus, tik dar tu
rės išmokti jį geriau ir kruopščiau naudoti, negu 
mes jį išnaudojom pvz. laikotarpyje nuo 1939 m. 
antrosios pusės ligi 1940 m. birželio 15 d., - kai 
užgriuvusios "agonijos" ir pasimetimo įtaigoje 
mes taip susipainiojom, kad nepadėjom ryškesnių 
teisinių ir materialinių pagrindų gaivališkai tautos 
rezistencijai ir maždaug priėmėm paskutinį sovie
tų ultimatumą, kas susilpnino mūsų vėlesnę vie
ningą politinę akciją, iš kurios balų ir ginčų ligi 
šiol neišbridom, kas priešui palengvino "taikin
gos okupacijos" farsą ir kas jaučiamai pakenkė 
mūsų tarptautiniam prestižui. Liaudis šiame cha
ose gal ir nesusigaudė, bet juristai ir kiti ištrū
kusių sagų specialistai tai turėjo suprasti ir, ti
kiuos, dar supranta.

Krizės mėnesiais neišnaudoję ligi pilnumos 
savo "patikimiausio" ginklo, aišku, mes jo neat- 
sisakėm, bet visada turime žinoti, kad ilgame lai
kotarpyje, kuris po to sekė ir tebetrunka, teisės 
ginklas nebuvo ir ačiū Dievui kad nebūtų 
mūsų vienintelis ginklas. Tą gražų idealinį 
ginklą įprasmina, sukonkretina, palaiko ir maiti
na, jį lydi ir tikrove paverčia dažnai ryškiau, stip
riau ir patikimiau kiti "ginklai", kitas tautų gy
vybės, valstybių susikūrimo ir išsilaikymo jėgų 
kompleksas. Tai pirmiausia tautos kultūrinis, dva
sinis, etinis gyvumas ir stiprumas, tai jos pajė
gumas atlaikyti grobuonių smūgius ir iškęsti žaiz
das, tai jos rezistencijos valia, rizika ir dieviš
koji malonė nesigailėti aukščiausios aukos laisvės 
idealui, jos neblėstantis ryžtingumas ne tiek for
maliai kovototi už Vasario 16 Akto '‘galios atsta
tymą", kiek už patį savarankiško tautinio gyvenimo 
laisvės ir valstybinės nepriklausomybės galių įgy
vendinimą. Kas bus gyvenime, tas bus ir teisėje.

Tai, man rodos, yra stipriausias mūsų tikėji
mo ir ateitimi pasitikėjimo pagrindas, daugelio 
ginklų sąveika ir sankabingumas, o jei leistumėt 
kiek perstiprinti metaforą, - gal ir vienintelė vil
tis.

Tarp pasipriešinimo ir savigynos
Nesistengiau ir labainenorėčiau.kad susidary

tų kam įspūdis, jog šiom kritinėm pastabom tyčia 
būčiau užsispyręs nuvertinti Lietuvių Fronto Bičiu
lių politinio ideologo sampratas ir jo brošiūroje 
ieškoti tik ištrūkusių sagų juristo kelnėse. Susitel
kęs tik į negatyvios, negyvenimiškos, formalistinės 
ir nekūrybiškos kai kurių išeivijos "veiksnių" akli- 
gatvyje užsikirtusios santykių su Lietuva linijos apo
logetiką, jis parašė, deja, gana silpną, labai tenden
cingą ir demagogišką, žodžiu, ydingą brošiūrą, nors 
joje pro debesis vietomis sušvyti ir kelios skaidres
nės prošvaistės: budrumas, bekompromisiniovals
tybingumo principai, svyruojančių ir pasimetusių 
išbarimas, gana tiksli sovietinės politikos charak
teristika, užsiangažavimas kovingumui bent žo
džiais, na, ir geriausi norai teisiniais ginklais sau* 
goti Lietuvos nepriklausomybės principo švaru
mą ir su jais atstatyti Vasario 16 akto galią...

Tad nesistengiau būti aklas Vaitiekūno teigia
mybėms. Tiktai daugiau jų radau ne brošiūroje, o 
Lietuvai skirtame Lietuvių Enciklopedijos XV to
me, kur jis pateikė neblogą dalykinį antrosios sovie
tinės okupacijos laikų aprašą, jį užbaigdamas skirs
niu apie "tautinę savigyną". Du to skirsnio puslapiai 
(399-400), turbūt, yra geriausia ir išmintingiausia, 
ką iš viso Vaitiekūnas per pustrečio tremties dešimt
mečio yra parašęs. Nėra tai negirdėtos naujienos, 
bet faktai ir mintys, su kuriomis tėvynėje susidūrė 
ir sprendimų ieškojo netrukus po karo Bendrasis 
Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdis, vėliau užsie
nyje Lietuvių Rezistencinė Santarvė ir "Santarvės" 
žurnalas, dalis Laisvės Kovotojų Sąjungos bei vado
vaujančių tautininkų ir, pagaliau, Lietuvių Fronto 
Bičiuliai po jų pasitraukimo iš Vliko...

O tai yra' tas, šalia partizanų, talkoje su jais ir 
visai nepriklausomai ėmęs reikštis "spontaniškai ir 
natūrališkai” tylus lietuvių pasipriešinimas sovie
tinei okupacijai, kurio tikslas, arba esmė, kaip En
ciklopedijoje V.V. rašo, - "išlikti sau žmogum, iš
laikyti savitą tautinę dvasią, kalbą, kultūrą, tradi
cijas, gyvenimo būdą, žodžiu - tautinę individualy
bę ... palaikyti ir puoselėti tautinį solidarumą". Tai 
ta nuotaika, kada atsirado ir jo minimas anekdoti
nis posakis lietuvių susibūrimuose: "pirmas tostas 
už komunistų partiją, o toliau - kaip ją apgauti"...

Nuo ko reikėjo pradėti
Tai yra kariškai pasyvi, bet dvasiškai aktyvi po

grindžio tautinė rezistencija, kurioje lygiomis ir so
lidariai dalyvauja ir reiškiasi beveik visa tauta. Ne 
tik senoji karta, bet ir jauni moksleiviai, kunigai 
ir dievotos moterys, kolchozininkai ir darbo liau
dis ir net (baisu girdėti Vaitiekūno lūpose!) "lie
tuviai intelektualai liberalai", ant kurių išeivijoje 
dabar karia pastipusius šunis ne tik birčininkai ir 
kai kurie tremties lietuvių išsigimimo sąjūdžiai, 
bet ir pats Vaitiekūnas savo brošiūroje.

Bet tautinės savigynos apraše jis visiems su
randa šiltą žodį ir, man rodos, teisingą vaidmens 
įvertinimą tų tautiečių, kurie "kietai priešinasi 
Maskvos pastangoms užkarti lietuviams rusiško 
stiliaus gyvenimo būdą". Ir čia Jo šiaipjau sun
koka nepoetiška plunksna pasiekia beveik epiško 

lygmens, kai jis aprašinėja tautinio apsigynimo ko
ne mistines formas. Tik paklausykim vienos kitos 
ištraukos: -

Tautinėje savigynoje "dalyvauja intelektualai, 
darbininkai ir kolchozininkai, kurie savo vaikams 
papasakoja nepriklausomos Lietuvos gyvenimo są
lygas, klauso laisvojo pasaulio radijo ar savitar- 
piškai pagelbsti kaimynui nelaimėje. Joje dalyvau
ja mokytojai ir mokslininkai, kurie apkaltinami 
"nacionalizmo tendencijomis" ir šalinami iš darbo 
taip pat tie, kurie įkvepia jaunimą studijuoti litu
anistinius dalykus ir meilę ieškoti objektyvios moks
linės tiesos... Joje dalyvauja ir tie inteligentai at
eistai, kurie religines tradicijas laiko tautinio at
sparumo veiksniu ir jas respektuoja".

Ir pabaigai jis prideda: - "Tačiau sunkiausia 
šios tautinės savigynos našta yra atitekusi paverg
tam lietuviui kūrėjui, kurio prigimtis labiausiai 
alksta laisvės"!

Paveikslas galbūt pergražintas ir spalvos su- 
ryškintos, bet - štai dabarties skeveldros ir atei
tis, jeigu dar sugebam tatai išjausti, štai progra
ma, jeigu mūsų smegenys dar neišvyko atostogų. 
Štai nuo ko ir reikėjo pradėti, kalbant apie bendra
vimą su Lietuva ir ryšių stiprinimą su pavergta 
tauta. Laisvės alkis visoje tautoje - nuo kultūros 
kūrėjo ligi kolchozo vergo! O kuo mes, laisvas ran
kas turėdami ir paskutiniais elgetom nebūdami, 
prisidedam tą skausmingą laisvės alkį pasotinti, 
nors truputį išalkusius pamaitinti, išbadėjimą su
švelninti?

Kai nežinom kaip ir žinoti nenorim, tai vis 
karščiausiai "bendradarbiaujame" savo šalčiu, sa
vo atsišliejimu, savo sukrešėjusios "nekaltybės" 
pasididžiavimu, kitų įtarinėjimais ir kaltinimais, 
begėdišku savitarpio šmeižimu, įsibauginimais 
ir gąsdinimais, išlaidų nereikalaujančio patriotiz
mo burbuliavimu, pagaliau, ir juridiniais forma
lizmais. Gal tiksliau, - formaline mirkytom bro
šiūrom ir rezoliucijom kurios, jei ten išgirstamos, 
kiek žinau ir spėju, tegali kaulu atsistoti išbadėju
sių burnose. Ir širdyse...

BESĄLYGINIS KULTŪRINIS 
BENDRADARBIAVIMAS BŪTŲ...

(Atkelta iš 3 psl.) 
užsimota lietuvių kalbos 
rašmenys pakeisti rusiš
kąja kirilika, bet, matyt, 
pabūgus laisvojo pasau
lio lietuvių atveikos,nuo 
šios idėjos kol kas at
sisakyta. Lietuvoje ku
riama pramonė, tarnau
janti ne Lietuvos, bet 
Rusijos ūkiniams inte
resams, siekianti Lie
tuvos ūkį sulyginti su 
Rusijos ūkiu, be jokios 
atodairos žalojanti Lie
tuvos gamtą, užteršianti 
vandenį ir orą; be palio
vos gabenami Lietuvon 
vadinamieji pramonės 
specialistai kraštui ko
lonizuoti. Tai tik keletas 
pavyzdžių, bylojančių 
apie rusifikaciją okupuo
to j Lietuvoj. Mes turi
me apeliuoti į žmonijos 
sąžinę ir reikalauti, kad 
laisvasis pasaulis gel
bėtų Lietuvą nuo rusi
fikacijos. Kad mūsų pas
tangos būtų įtikinamos ir 
sėkmingos, yra gyvas 
reikalas sistemingai su
kaupti visą medžiagą, lie
čiančią lietuvių tautos ru
sifikaciją ir Lietuvos 
žemių kolonizaciją. Vli
ko valdyba todėl yra nu
mačiusi paruošti doku
mentuotą knygą sveti
momis kalbomis apie 
Lietuvos rusifikaciją. 
Esu pavestas Vliko val
dybos apie tai Tamstoms 
pranešti, nes šiam užda
viniui įvykdyti reikės pi
nigų, Tamstų pritarimo 
ir visų laisvųjų lietuvių 
didelės paramos.

III. Dar tektų keliais 
žodžiais priminti reika
lą sutelkti maksimum in
telektualinių pajėgų į Lie
tuvos laisvinimo institu
cijos darbą. Mūsųviduri* 
nioji karta (nevadinsiu 
jos jaunimu) gali pagrįs
tai didžiuotis gražiai pra
siskleidusiais savo inte
lektualiniais žiedais įvai
riose profesinio gyveni
mo srityse. Tačiau Lie
tuvos laisvinimo insti
tucija kol kas dar neturi

didelio pagrindo džiaug
tis apčiuopiamu šios kar
tos atstovų prieaugliu sa
vo darbo baruose, neskai
tant kelių labai vertingų 
pavyzdžių. Tos kartos 
patriotizmu, tėvynės ar 
tėvų žemės meile neten
ka abejoti, nes tos savy
bės yra akivaizdžiai įro
dytos tos kartos atsto
vams dirbant kiek kito
niško pobūdžio lietuvių 
tautai vertingo darbo ba
ruose. Šia proga no
riu tik atkreipti gerbia
mųjų Seimo atstovų dė
mesį į faktą, kad vidu
riniosios kartos talka 
Lietuvos laisvinimo ins
titucijai kol kas dar nė
ra pakankama, susilai
kydamas nuo konkrečių 
savo siūlymų šiai pro
blemai spręsti, bet pra
šydamas Tamstas labai 
rimtai tai apsvarstyti.

IV. Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais ir Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto ir visų kitų 
laisvųjų lietuvių organi
zacijų veikla supaveikė- 
jo. Ypač Vlikas buvopa- 
siryžęs Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
penkiasdešimties metų 
sukaktį paženklinti dides
niais ir Lietuvos laisvei 
reikšmingesniais dar
bais, kurių vieni pavyko 
geriau, kiti išėjo silp
niau, treti dar nebaigti. 
Nėra mano uždavinys 
duoti Tamstoms, Ger
biamieji Seimo Atsto
vai, atliktųjų darbų smul
kią apyskaitą. Šia proga 
drįsčiau Tamstas kvies
ti apsvarstyti būdus ir 
priemones, kurių reiktų 
griebtis, kad sukaktuvi
nių metų darbo įtampa 
neatslūgtų, kad mūsų po
litinė ir kultūrinė veik
la negrįžtų į priešsu- 
kaktuvinės rutinos rė
mus, o atvirkščiai plės
tų si, stiprėtų, kad Lie
tuvos Laisvės Kovos Me
tų darbo potvynis ne
pereitų į atoslūgį.
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SU KONCERTAIS PO

PIETŲ AMERIKĄ
Solistė Aldona Stempužienė pasakoja apie mūsų

menininkų koncertus Pietų Amerikoje
Pirmoji idėja vykti } Pietų 

Ameriką koncertuoti kilo pra
eitą vasarą, kai kun. M. Ta
mošiūnas, lankydamas JAV, 
kvietė atvykti Įtikinėdamas, kad 
koncertų labai laukia Kolumbi
jos lietuviai, ypatingai jaunoji 
karta. Tuomet konkrečiai dėl 
tų koncertų nesusitarėme, nes 
liko neišspręstas kelionės išlai
dų klausimas. Tuo reikalu bu
vę kreiptasi j PLB valdybą ir 
M. Lenkauskienei šį klausimą 
aktyviai remiant, buvo pažadė
ta finansinė parama. Nuo tada 
prasidėjo intensyvus susiraši
nėjimas su P. Amerikos lietu
vių organizacijomis, nes vien { 
Kolumbiją nebuvo prasmės va
žiuoti, kadangi beveik už tą 
pačią kainą ribotu laiku buvo 
galima aplankyti visą Pietų 
Ameriką.

Koordinuoti visas koncertų 
datas ir kitas jų suruošimo są
lygas buvo labai didelis dar
bas, nes kiekvienam krašte lie
tuviai turėjo skirtingus pagei
davimus ir dėl koncertų datų ir 
dėl jų meninio programų turi
nio. Išvykos dalyvių sąstatą su
darant buvo kreiptasi į kelis 
dainininkus, bet jiems atsisa
kius, buvo nutarta talkon pa
kviesti lietuviško žodžio meist
rą akt. Leoną Barauską. Gas-. 
troles ruošiant iš tiesų atsi
rado daug visokių problemų, 
kurių išnarpliojimui buvo {dė
tas beveik pusmečio darbas.

Po ilgo pasiruošimo paga
liau išvykom spalio mėn. 15 d.: 
solistė Aldona Stempužienė, 
kompozitorius D. Lapinskas ir 
aktorius Leonas Barauskas. Pir
masis sustojimas — Caracas, 
Venezuela. Koncertų rengimo 
iniciatorius -- Venezuelos LB 
CV pirm, inž. Vladas Venckus. 
Jam talkininkavo visas būrys 
nuoširdžių lietuvių, kurie pa
sitiko aerodrome ir globojo per 
visą Venezueloj viešėjimo lai
ką.

Pirmasis koncertas buvo Ca
racas, antras televizijos pro
gramoje. Pranešėjas daug klau
sinėjo apie Lietuvą ir progra
ma buvo rodoma visoje Vene- 
zueloje. ŠĮ pasirodymą išrūpino 
muzikas D. Jakavičius ir D. 
Klovaitė. Vertėja Jūratė Klovai- 
tė.

Trečiasis koncertas spalio 19 
d. Valencijoje, Club Interna- 
tional patalpose. Koncertą or

Argentinos lietuviai mūsų menininkų pagerbimui iškepė jauti...

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

fT~7 Metinis dividendas mokamas už 
/4 /Q indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)
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ganizavo Venezuelos lietuvių 
bendruomenės CV įgaliotinis 
mokyt. Juozas Kukanauza. Prieš 
koncertą buvo duota didelė rek
lama Venezuelos spaudoje, tad 
žiūrovų tarpe buvo labai daug 
svetimtaučių. Čiš mus visus la
bai nuoširdžiai globojo ponai 
Balučiai, Dirvos skaitytojai ir 
rėmėjai.

Spalio 20 d. Vilko at stovas Jur. 
gis Bieliūnas su žmona suruošė 
atsisveikinimo pobūvi Maracay 
mieste. Išleistuvėse pasidalinta 
jautriais žodžiais irbuvomeap- 
dovanoti ir išleisti j Caracas, 
kur visus maloniai globojo Zig- 
rida Hermanavičienė. Pailsėję 
keliavom į Bogotą, Kolumbiją. 
Pakeliui sugedo lėktuvas, tad tą 
pačią dieną nepavyko pasiekti 
Bogotos, kur turėjo įvykti svar
bi repeticija su simfoniniu or
kestru. Bogotos areodrome pa
sitiko p. Didžiulienė, prisegda
ma gražią orchidėją. Mus išsi
dalino globai p.p. Gedvilai, Ka- 
ranauskai ir Zarankai. Skubė
jom { pavėluotą repeticiją su or
kestru. Repeticijose buvo labai 

Mūsų menininkai L. Barauskas, D. Lapinskas ir A. Stempužienė 
Venezueloj su dideliu Dirvos rėmėju ir Vilties šimtininku inž. Vla- 
dau Venckum.

sunku dainuoti, nes trūko oro, 
mat Bogota yra 2 km aukštu
moje. Su simfoniniu orkestru 
kuriam dirigavo D. Lapinskas 
buvo keturios repeticijos, o kon
certai įvyko spalio 25 ir 27 die
nomis. Pirmasis gražiame Co- 
lon teatre, kur susirinko virš 
1000 klausytojų. Antrasis -- po. 
puliariai publikai didžiulėje au
ditorijoje talpinančioje 2300. Ta
čiau mūsų koncerto metu 
dar porai šimtų klausytojų teko 

stovėti. Koncertas buvo trans
liuojamas ir televizijoje, tad ji 
matė visa Kolumbija. Spalio 27 
dienos koncerte dalyvavo ir Ko
lumbijos valstybinio universite
to vice-kancleris, muzikologas 
dr. Otto de Greiff, kuris gražiai 
pakalbėjo apie Lietuvą, šiltai pri
statė programos dalyvius ir pa
aiškino kolumbiečiams progra
moje išpildomus lietuvių kom
pozitorių korinius.

Spalio 26 d. vietinė lietuvių 
kolonija susirinko 1 Club Mili- 
tar svetainę pobūviui, kur( su
organizavo Bogotos LietuviųMo- 
terų Draugija. Lietuvos gen. 
konsulas Stasys Sirutis tarė pa
sveikinimo žodi, o po to buvo 
išpildyta lietuviams skirta me
ninė programa.

Spalio 29 d. 3.30 ryto atskri- 
dom į Buenos Aires ir mūsų di
deliam nustebimui to k J ankstų 
rytą radome mus laukiant} su 
gėlėmis dideli būr} lietuvių: bro - 
lių Mučiudų šeimas, Juozą Siu. 
šį, Brazaičius, dr. Simanauską 
su žmona ir dar būr} kitų lietu
vių, kurių pavardžių, deja, ne

beprisimenu.
Sekančią dieną {vyko priėmi

mas Lietuvių Susivienijimo na
muose. Pasitiko vaikai su tauti
niais rūbais pasipuošę. Žodi ta
rė LB valdybos pirm. Stanke
vičius ir ALOS Tarybos pirm. 
J.C. Čikštas. Akt. L. Baraus
kas sveikino PLB Valdybos var
du ir po to atliko dailiojo žodžio 
programą. Spalio 31 d. įvyko 
spaudos konferencijaCityHotel, 
kurioje šalia lietuvių dalyvavo

• Buenos Aires lietuviukai pasitinka menininkus. F. Ožinsko nuotrauka

ir keletas argentiniečių laikraš
tininkų.

Lapkričio 3 d. buvo suruoš
tas pagerbimas Asado Argenti
nos Lietuvių Centre. Lapkričio 
4 d. Įvyko koncertas puikiame 
San Martin teatre. Ir čia lietu
viška daina ir dailusis žodis bu
vo labai šiltai publikos sutikti. 
Lapkričio 5 d. priėmimas lie
tuvių parapijoje, kurio progra
mą atliko mažų lietuviukų šokių 
ansamblis "Atžalynas" .vadovau 
jamas Hektoro Levanavičiaus. 
Labai didelio {spūdžio paliko tas 
mažųjų pasirodymas. Buvo jau
dinančiai miela stebėti trečios 
ar net ketvirtos kartos jauni
mą demonstruojant savo lietu
viškumą. Pasikeitėm sveikini
mo kalbom, vaikai vedėmusšok* 
ti, nešė dovanas ir visi norėjo 
asmeniškai pasisveikinti ir iš- 
sibuČiuoti... Lydima J. Siušio 
ir A. Mičiudo, turėjau progos 
aplankyti savo uošv{, kuris B. 
Aires gyvena jau 30 metų.

Lapkričio^ 6 d. didelis būrys 
Buenos Aires lietuvių su aša
rom akyse išlydėjo mus j Urug
vajų. Skridom tik apie 40 mi
nučių per La Plata mažu Ar
gentinos oro linijos lėktuvu. 
Montevideo aerodrome pasitiko 
kun. Giedrys, S.J., V. Dorelis, 
A, Stankevičius, vaikai tauti
niuose rūbuose ir dar keletas 
Urugvajaus lietuvių. Pirmiausia 
vizitą padarėm Lietuvos atsto
vui p. Grišoniui. Vakare Lietu
vos pasiuntinybėje įvyko priėmi
mas, kuriame dalyvavo daug 
užsieniečių svečių ir laikrašti
ninkų. Apsigyvenome viešbuty
je prie La Platos. Po Buenos 
Aires didmiesčio, Montevideo 
jautėmės, kaip kurorte. Maža 
Montevideo lietuvių kolonija su 
pasiuntinybės pagalba padarė 
labai didelę propagandą vietinė
je spaudoje. Visur buvo pabrė
žiama, kad koncertus globoja 
Lietuvos Pasiuntinybė, gi kon
certai ruošiami sąryšyje su vi
sam laisvam pasaulyje organi
zuojama 50 metų Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kaktim. Lapkričio 7 d. prieš 
pat koncertą dar dalyvavome ir 
televizijos interview progra
moje. Si didelė reklama padarė 
savo: koncertan atsilankė daug 
urugvajiečių, amerikiečių ir ki
tų svetimtaučių, pilnai užpildy
dami Ateneo de Montevideo te
atro salę.

Lapkričio 8 d. atlikom pro
gramą televizijoje. Tuo pačiu 
metu akt. L. Barauskas lietuvių 
namuose rečitavo poeziją, gi 
prasidėjus televizijos progra
mai, visi žiūrėjo televizijos ir 
klausėsi mūsų dainų. SugrĮžus 
iš TV stoties, dar padainavau 

F. Ožinsko nuotrauka kelet3 dainiA Po » vYko at"

sisveiklnimas, vaišės, žodžiai, 
dovanos...

Sekanti rytą išskridom J Bra
ziliją. A tsiradom vėlai vaka
re. Nors aerodromas nuo S. 
Paulo apie 100 km. mus pasi
tiko preL L. Ragažinskas su 
būriu lietuvių. Mane paėmė glo
boti Aldona ir Jonas Valavičiai, 
Darių Lapinską dainininkas Am- 
brozaitis, o L. Barauskas tuoj 
po koncerto išvyko į Chicagą, 
kur jau turėjo grįžti J darbą.

Mane stebino lietuviški Va
laičių namai. Aldona gimusi 
Brazilijoje, bet jų ištaigingus 
namus puošia lietuviški audi
niai, drožiniai, sode lietuviš
kas kryžius, lietuviškų knygų 
biblioteka ir t,t. Tiesa, kad šią 
kelionę ir darbus galėjom ište
sėti, tai esam dėkingi tiems 
tautiečiams, kurie mus nuošir
džiai globojo ir priėmė. Pas 
visus galėjom jaustis kaip na
mie.

Koncertas {vyko lapkričio 10 
d. lietuvių salėje. Publikoje 
buvo beveik tik lietuviai, kurie 
mus šiltai sutiko, o mes jautė

Knygos kaina 5 dol.. kietais viršeliais 6 dol. Norintieji 
įsigyti ją kaip galint greičiau, prašomi užpildyti žemiau 
dedamą atkarpą ir su pinigais ar čekiu tuojau pat atsiųsti 
Dirvai.

Prenumeruokimės Stefanijos "Vergijos kryžkeliuose’’ 
sau perskaityti ir turėti, jsigykime ją dovanoti savo arti
miesiems čia ir užsienyje. Skaudžiai išgyventa, vaizdžių 
ir lengvu stiliumi parašyta Stefanijos Rūkienės knyga, 
be abejo, bus daugiausiai ir plačiausiai skaitoma. Ji bus 
geriausia ir kalėdinė dovana, štai jos užsakymo pavyzdys:

DIRVA
6907 Superior Avė. 196 m.........................  d.
Cleveland, Ohio 44103-

Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”

(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino

Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.
Mano adresas: ......................................................................

(pavardė ir vardas?

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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mės ypatingai laimingi, nes iki 
šiol koncertai gerai pavyko, o 
šis jau buvo paskutinis. Mus 
sveikino preL Ragažinskas. Gė. 
les atsiuntė parapijos choras ir 
rengėjų komitetas. Koncerte 
kaip pranešėjos talkininkavo Ha
lina Mošinskienė ir Milda Čer
niauskaitė. Po koncerto Įvyko 
priėmimas parapijos salėj. 

Daug žmonių norėjo sveikinti ir 
pakalbėti. Buvom maloniai nu
stebinti Sao Paulo lietuvių do
vanomis. Išsiskyrėm tik tarę 
iki pasimatymo. Sekančią dieną 
prel. Ragažinskas vežė mus į 
Santos kurortą, kur gėrėjomės 
maloniu Brazilijos oru ir karš - 
ta saule. Tos trumpos atosto
gos buvo malonios ir dar dėl to 
kad visi įsipareigojimai jau bu
vo atlikti. Vakare p.p. Valavičių 
namuose {vyko priėmimas ir at- 
sisvekinimas.

Lapkričio 12 d. prel. Raga- 
žinsko lydimi išskridom Į Rio 
de Janero, kur matėmės su Pet
ru Babicku, p. Petraičiu, o iš 
ten už dviejų dienų grjžom į 
snieguotą New Y orka. (ab)
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE

HUGH BRENNAN
MUNICIPAL COURT

SCOTTY’S AUTO BODY 
SERVICE

492 SO. GREEN RD.
NORTH OF M0NTICEI.I.0

EXPERT BODY REPA1R FORE1GN AND DOMEST1C 
CARS. FREE ESTIMATES.

486-3441

I VUNdAMAS MLlAU 
| MUK1AMAS 6LINU- 
MS BUVAU. , 
' KOSMOSO DULKt. 
MtlLtS AUKA 
&MES PLANH°n 
£>»EV0Sn,S1K

LEMBERTAS
PRANAS MONIKA

BtlOVED HUSBAND4FATHf R BELOVED MOTHFR
l897“1967

TwKtK*VElT^lAN^ 

’M*‘EKaD MfRĖ MUSUV 
sinu 'ursta ir tek |

MANGlAUSiK

5jpv£SE Šviesiausia ,

Prano Lemberto antkapis.

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices! 
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.

LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.
RE 2-9900

POETO PRANO LEMBERTO 
METINIŲ PAMINĖJIMAS

GREETINGS and BESI WISHES 
To Our Friends and Patrons

JOHN L. MOLNER 
INDUSTRIES INC.

152 50 M c CRACKEN Rd. 581 -3 600

GREETINGS and BEST WISHES

SETTLER’S
THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE
FEATURING GYPSY D1NNER MUSIC

MONDAY THROUGH SATURDAY

OPEN 6 DAYS A WEEK EROM 11 A. M. 
TO 2:30 A. M.

12906 Buckeye Road WA 1-4261

1968 m. gruodžio 1 d., 
poeto ir visuomenininko, 
Lietuvoje buv. Biržų no
taro, a.a. Prano Lember
to mirties metinių pro
ga, Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos baž
nyčioje įvyko pamaldos, 
po kurių gausus velionio 
ir šeimos draugų ir pa
žįstamų būrys dalyvavo 
kapinėse paminklinės 
lentos pašventinimo iš
kilmėse.

Kun. dr. A. Olšauskui 
pašventinus antkapį, to
lesnei programai vado
vavo arch. E. Arbas. 
Ta proga trumpomis kal
bomis prisiminė irvelio 
nį įvertino Alė Rūta, A. 
Devenienė, B. Raila, 
komp. B. Budriūnas ir 
poetas Bernardas Braz 
džionis. Vėliau našlės 
Monikos Lembertienės 
bute įvyko tolesni pa
sikalbėjimai ir prisimi
nimų vaišės. Nors P. 
Lembertas tik keletą mė
tų tesuspėjo pagyventi 
Pacifiko lietuvių koloni
joje, be visų buvo mė-

giamas ir vertinamas, 
kaip malonus žmogus, 
jautrus lietuvis, labai ak
tyvus kolonijos įvairio- 
po kultūrinio gyvenimo 
dalyvis. Todėl nepamirš
tamas ir pasigendamas. 
Artimųjų ir šeimos rū
pesčiu neužilgo išeis 
Prano Lemberto poezi
jos rinktinė su poeto bio
grafijos ir kitos veik
los aprašymais.

Paminklinė a. a. P. 
Lemberto lenta kukli, 
bet graži, prasminga ir 
su ryškiomis lietuvišku
mo žymėmis. Kuomet 
kai kuriose pačių Ameri
kos lietuvių įsteigtose ka
pinėse šiandien lauk ve
jama lietuvių kalba ir 
varžomas kitų lietuviškų 
simbolių pavartojimas 
antkapiuose, Los Ange
les amerikiečių katalikų 
Holy Cross kapinėse be 
jokių kliūčių ir sunkumų 
galėjo atsirasti antka
pis, kur lietuvių kalba
įrašyti net du mirusio 
lietuvio poeto eilėraš
čių posmai. -s -a

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN KUBACKI
PHOTOGRAPHER

5137 Mayfield Rd. Lvndhurst. Ohio
112-2656

GREETINGS and BEST WISHES

Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

 MO 2-1400

GREETINGS and BEST V/ISHES

THE L & K HOTEL
651 BOLIVARU ROAD 696-1172

5101 CARNEGIE AVĖ. HE 1-0282
GREETINGS and BEST VVISHES

CHAMPION MOTOR & 
TRANSMISSION SERVICE

6928 Carnegie Avė. 391-6130

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

anthony carlin CO.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

GREETINGS and BEST WISHES

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST 0UTSTAND1NG 
1969 OLDSMOBILE EVER Bl’II.T

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

SAFE WAY TIRE CO.

Corner East 47th St. and Superior Avė.
Call 881-1737

GREETINGS and BES T VVISHES 

CHINS RED DRAGOM 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST ClilNESE 

AND AMERICAN FOOD
3018 ST. CLAIR AVĖ. I’R 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
MAURICE MASCHKE, JR. — President

3611 Payne Avenue HE 1-0035

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

GREETINGS and BESI W1SHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAHD VAULT CO.
8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3638

2334 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai*. J. J AN ŪSAITIS ir J. MAiEIKA

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

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
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L.
SEASON’S GREETINGS

HILL TOP REALTY, 
INC.

" 1 "■I
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

5035 Mayfield Rd.
382-2000

SEASON’S GREETINGS

MARSHALL FORD 
MOTOR CO.
6200 Mayfield Road

Mayfield Hts.,

HI 9-1000

GREETINGS and BEST WISHES

LAMAR’S RĘSTAURANT

FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

1515 Euclid Avė. 861-2228

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: *'M<‘ ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

HOME and 
REMODELING 

LOANS

INSURED SAVINGS

MIRĖ A. ŠEMETA
Gruodžio 13 d. Clevelan

de mirė Aleksas šemeta, su
laukęs 65 metų amžiaus. 
Velionis buvo gimęs Šiau
liuose, dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės kovose ir 
buvo sužeistas. Aktyviai 
reiškėsi šaulių organizaci
joje. 1944 metais pasitrau
kė j Vakarus ir 1949 m. at
vykęs į JAV apsigyveno 
Clevelande. Daug bendra
darbiavo spaudoje, buvo 
Naujienų k o r espondentas 
Clevelande.

Velionis pašarvotas Del- 
la Jakubs koplyčioje E. 185 
St. Laidojamas bus gruo
džio 18 d. ir šv. Jurgio baž
nyčios.

LIETUVIAI PAS 
CLEVELANDO VYSKUPĄ

Gruodžio 12 d. Clevelan
do vyskupas Clarence G. Is- 
senmann priėmė ALT Cle
velando skyriaus delegaci
jų, kurią sudarė pirm. inž. 
Raimundas Kudukis, kun. 
Kęstutis žemaitis, Marytė 
Gailiušytė ir Rimas La- 
niauskas. Virš pusvalandžio 
trukusio pokalbio metu vys
kupas prisiminė jam pažįs
tamus lietuvius, jų dovanas, 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo jubiliejų ir domė
josi, kas vyksta Lietuvoje 
šiuo metu. Taip pat su dė
mesiu peržvelgė jam įteiktą 
Sibiro lietuvaičių malda
knygę bei vysk. Vincento 
Blizgio Lietuvos religinės 
padėties pristatymą.

Delegacija padėkojo už 
ankstyvesnį nepriklausomy
bės jubiliejaus priminimą 
vyskupijos bažnyčiose ir 
prašė vyskupą prisiminti 
pers ekiojimuose žuvusius 
lietuvių vaikus gruodžio 28 
dienos mišiose bei paskirti 
Clevelando vyskupijoje pa
skutinį šių metų sekmadie
nį Lietuvos ir visos Kančios 
Bažnyčios jaunimui.

• Vysk. Valančiaus mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyks 
š. m. gruodžio 29 dieną, 3 
vai. po 'pietų šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Rengiama 
labai įdomi programa.. Sa
lėje bus Kalėdų Senelis, ku
ris padalins vaikučiams jū
sų atneštas dovanėles. Ne
pamirškite užrašyti vardus 
ir pavardes. Kviečiami visi 
atsilankyti.

• Kristina Raulinaitienė, 
praeitą sekmadienį artimų
jų ratelyje atšventė 77 me
tų amžiaus sukaktį. Iš New 
Yorko buvo atskridęs jos 
sūnus Zigmas Raulinaitis, 
Kario redaktorius.

• J. Palukaitis ir ponia, 
Galindos spaustuvės Cleve
lande savininkai, išskrido 
Kalėdų atostogų į San Fran- 
cisco, Calif.

• Vincas Stankauskas pa
siuntė per Balfą dviem stu
dentams į Vokietiją Kalėdų 
šventėms dovanų $90.00.

• Skautin. Vincas Kizlai- 
tis, Kalėdų švenčių proga, 
per BALFą pasiuntė trims 
skautams į Vokietiją $40.00.

AL SIRAT GROTTO 
NAUJA VALDYBA

Didelė Clevelando organi
zacija Al Sirat Grotto 63- 
me savo metiniame susirin
kime Masonic Sąuare Audi
torium, 3615 Euclid Avė., 
kur dalyvavo apie 500 na
rių, išrinko valdybą atei
nantiems metams.

Harry L. Arnholt (aukš
tas pareigūnas The Cleve
land Trust Co.) išrinktas 
tos organizacijos Monarchu 
(taip vadina pirmininką).

Kiti valdybos nariai: 
Vern Schill, W. ”Pat” Hou- 
dous, Robert M. Jack, Wil- 
liam C. Schmidt, Walter W. 
John Lestock, Lester Gai- 
ner, James Broz Jr.

Nauja valdyba bus inves- 
dinta didelėmis iškilmėmis 
sausio 11 d.

Ta organizacija per eilę 
metų remia Grotto Cirką, 
kuris atvyks 40-tam meti
niam vaidinimui Cleveland 
Public auditorijoje, 1969 
m. tarp vasario 6 ir 16.

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

GRUODŽIO 29 D. Kalėdų 
eglutė. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios pa
rapijos salėje. Rengia LB abie
jų apyl. valdybos.

19 69
SAUSIO 5 D. šv. Kazimiero 

lit. mokyklos Kalėdų eglutė. Ren
gia mokytojai ir tėvų komitetas.

SAUSIO 11 D. Neringos tunto 
iškilminga sueiga.

SAUSIO 11-12 D. Prezidento 
Antano Smetonos 25 metų mir
ties sukakties minėjimas.

VASARIO 1 D. Ateities Klu
bo koncertas.

KOVO 9 D. Kaziuko mugė.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos me
tinis balius.

GREETINGS and 
BEST WISHES

NEW LOCATION

M. 0. MATTUN
GENUINE 

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Established 59 yrs.

2045 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

HELP WANTED MALĖ
MOLDERS, COREMAKERS. LABOR- 
ERS, at gray iron foundry established 
1920. New conlracl offers substanliai 
wage increases, conipany paid insur
ance and improved pension. Plant- 
wide incentive. Apply in person, 
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY, 
330 2nd St., Milan, Mich. 48160.

(118-2)

MOLDERS, COREMAKERS. LABOR- 
ERS at gray iron foundry established 
1920. New conlract offers substanliai 
wage increases, conipany paid insur
ance and iniproved pension. Plant- 
wide incentive. Apply in person. 
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY. 
Milan, Michigan 48160. (115-124)

MALE/FEMALE

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

MACHINE OPERATORS
MALĖ OR FEMALE 

SEM1-SKILLED 
LIGHT PRODUCT1ON 

FRINGE BENEFITS.

LATHE HAND
$2.42—$3.09 per hour 

MILL & BENCH HAND 
$2.42 - 3.59 per hour 

Rate depending upon experience. 
For interview phone 

313 — 921-3045 Ext. 39 
betvveen 10 A. M.—11 A. M. and 

2:00 P. M.—3:00 P. M. 
Detroit, Mich.

FIXTURE BUILDERS
(STF.EL)

BRIDGEPORT 
OPERATOR

LATHE OPERATOR
Mušt be experienced. Excellenl pay. 
good fringe benefits. many hours of 
work. Phone 313-468-2641. I 122-1»

ELECTRICIANS 
MACHINE TOOL 

EXPERIENCF.D JOURNEYMAN 
Apply in person. J. I. C. Machine Tool 
Electricians. 17216 W. McNichols Rd. 
or call 313-723-0860 or 313-273-1954- 
Detroit, Mich. ( 122-124)

(120-4)

GREETINGS and BEST WISHES 
To The Lithuanian People

LOU MELISKA 
PONTIAC, Ine.

HOME OF THE WIDE TRACK PONTIAC

6603 Brookpark Road,

Just West of Pearl

ON 1-5060

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR & JOHN SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

GREETINGS and BEST WISHES 
GARDNER CARTAGE Co.Jnc.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES 

GENERAL TRUCKING 
2662 East-69th STREET UT 1-3800

GREETING and BEST WISHES

GOTHAM STAPLE CO.

3335 East 93rd Street
341-7 14 4

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
815 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND 14, Ohio

Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES

BILL’S SHOES
41th YEARS

Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES
IDEAL BUILDERS SUPPLY 

AND FUEL COMPANY
4720 BROOKPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST WISHES

HARV/ILL ICE CREAM CO.
6519 Carnegie Avė. HE 1-7979



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ RAŠYTOJAS 
B. BABRAUSKAS

Praeitą penktadienį Chi
cagoje staiga mirė rašyto
jas Benediktas Babrauskas, 
58 metų amžiaus, ilgus me
tus tremty vadovavęs Lie
tuvių Rašytojų Draugijai, 
pedagogas ir publicistas.

• Dr. Z. Sabataitis svei
kindamas su Kalėdų šventė
mis ir linkėdamas laimingų 
N. Metų, pridėjo Dirvai pa
remti auką — $5.00. Ačiū.

Pik. BRONIUI PULKAUNINKUI

mirus, jo žmonai ONAI ir dukroms

LAIMAI ir DANGUOLEI nuoširdžią 

užuojautą reiškiame

Alfonsas, Birutė ir Algimantas
S v i 1 a i

Pik. BRONIUI PULKAUNINKUI 

mirus, jo žmonai p. PULKAUNINKIENEI, duk
rom DANGUOLEI ir LAIMEI ir jų vyrams 1 
visiems kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Stella ir Vytautas Abraičiai
Skaityk ir platink 

DIRVĄ

Pulkininkui

BRONIUI PULKAUNINKUI 

mirus, mieliems poniai O. PULKAUNINKIENEI, 
DANGUOLEI ir EUGENIJUI BARTKAMS reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

Juozas ir Gražina Raibiai

■....

Pulk. BRONIUI PULKAUNINKUI 

mirus, žmonai poniai PULKAUNINKIENEI, duk
rai DANGUOLEI, jos vyrui EUG. BARTKUI ir 
kitiems šeimos nariams, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame

Aldona ir Juozas bulaičiai

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus,

B. BLINSTRUBIENEI

ir jos vyrui TEODORUI BLINSTRUBUI, jų

dukroms ir žentams gilią užuojautą reiškia

Stella ir Vytautas Abraičiai

Pulk. BRONIUI PULKAUNINKUI 
mirus, mielai jo bendro gyvenimo palydovei-žmo- 
nai ONAI, dukroms DANGUOLEI ir LAIMAI, 
žentui EUGENIJUI BARTKUI, giminėms ir ar
timiesiems gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia
me ir kartu liūdime

Alfas, Ona ir Rimas Latvėnai

GEN. STASIUI DIRMANTUI, 
dukrai ALDONAI su šeima, mylimai žmonai ir 
motinai

DOMICĖLEI ALŠAUSKAITEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

A.ir L. šovai

• ALT S-gos Omahos sky
riaus valdyba atsiuntė $25 
Vilties Draugijos įnašo pa
didinimui, be to, pridėjo dar 
Dirvai Ramono Drukteinio 
auka $2.00.

Už paramą tautinei spau
dai Vilties Draugijos valdy
ba ir Dirva nuoširdžiai dė
koja.

• V. Besperaitis, siųsda
mas Dirvai auka $5.00, lai
kraščio pagerinimui, kartu 
jungia šventinius sveikini
mus ir geriausios sėkmės 

linki Dirvai ateinančiuose 
metuose.

• Dr. Pijus Grigaitis, 
ALTO vicepirmininkas, nu
vykęs j VLIKo seimą š. m. 
gruodžio 8 d. sunegalavo ir 
buvo nuvežtas į vieną New 
Yorko ligoninę.

• Lithuania, LNK leidžia
mą, dr. A. Geručio sureda
guotą veikalą jau užsipre
numeravo Notre Dame 
Memorial universiteto bib
lioteka, iš Minnesotos vals
tijos.

ŽIEMOS STOVYKLA
Tuoj po Kalėdų prie Mon- 

trealio, Kanadoje, kalnuose 
ruošiama tradicinė lietuvių 
studentų žiemos stovykla, 
kurioj be slidinėjimo bus 
meno ir literatūros vakarai. 
Stovykloje žada dalyvauti 
daug studentų ir iš JAV.
KORP! NEO-LITHUANIA 

CHICAGOJE 
PRANEŠIMAS

Korp! Neo-Lithuania Chi- 
cagoj kaip ii- kasmet ruošia 
šaunų ir iškilmingą Naujų 
1969 Metų sutikimą labai 
puošnioj Ferrara Manor sa
lėje. Bus patiekta puiki va
karienė ir gros geras jauni
mo orkestras. Staliukai už
sakomi pas Fil. M. Šimkų, 
4259 So. Maplewood Avė., 
Telef. CL 4-7450.

Korp! Valdyba maloniai 
kviečia visus sutikti Nau
jus Metus su neolituanais, 
kur linksma, smagu ir iš
kilminga. Visi esate prašo
mi paskubėti su staliukų 
užsakymais, nes gali greit 
pritrūkti.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje, Valdyba 

(Sk.)
• A. a. dr. Antano Rudo

ko metinių proga Tėvų Jė
zuitų koplyčioje gruodžio 22 
d., 11 vai. bus atlaikytos ge
dulingos pamaldos. Draugai 
ir pažįstamieji prašomi pa
simelsti.

Mielą prietelį PETRĄ VALŪNĄ ir šeimą, jo 
brangiai motinai,

A t A

ELZBIETAI VALŪNIENEI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Vincentas ir Aleksandra Gruzdžiai

Tragiškai žuvus

MARIJONUI JANUKAIčIUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai ir sū
nums — buv. jūrų skautams MEMERTUI, RO
BERTUI ir RAIMUNDUI

Detroito Jūrų Skautija

Bu.v. Detroito Jūrų Skautų "Šarūno" Laivo 
tėvų komiteto pirmininkui

JONUI P E T R U LI O N I U I 
mirus, jo žmonai ir sūnums, buv. jūrų skautams 
EUGENIJUI ir RIMUI, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Detroito Jūrų Skautija

PRENUMERUOJA LNF 
KNYGĄ "LITHUANIA’’
Vytautas Abraitis įteikė 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui 50 dol. LNF leidžia
mam, dr. A. Geručio sure
daguotam veikalui "Lithua- 
nia” paremti.

Be to, po 10 dol. aukojo 
S. Vaičius, A. šošė ir V. 
žirgulevičius.

Per LNF šiomis dienomis 
dar užsiprenumeravo šie as
menys iš įvairių JAV ir Ka
nados vietų: kun. V. Bal
čiūnas, P. Molis, A. Skučas, 
V. Dudėnas, A. Kantvydas, 
E. Jasiūnas, A. Verbickas, 
S. Dalius, V. Juodišius, P. 
Mačiulaitis ir S. J. Paltus.

Užsiprenumeruojant per 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondą kaina 10 dol. Užsa
kymus siųsti šiais LNF val
dybos adresais:

EMILIJA ČEK1ENĖ — 
Pirmininkė, 87-80 96 St., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

JURGIS KIAUNĖ — Vi
cepirmininkas, 18 0-24 
Grand Centrai Pwy., Jamai- 
ca, N. Y.

LIUDAS TAMOŠAITIS 
— Direktorius, 90-34 78 
Street, Woodhaven, N. Y. 
11321.

ANTANAS SENIKAS — 
Sekretorius, Katrina Falls 
Rd„ Rock Hill, N. Y. 12775.

SAULIUS S1RUSAS — 
Iždininkas, 84-03 94 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

• Jūratė (Jokubauskaitė) 
ir Romas Slivinskai susilau
kė pirmagimės dukrelės Da
nutės-Virginijos. Abu jau
nieji tėvai yra veiklūs aka
deminėse o r g a nizacijose. 
Tai pavyzdinga jaunosios 
kartos šeima, kuri, aišku, ir 
Danutę auklės gražioje lie
tuviškoje dvasioje.

Jūratė ir Romas Slivins
kai yra Korp! Neo-Lithua
nia filisteriai.

• Waterburio ramovėnai 
paminėjo Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 50-ją su
kaktį. Lapkričio 23 d. per 
lietuvišką radijo valandėlę

Dr. Marija Gimbutienė
’Noman of the Year’

Dr. Marija Gimbutie- Kitą dieną Los Ange-
nė, Kalifornijos Univer
siteto (Los Angeles) ar
cheologijos profesorė, 
Los Angeles Times 
dienraščio kasmet pra
vedamuose įvairiose sri
tyse labiausiai nusipel
niusių Kalifornijos mo
terų atžymėjimuose bu
vo išrinkta "Woman of 
the Year" mokslo srity
je. 1968 m. gruodžio 9 d. 
jai ir kitoms laimėju
sioms buvo specialiose 
iškilmėse įteiktos sidab
rinės taurės (Qups for 
Achievement).

Šiemet atžymėjimais 
buvo pagerbtos 13 mo
terų. Jų tarpe Kalifor
nijos gubernatoriaus Ro
nald Reagan žmona, fil
mų aktorė Greer Gar- 
son, politinė veikėja Car- 
men Warschaw, rašyto
ja romanistė Juan Di- 
dion ir kitos.

kalbėjo apie Lietuvos ka
riuomenę Vilius Bražėnas, 
gi lapkričio 24 d. šv. Juoza
po bažnyčioje buvo atna
šaujamos šv. Mišios už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės 
kovotojus ir 3 vai. po pietų 
įvyko viešnios iš Chicagos 
buv. operos solistės Izabelės 
Motekaitienės ir pianisto 
Manigirdo Motekaičio kon
certas parapijos salėje. So
listė ir pianistas publikos 
buvo sutikti šiltai. Gaila, 
publikos dalyvavo mažokai. 
Iš jaunimo tik vienas kitas.

Pradedant koncertą, buvo 
pagerbta atsistojimu ir su
sikaupimu žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės. Ramovėnų 
pasiūlymu ir publikos prita
rimu buvo nuspręsta kreip
tis laišku į Lietuvos Ame
rikos karius visame plačia
me pasaulyje, siunčiant 
jiems sveikinimus. fa)

NEPAPRASTAS 
KONCERTAS

Gruodžio 8 d., sekmadie
nį, Franklin Lane auditori
joj, Woodhaven, N. Y. įvy
ko persekiojamai bažnyčiai 
Lietuvoje paminėti. Kon
certą ruošė Lietuvių Kata
likų Religinė šalpa, Lietu
vių Katalikių Moterų Drau
gija ir vargonininkai bei 
muzikai.

Koncertas buvo nepapras
tas, nes jo programą atliko 
net aštuoni New Yorko ir 
jo apylinkių chorai ir mo
terų sekstetas, vadovauja
mas Liudo Stuko. Be to, il
goką solo partiją giliu įsi
jautimu atliko kun. K. Bal- 
čys. Atskirai pasirodė mo
terų ir vyrų chorai, tačiau 
didžiausią programos dalį 
sudarė mišraus choro atlie
kamas įvairus repertuaras.

Dirigavo šie muzikai, mi
nėtų chorų vadovai: A. 
Aleksis, M. Cibas, A. Kača- 
nauskas ir M. Liuberskis, 
akompanavo A. Prižgintas. 
žmonių atsilankė apie 500. 

KODĖL?
O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepa

keisti į knygą?
Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai 

skaitote. Ir Jūsų šeimom biblioteka dar nėra pilna.
Lietuvių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pa

sirinkti :
1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 35 TOMUS
2. VINCO KRĖVĖS RAŠTŲ 6 TOMUS
3. "MŪSŲ LIETUVA” 4 TOMUS
4. PULGIO ANDRIUŠIO RAŠTŲ 3 TOMUS. 

Kas pageidautų, atskiru susitarimu galės gauti
labai palankias išsimokėjimo sąlygas.
RAŠYTI ŠIUO ADRESU:

Lietuvių Enciklopedija
361 W. Broadway, P. O. Box 95 
So. Boston, Mass. 02127

les laikraščiai įdėjo iš
kilmių reportažus, nuo
traukas ir pagerbtųjų 
darbų aprašymus. Dr. 
M. Gimbutienė įvertinta 
už mokslo veikalus, už 
aktyvų prisidėjimą prie 
archeologinių studijų iš 
plėtimo, taip pat vado
vavimą Kalifornijos U- 
to remiamoms ekspedi
cijoms ir archeologi
niams kasinėjimams 
pietryčių Europoje. Vi
sur pažymima, kad 
mokslininkė yra lietuvė 
ir gimusi Vilniuje.

GRAŽIAI PAVYKUSI 
MADŲ PARODA

Los Angeles biruti- 
ninkių suruoštas "Links- 
mavakaris" praėjo su ge
ru pasisekimu. Neper- 
ilgiausiai užtrukusi ma
dų paroda paliko sve
čiams laiko ir kitiems va
karo malonumams.

Parodą sumaniai su
projektavo ir pravedė rū
bų kūrėja ("designer") 
p. A. Audronienė, pade
dant p. S. Karonkevičie- 
nei.

Modeliams muziką, 
pagal rūbų stilių bei jų 
paskirtį, efektingai pri
taikė muz. G. Gudauskie
nė.

Modeliuotojos: D. Ba
rauskaitė, G. Bonataitė, 
D. Jusionienė, I. Mažei
kaitė, O. Orlovaitė, D. 
Razutytė, I. Šepetytė, A. 
Variakojienė, D. Vebeliū- 
naitė, modeliavo daugiau
siai savo arba jų mamy
čių pasiūtus rūbus. Ga
lima buvo pasididžiuoti 
lietuvaičių sugebėjimais 
bei skoniu, nors pats mo
deliavimas buvo ir ki
toks, negu prityrusių ra
finuotų modelių. Tačiau 
tame bveik natūraliame 
judėjimo stiliuje, jautė-, 
si kažkoks savitumas - 
šviežumas. Žinoma, jei
gu salė būtų išmušta ki
limais, būtų geros pro
žektorių šviesos, gau
tųsi daug gražesnis bei 
iškilmingesnis vaizdas.

Jau keletą metų iš ei
lės parodai gražių rū
bų prisiuva p. B. Mikul- 
kienė. Nors jau sulauku
si ir gražaus amžiaus — 
79-rių metų, tačiau pa
sižymi savo išradingu
mu medžiagų sukirpime 
bei jų išbaigime.

Birutininkės dėkoja A. 
Audronienei, jos pagal
bininkėms, muz. G. Gu
dauskienei, modeliuoto
joms ir visiems atsilan
kiusiems į vakarą.

Ypač didelė padėka 
priklauso prel. J. Kučin- 
giui, kuris už labai že
mą atlyginimą leidžia bi- 
rutininkėms naudotis Šv. 
Kazimiero parapijos sa
le. (vm)

(11'8-123)
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