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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Pedagoginio Lituanistikos Instituto Chicagoje absolventai, gruodžio 28 d. dalyvavę diplo
mų Įteikimo iškilmėse. Stovi iš kairės: Danutė Vaičeliūnaitė, Vytautas Narutis, Asta Veličkaitė, 
Jūratė Vaičeliūnaitė, Aušrelė Vaičeliūnaitė, Jonas Račkauskas, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Jū
ratė Jasaitytė, Mykolas Drunga, Eglė Juodvalkytė, Uosis Juodvalkis, Jūratė Šuopytė, Jurgis Bra- 
dūnas ir Dalia Valatkaitytė. Dėl įvairių priežasčių į iškilmes diplomų atsiimti negalėjo atvykti: 
Pranys Alšėnas, Jūratė Juozevičiūtė, Elena Miniataitė-Jasaitienė, Milda . Pakalniškytė, Mirga 
Pakalniškytė-Girniuvienė, Danutė Prišmantaitė-Maliauskienė, Jolanta Raslavičiūtė, Jonas Reinys 
ir Danguolė Šukelytė. V. Noreikos nuotrauka

KITA SVARBI PROBLEMA
PO VIETNAMO DŽIUNGLIŲ EINA AMERIKOS DIDMIESČIAI

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS
INSTITUTO PIRMOJI LAIDA

Šeštadienis, 1968 me
tų gruodžio 28 diena. 
Sniegas krenta gaba
lais ir dengia žemę. TV 
ir radijas šaukia apie 
pasunkėjusį susisieki
mą ir pavojus. Primig- 
tinai prašo be ypatingo 
reikalo nejudėti iš namų 
ir nestatyti savo ir kitų 
gyvybės į pavojų. Šian
dien, Jaunimo Centre, 
Chicagoje, Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą 
baigusiems įteikiami pir
mieji diplomai, išleidžia
ma pirmoji absolventų 
laida. Vadinasi, reikalas 
yra pakankamai svarbus 
ir, nežiūrint blogo kelio, 
reikia Jaunimo Centrą 
pasiekti. Pasiryžėlių ne
trūksta ir bemaž pripil
do didžiąją salę. Vyrau
ja vyresnieji, o jaunimo 
be absolventų ir studen
tų beveik nematyti.

Jaunimo Centre pa
sitinka Juozas Šlajus su 
naujausiomis Instituto iš
leistomis knygomis: dr. 
Rimvydo Šilbajorioirkt. 
"Socialistinis realiz
mas" ir dr. Prano Skar
džiaus "Lietuvių kalbos 
kirčiavimas".

Diplomų įteikimo ak
tas pradedamas muziki
niu įvadu, kurį atlieka 
absolventas Mykolas 
Drunga klavesinu. (Kla
vesinas pirmą kartą ma
tytas, mažas, neįspūdin
gas instrumentas. Gar
sai nesukėlė reikiamos 
nuotaikos ir nesudarė 
gero instrumento įspū
džio).

Diplomų įteikimo ak
tą pradeda Instituto di
rektorius Domas Velič
ka, kuris ir toliau veda 
visą vakaro programą. 
Į garbės prezidiumą pa
kviečiami: gener. kon
sulas dr. Petras Dauž
vardis, vyskupas Vin
centas Brizgys, LB CV 
pirm. Bronius Nainys, 
lektorių tarybos nariai 
ir vėliausieji Instituto 
mecenatai bei nuolati
niai rėmėjai. Po trum
pos rektoriaus Vytauto 
Bagdanavičiaus, MIC,

A. JUODVALKIS 

kalbos, sekretorius Alek
sandras Dundulis per
skaito lektorių Tarybos 
nutarimą ir kviečia ab
solventus atsiimti diplo- 
mus.

Pradinės lituanistinės 
mokyklos mokytojo tei
ses bei vardą įsigijo ir 
iškilmėse dalyvavo: 
Jurgis Bradūnas, Eglė 
Juodvalkytė, Uosis Juod
valkis, Aušrelė, Danutė 
ir Jūratė Vaičeliūnaitės, 
neatvyko: Jūratė Juoze
vičiūtė, Elena Miniatai- 
tė-Jasaitienė, Milda Pa
kalniškytė-Girniuvienė, 
Danguolė Prišmantaitė- 
Malauskienė, Jolanta 
Raslavičiūtė, Jonas Rei
nys ir Danguolė Šukely
tė.

Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos mo
kytojo teises bei vardą 
įsigijo ir iškilmėse da
lyvavo: Mykolas Drun
ga, Nijolė Jankutė-Užu
balienė, Jūratė Jasaity
tė, Jonas Račkauskas, 
Vytautas Narutis, Jūra
tė Šuopytė, Dalia Valat
kaitytė ir Asta Velič
kaitė; neatvyko Pranys 
Ališauskas-Alšėnas.

Pirmieji diplomai 
įteikti 23 absolventams, 
iš kurių 14 asmeniškai 
dalyvavo šiame vakare. 
Dauguma jų gyvena Chi
cagoje ar jos apylinkė
se. Dalis jų jau yra įsi
jungę į tiesioginį moky
tojo darbą, kita dalis dir
ba studentų bei kitose 
organizacijose, o pati di
džioji — yra pasyvi ir 
dar tebesidairo. Supran
tama, dalis nubirės ir 
nutols nuo lietuviško dar
bo, bet įgytos žinios ir 
lietuviškumo pasėta sėk
la pasiliks, ir kas žino, 
gal po metų ar dešimties 
sugrįš ir įsijungs į lie
tuvišką gyvenimą. Tokių 
pavyzdžių turime ne vie
ną.

Naujuosius absolven
tus sveikino: vyskupas 
V. Brizgys, lietuvių jė

zuitų provinciolas ir Ins
tituto Globos Komiteto 
pirmininkas Gediminas 
Kijauskas, SJ, LB Cent
ro V-bos pirm. inž. Br. 
Nainys JAV LB ir PLB 
pirm. J. Bačiūno vardu, 
Lietuvos generalinis kon
sulas dr. Petras Dauž
vardis savo ir visos dip
lomatinės tarnybos var
du. Visi sveikintojai 
džiaugėsi didėjančia lie
tuvybei išlaikyti talka ir 
ateinančiomis jaunomis 
jėgomis. Tai pakaitalas 
pavargusiems ar iškelia
vusiems amžinybėn.

Direktorius Domas Ve
lička pristatė naujausius 
Instituto leidinius: dr. 
Rimvydo Šilbajorioirkt. 
"Socialistinį realizmą", 
kurio mecenatu yra Al
gimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas, ir dr. 
Prano Skardžiaus "Lietu
vių kalbos kirčiavimą", 
kurio mecenatu yra Lie
tuvių Fondas. Mecenatų 
vardu Gint. Vėžys ir Ant. 
Rėklaitis kiekvieną ab
solventą apdovanojo kny
gomis. A. Rėklaitis — 
Lietuvių Fondo vykd. vi
cepirm. ir reikalų vedė
jas — sveikindamas ab
solventus pažymėjo, kad 
šiuo metu Lietuvių Fon-

Iš P. L. Instituto absolventų vakaro: Gediminas Kijauskas, SJ. lietuvių jėzuitų provincijo
las ir P. L. Instituto Globos Komiteto pirmininkas sveikina absolventus. V. Noreikos nuotrauka

Visi politikai aiškina, kad 
Vietname karas yra naujos 
administracijos (kaip ir se
nosios) problema Nr. 1. Tik 
ją patenkinamai išspren
dus, galima visu svoriu 
kibti Į antrą JAV slegiančią 
problemą — didmiesčius. 
Tos problemos negalima iš
spręsti prieš Vietnamo ka
rą dėl tos paprastos priežas
ties, kad tam reikalingi bi
lijonai dolerių, kurių tiki
masi tik sumažinus karo iš
laidas.

Kad tas klausimas jam 
labai rūpi, būsimas prezi
dentas Nixonas pabrėžė pa
skirdamas sau specialų asi
stentą tiems reikalams Da
nielių Patricką Moynihan’ą, 
41 m. profesorių — urbano- 
logistą. Tas paskyrimas bu
vo staigmena, nes Moyniha- 
nas yra ne tik liberalas, bet 
ir demokratas, nors pasku-

de yra 2210 narių ir 
daugiau pusės milijono 
kapitalo.

Diplomų įteikimo ak
tas baigtas Lietuvos him
nu.

Po trumpos pertrau
kos prasidėjo meninė da*- 
lis, kurią atliko Institu
to studentai paruošti ak« 
toriaus Stasio Pilkos ir 
Domo Veličkos. Ir vėl 
absolventas M. Drunga 
skambino klavesinu.Poe
ziją paskaitė Instituto 
studentai: Gintaras Aukš
tuolis, Rimas Černius, 
Lidija Jadviršytė, Ramu
tė Plioplytė, Danguolė 
Stončiūtė ir Gražina Vin- 
dašiūtė.

įspūdingai buvo atlik
tas Dionizo Poškos "Mu
žikas Žemaičių ir Lie
tuvos". Vaidmenis atli
ko Instituto studentai: 
Dionizą Pošką — Rimas 
Černius, mužikus ir mu
zikes — G. Aukštuolis,
M. Eivaitė, L. Jadviršy
tė, Ž. Kavaliūnaitė, R. 
Plioplytė, A. Krutulis ir 
B. Trapikas. Aktorius 
Stasys Pilka gerokai tu
rėjo paprakaituoti, kad 
jaunieji galėtų įsijausti 
į jiems neįprastus vaid
menis. Visi vaidintojai 
savo vaidmenis atliko įs
pūdingai. Gerą efektą su
darė muzikiniai intarpai 
ir liaudies dainelė, o

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tiniuoju laiku buvo Johnso
no administracijos stipriu 
kritiku. Likdamas ir toliau 
milžiniškos federalinės pa
galbos negrams šalininku, 
jis pasisakė prieš dabarti
nę jos formą, nes toji tik 
toliau išlaiko dabartinę būk
le.

Dėl dabartinių nemalonu
mų Moynihan kaltina ne 
tiek segregaciją ir diskri
minaciją kiek negrų šeimų 
struktūrą. Savo 1965 m. 
apibraižoje: ”The Negro 
Family: The Case For Na
tional Action” — Moynihan 
aiškina, kad tuo tarpu kai 
Baltoji Amerika yra patri
archalinė bendruomenė, ne
grai vis daugiau ir daugiau 
pereina j matriarchalinę sis
temą. 40 U negrų šeimų ne
turi tėvų, motinos pragyve
na iš pašalpų, kurios didėja 
kartu su vaikų skaičiumi. 
Kilę iš tokių šeimų vaikai 
yra socialiai nestabylūs, 
jausminiai nesaugūs, blogai 
mokosi ir galų gale įsijun
gia į negrų bedarbių skai
čių. Kaip ir jo nežinomas 
tėvas, jis negali užlaikyti 
savo šeimos. Jo vaikai — 
legalūs ar povainikiai. — 
toliau tęsia tą užkeiktą ra
tą.

Dabartinė federalinė ir 
lokalinė paramos sistema 
nepadeda tą ratą pertrauk
ti, bet jį palaiko ir kas įdo
miausia — pats Moyniha- 
nas, būdamas Darbo Sekre
toriaus padėjėju 1963-1965 
m., — padėjo ją sukurti.

Didmiesčių vargšų pro
blemą Moynihan norėtų iš
spręsti sukurdamas daugiau 
naujų vietų-pozicijų neg
rams. Klasiškas pavyzdys 
būtų Pašto Tarnyba. Jei, 
pavyzdžiui, būtų atnaujin
tas pašto pristatymas du 
kartus per dieną, tam reik
tų apie 50,000 naujų laiš
kanešių ir kitų pašto tar
nautojų. (Kad pašto prista
tymas Amerikoje šioje ato
minėje ii' sprausminių lėk
tuvų eroje yra nepatenki
namas, geriausiai įrodo Dir
vos pristatymas. Dėl to šių 
eilučių autoriui tenka dau
giau sukti galvą ne dėl to 
ką parašyti, bet kas už sa
vaitės dar nebūtų šiais grei
tai besikeičiančiais laikais 
beviltiškai pasenę!).

žinia, 50,000 naujų tar
nautojų pareikalautų per 
300,000,000 dolerių išlaidų, 

tačiau kartu jie, pagerinda
mi pašto pristatymą, pada
rytų tautos ūkiui tam tik
ros naudos ir paskatintų 
pašto patarnavimais pasi
naudoti daugiau žmonių ir 
įmonių negu dabar, kas- il
gainiui išlaidas sumažintų. 
Svarbiausia tačiau yra tai, 
kad laiškanešis pradeda su 
5,800 dolerių metine alga ir 
nėra reikalingas didesnio 
apmokymo, tuo tarpu vieno 
’Job corp’ nario išlaikymas 
kaštuoja 9,000 dolerių į me
tus. Pirmuoju atveju neg
ras įgija tam tikrą statusą, 
yra federalinės valdžios val
dininkas, nešioja uniformą, 
antruoju atveju jis tik iš 
dalies paruošiamas kokiai 
nors profesijai be užtikrin
tos ateities. Turėdamas ati
tinkamą statusą ir pasto
vias pajamas negras padė
tų sutvarkyti ii' savo šeimos 
struktūrą.

Kaip matome čia Moyni- 
haną pažiūros iš dalies su
tinka su paties Nixono pa
žiūromis, jo palankumu 
'juodojo kapitalizmo’ šū
kiui. Mokesčių lengvatomis 
į tą darbą įmanoma būtų 
įtraukti ir eilė didžiųjų įmo
nių. Ar tai seksis ar ne, 
daug priklausys nuo 91-jo 
kongreso ir nuo to ar res
publikonams pasiseks savo 
pasiūlymams surasti dau
gumą kongrese ir senate.

Be to, kaip sakėme, daug 
priklausys ir nuo Vietnamo 
karo ir derybų eigos, čia 

»dar reiktų atsiminti, kad 
karo sustabdymas dar ne
reikš didelių išlaidų karo 
reikalams mažinimo. Rei
kės pakeisti sunaudotus 
šaudmenis ir ginklus nau
jais ginklais ir amunicija, 
nes JAV prestižas daugiau 
priklauso nuo jos jėgos ne
gu ko nors kito, įskaitant ir 
rasinės problemos išspren
dimą.

• Varšuvoje vasario 20 d. 
kiniečiai ir amerikiečiai su
sitiks naujam pasitarimui. 
Tai bus 134 susitikimas. Šį 
kartą derybose laukiama 
posūkio, nes Chou En-lai 
įsitikinęs, kad Nixonas ir 
respublikonai bus geresni 
partneriai derybose negu 
demokratai. Mao nori su
kliudyti sovietų - amerikie
čių suartėjimui, į kurį John
sonas paskutiniu laiku 
smarkiai stūmėsi. Svarbiau
sias Mao tikslas yra atgau
ti Formozą ir nori atstatyti 
Kinijos senąsias sienas Si
bire.

• Anglija pažadėjo Jor
danui parduoti iš tolo vai
ruojamas raketas ”Tiger- 
cat”. Jei jos ten būtų pri
statytos, pasikeistų žydų- 
arabų jėgų lygsvarą Arti
muose Rytuose.

• Paryžiuje vis tebedis
kutuojama dėl taikos kon
ferencijos stalo formos. 
Taip pat nesutariama ir dėl 
vėliavėlių ir užrašų prieš 
kiekvieną delegaciją, šiau
rės Vietnamo atstovas pa
galiau nusileido, kad burtai 
dėl žodžio, kas pirmasis pra
bils konferencijoje, būtų 
traukiami tik tarp dviejų, 
vietoj keturių.
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Belaisvių paleidimas kalba už
naują "taikos” ofenzyvą

Prieš pat Kalėdas pa 
leisti ’Pueblo' laivo jū
rininkai ir šių metų pir
mą dieną paleisti iš 
Vietkongo nelaisvės 
trys amerikiečiai ka
klai rodo, kad komunis
tinė pusė nori kiek tai
kiau kalbėtis. Tiesa, už 
tuos paleidimus JAV su
mokėjo gana brangią 
kainą. Pirmuoju atveju 
buvo atsiprašyta už nu
sikaltimą, kuris nebuvo 
visai įvykdytas. 'Pueb
lo' nebuvo įplaukęs į 
šiaurinės Korėjos teri
torijos vandenis ir jei 
kas turėjo atsiprašyti, 
tai tik šiaurės Korėja. 
JAV aiškinimas, kad pa
sirašytas atsiprašymas 
tėra tik fikcija, kad iš
gavus nelaisvius, yra pa» 
sityčiojimas iš visų su
sitarimų ir sutarčių.

Amerikoje tas palei
dimas buvo sutiktas su 
pasitenkinimu. Šiaip ar 
taip jūrininkai buvo pa
leisti, o dėl savo pres
tižo nėra ko rūpintis. Juk 
beveik tuo pačiu laiku 
JAV įrodė savo pranašu
mą apskraidinusios 10 
kartų apie mėnulį savo 
tris astronautus.

Antruoju atveju — 
Vietname — amerikie
čiai išgaudami tris savo 
karius daugiau ar ma
žiau oficialiai pripažino 
Vietkongo suverenumą, 
kas komunistams labai 
svarbu prieš praside
dant rimtesniems pa
šnekesiams apie taiką 
Paryžiuje. Ir tas žygis 
sukėlė panašių nuomo
nių kaip 'Pueblo' jūrinin
kų paleidimas. Pripažini
mas ar nepripažinimas, 
o trims jauniems vy

rams karas jau pasi
baigė.

Džiaugiantis su paleis
taisiais visdėlto reikia 
atsiminti, kad per 30.000 
vyrų Vietname ir kiek 
mažesnis skaičius Ko
rėjoje padėjo savo gal
vas, kad išgelbėtų bent 
tų kraštų pietines dalis. 
Vietkongą iš pat pra
džių pripažinus nebūtų 
reikėję dalies tų aukų! 
Už tat džiaugsmas dėl 
tų įvykių visos tautos 
mastu neturėtų būti la
bai didelis. Paleistieji 
sudaro tik mikrosko
pišką nuošimčio dalį 
bendros sumos kovos au
kų. Ir pagaliau ta visa 
suma, turint galvoje 
Amerikos dydį irgi yra 
maža. Per 6 metus Viet
name krito 30.000, o 
vien praeitais metais 
Amerikoj eismo nelai
mėse žuvo... 45,000žmo
nių.

Bet nepaisant tų ko
munistų propagandinių 
laimėjimų, bendras įs
pūdis yra toks, kad jie 
nenori didesnio karo 
veiksmų išsiplėtimo dėl 
tos paprastos priežas
ties, kad galutinoje išva
doje turėtų juos pra
laimėti. Jau nekalbant 
apie totalinį karą, net 
tokiame Vietname ir la
bai kritiški stebėtojai 
yra pažiūros, kad komu
nistai nustojo vilties lai
mėti kariškai ir nori 
pasitaikiusia puikia pro
ga dabar kovą iš džiung
lių perkelti į diplomati
nį parketą. Kariškai jie 
vis daugiau ir daugiau 
įsitvirtina Laose ir Carc 
bodijoje ir tikisi išlaiky
ti savo kontrolėje kai ku

rias Pietų Vietnamo 
provincijas ar jų dalis, 
iš kur jie ir toliau ga
lės veikti į tuos ir kitus 
kaimyninius kraštus.

Tarp kitko Pueblo ir 
Vietkongo belaisvių pa
leidimas parodo ir bend
rą politiką, diriguoja
ma... iš Maskvos. Kal
bos apie komunistų blo
ko suskilimą yra tik iš 
dalies teisingos: šiaurės 
Korėja ir Vietnamas 
glaudžiasi daugiau prie 
jos, nes tik ji gali juos 
remti ginklais ir kito
mis materialinėmis ge
rybėmis.

O Maskvos dabartinį 
pasinešimą į taiką liudi
ja ir jos pastangos dip
lomatiniais keliais su
rasti kokį jai naudingą 
modų s vivendi Artimuo
siuose Rytuose. Pasku
tiniai įvykiai įrodė, kad 
būklė ten yra sunkiai su
kontroliuojama ir kiek 
pastovesnei padėčiai 
Maskvai reikalinga ne 
tik Washingtone, bet gal 
būt ir Londono bei Pary - 
žiaus talkos.

Visa tai sudėjus į krū
vą atrodo, kad Naujieji 
Metai atnešė daugiau vil
čių negu davė senieji.

(vm)

Septynių 
skirtumų 
galvosūkis

Kopijuod amas 
piešinį, dailininkas 
tyčia padarė septy
nias klaidas.

Palyginkit abu 
piešinius ir bandy
kit surasti tuos sep- 
tynius skirtumus

Sprendimą rasite 
7 psl.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

FACTORY W0RKERS 
Applications for employment will be 
takcn on Jan. 6th, 7th, 8th for Mate- 
rial Handlers and Sweepers. Opportu
nity for advancement. Mušt be able 
to prove high school gradūation and 
be able to work any shift.

CHAMP1ON SPARK PLUG CO. 
8525 Butler 

Hamtramck, Mich.
An Eąual Opportunity Employer 

(2-6)

CHILD CARE
GROUP W0RKERS

High School Diplomą Reąuired
SHIFT SUPERVISORS

Two years college minimum reąuired. 
Applications being accepted for the 
nevv Saginavv. County Juvenile Home, 
33 75 Hospital Road, Saginavv, Mich., 
9 to 5 week days, 3 13-792-1341, ask 
for Mr. Vorvverck. (2-4)

M/F HELP

OPPORTUN1T1ES FOR 
PROFESSIONAL PERSONNEL
CHIEF TECHNOLOGIST

Starting salary, $ I 0,000-$ 1 0,800.

REGISTERED NURSES
All services starting salary. $3.33- 
$3.72 pęr hour plūs shift differential. 
280 bed hospital located in centrai 
Michigan offers excellent personnel 
policies and liberal fringe benefits. 
For information call 5 1 7-723-5211 or 
vvritc: MF.MORIAL HOSPITAL,

West King Si., Ovvosso, Michigan,
Attn. Mr. W. Harris—Personnel Mgr.

(2-6)

Over 50 years
as savings and home loan speciaiists
■T. C LAI R
Savings

All savings deposited through

JAM U AR Y 15th EARN

l\IOW 5 
LOCATIONS

Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolventų vakaro svečiai. V. Noreikos nuotrauka

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 

INSTITUTO PIRMOJI LAIDA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
taip pat ir Dionizo Poš
kos Baublys.

Po programos visi bu
vo pakviesti į apatinę sa
lę kavutei-užkandžiams. 
Čia absolventų vardu žo
dį pasakė Jūratė Jasai- 
tytė. Daugeliui kilo klau
simas, kodėl absolventų 
žodis buvo nustumtas į 
rūsį, kavutės metu, kai 
po visų sveikinimų ir

linkėjimų prašyte pra
šėsi išgirsti ir to vakaro 
kaltininkų žodį.

Buv. ALT Chicagos 
skyriaus pirm. J. Pa- 
kalka aukšt. mokyklų an*- 
solventus apdovanojo ju
biliejine lėkšte.

Rektorius V. Bagda- 
navičius, MIC; išryškino 
direktoriaus Domo Velič
kos vaidmenį Institutui. 
Visiems yra žinoma, kad 
faktinas Instituto tvarkys 
tojas ir vadovas yra Do
mas Velička. D. Velička 
nuo pat Instituto įsistei- 
gimo 1958 m. iki dabar 
be paliovos juo rūpina
si. Lektoriai, studentai, 
finansai, literatūra, lei

diniai, tai darbo sritys 
reikalaujančios didelio 
pasišventimo ir darbo. 
Domas Velička, talkina
mas ir kitų, Institutą įsta
tė į tinkamas vėžes ir 
šiandien turime progos 
pasidžiaugti darbo vai
siais. Visų susirinkusių
jų. o ypač absolventų 
šis Rektoriaus pristaty
mas buvo nepaprastai šil
tai priimtas ir D. Velič
kai išreikšta padėka.

Reikia pažymėti, kad 
Instituto parengimai pa
sižymi aukštu kultūriniu 
lygiu, nors žmonių nie
kad pergausiai nesutrau
kia. Bet yra nuolatinių 
Instituto rėmėjų, kurie 
visad atvyksta ir pasi
džiaugia jaunųjų laimė
jimais.

(current rate)

Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE • 25000 EUCLID AVENUE

Savings Certificates available 6135 VVILSON MILLS ROAD
Pedagoginio Lituanistikos Instituto studentai ir svečiai ab

solventų vakaro pobūvyje. V. Noreikos nuotrauka
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TAUTINĖ SROVĖ

DABARTYJE
Kas yra Amerikos lie

tuvių tautinė srovė?
i tokį klausimą sunku 

būtų atsakyti tiksliomis 
statistikomis. Lengviau 
būtų atsakyti, išrašius 
kelis ideologinio turinio 
straipsnius iš kurios 
nors stambesnės tauti
nės organizacijos statu
to. Tie, kurie toms pažiū 
roms pritaria ir palaiko, 
vadinasi, yra tautinės 
srovės žmonės arba, 
šiandieniškai sakant, tau
tininkai.

Gi trumpai praktiškai 
sakant, Amerikos lietu
vių tautinės srovės akty
viuosius dalyvius esame 
įpratę laikyti tuos, kurie 
buriasi Amerikos Lietu
vių Tautinėje Sąjungoje, 
politiniame 
laisvinimo
palaiko Lietuvių Tautinį 
Sąjūdį (Vlike), yra Neo- 
Lithuania Korporacijos 
filisteriai ar jaunieji ne- 
olituanai arba ir šiaip 
įvairių toms grupėms 
giminingų draugijų 
sambūrių dalyviai.

Lietuvos 
sektoriuje

ir

***
Jeigu taip atsakytume 

į pradžioje pastatytą 
klausimą, pilnos tiesos 
turbūt dar neišreikštu- 
me.

Paminėtos organizaci
jos, ypač tokios, kaip 
Liet. Tautinis Sąjūdis 
ir Neo-Lithuania Korpo
racija, Amerikoje, paly
ginti, yra naujos ir "at
sineštinės" iš Lietuvos 
po Antrojo Pasaulinio 
Karo. Neabejotina, kad 
naujame Amerikos lie
tuvių gyvenime jos da
bar pilnai įsipilietino, 
įsiliejo ir tapo kone veik
liausiu tautinės srovės 
darbų varikliu ir jos cha
rakterio išreiškėju.

To nebūtų galima saky
ti apie Amerikos Lietu
vių Tautinę Sąjungą, 
nors ji formaliai buvo 
įkurta irgi po karo, 1949 
metais. Jos įkūrime 
svarbiausią vaidmenį su 
A.A. Oliu priešakyje vaF 
dino vyresnieji įvairių 
kitų Amerikos lietuvių 
tautinių organizacijų da
lyviai. Jie buvo tęsėjai 
senos tautinės srovės 
tradicijos šiame kraš
te, kuri dar prieš Pir
mąjį Pasaulinį Karą tei
singai save vadindavosi 
tautiečiais.

Tos abi srovės ir tam 
tikra prasme generaci
jos susiprato, susijungė 
ir sudarė dabartinę Ame
rikos lietuvių tautinę sro
vę. Tobulo darnumo pra
džioje nebūta, buvo kai 
kurių skirtumų. Dalis 
naujųjų ateivių per pir
mąjį dešimtmetį jautėsi

"Išponėjimo liga mū
suose pradėjo reikštis 
su išeivių turtėjimu", 
rašo Draugas š.m. gruo
džio 2 d. savo įžangi
niame. Tai tikra tiesa 
ir ją dar norisi papil
dyti, kad taip pat greitu 
tempu mumyse pradeda 
reikštis ir viens kito kri
tikavimo liga. Ką aš da
rau ar veikiu, tai yra kil
niausias tikslas, nepa
mainomas darbas, bet ką 
Jonas ar Petras nuvei
kė, atliko, suorganiza
vo, tai lyg nebūta, o jei
gu jis dar savo įsiparei
gojimų nebaigė, jeigu rei
kalinga dar talkinančių 
darbo rankų, tai kitam 
tas visai nerūpi, lyg tas 
darbas būtų ne visų bend
ram siekiui, nors kiek 
viena proga visuomenės 
veikėjų vadovų prakal
bose girdime gražbilys- 
tes apie vieningą darbą, 
apie suglaudinimą gre
tų, apie toleranciją 
viens kitam, tačiau tuo 
pačiu laiku žodžius ber
dama galvojame ne apsi
jungti bet prie savęs pri
jungti, ne suglaudinti gre
tas, bet po savo sparnu 
visus priglausti. Jei Pet
ras ką nors naudingo lie
tuviškiems reikalams 
dirbti pradėjo, tai Jonas 
iš naujo tą patį pradės 
lyg nežinodamas ar ma
nydamas, jog tik jis vie
nas gali geriausiai tai 
atlikti nors ir gerokai 
pavėluotai, kai kiti jau 
baigia jo dar tik svajo
jamą idėją įgyvendinti. 
Ir visa tai, visi tie dides
nieji darbai eina iš lie
tuvių visuomenės pini
gų, todėl nestebėtina, 
kad paskutiniu laiku 
taip sunkiai aukos plau
kia kartais ir labai ge
riems tautiniu požiūriu 
svarbiems tikslams, nes 
visos aukščiau minėtos 
priežastys aukotojus 
klaidina.

Štai žurnale "Į Lais
vę" Petras Taujenis ai
manuoja:

"Yra tiesiog būtinybė 
paskleisti kasmet anglų, 
ispanų, prancūzų, vokie
čių ir kitomis kalbomis 
po keletą veikalų (rimtai 
paruoštų ir išleistų pir
maujančių leidyklų) lie
tuviškais klausimais vi
same laisvajame pasau
lyje. Ir čia ir Lietuvių 
Fondas ir visos kitos fi* 
nansiškai stipresnės 
grupės turi padaryti kas* 
met savo įnašą.

Lietuvių Fondo vado
vybė ir pelno skirstymo 
komisija turėtų dar šiais 
metais padaryti šiuos 
sprendimus: a) paskirti 
bent 10.000 dolerių Bė

riuose tautiškaigalvojan- tuvišku klausimu leidi— 
čios ir jaučiančios lais
vųjų lietuvių visuomenės 
sluoksniuose. (

"skirtingi" ir mėgo at- 
skiriau laikytis nuo "se
nųjų". Taip pat ir kai- 
kurie "senieji", čia gi
mę ir išaugę lietuviai ar
ba ilgus dešimtmečius 
išgyvenę Amerikoje, 
naujųjų ateivių atžvil
giu juto kai kurių skir
tumų, daugiausia psicho
loginių, laikėsi atokiau 
nuo bendro veikimo.

Šiandien tiedu tikrų ar 
daugiausia tik tariamų 
skirtumų suradėjai yra 
sumažėję. Susipažinimo 
ir vienijimosi laiko
tarpis yra išgyventas ir 
veik pasibaigęs. Galėtu
me kalbėti jau apie vie
ningą Amerikos lietuvių 
tautinę srovę.

***
Vargu būtų teisinga ir 

išmintinga tautinės sro
vės dalyviais laikyti 
vien tuos lietuvius, kurie 
priklauso ir aktyviai re
mia tik paminėtas orga
nizacijas.

Visa eilė lietuvių, vy
resniųjų ir ypač jaunes
niųjų, kaip žinom, nėra 
aktyvūs ideologiškai, 
nepriklauso ir, kaip pa
tys pabrėžia, nemėgsta 
jų vadinamų "partijų" 
ir partinės priklauso
mybės. Tačiau jie nuo
širdžiai darbais palai
ko ir moraliai remia 
tuos tikslus ir gyvena 
tais pačiais idealais, ku
riuos savo statutuose 
yra įsirašiusios minė
tos tautinės organizaci
jos.

Tuo atžvilgiu jie taip 
pat yra tautinės srovės 
dalyviai. Tad ir tautinės 
srovės organizeijų, va
dovaujančių asmenų ir 
spaudos pareiga ne siau
rinti, ne užsisklęsti tik 
specialių organizacijų 
rateliuose, bet be palio
vos plėsti akiračius įvai-

nio svetimiesiems pa
ruošimui ir išleidimui ir 

(d) sudaryti tam tikslui spe-

EMILIJA ČEKIENE tas ir greit pasieks skai
tytojus. Autoriai taipgi 
berods atitinka P. Tau- 
jenio reikalavimams ir 
tam darbui kompetetin- 
gi. Tai dr. A. Gerutis, 
prof. J. Puzinas, prof. 
J. Jakštas, dr. A. Bud
reckis ir min. S. Lozo
raitis.

Apie tą veikalą jau se
nai skelbiama spaudoje, 
kukliai renkamos lėšos 
ir skelbiamos prenume
ratorių bei aukotojų pa-

cialią komisiją iš kom- 
petetingų asmenų, kuri 
rūpintųsi ne tik tų leidi
nių išleidimu, bet taip 
pat angažavimu pajėgių 
asmenų tų veikalų pa
ruošimui ar parašymui. 
Tai būtinybė Lietuvių 
Fondo planuose!" — bai
gia straipsnio autorius. 
(Į laisvę nr. 43).

Teisingai p. Taujenis
rašo, bet kiek liečia ang- vardės, bet P. Taujenis 
lų kalba veikalus, tai la
bai pavėluotai, nes ang
lų kalba veikalas "Lithu
ania" apie 5-600 psl. 
iliustruotas, apimantis 
visus Lietuvos laikotar
pius yra jau atspausdin-

arba kitų laikraščių ne
skaito arba kitų atlieka
mų darbų nepripažįsta, 
jeigu ne jis pats ar jo 
draugas tai dirba. Ir tai 
atliko ne koks milijoni
nis fondas, o Lietuvos

*.« ^as—»•

Žiemos smagumai.... V. Maželio nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.
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Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10.000.00 ar daugiau. įdedant po $1,000.00)

Mckamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)
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Nepriklausomybės Fon
das, specialiai tam tiks
lui lėšas telkęs.

Dr. J. K. Valiūnas, 
VLIKo pirmininkas, jau 
iškėlė klausimą jog bū
tų gerai išversti jį ir į 
prancūzų kalbą. Tačiau, 
tuoj kyla lėšų klausimas. 
Pasinaudojant P. Tauje- 
nio pasiūlymu Lietuvių 
Fondui puiki proga pasi
tarnauti Tėvynės labui 
nedublikuojant jau pa
darytų darbų.

Be to, neseniai iš spau
dos išėjo anglų kalbadr. 
A. Budreckio "The Li
thuanian National Revolt 
of 1941", kurios išleidi
mą tūkstančių dolerių pa? 
rėmė New Yorko Lietu
vių Gydytojų Draugija, 
bet ne visi gydytojai pri
sidėjo, pabrėždami, jog 
mes turime remti sa- 

• v o žmonių darbus. Nie«- 
kas tačiau nesidomėjo, 
kas tie savieji, visiems 
buvo aišku, nes tik vie
nos grupės žmonės pa
remti atsisakė,visai ne
sigilindami, kokia takny»- 
ga bus, koks jos turinys, 
kokiam skaitytojui skir
ta ir t.t.

Taip pat gi S. Zobars- 
kas yra jau net 30 anglų 
kalba lietuviškų knygų iš* 
leidęs, iš kurių ameri
kiečiai yra jau panaudoję 
net savo mokyklų vado
vėliams šešto skyriaus 
skaitymams. Taip pat jų 
yra amerikiečių mokyk
lų knygynėliuose. Bet P. 
Taujenis atrodo, apie tai 
negirdėjęs arba vėl ne
nori girdėti.

Tiesa, milijoninis fon
das tų jo darbų, berods, 
nėra nei centu parėmęs 
nors buvo kreiptąsi.

Iš aukščiau minėto ang
lų kalba leidinio "Lithu
ania", korektūras taisy
damas amerikietis sti
listas, būdamas kartu ir 
enciklopedijos redakto
rium, jau panaudojo 40 ei
lučių Olandijos enciklo
pedijai apie Lietuvą.

Grįžtant prie "išponė
jimo", tai nėra ko stebė
tis. Išponėjimas visuo
met eina kartu su turtė
jimu. Būtų labai liūdna, 
jei prieš dvidešimtį me
tų atvažiavę, išbokšti iš 
savo krašto materiali
niu požiūriu elgetos, be
namiai vis dar tebegy
ventume stovyklinėse są
lygose nors piniginės bū
tų ir pilnos.

Žmonija visąlaikąpro- 
gresuoja. Mes esame tos 
žmonijos dalis ir eina
me kartu su gyvenimu. 
Betgi išponėjimo liga su
sergame tada, kada pra
dedame gaudyti tik sveti
mus vėjus, kai panieki
name visa, kas lietuviš
ka, nebeįdomios mūsų 
knygos, neberandame lie
tuviškos dovanos arti
mam asmeniui. Kai lietu
viškam parengimui gai
limės ir kelių dolerių, 
o svetimuose restoranuo
se mokame dešimtimis 
Baramės, kad lietuviški 
parengimai prastose sa
lėse, bet jei rengėjai iš
eina į prabangesnę sa
lę, tai dėl aukštesnės 
kainos salė būna tuščia.

Tokiu "išponėjimu" 
sergančių ligonių lietu
vių tautoje netrūko ir tau
tinio atgimimo laikais, 
o dabar tam turime dar 
geresnes sąlygas . Kas 
jau nepagydomai ta liga 
serga nebėra prasmės 
sielotis, jų nebepasieks 
nei šie žodžiai nei Drau
ge rašyti. Lietuvių tautai 
bus daugiau naudos, jei 
sveikieji dirbs ir už "li
gonius".
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"DIALOGAS SU KRAŠTU" (79)

"NOREIKA - YES”?
Piketavimai su plakatais yra viena iš populia

riausių socialinės kovos priemonių Amerikoje. Vis 
daugiau dabar to griebiamasi ir politinių bei kul
tūrinių varžybų srityse. Studentų demonstracijos 
Amerikos ir Europos universitetuose, net gimnazi
jose (gal greit ir vaikų darželiuose?) eina vis ko- 
vingyn. Užimamos patalpos, apstumdomi profeso
riai ir administracija, padegamos spintos, laužomi 
stalai, daužomi langai, plakatai ir proklamacijos 
redaguojamos kiek galima riebesniais žodžiais.

Kovinga mūsų buities panorama. Net man ne
seniai teko per dešimtį savaičių dalyvauti industri
niame streike supiketavimais ir plakatais. Didžio
jo kapitalo ir darbo unijų konflikte pergyvenom švie
sių solidarumo ir tamsių ardymo valandų, matėm 
grožio ir suktybės, turėjom naudos, nuostolių ir mi
zerijos. Piketas švelniausia silpnojo priemonė sa
vo interesams ginti, bet gana silpnoka, menkai pa
veiki, neesminė, ypač jei nepavyksta suįdominti 
platesnės visuomenės ir didžiosios spaudos, o šiuo 
metu dar ir televizijos.

Tokios patyrimų pažiūros veikiamas, su dė
mesiu ir malonumu pastudijavau 1968 m. gruodžio 6 
d. Dirvoje įdėtą nuotrauką, rodančią (tariant fotore
porterio žodžiais), kaip "New Yorko lietuvių jauni
mas spontaniškai savo iniciatyva išeina prieš Lie
tuvos pavergėją", piketuodamas okupuotos Lietu
vos solisto V. Noreikos koncertą. Tai vienas iš 
vaizdingiausių pavyzdžių, koks ir kaip vyksta iš
eivijos "dialogas su kraštu".

"Šostalcoviciau — šok pro langq!”
Kadangi prieš 20 metų mano newyorkiniai drau

gai ir aš pats irgi dar buvom maždaug jaunimas, 
nuotraukoje vaizduojama scena man neatsispiria- 
mai žadina kai kuriuos atsiminimus.

1948-49 m. sąvartoje irgi būta to pobūdžio 
tik platesnės apimties konfliktų. Mat, po karo dar 
ne visai atvėsusios Sovietų Rusijos ir Amerikos 
draugystės atmosferoje taip pat rūpintasi gilinti 
"kultūrinį bendradarbiavimą" tarp abiejų kraštų. 
Entuziastai jau galvojo apie koncertus, teatrinius 
spektaklius, menininkų, literatų ir filmininkų suar
tėjimus, ruošė New Yorke sovietų ir amerikiečių 
kultūros kongresą ar kažką panašaus. Savo delega
cijoje Maskva tada atsiuntė ir žymiausią Sovietų Ru
sijos kompozitorių D. Šostakovičių.

New Yorko amerikiečių viešoji nuomonė buvo 
gana palanki ir "kultūriniam bendradarbiavimui" 
ir, žinoma, ypač Šostakovičiui. Tik vienas filoso
fijos profesorius Sidney Hook (socialistas, subar- 
barinto marksizmo atkaklus priešininkas, Krem
liaus pavergtų tautų išlaisvinimo idėjos nuoširdus 
bičiulis), - beveik vienintelis solistiškai pakėlė 
balsą prieš beprasmišką broliavimąsi su Kremliui 
ištikimais sovietų kultūrininkais, drauge kviesda
mas pasipriešinti sovietinio totalizmo barbarybei 
ir ragindamas plačiau išvystyti humanistinės kul
tūros gynimo akciją.

Mes, keli iš tuometinio New Yorko lietuviško 
"jaunimo", nutarėm akciją palaikyti ir ... piketuo
ti viešbutį, kur netrukus turėjo įvykti sovietų ir 
amerikiečių "dialogo" mezgimo iškilmės. Pasikvie-

ANTANAS 
SMETONA
šiais metais minint Lietuvos Respublikos Prezidento 

Antano Smetonos 25 metų mirties sukaktį, geriausiai su 
jo asmeniu ir to laiko Lietuvos gyvenimu susipažinsite 
skaitydami Aleksandro Merkelio parašytą monografiją — 
ANTANAS SMETONA, kurią išleido Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga.

Tai milžiniškas veikalas, 786 puslapių, gausiai ilius
truotas ir kainuoja tik $12.50. Monografijos liko tik labai 
nedidelis skaičius, tad norintieji įsigyti, pasiskubinkite, 
nes nauja lajda nebus spausdinama.

Monografijoje dėstoma A. Smetonos visuomeninė, 
politinė ir kultūrinė veikla per visus keturius dešimtme
čius (1904-1940) ir ją pilnai galima pavadinti Lietuvos 
monografija. Knygoje daug dokumentacijų ir minimi 
trumpiau ar plačiau virš 1200 asmenų. Aprašomi lemtingi 
Lietuvai įvykiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Są
jungos ultimatumai ir okupacija.

Monografiją dar galima gauti užsisakant paštu ir 
prisiunčiant $12.50 čekiu ar perlaida:

DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 
arba tiesiog per ALT S-gos iždininką:

K. POCIUS, 3908 Fir St., East Chicago, Ind. 46313

Siunčiu $12.50 ii- prašau man atsiųsti A. Merkelio 
parašytą Antano Smetonos monografiją.

Pavardė: ...................................................................................

Adresas: ...................................................................................
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BRONYS RAILA

tę vyresnį Brooklyno išeivį Dominyką Klingą pa
tarti apie amerikiečių piketavimo techniką ir psi
chologiją, du ar trys neseniai iš Vokietijos atvykę 
DP studentai, aš ir dailininkas Vladas Vijeikisšio- 
jo studijoje vieną vakarą pradėjom "akciją".

Visi bendrai siūlėm ir taisėm plakatų įrašus, o 
dailininkas Vijeikis, pats kupinas idėjų ir sąmojo, 
bematant juos realizavo kieto popierio atrėžose. 
Greit, gražiai, aiškiom stilingom raidėm, ne mėgė
jiškai. Tai buvo, tariant amerikietiškai, "professio- 
nal job". Kadangi tuo metu Amerikos spaudoje buvo 
labai populiarus sovietų ambasados mokytojos 
Kosenkinos išbėgimas į laisvę, iššokstantpro sovie
tų konsulato antro aukšto langą, aš pasiūliau paruoš
ti dar vieną plakatą pagal šios idėjos užuominą: - 
"Šostakovičiau - šok pro langą!"...

Piketavimas įvyko ir pavyko. Lietuvių plakatų 
nuotraukos pateko į didžiąją spaudą, berods, net į 
"Life" ir kitus magazinus. Fotografų dėmesį ypač 
kreipė plakatas apie Šostakovičių, nors kompozi
torius mūsų kvietimu nepasinaudojo. Jis, sakyčiau 
"liberalus muzikas'', ryžosi ir toliau pakęsti SSSR 
kompartijos kultūrinę cenzūrą, prisitaikinti parti
jos "muzikinės politikos" linijai, kartais nusileisti 
ligi muzikinės prostitucijos "socialistiniam re
alizmui", vėl nekartą "nukrypti", būti pagiriamas 
ir vėl kaltinamas, "pasitaisydamas" ir vėl siekda
mas laisvo kūrybinio alsavimo. Tuo buvo tik susi
namas didžiulis šio kompozitoriaus talentas, bet 
jis vistiek apsisprendė liktis Rusijoje su savaisiais, 
turbūt turėdamas savo svarbių motyvų.

Piketui negana "spontaniškumo”
Taigi, piketavimo tikslas, aktualumas, visos 

kitos aplinkybės, tekstai ir jų formos, jei norima 
pasisekimo, turi būti gerai apsvarstytos, teisin
gai reikalą supratusios ir pateisintos. Trumpais 
plakatų šūkiais daug nepasakysi. Ant jų tegali bū
ti išreikštos tik pačios rupiausios, primityviau
sios, masės mentalitetui pagaunamos aiškios idė
jos - taip, ar ne. Bet jos turi būti tikslios ir taik
lios, smogiančios dviem trim žodžiais, atliepian
čios momento aktualijas, vaizdingai ir skoningai 
įpavidalintos, o ir vienas kitas humoro bei sąmojo 
grūdas nekenkia.

"Spontaniška New Yorko lietuvių jaunimo ini
ciatyva" tokio plakatų kūi-ybos profesionalizmo, 
be abejo, dar negalėjo pasiekti. Gražiausias daly
kas čia liko pati iniciatyva ir jos spontanškumas, 
jei iniciatyva tikrai kilo iš to jaunimo, kuris pi
kete paraduoja. Mūsų sąlygomis didžiai teigiama 
yra vien jau tai, jeigu visos kartos, jų tarpe ir jau
noji karta, rūpinasi Lietuvos problemomis. Dar 
daugiau: sielojasi, išgyvena, nepatingi rankų ir ko
jų piršto pajudinti, laiko sugaišti, cento išleisti, 
šiek tiek pasikrapštyti smegeninėje, suvirpinti pa
širdžius. Ir kokia dangiška muzika, kada šie su
stingę organai ima ūžauti: - Nebegalim toliau ty
lėti, turim sakytis ir reikštis, ką nors ginti ir 
prieš ką nors protestuoti, kam nors padėti ir ką 
nors sutrukdyti! Žodžiu, nebegalim kitaip, reikia 
veikti, arba pagal dabartinį mūsų žodyną, - reikia 
žūt būt kovoti...

Nuotraukoje matoma plakatų išvaizda, žodžių 
ir raidžių apipavidalinimas, stenceliniu pieštuku 
atlikti įrašai, kaip ir vieno kito.šūkio "spontaniš
kumas", deja, prancūziškai tariant, dar labai ir 
labai laisse ž. dėsirer. Mėgimas piketuoti neuž
deda pareigos plakatą ir išvaizdos atžvilgiu pa
ruošti silpniau negu mėgėjiškai. Tatai juk mažina 
protesto efektą ir rimtumą. Kai Amerikoje netru
kus turbūt jau kas dešimtas lietuvis pradės ruošti 
meno parodas, mūsų laikraščiuose atžymimas nuo
traukom ir šiltais įvertinimais, tai nepatikėčiau, 
kad didžiajame New Yorke nebeatsirastų nors vie
no politiškai aktyvaus jauno dailininko, kuris savo 
teptuku ligi patenkinamo laipsnio pakeltų piketo pla
katų vizualinę kokybę.

Kontraversiškas, bet teisingas
Pažvelkime betgi kas svarbiausia, - į įrašus 

plakatuose. Trys šiaip taip įskaitomi šūkiai gana 
nelygaus turinio ir prasmių.

"Reds Exploit Lithuanian Art" - labai bendro 
pobūdžio, blankus, dar reikalingas konkretesnio 
įrodymo. Labiau tiktų nebent brošiūrai, o ne kaip 
piketinis šūkis. Aiški tik jo sugestija šaligatvio 
praeiviams, kad čia dainuojantis lietuvis solistas 
iš Vilniaus yra "Red", kas amerikietiškai reiš
kia - koks nors nuožmus bolševikas.

Taurus ir prasmingesnis antras šūkis plaka
te: "We Support Free Lithuania, not Communist 
Lithuania!" Tai piketuojančių politinės valios iš
raiška ir įsipareigojimas, vaitiekūniškai sakant, 
užsiangažavimas palaikyti ne "komunistinę Lietu
vą", jeigu tokios buvimas jau prileidžiamas ar net 
pripažįstamas, bet laisvos Lietuvos idėją, kurios 
puoselėjimas, tikėkimės, bus vykdomas ne tik pa- 
vaikštinėjant šaligatviu. Toks plataus politinio tu
rinio šūkis būtų būdingas koncertui, jei solistas dai
nuotų raudonarmiečių himnus. Šūkio sugestija, kad 
tie, kurie eina į koncertą, tuo palaiko "komunistinę 
Lietuvą", vargiai buvo visiems teisinga.

Įdomiausias ir prasmės tirštimų prikrautas

yra trečiojo plakato šūkis: "Noreika - Yes, USSR 
- No"... Gal per elementarus, bet teisingas, dra
matiškas, "kontraversiškas" ir perpus pozityvus. 
Čia keturiais trumpais žodeliais pasakomas šio in
cidento ir visos mūsų padėties sudėtingumas ir 
konfliktiškumas. Širdies ir proto sanveikoje iške
liamos dvilypės emocijos, lietuviškų ir rusiškų in
teresų susikirtimas ir sugebėjimas juos atskirti. 
Jis išreiškia tai, ką pergyvena ir kam pritars tur
būt mažiausiai 90% visos susovietintos Lietuvos ir 
išeivijos lietuvių.

Būtų užtekę to vieno šūkio, ryškiai ir gražiai 
keliuose vienoduose plakatuose užrašyto, piketavi
mo efektyvumui padidinti.

Kur lietuviškas laimėjimas?
Tai yra mūsų gyvenimo viena dramatiška iš

raiška. Vaizdus atvejis, apie kurį anksčiau esu kal
bėjęs, jog mes esam likimo nusmerkti patetiškai 
kankintis nuolatiniame konflikte tarp sunkiai išde
rinamų prieštaravimų. Na, gilesnio aiškumo ieš
kodami, tik pastatykim šiam šūkiui kelis klausimus, 
nepretenduodami tuojau pat surasti "vienintelės tei
sybės" išvadas ir nustatyti taisykles.

Pavyzdžiui... Jeigu "Noreika - yes", vadinasi, 
mums priimtinas lietuvis, mūsų brolis tautietis, - 
tai kodėl mes piketuojam jo lietuvių liaudies dainų 
ir arijų koncertą? Ar jis yra USSR, kuriai sako
me "No!", ar tik LTSR, kuriai irgi sakysim "No!" 
Mes palaikom laisvą Lietuvą ir Noreika mums 
"yes", bet jei eitume į jo dainų koncertą, ar tai 
tikrai mes "supportinam Communist Lithuania", 
patys susilikviduojam ir Lietuvos aneksiją pripa
žįstam? Jeigu "yes", tai kodėl negalima eiti kon- 
certan ir Noreiką palaikyti? O kada jis ten tikrai 
eksploatuos lietuvių meną tik USSR naudai ir pro
pagandai, kodėl kolegų amerikiečių ir prancūzų 
studentų būdu pačioje salėje negalėtume taip "raiše 
heli", kad žemė sudrebėtų? Ar "raiše heli", kaip 
Chicagoje per demokratų konvenciją, yra tik kai
riųjų ir hippių privilegija, o dešiniųjų geras tonas 
reikalauja būti liurbiais? Juk liurbiai visada pra
laimi, o durną ir bažnyčioj muša...

Prieš 20 metų mes kiti New Yorke pikietavom 
Kremliaus kultūrininkų šurumburum ir ta proga ne 
koncertuoti, o žodinei propagandai atsiųstą rusų 
kompozitorių Šostakovičių, kurstydami jį "šokti 
pro langą", atsiskirti iš bolševikinės imperijos šuo
liu į laisvę. Dabar piketuojam kitą gana iškilų so
vietinį menininką, ne rusą, bet lietuvį iš Lietuvos 
ir dargi "yes" asmenį, kuris gavo laimingos pro
gos ar tegu ir buvo okupanto siųstas pakoncertuo
ti dolerio kraštuose.

Plakatais nuo šaligatvio mes kai kurie kilniai 
deklaruojam , kad palaikom tik laisvos Lietuvos 
idėją, - bet šuoliui į laisvę jo nekviečiam. Jam as
meniškai sakom "yes", - bet piketuojam jo koncer
tą. Kitame plakate apkaltinam, kad jis išnaudoja 
lietuvišką meną raudonųjų labui ar bent leidžiasi 
tam panaudojamas. Aišku, dalyką taip supolitin- 
dami mes jį stumiam atgal ne tik į "Communist 
Lithuania", bet gal ir į USSR. Ar tai lietuviškas 
laimėjimas? Ar mes jau viską tvirtai apsvarstėm?

Ar teisingai ir išmintingai darom, - beveik 
dar nežinočiau. Greičiau tik sakyčiau, kad jaučiu, 
jog tarp ruso Dimitro Šostakovičiaus ir lietuvio 
Virgilijaus Noreikos kazusų vis dėlto yra kažkoks 
skirtumas. Ir mums gal gana didelis.

DELLA E. JAKUBS & SON
IAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojsii 
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6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
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PAGERBĖ LIETUVĘ ARCHEOLOGĘ
Keisti žmonės tie ame

rikiečiai. Mes niekaip 
negalime jų įtikinti.

Žinom ir įrodinėjam, 
kad koks nors Amerikos 
lietuvis ar lietuvė yra 
įtartina asmenybė, ne
reikšminga pvz., moks
lo pasaulyje, mūsų tau
tinę drausmę laužanti ir 
tik žalingai patarnau
janti Lietuvos vardo pro
pagandai. O amerikie
čiai netiki, elgiasi visai 
priešingai, ir ką tu jiems 
padarysi.

Štai prof. dr. Ma
rija Alseikaitė-Gimbu-. 
tienė... Per pastarus po
rą metų viena iš "kon
traversiškiausių" Ame
rikos lietuvaičių. Ypač 
Kalifornijoje, ypač gi 
mūsų Angelų mieste ir 
didžiojoje Amerikos lie
tuvių spaudoje.

***
Dr. Marija neduoda 

mums ramiai gyventi 
palmių pavėsyje ir sva
joti apie didybę.

Prieš penketą metų at
vykusi į UCLA, ji įvedė 
lietuvių kalbos dėstymą 
valstijos universitete. 
Negerai mūsų kalbinin
kams ir net konsului, — 
tuo ji "suslavino" lietu
vių kalbą. Padėjo paruoš
ti Donelaičio paminėji
mą Universiteto salėje, 
- dar blogiau. Prieš du 
metu padėjo Universite
to muziejui suruošti pir
mą didelę ir plataus pa
sisekimo turėjusią lie
tuvių liaudies meno eks
ponatų parodą, - visiš
kas skandalas!

Kelis mėnesius mūsų 
kolonijos mokslininkai 
per laikraščius tada ro
vėsi plaukus, įrodinė
dami, kiek žalos Lietu
vai buvo padaryta, kiek 
nemokšiškumo parodyta 
ir okupantui patarnauta.
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Dar neseniai "Naujie-- 
nose" žymus mūsų moks
lininkas Klauseikis ra
šė, kad tie, kurie kadai
se gerai parašė apieDr.
M. Gimbutienę, kažin ar 
gerai padarė. Profesorė 
esanti įtartina, parapi
jos bobinčiuje žmonės 
kužda, kad per dažnai 
važinėja anapus geleži
nės uždangos. Kažkas ne 
visai aišku. Nepalyginsi 
jos pvz. su kita dakta
re ir koledžo profesore 
E. Tumiene, kuri tikrai 
daug padaro Lietuvos 
vardo išgarsinimui ir 

Dr. M. Gimbutienė su Nida, įteikus skulptoriaus P. Vėbros 
Vytį (tarp D. Mackielienės ir M. Lembertienės).

P. Gasparonio nuotrauka

kam mokslininkas Klau
seikis "Naujienose" pa
skyrė daug gražesnį 
straipsnį. ***

Lyg tyčia į tai nekreip
damas dėmesio, Los An
geles Times dienraštis 
savo tradiciniuose la
biausiai pasižymėjusių 
Kalifornijos moterų me
tiniuose rinkimuose ėmė 
ir išrinko šiais metais 
prof. dr. Gimbutienę, 
kaip išskirtinai pasižy
mėjusią mokslo darbuo
se. 1968 m. gruodžio 9 d. 
iškilmėse jai buvoįteik- 

ta atžymėjimo taurė. 
Laikraštyje kitą dieną 
pasirodė didžiulės nuo
traukos ir pranešimai 
apie taip pasireiškusią 
ir pagerbtą įžymią lie
tuvę mokslininkę. Net ir 
Klauseikis to nenutylėjo 
"Naujienose".

Pranešdamas šį ma
lonų faktą, Chicagos 
"Draugas" pirmame pus 
lapyje pridėjo komenta
rą: "JAV rimtosios spau 
dos mostas atžymėti lie 
tuvę, tarptautinio masto 
mokslininkę, aišku, yra 

ir visos lietuvių išeivi
jos bei aplamai lietuvių 
laimėjimas".

Aišku? Gal ir aišku, 
bet tuomet pasidaro la
bai neaišku, kodėl to pa
ties "Draugo" 1967 m. 
kovo 25 d. kultūriniame 
priede kitas įžymus Los 
Angeles mokslininkas J. 
Kojelis plačiai įrodinė
jo, kad dr. M.G. para
šytas įvadas liaudies me
no parodos kataloge ne
pateikia jokių originalių 
ir moksliškai vertingų 
tezių, jos duodama "in
terpretacija ne tik ne-

Būrys gerbėjų, susirinkusių į Topangą (Hollyvvoodo kalnuose) pasveikinti "Metų Mote
rį”. .. Viršutinėje eilėje iš kairės: Švaistięnė, prof. A. Avižienis, Sinkys, Raila, Mackiala, Mac- 
kialienė, Švaistas, prof. K. Alminas, Daukantas. Vidurinėje eilėje: Tininis, Strikaitienė^Sinkienė, 
Mitkienė, Gasparonienė, prof. Marija Gimbutienė, Devenienė, Lembertienė, Graužinienė (iš Urug
vajaus), Avižienienė, Daukantienė... Apačioje trys moterų generacijos: Undinė Railaitė-Gould- 
ing, Živilė Gimbutaitė, dešinėje Rasa Gimbutaitė, viduryje senutė D. Railienė tarp anūkių Ginos 
ir Nidos. P. Gasparonio nuotrauka

moksliška, bet ir nerim
ta" ir kad ji operuoja 
"nepagrįstomis teorijo
mis", net griebiasi 
"mokslinių falsifikatų".

O amerikiečiai vistiek 
neatsižvelgia į mūsų 
mokslininkų išvadas. Ne
tiki ir tyčia elgiasi prie
šingai! ***

Tai ypač buvo maty
ti, ką Los Angeles Ti
mes kalėdiniame nu
meryje (1968.XII.25) prL 
kalbėjo dienraščio moks
lų skyriaus redaktorius 
Dr. I.S. Bengelsdorf. Jis 
paskyrė ilgą specialų 
straipsnį dr. M. Gimbu
tienės mokslinės eigos 
biografijai, jos veika
lams ir Europos prois- 
torės teorijoms atpasa
koti. Foto reporteris įdė
jo ir Woman of the Year 
nuotrauką su dukteri
mis, atsilankęs jos na
muose į Topangos kal
nus.

Dr. I.S. Bengelsdorf 
taip kitko rašo: "Jospem 
kios knygos ir daugiau 
nei 100 paskelbtų straips
nių, liečiančių Europos 
proistorę, rado tarptau
tinio pripažinimo". Ji ga
li kalbėti septyniom kal
bom, o skaityti bent 20 
kalbų. Jos įnašai senų
jų amžių tyrinėjimui yra 
dideli ir originalūs. Jos 
stambi studija apie 
"Bronzos amžių" jau ta
po klasikiniu veikalu to
je srityje.

Jos vadovauti kasinėji 
mai 1967-68 m. Jugosla
vijoje ir Graikijoje, ku
riuos globojo Kaliforni
jos Universitetas ir rė
mė Amerikos National 
Science Foundation, pri
sidėjo prie labai kompli
kuotų Europos senovės 
mįslių aiškinimo.

***
Matyt, buvo priežas

čių ir aiškių motyvų, ko
dėl prof. M.G. tapo šiais 
metais išrinkta Kalifor
nijos "Woman of the 
Year" mokslo srityje, 
šalia kitų pasireiškusių 
moterų filmų, biznio, 
madų, labdaros, politi
kos, visuomeninės veik
los, sporto, literatūros 
ir panašiose srityse.

L.A. Times perkelio- 
liką metų praktikuojami 
pasižymėjusių moterų 
kasmetiniai išrinkimai 
čia yra labai populiarūs. 
Įvairios grupės ir atitin
kamos institucijos paren
ka ir pristato šimtus kan
didačių, daro spaudimus 
ir užkulisyje agituoja, 
nes išrenkamųjų tegali 
būti tik mažas skaičius.

"Aišku", pasakysime 
kartu su "Draugu", kad 

dr. M.G. išrinkimas bu
vo visos lietuvių išeivi
jos ir lietuvių laimėji
mas. Visų iškilmių ir vė
lesnių eilės pagerbimų 
proga ji visur pabrėžė 
savo lietuviškumą ir kil
mę. Tas pats buvo maty
ti ir straipsniuose, pažy
mint ir išskirtiną lietu
vių kalbos reikšmę pro- 
istorės tyrinėjimuose.

Taurės įteikimo iškil
mėse ypatingus publi
kos plojimus sukėlė, 
kaip dabar mes sakom, 
laureatės kalba savo 
keliais stilingais posa
kiais ir sąmoju, kuriuos 
ir spauda atžymėjo. "Jei
gu aš čia esu, - tarp kit
ko kalbėjo archeologė, - 
tai pirmiausiai turiu pa
dėkoti Likimo deivei, ku
ri sukūrė mane mote
rimi, - tvariniu, gamti
niu atžvilgiu aukštesniu 
už vyrus... Žmogaus gy. 
venime mažai tėra 
džiaugsmų, prilygstan
čių džiaugsmui gimdyti 
- sukurti kitą žmogišką 
būtybę, ir nedaug tėra 
žmogaus gyvenime 
džiaugsmų, prilygstan
čių naujos idėjos gimi
mui ir jos apibendrini
mui, apšviečiančių mū
sų mintį po ilgų tyrinė
jimų laikotarpio... Mes, 
moterys, tačiau vis dar 
esam reikalingos išmin
tingų vyrų supratimo ir 
dvasinės paramos, ir su 
jų pagalba mes padary
sime žmoniją laimi- 
gesnę"...

***
Šalia amerikiečių ko

legų suruoštų ir dar lau
kiamų kitų lietuviškų pa
gerbimų, kai kurios lai
mingos Los Angeles lie
tuvių moterys buvo pa
čios pirmosios, 1968 m. 
gruodžio 15 d. suruošu- 
sios kuklų, bet šiltą ir 
jautrų pagerbimą Dr. 
Gimbutienei, atvykda- 
mos į jos namus Topan- 
goje, Hollywoodo kalnuo
se. Žinoma, taip pat su 
savo gal ir neperdaug iš 
mintingų vyrų supratimu 
ir dvasine parama.

Čia, "Zarasų" kalnų ir 
netolimo Pacifiko "eže
ro" beveik lietuviškoje 
aplinkumoje, tradiciškai 
jaukių vaišių metu savo 
pagarbos bei dėkingumo 
jausmus, pasigėrėjimą, 
sveikinimus ir linkėji
mus išreiškė sklandžiu 
eilėraščiu poetė Danutė 
Mitkienė, dramos sam
būrio režisierė Dalila 
Mackialienė ir lietuvių 
visuomenės veikėja Ale
na Devenienė. Neiškentė 
ir kai kurie vyrai, moks
linio darbo kolegos: 
UCLA prof. dr. Algir

das Avižienis, Loyolos 
prof. dr. Kazys Alminas 
ir UCLA lietuvių kalbos 
instruktorius rašytojas 
Juozas Tininis. Tačiau 
juos visus savo sveikini
mo minčių vaizdingumu 
ir atvirumu perviršijo 
amžiumi seniausias da
lyvis, bet širdimi vienas 
iš jauniausių - rašytojas 
Juozas Švaistas.

Ta proga prof. Mari
jos puseserės D. Railie
nės anūkė Nida, simboli
zuojant trijų generacijų 
tęstinumą, buvo išrinkta 
įteikti visų svečių bend
rą prisiminimo dovaną 
- skulptoriaus Petro Vėb
ros darbo įspūdingą Vy
tį.

Dubingis

HELP WANTED MALĖ

SUPERVISOR
Manufacture of heavy duty off- 
highway earth moving and logging 
equipment ha.s immediate opening for 
foreman in \Velding Department. Mušt 
be capable of supervising approxi- 
mately forty (40) employees in all 
phases of welding leasl five (5) years 
experience in heavy steel fabrication. 
Prefer someone with some college 
background in Industrial Engineering, 

Permanent, revvarding position wilh 
excellent company benefits. Salary 
commensurate with ability and ex- 
perience. Send resume in confidence 
TODAY to:

ATHEY PRODUCTS 
CORPORATION

P. O. Box 669, Raleigh, N. C. 27602 
Personnel Department

(124-5)

WANTED AT ONCE 
DIE MAKERS

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

Apply in Person
CASS MACHINE CO.

691 Anloinelte Detroit. Mich.
(2-10)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN OR
IST CLASS SK1LLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance. Full 
tinie. Top rates, and fringe benefits.

FULLER TOOL CO.
4000 \V. I I Mile, Berkley, Mich.

313 L1 5-7777
(2-8)

f L1 C LR|(-AL. 11YDRAULIC, 
MF.C1IAN1CAL M AIN U .NANTE 

N'evv ultra modern plan lot eslab- 
lished growth company vvill provide 
“leady employment in nevvlv created 
department for electrical hydrauhc. 
i'iechanical maintenance man.

( all, Milt Carison COLLECT 
(216) 248-0290

CUYAHOGA ST EEL & \V1RE 
DIVISION

3100 Solon Road, Solon, Ohio 44139 
An l.<|iia! Opporlunil.v I mplovr

(2-4)

MALE/FEMALE

MACHINE OPERATORS
MALĖ OR FEMALE 

SEMI-SKILLED 
LIGHT PRODUCT1ON 

FRINGE BENEFITS.
LATHE HAND

$2.42—$3.09 per hour 
MILL & BENCH HANI)

$2.42 - 3.59 per hour 
Rate depending upon experience. 

For intervievv phone 
313 — 921-3045 Ext. 39 

between 10 A. M.—11 A. M. and 
2:00 P. M.—3:00 P. M. 

Detroit, Mich.
(120-4)
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Hitleris traukia į Rytus
Ewald Osers kny

goje "Unternehmen 
Barbarossa" apra
šo Hitlerio žygį į 
Rytus 1941-1943 m. 
Kai kurios knygoje 
aprašytos vietos ir 
faktai, turi daug są
ryšio su dabartimi, 
tad čia patieksiu 
laisvai atpasakotus.

V.Š.
... Kad žvilgterėjus už 

Rusijos sienų, vokiečių 
Vyr. Vadovybė atrado 
metodus, kurie buvo ame
rikiečių panaudoti net 20 
metų vėliau. Tai slapta 
vokiečių karo aviacijos 
aukštojo skridimo žval
gyba virš Sov. Sąjungos. 
Hitleris tą metodą labai 
sėkmingai praktikavo ir 
šiandien daugybė tų skri
dimų smulkmenų saugiai 
guli Amerikos archyvuo
se, tik maža dalelė jų 
susilaukė viešumos. Ga
lima tik tiek pasakyti, 
kad šių dokumentų stu
dijų išvadoje gimė pir
mieji bandymai su gar
siuoju U-2 lėktuvu.

1940 m. spalio mėn. 
pulk. Įeit. Rowehl gavo 
asmenišką ir labai slap
tą įsakymą iš Hitlerio: 
"Tuojau suorganizuoti il
gų distancijų žvalgybos 
dalinį, galintį fotogra
fuoti vakarines Sov. Są
jungos teritorijas iš di
delio aukščio. Aukštu
mas turi būti toks, kad 
sovietai nieko negalėtų 
pastebėti. Jūs turite bū
ti pasiruošę 1941 m. bir
želio 15 d. datai".

Tuoj buvo imtasi dar
bo: įvairūs lėktuvai bu
vo perdirbami ir pritai
komi naujoms operaci
joms, Naujieji lėktuvai 
gavo specialius varik
lius aukštiems skridi
mams, taip pat ir oro 
spaudimui pritaikintas 
kabinas. Vėlai žiemą 
Rowehl eskadrilės pra
dėjo slaptus skridimus. 
Pirmoji eskadrilė ope
ravo iš Seerappen, Ry
tų Prūsijos; ir žvalgė 
Baltgudijos plotus. Ši 
eskadrilė naudojo He-111 
lėktuvus. Antroji eska
drilė, operavo iš Ins- 
terburgo virš Pabaltijo 
valstybių net iki Ume- 
nio ežero. Ši eskadrilė 
naudojo Dornier ‘firmos 
specialiai gamintą DO- 
215-132. Lėktuvo kilimo 
lubos 30.000 pėdų. Į šiau
rę nuo Juodosios jūros 
fotografavo trečioji es
kadrilė kuri kildavo iš 
bazės Bukarešte. Ši es
kadrilė naudojo abu tipus 
anksčiau minėtų lėktuvų. 
Iš Krokuvos ir Budapeš
to veikė dar viena aukš
tosios žvalgybos eska
drilė, kuri dengė Kijevo 
ir Minsko apylinkes. Ji 
naudojosi specialiais 
Junker modeliais: Ju- 
88B ir Ju-86P. Tai bū
ta lėktuvų, kurie pasiek

davo net iki 39.000 pė
dų aukštį. Tais laikais 
apie tokį aukštį niekas 
net nesvajodavo.

Planas veikė puikiai. 
Rusai neturėjo jokio su
pratimo, kas virš jų dė
josi. Tik vienas lėktu
vas dėl gedimų turėjo nu
sileisti prie Minsko bir
želio 20 d., tik 2 dienas 
prieš karo pradžią. Ta
čiau įgulai pavyko savo 
slaptą lėktuvą sudegin
ti pirm negu jie buvo pa
imti nelaisvėn.

Aukštojo skridimo 
žvalgyba, kurią atliko 
Rowehl eskadrilės, buvo 
vienintėlis žinių šaltinis 
apie Sov. Sąjungos už
nugarį. Visi vakarinės 
Sov. Sąjungos aviacijos 
mazgai, net geriausiai 
užmaskuoti, buvo oro 
žvalgybos nuotraukose 
atpažinti. Nuotraukos 
taip pat rodė ir dideles 
šarvuočių koncentraci
jas miškuose. Ši nepa
prastai vertinga infor
macija įgalino maršalą 
Kesselring ir jo karo 
aviacijos štabą pasiruoš - 
ti taip, kad oro ir sau
sumos pajėgos sutarti
nai veikdamos duotų prie
šui nelauktą ir netikėtą 
smūgį.

Liko tik viena proble
ma: tai suderinimas lai
ko su sausumos pajėgo
mis. Nustatytas puolimo 
laikas 3 vai. 15 min. iš 
ryto visame fronte. Ta
čiau tuo laiku centrinia*- 
me puolimo ruože buvo 
dar tamsu ir pradėtoji 
artilerijos ugnis, be abe
jo, turėjo užaliarmuoti 
užnugaryje esančius so
vietų naikintuvų aero
dromus. Kaž kam atėjo 
mintis Luftwaffe bombo
nešius pasiųsti giliai į 
rusų teritoriją panašiu 
būdu, kaip skrisdavo pulk, 
lt. Rowehl aukštosios 
žvalgybos lėktuvai. 
Skrisdami labai aukštai, 
vengdami miestų ir tirš
tai apgyvendintų vieto
vių lėktuvai savo darbą 
(išskridę iš savo bazių 
anksčiau) turėjo pradė
ti taip pat 3 vai. 15 min. 
iš ryto.

Planas pilnai pasise
kė. Iš sovietų naikintuvų 
bazių nepakilo nė vieno 
lėktuvo. Pirmomis karo 
valandomis sovietų nai
kintuvų eskadrilės buvo 
visiškai sunaikintos. Dė
ka to, vokiečių bombo
nešių junginiai paruošė 
kelią sausumos pajė
goms be jokių trukdy
mų iš oro. Panašaus li
kimo susilaukė ir sovie
tų bombonešių bazės. 
Kelias į rytus buvo lais
vas.

Savaime aišku, kad 
toks sovietų aviacijos 
sunaikinimas turėjo 
smarkiai paveikti ir sau
sumos pajėgų galimy
bes. Kaip galėjo tai at-

PIRKIT ŠIANDIEN; MIESTE NUO 10 IKI 5:45; SKYRIUOSE 10 IKI 9:30 
MES DUODAM IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

i h e co.
ALL STORES

Sausio 
Playtex
IŠPARDA 

VIMAS
Sutaupysit 2.00 ant garsių Play- 
tex pagrindinių. Pasirinkimui 
yra Firm ir Flatter Girdles ir 
Panty Girdles. Girdle, pilna kai
na 9.95 dabar 7.95; Girdle, su 
ziperiu, pilna 14.95 dabar 12.95; 
Panty Girdle pilna 10.95, dabar 
8.95;' Long Leg Panty, pilna 
12.95, dabar 10.95. Girdles dy
džiai XS, S, M, L, XL. Pasirinkit 
Playtex Magic Control girdles, 
atrodysit penkiais svarais laibes- 
nė. Užsimaunama ’ Girdle pilna 
7.95 dabar 5.95; Girdle su zipe
riu pilna 9.95 dabar 7.95. Dydžiai 
XS, S, M, L (XL tik 1.00 dau
giau). Sutaupyki! 1.00 ant šių 
žinomų I’laytex Bras, Long Line
Streteh, pilna 7.95..................6.95
Playtex Living Long line Bra.
pilna 6.95 .............................. 5.95
Playtex Cross Your Heart pil
na 5.95........... 4.95
Notions Skyriuje, Apatiniame 
Aukšte. Visuose Skyriuose.

sitikti, jei Hitlerio puo
limo planai Maskvai bu
vo žinomi?! Pasiruoši
mai karui vyko pilnu tem
pu. Mobilizacija veikė 
pasigėrėtinai. Persior
ganizavimas nuo taikos 
į karo pramonę veikė pa
gal planus, be jokių nega
lavimų. Pašalinimas vi
sų galimų "priešų" pa
sienio teritorijose vyko 
laikrodžio tikslumu. Bir
želio 13 ir 14 dienomis, 
aštuonias dienas prieš 
vokiečių ataką, Sovietų 
saugumo policija likvi
davo visus galimus "vals
tybės priešus" Pabalti
jo kraštuose ir išgabe
no juos į Rusijos gilu
mą. Apie 11.000 estų, 
15,600 latvių ir 34,260 
lietuvių buvo patalpinti į 
prekinius vagonus ir kelių 
valandų bėgyje išgaben
ti Sibiro link.

Neutralių stebėtojų 
nuomone Sov. Sąjunga bu 
vo puikiai pasiruošusi pa

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

sitikti vokiečius. Tad ko
kiu būdu vokiečiai galė
jo parengti tokį baisų 
smūgį? Atsakymą į tai 
davė savo atsiminimuo
se maršalas Jeremenko 
1956 m. Stalinas buvo už 
viską atsakingas. Jis 
tvirtina, kad Stalinas vi
siškai tikėjo savo suda
ryta sutartimi su vokie
čiais. Ir įvairius vokie
čių perspėjimus skaitė 
kaip melus ir provoka
cijas, kad tik įtraukus 
Sov. Sąjungą įkarąprieš 
vokiečius. Dėl tos prie
žasties Stalinas nesutvir
tino savo vakarinių sie
nų, bijodamas, kad tai 
gali patarnauti kaip pre
tekstas vokiečiams pra
dėti karą.

NEPAMIRŠKIT' 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

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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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SVETIMŠALIŲ 
REGISTRACIJA

Primename visiems gy
venantiems JAV-bėse ir ne
turintiems JAV pilietybės, 
kad pagal veikiantį imigra
cijos įstatymą privalo iki š. 
m. sausio 31 d. užpildyti re
gistracijos kortelę ir įteikti 
artimiausiai imigracijos ar 
pašto įstaigai.

Svetimšalių registracijos 
kortelės gaunamos kiekvie
name pašte. Prašoma nesi- 
vėluoti ir atlikti šią parei
gą-

Neužsiregistravę bus bau
džiami.

• Pamaldos už vėlę Lie
tuvos prezidento Antano 
Smetonos, mirusio prieš 25 
metus Clevelande, bus at
laikytos šį sekmadienį, sau
sio 12 d., 10:30 vai. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma pamaldose gausiai daly
vauti.

Penktadienį, sausio 10 d., 
8 v. v., per Tėvynės Garsų 
radijo valandą, vadovauja
mą J. Stempužio, bus pla
čiau paminėtas velionis pre
zidentas Antanas Smetona.

Platesnis A. Smetonos 25 
metų mirties sukakties mi
nėj imas-akademija bus su
ruoštas vėliau.

• Korp! Neo-Lithuania 
metinis balius įvyks sausio 
25 d. Se-verance Center Dia- 
mond salėje. Gros neolitua- 
nų orkestras ir bus įdomi 
programa.

• Mirė Povilas Vasiliaus
kas, apie 20 metų buvęs Dir
vos spaustuvės darbininkas 
prieš II Pas. karą. Buvo ne
vedęs, virš 75 m. amžiaus, 
gyveno prie Rome, Ohio, gi
miniečių Petrauskų šeimo
je. Povilas kilęs iš Biržų, 
buvo Lietuvos operos bale
to šokėjo Vasiliausko brolis, 
Amerikon atvyko pirm I pa
saulinio karo. Lietuvoje 
lankėsi 1930 Vytauto me
tais.

7 SKIRTUMŲ GALVO
SŪKIO SPRENDIMAS

1. Kairėje kabančiame pa
veiksle nesimato vienos ko
jos; 2. Kairėje apačioje pa
žymėta sienos linija; 3. Pa
veiksle stiklas skirtingos 
formos; 4. Dailininkas yra 
labiau išsižergęs; 5. Vir
šuj kabančiame paveiksle 
kampe yra balta dėmė; 6. 
Dailininkas kaktoje turi 
mažiau plaukų; 7. Staldeng
tės apatinė linija skirtinga.

Praeitą sekmadieni, sausio 5 d. Clevelande Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokiniams buvo suruošta kalėdų eglutė 
Į kurią apsilankęs Kalėdų Senelis. (H. Johansonas) išdalino vai
kučiams dovanėles. Apačioje grupė mokinių išpildę meninę pro
gramą. J. Garlos nuotraukos

GREITKELIAIS 
VAŽINĖJANTIEMS 
AUTOMOBILIAIS

Clevelando Saugumo Ta
rybos direktorius, mūsų 
tautietis Sam C. Skerotes, 
nori supažindinti su pavo
jais, kokie vyksta naujuose 
greitkeliuose (1-71, 1-90,
1-271) einančiuose per mies
tą, kur užsimušimai ir įvai
rios nelaimės vis didėja. Tai 
dėl to, kad daug vairuotojų 
yra nepatyrę tais keliais va
žinėti. Jis pataria vairuoto
jams :

Įvažiuojant į greitkelį 
įvarykit savo automobilį į 
viso trafiko greitį naudoda
miesi šalutiniu pakraščiu.

Pralenkiant kitą, naudo- 

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLU BAS

6835 Superior Avė.
Cleveland,

Telef. 391-1143
Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas:
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

kit ne tik savo sukimosi sig
nalą, bet greitu žvilgsniu 
užmeskit akį į kairę ar ke
lias laisvas. Lenkiant, žino
kit tikrai ar pakankamas 
tarpas ir žiūrėkit ar kitas 
nebando lenkti tuo pat lai
ku.

Jeigu kas atsitinka su au
tomobiliu, sukit į šalutinį 
kelią nesumažinus greičio. 
Ir dienos metu ir naktį, ban
dykit įjungti atsarginius 
šviesos signalus kokius tu
rit. Naktį laikykit uždegtas 
mažasias priešakines lem
pas ir viduje šviesą. Nevar- 
tokit sukimosi signalų. Jei
gu turit uždegamus atsar
ginius, uždegit juos, dieną 
ir naktį.

Važiuokit tvarkingai vie

nodu greičiu. Duokit progą 
paskui važiuojančiam sau
giai jus pralenkti, jeigu jis 
bando, ir važiuojant laiky
kitės normalaus trafiko 
greičio — o jeigu negalit, 
PASITRAUKIT Iš KELIO!

Visada žiūrėkit iš anksto 
jums reikiamo išvažiavimo, 
duokit reikiamą signalą, 
žvilgterėkit į paskui važiuo
jančius, ir sukit į sau rei
kiamą išvažiavimą iš greit
kelio. Sukantis vis laikykit 
signalą įjungtą, ir prisilai- 
kykit parodomo važiavimo 
greičio. Jeigu nespėtumėt į 
savo reikiamą išvažiavimą, 
važiuokit iki kito. Bandy
mas automobilį varyti at
bulą atgal yra savižudystė!

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas šau
kiamas p. K. S. Karpiaus 
namuose sausio 18 d., 7 v. 
v. Bus renkama nauja val
dyba. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti.

SUAUGUSIEMS 
CENTRAI

Sausio 13 savaitės bėgy
je, Clevelando Mokyklų Ta
ryba atidarys 1969 žiemos 
sezono suaugusiems moky
tis bendrus centrus. Tie 
centrai bus South High 
School, 7415 Broadway, ir 
Warner School, 8315 Jeff- 
ries Avenue. Juose suaugu
sieji bus paskatinami užsi
imti vystymusi meno srity
se, muzikoje, dramoje, rank
darbių srityje, namų ruo
šoje ir t:t.

Registruotis tose mokyk
lose galima bus:

South High — antradienį 
ir ketvirtadienį, sausio 14 
ir 16.

Warner Mokykloje — tre
čiadienį, sausio 15 d.

Platesnių informacijų 
apie tai galima gauti tele
fonu 579-0600, ext. 251, 252 
ar 253.

APIE SIUNTINIUS 
PAŠTU

Kilus uostų darbininkų 
streikui Atlanto ir įlankos 
uostuose, paštas praneša 
apie sutrukdymą daugelio 
įvairių siuntinių į užsienius 
per tuos uostus laivais.

Norėdami ką siųsti į už
sienius, pasiteiraukit pašte 
ar siuntiniai bus pervežami.

Siuntinius galima siųsti 
oro paštu. Kitoki siuntiniai, 
kad ir priimti paštuose pei- 
klaidą, siuntėjams bus grą
žinami. Streikui pasibaigus 
bus pranešta apie siuntinių 
pervežimą laivais.

• PARDUODAMAS 3 mie
gamų namas, vieno aukšto, 
netoli E. 185 krautuvių, mo
kyklų, ir naujos parapijos 
bažnyčios. Labai gerame 
stovyje, naujai dažytas.

Tel. 481-9044 visą dieną;
(3-5)

ATTENTION ALL JOURNEYMEN
ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 
PIPE FITTERS 

If you are interested in permanent employment with the best of working 
conditions and earnings—Champion Spark Plug Co., Ceramic Division 
has an immediate opening for you.

Insurance, pension plan, and other liberal benefits.

CHAMPION SPARK PLUG CO. 
8525 BUTLER, HAMTRAMCK, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(2-11)

Licenzijuotą lietuvių Įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir t.t.

KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri- turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

A. Stančius, Mt. Vernon ... 2.00
A. Drasutis, Highland Pk,.. 2.00
J. Žuras, Rochester......... 2.00
P. Mlčiulis, CalumetCity.. 2.00
J. Maurukas, RichmondHill2.00
J. Švėgžda, Toronto........... 1.00
M, Klimas, Brockton........ 3.00
K. Bačauskas, Woodhaven„ 1.00
S. Giedrikis, So. Orange ... 2.00

KIRPYKLA. Vincas Gel- 
gotas, Hts. kirpyklos savi
ninkas, kuri yra 1812 Co
ventry Rd. netoli Mayfield, 
kviečia savo buvusius klien
tus ir naujus atsilankyti jo 
kirpykloje. Kirpykla atida
ryta nuo 8 vai. ligi 6 vai. 
vak. Pirmadieniais uždary
ta. (2-7)

• Reikalinga prižiūrėtoja
prie senyvos moters, gyven
ti kartu su ja. Skambinti 
tarp 5 ir 8 po pietų. Telef. 
449-1324. ‘ (2-3)

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

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HARTFORD
KONCERTAS IR JO 

NIUANSAI

šie metai mūsų plačioje 
apylinkėje nebuvo turtingi 
didesniais gerais parengi
mais, nes New Yorke tokių 
parengimų buvo daug ir 
tuos parengimus gausiai 
lankėme.

Gruodžio 8 d. Lietuvių 
Klubo svetainėje buvo su
rengtas piano ir dainos kon
certas. Pianinu skambino 
Antanas Smetona. Jo pasi
rinkta : sonatos, ballades, 
nocturnos ir t.t., visos 18 ir 
19 šimtmečio. Autoriai: J. 
Haydn, L. Beethoven, F. 
Chopin, Igor Stravinsky. 
A. Smetona yra įgudęs tų 
dalykų pildytojas, bet mūsų 
publikai tas menas buvo per 
kietas riešutas. Publika ne
kantriai laukė ką iškilusis 
pianistas išpildys iš lietuvių 
kūrėjų. Pianistas programą 
baigė, nusilenkė, išėjo. Su
sirinkę klausytojai gausiai 
plojo ir A. Smetoną išėjęs 
dar paskambino, bet ne iš 
lietuvių kūrėjų, o svetimy
bę.

Alfonsas Burneika

• ”Tėvynės Sargo” nau
jas 29 numeris išeina šį mė
nesį padidinto puslapių skai
čiaus. Tarp svarbesniųjų 
straipsnių — Dr. O. Jasai
čio — Mintys ir nuotaikos 
Laisvės Kovos Metus mi
nint, Dr. K. Šidlausko — 
žmogaus Teisių Deklaracija 
ir Lietuva, prof. K. Rač
kausko — Dėl Vasario 16 d. 
Akto teisinio pobūdžio, prof. 
dr. J. Ereto — Politiškasis 
Pakštas. Istorikas Pr. Pau- 
liukonis rašo apie Prel. M. 
Krupavičių ir žemės refor
mą, J. Rimbutis apie Ateis
tinį auklėjimą Lietuvoje, 
Dr. A. Budreckis apie PLB 
III-jį seimą ir jo politikavi
mą. Telpa pluoštas didžiojo 
Lietuvos finansininko, na
cių ir komunistų kankinio 
prof. dr. Vladislovo Jurgu- 
čio laiškų, mirusio prieš me
tus, rašytų iš pavergtosios 
Lietuvos, informacijos apie 
čeko slovakijos okupaciją, 
VLIKo 25 m. sukaktį ir jo 
pirmininko keliones. Plati 
kronika.

šis numeris suredaguotas 
naujojo žurnalo redakto
riaus Dr. Domo Jasaičio.

• JAV LB Centro valdy
ba paskutiniame savo posė
dyje nutarė dėti visas pa
stangas solidarumo įnašų 
išrinkimo suaktyvin i m u i. 
Tuo reikalu jau anksčiau 
specialiu bendraraščiu buvo 
kreiptasi į LB apygardų ir 
apylinkių valdybas, kvie
čiant jas organizuoti kaip 
galima platesnės apimties 
solidarumo įnašų išrinkimo 
vajų.

M ALE

WANTED AT ONCE 
TURRET LATHE SĖT UP 

OPERATORS 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
SĖT UP OPERATORS 

MULTIPLE & SINGLE SPINDLE 
TOOL MAKERS 

2ND SHIFT
Steady employment. High hourly 
rate. Plūs bonus. Paid vacations and 
holidays. Fully paid hospital sickness 
& pension plan.

UN1FORS FURNISHED
Apply wcek days 8:30 A.M. to 4 P.M. 

HANSEN MFG. CO.
4031 W. 150 St. 
Cleveland, Ohio 

252-3880
(2-8)

FEMALE
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
F.xperienced on single needle and 
multiple machines. Steady work, nice 
vvorking conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO. 
1325 E. Statė St., Trenton, N. J. 

609 587-3300
Ask for

Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.
(2-11)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MUZIEJAUS RETENYBĖ!

Paskutiniai prisiminimai 
iš Nepr. Lietuvos laikų. Bai
giančios pranykti Nepr. Lie
tuvos sidabrinės monetos 
pardavimui. 5 litai — J. Ba
sanavičius, 10 litų Vytautas 
Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraš
tis — pareikalavus.

P. Zablockis, 
2333 Ontario St., 
Vancouver 10, B. C. 
Canada.

Visi padėkime
LIETUVOS KANKINIŲ 

VARDĄ ĮAMŽINTI 
paminklinėje lietuvių 
koplyčioje šv. Petro 
bazilikoje Romoje.

Laiko jau ne daug.
Neatidėliokite įrašyti 

save ir savuosius 
koplyčios kūrėjų 

tarpe.
Aukoms adresas:

LITHUANIAN 
MARTYRS’ 

CHAPEL FUND 
2701 W. 68 Street 
Chicago, III. 60629



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Vaclovas Paprockas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui įteikė 100 dol. auką 
tikslu paremti LNF leidžia
mą, dr. Alberto Geručio su
redaguotą veikalą "LITHU-

AN1A”, kuris šiomis dieno
mis išeis iš spaudos.

Dr. V. Paprockas šį vei
kalą yra parėmęs tūkstan
čiu dolerių, kas įgalino tą 
darbą žymiai pagreitinti. 
Be to, jis yra parėmęs eilę 
kitų fondo finansuotų dar
bų praeityje ir yra kelerio
pas Vilties šimtininkas bei 
kitų prasmingų lietuviškų 
darbų rėmėjas.

• Bronius ir Agota A. 
Tiškai, Vilties šimtininkai 
iš East St. Louis, III., rašo: 
"Norėdami kaip nors pa
remti jūsų puoselėjamą lie
tuviško spausdinto žodžio 
darbuotę, mes nutarėme pa
kelti Vilties Draugijos įna
šą įnešdami dar 25 dolerius 
ir linkime visiems Dirvos ir 
Vilties nariams geriausios 
sėkmės 1969 metuose”.

Už linkėjimus ir piniginę 
paramą Dirva ir Vilties 
Draugijos valdyba nuošir
džiai dėkoja.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Rytų Apygardos suvažiavime, gruodžio 15 d. Elizabe- 
the, N. J., grupė dalyvių: Kiaunė, Puronas, Česonis, Jurgėla, ALT S-gos pirm. T. Blinstrubas, bu
vęs apygardos pirm. Jonys ir Trečiokas. Naujuoju ALT S-gos Rytų Apygardos pirmininku išrinktas 
inž. V. Gruzdys iš Philadelphijos. V. Gruzdžio nuotrauka

aukojantiems TF bent $25 
ar daugiau, taip ir jiems iš
tisus metus bus siuntinėja
mi lietuviški ELTOS IN
FORMACIJŲ b i u leteniai. 
Tai yra tik "pakvitavimas” 
ir padėkos ženklas. Didžioji 
tų įnašų dalis skiriama El
tos Informacijų kitomis kal
bomis leidimui finansuoti.

Visi trys naujieji TF rė
mėjai yra jaunosios kartos 
vyrai, palyginti neseniai su
kūrę savo (lietuviškas) šei
mas ir pradėję savarankiš
kai gyventi. Visų vienoda 
pavardė paaiškinama tuo, 
kad jie dr. Broniaus Nemic- 
ko, Vliko valdybos vicepir
mininko sūnūs.

• San Francisco Lietuvių 
Bendruomenė kviečia visus 
apylinkių lietuvius į žiemos 
balių, sausio 18 d., Russian 
Community Hali, 847 N. 
San Mateo Dr. Veiks bufe
tas ir baras.

BOSTON

Buvusio Lietuvos Valstybės Prezi

dento našlei

SOFIJAI SMETONIENEI 

mirus, jos sūnų JULIŲ, dukterį MARI

JĄ VALUŠIENĘ su jų šeimomis ir se

serį JADVYGĄ TŪBELIENĘ skaus

mingą valandą nuoširdžiai užjaučia

Kanados Tautininkai

• Dr. Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai, dideli tautinės 
srovės veikėjai Chicagoje, 
daug širdies ir meilės rodą 
neolituanų rėmime, siųsda
mi Dirvai 1969 metams lin
kėjimus pridėjo 100 dolerių 
čekį papildymui savo Vilties 
Draugijos įnašo.

Dirva ir Vilties Draugi
jos Valdyba dėkoja už lin
kėjimus ir finansinę para
mą tautinei spaudai.

Jei ”EGLUTŲ” užsakysi 
Vaikui džiaugsmą padarysi - 
Skantant nuotykius Pupučio 
Valandos pavirs minutėm.

• Skulptorius Petras Vėb
ra, iš Chicagos, siųsdamas 
Dirvai šventinius linkėji
mus pridėjo 10 dol. Vilties 
Draugijos įnašų padidini
mui.

Už sveikinimus ir finan
sinę paramą nuoširdžiai dė
kojame.

• Inž. Bronius Nainys, 
JAV LB Centro Valdybos 
pirmininkas, sausio 18-19 
dieną dalyvaus įvykstančia- 
me Rytų Pakraščio LB apy
gardų ir apylinkių valdybų 
pirmininkų suvažiavime, 
kuris įvyks Paterson, N. J. 
Po suvažiavimo, sausio 20

d. Centro Valdybos pirmi
ninkas vyks į Washingtoną 
dalyvauti Prezidento Nixo- 
no inauguracijos baliuje.

• Jurgis ir Veronika Ja- 
nušaičiai, gyv. Chicagoje, 
paminėjo savo vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį.

J. Janušaitis yra uolus 
Dirvos ir kitų laikraščių 
bendradarbis.

• Jurgis Nemickas iš 
Richmond Hill, N. Y., Kęs
tutis Nemickas iš Flushing, 
N. Y. ir Bronius Nemickas 
iš Trenton, N. J. 1969 metų 
išvakarėse įsijungė į ypa
tingųjų Tautos Fondo rė
mėjų sąrašą, įnešę metinių 
įnašų pirmasis $50.00, kiti 
du po $25.00. Kaip visiems,

PREZIDENTO 
A. SMETONOS 

MINĖJIMAS

ALT S-gos Bostono sky
rius š. m. sausio 11 d., 7 vai. 
30 min. vakare, savo na
muose, So. Bostone, ruošia 
iškilmingą pirmojo ir pa
skutiniojo Lietuvos prezi
dento A. Smetonos minėj i- 
mą-akademiją. Kalbės A. 
Diržys iš New Yorko, bus 
meninė dalis ir pabaigai — 
bendra kavutė.

, Meninę programą atliks 
i sol. B. Povilavičius, akom- 
| panuojant muz. J. Gaideliui 
ir J. Gaidelio studijos moki- 

i niai Aldona Dabrilaitė ir 
i Saulius Cibas.

Brangiai ir neužmirštamai

SOFIJAI SMETONIENEI
mirus, jos sūnui JULIUI, dukrai p. VALUŠIENEI 
ir seseriai p. J. TŪBELIENEI, reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime

K. Rusteikienė su dukra

Lietuvos Prezidento Antano Sme

tonos našlei
A. A.

SOFIJAI SMETONIENEI

mirus, jos sūnui JULIUI SMETONAI, 

dukrai MARIJAI VALUŠIENEI ir se

seriai JADVYGAI TŪBELIENEI su 

jų šeimomis reiškia gilią užuojautą

Jonas ir Veronika černiai

Poniai JADVYGAI TŪBELIENEI nuoširdi 

mūsų užuojauta dėl mirties Jos sesers —

SOFIJOS SMETONIENĖS.

Stasė ir Jonas Gudauskiai
Chieago

Praeitais metais lapkričio mėn. Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras atšventė 25 metų sukaki j Į kurią apsilankė iš Chicagos ALT 
Tarybos narys inž. Jonas Jurkūnas. J. Gaižučio nuotrauka

Mielam prieteliui
A. A.

BRONIUI BUINIUI 
mirus, jo MOTINAI, žmonai VALERI
JAI, dukrai RIMAI ir žentui GABRIE
LIUI MIRONAMS, seseriai su švogeriu 
ČEPULIAMS ir kitiems šeimos arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
me ir drauge liūdime

Juoze Augaitytė
Genovaitė ir Jonas Petrauskai 
Kazimiera Pliuškonienė 
Antanina, Kazys, Algis ir Rimas 
špakauskai
Česlovas Tamašauskas

Lietuvos Prezidento našlei A. A.
A. A. MYKOLUI KALVAČIUI

SOFIJAI SMETONIENEI po ilgos ir sunkios ligos mirus, jo žmonai KAZĮ-
mirus, jos seseriai J. TŪBELIENEI, dukrai MA- MIERAI, dukrai ELEONORAI GRIGONIENEI,
RIJAI VALUŠIENEI ir sūnui adv. J. SMETONAI sūnums JUOZUI ir ALFONSUI ir jų šeimoms,
su šeimomis gilią užuojautą reiškia gilią užuojautą reiškiame

R. S. Liormonai ir A. I). Klimai šlapelių šeima

A t A DR. EUGENIJAI

SOFIJAI SMETONIENEI GURSKYTEI-PAUŽIENEI

mirus, sūnų JULIŲ SMETONĄ ir visus šeimos jos motinai mirus, skausmo valandoje reiškia gi-

narius nuoširdžiai užjaučia lią užuojautą

Dr. Motiejus ir Salomėja Nasvyčiai 
Salomėja ir Vytautas Valiukai

Michigano Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga

A. A. I)R. KOSTĄ JABLONSKĮ,

SOFIJAI SMETONIENEI mirus jo broliui
A A

mirtis, jos sūnui JULIUI su šeima, dukrai MA-
KOSTUI JABLONSKIUI,

RIJAI ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia širdingai užjaučia
Natalija ir Vytautas Aukštuoliai Stasys Vidmantas
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