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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MARKES TRIUMFAS
KAS NEPASISEKĖ GINKLU GAUTA PINIGAIS
”Mes pirmaujame Euro
poje” — skelbė didele ant
rašte milijoninis ”Bild-Zeitung", o dešimtys tūkstan
čių prancūzų, kurie iki šiol
save skaitė vadovaujančia
tauta Europoje, peržengė
Vokietijos sienas su portfe
liais ir lagaminais, pilnais
Prancūzijos frankų, kuriuos
skubėjo iškeisti į vokiečių
D-markes. Jie nedaug kuo
rizikavo: arba vokiečių
markės vertė bus pakelta
arba franko vertė bus nu
mušta. Abiem atvejais lai
mės tas, kas turės markes.
Markė atrodė labai tvirta
todėl, kad pereitais 1967
metais vokiečių eksportas
viršijo importą 9,7 bilijo
nais markių t. y. 2,5 bilijo
nais dolerių, o šiais metais
tas santykis turėtų būti dar
geresnis. Pragyvenimas Vo
kietijoje šiais metais turė
tų pabrangti vos 1,2%%,
tuo tarpu net Amerikoje
tas nuošimtis bus 3 ar net
4 kartus didesnis. Atrodė,
kad vokiečiams, kuriems
nepavyko ginklu įrodyti,
kad "Deutschland, Deutschland ueber alles”, tai pasi
sekė padaryti su savo valiu
ta — ”D-mark ueber alles”.
Lygiai taip pat kaip stip
rumas ginkluose iššaukia
visų kitų tautų koaliciją,
taip pat ir vieno krašto ūki
nė gerovė verčia jas vieny
tis prieš pasiturintį. Tai
greitai paaiškėjo kaip Bonnoje susirinko 10 turtin
giausių laisvo pasaulių kraš
tų finansų ministeriai ir
ekspertai, pasidalinti nuo-

VYTAUTAS MESKAUSKAS
monėmis apie tarptautinę
piniginę situaciją.
Kad ją suprastumėm,
reikia atsiminti, jog II Pa
saulinio karo pabaigoje
57% % viso pasaulio aukso
buvo suplaukę į JAV, o kiti
kraštai daugiau ar mažiau
buvo likę griuvėsiuose. Kad
padaryti kokią nors tvarką,
1944 metais Bretton Woods,
N. H. susirinkę 45 valsty
bių atstovai sutarė, kad
auksas ir toliau palieka pa
lyginamas mastas tarp at
skirų kraštų valiutų, o ka
dangi jo nėra labai daug, jį
pakeičia doleris, kurio ver
tė garantuojama JAV paža
du dolerius, pristatytus už
sienio valstybių emisijos
bankų, pakeisti į auksą 35
dolerių už unciją kursu.
Kartu buvo sudarytas Tarp
tautinis Piniginis Fondas,
kurio nariai — jų dabar yra
111 — pasižadėjo be Fondo
leidimo nekeisti savo pini
gų vertės t. y. jo pakeitimo
į auksą ar dolerius santy
kio daugiau, kaip 1%.
čia pat reikia pastebėti,
kad ūkis žymiai greičiau
plečiasi negu didėja aukso
atsargos, todėl aukso neuž
tenka atlikti visoms trans
akcijom. Dėlto dabar mano
ma jį pakeisti 'popieriniu
auksu’ — tam tikrom ”special drawing rights”-iš Tarp
tautinio Piniginio Fondo,
kas atrodo galėtų kiek pa
dėti dabartinei santvarkai,
kuri visų nuomone yra at-

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS
TIKSLAI LIEKA NEPASIKEITĖ
ravimą tarp laisvame pa
saulyje gyvenančių lietuvių
ir Lietuvos pavergėjų.
Amerikos Lietuvių Tary
ba kooperuos su JAV val
džia, kuri nepripažįsta sve
timos valstybės smurto ak
to — Lietuvos įjungimo į
Sovietų Sąjungą ir koope
ruos su draugingomis kitų
tautybių organizacijomis.
Amerikos Lietuvių Tary
ba palaikys draugingus san
tykius su lietuvių veiks
niais, siekiančiais laisvės
lietuvių tautai, bet griežtai
kovos prieš subversivinį
Šie pagrindiniai ALT tik elementą, besiveržiantį .į lie
slai lieka nepasikeitę ir tuvių visuomenę.
šiandieną.
Sovietų Sąjunga, paver
gusi Lietuvą, laisvės jai ne
sugrąžins.
Iliuzijos, kad bolševikinis
despotizmas palaipsniui suliberalės ir sudemokratės,
nepasitvirtino. Tai parodė
š. m. rugpiūčio 21 d. sovie
tų karo jėgų įsiveržimas į
Čekoslovakiją ir jos laisvės
slopinimas.
Todėl kova dėl Lietuvos
išlaisvinimo bus tęsiama su
nemažesniu pasiryžimu ir
energija.

Amerikos Lietuvių. Tary
bos konferencija, 1968 m.
lapkričio 23 . d. susirinkusi
Chicagoje, Bismarcko vieš
butyje pareiškia, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba įsi
kūrusi 1940 metais, pasirin
ko savo uždavinį kovoti už
Lietuvos išlaisvinimą, ginti
lietuvių tautos reikalus, in
formuoti apie bolševikų da
romas skriaudas lietuvių
tautai JAV valdžią ir visuo
menę, kad jos padėtų lietu
viams nusikratyti komunis
tinės vergijos.

Amerikos Lietuvių Tary
ba stengsis ir toliau vieny
ti lietuvius kovai prieš Lie
tuvos pavergėjus — sovie
tinį imperializmą, infor
muos visuomenę, ypač jau
nimą, keldamas aikštėn ko
munistų piktadarybes ir
aiškins jo klastingumą.
Amerikos Lietuvių Tary
ba atmeta bet kokį kolobo-

gyvenusi ir neatitinka rea
lybei. Mat, kiekviena vy
riausybė nėra tiek susirū
pinusi išlaikyti savo pinigų
vertę, kiek palengvinti savo
piliečių gyvenimą, nors dėl
to ir prisieina kiek ’pasukčiauti’, spausdinti pinigus
be 'padengimo’, kuris ir be
to niekur nėra 100% %. Pa
grindinė kiekvienos infliaci
jos priežastis yra valstybės
išlaidų nesuderinimas su
pajamom. Bet jei biudžetą
subalansuosi, nebus reika
lingų sumų įvairiausiems
'ekstra’ reikalams ar jie bū
tų socialinės reformos ar...
karas Vietname.
Už tat kai Prancūzijos,
D. Britanijos ir JAV finan
sų ministeriai reikalavo,
kad vokiečiai padidintų sa
vo markės vertę ir tuo pa
čiu pabrangintų savo gami
nius pasaulinėje rinkoje, V.
Vokietijos ūkio ministeris
Schilleris aiškiai pabrėžė
JAV iždo sekretoriui Fowleriui: "Vienas dalykas tu
ri būti visai aiškus, ne mar
kė yra per mažai vertinana, bet doleris yra perverti
namas”. Fowleris į tai at
kirto: "Auksas yra saulė,
o doleris yra žemė. Toji su
kasi apie saulę ir atstumas
tarp jų nekinta”. ”Jei taip
— rezignavo Schilleris —
tai mes visi esame tik maži
satelitai paleisti iš Cape
Kennedy”. Tačiau tokios pa- •
žiūros nepaisant, Schilleris
ir jo kolega finansų minis
teris Franz-Josef Strauss,
remiami kanclerio Kiesingerio, griežtai atsisakė pa
aukštinti markės keitimo
santykį. Vietoje jie pasiūlė
apdėti savo eksportą mo
kesčiais, būtent, keturiais
nuošimčiais jo vertės, ir su
mažinti tiek pat muitus im
portui. Tai iš dalies atitiktų
pinigų vertės pakilimui 4
%.%. Sakau tik iš dalies,
nes užsienio valiuta gauna
ma ne tik už parduotas pre
kes, bet ir už vadinamus
"patarnavimus”, kurie ne
turėtų pabrangti.
Bet ir toks dalinas mar
kės pabranginimas yra di
delė auka iš vokiečių pusės,
bet ji buvo reikalinga, nes
šiandien nė vieno 'krašto
ūkis negali verstis tik pats
iš savęs, jis turi santykiauti
su kitų kraštų ūkiais, čia
pat reiktų pridurti, kad Vo
kietijos emisijos banko val
dyba markės vertės pakėli
mą laikė reikalingu ir neiš
vengiamu dalyku. Vyriau-

Vilniaus katedra, statyta XVIII amž., dabar paversta meno galerija ir priešais sena varpinė.

Neseniai mus pasiekė pa
tikimai autentiškas kreipisybė tačiau pasirinko kitą
kelią politiniais sumetimais
ir rado viso krašto pritari
mą.
”Jei mes turėtumėm tiek
streikų ir neramumų kaip
kiti — rašė Bild Zeitung, —
mes turėtumėm irgi prašyti
kitų pagalbos. Klausimas
tik iš ko? Jei mes turėtu
mėm tokią savižudišką pro
fesinių sąjungų sistemą
kaip britai, mūsų markė
sirgtų tuberkuliozu kaip
svaras. Jei mes turėtumėm
tiek daug neišspręstų socia
linių problemų kaip prancū
zai ir mes turėtumėm tiek
neramumų ir pragaištingų
maištų, kaip jie gegužės
mėnesį”.
Kas, žinoma, yra gryna
teisybė. Bet kaip ten būtų,
paskutinė piniginė krizė,
kuri toli gražu dar nėra vi
sai pasibaigusi, pakėlė vo
kiečių ūpą. Teisybę pasakė
ir generolas de Gaulle per
radiją (jis mano, kad jo
balsas įspūdingiau skamba,
kai jo paties nematai už tat
vengia televizijos) kreipda
mas krizės metu į savo tau
tą: "Prancūzės ir prancū
zai ! Tai kas atsitiko mūsų
pinigams dar kartą įrodė,
kad gyvenimas yra kova,
pasisekimas reikalauja pa
stangų ir kad pasijutimas
patenkintu reikalauja per
galės.” Praktiškai tai reiš
kė frankų išvežimo suvar
žymą.

— Kartok garsiai: ’Aš esu geros sveikatos ir nereikalingas poilsio’...

masis iš pavergtos Lietu
vos, pašaliečių nekontro
liuotu būdu perduotas ry
šium su Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50-ties
metų sukakties minėjimais.
Kreipimosi esmė išreikšta
šiais trimis raginimais lais
viesiems tautiečiams:
— Tikėkit ir Jūs taip,
kaip mes tėvynėj tikim, kad
Lietuva vėl bus laisva ir
nepriklausoma.
— Vyresniajai kartai
nykstant, ruoškit jaunimą,
kad būtų lietuviškas, kad
suprastų Lietuvos reikalus
ir juos gintų laisvame pa
saulyje.
— Darykit, ką galit pa
dėt mums mūsų sunkioj ko
voj prieš okupantą.
Šie žodžiai įspūdingi ne
savo naujumu, o priešingai,
— juose girdimu tapatingu
kartojimu to, kas lygiai
taip pat buvo jaučiama, ti
kima ir sakoma tada, kai
lietuvių tauta ištvermingai
stengėsi atsilaikyti prieš
vokiečių okupacijos slėgimą
ir rengėsi atstatyti sužlug
dytą Lietuvos nepriklauso
mybę. Tada veikusieji keli
o k u p a ntams priešinimosi
centrai ryžosi visas pogrindiškai kovai persitvarkiu
sias politines Lietuvos pa
jėgas sujungti. Dabar suėjo
jau 25-eri metai nuo to tam
saus, lietingo 1943 metų
lapkričio 25-tosios vakaro,

kada, pogrindžio keliais įgi
jęs tautos pasitikėjimą, su
sirinko pirmojo posėdžio
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Jis tapo
lietuvių tautos valios išraiš
ka ir neginčyta vadovybe, į
kurią tauta ėmė lygiuotis ir
kurios nurodymus ėmė sek
ti bei vykdyti.
Karo audrai pasisukus at
gal, vėl pasikeitė Lietuvos
okupantai ir kovos aplinky
bės. Kova buvo tapusi žiau
ri ir kruvina. Po eilės metų
ji buvo priversta nublėsti
be laimėjimo. Bet iš taria
mai nuslopintų pasipriešini
mo židinių į laisvę dar ir
dabar siunčiamas atsikreipimas liudija, kad tikėjimas
atgausima laisve ir būsima
Lietuvos nepriklausomybe
Lietuvoj nėra nei palaužtas,
nei nuslopintas.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, per
25-erius metus nesusvyra
vęs tame pačiame tikėjime,
gruodžio 7-8 d. bus savo sei
mo metiniuose bei sukaktuniuose posėdžiuose susirin
kęs dar labiau tame tikėji
me balso iš Lietuvos, sustip
rintas ir pasiryžęs tą per
tiek laiko nepakitus; tautos
troškimą ko plačiausiai
skelbti ir įmanomai uoliau
rūpintis iš jo kilusių ragini
mu bei pavedimu vykdymu.
(ELTA)

PRANCŪZIJA GYVAI DOMISI

LIETUVOS BYLA

VLIKo pirm. dr. j. K. Valiūnas

Lapkričio 21 d. Paryžiuje
Vliko pirmininkas dr. J. K.
Valiūnas, lydimas prof. J.
Baltrukaičio, buvo priimtas
Prancūzijos užsienių reika
lų ministerijos Vidurinės ir
Rytų Europos skyriaus di
rektoriaus.
Pasikalbėjimo metu buvo
paliesti ypač tą Europos da
lį liečiantieji tarptautinės
politikos klausimai. Ta pro
ga buvo patvirtinta, kad

Prancūzijos vyriausybės nu
sistatymas dėl Lietuvos ir
kitų Baltijos kraštų nėra
pasikeitęs, ir kad tų valsty
bių įjungimo į Sovietų Są
jungą nepripažinimas
ir bus išlaikytas.
Prancūzijos užsienių reikalų ministerija gyvai domisi Lietuvos nepriklauso
mybės byla ir Vyriausio
Lietuvos Išlaisvinimo Ko-i
miteto veikla.
(E)
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KALĖJIMAS IKI
GYVOS GALVOS...
Gražūs, šviesūs Volodino plaukai krito ant
grindų be triukšmo,kaip
sniegas. Jis pagavo vie
ną pluoštelį ir švelniai
palaikė pirštuose, jaus’damas kad su jais vis
ką nustoja gyvenime. Jis
prisiminė savo įsitikini
mą, kad paklusnumas ga
lės būti aiškinamas kaip
prisipažinimas
kaltu.
Jis buvo nutaręs priešin
tis, diskutuoti, reikalau
ti prokuroro, bet prieš
savo norą pasipriešini
mas silpnėjo. Jis jautė
abejingumą, kaip žmo
gus, mirštąs iš šalčio
sniege.
Kai nukirpo nuo gal
vos plaukus, kirpėjas lie
pė atsistoti ir pakelti
rankas. Nukirpo pažas
tyse plaukus...
Kirpėjui baigus darbą,
Volodinas paklausė, ar
galįs apsirengti, bet šis
nieko neatsakęs išėjo.
Šį kartą patyrimo pa
mokytas, Volodinas ne
siskubino rengtis. Kai
jau movėsi kelnes, nau
jas sargybinis pasiro
dė. Rankoj jis laikė kar
toninį lapelį.
— Jūsų pavardė?
— Volodinas, —
sakė nesipriešindamas,
nors iki vėmimo atsiboda tas begalinis kartoji
mas.
— Vardas ir tėvo var
das?
— Inokentijus Arteni
vič.
— Gimimo data?
— 1919 m.
— Gimimo vieta?
— Leningradas.
— Nusirenkit!
Volodinas, nesupras damas kas dedasi, dar
kartą pradėjo nusirengi
nėti. Dabar, rūbams
krentant ant grindų, jis
nebesijaudino. Sargybi
nis pradėjo atidžiai ap
žiūrinėti Volodiną ir žy
mėjosi savo kartone.
Paskui išėjo, Volodinas
atsisėdo ant taburetės
negalvodamas rengtis.
Šį kartą durys iš naujo
atsidarė ir kambarin įė
jo stambi moteris, bal
tame chalate. Ji buvo
arogantiškos laikyse
nos. Volodinas buvo nu
stebintas ir bandė savo
nuogumą prisidengti, bet
moteris paniekinančiai
žvilgterėjusi, paklausė:
— Ar turite utėlių?
— Aš esu diploma
tas, — atsakė Volodi
nas įsižeidęs.
— Tai kas? Kuo nori
te skųstis?
— Kodėl mane areš
tavo? Duokit man per
skaityti arešto nutari-

NELEISKIM IŠNYKTI PHILAPEIPHIJOS

ALEKSANDRAS SOLZENICINAS

mą. Kur prokuroras? —
pasakė greitai Volodinas
atgydamas.
— Niekas to jūsų ne
klausia, — atsakė mo
teris suraukdama anta
kius. — Ar jūs sirgote
venerine liga?
— Ką?
— Ar sirgote veneri
nėm ligom? Ar turėjote
raupsus. Ar sirgote džio-,
va?
Ir apsisukusi išėjo ne
laukdama net atsakymo.
Dabar įėjo pirmasis sar
gybinis.

— Stot! Stot! — iš
girdo sargybinio įsaky
mą.
— Ir jei aš noriu mie
goti? —' paklausė Vo
lodinas.
— Draudžiama miegoti, — atsakė sargybi
nis.
Už minutės vėl atsidarė durys ir pasi
rodė naujas sargybinis
baltame chalate.
— Jūsų pavardė?
— Volodinas.
— Pasiimkit savo daik
tus.

■f

— Kas jums leido? Aš dar neareštuotas!

— Kodėl jūs nesiren
giate? Apsirenkit grei
tai!

Volodinas pakėlė nuo
žemės paltą ir nusekė
svyruodamas sargybinį.
Jis buvo tiek išvargęs,
kad buvo pasiruošęs iš
sitiesti koridoriuje ant
grindų. Jį nuvedė į pirtį
ir liepė paimti dušą. Vo
lodinas buvo pripratęs
prie vonios su veidro
džiais, čia gi buvo ne
švarios medinės sienos,
prie kurių baisu buvo
prisiliesti. Po to jam da
vė kalinio baltinius, ku
rie buvo jam per dideli,
bet atsisakė pakeisti,
nes jis jau sutepė, ban
dydamas užsidėti. Po to
vėl grąžino kambarėlin,
kur neleido rankom pasi
remti galvos. Čia jam
išdavė atimtų daiktų ir pi=
nigų pakvitavimą ir po
kelių minučių pasirodęs
naujas sargybinis vėl
pradėjo klausinėti pavar
dę, vardą, gimimo da
tą ir išsivedė su savimi.
Šį kartą nuvedė į kamba
rį, kur jį nufotografavo
iš priekio ir šono, paė
mė pirštų nuospaudas ir
surašė į klausimų lapą
visas jo biografines ži
nias.

Tai nebuvo taip leng
va ir jis paliko vienas.
Volodinas skubėjo apsi
rengti, ieškodamas būdų
kaip išlaikyti kelnes be
petnešų ir diržo. Jis pa
galvojo ir rado atsaky
mą, kaip ir milijonai kie
tų kalinių prieš jį, susi
rišti kelnes batų šiūreliais. Bet tik dabar pa
matė, kad nuo šniūrelių
nutraukė metalinius ga
lus. Jis nežinojo jogLubiankoj bijojo, kad ka
liniai su tais batų šniū
relių metaliniais galais
neišpiautų langų grotus.
Baigus rengtis, sargybi
nis atidarė duris ir lie
pė jam rankas sudėjus
už nugaros, eiti įpriekį. Koridoriuje išmatavo jo ūgį ir vėl užrakino mažame kambarėly,
kur negalima buvo apsi
sukti. Volodinas išvar
gintas norėjo tik mie
goti. Jis atsisėdo ant ta
buretės ir parėmė gal
vą ranka. Bet jam nelei
do šioj padėty pasilikti.
— Stot! — sušuko sar.
Dėdamas pirštų nuo
gybinis.
Volodinas vos vos pa spaudas, Volodinas ant
kortelės
perskaitė:
judino antakius.

LIETUVIlį CHORUI
Ilgą metų laiką vei
kęs su nežymiais bei ma
žais sutrikimais Philadelphijos lietuvių tauti
nio ansamblio choras,
praeitą pavasarį pasiva
dinęs Philadelphi jos lie
tuvių VILTIES choru,
paskutiniu metu buvo
kiek pritilęs. Tam būta
įvairių priežasči^kurias beveik atrastume ir
kitur besireiškiančiuose
lietuviškų chorų viene
tuose, gal tik su ta išim
timi, kad čia Vilties cho
ro dirigentas L. Kauli
nis buvo savo sveikata
kiek sunegalavęs.
Dabar po ilgesnių
"atostogų", vėl sklinda
žinios, kad gruodžio 8
d. Šv. Andriejaus para
pijos salėje renkasi cho
ras ir čia bus aptaria
ma jo tolimesnė veik
la, kad sustiprėjęs cho
ro vadovas L. Kaulinis
ryžtąsi tęsti lietuviškos
dainos puoselėjimo dar
bą. Dirigentas L. Kauli
nis dabar stato ir sąly
gas. Turi susidaryti di*
desnis choristų skaičius
ir daugiau susidomėti
vietos lietuviškoji vi
suomenė. Tuo reikalu
Muzikos Žiniose Nr. 2
(181) jis taip pasisako:
"choro išlaikymas pa
liktas choro vadovo ir
keletos entuziastų ran
kose. Nė bendruomenė,
nė pajėgesnės organiza
cijos dėl to galvos ne
skaudino. Jie susitvar
kys patys — tvirtinda
vo, pamiršdami, kad cho
ro stiprumas ir pajėgu
mas yra kolonijos lietu*
viško susipratimo, gy
vumo ir patriotizmo veid
rodis. Daugiau dėmesio
kreipiama į savo asme
ninius, šeimyninius bei
egoistinius reikalus. Tą
perduodant ir mūsų vai
kams".
Taigi, kaip matome pasakyta daug karčios tie
sos ir, jeigu tas mūsų
plačios visuomenės bus
išgirsta, galima tikėtis
tolimesnių Philadelphijo-

"Inokentijus Artenivič
Volodinas, gimęs 1919 m.
Leningrade". Ir viršuje
riebiom raidėm buvo už
rašyta: "Kalėjimas iki
gyvos galvos".
Skaitydamas tai Volo
dinas jautė šiurpą. Tai
buvo kažkas nežmoniš- ka. Vėliau jam leido nu
simazgoti rankas. Ir jis
nesuprato, kodėl jam lie
pė pirma paimti dušą,
o vėliau pirštus sutepti
dažais. Bet jis ir nesi
stengė galvoti. Prieš
akis vis tebestovėjo už
rašas: "Kalėjimas iki gy
vos galvos".

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2334 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.

Juozas Bubelis

je lietuviškos dainos
skambėjimu.
Noras, kad visuomenė
remtų choro išsilaiky
mą, o tėvai savo pri
augančiai kartai įkvėp
tų meilę lietuviškai dai
nai, tai tokį .troškimą par
vertus tikrove — visur
chorai žydėtų. Tą pat ga
lėtume pasakyti ir apie
kitų meniškų apraiškų
gyvesnį suklestėjimą,
kaipo tautiniai mūsų kul“
tūrinio
individualumo
įrodymą. Iš savo gimto
jo krašto Lietuvos gal
tik trupinius medžiagi
nio turto atsigabenome,
bet atsivežėme daug
dvasinio turto. Tą tur
tą privalome ne tik sau-goti, bet ir su svetima
aplinka rungtis už jo
vertybių išlaikymą.Lengvapėdiškai pasitraukus,
— pasiliekant vien žiū
rovo vaidmeny, reiškia
asmeninę kapituliaciją,
o tėvynei — neužtar
nautą nuoskaudą. Nežiū
rint spragų bei silpny
bių per pastaruosius tris
dešimtmečius padaryta
gana daug lietuvybės iš
likimo srityje. Ir nuo to
nebuvo nė kiek atsiliku
si ir Philadelphijos lie
tuvių kolonijoje kultūri
nė veikla. Tačiau dabar
tie reikalai yra kiek pa
blogėję ir todėl viso
mis galimomis priemo
nėmis ir talka skubina
ma juos reikiamai tai
syti. Vilties choran turi
ateiti kaip galima dau
giau dainininkų, nes jų
nesulaukus būtų tikra
nelaimė.
Jei bus sudarytas, pa
gal L. Kaulinio sąlygas
atitinkamo skaičiaus dai
nininkų choras, tai vi
suomenė turėtų susirū
pinti jo išlaikymu (saky
sime, nors taip kaip
Bendruomenės Balso lie
tuviškos radijo valandos
išlaikymo
pavyzdžiu,
kur juo visuotinai rūpi
namasi), beto choras ne
turėtų būti dvilypis t.y.
pasaulietiškai - bažny
tinis, o tik grynai sau
pasiėmęs tikslą puose
lėti lietuvišką dainą.
Kai jis buvo sudėtinis,
tai jau matėme kas iš jo
išėjo: ir daina ir gies
mė kartu nutrūko.
Vilties choras galėtų
per iškilmingesnes šven
tes Šv. Andriejaus baž
nyčioje pagiedoti, bet vi
są kitą paliekant vargo
nininkui V. Matoniui tvar
kytis.
Kad Philadelphi jos lie tuvių kolonijoje būta ar
yra šio bei to nesklandaus neverta sielvartau-

ti, juk, visais keliais dul
kės dulka. Ta pačia pro
ga verta priminti, kad
Čia ir lietuvių tautinių
šokių grupė nestovi tvir.
tame kely, tad ir čia bū
tų ne prošalį, kad susi
rūpintų mūsų bendruo
meniniai šulai ir gal ir
ją perimtų savon globon
ar tvirton priežiūron.
Manyčiau, kad labai bū
tų naudinga chorui ir
tautinių šokių grupei me>
niškų apraiškų šakom
prigydytom prie LB Philadelphijos
apylinkės
kamino. įvyktų vienų su
kitais gražus' bendra
darbiavimas.
Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ
MA1NTENANCE. Man for metai melting shop< Extenaive machine repair
exper., is Essential. Routine electrical
repair exper. is desirable. Gas and
are welding exper. Is essential. Current Dearborn location will movė to
new faciiity in Plymouth Twp. in
Feb.
1969.
Howmet Corp.
Metai
Products Div., 5320 Oakman Blvd.,
Dearborn, Mich. Call 313-581-7200.
An Equal Opportunity Employer
(114-120)

MEDICAL TECHNOLOGIST
ASCP preferred positions open.
Full and part-time. Experienced
All shifts. Apply: Personnel Of
fice, Ingham Medical Hospital,
401 W. Greenlawn, Lansing, Mi
chigan.
(114-121)
MOLDERS, COREMAKERS. LABORERS at graj' iron foundry established
1920. New contract offers substanlial
wage inereases, company paid insur
ance and improved pension. Plantwide incefilive. Apply in person.
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY,
Milan, Michigan 48160.
(115-124)

EXCELLENT
OPPORTUNITY
For Ex-Servicemen
Many Fringe Benefits
Sniall Plant. Steady Work

PRINTER
For offset letter*press and typesetting

DIE-CUTTER
For Heidelberg-platen. Mehle vertical
V-50

HANDYMAN
Light assembly work, fabricating
signs, decor, framing, etc.

SHAW & SLAVSKY, INC.
13821 Elmira, Detroit, Mich.

(117-118)

ELECTRONICS
COMMUNICATIONS
Career opporlunities in the communication industry.
OPENINGS IN DETROIT

An excellent career opportunity
and fulure for high school graduates and ex-servicemen. Experience in electronics is desirable,
bul not necessary. An appealing,
challenging job wilh good oppor
tunity for advancemenl. Liberal
bcnefit plan includes holidays,
vacations, tuilion reimbursemcnt,
medical and pension pi a n.s.
For Appointment call
313-393-3163

American Telephone
& Telegraph Co.
1365 CASS AVĖ.
DETROIT, MICH.
An Equa|-Opportunity Employer
(I18-119)
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Prieškalėdinis
pasiruošimas
Praėjusią savaitę vieną
dieną įprastame šio krašto
skubėjime ir nesiliaujančia
me mašinų ūžesy staiga vis
kas sustojo ir nutilo. Dir
bantieji gavo laisvą dieną,
kad mintimi susikauptų, o
širdyse reikštų gilią padė
ką Aukščiausiajam ir šiam
kraštui už gėrybes, kurio
mis taip gausiai ir prieina
mai galime naudotis. At
šventėme padėkos dieną.
Laikraščiai, televizija ir ra
dijas priminė pirmųjų pilgrimų vargingą kūrimąsi ir
nepaprastą džiaugsmą, ka
da jie prieš daugiau nei tris
šimtus metų galėjo pirmąjį
kartą pasidžiaugti skaniais
savo kieto darbo vaisiais.
Visada daug daugiau
branginama, kas nelengvai
pasiekiama. Daugelis da
bartinių šio krašto gyvento
jų, neišskiriant ir mūsiškių,
nebeišgyvenome anų pir
mųjų pilgrimų sunkumų ir
nepriteklių. Tiesa, atitrūki
mas nuo savo gimtojo kraš
to ir kūrimasis naujame,
daugeliu atžvilgiu svetima
me niekada ir niekam ne
buvo paprastas ir lengvas.
Nesudarėme išimties ir
mes. Tačiau kada palygina
me save su visais kitais
bendro likimo draugais, ku
riuos priglaudė vidurinės ir
pietinės Amerikos, Austra
lijos ir net Europos kraštai,
kada skaitome laiškus apie
jų gyvenimo sąlygas, nelei
džiančias net svajoti apie
tai, ką mes turime ir galime
pasiekti, daug šviesesnėmis
spalvomis nusidažo toji ša
lis, kurioje praėjusią savai
tę atšventėme padėkos die
ną.
Padėkos diena šiame
krašte reikšminga dar ir ki
tu atžvilgiu. Su ja papras
tai pradedamas kalėdinis
metas. Aikštėse, gatvėse ir
prekyviečių vitrinose užsi
dega įvairiaspalvės liepsne
lės, o įmantriausi skatini
mo šūkiai graudena pirkė
jus, kad jie imtų ir neštų
kokias tik širdis pageidauja
gėrybes ir Kalėdų švenčių
proga dovanotų savo arti
miesiems. Imk dabar, be
veik dovanai, nuolaidos di
džiausios, sutaupymas už

tikrintas, net procentais ap
skaičiuotas, o sumokėsi vė
liau. Tai visiškai natūralu.
Juk ir Lietuvoje vieni vyk
davo į atlaidus pasimelsti, o
kiti patarnauti ir pasipel
nyti.
Bet šiame prieškalėdinia
me gundyme labai svarbu
išsilaikyti n e p a s i metus,
kaip dažnas čiabuvis pasi
meta, o po švenčių čiaudydamas moka sąskaitas už
niekniekius, dažniausiai an
traeilio reikalingumo ir tre
čiaeilės kokybės prekes, ku
rių neturėdamas nei jis nei
jo apdovanoti artimieji nie
ko nebūtų pasigedę. Mūsų
žmonės, gyvenime juoda ir
balta matę, šilta ir šalta pa
tyrę, gal ir nereikalingi
įspėjimo, kad būtų atsargūs
su kalėdiniais gundymais.
Jie, kaip jaučiame ir paste
bime, dažnai yra santūrūs,
kartais net perdaug. Bet ir
čia nederėtų mestis į kraš
tutinumą.
šventės, ypatingai Kalė
dos, kaip jas kas bevertin
tų, vis dėlto lieka šventės.
Jeigu jau jų proga nebekasdieniškai nenusiteik s i m e,
jeigu jau jų metu savo arti
majam ar artimiesiems ne
pasistengsime suteikti pradžiuginan č i o s akimirkos,
kada gi bepadarysime? Ko
dėl nepasekti įsidėmėtinu
kan. Juozo Tumo-Vaižganto
posakiu: kitiems laimės be
siekdamas, aš pats pasijau
čiau laimingas? Ii- čia, įsi
traukiant į prieškalėdinį pa
siruošimą, norėtųsi, kad ta
sai pasiruošimas kartu
reikštų ir vaižgantiškai
šventišką dvasios pokylį.
Pirmoje eilėje prisiminkime
tėvynėje ir raudonojoje
tremtyje bevargstan č i u s.
Nors' savo siuntiniais jų ne
išlaikysime, bet juos pa
siuntę jausime šventišką
sąžinės ramybę, kad nors
kiek jų vargo naštą paleng
vinome. Toliau, tenesudreba ranka, kai savo duoklę
vienokia ar kitokia forma
atiduosime Balfui, spaudai,
bažnyčiai, mokyklai ir ki
toms institucijoms, kurios
dirba šventą lietuvybės gai
vinimo ir ugdymo darbą. Ir
jeigu savo artimiesiems do-

to ir aukos taip labai
reikalingų savybių, ku
TRIJŲ GENERACIJŲ POSĖDIS
rios šį atvirų širdžių pa
Lapkričio mėn. 22 d. su JAV-ių žeme ir ap sirinktą šūkį apvainikuo
"Margučio" radijo pa linkos apystovom. Ir ne tų gražiais sutelktinio
talpų prieglobstyje įvyko žiūrint į tai, kad jų vei darbo ir kūrybos žie
Korp! Neo-Lithuaniavy dus puošia dar tik jau dais.
riausios valdybos, Lie natvės rytmečio pir
Dviejų valandų darbo
tuvių Tautinio Akademi mieji spinduliai ir jų
nio Sambūrio ir Korp! dvasios vidinis džiaugs posėdis prabėgo, kaip
Neo-Lithuania Chicagos mas trykšta jaunystės koks jaukus pasilinksmi
padalinio bendras valdy jėgos ir drąsos polė nimas šokių salėj.Pagal
bų posėdis. Be Korp! kiais, bet šiame atsitiki jaunųjų kolegų pageida
Neo-Lithuania vyr. val me jie sugebėjo rasti vimą sutarta artimoje
dybos pirmininko Alg. su vyresniaisiais kole ateityje vėl sukviesti šių
Modesto, LTA Sambūrio gom visoms kilusioms trijų generacijų pasikal
valdybos pirmininko Ka problemoms tinkamus bėjimą, kuris savo są
zio Kasakaičio ir Korp! sprendimus ir gerai iš moningom ir subrendu
Neo-Lithuania Chicagos mąstytus atsakymus. Ir siom mintim prisidėtų
padalinio valdybos pir joks abejonių šešėlis ne prie ištikimybės lietuvių
mininko Ed. Modestavi- temdė idealo Pro Patria tautai ugdymo.
(ia)
čiaus dar dalyvavo visų garbės ir kilnumo, ryžtrijų valdybų beveik vi
si nariai.
Be jauniems žmonėms
būtinai reikalingų ir na
Tokios parodos rengimo kiek galima plačiau, paro
tūralių pasilinksminimų
pramogų svarstyta taip klausimą prieš kelis metus dyti į Sovietinės Rusijos
pat ir aktualūs mūsų tau savo iniciatyva iškėlė ir pa vergiją patekusios tautos
tiniai ir kultūriniai rei rengiamuosius darbus pra p e r g y venimus, okupanto
kalai. Aptarta aktualiau dėjo grupė privačių asme žiaurumus, vykdomą tautos
sia pasilinksminimo pro nų: dail. Adomas Varnas, naikinimą ir išaiškinti skel
blema, — 1969 Naujųjų Zenonas Kolba, Domas Va- biamą netiesą, šalia to iš
Leonas Prapuolenis, kelti lietuvių tautos kovą už
Metų sutikimo bėgamie lėnas,
Jonas Jasaitis, Jonas Kark laisvę.
ji reikalai, tikriau sa linis, Juozas Skorupskas ir
Turinys gana įvairus. Pa
kant ūkiniai ir piniginiai kt.
rodoje matysime kankinimų
rūpesčiai. Trumpai pa
1968 m. pavasarį, inicia kameras ir priemones, trė
liestas 1969 m. vasario toriams kreipiantis, paro mimui parengtus vagonus,
16 dienos akto paminėji dos rengimą perėmė Ameri ištremtųjų gyvenimą ir ka
mo klausimas. Laimingu kos Lietuvių Tarybos val pinynus Sibire, o taip pat
sutapimo būdu išspręs dyba. Buvę iniciatoriai su Rainiuose, Pravieniškiuose
tas dar visiems JAV lie tiko vykdyti parodos rengi ir kitose Lietuvos vietovėse
tuviams negirdėto prele mo darbus ir veikti prie nukankintų ir nužudytų
gento suradimas. Su di Amerikos Lietuvių Tarybos nuotraukas kaip ir Korėjo
deliu dėmesiu svarsty kaip komisija lietuvių tau je komunistų išžudytų ame
tas Stefanijos Rūkienės tos genocido parodai rengti. rikiečių belaisvių kapus.
Parodos tikslas yra: Lais Matysime riedančius vergi
knygos: "VergijosKryžvojo
Pasaulio gyventojams, ją nešančius tankus į Lie
keliuose"
pristatymo
programos sudarymas.
Teigiamai
pasisakyta
dėl Korp! Neo-Lithuania
ir Žemės Ūkio Akade- JAU GAUNAMA DIRVOJE!
mijos, Dotnuvoje Korp!
Jaunoji Lietuva garbės
nario kanauninko Juozo
Tumo-Vaižganto 100 me
tų gimimo sukakties mi
nėjimo. Atvirai ir bran
džiai pasikeista minti
mis dėl ateities akade
minių gretų darbo sugyvinimo ir sklandesnio
bendradarbiavimo būdų
ir priemonių pritaikymo
metodų.
Stebint iš šalies bu
vo galima jausti ir su
dideliu malonumu pažy
mėti, kaip darniai gre
ta 60 metų slenkstį per
žengusių akademikų su
kolegiška rimtimi spren
dė gyvybinius akademi
nio gyvenimo ir mūsų vi
suomeninio
gyvenimo
tautinius poreikius tie
jaunieji kolegos-ės, ku
rie savo kilme ir gyve
nimo būdu yra suaugę

Lietuviiį tautos žudymo paroda

vanėles pirkdami, naudosi
mės savo lietuvių prekybi
ninkų patarnavimu, kurį at
likę jie savo ruožtu lietuviš
kąjį reikalą paremti taip
pat neatsisako, ramia šir
dimi galėsime artintis prie
kalėdinių žiburių įžiebimo
nors ir ne savo gimtojoje
padangėje.
(d)

tuvą ir į Čekoslovakiją. Ma
tysime nuo vergijos išsigel
bėjimo beieškančius, tarp
jų iš savo tėvo sukurtos
valstybinės santvarkos iš
bėgusią Stalino dukterį
Svetlaną.
D o k u m e ntų rinkinyje
skaitysime Stalino-Hitlerio
sutartį 1939, genocido pla
no Lietuvoje autoriaus De
kanozovo instrukcijas ir
Beri jos paruoštą įsakymą
Nr. 001223, kuriuo buvo nu
matyta likviduoti 700 tūks
tančių asmenų, kaip antisovietinį elementą Lietuvoje,
šalia jų rasime Paleckio
ranka pasirašyto raštą, ku
riuo įsakoma išvežti į Sibi
rą Lietuvos teisėtą ministerį pirmininką Merkį ir ministerį Urbšį.
Parodoje taip pat pavaiz
duotas ir ekonominis Sovie
tinės Rusijos vergijoje
esančių žmonių gyvenimas.
Brėžiniais ir skaičiais at
vaizduotas valdančiųjų kla
sės gerbūvis ir valdomųjų
vargas. Neužmiršta ir reli
ginė sritis.
Parodoje Lietuvoje buvę
ir dabar tebevykdomi įvy
kiai, suderinti su dabarti
niais įvykiais, kuriuos vyk
do komunistai kituose kraš
tuose šiandien. Tuo būdu
paroda nėra vien praeities
kalba kalbanti, bet aktuali
ir suprantama šiandieni
niams laikams.
žodžiu, parodoje stengia
masi atvaizduoti Sovietinės
Rusijos okupacijoje esan
čios lietuvių tautos gyveni
mą tokiu, koks jis yra tik
rovėje ir tai yra atsakymas
į pačių okupantų ir jiems
parsidavusių lietuvių sklei
džiamą melą.
Paroda bus atidaryta Chi
cagoje, galbūt, dar šiais me
tais. Vėliau bus kilnojama į
kitas vietoves tiek JAV tiek
ir kitur.

BOSTON
VASYLIONO
LIETUVIŠKOS MUZIKOS
REČITALIS

Sekmadienį, gruodžio 15
dieną, 3 vai. p. p. Jordan
Hali salėje, Bostone, įvyks
penktasis Vasyliūnų serijos
lietuviškosios muzikos re
čitalis. šio rečitalio progra
ma skirta styginiam kvar
tetui, būtent, bus atliekami
keturi Juliaus Gaidelio
kvartetai. Tai bene pirmą
kartą istorijoje lietuviškie
ji kvartetai išvys rampos
šviesą tokiu mastu. Iš Va
syliūnų dalyvaus tik smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas, kiti trys bus amerikie
čiai — smuikininkė ponia
Ruth Curwen, violistė ponia
Jean Comstock ir violonče
listas Myron Schwager, visi
trys muzikų unijos nariai.
Koncerto sąmata siekia
1100 dolerių, todėl visuome
nės parama atsilankymu la
bai laukiama. Bilietų kainos
po 3 ir po 2 dolerius. Bet
ypatingai visuomenei reko
menduotina nepraleisti ne
pakartojamos progos išgirs
ti savo kompozitoriaus visą
eilę veikalų.

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, įsigykime ją dovanoti savo arti
miesiems čia ir užsienyje. Skaudžiai išgyventa, vaizdžių
ir lengvu stiliumi parašyta Stefanijos Rūkienės* knyga, TORONTO
be abejo, bus daugiausiai ir plačiausiai skaitoma. Ji bus
• Toronto Lietuvių Mote
geriausia ir kalėdinė dovana, štai jos užsakymo pavyzdys:
rų organizacinė sueiga įvy
kusi lapkričio 20 d., Gen.
Konsulo ir ponios žmuidziDIRVA
6907 Superior Avė.
196. .. m.......................... d. nų name aptarė visą eilę su
klubo veikla susijusių rei
Cleveland, Ohio 44103
kalų ir išsirinko valdybą
Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
šios sudėties: Emilija Jur
kevičienė — pirm., Elzė
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose"
Jankutė — vicepirm., Gra
(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
žina Balsienė — sekr., Jani
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”
na Pacevičienė — ižd. ir
(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Vladislava šližienė — pa
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino
rengimų ir propogandos va
Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.
dovė.
Mano adresas: .......................................................................
(pavardė ir vardas)
.................. -.........

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

Sydney lietuviai studentai savo tradiciniame "Initium semestri" baliuje,

Vilkaičių nuotrauka

1

. ...................
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BRONYS RAILA

NEPASITIKĖJIMAS SAVAISIAIS
Praėjusią žiemą Los Angeles Santaros-Švie
sos padalinio pobūvyje Santa Monikoje Stasys Žy
mantas (taip pat teisininkas, buvęs Vilniaus Uni
versiteto teisės profesorius) buvo pakviestas pas
kaitai, - aišku, ne apie ką kitą, kaip tik apie bend
ravimą su kraštu. Aptaręs Lietuvos ir tarptautinę
situaciją, jis kritiškai peržvelgė išeivijos santykių
su lietuvių tauta sopulius,- plačiau apibūdindamas
defetistinio ir rezistencinio bendravimo būdus ir
išeivijos apsnūdimą, net įmigimą tokiam bendravi
mui, kuris galėtų būti abipusiškai reikšmingas, tei
giamas ir kūrybiškas.
Po paskaitos per diskusijas vienas iš vyresnio
amžiaus dalyvių iškėlė klausimą. Okupanto agen
tai Amerikoje silpnina mūsų vienybę, jie ir visokie
bendradarbiautojai ardo mūsų laisvės kovos frontą,
jie žlugdo mūsų pasipriešinimo dvasią, - kas dary
ti?... Suglaudžlant, Žymantas atsakė maždaug taip:Kas gali susilpninti jūsų ar mano dvasią, jeigu
mes esam ar bent jaučiamės stiprūs? Kas gali su
griauti mūsų "frontą", jeigu mes patys dar esam
kieti Nepriklausomybės siekimu ir jos laimėjimo
tikėjimu? Ar kelios dešimtys diversantų gali su
žlugdyti mūsų vienybę, jeigu mes patys tikrai būsi
me vieningi ir savo dvasioje nesužlugsime?...
Klausimas buvo "užminuotas" dabar jau ma
dingu pasiteisinimu, suverčiant kaltę kitiems už mū
sų pačių silpnėjimą bei neįgalėjimą. Tai nuodėmių
atpirkimo ožio skerdimas už savo pačių sukiužimą ir nenorą vis vargintis Nepriklausomybės at
statymo tikėjimu, būti tikrai laisvės kovų "fronte",
kovoti - arba bent paremti tos kovos aparatūrą
tokia auka, kurios būtų gaila, dėl kurios kišenė
skaudėtų.

Iš ofenzyvos į defenzyvcj
Vyresnieji dar galėtų nebūti pamiršę, kad oku
pantas ir jo lietuviški pakalikai 1944-54 metų lai
kotarpyje "suklaidintai" išeivijai ir pabėgėlijai ne
siūlė nei politinio, nei kultūrinio "bendradarbiavi
mo". Nebuvo nei privatinio turizmo, nei organizuo
tų ekskursijų, tik kvietimas pabėgėliams grįžti į
NKVD pastogę, - kartais kai kur smurto ar pagro
bimų keliu, kaip Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedi
joje. Geležinė uždanga buvo beveik aklinai nuleis
ta ir pralendama tik kraujo aukomis. Buvo tam
savanorių. Pabėgėliai skelbė laisvės kovos šū
kius, o dešimtys tūkstančių tautiečių tėvynėje ko
vojo laisvės kare.
Po dešimtmečio padėtis pasikeitė. Okupantas
sunaikino laisvės kovotojus, pakirto ir rezistenci
nį pogrindį. Išeivija gi laužė geležinę uždangą tik
cenzūruojamais laiškais, siuntiniais (už kuriuos su
mokama milijonai muito rinkliavų Rusijai), kartais
išmaldautomis radijo transliacijomis. Sutriuškinęs
laisvės froną tėvynėje, stabilizavęs padėtį, virškin
damas auką, iš užsienio girdėdamas tik žodinės ko
vos šūkius, rezoliucijas ir straipsnius bei prakal
bas, okupantas pakėlė uždangą, pradėjo turizmą ir
ryšių propagandą, sustiprindamas, anot K. Drungos, išeivijos smulkinimą, arba tiksliau sakant mulkinimą. Per pirmą dešimtmetį po karo lietuvių
laisvės frontas tėvynėje ir užsienyje buvo ofensyvoje, o maskolinis bolševizmas defensyvoje. Po
dešimtmečio anas jau galėjo pereiti į atvirą, ne
maskuotą, cinišką ofensyvą, kai mes išeivijoje at
sidūrėme defensyvoje.
Jeigu buvome ir esame stiprūs, jeigu norime
kovoti, jeigu turime ir nebijome ką priešui pasaky
ti, jeigu galime atakas atremti ir jam padaryti nau
jų nuostolių, o savuosiusbent moraliai sustiprinti, tai kodėl užėmėm tokią negatyvinę poziciją, kodėl
iš anksto reiškiame nepasitikėjimą savo tautiečiais
tėvynėje ir čia, jog jie dar daugiau išduos, negu bu
vo išduota, ir kad jei mes tik leisimės į šios tegu
truputį ir avantiūriškos akistatos sūkurius, tai ne
lietuvių laisvės bylai padėsime, o ją galutinai pra
žudysime ir pripažinsime Lietuvą Rusijai?
Jeigu mes savo tautinės bendruomenės bro
liais nebegalime pasitikėti ir laikome, kad jie spar.
čiai silpsta Vasario 16 Akto negerbimu, jeigu įta
riame, kad jie tik tyko išduoti lietuvių tautos inte
resus ir sąmoningai ar iš kvailumo nerte neria vo
ratinklius, kaip greičiau pripažinti sovietinės Lie
tuvos aneksiją Sovietų Rusijai, - tai mes jau užantspauduojam išeivijos bankrotą ir būtų gal ge
riau, nebekalbėti apie žūtbūtinę kovą už laisvę, nes
tokių armijų į kovą negalės ir nesutiks vesti ne tik
generolai, bet ir rimti puskarininkiai.
Teisė ir iliuzijos

listui būtų pravartus ne tik elementarinis, bet ir
kiek gilesnis intelektualumas, kai užsimojama
spręsti pačius komplikuočiausius didžios reikš
mės tautos, jos politikos ir teisės dalykus.
Jo kai kurie elementariniai principai, juos
atsiėjus nuo tikrovės, būtų teisingi, ir pravedimas
skirtumo tarp šalies okupacijos ir jos aneksijos
sąvokų nėra labai painus uždavinys net ir nespecialistui. Manyčiau, psichologiškai yra net geriau,
jei lietuviai daugiau griebiasi okupacijos, o ne so
vietams pageidautinos aneksijos termino. Ta min
tis reiškia ir vis primena, kad Lietuva yra sveti
mųjų užimta, o ne svetimai valstybei prijungta ar
prie jos savanoriškai prisijungusi, - nors kai oku
pacija labai ilgai užtrunka, praktiniame gyvenime
ji turi polinkio įsisenėti ir pradeda nebesiskirti
nuo aneksijos.
Baltijos valstybių aneksijos pripažinimas So
vietų Rusijai, žinoma, dar reikalingas tarptautinio
formalaus pripažinimo, kurio ji dar neišgavo, nors
nuolat siekė. Bet kad tos agresijos padaryta žaiz
da tarptautinei bendruomenei Rusiją, anot Vaitie
kūno, labai kamuotų ir ji, negalėdama pati tos žaiz
dos užgydyti, jaustų nuolatinį nerimą ir spaudimą
smurtą atitaisyti, - tai yra Vaitiekūno švelni ro
mantika ir graudi iliuzija. Laikyčiau net, kad to
kiomis iliuzijomis vargu tikslinga įtaigoti mūsų
išeiviją. Baltijos valstybes Rusija laiko ir laikys
savo "teisėtu" grobiu, kol nebus vienu ar kitu bū
du sugriauta Kremliaus kolonijinė imperija, po ko
visos pavergtos tautos turės dar vieną progą at
siekti laisvės ir valstybinės nepriklausomybės, jei
gu jos to tvirtai norės ir pajėgs.

Pasakos apie "pripažinėjus”
Tačiau kiti V. Vaitiekūno įrodinėjimai, kad už
sienio lietuviai savo neatsargiais santykiais su oku
puotu kraštu, jo įstaigomis ir tautiečiais, savo ne
tikslinga, negarbinga, naivia ar ir kvaila laikysena
gali pripažinti rusišką Lietuvos aneksiją ir tuo galu
tinai sunaikinti stambią teisės galią Lietuvos lais
vės byloja, yra grynas nesusipratimas ir "nusikal
tėlių" ieškojimas iš anksto, kas dabar pas mus taip
įprasta.
Tos užsienio valstybės, kurios ligšiol įsakmiai
nepripažįsta Lietuvos aneksijos, tam turi savų su
metimų - politinių, diplomatinių, gal kiek moralinių
ideologinių, paradinių (jog gina tautų laisvo apsi
sprendimo teisės principą). Šiaip jos tarptautiniuose
santykiuose dažniausiai laikydavosi ir laikosi prag
matinio požiūrio jei ne iš karto, tai palaipsniui
pripažinti tai, kas yra gyvenime. O ko gyvenime
nėra ar nebėra, tas ilgainiui dilsta ir pozityvio
je teisėje. Beje, jau ir šiandien Lietuvos aneksijos
nepripažinimas nėra toks kategoriškas ir nuosek
lus, kaip mes norėtume ar savo iliuzijose vaizduotumės...
Nei tarptautinės teisės teorijoje, nei tarptau
tinių santykių praktikoje nėra įprasta, kad tokius ak
tus, kaip aneksijos, teritorijos perleidimo ar vyriausybės pripažinimo, galėtų atlikinėti ar juos lemia
mai paveikti atskirų žmonių bei jų sambūrių pareiš
kimai ar veiksmai. Ypač tokios sau prisiskiriamos
galios neturėjo ir neturi savo kilmės kraštams emi
grantai, politiniai pabėgėliai ar tuo labiau asmenys,
virtę daugelio kitų kraštų piliečiais. Deja, tokie ke
li tūkstančiai ar ir kelios dešimtys tūkstančių paski
rų piliečių nėra pripažįstami suverenais ir autori
tetais, kad jie turėtų teisę nuspręsti, kokia vyriau
sybė jų kilmės kraštuose laikytina legali ar nelega
li ir kokie teritoriniai pertvarkymai pripažintini ga
liojančiais. Jie gali tais klausimais sakytis, vesti
propagandą, kurstyti, net kovoti (kiek tai leidžiama)
už kitokį dalykų sutvarkymą jų kilmės kraštuose, bet tai yra ne tarptautinės teisės aktai ar tų veiks
mų pasėkoje išplaukę padariniai, o tikpastangos su
kurti naują padėtį, kuri, jeigu atitinkamai įsitvirtina
dažniausiai vėliau būna pripažįstama.
Keli tūkstančiai išeivijos lietuvių komunistų
prieš karą nieko negalėjo pasiekti, kad "buržuazi
nė" Lietuvos valstybė ir teisėta jos valdžia net pa
čios SSSR nebūtų pripažįstama, kaip lygiai tie pa
tys išeivijos komunistai ir maskolberniai Ameriko
je, visa gerkle pripažindami laimingą Lietuvos

PLANINGAS TAUPYMAS
Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

"išlaisvinimą" Maskvos meškos nasruose, nepa
darė ir negalėjo padaryti jokios įtakos JAV vy
riausybei pripažinti Lietuvos aneksiją Rusijai. Tai
aksiomos, kurias dar aiškinti būtų tuščias laiko gai
šinimas.
Kam irodinėti, ko nėra?
Tačiau tragikomiškiausia tai, kad V. Vaitiekū
no brošiūroje paskiriami puslapių puslapiai įrodi
nėti galimiems pavojams, jog išeiviai savo bend
ravimuose su "Lietuva", t.y. susitikimais su iš ten
atvykstančiais, savo kelionėmis giminių aplankyti
ar po Vilnių pasidairyti, savo neišvengiamais san
tykiais su maskvinių ir vietinių įstaigų pareigūnais
arba neapdairiu "kultūriniu bendradarbiavimu" tuo faktinai pripažįsta ar pripažins Lietuvos inkor
poravimą į SSSR...
Išskyrus lietuviškus, bet jau rusiškai galvojan
čius komunistus, niekas gi to inkorporavimo, net jei
ir turėtų neturimą teisę, nepripažįsta ir nesiruo
šia pripažinti. Tam dar nebuvo nei įtikinamų ženk
lų, nei pareiškimų. Tiesa, gal ne visi bendravimo
būdai bei štiliai yra tinkami ir garbingi,-—bet tai jau
ne aneksijos pripažinimo problema. Kiek žinoma,
net ir gera dalis Lietuvos ir Amerikos lietuvių ko
munistų raukosi dėl tos inkorporacijos. Net "Vieny
bės" girnakalis, visiškai aiškus diversantas iš pa
šaukimo, kolkas nedrįsta ir turbūt randa nereikalin
gu tokį pripažinimą skelbti.
Kam įrodinėti, kad su aneksija sutinkam ar su
tiksim, kada mes nesutinkam ir nesutiksim? Apie
tai labiau derėtų skelbti ir įrodinėti ne lietuviams
patriotams, bet svetimiems, kurie užmiršo arba ne
turi žinių, kad mažiausiai 95 procentai visos lietu
vių tautos tėvynėje ir tai svarbiausia nesidžiaugia
prievartiniu prijungimu prie Rusijos, tačiau privalo
smurtą pakęsti, bet savo dvasioje prieštarauja anek
sijai ir trokšta atskyrimo - laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos, gal vieni tik katalikiškos, kiti tik tau
tiškos, treti demokratiškos ir liberalinės, o ketvir
ti socialistinės. Bet savo Lietuvos, visų mūsų Lie
tuvos.
Tokių brošiūrų svetimomis kalbomis seniai
daugiau reikėjo ir tebereikia, ir jas parašyti kaip
tik labiausiai pritiktų vadinamo "Lietuvos Laisvės
Komiteto" ilgaamžiams nariams, kuriems ameri
kiečių fondacijos per eilę metų teikė bent kuklią
paramą pragyvenimui ir rimtesniam darbui, negu
rašyti brošiūras lietuviams įrodinėjant, kad esam
siauraregiai nesusipratėliai, nemokam sagų į kel
nes įsisiūti, leidžiam užrūdyti savo teisės ginklams,
jau pradėjom pripažinti Lietuvos prijungimą prie
Rusijos ir per savo kvailumą galiausiai visiškai pripažinsim. Ir kad taip bus, jei nepaklausysim Vai
tiekūno ir iš anksto su juo nepasitarsim, kaip spe
cialistu politinėms sagoms įsiuvinėti.
C’est a rire, kaip sako prancūzai, patardami
juoktis, kai perdaug sunku sulaikyti ašaras.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

RABB JOSKAS 8YPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH
AND HUNGARLAN STEAK BROUGHT TO YOU
ON A WOODEN PLATTER
Call GA 1-9220

GREETINGS and BEST W1SHES
THE KOEHLER RUBBER &
SUPPLY COMPANY
MECHANICAL RUBBER GOODS
Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 Carnegie Avenue

HE 1-8867

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Mokamas už vienų metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.

Kai mūsų išeiviškos armijos pačios daugiau ma
($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)
žiam demobilizavosi, kai padėtis bloga ir niūri, kai
naktis vis be aušros, juo toliau, tuo labiau lyg
Mokamas už vienų metų taupymo
skęstantis už šiaudo mes griebiamės paskutinių ir
lakštus nuo išdavimo datos.
labai taurių vargšo ginklų - teisinių principų, le($10,000.00 ar daugiau,.įdedant po $1,0(10.00)
galizmo ir net sofistikos. Labai gaila, gal jau ne
bebuvo kitos išeities, tačiau ta kryptimi pasuko ir
Vilkas, ir veiksnių konferencija Clevelande, ir eilė
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
kitų organizacijų ir didelė spaudos dalis.
2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
V. Vaitiekūnas savo brošiūra ryžosi šią link
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
mę "moksliškai" apginti ir dar pagilinti, ta proga
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
pašiepdamas "tūlus intelektualus", negalinčius be
specialisto talkos įsisiūti ištrūkusios kelnių sagos, PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING J0HN J. KAZANAUSKAS, President
ir matyt negalvodamas, kad ir teisininkui specia

MUTUAL Federal SAVINGS

1968 m. gruodžio 4 d.
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Kunigas, kuris neužsidarė

parapijos ribose
Sekmadienį, lapkričio trumpi, lakoniški, už bės metais su vysk. Ma
24 d. Chicagoje kunigys degantys ir atausti stip tulioniu ir kitais iš bol
tės 40 metų sukaktį at riai patriotiškais moty ševikų kalėjimų į Lie
šventė visiems gerai pa vais. Tad tas jauno ka tuvą grįžęs kun. K. Jur
žįstamas lietuvis visuo peliono grožis, jo trum šėnas. Mišių metu lietu
menininkas ir vaižgantlš- pi, bet uždegantys žo viškas "Taikos Kara
kai populiarus kunigas džiai visus moksleivius lienės" mišias, kurias
Adolfas Stašys, jau 21 viliote viliodavo į jo sek neseniai okup. Lietuvo
metai einąs vikaro pa madienį, Panevėžio ka je sukūrė jaunosios kar.
reigas lietuviškoje šv. tedroje. Kiti pašnibždo tos kompozitorius kun.
Kryžiaus parapijos baž mis kalbėdavo, kad kape-, Gediminas Šukys (vabalnyčioje. Iš trumpų bio lionas A. Stašys esąs ninkėnas), giedojo "Dai
grafijos bruožų sužino Tūbelių giminaitis, tad- navos" ansamblis, ve
me, kad kun. A. Stašys gi tautininkas, todėl kai- damas muz. P. Armono.
1919 m. dar jaunutis gim bąs ne tik apie Dievą, Solo giedojo sol. D. Stannazistas laikinai paliko bet stipriai akcentuojąs kaitytė, kadaise daina
vusi "Dainavos" ansamb
gimnazijos suolą ir išė ir tėvynės reikalą.
***
lyje, o dabar esanti mū
jo talkininkauti Lietuvos
Kai susidūriau su kun. sų primadona. Jokio pa
Nepriklausomybės ko
vose besikaunantiems sa Adolfu Chicagoje jau ne mokslo bažnyčioje nebu
vanoriams. 1928 m. Pa be piemuo ar gimnazis vo, tik giesmės pakiliai
nevėžio vysk. K. Paltaro tas, o vyras būdamas, jungėsi su maldomis.
Vaišės prabangiose
ko įšventintas kunigu, pamačiau, kad jis neuž
Beverly
Country Ciub sa
ėjo kapeliono- pareigas sidaręs tik parapijos ri
lėse
prof.
B. Vitkaus bu
Zarasų, Pasvalio ir Pa bose, bet kad plačiai ei
vo
pravestos
smagioje,
nevėžio gimnazijose, o na į Lietuvių tautinį gy
nuotaikoje.
vokiečių okupacijos me venimą, kad jo gyvenimo linksmoje
tais buvo vienas iš Ro tikslas nepertraukiama Jau pats pirmasis sver
kiškio gimnazijos vado Lietuvos laisvės kova ir kintojas vysk. V. Briz
vų. 1947 m. atvykęs į Chi- kad mūsų išeivių širdy gys savo žodį nudažė stip
cagą, visą laiką darbuo se turi žėruoti tokia pat riu humoro atspalviu,iš
jasi šv. Kryžiaus parapi ugnis, kuria degė sava keldamas šviesius prel.
joje ir neapsiriksiu pa noriai 1919-21 m. NeprP Amboto ir kan. Vaitkaus
sakęs, kad kun. Adolfui klausomybės kovose. Ne pavyzdžius, o sukaktuvi
Chicagoje per tą laiką te kartą teko dalyvauti kun. ninką pristatydamas
kaip asmenį, pilnai išlai
ko sutuokti kelis šimtus Adolfo pirmininkauja
lietuviškų porų, atlikti mos Chicagos Lietuvių kiusį lietuvio kunigo cha
daugybę krikštų ir gal Tarybos posėdžiuose ir rakterį. Lietuvos gen.
jau nebe dešimtis, bet stebėti su kokiu atviru konsulas dr. P. Daužvaršimtus naujųjų ateivių pa mu ir nuoširdumu jo žo dis pabrėžė, kad mums
lydėti į amžinojo poilsio džius priimdavo tarybos reikia daug kunigų Stašių
vietą. Švenčių metu prie atstovai iš visų ideolo kurie taip būtų atsidavę
jo klausyklos ir dabar ginių srovių, kaip jis Lietuvai. Šv. Kryžiaus
stovi ilgiausios eilės lie skleidė ekumenizmo dva klebonas kun. Ed. Abro
tuvių. Jis neoficialus sią jau tada, kai apie Va maitis su pasididžiavi
mu pasakojo, kaip iš vi
"Dainavos" ansamblio tikano II susirinkimą
kapelionas ir jų dvasios dar iš viso nebuvo kalba sos Chicagos į šv. Kry
vadas, dar vadinamas ir ma. Sunkių valandų yra žių pas kun. Stašį veža
antruoju dirigentu, nes turėjęs ir jo globojamas mi lietuvių vaikai krikš tyti, kaip pas jįprieklau-.
įvairiuose pobūviuose "Dainavos" ansamblis.
mėgsta ansambliečiams Bet ir tose situacijose syklos stovi eilės žmo
padiriguoti. Jis taip pat ansamblio vadovybė vi nių, kaip jis randa laiko
ilgametis ALT'o veikė sada išklausydavo ir iš- lietuvybės darbui. Šiame
jas, pirmininkavęs Chi klauso tėviškai patarian krašte gimęs ir Lietuvos
cagos skyriui. O gyve čio kun. Adolfo žodžio. visai nematęs klebonas
nime ir kompanijose pil Kaip žinome šv. Kry tokio savo vikaro darbo
nas humoro, gyvos ir už žiaus parapijos klebonai nesmerkė, bet juo didžia
degančios nuotaikos.
spindėjo ir spindi tikru vosi ir statė pavyzdžiu
***
lietuvybės pavyzdžiu. Ne kitiems, kai tuo tarpu
Akyse stovi geltonoji oficialiai kalbama, kad daugelyje parapijų tai da
Panevėžio katedra — ir čia savo įtaką turįs roma atvirkščiai.
ALT pirm. inž. E.
vysk. K. Paltaroko tva kun. Adolfas.
***
Bartkus į jubiliatą krei
rinys, meniškai deko
Apie kun. A. Stašio pėsi žodžiais "Mano mie
ruota prieš kiek laiko
New Yorke mirusio dali. kunigystės 40 metų su las ir artimas bičiuli" ir
P. Puzino. Ten per me kaktį mūsų spauda tylė jį sveikino ALT, šeimos
tų metus rinkdavomės jo, nes jis nenorėjo jo bei savo vardu. Chicagos
mokinių
pamaldoms. kio garso. Pats sukaktu Lietuvių Tarybos pirm.
asmeniškais A. Pužauskas sukaktu
Kažkodėl daugumas gim vininkas
nazistų, o ypač gimnazis kvietimais sukvietė apie vininką iškėlė kaip demo
čių su nekantrumu lauk 300 giminių ir artimes kratinių principų gynėją
davo antrojo sekmadie nių bičiulių į padėkos mi o "Dainavos" ansamblio
nio. Mat tada per moki šias šv. Kryžiaus baž pirm. Al. Alčiauskas su
nių pamaldas į sakyklą nyčioje ir į vaišes pui ansamblio atstovėmis
pamokslo sakyti įlipdavo kiose Beverly Country įteikė savo kapelionui
dali. A. Varno paveikslą.
Club patalpose.
jaunas, geltonplaukis,
Stebėtiną pažangą lie
Padėkos mišias lai
gražiomis garbanomis
tuvių
kalboje padariusi
sugulusiais
plaukais kant, sukaktuvininkui asi
ir
labai
tiksliai kirčiuo
mergaičių gimnazijos ka stavo jo seminarijos kur
dama
Marija
Rudienė
pelionas kun. Adolfas Sta so draugas muz. kun.
sveikino
jubiliatą,
cituo
šys. Jo pamokslai,prie VI. Budreckas, iš New
dama
VI.
Šlaito
poeziją,
šingai berniukų gimnazi Yorko, ir buvęs Solovkų
jos kapelionui būdavo kalinys, nepriklausomy o Irena Kriaučeliūnienė

Sukaktuvininkas kun. Adolfas Stafys su bičiuliais vienos išvykos metu, iš kairės: VI. Ramojus, kun. A.
A. Stašys, A. Dzirvonas ir J. Bachunas.
B. Lungio nuotrauka

Chicagos Lituanicos tunto jūrų skautų L.K. Algimanto laivas 1968 jubiliejiniais metais. Viduryje sėdi
laivo vadas ps. A. Alčiauskas, Jūrų Skautų Skyriaus ved. j.vs. Br. Juodelis ir jūrų budžių įgulos vadas
j.ps. R. Kunstmanas.
v. Noreikos nuotrauka

DIENOS SU IRKLAIS IR BURĖMIS
(Vasaros stovyklas prisiminus)
Rudens vėjai į pietus je, išblaškydami po Mi- dovaujant j.v.s. Br. Juo
toli nunešė saulėtą va chigan laukus. O dar taip deliui, ps. P. Goriui ir
sarą. Nunešė jie žalius neseniai, rodos, lyg va dr. J. Anysui.
J jūrų skautų "Klaipė
plačiarankių ąžuolų ap kar, čia rymojo didysis
siaustus Rako.stovyklo- V Tautinės Stovyklos pa dos" pastovyklę vedė
lapinių miestas ir links Klaipėdos alėja ir sve
mai pliauškėjo tuzinas čius sveikino balti vartai
vėliavų
stiebuose. Eže su puošniu Klaipėdos
buv. kun. Ad. Stašio mo
re
nardė
skautiškas jaur miesto herbu. Pastokinė Panevėžyje, skaitė
nimas,
piaustė
irklai vyklės papuošimai, tvar
B. Brazdžionio eilėraš
skaidrų
vandenį,
9
bu ka ir programa buvo įver
čio "Per Pasaulį ke rės, lyg baltos žuvėd
 tinta stovyklos vadovy
liauja žmogus" parodi
ros
skriejo
meslvuoju
bės, Algimanto laivui su»
ją, kur taikliais ir hu
teikiant II-ją vietą visų
plotu.
moristiniais žodžiais
Kieno
žvilgsnis
beapbuvo nupieštas anų die rėps buvusios Jubilie draugovių stovyklinio pa
nų jauno kapeliono por jinės stovyklos platu žangumo varžybose.
***
tretas.
’ Kas ten besuskaiUž plento Uosto alėjos
Po šio eilėraščio, ku mą.
čiuos
visas
pastovykles
laiptai
vedė į paežerę.
rį autorė padeklamavo ir visas garsiąsias pi Čia buvo
linksmiausias
tikrai meniškai, prel.
lis.
Kas
ten
besuminės
ir
maloniausias
stovyk
Deksnys, buvęs tuome visus dienų žygius, va
los
rajonas.
Visiems.
tinis Biržų gimnazijos karų laužus ir nakties
mažiausio vilkiuko,
kapelionas, vietoj baž sargybas. Neįmanoma. Nuo
iki
seno
skautininko. O
nyčioj nesakyto pamoks Reikėtų knygą prirašyti.
ką
jau
bekalbėti
apie jū
lo, padarė "dvasinius
Storus
vaizdų
albumus
iš

rų
skautus-tes!
Plačios
apmąstymus"... Esą ko leisti. O jei tai būtų fil
maudyklės
su
pontonidėl vysk. Paltarokas il
— nesutilptų nei įše^. niais tiltais. Jūrų skautų
gai neišventinęs kun. Sta mą,
šis ekranus! Juk pirmą uostas su prieplauka
šio... Bijojęs tokį gražų
po 20 metų Čia sto dviem burlaiviais, ko
kunigą siųsti į provin kartą
vyklavo 1500 skautų-čių. mandine irklų valtimi,
ciją, kad pavasarinin***
trimis baidarėmis, ketu
kėms jis galvų nesusuk
Sunku
atkurti
visus
canoes, dinge ir
tų. Bijojęs siųsti ir į vaizdus. Ryškiai tebe- riais
žvejų
valtimi.
miestą, nes gimnazis
"Klaipėdos uosto"
Giliausį įspūdį paliko
tės galėjo jį čiulpte su žybsi
švyturys,
išdidžiai
atsi

Jūros
Diena. Jūrų skau
čiulpti...
stojęs ant "molo" prieky, tų pamaldos, iškilmin
Prelato humoras,
je ilgos palapinių virti gas vimpilo kėlimas de
kaip ir didžioji dauguma nės
Rako stovyklavietės nyje, kartu su jūrų skau
neilgos programos, su kalno plokštumoje. Tai tėmis,
uoste, žukėlė daug skanaus juo maža dalis to didelio V vusiemsįžodis
vainiko

ko, nes gi ir pats su Tautinės Stovyklos mies mas, laivų paradasleidi
ir
re

kaktuvininkas gyvenime to. Tai Klaipėdos pastogatos
ežere
sudarė
ma
yra didelis humoristas, vyklė, subūrusi 48 Bro loniausios stovyklavimo
ir kartu labai doras, pa lijos jūrų skautus ir 5
programą. Uosto
vyzdingas kunigas. Tą jūrų būdžius - vadovus. dienos
iškilmėse
jūrų skautus
ypač pabrėžė klebonas Netoli švyturio tiesėsi ir jūrų skautes
sveikino
kun. Ed. Abromaitis,kad Klaipėdos laivo denis su LSS Tarybos pirm.
kun. Ed. Abromaitis, aukštu stiebu, kuriame A. Saulaitis, Brolijosv.s.
vir
kad nedaug yra kunigų, suposi didysis jūrų skau
šininkas
vs
V.
Vijeikis
kurie taip atsidėję bei tų vimpilas. Per stiebo
kantriai lankytų ligonis viršūnę nutiestas marga- Seserijos viršin. v.s. M.
ir mirštančiuosius, kaip vo tarptautinis vėliavų Barniškaitė. Raštu šir
kun. Adolfas Stašys. O kodas , o laiką stovyklai dingai sveikino Brolijos
jūrų skautų šakos ugdy
jis ligų kankinamų lie skelbė skardūs laivo var-_ tojas
Lietuvoje j.s. kap.
tuvių esąs neperskiria po dūžiai. Dvi savaites
P.
Labanauskas.
Canoe
mas draugas ir su jais Čia stovyklavo jūrų skau - regatos
laimėtojams
praleidžiąs valandų va tų laivai iš Toronto ir seniorų klasėje I. Birgiolandas.
Chicagos, kitoms vieto
***
(Nukelta į 6 psl.)
vėms negalint atvykti, va
Toks tai paviršutiniš
kais brūkšniais tapytas
atrodo kun. Adolfo Sta
KODĖL?
šio protretas. Iš jo iš
ryškėja, kad sukaktu
0 kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepa
vininko gyvenimo nei
keisti į knygą?
viena valanda nenueina
Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai
skaitote. Ir Jūsų šeimom biblioteka dar nėra pilna.
vėjais. Jis gyvena Die
Lietuvių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pa
vui, artimui ir savajai
sirinkti :
tautai. į jo fizinį por
1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 35 TOMUS
tretą pažvelgęs, jokių
2.
VINCO KRĖVĖS RAŠTU 6 TOMUS
būdu negali patikėti, kad
3. "MŪSŲ LIETUVA” 4 TOMUS
jau 40 metų kaip kuni
4. PULGIO ANDRIUŠIO RAŠTŲ 3 TOMUS.
gas. Atrodo žymiai jau
Kas pageidautų, atskiru susitarimu galės gauti
nesnis ir stipresnis. To
labai palankias išsimokėjimo sąlygas.
dėl iš kun. A. Stašio
RAŠYTI ŠIUO ADRESU:
drąsiai galime tikėtis
Lietuvių Enciklopedija
dar daug naujų darbų
361 W. Broadvvay, P. O. Box 95
Dievui, artimui ir lie
So. Boston, Mass. 02127
tuvių tautai.
((fd-rzii
VI. Ramojus
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to anglų aviacija 1942 m. balan.
džio mėn. miestą smarkiai bom
bardavo, sunaikindama net 20%
viso miesto pastatų, šiuo metu
mieste gyvena apie 150.000 gy
ventojų.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

GREETINGS and BEST WISHES

Chicagos jūrų budžių jachta Perkūnas.

Prie vairo R. Kunstmanas.
B. Juodelio nuotrauka

Dienos su irklais ir burėmis...
(Atkelta iš 5 psl.)
lui, R. Kybartui ir E.
Pakštui — I vietą; juniorų klasėje: J. Bobeliui
ir R. Burbai — I vietą ir
kitiems laimėjusiems
antras vietas buvo įteik
ti kaspinai ir Brolijos
V.S. trofėjai. Plaukimo
lenktynėse
laimėju
siems V. Žuliui — I vie
tą; E. Pakštui — II vie
tą; A. Brinkai — III vie
tą seniorų klasėje ir P.
Goriui — I vietą, J. Bo
beliui — II vietą ir V.
Siliūnui — III vietą juniorų klasėje buvo įteik
ti atitinkami atžymėjimai. Jūros dienos lau
žas visus nunešė į Bal
tijos pajūrį į Žemaitiją.
***
Tik 5 mylios nuo V
Tautinės stovyklos vin
giavo srauni Perre Manquette upė. Privirtus!
medžių, su vietomis siau
rais praplaukimo takais,
ji buvo puiki vieta įdo
mios baidarių kelionės
atlikimui. Ši proga bu
vo panaudota per dvi die
nas, jūrų skautėms ir jū
rų skautams išbandant
savo jėgas ir patyrimą,
įgytą per ankstyvesnes
upių keliones.
Ne viena baidarė ar
canoe įstrigo į medžius,
ne vienam reikėjo grum
tis su upės srove. Skau
dėjo rankų raumenys, ta
čiau visos kliūtys buvo
nugalėtos.
Keliones, buriavimą
ir nardymus kasdien už
baigdavo jaunimui malo
niausia dienos progra
mos dalis — stovyklų
lankymas. Tada visiems
nustodavo skaudėti pa
vargę rankos ir kojos.
Išeiginės uniformos pa
keisdavo maudymosi kel
naites ir darbo unifor
mą, ir visi sergantys
staiga pasveikdavo. Nau-.
jos pažintys torontiečių
su bostoniškiais ar chlcagiečių su atsiskyrėle
Omaha poromis pripil
dė didžiąją V Tautinės
stovyklos alėją nuo pat
Suvalkijos iki piktojo ko
mendanto pilies. Pažin
tys ir draugystė buvo
didžioji šios šventės da
lis.

***
Prabėgo V Tautinė Sto
vykla. Vėl vienišas pali
ko Rako ąžuolynas. Nu
tilo triukšmas paežeryje ir uoste neliko nė vie
nos valties. Bėga vasa
ra ir baidarės sucanoes
per du ilgus savaitgalius
dar nešė Chicagos jūrų
būdžius plačiaisiais Wis~
consin upės vandenimis.
Ištuštėjo ir buvęs la
bai judrus Chicagos
Grant parko jachtų uos
tas. Jūrų budžių aukš
tastiebė "Perkūno" jach
ta užbaigė savo vasaros
plaukiojimus po plačiuo
sius Michigano vande
nis.
— Nuo bojos atkabinti
— skambėjo vado j. ps.
R. Kunstmano komanda
paskutinėje "Perkūno"
kelionėje. Užpakalyje li
ko vieniša boja. Buriavi
mo sezonas baigėsi.
Jackson parko uoste lau
kė sunkus kranas. Stie
bas išsitiesė ant denio.
— Kelk į viršų. Suk į
kairę! — skambėjo nu
rodymai. "Perkūnas" iš
lipo iš vandens ir sėdo
ant ratų kelionei į žie
mos būstinę. Vasaros se
zonas pasibaigė.
B. Banga

NAUJI VADOVAI
ALGIMANTO
LAIVE

Prieš keturis metus
nedidelis jūrų skautų bū
relis Chicagos "Lituanicos" skautų tunte pra
dėjo jūrinio skautavimo
darbą L. K. Algimanto
laive. Bėgo vasaros su
stovyklomis, vandens ke-t
lionėmis, bėgo žiemos
su sueigomis, minėji
mais ir egzaminais. Kei
tėsi vadovai tunte ir lai
ve. Buvę keturiolikme
čiai šį rudenį jau regis
travosi universitetuose
ir augino ūsus. Visą -de
šimtį jų L.K. Algiman
to laivas iškilmingoje su
eigoje
š.m. lapkričio
mėn. 3. d. išleido kan
didatais į "Prezidento
Smetonos" jūrų būdžius
Chicagoje.

Algimanto laivo jauniai su buv. vadu A. Alčiausku spalio 27 d.
Iškyloje laivyno bazėje prie karo laivo "USS Havre".
B. Juodelio nuotrauka

JAV, nuo paskutinio čia tū
pusio aprašymo, išleido šluos
naujus pašto ženklus: Walt Disney, tėvui Marąuette, Leif
Erikson, Dantei Boone, John
Trumbull ir indėnų vadui Joseph pagerbti, Arkansas upės
laivininkystės atidarymui, Cherokee indėnų krašto užėmimui
paminėti, su laukinėmis žąsi
mis ir kalėdini 1968 m. p. ženk
lą (visi 6 c.), naują 20 c. oro
p, ženklą, naują 13 c. aerogramą ir šiuos paprastos se
rijos papildymui ženklus: 12 c.
su Henry Ford ir 30 c, su John
Dewey atvaizdais. Čia dedame
6 c. pašto ženklą tėvo Marąuette atradimų 300 metų su
kakčiai paminėti. Piešinys —
tėvas Marųuette su palydovais
plaukia indėnų laiveliu.

Prancūzų misininkas, jėzui
tas, Mississippės aukštupio ty-.
rinėtojas, tėvas Jacąues Marquette (1636-1675) gimė Laone,
Prancūzijoje. Kaip misininkas
1666 m. atvyko { Naująją Pran
cūziją (dabartinę Kanadą) ir ap
sistojo Quebec'o mieste. Čia
kuri laiką mokėsi indėnų kalbų.
Nuo 1668 m. gyveno tarp Ottawos indėnų ir Didžiųjų Ežerų
srityje, ypač Superior ežero
apylinkėse, Wisconsine, {stei
gė kelias misijas indėnams
krikštyti. 1673 m., pasiųstas
gubernatoriaus de Frontenac,
kartu su Louls Joliet Ir kitais
palydovais išvyko tirti tuomet
dar nežinomos Mississippi
upės. Iš St. Ignace atvyko prie
Green Bay, Fox upe pasiekė ir
perplaukė Winnebago ežerą, po
to Wisconsin upe pasiekė Mis
sissippės aukštupį ir nuplaukė
žemyn maždaug iki jos vidurio.
Paskui gr{žo atgal i savo mi
sijas, o Jolietas su planais ir
aprašymais nuvyko pranešti
apie savo kelionę gubernatoriui.
Vėliau misijonieriavo pas 1111nois indėnus. Mirė prie Ludingtono, Mich. Apie savo atradimų
keliones yra parašęs du veika
lus, kurie buvo išleisti net ke
liomis laidomis irsuvertimais.
Jo vardu yra pavadintos kelios
vietovės Amerikoje, Chicagos
miesto dalis Ir parkas, Milwaukee universitetas ir kt.

AUSTRIJA Išleido 2 šilingų
p. ženklą rašytojui Peter Rosegger pagerbti. Piešinys — jo
atvaizdas miško fone.
Peter Rosegger (1843-1918) gi
mė Alpi vietovėje Stirijoje. Jau

Ta pačia proga su lai
vu atsisveikino ir 2 me
tų kadenciją užbaigęs
laivo vadas ps. A. Alčiauskas. Jo laikotar
pyje Algimanto laivas iš
augo į 43 narių vienetą.
"Lituanicos" tunto tuntininko s. J. Paronio įsa
kymu nauju laivo vadu
pakviestas jūrų budys v.
v. J. Jovarauskas. Se
nam laivo vadui nuošir
džią padėką išreiškė tuntininkas ir LSB Jūrų
Skautų Skyriaus vedė
jas j.v.s. Br. Juodelis,
kartu sveikindamas įbudžių įgulą pereinančius
jūrų skautus ir naujam
laivo vadui palinkėda
mas kuo geriausio vėjo.
Vasaros iškylų sezo
ną L.K. Algimanto jūrų
skautų laivas užbaigė š.
m. spalio 27 d. atlikda
mas ekskursiją į Great
Lakęs Navai Base, ap
žiūrint ją, karo uostą
ir karo laivą "USS Haw
re".
(bb)

MULEE BODY, INC.
E-Z TERMS — INSURANCE W0RK
REPAIRING — PAINTING
COLOR MATCHING
JIM MULEE owner
621 E. 152 St.

nystėje mokėsiu siuvėjo amato,
kartu pasireiškė kaip talentin
gas eiių ir apsakymėlių auto
rius savo gimtąja kalba. Vėliau
visai atsidavė literatūrai ir,
gyvendamas Grąže, leido žur
nalą "Der Heimgarten”. Jo pa
sakojimai ir apysakaitės vaiz
duoja vietos žmonių gyvenimą
ir gamtą, perpinti lengvu aust
rų humoru, perduodami su mei
le ir atsidavimu. Lietuvių kalbon Pr. Mašiotas yra išvertęs
ir buvo Išleisti šie Roseggerio
veikalai: "Kai buvau dar vai
kas" (1925), "Kalnuose ir miš
kuose" (1925) ir "Alpių kalnuo
se" (1929).

KANADA išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: Quebec’o
prancūzų politikui ir visuome
nės veikėjui Henri Bourassa
pagerbti (5 c.), 50 metų sukak
čiai paminėti nuo I Pasaulinio
karo pabaigos su Vimy pamink 
lu Prancūzijoje (15 c.), poetui
pulkininkui John McCrae pa
gerbti (5 c.), kalėdini 1968 m.
pašto ženką su eskimų skulp
tūra "Šeima" (5 ir 6 c.) ir nau
ją 6 centų ženklą su karalienės
atvaizdu ir {vairiomis susisie
kimo priemonėmis.

761-0880

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

THE EXCELSIOR VARNISH
W0RKS INCORPORATED
1228 West 74th Street

281-8600

GREETINGS & BEST WISHES

Precision Optical Dispensing Co
L. V. PROHASKA
Professional, Responsible, Accurate Optical Service jor
Over 50 Year s
MAIN OFFICE
9915 Euclid Avenue
CE 1-4961
BRANCH OFFICES
2037 East 105th
CE 1-6481
22580 Lake Shore Blvd.
AN 1-1166
20314 Chagrin Blvd.
SK 1-0112

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

O’BRIEN BRASS CO.
čia dedame 5 c. pašto ženk
lą su pulkininko McCrae (18721918) atvaizdu. Greta parodytas
Flandrijos mūšio laukas su kri tusių karių kryžiais ir žydin
čios raudonos laukų aguonėlės.
Tolumoj — gaisrų dūmai. Vi
duryje pulk. McCrae parašytos
poemos "Flandrijos laukuose"
pradžia (vertimas): "Flandri
jos laukuose aguonėlės linguo
ja — Tarpe kryžių, eilė prie
eilės". Pulkininkas
McCrae
buvo Kanados ekspedicinio korpo karys, kovėsi Vakarų fronte
prieš vokiečius, ten parašė
anuo metu savo pagarsėjusią
poemą apie Flandrijos mūš{
ir ten pat 1918 m. žuvo.

R. VOKIETIJA
išleido du
pašto ženklus Rostock miesto
750 metų {kūrimo sukakčiai pa
minėti. Čia dedame 20 pfenigių
p. ženklą, kuriame parodytas
burlaivis ir senieji
miesto
pastatai.

20940 St. Clair Avė.

IV 6-2440

GREETINGS and BEST WISHES

TEDDY BEAK STORE
648 East 185 Street

481-8877

WE GIVE & REDEEM EAGLE STAMPS

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DRINKER
DAY AND NIGHT 24 HOLRS SERVICE

Call SU 1-0550
GREETINGS and BEST WISHES
Rostock su savo prieuosčiu Narnemuende guli prie
Warnow upės Baltijos pajūryje,
{ šiaurę nuo Berlyno už maž
daug 175 mylių, ir yra didžiau •
sias Mecklenburgo provincijos
uostas, dabar esąs Rytinėje
Vokietijoje. Miestas buvo {kur
tas jau 11 amžiuje, bet miesto
teises gavo 1218 m. Viduram
žiais miestas priklausė vadi
namai Hanzos sąjungai ir pasi
žymėjo savo laivininkyste ir
prekyba. Yra universitetas, {kur
tas 1419 m., keletas viduramžių
laikų bažnyčių, sena rotušė, mu
zikos konservatorija,okeanogra
fijos ir jūrininkystės muziejus,
žemės ūkio bandymų stotis ir
kt. Labai išplėsta pramonė ir žu
vų konservų fabrikai. Prieš II
Pas. karą ir jo metu RostockeWarnemuendėje veikė didžiausi
Vokietijos lėktuvų fabrikai,dėl

LEE ORRER’S
BODY SHOP INC.
AUTO AND TRUCK SPECIALISTS

Collision Repairs and Painting
Complete facilities for Trucks & Trailers
INSURANCE ESTIMATES, FRAME
STRAIGHTENING, WHEEL ALIGNMENT
3560 W. 140 St.
252-2393

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

VIKING CAULKING
GUN CO.
4518 Lakeside Avė.

UT 1-0216

DIRVA

1968 m. gruodžio 4 d.

Nr. 118 — 7
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.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

KOVO 9 D. Kaziuko mugė.
BALANDŽIO 12 D. Vysk. M.
Valančiaus lit. mokyklos me
tinis, balius.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

JACK’S DONUTS
15652 Euclid Avė.

Call GL 1-9872

GREETINGS and BEST W1SHES
ALLIED ELECTRIC SEWER
CLEANING COMPANY

• Sol. Salomėja Nasvytytė-Valiukienė atvyksta į

Clevelandą ir dalyvaus V.
Banaičio kūrinių koncerte
šį šeštadienį, gruodžio 7 d.
Clevelando v i s u o menė
kviečiama į šį koncertą gau
siai atsilankyti. Programo
je dalyvaus pianistės Aldo
na Kepalaitė, Birutė Sme
tonienė, solistės Juzė Krištolaitytė - Daugėlienė, Salo
mėja Nasvytytė-Valiukienė,
smuikininkė Edith Robert s,
klarnetistas Gordon Bobbett.
Apie kompozitorių V. Ba
naitį kalbės A. Augustinavičienė.
• Aleksandra Mikoliūnie-

nė prašo pranešti, kad ji
DLK Birutės Draugijos su
važiavime Chicagoje neda
lyvavo.

• PLB Vaidyba lapkričio

23 d. posėdžiavo Clevelan
de. Buvo priimtas dr. H.
Brazaičio paruoštas valdy
bos veiklos statutas ir pa
tvirtinta švietimo Taryba
šio sąstato: A. Rinkūnas, J.
Kavaliūnas, L. Tamašaus
kas, J. Rinkūnienė ir S.
Rudys. Seimo nutarimu
1969 metai skelbiami "Lie
tuvių švietimo ir šeimos
metais”. Posėdy buvo svar
styta lietuvių menininkų iš
vyka į P. Ameriką ir laiko
ma pasisekusia. PLB ateity

Clevelande nesant lietuviško vaikų darželio, prieš penkis metus mamyčių rūpesčiu buvo suorgani
zuotas "Tėvynės Žiburėlių" darželis. Dabar dirba jau dvi grupės. Mažieji gražiai pasiruošia lituanis
tinei mokykloje. Nuotraukoje pirmos grupės auklėtiniai. Iš kairės: A. Kižys, V. Staniškis, R. Kižys,
R, Apanavičiūtė, L. Vyšnionis, Vėžimėlyje sėdi: A. Apanavičius, L. Vyšnionytė ir R. Balčiūnas.
J. Garlos nuotrauka

West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

East Šide
12824 Superior Avė
MU 1-7722

VIKTORO BANAIČIO KŪRINIŲ

GREETINGS and BESI WISHES

KONCERTAS
1968 M. GRUODŽIO 7 D.
(ŠEŠTADIENI), 8 V AL. VAK •»

THOMAS J. UNIK CO.
INS URANCE

CLEVELAND MUSIC SCHOOL
SETTLEMENT SALĖJE,
11125 MAGNOLIA DRIVE.

ANY KIND

815 ERIESIDE

BILIETAI 2 DOLERIAI ASMENIUI.
Dalyvauja:
Pianistės: Aldona Kepalaitė
Birutė Smetonienė
Solistės: Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė
Salomėja Nasvytytė-Valiukienė
Smuikininkė Edith Roberts
Klarnetistas Gordon Bobbett
Kalbės Aldona Augustinavičienė

Po koncerto visi svečiai kviečiami dalyvauti
arbatėlėje, kuri įvyks toj pačipj salėje. Arbatėlę
maloniai sutiko paruošti Clevelando. Akademikės
skautės.
Rengėjai

žada skirti daug dėmesio
• Talis foto studija pra
informacijai ir po kiekvieno neša savo klijentams, kad
posėdžio bus šaukiamos nuo gruodžio 10 d. persike
spaudos konferencijos.
lia į naujas patalpas: 15606
St. Clair Avė.
• Prieš atnaujindami sa

V. Giedraičiui tel. 944-6835.

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office:
”0’
798 EAST 185th STREET
6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

W

HOME «nd
REMODELING
LOANS

••••

INSURED SAVINGS

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe-

HELP WANTED MALĖ
WANTED
1ST CLASS SKfLLED
BORING MILL OPERATORS
For new Cincinnati Gilbert
BORING MILL.
NIGHTS
also
EXTERNAL GR1NDERS
Mušt have tooling experience.
DAYS.
JOB SHOP.
55 to 60 hours per week. Top rales,
numerous fringe benefits.
Apply call or write to
W. J. Purtlebaugh
CITY MACHINE TOOL & DIE CO.
INC.
132 E. Washington St., Muncie, Ind.
317 — 288-443I
(116-120)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
936 East 185th Street
531-7770

Mušt have experience on New Britain
chuckers.
Steady
work,
generous
fringe benefits including profit sharing.
UN1TED METAL PRODUCTS
8101 Lyndon,
Detroit, Mich. 48238
313 — WE 3-8750
(118-124)
CRINDER HAND
For tool room work. Experience necėssary in O. D., L D., and surface
grinding. Permanenl position working
daya. 55Į£-hour week. Excellent benefils and vvorking conditions.'
BURNS AUTOMAT1C
Roseville, Mich.
313 — PR 8-8000
(118-124)

ANYWHERE
861-0200

• Pianistė Aldona Kepa-

laite šį šeštadienį, gruodžio
7 d. išpildys V. Banaičio kū
rinius rengiamame koncer
te Cleveland Music School
Settlement salėje.

PARENGIMAI
CLEVELANDE

-GREETINGS and BEST WISHES

A. B. C. AUTO PARTS &
WRECKING COMPANY
SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS
3920 Valley Road
Call 661-3015

GRUODŽIO 14 D. Partizanės
moters paminėjimas. Rengia
DLK Birutės d-jos Clevelando
skyr, Čiurlionio Ans. namuose.
GRUODŽIO 15 D. Pietūs Na uj.
Parapijos salėje šv. Kazimiero
lit. mokyklai paremti. Rengia
tėvų komitetas.
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.

GREETINGS and BEST W1SHES

LAKELAND BODY & PAINT
SHOP
EXPERT BODY REPAIRS REFINISHING
ALL W0RK GUA^AkTEED
Rentai Cars Available
1310 East 260 St.

RE 1-9006

19 69
SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero
lit. mokyklos Kalėdų eglutė. Ren
gia mokytojai ir tėvų komitetas.

lenį tel. 531-2211.

MACHINE SĖT UP MAN

6621 Edna Avenue
361-1763

DRAIN SERVICE

KOMPOZITORIAUS

vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami

L

ROTO-ROOTER SEWER AND

MOLDERS, COREMAKERS. LABORLRS, at gray iron foundry eslablished
1920. New contract offers substantiaj
wage increases, company paid insurance and improved pension. Plantwide incentive. Apply in person,
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY,
330 2nd Si., Milan, Mich. 48160.
(118-2)

MOLDERS
MELTERS
COREMAKERS
Experienced
foundry
labor.
Top
wages, plūs cost of living. Teamster
pension and benefit plan. Retire at
a^e 57, after 5 years of membership,
at $250 per month.
,
RACINE & ENTERPRISE FOUNDRY
831 E. Lewislon
Ferndale, Mich.
313 — 542-9600
(118-1)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

REESE PAPER COMPANY
3184 West 32nd St.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.
3674 East 93rd St.

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN
or
IST CLASS SKILLED
DIE S1NKERS
HAMMERMEN
HEATERS
HAMMERMEN REPAIRMEN
PLANE OPERATORS
DECKEL MACHINE OPERATORS
AND
GENERAL PRODUCTION HELP
FOR ALL SHIFTS
Steady work for qualified men.
Liberal benefits.
HERCULES FORGING CO.
13600 Clrardin Ava.
Near 6 Mile A Mt. Elliot
Detroit, Mich. 48212
(118-119)

OL 1-6300

MI 1-1185

GREETINGS & BEST WISHES
A. L. Demaioribus, Pres.
Helen D. Russeli, Office Mgr.

ALDEM INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE • SURETY BONDS

Suite 320, IJncoln Bldg. 1367 E. 6th St.
Phone 241-2318

baigė karo mokyklą ir iš
kariuomenės išėjo kapitono
laipsny. Ilgą laiką buvo Ka
rio redaktorius ne tik Lie
tuvoj, bet tą žurnalą atgai
vinus Vokietijoje ir vėliau
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS JAV. Jį nustojo redaguoti
1953 m. sveikatai pašlijus.
Vokietijoje jis dar redaga
ALT S-gos RYTŲ APYGARDOS vo Tėvynės Garsus. Yra pa
rašęs Kariūno atsiminimų 2
tomus, taip pat išleidęs po
SUVAŽIAVIMAS
ezijos rinkinį ir "Sūkuriai
ir žmonės”.
Suvažiavimas įvyks Li gaitytė, buv. Lietuvos ope
• Pedagoginio Lituanisti
thuanian Liberty Hali pa ros solistė, fortepionu pa
talpose, 269 Second Street, lydint muzikui Algirdui Ka- kos Instituto absolventų va
Elizabeth, N. J., sekmadie čanauskui. Vaišėms vado kare bus sutinkama naujai
iš spaudos išeinanti prof.
nį, gruodžio 15 d., 12 valan vaus dr. Jokūbas Stukas.
Vaišes
rengia:
ALT
S-gos
dr. Rimvydo šilbajorio ir
dą.
Darbotvarkėje: ALT Są Rytų Apygarda, New Jer kitų literatūrinės kritikos
jungos Rytų apygardos sky sey Lietuvių Taryba, LB knyga ''Socialistinis realiz
rių, o taip pat ir kiti svar New Jersey Apygarda, LVS mas”, kurį išleidžia P. L. In
Ramovė, New Jersey sky stitutas. Mecenatas — Al
būs bėgamieji reikalai.
Maloniai kviečiami ir lau rius, Newark, N. J. Lietu gimanto Mackaus Knygų
kiami visi Rytų apygardos vių Moterų Klubas ir SLA Leidimo Fondas. Absolven
84 kuopa.
(ajj) tų vakaras bus gruodžio 28
ALT S-gos skyrių nariai.
Chicagoje, Jaunimo Centro
Atstovai prašomi nevė
didžiojoje salėje.
luoti, nes suvažiavimas pra
MIRĖ BUVĘS KARIO
sidės laiku.
• "Krivūlė”, kuriai šiuo
REDAKTORIUS
Po suvažiavimo, 3 vai. 30
SIMAS URBONAS
metu
pirmininkauja Povilas
min. įvyks tose pačiose pa
Dirkis,
vienos savo sukak
talpose, ypatingai nusipelLapkričio 18 d. mirė Si ties proga
nusiems lietuvybei visuo mas Urbonas, kelias dienas Lituanistikos Pedagoginiam
pa
menininkams Albinui ir Ie pasirgęs po to, kai jį suva skyrė 100 dol.Institutui
įsigyti
nauvai Trečiokams, peržengu žinėjo automobilis. Palaido
siems 75-ius metus, pagerb tas Peabody, Mass., kur gy jausiems lituanisti n i a m s
ti vaišės-banketas. Banketo vena jo sūnus inž. Algis leidiniams, kuriuos leidžia
Lietuvių Enciklopedijos lei
metu pagrindinį žodį tars Urbonas.
Vytautas Abraitis, o pro
Velionis buvo gimęs Ma dykla.
gramą paįvairins Juzė Au- rijampolės apskr. 1902 m.,

DIRVA

CHICAGO

• Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio susirin
Mirus Lietuvos Nepriklausomybės

kovotojui

Pik. BRONIUI PULKAUNINKUI,
jo žentui Amerikos Lietuvių Tarybos

pirmininkui inž. EUGENIJUI BART
KUI, dukrai DANGUOLEI BARTKUVIENEI, žmonai ONAI, dukrai LAI

MUTEI su vyru ir visiems artimiesiems
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge

liūdi

kimas įvyks gruodžio 8 d.,
sekmadienį, 3 vai. p. p. Mar
gučio patalpose, 2422 W.
Marųuette Rd., kuriame nu
matyta sekantį dienotvar
kė: Naujų Metų sutikimo
klausimas, Užgavėnių bly
nų vakaro reikalai ir Sibiro
tremtinių atminimas ir S.
Rūkienės knygos pristaty
mas. Po sueigos bus kole
giškas pobūvis. Visi Sam
būrio nariai prašomi šioje
sueigoje dalyvauti ir įsigyti
Korp! Neo-Lithuania loteri
jos bilietus.
fia)
• Loyola Universiteto Po
litikos Katedra ruošia visos

Amerikos Lietuvių Taryba

Vilties Draugijos nariui

A. A.

Pik. BRONIUI PULKAUNINKUI
mirus, žmonai ONAI, dukrai DAN
GUOLEI ir jos vyrui EUGENIJUI

dienos simpoziumą gruodžio
7-tą Marųuette Centre, 820
North Rush St., Chicagoje,
tema ”Anotheu Revolution
in Russia: 50 years of SelfDetermination of Lithuania,
Byelorussia and the Ukraine”.
Profesorius S. V. Vardys
kalbės tema: ”The Birth
and Growth of the Modern
Lithuanian Nation”.
Pradžia 10 valandą ryte.
Visi kviečiami dalyvauti.
Įėjimas nemokamas.

BARTKUI, dukrai LAIMUTEI ir jos

AUKOS DIRVAI

vyrui bei artimiesiems gilią užuojautą

Prenumeratą pratęsdami
ir kitokiom progom Dirvai
aukas atsiuntė:

reiškia ir kartu liūdi
Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirva

J. Siųsis, Bs. Aires ...... 2.00
V. Remeikis, Chicago ... 3.00
K. Seliokas, Waterbury ... 2.00
X.Y, Cleveland ................. 1,00
S. Tallat*-KelpšaBaltimore5.00
A. Trinkūnas, Caracas ... 27,00
G. Šliūpienė, Hot Springs .. 5.00

Irenos Gintautienės baleto studijos mokinės.

EAST ST. LOUIS
IRENOS GINTAUTIENĖS
BALETO STUDIJOS
PASIRODYMAS

Gruodžio 8 d. (sekmadie
nį), 3 vai. po pietų Southern
Ulinois University, Edvvarsville Campus, Communication Building patalpose
įvyks šios I. Gintautienės
baleto studijos mokinių pa
sirodymas. Po ilgo ir įtemp
to darbo jaunieji talentai
pasirodys Čaikovskio 2
veiksmų — 3 paveikslų ba
lete: "Spraktukas”. Chore
ografija Irenos Adomavičiūtės-Gintautienės ir daly
vaus per 70 mokinių. Deko
racijos ir kostiumai pareng
ti pagal Gintautienės ir
Guodos Gintautaitės eski
zus. Įėjimas nemokamas ir
apylinkių lietuviai maloniai
kviečiami atsilankyti.
Pastatymui visi mokiniai
rūpestingai ruošėsi ir įdėjo
daug darbo valandų repeti
cijose. Studija metai iš me
tų progresuoja ir susilaukė
dėmesio ir paramos iš ame
rikiečių tarpo. Vietos laik
raščiai jau ne pirmas kar
tas palankiai atsiliepė ir net
po visą puslapį aprašymui
ir nuotraukomis. Ir šis stu
dijos mokinių pasirodymas
rado šilto atgarsio visuome-

ALTS Chicagos Skyrius 15.00
V. Lozoraitis, Linden....... 2.00
J. Kriščiūnas, Detroit......2,00
V. Domeika, Fairfield......L00
C. Kiliulis, Dorchester .... 1.00
V. Alksninis, Flushing..... 2.00
S. Selys, Cleveland........... 5.00
A, Chesna, Harrisburg .... 2.00
K. Pažėraitė, Oak Park ... 1.00
O. Mironaitė, Chicago......2.00
J. Vizbaras, Boston..........5.00
H. Gontą r, St. Louis........ 2.00
S. Butrimas, Cleveland ... 2.00
V. Stankauskas, Cleveland 7.00
C. Staniulis, Dearborn .... 2.00
M. Laucevičius, Chicago .. 2.00
R. Liormonas, Rochester 1.00
P. Karalius, Cleveland .... 3.00
J. Kasakaitienė, Phila....... 1.00
A. Peštenis, Phila............... 1.00
J. Martyšius, Norvrood .... 5.00
P. Karosas, New Britain .. 2.00
J. Tumas, Oak Lawn........ 2.00
A Rukšėnas, Kirtland..... 2.00
J. Tumosa, Toronto........ 10.00
E, Baranauskas, Garden
City ............................ 2.00
P. Aleksa, Chicago........... 1.00
J. Šilgalis, Baltimore......2.00

Skausmo dienose
A. A.

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus,

B. BLINSTRUBIENE1

KAZIMIERUI JANUŠKEVIČIUI

mirus, Jo žmonai, dukrai ir sūnui reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime
Marija Valiukėnienė
ir dukra Delija

ii- jos vyrui, ALT S-gos pirmininkui
TEODORUI BLINSTRUBUI, bei ki

tiems giminėms ir artimiesiems gilią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

MYKOLUI

ČIGUI

mirus, EMILIJAI ir PETRUI ČIGAMS ir jų arti
Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirva

miesiems reiškiame gilią užuojautą
E. ir J. Krygeriai

nėję, kuri visokeriopai re
mia. Universitetas turi gra
žias patalpas pasirody
mams, kas dar įgalins visus
mokinius parodyti savo su
gebėjimus.
Jeigu kas pageidautų ir
būtų sudarytos galimybės,
studijos mokiniai mielai pa
kartotų ir kur nors kitur iš
moktą programą įvairių or
ganizacijų parengimuose,
mokyklose ar klubuose.
Irenos Gintautienės kla
sikinio baleto studija yra
kartu ir graži lietuvių suge
bėjimų reprezentacija šio
krašto visuomenės tarpe.
Linkėtina ir ateityje jos va
dovei ir visai studijai pilno
klestėjimo ir kartu per ba
leto meną priminti šio kraš
to gyventojams, jog ir lie
tuviškas talentas yra taip
pat pajėgus išeiti rampos
švieson ir sukelti pasigėrė
jimą.
(s)

NEW YORK
DIDINGAS KONCERTAS
PERSEKIOJAMĄ
BAŽNYČIĄ PAMINĖTI

Gruodžio 8 d. Brooklyne,
N. Y., rengiamas koncertas
paminėti persekiojamuosius
Lietuvoje ir iškilmingai
baigti Lietuvos Laisvės Ko
vos metus.
Koncertą-minėjimą ren
gia sutartinai — Lietuvių
Katalikų Religinė Šalpa,
Lietuvių Vargonininkų ir
Muzikų Sąjunga ir Lietuvių
Katalikų Moterų Kultūros
Draugija.
Lietuvių giesmių ir dainų
pynę patieks šie lietuvių
chorai: Angelų Karalienės
parapijos, vadovas M. Liuberskis, Brooklyn, N. Y.,
Apreiškimo parapijos, va
dovas Alg. KaČanauskas,
Brooklyn, N. Y., Atsimainy
mo parapijos, vadovas V.
Kerbelis, Maspeth, N. Y.,
Šv. Petro ir Povilo parapi
jos, vadovas V. Mamaitis,
Elizabeth, N. J., šv. Juoza
po parapijos, vadovas A.
Aleksis, tVaterbury, Conn.,
Sopulingos Dievo Motinos
parapijos, vadovė H. Mazur,
Kearny, N. J., Operetės
Choras, vadovas M. Cibas,
Great Neck, N. Y., Rūtos
Ansamblis, vadovas Alg.
KaČanauskas, Nevvark, N.
J., žibuoklių Sekstetas, ^va
dovas L. Stukas, Hillside,
N. J., kun. Kęstutis Balčys,
Amsterdam, N. Y. išpildys
solo programą.
Naują programą lietuvių
chorai uoliai rengė api£ me
tus laiko. Dainuos jungtinis
mišrus choras, moterų cho
ras ir vyrų choras. Diriguos
muzikai: A. Aleksis, M.
Liuberskis, M. Mamaitis,
Alg. KaČanauskas, M. Ci
bas.
Kadangi šis koncertas
rengiamas tokiu svarbiu
tikslu ir didžiulėj ir gražioj
Franklin K. Lane mokyklos
auditorijoje, Jamaica Avė.
ir Dexter Court, Brooklyn,
N. Y., patogiu laiku sekma
dienį, gruodžio 8 d., 4 vai.
p. p., todėl laukiama gau
saus lietuvių sąskrydžio ne
tik iš New Yorko, Brooklyno, bet ir iš gretimųjų kai
mynų — New Jersey, Pennsylvanijos, C o n n ec t icut,
Massachusetts.

Koncerte - minėjime ren
giasi dalyvauti pavieniai,
šeimos ir jaunimas ir jų or
ganizacijos.
Auka šiuo tikslu yra pra
šoma labai kukli ($3.00,
$2.00 ir jaunimui $0.50).
Mat norima, kad daugiau
siai toje dainos ir giesmės
šventėje dalyvautų.
Rengėjai: LKRš, LVMS,
LKMKD.

HARTFORD
LAUKIAM KONCERTO

Gruodžio 8 d. liet, klubo
auditorijoj, 227 Lawrence
gatvėje, įvyks nepaprastas
koncertas, šio koncerto pro
gramą išpildys pianistas A.
Smetona, iš Clevelando, dai
nininkas B. Povilavičius ir
pianistas kompozitorius Je
ronimas Kačinskas, iš Bos
tono. šis koncertas bus di
delė meninė staigmena ne
tiktai Hartfordo lietuviams,
bet ir kitų artimųjų miestų
mūsų tautiečiams.
Visi lietuviai susidomėjo
šiuo koncertu, nes daugelis
jų žino, kad A. Smetona
yra jau išgarsėjęs, lygina
mas su pasauliniais pianis
tais Europoj ir JAV krašte
didmiesčiuose. Europos ir
amerikiečių spauda ir muzi
kos meno kritikai teigia, A.
Smetona jau yra pasiekęs
pasaulinio masto piano kon
certinio artisto — meninin
ko garbės ii- prestižo, žo
džiu, trys mūsų didieji me
nininkai duos Hartfordo lie
tuviams nepaprastą, labai
įspūdingą koncertą.
Bilietai nebrangūs: $2.50
ir studentams bei mažame
čiams $1.00. Netenka abe
joti, kad klubo auditorija
bus pripildyta žmonėmis.
(vmk)

DETROIT
KONCERTAS IR PARODA

gruodžio 7 d., 6 v. v. Lie
tuvių Namuose atidaroma
dailininko V. Igno dailės
meno paroda.
7 v. v. ten pat įvyks Čiur
lionio Ansamblio koncertas.
Sekmadienį, gruodžio 8 d.
bus pamaldos visose trijose
lietuvių parapijų bažnyčio
se:
10:30 šv. Antano bažny
čioje gieda muz. Stasio Sli
žio vadovaujamas mergai
čių choras, 10 vai. Dievo
Apvaizdos bažnyčioje gieda
Čiurlionio Ansamblis.
12 vai. akademija Lietu
vių Namuose. Kalbės B.
Nainys LB CV pirm, ir 1
vai. pietūs, kurių metu kal
bės PLB vicepirmininkas
Stasys Barzdukas.
(ag)

HELP WANTED MALĖ
EXPERIENCED

Bolt and Nut
Warehouse
Men
F.XPF.RIF.XCED ORDI.R FILLF.RS
APPLY

APEX FASTNER CORP.
5780 Federal,

825-1600

Detroit, Mich.
(116-120)

