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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIETNAMO ATEITIS
TAIKOS PAVOJAI IR NAUDA SAIGONO REŽIMUI

NEMUNO IR DUBYSOS KRAŠTUI 

LAISVĖS AUŠRA NE UŽ KALNU
Valstybės Sekretorius 

Dean Rusk sekmadienį, 
kalbėdamas CBS televi
zijos tinklo FacetheNa- 
tion programoje, išleido 
katę iš maišo: "Sovietų 
Sąjunga jau seniai mus 
spaudė nutraukti šiauri
nio Vietnamo bombarda
vimą. Jie spaudė; , nes 
gimininga socialistinė 
valstybė buvo bombar
duojama kapitalistinės 
valstybės".

"Mes su tuo sutikome 
(we've met this point), 
— aiškino toliau Rusk — 
šiaurinis Vietnamas ne
bombarduojamas. Dabar 
Sovietų Sąjunga turi pa
dėti savo kortas ant sta
lo, jiems priklauso ėji
mas padaryti ką nors, 
kad pietryčių Azijos si
tuaciją pastūmėjus įtai
ką".

Tai turbūt pirmas 
toks aiškus tikros padė
ties nušvietimas. Iki 
šiol buvo kalbama apie 
Hanoi kaip visko kalti
ninką, stengiantis nuty
lėti faktą, kad Hanojaus 
pasipriešinimas tuč tuo
jau nutrūktų, jei jis ne
gautų pagalbos iš Mask
vos.

Amerikiečiams Viet
namo karas yra labai ne
maloni afera, bet jei taip, 
kodėl sovietams laimė
jus savo 'point’ jie da
bar turėtų nusileisti 
amerikiečiams ir suma
žinti savo karinę pagal
bą Hanojui? Kodėl su
mažinti, patiems netu
rint iš to naudos, ame
rikiečių nemalonumus? 
Atvirkščiai, jei Vietna
mo karas yra naudingas 
sovietams jie jį prail
gins.

"Pagrindinis klausi
mas — aiškino toliau

Mirė Bronius 
Pulkauninkas

Lietuvos kariu omenės 
pulk. Įeit. Bronius Pulkau
ninkas staiga mirė, širdies 
smūgio ištiktas šeštadienį, 
lapkričio 30 d., Michigan Ci
ty ligoninėje, Michigane.

Velionis buvo gimęs 1891 
m. rugsėjo 19 d. Vaitkūnų 
k., Pabaiskio vis., Ukmer
gės aps. Mokslą ėjo Ukmer
gėje ir Irkutske, kur baigė 
karininkų mokyklą. Po I-jo 
pasaulinio karo dalyvavo 
nepriklausomybės karuose 
prieš bolševikus ir lenkus. 
Baigė aukštuosius karinin
kų kursus, tarnavo 8 ir 5 
pėst. pulkuose. Buvo Telšių 
komendantu ir šaulių rink
tinės vadu.

Pulk. Įeit. B. Pulkaunin
kas 1944 metais pasitraukė 
j Austriją, gyveno Vienoje, 
Insbruke, vėliau Kemptene. 
Amerikoje gyveno nuo 1949 
metų.

Velionis paliko žmoną 
Oną ir dvi dukras: Laimu
tę ir Danguolę (Alto pirmi
ninko E. Bartkaus žmoną).

A t s i s veikinimas įvyko 
pirmadienį Mažeika-Evans 
koplyčioje, Chicagoje. Ve
lionis palaidotas Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse, Chica
goje.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Rusk — yra ar šiaurinis 
Vietnamas susilaikys 
nuo jėgos panaudojimo 
pietiniame Vietname ir 
Laose... šiaurinio Viet
namo kariuomenės egzis
tencija ten yra viso rei
kalo širdis — dėl to tik 
ir kariaujama".

Kokiom sąlygom komu
nistai sutiktų atitraukti 
savo kariuomenę turėtų 
paaiškėti Paryžiaus de
rybose. Jos neturėtų bū
ti labai lengvos dėl tos 
paprastos priežastie’s, 
nes nutraukus bombarda
vimą, tą kariuomenę ko
munistams pasidarė 
lengviau ir pasiųsti ir iš
laikyti. Taigi, padėtis be 
išeities? Ne visai.

Tiesa, esama pažiū
ros, kad Pietų Vietna
mo ir kitų pietryčių Azi
jos šalių režimai yra 
taip supuvę ir sunkiai 
pakeičiami ar pataiso
mi, kad pati geriausia 
išeitis juos būtų paves
ti komunistų kontrolei. 
Juk tie įveda tokią tvar
ką, kuri leidžia tokiam 
palyginti neturtingam 
šiauriniam Vietnamui 
priešintis didžiausiai 
šios žemės karinei ir 
ūkinei galybei. Jie dar 
turi gerą daugiau ar ma
žiau pogrindžio organi
zaciją pietiniame Viet
name su kuria ameri
kiečiai iki šiol nepajė
gė susidoroti. O jei taip, 
tai pietinis Vietnamas, 
jei negali pergyventi ka
ro, jis tuo labiau nega
lės pergyventi taikos.

Bet ir tokiam tamsia-- 
me prognoze esama švie
sesnių prošvaisčių. Kai 
amerikiečiai įsikišo į 
Vietnamą, atrodė, kad 
jis tuojau sugrius. Šian
dien jo ateitis nėra to
kia tamsi. Su trupučiu 
daugiau noro ir valios 
pietinis Vietnamas galė
tų sėkmingai priešintis. 
Ginklais amerikiečiai ir 
toliau lieka tokie prana
šūs, kad komunistai ne
gali tikėtis laimėti di
desnių kautynių. Pasku
tiniuoju laiku beveik vi

Kai rankos būna užimtos...

si didesni susirėmimai 
buvo pradėti amerikie
čių iniciatyva ir pasi
baigė dideliais komunis
tų nuostoliais. Dar dau
giau, amerikiečių išlai
dos tame kare, šiais me
tais pasiekusios 28,2 bi
lijonus dolerių, turėtų 
pradėti mažėti net tuo 
atveju jei kariuomenė ne
bus mažinama. Kol kas 
vieno amerikiečio karei
vio išlaikymas Vietna
me, neskaitant jo iš
šaudytos amunicijos, 
kaštavo apie 13.110 dole
rių, tačiau dabar jaune' 
bereikia statyti naujų ba
zių bei uostų. Jie pasta
tyti ir apmokėti.

Tiesa, kad Amerikos 
kariuomenės buvimas ne 
tik apvertė aukštyn ko
jom buvusį vietnamiečių 
socialinį gyvenimą, kas 
be abejo yra didelis mi
nusas, tačiau kartu dau
geliui jų pravėrė naujus 
horizontus. Šimtai tūks
tančių pramoko naujo 
amato prie milžiniškų 
amerikiečių statybų. Jau 
vien tas duoda vilties, 
kad pietinis Vietnamas, 
palikus jį ramybėje, la
bai greitai pralenktų 
šiaurinį Vietnamą, ly
giai kaip ir pietinė Ko
rėja pralenkė šiaurinę 
Korėją, ar Vakarų Vo
kietija rytinę Vokietiją.

Tačiau tai dar neiš
sprendžia problemos. 
Užpakalyje tų visų kraš
tų mažiau pasiturinčių, 
bet daugiau agresingų pu
sių stovi Kremlius, bet 
apie tai kaž kaip neno
rėta kalbėti. Už tat Rusk 
pradėta nauja kalba, pa
minėjimas tikro priešo, 
yra labai sveikintina nau
jovė. Atrodo, kad tuo ke
liu eis ir nauja adminis
tracija. Karas su Hano
jaus režimu daugeliui 
amerikiečių atrodo be
prasmiškas. Jei tačiau 
tai grumtynės su sovie
tais, to karo kaina nėra 
tokia baisi ir beprasmiš
ka. Tik taip pastačius 
klausimą, sovietai pra
dės skaičiuoti ar jiems 
apsimoka tas karas ar 
ne. Nuo to apskaičiavimo 
galų gale priklausys ir 
Vietnamo ateitis.

(ALT pirmininko 
inž. E.A. Bartkaus 
paskaitos, skaitytos 
1968 m. lapkričio 22 
d. Chicagoje san
trauka)

Jungtinės Amerikos 
Valstybės arčiau bend
rauti su Sovietų Sąjun
ga pradėjo tik II Pasau
linio karo metu. 1942 m.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Eugenijus Bartkus.

sudarytoji JAV, D. Bri
tanijos ir SSRS karinė są
junga ir josios pasėkoje, 
pagal Lend and Lease 
aktą Amerikos suteikto
ji sovietams karo me
džiagomis, maistu ir ap
ranga vienuolikos bilijo
nų dolerių parama, ne 
tik išgelbėjo Sovietiją 
nuo žlugimo, bet tiek su
tvirtino ją ir josios ar
miją, kad ji galėjo per
eiti į ofenzyvą prieš Vo
kietiją ir, drauge su va
karų sąjungininkais, pas- 
tarąją privertė besąly
giniai kapituliuoti.

Pokario laikotarpyje, 
Nikitos Chruščiovo lū
pomis, Sov. Sąjunga pra
dėjo piršti socialistinio 
ir kapitalistinio pasaulių 
koegzistencijos princi
pą. Bet paraleliai nė da
limi neatsisakant tarp 
šių pasaulių vykstančio 

šaltojo karo, kaip lygiai 
ir komunistų veiklos va
karų kraštuose rėmimo. 
Koegzistencinių šalinin
kų netruko atsirasti ir ne
sovietiniuose kraštuose, 
neišskiriant ir JAV. 
1958 m. pradžioje buvo 
pasirašyta Maskvos — 
Washingtono susitari
mas, dėl kultūrinio bend
ravimo dviejų metų pro

gramos. Tas susitari
mas, kas dveji metai ša
lių atnaujinamas, galio
ja ir šiandien.

Amerikai tokio bendra
vimo akstinas yra "til
tų" statymas tarp laisvo 
pasaulio visuomenės ir 
uždaros sovietų visuo
menės. Sovietų Sąjungai 
rūpi: Amerikos technolo
ginių pranašumų išgavi
mas, svetima valiuta ir 
sovietinių idėjų indokt- 
rinaęija. Šitai rodo, pir
mu žvilgsniu nekaltas 
faktas, kad 90% sovie
tų mokslinių stipendi
ninkų, siunčiamų į Ame
riką, yra technologai ir 
matematikai, kai tuo tar
pu 90% Sovietų Sąjungon 
įsileidžiamų amerikie
čių stipendininkų yra li
teratūros, kalbotyros ir 
visuomenės mokslų stu- 
dijozai. Kultūrinis bend
ravimas turėtų vykti re- 
ciprociteto pagrindu, bet 
jo Maskva visiškai nepai
so, kaip ir visose jos 
sudarytose sutartyse. 
Pav. JAV mokslinės kny
gos ir periodika vis dar 
neįsileidžiama įSovieti
ją, kai jų literatūra šia
me krašte yra laisvai pla
tinama, pardavinėja
ma...
JAV IR LIETUVOS 
RESPUBLIKA

Brutaliu smurtu su
laužydama duotus Lietu
vos Respublikai iškilmin
gus pasižadėjimus, vi
sokiomis aplinkybėmis 
gerbti Lietuvos suvere
numą bei teritorinį inte
gralumą ir neliečiamybę 
1940 m. birželio 15 d. 
Sovietų Sąjungos val
džia militariškai okupa
vo Lietuvą. Tų pačių 

metų liepos 23 d. JAV vy
riausybė pareiškė:

"Pastarosiomis kelio
mis dienomis greitai ei
na prie galo sukti veiks
mai, kuriais politinė ne
priklausomybė ir terito
rinis neliečiamumas tri
jų mažų Pabaltijo res
publikų — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos — no
rima apgalvotai panai
kinti vieno iš jų galin
gesnių kaimynų.

Nuo tos dienos, kai 
šios tautos atgavo savo 
nepriklausomybę ir de
mokratinę valdžios for
mą, Jungtinių Valstybių 
gyventojai su giliu ir pa
lankiu susidomėjimu ste
bėjo puikią jų pažangą 
savoj valdžioj.

Šios vyriausybės po
litika yra visuotinai ži
noma. Jungtinių Vals
tybių žmonės yra prie
šingi grobuoniškiems 
veiksmams, vis tiek ar 
jie būtų įvykdyti pavar
tojant jėgą ar grasinant 
jėga. Jie lygiai priešin
gi bet kuriai vienos vals-. 
tybės, nors ir kaip galin-. 
gos, kišimosi formai į 
vidaus reikalus bet ku
rios kitos suvereninės 
valstybės, nors ir kažin 
kak) silpnos.

Šie principai kaip tik 
sudaro pagrindą, kuriuo 
remiasi esami santykiai 
tarp dvidešimt vienos

(Nukelta į 2 psl.)

ATŽYMĖTI 
IŠKILIEJI 
TEATRALAI

Pirmajam Teatro Fes
tivaliui Chicagoje pasi
baigus, kurį suorgani
zavo LB Kultūros Fon
das lapkričio 27 - gruo
džio 1 d.d. iškilmingame 
bankete Jaunimo Centre 
buvo pagerbti ir atžymė
ti iškilieji teatrai, akto
riai ir dailininkai.

Jury komisija, susi
dedanti iš M. Ambrozai- 
tienės, A. Barono, B. 
Chomskio, C. Grincevi- 
čiaus ir V. Vijeikio nu
tarė:

Už geriausią teatrinį 
pastatymą premiją 500 
dol. padalinti pusiau — 
Clevelando Vaidilos Te
atrui, rež. Petras Ma
želis ir Los Angeles 
Dramos Sambūriui, rež. 
Dalila Mackialienė.

Iškiliausia aktore pri
pažinti Danutę Jankienę 
iš Detroito Dramos Mė
gėjų Sambūrio.

Iškiliausiu aktorium
— Albiną Stasevičių, iš 
Hamiltono dramos teat
ro Aukuras.

Už geriausias deko
racijas premiją paskir
ti dail. Algiui Zaliūnui 
iš Los Angeles Dramos 
Sambūrio.

Už kostiumų eskizus
— dail. Margaritai Rep- 
Čytei, Hamiltono dramos 
teatras Aukuras.
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Nemuno ir Dubysos kraštui...
(Atkelta iš 1 psl.)

Naujojo Pasaulio suve
reninių respublikų.

Jungtinės Valstybės ir 
toliau laikysis šių prin
cipų pagal Amerikos 
žmonių įsitikinimą, kad 
jeigu doktrina kurioje 
šie principai glūdi, vėl 
nesaistys santykių tarp 
tautų, tai negalės būti įs- 
tatymo viešpatavimas, 
kitais žodžiais tarus, — 
pačios mūsų nūdienės ci
vilizacijos pagrindas".

Šis JAV vyriausybės 
aktas tebėra galioje ir 
šiandien. Bene kiekvie
nas JAV prezidentas vie
na ar kita proga savo 
ruožtu yra šią JAV pa
žiūrą patvirtinę bei pa
kartotinai paryškinę. 
Lietuvos Respublikos 
tęstinumas ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Rusi
ją nepripažinimas yra 
reikšminga atrama ko
voje sovietinei okupaci
jai pašalinti. Tai yra 
atrama Lietuvos klausi
mą tarptautinėse insti
tucijose svarstant, at
rama kiekvienam lietu
viui ar kitataučiui, dir
bančiam bei pasisakan
čiam Lietuvos laisvės ba
re, bet bene didžiausia 
atrama — Amerikos Lie
tuvių Tarybai, ameriki
nei organizacijai, kurios 
uždavinio vykdymas su
tampa su JAV princi
pais, ir pažiūromis.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba savo gimimu ir 28 
metų pastoviu darbu 
tvirtai stovėjo ir tebe
stovi už anksčiau minė
tąjį JAV aktą. Maža to. 
ALT dėjo ir deda visas 
pastangas, siekiant kad 
Lietuva būtų išlaisvin
ta ir jos nepriklauso
mybė bei suvereninių or. 
ganų veikimas būtų pil
nai atstatytas.

LAISVŲJŲ LIETUVIŲ 
MISIJA_ LIETUVOS 
LAISVES BYLOJE

Sunku tarti, kaip ilgai 
Lietuvos laisvės byla tu
rės trukti, bet kiekvie
nam aišku, kad mums, 
lietuviams ir lietuvių kil
mės amerikiečiams, rei-. 
kia tą bylą tarptautinia
me forume laikyti gyva 
ir jokiu atveju jos pozi
cijų nemenkinti. Todėl 
ligšiolinės ALT pastan
gos ir veiksmai pasto
viai kontaktuoti JAV Bal
tuosius Rūmus, Valsty
bės Departamentą, kom 
gresmanus, • o taip pat 
į tradiciją įėjęs, ALT 
talkinant, abiejuose kon
greso rūmuose, Lietu
vos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimo ren
gimas, savo laiku vyku
si JAV Kongreso Komi
teto Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijai ty
rinėti veikla, pagaliau 
ALT pastangos kurių par- 
sėkoj Kongresas priė
mė rezoliuciją, pagal ku
rią kiekvienais metais 
JAV prezidentas gali 
skelbti pavergtųjų tautų 
savaitę ir kiti panašūs 
darbai yra girtini. Vi
sa patriotiškoji Ameri
kos lietuvių visuomenė 
šias ALTos pastangas 
remia, jose dalyvauja.

Visa tai kas labai su
trauktai čia pasakyta 
apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbuotę, gali
ma ją apibendrinant va
dinti — veidu į Ameri
ką. Tačiau amerikiečiai 
lietuviai negali likti abe* 
jingi ir nesiinteresuoją

savo tėvų kraštu, jojo 
likimu. Tai apimtų ALT 
darbuotę, kurią galėtu
me vadinti — veidu į Lie - 
tuvą! Šia prasme mūsų 
tautos emigracijos JAV 
istorija yra pasigėrėtina 
ir pilna gražiausių pa
vyzdžių. O 1966 m. sau
sio 22 d. Vliko, ALT, 
LLK ir Pasaulio LB at
stovų konferencija vie
ningai yra tarsi, kad 
"Savo dvasiniam, kultū
riniam bei tautiniam ta
patumui su savo tauta iš
laikyti, laisvieji lietu
viai privalo kuo glau
džiau bendrauti su Lie
tuva". Ir toks bendravi
mas Amerikos lietuvių 
su lietuviais, esančiais 
pavergtoje Lietuvoje, vy- 
ko ir vyksta keleriopais 
kanalais. Tie kanalai bū
tų: susirašinėjimas laiš* 
kais, lietuviškasis Mar- 
shallio planas — siunti
nių forma parama pa
vergtoje Lietuvoje liku
siam ar Sibiro tremty 
atsidūrusiam broliui, o 
taip pat laisvųjų lietuvių 
tiekiama informacija pa
vergtiesiems radijo ban
gomis. Dėl šių visų bend
ravimo formų, laisvųjų 
lietuvių labai atsargiai 
naudojamų, nekilo mū
suose didesnių neaišku
mų.

KELIONES I 
PAVERGTĄLIETUVĄ 
IR PAVERGTŲJŲ ' 
VIEŠNAGE AMERIKOJE

Palyginti, nemažas 
JAV lietuvių skaičius 
yra pasinaudojęs gali
mumu nuvykti į paverg
tąją Lietuvą ir dar di
desnis skaičius, turbūt, 
yra tokių, kurie apmo
kėdami išlaidas buvo pa
sikvietę savo artimuo
sius į Ameriką atvykti 
ir paviešėti. Turistų įs
pūdžiai labai įvairūs, 
bet turbūt, neklystame 
sakydami, kad didelėje 
daugumoje apsilankiu
siems Amerikos lietu- 
viams, pavergtoji Lietu
va paliko labai sunkų įs
pūdį. Gia norima atkreip
ti dėmesys į skirtumą, 
koka matomas kalbantis 
su turistu grįžusiu, sa
kysim, iš Italijos, Vaka
rų Vokietijos, Prancūzi
jos ir ... Sovietijos. Fak
tiškai juk jau kuris lai
kas, kaip kiekvienas lie
tuvis vykstąs į Lietuvąj 
tegali viešėti Vilniuje 
penkias dienas, o Mask
voje ir kitur Sovietų Są
jungoje ilgesnį laiką! Tu
ristas, grįžęs iš Vak. Eu-. 
ropos kraštų, rodo nuo
traukas, vaizdus lankytų 
vietų, turėtus pokalbius 
ir t.t. Tuo tarpu, kai iš 
Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos grįžęs turistas, neį
tari jokių atminų, vengia 
plačiau kalbėtis, lieka la
bai santūrus.

Juos santūriais pada
ro esamoji Sovietijoje 
sistema, kuri verčia 
kiekvieną asmenį savi
saugos sumetimais bū
ti uždaru, o neretu atve
ju, galima tarti, pasi
traukusiu iš savos vi
suomenės.

Sovietų baudžiamasis 
kodeksas taip sukirptas 
kad vieno jo 58 straips
nio užtenka, bet kurį as
menį, nežiūrint kur jis 
gimęs ir kokios valsty
bės pilietis bebūtų, gali
ma, terorizuoti ir likvi
duoti.

Mūsų kalbamu atveju, 
atseit, kiekvienas JAV 
turistas, nuvykęs į pa

vergtąją Lietuvą yra dė - 
mėsingai iki pat smulk
menų sovietinio saugu
mo agentų sekamas ir 
dažnai kviečiamas atlik
ti kai kuriuos uždavi
nius.

"Sovietų administra
cinis priekabumas ir 
saugumo įstaigų įžūlios 
pastangos verbuoti KGB 
bendradarbius, ypač sun
kina kiekvieno turisto 
padėtį Sovietų Sąjungo
je. Nemažiau kap 75 pro
centai amerikiečių moks
linių stipendininkų ir daž
nas turistas yra šių KGB 
pastangų taikinys. Vie
nas ryškiausių sovie
tinio priekabumo pavyz
džių yra JAV Yale uni
versiteto prof. F.C. 
Barghoorn, tuo metu bu
vusio JAV - SSRS kultū
rinio bendravimo pro
gramų nustatymo pata
riamosios komisijos na
rio, 1963 metais areš
tas Maskvoje. Arba, pa
našus atvejis buvo su 
Kalifornijos universite
to prof. L.S. Feuer, ku
ris po savo penkių pas
kaitų Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademijoj, jau 
besėdantis į lėktuvą 
grįžti į Ameriką, buvo 
KGB sulaikytas ir pen
kias valandas kaman
tinėtas apie savo susi
tikimus ir pasikalbėji
mus su rusais akademi
kais..." (V. Vaitiekūnas, 
Bendravimas su Lietu
va, psl. 4,5)

į Lietuvą šiandien 
reikia žiūrėti, kaip į ka
linį - asmenį, smurtu 
įkalintą didžiajame So
vietijos kalėjime. Tą ka
linį lankyti ir jam pa
gelbėti yra, mūsų — lais
vųjų, pareiga arba, kaip 
veiksnių deklaracijoje 
sakoma, mūsų misija. 
Tą misiją vykdant, rei
kia paboti visas aplinky
bes, kad vieton noro ir 
pastangų padėti kaliniui 
nepakenktum jam.

Sportininkų grupės vy. 
kimas 1967 m. į paverg
tą Lietuvą, reprezentuo
jantis save — Amerikos 
lietuvių atstovais (Ame
rikos lietuvių krepšinin
kų rinktinė...) buvo ne
suderinamas su laisvų
jų lietuvių misija Lietu
vos laisvės byloje. Tai 
viena. O antra, sporti
ninkų viešnagė Lietu
voje, šiandie, žiūrint į 
ją iš perspektyvos, toli 
išėjo iš privataus turis
to interesų. Tiesa, spor
tininkai nenaudojo lietu
vių organizacijų vardų, 
bet vi stiek dengėsi ame
rikietiška People to pe- 
ople etikete. Šiuo vardu 
turėjo sąskaitą ir atskaL 
tomybę aukoms rinkti. 
Atrodo, tarytum, jie vyk
dė šios organizacijos 
jiems patikėtą uždavinį 
— dalyvauti SSRS kruvi
nosios spalio revoliuci
jos 50 metų sukakties 
minėjime —. tiesti tiltas 
tarp amerikiečių ir so-

• vietų.
Sportininkai ir jų or

ganizatoriai šio momen
to nesuprato ar nenorė
jo suprasti. Jie tikėjo 
savo demonstracija, 
šventiška nuotaika su
sitikti su pavergtaisiais 
lietuviais, pabendrauti 
su jais, "kaip brolis su 
broliu". Jų gerieji norai 
ir viltys nepasitvirtino. 
Viešnagės metu jie ne
galėjo susitikti, arčiau 
susipažinti ir bendrau
ti su pavergtaisiais, 
nes mažai kur jiems bu

vo leista vykti ir visur 
kur jie buvojo, tarp lais
vo ir pavergtojo lietuvių
bu vo okupanto akis, au
sis ar net geležinė už
danga. Tą padėtį išgyve^ 
no daugelis išvykos daly
vių, bet ji juk buvo 
jiems pavaizduota iš 
anksto, tad ar reikėjo 
šiai patirčiai įsigyti to
kią kelionę organizuoti?

Lietuvių visuomenė 
šios sportininkų išvykos 
dalyvius, ypač jos organi
zatorius, pakaltino ir pa
smerkė. Manau, kad ne 
vienas iš pasmerktų
jų aiškiau, negu dauge
lis kaltintojų, šiandie su
pranta savo ėjimų krei
vę, o josios supratimui 
ir gilesniam pagvildeni- 
mui anuo metu tiek maža 
dėmesio tekreipė. Bet 
tai jau praeitis ir iš jos 
visi galime mokytis. To
dėl ar nebūtų laikas 
tiems mūsų sportinin- 
kams-klajūnams įsijung
ti į pozityvų lietuviško
sios visuomenės darbą? 
Tuo pačiu visuomenėje 
vis dar slypį jiems įta
rimai bei pakaltinimai 
savaime išnyktų. Mūsų 
nėra perdaug, todėl kiek
viena pozityvi pajėga yra 
brangintina ir neatstum- 
tina.

Baigiant "JAV lietu
viai Lietuvos laisvės by
loje" apibražą, siūlosi 
išvados:

* Veiksnių konferen
cijos 1966 m. sausio 22 
d. deklaracija savo es
mėje yra teisinga, tačiau 
būtų tikslinga paaiškin
ti privataus bendravimo 
supratimą, kaip lygiai 
greta teisingiai politi
nio momento, reikėtų nu
rodyti bendravimo pavo
jai tiek pavergtiems, 
tiek laisviems lietu
viams.

* Principe privatus 
bendradarbiavimas su 
pavergtaisiais nesmerk- 
tinas. Nežiūrint kaip yra 
saugomas sovietinis tau
tų kalėjimas, vistiek jo 
įnamiai, taigi ir paverg
tieji mūsų broliai, yra 
pasiekiami vakarietiškų 
idėjų. Tos idėjos pir
moje eilėje — asmens, 
minties ir kūrybos lais
vė — vis daugiau ir 
daugiau auga Sovietijoje, 
ją sprogdina ir ardo iš 
vidaus.

* Darytina viskas,kad 
nesikartotų ėjimai pana
šūs į minėtąją sportinin
kų kelionę 1967 m. pa- 
vergton Lietuvon. Jeigu 
ir nieko kito nebūtų jo
sios metu buvę, tai jau 
pats kelionės organiza
vimo sukeltas mūsų vi
suomenėje aistros ir ne
sutarimas ardo mūsų 
tautines gretas ir tetar
nauja priešui.

* Mūsų pareiga yra pa
rodyti laisvajam pasau
liui, kaip vienašališkai 
yra vykdomos Sovietų Są
jungos sudarytosios va
dinamosios kultūrinių 
mainų sutartys. Apie 
JAV ir SSRS mainus jau 
anksčiau kalbėjau. O 
štai — Vakarų Vokieti
ja. Išleidžiamas įstaty
mas, kad nuo 1968 m. lie
pos 1 d. bus leidžiama 
pardavinėti Vokiečių So
vietinės zonos spauda. 
Po keleto dienų Ulbricht, 
Rytų Vokietijos politru- 
kas, pareiškia, kad apie 
kapitalistinio pasaulio 
laikraščių laisvą parda
vinėjimą negali būti ir 
kalbos...

Arba. Toj pat V. Vokie
tijoj, Muenchene, "Ku- 
bon und Sagner" kny
gynas pav. savo parduo
damų knygų kataloguose 

siūlo kovo mėn. (1968 
m.) laidoj — 83 sovieti
nius lietuvių kalba lei
dinius; birželio — 67. 
Klausimas — kiek ir kur 
iš V. Vokietijos įpaverg- 
tą Lietuvą galėtų būti 
siunčiama mūsų knygų?

* Paskubintinas mūsų 
lituanistinėse mokyklo
se mokslo programų pa
pildymas, kad mūsų jau
nimas būtų supažindina
mas mūsų pačių su šio 
meto aneksuotos Lietu
vos ekonominiu, politi
niu, literatūriniu, meni
niu gyvenimu, o taip su
vokti galimybes, bend
rauti su okupuotoj tėvy
nėj gyvenančiu broliu.

* Pagaliau, ar ne lai
kas pasiskelbti bendravi
mo su pavergtaisiais 
klausimu paliaubas, nes

- pasisakantieji už ne
ribotą bendradarbiavi
mą, turėtų suprasti, kad 
besąlyginis bendravimo 
piršimas sukelia berei
kalingą įtarinėjimą, ar
do mūsų vienybę ir tuo 
pačiu sumažina iš bend-- 
ravimo laukiamą naudą.

- aktyvus bendravimo 
piršimas pavergtajam 
broliui, gali jam sukel
ti vilčių ir jį paskatinti 
rezistenciniams veiks

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris 

specialiai sudarytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie 
labiausiai yra reikalingi ir būtų naudingi Jūsų gimi
nėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1968.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies 
megztukas, itališkas vyriškas arba moteriškas nai
loninis lietpaltis, 3’/2 jardo vilnonės angliškos me
džiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios 
medžiagos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžia
ga sijonui, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai, ar
ba nailoninė bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių. $90.00.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.

Komplektas moteriškų labai gražių nailoninių 
apatinių rūbų (labai ten reikalingi ir naudingi), gė
lėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai 
cremplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus 
moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos 
paltui, 2*A jardo vilnonės medžiagos suknelei. $90.00.
MAISTO SIUNTINYS 1968.

1 o sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rū
šies baltų miltų, 2 sv. ryžių, >/į sv. pipirų, >/». sv la
pelių, 1 2 sv. geriamo šokolado, 1 dėž. Nesccafes, 3 
sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokola
dinių saldainių. $30.00

Taip pat j bet kurį siuntinį galima dadėti že
miau išvardinti dalykai visad naudingi ir laukiami 
Lietuvoje:

Vilnonė skarelė $4.00, nailoniniai lietpalčiai 
$10.00, vyriški arba moteriški megztukai $12.00, nai
loniniai marškiniai $7.03, vyriškos arba moteriškos 
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00, labai geras 
parkeris firmos "Parker” $7.00. šveicariški laikro
džiai $30.00.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 
siuntėjas pats sudaro iš mūsų kainoraščio ir taip 
pat, persiunčiame Jūsų pačių sudarytus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti Income Tax 
sumažinimą.

BALTIC STORES LTD.,
121 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 

TE L E F.’ SU O 8731.

mams, kurie šiuo me
tu žinant tarptautinę 
padėtį, nebotų tikslin
gi.

- pasisakantieji prieš 
bet kokį bendravimą, tu
rėtų pagalvoti, kad jau
nasis dinamiškas ele
mentas nustumiamas į 
statinę padėtį ir nusi
vylimą,

- kad stiprūs kaltini
mai sudaro sąlygas as
meninėms sąskaitoms 
suvesdinėti ir iš jo ob
jektyvumo pereinama į 
subjektyvumą.

Daug sunkių bandymų 
yra pakėlęs lietuvis pra
eity, dar daug bandymų 
jo laukia ir ateityje. Bet 
ne jausmingomis nuotai
komis, o gerai išmąsty
tais ėjimais jungdamie
si į kovą — pašalinsime 
tą tamsą ir neteisybę, ku
ri yra apgaubusi mūsų 
protėvių žemę. Tvirtai 
tikėkime, kad Nemuno ir 
Dubysos kraštui laisvės 
aušra jau ne už kalnų!
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Lietuvos okupacija už
sitęsė. Vyresniosios kar
tos, nepriklausomoj tė
vynėj gimusios ir moks
lus ėjusios generacijos 
eilės retėja. To pasė
koje mažėja visų mūsų 
organizacijų narių eilės, 
todėl šiuo metu jų visų 
didžiuoju rūpesčiu yra 
jaunosios kartos įjungi
mas į organizacinę veik
lą, kuri tęstų Lietuvos 
laisvinimo darbą, kuri, 
vyresniems pavargus to» 
liau neštų lietuvybės ir 
Lietuvai laisvės sieki
mo žiburį.

Tuo rūpesčiu gyvena 
ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, kurios 
tautiškoji idėja yra pa
traukli, reikia tik suge
bėti jaunimą įkvėpti, nes 
jaunimas iš prigimties 
yra idealistai, o jei šiuo 
metu taip nėra, tai kal
ta aplinka ir stoka pasi
aukojimo iš vyresniųjų 
pusės, iš kurių vieni dėl 
nuovargio, kiti abejingu
mo lieka patys pasyviais 
nariais, visai nebesirū
pindami organizacijos 
ateitimi.

Tačiau ALT S-gos na-- 
riai daugumoj nėra pa
syvūs. Jie atiduoda vi
sas savo jėgas, visą po
ilsio laiką ir visus lie
tuviškiems reikalams 
skirtus dolerius. Bet jie 
visa tai atiduoda ne sa
vo org-jai, kuri mums 
yra tartum antroji šei
ma ir ja rūpintis esame 
savo noru įsipareigoję 
pirmoj eilėj. Jei kuri 
šeima geriau savo pa
reigas atlieka, sakoma, 
jog tai pavyzdinga, stip
ri šeima. Lygiai taip pat 
yra ir su ta mūsų ant
rąja šeima org-ja, ku
rios nariai geriau atlie
ka savo pareigas, tokios 
gausios, veiklios šeimos 
nariu būti daug maloniau 
ir garbingiau.

ALT S-ga yra viena iš 
didžiųjų org-jų ir jos 
veiklos barai platūs, ku
riuos aiškiai nusako da
bartinės S-gos vadovy
bės bendraraštis, bū
tent:

"Pirmoje eilėje besi
rūpindama Lietuvos vals
tybės atstatymu, S-ga 
kartu ypatingą dėmesį 
kreipia lietuvybės išlai
kymui, lietuvių susiprati
mo stiprinimui, tauti
nės kultūros ugdymui. 
Tokiu būdu S-ga reiškia
si ir politinėje ir kultū
rinėje plotmėje. O pa
grindinės jos veik
los ląstelės yra sky
riai, kurie atsižvelgda
mi į vietos sąlygas 
ir bendraudami su kito
mis patriotinėmis orga
nizacijomis stengiasi vi
sose veiklos srityse tin
kamai pasirodyti".

Kaip matome S-gos na

riai pirmoje eilėje rūpi
nasi ne savo stogų lopy
mu, kaip jiems paskuti
niu laiku kitų org-jų vei- 
kėjai spaudoje priekaiš
tauja, bet mielai pirma pa
deda dengti stogus kai
mynams, bendriesiems, 
didiesiems lietuvių iš
eivijos apartamentams, 
savo dažnai prisiminda
mi tik tada, kai per kiau
rą stogą lietus ima la
šėti.

Keista, kad tokius už
metimus Dirvai drįsta 
reikšti tik tos organiza
cijos žmonės, kuriai itin 
daug S-gos nariai ir pa
ti Dirva ne tik talkino 
lopyti jų stogus, bet ir 
didelį kapitalą sau krau - 
ti. Talkino lėšomis ir jė
gomis ir ta parama te
besitęsia. Bet paskai
čius tokius užmetinėji- 
mus tenka susimąstyti 
ar mūsų geri norai, dar
bai ir lėšos talkinant 
kaimynams yra pras
mingi.

Ta proga pravartu pri 
siminti D. Blažio žo
džius žurnale "Į Lais
vę", 43 nr., kur jis kri
tikuodamas Dirvos bend
radarbę tarp kitko rašo:

"Sąžininga viešojo gy
venimo kritika, atremta 
į teisingus faktus, visa
da yra garbinga, nors 
taktiškai kartais gali bū
ti ir nereikalinga. Nuo- 
smūkinė kritika klastin
ga kaip vėžio liga: kai 
kada įsiveisia į rašalą 
ir tų, kurie prieš tą blo
gybę išeina kovoti".

Labai teisingi D. Bla
žio žodžiai, bet jie ir 
pritinka geriausiai tik 
pačiam jų autoriui ir ki
tiems Dirvos kritikams, 
nes vargu rasime kitą to
kį tolerantišką laikraštį 
išeivijoje, kaip Dirva,ku
rioje randa garbingą vie
tą visų pažiūrų asmenys 
ir jų naudingi Lietuvai 
darbai. Ponas Blažys 
pripažįsta į teisingu s fak
tus atremtą kritiką, bet 
užmiršta, kad ir teisin
giausi būtų kritikos fak
tai, ne visada tinka jais 
viešai badyti akis nusi-

KODĖL?
O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepa

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

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

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

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

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

(118-123)

Nuotraukoje matome lietuvių jaunimą piketuojant} okupuotos Lietuvos solisto V. Noreikos koncertą 
lapkričio 24 d. New Yorke, kurj suruošė raudonieji ir jiems prijaučiantieji lietuviai. Salė buvo apytuš
tė. Jau ne pirmą kartą New Yorko lietuvių jaunimas spontaniškai savo iniciatyva išeina prieš Lietu
vos pavergėją. Plakatuose, kurie buvo nešiojami buvo tokie užrašai: "Noreika — Yes, USSR -- No!", 
"Reds Exploit Lithuanian Art!", "We support Free Lithuania, not Communist Lithuania" ir kt.

, L. Tamošaičio nuotrauka

NESUSILIKVIDUOKIME PATYS
Lietuvos Laisvės Ko

vos Metai eina prie ga
lo. Juos pradėjome š. 
m. Vasario 16-tą dieną 
ir baigsime ateinančią 
šešioliktąją pradėdami 
51-slus Lietuvos nepri
klausomybės metus. Šių 
metų bėgyje parodėme 
daug ryžto, daug pasi
šventimo ir aukos mūsų 
tautos laisvės ir nepri
klausomybės 50 metų 
sukakčiai paminėti. Visi 
tie įvykiai, mūsų pastan
gos ir darbai buvo jau 
aprašyti spaudoje.

Tačiau tenka labai ap
gailestauti, kad šiais 
garbingaisiais metais pa
rodėme ir didelio nesu
brendimo, nesusigaudy
mo įvykiuose ir nugrimz
dimo svetimo krašto ne
rūpestingoj prabangoj.

kaltusiam. Kultūringa 
kritika pilnai pasitenki
na, kad suprastų tik tas 
kuriam ji skirta.

Nenagrinėdami šį kar
tą to klausimo plačiau, 
pažvelgę tik į paskutinį 
aukščiau minėto žurna
lo "Į Laisvę" numerį 
tuoj pamatysime, kad 
jam kaip tik pirmoj ei
lėj rūpi tik savi reika
lai, matysime, kad tai 
yra tik vienos šeimos 
žurnaliukas ir tiktai tos 
šeimos nuotraukos jįpuo- 
šia.

Tačiau aš nemanau dėl 
to kritikuoti. Natūralu, 
kad namų šeimininkai 
tvarkosi kaip jiems pa
tinka. Tik noriu atkreip
ti dėmesį, kad jie ant ki
to mato ir šiaudą, o ant 
savęs nei vežimo, anot 
lietuviškos patarlės.

E. Cekienė

EMILIJA ČEKIENĖ

tolimesnės

amerikiečiai 
viešpačių ne

Visi džiaugiamės ir di
džiai vertiname paskai
tę, kad kur nors iškyla 
lietuvio vienoks ar ki
toks talentas. Džiaugia
mės ir okupuotos Lietu
vos iškilaus solisto Vir
gilijaus Noreikos talen
tu, tačiau, kalbant apie 
čia organizuojamus jo 
koncertus, klausimas at
sistoja visai kitoje plot
mėje.

Noreika atsiųstas so
vietinio Lietuvos okupan- 
to ne džiuginti išeivijos 
lietuvių jo talentu, bet 
panaudoti jį kaip įrankį, 
kad savo jautriomis tė
vynės ilgesio dainomis 
paveiktų mūsų tautišku
mo jausmus, kad joišpib 
domos liaudies dainos 
sujaudintų mūsų kovo
tojų už laisvę širdis ir 
tuo nukreiptųdėmesįnuo 
okupanto 
veiklos.

Kada 
Kremliaus
pažindami pradėjo "kul
tūrinių ryšių" biznį su so^ prezidentu, kas parodė 
vietais, mums buvo ne
aišku, kaip jie gali nepa
žinti savo priešų gud
rios politikos, kurie vie
na ranka vakarietį kapi
talistą glosto, kad tuopa- 
čiu kartu kita ranka ga
lėtų smeigti jam peilį į 
nugarą. Mums Krem
liaus valdovų metodai ir 
jų siekimai buvo ir te
bėra gerai pažįstami. Ži
nomi ir "kultūrinių" ry
šių tikslai, būtent įpra
tinti išeiviją užmiršti 
Lietuvos išlaisvinimą iš 
sovietinio pavergėjo, už
dainuoti, užliūliuoti, už
migdyti kovotojus už lai s- 
vę, įpratinti patiems pri
pažinti esamą padėtį tė
vynėje.

Kremliaus valdovai 
keičiasi, bet visai nesi
keičia jų metodai. Tik pa
žvelkim į netolimą pra
eitį ir įsitikinsime šių 
žodžių tikrumu.

"Sovietų Sąjungos Pa
siuntinybė Kaune ati
džiai sekusi Lietuvos gy
venimą, buvo įsitikinusi, 
kad su komunizmu, ku
rio lietuviai bijojo kaip 
maro, lietuvių tautoje ne
galima sulaukti bent kiek 
simpatijos. Tad pamė
ginta komunistines idė
jas skleisti SSSR kultū
rinių laimėjimų priedan
ga".

"1929 m. gruodžio 8 d. 
įsteigė Lietuvių Draugi
ją SSSR Tautų Kultūrai 
Pažinti. Sovietų pasiun
tinybė ieškojo kontaktų 
su lietuviais intelektua
lais, menininkais ir žy
mesniais visuomenės 
veikėjais. Jiems ruoš
davo pobūvius ir ten 
kviesdavo net Lietuvos 
valdžios žmones, kurių 
darbas buvo susietas su 
informacija ir propagan
da. Tuose pobūviuose po
kalbiai badavo korektiš
ki, santūrūs, vengiant, 
kas svečiams ir šei
mininkams būtų nemalo
nu. Tačiau nuolat buvo 
pabrėžiamas Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos santy
kių gerumas ir duodama 
įsakmiai suprasti, kad 
būtų vengiama viso to, 
kas galėtų tuos santy
kius gadinti", - rašo A. 
Merkelis A. Smetonos 
monografijoj psl. 511.

Paskutinysis tos dratt 
gijos pirmininkas Justas 
Paleckis Sovietų S-gai 
okupavus Lietuvą tapo 

tikruosius tos draugijos 
buvusius paslėptus kės
lus.

Dabar istorija kartoja
si čia pat JAV-se. Lie
tuvių komunistų parti
ja Amerikoje baigia iš
nykti. Neturi jokios įta
kos nei į savo vaikus nei 
į naujuosius ateivius. 
Lietuvos pavergėjas 
tai matydamas atsiuntė 
paruoštus savo agentus 
toms pačioms parei
goms, kurias ėjo aukš
čiau minėta draugija 
Kaune Sovietų pasiunti
nybės globojama. Ir da
bar jie krepiasi į meni
ninkus, muzikus, daini
ninkus, visuomenės’vei
kėjus ir aplamai kultūri
ninkus kviesdami lankyti 
Lietuvą, ruošti savo pa
rodas, koncertuoti ir or
ganizuoti jų atsiunčia
miems solistams koncer
tus JAV-se. Ir dabar 
jiems nerūpi eiliniai lie
tuvių išeiviai, kaip ir ta
da, kreipiasi į tuos, ku
riems prieinama infor
macija. "Svarbu palenk
ti visuomenėje įtakingus 
intelektualus ir masė pa* 
ti ateis", sakė Leninas. 
Taip ir daroma.

Noreikos koncertą 
New Yorke garsino prof.
J. Stuko lietuviška ra
dijo valanda, laikraščiai
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Vienybė ir komunistinė 
Laisvė. Jo uždainuota 
"Kur bakūžė samanota" 
sujaudino tėvynės ilge
siu senelius ir kai ku
riuos mūsų išeivius per 
užpakalines duris į salę 
įsmukusius, kad aplenk
ti piketuojantį jaunimą 
prieš tokį "kultūrinį" 
bendradarbiavimą, ne 
prieš talentingą lietuvį.

Po koncerto įvykusioj 
vakarienėj kur dalyvavo 
beveik vieni raudonieji 
taip pat, kaip ir anuo me
tu minėto j draugijoj, sa
kė prof. J. Stukas, V. 
Tysliavienė, J. Valaitis 
nekaltas kalbas, tačiau 
Bimba kalbėti atsisakė. 
Kremliaus patikėtas tų 
ryšių plėtimui atsiųstas 
politinis agentas Laurin- 
Čiukas su Vladimirovu 
asmeniškai paklausti, 
kokią jie Lietuvos san
tvarką atstovauja, kad 
klausė jo senutę moti
ną, nemokančią rašyti 
nei skaityti, jokios poli* 
tikos nesuprantančią, 
niekuo nenusikaltusią iš
vežė į Sibirą. Juodu at
sakė, kad politika neuž
siimą ir pasitraukė.

Taigi, kartojasi "kul
tūriniai" ryšiai, kurie 
vienus vilioja galbūt pa
sipelnymo tikslu, kitus 
populiarumo ieškojime, 
o dar kitus sensacijų - 
prabangos gyvenime. Ap. 
silankiusiems tėvynėje 
uždaro burną kalbėti 
apie Lietuvos pavergėją 
ir tėvynėje gyvenančių 
būklę, kad įkaitu likę 
artimieji nenukentėtų.

Visuomenė kaltina 
veiksnius, kad nepamo
ko, kaip mums elgtis 
įvairiais atvejais, lyg 
patys nepažintume ko
munizmo metodų. Ne
nuostabu, kad gerą de
šimtmetį prabangoj pa
gyvenę užmiršome savo 
siaubingas dienas pirmo
sios sovietinės okupaci
jos metu dar tėvynėje ir 
vargus tremtyje, užgydė- 
me žaizdas skaudžiai iš
siskyrę su mylimaisar- 
timaisiais, iš kurių dau
gelis ir dabar tebeken- 
čia Sibiro taigose ar 
grįžę tėvynėj gyvena be 
teisių į darbą ir butą.

Okupantas apgaulinga 
daina nori užgydyti mū
sų žaizdas. Jie siunčia 
mūsų pačių tautos talen
tą, bet ne Lietuvos, o 
SSSR vardu ir aš manau 
jog ašaras visa prisime
nantiems klausytojams 
tegali išspausti ne senti
mentas priešo atsiųstam 
solistui, ne tėvynės ilge
sio dainos žodžiai, bet 
prisiminimas, kiek dar 
lietuvių jaunų talentų kau
lų priglaudė šaltojo Si
biro plotai, klek pakeliui 
į šiaurės dykumas ma
žų kūdikių išmėtyta, iš 
kurių gal būtų išaugępa- 
saulinio garso talentai, 
kurie badu mirė,"kurių 
klykė ir raudojo tremti
nės motinos, pakasda- 
mos Sibiro žemėje savo 
kūdikius", kaip rašo S. 
Rūkienė, ką tik Vilties 
dr-jos išleistoje knygo
je "Vergijos kryžkeliuo- 
se", 383 psl.

O tie, kuriems likimo 
buvo lemta pasiekti lais
vąjį pasaulį jau parodė 
svetimuose kraštuose, 
kokie darbštūs ir talen
tingi yra lietuvių tautos 
vaikai, priversti savo 
talentus atiduoti kitoms 
tautoms, suteikusioms 
jiems gyvenimo laisvę. 
Jų tarpe yra jau žymių 
mokslininkų, tarptauti
nės operos solistų, dra-

(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (73)

KAD ŽIDINYS NEBLĖSTŲ
Kai aplinkui gili naktis, ateitis niūri ir pro

švaisčių beveik nematyti, tai aišku, kad savo iš- 
blėsusioms viltims stiprinti griebiam ės už ginklo, 
kurį dar laikome moraliai stipriausiu ir net vienin
teliu. Tai teisės galybių apoteozė, kuriai paspal- 
vinti V. Vaitiekūnas paskyrė ištisą brošiūrą, - ir 
gal ne tiek pačiai teisei, kiek žūtbūt apginti nepa
kankamai išmąstytą ir nesėkmingai suredaguotą 
Clevelando konferencijos veiksnių "tautinės draus
mės" rezoliuciją.

Tai gal būtų visai suprantama ir gera dingstis, 
jeigu čia pat savo sampratos grožiui pakelti autorius 
tuojau nesigriebtų kaltinimų ir įtarinėjimų prieš ki
tus tautiečius išeivijoje. Jis kruopščiai registruo
ja pavienius balsus, kurie rodą mūsų kovinės valios 
ir tikėjimo nusilpimą, bėgimą iš kovos lauko, ne
leistinus nusikaltimus tautinei drausmei, ką visa jis 
mandagiausiai vadina "teisės reikšmės Lietuvos by
lai sąmoningu nevertinimu ir nuvertinimu" ir taip 
pat "sąmoningu nusistatymu bendravimą (su tauta) 
išimti iš Lietuvos laisvės kovos konteksto ir pada
ryti tik pamušalu nusistatymui nusiangažuoti Lie
tuvos laisvės kovos atžvilgiu" (36 ps.).

Tvirtinimas beveik logiškai sutvarkytas, bet 
žodynas ir mintys tiek painios, jog abejoju, ar dau
gelis visai aiškiai supras, ką juristas tuo norėjo 
pasakyti.

Kova ir veikla
Man rodos, čia sakoma apie tai, ko dar nėra. 

Kaip anksčiau minėjau, dar sunku pastebėti rimtus 
pavienius ar ištisų sambūrių balsus, kurie tvirtin
tų sąmoningai, kad teisės dvasia ir argumentai ne
beturi vertės ir reikšmės Lietuvos laisvės byloje. 
Būta ir esama balsų, kad tai dar ne viskas, kad 
teisės teorijose netikslu ir nenaudinga sustingti, o 
vertėtų griebtis ir kitokių ginklų bei būdų, jeigu 
jų atsiranda. O naujų būdų ieškojimas visuomet 
surištas su rizika, pavojais ir klaidomis, kurių bu
vo ir bus.

Tačiau antrasis įtarimas ir jau beveik inkrimi
navimas, kad tolydžio spartėja "nusiangažavimas 
Lietuvos laisvės kovos atžvilgiu", man rodos, mora
liai dar silpniau pagrįstas. Vaitiekūnui ir jo bičiu
liams kovos šūkių kartojimas, plakatiniai užrašai, 
rezoliucijos surašymai, memorandumų surėdo ra
vimai, priminimai teisės principų sulaužymo Lietu
vos byloje ir teisingas jų atstatymo reikalingu
mas gal ir atrodo kaip tikra ir didelė kova.

Man taip neatrodo. Tai ne kova, tai tik jos su
rašyti lydraščiai, tik daugiau mažiau reikšminga 
ir reikalinga kai kurių užsienio lietuvių politinė 
veikla. Nejaugi kas dar galėtų neigti, kad per ilgiau 
nei pastarąjį dešimtmetį lietuvių išeivija visumo
je kovos atžvilgiu už Lietuvos išlaisvinimą jau 
tiek nusiangažavo, kad dar didesnio nusiangažavi- 
mo nebegalima pasiekti? Jei kas dar blogiau gali
ma, tai jos, kaip kovinio ir aktyvaus politinio veiks- pasitikėjimas savaisiais ir gal savimi. Beveik bai- 
nio, visiškas išnykimas. Kol to nėra, kol aiškūs gy
vybės ženklai dar matyti, kol svarstoma, ginčijama
si ir ieškoma būdų tautai padėti ir savo pačių gy
vastingumui išlaikyti, tol nebūtų pagrindo kalbėti 
apie tos dar labiausiai gyvos, nerimu budinčios ir 
susirūpinimu suspindinčios išeivijos daliesnusian- 
gažavimą.

Jeigu demagogiją sutiktumėm palikti kaip pa
grindinį verslą ekstremistams, patrakėliams ir 
psichedelikams, tai šaltesnis dalykų svarstymas 
čia skatintų vengti demagogijos ir partinio ar ide
ologinio šališkumo. Vaitiekūnui betgi beveik saldu 
rankioti pavienius pasisakymus kartais iš katalikiš
kos ir skautiškos spaudos apie pamušalą nusianga- 
žavimui, gi užvis daugiausia pastangų jis deda įro
dinėti, kaip Santaros-Sviesos Federacija ir jos žur
nalas "Metmenys" puoselėja ir tobulina "maskuotą 
nusiangažavimą".

mė, kad jei tik pirštą pajudinsim, tai gali būti la
bai žalinga - mums, o ne priešui.

Šnipai šiapus ir anapus
Dažniausiai tam iškeliami du argumentai.
Pirmas, - kad santykių su okupuota Lietuva 

plėtimasis mums reikš sovietinių propagandistų 
infiltravimą ir ypač šnipų bei diversantų verbavi
mą, palengvinimą ir sustiprinimą.

Be abejo, taip. Sovietinis komunizmas visada 
taip veikė, turi didelį patyrimą, kantriai ugdo idė
jinius šalininkus ir dabar gali juos paremti su už
tenkamai daug rublių. Bet tai ne naujiena. Tai dės
nis. Infiltruotų sovietinių propagandistų, diversan
tų ir šnipų gali atsirasti dažnose reikšmingesnėse 
išeivių organizacijose^ "Metmenyse" ir "Laiškai 
Lietuviams", kaip jų buvo "Tėviškės Žiburiuose" 
ar "Vienybėje", anksčiau ir dar netolimoje praei
tyje pasitaikydavo net Vliko ir Alto tarnautojų tar
pe.

Visados taip buvo Ir bus, kai turėjom ar netu
rėjom, turėsim ar neturėsim "santykius su kraš
tu", su jį apžiojusiais maskoliais ir mūsų pačių 
janičarais. Ir jei tarptautinė padėtis taip skurdžiai 
ir slėgiančiai rutuliosis su savo Vengrijomis ir 
Cekoslovakijomis, Kubomis ir Vietnamais, tai lūžF 
mas ir kiti reikalai blogės, o ne gerės.

O kodėl mes, santykiams plečiantis, neturėtu
me ieškoti ir rasti daugiau savo "šnipų" anapus 
uždangos, daugiau ir giliau infiltruoti savo "agen
tus", sustiprinti išardytą ir dezorganizuotą Lie
tuvos dvasinės kovos frontą. Aišku, ne už dolerius 
kurių neturim ar gailimės, bet idealistine Lietuvos 
Laisvės tikybos galia.

Kam tuščiai svaidytis kovos šūkiais? Rezis- 
___  r , tencija ir pogrindis — visuomet yra idealizmas, 
šių redaktorių niekada nėra manęs kvietęs tenbend- pasiaukojimas, "klastinga" ir "nešvari" kova, nuo- 
radarbiauti, o ir pats neparodžiau jokios savano
rystės. Priešingai, pasitaikydavo tik susikirtimų 
nuomonėmis ir pozicijomis, o ir šiandien ten vis 
teberasčiau temų, kurias nagrinėdami, jei laiko tu
rėtume, neprieitume prie tų pačių išvadų. Tad ga
lėčiau tik numoti ranka, o dėl Vaitiekūno inkrimi
nacijų pasakyti pagal patarlę: ne mano kiaulės, ne 
mano pupos - kas man darbo...

Bet žiūrint ne asmeniškai, o visuomeniškai, 
sunku numoti ranka į tuos stiprėjančius mūsų vėliau
sio narsumo polinkius: nurašyti ištisus išeivijos

Nemaskuotų kirviukų kovos
Dažnai mūsų spaudoje pasirodo herezijų ir ne

sąmonių - iš kairės ir iš dešinės,kur niekam nelem
ta savintis katekizminės tiesos monopolio, dėl ko ga
lima ir reikia diskutuoti, dėl ko mes niekada visi ne
būsime vienos nuomonės tuo pačiu klausimu. Gal 
tai laisvos spaudos yda, bet kartu jos vertė, gro
žis ir provilegija. Tačiau tvirtinti, kaip Vaitiekūno 
brošiūros 39 ps. dėstoma, kad "Aidai" ir ypač "Met
menys" vengia minėti Lietuvos okupacijos faktą, 
nutyli Lietuvos okupaciją, "nutyli sovietinio impe
rializmo pastovias užmačias grobti ir rusinti", - 
kaip sau norit, negaliu ištylėti ir neprotestuoti. Tai 
yra mažų mažiausiai nedora.

Nė vienos eilutės ligšiol nesu parašęs nei "Ai
dams", nei "Metmenims". Nė vienas iš jų vyriau-
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sluoksnius ir dar gyvus sąjūdžius, grasinti juos iš
skirti, "atriboti", išmesti už bendruomenės ribų. 
Tai yra psichozė, neigiama ir žalinga. "Aidai" ir 
"Metmenys" tuo tarpu tebėra likę du žurnalai, ku
rie, tikėkimės, liks ir ateičiai, kaip liudininkai, kad 
lietuvių išeivija šį tą kūrė, ieškojo, svarstė, stengė
si inteligentiškiau vertinti bėgančio laiko įvykius ir 
rodė kai kokių mūsų visuomenės intelektualumo ap
raiškų.

Žinoma, mūsų visuomenėje, kur pastebima tiek 
polinkių grįžti į akmens amžių, vis dažniau kapoja- 
masi akmeniniais kirvukais. Ir kai kiekvienas gali 
geriau apsišviesti ne proto ir širdies, o elektrinėm 
priemonėm, tai intelektualiniam nerimui jau per- 
šviesi ir balanos gadynė. Mums dažnai intelektu
alas jau iš viso įtartinas, kadangi jis protarpiais 
pagalvoja kiek kitaip, negu įprato problemas iš
spręsti moderninis neanderthalas su savo akmeni
niais kirvukais.

"Metmenų" bendradarbiai ir jų aplinkos rašyto
jai, deja, per toli atsiskiria nuo liaudies. Tačiau žur-^ 
nalas tikrai nenutyli Lietuvos okupacijos fakto bei 
jos padarinių, kaip ir sovietinio imperializmo už
mačių grobti ir rusinti. Tais klausimaistenkaip tik 
jau būta visos eilės studijėlių, parašytų blaiviai, do
kumentuotai ir inteligentiškai, kurioms dar toligra 
žu nepriaugo kitų mūsų "valstybininkų" ir "tautinin
kų" retorika.

Akistatos vengimas
Kai šia proga tyčia kone perdėdamas pabrėžiau 

pasibaisėtiną mūsų išeivijos visumos nusangažavi- 
mą kovos atžvilgiu dėl Lietuvos išlaisvinimo, tai 
man būtų liūdniausia, jeigu niekas dėl to neįsižeis
tų ir neprotestuotų. Jei kas dar protestuos ir įsi
žeis, tai bus mūsų gyvybės ir valingumo ženklai, 
visų mūsų ir mano paties džiaugsmui.

Todėl dar kartą provokuoju tyliųjų kantrybę: - 
Per pastarąjį dešimtmetį kovinis, moralinis 

ir rezistencinis išeivijos nusiangažavimas toly
džio slinko žemyn ir pasiekė dugną, kur daugiau 
nebegalima nusiangažuoti. Užsiangažavimu, mat, ne
laikyčiau kartotai perkartotos patriotinės retori
kos, kuri lašais nurieda nuo žąsies plunksnų, kaip 
lygiai ir pastarais laikais sustiprėjusio užsianga
žavimo "kovoti teisinėmis priemonėmis" ir tuo vi
su legalistiniu žargonu, taip nuostabiai pražydusiu 
V. Vaitiekūno brošiūroje.

Nežiūrint jų raizgyto iškalbingumo, galutiniai 
tokio "kovinio metodo" padariniai nusidažo grau
džiu negatyvumu. Tai ne tik tikrosios kovos turinio 
atskiedimas abstraktybės principų romantika ir pro
tarpiais ne visai tiksliais bei pertemptais įrodinė
jimais, bet ir tiesioginio konflikto ir akistatos su 
priešu vengimas. Ne pliusų ir reikšmės, bet pir
miausiai juodybių ir pavojų primygtinas išmatymas 
net sąlyčiuose su savo tautiečiais tėvynėje. Tai ne- 

latinis išbandymas ir rizika...

Ar įaukinimas tik iš vienos pusės?

Realus, bet žymiai silpnesnis man atrodytų ant
rasis argumentas - tai pavojus, kad per ryšius su 
Lietuva ir per bendravimą su savo tautiečiais oku
pantas siekia mus, anot Vaitiekūno, "prijaukin
ti prie aneksuotos Lietuvos fakto", prijaukinti 
prie susitaikymo ir sutikimo su "nūdiene" Lietuvos 
padėtimi ir jos "amžinu" įjungimu į SSSR.

Žinoma, kad okupantas to siekia, ir ne tik per 
bendravimo plėtimą su išeivija, bet visom kitom 
priemonėms ir daug platesniuose akiračiuose. Ta
čiau, jeigu išeivijos lietuvis yra jau toks, kad jį 
galima prijaukinti ir pripratinti prie "nūdienės" pa
dėties, tai jis niekada nebuvo ir nebus kovotojas ir 
nėra prasmės jam šūkauti apie kovą.

O kodėl mes, išnaudodami kiekvieną progą, ne
turėtume ir neprivalėtume savo tautiečius tėvynė
je "jaukinti" prie laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos tikslo, jaukinti ir šildyti minčiai, kad "nūdie
nė" padėtis nėra amžina, kad mes visi su ja nesu
tinkame ir nesutiksim, mūsų tautos valia atsilaiky
ti, atsitiesti ir laimėti yra šios vilties pagrindas ir 
kad išeivijos valia padėti savo senajai tėvynei dar 
nėra visai išblėsusi? Ir dar didelis klausimas, kat
rie katruos daugiau pajėgtų jaukinti. Tačiau santy
kių palaikymu mes galime gauti ir duoti daug labai 
naudingų žinių, geriau suprasti tikrą padėtį, apčiuop.- 
ti ir įvertinti visokias galimybes, rimčiau išstudijuo
ti jų ir mūsų "politiką".

Bet ar mes taip darom, ar to tvirtai norim, ar 
ką nors galim?

Mes gi pirmieji drebam dėl pavojų. Sofistiškai 
įrodinėja,"kad jei pajudėsim, tai dar daugiau nuken- 
tėsim. Itikinėjam, jog mūsų daugelis jau virtom to
kie kvailiukai, kad ir okupacijos nebematom ir anek
siją pripažinsim. Nes senesnieji užmiršom, o jaunie - 
ji nepažinom, kas yra pogrindis. Šiandien bijom tik
ro pogrindžio ir rizikos, brangesnės aukos ir "sute
pimo" principų, dėl kurių tam laisvajam pasauliui 
per ketvirtį šimtmečio buvo ir tebėra tik nusi
švilpt. Kaip aš galiu rimtai kliautis abstrakčios le- 
galistinės sofistikos verte ir prasmingumu išeivijoje 
ir laisvajame pasaulyje, kada nors ir ne fronto ko
votojas, bet bent lietuvių tariamo fronto bičiulis, 
nejausdamas savo dirbtinės koncepcijos absurdiš
kumo, pats įsakmiai pareiškia, jog "mes, laisvieji 
lietuviai, savo pačių tautinei gyvybei dvasios ir pa
vyzdžio turime ieškotis pavergtosios tautos atspa
roje svetimiesiems".

Pelenai ir žarijos
Jeigu taip, tai ir veržkimės to "pamatinio ak

mens, ieškokim to gyvybės ir stiprybės pagrindo lie- 
tuvių tautos rezistencijos valioje. Pagaliau, nuošir
džiai pripažinkim "krašto" primatą, tėvynėje gyve
nančios tautos valios pirmumą. Palikime įdomiam is* 
torijos archyvui dar vis kartojamas haliucinacijas 
apie nebeegzistuojančių ir užsienyje egzistuoti nega-. 
linčių priešraudontvaninių politinių partijų "teisi
nes" prerogatyvas monopoliškai tą valią reikšti ir 
jos vyksmui iš svetur bereikšmiškai vadovauti.

Jei išeivijoje, anot Vaitiekūno, "lietuvybės at
sparos patys dažnai stokojame", man rūsčiai aišku, 
kad su tokia intendantūra mes nenunešim Lietuvai 
"laisvės žarijų". Daugeliui iš mūsų jos labiau reika
lingos gauti mūsų pačių blėstančio laisvės židinio 
pelenų ugnelei atpūsti.

NESUSILIKVIDUOKIME PATYS...
(Atkelta iš 3 psl.)

mos ir filmų aktorių, sve
timom kalbom rašytojų, 
pasižymėjusių gydytojų 
ir kitų profesijų.

Sakoma, jog laikas yra 
geriausias gydytojas, ta
čiau yra žaizdų, kurios 
niekuomet neužgyja, tik 
skausmui sumažėjus lai' 
kinai primirštamos. Ir 
mūsų žaidos priklauso 
prie tokių. Muzika, me
nas, daina žmogų laiki
nai veikia tartum rami
nantieji vaistai. Tai 
vaistas jausmams ramin
ti, bet protas ir patirtis 
diktuoja, kad okupanto 
patikėtinių siūlomų "kul
tūrinių" ryšių atveju, jei 
savo galvą laikinai pra
randame, imkime pavyz
dį iš Amerikos valstybės 
sekretoriaus DeanRusk, 
kuris neseniai atsisakė 
dalyvauti Sovietų S-gos 
pagal mainų sutartį, su
organizuotoje parodoje 
tik todėl, kad joje buvo 
LTSR kūrinių ir kad tai

jis laikė JAV nepripaži
nimo politikos pažeidi
mu, ką pažymi ir "Aidų" 
š.m. 8 nr.

Nepripažinkime tos 
teisės okupantui mes pa
tys anksčiau nei sveti
mos valstybės, į kurias 
mes kreipiame visas pas
tangas Lietuvos išlais
vinimui. Nepasikarkime 
patys, kaip rašo Darbi
ninkas š.m. lapkričio 27 
dienos numery, lyginda
mas Čekoslovakijos įvy
kius su dabartiniais 
mūsų įvykiais, kur jis 
tarp kitko pabrėžia, kad 
anksčiau sovietinė pro
paganda kalbėjo tikprieš 
veiksnius, kuriuos, jei 
Stalino laikais būtų jų 
rankos pasiekę, būtų tuoj 
likvidavę, o dabar nau
jas jų metodas siekia ne 
likviduoti, bet pasiekti 
to, kad patys susilik- 
viduotų.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

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

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
MARQUETTE G1FT 1‘ARCEl.S 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 j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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KALBAM Į LIETUVIO ŠIRDJ
Laiko ratai riedėdami ar

tėja į didžiųjų švenčių tarp
snį — į kalėdinį laikotarpį, 
kai visu įkarščiu prasideda 
pasiruošimas Kalėdoms.

Kalėdos — toji mėgiama 
vaikų ir suaugusių šventė 
— yra tarsi šviesus fejer
verkas mūsų dulkėtos kas
dienybės naktyje. Vaikams 
ji brangi tuo, kad atneša di
delio džiaugsmo įvairių do
vanų pavidale, parodydama 
jaunom širdims, kiek daug 
n e p a stebimos altruistinės 
meilės yra išbarstyta po vi
są žemės kamuolį. Suaugu
siems Kristaus Gimimo sim
bolika — dvasinė atgaiva, 
padedanti pamiršti įkyrėju
sią kasdienę nuobodžią ru
tiną, suteikianti naują pras
mę ateities dienoms, viltin
gai kelianti sielą nuo šio
kiadienio aštrių akmenų į 
mistiškąjį gėrio Sodą ...

Todėl nieko nuostabaus, 
jog besiruošdami Kalė
doms, lyg atjaunėjam, pa- 
gyvėjam, atgyjam ir pasi- 
neriam į ateinančių švenčių 
įkarštį. Kadangi Kalėdos 
yra meilės ir taikos šventė, 
mes stengiamės galvoti ne 
tik apie savo šeimą, arti
muosius, bičiulius, bet pri
simename draugus, savo 
geradarius — artimus ir to
limus — pažįstamus, su ku
riais įprastinis ryšys kar
tais dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių buvo nutrūkęs.

Ir čia, kaip ilga metų tra
dicija rodo, padeda mums 
šiltas lietuviškas žodis, Ka
lėdų šventiškąją nuotaiką 
žymįs atvirukas, kurį bran
giam asmeniui atidžiai pa
renkame. Pabrėžiu — pa
renkame, nes norime juo iš
reikšti gyvąjį mūsų širdies 
jausmą. Norime, kad mūsų 
siunčiamas atvirukas nebū
tų vien tik šabloninė man
dagios prievolės priemonė, 
o kažkas žymiai daugiau...

Savaime aišku, kad mūsų 
jausmus ir nuotaiką geriau
siai išreikš savas lietuviš
kas žodis ir ją atvaizduos 
(vaizdine prasme) lietuvio 
menininko kūrybiškas tep
tukas.

Jau per eilę metų — vir
tusia gražia tradicija — Dr. 
Vydūno Fondas kiekvienų 
Kalėdų proga išleidžia lietu
viškajai visuomenei kalėdi
nius atvirukus. Pačių lietu
vių menininkų pieštus — 
lietuviškuoju jausmu išsa
komus, lietuviškuoju įkvė
pimu įprasminamus. Gau
tąjį pelną šis fondas skiria 
lietuviškos kultūros ugdy
mui. Tikslas — žavus, tad 
reikalaująs ne vien tik pa
siaukojimo darbui, bet ir 
padedančių, remiančių au
kos rankų jo vykdymui 
įprasminti.

Šiemet Dr. Vydūno Fon
das padarė malonią staig
meną lietuviams. Akademi
nis Skautų Sąjūdis kartu su 
Dr. Vydūno Fondu patiekė 
plačiai lietuviškajai visuo- 
nei gražią kultūringą kalė
dinę dovaną. Nebe įprastinė 
Chicąga, bet Clevelando 
akademikų skautų skyrius

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse. 5% Mokamas už vienų metų taupymo 

lakštus nuo išdavimo datos.
($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
___ OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
=— Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President

BALYS AUGINĄS

paėmė į savo rankas inicia
tyvą, pakviesdamas Cleve
lande gyvenančius dailinin
kus į talką. Ir taip gražia
me kalėdinių atvirukų 
pluošte clevelandiškiai me
nininkai duoda originalios 
savo kūrybos pavyzdžių.

Atspauduose matome šių 
mūsų žinomųjų menininkų 
darbus: Romo Laniausko, 
Eglės Muliolienės, Nijo
lės Palubinskienės, Vlados 
Stančikaitės ir Antano 
Vaikšnoro.

Romas Laniauskas reiš
kiasi dviem religinio turinio 
paveikslais. Vienas jų nepa
prastai puikiai vaizduoja 
Tyliąją Naktį — piemenis 
su avių kaimenėmis po 
žvaigždėtu kalėdiniu dan
gumi. Piemenų figūros au
toriui pavyko pagauti kalė
dinės rimties ir iškilmingu
mo nuotaikas. Į žiūrovą kal
ba mistinė tyla ir ramybė. 
Piemenų figūrose jauti 
įtampą, rimtį, susikaupimą. 
Tarsi jie būtų nustebinti 
kažkokia neįprasta Žinia, 
besistengią suvokti neaprė
piamą žmogaus protui įvy
kį. Vykusiai panaudotos 
juoda-balta ir gelsvai-žals- 
vos spalvos. Deja, antrasis 
Laniausko paveikslas — 
nors ir religinės minties — 
artimesnis Didžiojo Penk
tadienio skausmingajai mis
tikai. Jo tematika neturi 
nieko bendro su Užgimimo 
džiaugsmu. Abejuose atvi
rukuose Laniauskas veikia 
žiūrovą stipriai išreikšta 
mintimi.

Eglė Muliolienė duoda 
šviesų trijų spalvų piešinį, 
iš pirmo pažvelgimo tokį 
paprastutį, vaikiškos nuo
taikos. Tačiau jame slypi
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gili mintis. Pirmajam pla
ne — lietuvaitė su spindin
čia žvakute, antrajame — 
apsnigtas Smūtkelis. Daili
ninkės užmojis girtinas. Su 
paprastom priemonėm, rei
kia pripažinti, ji išreiškia 
tobulai norima mintį. Sim
boliškai susiedama žmogiš
kąjį džiaugsmą (šviesus 
merginos veidas) ji vaiz
duoja skaidrią kalėdinę 
nuotaiką. Alegoriškoji ka
lėdinė žvakutė — viltis ap
snigtam Smūtkeliui. Tauti
nė mintis piešinyje vyku
siai paryškina liaudies or- 
namentacija.

Nijolė Palubinskienė at
stovaujama trimis kūri
niais. Viename stilizuotai 
keliomis spalvomis pavaiz
duotas Kūdikio Gimimas, 
kitame — Begrojantis An
gelas. Piešiniai atlikti daili
ninkei būdingu moderniu 
stiliumi, o trečiame kūriny
je — katedros ornamentika.

Bevartydamas šias kalė
dines korteles, nenorom 
ateina mintis, kad lietuviš
kiausia iš visų lietuvių dai
lininkų, yra

Vlada Stančikaitė. Daili
ninkė pasirodo dviem bū
dingais paveikslais. Auto
rei, kaip žinome, charakte
ringa ekspresionistinė nuo
taika, kuri šiuose kūriniuo
se gyvai mus pagauna. Įdo
miai ir tiesiog primytyviu 
vaikišku džiaugsmu veikia 
Kūdikėlio lopšyje pilnas 
nuostabos veidas, žvelgiąs į 
džiaugsmu "burbuliuojan
čių”, sakyčiau, žvakučių 
spindėjimą. O tas spindėji
mas ! Atrodo, besistengiąs 
užlieti visą dangų savo 
džiaugsmu. Toks neaprėpia
mas. Toks vaikiškai didelis. 
Ir savaime ateina mintis — 
tai dailininkės išreikštas 
vaikiškasis pasaulis — su 

jo džiaugsmu ir nuotaika: 
kokios didelės ir šviesos, 
kokios vaikiškai tyros Kū
dikėlio Gimimo šventės!

Bet man patiko antrasis 
Stančikaitės kūrinys — jis 
man teikė tam tikrų asocia
cijų j Šeimos Lagerloeff ka
lėdines legendas. Vlada 
Stančikaitė čia mums davė 
tapytą lietuviškosios kalė
dinės legendos nuotrupą. Ti
kiu, kad ir mieloji Nelė Ma- 
zalaitė, pažvelgusi į šį dai
lininkės paveikslą susigun
dys literatūriniai apipavi
dalinti naują legendarinį 
pasakojimą, kuriuo lietuviš
koji skaitytojų šeima taip 
mielai pasidžiaugtų.

Stančikaitės lietuviškoji 
kalėdinė legenda pavaizduo
ta džiaugsmingu angelu, 
skriejančiu šviesios Užgi
mimo žvaigždės spinduliuo
se, beskambinanti kanklė
mis!!) ir lekianti su 
Džiaugsmo žinia (norėtųsi 
vaizduotis Laisvės atėjimu) 
virš lietuviškos sodybos. Ta
lentingoji dailininkė puikiai 
susiejo lietuvišką mintį su 
kalėdine mistika. Melsva 
auksinė spalva nuostabiai 
tinka. Liaudies elementai — 
būdingi dailininkei — kank
lės, ąžuolo lapas, liet, klėte
lės žirgeliai, sukelia grynai 
lietuvišką paveikslo nuotai
ką.

Dail. Antanas Vaikšnoras 
yra bene vienintelis lietuvis 
dailininkas, kuris yra dau
giau kosmopolitinis daili
ninkas, tematiką besisemiąs 
iš aplinkinio "nelietuviško” 
pasaulio.

Meniniu žvilgsniu įdomus 
Madonos su Kūdikiu kūri
nys, atliktas juodai-žalia 
spalva, darantis įspūdžio, 
jog statula iškalta iš meta
lo. Kiti du paveikslai gry
nai abstraktinio pobūdžio 
ir yra įdomūs savo menine 
technika.

Tiek informacinių žinių 
apie pačius mūsų dailininkų 
kūrinių atspaudus atviru
kuose.

Išvadoje — lietuvių daili
ninkų pasirodymas kalėdi
nių nuotaikų atvirukuose — 
girtinas ir sveikintinas. Lie
tuviškoji visuomenė turi 
būti dėkinga Akad. Skautų 
Sąjūdžiui ir Dr. Vydūno 
Fondui. O savo gilų dėkin
gumą išreiškiame pirkdami 
tas kalėdines korteles, ku
rias su tokiu darbštumu ir 
rūpesčiu pasistengė išleisti 
į viešumą Clevelando aka- 
demikės skautės talkina
mos brolių akademikų ir 
"Neringos” tunto sesių.

V. Ratas Paukštis

Philadelphijos skautai 

ir V. Rato paroda
Ne taip seniai, Philadel

phijos lietuvių kolonijoje 
skautiškoji veikla gan gy
vai reiškėsi, ypač vadovau
jant O. Roznikienei, kuri 
vėliau persikėlė į Chicagą. 
Neatsiradus jos vietoj kito 
asmens, skaučių draugovė 
iširo. Keliems metams pra
slinkus, atsteigimo darbo 
ėmėsi studentė Audronė 
Dragūnevičiūtė, bet ir jos 
gražus užmojis laukiamų 
vaisių nedavė, ji pati greit 
ištekėjo ir išvažiavo kitan 
miestan gyventi. Atrodė, 
kad Philadelphijos lietuvių 
kolonijoje vargu ar kada 
pasiseks prigydyti jaunime 
skautybę, ypač kai čia stip
rokai veikė ateitininkiškoji 
organizacija vadovaujama 
prityrusių tam darbui žmo
nių.

Tačiau atėjo ilgai laukta 
skautijai diena, vėl iš nau
jo atgimti, susiorganizuoti. 
Prieš porą metų čia atsikė
lė gyventi skautininkas Ge
diminas Surdėnas ir jo žmo
na vyresnioji skautė Danu
tė Surdėnienė. Jie netrukus 
stvėrėsi skautų ir skaučių 
organizavimo darbo, paim
dami ir iš esamų jaunimo 
organizacijų nemažai sau 
narių, lygiu būdu pritrauk
dami ir augesniųjų ar jau
nesnių vedusių porų.

P h i 1 a delphijos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą skauti- 
ja žymiai pagyvino ir tuo 
pačiu lietuvišką visuomenę 
suvedė j didesnį tarpusavį 
b e n d r a v imą, bičiulystę.

Pabaigoje tektų tarti žo
dis apie pačių atvirukų me
ninį apipavidalinimą ir 
spaudos darbą, kuris atlik
tas su pasigėrėtinu švaru
mu ir kruopštumu. Tai J. 
Palukaičio spaustuvės nuo
pelnas.

Čia pat norėtųsi pabrėžti 
ir vieną sugestiją sekan
tiems metams. Leidėjai tu
rėtų rūpintis nevien tik lie
tuviškuoju teptuku, bet ir 
lietuviškuoju žodžiu. Ar ne
būtų gera, jei ne tik vaiz
dais, bet ir lietuvių poetų 
žodžiais stipintume kalėdi
nių nuotaikų pynę? At
sieit, kiekvienam vaizdui 
reikšmingai bylotų ir tin
kamai priderinta poetinė 
frazė. Poetų, atrodo, turi
me. Kalėdinių eilėraščių ir 
eiliuotų miniatiūrų irgi pa
kankamai sukurta. Pagal
vokime. Gi nūnai vis tie pa
tys šabloniniai "Linksmų... 
ir laimingų ...” veikia kaž
kaip neskoningai ir archa
iškai.

Tobulėjimui ribų nėra. 
Įdėkime tik daugiau širdies 
ir norą, ir tie patys sveiki
nimai bus nuotaikingesni, 
nuoširdesni ir nepabodę.
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Skautai ir skautės kasmet 
surengia bendrą Kūčių va
karienę, Kaziukojnugę, o į 
grynai skautiškus parengi
mus kviečia visuomenę gau
siai dalyvauti (rodomi fil
mai iš skautų gyvenimo, 
meniški pasirodymai).

Buvo gražiai paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
50 metų atkūrimo sukaktis, 
o paskutiniuoju laiku lap
kričio 24 d. skautai ir jų Tė
vų Komitetas šv. Andrie
jaus parapijos salėje, su
ruošė Australijoje gyvenan
čio dailininko-grafiko Vac
lovo Rato kūrinių parodą, 
kurioje buvo išstatyta apie 
40 paveikslų ir pusę jų nu
pirko parodos lankytojai.

Apie dail. V. Ratą ir jo 
kūrybą trumpai apibūdino 
rašytojas Paulius Jurkus iš 
New Yorko.

★
Dail. Vaclovas Ratas yra 

grafikas, lietuvių grafikos 
mene užėmęs svarbią vietą. 
Grafiką jis studijavo Kau
no Meno mokykloje pas 
prof. Adomą Galdiką, da
bar gyvenantį New Yorke. 
Baigęs studijas Kaune, dar 
mokslus gilino Venecijoje, 
Florencijoje, Romoje. Grį
žęs į Lietuvą, įsijungė į ak
tyvų kūrybos darbą. Pri
klausė Formos ir Art kolek
tyvam, kurie į Lietuvą at
nešė visą modernizmą ir lie
tuviškąjį meną labai atgai
vino. Ypač tuo metu išaugo 
grafika.

Karo metai dail. V. Ratą 
nubloškė į Vokietiją. Ten 
pokario metais dirbo "žibu
rių" redakcijoje kaip ilius
tratorius, meniškos dalies 
tvarkytojas. Iš Vokietijos 
iškeliavo į tolimąją Austra
liją ir įsikūręs išvystė pla
čią veiklą.

Įsijungęs į Australijos 
meno draugijas, nuolat da
lyvavo įvairiose parodose. 
Antra — plačiai išsišakojo 
ir pasireiškė jo kūrybą. Ga
lima sakyti, kad Australi
joje jis išaugo į didelį dai
lininką.

Lietuvoje daugiausia rą
žė medį. Vokietijoje sukūrė 
"Juodvarnių” ciklą ir išlei
do atskirą knygą. Ir šios 
knygos paveikslai taip pat 
rąžyti medyje. Australijoje 
dailininkas lyg atsigavo, 
lyg išsilaisvino iš sunkių 
medžiagų ir formų.

Pradėjęs ieškoti naujų 
technikinių priemonių, jis 
dirbo bent keliose medžia
gose, bent keliais būdais. 
Ieškojo lengvo, greito pasi
sakymo. čia jis išvystė at
spaudus nuo stiklo (mono- 
tipus), atspaudus nuo me
talo. gipso. Panaudojo dide
lio formato medį. Jei anks
čiau jo kompozicijos buvo 
nedidelės, tai dabar jis iš-

(Nukelta į 6 psl.)
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V. Rato darbų parodoje Philadelphijoje lapkričio 24 d. Iš kairės: V. Traunienė, N. Daunorienė, D. 
Surdėnienė, G. Surdėnas, D. Norvaišienė, H. Savickas, A. Mašalaitienė, Al. Dantas, P. Jurkus ir G* 
Dragūnas. Gruzdžio nuotrauka

PHILAOELPHIJOS LIETUVIAI...
(Atkelta iš 5 psl.) 

siplėtė į dideles erdves, tar
tum būtų nusižiūrėjęs į 
Australijos plotus.

Anksčiau jis kūrė nespal
votus ražinius, dabar — pa
mėgo spalvą. Ji panaudoja
ma labai plačiai. Subtylių 
spalvinių žaidimų išvystė 
monotipo technikoje.

Jis nuolat sekė modernio
jo meno raidą ir ją pagavo, 
sumaišė su savo pergyveni
mais, su Australijos gam
tovaizdžiu. Tad nenuostabu, 
kad jo kūryboje vietos ra
do ir ”Op” menas.

Atsigavo ir savo siužetų 
įvairumu. Nauji pasauliai 
davė daug įspūdžių, daug 
minties. Ir jis griebėsi fik
suoti, kurti įvairiais nuotai
kas.

Ypač pamėgo paukščius. 
Turbūt prie jo lango jie ten 
nuolatos straksi, atnešę eg
zotines spalvas ir čiulbesį. 
Jis įvairiose technikose su
kūrė visą seriją paukščių. 
Ir kokie jis grakštūs, kokie 
charakteringi ir gyvi, tar
tum būtų kaimynai žmonės, 
j kuriuos daug įsižiūrima.

Dėl sveikatos pasitraukęs 
iš tiesioginio darbo, jis at
sidėjo tik kūrybai. Ir reikia 
stebėtis, kiek daug padarė 
per paskutinius porą metų.

V. Ratas šviesi naktis

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VIMSTO 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.

Philadelphijos suruoštoje 
parodoje buvo išstatyta pa
ti naujausia jo kūryba, dau
giausia sukurta šiais me
tais. Tai spalvinga ir žais
minga grafika. V. Ratas pa
sižymi retu skoniu ir ele
gancija. Tad nenuostabu, 
kad jis visur turi labai di
delį pasisekimą.

★
Dabar P h ii a delphijos 

skautai ir skautės ruošiasi 
bendrai Kūčių vakarienei 
gruodžio 24 d., kurioje kvie
čia visus gausiai dalyvauti.

J. Bubelis

BOSTON
PAMINĖJO KARIUOME

NĖS ATKŪRIMĄ
Lietuvos kariuomenės at

kūrimo 50-ties metų sukak
ties minėjimą Bostono ra- 
movėnai atšventė -lapkričio 
10 d. Tą dieną, 10 vai. ryto 
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje klebonas kun, 
Baltrašūnas atlaikė pamal
das už visus žuvusius Lie
tuvos laisvės kovose karius 
ir kitos Bostono lietuvių 
jaunimo organizacijos daly
vavo pamaldose su savo vė
liavomis.

Po pietų Lietuvių Pilie
čių klubo auditorijoje įvyko

DIRVA

iškilmingas minėjimas. Sa
lės scena buvo papuošta 
Nežinomo Kareivio kapo pa
minklo (buv. Karo Muzie
jaus sodelyje) įspūdinga 
imitacija. Atidary damas 
minėjimą, Ramovės skyr. 
pirmininkas K. Šimėnas pa
kvietė jaunimo organizaci
jas įnešti į sceną vėliavas. 
Kun. Vembrė sukalbėjo 
maldą už Lietuvą. Komp. 
Julius Gaidelis pianinu pa
skambino Lietuvos ir Ame
rikos himnus. Skyr. pirmi
ninkas K. Šimėnas pakvietė 
savanorius-kūrėjus ir jau
nimo organizacijas uždėti 
vainikus ant Nežinimojo 
Kareivio kapo. Savan.-kūr. 
skyr. vardu vainiką padėjo 
Pr. Martinkus. Toliau jau
nimo organizacijų: skautų, 
a t ei liniukų, Lituanistinės 
mokyklos ir Neolithuanų 
atstovai padėjo prie Neži
nomojo Kareivio kapo pa
minklo gėlių puokštes ir 
kiekvienas pasakė po pos
melį iš patriotinės poezijos, 
o užbaigai visi drauge, ap
supę paminklą, pakartojo 
eiles vienbalsiai. Jų buvo 
aštuoni — keturios mergai
tės ir keturi berniukai pa
sipuošę tautiniais rūbais: 
Vilija Leščinskaitė, Riman
tas Bajerčius, Andrius Am
braziejus, Kristina Jan
čiauskaitė, Saulius Cibas, 
Nijolė Ivaškaitė, Ramunė 
Cibaitė ir Vytautas Adom- 
kaitis. Jonas Kovas trimitu 
išpildė maldą už žuvusius.

Jaunųjų pasirodymas sce
noje ir jų pagerbimas Ne

Ramovės pirm. K. Šimėnas atidaro minėjimą.
J. Rentelio nuotrauka

žinomojo Kareivio kapo 
publikai paliko gilų įspūdį. 
Pagrindinę kalbą pasakė 
VLIKo vicepirmininkas Juo
zas Audėnas. Jo kalba buvo 
turininga ir gerai paruošta.

Meninę minėjimo progra
mą atliko Worcesterio Me
no Mėgėjų Ratelio kvinte
tas: E. Gorodickienė, U. 
Roževičienė, A. Brantienė, 
V. Roževičius ir K. Naike- 
lienė. Jiems akompanavo 
muz. J. Burdulis. Kvintetas 
padainavo 10 populiarių ir 
partizanų dainų kaip Tėviš
kėlė, Graži tėvynė mano, 
Nežinomajam Kariui, Aš 
verkiau parimus ir kit.

W o r c e sterio kvintetas 
gražiai laikėsi scenoje. Pa
rinktos dainos atitiko vaka
ro nuotaikai ir publikos bu
vo šiltai priimtos. Tarpe 
dainų Birutė Adomavičiūtė 
gražiai padeklamavo J.
Mikšto eilėraštį Kariui. Me
ninei programai vadovavo 
J. Vizbaras.

Po meninės programos
dalies visi svečiai ii’ pro
gramos dalyviai ramovėnų 
ponių buvo pavaišinti ska
niais užkandžiai, tortais ir 
kavute. Vėliau vyko pasi
linksminimas, grojant Wor- 
cesterio skautų orkestrui. 
Nežiūrint, kad tą dieną bu
vo blogas oras, svečių su
sirinko daug ir visi buvo 
patenkinti šventės patrioti
ne programa.

J. V. Sūduvas

ĮDOMUS SUSIRINKIMAS
Lapkričio 22 d., 8 vai. va

kare, Marytės ir Stasio 
Goštautų bute, įvyko ant
ras šio rudens Santaros- 
Šviesos Federacijos Bosto
no skyriaus susirinkimas. 
Jame dalyvavo 19 asmenų. 
Pagal tradiciją, j susirinki
mą buvo pakviestas svečias 
pravesti pokalbį. Prof. B. 
V. Mačiuika, dėstąs Uni- 
versity of Connecticut, vedė 
diskusijas apie rusifikaci
jos procesą Lietuvoje. Prof. 
Mačiuikos straipsnis ta te
ma buvo atspausdintas pa
skutiniame Metmenų nume
ryje-

Prelegentas pabrėžė skir
tumą tarp sąmoningos rusi
fikacijos ir rusifikacijos, 
kuri išplaukia iš kitiems 
tikslams skirtų programų 
(ekonominio planavimo, “so
vietizacijos”, ir t.t.). Pada
ryta išvada, kad sovietinėje 
Lietuvoje tautinė asimilia
cija vystosi lėtai (gal būt 
lėčiau, negu nutautimas iš
eivijoje). Bet tai neįrodo, 
kad rusifikacijos pavojus 
Lietuvoje praėjęs. Vis dėl

Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų jubiliejaus proga 
keturi asmenys iš Clevelando buvo apdovanoti "La t via Pro Merito” 
sidabro medaliais. Medalius gavę, iš kairės — J. Carroll univer
siteto prof. M. Pap, Amerikos Tautybių Sąjūdžio pirmininkas RJ. 
Perk ir Baltijos Aidų ir Tėvynės Garsų radijo programų direkto
rius J. Stempužis. Nuotraukoje trūksta senatoriaus F J. Lausche. 
Toliau stovi Latvių organizacijų federacijos skyriaus pirmininkas 
L šalme. Antroje eilėje iš kairės jubiliejaus iškilmėms vadovavęs 
A. Brimanis ir Latvių bendruomenės skyriaus pirmininkas E. Ie- 
vinš.

to politiniai sprendimai Lie
tuvos "respublikai” duoda
mi iš Maskvos, ir lietuvių 
tautos egzistenciją priklau
santi nuo Maskvos malonės. 
Susirinkimas taip pat svar
stė įvairius organizacinius 
reikalus.

TORONTO

MIRĖ INŽ. M. GVILDYS

Toronte šių metų lapkri
čio 20 d. nuo širdies prie
puolio mirė inž. Mykolas 
Gvildys. Tai skaudus ir ne
tikėtas smūgis ne tik jo 
šeimai, bet ir plačiai jį pa
žinojusiai lietuvių visuome
nei.

Velionis buvo gimęs 1921 
m. kovo 9 d. Kaune. Ten pat 
įsigijęs pradinį mokslą, sto
jo į Aušros berniukų gim
naziją, kurią sėkmingai bai
gė 1938 m. Toliau Vytauto 
Didžiojo Universiteto Tech
nikos Fakultete studijavo 
inžineriją. 1944 m. birželio 
28 d. labai geru pažymiu ap
gynęs diplominį darbą įsi
gijo diplomuoto inžinieriaus 
teises. Besimokydamas gim
nazijoj priklausė skautams 
ir universitete Romuvos 
korporacijai. Tų pačių me
tų rudenį okupacijoms kei
čiantis pasitraukė j Vaka
rus. 1949 m.atvyko į Kana
dą ir apsigyveno Toronte. 
Tuojau pat gavo vyresniojo 
inžinieriaus darbą Consult- 
ing firmoje, kuri projekta
vo elektros jėgaines.

Velioniui Mykolui Gvil
džiui lietuviškoji veikla ne
buvo svetima. Priklausė 
PLIS Toronto skyriui ir ne- 
kurį laiką yra ėjęs valdybo
je jam patikėtas pareigas. 
Taipgi buvo Kanados Lietu
vių Fondo narys, o kaip 
skautiškos šeimos tėvas, vi
sa širdimi, įvairiais patari
mais ir darbais rėmė To
ronto skautus.

Velionis Mykolas Gvildys 
buvo pašarvotas Turner & 
Porter laidotuvių namų kop
lyčioje ir lapkričio 23 d. iš 
šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčios palaidotus lietuvių 
kapinėse, Port (Tedit’e. Su 
velioniu atsisveikinti ir pa
lydėti į paskutinę poilsio 
vietą tiek laidojimo namai, 
tiek ir bažnyčia buvo pilnu
tėlė žmonių. Skautai atiduo
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dami savo dideliam gerada
riui paskutinę pagarbą, o jo 
našlei, Šatrijos tunto tunti- 
ninkei Liudai Gvildienei, ir 
vaikams reikšdami užuo
jautą, bažnyčioje išsirikia
vę špalieriais, nusilenkė 
praeinančiam karstui. Kapi
nėse atsisveikinimo kalbas 
pasakė dalyvavęs laidotuvė
se vieškelių departamento 
atstovas inž. B. Davis, lie
tuvių inžinierių vardu B. 
Baranauskas ir gimnazijos 
laikų mokslo draugas dr. J. 
Yčas. Laidotuvių apeigos 
buvo baigtos sugiedojus 
Marija, Marija ir Lietuvos 
Himną. (pb)

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED
Bolt and Nut 
Warehouse 

Men
F.XPERIENCED ORDER F1LLF.RS 

APPLY

APEX FASTNER CORP.
5780 Fcderal, 825-1600

Detroit, Mich.
(116-120)

MOLDF.RS. CORF.MAKERS. LABOR- 
ERS, at’gray iron foundry eslablished 
(920. New conlracl offers substantial 
wage increases, company paid insUr- 
ance and improved pension. Planl- 
wide incenlive. Apply in person, 
AMF.RICAN FOUNDRIF.S COMPANY, 
330 2nd St.. Milan, Mich. 48160.

(118-2)

MOLDERS 
MELTERS 

COREMAKERS 
Experienced (oundry labor. Top 
wages. plūs cost of living. Teamster 
pension and benefil plan. Retire at 
age 57, afler 5 years of membership, 
at $250 per tnonlh.
RAC1NĘ A ENTERPR1SE FOUNDRY

831 E. Levviston 
Ferndale, Mich, 

313 — 542-9600
(I18-1)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKILLED

DIE SINKERS 
HAMMERMEN 

HEATERS 
HAMMERMEN REPAIRMEN 

PLANE OPERATORS 
DECKEL MACHINE OPERATORS 

AND
GENERAL PRODUCTION HELP 

FOR ALL SHIFTS
Steady work for qualified men. 
Liberal benefits.

HERCULE3 FORG1NG CO. 
13600 Girardin Ava.

Near 6 Mile A Mt. Elliot 
Detroit, Mich. 48212

(I18-119)

ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS 

Career opportunilies in the corn- 
munication industry.

OPI N INGS IN DETROIT
,\n excellent career opportunity 
and future for high school gradu- 
atcs and ex• servicemen. Experi- 
«*nce in electronics is desirable, 
bu! net necessary. An nppeahng. 
challenging job wilh good oppor
tunity for advancement. Liberal. 
benefil plan inciudes holidays, 
vacatiuns, tuilion reimbursenient, 
medical and pension plaus.

For Appointment call 
313-393-3163

American Telephone
& Telegraph Co. 

1365 CASS AVĖ. 
DETROIT. MICH.

An r.ųual Opportunity Employer 
((18-119)
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CLEVELANDE i 
IR APYLINKĖSE

• Sol. J. Krištolaitytė- 
Daugėlienė gruodžio 7 d. iš
pildys komp. V. Banaičio 
kūrinius rengiamame jo 
mirties sukakties minėji- 
me-koncerte, kuris įvyks 
Cleveland Music School 
Settlement salėje.

Koncerte taip pat daly
vaus solistė Salomėja Nas- 
vytytė-Valiukienė, pianistės
Aldona Kepalaitė ir Birutė 
Smetonienė, s m u i kininkė 
Edith Roberts ir klarnetis
tas Gordon Bobbett.

Apie kompozitorių V. Ba
naitį ir jo kūrybą kalbės 
Aldona Augustinavičienė. 
Po to bus arbatėlė, kurią 
paruoš Clevelando Akade
mikės skautės.

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugija maloniai sutiko 
paremti kompozi t o r i a u s 
Viktoro Banaičio minėjimą

KOMPOZITORIAUS
VIKTORO BANAIČIO KŪRINIŲ 

KONCERTAS 
1968 M. GRUODŽIO 7 D.

(ŠEŠTADIENI), 8 VAL. VAK., 
CLEVELAND MUSIC SCHOOL 

SETTLEMENT SALĖJE, 
11125 MAGNOLIA DRIVE.

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 pačioj salėje. Arbatėlę 
maloniai sutiko paruošti Clevelando Akademikės 
skautės,

Rengėjai

ir gausiai jame dalyvauti. 
Komp. V. Banaitis, dar gy
vas būdamas, gavo Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos kultūrinę premiją už jo 
lietuvišką operą ”Jūratė ir 
Kastytis”.

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

JAU GAUNAMA DIRVOJE!

RENGIA PIETUS
Clevelando šv. Kazimiero 

lituanistinei mokyklai pa
remti gruodžio 15 d., sek
madienį, 11 vai. tuoj po liet, 
pamaldų, Naujosios parapi
jos salėje rengiami pietūs.

Mokyklos tėvų komitetas 
kviečia visus lietuvius gau
siai dalyvauti. Tikrai nesi
gailėsite, nes bus labai ska
nių patiekalų.

• Pirkdami ar parduoda
mi namus, ar šiaip turėda
mi su tuo susiėjusių kokių 
klausimų, prašome kreiptis 
j mus. Mūsų įstaigos tar
nautojai yra pasiruošę grei
tai ir sąžiningai Jums pa
tarnauti. Mes imame parda
vimui namus visose rytinė
se miesto dalyse. Ypatingai 
yra reikalingi namai E. 185 
St. rajone, Euclide, Willo- 
wicke, Wickliffe ir Mentore. 
CIPKUS REALTY 943-0910

Dona čipkus — Broker
Lietuviai bendradarbiai: 

Irena Johansonas ir Stasys 
čipkus, 31601 Vine Street, 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

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

SAUSIO 11 D. Neringos tunto 
iškilminga sueiga.

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

VASARIO 1 D. Ateities Klu
bo koncertas.

KOVO 9 D. Kaziuko mugė.

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

• Tradicinis stalo tenisis- 
tų "Dešimtuko’’ turnyras 
įvyks gruodžio 14-15 d. Cle
velande. Turnyrą rengia 
ŠALFAS S-gos Centro Val
dyba, talkininkaujant Cle
velando LSK žaibo stalo te
niso sekcijai.

Turnyras bus vykdomas 
tik vyrų klasėje ir dalyvau
ti pakviesti mūsų iškilieji 
stalo tenisistai: P. Gvildys, 
Jonas Kavaliauskas, Juozas 
Kavaliauskas, Rimas Kava

liauskas, B. žemaitis, J. šo- 
liūnas, V. Grybauskas, V. 
Kleiza, J. Nešukaitis, E. 
Vaičekauskas, A. Krasaus
kas, E. Zabiela, dr. A. Nas- 
vytis, Jaunutis Nasvytis, 
Vyt. Nasvytis, Alg. Nasvy
tis Jr., J. Gerulaitis, A. Ba
nys, Varnas, Genčius. Apart 
šių žaidėjų dar pakviesta 
keletas mūsų veteranų, ku
rie paskutiniuoju metu ne
sirodė aktyviųjų žaidėjų ei
lėse.

Turnyras vyks Cleveland 
Table Tennis, 788 East 152 
St., Clevelande. Pradžia — 
12 vai. Sekmadienį turnyro 
tąsa nuo 10 vai. ryto.

Turnyro laimėtojui teks- 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos, 
Clevelando skyriaus perei
namoji taurė, įsteigta 1960 
m. Pereitų metų laimėtojas 
yra Pranas Gvildys iš New 
Yorko.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

SAFE WAY TIRE CO.

Corner East 47th St. and Superior Avė.
Call UT 1-1737

• Pianistė Birutė Smeto
nienė šį šeštadienį, gruo
džio 7 d. išpildys komp. V. 
Banaičio kūrinius rengia
mame koncerte.

Visa Clevelando ir apy
linkių lietuvių visuomenė 
kviečiama koncerte gausiai 
dalyvauti.

PARTIZANĖS 
MINĖJIMAS

D.L.K. Birutės Draugijos 
Clevelando skyrius gruodžio 
14 d., 6 v. v. Čiurlionio an
samblio namuose rengia lie
tuvės partizanės minėjimą.

Paskaitą skaitys A. Au
gustinavičienė, Neri n g o s 
tunto skautės paruoš mon
tažą. Po to birutininkės ruo
šia vaišes.

Įėjimas ir vaišės nemo
kamai.

V i s u o menė kviečiama 
gausiai atsilankyti.

...... ■;
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.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando sk., 50 metų Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo su
kakties proga, ruošiamam 
kariuomenės šventės minė
jime lapkričio 9-10 d.d. pri- 
sidėjusiems: šv. Jurgio pa
rapijos kun. klebonui B. 
Ivanauskui paaukavus i a m 
sava noriams - invalidams

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, 
be abejo, bus daugiausiai ir plačiausiai skaitoma. Ji bus 
geriausia ir kalėdinė dovana, štai jos užsakymo pavyzdys:

DIRVA
6907 Superior Avė. 196 m.......................... d.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu ...... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

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

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

Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.

Mano adresas: .......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(nuėstas ir valstybė, zip Nr.)

A. M. D. REALTY
7116-18 Donald — parduota. 
1128 East 67 — parduota. 
1209 East 71 — parduota. 
7702 Lockyear — parduota.

Norintieji parduoti kreip
kitės pas mus. Turime dau
giau pirkėjų.
Alg. Dailidė — Realtor

Bendradarbiai :
Ant. Mikoliūnas ir

Mike Sekara
1123 /i Norvvood Road 

432-1322

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

GRUODŽIO 14 D. Partizanės 
moters paminėjimas. Rengia 
DLK Birutės d-jos Clevelando 
skyr. Čiurlionio Ans. namuose.
GRUODŽIO 15 D. Pietūs Nauj. 

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.

19 69
SAUSIO 5 D. §v. Kazimiero 

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

HELP WANTED MALĖ

GREETINGS and BEST WISHES

FRANKFORT AUTO REPAIR
EXPERT MECHANICAL REPA1RS

BODY W0RK CUSTOM PAINTING
740 Frankfort CH 1-0161

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

Main Office: $,HC‘ ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

$100.00, p. Plechavičienei 
už auką $10.00 pirkimui 
vainiko prie žuvusiųjų pa
minklinės lentos, p. F. Ei- 
dimtui už auką $5.00 sava- 
noriams-invalidams, J. Ka
zėno meninei grupei, p. J. 
Krištolaitytei - Daugėlienei 
giedojusiai šv. Mišių metu 
už žuvusius ir mirusius ka
rius ramovėnus-ir jų šei
mas, p. P. Ambrazui ir cho
ro dalyviams giedojusiems 
šv. Mišiose, ir visiems ki
tiems prisidėjtįsiems ir da
lyvavusiems minėjime ir 
šv. Mišiose nuoširdus ačiū.

L.V.S. Ramovė
Clevelando Sk. Valdyba

• Talis foto studija pra
neša savo klijentams, kad 
nuo gruodžio 10 d. persike
lia į naujas patalpas: 15606 
St. Clair Avė.

WANTED
IST CLASS SKILLF.D 

BORING MILL OPERATORS 
For new Cincinnali Gilberl 

BORING MILL.
N1GHTS 

also
EXTF.RNAL GR1NDF.RS 

Mušt have toolinu esperirnce. 
DAYS.

JOB SHOP.
55 to 60 hours per week. Top rales. 

numeroua IrinĮ-e benefits. 
Apply call or wrile to 

W. J. Purtlebauuh
CITY MACHINF. TOOL f< DIE CO. 

INC.
132 E. VVashinKlon SI.. Muncle. Ind.

3 1 7 288 443 I
(116-1201

MACHINE SĖT UP MAN 
Mušt lu» ve experience on New Britain 
chuckrrs. Steady work. generoua 
(ringe benefits mcluding profil shar- 
ing.

UNITED METAL PRODUCTS 
8101 Lyndon, Detroit, Mich. 48238 

3 13 WE 3-8750
(118-124)

GRINDER HAND
For tool rootn work. F.xperience nec- 

"essary in O. D., 1. D., and surface
grindiny. Permanenl posilion working 
days. 5 5 L.-hour. week. Excelient ben- 
efi.ts and working conditions.' 

BURNS AUTOMATIC 
Roseville, Mich.

3 13 — PR 8-8000
(118-124)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, 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!



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Artėjant Kalėdų ir N. 
Metų šventėms, kviečiame 
organizacijas, prekybinin
kus ir pavienius asmenis 
savo narius, klijentus ir pa
žįstamus su šventėmis svei
kinti per Dirvą..

Nesivėluokit! Jei norite, 
kad sveikinimas tilptų ka
lėdiniame numery, atsiųskit 
iki gruodžio 15 d.

Sveikinimo kaina: per 2 
skiltis 2 colių aukščio 5 do
leriai, 4 colių aukščio 10 do
lerių.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

PAMINĖJO LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMĄ
Lapkričio 23-24 d. Nepri

klausomos Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minė
jimas praėjo iškilmingoje 
nuotaikoje. Per R. Valatkos 
radiju, Vladas Pauža skaitė 
1916 m. išleistą Vilniuje at
sišaukimą. Kitą dieną per 
Lietuviškojo Balso radijo 
valandėlę buvo perduotas
K. Kodatienės montažas, 
paruoštas St. Kaunelienės. 
Išpildė: Rūta Kaunelytė, 
Regina Juškaitė ir Vytau
tas Kaimelis. Muzikinę da

A. A.

PETRONĖLEI VAITKEVIČIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrai BARBORAI 

ir žentui TEODORUI BLINSTRUBAMS, 

bei kitiems giminėms nuoširdžią užuojau

tą reiškia

B. Paplėnienč,
K. ir E. Pociai,
V. ir V. Mažeikai,
M. ir E. Valiukėnai

Tauriam lietuviui, Lietuvos kariui, 
pulkininkui

BRONIUI PULKAUNINKUI 
mirus, jo žmonai ONAI, dukrai DAN
GUOLEI ir EUGENIJUI BART- 
KAMS, kitiems šeimos nar-iams ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

BARTKUS AND ASSOCIATES, INC 
LIETUVIAI BENDRADARBIAI

P. čelkis
E. Jokubauskas
J.Jurkūnas
A. Mykolėnas
J. Petkūnas
A. Rimas

A. A.

MARCELEI TAMOŠAITIENEI

Lietuvoje mirus, Jos brolį PRANĄ BASTĮ ir duk
terį A. PUTERIENĘ nuoširdžiai užjaučiame

CHICAGO

'• Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio susirin
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. f ja)

lį pritaikė St. Garliauskas.
Šv. Antano bažnyčioje 

buvo iškilmingos pamaldos. 
Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Pašventinta Jū
ros šaulių vėliava, žuvu- 
siems pagerbti buvo padėta 
gyvų gėlių puokštė prie al
toriaus.

Lietuvių namuose įvyko 
iškilmingoji dalis, šaulių 
S-gos atstovas Mykolas 
Maksvytis įteikė jūrinin
kams vėliavą. Paskaitą 
skaitė pulk. J. šepetys. Pro
gramą išpildė akordionistas 
Rimas Kasputis, deklama- 
torė Danutė Petronienė, 
skaučių-skautų tautinių šo-

K. Sidabras
R. Sirutis
J. šulaitis
J. Vadopalas 
M. Valiukėnas
E. Zabarskas

Pliopliai 
česėkai

Detroito Aušros lituanistinės mokyklos mokinės kariuomenės 
šventės proga Šv. Antano bažnyčioje prie altoriaus padėjo gėles. 
Prieky iš kairės: Rožytė Buhagiar ir Onutė Misevičiūtė. Antroj ei
lėj: Roneta Alkevičiūtė, Giedrė Sirutytė ir Regina Juškaitė. Toliau 
matomi V. Tamošiūnas ir viešnia iš Brazilijos p. Misevičienė. 

K. Sragausko nuotrauka

kių grupė "Pašvaistė’’ vad. 
R. Zotovienės. Svečiai ren
gėjams, savanoriams-kūrė- 
jams, ramovėnams ir šau
liams reiškė padėką už taip 
gražiai suorganizuotas iš
kilmes pirmas tokias De
troite.

Po iškilmių Jūros šaulių 
banketas praėjo gražioje 
lietuviškoje nuotaikoje.

Iškilmių rengimo komite
tas dėkoja visiems talkinin
kams, svečiams, o ypatin
gai dėkingas kap. Jurgis 
Mitkus už taip jautrų parė
mimą piniginiai Laisvės Ko
vų invalidų. (vt)

MIRĖ PETRAS 
KUČINSKAS

Lapkričio 15 d. mirė Pet
ras Kučinskas, prieš trejeto 
metų mirusios Margaritos 
Kučinskienės, vadin a m o s 
dypukų motina, vyras.

Petras Kučinskas buvo 
gimęs 1895 metais vasario 
22 d. Biržų apskr. ir į Ame
riką atvažiavo 1910 metais, 
turėdamas tik 15 metų. Pa
gyvenęs kiek Bostone, per
sikėlė į Athol, Mass., kur 
gyvendamas įsijungė į Lie
tuvos Vyčių eiles ir su jais 
dirbo, čia jis susipažino su 
Margarita Andreliūnaite,

Mielam mūsų skyriaus nariui,
Pulk. BRONIUI PULKAUNINKUI 

mirus, Jo žmonai ONAI, šeimos nariams, gimi
nėms ir artimiesiems užuojautą reiškia ir drauge 
liūdi

A. L. T. S-gos E. Chicagos Skyrius

A. A.

Pik. BRONIUI PULKAUNINKUI
mirus, jo žmonai ONAI, dukroms LAIMAI ir 
DANGUOLEI, žentui EUGENIJUI BARTKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Jurkūnai

Pik. BRONIUI PULKAUNINKUI
mirus, jo žmonai ONAI PULKAUN1NKIENEI, 
dukrai DANGUOLEI BARTKUVIENE1 ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drau
ge liūdi

Ada ir Pranas Sutkai

Amerikoje gimusia lietu
vaite, ir su ja susituokė.

A.A. Petras Kučinskas

Jaunoji pora 1919 metais 
atsikėlė Detroitan. Marga
rita studijuoja vakarinėse 
mokyklose, o Petras dirba. 
Jis ir čia tuojau įsijungia į 
sporto veiklą. Padeda suor
ganizuoti prie SLA 352 kuo
pos beisbolio komandą ir su 
ja atneša kuopai daug lai
mėjimų. Bando laimę ir pre
kyboje. Su savo švogeriu 
Jonu atidaro batų ir vyriš
kų drabužių krautuvę ir 
abu joje dirba. Vėliau Pet
ras pereina dirbti į Fordo

VISIEMS BIČIULIAMS,

gyvenantiems arti ir toli,

GIEDRIŲ KALĖDŲ,

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1969 METŲ!

Ale ir Stasys 
Santvarai

automobilių fabriką ir ja
me dirbo kol sveikata leido.

Petras ir Margarita Ku- 
činskiai buvo malonūs, drau
giški ir vaišingi. Visiems, 
kas tik į juos kreipdavosi, 
kuo galėdami padėdavo. Jų 
namuose apsistodavo ir na
kvodavo į Detroitą atvykę 
lietuviai dainininkai, akto
riai, paskaitininkai.

Ypač daug dirbo ir rūpi
nosi naujiems tremtiniams 
pradėjus plaukti į šią šalį.

A.A. Margarita Kučinskienė

Jie jiems sudarinėjo sutar
tis, pas save priglausdavo, 
darbu aprūpindavo.

Retas iš naujųjų lietuvių 
ateivių nepasinaudojo Ku
činskų patarnavimais: So
cialinis draudimas, pirmieji 
popieriai, pilietybė, pašal
pos, kambarių bei butų su
radimas, pensijos ir visoki 
kitoki reikalai čia buvo su
tvarkomi. Margarita Ku
činskienė ne tik, kad blan
kus užpildydavo, bet ir ant 
voko adresą užrašydavo ir 
savo pašto ženklą užklijuo
davo. čia visuomet buvo 
pilna žmonių. Kučinskų na
mai dypukų namai.

Kučinskai priklausė prie 
visų pagrindinių lietuvių 
organizacijų: Lietuvių Ben
druomenės, Balfo, Lietuvių 
Namų Draugijos, Lietuvių 
Fondo, parapijos, Dainavos, 
SLA ir kitų. Mėgo lietuviš
kus parengimus ir paminė
jimus ir visuomet į juos at
silankydavo.

Kučinskai prenumer a v o 
ir skaitė net keletą lietuviš
kų laikraščių.

Lapkričio 17 d., 8 vai. 
vak. kun. K. Simaitis atkal
bėjo rožinį, atsisveikinimo 
akademiją pravedė SLA 
352 kuopos pirmininkas A. 
Sukauskas. Atsisveikinimo 
žodį tarė ir giminėms užuo
jautą pareiškė: inž. Vytau
tas Kutkus LF vardu, An
tanas Norus DLOC vardu, 
Vacys Urbonas LRK "Lie
tuvių Balsas" vardu, Alfon
sas Žiedas LŽS Detroito sk. 
vardu, Vladas Mingėla LŽS 
CV vardu, Pranas Zaranka, 
buvusių jų gyventojų var
du ir Antanas Sukauskas 
SLA 352 kuopos vardu.

Pirmadienį, lapkričio 18 
d., 9 vai. šv. Afitano bažny
čioje klebonas kun. V. Sta
nevičius asistuojant kun. V. 
Kriščiūnevičiui ir kun. K. 
Simaičiui atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą.

Po pamaldų ilgos vilksti
nės automobilių ir gausin
gam skaičiui detroitiškių 
buvo nulydėtas į Mt. Olivet 
kapines ir ten šalia savo 
žmonos Margaritos, miru
sios 1966 metais, palaido
tas.

Ilsėkitės ramybėje bran
gūs tremtinių globėjai!

A. Grinius 

ATITAISYMAS
Aprašant ALT metinį su

važiavimą Dirvoje Nr. 117 
buvo pažymėta, kad sekre
toriavo J. Jasaitis ir Jokub- 
ka. Turėjo būti: J. Jasaitis 
ir K. Januška. Dėl klaidos 
atsiprašome.

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

HELP WANTED MALĖ
MAINTENANCE. Man for melai mėlt, 
ing shop. Exlen«ive machine repair 
expvr., is Essential. Routine electrical 
repair exper. is desirable. Gas and 
are Keldinu exper. Is essential. Cur- 
reni Dearborn location will niovė to 
new fncility in Plymouth Twp, in 
Feb. 1969. Howmet Corp. Metai 
Products Div.. 5320 Oakman Blvd., 
Dearborn. Mich. Call 3 I 3 - 5 81-- 7 2 00.

An Equal Opportunity Employer
(I14-1201

MEDICAL TECHNOLOGIST 
ASCP preferred positions open. 
Full antį part-time. Experienced 
All shifts. Apply: Personnel Of
fice, Inghani Medical Hospital, 
401 W. Greeniawn, Lansing, Mi
chigan. (114-121)

MOL.DI RS. ( ORI MAKI.RS. LAIIOR- 
I RS at gray iron foundry eMablfslied 
1920. Ntw contract offern substantial 
wnge mereaues, company paid ’innur- 
iincr xnd Hrtprovecf petlMon. Pfant- 
w»de incentive. Apply in person. 
AMI.RICAN FOUNDRIES COMPANY. 
Milan, Michigan 48160. (115-124)

MAGMINE BURNERS 
F1TTERS 

SI-IOP HELPERS 
Applications «re being accepled for 
the above positions for men with 
experience in sleel plale fabTicalion. 
Excellent wage« includlng many 
fringe benefits. Apply in person. 

BETHLEHEM STEEL CORP.
Buffalo Tank Division,

13461 Huron River Dr.»
Romulus. Mich.

”Equal Opportunity Employer in the 
Plans (or Progresą Program”.

(119-125)
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