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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MES DIRBSIM TOL, KOL
LIETUVA BUS LAISVA
IŠ VLIKO SEIMO NEW YORKE POSĖDŽIŲ

š.m. gruodžio 7-8 die
nomis įvyko VLIKo Sei
mas New Yorke, McAlpen viešbutyje, kurį ati
darė VLIKo pirm. dr.
J.K. Valiūnas, pabrėž
damas, kad šis seimas
ne eilinis, nes švenčia
me 25 metų veiklos su
kaktį. Per tą laiką, sa
kė jis, eilės VLIKo dar
buotojų nebėra gyvųjų
tarpe ir atsistojimu kvie
tė pagerbti jų atminimą.
Šis gausus būrys, suva
žiavęs iš visos Ameri
kos ir Kanados, — kal
bėjo pirmininkas, — yra
gyvas, aktyvus vienetas
kurio rusai labiausiai
bijo. Mes gyvensim ir
dirbsim tol, kol Lietuva
bus laisva, užakcentavo
Vliko pirm. dr. J.K. Va
liūnas.
Į prezidiumą pakvietė
A. Kasiulaitį — pirmi
ninku, D. Krivicką — vi
cepirmininku ir jauno
sios kartos atstovą Či
žiūnų sekretorium.
Prasmingu žodžiu sei
mą sveikino Generalinis
Konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis Lietuvos
Atstovo Washingtone J.
Kajecko ir savo vardu.
Tarp kitko jis kalbėjo:
"Šį VLIKo seimą skai
tau ypatingu dėl kelių
priežasčių. Pirmiausia
šiais metais sueina 25
metai nuo VLIKo veik
los pradžios. Per tą lai
ką VLIKas pergyveno vi
są eilę krizių ir konflik
tų, bet jis išliko ir vei
kia. Ypatingas šis sei
mas yra ir todėl, kad jis
vyksta nepaprastų sąjū
džių ir sukrėtimų me
tais, Prancūzija iki šiol
negali ekonominiai at
sipeikėti iš šį pavasa
rį ją sukrėtusių streikų
ir suiručių. Italija šiuo
metu pergyvena visuo
tinų streikų ir protestų
periodą. Amerikos uni
versitetų studentai maiš-

VLIKO Seimo sesijos dalyviai
su svečiais.
L. Tamošaičio nuotrauka

gretas papildyti VLIKui,
visiškai neįmanoma tai
Lietuvos Diplomatinei
Tarnybai.
Šioji aplinkybė kaip tik
ir uždeda ant mūsų ne
paprastą atsakomybę.
Okupantas laukia, kad
mus galimai greičiau iš
tiktų tas pats likimas,
koks yra ištikęs visą
eilę politinių emigraci
jų prieš mus — pačios
save susinaikino tarpu
savio kovose. To išveng
sime,
jei išvadas ir
sprendimus darysime ge
rai įvykius apsvarstę
su dideliu atsakomybės
pajautimu prieš akis tu
rėdami didijį tikslą —
Lietuvos išlaisvinimą.
Retėjant mūsų gretoms
vienybė ir sutarimas yra
vienintėlis tikraskelias,
kuris turės mus išvesti
į Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą.
Tad linkiu šiam Seimui
pasisekimo siekiant vi
sų Lietuvos laisvės la
bui dirbančių veiksnių
vieningumo ir pastangų
suderinimo", —baigė žo
dį Gen. Kons. A. Simu
tis.
ALT vicepirmininkas

JOHNSONAS SU KOSYGINU
SUSITIKS VIENOIE?
Kalbos apie Johnsono
ir Kosygino pasimatymą
šių metų pabaigoje Vieno
je ar Ženevoje atrodo
nėra vien gandai. Šiam
pasimatymui šiuo metu
vedamos derybos pri
klauso nuo išrinktojo pre
zidento Nixono pritari
mo. Nors Johnsonas pa
silieka prezidentu iki
ateinančių metų sausio
20 dienos, bet praktiš
kai jis nebegali imtis jo
kio svarbesnio nutarimo

negavęs Nlxono pritari
mo.
laužyti mūsų frontą, suEMILIJA ČEKIENĖ
Jei susitikimas įvyks,
demoralizuoti mūsų vi
kas
atrodo nėra negali
tauja daugumoje nežino suomenę ir atskirti ją
ma
tai
bus tariamasi ne
dami net ko siekia. Štai nuo vadų. Nuo mūsų pa
vien
dėl
atominiam apsi
to paties New Yorko čių priklauso, ar mes
ginklavimui
apsiriboji
miesto mokyklos iki šiol tom okupanto pastangom
mo
pagrindų
suradimo,
negali pasiekti norma vieningai pastosim ke
bet
taip
pat
ir
dėl Arti
lios darbo tvarkos.
lią ar gal nesutarimu bei
mųjų
Rytų
įtampos.
Gyvenant tokiame lai klaidingais veiksmais
kotarpyje ir tokioj aplin jam patarnausim.
Apie šį susitikimą bu
koj tenka dėti dideles
Iš visų trijų Baltijos
vo planuota jau šią va
pastangas ginantis nuo valstybių tik mes lietu
sarą, bet invazija į Če
ardančių įtakų. Tuo tar viai turime tokio pobū
koslovakiją
privertė
pu Lietuvos okupantas, džio organizaciją kaip
amerikiečius anuliuoti.
laikydamas tautą žiau VLIKas. Mirtis retina
Negalima buvo derėtis
rioj priespaudoj, deda mūsų darbuotojų eiles.
dr. P. Grigaitis sveikino su sovietais, kai jie
retėjančias
didžiausias pastangas su- Nelengva
dėl šeimos nelaimės ne smaugė nedidelį kraštą.
galėjusio atvykti pirmi Bet dabar, Prahos krizei
ninko Eugenijaus Bart palikus užmaršty, so
kaus ir ALTarybos var vietai vėl spaudžia Ame
BALTU KULTŪROS DIENOS
du,
pasidžiaugdamas, riką pradėti derybas ir
kad tarp VLIKo ir ALT prezidentas Johnsonas
VOKIETIJOJE
nuo pat pradžios vyksta pasiryžęs sutikti, dėl
glaudus bendradarbiavi dviejų priežasčių: užanSekmadienį, lapkričio 17
Lapkričio mėnesį Vakaru
mas, nors dėl smulkme gažuoti savo įpėdinį, ku
Vokietijoje vyko du paren d., buvo iškilmingas aktas,
ris kalba apie derybas
nų kartais pasiginčija
gimai, suruošti ”Baltii pašvęstas Baltijos valsty
tik
iš tvirtos pozicijos
ma, bet principiniai vi
Draugijos” Vokietijoje. bių nepriklausomybės pa
ir
didinti
Amerikos ato
sada sutariama. Jis pri
Lapkričio 7-17 d.d. Duessel- skelbimo 50 metų sukakties
minę
galybę,
kad sektų
minė ALT įsikūrimą ir
dorfe, Nordrhein - Vestfali minėjimui. Aktą atidarė
nusiginklavimo
kelią, ir
apgailestavo, kad mūsų
jos sostinėj, suruoštos "Bal Baltų Draugijos vicepirmi
pagaliau,
nepavykusbaig
jaunime reiškiasi prietų kultūros dienos”. Pro ninkas dr. A. Gerutis. Pa
ti Vietnamo karą, John
grama susidėjo iš parodos, grindinis kalbėtojas buvo
(Nukelta į 2 psl.)
sonas nori baigti savo
kurioje buvo išstatyti Bal
(Nukelta į 2 psl.)
karjerą
kitokia taikinga
tijos valstybių pašto ženk
misija.
lai, be to, tautiniai apdarai,
Padidėjusi įtampa Ar
keramika ir kt. Savo meist
timuose Rytuose verčia
riškai padirbdintus medžio
sovietus ieškoti su Johndrožinius išstatė p. V. Mo
sonu susitarimo, bijant,
tuzas, susilaukęs didelio su
sidomėjimo. Jis taip pat pa
kad su Nixonu, kuris yra
rodė laiškų originalus, ku
labai konservatyvus, bus
riuos jam parašė buvęs Vo
sunkiau susitarti.
kietijos kancleris K. AdeMaskva patarė savo
naueris ir Prancūzijos pre
draugams arabams būti
zidento gen. de Gaulle biu
protingesniais su Izra
ro direktorius. P. Motuzas
eliu. Amerika irgi nori
pasiuntė sakytiems valsty
įtikinti žydus pasitrauk
bės vyrams lietuviškus kry
ti
iš Sinai dykumos jei
žius su grandimis apkaus
egiptiečiai
iš savo pusės
tyta simboline lietuvaitės
nustotų
vedę
karą su Iz
statula.raeliu, atidarytų Suezo
Schumanno vardo salėje
kanalą Izraelio lai
buvo surengtas baltų muzi
vams, pavedant kanalo
kos vakaras. Programoje iš
zoną JT sargybai.
lietuvių dalyvavo solistė
Egiptas su tuo gal ir
Marija Panse ir Vasario 16
sutiktų, jei sovietai pa
gimnazijos mokinių tauti
darytų spaudimą. Tad
nių šokių ansamblis, vado
šiš klausimas kaip tik ir
vaujamas E. Tamošaitienės.
turės
būti paliestas su
Visą vakaro programą įvyk
sitikime.
Vasario 16 Gimnazijos mokinės išpildant Sadutę,
dė V. Bana'f:s.
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MES DIRBSIM TOL, KOL LIETUVA BUS LAISVA
(Atkelta iš 1 psl.)
šingos nuotaikos dvasiaĮ pasitaikančius jaunuo
lių užmetimus, jog "jūs
pasenę ir jūsų idėjos se
nos", dr. Grigaitis pa
brėžė, kad tautų laisvės
siekimo idėja niekuomet
nesensta, mes lietuvių
tautai laisvės siekėme
ir sieksime. Komunistų
valdomieji kraštai, — sa
kė jis, —yra atsilikę mo
rališkai, politiškai ir kul
tūriškai.
Sveikino Batūno pirm,
kun. tėvas Trepša ir
LLK pirm. V. Sidzikaus
kas.
PLB vardu sveikino
V. Volertas, pažymėda
mas, kad tiek LB-nei
tiek VLIKui labai trūks
ta darbo rankų. Jie ne
ša labai sunkią naštą,
Bendruomenė žada VLIK
ui visokeriopą paramą.
JAV LB vardu sveikino
kun. V. Dabušis, Teisi
ninkų J. Šlepetys ir V.
Leskaitienė LMKF var
du.
Raštu sveikino buvęs
VLIKo pirm. prel. M.
Krupavičius, Kanados
Lietuvos konsulas V.
Žmuidzinas ir PKLMSgos pirm. Šlepetytė-Janace.
VLIKo Tarybos pirmi
ninkas J. Pakalka pada
rė trumpą Tarybos veik
los apžvalgą, o VLIKo
valdybos vicep. J. Au
dėnas išsamiai apibū
dino šių Lietuvos Lais
vės Kovos Metų Valdy
bos pastangas ir atlik
tus darbus. Tarp kitko
jis kalbėjo:
Vliko Valdybai atro
do, kad Lietuvos išlais
vinimui sprendžiamos
rekšmės gali turėti šie
faktoriai: tarptautiniai

BALTU DIENOS...
(Atkelta iš 1 psl.)
žymus Krikščionių Demo
kratų Unijos veikėjas K.
Grundmann, buvęs ilgame
tis Nordrhein - Vestifalijos
darbo ministeris. Ministeris
pabrėžė, kad Vokietijos li
kimas , esąs glaudžiai susi
jęs su Baltijos valstybių li
kimu, ir pareiškė įsitikini
mą, kad apsijungus visai
Vokietijai laisvę atgausiančios ir baltų tautos.
"Baltų Draugija” sušau
kė Duesseldorfe spaudos
konferenciją. "Kultūros die
nos” susilaukė atgarsio tiek
spaudoje, tiek visuomenėje.
Duesseldorfo vyria u s i a s
burmistras surengė priėmi
mą vadovaujamiems drau
gijos nariams.
Kitas Baltų Draugijos
parengimas įvyko Vokiečių
Rytų Akademijos patalpose
Lueneburge lapkričio 21-24
d. Tai buvo tradicinis drau
gijos "darbo suvažiavimas”,
kurio metu , diskutuojamos
baltų tautoms aktualios bei
istorinės temos, šį kartą su
važiavimas vyko "Baltijos
pajūrio savaitės” rėmuose.
Šios savaitės programoje
dalyvavo taip pat paskaiti
ninkai iš Danijos, Švedijos
ir Suomijos. Iš lietuvių pa
skaitą apie 1905 metų re
voliuciją Lietuvoje skaitė
prof. dr. Z. Ivinskis.
Baltų "darbo suvažiavi
mą” atidarė draugijos cent
ro valdybos vicepirminin
kas dr. A. Gerutis. Luene
burge susirinkę baltų teisi
ninkai nutarė artimiausius
jų leidžiamo neperiodinio
leidinio "Baltisches Recht"
numerius pašvęsti Baltijos
valstybių diplomat i n ė m s
tarnybos ir baltų laisvės by
los svarstymams tarptauti
nėse institucijose.

įvykiai, Sovietų Rusijos
vidaus gyvenimo politi
niai persitvarkymai, tė
vynėje gyvenančios lie
tuvių tautos pastangos iš
naudoti
susidariusias
naujas sąlygas ir Vliko,
mūsų diplomatijos bei vi
sos lietuvių išeivijos su
gebėjimai vieningai lais
vajam pasauliui Lietu
vos bylą, kaip tarptau
tinę problemą, prista
tyti.
Reikia visą laiką veik
ti, kad nei užsienių rei
kalų ministerijose, nei
parlamentų raštinėse,
nei laikraščių redakci
jose Lietuvos byla ne
būtų dulkėse paskendu
si. Ne be ko, reikia įtemp
tai veikti, kad ir visa
lietuvių
bendruomenė
Lietuvos laisvės sieki
mais domėtųsi, okupuo
tos tėvynės gyvenimą par
žintų, atmestų sovieti
nes pastangas okupuotą
Lietuvą vadinti Tarybų
Lietuva, aktyviai jungtųsi į Lietuvos laisvinimo
darbą ir padėtų sudaryti
priemones tam darbui va
ryti, t.y. remtų TAUTOS
FOND^
INFORMACINĖ
SPAUDA
Šitaip suprasdama sa
vo uždavinį, Vliko Valdy
ba Lietuvos laisvinimo
klausimą perteikia arba
pristato ir pavergtajai
Lietuvai, ir laisvie
siems lietuviams, ir sve
timiesiems įvairiais ke
liais, būdais ir priemo
nėmis. Iš jų paminėtini
aštuoniomis kalbomis pe
riodiniai leidžiami Kitos
informaciniai biulete
niai, ir specialūs vien
kartiniai arba pakartoti
nai išleidžiami leidiniai.
Šiems metams buvo iš
leista anglų kalba: "Vy
riausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas",

"Lithuania" brošiūra, ku
rios 30,000 skaičius jau
baigiamas ir nutarta pa
kartoti vėl 30,000, nes
pareikalavimas yra; Vy
tauto Vaitiekūno paruoš
ta 63 psl. knyga "Lithu
ania"; Vyskupo V. Brlzgio paruošta 40 psl. kny
gelė "Religious Conditions in Lithuania Under
Sovlet Russian Occupation"; buvo nupirkta ir
vietoj vokiškos Eltos blu*
letenio rugpiūčio mėn.
išsiuntinėta dr. N.E.
Sūduvio 134 psl. knyga
"Allein, ganz allein",
vertinys iš lietuvių kal
bos "Vienų Vieni"; Vli
ko subsidijuota ir Ar
gentinos lietuvių jauni
mo išleista ispanų kal
ba 72 psl. knygelė "Li
thuania, Historia, Arte
y Cultura". Tai vis eks
tra šiais metais paskleis'toji informacija apie Lie
tuvą.
LIETUVOS BYLOS
PRISTATYMAS
Šiemet Vliko Valdyba
Lietuvos bylą pristatė
laisvojo pasaulio vyriau
sybėms du kartu. Pir
mą kartą vasario 16 die
nos proga buvo Vliko var
du anglų kalba paruoštas
platus memorandumas.
Jis buvo vyriausybių gal
voms įteiktas su išsa
miu lydimu raštu, kurį
pasirašė diplomatijos še
fas St. Lozoraitis ir Vii
ko pirmininkas dr. J. K.
Valiūnas. Lydimasis raš
tas buvo anglų, prancū
zų, ispanų ir vokiečių kal<
bomis pasirašytas, žiūrint kokio krašto vyriau
sybei jis buvo adresuo
tas.
Šiuos raštus vyriau
sybėms įteikė Lietuvos
atstovai, prie kurių jie
akredituoti, Vliko atsto
vybės, PLB kraštų val
dybos ar kurios kitos or-

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, 3į-j 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'/2 jardo vilnonės medžiagos suknelei. $90.00.
MAISTO SIUNTINYS 1968.

(/j sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rū
šies baltų miltų, 2 sv. ryžių, ’/i sv. pipirų, >/i sv la
pelių, i/o sv. geriamo šokolado, 1 dėž. Nesccafes, 3
sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokola
dinių saldainių. $30.00
Taip pat į 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 $7.00, 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.,
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
TELEF. SHO 8734.

1968 m. gruodžio 13 d.

ganlzacijos. Kai kam iš valandos vedė politinįpa- pasirodė atvirkščiai. Jis
jų buvo proga atnaujinti sikalbėjimą Lietuvos
užakcentavo, kad lie
savo susitikimus su to klausimu.. Pasikalbėji tuvių visuomenė parodė
krašto valdžios atsto me dalyvavo Vliko pir jam nepritarimą, todėl
vais, kitur ir naujas pa mininkas dr. Valiūnas ir prašė VLIKą išsirinkti
žintis susidaryti. Vyriau Valdybos narys dr. Bud- naują Tautos Fondo val
sybėms tų kraštų, kur reckis. Tiesa, šis New dybą. <
lietuvių nėra, raštai bu Yorko 13 kanalas apima
Kanados Krašto T F At
ne visą Ameriką, o tik stovybės pirmininkas S.
vo išsiuntinėti.
Sovietinė
agresija rytinius jos pakraščius Banelis baigęs trumpą
prieš Čekoslovakiją bu su maždaug 50 milijonų savo pranešimą įteikė
vo visam pasauliui labai gyventojų. Bet, kai mū šešių tūkstančių dolerių
akivaizdus Rusijos im sų vyrų pasirodymas bu čekį.
VLKo vicep. dr. B. Neperializmo aktas. Dėl jo vo duotas tuojau po nau
visas pasaulis labai pa jienų, spėjama, tą sceną mlcko paskaita buvo apie
sipiktino ir Sovietams _ galėjo matyti ir klausy artimiausius VLIKo už
siuntė šimtus protestų. ti daug milijonų žmonių. davinius.
Po pranešimų vyko
Deja, kai 1940 metais Čia buvo parodytos nuo
bolševikai okupavo Lie traukos, kaip sovietinė gyvos diskusijos. Tąpatuvą, tomis pat dieno kariuomenė užima Lietu tį vakarą buvo bendra va
mis vokiečiai ėmė Pa vą ir šiaip keletas Lietu, karienė, kurioje dalyva
vo apie 100 žmonių, pro
ryžių ir paklupdė prieš vos vaizdų.
save visą Prancūziją.
Tautos Fondo pirm, gramą atliekant solistui
Tada pasaulis buvo užim prel. J. Balkūnas patei S. Citvarui akompanuo
tas šiais didžiojo karo kė fondo apyskaitą, pa jant muz. A. Mrozinsįvykiais, o Lietuvos, Lat žymėdamas, kad baigia kui. Vakarienės metu pa
vijos ir Estijos okupavi metus su maža atsarga, grindiniu kalbėtoju buvo
mas praėjo beveik ne ir kad Jungtinis Finansų VLIKo pirmininkas dr.
pastebėtas. Todėl Vliko Komitetas apvylė, nes J.K. Valiūnas.
Sekančią dieną buvo
Valdyba dabar daro vis Tautos Fondas pristab
ką, kas tik įmanoma, kad dė savo veiklą tikėda priimtos rezoliucijos,
susidariusi nauja tarp mas, kad LLKMeta-is vi Tautos Fondo apyskai
tautinė padėtis būtų ko- suomenė stipriai pa tos tvirtinimas ir sąma
efektingiau Lietuvos la rems bendrą vajų, bet tos priėmimas.
bui išnaudota.
Pačią pirmąją okupaci
jos dieną, t.y. birželio
21—ją, Vilkas išsiuntinė
jo telegramas pasaulio
BEST WISHES
telegramų agentūroms,
To Ali the Lithuanian People
didesniems
laikraš
čiams, dalino ją New Yor
ko čekų su slovakais su
ruoštoje demonstraci
joje, kurioje buvo spau
dos, radijo ir televizi
jos korespondentai. T c-,
legramoj buvo pareiš
kiama Čekoslovaki
jos tautai užuojauta
ir išdėstytas šios agre
sijos panašumas su 1940
895 EASTLAVVN DRIVE
m.
Sovietų agresija
Cleveland, Ohio 44124
prieš Lietuvą.
Telegrama gavo ver
449-3454
tingo atgarsio. Kai kur,
kaip Chicago Tribūne ir
New York Daily News,
ji buvo tiesiog panaudo
ta, o kitur šios Vliko
pastangos paaiškėjo ne
tiesiogiai panaudotos.
Netiesiogis šios Vliko ak
cijos pasisekimas buvo
GREETINGS and BEST W1SHES
radijo stotyse ir televi
zijoje suorganizuoti po
L. GOTTLIEB
litiniai pasikalbėjimai.
Dėl Sovietų Rusijos ag
CONTAINERS and RE-CONDITtONERS
resijos prieš Baltijos
valstybes radijo stotyse
8105 PREBLE AVENUE
VU 3-0075
turėjo pasikalbėjimus
Lietuvos
Generalinis
Konsulas Anicetas Si
mutis ir Estijos Genera
linis Konsulas Jaakson.
Licenzijuohj lietuviu Įmonė, registruota
Kitoj radijo stotyje tu
, U. S. Department of Justice
rėjo pasikalbėjimą Vli
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
ko sekretorius ir Lais
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
vės Žiburio radijo vedė
jas Romas Kezys. Pami
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
nėtina, kad ir The New
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
kitur kainomis.
York Times įdėjo mano
laišką, kuriuo buvo atsa
Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų,
kyta Kremliaus propa
televizijos aparatų ir t.t.
gandistui, teisinusiam
Čekoslovakijos okupaci
KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
ją, kad prieš 28-rius
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
metus Sovietai okupavo
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
Lietuvą ir, kad rusiška
sis imperializmas yra
nuo seniai pasauliui ži
nomas.
Vlikas daug padėjo pas.
tangų, kad rugsėjo pir
moje pusėje Peru sos
tinėje, Limoje, vykusio
je tarpparlamentarinėje
konferencijoje būtų pa
sisakyta prieš sovieti
nes agresijas. Ten apie
tai kalbėjo net 18 valsty
bių parlamentarai, dėl
ko bolševikų delegacija,
Justo Paleckio vadovau
ta, buvo nutarusi net iš
konferencijos pasitrauk
ti.
Gal būt didžiausio dė
mesio buvo parodyta mū
sų bylai New Yorko te
levizijos stoties, kuri
spalio 1 d. beveik pusę
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Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirm,
dr. J. K. Valiūnas, kalbėda
mas gruodžio 7 d. VLIKo
seime New Yorke, pareiškė:
Per 25 metus įvyko daug
pasikeitimų tarptautin ėję
arenoje, daug išgyveno lie
tuvių tauta, pakito VLIKo
organizacinė ir personalinė
struktūra, tačiau liko vie
nas, nekintamas uždavinys,
kuriam VLIKas buvo su
kurtas-tai Nepriklausoma
Lietuva, šis uždavinys yra
toks didelis ir, sakyčiau,
šventas, kad jo atsiekimui
pagreitinti jokia auka, joks
darbas neturėtų būti per di
delis.
Teisingai pirmasis VLIK
atsišaukimas pabrėžė: Lie
tuvių Tautos laisvė ir Lie
tuvos valstybės nepriklau
somybė yra Tautos egzis
tencijos ir jos visokeriopos
gerovės būtinoji sąlyga”
Tai nepriklausomybei at
statyti, toliau sakoma atsi
šaukime, "politinės lietuvių
grupės, kaip tautos politi
nės minties reiškėjos ir
vykdytojos, nutarė sujung
ti visas savo jėgas bendram
darbui ir sudarė Vyriausią
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą — VLIKą”.
Kaip prieš 25 metus pa
saulis išgyveno didžiojo ka
ro sukrėtimą, taip dabar jį
yra nusiaubusi dvasinė au
dra ir gal net krizė. Vyksta
idėjinė fermentacija ne tik
Vakaruose, bet ir Rytuose.
Kokios bus šios idėjinės au
dros pasekmės ir kaip jos
paveiks mūsų tautos liki
mą, nelengva šiuo metu
įžvelgti. Tačiau ši audra
ipareigoja mus nepasimesti,
bet savo pareigą tėvynei at
likti be rezervų ir padidin
tu veržlumu.
Kai pažiūrime į mūsų
tautos praeitį, nesunku
įžvelgti, kokią lemiamą įta
ką jos likimui turėjo vadai.
Iš amžių glūdumos į istori
jos areną ją išvedė genia
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TAI NĖRA TAIKOS ŽENKLAI
Vakarų valstybės, gal
vojusios, kad su sovie
tais bus galima rasti
bendrą kalbą, palengva
pradeda keisti nuomo
nę. De Gaulle, po Če
koslovakijos įvykių, o
ypač po to kai Vidurže
mio jūroje pasirodė so
vietų karo laivai, atro
do bus galutinai atsisa
kęs nuo minties sugy
venti taikoje su Mask
va. Dar tik Amerika ne
nustoja vilties ir Johnsonas, prieš pasitrauk
damas iš prezidento pa
reigų, norėtų pasimaty
ti su Kosyginu, taikin
gam sugyvenimui su
tarti.
Lapkričio 29 d. Sovietijos gyventojai buvo nu
stebinti laikraščiuose pat
matę prieš keletą metų
dingusias tris raides —
MVD. Šį terorą sklei
džianti įstaiga, kuri anks.
čiau vadinosi Čeką, vė
liau GPŪ, arba dar vė
liau NKVD, Chruščiovo
įsakymu 1960 metais bu
vo panaikinta neva sten
giantis "atstatyti socia
listinę lygybę". Dabar
Brežnevas, Aukščiau
sios Tarybos įsaku,
MVD atgaivino, kad bū
tų "apginama socialisti
nė lygybė".
Ar tai reikštų, kad juo
dosios dienos vėl grįžta
Sovietijon? Šis nutari
mas atkurti MVD vykdo
mas kartu su kitu nutari
mu sustiprinti miliciją,
ją apginkluojant moder
niais ginklais ir paski
riant milžiniškus kredi
tus kovai su valstybės
priešais. Tos milicijos
misija praplečiama. Ji
galės, jei bus reikalo,
lankytis fabrikuose, įs
taigose ir gyvenvietėse,
tikrinant, kad nebūtų nu
tolta nuo marksizmo dog
mų. Tokie ginkluoti "misijonieriai" manoma bus
labiau "autoritetingesnį" už civilius partijos
agitatorius.
Sovietų spaudoj jau
pradėta kampanija prieš
NATO ir stengiamasi at
naujinti apsupimo psicho-

mai veržiasi pro surūdiju
sią geležinę uždangą. Jo ži
diniai aiškiai pastebimi ne
tik satelitinuose kraštuose,
bet pačoje Sov. Rusijoje.
Mesijinė komunizmo epocha
bent Europoje, pasibaigė ir
vardu — taigi, jos buvimas bolševikinė santvarka lai
čia, laisvame pasaulyje, tu kosi tik naujosios klasės te
ri nepaprastos svarbos vi roro ir rusiškojo imperializ
soje mūsų tautos laisvės mo dėka. Klasiškas sociali
kovoje. Tikėdami pavergtų nės metamorfozės iš komu
jų mūsų brolių tautiniu su nizmo į demokratinį socia
sipratimu bei rezistencine lizmą pavyzdys yra Čeko
dvasia, pasitikėdami išeivi- slovakija su visu jos tragiz
vijos nesvyruojančiu ir mu ir beviltiškom Maskvos
prasmingu prie laisvės ko pastangom tą procesą su
vos prisidėjimu, manome, stabdyti. Tačiau jį gali tik
kad Vyriausias Lietuvos Iš sulėtinti bet nesulaikyti,
laisvinimo Komitetas turė šio proceso akyvaizdoje Va
tų būti tas židinys, , kuria karams tenka nepaprasta
me susikoncentruotų visos atsakomybė rasti būdus,
geriausios ir pajėgiausios kaip jį paskubinti ir padėti
mūsų išeivijos intelektuali jam išplisti į visą komunis
nės ir politinės jėgos, nes gi tinį konglomeratą. Prieš
uždavinys, kurio' siekiame porą savaičių Maskvoje lai
yra nelygstamos svarbos ir dojant rašytoją A. Gosterididybės — Lietuvos nepri-. ną, komunistą nuo 1916 m.,
klausomybė ir tautos laisvė. bet pastaruoju metu prisi
Su malonumu galime kon jungusį prie vis gausėjan
statuoti, kad tremtiniško čių maištaujančių prieš ko
susinaikinimo įkarštis, kai munistinės biurokrat i j o s
daug kas laikė sau už garbę besielę mašiną intelektualų,
suniekinti VLIKo veiklą ir atsargos generolas P. Grk
net paneigti jo egzistenci gorenko pasmerkęs su aša
jos pagrindą, jau yra pra rom akyse komunistinę san
ėjusi. VLIKas bus tiek pa tvarką savo kalbą baigė:
jėgus ir veiksmingas kiek "Laisvė ateis!" — "Demo
mes jį tokį padarysime. Jo kratija ateis.” Ar tai ne pra
uždaviniai yra specifiniai, našingi žodžiai jau sklindą
jo darbo laukas yra ribotas. iš Maskvos ir prasiveržę į
Jis nėra ir negali būti masi Vakarus!
ne organizacija. Tačiau mū
šios kuklios bet reikšmin
sų visų nuoširdi ir veiks gos sukakties proga pažvel
minga parama padės jam gus į nerimo ir veržimosi į
atlikti didžiuosius uždavi laisvę bangą, sukrečiančią
nius, kurių jokia kita mūsų socialine anomalija virtusią
organizacija negali atlikti. komunistinę imperiją, žvilg
VLIKo iš tautos gelmių ky snis taip pat krypsta į mus
lantis mandatas, 25 metų pačius: ką mes darome, kad
tarptautinio santykiavimo ta banga greičiau sugriau
tradicija ir mūsų sugebėji tų okupacinę užtvarą ir pa
mas bei noras jame sutelkti rėtų gražinti Lietuvai lais
geriausias savo jėgas jį tu vę. Neretai beviltiškai tei
ri padaryti Lietuvos laisvės sinasi, kai mes esame maži
kovos veiksmingu centru, ir didžiųjų įvykių pakreipti
kurio balsas būtų išklauso negalime. Tiems skepti
mas politiniuose pasaulio kams verta priminti Lietu
centruose ir su pagarba vos laisvės idėjos skelbėjus
minimas visos lietuvių tau ir kovotojus, veikusius prieš
tos. Tikiu, kad tai mes ga pirmąjį pas. karą kai Lietu
lime pasiekti. Tik reikia va buvo niekam nežinoma ir
ryžto, pasitikėjimo savo jė senai užmiršta, arba mūsų
gomis ir tautinio solidaru pirmuosius laisvės kovų sa
mo.
vanorius ir dabartinės oku
Neturėdami iliuzijų, kad pacijos karžygius — parti
artimoje ateityje Lietuva zanus. Ar šių faktų prisi
nusikratytų pavergėjų jun minimas neturėtų priversti
gą, vis dėlto tarptautiniame susimąstyti kiekvieną lais
horizonte įžvelgiame reiški vajame pasaulyje esantį
nių, kurie ir Rytų Europos lietuvį, kuris niekeno ne
istoriją galės pasukti nau varžomas gali pasirinkti
ja linkme. Nors tarptauti priemones ir kelius, kokiu
nius santykius, gal net dau būdu jis gali prisidėti prie
giau nei kurią kitą žmonių Lietuvos laisvės kovos. Ir
bendravimo sritį, lemia in dabartinės čekoslovakų tau
teresų rivalizacija, tačiau tos pastangas išsiveržti iš
čia taip pat turi žymios įta maskvinės dominacijos, ne
kos tautų laisvo apsispren žiūrint brutalio okupacijos
dimo principas ir jo respek- fakto, negali nesukelti mutavimas, kurio, deja, istori syse ryžto ir gal net aukos
jos bėgyje dažnai nesilaiko nusiteikimų. Lygiai turėtų
ma. Nežiūrint to jis yra ma mus sukrėsti ir nuteikti vie
žųjų tautų pagrindinis gin ningai ir tikslingai laisvės
klas kovoje dėl laisvės. Be kovai pastaruoju metu mus
to, turbūt, niekad istorijoje pasiekęs autentiškas pa
asmens laisvės šūkiai nebu vergtųjų lietuvių prašymas
vo taip plačiai naudojami ir didinti ir plėsti mūsų pa
net piktinaudojami. šiaip stangas Lietuvos laisvės ko
ar taip laisvės idėjos reali voje.
zacija tarptautiniuose san
Esu aukščiau kita proga
tykiuose yra didysis istori užsiminęs, kad mums rei
jos variklis, kuris neišven kalinga visuotinė jėgų mo
giamai veda į visų — dide bilizacija laisvės kovai su
lių ir mažų — tautų laisvo intensyvinti. Mobiliza c i j a
apsisprendimo teisės įgy šiuo atveju suprantu, kaip
vendinimą.
planingą jėgų ir resursų
panaudojimą,
o ne kokią or
Per visą žemės rutulį,
ganizacinę
reglamentaciją.
per visas tautas šiuo metu
ritasi kažkokio nerimo, nau Kiekvienas lietuvis, kiekvie
jų socialinių formų ieškoji ną organizacija ir instituci
mo banga. Vakaruose aka ja lai laisva valia pasiren
deminio jaunimo tarpe tas ka tą veiklos sritį, kurioje
nerimas reiškiasi protesto jo pasireiškimas būtų efek
reiškiniais, demonstracijom tingiausias. štai tik keletas
prieš esamą, jų manymu, taikinių, į kuriuos savo pa
nusigyvenusią socialinę san stangas pagal laisvą pasi
tvarką. Gaila, kad jų atei rinkimą turėtume nukreip
ties vizija dažnu atveju ne ti: Lietuvoje — rusų kolo
turi aprėžto bei pozityvaus nizacija, religijos naikini
turinio ir todėl labai daž mas, kultūrinė invazija,
nai patenka į komunistinio e k o nominis išnaudojimas,
sąmokslo pinkles. Antra — išeivijoje — okupanto
vertus šis visuotinis neri pastangos sunaikinti politi
mas ir maištas prieš socia nę išeiviją, pavergtos tau
linės negeroves, kaip prari tos informavimas, Lietuvos
ju gaisras, plinta ir Rytuo bylos dokumentacija, nau(Nukelta į 4 psl.)
se. Laisvės idėjos nesulaiko-
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zą, kuriuo naudojosi Sta
linas. Pravda ir armijos
oficiozas Raudonoji Vė
liava aiškina, kad dėl vi
sų šių nutarimų kalta ne
sovietų vyriausybė, bet
vakarų pasaulis, kuris
knibžda
"kapitalisti
niais rykliais" ir sovie
tų milicija turinti savo
piliečius nuo jų apsau
goti. Gyventojams pata
riama būti atsargiais
santykiuose su vakarie
čiais, o ypač savo kores
pondencijose ... ir nepa
klusniems žadama suras
ti vakuojančią vietą Si
bire.
Priešingai Stalinui,
Brežnevas šį kartą eina
petis petin su armija
ir patiki jai sovietų jau
nimo auklėjimą. Pagal
naują potvarkį mokiniai
nuo 10 metų amžiaus tu
rės atlikti karinį paruo
šimą maršalo Bogramiano priežiūroje.
Gal visos tos priemo
nės, kurių imasi šian
dien Sovietija, atidarys
akis visiems bendravi
mo su sovietais ieškoto
jams, įsitikinus, kad So
vietų Sąjunga nesiruošia
taikai.
(d)

lieji kunigaikščiai, išplėtę
Lietuvos sienas visoje rytų
Europoje. Kai baigėsi teri
torinio plėtimosi era ir atė
jo laikas vertikaliam tautos
augimui į kultūros ir socia
linio gyvenimo aukštumas,
lietuvių tautos elitas neat
liko savo misijos ir už tai
Lietuvos valstybė neteko
nepriklausomybės, o tauta
turėjo nešti svetimųjų jun
gą. Ir tik kai tautos genijus
ir tos tamsios vergijos nak
ties nykumoje prasiveržė
naujojo tautinio atgimimo
pranašų ir vadų žodžiais ir
veiksmais, Lietuva vėl įžen
gė į nepriklausomų valsty
bių šeimą, tačiau jau maža
ir kariškai silpna tarp dvie
jų nedraugingų milžinų.
Antrojo pas. karo audros
priedangoje jie žaidė mūsų
valstybės likimu ir pagaliau
nugalėtojų eilėse atsidūrusi
Sov. Sąjunga pasiglemžė ją
ir laiko pavergtą iki šiol.
Ir vėl lietuvių tauta oku
panto visiškai prislėgta ir
supančiota negali savo bal
so pakelti, nei šauktis į pa
saulio sąžinę, kad jai būtų
sugrąžinta laisvė ir nepri
klausomybė. Mes tikime,
kad jos dvasios nepalauž
jokia okupanto priespauda.
Tačiau mums, esantiems
laisvame pasaulyje, užtai
krinta visiška ir neišven
giama atsakomybė veikti,
kalbėti ir net šaukti už visą
lietuvių tautą, kad kuo grei
čiau jai būtų laisvė sugra
žinta ir didžioji neteisybė
atitaisyta.
Tragiškas buvo karo pa
baigos sąmyšyje mūsų tau
tos politinės vadovybės —
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto — pasitraukimas
į Vakarus. Tačiau, antrą
vertus, tos institucijos, ku
ri gimė rezistencijos ugny
je pavergtoje Lietuvoje vi
sos jos politinės tautos su
tarimu, kuri yra ir pakar
totinai gavusi įgaliojimus
kalbėti pavergtos tautos

Jurgis Kasakaitis ir Algirdas Kuraitis savanoriškai talkiną S. Balzeko kultclriniam muziejui Chica
goję daro lietuviškų laikraščių iškarpas ir jas kataloguoja.

PLANINGAS TAUPYMAS

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN

Mokamas už vienų metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($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 elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS. President
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (74)

BRONYS RAILA

KAI NEPRIKLAUSOMYBE
VIRSTA FORMALUMU
Legalistinės priemonės siekiant Lietuvos iš
laisvinimo neturėtų reikšti ir nereiškia ko nors
neigiamo ar pašiepiančio. V. Vaitiekūnas ir kiti
politikuojanti teisininkai tame žodyje be reikalo
įžiūri kažką neigiamo ar net "teisės ginklo nuver
tinimą laisvės kovoje". Teisės vertę ir teisinius
argumentus vargiai kas neigtų, visi tuo naudojo
mės ir naudosimės, bet teisės ginklo pajėgumas
taip pat turi savo ribas ir silpnybes. Kai tuo tarpu
(ir jau gana ilgą laiką) nėra nei karo, nei kovos už
laisvę, mes drauge su teisininkais kariaujam tei
sės ginklais. Ne tiek kovojam, kiek viena ar kita
proga kitiems apie tai primenam, o labiausiai tai
save įtlkinėjam, kad esame teisingi, kad visi tauti
niai ir tarptautiniai teisės ir teisingumo įstaty
mai yra mūsų pusėje.
Deja, tie tautiniai ir tarptautiniai įstatymai
būna tik tada paveikūs, kai jie atsiremia gyvenimo
tikrove. Ko nebėra gyvenime, tas ima džiūti ir il
gainiui išnyksta ir pozityvioje teisėje, geriausiu
atveju lieka tik moralinė abstrakcija. Teisininkai
formalistai tada labai supyksta: reiškia, čia esąs
teisės paneigimas, jos nuvertinimas, pašaipa, "nusiangaž avimas".
Ne, čia tik atsiskleidžia teisės ginklo silpnoji
pusė, jos nepaveikumas, kai gyvenime nepajėgia
ma ar nėra galimybių kitomis priemonėmis iško
voti teisės pergalę.
Formalizmas užsmaugia gyvybę
Vienas iš būdingiausių "legalistinio kovingu
mo" bruožų, ar tiksliau - legalistinės psichologi
jos pažymių yra V. Vaitiekūno pamėgimas atvejų
atvejais savo brošiūroje kartoti apie "Vasario Še
šioliktosios Akto galios atstatymą Lietuvoje". Jam
turbūt atrodo, kad šiom formalistinėm ir abstrak
čiom sąvokom bus tiksliau ir "teisiškiau" pasako
mas visų mūsų per ilgiau nei ketvirtį šimtmečio
bendras tikslas ir siekimas - lietuvių tautos iš
laisvinimas, jos atskyrimas nuo ryšių su kitais
kraštais, nepriklausomos Lietuvos valstybės, de
mokratiniais pamatais sutvarkytos, atstatymas su
sostine Vilniuje...
"Neteisininkai" paprasčiau sakė ir sakys, kad
mūsų tikslas yra pašalinti sovietinę okupaciją ir at
statyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Kiti ta
proga dar patikslina jos santvarkos pobūdį, pridė
dami laisvos ir demokratinės Lietuvos valstybės
atstatymo mintį. "Kova už laisvę ir nepriklauso
mybę", - sako, sušunka ir jaučia eilinis lietuvis,
paprastas žmogus. Bet neeilinis teisininkas ir ne
paprastas žmogus taip "prastai" jau nebegali iš
sireikšti. Nors galvoje turi tą pačią mintį, bet
įrėmina ją formalistiškai ir "juridiškai", - kova už
Vasario 16 Akto galios atstatymą...
Aš tačiau abejočiau, ar toks formulavimas
psichologiškai yra geresnis ir teisiškai kuo nors
stipresnis. Iš vienos pusės, jis netenka savo kon
kretumo, gyvumo, dvasios, alsavimo, be reikalo
paverčiamas sausa formule, suabstraktinamas ir
kaip tik tuo prarandantis kovingumo skatinimą. Gy
vojo dabarties lietuvio mintį ir jausmą jis traukia
praeitin, atgal, į tai, kad prieš 50 metų surašytas
"Aktas" būtina "atstatyti". Tuo tarpu jam yra daug
aiškiau, suprantamiau ir konkrečiau jo noras, troš
kimas, viltis ir ryžtas atstatyti ne "Aktą", bet iš
kovoti lietuvių tautai laisvę ir vėl atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę. Nors esmė ta pati,
bet man maža tėra abejonės, kad Vaitiekūno pa
mėgtasis formulavimas vargu rekomenduotinas
lietuvių visuomenės savitarpio propagandoje ir
tautinio auklėjimo srityje.

"Teisiniu amerikų” atradimai

Iš kitos pusės, toks suabstraktintas lietuvių
laisvės kovos pagrindinio uždavinio formulavimas
neturi daug reikšmės ir grynai teisiniu atžvilgiu.
Vasario 16 deklaracija yra nepaprastai svar
bus ir reikšmingas aktas lietuvių tautos atgimimo
istorijoje ir pati svarbiausia mūsų moderninės ne
priklausomos valstybės atstatymo data. Jis yra dau
giau moralinis ir formalinis mūsų interninės teisės,
bet ne tarptautinės teisės aktas, kuris saistytų tarp
tautinę bendruomenę. Kai lietuvių tauta šią Nepri
klausomybės paskelbimo deklaraciją (dabar "aktu"
vadinamą) realizavo ir įsteigė tvarkingą ir pajėgian
čią gyventi valstybę, įsitvirtino tam tikroje terito
rijoje ir suorganizavo valstybės valdžią, tarptauti
nė bendruomenė ilgainiui pripažino ne Vasario 16
aktą, bet konkretų valstybės įkūrimo faktą ir jos
valdžią.
Vasario 16 deklaracija niekad nebūtų buvusi
pripažinta ir būtų likusi tik negyvu pareiškimu, jei
šis užsimojimas nebūtų buvęs pilnai įgyvendintas.
Tik tai, kas įėjo ir pasiliko gyvenime, tas atsira
do ir teisėje. Suvereninės Lietuvos valstybės tarp
tautinis pripažinimas vėl galės būti konkretus ir
pilnai reikšmingas, kai lietuvių tauta išsikovos lais
vę ir pajėgs atsteigti suvereninę valstybę. Nėra pa
grindo svajonei, kad toje geografinėje zonoje, kur
lietuvių tauta gyvena, kas nors jai padovanotų lais

vę geruoju arba atstatytų Lietuvos valstybės su
verenumą kokios nors tarptautinės institucijos nu
tarimu.
Žinoma, .labai nemalonu, kai tenka pabrėžti
reikalingumą atsisakyti nuo malonių iliuzijų, kurio
mis mes stengiamės dirbtinai palaikyti savo mora
lę ir maitinamės vieno kito teisininko teoriškai
sparnuotų, bet tuščių frazių iškalbingumu. Tačiau
kai kada, gilesnio ir ramesnio susimąstymo valan
dą, reikia ir dar reikės blaiviai įsisąmoninti lie
tuvių tautos likimą ir įsitikinti, kad lietuvių tauta
(ir bent trupučiuką jos išeivija), saugodama savo
gyvybę ir stlebdamasi naujai laisvei, turi ir turės
žymiai sunkesnių naštų ir pareigų, negu formalistiškai tuščiaviduris "teisinių amerikų" atradimas,
jog mums reikia kovoti už Vasario 16 Akto atstaty
mą.
Jeigu tai dar "naujiena" po 28 Lietuvos okupa
cijos metų, tai būtų nevisai linksmas įrodymas, kad
kai kurie teisiniai smegenys veikia gana lėtai. Vi
sa tauta tai juk žinojo ir žino, tūkstančiai jau kovo
jo ir galvas paguldė...
Monopolistai ir disidentai
Vaitiekūno įrodinėjimas brošiūroje ir kitomis
progomis, kad lietuvių išeivija silpnėja savo bekompromisiniame ryžtingume kovoti už Vasario
16 Akto atstatymą, yra teisingas tuo atžvilgiu, kad
tikrai išeivijos dauguma yra nebe nuo šiandien ne
tik pasitraukusi (jei norit, "pabėgusi") iš tos kovos
fronto, bet ir vis daugiau nudžiūstanti politinei bei
kultūrinei veiklai, kuri galėtų būti skirta ir naudin
ga Lietuvos išlaisvinimo pastangai padėti.
Bet juristas kelia nerimą, reiškia nepasitikė
jimą ir rūsčiai priekaištauja ne tai nudžiūvusiai
ar nudžiūstančiai išeivijos daliai, o kaip tik dau
giausia patiems gyviausiems, dar neužmigusiems,
dar nesustingusiems, dar ieškantiems naujų būdų
ir kelių, ypač nesutinkantiems su tradiciniais bū
dais ir keliais, kurie per ilgus metus jau turėjo
progos pasirodyti arba nepakankamai veiksmingais,
arba abejotino pozityvumo, ar ir visai nudžiūvu
siais.
Man iš viso keistas tas užmojis primygtinai
įrodinėti, kad gyvojoje ir veikliojoje išeivijos da
lyje "nusiangažuojama Vasario 16 Akto atžvilgiu",
- ko kaip tik dar nėra. Tuo tartum norima paaiš
kinti, kad jei užsiangažavusiems vis nesiseka pa
čiu skubiausiu laiku iškovoti Lietuvai laisvę, tai
ypač dėl to, kad keli nusiangažavusieji susilpnino
mūsų jėgas, ardo, griauna, prijunksta sovietinės
Lietuvos pripažinimui.
Tik nesilpsta ir nenusiangažuoja ypač Vaitie
kūnas ir jo fronto bičiuliai, kadangi Lietuvių Fron
to Bičiulių raison d'etre, pirminis ir pagrindinis
tikslas yra Lietuvos valstybinės nepriklausomy
bės atstatymas. Taip jis aiškino per savo paskai
tą LFB studijų savaitėje Dainavoje 1968. VIII. 2 d.
Geras ir didelis tikslas, ir jo, rodos, siekia visa
gyvoji patriotinė lietuvių išeivija, visos stambio
sios politinės, visuomenininės ir kultūrinės orga
nizacijos, amžiumi kai kurios net žymiai vyres
nės už bičiulius. Tad bičiuliai kažko naujo neat
rado ir monopolio neįsigijo...
Vaitiekūnas nebent galėtų užpatentuoti tik savo
originalų atradimą - "rezistencinio nuovargio disi
dentus", apie kuriuos jis kalbėjo irgi Dainavoje, to
kiais vadindamas visus, kurie sutinka "koegzistuo
ti" su sovietiniu totalizmu ir čia "įžvelgia vienin
telę galimybę Lietuvos valstybinei nepriklausomy*
bei atstatyti". Ši religiškai mistiškos darybos są
voka gal nepasižymi ypatingu tikslumu. Disiden
tas yra tas, kuris išsiskiria iš visuomenės, poli
tinės,* ir ypač religinės bendruomenės, kuris at
siskiria nuo oficialiosios bažnyčios savo šalyje.
O tasai, kuris nuvargo rezistuoti, tas jau gana
menkas disidentas, o greičiau tik šiaip sau p avai*
gėlis.
Toks "rezistencinio nuovargio disidentas" ne
gali nei daug padėti, nei daug pakenkti kovoje dėl
Vasario 16 Akto atstatymo.
Ar vieningi dėl Vasario prasmės?
Kuo išeivija geriausiai gali pavergtajai Lietu
vai padėti?
Į šį klausimą savo išvadų sąvade brošiūros
autorius atsako griežtai, tik labai savotiškai. Esą,
Lietuvai padėti galime "tik vieningu ir tvirtu už
siangažavimu kovai dėl Vasario 16 akto galios
atstatymo" ir "tik vieninga Lietuvos laisvės sie
kimo akcija".. Tad kova ir akcija (veikla) su
gretinamos, tik man rodos, ne ta tvarka. Tiksliau
būtų sakyti, kad mes vieningai siekiame ir vie
ningai ryžtamės vėl įgyvendinti Vasario 16 Nepri
klausomybės paskelbimo deklaraciją - ir to pasiek
sime vieninga kova už Lietuvos laisvę.
Bet Vaitiekūną, žinoma, pirmiausiai žavi abs
traktybės sausra ir banalumu pražilęs, nieko kon
krečiai nepasakantis šūkis. Vieninga laisvės sieki
mo akcija!... Kur ji, ta akcija, jeigu šiandien tik
rai galime kalbėti apie akciją? Kur jos vieningu

mas ir koks jos turinys? Padėtis tokia sudėtinga,
paini, neaiški, kupina prieštaravimų, lietuviškos
laisvės jėgų ir Lietuvą užslėgusio priespaudos krū
vio balansas toks nelygus, kad pavergtajai Lietu
vai padėti sunku surasti vieningą katekizmą. Gal
būt galima ir reikia lietuvių tautai padėti viso
kiais būdais, įvairiais "akcijos" variantais, kon
vencinėmis ir nekonvencinėmis priemonėmis, tei
siškai ir praktiškai, dvasiškai ir jausmiškai, margiškai ir valenrodiškai. Išskyrus pakankamai aiš
kius tautinės išdavystės ir kvislingavimo atvejus,
dabartis beveik negalėtų sąžiningai ir pranašiškai
atsakyti, kuri akcija daug reiškia ar nieko ne
reikš ateityje, kur "rezistencinio nuovargio disi
dentai" ir kur vien tik narsi tuščiažodystė, tikro
sios akcijos nepateisinta.
Principus visi giliau galvojantieji turime ir
jais dalykus seikėjame. Tai mūsų mastai, mūsų
praeities ir dabarties mastai. Ar jie vienodi? Štai
net ir "tvirtu užsiangažavimu" dėl Vasario 16 Akto
galios atstatymo jie ne visiems vienod.i. Kritikuo
damas Jaunimo Kongreso rezoliuciją, kurioje buvo
pasisakyta, kad neprivalu jungti Lietuvos valsty
bės atstatymo tikslą su būsimos jos vidinės san
tvarkos klausimu, V. Vaitekūnas, tokiai tezei nepri
tardamas, demagogiškai ironizuoja: "Atseit, užuot
kovoję už Vasario 16 akto galios atstatymą Lietuvo
je,' tenkinkimės vadinama "socialistine Lietuva"
(45 ps.). Kongresas visai ne tą norėjo pasakyti!
Atseit, - galėtume irgi ironizuoti,-jeigu lietu
vių tautos didžiuma ateityje pasisakytų už socialis
tinę santvarką, tai pagal Vaitiekūną jau nebūtų Va
sario 16 akto galios atstatymas. Jam Vasaris blo
gai giminiuojasi su socializmu. Ir jeigu lietuvių tau
ta savo būsimai santvarkai nuspręsti nesišauks Lie
tuvių Fronto Bičiulių talkos, tai ką,-artokios Lie
tuvos atstatymui bičiuliai nesiangažuos? O jeigu vis
dėlto socializmu, liberalizmu ar nacionalizmu susisklaidinusi tauta jų nepašauks, tai kuo virs bičiu
liai? Greičiausia, taip pat disidentais...

Su nauju ryžtu, vieningume ir
viltimi žengiame į ateitį.
kurie laiko srovės nunešti
jau ilsis amžinybėje. Linki
jųjų nepriklausomų valsty me sulaukti Lietuvos lais
bių informavimas, viešo vės saulėtekio tiems, kurie
sios opinijos formavimas tebėra gyvi. Ypatinga pa
gyvenamam krašte, vyriau- garbą reiškiame tiems, ku
sybirių sluoksnių įtaigoj i- rie įdėjo gal daugiausia ta
mas, Jungtinių tautų foru da pastangų, kad vieningas
mo panaudojimo galimybės lietuvių politinis Centras
Lietuvos reikalui. — Tai tik taptų realybe. Jie šiandien
užuominos. Svarbu, kad vi yra mūsų tarpe.
suotinai be blaškymosi ar
Dvidešimt penki VLIKo
kartojimosi būtų veikiama veiklos metai liko praeityje
be atvangos ir nepavargs- su visom mūsų sėkmingom
tant. Vyriausias Lietuvos pastangom, klaidom ir atIšlaisvinimo Komitetas tu siekimais. Didysis uždavi
rėtų būti visų tų pastangų nys — Nepriklausoma Lie
koordinacinis ir politinio tuva — tebėra neatsiektas.
planavimo centras. 25 metų Tad su nauju ryžtu, nuošir
veiklos tradicija, istorinė džiu vieningumu ir viltimi
paskirtis ir organiškas ry žengiame j ateitį. Aukščiau
šys su visa lietuvių tauta sias telaimina mūsų šven
VLIKui suteikia moralinį tas pastangas. "Ir šviesa ir
pagrindą ir likiminę misija tiesa mus žingsnius telydi..
stovėti nesvyruojant Lietu Vardan tos Lietuvos vieny
vos laisvės kovos priekyje bė težydi."
ir todėl jam priklauso mū
sų besąlyginė ir visokeriopa HELP WANTED MALĖ
parama.
šios sukakties proga to
MACHINE BURNERS
F1TTERS
dėl kviečiu visus į garbin
SHOP HELPERS
gą ir neišvengiamą talką. Applications
are being accepted for
Praeities nukrypimai ir the above positions for men with
in steel plate fabrication.
klaidos lai negrįžta į mūsų experience
Excellent
wages
including
many
tarpą; mažiau žodžių, dau fringe benefits. Apply in pereon.
BETHLEHEM STEEL CORR.
giau konkrečių darbų, asBuffalo Tank Diviaion,
menėms ambicijoms Lie
13461 Huron River Drn
Romulus, Mich.
tuvos laisvės fronte ne vie
Opportunity Employer in the
ta nei eiliniam susitelkime, "Equal
Plane for Progresą Program".
(119-125)
nei aukščiausiose instituci
jose. Nėra mūsų tarpe nei
MOLDERS
valstybininkų, nei tautinin
MELTERS
kų partijų, yra tik tie kurie
COREMAKERS
nuoširdžiai dirba ir kiti, ku Experienced foundry labor. Top
plūs cost of living. Teamater
rie sau priskiria visokios iš wages,
peneion and benefit plan. Retire at
minties monopolį ir traukia age 5 7, aflcr 5 years of membership,
$250 per morith.
si iš bendro fronto ar žai at
RACINE & ENTERPR1SE FOUNDRY
džia žodžiais mus rūšiuoda
831 E. Lewiston
Ferndale, Mich.
mi ir erzelį keldami. Duok
313 — 542-9600
Dieve, kad nuoširdaus ben
(118-1)
dro darbo dvasia sujungtų
mus visus šventai Lietuvos
WANTED IST CLASS
AUTOMATIC Operatore for Acme,
laisvės kovai.
Britain, W8cS and B&S, Vertical
šiuo garbingu susitelki New
Lathe Operatore, Vertical Mill Oper
mu dera prisiminti su pa atore, Centerlese Grinder Operatore,
Hand Screw Operatore. Opengarba ir dėkingumu tuos, W&S
ings.
kurie prieš 25 metus sun Mušt be able to sėt up. Work from
kiose okupacinėse sąlygose Blue Printa and Close Tolerance, on
Ist and 2nd ahifta.
su pasišventimu dirbo, kad Steady
work. Overtime and fringe
vieninga politinė vadovybė benefits.
WELDALOY PRODUCTS
būtų sukurta ir kurie buvo
11551 Stephena Drive
pirmojo — Vyriausiojo Lie
(9% Mile and Hoover)
Warren, Mich.
(120-1)
tuvos Išlaisvinimo Komite
to — posėdžio 1943 m. lap
kričio 25 d. dalyviai ir ak
Skaityk ir platink
tyvieji ano sunkaus meto
DIRVĄ
laisvės kovos pionieriai.
Lenkiame galvas prieš tuos,
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KAS ŠIUO LAIKU DARYTINA...
Pik. Kazys Škirpa, sovietams 1940 m. okupa
vus Lietuvą, Berlyne sudarė Lietuvių Aktyvistų
Fronto branduolį iš lietuvių, buvusių tuo metu Vo
kietijoje, ir nustatė gaires tautos sukilimui, sie
kiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę. 1941 m.
birželio 23 d. įvykus sukilimui, K. Škirpa buvo su
kilėlių Lietuvoje paskelbtas Laikinosios Lietuvos
vyriausybės ministru pirmininku.
Čia spausdiname jo paskaitos, skaitytos ramovėnų suvažiavime Chicagoje š.m. lapkričio 24
d., santrauką, liečiančią, tą laikotarpį ir kas dary
tina šiuo metu dėl Lietuvos išlaisvinimo.
Po vienų metų kieto cinis pasipriešinimas,
darbo ir pogrindžio veik kaip skubiai susidarę lie
los aukų, 1941 m. birže tuvių batalijonai despe
lio 23 d. įvyko tai, apie ratiškai priešinosi su
ką anksčiau tebuvo gali ginklu rankoje 1944 me
ma tik svajoti: įvyko Vk tais rudenį sovietų pakar
suotinas Tautos Sukili totinam įsiveržimui į mū
mas, kuriame aktyviai sų kraštą ir kaip po to
dalyvavo visi jos sociali* lietuviai partizanai vy
niai sluoksniai, panašiai riškai priešinosi net ke
kaip nepriklausomybės lis metus prieš naują so
karo metais.
Manau vietų okupaciją Lietuvo
visi sutiks su manim, je. Nežiūrint patirtų
jog tai buvo pats ryž skaudžiausių nuostolių
tingiausias ir impozan ir kraujo aukų nelygioje
tiškiausias mūsų tautos kovoje su priešais, saky
kovos žygis forma gink tas lietuvių tautos pasi
luoto sukilimo už savo tikėjimas savo jėgomis
laisvę ir valstybinę ne tebejaučiamas iki šiol pa
priklausomybę, kokių tik vergtoje Tėvynėje - Lie
žinome iš Lietuvos isto tuvoje, tiek ir tremty
rijos. Ginkluotos pajė je. ••
gos požiūriu, kalbamas
Ko mes jau tikrai paįvykis vaizdžiai parodo, sigęstame, tai tęsėjimo
jog tauta, kad ir okupan iš didžiųjų demokratijų
to kiečiausiai prislėgta pusės įvykdyti jų duotus
bei žiauriausiai perse iškilmingus įsipareigo
kiojama, jei tik ji tik jimus išįaisvinti karo
rai brangina laisvės ide< metais pavergtas mažą
alus, gali ir be dailiai sias tautas bei grąžinti
surikiuotos savos kariuo joms jų valstybines ne
menės juos realizuoti, priklausomybes. Tas įsi-*
susilaukus tam palankes pareigojimas buvo pir
nių, laimėjimą žadančių mą kartą jų padarytas
aplinkybių...
labai išgarsinta ja Atlan
to
Charta, JAV prezi
Po trijų iš eilės, su dento
Roosvelto ir bri
vienų metų pertrauko tų ministerio

mis, sekusių iš Lietu ko Churchilliopirminin
pasira
vos kaimynų pusės ul šyta lygiai už 9 dienų po
timatumų, jos priimtų Lietuvos Sukilimės Vy
be realesnio pasiprie riausybės nušalinimo iš
šinimo, buvo jau pa
žeista tautos kovotojiš- nacių pusės ir Lietuvos
koji moralė. Birželio 23 pavergimo hitlerine Vod. sukilimas buvo atgai kieija. Po tuo dokumentu
vinęs lietuvių tautą, nu vėliau padėjo savo para
plovė nuo jos gėdos dė šus virš 20 kitų valsty
mę už valstybinės nepri bių, jų tarpe ir Sovietų
klausomybės praradimą Sąjunga...
Mes galime su pagrin
be pasipriešinimo šūvio
du
statai sau klausimą:
ir grąžino jai pasitikė
ar
tai
ne ironija?... Po
jimą savo jėgomis. Jo
sakytuoju
dokumentu ma
nebepalaužė nė Lietuvos
tome
parašą
ir tos vals
naujas pavergimas iš na
tybės,
kuri
jau ištisus
cių pusės. Juk dar gerai
24
metus
laiko
Lietuvą
prisimename tai, kaip
netik
okupuota,
o
mūsų
ryžtingas ir vieningas bu
tautą
supančiotą
komu

vo mūsų tautos antina-

RUDUO...

V. Gruzdžio nuotrauka

nizmo retežiais, bet ir
vis labiau kolonizuoja
mūsų kraštą svetimais
jam elementais. Tie ke
li tūkstančiai vokiečių,
kuriuos hitlerinė Vokie
tija buvo importavusi į
mūsų kraštą 1942-1944
metais taip pat koloniza
vimo tikslais, arba tie
keliolika tūkstančių lie
tuvių, kurie buvo išvež
ti darbams į Reichą, ar
ba sukišti į kalėjimus
ir kacetus už rezisten
cinį pasipriešinimą, at
rodo tik kaip lašas jū
roje palyginus su ke
liais šimtais tūkstančių
į mūsų kraštą impor
tuotų rusų prie dabar
tinės sovietų okupacijos
ir panašaus kiekių lietu
vių deportuotų į Sov. Ru
siją arba nukankintų ver
gų darbo stovyklose Si
bire bei skaitlinguose kaĮėjimuose, tiek Rusijoje
tiek ir pačioje Lietuvoje.
Ir visa tai darosi 20me šimtmetyje, taria
mai civilizuotame pasau
lyje, kai atsilikusioms
nuo civilizacijos Afri
kos kontinento tautoms
masiniai nuimami verga
vimo pančiai ir net pa
dedama atkurti ar su
kurti savas nepriklau
somas valstybes... Mes,
lietuviai, deja, esame
priversti nedaryti sau
iliuzijų, kad Sovietija —
užpajamavusi mūsų kraš
tą į rusiškojo imperia
lizmo pajamas — jįlengvai iš savo nagų bepaleistų, net jei ir visi
Jungtinių Tautų "pilnagaliai" nariai New Yor
ke, balti ir spalvoti,
vienbalsiai to pareikalau
tų. Šitaip miglotoje padė
tyje nelengva kalbėti
apie perspektyvas...
Tačiau pesimizmas
mums irgi nepagelbėtų
Pagaliau, mano suprati
mu, būtų per anksti jam
pasiduoti: didžiųjų dip
lomatinių varžybų ru
dens lapai dar nenuby
rėję. Nors kanuolių kal
ba jau daug metų kaip
nutilo, bet taikos sutar
ties vis dar neturime.
Taigi neturime ir nusta
tytos naujos tarptautiniai-teritorialinės situ
acijos Europoje, kur ran
dasi ir Lietuva. Kitaip
sakant, visos šios rū
šies problemos tebelie
ka neišspręstos, jų tar
pe ir Lietuvos suverenu
mo atkūrimo. Vėliau ar
anksčiau turės ateiti ir
jos eilė. Tik nepraleiskime progos eventualius
situacijos kitėjimo gali
mumus išnaudoti Lietu
vos atkūrimo reikalui.
Jų nepraleistume, jei iš
anksto ir planingai jų iš
naudojimui pasiruoštume.
II Pasaulinis karas,
užsibaigęs taip klaikiai,
paliko netik visą spekt
rą neišspręstų proble
mų, bet ir pasėjo pavo
jingų bacilų pačiame Eu
ropos kūne. Turiu ome
nyje įleidimą rusų rau
donosios armijos iki El
bės ir į Balkanus, su
skaldant Vokietijos geo
politinį vienetą į dvi da
lis su išpiauta iš jų buv.
Vokietijos sostine, Ber
lynu. Tuo būdu jis pa
verstas nuolatinių ne
santaikos kaulu tarp bol
ševikinių Rytų ir demo
kratinių Vakarų. Tokia
padėtis amžinai tęstis
negalės. Ji prilygsta pa
rako pripildytai statinei.
Belieka tik jon įkišti pa-

Dabartinė Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba. Sėdi iš kairės: K. Kavaliauskas, E.
Kolakauskas, pirm. S. Narušis, S. Grincevičius. Stovi: V. Patašius, V. Skrinska, V. Jaras.
V. Vilkaičio nuotrauka

degamąjį knatą ir gink
luotas konfliktas tarp Rytų ir Vakarų bematant
galėtų būti išprovokuo
tas.
Bet naujo karo bijo ir
viena ir antra pusė. Jos
žino, jog abi pusės jau
turi prisigaminusios di
desnius kiekius atomi
nių ir vandenilinių bom
bų ir kad jų pabarstymas
galėtų sunaikinti tiek vie 
ną tiek kitą susikovusias
puses. Kad išvengus to
kios savižudystės bei abir
pusio susinaikinimo, at
rodo, padėčiai įsitem
pus iki aukščiausio laips-r
nio, galėtų vistik dar at
sirasti ir vienai ir ki
tai pusei noro surasti
kompromisą. Sovietijai,
be to, kiltų jau dabar nu
matomų sunkumų kaip
toliau užlaikyti ant sa
vo pavadžio tariamus sa?
telitus. Taip, pavyzdžiui
parodo dabartinis sovie
tų susivaidijimas su Če
koslovakija, arba prieš
kelis metus įvykęs veng
rų sukilimas...
Žinoma, tai tik vienas
iš padėties Europoje pa
sikeitimo eventualumų.
Gali atsirasti ir kitokių.
Nesu joks pranašas, kad
užsiimčiau • panašiais
spėliojimais...
Jei, tačiau būtų tikrai
siekiama kompromiso,
tai Vokietija tokiu atve
ju būtų nebe vien papras-*
tas kitų didžiųjų valsty
bių politikos objektas,
kaip karą pralaimėjusi,
bet vienkart jiprezentuor
tusi ir kaip didžiosios
politikos subjektas, ka
dangi suspėjo prisikelti
iš karo sunaikinimų ir
militariniai atsikurti.
Jos svoris varžybose
tarp Rytų ir Vakarų pa
sireikštų juo didesnis,
juo įtampa tarp JAV
ir Sovietų pasidarytų
grėsmingesnė taikai ir
Vokietijos militarinis
įnašas jai išlaikyti pasi
darytų Vakarams didelė
būtinybė. Tokiomis ap
linkybėmis Vokietijai ką
diktuoti, kaip karą prieš
24 metus pralošusiai,
jau nebebūtų įmanoma.
Greičiausia ji pati jau
statytų reikalavimus ki
tiems.
Galima jau dabar nu
matyti, jog Vokietijos
conditio sine quo non bū
tų abiejų jos dalių apsijungimas. Šio pagrin
dinio objekto ji be abe
jo norės atsiekti su gali
mai mažesnėmis konce
sijomis kitur. Todėl ga
lima prileisti, jog ga
lėtų kilti palinkimo pas
vokiečius, kad tariamoji
"Kalingradskaja oblast"
atitektų geriau mažai
Lietuvai, negu būtų galu
tinai absorbuota Sovietų

Lietuvą uzpludo
Yra Lietuvoj įsteigta
"Liaudies meno draugi
ja", kuri turinti apie
tūkstantį narių, nors jo-

velniai • ••

je dar ne visi tikri liau
dies menininkai sutelk
ti. Be to, esą įsiterpu
sių nemaža ir tokių, ku
riems gal ir nepriderė
tų ten būti. Tos draugi
Sąjungos. Bet tokiam pla jos pirmininko pava
nui būtų reikalinga, kad duotojas Kęstutis Tr_epati Lietuva būtų restau čiakauskas LITERATŪ
ruota,
kaip savistovi ROS IR MENO (47) re
valstybė, taigi išjungta dakcijai pakalbėjo pa
iš Sovietų Sąjungos. Pa našiai, kaip prieš kiek
vyzdžiui, padarant ją ne laiko ir tos srities ži
utralią tarpinę valstybę novas prof. P. Galaunė
tarp Sovietų Imperijos ir buvo rašęs.
Sako: "Liaudies meno
atsikūrusios, apvienytos
Vokietijos. Mano many sąvoka dabar, galima sa
mu tokia koncepcija ge kyti, piktnaudžiaujama.
riausiai patarnautų tai Prisidengus liaudies me
kos išlaikymui toje Eu nu, prekiaujama ama
ropos dalyje ir pilnai tininkų darbais, seriji
atitiktų ir pačios atkur- niais pramoniniais ga
simos Lietuvos didžia miniais, nieko bendra ne
jam interesui taikingiau turinčiais su liaudies dai
šiai sugyventi su savo di lės tradicijomis. Rinko
džiaisiais
kaimynais, je apstu nevykusių senų
jų darbų kopijų, pseukas jie bebūtų...
domeno
pavyzdžių... Da
Kad eventualinės šiuo
tikslu mūsų pastangos bar kartais klaidingai
būtų sėkmingesnės, tam manoma, kad žmonės, ne
yra reikalinga, kad Vli turintys specialaus išsi
ko, kaip bendrinės vado lavinimo, jau ir yra liau<
vybės, per si statymo ba dies menininkai..."
zė būtų priderinta nau
Esą, kiekvienoj epo
jai situacijai Europoje, choje liaudies menas at
pirmoje eilėje bendros spindėjo laiko dvasią,
kalbos suradimui su Vo socialines sąlygas, nuo
kietija.
taikas. Dabar, esą, par
Aišku ir be gilesnės duotuves užplūdo visokį
analizės, jos ikišiolinė velniai: velnias — žvaki
Vliko antinacinės rezis dė, velnias — lazda, vel
tencijos bazė yra pasida nias — peleninė, velnias
riusi persiaura ir vargu — druskinė, velnias —
ar santykiams su Vokie kaukė... Trečįakausko
tija betiktų. Nereikia pa nuomone, visi tie vel
miršti, jog vokiečiai
niai nedera su šių laikų
lieka vokiečiais, ar jie dvasia, nors ir nematyt,
vadinosi naciais, kaip bu kad jis būtų gilinęsis į
vo laike karo, ar vadi klausimą, kodėl dabarti
nasi, kaip dabar — tik niai liaudies menininkai
rais demokratais. Kad ar, tegu, net ir amati
nusenėjusia antinacinės ninkai taip panūdo visuo
rezistencijos baze akių se dalykuose rodyti glū
vokiečiams bereikalin dintį velnią...
gai nebadytume, jos neiKiekvienu atveju, Tre*
giamą į vokiečius povei čiakauskas numato, kad
kį būtų galima atmiešti, artimiausiu laiku teks
jei Vlikas palaipsniui kitaip liaudies meną de
persiorientuotų į Birže rinti su laiko dvasia: ry
lio 23 dienos mūsų tau šium su Lenino jubilie
tos sukilimo bazę, būtent jum bus rengiama paro
— . bazę, kuri vokie da tema "Leninas ir jo
čiams gal būtų patrauk idėjos liaudies meninin
lesnė. Tas sukilimas ne kų darbuose". Klausi
buvo Vokietijai nedrau mas, ar pavyks draugijai
gingas, jei hitlerinė jos prigrasyti narius, kad
ano meto vadovybė ne bent kaikurie iš jų nebūtų pasireiškusi pikto pridrožinėtų tai parodai
mis užmačiomis į mū "velnių - Leninų", vie
sų kraštą.
toj suniekintų "velniųViešosios opinijos po žvakidžių" ar "velnių žiūriu sakytas persio lazdų"...
rientavimas lengvai įvyk
Tarp ko kita, Trečiadomas. Tam tuo tarpu už kauskas prasitarė:
tektų, kad Lietuvos Su"Norime, kad užsie
kiliminės Vyriausybės nio parodose, kur eks
atstovai, kaip turį pa ponuojami liaudies me
čios mūsų tautos krau nininkų darbai, dalyvau
jo auka suteiktą jiems tų patys autoriai". Visi
politinį mandatą, būtų
dairosi progų nors trum
privalomai kviečiami į pam iškelti koją į už
sienius...
(ELTA)
(Nukelta į 6 psl.)
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KAS ŠIUO LAIKU DARYTINA
(Atkelta iš 5 psl.)
Vliko ir jo vadovaujamų
jų organų posėdžius ir
pasitarimus inCounc 11 s (patariamuoju bal
su), kol jai nebus parū
pintas kitų valstybių pri
pažinimas veikimui už
sieny. Teisiniu požiūriu
ji nėra nustojusi egzis
tuoti, jos nušalinimui iš
nacių pusės nebuvo gali
ma teikti jokios juridi
nės galios panašiai,kaip
tokios galios neteikėme
ir sovietų smurtui prieš
A. Merkio Vyriausybę.
Tačiau, kokį kelią di
džiosios politikos įvy
kių raida mumsbenutiestų, nebūkime naivūs pa
siduoti iliuzijai, kad vals
tybinį suverenumą Lie
tuvai kas nors patiektų
kaip iškeptą viščiuką.
Tai reiškia, jog ginkluo
ta jėga savo vaidmens ko
voje už tautos laisvės
idealą jokiu atveju nebus
nustojusi. Net ir tada,
jei reikalas pasukti 1918
-1919 metų savanorių ko
vos keliu ir nebekiltų ai*
ba nebereikėtų pakarto
ti 1941 m. tautos sukilė
lių - aktyvistų heroinį
žygį. Nepamirškime, jog
atsikūrime išvakarėse
ir pradžioje Lietuva bū
tų — dėl jos pradinio
silpnumo — viliojantis
objektas bent kieno pik
toms į ją užmačioms,
jei neturėtume iš anks
to paruoštos, nors minimalinės skaičiumi, ryž
tingų vyrų rikiuotės ap
sisaugojimui nuo galimų
staigmenų...
Bet tai ne vien kari
nė, o ir politinė proble
ma. Jos išsprendimui at
rodo, privalėjo susirū
pinti mūsų bendrinė po
litinė vadovybė, Vlikas.
Iš to, kad jis reikalingas
iniciatyvos iki šiol ne
siėmė, dar neseka, kad
jos negalėtų imtis ir kas
kitas.

Kalbu tuo klausimu iš
šios iškilios vietos į Jus
mano buvę kovos drau
gai, nes jaučiuos tikras,
jog ginkluotos jėgos rei
kalas jums, kaip buvu
siems Lietuvos kariuo
menės kariams ir tau
tos laisvės kovotojams,
jis yra arčiau prie šir
dies, negu kam kitam.
Jūs neblogiau už mūsų
didžiuosius politikuspramatote į kur Lietuvos at
kūrimo vežimas galėtų
nuklimpti susilaukus iš
silaisvinimo valandos,
jei neturėtume iš anksto
parinktų ryžtingų vyrų
jo gelbėjimui nuo susižlugdymo.

Kad nebūčiau supras
tas klaidingai, prašau ne
pamanyti, jog siūlau jau
dabar užsidėti gražias
mūsų buv. ginkluotų pa
jėgų uniformas. Trem
tyje tai nėra įmanoma,
kol šalys, kur esamepri
siglaudę, nesiskaito ka
ro padėtyje su Sov. Są
junga, mūsų krašto oku
pantu, mūsų dabartiniu
priešu. Aš taip pat ne
siūlau imtis nei kokios
konspiracijos. Ji nus
tumtų mus tik į nesusi
pratimus su saugumo or
ganais tų valstybių, ku
rių svetingumu naudoja
mės lūkuriuodami tos va
landos, kada galėtume
grįžti į savo senąją Tė
vynę — Lietuvą. Juk esa
me ne laisvos valios
emigrantai, bet politi
niai tremtiniai, pastaro
jo karo aukos.
Tikruoju karinės pa
jėgos kriteriumu yra ne
jos organizacinė forma
ar metodas kaip ji susi
formuoja, bet pirmoje
vietoje tai, ką jos vyrai
nešioja savo širdyse, ki
taip sakant — jų patrio
tinis ryžtas aukščiau
siai aukai už bendrą tau
tos idealą. Tą vaizdžiai
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nės tautinės vienybės ir
karinio susidrausmlnimo pagrindais. Neabejo
ju, jog nuo to galėtų žy
miai susidinaminti ir da
bartinė Lietuvos laisvi
nimo akcija. Tai savo
ruožtu stiprintų tautos
viltį ir tikėjimą į nau
ją Lietuvos prisikėli
mą, kaip ilgai šios džiugio valandos dar turė
tume laukti.
Lietuvos išlaisvinimo
valandai vis labiau nusideisiant, imtų ir Čia ma
no siūlomos atrankos vy
rai neišvengiamai nu sen
ti. Tai reiškia, jog turė
tume lygiagrečiai susi
rūpinti ir tuo, kaip jų
gretas papildyti jaunes
nio amžiaus vyrais iš
tautos priaugančių kar
tų. To galima geriau ir
greičiau atsiekti ne tą
prieauglį tampant ir jį
parceliuojant pagal par
tines bei grupines ideo
logijas, bet jį ugdant tau*tinės vienybės ir pagrin
dinio, visiems bendro,
tautos politinio idealo
dvasioje — dvasioje 1918
-1919 metų kariuomenės
kūrėjų - savanorių bei
1941 m. tautos sukilėlių
- aktyvistų...
Patirtis parodo, jog
toksai priaugančių kartų

politinis ugdymas žada
daugiau pasisekimo. Kai
to siekiama per jų pačių
sudaromas organizaci
jas, atitinkamai priau
gančiųjų amžiui ir jų fi
ziniam ir protiniampribrendimui.
Manyčiau, jog LVS pa
darytų (Jidelįpasitarnavlmą bendram tautos rei
kalui ir Lietuvos laisvi
nimo tikslams, jei per
imtų mūsų tautos prie
auglį tremtyje savo autorltetinėn globon, to
kia forma, kokia būtų
tiksliausia organizaci
niu požiūriu, siekiant
patikrinti tinkamą papil
dymą vyrų atrankos Lie*
tuvos ateities uždavi
niams.
Šiomis keliomis min
timis, tikiuos, būsiu at
sakęs į mano kalbos pra
džioje paminėtą sugesti
ją pasisakyti apie tai,
"kas jau šiuo laiku da
rytina"...
Tariu jums visiems
ačiū už suteiktą man di
delę garbę pasidalinti to
mis mintimis su jumis,
kaip mano buvusiais ko
vos draugais, ir su vi
sais kitais, čia susirin
kusiais Lietuvos gink
luotos pajėgos didelei
sukaktuvinei šventei.

MES DUODAM IR 1ŠKE1CIAM EAGLE STAMPS

Pearlwick
Patenkins
Jo karališką
Prigimtį
Kiekvienas vyras turi siaptą norą bū
ti karalium, turėti sau asmenišką tar
ną. Namų tarnai jau ne madoje, bet
Pearlwick yra pavaduotojas. Pasirin
kit iš trijų Kingly Val-Aides.

A. Deluxe Val-O-Seat puošniai ap
dengta kėdė ir atrama primins jam
apie sostą. Pakeliama sėdynė turi vie
tos pasidėjimui daiktams. Atskiras
kelnėms sukabinti priedas ir smulk
menoms pasidėti lentinėle. Spalvos
juodos arba rudos. $25.00.
B. Deluxe atverčiama Val-O-Seat su

C. Deluxe Valet, kombinacija žalva

Tel. 524-5624

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

8000 Bessemer Avenue

rytume po Tautinio Dar
bo Apsaugos vėliava ar
kokiu kitu atitinkamu ci
vilinės organizacijos pa
vadinimu. Juk buvę Bir
želio 23 d. tautos sukilė
liai — aktyvistai dabar
jau yra irgi tik anos heroinės kovos veteranai,
tokie pat, kaip 1918-1919
metų savanoriai, nepri
klausomybės karo daly
viai, šauliai laisvės ko
votojai ir, bendrai, visi
kiti ano meto Lietuvos
ginkluotų pajėgų nariai.
Skirtumas gal tik tas,
kad Birželio 23 d. suki
lėliai dar fiziniai pajė
gūs ginklo tarnybai, tuo
tarpu kai 1918-1919 metų
savanoriai, bei nepri
klausomybės karo daly
viai vis labiau — dėl di
delio amžiaus —palinks
ta į visus priglobiančią
žemelę ir išeina iš ri
kiuotės...
Gera pradžia vyrų at
rankos sudarymui atei
ties didžiajam tikslui
siekti gautųsi automatiš
kai, jei tariamos antina*
cinės rezistencijos gru
pės, išsivysčiusios iš
Lietuvių Aktyvistų Fror>
to, kai jis tapo nacių sulikviduotas, apsispręstų
vėl apsijungti į bendrą
organizaciją besąlygi

daiktams sudėti dėže, atskiru kabintuvu ir smulkmenoms dėže. Viršus
nusikelia ir pasidaro poilsiui kėdė.
Juodos ar rudos spalvos. $30.00.

JOHN M. PETERS
CONSTRUCTION CO
5355 CANAL

parodo, pavyzdžiui, kad
ir buvusis Lietuvių Ak
tyvistų Fronto Sąjūdis
1940-1941 metais. Tik dė
ka tam, kad jo dalyviai
gaivino savo besąlyginiu
patriotiniu pasiryžimu
išlaisvinti Lietuvą iš so
vietų komunistinės vergi
jos ir atkurti jos valsty
binį suverenumą, jiems,
lemtingam momentui at
ėjus, bebuvo likę tik nu
rodyti, kad — vieton vie
nokios ar kitokios unifor
mos — teužsldėtų baltos
lietuviškos drobės kas
pinus ant kairiosios ran
kovės, su raidėmis T.
D.A.
(Tautinio Darbo
Apsauga), panašiai kaip
1918 metų Vilniaus sava
noriams buvau nurodęs
prisisegti: karininkams
— tautinių spalvų juos
tas, o kareiviams — tau
tinių spalvų trikampius,
pasiženklinimui priklau
symo staiga atsikūru
sios Lietuvos ginkluotos
pajėgos...
Nematau jokių ypatinjų kliūčių nei iš kur,
jei ir esamomis naujo
mis aplinkybėmis imtu
mėmės vyrų atrankos bū
simai Lietuvos ginkluo
tos pajėgos sudarymui,
kai tam būtų atėjęs lai
kas, ir jei tą atranką da

rio ir vinyl su apmušta sėdyne ir at
rama. Gaunama su atskiru kabintuvu,
smulkmenoms lentinėle, diržu ir su
kelnėms kabintuvu ir batams lenty
na; rudos ir juodos spalvos. $18.00.
Art Needlework, Fourth Floor
Mieste ir skyriuose

L.

SOCIETY NATIONAL
BANK
NAUJAS SKYRIUS

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
SVEČIAI Iš DETROITO

Antradienį Dirvos redak
cijoje lankėsi detroitiečiai
Vytautas Alantas ir Vladas
Selenis, Liet, žurnalistų Są
jungos Centro Valdybos pir
mininkas ir iždininkas, at
vežę medžiagą žurnalistų
Sąjungos leidžiamam biule
teniui, kuris pasirodys me
tų pradžioje. Kaip sąjungos
nariai, jie stengiasi įtraukti
į organizaciją clevelandieLester L. Wilson
čius lietuvius žurnalistus,
Pirmadienį, gruodžio 9 d.,
kurių čia priskaitoma kelio
atidarytas
naujas Society
lika.
Bank of Cleveland skyrius
• Partizanės moters mi vadinamas Ten-O-One Eu
nėjimas, birutininkių pla clid Avenue, praneša banko
nuotas šį šeštadienį Čiurlio tarybos pirmininkas Mervin
nio ansamblio namuose, ne B. France, ir prezidentas
įvyks, nes siaučiant gripo Walter F. Lineberger.
Tuomi perkeliamas į nau
epidemijai, serga paskaiti
ninke A. Augustinavičienė ją vietą 1001 Euclid Avė.
ir programą turėjusios iš tos įstaigos Uptown sky
rius buvęs 921 Huron Road.
pildyti skautes.

KREPŠINIO ŽAIDIMAS
CZECHOSLOVAKIA (Slavia VS) Olvmpic Team
vs CLEVELAND STATĖ UNIVERSITY

Penktad. GRUODŽIO 20. 8 vai. vak. Įėjimas $2.00.
ST. STANISLAUS GYM, 6615 Forman Avė.
tarp Broadway ir Fleet.
VAIŠĖS SOKOL TYR SALĖJE, 3689 E. 131 ST.
Rengia AAU ir American Czech and Slovak Business and
Professional Men’s Club.

Bilietai gaunami 660 Leader Building—621-2260 arba
Cleveland Statė ir Čekų salėse.

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: S,NC‘ ”0’
798 EAST 185th STREET

k

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

O

••••

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
į 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, Willowicke, 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.

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

AMERIKOS
PILIEČIŲ
6835 Superior Avė.

936 East 185th Street
531-7770

Clevelandietis Petras Se
jonas įstojo nariu į LF,
įnešdamas 1000 dol. Petras
paliko tėvynę, kaip ir dau
gelis mūsų — artėjant ko
munistiniam siaubui.
Įsikūręs Clevelande stojo
dirbti Fordo automobilių
fabrike paprastu darbinin
ku. Nuo sunkaus darbo bei
nuovargio tenka jam kai
kada lankyti daktarus. Bet
nežiūrint, kad doleris ir,
sunkiai uždirbtas, Petras
niekada neatsisako pinigi
nės aukos lietuviškiems rei
kalams. Užklaustas kas jį
paskatino tokią stambią au
ką skirti LF, malonus Pet
ras atsakė: ”LF veiklą se
ku spaudoje, susipažinau su

KODĖL?
O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepa
keisti į knygą?
Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai
skaitote. Ir Jūsų šeimom biblioteka dar nėra pilna.
Lietuvių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pa
sirinkti :
1.
2.
3.
4.

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

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

Lietuvių Enciklopedija
361 W. Broadway, P. O. Box 95
So. Boston, Mass. 02127
(118-123)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS

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

FIRMOS

lenį tel. 531-2211.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

HELP WANTED MALĖ
MOLDERS, COREMAKERS. LABORERS, at gray iron foundry ėstablished
1920. New conlracl offers subslantial
wage increases, company paid insur
ance and improved pension. Plantwide incentive. Apply in person,
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY,
330 2nd St., Milan, Mich. 48160.
(118-2)

MEDICAL TECHNOLOGIŠT
ASCP preferred positions open.
Full and part-time. Experienced
Ali shifts. Apply: I’ersonnel Of
fice, Ingham Medical Hospital,
401 W. Greenlawn, Lansing, Mi
chigan.
(114-121)

MALĖ OR FEMALE
SEMI-SKiLLED
LICHT PRODUCTION
FRINGE BENEFITS.

LATHE HAND
$2.42—$3.09 per hour
MILL & BENCH HANI)
$2.42 - 3.59 per hour
Rate depending upon experience.
For interview phone
313 _ 921-3045 Ext. 39
betvveen 10 A. M.—11 A. M. and
2:00 P. M.—3:00 P. M.
Detroit, Mich.

Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«
•
•
•

ALLENTOWN, PA. — 126 Tllghman Street ............................................. HE 5-1654
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street ...................................................... OI 2-4240
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ............................................... IN 7-6465
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .................................................... TX 5-0700
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Athland Avenue ........................................... HU 6-2818
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllvvorth Avenue ..................................... PR 1-0696
DETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue ...................................... 365-6780
FARMINGDALE, N.J. — Freevvood Acree ................................................. 363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jot Campau Avenue .............................. 365-6740
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllside Avė.
..................................
249-6216
JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street ......................................... HE 5-6369
LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue ................................... DU 5-6550
NEVVARK, N.J. — 250 Market 8treet ......................................................... Ml 2-2452
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................. OR 4-1540
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ....................................... PO 9-4507
RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ............
381-8997
ROCHE8TER, N.Y. — 558 Hudton Avenue ................................................ 232-2942
SO. BO8TON, MASS. — 396 W. Broadvvay ............................................... AN 8-1120
SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue ........................................ CL 7-6320
SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellua Street ...................................... 475-9748
TRENTON, N.J..—- 1152 Deutz Avenue ...................................................... EX 2-0306
UTICA, N.Y.
—
963 Bleecker Street ................................................... RE 2-7476

(120-4)

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Telef. 391-1 143

VUOBtO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

Kviečia visus tapti klubo nariais.

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

adway, New York, N. Y. 10019

LIETUVIU
KLUBAS

Cleveland, Ohio

Skaityk ir platink
DIRVĄ

jo tikslais, gautų nuošimčių
panaudojimą mūsų gyvybi

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

MACHINE OPERATORS

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TŪKSTANTININKAS
LIETUVIŲ FONDUI

V. Giedraičiui tel. 944-6835.

MALE/FEMALE

.

F. Eidimtas
(sk)

Clevelandietls Petras Sejonas (dėžinėje) įteikia F. Eidimtuitūkstanties dolerių čekį kaip įnašą į Lietuvių Fondą,
V. Pliodžinsko nuotrauka

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON

niams lietuviškiems reika
lams. Tad, kad nemirtų mū
sų lietuviškoji kultūra, tra
dicijos ir gimtoji kalba.
Gaila, kad dar yra abejo
jančių ar neapsisprendusių
remti LF idėją. Mano ma
nymu, kad LF nariu turėtu
tapti kiekvienas lietuvis.
Jei negali skirti nustatyto
nario įnašo, tai nors nedide
le auka prisidėti prie LF au
gimo. LF turi būti užaugin
tas visų lietuvių įnašais.
Tad kviečiu visus lietuvius
remti LF, kad vėliau nesu
lauktume kaltinimo iš mū
sų būsimos kartos”.
Tokias mintis pareiškė
Petras Sejonas, Lietuvos
ūkininko sūnus.

Naujo skyriaus vedėjas
yra Lester L. Wilson, bu
vęs Uptown skyriaus vedė
jas.
Tas skyrius veiks nuo
pirmadienio iki penktadie
nio nuo 8 vai. ryto iki 6 va
kare.
Atidarymo iškilmės tęsis
iki gruodžio 13 d.
A t s i 1 a n k iusiems toje
įstaigoje bus suteikiama
įvairios dovanos ir suvenirai. Kurie įneš $50 gaus
vertingas dovanas:

W

OL

HOME and
REMODELING
LOAN S

Nr. 121 — 7

DIRVA

1968 m. gruodžio 13 d.

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

Palaikydami Klubą — kartu pąremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis,' virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.

DIRVA

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
DALYVAUS ALT S-GOS
RYTŲ APYGARDOS
SUVAŽIAVIME

GERŲ NAUJŲ 1969 METŲ

• ALT S-gos Worcesterio
skyriaus valdybos ižd. P.

draugams ir bičiuliams

Babickas, pildydamas val
dybos gruodžio 1 d. nutari
mą atsiuntė 100 dolerių
skyriaus įnašui Vilties
Draugijoje padidinti. Tokiu
būdu skyriaus įnašas dabar
yra 900 dol.
Už paramą Dirvai širdin
gai dėkojame.

ALT S-gos pirmininkas
Teodoras Blinstrubas ir Vil
ties Draugijos pirmininkas
Aleksas Laikūnas šį sekma
dienį, gruodžio 15 d., vyks
ta į Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Rytų Apy
gardos suvažiavimą Eiizabethe, N. J., kur dalyvaus
• Genovaitė ir Vladas
Ievos ir Albino Trečiokų 75 Mieželiai vieton Kalėdų ir
metų amžiaus sukakties mi N. Metų sveikinimų paau
nėjime.
kojo Vasario 16 d. gimnazi
• ALT S-gos Los Angeles jai $15.00.
skyriaus ižd. H. Bajalis, pil
• ”Der Pfeil”, vokiečių
dydamas valdybos nutari jaunimui skirtas iliustruo
mą, atsiuntė 20 dolerių pa- tas mėnesinis žurnalas, lap
dinimui Vilties Draugijos kričio numerį paskyrė Bal
įnašo.
tijos valstybių 50 metų ne
Skyriui už paramą Dirvai priklausomybės sukakčiai.
reiškiame širdingą ačiū.
Vedamąjį straipsnį paskel
• Dr. A. Gerutis, Lietu bė A. Gruenbaum,' Baltų
vos pasiuntinybės patarė Draugijos generalinis se
jas, lapkričio mėnesį lankė kretorius.
si Bonnoje. Gavęs iš vokie
• Apie lietuvių tautos žu
čių užsienių ministerijos dymo parodą straipsnis Dir
specialų leidimą, jis tos mi voje Nr. 118 yra Jono Ja
nisterijos archyvuose rinko saičio, Amerikos Lietulvių
istorinę medžiagą iš Lietu Tarybos vald. sekr., šios or
vos valstybės nepriklauso ganizacijos konferencijoje,
mybės laikotarpio. Dr. Ge 1968 m. lapkričio 23 d., pra
rutis yra pasidaręs kelis nešimo santrauka.
šimtus svarbių dokumentų
fotografinių nuotraukų.
NEPAMIRŠKITE
• V, šarka, Dirvos bend
ATNAUJINTI
radarbis, šiomis dienomis
DIRVOS
buvo išrinktas ALT S-gos
PRENUMERATĄ
Omahos skyriaus pirminin
ku. Linkime sėkmės.

linki
Nora ir Aleksandras
Griauzdės

So. Boston* Mass.

DETROIT
KORP! NEO-LITHUANIA
SUEIGA

Lapkričio 29 d. kun. Jonas Raibužis Šv. Panelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo Marquette Parko bažnyčioje Chicagoje moterys
tės ryžiais surišo Živilę PaliliOnaitę ir Stasį - Ramutį Šimaitį.
Jaunosios tėveliai Elena ir Jonas Paliliūnai, o jaunojo — Juzefą
ir Viktoras Šimaičiai. Nuotraukoje jaunieji su jaunosios tėveliais
Elena ir Jonu Pa Uliūnais.
V.A. Račkausko nuotrauka

to skyriaus suorganizuotam
Korp! Neo-Lithuania orkes
trui, bus pasilinksminimas
ir šokiai. Orkestrui vado
vauja Dainius Beržanzkis.
Į sueigą, taip ir į pasi
linksminimą, yra kviečiami
visi Detroito korporantai ir
jų draugai.

šį šeštadienį, gruodžio 14
dieną, 8 vai. vak., Detroito
lietuvių namuose, 3009 Tilman, Korp! Neo-Lithuania
N. METŲ SUTIKIMAS
Centro Valdybos iniaciatyva, yra šaukiama, Korp!
Detroito lietuviai ir šiais
Neo-Lithuania: Chicagos, metais Naujuosius Metus
Clevelando ir Detroito sky sutinka dviejose vietose:
rių bendra sueiga. Po suei
Lietuvių Namuose, 3009
gos, 10 vai., grojant Detroi- Tilman St., ruošia Lietuvių
Namų Draugija ir DariausGirėno klubas ir Armėnų
salėje (Southfield - North.western) ruošia LB Detroi
to apylinkės valdyba, (ag)

• Kostas Jurgutis, ALT
S-gos Detroito skyriaus me
tiniame susirinkime buvo
patvirtintas to skyriaus
nuolatiniu Dirvos korespon
dentu.
MUZIEJAUS RETENYBĖ!

A t A

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.

Šviesos atminties

DOMICĖLEI DIRMANTIENEI
mirus, jos vyrui gen. prof. STASIUI

DIRMANTUI ir dukteriai p. ALDO

NAI ŠIMAITIENEI su šeima, nuošir
džią užuojautą reiškia

Steponas Nasvytis
Aldona ir Juozas Augustinavičiai
Brigita ir Algirdas Nasvyčiai
Jaunutis Nasvytis
Birutė ir Julius Smetonai

L. V. S. Ramovės Centro Valdybos Pirmininkui
GEN. STASIUI DIRMANTUI,

jo mylimai žmonai mirus, gilią užuojautą reiškia

* PAULIUS RŪTENIS Aus
tralijoje šiais metais šventė
savo 25-rią metą sceninio dat
bo sukaktį.
Australijoje teko matyti ir
girdėti jį visoje eilėje Elizabethan Trust Opera Co. pasta
tymą, koncertuojant tautie
čiams, dalyvaujant įvairią mi
nėjimą programose, vaidinant
ar režisuojant lietuvią mėgėją
teatruose. Reikia tik stebėtis ir
pasjdžiaugti Pauliaus Rūtenio
paslaugumu lietuviškam reika
lui. Tas jo nesavanaudiškas pro
fesinio įgūdžio pasidalinimas su
bet kuo, tas jo, kaip profesio
nalo aktoriaus ir dainininko nesibranginimas ir neambicingumas lygiai noriai ir be atlygini
mo dalyvaujant tiek silpnai mė
gėjiškai organizuotuose minė
jimuose, tiek didesnės meninės
kultūros lietuvią parengimuose,
yra vertas mūsą visuomenės dė
mesio, pagarbos, atpildo.

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

Visi padėkime
LIETUVOS KANKINIŲ
VARDĄ ĮAMŽINTI
paminklinėje lietuvių
koplyčioje šv. Petro
bazilikoje Romoje.

Korp! Neo-Lithuania talentą vakare lapkričio 17d.Chicagoje,bos
toniškiai neolituanai Algis Antanavičius, Laima Antanavičiūtė irBirutė Vaičiuravtė skaito Doeziia.
Uosio Juodvalkio nuotrauka

ir kartu liūdi
L. V. S. Ramovė Clevelando
Skyrius

Pulk. BRONIUI PULKAUNINKUI

mirus, jo žmonai ONAI, dukroms DANGUOLEI

MACHINE SĖT UP MAN

ir LAIMAI, žentams ir visai giminei bei artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškiame

Mušt have experience on New Britain
chuckers. Steady
work,
generous
fringe benef it* including profU shari n g.
UNITED METAL PRODUCTS
8101 Lyndon,
Detroit, Mich. 48238
313 — WE 3-8/50
(118-124)

A. L. T. S-gos Chicagos Skyrius
Valdyba ir Nariai

GRINDER HAND
tool room work. Experience neccsBary in O. D., 1. D., and surfact
grinding. Permanent position working
days. 55’,2'hour week. Excellent benefits and working conditions.
BURNS AUTOMATIC
Roseville, Mich.
313 — PR 8-8000
(118-124)

Mylimai Motinai ir Močiutei mirus, dukras
BARBORĄ BLINSTRUBIENĘ
ir
STELLĄ PAŠKONIENĘ,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Chicagos Skyriaus Valdyba ir Nariai

LITHUANIAN
MARTYRS’
CHAPEL FUND
2701 W. 68 Street
Chicago, III. 60629
WANTED IST CLASS
DIE MAKERS
Mušt be able to build dien from paris
print, top wages paid and benelita.
Apply in person.
CASS MACHINE CO.
69 I Antoinette
Detroit, Mich.
. (N27
(120d)

Tauriam Lietuviui

anūkes SEVERINĄ ii- DAIVĄ, bei kitas gimines
nuoširdžiai užjaučia

Laiko jau ne daug.
Neatidėliokite įrašyti
save ir savuosius
koplyčios kūrėjų
tarpe.
Aukoms adresas:

Lapkričio 30 d. iš gyvąją tarpo išsiskyrė tautiškajai visuomenei brangus ir mielas pulk. Bronius
Pulkauninkas. Giliam liūdesy jis paliko žmoną Oną, dukteris Laimą ir Danguolę su šeimomis. Ameri
koje jis išgyveno 19 metą. Buvo gimęs 1891 metais Vaitkūną kaime, Ukmergės apskr. Gruodžio 3 d. iš
Mažeikos-Evans koplyčios pusšimčio automobilių virtinės lydimas buvo nulydėtas Į Lietuvių Tautines
kapines ir palaidotas netoli Vinco Kudirkos paminklo. Nuotraukoje Jonas Jurkūnas prie kapo atsisvei
kina tautininką vardu.
V. A. Račkausko nuotrauka

MOLDERS. COREMAKERS. LABORERS nt grny iron foundry estnblished
1920. New contract offers substanlial
w«ge increases, company paid in»urance and improved pen.iion. Ploniwide incentive. Apply in person.
AMER1CAN FOUNDRIES COMPANY,
Milan, Michigan 48160.
(115-124)

