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NIXONO KABINETAS
BENDRA NUOMONE: NUOSAIKŪS PROFESIONALAI

Po Nixono išrinkimo 
JAV prezidentu, dauge
lis susilaikė nuo savo as
meniškos nuomonės pa
reiškimo, aiškindami, 
kad labai daug kas pri
klausys nuo jo ministe- 
rio kabineto sąstato. 
Pats Nixonas atsisakė 
nuo buvusio papročio sa
vo atskirų ministerių par 
sirinkimą paskelbti at
skirai, žadėdamas savo 
kabineto sąstatą praneš
ti vienu ypu. Nepaisant 
laikomos paslapties, 
spaudos garbei reikia pa
sakyti, kad ji kabineto 
sąstatą išsiaiškino bent 
24 valandas anksčiau už 
oficialų paskelbimą.

Bendras įvertinimas 
būsimo kabineto yra 
toks, kad tai esąs "a 
team of moderates" — 
nuosaikių pažiūrų žmo
nių ‘komanda’, nusitei
kusių 'pragmatiškai', 
be ypątingų saitų su 
kuria nors dešiniųjų ar 
kairiųjų ideologija. Nors 
visi jie žinomi kaip ga
būs žmonės, savo srity
se pasiekė tam tikrų lai
mėjimų, nė vienas jų nė
ra labai populiarus, kas 
leidžia prezidentui vy
riausybės vadeles išlai
kyti savo paties ranko
se.

Čia pat verta pastebė
ti, kad savo pranašumo 
išlaikymui Nixonas savo 
asmeniškais patarėjais 
užsienio politikos ir so
cialiniuose klausimuose 
pasirinko dvi akademi
niuose sluoksniuose po
puliarias asmenybes, bū
tent, profesorius Kis- 
singerį ir Moynihan. Pir
mojo parinkimas lyg ir 
pastatė šešėlin naują 
Valstybės Sekretorių 
William P. Rogers, ku
ris užsienio politikoje 
neturi didesnio patyri
mo. Iš kitos pusės ta
čiau atskirų valdžios ša
kų vadovai toli gražu ne
turi būti tos srities spe
cialistai. Atvirkščiai, 
jie turi suderinti savo 
žinybos specifinius rei
kalavimus su viso kraš
to reikalais ir galimybė
mis. Tokiu būdu Kissin- 
gerio kaip ir Moynihan 
uždavinys duoti naujų 
idėjų, kurių įvykdymas, 
jei jos iš viso priimti
nos, atiteks atskirų šalių 
ministeriams arba kaip 
šiame krašte įprasta va
dinti — Sekretoriams.

Valstybės ir Gynimo 
Sekretoriai — Rogers ir 
kongresmanas Laird iš

Teatro festivalio iškilmingo užbaigimo metu, įvykusio š.m. gruodžio 1 d. Chicagoje, sveikinasi iški
liausio teatro laimėtojai: rėžis. Petras Maželis išClevelando ir rėžis. Dalila Mackialienė iš Los Ange
les. Kairėje festivalio komiteto pirmininkas Anatolijus Kairys. P. Maletos nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Wisc., yra intymūs Nixo- 
no draugai, todėl užsie
nio ir krašto gynimo rei
kalai praktiškai bus jo 
kontrolėje. Rogers gavo 
pagyrimą net iš senato 
užsienio reikalų komisi
jos pirmininko šen. Ful- 
brighto (dem.), kaip iš
mintingas vyras, o 
Laird, daugelį metų iš
buvęs kongrese, yra ge
rai susipažinęs su kaip 
tik krašto apsaugos biu
džetu, į kurį, kaip sako
ma, mėgdavęs žiūrėti 
pro padidinamą stiklą.

Antras opus Amerikos 
reikalas — miestų ir ra
sės problemos — bus 
keturių ministerių ži
nioje, būtent, John Mit- 
chell — generalinio pro
kuroro ar Teisingumo 
ministerio, Robert Ho 
Finch — sveikatos, švie
timo ir labdaros (wel- 
fare) ministerio, Geor
ge W. Romney — namų 
ir miestų statybos mi
nisterio bei Maurice H. 
Stan — prekybos. Pasku
tinysis yra vienintelis 
iš visų ministerių su aiš - 
kiai konservatyvinėm 
pažiūrom. Du pirmieji 
yra intymūs Nixonodrau
gai ir bendradarbiai, per 

BALYS AUGINĄS

STEBUKLAS

AK, tos stebuklingos 
Piemenėlių Mišios, 
Kai širdy ir sieloj 
Kerinčiai ramu —
Tai ne snaigės dulksta — 
Tai sužysta vyšnios — 
Nuostabu stebuklu
Aš tikėt imu: —

---------- Tai vargonais gieda 
Mano mažos pėdos,
Tai žiema ištirpsta
Praeities miražuos,
Mano skaidrios maldos, 
Skriedamos per sniegą —
Lyg svajonių žvaigždės
Soduose vaikystės
Tylią naktį miega----------

kuriuos jis galės kontro
liuoti visą tą labai opią 
ir svarbią sritį.

Iš viso, Nixonas, at
rodo, nori daugiau pla
nuoti t.y. numatyti atei
tį, jos reikalavimus ir 
tam pasiruošti. Tai tur
būt kiekvienos adminis
tracijos noras. Deja, lig
šiolinė praktika parodo, 
kad įvykiai, o ne žmonės 
jiems užbėga už akių. 
Ir visi planai pasirodė 
esą daug mažiau tobuli, 
negu iš pirmo žvilgsnio 
atrodė. Tai liečia ne tik 
Ameriką, bet ir visus ki
tus kraštus. Toks prezi
dentas Kennedy irgi turė
jo neblogų sumanymų ir 
norų, tačiau vietoje to
li numatančio planavimo 
jis turėjo pasitenkinti 
skubiu bėgamųjų reika
lų sprendimu, kuriuos 
pats turėdavo išnešti. 
Kaip pavyzdžiui Kubos 
krizės metu ar apsi
spręsdamas daugiau įsi
velti į Vietnamą. Nedaug 
laimingesnis toje srityje 
buvo ir prezidentas 
Johnsonas. Ir jis negalė
jo užbėgti įvykiams už 
akių, bet turėjo daryti 
savo sprendimus nuo jų 
atsilikdamas. Jų patyri
mas gali palengvinti val
dyti Nixonui, bet kaip 
jam seksis — tai jau ki
tas klausimas.

— Šis mano megztinis tau geriausiai tinka!

LIETUVOJE BANDO JAUNIMĄ

SAUGOTI NUO "HEREZIJlį”...
Paskutinės lapkričio 

savaitės pradžioj buvo 
susirinkęs visas Vil
niaus miesto komunistų 
partijos komitetas ir 
svarstė, kaip atsispirti 
prieš "buržuazinės pro
pagandos įtaką" jauni
mui. Vienas iš miesto ko
miteto sekretorių štai ką 
kalbėjo:

— Dabar buržuazinė 
propaganda jau nebegali 
nuneigti Tarybų Lietu
vos pasiekimų kultūri
niame, ūkiniame gyveni
me. Todėl į pirmą pla
ną ji iškelia nacionali
nio egoizmo, nacionali
nio užsidarymo idėjas. 
Jos propagandoje labai 
dažnai išgirstame na
cionalinio socializmo, 
nacionalinio komunizmo 
terminus. (V. Bikus, TIE
SA, lapkr. 29).

Tuo pareiškimu kom
partijos veikėjas patvir
tino, kad Lietuvoj "labai 
dažnai išgirsta", ką lie
tuviai laisvėje būdami 
kalba apie tenykštę pa
dėtį. Ir pasisakė, kas ko
munistų veikėjams kelia 
ypatingo susirūpinimo. 
Be to, kompartijos vei
kėjas pripažino, kad va
dinamoji "buržuazinė 
propaganda" tik dabar 
"nebegali nuneigti" bol
ševizmo ūkinių ar kul
tūrinių "pasiekimų" (iš 
rusų "dostiženija" išsi
verstas žodis). Žinoma, 
nelabai seniai — leng
vai galėjo, kai keliolika 
metų Lietuvoj net ir svei* 
kesnio proto lietuviai ko
munistai buvo užguiti 
rusų bei jų pataikūnų 
"tarybinio" blaškymosi 
ir teroro. Ką sveikas 
protas Lietuvoj pagaliau 
ima laimėti, to niekas ne 
tik "nebegali", bet nei 
nebando neigti.

Kompartijos vadovai 
Vilniuje, bent viešai, 
skelbia, kad Lietuvos 
visuomenė, ypač jauni
mas, turi būti auklėja
mas "proletarinio inter
nacionalizmo dvasioj". 
Kitaip jie nė negali kal
bėti, kadangi jie yra ru
siškos vadovybės paval
diniai, ir jiems iš aukš
čiau įsakyta tik tuo prin
cipu vadovautis. Išver
tus į kasdieninę kalbą, 
"proletarinis internacio
nalizmas" yra ne kas ki
ta, kaip aklas paklusnu
mas rusiškai "proleta
riato" vadovybei. Todėl 
klusniems partijos veikė
jams neramu daros, gir
dint kalbas apie "nacio

nalinio", tai yra, nebūti
nai rusų diriguojamo ko
munizmo galimybes. O 
apie tokias galimybes 
kalba ne tiek "buržuazi
nė propaganda", kiek to
ki pavyzdžiai, kaip Ju
goslavijos, Rumunijos, 

ypač Čekoslovakijos. O 
ir su lenkais dabar vis 
dažniaus susitikdami lie
tuviai — kultūrininkai ir 
įvairių ūkiniu sričių pa
reigūnai — mato, kad len
kai taip pat maskviškai 
suprantamo "proletari
nio internacionalizmo" 
rėmuose laikosi tik dan
tis sukandę...

Pagaliau, be jokių pa
šalinių "propagandų", o 
vien tik savo aplinką ma
tydami, akylesnieji lie
tuviai žino arba suvokia 
kad ir tie pagerėjimai, 
kiek jų Lietuvai daugiau 
ar mažiau naudingų pas
taruoju metu susilaukta, 
yra daugiausia gudrumu 
ar atkaklumu išsikovota. 
Užtat "proletarinio in
ternacionalizmo” prin
cipą saugoti įpareigotie
ji pareigūnai ir rūpinasi, 
kaip įtikinti bent jaunimą 
kad jam nelįstų į galvą 
mintis apie galimybę su
sikurti ką nors, tegu ir 
komunizmu vadinamą, 
bet patiems, o ne rusų 
"už rankutės" veda
miems.

MIRĖ PROF. JONAS ŠOPAUSKAS

Lapkričio 26 d. Kaune 
mirė profesorius Jonas 
Šopauskas, įpusėjęs 69- 
tus savo amžiaus metus, 
30 metų vadovavęs Kau
ne medicinos fakulteto hi
gienos katedrai. Prieš 
tai, 1939-38, buvo dir
bęs prof. V. Lašo vado
vautoje normaliosios fi
ziologijos katedroje kaip 
laborantas bei asisten
tas. Protarpiais buvo iš
vykęs studijuoti į Pary
žių, Stockholmą, susipa
žinti su higienos kated
ros organizavimu lankė
si eilėje kitų Vakarų Eu
ropos universitetų. Me
dicinos mokslų daktaro 
laipsnį įgijo Kaune, 1936 
metais. Karo metu ir po 
karo (1941-60) taip pat 
dėstė ir Vilniuje, nor
maliosios fiziologijos 
kursą. Buvo kurį laiką 
Kauno medicinos institu* 
to fakulteto dekanu, pro
rektorium, keletą metų 
buvo medicinos moksli
nės tarybos pirmininkas 
prie dabartinės sveika
tos ministerijos Vilniu
je, parašė apie 70 moks-

Uždavinys esąs labai 
plačios apimties: vien 
moksleivių ir studentų 
Vilniuje 81 tūkstantis, o 
dar 15 tūkstančių vaikų 
darželiuose... Visus rei
kia saugoti nuo "herezi- 
jų". Universitete "inter
nacionalinis auklėji
mas" esąs vykdomas vi
sų paskaitų ir seminarų 
metu. Bet čia pat buvę 
pastebėta, kad ne visos 
paskaitos bei seminarai 
tinkamai tą uždavinį at
lieka.

Politechnikumo atsto
vė guodėsi, kad jaunimui 
būdingas smalsumas, 
kad jis nori ko daugiau 
sužinoti ir turėti savo 
nuomonę. Be to, — "kai 
kurie jaunuoliai, susi
dūrę su priešiška ideo
logija, nemoka apginti sa
vo įsitikinimų". Tai ypač 
esą pastebima vakari
niame (politechnikos 
instituto) skyriuje, "kur 
susirenka įvairaus am
žiaus ir įvairaus išsila
vinimo žmonės". Atseit, 
kaip tik subrendusiam, 
arčiau su faktais susi
pažinusiam jaunimui bū
dinga tai, kad jis "nemcr 
ka apginti" (ar gal jau
čiasi negalįs ginti?) va
dinamosios "savo" (at
seit, komunistinės) ide
ologijos. (ELTAI 

linių darbų. Duoklę vadi
namajam "visuomeni
niam darbui" atidavė tik 
"Žinijos" ir higienistų 
bei fiziologų draugijose.

(ELTA)

* Dr. VYTAUTAS SOB- 
LYS, buv. Pedagoginio 
Instituto direktorius 
Klaipėdoje ir 1937-40 m. 
Šviet. m-jos Kultūros d- 
to direktorius mirė Kau
ne, šių 1968 metų lapkri
čio 9 dieną. (ELTA)

MALE/FEMALE

MACHINE OPERATORS
MALĖ OR FEMALE 

SEMI-SKILLED 
LIGHT PRODUCT1ON 

FRINGE BENEFITS.

LATHE HAND
$2.42—$3.09 per hour

MILL & BENCH HAND
$2.42 - 3.59 per hour

Rate dependitig upon experience. 
For intervievv phone 

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

2:00 P. M.—3:00 P. M. 
Detroit, Mich.

(120-4)
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KALĖDOS IR MES
SabGintautas

Kalėdinė aplinka, kuri 
mumyse iššaukia šven
tišką nuotaiką, ir mūsų 
pačių elgesys Kalėdų me
tu daug ką pasako apie 
mus pačius. Iš žmogaus 
elgesio ir jo žodžių mes 
galime susidaryti neblo
gą įspūdį apie patį žmo
gų. Pažvelgę į save šven
tiškoje Kalėdų nuotai
koje galime atrasti giles
nę mūsų pačių veiksmų 
ir žodžių prasmę.

Vienas charakterin
gas bruožas iškyla mūsų 
šventiškoje nuotaikoje. 
Kalėdų švenčių metu 
mes atkreipiame dau
giau dėmesio į kitą žmo
gų. Šventės suburia iš
siskirsčiusius šeimos 
narius, sudaro progą 
šventiškiems subuvi
mams ir primena mums 
net ir užmirštus draugus 
bei pažįstamus,kuriems 
pasiunčiame nors svei
kinimų kortelę kaip ne
užmiršimo ženklą. Ka
lėdų metu, daugiau ne
gu bet kuriuo kitu laiku, 
mes kitiems perkame do
vanas, kas konkrečiai ir 
apčiuopiamu būdu iš
reiškia mūsų vidinį no
rą dalintis tuo ką turi
me su kitais. Vien kaipo 
žmonės, per šventes 
mes kažkodėl tampame 
daugiau žmogiškesni: 
greičiau užmirštame 
įskaudinimus, lengviau 
atleidžiame kitų neap
galvotą elgesį, mažiau 
pabrėžiame nesusipra
timus ir nesantaikas, ir 
bendrai parodome di
desnį jautrumą kitiems.

Mes esame tas šiandie
ninis žmogus kuris savo 
proto ir siekimo galio
mis keičia ne tiktai že
mės rutulio veidą, bet 
siekia net mėnulį pada
ryti žmogui prieinamu. 
Šie žmogiško proto at
siekti pažangumo stebuk-

Visiems bendradarbiams, 
talkininkams ir mieliems 
skaitytojams geriausių Šv.

Kalėdų švenčių.

DIRVA

a ta i ti s , S.J.
lai dažnai apstulbina ir 
mus pačius. Bet sude
rinus mūsų pačių žmo
gišką neapykantą kitam 
žmogui su technikos ste
buklais, mes pamatome, 
kad mūsų neapykantos pa
daryta žala kitam žmo
gui atsveria betkokią ma
terialinę pažangą. Kalė
dų metu išryškėja mu
myse konfliktas tarp no 
ro būti žmogiškesniais 
ir mūsų veiksmuose pa
sireiškiančios neapykan
tos kitam žmogui.

Praeities įskaudini
mai ir patirtas kitų ne
apdairumas dalinai pa
daro mūsų pačių neapy
kantą šiek tiek lengviau 
suprantamą, nes neapy
kanta taip kaip ugnis gali 
tik skleisti nieką kitą 
kaip save. Nors neapy
kanta mumyse nėra nie
kada be dalinai pateisi
namos priežasties, bet 
neapykantos išliejimas 
mūsų pačių elgesyjekitų 
sąskaiton niekada nėra 
pilnai pateisinamas el
gesys.

Kalėdų krikščioniška 
filosofija duoda geresnį 
žmogaus elgesio išeities 
tašką mūsų veiksmams. 
Kalėdos sudaro mums ga
limybę tapti daugiau žmo
giškesniais. Kalėdinė
teologija duoda mūsų 
žmogiškiems veiks
mams dieviškos meilės 
bruožą, kuri gali mumy
se geriau nugalėti ne
apykantą negu šviesa nu
gali tamsą. Toje krypty
je gali glūdėti geresnis 
supratimas šiandieninių 
visokių konfliktų ir so
cialinių perversmų, ku
rių išsprendimui mes 
visi turime atrasti žmo
giškesnį ir tuo pačiu 
krikščioniškesnį atsa
kymą.

Kas yra tauta ir kas nacija?
Daugiausia šiais žodžiais pa

mėgusi operuoti lietuvių kalba 
sovietinė spauda. Okupuotos 
Lietuvos sovkomai,laikraštinin
kai ir rašytojai valstybes arba 
kraštus skirsto Į tautinius ir 
nacionalinius. Gal ne lietuviš
kai galvojant taip ir tinka, bet 
lietuviškai, tai ne.

Enciklopedijose tautos sąvo
ka ne vienodai aiškinama, to
dėl ir Lietuvių Enciklopedijos 
XXX tome šitaip pasakyta:

"Pats t.(auta) terminas, nors 
gyvojoj kalboj bei raštijoj labai 
dažnai vartojamas, neturi vie
nos aiškios ir pastovios reikš
mės..." (427 psl.). Neturi to
dėl, kad politikai tą reikšmę 
pagal reikalą iškreipia.

Dėl nacijos išaiškinimas 
duotas L.E, XIX tome:

"Nacija (lot. natio) įvairiais 
istoriniais laikais besikeičian
čiomis prasmėmis vartojamas 
terminas (461 psl.). Šiandien 
n(acija) terminas naudojamas:
1. politine prasme ir reiškia 
valstybės piliečių visumą... 2. 
socialogine prasme: tauta..." 
(462 psl.).

Lietuviškuose žodynuose 
trumpai paaiškinta kas yra tau
ta ir kas nacija. Taip tą supra
to Nepriklausomos Lietuvos val
džia ir beveik visi gyventojai. 
Štai: "tauta — istoriškai susi
formavusi žmonių visuomenė 
(giminė, gentis, tautybė, na
cija), turinti visą eilę daugiau 
ar mažiau išryškėjusių ypaty
bių (pvz. kalbos, psichinės su
dėties ir kt. bendrumus); na
cija (lot.) -- istoriškai susi
formavusi patvari žmonių bend
ruomenė, atsiradusi iš kalbos, 
teritorijos, kultūrinio, protinio 
ir visuomeninio bei psichinės 
struktūros bendrumo”.

Kaip matome, žodžiai tauta 
ir nacija tapatiški, tik vienas 
lietuviškas, o kitas — lotyniš
kas. Yra dar du žodžiai Įeinan
tieji Į šių žodžių sąvoką, tai 
gentis ir kilmė. Gentis yra 
žmonių junginys, susijęs tarp 
savęs giminystės ryšiais,bend
ra kalba ir teritorija. Čia būtų 
kaip aukštaičiai, žemaičiai, 
prūsai ir t.t.; kilmė yra pri
klausymas savo gimimu kuriai 
nors tautai, klasei. Neatrodo 
klysčiau sakydamas, jog Lietu
voje gimęs žydas, rusas, len
kas ar kuris kitas asmuo savo 
kilme, tam tikra prasme, galė
tų būti ir lietuvis, nes tokio 
žmogaus tėvai (gal ir seneliai) 
bus gimę taip pat Lietuvoje, 
kaip ir turimas galvoje. Be to, 
jis čia užaugęs, su lietuviais 
bendravęs, lietuviškose mokyk - 
lose mokėsi, bet kasdieninia
me šeimos ir susidariusios 
bendruomenės gyvenime, kal
bėdavo (ir kalba) kita kalba, tu
ri skirtingus papročius, kultūrą, 
protinį-psichinį bendrumą, bū
dingą tai grupei. Tokį žmogų ga
lima vadinti Lietuvos valstybės 
lietuviu, gavusiu tą vardą nuo 
valstybės vardo. Šio tipo žmonės 
teisiniai buvo laikomi Lietuvos

Eglė Juodvalkytė deklamuoja V. Putino Mortuos Voco neolituanų 
talentų vakare Chicagoje lapkričio 17 d. Uosio Juodvalkio nuotrauka

B. PUPALAIGIS

piliečiais, ne tautiečiais, net ir 
pasuose buvo tautybė Įrašoma, 
ko dauguma to ir norėjo.

Sovietai niršdami ant tų, kurie 
ne su jais eina, visaip pravar
džiuoja: naciais, nacionalistais, 
fašistais, buržujais, kapitalis
tais, imperialistais, žudikais ir 
t.t„ o save vadina internacio
nalistais, bet esmėje buvo ir 
yra rusais nacionalistais. Tai 
jų reikalas. Tik gaila, kad kai- 
kurie mūsiškiai nori išskirti 
žodžių tauta ir nacija reikšmes.

Skaitydamas 1968.X.10 "Lais
voji Lietuva" Nr. 20 (1037) P. 
Stravinsko straipsni "Kas atsta
tė Lietuvos valstybę", nustebau 
jo aiškinimu. Jo pasakyta:

"Vieni aiškina, kad Lietuvos 
valstybė atstatyta lietuvių 
(nacionalinės) tau
tos vardu (tautos, kurią suda
rome tik mes, lietuviai), o kiti 
teigia, kad ji atstatyta Lietu
vos (valstybinės) tautos var
du (tautos, kurią sudaro visi 
Lietuvos gyventojai".

Čia p. Stravinskas aiškinda
mas reikalą supainiojo ir net 
prieštarauja L.E. aiškinimui, 
kad nacija yra tautos, konkre
čios, prasme. Ir kam to žodžio 
"nacionalinės" reikia, kai be jo 
aišku: lietuvių tautą sudaro lie
tuviai; kitos tautos žmonės su
daro savo tautą. Lietuvos vals
tybės tauta paaiškėjo tik 1922 
metais iš Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos 1 straipsnio: "Lie. 
tuvos Valstybė yra nepriklau
soma demokratinė Respublika. 
Suvereninė Valstybės Valdžia 
priklauso Tautai". Čia žodis 
"Tautai" pažymėtas didžiąja rar- 
de, nes Į tautos sąvoką Įeina 
visi valstybės piliečiai. Iki to 
laiko valstybę atstatinėjo lietu
vių tauta. Ir tai tiesa.

Lietuvoje gyveno virš 80?) 
lietuvių, Vilniaus lietuvių kon
ferencija 1917.IX.I8-22, kuri iš
rinko Lietuvos Tarybą, sudarė 
lietuviai, tik tarybai pavedė, 
kaip p. Stravinskas sako, pasi
kviesti Į savo tarpą ir nelietu
vių. Pačioje Taryboje matome 
lietuvius, tik S. Narutavičius pa
sirašęs "Narutowicz", kuris 
esąs "Lenkijos valstybės I-jo 
prezidento Gabrieliaus Naruto- 
wlcz brolis", "matyt, norėda
mas pabrėžti savo lenkišką kil
mę".

Kiek tai liečia Narutavičių, 
vargiai jis save laikė lenku. Jo 
brolis jautėsi lenku, tai pas 
lenkus ir nuėjo. Tokių lenkoma- 
nų anuo metu buvo daug. Sis 
Narutavičius, kaip ir daugelis 
dvarininkų, lietuviškai rašyti 
nemokėjo ir nesiskubino išmok
ti, tačiau jautėsi lietuviu ir ri
zikavo su kitais pasirašyti Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo nutarimą. Ir pasirašė,kaip 
mokėjo. Jo pavardė,kaipir dau
gel lietuviŲ, amžiams bėgant 
buvo sulenkinta. Lenkų kalboje 
žodžio, kuris prasidėtų "narut" 

nėra. Yra Žodis "narod" — 
žmonės, bet ne "narut". Kažin 
ar verta abejoti, jog prie Naru
čio (Narutis) pridėta slaviška 
galūnė, pavardę pavertė Į "Na- 
rutowlcz", kaip Bandžių Į Band- 
zevicz, Gerbutą — Gerbuto- 
wlcz. Gudelį — Gudelewicz, Ma
tulaitį -- Matulewicz,Matulins- 
ki ir t.t. Reikia atsiminti, jog 
1918,11.16 Lietuva dar buvo Vo
kietijos karinės valdžios okupuo
ta, veikė griežta karo teisė, tat 
kokio nors nepriklausomybės pa
skelbimo nutarimo pasirašymas 
ir naujos valdžios paskelbimas 
buvo labai rizikingas dalykas — 
galima buvo nustoti ne tik savo 
turtų, bet ir gyvybės. Tuo galė
jo rizikuoti tik tikri lietuviai.

šiam reikalui negalima imti 
pavyzdžiu JAValstybių. JAV ofi
cialiai yra tik valstybinė tauta 
-- amerikonų: jei ęsi JAV pilie
tis, ui ir amerikonas. Žinoma, 
nesąmonė. Kodėl kanadietis, 
meksikietis, brazilas ir kt. Šiau
rės ir Pietų Amerikos gyvento
jai ne amerikonai? Tikri ameri
konai yra praminti indijonais.

Toliau p. Stravinsko kaip ir 
galutina išvada padaryta:

"Žodžiu sakant, Lietuvos Ta
ryba net ir pagal teisę negalė
jo atstatyti Lietuvos valstybės 
tiktai vienos lietuvių (na- 
cinalinės) tautos vardu. Tą 
ji galėjo padaryti (ir padarė) 
visos mūsų valstybės uutos 
(visų Lieuvos gyventojų) var
du".

O vistiktą padarė lietuvių tau
ta. Nepriklausomybės paskelbi
mo nutarime visiškai aiškiai pa
sakyta: "Lietuvos Taryba, kaip 
vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė", ne Žydų, lenkų, rusų ar 
kitos mažumos ir nevalstybinės 
uutos, nes dar nebuvo ir valsty
bės, bet daugumos gyventojų — 
lietuvių, "skelbia atsutanti ne
priklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę", kas daugiau joje gy
vena ar gyvens visa i nekalbama. 
Tą atlikti pavedė ne Lietuvos gy
ventojų mažuma, bet lietuvių Vil
niaus konferencija. Pagal teisę 
valstybę gali steigti ne ūminės 
mažumos, gyvenančios krašte, 
bet pati didžiausia. Juk gerai ži
nome, kad Lietuvos tautinės ma
žumos Lietuvos valstybės neno
rėjo: žydai ir rusa i norėjo jung
tis prie Rusijos, lenkai — prie 
Lenkijos, vokiečiai prie Vokie
tijos.

Nors lietuviai iš prigimties 
nėra šovinistai, lengvai nutau
tinami, bet 1918 meuis jie buvo 
vieningi ir ryžtingi, niekam ver
gauti nenorėjo (ir dabar nenori), 
todėl rizikavo ir savo valstybę 
atstatė. Anais laikais Lietuvoje 
gyvenusios tautinės mažumos 
visaip iš lietuvių tyčiojosi: len
kai Lietuvos Tarybą vadino ”ry- 
ba" — žuvimi, žydai pravar
džiavo klumpiais, bet lietuviai 
jų už įžeidinėjimus nebaudė — 
užkabintas -- žodžiu atsikirs
davo.

Lietuvos Taryba 1918.XI.2 pri
imdama Laikiną Konstituciją, 
įrašė tokį straipsnĮ: "22. Visi 
Valstybės piliečiai, vistiek ku
rios būtų lyties, tautybės, tiky
bos ar luomo, yra lygūs prieš 
įstatymus. Luomų privilegijų 
nėra." Ir čia paminėta tauty
bė pasako, jog valstybės pilie
tis nėra kartu ir lietuvis.

Ne tik Šiame straipsnyje, bet 
ir kituose valstybinės tautos ne
randame; nėra joje ir nacinali- 
nės tautos. Tiesa, 1922 metų 
Lietuvos valstybės konstituciją 
pasirašė žydų reikalams minist
ras M. Soloveičikas ir gudu rei
kalams ministras D. Semaška, 
bet tai tuo nebuvo Įsteigta ar 
Įkurta valstybinė tauta, kaip api
manti tautos prasmę, o tik kaip 
politinę, sociologinę tautą, reiš
kiančią valstybės piliečių visu
mą, tautines mažumas prisišlie
jusias prie lietuvių tautos, lie
tuvių tautai pritariančios.

r J//W
AR JIE VISI TAIP GALVOJA?

Užėjau sykĮ Į centrinę New 
Yorko viešąją biblioteką --Main 
Library -- norėdamas gauti 
ten vieną retą lietuvišką kny
gą. Kreipiausi i kataloge nuro
dytą skyrių kur ji patalpinta. 
Ten už rašomo stalo sėdėjo pa
tarnautojas, jaunas, subarzdu- 
ke, žvalus negras ir skaitė 
apie buvusĮ negrų nacionalis-

BITeS neša medų, o
TIK BIČIULIAI JUO 

NAUDOJASI
Ištrauka iš "SAVI ”, 

leidžiamo Stuttgarto apy
linkės laikraštėlio Nr. 7/10 
1968 m. lapkričio mėn.

Vokietijos Liet. Katalikų 
Pasauliečių Taryba labai vi
liojančiai kreipiasi j PLB 
Vokietijos Krašto narius su 
šūkiu: "Vienybėje galybė”.

žvilgterėjus į bendrų 28 
kandidatų sąrašų, jame ran
dame nusipelnusių liet, ka
talikų, kurie verti Bendruo
menės pasitikėjimo. Tačiau 
tokių netrūksta ir liet, evan
gelikų tarpe. Skirtumas tik 
tas, kad liet. ev. savo dva
siškius palieka pastoraci
niam darbui, kuriame yra ir 
gera lietuvybės palaikymo 
dirva. Gi liet, katalikai ati
traukia nuo pastoracijos 
net 5 kunigus ir siūlo bend
ruomeninei veiklai, tarytum 
pastoracijoje per maža dar
bo. Į klausimų: kodėl liet, 
katalikų kunigai veržiasi į 
bendruomenės viršūnes ? — 
akivaizdžiai išryškina kun. 
K. Senkus 1968. X. 30 die
nos "Atvirame atsakyme”, 
viešai paskelbtame mūsų 
plačiai visuomenei, kuriame 
išryškėja kokios "valdžios ’ 
siekiama organizuotoje ben
druomenėje.

Nors VLKPT ir nepatie
kia rekomenduojamų kandi
datų, o pataria pasikalbėti 
su "pažįstamais”, tačiau ne
sunku atspėti, kas tie kan
didatai ir "pažįstami” pa
tarėjai: — savotiški "bičiu
liai ’, kurių patarimais turė
jome išrinktų Bendruome
nės vyr. vadovybę nuo 1962 
metų, kuri Bendruomenę 
"nubičiuliavo” iki beveik 
visiško merdėjimo: apylin
kių liko mažiau kaip pusė, 
o narių tik keli šimtai. To
kių "bičiulių tikslas, kad 
Bendruomenės "bitės” neš
tų "medų", o tik bičiuliai 
juo naudotųsi (pav. Studijų 
Savaitės globa).

★
Kita "grupė” šaukia: 

"Liaudies balsas — Dievo 
balsas” ir pasirašo "V0X 
POPULI” vardu. Atsišauki
mų išsiuntinėja iš Stutt
garto, gi siuptėjų (ant vo
ko) nurodo, kažkur, iš 
Schwartzwaldo, tačiau ne
sunku nustatyti, kad tas 
"VOX POPULI" slepiasi 
virš 200 km. toli nuo Stutt
garto. Atsišaukimas vertas 
dėmesio tik dėl to, kad ja
me smerkiama liet, katali
kų pasauliečiai, tačiau siū
loma rinkti net tris kat. ku
nigus: visokiais "izmais" 
Į) r a vardžiuoja Solidarumo 
Bloką, betgi siūlo juos rink
ti j Krašto Taryba. Ar tai 
ne provokacija?...

t y vadą knygelę "Malcolm X", 
Palaukiau. Kai tik baigė skai
tyti sakinĮ ar mintį jis tuojau 
paklausė ko man reikia.

Paėmęs iš manęs užsakomą
jį lapelį jis nuėjo Į specialų 
skyreli ir ilgai ieškojo ten ma
no užsakytosios. Bet nerado. 
Esą, turėtų būti, bet nėra. Jam 
tikrinu, kad kataloge yra Įrašy. 
ta, tai turėtų būti. Jis ir vėl 
visur ieškojo, ir vėl nerado. 
Kai dar Įtartą prašiau paieš
koti kur kitur, ir jis buvo be
einąs, staiga atsisuko ir sa
ko: "Tai kam gi ji jums reika
linga, juk vistiek Lietuva nie
kados nebebus nepriklausoma. 
Rusija didelė ir stipri, ji nie
kad nebeatĮduos, Jos niekas ne
nugalės".

Įdomu, ar visi negrai taip 
galvoja? Ne tiek Amerikos kiek 
Afrikos negrų vadų nuomonė 
mums svarbu. Jungtinėse Tau
tose jie turi dabar didelį svo
rį-

A. Koncė
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (76) BRONYS RAILA

PIRŠTAI ŽAIZDOSE
"Jeigu ir nieko kito nebūtų buvę tos (Amerikos 

lietuvių sportininkų grupės 1967 m. pavergton Lie
tuvon) kelionės metu, tai jau pats kelionės organi
zavimo sukeltas nesutarimas ir aistros ardo mūsų 
tautines gretas ir tetarnauja priešui"... Taip nese
niai per paskaitą pasakė Chicagoje Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas inž. E. A. Bartkus.

Ši mintis ne pirma ir tikriausiai ne paskutinė, 
ir ji rodo, kad jeigu dar ne kasiulaitiškas vėžys, 
tai stambūs kiti skauduliai įsiveisė išeivijos kūne. 
Pridėjus dar visą eilę to paties pobūdžio didesnių 
ar mažesnių, vis pasikartojančių kivirčų, ardymų ir 
priešui patarnavimų, visuomenės veikėjai ar šiaip 
to darbo akylesnieji stebėtojai, turbūt, vieningai su
tiksime, kad teigiamai ar neigiamai bežiūrėtume į 
pavienius incidentus,- jie tapo žaizda, gangreit gan
grena ir pats didžiausias išeivijos susisielojimų 
spektras.

Ir aš (žinoma, tik laikraštininko stebėtojo ti
tulu) jau šioje rašinių serijoje nekartą pabrėžiau, 
kad "dialogo su kraštu" konkretūs atvejai, laimei, 
šiek tiek dar suardė mūsų įmigimą ir saldžius, bet 
paskendusio pasaulio sapnus. Čia mes susidūrėme 
su gyvenimo tikrove, metaforiškiau sakant - su duo - 
na ir druska, vandeniu ir ugnimi, mėsa ir krauju. 
Pabudo mūsų temperamentai, vertybių perkaino
jimas, principų ir filosofijų paryškinimai, tradici
nių ir maištingų idėjų susikirtimai. Tai ne apatija. 
Tai - dinamika. Reiškia - gyvybė.

Taigi, ne tame blogis, kitaip ir būti negalėtų. 
Dialogo ir pozicijų apibrėžimo problema santykiuo - 
se su pavergta tauta, jos kalėjimo viršininkais ir 
žandarais nėra greit išsprendžiama. Gal iš viso 
tuo tarpu dekretais jos negalima sutvarkyti. Ji 
perdaug sudėtinga, aižosi prieštaravimais, nuola
tiniais konfliktais, pelnu ir nuostoliais. Nėra ir ne
bus čia tik vieno kelio, o daugybė kelių ir kryž
kelių. Sizifo kantrybė buvo idiliška ramybė, paly
ginus su tuo, ką mes gal dar išgyvensime.

Trys būdai
Tačiau jeigu visa tai "ardo mūsų tautines 

gretas ir tetarnauja priešui" dalykai pasidaro per
daug rimti. Kas daryti, kad dar laiku sustabdytu- 
me vienybės ardymus ir patarnavimus Kremliaus 
žandarams?

Kad ir krapštinėdamas atbukusią vaizduotę, te
galėčiau išmatyti nebent tokius tris būdus:

1. dar griežčiau pasmerkti ir mėginti sumušti 
ardytojus ir nusikaltėlius;

2. užglostyti, kviesti kariūnus ir jų minias pa
liauboms, vėl gražiai sueiti į pozityvų lietuvišką 
darbą, persiimti puošnaus optimizmo nuotaikomis 
(pvz. kad "Nemuno ir Dubysos kraštui laisvės auš
ra jau ne už kalnų");

3. padirginti skaudžiausias žaizdas, dar kar
tą jose pasukalioti pirštą, išpiaustyti sopulius, 
dviem žodžiais - besigydant išsipiaustyti.

Bepigu tiems, kurie iš karto žino tvirtus ir 
neabejotinus atsakymus. Aš ne. Aš iš beržų ir dre
bulių krašto gimtinės tėviškės. Aš liaunai ir ilgai 
svyruoju, sūkurių pustomas, o kartais visai be vė
jo virpu be reikalo. Prieiti kietą sprendimą man 
labai sunku ir užima ilgą laiką. Bet kai kartą pri
einu, laikausi jo buldogo atkaklumu. Be abejo, 
blogas toks charakteris. Suprantu, kad problemas 
nagrinėti ar mėginti pakeisti kitų įsitikinimus ge
riausiai derėtų švelnumu ir be tikrumo aureolės. 
Be fanatizmo ir fanaberijos.

Tad atleiskit, jei liksiu miglotas, liaunas ir 
netikras, nes visiškai gerai nieko nežinau. Mažiau
siai abejočiau nebent tik pirmojo būdo netinkamu
mu. Dar griežčiau nusikaltėlių pasmerkti jau nebe
galima, kaip kai kurie smerkė. Visas tirščiau
sias žodynas jau buvo pavartotas. Jie jo vistiek 
nebijo. Sumušti juos nelengva, geruoju nepasi
duos, ir jų ne taip maža, jie ne minios saujelė, 
kaip tūli skelbia. Leisti naujus įsakymus ir de
kretus neverta, jeigu nėra autoriteto ir galios 
priversti jų klausyti, jeigu įtikinėjimai neįtikina. 
O gal įtikinėjimai per išdidaus tono ir per silpni, 
arba kad dabar mada jaunesniam senesnio neklau
syti, o seniui pykti ir keiksmažodžiu atmesti jau
nuolio nesąmones...

Paliaubos kariaujant 

politinius pabėgėlius ir partijas kvietė Vokietijoje 
paskelbti vieni kitiems ne tik paliaubas, bet ir am
nestiją. Visi sutiko su sąlyga, jeigu bus dar gali
ma pamušti politinius oponentus, įrodyti jų klaidas 
ir nusikaltimus, - ir dar ligi šiol pasimušame.

Tad sunku turėti daug optimizmo dėl paliau
bų. Bet noras geras, gerų geriausias. Žinoma, tai 
neliestų tų, kuriuos A. Bartkus apibūdina, kaip "pa
sisakančius už neribotą bendradarbiavimą" su so
vietine Lietuva. Tokiais yra tik išeiviai komunis
tai arba sąmoningi, įsipareigoję diversantai, aiš
kūs skaldytojai. O kitus "bendravimopiršėjus" rei
kėtų labai rimtai ir pagrįstai įtikinti, kad jų kon
cepcija yra klaidinga.

O be to, reikėtų atlikti dar sunkesnį uždavinį, 
— įtikinti, kaip ALT pirmininkas pareiškė, kad "ak
tyvaus bendravimo piršimas pavergtajam broliui 
gali sukelti vilčių ir jį paskatinti rezistenciniams 
veiksmams, kurie šiuo metu, žinant tarptautinę pa
dėtį, nebūtų tikslingi"...

Skatinti, ar neskatinti rezistenciją?
Šiais žodžiais ALT pirmininkas iškėlė vieną 

iš skaudžiausių, painiausių ir kontraversiškiausių 
problemų. Čia patenkame į sritį, kur pats dalyko 
branduolys suimtų tragišką prieštaravimą. Rezis
tencijos skatinimas gerai, bet ir negerai. Vilties 
pavergtam broliui teikimas ir jos sukėlimas gerai, 
bet ir negerai. Rezistuoti tikslinga ir netikslinga. 
Rezistuoti, kad anie per smarkiai nerezistuotų. Ti
kėti, kad laisvės aušra jau ne už kalnų, bet nekel
ti vilčių, kad saulė tik už kalnelio, kad ji greit pa
sirodys ir jau galima užtraukti ryto dainą. Tai kur 
aušra: ar dar už Uralo, ar jau už Medvėgalio?

Iš antros pusės, konkretaus ir aktyvaus bend
ravimo piršėjai taip pat dar turėtų rimtai ir pa
grįstai įtikinti, kad jie nenusipelno įtarinėjimų. 
O jeigu "ardo vienybę", tai įrodyti, kad pozity
viai ir vis stengiantis atgauti normalų pulsą ir 
įpilti naujo kraujo kalkėjančioms išeivinės poli
tiko gysloms. Išeivija juk visuomet yra tokia, 
kad tautinis ir valstybinis kraujas iš jos gyslų pa
laipsniui išeina, neberasdamas vietos tarp nauju 
užsieniniu cholesteroliu sustorintų sienų. Taip pat 
aktyvistams dera įrodyti, kad jie "griaunavienybę" 
konstruktyviai, tuojau pat statydami iš senų ir nau
jų plytų erdvesnį, sveikesnį, gražesnį, patogesnįkul- 
tūros ir politikos rūmą. Tokių dialogų ligšiol buvo 
per mažai, o kiek buvo, tai su per apsčiu arogan
cijos padažu.

Kaip jau anksčiau diskusijose su dviejų par
tijų pirmininkais minėjau, aš sunkiai ir šį kartą 
tegalėčiau prisijungti ir prie ALT pirmininko pri- 
sibijojimo, jog mes iš užsienio greit galėtume pa
skatinti pavergtą brolį netikslingiems rezistenci
niams veiksmams. Brolis turi tokį tirštą dvidešim
ties metų patyrimą, kokios mes visai nebeturėjom 
ir vargu įsivaizduojam. Brangiai, per brangiai tas 
patyrimas apmokėtas. Netikslingi veiksmai labai 
suretėjo.

Dvasinė tautinės rezistencijos forma aiškiai 
kalba, kad tauta geriausiai supranta, nes buvo pri
versta suprasti savo padėtį, sąlygas ir aplinkybes. 
Tegu ir iš anapus uždangos, bet ji mato ir tarp
tautinę padėtį. Ir ji jau seniai nustojo tikėti, kad 
išeiviai galėtų ją išvaduoti karu arba per Jungti
nių Tautų raštinę.

Mūsų kovos šūkiais tautą jau labai sunku šian
dien suklaidinti. Lengviau patiems klysti ir klai- 
dintis.

Ar skausmas pagydys?
Kaip laikraštininkui, kuriam laisvalaikiais 

dar rūpi visuomeniniai džiaugsmai ir skausmai, 
man be abejo arčiausia širdies, temperamento ir 
tautinės pareigos būtų trečiasis būdas: - padir
ginti skaudžiausius sopulius, pasukalioti pirštą 
žaizdose, na, ir pasipiaustyti, jeigu taip reikia ir 
kitaip nebegalima. Tai pavojingas, nedėkingas ir 
visuomet skaudus kelias. Tai atvejis, kur ligonis 
negali gauti ar priimti tinkamų medikamentų ir 
kur tik pats skausmas gydo. Bet juk kai kuriuos 
fizinius ir ypač dvasinius sopulius gydo pats skaus
mas laiko tekėjime! Reikia iškentėti, perkęsti ir 
vėl atsitiesti. Tai. užgrūdinimas. Ir toks neišven
giamas procesas.

Žinoma, daktarai, kurie apdovanojo mane pre
mija už žurnalizmą, greičiausia nesutiks su tokiu 
diletantišku brovimusi į jų sritį, sakydami, kad 
šiais laikais užtenkamai turime vaistų skausmui 
užmušti. Taip, tik bemušant skausmą, kartais 
užmušamas ir pats žmogus. Gal netrukus ir gimdy
mas moterims virs tik malonumas, kaip gemalo 
koncepcijos pastanga? Tuo tarpu jos vis dar tvir
tina, kad tai skausminga. Laimei, skausmą geriau.- 
šiai anestezuoja džiaugsmas naujos gyvybės gimi
mu. Idėjos irgi gimsta skausmingai - ir džiaugs
mingai. Ir dar skausmingiau jos realizuojasi gyve
nime, vieniems nešdamos džiaugsmų, kitiems nau
jų skausmų ir kruvinų ašarų.

ALT pirmininkas savo prakalboje padirgino ne
abejotinus mūsų sopulius ir pasukaliojo pirštą se
noje žaizdoje, po keliolikos mėnesių vėl prisimin
damas pvz. sportininkų (ir nesportininkų) organi
zuota ekskursiją Lietuvon. Aišku, ne sopulį tuo iš
plaudamas, o kaltinimą pakartojęs, tik jįanestizuo- 
damas paliaubų pasiūlymu ir nuoširdžiu troškimu, 
kad pozityvios pajėgos brangintinos ir turėtų vėl 
"įsijungti į pozityvų lietuviškosios visuomenės dar
bą".

Tokia ALT pirmininko intencija ir metodas, 
pasukaliojant pirštą žaizdoje, kartu labai atvirai 
iškeliant lietuviškos rezistencijos prieštaravimų 
ir prasmingumo dilemą, yra dalykai, su kuriais aš 
labiausiai sutikčiau visoje jo paskaitoje. Bet dėl 
tarnavimo Lietuvos priešams ir išeivijos vienybės 
ardymo turėčiau truputį kitokią nuomonę. Ir baimę, 
kad šitaipos skilimo plyšiai gali dar padidėti.

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

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

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

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

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
.............vegz. 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: ......................................................................

(pavarde ir vardas) .

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

Antras ir trečias būdas man atrodytų įdomes
ni. Deja, abejuose rasis gerų ir blogų pusių, gera
noriškų ketinimų ir tuščių vilčių.

Ignoruoti, užglostyti, nuraminti, paskelbti pa
liaubas, užmiršti, iš naujo susiburti ir dirbti, lyg 
niekur nieko nebūtų buvę... Neblogas būdas, kar
tais sėkmingai vartojamas subrendusių pedagogų 
beūsiams vaikams. Bet "paliaubos" šiais laikais 
nebereiškia karo veiksmų sustabdymo, ir visa už
trunka labai ilgai. Paliaubos, o partizaniški mūšiai 
toliau vyksta, kai taikos derybos driekiasi. Iš tik
rųjų, nei paliaubos, nei derybos, o keistas, per 
gudrus ar per kvailas, žaidimas. Derybos dėl Viet
namo trunka mėnesius ir galo nematyti. Korėjoje 
tai tęsėsi apie tris metus, o Izraelis jau 20 metų 
per paliaubas pakariauja su arabais, laimi, susto
ja ir vėl mušasi. Nuolatinis karo stovis, kartais be 
karo, kartais su juo.

Ir buvęs mūsų prezidentas K. Grinius lietuvių

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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PASIRUOŠIMAI KETVIRTAJAI
DAINŲ ŠVENTEI JURGIS JANUŠAITIS

Didiesiems kultūri
niams įvykiams pasi
ruošti reikia pakanka
mai laiko. Iki šiol ruošos 
darbai būdavo atliekami 
paskutiniaisiais metais 
ar net mėnesiais. Tas 
nutikdavo buvusias Dai
nų ir Šokių šventes, to 
neišvengė, sakytume, ir 
įvykęs Teatro festivalis.

Savaime suprantama, 
kad plačios apimties dar
bams įvykdyti reikia 
daug dirbančių rankų, 
daug iniciatyvos, plana
vimo na ir pačių reper
tuarų tinkamo paruoši
mo.

Praktika rodo, kad į 
buvusias Dainų šventes 
suvažiuodavo chorai ne 
visi išmokę repertuare 
numatytas dainas. Į Šo
kių šventes suvažiuoda
vo tautinių šokių grupės 
ne visos tinkamai paruo
šę numatytus šventėje 
šokti tautinius šokius. 
Pasiteisinimas vienas 
— nebuvo pakankamai 
laiko, per sunkūs kūri
niai, nepajėgiame ir t.t.

Dėl visų šių priežas
čių ruošiamos šventės 
nepasižymėdavo, kaip ži
novai teigia, meniniu ly
giu ir pasitaikydavo daug 
dalykų, kurie šventės iš
kilumui netikdavo.

Kad to išvengus atei
čiai, JAV LB Centro Val
dyba ėmėsi iniciatyvos 
iš anksto planuoti būsi- 
mąją ketvirtą Dainų 
šventę. Tam tikslui 
Centro Valdybos pirmi
ninko inž. Br. Nainio na
muose lapkričio mėn. 25 
d. įvyko pirmas muzikų 
ir’ bendruomenės atsto
vų pasitarimas. Pasita
rime dalyvavo Vargoni
ninkų sąjungos atstovai 
muz. A. KaČanauskas ir 
kun. muz. VI. Budreckas 
iš New Yorko, muz. Br. 
Jonušas iš Omahos, 
muz. Petras Armonas, 
meno kritikas B. Choms
kis, muz. Bertulis, muz. 
Skridulis, vaikų ansamb- sudarytų chorų grupės 
lio vedėjas V. Gutaus
kas, muz. Alice Stephens 
iš Chicagos, LB Centro 
valdybos nariai — pir
mininkas inž. Br. Nai
nys, St. Džiugas, tėvas 
J. Borevičius SJ, Doč
kus, K. Barzdukas ir apy
gardos valdybos atstovė 
Irena Smieliauskienė.

Pasitarimų eigoje ap
tarta Dainų šventės po
būdis, organizacinė 
struktūra ir muzikinės 
komisijos klausimas.

Tais klausimais pasi
sakė visi pokalbyje da
lyvavę muzikai ir bend
ruomenės atstovai. Iš 
daugybės pastabų aiškė
jo, kad pirmosios Dainų 
šventės būdavo pradeda-

liaudies instrumen- 
dainų palydai, šven-v 
repertuarą skirti į 
dalis — pajėgiems

mos ruošti per vėlai, cho
rai nepajėgdavo pakan
kamai gerai arba net ki
tų kūrinių visai neiš
mokdavo ir šventės me
tu negalėdavo bendra
me chore dainuoti. Re
pertuaras būdavo duo
damas visiems chorams 
kas neatitikdavo chorų 
pajėgumui. Stipresnieji 
dainas paruošdavo, gi 
silpnesnieji to padaryti 
nepajėgdavo.

Iš to išeinant pasitari
mų dalyviai siūlė įvairių 
būdų ir priemonių bu
simąją Dainų šventę pa
daryti tobulesnę, meni
niu lygiu geresnę ir įvai
resnę. Visumoje ir prin
cipiniai nusitarė: Dainų 
šventę ruošti pradėti tuo
jau kad iki rudens turė
tų visi chorai gauti nu
matytą šventės repertu
arą. Šventės įvairumui 
siūlė įvesti kankles ir ki
tus 
tu s 
tės 
dvi 
chorams sudėtingesnius 
kūrinius, gi mažesniems 
ir silpnesniems cho
rams duoti lengvesnį re
pertuarą, bet su gerai 
skambančiomis daino
mis. Skatinti chorų norą 
šventėje dalyvauti ir net 
tam numatyti chorų var
žybas šventės išvakarė
se. Šventės dirigentai tu
rėtų bent vieną kartą ap
lankyti visus šventėje da
lyvaujančius chorus ir iš
lyginti bei suvienodinti 
chorų dainavimą. Kreip
ti ypatingą dėmesį į cho
rų tinkamą paruošimą ir 
į meninį dainų išpildymo 
lygį. Šventei parinkti tin
kamesnę salę, nes Chi
cagos amphiteatras ne
teikia iškilumo ir pačiai 
šventei. Tokia salė būtų 
ieškotina Chicagoje ar 
kur šventė įvyks. Chi
cagoje tiktų naujoji audi
torija. Buvo siūlymų, 
kad šventės repertuarą
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kaip pav. Chicagos, Ka
nados ir kitų vietovių 
chorai. Tuojau atkreipti 
dėmesį į vaikų chorus, 
kurie šventėje anksčiau 
pasirodė labai gražiai. 
Jų chorams reikia naujų, 
gražių ir gerai skamban
čių dainų, kas pageidau
jama iš mūsų kompozi
torių. Buvo siūlymų, kad 
šventėje būtų išpildoma 
ir giesmių, nes tai būtų 
paskata 
chorams 
reikšti.
mintis, kad varžybose dar- 
lyvavusiems ir laimėju
siems chorams skirti 
pereinamąsias dovanas. 
Šventės muzikinei komi
sijai turėtų vadovauti ir 

bažnytiniams 
daugiau pasi* 

Buvo keliama

Pirmasis muzikę ir LB atstovę pasitarimas Ketvirtosios Dainę 
šventės reikalu. Iš kairės: V. Gutauskas, K. Barzdukas, kun. V. 
Budreckas, A. KaČanauskas, tėvas J. Borevičius SJ, P. Armonas, 
Skridulis, J. Bertulis, St. Džiu^is, A. Stephens, B. Chomskis, Doč
kus, Br. Nainys, J. Janušaitis ir I. Smieliauskienė.

A. Gulbinsko nuotrauka

ją sudaryti tik chorve
džiai, aktyviai besireiš- 
kią šventės paruošimo 
darbuose ir dirbą su cho 
rais.

Po šių aptarimų palies 
ti šventės organizacinės 
struktūros reikalai. Iš
vadoje: Šventę ruošia
JAV LB Centro Valdy
ba. Ji yra atsakinga už 
visus šventės organiza
cinius darbus ir neša fi 
nansinę atsakomybę.

Vyriausiam šventės 
organizaciniams dar
bams vadovaujančiam 
pareigūnui pavaduotoją- 
vicepirmininką ar asis
tentą skiria muzikai 
(Vargonininkų bei kitų 
muzikų sąjunga, susita
rusi su į tą skaičių ne
įeinančiais chorve
džiais). Vicepirminin
kas skiriamas iš chor
vedžių tarpo ir jis yra 
atsakingas už šventės 
muzikinę dalį ir jis daly^- 
vauja Dainų šventės pel
no paskirstyme. Taip at
rodytų šventės organiza-” 
cine struktūra.

Ketvirtajai Dainų šven - 
tei vietą parinkti palik
ta Centro Valdybai. Šven
tė įvyks 1971 metais.

EAST CHICAGO

PAMINĖTA ANTANO 
OLIO DEŠIMTMEČIO 
MIRTIES SUKAKTIS
ALT S-gos East Chica

gos skyrius gruodžio 1 d. 
inž. Kęstučio ii- Erikos Si
dabrų rezidencijoje, Muns- 
ter, lnd., suruošė Antano 
Olio mirties dešimt metų 
sukakties prisiminimą.

Skyriaus p i r m i n inkas 
Kęstutis Sidabras, atidary
damas minėjimą, susikaupi
mo minute pagerbė išvaka- 
riai mirusį mūsų skyriaus 
narį pulk. B. Pulkauninką; 
pasidžiaugė, kad nežiūrint 
blogo oro, atvyko svečių: 
Sąjungos pirmininkas Teo
doras Blinstrubas ir ižd. 
Kazimieras Pocius, Chica
gos skyriaus pirm. Petras 
Vėbra ir ižd. M. Rudokienė. 
Trumpai paminėjęs šio su
sirinkimo tikslą, pakvietė 
prelegentą, žinomą žurnalis
tą Vytautą Kasniūną, pla
čiau prisiminti Antano Olio 
gyvenimą ir jo atliktus dar
bus lietuviško baro dirvo
nuose.

Vytautas Kasniūnas savo 
žodyje buvo originalus ir 
įdomus. Jis nekartojo enci
klopedinių žinių, bet perda
vė savo įspūdžius iš tiesio
ginių susitikimų ir bendra
darbiavimo su A. Oliu. 
Klausytojai papildė savo ži
nias ir susidarė pilnesnį 
vaizdą apie A. Olį, kaip as
menį ir visuomenininką. Vi
siems V. Kasniūno pasikal
bėjimas buvo įdomus ir ati
džiai išklausytas. Minėjimui 
paįvairinti Jonas Rinktinas 
paskaitė Petro Babicko ei
lėraštį.

Skyriaus pirm. K. Sidab
ras padėkojęs prelegentui

ANTANAS NAKAS "Eloa" - noktiurnas.

Sustingusių muzikos 
garsų tapyba

DANA ŠVEDIENĖ

Chicagoje Čiurlionio Ga
lerijoje pasibaigė Antano 
Nako tapybos darbų paro
da. Ji buvo skirtinga nuo 
kitų, ruošiamų šioje galeri
joje savo originalumu, nes 
paveikslų autorius iš pro
fesijos muzikas, bet drauge 
daug metų pašventęs tapy
bai ir jos studijoms.

Ryšis tarp muzikos ir ta
pybos spalvų — idėja, kurią 
savo darbuose propoguoja 
menininkas, šioje parodoje 
buvo itin sėkmingai išryš
kinta. Parodą aplankė labai 
daug meno mėgėjų ir įsigy- 
jo nemažai paveikslų.

Dabartinis yra grandinė 
tarp praeities ir ateities. 
Gamta ir aplinka yra žmo
gaus kūrybingumo gyvoji 
jėga ir įkvėpimas. Dangaus, 
žemės, žmonių formos, gy
viai ir negyvoji gamta, net 
atomai ir kristalai tampa 
išraiškos šaltiniu. Tapyboje 
galima išsireikšti ir realis
tiniu būdu, ir subtiliais abs
traktais. Jšreiškimas, koks 
jis bebūtų, dekoratyvus ar 
struktūrinis, turi būti raiš
kus ir disciplinuotas. Mene 
turi atspindėti modernusis 
laikas, jo formos ir skonis. 
Autentiškas meno kūrinys 
tampa grandinė tarp vakar 
dienos ir rytojaus, tarp 
Rembranto palikimo ir atei
ties meno.

Antano Nako tapyba gali 
būti apibūdinta kaip lyrinis 
ekspresionizmas. Jis nėra 
nei pranašas, nei sukilėlis. 
Jis nebando nei pakeisti, nei 

už įdomu žodį, o susirinku
siems už kantrybę, tolimes
niems pašnekesiams pakvie
tė prie vaišiu stalo. Vaišes 
paruošė valdybos nariu žmo
nos.

Minėjimas buvo nors ir 
kuklus, bet įdomus ir nusi
sekęs. fa j)

pagerinti pasaulio. Jis tik 
tapo ir tapydamas džiaugia
si. Vejasi miražą, kurio ži
no, kad niekad nepavys. Jis 
nevaizduoja tiksliai tai, ką 
mato, bet tai ką matydamas 
jaučia. Gamtą ir pasaulį jis 
mato jdaug subtiliau, negu 
kad jie yra vaizduojami mū
sų socialinių institucijų 
doktrinose. Jis naudoja įvai
riopą tapybos techniką; ak
rilinius, aliejinius dažus, 
pastelė, akvarelinių dažų 
techniką ant aliejinių dažų 
ir net abiejų kombinacijas. 
Jis džiaugiasi pilnu spalvų 
grožiu ar skęsta svajonėse 
ūkanotuose pilkų spalvų to
nuose. Jo vaizduotė yra iš
radinga ir jis naudojasi tur
tingai spalvine palete.

Nako paveiksluose muzi
kiniai ir optiniai elementai 
artimai rišasi. Jis tuos ele
mentus meistriškai sujun
gia.

Kokia yra prasmė tos 
idėjos, kurią Antanas Na
kas mėgina perduoti? Jo 
p a v e iksluose vaizdojamas 
pasaulis yra formų, jėgų ir 
spalvų besitęsias procesas.

Nako paveiksluose socia
linės žmogaus istorijos be
veik neatrandama. Todėl 
gali susidaryti įspūdis, kad 
Nakas, kaipo tapytojas, yra 
atsitiktinis svečias iš kitos 

Antanas Nakas Kleopatros šešėlyje. K. Kasakaičfo ir K. Izokai- 
čio nuotraukų montažas.

planetos, šitoks svečias ne
būtinai labiausiai domisi 
žmonių konkrečiais reika
lais. Moderniais laikais žmo
gus vis labiau dingsta iš 
paveikslų. Nako darbuose 
nėra dar visai dingęs: pas 
jį žmogaus vietoj pasirodo 
gyviai iš anapus (pagoniš
ka tautosaka). Charekte- 
ringai tai šen, tai ten pasi
kartoja žemesniųjų gyvių 
formos (medžiai, gyvuliai) 
ir idealios būtybės šviečiąs 
siluetas aukštai virš hori
zonto (Madona), žmogus 
nėra šio pasaulio centras. 
Jis valdomas jėgų, kurių jis 
nė nesupranta. Jis yra ne
reikšmingas galingų jėgų 
padaras. O žmogaus pastan
gos būti žmoniška būtybe 
telieka tik pretenzija. La
bai dažnai, kaip Nako pa
veikslų idėja mėgina pasa
kyti — žmogus egzistuoja 
lyg ant briaunos tarp gy
vulio ir demono. Pavyzdžiui, 
paveiksle "Mano draugas” 
šuo turi tokią atjaučiančią 
išraišką, kurią mes labai re
tai tepastebime žmonėse. 
P a v eiksluose "Demokrati
ja”, "Mortuos Voco”, "Bur
tai” gausi minia panašėja 
neapibudinamai gyvulių rū
šiai, besiaučiančiai godume 
ir pasitenkinime arba mūsų 
tautosakos fantastiškų per
sonažų pasirodymuose. Iš 
tikrųjų jie turėtų būti žmo
niški, tačiau nežinoma dva
sia įsibrovė į žmonių pasau
lį ir iškreipė jį.

Kokia yra primityvių jė
gų prasmė? Ar ji turi teisę 
ir galią pačiai žmogaus kū
rybai ? . Matomai, kad ne. 
Juk žmogaus kūryba yra 
pagrįsta laisve ir pati juda 
vaizduotės galia.

Paveiksluose "Dainos gi
mimas", "Dienos bėga", 
"Serbentą”, "Arioso”, "Miš
ko pasaka” (atrinkta jury 
komisijos Čiurlionio Galeri
jai), "Glioria”, "Kur akme
nėliai žydi”, "Rondeau”, 
"Eloa”, "Kitoj planetoj", 
"Crescendo", "Sapnas” ir 
eilėje kitų paveikslų at
spindi neišsemiamas pasą
monės gyvenimo pasaulis, 
kurio tik dalele sugeba me
nininkas mums atskleisti 
įkvėpti vaizdams gyvybę ir 
atskleisti žmogaus prigim
ties paslaptis.

Koks savotiškai mistiš
kas, kaip muzikos garsų, 
žaismas paveiksluose: ”Ne- 
gestis”, "Joninių naktį”, 
"Saulės žarstymas”, "Danse 
du Feu” (De Falla) "Tro- 
pismes”, "Svajonė”, "Toli
mas miestas”, "Sidabrą”, 
"Virpėjimas" ir "Arioso”.

Parodos proga buvo iš
leistas skoningai Onos 
Nakienės literatūriniai 
apipavidalintas katalogas.

I.icenzijuotą lietuvių Įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

kitur kainomis.

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

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

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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TEBEPROTESTUOJA DĖL LAIDOJIMO TVARKOS sa — be jokių įsisenėjų- Baltramaitis

Chicagos lietuvių Šv. 
Kazimiero katalikiškose 
kapinėse, įsteigtose 
prieš 65 metus, iškilo 
visai naujas nesusiprati
mas dėl laidojimo tvar
kos, kurią vykdo tų kapi
nių administratorius, 
Chicagos archidiocezi- 
jos paskirtas msgr. V. 
Černauskas.

Ta nauja laidojimo

tvarka nepatinka nei se
niesiems lietuviams ku
rie padėjo tas kapines 
įsteigti, nei naujiems 
ateiviams kurie nori bū
ti šiose kapinėse palai
doti, arba kurie savuo
sius laidoja.

Msgr. Cernauskonau
joviška tvarka tokia: mi
ręs žmogus atlydimas į 
kapinių koplyčią, joje

atlikus reikiamas pamal
das, karstas paliekamas 
koplyčioje, ir pasitaiko 
net keli kai kurią dieną.

Laidojimą atlieka ka
pinių darbininkai paim
dami iš koplyčios tuos 
karstus paprastu sunk
vežimiu, nuveždamiprie 
duobės, ten paeiliui einą 
duobkasiai nuo vienos 
duobės prie kitos, užka-

VALANDOS KASDIEN: MIESTE 9:30 RYTO IKI 9 VAL. VAK.;
SKYRIUOSE IKI 10 V. PENKTADIENI IR ŠEŠTADIENI IKI 11 VAL. VAK. 

MES DUODAM IR IšKEIčIAM EAGLE STAMl’S

(MAY'S BASEMENTS)

Prabangos dovanos 
Biudžetinėm kainom

Pilno ilgio rayon acetate 
su skirtingos spalvos ap
vadais. Spausdintos me
džiagos mėlynos ir vyno 
spalvos.

Stilius C

Skalbiami švelnaus rayon 
flanelio languotos, dry
žiuotos medžiagos. Taip
gi vatiniai Beacon chala
tai. šilti, skalbiami. At
versta apikakle.

Stilius B

Didele nulenkta apikakle, 
su kišeniais. Skalbiami. 
Mėlyni, tamsios vyno 
spalvos, pilno ilgio, pla
čiai sukirpti patogumui.
Maži, vidutiniai ir dideli 

šioje grupėje.
BASĖMENT MENS 

FURN1SH1NGS.
VISOSE 7 KRAUTUVĖSE

Prabangus kambary dė
vėti švarkas vatos cordu- 
roy arba rayon medžia
gos. Raudonos, mėlynos, 
burgundy spalvos. At
versta apikakle.

Čia neparodomi 
pilno ilgio 

vatiniai 
Corduroy chalatai

.99

Vyrams 
Dovanoms
Chalatai
Žemomis 3 
Grupiu kainomis

Stilius A

9"

šių tradicijų, kurios pap
rastai atliekama prie 
duobės susirinkus paly- 
dėtojams.

Protestuotojai sako, 
taip žmonės nuvežami į 
į duobę "lyg kokios iš
matos".

Šitaip laidojant, aišku, 
kapinių administracijai 
atsieina daug pigiau kiek 
tai liečia kapinių admi
nistravimo reikalus.

Kai msgr. Černauskas 
aiškinasi kad toks pa
tvarkymas esąs kardi
nolo, protestuotojai kar
dinolui pareiškė, kad ad
ministratoriaus vykdo
ma laidojimo tvarka kem 
kia lietuvių katalikų ge
riems santykiams su ar- 
chidiocezija. Jie mano, 
kad tą tvarką įvedė pats 
msgr. Černauskas. Ren
giamuose protesto susi
rinkimuose, kaip pav. 
lapkr. 10 d. Ford City 
salėje, kur dalyvavo 
apie 2,000 lietuvių, nutar
ta reikalauti, kad kardi
nolas pašalintų msgr. 
Černauską iš administra
toriaus pareigų ir paskir. 
tų kitą.

Msgr. Černauskas iš 
savo pusės įtaria trukš- 
madariais naujuosius 
ateivius, nors ta jo tvar
ka nepasitenkinę ir anks
tyvieji ateiviai, kurie 
Chicagoje gyvena 50 me
tų ir daugiau, arba Chi
cagoje gimę.

Lietuvių komitetui ka
pinių byloje vadovauja 
Algis Regis. Komiteto 
nariai sako, msgr. Čer
nauskas nesiskaityda
mas su parapijiečių rei
kalavimais, tos savo 
įvestos laidojimo tvar
kos kaltę suverčiąs dio- 
cezijai.

Plačiau apie tą reika
lą rašo ir amerikietiški 
laikraščiai. (r)

su ponia, 
Stanley Balzekas jr„ Jo 
nas Montvila ir keli lie

tuviai studentai. Simpo
ziumą klausė 150 asme-

Be žodžių...

tp

c

c

AMERIKOS LIETUVIŲ 
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!

PALIETĖ LIETUVIU, 
UKRAINIEČIŲ IR 
GUDŲ KLAUSIMĄ

Loyolos universiteto 
politinių mokslų sky
rius, bendradarbiauda
mas su Amerikos Lietu
vių Taryba ir ukrainie
čių profesionalų organi
zacija Chicagoj surengė 
simpoziumą tema "Ano- 
ther revolution in Rus- 
sia".

Simpoziume buvo pa
liestas lietuvių, ukrai
niečių ir gudų tautinio 
susipratimo ir grės
mės tautiniam išnaiki
nimui klausimas Sovieti
nėje imperijoje. Simpo
ziumas suorganizuotas 
Loyolos u-to profeso
riaus Dr. Vasyl Markus. 
Simpoziume paskaitas 
skaitė prof. Dr. Vytautas 
S. Vardys, tema "The 
birth and grovvth of Mo- 
dern Lithuanian Nat- 
ion", prof. Dr. Ivan L. 
Rudnycky — "Soviet Uk- 
raine from a fifty-year 
perspective, Jan Zaprud 
nik - Belorusia's road 
in shaping her political 
nationhood". Komen
tatoriais buvo: Dr. Ed- 
win H. Drane, Dr. Ro
bert S. Sulivant ir Dr. 
Vasyl Markus. Atski
roms simpoziumo se
sijoms vadovavo: Dr. 
Francis Schwarzenberg, 
Dr. Vasyl Markus ir Dr. 
Vytautas Vardys.

Visose simpoziumo se
sijose dalyvavo dr. Pet
ras Daužvardis, Jonas 
Jasaitis ir dr. Jonas Va
laitis. Taip pat į simpo
ziumą buvo atsilankę 
kun. dr. J. Prunskis, 
kun. Vyt. Bagdonavičius,

Main Office: $,M" ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamųotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
DARYS PRANEŠIMĄ 
APIE VLIKO SEIMĄ
Sekmadienį, gruodžio 22, 

tuoj po lietuviškų pamaldų, 
Lietuvių salėje apatiniame 
kambary, įvyks susirinki
mas, LKD centro komiteto 
pirmininkas A. Kasiulaitis, 
LVL centro komiteto pirmi
ninkas J. Daugėla ir LKD 

LINKSMU ŠVENTŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1969 METŲ!

Sveikinu šių švenčių proga savo ar

timuosius Clevelande ir kitur. Visus 

Clevelando lietuvius visuomenės dar

buotojus, lietuviškų reikalų rėmėjus, 

linkėdamas ir toliau bendrai dirbti lie

tuvybės reikalais.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMU KALĖDŲ!
<• c

ir
NAUJŲ METŲ 

proga sveikinu savo draugus ir 
paž|stamus

Jonas Urbšaitis
Cleveland

NAUJUJV METŲ SUTIKIMO 

BALIUS 
Rengiamas LB I-os ir II-os

APYLINKIŲ VALDYBŲ

GRUODŽIO 31 D.
PRADŽIA 8:30 VAL. VAK. 

Naujosios parapijos viršut. salėje. 

Kviečiame Apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti.

Stalai 10 asm. (bus vietos ir pavieniai 
įsigijusiems kvietimus).

Asm. 10 dol. — jaunimui 5 dol.

Gera muzika, gardūs valgymai, šampanas ir 
kt. gėrimai. Kvietimus užsakyti iš anksto pas 

valdybų narius.

UŽBAIGA 2 V. R.

centro komiteto tarybos vi
cepirmininkas P. Razgaitis 
darys pranešimą apie New 
Yorke vykusį VLIKo seimą. 
Po pranešimų bus paklausi
mai ir diskusijos.

Susirinkimą rengia ir 
kviečia LKD Clevelando 
skyriaus valdyba.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
Penktadienį, gruodžio 20, 

8 vai. vak., St. Stanislaus 
Gym, 6615 Forman Avenue 
įvyks krepšinio rungtynės, 
tarp Meksikos olimpiadoje 
dalyvavusių Čekoslovakijos 
Slavia VS krepšinio žaidėjų 
ir Cleveland Statė Universi
teto vyrų.

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

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

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

19 69
SAUSIO 5 D. Sv. Kazimiero 

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

SAUSIO 11 D. Neringos tunto 
iškilminga sueiga.

SAUSIO 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.

HELP WANTED MALĖ
MOLDERS, COREMAKERS, LABOR- 
LRS, at gray iron foundry e9tablished 
1920. New contract offers substantial 
wage increases, company paid insur- 
ance and improved pension. Plant- 
wide incentive. Apply in person, 
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY, 
330 2nd Si., Milan, Mich. 48160.

(118-2)

MOLDERS, COREMAKERS, LABOR - 
ERS ai gray iron foundry eslablished 
1920. New contract offers substantial 
wage increases, company paid insur- 
ance and improved pension. Plant- 
wide incentive. Apply in person. 
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY. 
Milan, Michigan 48160. (115-124)

Brangūs tautiečiai,

JAV Lietuvių Bendruomenės Clevelando 1-os ir II-os 
Apylinkių Valdybos sveikiname Jus Kalėdų Švenčių pro
ga linkėdami lietuviškoje ir broliškoje nuotaikoje jas pra
leisti. Prie šventų Kūčių stalo prisiminkime mūsų seses ir 
brolius ištremtus iš tėvynės žiauriam likimui. Prisiminki
me ir mūsų didvyrių, žuvusių dėl tėvynės laisvės nuo žiau
raus tėvynės okupanto.

Naujuose 1 969 Metuose linkime laimės ir dar didesnio 
ryžto bei darbo kovoje dėl tėvynės Lietuvos laisvės.

I-O8 ir II-os Apyl. Valdybos

FIXTURE BUILDERS 
(STEEL) 

BRIDGEPORT 
0PERAT0R

LATHE OPERATOR
Muši be experienced. Excellent pay. 
uood fringe benefits, many hours of 
vvork. Phone 313-468-2641. (122-1)

ELECTRICIANS 
MACHINE TOOL 

F.XPERIF.NCF.D JOURNEYMAN 
Apply in person. J. 1. C. Machine Tool 
Electricians, 17216 W. McNichois Rd. 
or call 313-723-0860 or 313-273-1954. 
Detroit, Mich. (122- 124)

WANTED IST CLASS
DIE MAKERS

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

CASS MACHINE CO.
691 Antoinette
Detroit, Mich. (N27

(120-1)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MACHINE BURNERS 
FITTERS 

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

BETHLEHEM STEEL CORR.
Buffalo Tank Division,

13 461 Huron River Dr.,
Romulus, Mich- 

"Equal Opportunity Employer in the 
Plans for Progresą Program".

(119-125)

MOLDERS 
MELTERS 

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

83 I E. Lewiston
Ferndale, Mich.

313 — 542-9600
(118-1)

WANTED IST CLASS 
AUTOMAT1C Operalors for Acme, 
New Britain, W&S and B8cS, Vertical 
Lathe Operalors, Vertical Mill Oper- 
ators, Centerless Grinder Operalors, 
W&S Hand Scrcw Operalors. Open- 
ings.
Mušt be able to sėt up. Work from 
Blue Prints and Close Tolerance, on 
Ist and 2nd shifts.
Steady work. Overtime and fringe 
benefits.

WELDALOY PRODUCTS
II551 Stephens Drive

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

MACHINE SĖT UP MAN 
Vlust have experience on New Britain 
chuckers. Steady vvork, generous 
fringe-benefit/* including profit shar- 
ing.

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

313 — WE 3-8/50
(118-124)

GRINDER HAND
For tool room vvork. Experience nec- 
essary in O. D., 1. D., and surface 
grinding. Permanent posilion working 
days. 55’._»-hour vveek. Excellent ben
efits "and vvorking conditions.’ 

BURNS AUTOMATIC 
Roseville, Mich.

313 PR 8-8000
(118-124)

DR. SON JA and FRANK TOPLAK 
Dental Office and Laboratory at 

6420 St. Clair Avė.
wish all their Lithuanian patients a 

MERRY CHRISTMAS and 
HAPPY NEW YEAR

Phone:361-1970

AUKOS DIRVAI
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

V. Miškinis, Toronto.........2.00
A. Grinius, Detroit ..... 2.00
V. Graužinis, Chicago....... 5.00
R. Sldrys, Streator............10.00
J. Czerekavičlus,

E. Chicago ................ 3.00
P. Kudukis, Cleveland..... 2.00
A. Mllaknls, Chicago.......3.00
K, Daugvydas, Detroit .... 2.00
V. Numgaudas, Chicago ... 5.00 
J. Dačys, Dorchester ...... 7.00
P. Drablšius, Cleveland .. 2.00 
J. Kazitėnas, Kenosha .... 2.00 
A. Welsberker,

Melbourne Beach ....... 5,00
F. Navickas, Cleveland .... 2.00
J. Laurinaitis, Panama .... 5.00
A. Gilvydls, Detroit......... 2.00
V. Slavinskas, Montlcello 7.00 
X.Y., Chicago ................... 7.00
F. Globich, Harrison.......2.00
V. Vileišis, Milford......... 1.00
K. Kasakaitls, Chicago .... 2.00
P. šliteris, VVaukegan.......2.00
J. Matulevičius, Worcester 6.00 
V. Vaičiūnas, Detroit.......5.00
J. Dalbokas, L.A............... 2.00
K. Rožanskas, Chicago .... 7.00
J. Rugienius, Detroit.......3.00
V. Karpslys, San Mateo ... 2.00 
A. Juozaitis, Cleveland ... 5.00 
J. Žemaitis, Cleveland .... 2.00 
J. Jakštas, Cleveland.......2.00

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

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

Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 
skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1969 
metų linkėjimus siunčia

REINECKER'S
SOWINSKI BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER. savininkai

8120 Sowinski Avė. EX 1-5610

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 1969 metų!

SUPERIOR 
SAVI N G S

AND LOAN ASSOC1ATION

T H R E E C O N V E N I E N T L O C A T I O N S

798 EAST 185th STREET 6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 481-8552 Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Metai be Dr. Antano Rudoko

• Dail. Antanas Vaikšno
ras šiam kalėdiniam nume
riui be atlyginimo sukūrė 
spalvotą iliustraciją, pir
mam puslapiui, už ką Dirva 
nuoširdžiai dėkoja.

A. Vaikšnoras, kurio tė
vai kilę iš Lietuvos, gimė ir 
mokslus baigė Clevelande. 
Savo meno darbais jis yra 
prasimušęs j pirmaujančių 
JAV dailininkų eiles. Jo kū
rinių yra JAV meno muzie
juose ir yra laimėjęs eilę 
premijų, šiuo metu jis Cle
velande vadovauja vienai 
stambiai pramoninės dailės 
projektavimo įstaigai. Ne
seniai Clevelande jis turėjo 
dvi savo darbų parodas, ku
rios amerikiečių spaudoje 
susilaukė plataus atgarsio.

Nuo pat jaunystės A. 
Vaikšnoras palaiko ryšius 
su lietuviais. Bendrauja su 
lietuviais dailininkais ir yra 
didelis Dirvos bičiulis ir rė
mėjas.

• III Tautinių šokių šven
tės komitetas praneša, kad, 
nežiūrint pakartotinų pra
šymų, dar nėra kai kurios 
šokių grupės atsiskaičiusios 
ir sutvarkiusios savo sąs
kaitas su komitetu. Todėl 
komitetas prašo visas tas 
tautinių šokių grupes, ku
rios dar neatsiskaitė su ko
mitetu, iki gruodžio 20 d. 
prisiųsti reikalingas sąskai
tas komitetui. Po šios datos 
komitetas laikys, kad ta šo
kių grupė, kuri neprisiuntė 
sąskaitų už kelionę, laisvu 
noru atsisako jai priklau
sančio atlyginimo.

Komitetas šiuo metu ren
gia apyskaitą, ir kai ji bus 
visiškai baigta, bus perduo
ta LB Revizijos komisijos 
patikrinimui ir po to pa
skelbta visuomenės žiniai.

• Alf. Pimpė, gyv. Chica
goje, Vilties Draugijai at
siuntė 10 dol. papildymui 
savo įnašų. Už paramą nuo
širdžiai dėkojame.

• Elena Vizgirdienė Ka
lėdų ir N. Metų švenčių pro
ga maloniai sveikina savo

PADĖKA
Mūsų mylimam ir brangiam vyrui, tėvui ir uošviui 

A. A. JERONIMUI IGNATONIUI mirus, gilių padėkų 
reiškiame kunigui klebonui Abromaičiui, kunigui Stasiui 
ir kunigui Juršėnui už gedulingas šv. Mišias. Labai ačiū 
kunigui Stasiui už sukalbėtų rožančių koplyčioje, pamoks
lų bei palydėjimų į kapines. Ačiū kunigui Lechavičiui už 
maldas bažnyčioje, kunigui Sugintui už karsto ir duobės 
pašventinimų. Dėkojame Dainavos Ansambliui ir ponui 
Armonui už giesmes bažnyčioje. Širdingai dėkojame kars
to nešėjams. Dėkojame Vyskupui Vincentui Brizgiui, Lie
tuvos Generaliniam konsului ponui Daužvardžiui su ponia 
atsilankiusiems koplyčioje, širdingai dėkojame draugams, 
pažįstamiems lankiusiems velionį koplyčioje ir dalyvavu
siems laidotuvėse. Ypatingas ačiū dr. Raulinaitienei labai 
padėjusiai mums mūsų liūdesio valandose. Taip pat ačiū 
dr. Mironaitei, ponui A. Kašubai, ponams Butikams už pa
rodytų nuoširdumų. Didelis ačiū Lietuvių Bendruomenės 
Marųuette Parko Apylinkei suruošusiai atsisveikinimo 
akademijų ir jų pravedusiam ponui J. Jasaičiui. Labai ačiū 
už atsisveikinimų su velioniu koplyčioje Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Centro Valdybos Pirmininkui ponui B. 
Nainiui, ponui A. Baronui, poniai G. Tulauskaitei-Babraus- 
kienei, ponui J. Tamuliui, ponui A. Gulbinskui, ponui J. 
Masilioniui, ponui J. Paštukui. Ačiū visiems už užprašytas 
šv. Mišias, maldas, gėles, aukas ir užuojautas. Dėkojame 
laidotuvių Direktoriui ponui Evans už rūpestingų patar
navimų.

Nuliūdę žmona, sūnūs, marti, giminės

DIPLOMATIJOS 
ŠEFAS DĖKOJA

Būdami šį rudenį Jung 
tinėse Amerikos Vals
tybėse, mudu su žmona 
patyrėme iš lietuvių vi
suomenės labai daug nuo
širdaus palankumo. Jis 
buvo juo įspūdingesnis, 
kad tiek organizacijos 
ir spauda, tiek atskiri 
asmenys teikėsi pami
nėti geru žodžiu mano 
70 metų ir 50 tarnybos 
Lietuvai sukaktį. Mūsų 
gausūs kontaktai su įvai
rių pažiūrų, senos ir jau 
nos kartos žmonėmis bu 
vo mums didžiai naudin 
gi ir malonūs. O svar
biausia — jie sudarė 
mums progą arčiau su
sipažinti su . Amerikos 
lietuvių visuomenės gy 
venimu, kuriame visada 
yra ryškus pasiryžimas 
rūpintis lietuvių tautos 
likimu ir laisvės atsta
tymu.

Negalėdami padėkoti 
atskirai kiekvienam, kas 
savo palankumu ar sve
tingumu yra padaręs šią 
mūsų kelionę neužmirš
tamu mums įvykiu, mu
du su žmona prašome vi 
sus šiuo keliu priimti 
mūsų giliausią padėką 
kartu su geriausiais Ka
lėdų švenčių ir naujųjų 
metų linkėjimais.

Stasys Lozoraitis

gimines ir pažįstamus. Vie
toj kalėdinių atvirukų E. 
Vizgirdienė paaukojo Lie
tuvių žurnalistų Sąjungos 
steigiamam savišalpos fon
dui 50 dolerių.

• laisvojo pasaulio latvių 
o r g a n i žarijų federacija, 
įvertindama Lietuvos Gar
bės Konsulą adv. A. O. 
Shallną, Bostone, Latvijos 
nepriklausomybės 50 m. su
kakties proga apdovanojo 
sidabriniu ”Latvia pro me- 
rito” medaliu, kuris buvo 
įteiktas lapkričio 17 — Ho- 
rol Somerset, Bostone — 
Latvijos nepriklausomybės 
sukakties iškilmėse. Ta pa
čia proga medaliai buvo 
įteikti Ervvin D. Canham, 
’ Christian Science Monitor” 
vyr. redaktoriui, ir Endel 
Kalam, muzikaliniam direk
toriui — Baltijos Koncertų.

• Dail. žibuntas Mikšys, 
nuolatos gyvenąs Paryžiu
je, šiomis dienomis lankėsi 
Chicagoje, kur dalyvavo 
Teatro festivalyje ir pralei
do daug darbo valandų kar
tu su Vytautu Saulium są-

1967 m. gruodžio 18 d. 
Chicagoje žaibo greitu
mu pasklido žinia, kad su 
šiuo pasauliu atsiskyrė 
Amerikoje gimęs lietu
vis optometristas dr. A. 
Rudokas. Daugelis neno
rėjo tam patikėti, nes 
dar buvo pačioje jaunys
tėje, pačiame žydėjimo 
amžiuje. Visuomet gerai 
atrodė, geroje nuotai
koje su gražia šypsena. 
Sakoma, kad žmogus 
gimsta tam, kad mirtų. 
Tik didžiai apgailestau
tinas dalykas yra tame, 
kad nesulaukę dar pusės 
amžiaus iškeliauja į aną 
nežinomą pasaulį, tuo 
tarpu, kai šioje žemėje 
labai reikalingi. Tokia 
jau Apvaizdos valia ir 
tam nėra jokių galimybių 
atsispirti. Kiekvienas 
esame dulkė ir į ją pa
virsime.

Dr. A. Rudoko jaunys
tė nebuvo rožėmis klota. 
Turėjo pats užsidirbti 
duonos kąsnį ir kartu 
siekti mokslo, kad atei
tyje pasidaryti lengvesnį 
pragyvenimą ir būti nau
dingesnių kitiems. Dar
bas fabrike nepadaro

ryšyje su Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos Statuto 
išleidimu. V. Saulius atlie
ka technišką klišių paruoši
mo darbą su Statutu, kuris 
žada išvysti dienos šviesą 
dar 1969 metų ankstyvą va
sarą.

Dail. ž. Mikšys yra teisi
ninkės Jonės Deveikės, 1965 
metais mirusios Paryžiuje, 
tęstame nto vykdytojas. 
Kartu su teisės istoriku 
grafu Aleksandru Plateriu, 
nuolatos gyvenančiu Wash- 
ingtone žibuntas Mikšys 
užsimojęs išleisti pirmąją 
laidą 1529 metų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikšt i j o s 
Statutą, dar tebeveikusį šį 
šimtmetį Ukrainoje ir Gu
dijoje. Statutas originaliai 
buvo išleistas trijose laido
se senoje slavų kalboje. Dr. 
P. Jonikas prižiūri leidinio 
lietuvių kalba.

ž. Mikšys grįžta Paryžiun 
tuoj po Kalėdų.

KORP! NEO-LITHUANIA 
CHICAGOJE 

PRANEŠIMAS
Korp! Neo-Lithuania Chi- 

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

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

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje, Valdyba 

(Sk.)

PAIEŠKOMAS
Mes žemiau pasirašę, pa

tikrinę pagal turimą adre
są : 7204 So. Albany Avė., 
Chicago, III. 60629 ir neradę 
kolegos Edvino Balcerio, 
nusprendėme per Dirvos 
laikraštį jo paieškoti. Mūsų 
turimomis žiniomis jis yra 
išvykęs prie Ramiojo Van
denyno krantų. Kas skaitys 
šį skelbimą ir tikrai pateiks 
dabartinį autentišką kol. E. 
Balcerio adresą būsime la
bili dėkingi.

Ignas Andrašiūnas, 
Dr. Jonas Montvila ir 

Petras Vėbra
(Sk.)

žmogaus laimingu ir ba- 
gotu, o tik kuprotu. Su 
dideliu ryžtu irpasišven' 
timu baigė Illinois Col- 
lege of Optometry, kuris 
suteikė daktaro laipsnį 
ir teisę verstis prakti
ka. Iki to laiko Chicagos 
lietuviška visuomenė ne
turėjo tos specialybės 
žmogaus, kuris galėtų 
jiems patarnauti savą
ja lietuvių kalba.

Dr. A. Rudokas, kaip 
žmogus buvo jautrios sie
los, teisus ir humaniš
kas. Savo siela, savo vi
diniu gyvenimu buvo tik
ras krikščionis, gi tėvy
nės meilės vedinas dar 
jaunystėje įsijungė į tau - 
tininkų eiles, kuriose ak
tyviai dalyvavo iki mir
ties. Dr. Antanas visuo
met kartodavo, kad re- 
miąs visas tas organi
zacijas, kurios jo supra
timu dirba naudingą dar
bą ir rūpinasi jo tėvų, 
taigi ir jo krašto t.y. 
Lietuvos iš okupanto ru
so išlaisvinimu. Kai 1940 
m. Sovietų S-ga karinė
mis jėgomis okupavo Lie
tuvą, tai a.a. Antanas 
tais metais Chicagoje 
sukvietė apie 20 asme
nų pasitarimą, kuriame 
buvo aptarta ir įsteigta 
Jaunosios Lietuvos orga
nizacija — "Jaunoji Lie
tuva". Ilgus metus šiai 
organizacijai vadovavo. 
Kartą paklaustas, kodėl 
šiai organizacijai buvo 
parinktas toks vardas jis 
paaiškino: — šis pavadi
nimas buvo parinktas dėl 
to, nes šios organizaci
jos branduolį sudarė čia 
gimę ir atvykę iš Lietu
vos jaunesniosios kar
tos lietuviai. Beto šis pa
vadinimas tautiniu požiū
riu buvo gana skambus 
ir patrauklus — Jaunoji 
Lietuva". Taip pat buvo 
įdomu sužinoti, kokia bu
vo šios kilnios organi
zacijos paskirtis, veiki
mo kryptis. Antanas aiš
kino: — Buvo grynai tau
tinė. Šaukti susirinki
mus, rengti išvažiavi
mus, parengimus. Visur 
vartoti gimtąją lietuvių 
kalbą. Susirinkimuose, 
pobūviuose skambėdavo 
lietuviška daina. Tokia 
organizacijos veikla stip
rino lietuvybės išlaiky
mą. Jaunoji Lietuva rė
mė lietuvišką veiklą ir 
spaudą. Turėjome gra
žią biblioteką. Laikui bė
gant viskas pasikeitė. 
Dauguma narių apleido 
Chicagą, o svarbiausia 
jos steigėjas ir ilgame
tis pirmininkas iškelia
vo į aną pasaulį. Taip 
šios gražios lietuviškos 
organizacijos veikla ir 
sustojo. Gaila.

Dr. A. Rudoko veikla 
nesiribojo vien tik šioje 
organizacijoje. Mes jį 
matėme Margučio Štabo 
veikloje. Lietuvai Vaduo
ti Sąjungoje, Amerikos 
Lietuvių Tautinėje S-go- 
je, Amerikos Lietuvių 
Taryboje, Kolumbo Vy-

NAUJI METAI — LIETUVIŲ ŠVIETIMO 
IR ŠEIMOS METAI

Baigiasi Jubiliejiniai Laisvės Kovos Metai. 
Esame juos atžymėję įvairiais kultūriniais, politi
niais ir visuomeniniais įvykiais, kurie kaskart vis 
ryškiau iškelia vieningos tautinės minties bei pa
stangų reikšmę ir būtinybę bendruomeninės idėjos 
plėtojime ir išlaikyme. Nežinome kiek mūsų visų 
bendros pastangos priartino mus prie tautos lais
vės, tačiau turime būti patenkinti gražiais bendro 
darbo vaisiais.

Pirmasis lietuvių bendruomenės uždavinys 
yra lietuvybės išlaikymas šioje svetimoje šalyje. 
Visiškai tad natūralu, kad ateinantieji 1969 metai, 
PLB yra atžymimi Lietuvių švietimo ir šeimos 
Metais.

Jei 1968 Laisvės Kovos Metai buvo visų bend
rų pastangų ir darbo metai, tai 1969 metai turėtų 
būti lituanistinės mokyklos mokytojo pasiaukoji
mo ir kiekvienos lietuviškos šeimos kieto ryžto ir 
pastangų vaisius.

Tačiau ir lietuviškos šeimos bei lituanistinės 
mokyklos ugdymas, puoselėjimas bei stiprinimas 
turi būti mūsų visų pastangų, rūpesčio ir darbo 
vaisius.

Baigdami Jubiliejinius Kovos Metus ir pra
dėdami naują laikotarpį tautinio auklėjimo bei lie
tuviškos šeimos stiprinimo ženkle, neturime pa
miršti bendrų pastangų svarbos. JAV LB Centro 
valdyba yra tikra susilauksianti vieningos para
mos ir ryžtingų pastangų iš lietuviškosios visuo
menės ir ateinančiais 1969 Lietuvių švietimo ir 
Šeimos Metais.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CENTRO VALDYBA

Bronius Nainys, kun. Jonas Borevičius, S. J., 
Valdas Adamkus, Stasys Džiugas, Kostas 
Dočkus, Anatolijus Kairys, Jonas Kavaliūnas, 
Petras Petrušaitis, Antanas šantaras, Dalia 

Tallat-Kelpšaitė ir Povilas žumbakis.

Visiems A. L.T. S-gos Chicago 
skyriaus nariams, gyvenantiems 

Chicagoje ir už jos ribų, 
GIEDRIŲ ŠV KALĖDŲ, 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1969 METŲ!
A.L.T. S-gos Chicago skyriaus 

VALDYBA

Mielus Bičiulius ir vilos Audrone

Cape Cod svečius-vasaroto jus sveiki

name su Kalėdų Šventėmis ir linkime

laimingų Naujųjų I 969 Metų.

Marij’a ir Eduardas 
Jansonai

čiuose, Balfe, Vilties D- 
jos narys ir t.t. Korp! 
Neo-Lithuania, įvertin
dama jo tautinę-visuome
ninę veiklą išrinko gar
bės filisteriu.

Mums, naujosios kar
tos ateiviams, buvo taip 
pat džiugu ir malonu, kad 
čia gimęs - augęs ir 
mokslą baigęs jaunas lie
tuvis turėjo įsigijęs spe
cialybę ir tuo būdu pa
dėdavo saviesiems leng
viau susitvarkyti turi
mus su akiniais nesklan
dumus besikalbant gra
žia lietuvių kalba.

Taigi lygiai metai su
ėjo, kaip mes jau nebe
turime dr. A. Rudoko sa
vųjų tarpe. Jo kasdieni
niuose darbuose, tauti
nėje veikloje ir namuo
se yra tuščia ir nyku. 
Jis tapo nelaiku palauž
tu ąžuolu. Ir taip diena 
iš dienos eina, sukasi gy
venimo ratas rikiuoda
mas paskirų žmonių bei 
tautų gyvenimą.

J. Jurevičius

MUZIEJAUS RETENYBĖ!
Paskutiniai prisiminimai 

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

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

Visi padėkime 
LIETUVOS KANKINIŲ 

VARDĄ ĮAMŽINTI 
paminklinėje lietuvių 
koplyčioje šv. Petro 
bazilikoje Romoje.

Laiko jau ne daug. 
Neatidėliokite įrašyti 

save ir savuosius 
koplyčios kūrėjų 

tarpe.
Aukoms adresas:

LITHUANIAN 
MARTYRS’ 

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



DIRVA
ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PRIGESĘ KALĖDŲ
ŽIBURIAI STEFANIJA RUKIENĖ

Mūsų tauta yra giliai 
tikinti jau nuo žilos se
novės. Lietuvis, prislėg
tas vargų ir nelaimių, 
visada ieško pagalbos 
prie Aukščiausiojo kojų 
suklupęs. Kalėdas lietu
viai švenčia nuo krikščio
nybės Lietuvon įvedimo. 
Juk Kristaus gimimas 
tai ne paprastas įvykis. 
Kalėdų naktį ir gyvulė
liai šnekasi. Tą naktį at
siveria dangaus skliau
tai, ir juose pasirodo pul
kai angelų, giedančių: 
"Garbė Dievui aukštybė
se ir ramybė žemėje ge
ros valios žmonėms". 
Bet dabar pavergtoje mū' 
sų tėvynėje nėra ramy
bės ir taikos, nes ją su
drumstė svetimieji. 
Apie Ariogalą, Skuodą ir 
Rokiškį ir dabar teisia
mi ir šaudomi mūsų bro
liai. Nors jau seniai nu
tilo laisvės kovos gink
lų žvangėjimas, bet dar 
ir dabar tėvynės laukų 
pusnynus raudonu purpu-* 
ru nudažė nekaltai pra
lietas buvusių partizanų 
kraujas. Mūsų tautos 
laisvės kovų šventoji ug
nis laikinai prigesusi, 
bet atėjus lemiamai va
landai vėl skaidriai su
žaižaruos Nemuno slė
niuose ir Vilniaus kalne
liuose.

Tarybinė valdžia pa
naikino Lietuvoje visas 
religines šventes. Prieš 
šventes dar labiau puo
lamas tikėjimas. Kalėdų 
proga katalikų religija 
puolama sustiprintai. 
Per radiją ir mokyklose 
skaitomos antireliginės 
paskaitos. Kalėdų me
tu pasieniais daugiau šni
pelių slampinėja. Reikia 
gi sužinoti, kas iš moky
tojų, mokinių, valstybės 
tarnautojų ir darbininkų 
valgė Kačių vakarienę ir 
šventė Kalėdas.

V. Raulinaičio piešinys

Kūčios mūsų tautoje 
yra tradicinė šeimos 
šventė. Visi šeimos na
riai, plačiai išklydę po 
margąjį svietą, stengia
si suvažiuoti Kūčioms 
pas savo senąją mamą. 
Laukia žmonės Kalėdų, 
laukia vaikai Kalėdų eg
lutės ir senelio su dova
nomis.

Mūsų tautos atgimimo 
dainius Maironis posma
vo:
"Neša vargo užmiršimą 
Kūčių vakaras brangus, 
Žemei skelbia atpirkimą 
Įsikūnijęs dangus".

Poetas troško, kad 
Kristui gimus išnyktų 
mūsų tėvynėje vargas ir 
skurdas, kad lietuvis sa
vajam batų ne priešas ir 
išdavikas bet tikras bro
lis. Laisvės laikais po
eto norai virto realybe. 
Bet dabar Lietuvoje var
gelis ir priespauda bu
joja, šakoja ir lapoja. 
Dažnas lietuvis parsida
vęs svetimiesiems, eina 
savosios tautos budelio 
pareigas ir keliaklūps- 
čiauja prieš Lietuvos 
okupantus.

Visais laikais Kačių 
vakarą Lietuvoje buvo 
jaučiama pakili nuotai
ka. Kūčiose lietuvio so
dybos vartai buvo atkili 
visiems pakeleiviams ir 
vargšams. Prie Kūčių 
stalo atsirasdavo vietos 
ir nepažįstamam praei
viui ir čia svetimasis 
pasijusdavo tos pačios 
šeimos nariu. Kaimy
nai pasidalindavo turi
mais maisto ištekliais. 
Tą patvirtina ir viena 
sena mūsų tautos dai
na:

"Nebūk šykštus, bičiuo- 
lėli,

Kūčių vakarėlį,
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ANTROJI DALIS

Atnešk medaus po stik
linę

Savo kaimynėliam".

Ir Aukštaitijoje dainos 
patarimo buvo paisoma. 
Kiekvienas bitininkas Kū- 
Čiose apdalindavo savo 
kaimynus medumi. Buvo 
šnekama, kad kas prasi
žengs šiam papročiui, 
tam nesiseks bitininka- 
vimas. Išmirs bitelės 
pas šykštuolį šeiminin
ką.

Lietuviai ir vergauda
mi turi tradicinį Kūčių 
stalą, nors kiek sunkiau 
būna su jo paruošimu. 
Krautuvėse negausi sil
kių ir aliejaus, nes tyčia 
Kūčioms artinantis šios 
prekės paslepiamos san< 
dėliuose. Įveikdamos 
sunkumus lietuvės šei
mininkės apsukriai sugee 
ba paruošti turtingą Ka
čių vakarienę.

Bolševikai, paneigda
mi religines šventes ir 
mažindami Kalėdų reikš
mę, viską koncentruoja į 
Naujuosius Metus. [Nau
jųjų Metų sutikimą nukel
ta ir kalėdinė eglutė. Tą 
vakarą rusiškas Dieduš- 
ka Moroz vaikučius apda
lina dovanomis, o mūsų 
žilasis Kalėdų senelis 
savo gimtajame krašte 
yra beteisis ir turi slaps
tytis. Taip maskoliškai 
komunistinė Lietuvos ad< 
ministracija ilgainiui 
galvoja užpūsti kalėdi
nius ir mūsų tautos lais
vės žiburius. Rusijoje 
komunistams iš dalies 
jau ir pavyko tai pada
ryti.

Dabar Lietuvoje Kūčių 
vakarienė valgoma užsi
darius, net langus užsi- 
dangsčius ir tik su savo 
šeimos nariais arba jau 
labai patikimais priede
liais. Bijoma provakaci- 
jos ir išdavimo, nes pa
sieniais durplioja šune
liai.

Ir šiemet prie Kačių 
stalo Lietuvoje bus tuš
čių vietų. Juk beveik kas 
antra lietuvių šeima yra 
netekusi savo artimųjų. 
Dažnoje gryčioje prie 
Kūčių stalo sėdės tik se
na motina su palinkusiu 
nuo sunkios gyvenimo 
naštos tėvu, o trys kė
dės bus tuščios, nes vie
nas sūnelis už vandeny
nų, antrasis tolimoje 
šiaurėje, o pats jauna
sis ir mylimasis žaliam 
pušyne miega...

Tie lietuviai komunis
tai, kurie jais tapo iš rei
kalo, švenčia Kalėdas ir 
Kūčioms nuvažiuoja pas 
savo tėvus ar senelius. 
Nuvažiuoja ten, kur sve
timos akys nematys, šni
pelių ausys negirdės ir 
šilo kalaitė nesulos apie 
jų viešnagę.

Viena mano pažįstama 
mokytoja dirbo rusų mo
kykloje — dėstė lietuvių 
kalbą maskoliokams. 
Viena rusė mokytoj a pra
dėjo ją klausinėti, ar ji 
šiemet ruošianti Kūčias. 
Lietuvėj bijodama išda
vimo, pradėjo išsisuki-

B rolių Limbourg XV amžiuje pieštas miniatiūrinis paveikslas, iš kolekcijos "Les Tres 
Rlches Heures", kuris yra Clevelando Meno Muziejuje.

BALYS AUGINĄS

TAIKOS BALADĖ

PAŽIŪRĖKI pro seklyčios langą,
Koks kalėdinis dangus ramus —
Ir žvaigždes ir žydintį tą dangų
Atiduotum už senus tėvų namus------

Ir imi Kalėdų žvaigždę, tarsi rožę
Ir segi širdin ją pamaldžiai —
Krūtinėj suplaka taikos varpai:
— Širdie, skambėdama tu suvirpai
Kūčių vidurnakčio išvydus grožį,
Nutviskusį palaimintos ramybės atspindžiais------

Pažiūrėki pro seklyčios langą —
Plaukia mėnesio laivu taika------
Ir užgimęs Kūdikis tau tiesia ranką,
Ir žvaigždė Kalėdų, lyg Namų Dvasia šviesi 
Apkabina širdį--------- vėl tėvų pirkelėje esi---------

— Nubusk. Dangus palieka žemę----------
Tik mėnesienoj spindi šerkšnas ant šakos — 
Nulūžus vėliava taikos----------

nėti. Girdi, kam tos Ka
lėdos švęsti, jei tu ne
tiki. Tuomet vyresnioji 
sesuo jai atsakė: "Ne
svarbu, kad aš netikiu, 
bet "Ja pridu pažrat". 
Tai reiškia: aš ateisiu 
prisiryti. Norom neno
rom lietuvei mokytojai 
reikėjo aną rusę Kū
čioms pasikviesti. Žino
ma, ji su malonumu at
ėjo ir prisirijo, bet vai
šingos šeimininkės ne
išdavė.

Daug maskolių priva
žiavo mūsų tėvynėn pa
ryti. Godžiai ėda jie lie
tuvio prakaitu išaugintą 
duonelę. Daug Lietuvos 
duonutės išvežama "pla- 
čiojon tėvynėn", o šalies 
šeimininkams lieka tik 
pasturlakos ir badmiria- 
vimas.

Kalėdas Lietuvoje dar 
švenčia beveik visi lie
tuviai. Ši šventė yra pa

prasta darbo diena, to
dėl giliau tikintieji į baž
nyčią užbėga anksti ry

tą ir skuba tuojau į dar
bą.

(Nukelta į 10 psl.)

Lietuvi,
gyvenantį okupuotoje Lietuvoje ar 
išeivijoje, trankomą Sibiro vergijoje 
ar kalėjimo vienutėje; mielus Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio narius, o 
taip pat visus Lietuvos draugus, Ka
lėdų Švenčių ir Naujųjų Metų pro
gomis, sveikina

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba

T. Blinstrubas, B. Paplėniene, 
K. Pocius, V. Mažeika ir 

M. Valiukėnas
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Zl-------------------------
Elizabetho, N. J., prekybininkų sveikinimus 

surinko ir jais pasirūpino ALT S-gos Elzabetho 
skyraus veikėjas Stasys Lukoševičius.

Jam. talkinusiems prekybininkams ir Dirvos 
rėmėjui St. Lukoševičiui linkime sėkmės tolimes
niame darbe, linksmų Kalėdų švenčių ir šviesių 
Naujų Metų.

DIRVA

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus, gimines ir bičiulius 

bei Elizabeth’o lietuvius sveikina

LEOKADIJA MARTINKONIS- 
SOMERVILLE

301 Second St. 
Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO GIMINĖS, BIČIULIUS, VISUS 
KLIJENTUS IR ELIZABETH BEI APYLINKIŲ 

LIETUVIUS SVEIKINA

Edvardas ir Jane ŠIŠAI
GLOBĖ PARCEI, SERVICE savininkai

956 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. 
Tel. <201) 354-7608

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISUS SAVO KLIJENTUS, GIMINĖS, BIČIU
LIUS, LINDEN BEI APYLINKĖS LIETUVIUS VEIKINA

BUDRECKI FUNERAL HOME
Funeral Directors 486-2594
MICHAEL D. BUDRECKI
DOMINIC BUDRECKI
242 South Wood Avenue Linden, N. J.

ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 
SAVO BIČIULIUS, GIMINĖS IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

Petras ir Bronė LUKAI
531 Elizabeth Avė., Elizabeth. N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO BENDRADARBIUS, TARNAUTOJUS, 
ŠEIMININKUS BEI VISUS KLIJENTUS SVEIKINA 

LIETUVIŲ SVETAINĖS VADOVYBĖ

LITHUANIAN LIBERTY 
HALL, INC.

269-73 Second Street Elizabeth, N. J. 07206

DIRVA

V. Raullnaičio piešinys

PRIGESĘ KALĖDŲ 
ŽIBURIAI...

(Atkelta iš 9 psl.)
Liūdna darosi prisi

minus laisvės laikus. 
Lietuvos nepriklausomy
bės laikais ankstų Kalė
dų rytą po plačias apy
linkes galingai gaudė baž
nyčių varpai ir šaukė ti
kinčiuosius Piemenėlių 
mišioms. O minios žmo
nių plaukė vieškeliais, 
paprastais keleliais ir ta
kučiais į miestelius ir 
bažnytkaimius nusilenk
ti ką tik gimusiam Kūdi
kėliui ir jį pagarbinti.

Dabar Kalėdų rytą Lie
tuvoje nyku ir gūdžiai ty
lu. Tą rytą lietuvė senu
tė motina, kiutendama 
bažnyčion, aplanko komu
nistų nukankinto savo sū
naus kapą, o jos gailios 
ir skaidrios ašaros per
lais sustingsta kalėdinia
me šaltyje.

Po darbo dauguma lie
tuvių šeimų valgo kalė
dinę vakarienę, kuriai 
šeimininkės jau iš anks
to ruošėsi. Turi pyrago 
ir mėsos patiekų. Deg
tinės krautuvėse yra pa
kankamai, tik reikia tu
rėti pinigų. Tauriųjų gė
rimų be "blato" jau ne
gausi. Tortas retai he
matomas ant kalėdinio 
stalo. Jei kartais gauni 
nusipirkti keturkampį 
torto gabalėlį, tai jau la
bai gerai. Galima bus ir 
svečiui paduoti to skanu
myno gabalėlį. Kartais 
nueini konditerijos krau- 
tuvėn ir randi iškeptą di
delį bulvinį tarkainį. Nu*

siperki svarą, atsinešęs 
namo pasišildai: ir ska
nu, ir gerai, ir nevalia 
murmėti.

Taigi mūsų tėvų že
mėje dar švenčiamos 
Kalėdos. Vieni jas šven
čia gan kukliai ir pasi
tenkina tik tarkainiu, o 
kiti — triukšmingai, su 
svečiais ir šumniais gė
rimais.

Valgo lietuvis Kūčių 
vakarienę ir gyvena pri
siminimais. Prisimena 
brolius ir kaimynus, gy
venančius laisvajame pa* 
šaulyje, ir niekaip ne
gali pamiršti "senų ge
rųjų laikų". Skaito laik
raštį ir iš eilučių tarpe
lių spėlioja ateitį, krei
pia savo akis į laisvės 
šalį Ameriką ir laukia 
iš jos pagalbos, o jauni
mas klausosi, kokie ciu- 
ciukai ir kur loja.

Apkarto vergija ir vi
si laukia laisvės sau ir 
savai tautai.

O čia kaip matau ir 
girdžiu, jau ir buvę D.P. 
gerokai padykę. Dažnas 
skundžiasi, kad nėra iš 
ko paruošti švenčių sta
lą, o tas stalas lūžta nuo 
valgių įvairumo, tortų 
saldumynų ir išgėrimų. 
Ir ką gi nauja paruoši 
šventėms, jeigu čia kas
dien Kalėdos!

Nors prigesę Kalėdų 
žiburiai rusų pavergto
je mūsų tėvynėje, bet 
žvarbūs Kremliaus vė
jai dar jų neįstengia už
pūsti.

ELIZABETH’O, N. J. IR APYLINKIŲ 
LIETUVIUS SVEIKINU

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

1145 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.
Tel. 352-2166

SU ŠVENTĖMIS!
SAVO KLIJENTUS SVEIKINA

SOBEL FUEL SERVICE
ŠILDYMO ĮRENGIMAI • ŠILDYMUI ALYVA

• CENTRINIS ORO VĖSINIMAS

635 St. George Avė. Roselle, N. J. 07203
CH 5-6500 24 vai. patarnavimas

1968 m. gruodžio 20 d.

VISUS SKYRIAUS RĖMĖJUS, BIČIULIUS IR 
PRIJAUČIANČIUS, SVEIKINAME SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
IR LINKIME

LAIMINGŲ 1969 METŲ.
ALT S-gos Elizabetho 

15-tas skyrius

ELIZABETH’O (N. J.) LIETUVIŲ 
TAUPOMOSIOS IR SKOLINAMOSIOS 

BENDROVĖS VADOVYBĖ, 
savo esamus ir būsimus klijentus, o taip pat 

ir visus Elizabeth’o lietuvius, sveikina 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 

269-273 Second St. Elizabeth, N. J. 07206
Geromis išsimokėjimo sąlygomis duoda namų pirki
mui paskolas, o taupytojams moka 5Į4, metinį %.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS 

ELIZABETHO APYLINKĖS LIETUVIUS 

SVEIKINA

Dr. STASYS PETRAUSKAS ir šeima
158 Park PI., Elizabeth, N. J.

GERIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS 
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA VISIEMS GIMINĖMS, BIČIULIAMS BEI 
ELIZABETH APYLINKĖS LIETUVIAMS SIUNČIA

Adolfas BRAŽINSKAS ir šeima
151 Second St. Elizabeth, N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
ŠVENTĖMIS SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIS

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

KUDLA FLORIST
ELizabeth 3-3472 126 Third St., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

J. & B. GRAND STORES
Savininkai — J. LAGER

209-11 3rd St. Elizabeth, N. J.

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, SAVO 
BIČIULIUS, GIMINES IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

JAMES T. KIRK
COUNSELLOR AT LAW

Phone 352-5226 125 Broad Streel
Elizabeth, N. J. 07201

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS ELIZABETHO 

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. William F. Blažis su šeima

306 First Avė., Elizabeth, N. J., tel. 353-6304

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 
SAVO BIČIULIUS, GIMINES IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

JOHN PATRICK, Jr. su šeima
146 First St. Elizabeh ,N. J- 07206

V
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HUMORESKA

BLIZGUČIŲ EPIDEMIJA
Kai Parpalas grįžta iš 

darbo, visi kambariai 
prakvipę koldūnais. O 
virtuvėje sukaitusi žmo
nikė triūsiasi apie puo
dus.

— Kokia proga dabar 
tie skanėstai? — Nu
džiunga.

O jo Margarita pasi
puošusi nekasdiene šyp
sena.

Parpalas mintimis 
vartalioja vardinių,
gimtadienių, šeimyninių 
sukakčių kalendorių, bet 
jokios tinkamos koldū
nams progos neranda.

Kai žmonai pabosta vy
ro šmaikštūs tiriami 
žvilgsniai, ji meiliai 
burkteli. Kaip balandėlė:

— Valgyk. Tavo mė
giami. Bet pirma pasi
stiprink, o jau progą ra
sim. Jėgų reikės ... — 
Pabrėžia.

Justinas Parpalas ry
ja, kaip kalakutas ku
kulius.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ 

LIETUVIUS SVEIKINA

B. L. B. MEAT MARKET CO.
841 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J.

Tel. EL 3-4689

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIUS 

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

AKLONIS & ADAMS
Reg. Phav. in Charge K. J. AKLONIS

PRESCRIPTION DRUGGISTS
263 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.

Phone: ELizabeth 5-0393

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SAVO 
KLIJENTUS. GIMINES. BIČIULIUS BEI 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

ALGEN PAINT CO.
DUTCH BOY & DU PONT PAINTS 
PAINTS ENAMELS - VARNISHES

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO KLIJENTUS 

SVEIKINA

SUMMIT and ELIZABETH 
TRUST COMPANY

100 First St.

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport 
NEW JERSEY

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
SAVO GIMINES. BIČIULIUS, VISUS KLIJENTUS IR 

ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA

SAMUEL YOSPIN & SONS, INC.
PAINTS - WALLPAPER

5th St. Corner Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. 
E Liza be t h 5-6900

DUNELLEN
NEW BRUNSWICK

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA GIMINĖS, BIČIULIUS IR VISUS, KURIE 

VALGO LIETUVIŠKĄ DUONĄ, SVEIKINA

PRANAS KUPINSKAS su šeima
131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206

LIETUVIŠKA KEPYKLA

BALYS AUGINĄS

Žmonos žodžiai "Jėgų 
reikės... Jėgų reikės..." 
daužosi smilkiniuose. 
Pasąmonė, kaip ta gun
dytoja, nieko įtartines- 
nio nerasdama, pakiša 
mintį — "Tai tavo Mar. 
garita pirko kailinius. 
Minkus, dėl kurių dū
sauja. O dabar gerina- 
si. Jėgų reikės... kad... 
ne apalptu m, sužinojęs, 
kiek tau tas malonumas 
kaštavo..."

Parpalo kakta apraso
ja. Širdis nerami, ne
rasdama koldūnų garbei 
vainikuotos progos.

Tik saldųjį bevalgant 
— jam drebučius šaukš
teliu beskaldant 
sprogsta gyvenimo drau
gės padegtas netikėtu
mas:

— Gerai pavalgei,ka
tinėli? Na, o dabar — 
kalėdoms apsipirkti var

DIRVA

žiuosime. pats laikas 
pradėti rūpintis pirki
niais. Skuodienė jau per
eitą savaitę pradėjo.

Parpalo lūpa iš neti
kėtumo nuvėpsta žemyn. 
Kaip nusivylusio vaiko. 
Reiškia, koldūnai per
niek. Be ypatingos pro
gos. Nors širdy — leng
viau. Vadinasi, žmona 
dar neišleido pinigus. 
Dar tik išleis, apsirgusi 
ta kasmetine kalėdine 
epidemija. Lakstys 
karštligėje, tarsi karš
čiuojantis ligonis. Besi- 
knisdama, ieškodama, 
nesurasdama. Ir jį pas
kui save temps. Kaip ko
kį mulą. Kad pirkinius 
nešiotų. Už pirkinius 
mokėtų. Ir garbingai se
kiotų paskui ją ir bliz
gučius...

Dėdamasi skrybėlaitę 
Margarita su pakilia 
nuotaika (aiškus kliedė
jimas!) — atveria savo 
širdį:

— Iš visų amerikinių 
išradimų, skirtų žmoni
jos labui, Justuk, labiau
siai mėgstu Kalėdų šven
tes. Jos pakelia dvasią... 
—... netgi į pačias aukš
čiausias materializmo 
aukštumas... — su mei
lia kritika užbaigia Jus
tinas.

— Irgi, mat, idealis
tas atsirado! —Dažyda
ma lūputes reaguoja Mar
garita.

O Parpalas įkrenta 
į didaktines pakulas.

— Ak, tos Kalėdų šven
tės, pasakyčiau, iš mū
sų nuodėmingo kūno at
gailos druską išsunkia. 
Lietuvoje važiuodavome 
ankstybųjų rarotų, o čia 
iki vėlyvo vidunakčio pra
kaituodami lakstom "ša- 
pintis" — bumba segda- 
masis apsiaustą Parpa
las. — Ir vargsti, žmo
gus, tarsi susirgęs ne
pagydoma lakstymo, 
pirkimo ir... ir...

Jam pikta, kad po to
kios skanios vakarienės 
negali sofoje prikristi 
su laikraščiu. įprasti
niam kultūriniam atsipū
timui.

— Pažįstu tave, kaip 
nuluptą, — susierzina 
Margarita. — Koldūnų 
pripampęs pyksti, kad 
neleidžiu dykam drybso
ti.

Ir autoritetingai tvo
ja paskutinį tašką dėda
ma:

— Storaodi tu! O dar 
save idealistu laiko... Nė 
kalėdinė nuotaika jo neį
veikia! Tokios šventės 
prieš akis... Vaje, kur aš 
pirkinių sąrašėlį nu
dėjau? — Staiga susirū
pina. — Ak, štai...

Parpalas žvilgteri į 
prašyminio popieriaus 
Lakštą, smulkiai prikre- 
vizuotą, ir jam plaukais 
perbėga šiurpo bange
lės... — Neblogas sąra
šėlis. Chm... Juokauji, 
negi viską žadi pirkti?

— Žinoma. Juk gimi
nės, draugai, mums pa
tiems dovanėlės... Gal 
dar ir ką nors pamir
šau įtraukti...

— Moteriške, gi čia 
Valstybės Departamen
to biudžetas!

ŠIS kontinentas yra 
tiek Dievo mylimas, kad 
su prekybininkų palai
minimu, jame Kalėdų
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Šventės švenčiamos iš
tisą mėnesį. Kalėdinių 
blizgučių ir kalėdinių 
giesmių liūliuojama,per 
visą adventą tave šven
tiškas biesas tiek gainio
ja, tiek vaiko, kad kar
tais jau pačią Kalėdų 
dieną nė kojų nepaveiki 
— taip ir jauti, kaip ka
lėdinė taika ir ramybė 
sunkiasi į tavo vargšę, 
nusikamavusią sielą...

Tokios mintys skraido 
Parpalo galvoje,kai šlap
dribos plakamas tą va
karą vyksta su žmona 
medžioti kalėdinių pir
kinių. Kaip ir visi pado
rūs amerikiečiai.

Prie milžiniškų mo
dernių krautuvių, išlei
dęs žmoną, Parpalas, 
kaip kvaišas zuja gero
ką pusvalandį, kol su
randa mašinai vietą. Va
žinėja žmogus, kaip už
suktas kalėdinis žais
liukas — vis ratais ap
link, ir keikiasi. Kaip ir 
visi padorūs amerikie
čiai...

Žmoną atranda su 
Skuodiene prie kvepalų 
prekystalio. Abi purkš- 
čiasi visokiais prancū
ziškais niekeliais. Abi 
atidžiai uosto ir spren
džia, kuri kvepalų rū
šis atitiktų jų įmantriam 
skoniui. — Tu atsargiau, 
dūšele, — praktiškai pa
taria vyras žmonai — ne- 
simaudyk perdaug tais 
kvepalais. Kai tie visi 
kvapai susimaišys — ne
sitversi savamkailyje...

Žmonos akių žaibai 
trenkia Parpalo pusėn.

Iš kažkurio pasviečio, 
iš minios tiršto debe
sio išnyra Skuodas. Tar
si pranašas Elijas, bliz
gėdamas žibučiais ir, 
kaip tinka, su dviem ry
šuliais. Su ryškiais kas
pinais perrištais.

— Štai, uošviui nupir
kau geras petnešas, — 
paduodamas Justinui ran
ką paaiškina. — Nemėgs, 
ta, vyras, diržo, matai... 
Tai, sakau, Kalėdoms pa- 
darysiu džiaugsmą kalė
dinį. Reikia gi kokią do
vanėlę...

— ... kad kelnės ne
nukristų per Kalėdas, 
a? — Kandžiai žvengia 
Parpalas. Kokia gi čia 
kalėdinė dovana — pet
nešos? Va, kadilakas tai 
tiktų pagal paties ran
gą-

Tuo tarpu moterys dar 
beviltiškai šlakstosi 
kvapniais skysčiais. Ir 
vis neranda tinkamų sa
vo moteriškam dvelki
mui įprasminti. Vyrams 
pabosta triukšmas, tran
ki muzika ir visa ta 
tvanki aplinka, permir
kusi prekybiniu pigiu 
erzeliu.

— Ko jos kuičiasi? 
— Pusbalsiai Skuodas 
teiraujasi bičiulio.

— Tai argi nežinai mū» 
sų matronų? — Taip pat 
tykiai šnabžda Justi
nas...

— Maudysis kokias 
dvi valandas kvepaluose, 
o paskui nutars, kad per
prasti... Ir nepirks.

Skuodienė apsistoja 
ties prancūziškais, ku
rių uncija 40 dol.

— Kaip manai, Mar- 
dži, — sako ji. — Ar 
bus geri mano uošvei? 
Noriu jai Kalėdoms pa
dovanoti. Vis mano nau
doja, kai nematau...

— Keturiasdešimt už 
unciją? — Truputį lyg 
perdaug — svarsto Par- 
palienė.

— Žinai, Lili, uošvie
nei gaila. Galėtum ką 
nors... Na, kad ir gra
žius naktinius nailoni
nius baltinius. Tik 18 
dol. Ir gražūs — tie
siog ne baltiniai, o sta
čiai romantika.

— Na, o ką senutė da
rys su tais romantiš
kais naktiniais? — Pra

ŠV. KALĖDŲ i,- NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO VISUS KLIJENTUS, GIMINES, 

BIČIULIUS. ELIZABETHO BEI APYLINKĖS 
LIETUVIUS SVEIKINA

SAMMY’S FOOD MARKET 
SAVININKAI

261 Second St. Elizabeth, N. J. 07206
Tel. Nr. 353-1080

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA VISUS SAVO KLIJENTUS. GIMINES.

BIČIULIUS BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

REX DEPT. STORE
90 First Street Elizabeth, N. J.

Tel. 353-8405

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO KLIJENTUS IR VISUS LIETUVIUS 

SVEIKINA

MAC’S DRUGS
PRESCRIPTIONS COSMETICS

509 Elizabeth Avė. Near 5th St. Elizabeth, N. J. 
Tel. 352-1014

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS. GIMINES. BIČIULIUS IR 

ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA

ECONOMY PAINT & SUPPLY 
CO.

101 First St. Cor. East Jersey St. 
Elizabeth, N. J. 07206

D. B. Chait Tel. EL 2-1975, EL 2-0200

sižioja Skuodas. — Jos 
amžiuje kokia ten ro
mantika — ne tas jai 
galvoj. Bile tik būtų šil
ta, o romantiką palik jau- 
nesnėms... Medvilniniai 
jai bus geri. Ir pigiau, 
ir šilčiau...

— Gerai sakai,— dė
dama atgal buteliuką, nu
džiugo žmona. Sutaupy
siu. O pridėjusi šimti
nę, turėsiu sau puikią 
suknelę Naujų Metų su
tikimui... Na, žvirbliuk, 
sakysi aš nepraktiška? 
— Koketiškai atsisuka į 
vyrą.

— Bet koks čia taupy
mas, Lili, — stebisi vy
ras, — jei nori dar dau
giau išleisti suknelei.be 
kurios gali apsieiti. Gi 
turi pilną spintą skudu
rų.

— Ak, jūs vyrai, daug 
ten nusimanote. Jums tai 
su tuo pačiu švarku gali
ma ir visą gyvenimąpra- 
vaikčioti — niekas ne
pastebės, o moteriai — 
užsidėjai kartą — pirk 
naują, pirštais užba
dys... Einam, Mardži, 

(Nukelta į 12 psl.)

suknelei.be
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ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO

KLIJENTUS SVEIKINA

Charles E. McGRATH su šeima
ELECTRICAL CONTRACTING

525 E. Jersey St. Elizabeth, N. J.
Tel. 353-8222

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS ELIZABETHO 

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

JOHN REEDY
208 Inslee PI. Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA VISUS SAVO KLIJENTUS. GIMINES. 

BENDRADARBIUS, BIČIULIUS BEI APYLINKĖS 
LIETUVIUS SVEIKINA

RŪTA MILLWORK & STAIRS 
CO.

THE CUSTOM STAIRS 
CIRCLE — WINDING

801 Livingston Street Elizabeth, N. J.
Tel. 351-2798 After 6 p. m. tel. 354-6315

J. A. BACZEWSKI LIKERIAI

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus ir Elizabeth’o 

lietuvius sveikina

BOLLER BEVERAGES, INC.
441 East Jersey St. Elizabeth, N. J.

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
KARTU SU VISAIS SAVO SKYRIAIS 

PAREIŠKIA SAVO 
DRAUGAMS IR KLIJENTAMS 

SVEIKINIMUS ŠVENTĖMS, 
LINKĖJIMUS SVEIKATOS IR LAIMĖS.

MŪSŲ E1RMA VIENA Iš PIRMŲJŲ IR SENIAUSIŲ 
(VEIKIA VIRŠ 40 METŲ) J. A. V-BĖSE 

DĖKA JŪSŲ IŠTIKIMŲ SANTYKIŲ SU MŪSŲ 
FIRMA, JŪSŲ PARAMOS IR PASITIKĖJIMO 

MUMIS.

716 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106 

Telephone: 215 — WA 5-3455

Blizgučių epidemija...
(Atkelta iš 11 psl.)

parodysiu, ką aš turiu 
omenyje... Mačiau savo 
saizo...

Ir pirkimo (karštyje 
moterys, kaip skalikai 
užuodę grobį, taip ir me • 
tąsi minios sūkūrin ir 
pradingsta tirštame žmo
nių miške.

KŪČIŲ dieną Parpa- 
las kamuojasi švarinda
mas butą. Iš pat ryto, 
Margarita išlėkė kir
pyklom Užimta su savo 
galva, kuri kaista po 
džiovintuvu. Idant šven
tėms kuodas galėtų kon
kuruoti su Kalėdų eglu
te. Ir Parpalas vienas 
kamuojasi su kilimais, 
su dulkių siurbliu, su 
visa pačia nešvariausia 
kasdienybe, kuria jis no
ri paversti šventadieniš
ku blizgesiu. Po to jis 
malasi po kepyklas, va
lyklas ir kantriai atlieka 
jam patikėtus uždavi
nius.

Ir visą laiką seka laik
rodį. Kad nepavėluotų 
šventadieninių eleksy
rų — pakiliai nuotaikai 
sukelti.

Stovi Parpalas, popie
čio sulaukęs, eilutėje 
prie gėrimų ir sprendžia 
problemą:' kokie skys
čiai tauresni, kokie la
biau muša linksmybes į 
galvą, kas būtų tinkama 
moteriškajam skoniui pa
saldinti.

Besistumdydamas su 
bonkų glėbiu, tarpdury
je sutinka Skuodą, bene- 
šantį Kalėdų senio ne
šulį.

— Tai gėrybių prikro
vęs I Kaip Kalėdų Se
nis. Ką — ištisai divi
zijai rengi priėmimą, ar 
vietnamiečius žadi bon- 
kornis pliekti? Smagiai 
liežuviu plaka Parpa
las.

Skuodo šypsnys -- 
kaip Kauno Katedra per 
Piemenėlių Mišias: bliz
ganti, šventiška, spindin
ti ir šviesi.

Parpalo pastabėlė jam 
sukelia malonų kutulį 
krūtinėje. Jam užeina no
ras pasakyti ką nors ypa
tingai gero savo mielam 
bičiuliui, su kuriuo kartu 
tiek privargo per ištisą 
adventą lakstydami po 
"persišką turgų" —kaip 
jie juokaudami praminė 
savo šventiškus pasi
vaikštinėjimus.

Nesugalvodamas nie
ko geresnio, jisteprata- 
ria:

— Eiva, Justai, nuo
taiką praskaidrinti. Tik, 
va, ryšulius padėsiu ma
šinon.

Ir abu tylutėliai ir jau 
neskubėdami, įsliuogia į 
artimiausią užeigą. Čia 
plieskia šviesa. Dega 
šventiški kalėdiniai ži
buriai. Kažkur kampe nu
kišta dirbtinė eglutė. Sto
vi ji Čia, lyg mėgėjiška 
aktorė scenoje. Užmir
šusi savo vaidmenį ir 
nežinodama, kam ji čia 
reikalinga.

Parpalas praeidamas 
žvilgteri ir klausia Jus
tiną: — Tai gal ir eglę 
turi papuošęs?

— Nors esame visi su
augę, bet nuotaikos dėlei 
padabinome. Vis šventiš
kiau namai atrodo... Na, 
bet, ačiū Dievui, pirkinių 
medžioklę jau baigėme, 
dabar ir atsipūsti gali
me. — Patenkintai atsi

dūsta Skuodas.
— Tegu jį bala, tą slo

gutį. Kaip kokia epidemi
ja. Sergi žmogus, ir vi
sai veltui. Beždžionauji, 
kaip ir kiti. Perki visai 
nereikalingus dalykus. 
Vynioji į blizgantį popie
rių įvairius niekučius. 
Dovanoji tai, ko žmogui 
nereikia. Juk maniškė po 
švenčių visą mėnesį 
laksto keisdama dova
nas. Prisitaikydama pa
gal savo skonį. Ir vėl ma
no kišenius nukenčia, 
nes keičia į geresnę, į 
brangesnę...

Ir abu prieteliai lieja 
savo įspūdžius, kaip ge
rą aukštaitišką alų.

— Na, būk sveikas!
— sudaužia stikliukus 
Parpalas. — Aš, matai, 
jau geriau per Kūčias 
truputį medicinos pai
mu. O per Kalėdas tik...

— ... atitinkamą pro
gai porciją, — sukikena 
Skuodas, prisiminęs, 
kaip pereitas Kalėdas 
Parpalienė, įsivertusi 
kulverčiom į mašiną, 
parsivežė savo vyrelį, 
kaip šlapių akmenų mai
šą. ••

Nors Parpalas vi
siems tikino, kad jis bu
vo tik pervargęs nuo ad
ventinės dovanų medžiok
lės — niekas tuo neno
rėjo tikėti. Niekas, at
rodo, į blizgučių epide
mijos pavojų kažkaip ne
sistengė rimčiau pa
žvelgti.

O Parpalas dėstė sa
vo principus:

— Kalėdų dieną — ne
gali perdaug pasireikšti, 
nes rytojaus dieną jau 
tavęs darbas tykoja. Pas
kui, žinai, šventės per 
viršugalvį garuoja. 
Vaikštai, kaip nedavir- 
tas vėžlys ir pagirioji...

Po truputį atsimini
mai nurieda į tėviškę.

— Vat, pamenu mūsų 
sodžiuje mokėdavo paga
minti šventišką alų. Pri
simena Skuodas. — Ir 
Kalėdos buvo kitokios... 
Sniegas toks baltas bal
tas, kaip ką tik išskalb
ta staltiesė. Stogai ap
snigti. Laukuose pusnys. 
Rogių žvangučiai taip 
šventiškai širdin smig
davo... Kai vykdavom 
Piemenėlių Mišiom...

Ir jo akys, įsmeigtos 
į tolį, blizga drėgme...

Ir Parpalui Justino 
akyse pasivaidena ap
snigti sodai, ledo var
vekliai, kabantys nuo 
stogų.... Sniego pusni
mis, rodos, regi rogu
tėse belekiančią savo vaL 
kystę... Ir save mato pa
prastą, nuoširdų, besi
džiaugiantį gyvenimu...

O dabar...
Lauke purkščia lietus. 

Gatvėse mina purvą pas
kutiniai pirkinių medžio
tojai, Kaip paskutinieji 
mohikanai, (kritę į pa
niką, jie varsto krautu
vių duris ir ieško išran- 
kose kalėdinės pras
mės.

Ir Parpalo galvoje įky
riai raitosi ta pati min
tis: — Ištisą mėnesį 
žmogus šventi Kalėdų 
šventes. O kai ateina Ka
lėdos — nepaveiki kojų. 
Taip ir jauti, kaip kalė
dinė taika ir ramybė sun- 
kiasi į tavo vargšę, nu
sikamavusių sielą...

O visą adventą tave 
šventiškas biesas tiek 
gainioja, tiek vaiko, kad 
kalėdinėje epidemijoje 
skubėdamas nepastebi 
Kalėdų prasmės...

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linkime Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos nariams ir Dirvos skaitytojams.

ALT S-gos Los Angeles Skyrius

Vietoje atviručių:

Visus mūsų Prietelius 

sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS

ir

NAUJAIS METAIS!

Česlovas ir Elena
Gedgaudai

Santa Monica, Calif.

Šventes leiskim visai dorai, 

lyg nebūtume bajorai!

ONA, ANTANAS VILĖNIŠKIAI
BOSTON, MASS.

Mūsų maloniems klientams linkime 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

S. ir J. Jazbučiai, 
MARY ANNETTE MOTEL 

Miami Beach, Florida, 8910 Collins Avė.

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-» 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, 21/2 jardo vilnonės medžiagos suknelei. $90.00.
MAISTO SIUNTINYS 1968.

1/2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rū
šies baltų miltų, 2 sv. ryžių, */j, sv. pipirų, '/i sv la
pelių, 1 o 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 $7.00, 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.
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PODAROGIFTS, INC.
IR JO SKYRIAI BEI ATSTOVAI 

VISOSE JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE 
LINKI 

LAIMĖS IR SVEIKATOS 
SAVO GAUSIEMS DRAUGAMS IR 

KLIJENTAMS 
IR

SVEIKINA ATEINANČIOMIS
ŠVENTĖMIS

★
IŠPARDUODAMA ATPIGINTOMIS 

KAINOMIS
IKI 1969 METŲ SAUSIO f DIENOS

MEDŽIO DIRBINIAI:
BOGORODINIAI 
CHOCHLOMINIAI 
GUCULSKINIAI

GINTARAS:
KAROLIAI 
AUSKARAI 
SEGĖS

ETNOGRAFINĖS LĖLĖS!
SUVENYRINIAI VIRDULIAI!

ANGLIMIS KAITINAMI 4.5 ir 5 LITRŲ! 
LAIKRODŽIAI — PABĖDA, VIMPEL, ČAIKA ir t.t. 
ODINĖS KEPURĖS — KARAKULIO, LAPĖS ir t.t.

Padoragifts, Ine.
220 Park Avė. South, 

New York, N. Y. 10003 
Tel.: 212-228-9547

GREETINGS and BEST WISHES

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMBING, HEATING, SHEET METAL AND 
ROOFING SUPPLIES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500

GREETINGS and BEST WISHES

LONGFELLOW 
Caįle ęuper Htarket 

JACK ANO FRANK TRDHA

15000 WATERLOO ROAD - CLEVELAND, OHIO 44110

PHONE: 486-4290

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 Eut 185th St C.n IV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-6767

GREETINGS and BEST WISHES

SIXTH CITY BODY
”SINCE 1930”

COMPLETE BODY REPAIRS & PAINTING 
Insurance Estimates, Time Payments

6719 Carnegie Avė. 431-4516

GREETINGS and BEST WISHES

HfllUTHORN 
k fllELLODYj

DAIRY—PRODUCTS
1829 E. 55 St. Call 881-1100

KAILINIAI
ALBERT ENGSTROEM (1868.-1940) švedų rašytojas ir meninin

kas, 1922 m. išrinkus j Švedų Akademiją. Savo piešiniais juokų žur
naluose ūpo populiarus šveduose. Gausioje savo prozos kūryboje ir 
piešiniuose jis sultingu humoru, tiesiog genialiu sugebėjimu cha
rakteriams pagauti, džiaugsmu visam, kas primityvu, vaizdavo šve
dų liaudies psichiką. Jo mėgiamiausi personažai buvo Smalando pro
vincijos ūkininkai ir Roslagen gyventojai. Albert Engstroem yra ne- 
paprasus kalbos meistras ir yra pagavęs savo vaizduojamų perso
nažų kalbos niuansus. 1941 m. buvo išleista Švedijoje tautinė jo raš
tų laida iš 28 tomų.

Šalta buvo žiema tais metais. Žmonės susigū
žė nuo šalčio ir pasidarė mažesni, išskyrus tuos, 
kurie turėjo kailinius.

Apskrities teismo viršininkas Richardas turė
jo puikius kailinius. Tarp kitko, tai buvo tarsi jo 
tarnybinių pareigų dalis, — jis ėjo direktoriaus pa
reigas visiškai naujoj bendrovėj. Jo senas draugas 
daktaras Henkas, atvirkščiai, neturėjo kailinių: už
tat turėjo gražią žmoną ir tris vaikus. Daktaras 
Henkas buvo liesas ir išblyškęs. Vieni žmonės vedę 
nutunka, kiti sulysta. Daktaras Henkas sulyso.

Ir štai atėjo kūčios.
— Man šie metai buvo blogi, — pats sau tarė 

daktaras Henkas kūčių dieną, apie trečią valandą po 
pietų, jau pradėjus temti, eidamas pas savo seną 
draugą Juną Richardą pasiskolinti pinigų. — Man 
šie metai buvo labai blogi. Mano sveikata sušluba
vo, jei nepasakysi, kad suiro. Dėl to mano pacien
tai beveik visi pasveiko; aš taip retai matau juos 
paskutiniu metu. Tikriausiai greit mirsiu. Ir mano 
žmonai taip atrodo, aiškiai matau. Užtat būtų gera, 
kad tas atsitiktų dar nepasibaigus sausiui, kai rei
kės mokėti tą prakeiktą gyvybės draudimo mokestį.

Šitiek nugalvojęs, Henkas atsidūrė Regerings- 
gatano ir Hamngatano kampe. Čia reikėjo pereiti 
sankryžą ir toliau keliauti Regeringsgatanu, bet jis 
paslydo nugludintoje pravėžoje ir pargriuvo, o tuo 
tarpu visu smarkumu atlėkė važelis. Vežėjas nusi
keikė, ir arklys instinktyviai puolė į šalį, tačiau vis- 
tiek viena rogių pavaža sudavė Henkui į petį, ir 
vinis, o gal varžtas ar dar kažkas užkabino už ap
siausto ir išplėšė didelę skylę. Aplink susirinko žmo. 
nių. Vienas policininkas padėjo jam atsistoti, jauna 
mergina nupurtė nuo jo sniegą, kažkokia senyva mo
teriškė skėsčiojo rankomis,žiūrėdamaįsudraskytą 
jo apsiaustą, atseit, mielai jį sulopytų čia pat, jei 
tik galėtų; karaliaus rūmų princas, kuris atsitiktinai 
ėjo pro šalį, paėmė nuo žemės kepurę ir uždėjo jam 
ant galvos, ir pagaliau vėl viskas būtų buvę gerai, 
jei ne apsiaustas.

***
— Po velnių, Gustavai, kaip tu atrodai, — pa

sakė teismo viršininkas Richardas, kai Henkas už
ėjo pas jį į raštinę.

— Nagi rogės pervažiavo, — atsakė Henkas.
— Tik tau ir galėjo taip atsitikti, — tarė Ri

chardas ir geraširdiškai nusijuokė. — Bet kaipgi tu 
šitoks eisi namo? Verčiam paimk mano kailinius, o 
aš nusiųsiu berniuką į savo namus, kad atgabentų 
paltą.

— Ačiū, — pasakė daktaras Henkas.
— O paskui, pasiskolinęs šimtą kronų, kurių 

jam reikėjo, pridūrė:
— Prašom pas mus pietų.
Richardas buvo viengungis ir paprastai kūčias 

švęsdavo pas Henkus.
Eidamas namo, Henkas buvo taip gerai nusi

teikęs, kad jau seniai toks buvo.
— Vis per tuos kailinius, — tarė pats sau. — 

Jei būčiau gudrus buvęs, seniai būčiau įsitaisęs kai-, 
linius išsimokėtinai. Tai būtų sustiprinę mano pa
sitikėjimą savimi ir pakėlę vertę žmonių akyse. 
Bene galima mokėti tokį mažą honorarą daktarui su 
kailiniais, kaip daktarui su paprastu paltu ir dar 
išbrizgusiomis skylėmis. Gaila, kad nepagalvojau 
apie tai anksčiau. Dabar jau per vėlu.

Jis pavaikščiojo valandėlę po Karališkąjįparką. 
Jau buvo tamsu, vėl pradėjo snigti, ir pažįstami, 
kuriuos sutikdavo, nesuprato, kad tai jis.

— O iš tikrųjų kas žino, ar jau per vėlu? — kal
bėjo toliau Henkas su savimi. — Aš dar nesenas 
ir galiu būti apsirikęs dėl savo sveikatos. Esu 
vargšas kaip miško laputė; bet ir Junas Richardas 
ne taip seniai toks buvo. Žmona paskutiniu metu 
man šalta ir atžari. Tikriausiai pradėtų vėl mane 
mylėti, jei uždirbčiau daugiau pinigų ir turėčiau 
kailinius. Man atrodo, kad dabar, kai įsitaisė 
kailinius, Junas jai patinka labiau, negu pirma. 
Tiesa, dar būdama jauna mergaitė, ji buvo tru
putį įsimylėjusi, tačiau jis jai niekada nesipiršo, 
o atvirkščiai, sakydavo ir jai ir kitiems, jog nie
kaip nesiryšiąs vesti, neuždirbdamas bent dešim
ties tūkstančių per metus. O aš ryžausi; Elen buvo 
neturtinga mergina ir labai norėjo ištekėti. Nema
nau, kad ji buvo taip mane įsimylėjusi, jog panorė
jęs būčiau galėjęs ją suvilioti. Bet aš juk to ir ne
norėjau; kaip aš galėjau svajoti apie tokią meilę? 
Niekada daugiau taip neatsitiko nuo to laiko, kai aš, 
būdamas šešiolikos metų, pirmą kartą pamačiau 
"Faustą" teatre, dainuojant Arnoldson. Bet vis dėlto 
esu tikras, kad ji mane mylėjo, kai ką tik buvom 
susituokę; čia jau niekaip neapsiriksi. Kodėl gi ji 
negalėtų dar kartą pamilti? Pirmaisiais mūsų san
tuokos metais, kai tik susitikdavo, ji visada su Ri
chardu kalbėdavo piktai. Bet paskui jis įsteigė bend
rovę, retkarčiais pakviesdavo mus į teatrą ir nusi

pirko kailinius. Ir pagaliau, laikui bėgant, mano žmo
nai nusibodo ant jo pykti.

Henkas dar turėjo daug reikalų atlikti prieš 
pietus. Tik pusę šešių jis, apsikrovęs ryšuliais, 
parėjo namo. Kairįjį petį labai skaudėjo, o šiaip 
niekas jam nepriminė nelaimės prieš pietus, žino
ma, dar išskyrus kailinius.

— Baisiai įdomu, kokią miną nutaisys žmona, 
pamačiusi mane su kailiniais, — tarė daktaras Hen
kas pats sau.

Prieškambaryje buvo visai tamsu; lempa deg
davo tik priėmimo valandomis.

"Aš ją girdžiu svetainėje, — pagalvojo dakta
ras Henkas. — Ji vaikšto lengvai kaip paukštelis. 
Keista, kad kiekvieną kartą dar pasidaro širdžiai 
šilčiau, kai išgirstu jos žingsnius gretimam kam
baryje".

Daktaras Henkas neklydo, manydamas, kad ap
sivilkusį kailiniais žmona jį sutiks meiliau, negu 
kitais kartais. Ji prisiglaudė prie jo tamsiau
siam prieškambario kampe, apkabino rankomis 
kaklą ir kaštai, švelniai pabučiavo. Paskui įsikniau
bė į jo kailinių apikaklę ir sušnibždėjo:

— Gusavo .dar nėra namie.
— Ne, — atsakė daktaras Henkas virptelėjusiu 

balsu, abiem rankomis glostydamas jai plaukus, — 
ne, jis namie...

***
Daktaro Henko darbo kambaryje liepsnojo dide

lis židinys. Ant stalo stovėjo viski ir sodos vandens.
Apskrities teismo viršininkas Richardas atsi

lošęs gulėjo didelėje, oda aptrauktoje supamojoje 
kėdėje ir rūkė cigarą. Daktaras Henkas susigūžęs 
sėdėjo sofos kamputyje. Durys į svetainę buvo at
daros; ten fru Henk ir vaikai degiojo žvakutes ant 
kalėdų elgutės.

Pietus valgė tylėdami, tik vaikai be paliovos 
čiauškėjo ir buvo linksmi.

— Ko tu nieko nekalbi, drauguži, — tarė Ri
chardas. — Tur būt, sėdi ir galvoji apie savo su
draskytą apsiaustą?

— Ne, — atsakė Henkas. — Greičiau apie kai
linius.

Valandėlę buvo tylu, paskui jis vėl prašneko:
— Ir dar kai ką galvoju. Sėdžiu ir galvoju, kad 

paskutines Kalėdas mes švenčiame drauge. Aš esu 
gydytojas ir žinau, kad nedaug dienų man teliko. 
Žinau be jokios abejonės. Dėl to noriu padėkoti tau, 
kad paskutiniu metu buvai draugiškas man ir mano 
žmonai.

— O, tu klysti, — sumurmėjo Richardas ir 
nusuko akis.

— Ne, — atsakė Henkas, — neklystu. Ir, be 
to, dar noriu padėkoti, kad paskolinai kailinius. 
Jie man suteikė paskutines laimės akimirkas gy
venime.

SVEIKINAME VISUS 
MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS 

SU 
ŠVENTĖMIS

IR
NAUJAIS METAIS.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

COSMOS TRAVEL BUREAU, 
INC.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1969 CHEVROLET

Bedford, Ohio
500 BR0ADWAY 232-2000

GREETINGS and BEST WISHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2205 West 3rd St. 8S1-1907
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RŪKYMO ĮTAKA SVEIKATAI (1) Dr. STEPONAS BIEŽIS

UZ RŪKYMĄ NOSĮ
C

NUPIAUDAVO...
Šiais laikais tabako rūkymas 

vienoje ar kitoje formoje yra 
universalus reiškinys visame 
pasaulyje. Rūkymas {sipilieti- 
no visuose kraštuose ir viso
kiose sueigose. Cigarečių rū
kymas pastaraisiais keliais de
šimtmečiais vis daugiau popu
liarėja užimant pirmaujančią 
vietą, vis nugalint pypkę ir ci
garą. Teigiama, kad Ameriko
je esama rūkytojų per 70.000. 
000 žmonių, kas reiškia kad 
daugiau kaip vienas iš trijų 
rūko. Ne tik rūkytojų skaičius 
didėja, bet ir tie patys rūky
tojai vis daugiau rūkalų su
vartoja. Dabar ir moterys ma
žai atsilieka nuo vyrų, kas jau 
pasidarė visai {prasta.

Tabakas yra pasidaręs itin 
stambus ekonominis faktorius, 
kuris teikia pragyvenimą širm
iams tūkstančių žmonių šiame 
krašte. Nekuriosepietinėsevals
tijose tabakas sudaro svar
biausi pragyvenimo šaltini, ku
rt pašalinus tuoj ten įvyktų rim
ta ekonominė krizė dėl be
darbės. Vyriausybės, tiek fe
deralinė, tiek vietinės gauna 
stambių pajamų iš tabako vers
lo, o patys žmonės rūkydami 
gauna ypatingo, tikro ar apgau
lingo, pasitenkinimo ir net pa
sididžiavimo, kad štai, aš sa
vo malonumui rūkau, už ką im
tinai sumoka aštuonis bilionus 
dolerių per metus. Tai milži
niška suma už Jtartiną malonu
mą, kuris kaip vėliau matysi
me, gali būti susijęs su trage
dijos grėsme.

Nuo kada žmogus pradėjo rū
kyti tabaką niekas tikrai negali 
pasakyti. Tačiau pirmas euro
pietis buvo Kolumbas, kuris 1492 
metais išlipęs Kuboje, pamatė 
čiabuvius rūkančius "ugnines 
lazdeles" -- pirmąsias cigare
tes, susuktas iš sausų lapų ir 
jų dūmus {traukiančius Į plau
čius. Tai buvo netik nepapras
tas ir stebinantis europieti re
ginys, bet ir tuo pačiu davęs 
pradžią plėstis rūkymui po visą 
pasaulj. Jei ne tas Kolumbo is
torinis žygis, atradęs Naująjį 
Pasaulj, gal rūkymas būtų ap

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMBULANCE

siribojęs dar ilgam laikui tik 
vietinių indėnų tarpe? Tačiau 
vėliau ar anksčiau tas pats bū
tų {vykę, nes vakarinis konti
nentas vistiek nebūtų galėjęs 
ilgai slėptis nuo europiečių lan
dumo susekti vis naujus pasau
lius.

Užsimezgus susisiekimui ir 
prekybiniams ryšiams su nau
jai atrastuoju pasauliu {Angli
ją ir Ispaniją buvo nuvežtos ta
bako sėklos, kurios ir davė pra
džią tabako auginimui sename 
pasaulyje, kuris iki to laiko vi
sai nežinojo jokių rūkalų.Taba
ko rūkymas Europoje netik pri
gijo, bet ir išpopuliarėjo. Žmo
nės ėmė rūkyti tabaką netik su 
pasigėrėjimu ir pasididžiavi
mu, bet ir skirdami tam nau
jam Jpročiui sveikatingumo sa
vybių ir apsaugojimu nuo ligų 
ypatingai apkrečiamų, kurios 
tais laikais siausdavo pasibaisė
tinomis epidemijomis. Tačiau 
kilo ir priešinga reakcija, kuri 
rūkymą griežtai smerkė, kaip 
kokią nepakenčiamą pabaisą, že
minančią pat{ žmogų ir žalojan
čią jo smegenis.

Nekurtos valstybės griebėsi 
tikrai griežtų priemonių paša
linti rūkymą, išleidžiant {sta
tymus net mirties bausmę, kaip 
tai buvo vykinama Turkijoje po 
1663 metų Įvykusio didžiulio gais
ro Konstantinopoly, kur} sukė
lę sakoma, neatsargūs rū
kytojai. Po šio istorinio gaisro 
pagautas rūkytojas namuose bū
davo vietoje baudžiamas mirti
mi, jĮ sudeginant. Rusijoje ca
ro Mykolo laikais rūkytojai bu
vo baudžiami kalėjimu, ištrėmi
mu Sibiran, nosies nupiovimu 
ar kaip kitaip rūkytojo išvaizdą 
sužalojant, bet vistiek žmonės 
rūkydavo slapu. Patsai caras 
Mykolas nusiskųsdavo, kad žmo
nės net išbadėję vietoje duo
nos pirkdavo rūkalus.

Neatsižvelgiant {visokius bau. 
dimus ir net aukščiausia baus
me -- mirtimi, tabako varto
jimas vis nesulaikomai plito 
lyg maras. Žmones traukė rū
kyti greičiausia tik dėlto, kad 
tai buvo "uždraustas vaisius", 

kuris visuomet esti patrauk
lus. Juk tikrumoje dauguma pa: 
auglių šitaip {pranta rūkyti. To
kie pasauliniai išminčiai kaip 
Kantas ir Tolstojus griežtai 
smerkė rūkymą. Pastarasis la
bai tiksliai tvirtino: "Smegenys 
tabaku apsvaiginamos, o sąži
nė apmarinama". O tuo tarpu 
kiti išminčiai - genijai, Beetho* 
venas, Bachas, Tomas Ediso
nas užvirdami tabako vartojimą 
net padėkos ir pagarbos himnus 
kūrė "Damai Nicotine". Ir taip 
tabakas per ketvertą šimtme
čių nugalėjo aštriausias baus
mes, paplito ir neapsakomai iš 
populiarėjo po visą pasauli, {gau
damas pilnas pilietines teises 
atvirai ir viešai reikštis.

Laikas daug ką pakeičia, kas 
tabako klestėjimui kaip tik gra
žiai patarnavo. Su laiku atsira
do vis daugiau ir daugiau rūky
tojų, kurie vertė valstybių vy
riausybes švelninti savo griež
tus {statymus prieš rūkymą, ir 
ilgainiui tos pačio vyriausybės 
įsitikino, kad rūkymas gali joms 
duoti gražaus pelno apdėjus ta
baką mokesčiais. Ši idėja atpa
laidavo buvusius visokius drau
dimus kas plačiau atidarė var
tus tabako auginimui ir jo vers
lo plėtimui. Iš ekonominio taš
ko žiūrint dabar tabakas yra ga
na svarbus pragyvenimo gero
vės faktorius, { kur{ valstybinin
kai kreipia rimtą dėmesĮ. Ta
čiau iš sveikatingumo taško žiū
rint jau šio šimtmečio pradžioj 
pasigirdo balsų ir atsirado vis 
daugiau ir daugiau {tikinančių 
duomenų, kad rūkymas žaloja 
sveikatą, sukelia rimtas ligas, 
kurios pirm laiko rūkytojus nu
varo { kapus. Dabar kyla itin 
rimtas klausimas, kas svar
biau: papildomos pajamos iš 
tabako ar žmonių sveikatingumo 
gerovė?

Gana rimta kova vyksta tarp 
šių dviejų pažiūrų, ir kuri pa
ims viršų šiuo metu neprama
toma tikro atsakymo. Kad šią 
taip svarbią problemą, liečian
čią daugiau kaip trečdali suau
gusių piliečių, rimtai apspren- 
dus pažiūrėkime ką šių dienų 
mokslas žino ir sako apie taba
ką ir jo rūkymą.

kodėl žmones rūko

Žmogus savo smalsumu kar
tais imasi naujų veiksmų pirma 
neišsiaiškinęs kaip toks veiks
mas gali paveikti jo gyvenimo 
gerovę, o ypatingai jo sveikatą. 
Vienas tokių veiksmų yra taba
ko vartojimas, daugiausia rūky-

Septynių 
skirtumų 
galvosūkis

Kopijuoti a m a s 
piešinį, dailininkas 
tyčia padarė septy
nias klaidas.

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

mo formoje. Vargiai rasime 
bent vieną rūkytoją, kuris pir
mą kartą užsidegant cigaretę, 
cigarą ar pypkę kiek rimčiau 
pagalvojo ką jam tai duos, bū
tent: ar rūkymas pragiedrins 
jo gyvenimo dienas, atneš dau
giau laimės, sustiprins jo svei - 
katą ir tuomi prailgins pat{ gy
venimą, pašalins vargus ir 
skausmus, ar toji pirmoji ciga
retė pasunkins ekonominę naš
tą, sudrums šeimyninę nuotai
ką, pakirs sveikatą, sukels mir
tiną ligą, kuri tikrai atims eilę 
metų malonaus gyvenimo.

Kuris veteranas rūkytojas per 
eilę metų surūkęs tūkstančių 
tūkstančius cigarečių, gali są
žiningai prisipažinti, kad trauk
damas pirtpus dūmus {savo svei- 
kus plaučius tikrai turėjo tei
giamą atsakymą bent { kur{ vie
ną čia Iškeltą klausimą? Grei
čiausia iš 70 milijonų rūkyto
jų šiame krašte nerasime nė 
vieno, kuris buvo išsiaiškinęs 
ir žinąs ką darąs. Juk pradi
nis rūkymas nėra nei malonus, 
nei patrauklus. Priešingai, pir
mieji dūmai erzina gerklę ir 
plaučius, apsvaigina protą, ap
temdo akis, sukelia koktumą ir 
vėmimą ir kraštutiniais atve
jais net laikinai sąmonę atima.

Taigi pirminiai rūkymo šiurkš
tūs patyrimai, rodos, kiekvieną 
turėtu sulaikyti nuo tolimesnių 
bandymų. Bet tikrumoje nėra 
to, nes šiandien tų milijonų rū
kytoju visai neturėtume. Be abe
jonės, daugeliui toks pirmas pa
tyrimas esti ir paskutinis. Tai
gi patsai faktas,kad rūkytojųvis 
daugiau ir daugiau atsiranda, 
savaime liudija, kad tabakas sa
vyje turi kokias ypatingas savy
bes, kurios žmogų tiek prie jo 
pririša, kad kartais ir didžiu
lės pastangos j{ nėatpalaiduoja. 
Jei taip, tai kiekvienam rūky
tojui ir tiek pat nerūkytojui 
būtina arčiau susipažinti su rū
kymo faktais, kurių šiuo metu 

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE
11800 Shaker Blvd. Call 991-5800

daug ir tikrų žinoma.
Vartojamo tabako pagrindinis 

veiksnys yra cheminis jungi
nys vadinamas nikotinu,apieku- 
r{ vėliau plačiau kalbėsime. Ta
bakas { žmogaus organizmą vei
kia dviem kryptim, būtent: jis 
akstiną, t.y. stimuliuoja žmo
gaus išsisemiančią energiją ir 
priešingai, - ramina žmogaus 
suerzintą, {temptą nervinę pa
dėti. Atrodo neĮtikėtina, kad u 
pati medžiaga gali turėti dvi 
veikmes, viena kitai priešingas. 
Tabako rūkymas kaip tik taip 
reaguoja {žmogausfiziologinius 
veiksmus ir psichinę reakciją.

(Bus daugiau)

SERVICE

361-0770

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

L. C LURIE WRECKING CO.

1360 East 168th St. Call 621-1185

GREETINGS and BEST WISHES

DORSEY INSURANCE 
AGENCY, INC.

HOVVARD HERSH — JACK HERSH
23200 Chagrin Blvd. 464-8080

SEASON’S GREETINGS

FROM

RICHMAN BROS.

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID TRUCK RENTAL, INC.
14300 Milės Avė. 752-4242

HERMAN MALBIN, Manager

GREETINGS and BEST WISHES

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

2450 Fairmount Blvd. 462-2710 — 2711 — 2712
Cleveland Heights, Ohid 44106

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES

GREETINGS AND BEST WISHES

TALIS PHOTOGRAPHY
OlIR NEW LOCATION

15606 St. Clair Avė. 486-1330

GREETINGS AND BEST WISHES

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ROBERT HAMILTON CHARLES HAMILTON 
THOMAS HAMILTON

ALL FORMS OF INSURANCE
3107 Mayfield Rd. at Lee 371-5050
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ASSOCIATION

Juozas česonis, LVS Ramovė Philadelphijos skyr. pirmininkas 
lapkričio 30 d. atidarant kariuomenės šventės minėjimą.

V. Gruzdžio nuotrauka

KUN. N. SALDUKAS ATŠVENTĖ

SUKAKTĮ
Medellino lietuviai lapkri

čio 28 d. paminėjo kun. Ni- 
kodimo Salduko 25 metų 
kunigystės sukaktį.

Kun. Saldukas gimė 1911 
m. gegužės 28 d. Tauragės 
apskrity, žigaičių parapijo
je. Baigęs vietos pradžios 
mokyklą įstojo į Tauragės 
gimnaziją. Vėliau studijavo 
k o m e r c inėje mokykloje. 
1930 m. išvyko į Italiją ir 
įstojo į Saleziečius kur iš-

GREETINGS AND BEST WISHES

NATION Wl DE
COMPLETE INSURANCE SERVICE

5545 Wilson Mills Rd. HI 2-6100

EARL W. MUTCH

RAMOVĖNIĮ ŠVENTĖ
PHILADELPHIJOJE

WUDY’S SOHIO SERVICE
TUNE UPS, ROAD SERVICE, BRAKES, 

MUFFLER, TAIL PIPES

15202 Waterloo Rd. 486-9848

DOC’S GULF SERVICE
BRAKES, MUFFLERS, COMPLETE

ELECTRICAL SERVICE
ELECTRONIC TUNE-UPS

P r i s i laikant įprastinės 
tradicijos LVS "Ramovė” 
Philadelphijos skyriaus val
dyba lapkričio 30 d. šv. 
Andriejaus parapijos salėje 
surengė Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 50 metų su
kakties paminėjimų. Tos 
dienos rytą buvo susirinkta 
pamaldoms į šv. Andriejaus 
bažnyčią, kurias laikė kleb. 
kun. J. Degutis, jose prisi
minta žuvusieji dėl Lietu
vos laisvės kariai, savano
riai, partizanai, knygnešiai 
ir skyriaus mirusieji nariai.

Vakare buvo atliktas iš
kilmingas aktas. Paskaitą 
skaitė V. Volertas, meninėj 
daly pasirodė vietos solis
tės O. Pliuškonienė ir A. 
Mačiulaitytė-Zerr ir dekla- 
matorė V. Majauskienė.

V. Volerto žodis buvo pri
taikintas gal ne tiek minė

jimo prasmei nušviesti, kiek 
jis juose palietė mūsų ben
druomenės gyvenime įsivy
raujančias negeroves, smar
kiai užkabindamas ir mūsų 
tautos prieauglį bei su jais 
susijusias tėvų problemas, 
kaip jį išlaikyti svetimų 
įtakų nesužalota.

Sakė, laikas savo daro ir 
jis negailestingas, neper
maldaujamas ir viską kei
čiantis. Atsigręždamas į 
mūsų tautinės vienybės rei
kalą, iškėlė eilę papildytų 
nusidėjimų, kuriuos nepa
šalinę iš savo širdžių var
giai kada geriau, broliškiau 
tarpusavy sutarsime ir tau
tinėje dvasioje susikvėpsi- 
me. Tai tikra tiesa. Kad ii' 
baidoma šnibžda prale
kianti mintis: ak, nežiūrint 
ir kas trūkstamas dorybes 
tam ar kitam beskaitliuotų,

751 East 185 St. 531-9774

HARRY’S GARAGE
AUTO TELEVISION INSTALLATION 
BURGLAR ALARM & AUTO TAPĘS

13416 St. CIair Avė. 851-3996

NOTTINGHAM AMERICAN 
SERVICE

TUNE UPS, BRAKES, MUFFLERS, 
ROAD SERVICE, SECURITY CAR CARE

19116 Nottingham Rd. 486-9841

CAR-LIFE INC.
AUTO-BODY REPAI R AND REFINISHERS 

DOWNTO\VNERS: IN BY 8:30—OUT BY 5:00 P.M.

6808 Carnegie 391-5565
Aušra Mačiulytė-Zerr ir Ona Pliuškonienė išpildŽiusios meninę 

programą kariuomenės šventės minėjime Philadelphijoje.
V. Gruzdžio nuotrauka

FRED KRYCH—Owner

graudžiai reikšmingus pa
mokinimus beduotų, tas vi
suomet kiekvienam ne tik 
imtina dėmesin, bet ir įsi- 
dėtina giliai į širdį ir siek
tina aukštesnės asmens to
bulybės. Betgi, ir vėl, kad 
nelikti varpų skambančiu, 
reikia dar iš savęs turėti 
tam stipriai patrauklių pa
vyzdžių. Neveltui sakoma 
— visus stebėk, bet ir j sa
ve žiūrėk. Ir atrodo, kad 
mes save permažai pažinda
mi, kaip tos dvi sesutės vis 
per kalnelį ir nesueina. Ne
be nuo šiandien sprendžia
ma ta mįslė.

Programos meninė dalis 
buvo pasigėrėtina: solistės 
išpildė gražių liaudies dai
nelių ir dar prie jų priedo 
pridedamos. Dailiojo žodžio 
interpretatorė V. Majaus
kienė paskaitė dienai pritai
kintų eilėraščių, kartu pa- 
siimdama ir programos pra- 
vedėjos pareigas ir tas jai 
gražiai sekėsi. Ir čia vėl ki
šasi neįvykdomas noras: o, 
kad taip būtų su tokiais ei
lėraščiais išėjęs deklamato
rius — vyras, tuoj sužadin
tų patriotinius jausmus — 
moterims taip neina. Bet 
gaila, tokia artisto čia ne
turima.

Metu karčią pastabėlę dėl 
ne visai tinkamo pagerbimo 
gyvųjų už Lietuvos nepri
klausomybę kovojusių Vy
čio Kryžiaus kavalierių ir 
savanorių - kūrėjų. Nepasi
rūpinta jiems kur pagarbią 
vietą duoti ir ten susodinus 
atitinkamai pagerbti. Men
kai bendram malonumui pa
sitarnavo užsakytoji rengė
jų trenksminga muzika šo
kiams. Kam tie kaštai mu
zikantams, kai kasa liesa. 
Susirinkus į tokią išskirti
ną minėjimą kiekvienam 
norisi daugiau pabendrauti, 
pasišnekučiuoti prie vaišių 
stalo, o čia viską užgožia 
tranki muzika. Publikos su
sirinko labai mažai.

Minėjimo vadovas buvo 
vietos ramovėnų skyriaus 
pirm. J. česonis. Minėjimas 
buvo pradėtas sugiedant 
Amerikos himną, kurį iš
pildė sol. O. Pliuškonienė, o 
jį uždarant visais susirin
kusių balsais suaidėjo Lie
tuvos himnas.

Didi padėka ir pagarba 
priklauso minėjimo rengė
jams už įdėta triūsą ir gra
žias pastangas jį beruo
šiant, o užkandžius paruo- 
šiusiom ir aukojusiom tam 
tikslui mielom šeimininkėm 
— dar nuoširdesnė padėka.

J. Bubelis

buvo 6 metus ir 1936 m. 
kaip misijonierius atvyko į 
Kolumbiją, čia jis toliau 
mokėsi kunigų seminarijoje 
ii' 1943 m. lapkričio 28 d. 
buvo įšventintas į kunigus. 
Po to jis mokėsi aukštesnio- 
je žemės ūkio mokykloje 
įsigydamas agrono m i j o s 
mokslo specialybę. Iš Bogo- 
tos miesto buvo perkeltas į 
Ibages, kur prie universite
to, valdžios pritariamas, 
įsteigė agronomijos fakul
tetą, kuriame ilgą laiką bu
vo profesoriumi ir to fakul
teto dekanu. Iš čia persikė
lė į Medelliną ir buvo pa
skirtas visos Saleziečių ūkio 
ir finansų tvarkytoju, kurio 
pareigose tebėra ir šiandie. 
Jis nepaprastai daug yra 
prisidėjęs prie lietuvių 
tremtinių atgabenimo ir 
įkurdinimo Kolų mbijoje. 
Dėka jo didelių pažinčių 
valdžios tarpe, jam pavyko 
lietuvius, ypač Bogotoje, 
gerai įkurdinti. (k)

• PIJUS ADOMAVI
ČIUS, buvęs "amžina
sis” Lietuvos valstybi
nio teatro Kaune admi
nistratorius, lapkričio 
23 d. susilaukė 80 metų 
amžiaus.

Baigęs Vilniausmuzi- 
kos mokyklą ir studija
vęs Petrapilio kon
servatorijoj, P. Adoma
vičius pirmaisiais Lie
tuvos nepriklausomybės 
metais vadovavo Kauno 
"Dainos” chorui, bet tuo 
pačiu metu, jau 1921 me
tais, buvo "laikinai" pa
kviestas padėti tvarky
ti administracinius vals
tybinio teatro reikalus. 
Įvairiais titulais jis tą 
darbą dirbo, bet nuo 
1926 metų liko galutinai 
įtvirtintas teatro admi
nistratoriaus pareigo
se. Keitėsi teatro direk
toriai, meno vadovai, kei
tėsi vyriausybės ir vė
liau okupacijos, o P. Ado
mavičius vis tebebuvo to
se pareigose iki 1951 me
tų.

Susilaukęs aštuonias
dešimtojo gimtadienio, 
sako nes i gal lįs susiejęs 
visą gyvenimą su Lietu
vos teatru ir rašąs atsi
minimus. (E)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS CITY

13107 St. Chir Avė.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
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)

GREETINGS and BEST WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1969 OLDSMOBILE 

13123 Detroit Avė. AC 6-6433 PARK1NG LOT —

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,060.00)

MUTUAL Federal
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1: VVednesday closed.

ADJOINING OUR OFFICE BUJLDING JOHN J. KAZAN AUSKAS. President
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Mieluosius Dirvos skaitytojus, ben

dradarbius, platintojus, rėmėjus, įstai

gos personalą, pagaliau visus Vilties 

Draugijos narius ateinančių Kalėdų 

švenčių proga nuoširdžiai sveikina ir 

jiems laimingų 1 969-jų metų linki

Vilties Draugijos Valdyba:
Edmundas Cibas, Jonas Gaižutis, 
Vincas Juodvalkis, Kazys S. Karpius, 
Aleksas Laikūnas, Antanas Senikas

SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ! 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ — 1969 — METŲ! 

linkim 
visiems visuose žemynuose ir kraštuose 
esantiems mieliems kolegėms-oms: Korp! 
Neo-Lithuania Kūrėjams, Garbės Fi
listeriams, Mecenatams, filijoms ir korpo- 

rantams bei jų visų šeimoms.

Korp! NL Filisterių Sąjungos 
Valdyba New Yorke

A. Diržys, A. Senikas, 
J. Maurukas, D. Penikas

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linkime Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vadovybei, Sąjungos na
riams, Dirvos skaitytojams ir rėmė
jams.

ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIAUS 
VALDYBA

Garbės pirm. K. S. Karpius, 
pirm. inž. J. Nasvytis, 
vicepirm. V. Gedgaudas, 
sekr. K. Karalis, 
ižd. V. Blinstrubas, 
nariai V. Benokraitis ir V. Suogis

VISUS DRAUGUS, SENUS IR NAUJUS PAŽĮSTAMUS 
IR DIRVOS SKAITYTOJUS (KURIEMS DAR 

NENUSIBODO "DIALOGAI”) 
SVEIKINAME, LINKĖDAMI LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
DAR TRUPUTĮ LAIMINGESNIŲ NAUJŲJŲ METŲ.

DIRVA

Pavergtų tautų egzilių moterų organizacijos 15 metų veiklos pa- 
paminėjime New Yorke gruodžio 7 d. prie tautybių parodėlės šulo. 
Iš kairės: V. Čečetienė, V. Sutkienė, J. Laucevičienė ir M. Kareč- 
kienė. L. Tamošaičio nuotrauka

MINĖJO 15 METŲ 
SUKAKTĮ

Gruodžio 7 d., Carnegie 
Endowment salėje, New 
Yorko didmiesčio pačioje 
širdyje dešimties pavergtų 
tautų susiorganizavę mote
rys atšventė savo veiklos 
15 metų sukaktį ir paminė
jo tos organizacijos tradici
ja virtusias Kalėdų šventes.

Ta proga visų tautybių 
grupės pasirodė su savo me
nine programa. Lietuvių da
lį atliko T. Dzikienės vado
vaujama mergaičių kankli
ninkių grupė, pagrojusi ke
letą giesmių.

šios moterų egzilių orga
nizacijos tikslas yra kovoti 
prieš komunizmą. Ir taip jos

per penkiolika metų įvairio
mis progomis kėlė komuniz
mo pavergtoms tautoms pa
darytas skriaudas ir šios 
sukakties proga pasiryžo ir 
toliau aktyviai tęsti savo 
siekius iki galutinio laimėji
mo. Iš lietuvių moterų pri
klauso : V. čečetienė, M. Ka- 
rečkienė, V. Leskaitienė, J. 
Laucevičienė, V. Sutkienė 
ir G. žilionienė.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

New Yorko kanklininkių būrelis vadovaujamas T. Dzikienės, eg
zilių moterų organizacijos sukaktuviniame minėjime New Yorke. 

L. Tamošaičio nuotrauka

LINKSMŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

savo draugams ir pažįstamiems

linki

1968 m. gruodžio 20 d.

EUCLID-CLEVELAND, OHIO

LAIMINGŲ 
1969 METŲ!

savo artimuosius 

toli ir arti.

Linkiu visiems

LINKSMŲ KALĖDŲ

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1969 METŲ 

visiems L.V.S. Ramovės skyriams,

nariams ir jų šeimoms linki

L. V. S. RAMOVĖ 
Clevelando Skyrius

SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ

ir

NAUJŲ 1969 METŲ

proga gimines, draugus ir pažįstamus.

Linkime daug laimės, džiaugsmo ir

Dievo palaimos.

Dr. A. Martus ir šeima

Doneta ir Bronys Raila,
Los Angeles

Giedrių Kalėdų ir laimingų Nau

jųjų Metų troškimus siunčiame vi

siems savo bičiuliams.

Valerija ir Bronius Nemickai

Švenčių proga sveikinu mielus lais
vės kovotojus ir mano bičiulius bei šei
mas linkėdamas nuotaikingų Kalėdų 
Švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Matas Naujokas

Alfonsas ir Enna 
Kisieliai

Visiems bičiuliams ir draugams, 

gyvenantiems toli ir arti, 

linkiu

LINKSMŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1969 METŲ!

Vincas Kizlaitis
Cleveland, Ohio

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Dirvos skaitytojams linki iš Floridos

Dr. Stasys ir BronėTV • v • •amosaiciai

KODĖL?
O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepa

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

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

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

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

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

(118-123)
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