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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV IR ARABAI
ŽYDU ĮTAKA VVASHINGTONO UŽSIENIO POLITIKAI

Arabų valstybių viršū
nių konferencija Maroko 
sostinėje Rabate, kuri 
turėjo pademonstruoti jų 
vienybę kovoje su Izra-1 
eliu, pasiekė priešingų 
rezultatų. Joje net nega
lėta susitarti dėl komu
nikato. Tai tačiau ne
reiškia, kad arabai stai
ga pradėtų jausti simpa
tijų Izraeliui. Nesimpa- 
tija, tiksliau tariant — 
neapykanta liko, nebuvo 
sutarta dėl behdros ko
vos plano, ypač dėl jos 
apimties. Mat, kai ku
rios arabų valstybės yra 
labai turtingos kaipSau- 
di Arabija, Kuwait ir Li
bija, jos paremia pini
gais tiesiogiai su Izra
eliu kovojančius kraštus 
Egiptą, Jordaniją ir Pa
lestinos partizanus, ta
čiau toli gražu ne taip 
gausiai, kaip tie norė
tų. Tiesa, karas apsun
kino Saudi Arabijos ir 
Kuwaito naftos pristaty
mą į Europą, tačiau Su- 
ezo kanalo uždarymas 
padėjo labai išplėsti Li-

IŠ VISO PASAULIO

• JAPONITOTR įiheralu-de- 
mokratų partija, kurios prieky
je stovi dabartinis premjeras 
Šato, didele persvara laimėjo 
parlamento rinkimus, gaudama 
16 vietų daugiau negu iki šiol 
turėjo. Dabar prisijungus nepri
klausomųjų partijos 12 atstovų 
parlamente iš 486 vietų turės 
300. Daugiausiai pralaimėjo so
cialistai, netekę net 44 vietų. 
Dabar jų turės tik 90 vietų.

• VIDURŽEMIO jūroje prie 
Sicilijos su Izraelio karo laivais 
susijungė 5 kanonieriniai laivai, 
kurie buvo statyti Prancūzijoje, 
bet pa skelbus emba rgo nebuvo Iz - 
raeliui išduoti. Juos stačiusi lai
vų statybos bendrovė pardavė 
neva vienai Norvegijos firmai ir 
tokiu būdu jie buvo išleisti iš 
Cherbourgo uosto. Prancūzijos 
vyriausybė tyrinėjanti šį įvykį. 
Toks išleidimas laivų galės pa
kenkti Prancūzijos - Izraelio 
diplomatiniams santykiams.

• KINIJOJE komunistai suė
mė Lenkijos ir Vengrijos laik
raščių korespondentus bevaikŠ- 
čiojančius Pekino miesto parke, 
kur svetimšaliams draudžiama 
įkelti koją.

• JAV VICEPREZIDENTAS 
AGNEW šiuo metu lanko 10 Azi
jos kraštų.

• RAMIAJAME VANDENYNE 
lėktuvai ir laivai ieško 20 jūri
ninkų, kurie apleido savo laivą 
audringoje jūroje prie Havajų. 
Šis laivas gabeno Į Vietnamą 
raketas ir bombas ir audros me
tu krovinys išsilaisvino suda
rydamas pavojų. įgulai apleidus 
laivą, krovinys sprogo. 14 įgu
los narių buvo išgelbėti.

• LONDONE geologijojmu
ziejų kas valandą aplanko 800 
žmonių norinčių pamatyti iš mė
nulio atgabentus akmenis. Per 
pirmąsias 2 dienas aplankė 
40,000 žmonių.

• AMERIKA ketina sušvelnin
ti embargo prekybai su komunis
tine Kinija. Prezidentas Nixonas 
greit paskelbsiąs, kad amerikie
čių firmoms bus leidžiama Ki
nijai parduoti ne strategines me - 
džiagas. Embargo buvo įvestas 
1950 metais, komunistams Kini
joje paėmus valdžią.

• ISPANIJOJE falangistai 
puolė 50 kunigų, susirinkusių 
prie teismo salės, kur buvo tei
siamas kun. Gonzoles už tai, 
kad bažnyčioje kurstęs žmones 
neklausyti Franco vyriausybės 
įsakymų.

BYTAUTAS MESKAUSKAS čių - arabų santykius, 
bet JAV palaiko Izraelį. 
Iš kitos pusės, jei Iz
raelio nebūtų, sovietų 
įstaka arabų valstybė
se smarkiai kristų, bet 
sovietai ginklais remia 
arabų valstybes.

JAV Izraelio parama 
oficialiai yra aiškinama 
amerikiečių noru išlai
kyti taiką ir laisvę visa
me pasaulyje. Izraelis 
juk faktinai yra demokra
tijos sala, apsupta ara
bų diktatūriniu režimu, 
tačiau niekam nėra pa
slaptis, kad Izraelio at
veju Washingtonas vado
vaujasi ne tiek JAV už
sienio politikos intere
sų vedamas, kiek vidaus 
politikos sumetimais — 
žydų įtaka čia yra labai 
didelė.

Kaip tik čia susiduria
me su dar vienu paradok
su. Amerikos žydai rei
kalaudami amerikiečių 
pasitraukimo iš Vietna
mo kirto tą šaką ant ku
rios sėdi ir Izraelio sau
gumas. Mat, jei JAV tu
ri palikti savo likimui 
Vietnamą dėl to, kad ten 
kovoti sunku, kam jos tu
ri rūpintis Izraelio sau
gumu, jei tas padeda įsi
galėti sovietams ir pa
didina karo galimybes? 
Jei reikia principo at
sisakyti pietryčių Azi
joje, kodėl jo laikytis 
Viduržemio jūros ry
tiniame pakraštyje? Čia 
dar prisimintina, kad 
80% žydų balsavo už de
mokratus.

Prezidentas Nixonas 
iš pradžiLĮ bandė laimė

bijos naftos gamybą,ku
riai atsidarė plačios rin
kos Europoje. Bet Libi
ja Egiptą parėmė tik 24 
milijonais dolerių ir ne 
labai nori duoti daugiau, 
nors esama duomenų 
manyti, kad dalis jos nu
matytų ginklų ir šaud
menų užpirkimo iš tikro 
yra skirti Egiptui. Kiek
vienu atveju, turtingo
sios arabų valstybės pa
sirodė esančios gana 
šykščios ir tai yra ne
sutikimo pagrindas.

Dėl arabų nesutarimo 
tam tikrą kreditą gali 
gauti ir Nixono adminis
tracija. Prieš konferen 
ciją Valstybės Sekre
torius Rogers paskelbė 
amerikiečių planą ara
bų-Izraeli o konflikto lik
vidacijai, kuris turėjo 
paveikti arabų valdovus. 
Pagal jį, Izraelis turė
tų grąžinti beveik visas 
per 6 dienų karą laimė
tas teritorijas (Jeruza
lė turėtų būti valdoma 
su Jordanija kartu), bet 
už tai gauti tarptautiniai 
garantuotą savo sienų ir 
saugumo garantiją. Pa
lestinos arabų problema 
irgi turėtu. būti 
tiniai išspręsta, pinigi
niai padedant JAV. Tas 
planas buvo atmestas ir 
arabų ir Izraelio, tačiau 
jis kartu įrodė, kad JAV 
nėra toks arabų priešas, 
kaip buvo skelbiama.

Iš tikro JAV yra suin
teresuotos arabų drau
giškumu, kurie turėtų su 
tam tikru nepasitenkini- ti žydų simpatijas, teis
mu žiūrėti į vis didėjan
čią Sovietų Sąjungos įta
ką Viduržemio jūros ba
seine ir Indijos vandeny
no pakraščiuose. Skai
čiuojama, kad apie 1975 
metus sovietai jau netu
rės savo naftos ekspor
tui ir bus reikalingi ara
bų naftos, už kurią jie 
tačiau nenorės mokėti 
laisvosios rinkos kaino
mis. Už tat arabai būtų 
reikalingi tam tikros at
svaros iš JAV bei jų Eu
ropos sąjungininkų.

Izraelio - arabų kon
fliktas privedė prie gro
teskiškos situacijos. Iz
raelis gadina amerikie-

damas Izraeliui nusipirk
ti Phantom lėktuvus,ku
rie yra pranašesni už 
arabų turimus sovieti
nius MIG’us. Tų lėktu
vų Izraelis buvo būtinai 
reikalingas po to kai de 
Gaulle sustabdė savo lėk
tuvų tiekimą. (To potvar 
kio neatšaukė ir naujas 
prezidentas Pompidou). 
Tačiau po to pirminio 
žesto, tolimesnė JAV pa
galba Izraeliui priklau
so nuo Rogerso plano 
priėmimo. Tuo tarpu Iz
raelio koalicinėje vy
riausybėje vyrauja ‘sa
kalai' kurie netiki (su 
pagrindu) tarptautinėm

Naujųjų Metų miražas...

Kanados Lietuvių Fondo Taryba. Sėdi iš kairės: inž. M. Meiliūnas, valdybos pirm. dr. A. Pacevičius, 
Tarybos pirm. inž. V. Balsys ir vicepirm. S. Jakubickas. Stovi: J. Bersėnas, inž. J. Kšivickas, Pr. Bas
tys ir sekr. K. Lukošius. Nuotraukoje trūksta: inž. L. Balsio, P. Januškos, inž. P. Lėlio ir J.R. Simana
vičiaus.
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KANADOS LIETUVIŲ FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
1969 metams einant į pa

baigą, vienas iš didesniųjų 
ir prisimintinų visuomeni
nių įvykių Toronte, buvo 
Kanados Lietuvių Fondo su
važiavimas, įvykęs gruodžio 
13 d. Lietuvių Namuose. 
Suvažiavimą pradėjo KLF 
Tarybos pirmininkas V. 
Balsys trumpai nusakyda
mas ką Fondas yra numa
tęs svarstyti ir aptarti. Su
važiavimui pravesti buvo 
uvlarytas prazidiumas — 

pirmininkas Aug. Kuolas ir 
sekretoriai P. Bastys ir J. 
Bulionis. Į mandatų komisi
ją įėjo K. Lukošius ir M. 
Meiliūnas.

Po kun. P. Ažubalio invo- 
kacijos prasmingų žodžių ir 
KLB Krašto valdybos pir
mininko dr. S. Čepo sveiki
nimo vyko pranešimai.

KLF Tarybos pirminin
kas V. Balsys pasidžiaugęs 
naujų narių įsijungimu į L. 
Fondą ir jo kapitalo didėji
mu pranešė, kad Fondas tu
rėjo ir liūdnesnių momentų. 
Būtent, iš šios gražios na-

garantijom ir norėtų sa
vo krašto saugumą ga
rantuoti savo pačių ka
riniu pajėgumu ir stra
teginiai palankiomis da
bartinėmis sienomis.

Dėl viso to reikia ma 
nyti, kad dabartinė būk
lė nusitęs dar ilgesnįlai- 
ką, tačiau arabų - JAV 
santykiai pradės po tru
putį gerėti. 

rių šeimos amžinai išsisky
rė garbingi-taurūs lietuviai 
Juozas Švėgžda ir Povilas 
Pretkus. Jiedu buvo pa
gerbti atsistojimu. Toliau 
sekant pranešimą išryškėjo, 
kad Taryba turėjo penketą 
posėdžių, kuriuose buvo na
grinėjami įvairūs Fondo 
veiklos klausimai. Tarybos 
veiklą daug palengvinę su
darytos pelno paskirstymo, 
investavimo ir įstatų tvar
kyme komisijos. Baigdamas 
pranešimą dėkojo visiems 
prisidėj usiems prie Fondo 
ugdymo ir kvietė visus na
rius jungtis aktyvion Fon-

JAV siekia pastovios taikos
Prezidentas Nixonas, 

įžiebdamas Kalėdų eglę 
Baltuose Rūmuose Wa- 
shingtone, kuri šiais me
tais buvo atgabenta iš 
Ohio valstijos, prisimi
nė, jog ši eglė išaugo jo 
tėvo gimtinėje ir jai be
veik 70 metų, tad įžen
giant į septintąjį dešimt
metį, jis kvietė žvilgte
rėti į praeitį, kaip Ame 
rika atrodė prieš 70 me
tų.

Tada Amerikoje, sakė 
prezidentas, tebuvo 75 
milijonai gyventojų. Ne
buvo tada jokio automobi
lio, jokio televizijos 
aparato, jokio radijo, 
nebuvo nei lėktuvų. Ame
rika nebuvo didžioji pa
saulio valstybė. Bet ji 
buvo tvirta valstybė, ta
čiau ne tokia tvirta, kaip 
įvairios kitos pasauly
je.

O dabar, po septynias
dešimt metų, pažvelki
me į šiandieninę Ameri
ką, įžengdami į septy
niasdešimtuosius, tęsė 
toliau prezidentas. Tu
rim 200 milijonų žmo
nių, o ligi šio šimtme
čio pabaigos, vos už tris
dešimt su viršum metų, 
turėsime 300 milijonų gy
ventojų.

Turime 
televizijos 
milijonų 
300 milijonų radijo apa
ratų ir 150,000 lėktuvų. 
Ir mes galime pastebė
ti, kad šiandien Amerika 
nuo anų laikų, kada šis 
medis, buvo metūgė Ohio 
valstijoje, skiriasi tuo, 

85 milijonus 
aparatų, 80 

automobilių,

do talkon, kad savo užsi
brėžtą tikslą, sutelkti $100.- 
000 kapitalą, veikiau pa
siektume.

KLF Valdybos pirminin
kas dr. A. Pacevičius savo 
pranešime k o n k r e tizavo 
Fondo darbus juos suskirs- 
tydamas į tris pagrindines 
grupes. Tai bendras admi
nistracinis darbas, informa
cinė sritis ir vajaus reika
lai. Plačiau neminėdamas 
administracinio darbo, pra
nešėjas perėjo prie infor
macinės srities ir paties 

(Nukelta į 2 psl.)

kad dabar yra turtingiau
sia pasaulyje šalis ir 
esame tvirčiausias pa
saulio kraštas.

Žinoma, prisiminda
mi visa tai, jaučiame sa
votišką pasididžiavimą. 
Mes betgi taip pat žino
me, kad esama ir kito 
skirtumo, kurį visi ma
tome ir kurį norime pa
taisyti. Būtent, prieš 70 
metų Amerika turėjo tai
ką. Šiandien Amerika tai
kos neturi. O ko mes pa
geidaujame šiam kraštui 
— yra taika ne tik šiai 
valandai, bet ir ateinan 
tiems metams, taika vi 
sienas žmonėms, atei
ties dienoms.

Mes taip pat turime 
suprasti, kad nors Ame
rika nesiskverbia į pa
saulio vadovybės vaid
menį, bet jeigu ne Ame
rika ir mūsų turima ga
lybė, nė viena laisvojo 
pasaulio šalis nebebūtų 
šiandien laisva ir jei ne 
Amerikos pajėgumas,ne 
galėtų tikėtis gyvenimo 
taikoje. Negalėtų jos tu
rėti taikos, nebent būtų 
tokia taika, kuri uždusi
na laisvę.

Ižiebiąnt šią Kalėdų eg. 
lę mūsų linkėjimai, mū
sų maldos yra už taiką. 
Tokią taiką, su kuria 
mes galime gyventi, už 
tokią taiką, kuria mes 
galime džiaugtis, už to
kią taiką, kuri patvari ne 
tik šiai dienai, bet teikia 
vilties, kad ir mūsų vai
kai gyvens taikoje. Tuo 
mes tikime ir aš manau, 
kad mes sulauksime.
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Kanados Lietuvių Fondo narių suvažiavimo, Įvykusio Toronte gruodžio 13 d. prezidiumas. Iš kairės: 
Tarybos pirm. inž. V. Balsys, suvažiavimo pirm. Aug. Kuolas, LF valdybos pirm. dr. A. Pacevičius ir 
suvažiavimo sekretoriai P. Bastys ir J. Bulionis.

Kanados Lietuvių. Fondo suvažiavimas...
(Atkelta iš 1 psl.)

svarbiausio, tai vajaus arba 
pinigų telkimo. Nežiūrint 
vieno kito atsiradusio kliu
vinio darbas vykęs sklan
džiai ir vajus davęs paten
kinamus rezultatus. Kaip 
pavyzdį paminėjo Sault Ste. 
Marie kolonijos lietuvius, 
kurie vajaus planą yra 
įvykdę 100'/.

Apie Fondo finansinį sto
vį pranešimą padarė iždi
ninkas P. Lelis. šiuo metu

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Po trisdešimts vienų 

metų nuo vaikų darbo įs
tatymo paskelbimo, tūks
tančiai berniukų ir mer
gaičių dar ir šiandien ne
legaliai dirba.

Tarp įstatymo pažei
dimų, paskelbtų darbo 
departamento studijoje, 
randasi:

Keturiolikmetė mer
gaitė dirbusi 12 1/2 va
landų per dieną kaip slau
gės padėjėja.

Berniukai, nuo 13 iki 
15 metų, dirbo iki 58 va
landų savaitėje kaip res
torano darbininkai.

Mergaitė, 15 metų am
žiaus, dirbo nuo 10 valan
dos vakaro iki 7 valan
dos ryto skalbykloje.

Iš 77,000 skundų 1967- 
68 metais, studija rado 
14,117 nelegaliai dirban
čių nepilnamečių.

Pirmasis federalinis 
vaikų darbo įstatymas 
atsirado 1938 metais. Šis 
įstatymas, metų eigoje, 
buvo ne kartą pakeistas 
ar papildytas, įvedant 
naujas pramones ar dar
bus.

Nors įstatymas ne
draudžia keturiolikme
čiams ar penkiolikme
čiams dirbti, jis nelei
džia jiems dirbti pavojin • 
gus darbus, ar darbus 
kurie gali pakenkti svei
katai, trukdo mokslą ar 
pažeidžia bendrą gerbū
vi-.

Žinoma, šie įstatymo 
aplenkimai sukelia ir įs
tatyme nesurašytas mo
ralines skriaudas — ne
legaliai dirbąs keturio
likmetis vaikas jau yra 
užtektinai nuskriaustas.

Fonde yra 352 nariai ir jų 
Įnašai sudaro $55,843. Fon
do pinigai laikomi lietuvių 
kredito kooperatyvuose To
ronte, Hamiltone ir Mont- 
realyje. Pagal revizijos ko
misijos aktą, kurį skaitė J. 
Gustainis buvo nurodyta, 
kad kasos knyga ir visos 
bylos vedamos tvarkingai ir 
išlaidoms yra pateisinamie
ji dokumentai.

Pastaruoju ėjo mandatų 
komisijos pranešimas, ku
rio duomenimis susirinkime 
dalyvavo 36 Fondo nariai ir 
7 įvairių organizacijų įga
lioti asmenys. Iš viso 43 as
menys. Jie atstovavo 104 
narius su 262 balsais.

Didžiąją dalį šio suvažia
vimo diskusijų reikėtų lai
kyti praėjusio suvažiavimo 
tąsa, kuriame pagrindiniu 
klausimu buvo Kanados 
Lietuvių Fondo įstatų pri
ėmimas. Todėl vadinti jas 
diskusijomis dėl pranešimų 
galbūt ne visai būtų tikslu. 
Ar tie pranešimai būtų bu
vę ar ne, o diskusijos, tikiu, 
būtų buvosios tos pačios. 
Suvažiavimas buvo tik toji

tribūna, kur buvo galima 
pakartoti tai, kas anksčiau 
kai kurių žymūnų kalbėta 
ir kelta spaudoje. Pagrindi
niai klausimai apie kuriuos 
sukosi tos visos ilgos kalbos 
buvo tik du. Pirma, tai KLF 
įstatų 18 paragrafas ir ant
ra pelno paskirstymas.

Fondas siekdamas glau
daus ir nuoširdaus bendra
darbiavimo, aštuoniol i k t u 
paragrafu kaip tik ir suda
rė Lietuvių Bendruomenei 
sąlygas dalyvauti KLF Ta
rybos posėdžiuose spren
džiamuoju balsu. Tas para
grafas skamba šiaip: "Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės vicepirmininkas, iždi
ninkas, sekretorius ii’ pir
mininkas kultūriniams rei
kalams yra ex officio tary
bos nariai, jei jie yra pilna
teisiai Fondo nariai”. Taigi 
LB Krašto Valdybos ketu
rių narių dalyvavimas Fon
do Taryboje visus reikalus 
galėtų kaip tik pakreipti L. 
Bendru omenei naudinga 
linkme. Tačiau besiaiški
nant tuos reikalus išryškėjo 
ir priežastys, kurios iki šiol 
trukdė jų dalyvavimą
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sprendimuose. Būtent, jie 
nebuvo, kaip įstatai reika
lauja, pilnateisiai Fondo na
riai.

žvelgiant į mūsų ekono
mines sąlygas, įstojimas į 
Lietuvių Fondą, išrodo, ne
galėjo būti pagrindine prie
žastimi. Ji slypi kur kitur, 
veikiausiai mūsų užsispyri
me. Iš tikrųjų, kas gi čia 
kaltas, jei praėjusiam narių 
suvažiavime įstatai su tuo 
nelaimingu 18 paragrafu, 
už kurio LB užkliuvo, buvo 
priimti? Ir priimti jie buvo 
didele dauguma, 204 bal
sais prieš tepasisakius tik 4 
ir 7 susilaikius. Tačiau ir 
vėl iš naujo keliant įstatų 
18 paragrafo keitimo klau
simą, ar nereikėtų skaitytis 
su ta dauguma? Nes tik tuo 
keliu, kuriuo įstatai buvo 
priimti, tuo pačiu keliu tu
rės eiti ir jų pakeitimas ar 
papildymas. O kas tuomet, 
jei ir vėl gautųsi tie patys 
rezultatai ?

Kalbėjusieji pelno paskir
stymo reikalu taip pat jau 
buvo kiek anksčiau suspėję 
per ”T. ž.” pasisakyti. Su
važiavime kartodami savo 
tuos pasisakymus pageida^ 
vo, kad Fondo sumos eitų 
pagrindiniams ir stambiems 
vienetams. Tačiau kokie tie 
pagrindiniai ir stambūs vie
netai taip ir nenurodė. Išva
doje kokia bebūtų buvusi 
pelno paskirstymo komisija, 
jinai niekuomet nebūtų pa
tenkinusi visų tik todėl, kad 
pinigų turėta mažiau negu 
norinčių juos gauti.

Šeima ir mokykla yra tie 
pagrindiniai ramsčiai ant 
kurių remiasi lietuvybės iš
laikymas. Todėl Fondas 
skirstydamas pelną į tai ir 
atkreipė ypatingą dėmesį. 
Jeigu Toronto šeštadieninė 
lietuvių mokykla iki šiol su
silaukdavo paramos iš kre
dito kooperatyvų, parapijų, 
biznierių ir dar kitų šalti
nių, tai mažų kolonijų mo
kyklėlės buvo iki šiol visiš
kai užmirštos. Skiriant 
joms, kad ir kuklią sumą, 
norėta, jas gal būt ne tiek 
ekonominiai, kiek dvasiniai 
pastiprinti ir paskatinti, 
kad nenuleistų rankų, kad 
ii- jos žinotų ir matytų jog 
yra ausys, kurios juos girdi 
ir yra akys, kurios mato jų 
darbus ir juos vertina. Tu
rintieji tiesioginių ryšių su 
š e š tadieninėmis mokyklo
mis tokiu pelno paskirsty
mu buvo patenkinti ir dė
kingi.

B a i giantis susirinkimui 
buvo pranešta, kad Lietu
vių Fondas gavo 700 dol. 
įnašų. P. Traškevičienė mi
rusio vyro pulk. P. Traške- 
vičiaus įamžinimui L. Fon
de — 200 dol. ir Ant. Liau- 
kus iš Hamiltono per inž. J. 
Kšivicką — 500 dol. Suva
žiavimas buvo baigtas Tau
tos himnu. (Pb)

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir 1.1. 
4824 So. CALIFORNIA AVĖ.

CHICAGO, ILL'. TEL. VI 7-9387

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ 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 įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

|ffl| KLEVO LAPO ŠALY
I M PRARYS HŠĖKK

LIETUVIU AKAD. DRAUGIJA
Nuo 1963 metų rudens Toronte labai gražiai veikia 

Akademikų Draugija, kuri savo tikslu pasistačiusi 
ruošti viešus vakarus su paskaitomis mokslo, meno, 
literatūros bei visuomeninėmis temomis. Ligi šiol, 
taigi, šešerių metų laikotarpyje, jau suruoštos 32 
paskaitos.

Šia proga Draugija yra išleidusi spaustuvėje 
spausdintą sąlanką, kuriame išvardinti visi pas
kaitininkai, kalbėję Akademikų D-jos ruoštuose 
kultūriniuose vakaruose.

Paskaitininkais kviečiami asmenys dažniau
sia iš kitų vietovių (ypač iš JAV), tokiu būdu su
darant progą lietuviškąsias asmenybes pažinti ne 
vien tik iš jų raštų spaudoje, bet pamatyti bei iš
girsti ir juos asmeniškai. Temų pasirinkimo klau
simas — buvo paliktas paskaitininkams.

Ligi šiol ruoštuose vakaruose kalbėjo šie iš
kilūs mūsų intelektualai: J. Girnius, tema: "Inte
lekto drama visuomenėje"; A. Musteikis — "Lie
tuvių kultūros išlikimas"; dail. T. Valius — "Ke
lionė po Paryžių"; J. Pikūnas — "Inteligento užda
viniai mokslų perspektyvoje"; l. Gražytė — "Ra
šytojas ir visuomenė"; kun. F. Jucevičius — "Me
tafizinės implikacijos fizinės tikrovės sampratoje"; 
dr. J. Jakštas — "Simonas Daukantas"; prof. R. 
Sealey — "Romėnų istorijos reikšmė dabartinėje 
kultūroje"; V. Kavolis — "Nužemintųjų generaci
ja"; R. Vaštokas — "Žmogaus raida naujų radi
nių šviesoje"; dail. A. Tamošaitis— "M.K. Čiur
lionio dailės bruožai"; V. Vygantas ~— "Rasinis 
klausimas šiandien ir lietuviai"; R. Šilbajoris — 
"Tarp Vilniaus ir Maskvos"; T. Remeikis — "Tau
tų padėtis ir ateitis šiandieninėj Tarybų Sąjungo
je", K. Keblys — "Lietuviško romano problemos"; 
dail. V. Vizgirda — "Dailė dabartinėje Lietuvoje", 
adv. G. Balčiūnas — "Kas yra teisingumas"; A. 
Puzarauskas — "Dr. A. Šveiceris dabarties per
spektyvoje"; R. Mitalas — "Dabartinės teorijos 
apie visatos struktūrą"; A. Sužiedėlis — "Psi
chologinis žvilgsnis į žmogaus susikaupimą ties 
pačiu savim"; dail. Ž. Mikšys — ne paskaita, bet 
jo dailės darbų paroda Prisikėlimo parapijos sa
lėj; dail. A. Tamošaitis — jo dailės darbų paroda 
Hart House, Toronto universitete; L. Sabaliūnas 
— "Veidu į Lietuvą: galimybės ir pavojai"; dr. V. 
Pavilanis — "Gyvybės paslaptis"; agr. B. Povilai
tis — "Tabako alkaloidai"; dail. A. Tamošaitis — 
"Liętuvįški tautiniai drabužiai"; V. Fidleris — 
"Atominės energijos ateitis Kanadoje", K. Baublys 
— Lietuviai tarp dviejų kultūrų"; V. Jonynas — "Nū
dienės apraiškos lietuvių literatūroje"; V. Vardys 
— "Bendruomenė — tikrovė ar iliuzija"; B. Vaške
lis — "Šių dienų Lietuva skaidrėse", chemikas S. 
Šimoliūnas — "Diskusijų ratelio New Yorke patir
tis", M.. Anysas — "Senprūsių Laisvės Kovos" ir A. 
Landsbergis — "Kas naujo teatre?"

Tad, va, paskaitininkai ir jų temos. Patirtis 
parodė, kad Akademikų D-jos vakarai lietuviškai 
visuomenei Toronte buvo reikalingi ir prasmingi.

Paskaitos vyksta beveik kas mėnesį po vieną 
— šeštadienių vakarais.

Dabartinę Akademikų D-jos v-bą sudaro: pirm. 
V. Liačas, sekr. Sofija Butkevičienė,ižd. R. Stir- 
bys ir narė V. Šukienė.

We Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

t
6 or 12

per annum

or MORE Paasbook Savingg
Accounts

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH
$5,000 
or MORE

Savingi certificatn iaaued 
for mx months or ona 
yaar — in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiplaa of $1,000.00. 
Earningi are paid at 
maturity.

Paid įuarterly
Compntcd and Paid

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Savingt cartrficates hiued 
for monthe or one 
ytar-in minimom 
amounti of $5,000.00, 
and thereafter in 
multipies of $500.00, 
E amln«« P*d at
maturity.

Hu t u a I

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 7-7747
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BANDYMŲ METAI
"These are the ti- 

mes that try men’s 
souls".

Thomas Paine

ŽENGIANT |

NAUJUOSIUS METUS
Lietuvių išeivija su

tinka naujuosius 1970- 
sius metus įtemptoj nuo 
taikoj, nes šiems 1969 
metams artėjant į galą 
įvyko visa eilė didesnių 
įvykių: Amerikos Lietu
vių Tarybos kongresas 
Detroite, Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
suvažiavimas Toronte, 
lietuvių mokslininkų sim
poziumas Chicagoje, 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto po
litinis simpoziumas ir 
Seimas New Yorke, 
BALFo direktorių suva
žiavimas Clevelande, 
Skautų Akademikų su
ruoštas simpoziumas 
New Yorke ir Lietuvių 
Fronto Bičiulių simpo
ziumas Chicagoje. Be to, 
įvairiose lietuvių kolo
nijose buvo plačiai pa
minėta Vaižganto 100 me
tų gimimo sukaktis.

Visa tai rodo, kaip mū
sų išeivija aktyviai dir
ba, kaip ji rūpinasi Lie
tuvos išlaisvinimu ir lie
tuvybės išlaikymu sveti
mame krašte. Eilė aukš
čiau minėtų simpoziumų 
svarstė bendradarbiavi
mo ir bendravimo su oku
puota Lietuva klausimą 
ir tenka pažymėti, kad 
nors ir kaip okupantai 
stengėsi, bet nepavyko 
tuo klausimu suskaldyti 
mūsų išeivijos vieningos 
nuomonės, kad su paverg
ta Lietuva galėsime už- 
megsti kultūrinius ry
šius tik tada, kai mūsų 
kultūrinės vertybės bus 
į Lietuvą įsileidžiamos 
ir laisvai prieinamos vi
siems tautiečiams, tada 
galėsime ir jų čia ruo
šiamų koncertų jnielai 
klausyti.

Atsiranda tačiau vie
nas kitas ant motinų ran 
kų nuo žiauraus okupan
to išgelbėtas ir demo
kratinėj Vakarų kultū
roj minkštuose pataluo
se migdytas, skaniais py 
ragaičiais maitintas iš
augęs sūnelis - dukrelė, 
šio krašto prabangoj 
mokslus baigę, nepažin
dami sovietinio propa
gandinio melo, pasivadi
nę liberalų vardu, yra 
pasimetę, okupanto su
klaidinti. Tokia naivi, 
vaikiška jų galvosena 
daugiau ar mažiau iš
ryškėjo
čiau minėtuose simpoziu
muose, o paskutiniame 
LFB suruoštame teko 
išgirsti net ir tokią nuo
monę:

"Liberalų tarpe ne
matome ateities dirbti 
kartu su institucijomis, 
kurių vadovybėje yra 
žmonės, prisidėję prie' 
žudynių IX forte ir ki
tur". (Draugas, gruodžio 
18 d.).

Gaila, kad šis kalbė-

tojas yra taip vienpusiš
kai bolševikinės propa
gandos paveiktas. Patar
tina jam nuvažiavus į pa 
vergtą tėvų žemę aplan
kyti ne vien devintą for
tą, bet ir Pravieniškių, 
Panevėžio, Telšių ir 
daug kitų žudynių vie
tų ir paklausti okupan- brutalus 
to kiek jų ten guli ir kas 
tie žudikai, nuo kada Lie
tuvos kalėjimų langai 
užkalti apsaugojant kali
nius nuo dienos šviesos, 
kiek kalinių sėdi ne už 
kriminalinius nusikalti
mus, bet už laisvės troš
kimą, nekalbant jau apie 
Sibirą, į kurį ir dabar 
tebesiunčiamas mūsų 
tautos jaunimas tik kito
kioj gudresnėj priedan
goj, o jų vieton atsiunčia
mi rusai. Tada šis ponas 
susidarys 
nuomonę 
viešbuty 
poli truko 
mas.

Arba štai 
simpoziume 
gi ant motinos rankų į 
laisvąjį pasaulį išnešta 
akademikė džiaugėsi, 
kad jos draugai pradėjo 
prenumeruoti sovietinio 
okupanto leidžiamus laik
raščius, nes čia esą vie
našališkos žinios.

Gerai, kad jie skaito, 
tačiau, reikia dar daug 
skaityti ne vien propa
gandinių laikraščių, bet 
ir vispusiškų veikalų 
apie sovietinę "laisvę" 
su kuria mūsų vadinamie
ji liberalai gali gerai su 
sipažinti anglų ir kito
mis kalbomis, jeigu lietu
vių jau jiems vienašališ
ka informacija. Lengva 
žaisti žodžiais okupanto 
naudai, norint čia origi
naliau pasirodyti pačiam 
sėdinti minkštoje pra
bangioj kėdėje. Tikėkim 
kad Naujieji Metai at
neš daugiau šviesos ir į 
jų galvoseną. O tuo tar
pu tokių yra tiktai kele
tas ir neturi reikšmės 
lietuvių išeivijos tik
rajai paskirčiai ir veik
lai.

teisingesnę 
nei Vilniaus 

sėdėdamas ir 
informuoja-

New Yorko 
viena taip-

E. Čekienė

Nėra lengva laisvie
siems lietuviams ramiai 
planuoti ir svarstyti 
ateities veiklos darbus 
savo krašto laisvei at
gauti kai prieš juos nuo
lat iškyla visai aiškus, 
konkretūs ir neatidėlioti
ni uždaviniai.

Lietuvos okupantas iš 
anksto ruošiasi iškilmin
gai ir triukšmingai, su 
visomis fanfaromis ir 
būgnais minėti Lietuvos 
pavergimo trisdešimt
metį. Si am gėdingam ak
tui užantspauduoti jis pla
nuoja panaudoti netpačių 
laisvųjų lietuvių išvy
kas okupuoton Tėvynėn 
giminių ir artimųjų ap
lankyti .

Prieš 30 metų įvykęs 
Lietuvos pa

vergimas, kaip teisin
gai pastebėjo VLIKas, 
yra turbūt skaudžiau
sias įvykis visoje Lie
tuvos istorijoje. Tačiau 
šio įvykio trisdešimt
metis mums nėra jokia 
sukaktis, kurią mes tu
rėtume minėti, nes Lie
tuvos pavergimo sukak
čių laisviesiems lietu
viams nėra ko minėti, 
Ateinantieji 1970 metai 
visiems Lietuvos lais
vinimo veiksniams ir vi
siems laisviesiems lie
tuviams uždeda sunkią ir 
atsakingą pareigą ne 
šiaip sau, kaip Elta ra
šė, "tą sukaktį panaudo
ti daug kam papasako
ti ir priminti apie Lie
tuvos nelaimę ir jai pa
darytą skriaudą", bet 
duoti tvirtą, kietą, ryž
tingą, paveikų ir vienin
gą atkirtį į visus gali
mus okupanto mėgini
mus vienu ar kitu būdu, 
formaliai ar tyliai, įtei
sinti Lietuvos pavergi
mą ir Lietuvos valstybės 
aneksiją. Lietuvos paver
gimo sukaktis, kurią oku
pantas žada iškilmingai 
minėti, yra proga lais
viesiems lietuviams pa
kelti pakartotiną griež
tą ir kateogrišką pro
testo balsą prieš 30 me
tų tebesitęsiančią Lie
tuvos okupaciją, prieš 
lietuvių tautos suverenu
mo ir žmogaus pagrin
dinių teisių laužymą ir 
mindžiojimą ir reikalau
ti šią didžiąją neteisy
bę ir lietuvių tautai pa
darytą neteisę atitaisy
ti, nes tarptautinio nusi
kaltimo atitaisymas yra 
tiesioginė tarptautinės 
bendruomenės pareiga 
ir prievolė.

Galbūt, kaip nurodė 
dr. K. Karvelis pąsku-

visuose aukš-

ZJ

tini ame "Sėjos" numery
je, niekas laisvajame pa
saulyje nebenori ir ne
benorės klausyti mūsų 
kalbų apie istorinį prieš 
30 metų įvykusį Lietu
vos okupacijos faktą. Ta
čiau mes turime visada 
patys atminti ir kitiems 
priminti, kad Lietuvos 
okupacija nėra vien tik 
praeities faktas, bet la
bai liūdna, gėdinga, žiau
ri ir skaudi dabartis.

į šią ateinančių metų 
visuotinę laisvųjų lietu
vių protesto akciją turė
tų būti įtraukti ir į ją 
įsijungti visi laisvieji 
lietuviai, visos jų insti
tucijos ir organizacijos: 
Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba, VLIKas.ALT 
Laisvės komitetas ir Lie
tuvos delegacija Pa
vergtųjų Tautų Seime, vi 
sos politinės lietuvių or
ganizacijos, visa laisvo
jo pasaulio lietuvių 
bendruomenė ir jos vado
vybė, laisvoji lietuvių 
spauda, profesinės ir 
mokslo organizacijos, 
lietuvių parapijos, aka
deminis jaunimas, Lap
kričio žygininkai, Rezo
liucijų komitetas ir Ba- 
tūnas — niekas neturė
tų būti pamirštas, niekas 
neturėtų būti išjungtas, 
niekas neturėtų nusimes
ti atsakomybę ar vėliau 
mėginti ją kitam primes
ti. Suprantama, kur gali
ma ir kur reikalinga, tu
ri būti veikiama iš vieno 
ir sutartinai su latviais 
>r estais.

Jei iš praeities mo
komasi, reikėtų išveng
ti tų akcijos planavimo ir 
organizavimo trūkumų, 
kurių pasitaikė 1965 m. 
kai laisvieji lietuviai 
okupantui džiūgaujant 
dėl Lietuvos pavergimo, 
skausmingai minėjo ko
vos dėl laisvės 25 metų 
sukaktį, ar 1968 m., kai 
visi lietuviai viešai ir iš
kilmingai ar tik savo šir
dies glūdumoje minėjo 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo auksinį 
jubiliejų.

Šios ateinančių 1970 
metų laisvųjų lietuvių 
protesto akcijos svarbą, 
reikšmę ir jos reikalin
gumą dar labiau iškelia 
ir išryškina nauji so
vietų mėginimai įvylio- 
ti Vakarus į jų sumany
tą Europos saugumo kon
ferenciją Helsinkyje. Jei 
šiandien kas mėgina nu
tylėti neišspręstą Balti
jos valstybių nepriklau
somybės atstatymo klau
simą — tai juo labiau 
tuo gyvybiniu savo tau
toms klausimu neturi ty
lėti laisvieji lietuviai, 
latviai ir estai.

Formalūs 
Diplomatijos
VLIKo valdybos pirmi
ninko atnaujinto protes
to raštai laisvųjų vals
tybių vyriausybėms ir 
Jungtinėms Tautoms, pa
kartotini diplomatinių at 
stovų protesto pareiški
mai toms vyriausy
bėms, prie kurių jie yra 
akredituoti, atskirųkraš 
fų lietuvių bendruomenių 
manifestaciniai protesto 
pareiškimai, plačiai iš
vystyta akcija savoje ir 
svetimoje spaudoje ir 
laiškais laisvojo pasau
lio vyriausybėms bei par
lamentų atstovams ir 
pagaliau visuotinis lais-

Lietuvos 
Šefo ir

Visiems Vilties Draugijos na
riams, Dirvos skaitytojams, rėmė
jams ir bendradarbiams linkime lai
mingų 1970 metų.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

vųjų lietuvių manifesta- 
cinis kongresas Washing 
tone turėtų pademons
truoti ir akivaizdžiai pa
liudyti ne vien JAV vy
riausybei, bet visam lais
vam pasauliui ir pačiam 
Kremliui visų lietuvių 
griežtą, kategorišką, ne
palaužiamą "NE" sovie
tiniam Lietuvos paver
gimui ir tą pavergimą 
gaubiančiai tylai ir ne
numaldomą vieningą vi
sos lietuvių tautos ryž
tą ir siekimą atstatyti 
Lietuvos laisvę ir vals
tybinę nepriklausomy
bę. ***

Ne paslaptis, kad Lie
tuvos laisvės bylos pa
dėtis šiandien nėra leng
va ar gal net labai sunki 
ir kad tarptautinės rai
dos sąlygos ir aplinky
bės jai spręsti yra ne
palankios.

"Mūsų pačių lietuviš
kieji reikalai ir mūsų pa
čių kraštas yra šiandien 
vienoje beviltiškiausių 
padėčių", pastebėjo poe
tas Henrikas Nagysjore 
daguojamo savaitraščio 
"Nepriklausoma Lietu
va" vedamajame 1969 m. 
spalio 22 d.

Panašiai pasisakė po
eto Bernardo Brazdžio 
nio redaguojamas žur
nalas "Lietuvių dienos" 
tų pačių metų spalio 10 d.

"Žmogus pastatė koją 
ant mėnulio... o čia že
mėje tautų laisvė bėga 
nuo jo tolyn kaip nyks
tantis šešėlis. Net ir už
ėmęs laisvės gynėjo po
zicijas (kaip JAV Viet
name) žmogus neatsakin. 
gos opozicijos yra ver
čiamas trauktis atgal ir 
savo vietą užleisti me
lui, destrukcijai, vergi
jai. Dar nespėjome už
miršti, kaip žiauriai nu 
žudyta buvo trumpam mo
mentui pakilusi Vengri
jos laisvės paukštė, esa
me liudininkai įvykių, su 
mindžiojusių Čekoslo
vakijos laisvės kibirkš
tis. Ar begalima tokiose 
aplinkybėse tikėtis, kad 
grįš laisvė Baltijos tau
toms, kurių didieji po
litikai pro savo rūpes
čių akinius net ir nema
to?"

"Man jūsų, baltiečių, 
labai gaila", pastebėjo 
jau prieš daugelį metų 
Londone vienas pažįsta
mas anglas, karo metu 
veikęs pogrindyje Pran
cūzijoje prieš nacius,su 
kuriuo nekartą teko dalin 
tis rezistencine patirti
mi ir atminimais. —

"Bet žvilgterk įžemė- 
lapį ir pats pasakyk — 
kaip?"

Atsakymo į tą klausi
mą nebuvo tada, nėra jo 
ir šiandien. Yra tačiau 
vienas skirtumas. Tai pa

sikeitimai pačioje Rusi
joje. Prieš 15 ar 20 me
tų nebuvo galima ir pa
galvoti apie tokį dalyką, 
kaip jauno rusų intelektu 
alo Andriejaus Amalriko 
atviras laiškas įVaka- 
rus pabėgusiam rusų ra
šytojui Anatolijui Kuzne- 
covui: —

"Mes pasyvūs, igno- 
rantai, įbauginti... Mūsų 
inteligentija parsidavu
si, išgąsdinta, netekusi 
moralinio kriterijaus. 
Tačiau laipsniškai mes 
pradedame rasti savy
je stiprybės, o tai reiš
kia, kad anksčiau ar vė
liau daug kas gali pasi
keisti"... ***

Lietuvių laisvės kova 
nebuvo lengva nuo pat 
1940 metų. Vokiečių oku
pacijos metais lenkų po
grindžiui Lenkijos vy
riausybės iš Londono su
teikta parama siekė 35. 
000.000 dolerių. Lietu
vos pogrindis kovą vedė 
vien savo ištekliais. Lie
tuvių ginkluotam pasi
priešinimui pokario me
tais VLIKo parūpinta pa
rama tebuvo simbolinė: 
vos 1000 dolerių. Ir iš jų 
tik pusė tepasiekė tai ko
vai vadovavusį gen. Vy
tautą Žemaitį.

O visdėlto lietuviai 
šios kovos iki šiol ne
pralaimėjo. Lietuvos pa
dėtis buvo žymiai bevil- 
tiškesnė 1945 m., kada 
lietuvių tautai grėsė ne 
tik išsinaikinimo, bet vi
sai realus išnaikinimo 
pavojus. Tačiau ji tary
tum kokiu stebūklu iš
liko gyva ir šiandien ro
do nepaprastą dvasinį ir 
kūrybinį gajumą. Sovietų 
okupacijos sąlygose iš
augusi jaunoji lietuvių 
karta kelia pagrįsta pa
sididžiavimą. Nepriklau
somybės akto signataras 
Mykolas Biržiška dau
giau kaip prieš 15 metų 
teisingai pramatė, kad 
kančiose ir pavojuose 
tauta pagimdys ir duos 
kietai užgrūdintų, tautiš
kai susipratusių ir ašt
raus proto žmonių. Lie
tuvai šiandien gresia ru
sifikacija, bet ne tauti
nių jėgų ir pastangų iš
sekimas.

Ne vienas taip pat pra 
našavo politinės lietuvių 
išeivijos išsekimą ir su
nykimą. Tačiau nepai
sant sunkių sąlygų lietu
vių išeivija irgi pasireiš
kė retu kūrybiškumu ir 
išugdė jaunąją kartą, ku
ri džiugina lietuvius ir 
stebina svetimuosius.

Tai, labiau negu kas 
kita, turėtų stiprinti 
mūsų tikėjimą Lietuvos 
ateitimi ir tvirtinti mū
sų ryžtą toliau žengti 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo keliu, nie 
kam nuo jo nenukryps
tant ir niekam iš jo ne- 
išklystant.

(Kitame nr. "Mūsų 
pasiryžimų uždavi
nys").

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
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!
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INDIVIDUALINĖ IR KOLEKTYVINĖ LIETUVIU 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVA

Lietuvių nepriklausomy
bės kova okupacijos ir emi
gracijos sąlygose diskutuo
jama, išeinant iš skirtingų 
išeities taškų, iškeliant skir
tingus atsakymus,. ir lau
kiant pagilinto sprendimo. 
Ją vienas senosios lietuvių 
emigracijos atstovas pra
ėjusią vasarą lietė, išeida
mas iš senimo neigiamos 
nuomonės apie jaunimą 
emigracijoj. Aš mėginau 
įnešti kiek kitokesnį prin
cipinio pobūdžio požiūrį sa
kydamas, kad jaunimas tei
giamai primena socialinio

MARTYNAS KAVOLIS

atnaujinimo būtinumą, kuri 
religija vadina dvasiniu at
gimimu žmogui ir žmonijai 
pakeisti iš vidaus viršgam- 
tinių priemonių būdu ir ku
ri socialinis mokslas vadina 
evoliuciniu ar revoliuciniu 
ekonominės ir socialinės 
santvarkos pakeitimu žmo
nijai atnaujinti gamtinių 
priemonių būdu.

Lietuvių nepriklausomy
bės ar laisvinimo kova 
vienų skatinama ir kitų lai-

Tai studentų paruoštas stereo dviejų plokštelių šo
kių muzikos albumas . .. čia jauni grojo, jauni dainavo, 
jauni žodžius sukūrė. Nebuvo jie nei profesionalai, nei 
solistai, todėl reikėjo įdėti daug kruopštaus darbo ir daug 
valandų, skirtų jaunystei, paaukoti beruošiant šį albumą. 
Nepamirštant dar to, kad dabartiniai aplinkos vėjai, stu
mia jaunimą iš vėžių. Bet jeigu įdainuoti žodžiai pašauks 
mūs, tai ir bus gražiausia jaunimo dovana mums vi
siems ... Tad ir priimkime tą dovaną nuoširdžiai ir su 
meile saviems ...

Albumo kaina $8.50.

st. 
st. 
st.
st.

PLOKŠTELĖS GAUNAMOS PAS PLATINTOJUS: 

Chicagoje:
Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71
Marąuette Delicatessen, 2553 W. 71
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė.
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande
Dirvoje, 6907 Superior Avė. 
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.

Bostone
Baltic Florist, 502 E. Broadvvay 

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.
New Yorke

Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J.
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y.

Toronte
J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.

Detroite
J. Gaižutis, 571 Grixdale

koma diskutuotiniu dalyku. 
Ji žiūrima vienur idealiniu 
ir kitur realiniu požiūriu. Ji 
išvedama vienur iš tautinio 
susipratimo ir kitur iš su
sidariusių socialinių sąlygų. 
Tat parodo, kad mums rei
kia išsiaiškinti, koks yra 
mūsų nepriklausomybės ko
vos turinys ir kokia svarbu
mo eile turi būti vykdomi 
uždaviniai. Tat matyti iš se
kančių klausimų: Ar mūsų 
nepriklausomybės kova yra 
savitarpinė vidaus veikla 
mūsų tautiečiams dvasiniai 
ir socialiniai stiprinti, ar 
tik mūsų išorinė fizinė 
kova su priešu ginkluotu 
būdu ? Ar ji yra saviškių 
informavimas ir auklėjimas 
bei socialinės pagalbos tei
kimas, ar tik svetimųjų in
formavimas apie mus ir pro
paganda mūsų kovos reika
lu? Jei esminės kovos ne
matytume mūsų kolektyvi
nėse pastangose, ai’ jos ne
pastebėtume individualinė
se pastangose? Jei pastebi
me rezervų dėl dalyvavimo 
kolektyvinėj kovoj, tai ar 
aiškinamės, kas kliudo as
meniui dalyvauti kolektyvi
niame pasireiškime ar su
teikia jam pasiteisinimą ne
dalyvauti kovos akcijoj ben
drai ? Ar leidžiame pasi
reikšti natūraliam atsijau- 
ninimui laisvinimo veiksnių 
struktūroj ir veikimo pro
gramoj ? Ar kova vykdyti
na būsimo valstybinio ne
priklausomumo primatu da
bartyje, ar dabartinio lietu
vių gyvybingumo pagrindu 
būsimo valstybinio nepri
klausomumo pagrindui su
daryti ? Ar kova dabartinės 
okupacijos ir emigracijos 
sąlygose vykdytina valsty
biniu pareigingumu, ar tik 
tautinio patriotizmo parti- 
zaniškumu? Ar toji kova 
paremta teise reikalauti, ar 
tik morale pasiaukoti? Al
kovos veiksniai ir jos daly
viai save kontroliuoja pagal 
kovos esminį turinį ir besi
keičiančias egzistencijos są
lygas?

Lietuvių informacijos bū
tinumas svetimiesiems ang
lų kalba buvo pabrėžtas D. 
Trimako straipsniu Dirvoj. 
Ten sakoma, kad reikia 
įsteigti Lithuanian Infor- 
mation Center su trim ap
mokamais t a r n a u tojais. 
Tiesa, gera informacija 
kaipo auklėjamoji priemonė 
savisiems yra būtina ir gali 
sudaryti lietuvių laisvinimo 
akcijos pirmo būtinumo rei
kalą. Gera informacija sve
timiesiems gali sukelti jų 
žingeidumą ir sudaryti 
mums prielankų įspūdį. Bet 
mūsų geriausioji informaci
ja svetimiesiems mūsų ko
vos reikalu dar nesudaro 
mūsų laisvinimo akcijos tie-

siogine prasme ypač dabar
tinėse tarptautinės krizės 
sąlygose, kuiriose kiekvie
nas politinis galiūnas pir
moj eilėj žiūri savo valsty
binio naudingumo, ir politi
nio tikslingumo. Atrodo, 
kad socialinės pagalbos cen
tras vargstančiam lietuviui 
padėti (Dirva VII. 18 ir 25 
d.) yra mums labiau reika
lingas negu informacijos 
centras angliškai kalbančiai 
visuomenei. Anas straipsnis 
informacijos reikalu sveti
miesiems siūlo» šalia jau 
duodamų aukų eiliniems 
laisvinimo reikalams, dar 
papildomai suaukoti me
tams $33,000 mūsų angliš
kojo informacijos centro 
tarnautojų algoms apmokė
ti ir dar nenustatytą kiekį 
bendro butui, raštinės reik
menims ir įrengimams, su
sisiekimo ir spausdinimo iš
laidoms apmokėti. Tiesa, 
neįmanoma išlaikyti nuola
tinę įstaigą ir vykdyti di
delį sistematinį darbą vien 
pripuolamomis partizaninė
mis darbo jėgomis be apmo
kamų tarnautojų amerikie
čių gyvenimo sąlygose. Bet 
išlaidos tam mūsų centrui 
yra apskaičiuotos amerikie
čių valdžios ir prekybos 
įstaigų standartu, kuriam 
nereikia rūpintis kaip su
daryti lėšas partizaninės 
veiklos būdu. Lietuvių in
formacinė tarnyba veikia 
VLIKe, diplomatinėj tarny
boj, Lietuvos laisvės komi
tete ir, rodos, ALTe, kurių 
dalies darbas finansuoja
mas ir kontroliuojamas ne 
mūsų partizaninės kovos 
būdu. Tomis informacinė
mis tarnybomis reikia nau
dotis, kol neįstengiame su
daryti geresnių. Mums rei
kia daugiau kūrybinės veik
los, bet ne daugiau organi
zacijų.

Vyriausio Lietuvos lais
vinimo kometeto 25 metų 
veikimo apyskaita jo sei
mui buvo patiekta jo pir
mininko ir paskelbta Dir
voj. Aišku, mūsų nepriklau
somybės kovos patriarchai 
užtarnauja padėkos už jų 
teigiamą darbą ir pasiauka- 
vimą. Bet aštuntan dešimt- 
metin riedančių senelių ne
bepakanka aktyvistiniuose 
laisvinamo veiksni uose. 
Džiaugiamės pasiekta lais
vinimo akcijos jėgų kon-. pradžią. Išsivystė biau- 
centracija santykyj su dip
lomatine tarnyba, politinių 
partijų likučiais ir lietuvių 
kolonijomis užjūryj. Bet 
pasigendame veiklos aišku
mo, kaip turi būti suprasta 
lietuvių nepriklausomybės 
kova, kokia yra jo veikimo 
pirmumo eilė, kuriuo būdu 
a t n a u j i ntina laisvinimo 
veiksnių struktūra, veikimo 
programa ir jų efektyvu
mas, ir kaip individualinė 
laisvinimo akcija padaryti
na labiau planinga kolekty
vine akcija.

J. JAKŠTAS

Polemika tarp 
1*1 aikrascių

Kiek kitoks pasidarė 
"Lietuviškasis Balsas" 
nuo 1886 m. pradžios, 
kai Plymouthe pradėjo 
eiti "Vienybė Lietuv
ninkų" (V.L.). Šio laik
raščio sumanytojai ir 
leidėjai buvo du prasi
gyvenę lietuviai — J. 
Paukštys ir A. Pajau
jis. Jie steigė laikraštį 
pelno tikslais ir iš pat 
pradžių turėjo kėslus su 
žlugdyti L.B. Šliūpas,pa
tyręs apie rengiamą laik
raštį ir jo tikslus, iš 
anksto pasisakė prieš jį. 
Pirmiausia kalbėjo 
prieš redaktorių Boč- 
kauską, lenkuojantį, ir 
prieš gaivinimą lietu
viuose lenkybės, nuo ku
rios jis stengėsi lietu
vius atitraukti. Jokio iš
puolio prieš bažnyčią ar 
kunigus nebuvo. Tik įsi
bėgėjus polemikai tarp 
abiejų savaitraščių, L. 
B. pradėjo spausdinti 
prieškuniginius ir prieš 
bažnytinius pareiški
mus. įsisiūbuojančią po
lemiką dar sutirštino 
įsimaišęs kun. A. Var- 
nagiris, V.L. 25 nr. pa 
skelbęs dekretą prieš 
L.B. (1886). Dekreto tu
rinys: "Šliūpo Jono gazi e 
tos po vardu Lietuviš
kasis Balsas pagal moks 
lą teologų ir katalikiš
kos bažnyčios skaityti ne 
valia". Po šios anatemos 
sekė dar to paties A. 
Varnagirio prierašas, 
kur "bedievis" Šliūpas 
skelbiamas "išskirtas iš 
draugystės žmogiškos" 
ir kad jis veikiąs "lie
tuvninkų mažatikių dū
šias velniui prisipasa- 
bit". Šis Varnagirio stor
žieviškas, praščiokiš- 
kas, demagogiškas puo
limas ir dar bažnyčios 
vardu ženklino kuni
gų kovos prieš Šliūpą

Skaityk ir platink
DIRVĄ

on 
PASSBOOK SAVINGS

NOW.... J

(per Annum)

rių, šlykščių žodžių 
grumtynės L.B. ir V.L. 
puslapiuose. Vėliau jos 
tęsėsi tarp vad. Šliūp- 
tarnių ir kunigų bei jų 
šalininkų, kryžiokais va
dintų. Jos nuodijo Ame
rikos lietuvių sielas ir 
ardė vieningumą.

Šliūpas, nepaisyda
mas prasidėjusio skili
mo, ryžosi vis dėlto dide
liam žygiui — apjungti 
visus Amerikos lietu
vius vienoje savišalpi- 
nėje organizacijoje. Kas 
skelbta L.B., tas norė
ta praktiškai įgyvendin
ti. Didžiai klydo Šliū
pas, kai tikėjosi subur
ti visus Amerikos lietu 
vius 
ypač 
kėjo 
tai,
je tarp L,B. ir V.L. Jis 
neįvertino pakankamai 
jam priešingų bažnytinio 
fronto vadovų, kai tikė
josi turėti jų (bažnyti
nes) organizacijas savo 
susivienijime. O be jų 
susivienijimas ano meto 
sąlygomis nebuvo įma
nomas. Stipri, jįpaglem 
žūsi lietuvių vienijimo 
mintis neleido jam blai
viai žvelgti į susidariu
sią padėtį. Tad jis su sa
vo šalininkais ėjo prie 
užsibrėžto tikslo ir 1886 
VIII.15 Shenandoah, Pa., 
sušauktame susirinkime 
įsteigė "Susivienijimą vi- 
vų lietuvininkų Ameri
koje". Priimta graži,pla-

po savo vadovybe 
tuo metu, kai aiš- 
du lietuvių fron- 

atsispindėję kovo-

5s% on SAVINGS CERTIFICATES

T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET/481-7800

6235 ST. CLAIR AVENUE/431-5670 . 25000 EUCLID AVENUE/261-1200

26000 LAKE SHORE BLVD./731-1200 . 6135 VVILSON MILLS ROAD/449-2900

Čių užmojų konstitucija, 
surašyta, be abejo, Šliū
po ir pasirašyta visų 11 
seimo delegatų.

Nors šis susivieniji
mas, beveik nieko nenu
veikęs, po dviejų metų 
turėjo būti ir formališ- 
kai palaidotas, tačiau 
Šliūpui reikia pripažin
ti neginčijama garbė, 
kad jis su savo Lietu
vos mylėtojais pirmas iš 
kėlė jo steigimo mintįir 
bandė įgyvendyti. Jis pa
rodė kelią ir katalikiš
kam susivienijimui, jo 
sėkmingam varžovui. 
Šliūpo vardas neišskiria
mas iš abiejų susivieni
jimų istorijos.

Šliūpas varė toliau 
lietuvybės darbą vis 
vargdamas su savo L.B. 
ir sunkiai atlaikydamas 
konkurenciją su V.L. Lie
tuvybės propagandai pa
naudojo ir Lietuvos 
krikšto 500 m. sukaktu
ves (1886), kai surengė 
New Yorke jo minėjimą. 
Šliūpas pasakė didelę kal
bą ir dar lenkiškai, kad 
ir minėjime dalyvavę len
kai galėtų suprasti. Jis, 
žinoma, aiškino, kiek 
krikščionybė ir per ją 
lenkai padarė žalos lietu
vių tautai. Minėjimas bu 
vo ne tiek istorinis,kiek 
politinis propagandinis, 
taikyta antilenkiškai 
akcijai. Katalikiškos sro
vės nedalyvavo minėji
me ir net jį smerkė.

Bene pirmą kartą ta
me minėjime pasirodė ir 
Šliūpo žmona poetė Eg
lė, paskaičiusi ilgą ei
lėraštį (lietuvišką) apie 
Lietuvos krikštą.

Supynęs lietuvybės gai
vinimą su antilenkiška 
akcija, Šliūpas parašė ir 
mažą lenkišką knygutę 
"Litwini i Polacy" (1887) 
Joje smerkiama lenkiš
kos bažnyčios įtaka lie
tuviams visais amžiais. 
Knygutėje prasikiša ir jo 
pasisavintas socializmo 
mokslas. Pagal jį jis pa
smerkė ir Lietuvoje vy
ravusį lenkų dvarininkų 
luomą. Jie esą išnaudo
ję mūsų liaudį taip, kaip 
dabar kapitalistai darbi
ninkus, nes "buržuazi
jos vešpatavimas mažai 
kuo skiriasi nuo šlėk
tos".

Ir socialistas Šliūpas 
nenuslinko vis dėlto nuo 
tautiško kelio. Jam tau
tybė yra istorinė būtiny
bė, išplaukianti tiesiog 
iš žmogiškos laisvės tei
sės. "Kiekvienas žmo
gus turi teisę pats tvar 
kytis; tad ir bendruome
nė žmonių vienos kal
bos, vienos kilmės,bend
rų reikalų negali išsi
žadėti savų teisių, ku
rias žmonija turi mo
rališkai paremti. Iš to 
samprotavimo Šliūpas 
daro reikšmingą išva
dą: Lietuva nori būti po
litiškai laisva. Tas Šliū 
po pareiškimas — tai 
lyg prisipažinimas len
kams, kokio tikslo jis sie
kia ir kartu atrėmimas 
lenkų pretenzijų laikyti 
lietuvius lyg savo tautos 
priedėliu.

(Bus daugiau)

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Iš pirmo žvilgsnio at
rodytų, kad naujasis R. 
Spalio romanas "Rezis
tencija", šiomis dieno
mis "Vilties" išleistas, 
yra lygpapildymas prieš 
ketverius metus pasiro
džiusio J. Gliaudos ro
mano "Agonija": kaip 
pastarajame rodomos 
paskutinės nepriklauso
mos Lietuvos dienos, 
taip dabar aptariamaja
me vaizduojama tuoj po 
to kilusi rezistencija 
prieš bolševikinę oku
paciją. Tačiau tarp abie
jų yra be galo didelis 
skirtumas: jeigu "Ago
niją" vadiname "nefikci- 
niu romanu", tai "Rezis
tencijoj" fikcijai (vaiz
duotei) skirta daugiau
sia vietos.

Kaip ten bebūtų, iš tik 
rųjų naujasis R. Spalio 
romanas yra jo paties 
ankstesnės triologijos 
tęsinys ("Gatvės berniu
ko nuotykiai", "Ant ri
bos", "Alma mater"). 
Kaip ir "Alma mater" ro 
mane, taip ir "Rezisten
cijoj" dalyvauja trijų 
pagrindinių Lietuvos stu 
dentijos korporacijų at
stovai. Ateitininkams 
čia atstovauja Kęstutis
Noreiša , neolituanams 
Antanas Alėjūnas, varpi
ninkams Petras Rusec- 
kas. Jie ir yra viso ro
mano veiksmo pagrindi
niai varikliai kone per iš
tisus pirmosios bolševi
kinės okupacijos metus.

Romano veiksmas 
prasideda komunistinių 
kalinių išsilaisvinimu, 
Lietuvą Raudonajai Ar
mijai užplūdus. Jonas 
Vaitas (trockininkas!) 
lieka Norkaičio įmonės 
direktorium ir buvusios 
Basanavičiaus vardo 
gimnazijos politiniu va
dovu. Veiksmas ima 
komplikuotis ir intriga 
didėti, kai Vaito vado- 
vaujamoj įmonėj prade-

Geriausia dovana
- naujas R. Spalio 
romanas REZISTENCIJA

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
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REZISTENCIJA
NAUJASIS R. SPALIO ROMANAS

da dirbti buvęs neolitu- 
anas Alėjūnas, kurio pir 
ma nė negalvojo priim
ti, o paskum priėmė "at
silygindamas" savo idė
jos bendrui viceministe- 
riui Jurkūnui,

Tolimesnėj veiksmo 
eigoj Noreiša, su Rusec- 
ku leidęs pogrindžio 
spaudą, patenka į NKVD 
rankas, o Atėjūnas dėl 
tariamo išdavimo pasi
traukia į Vokietiją, kur 
atlikęs uždavinį, vėl grįž
ta.

Rašytojas Romualdas Spalis

Į pogrindžio veiklą dar 
įsitraukia studentė Ire
na Paberžytė, kuri ypač 
daug gelbsti Alėjūnui ir 
kurios tėvui teisėjui sie
ną perbėgti padeda kapi
tonas Sereika, lyg ir 
anos trijulės vadovas, 
nors jo vaidmuo tuo at
žvilgiu nėra išryškin
tas. Ireną myli Alėjū
nas, bet jos tėvas pagei
dautų, kad ji liktų Serei
kos. Susidaręs "meilės 
trikampis" romane nė
ra plačiau atskleistas.

Taip pat į pogrindžio 
veiklą įsitraukia abitu
rientė Nijolė Valaitytė, 
kurią myli Vaitas ir no
rėtų už jo lankymą ka- 

Įėjime pagelbėti jos tė 
vams, bet lieka tragi
komiškoj būklėj: per bir • 
želio išvežimus patikina 
kad jiems nieko neatsi
tiks, bet po valandos, 
Jurkūnui "parėdžius", 
atsiduria jau išvežamų
jų sunkvežimyje. Pas
tarajam Vaitas irgi ne 
lieka "skalnas": pabė
gant į Rusiją, Jurkūną 
išmeta iš automobilio 
ir palieka "tęsti po
grindžio".

Pagrindinė romano 

vertė glūdi jo intriguo
jančiame pasakojime. 
Autorius čia gan suma
niai sugeba surasti tiek 
intriguojančių situacijų, 
taip sumegzti fabulą, jog 
atrodo, kad romanas ar
tėja į nuotykių romano 
kategoriją. Skaitytoją 
rište pririša tokios sce 
nos, kaip sprogdinimas 
Valstybės Teatre, "Liau
dies seimui" skelbiant 
Lietuvą" 18—ja (?) so
cialistine respublika", 
su didele rizika gyvybei 
ir saugumui susiję per
bėgimai per sieną (Pa
beržio, Alėjūno), tiesiog 
virtuoziškas, kartais 
sunkokai net patikimas, 
išsilaisvinimas pavojin
giausiose situacijose. Ei
nama net iki humoro: an- 
tikomunistiniai lapeliai, 
paties Jurkūno teigimu, 
spausdinami komunistų 
panosėj (sandėly, kur 
Vaitas anksčiau spaus
dino drudžiamąją komu
nistinę literatūrą), komu
nisto Vaito bute nuo iš
vežimų slapstos antiko- 
munistė Valaitytė ir t.t.

Tačiau toji įvykių ir 
intrigų gausa neleido au
toriui plačiau atskleisti 
pogrindžio veikėjų cha
rakterio, jų gilesnių vi
dinių išgyvenimų. Tiesą 
sakant, deltos įvykių gau
sos ir laiko nebeliko. 
Taipgi gal būt pasiges
tum rezistentų tampres
nio ryšio su visos tau
tos rezistenciniu sąjū
džiu: atseit, ne vien stu
dentai rezistavo, kaip ir 
pačiam romane užsime
nama (p. 229). Ten pat

PRISIMENANT KOMPOZITORIŲ JUOZĄ BERTULĮ
MIRĖ 1969 M. RUGSĖJO 13 D. CHICAGOJE

J. Bertulio veiklą ne
lengva laikraščio skilty
se kiek plačiau apibūdin
ti, nes jis buvo plačios 
apimties visuomeninin
kas. Išvardinant jo įvai
riose srityse veiklą, su
sidarytų ištisas tomas, 
kuriose srityse jis vei
kė.

Komp. Juozas Bertu
lis gimė 1893 1.1 Paudru- 
vėje (Jonišky). Kilęs iš 
muzikalios šeimos:sene
lis Anupras ir tėvas Juo
zas buvo geri smuikinin
kai - mėgėjai ir turėjo 
suorganizavę apylinkėje 
po "kapeliją" grojimui 
vestuvėse, pramogose ir 
kt. Ir Juozas Bertulis iš 
mažens buvo įtrauktas į 
"kapeliją", o 8 metų am
žiaus pradėjo giedoti vie
tiniame bažnytiniame 
chore. Muzikos mokslo 
pradžią ir vargonais gro- 

trumpai paminimas "ak
tyvistų frontas" (p.232), 
bet nieko apie jį daugiau 
negirdime iki romano pa
baigos (p,395).

Autorius daugiausia 
simpatijų sudėjo į studen
tą Alėjūną, kuriam lei- 
džiau daugiausia nuoty
kių išgyventi ir tapti he
rojiniu pasiryžėliu, be
siveržiant į rusų dar te
belaikomą Kauną karo 
pradžioj. Tai ir supran
tama: pats autorius daly
vavo toj pat studentų or
ganizacijoj. Stud. Norei- 
šos rolę pristabdo kalė
jimas ir kankinimai, 
apie kuriuos tik prabė
gom nugirstame. Gal 
ieškodamas ideologinio 
kompromiso rezistenci
jos vardu, autorius švel
nino ir išdavimo galimy
bę: "Noreiša gudriai su- 
sigaudė, kad aš pasiruo
šęs suėmimui, atsargus. 
Taigi lengvai neįkliūsiu, 
žinoma, jei iš viso jis 
paminėjo mane" (p.313). 
Blankiausias gal bus iš 
ėjęs stud. Ruseckas,ku
ris kokiu ypatingu žyg
darbiu nepasižymėjo, 
bet autorius jam duoda 
lyg "išpirkimo" rolę: jis 
per birželio vežimus iš
vežamas į Sibirą.

Tiek pasakojimas, 
tiek dialogai gyvi, leng
vi. Tačiau vietomis dia
loguose tas gyvumas bū
tų dar didesnis, jei au
torius savo veikėjams 
leistų kalbėti ne tokia pat 
standartine literatūrine 
kalba, kaip pats rašo, ir 
ypač vengtų neveikiamo
sios rūšies veiksmažo
džių formų pokalbiuose, 
nes tai veikėjo kalbą da
ro ne tokią gyvą, bet dau
giau statišką.

Reiktų kai ką kalbos 
ir rašybos atžvilgiu pa
taisyti (rašoma: su są
mojumi, su liežiuviu, ry
šiai nutrukę, paraližuo- 
ti ir pan.). Bet gal tai ir 
korektūros klaidos, ku
rių knygoj palikta apsto- 
kai.

Šiaipjau romanas skai
tytojų bus mielai skaito
mas ir, reikia manyti, 
greit išgaudytas. Auto
riui beliks pagalvoti apie 
tetralogijos papildymą.

A.Š.

J. ŽILEVIČIUS

ti mokėsi pas K. Diržį, 
studijavusį Varšuvos 
konservatorijoje. Po po
ros metų mokymosi mu
zikos, baigęs Šiaulių gim

nazijos 6 klases, pasi
rengė brandos egzami
nams, bet juos laikant 
priartėjo pasaulinio ka
ro frontas ir egzaminus 
sustabdė. Karo laike du 
metus studijavo filosofi
ją, Kunigų Dvasinėje Se
minarijoje ir vėliau pe
dagogiką. Buvo Tryškių 
pradž. mokyklos vedė
jas, išlaikęs vokiečių val
džios skirtus mokyto
jams egzaminus, paskir
tas Jurbarko pradž. mo
kyklos vedėju. Dėstė mu
ziką Šiaulių gimnazijoje. 
1919 stojo savanoriu į 
Šiaulių Ats. Batalijoną, 
1924 pasiliuosavo jaun. 
leitenanto laipsnyj. Dės
tė muziką Anykščių pro
gimnazijoje. Ukmergėje 
dėstė muziką lietuvių, 
lenkų ir žydų gimnazijo
se ir mokytojų vasari
niuose kursuose. Įstojo 
Klaipėdos konservato- 
rijon kontrabaso klasėn 
ir greta mokėsi pedago
gikos, teorijos, kompozi
cijos pas St. Šimkų ir J. 
Žilevičių. Muziką dėstė 
Klaipėdos konservatori
joje, vėliau, ją pertvar
kius į privačią — vice
direktorius, dėstė teori
nius dalykus. Muziką dės
tė Klaipėdos miesto vo
kiečių muzikos mokyk
loje. 1945-50 mokytojavo 
Muenchene lietuvių gim
nazijoje, UNRRA univer
sitete, DP konservatori
joje ir UNRRA (vėliau 
IRO) Children's Center. 
Muenchene UNRRA uni
versiteto vadovybė pa
kvietė perimti Tarptau
tinės Studentų Organi
zacijos meno vadovo pa
reigas. Po kiek laiko, 
tos pačios vadovybės pa 
vestas organizavo DP 
konservatoriją (buvo pa
skirtas jos direktorium) 
su 26 asmenimis perso
nalo ir apie 400 įvairių 

J. Bertulis perduoda Klaipėdos vyrų chorą Steponui Sodeikai 
. 1932 m. vasario 21 d.

tautų studentų. Meno Aka 
demiją (jai vadovauti jis 
pakvietė V. Petravičių, 
o tas iš įvairių tautų 
susikvietė personalą) ir 
Baleto studiją, kurios va 
dovu pakvietė Maskvos 
Teatro baletmeisterį 
Froman.

Su chorais pradėjo 
veikti, viešai pasirody
damas, 1910 Žagarėje, o 
vėliau įvairiose vietose 
ir su įvairiais chorais, 
bažnytiniais, mokslei
vių, Klaipėdos krašto vi
suomeniniais, konser
vatorijos, Muenchene 
stovyklos, universiteto 
studentų, vaikų ir t.t. 
Muenchene varžybose 
laimėjo pirmą vietą. Uk
mergėje surengė dainų 
šventę, kurioje dalyvavo 
šeši chorai.

Tryškiuose buvo su
organizavęs vakarinius 
kursus, norintiems pa
sirengti iš 4 gimnazijos 
klasių kurso. Klaipėdoje 
organizavo pradž. mo
kyklų moktyojams trijų 
metų vasarinius kursus. 
Pats baigęs Aukštuosius 
Kūno Kultūros kursus Pa
langoje, prie Klaipėdos 
liet, gimnazijos buvo įs
teigęs 3 metų plastinių 
šokių kursus vaikams. 
Klaipėdoje buvo suren
gęs vakarinius sporto 
kursus suaugusiems. 
Kompozicijos mokslus 
gilino pas Frankfurto a./
M. konservatorijos prof. 
Hessenberg, dvejus me
tus laiko.

Sukurta simfonija 
"Pavasaris", keletas mi
niatiūrų styginiam kvin
tetui, operetė su baletu 
"Abejotinas asmuo",sep
tyni trumpi baletai: Sap
nas miške, Išdykusi mer
gaitė, Pasaka, Aukuras, 
Drugeliai, Ponia zuikie- 
nė, Vargšė DP mergai
tė, "Missa Reąuiem" 
dviem chorams. Teore
tiniai darbai: "Muzikos 
metodika" su priedu-pa 
aiškinimu "Žaidimai", 
kaipo tinkamiausiaprie- 
monė muzikos pamo
koms vesti. "Muzikos 
instrumentuotės vadovė
lį" su priedu "Matema
tika, kaipo lengviausia 
priemonė instrumentuo
tei", "Solfedžio metodi
ka" su priedu "Individu
alus klausos lavinimas" 
muzikalių ir nemuzika
lių mokinių", "Kišeninį, 
enciklopedinį žodyną", 
"Muzikos harmonijos 
metodiką", "Žaidimai". 
Pradžios mokyklai ir vai
kų darželiui išleista 
"Pirmieji skambučiai"

(Nukelta į 6 psl.)
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SUAKTYVINKIME KAPITALO TELKIMĄ LIETUVIU 
TAUTINIU NAMU STATYBAI

Kiek klausimų, labai 
skirtingų tarpusavyje pa 
siūlymų, projektų išky
la šeimai perkantis ar 
statydinantis gyvenamuo 
sius namus! Šia prasme 
Lietuvių Tautiniai Na
mai taip pat yra didžiu
lė šeima, norinti pasta
tyti pastogę ne tik savo, 
bet ir plačiosios Chica
gos lietuviškosios visuo
menės reikalams. Ga
lima tarti, jei ne kiek-1 
vieno, tai bent kas penk
to šios šeimos nario 
supratimas apie LTN 
pastogę, josios paskir
tį ir apimtį skiriasi nuo 
kitų. LTN vieta, rajo
nas ir daugelis kitų sri
čių aptariamos ir su
prantamos įvairiai. Tą 
visą įvairumą suderin
ti, išieškoti geriausias 
galimybes ir sutelkti di
džiausias pastangas bei 
kapitalą yra pirmoje ei
lėje LTN valdybos, to
liau tarybos ir, pagaliau 
kiekvieno nario uždavi
nys.

Ar yra tikslu to viso 
siekti? Neabejotinai, 
kad taip turi būti. Bet 
drauge yra tikra, kad tas 
aiškinimasis turėtų truk 
ti trumpiausį laiką. Rei
kia pastebėti ir pasigė
rėti, kad jau daug kas 
yra mūsų susiprasta, 
daugeliu klausimų jau 
esame suvienodėję, gra
žiai susitarę.

LTN pradininkams 
LTN apimtis buvo aiški 
jau steigimo dienomis. 
Juk ne atsitiktinai atsi
rado LTN įstatyme 
straipsnis, nusakantis 
tikslą — ugdyti ir globo 
ti lietuvių meną, kultū
ra ir amatus... mokslo, 
labdarybės ir šiaip kul
tūros uždaviniai. Bend
rai įstatyme patys fi
ziniai namai pastatas 
tėra tik priemonė, pras
mingai vedama ir naudo
jama, sudaranti galimy
bes aukščiau minėtuo
sius siekimus vykdyti.

Šitaip LTN uždavinius 
suprantant, berods, stei 
giamajame susirinkime 
vienas pradininkų, Inž. 
E.A. Bartkus, kalbėjo: 
"Nestatykime mažų na
mų! Statykime didelis 
namus, kad ir dalimis".

Antrajame metiniame 
susirinkime kilo balsų, 
esą gana lūkuriuoti ir dai
rytis į visas puses, rei
kią tuojau pat apsispręs
ti, ar mes siekiame gau
ti iš Chicagos miesto 
sklypą Marąuette Parke, 
ar kuriamės LTN jau tu
rimame sklype! Vald. 
pirm. J. Jurkūnas į tą 
pasiūlymą pareiškė, kad 
nereikią skubėti su 
sprendimu. Pirmiau rei
kią abu galimus ir, gal
būt, dar naujai iškilsian
čius ėjimus arčiau pana
grinėti. Ir štai po išsi
aiškinimų, bendrovės 
valdyba nutarė, visas 
pastangas įsigyti (išnuo 
moti) miesto sklypą,su
stabdyti, nes dabartinė
mis sąlygomis to skly
po naudojimas ir staty
ba jame, vargu gali būti 
suderinama su LTN už
daviniais.

Priešingai, investavi
mai bendrovės kapitalo į 
žemės pirkimą yra tiks
lingas ėjimas, todėl nu
tarta tirti galimybes ir, 
esant joms palankioms, 
pirktis didesnį plotą že
mės.

Pagaliau, valdyba yra 
nutarusi paruošti LTN 
projekto eskizus. Projek
tai nerišami su konkre
čia vietove. Jais norima 
padėti nariams ir vi
siems LTN besidomin
tiems, susidaryti ryš
kesnį vaizdą, ko siekia 
LTN, kokia jų vadovy
bės vizija.

Baigiant šią apybrai
žą, norima įsakmiai pa
stebėti, kad LTN vadovy
bė yra reikiamai pasta- 
bi aplinkai ir nesibijo 
įvairesnių ėjimų, kurie 
tik gali būti LTN sie
kiams naudingi. Todėl vi
sų ir kiekvieno LTN na
rio pastangos tebūnie 
kreipiamos į bendradar
biavimą, kooperavimą 
ir kuo greitesnį kapita
lo sutelkimą, o ne į lai
kymąsi nuošalėje ar už
sikirtimą mažmožiuo
se. Džiaugdamiesi lig
šioline mūsų veiklos 
darna, atminkime ir to
liau, kad LTN uždavinys 
yra pastatyti didelius lie 
tuviškus namus Chicago 
je! Turėdami visiems 
aiškų LTN vaizdą, leng
viau sutelksime į LTN 
pastogę didesnį skaičių 
narių, o turėdami mini
malų LTN pradžiai rei
kalingą kapitalą, pradė
sime pačią namų staty
bą. Tad šis laikotarpis 
iki metinio LTN narių 
susirinkimo tebūnie su
aktyvintos akcijos kapi
talui telkti metas.

LTN STATYBOS 
KLIŪTYS

Tų kliūčių,, aišku, gali 
ma būtų rasti visą eilę. 
Tačiau pirmu žvilgsniu 
dažnas tariame pagrin
dine kliūtimi esant rei
kiamo kapitalo neturėji
mą. Giliau padėtį verti
nant, pasirodo, kad šio
ji kliūtis nėra pirmoji. 
Gyvename juk Ameriko
je! Ir, palyginti, mate
rialiniai neblogai laiko

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir Į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
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mės. Ir atitrauktai gal
vojant, tarkime jeigu iš 
šimto tūkstančių Chi
cagos lietuvių tik kas 
dvidešimtas talkintų 
LTN statybą su šimtine, 
jau turėtume pusmilijo- 
nį... Trumpai kalbant,ir 
skurdesnį lietuvį, tosios 
šimtinės išmetimas kal
bamam reikalui, jo pa
ties reikalų nesugriau
tų.

Paskirdamas LTN rei 
kalui šimtinę, donato- 
rius jokios kitos rizi
kos ar atskomybės ne
prisiima. O savo ruož
tu jis tampa LTN — lie 
tuvybės židinio - dali
ninku ir įgyja teisę tar
ti "mūsų namai". Taip 
pat jis įgyja teisę (ir pa
reigą!) dalyvauti visuo
se namų reikalų spren
dimuose. Todėl jau LTN 
organizacijos steigimo 
laikotarpyje, josios pra
dininkai atmetė kai kurių 
asmenų pasiūlymus, 
LTN steigti bendrovės 
principu. Pradininkų 
nusistatymas yra aiš
kus — LTN turi būti pla
čios bazės organizacija, 
kooperacinė organiza
cija, apjungianti plačią
ją Chicagos ir visų JAV 
lietuvišką visuomenę.

Taip suprantant LTN 
prigimti. pagrindine 
LTN statybos kliūtimi 
tektų skaityti, nesuradi 
mą magiško žodžio ir sa
kinio, kuriuo būtų įma
noma kiekvienam lietu
viui ir lietuvių kilmės 
amerikiečiui supranta
mai pasakyti, kur tie 
LTN bus ir kaip jie iš
rūdys savo struktūra ir 
naudojimu.

(Nukelta į 7 psl.)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Juozas Bertulis 1924 m. spalio 19 d. Ukmergėje skaitęs paskaitas 
apie senovės lietuvių dainas. Nuotraukoje grupė paskaitos demons
trantų. Vidury sėdi kanklininkas Puskunigis. Stovi J. Bertulis ir ka
ro invalidai, kanklininkai Daunys, J. Starkus ir A. Eigelis.

KOMP. JUOZAS BERTULIS
(Atkelta iš 5 psl.) 

ir "Lietuvos skambu
čiai", pastarasis ša
pirografuotas, 1955 m. 
Bendradarbiavo spaudo
je, rašydamas įvairiais 
muzikos klausimais ir 
dažniausia pasirašyda
mas Dėdė Juozas. Surin
ko per 500 liaudies me
lodijų, buvo aktyvus bend
radarbis renkant J. Žile
vičiaus Muzikologijos ar
chyvui liaudies muzikos 
instrumentus. I JAV at
vyko 1950 ir apsigyveno 
Los Angeles, C ai.

Dėl lėšų stokos J. Ber
tulio daug kūrinių Lietu
voje buvo paties auto
riaus išleisti apologra- 
fuojant ir spaustuvėje 
spausdinant tik viršelį 
(serija "Tulpių Žaros").

1956 Dainų Šventės Chi
cagoje dainos konkurse 
jo daina "Pabusk pasau
li" įvertinta antrąja pre
mija.

1960 m., persikėlęs
Chicagon vargoninkavo 
Aušros Vartų Mari jos pa
rapijoje iki mirties. Ša
lia to dirbo lituanistinė
se mokyklose, turėjo sa
vo fortepijono studiją. 
Anot jo paties pasisaky
mo, kad jis Chicagonper
sikėlęs vien dėl to, kad 
galėtų lietuvių tarpe pla 
čiai pasidarbuoti, nes 
Los Angeles dideli nuo
toliai, sunku kokią veik
lą lietuviuose išvystyti. 
Tad Chicagoje greit įsi
jungė ne vien muzikos 
veiklon, bet ir visuome
ninėm Todėl įstojo į 13 
organizacijų, tarp kurių 
Lietuvių Profesorių 
Draugijon (buvo pakvies 
tas), Žurnalistų Sąjun- 
gon, Mokytojų, Ramovė- 
nų, Menininkų kluban ir 
t.t. Daugelyje jųbuvoval-

HELP WANTED MALĖ

ELECTRONICS 
TECHN1CIANS

P r o d u c t development group re* 
quires an electronics technician. 
Applicants should have two-five 
years experience and demonslrated 
capabilities in digital circuit layout, 
assenibly and debugging. Expe- 
rience related to analog or CCTV 
circuitry desirable.' For interview 
call or writc:

JOSF.PH SPRING 
(313) 769-6400

ELECTRO-OPTICS CENTER 
RADIATION. INC.

P. O. BOX 1084
ANN ARBOR, MICH. 48106

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

(100-3)

WANTED EXPERIENCED 
BEEF BONERS 

Federal inspected boning plant in 
oountry atinosphere of Grand Rapids 
needs produclion boners. Excellent 
inCenlive pay of $4.50 per cattle.

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour. 
Steady work. Good fringe benefits.

Call MR. BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK INDUSTRIAL DRIVE 
GRAND RAPIDS, MICH.

(93-102) 

dybose, bet daugiausiai 
dirbo Lietuvių Muzikolo
gijos Archyve kaipo vi- 
cekuratorius ir reikalų 
vedėjas, tačiau paties 
archyvo tvarkyme visiš
kai nedalyvavo, net savo 
muzikologinius ekspo
natus , atneštus archy
vui pasiūlydavau susi
tvarkyti — pažadais virs 
davo. Spaudą turėjo užsi 
prenumeravęs sekan
čiai: 10 laikraščių, žur
nalų 11, periodikos 10. 
Tarpe visų buvo 6 ang
lų kalba. Retas mūsų 
tarpe intelektualas tu
ri tiek spaudos ateinan
čios į savo pastogę! Sa 
vaime suprantama, to
kią krūvą spaudos per
žiūrėti nors paviršuti
niškai, užima begales 
laiko.

J. Bertulio muzikos 
kūryba nepaprastai gau
si, pastebėjau 270-tą opu
są ant vieno rankraščio, 
manau bus surastas ir 
didesnis numeris. Nema
žai Velionio paties šapi- 
rografu, savo lėšomis at
spausdinta. Rankraštyje 
yra likę instrumentali- 
nės muzikos, vokalinės, 
mišrios, net keliolika 
Mišių, naujai pertvarky
tam liturginiam tekstui 
ir kt. Dėl stokos kūrybo
je savikritikos ir skubo
tumo pati kūryba kai kur 
nukentėjo. Apie jo kūry
bą teks rašyti atskirai, 
kai bus susipažinta su vi 
sa J. Bertulio palikta 
medžiaga.

Nemažai yra rankraš
čiuose likę įvairių ilges
nių bei trumpesnių 
straipsnių. Visas muzi
kinis ir šiaip spaudos 
raštai padovanoti Lietu
vių Muzikologijos Ar
chyvui, kurie dukters p. 
Irenos Bray ir sūnaus 
architekto Aleksandro 
perduoti archyvui ir še
ši pilni automobiliai dė
žių buvo pervežti. Ten 
rasta Lietuvių Enciklo
pedija, rašomoji lietu
viška mašinėlėl, rekor
deris ir eilė kitokių da
lykų. Už tai Lietuvių Mu
zikologijos Archyvo Ku- 
ratorija ir organizato
rius J. Žilevičius, reiš
kia virš minėtiems as
menims giliausią padė
ką, kad taip sąžiningai 
išpildė savo mylimo tė
velio valią.

įsigilinus į J. Bertu

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

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

lio nuveiktus darbus, į 
idėjas užmačius, atrodo 
jo asmuo nebuvo chica- 
giečių tinkamai ir pakan
kamai pažintas. Jis buvo 
užsidaręs kietai savyje 
lyg austrė, net savo ar
timiesiems neatidaryda
vo savo sumanymų ar nu
matytų planų, įžiūrėda
mas juose užvydo, o gal 
net ir kokių priešingų 
veiksmų. Ypatingai tas 
jautėsi paskutiniais ke
liais metais, gal gyveni
mo aplinkybės jį prie to 
privedė, nes ir netyčia 
kieno nors pasidariusi 
ne jo naudai menkavertė 
klaidelė jam pasidaryda 
vo dideliu dalyku, dėl ku 
rių giliai sielvartauda
vo, naktimis nemiegoda
vo, skųsdavosi sielos 
kančiomis, ką liudija jo 
laiškas rašytas LM Ar
chyvui su užrašu atida
ryti tik jam mirus. Pa
vadintas Testamentum 
Meum, 10 ir 3 psl. prie
du. Ten jis išlieja pla
čiai ir atvirai savo sie
los skausmus.

Man teko J. Bertulį 
pažinti nuo 1924 m., kai 
pradėjau organizuoti pir
mąją Lietuvių Dainų 
Šventę Kaune (pavadinta 
Lietuvių diena) jis pir
mas į mano anketą atsi
liepė. Vėliau, Klaipėdos 
konservatorijoje per 5 
metus klausė mano pa
mokų ir kai jį sutikau 
Amerikoje, buvo labai 
pasikeitęs iki nebepaži- 
nimov Matyti gyvenimas 
jį tokiu padarė. Kai kada 
labai atvirai pasisaky
davo apie visus savuo
sius pergyvenimus. Ypa
tingai jis sielojosi pas
kutiniais laikais savo 
kantatos "Sugrįžimo 
Giesmė" pastatymu. Vei
kalas didelis, reikalau
jąs suaugusių gero cho
ro, vaikų choro, solistų, 
deklamacijų ir kai dau
gelis muzikos mokytojų 
atsisakė vaikus paruoš
ti, tas jįpritrenkė. Urnai 
pradėjo jo sveikata šlu
buoti, ryškiai pradėjo ro
dytis pamiršimo žymės, 
kai kada eidamas ar va 
žiuodamas gatvėkariu pa
klysdavo, laike tarny
bos užmigdavo, eidamas 
ūmai turėdavo pirmą su
tiktą atsirėmimo vietą 
sustoti, kai kada kojos 
atsisakydavo veikti pa
gal reikalą — viena, ku
ri nors koja veikdavo 
priešingai. Vargonuo
jant koja paspaudus pe
dalą nebeatkeldavo ir pa
našiai. Tą visą jis man 
nupasakodavo ir ieško
davo medicinoje pagal
bos, bet jos nerasdavo. 
Taip jis geso palaips
niui, lyg baigianti užges
ti aliejinė lempa. Man 
belikdavo tik humoris
tiniais posakiais steng
tis nutolinti juodas min
tis.

Muzikologijos Archy
vas įamžins J. Bertulio 
vardą, stengsis platin
ti jo idėjas ir visada pa
garbiai gerbs jo vardą.

Jo dukrai Irenai Bray 
ir sūnui Aleksandrui dar 
kartą didelė padėka, už 
išpildymą tėvo valios.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Vysk. M. Valančiaus 

lit. mokyklos Kalėdų eglu
tės programa įvyko gruo
džio 207 Programą atliko 
pradžios mokykla. J. Gliau- 
dos "Lietuvaitė” padekla
mavo K. Kuprevičiūtė (II 
skyr.), "Gera širdis” pasa
ką įscenizavo I-II skyr. 
"Kalėdų pasaka” savo kū
ryba paskaitė D. Marcinke
vičiūtė (VIII skyr.), L. Žit
kevičiaus "Kalėdos” eilė
raštį padeklamavo VII skyr. 
Montažą "žiemos nuotaika” 
atliko III-IV skyr. "Kalėdų 
dovana” rašinėlį skaitė V. 
Valašaitis (VIII skyr.) J. 
Minelgos "Pas Jėzulį” de
klamavo V skyr. J. Minelgos 
"Kalėdų legenda” paskaitė 
J. Jogaitė ir N. Kazlaitė 
(VI skyr.), Vyt. Tamulai- 
čio "Vytuko malda” atliko 
VIII skyr. moksleiviai. Pro
grama baigta mokyklos 
kanklių orkestru, kuris at
liko "Sveikas Jėzau” ir 
"Linksma giesmė”, "Siuntė 
mane motinėlė" solo L. 
Sniečkutė ir "Liaudies dai
nų variacija" kvartetas Da
nutė, Mirga, Raimundas ir 
Vytautas Bankaičiai. Muzi
ka Alf. Mikulskio. Progra
mą pranešinėjo D. Januš- 
kytė, Banionytė ir R. Ma- 
želytė. Baigiant programą 
mokyklos vedėjas Pr. Joga 
palinkėjo visiems susirin
kusiems laimingų Naujųjų 
Metų.

Po programos moksleiviai 
pas ivaišino. šeimininkavo 
aukštesni o s i o s mokyklos 
moksleiviai. Vaišių išlaidas 
padangė tėvų komiteto na
riai ir mokyklos vedėjas. 
Baigiantis programai atvy
ko Kalėdų Senelis (Vyt. 
Staškevičius) ir visus moks
leivius apdovanojo gražio
mis dovanėlėmis.

• Grandinėlės grupė šo
kėjų su kalėdinėmis gies
mėmis ir sveikinimais ap
lankė eilę lietuviškų šeimų. 
Daugeliu atveju giesminin
kai buvo apdovanoti Gran
dinėlei skirta auka, už ką 
visa grupė yra labai dėkin- (99-102)

Vaizdai iŠ Neringos tunto iškilmingos sueigos įvykusios Clevelande, Nauj. parapijos salėje. Viršuje: 
tun. N. Kersnauskaitė su jaunesnėmis skautėmis. Apačioje publika. J- Garlos nuotrauka

Aplankę visą eilę Lietuviškų kolonijų Grandinėlės šokėjai ir mu
zikantai kovo 1 d.,'sekmadieni, 3:00 v. p.p., WHK auditorijoje atliks 
lietuviškų sceninių šokių programą. Scenoje matysime Clevelande 
augant} mūsų jaunimą, kuris nuo Bostono ikiChicagos, nuo Toronto- 
Pittsburgho-Philadelphijos už savo jaunų dienų darbą, ryžtą susilau
kė stipraus, nuoširdaus įvertinimo. 2-jų valandų programa apims 
visą eilę lietuviškų šokių, kurių Grandinėlės savitas atlikimas sudo
mina ir pagauna tiek patį jauniausią, tiek ir vyresnį žiūrovą.

ga. Atsiprašo, kad su kalė
diniais sveikinimais ne vi
sus suspėjo aplankyti.

• Charles A. Vanik, JAV 
kongreso atstovas iš Ohio 
22 distrikto, praneša, kad 
vasaros metu norintieji 
dirbti valstybinėse įstaigo
se turi jau dabar, ne vėliau 
vasario 4 d., užpildyti apli
kacijas, kurios gaunamos 
pašto įstaigoje arba kon- 
gresmano įstaigoje Clevė- 
lande, 107 Old Federal Bldg. 
Apklausinėjimai kandidatų 
bus daromi sausio 10, vasa
rio 14 ir kovo 14 .

Darbų nėra daug ir tik 
mažas nuošimtis prašymų 
galės būti patenkinti.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne, prie East 185 gatvės, 
šeši puikūs kambariai.

George Knaus, Broker
481-9300

CLEVELANDO PARENGIMU I 
- - - - - KALENDORIUS —I

GRUODŽIO 31 d. Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios para
pijos salėje. Rengia LB I ir II 
apylinkė.

1970
SAUSIO 4 D. Šv. Kazimiero li

tuanistinės mokyklos Eglutė,

SAUSIO 24 D. Vaidinimas - 
komedija "Mėlynkraujai" Ren
gia Vysk. Valančiaus lit. mo
kyklos tėvų komitetas Šv. Jur
gio parapijoj salėje.

VASARIO 7 D. Blynų balius 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Ren ■ 
gia Pilėnų tunto tėvų komitetas.

VASARIO 15 D. Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas Nauj. parap. salėje. 
Rengia ALT Clevelando skyrius.

KOVO 1 D., 3:00 v. P.P., WHK 
Auditorijoj Grandinėlės Šokių 
spektaklis.

LAIMINGU NAUJŲJŲ 1970 METŲ!

SUPERIOR 
SAVI N G S

AND LOAN ASSOCIATION

THREE CONVENIENT LOCATIONS

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

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

KOVO 14 D. Kaziuko mugė 
Naujosios Parapijos salėje.

BALANDŽIO 4 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos tra
dicinis pavasario balius.

BALANDŽIO 11 D. Birutinin- 
kių parengimas.

BALANDŽIO 12 D. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas.

BALANDŽIO 19 D. Šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
koncertas.

BALANDŽIO 25-26 D. Ateiti
ninkų šventė.

GEGUŽES 24 d. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės.

RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

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

• Naujų Metų sutikimą 
Clevelande rengia LB abi 
apylinkės Nauj. parapijos 
salėje. Gros J. Pažemio or
kestras. Pakvietimus dar 
galima įsigyti pas apyl. val
dybos narius.

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

DRIVERS NEEDED

Train N0W to drive semi 
truck, local and over the 
road. You can earn over 
$4.00 per hour, after short 
training. For intervievv and 
application, call 216 — 842- 
5444, or write Safety Dept. 
Nationwide Systems, Ine., 
'< Dohrn Terminai Build
ing, 3832 Ridge Rd., Cleve
land, Ohio 44144.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

KILLEN-KAUCNIK INSURANCE
580 East 200th St. Cleveland, Ohio 44119

Bus. 481-1042

SUAKTYVINKIME KAPITALO 
TELKIMĄ...

(Atkelta iš 6 psl.)
LTN valdybos narių 

ligšioliniai pranešimai 
ir juos sekusios diskusi
jos organizacijų susi
rinkimuose, vald. pirmi
ninko J. Jurkūno bei jo 
talkininkų straipsniai 
spaudoje, spaudos kon
ferencijos, valdybos 
laiškai nariams ir bi
čiuliams, LTN biulete
nis ir kitos priemonės, 
net išskirtinai narių - 
talkininkų naujiems na
riams telkti būrelio su
organizavimas, turėjo 
uždavinį, pasiekti gali
mai didesnį lietuvių skai
čių ir jiems išryškinti 
LTN siekius.

Ir vistik, atrodo, kad 
daugeliui dar ir šian
die LTN vaizdas, užda
vinys ir jį vykdyti gali
mybės liekasi mig
loti. Nevienas tokių, pil
nai viso klausimo nesu
vokiančių, asmenų, pra
deda daugiau ar mažiau 
pats kurti namų projek
tą ir pasijaučia, tary
tum, jo atėjimas į LTN 
narius, nulemtų visą na-

HELP WANTED

FACTORY WORKERS 
No experience necessary.

APPLY IN PERSON
VIKING CAULKING 

GUN CO.

4518 Lakeside Avė.
(96-2)

mų reikalą. Bet įžiūrė
damas, kad dabartinė tų 
namų kūrimo eiga, kitaip 
klostosi, negu jis supro
jektuoja, liekasi nuoša
lėje... Šitoks apsispren
dimas yra keleriopai 
klaidingas. Pirma.
Niekas vienas nenulems 
LTN darbų ir uždavinių. 
Šių namų organizacija 
savo esme yra koopera
tinė. Todėl tik didele 
lietuviška talka galėsi
me siekti savo tikslų. 
Antra. Savo samprota
vimus ir pasiūlymus ne 
valia pasilaikyti sau, o 
pačiam ateinant į LTN 
narius, atnešti ir savus 
planus į organizacijos 
plotmę.

Norint padėti LTN bi
čiuliams, kuriuos pa
siekia mūsų balsas, 
greičiau apsispręsti, 
LTN valdyba neseniai 
yra padariusi nutarimą:
a) paruošti padėties ap
žvalgą ir iki 1970 m. va
sario m. bandyti išspręs
ti LTN vietos klausimą;
b) paruošti ir sekančiam 
visuotinam metiniam 
susirinkimui (1970 m.ko
vo m.) patiekti būsimų 
LTN projekto eskizus.

Vietos parinkimą daug 
lemia turimas kapitalas, 
o jis šiuo metu dar toli 
gražu nepakankamas 
laisviau klausimą spręs
ti.

Laukiama, kad tie ėji
mai pagreitintų LTN or
ganizavimo kliuvinius. 
Tad šia proga pakartoti
nai kviečiami visi lietu
viai ateiti visokeriopa 
talka LTN. Atrodo jau 
būtų laikas, visiems abe 
jojantiems ir linkstan- 
tiems "palaukti ir pa
žiūrėti", teigiamai apsi
spręsti ir įsijungti į na
rius. Pasigendantieji 
dar kokių papildomų da
vinių apie LTN,prašomi 
adresuotis bile pas kurį 
LTN valdybos narį arba 
į LTN ofisą:

Lithuanian National 
Hali, Ine. 222 West 
Adams Street, Suite, 949 
Chicago, Illinois 60606 
(telef. 263-6547). LTN 
pirmininkas pasiekia
mas: Jonas Jurkūnas, 
3259 West 66 Street, Chi
cago, 111. 60629 (tel.GR- 
6-4217), iždininkas — 
Stasys Virpša, 2558 
West 69th Street, Chica
go, UI. 60629 (tel. 776- 
7409).



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva dėl Naujųjų Me
tų šventės sausio 2 d. ne
išeis. Sekantis numeris iš
eis trečiadienį, sausio 7 d.

• Svetimšaliai, neturin
tieji dar JAV pilietybės, 
sausio mėnesio bėgyje turi 
atlikti registraciją, užpildy
dami pašto įstaigoje gauna
mas specialias registraci
jos korteles.

Neužsiregistravę gali bū
ti smarkiai baudžiami. Pa-, 
tartina neatidelioti ir tuoj 
pat pirmomis sausio dieno
mis atlikti šią prievolę — 
užsiregistruoti.

• Dr. Jokūbo J. Stuko pa
stangomis jau keleri metai 
per Seton Hali Universiteto, 
New Jersey, radijo stotį 
WSOU-FM kiekvieną pir
madienį nuo 8:05 iki 9 vai. 
vak.. su anglų kalba paaiš
kinimais transliuojama lie
tuvių dainos ir muzika. Va
landėlė pavadinta ”The Mu- 
sic of Lithuania”.

• Antano Mažeikos ir 
Gabrieliaus Mirono dėka 
prieš pusmetį pradėtos ang
lų kalba transliacijos iš 
EIBF-FM radijo stoties, 
Benson East - Jenkintovvn, 
Pennsylvania. šioji valan
dėlė, pavadinta VOICE OF 
THE AMBER COAST, ap

A
Visus mielus draugus ir pacientus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

1970 METU PROGA

nuoširdžiai sveikiname, linkėdami sėk

mės ir visokeriopos laimės.

Dr. Vaclovas Paprockas 
ir 

žmona

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO KLUBAS
rengia

gruodžio 31 diena, 9 vai. vakaro 
puikioje ir modernioje salėje — 

SAIEVA’S HALL
260 KNICKERBOCKER AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

Linksmos dainos — Kupletai — Skrajojantis paštas.
Linksmi ir romantiški šokiai grojant šauniam

J. KAZLO orkestrui.
Karšta vakarienė, degtinė, šampanas kiekvienam 

stalui.
Priedas: kepuraitės ir įvairūs barškučiai.

Įėjimo kaina; $14.00; jaunimui iki 18 metų amžiaus 
— $9.00.

Rezervuokite stalus iš anksto 10 žmonių grupei 
arba pavienes vietas pas: J. Andriušį — Real Estate, 
87-09 Jamaica Avė., Wcodhaven, N. Y. 11421. Tel. 
VI 7-4477; LITAS Travel Service — 94-10 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N. Y. 11421. Tel.. 847-5522; V. 
Padvarieti — 88-40 127th St., Richmond Hill. N. Y. 
11418. Tel. 847-5619; J. Poderi — 111-19 117th St., 
Richmond Hill, N. Y. 11419. Tel. MI 1-1772; D. Vo- 
losenko — 80-69 90th Avė., IVoodhaven, N. Y. 11421. 
Tel. 642-2213; I. Vilgalienę — 36 Hicks La., Great 
Neck, N. Y. 11024. Tel. (516) HU 2-6684; B. Maci
jauskienę — 429 Highland Avė., Kearny, N. J. 07032. 
Tel. (201) 998-6797.

Prie įėjimo perkant bilietus visi moka po $15.00.

ima ne tik lietuvių, bet ir 
kitų Baltijos kraštų klausi
mus ir perduodama kas sek
madienį nuo 4 iki 4:30 vai. 
popiet.

AUKOS DIRVAI
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė;
M. Klimas, Brockton .....  2.00
S. Mickus, Medinah ....... 5,00
K. Česna, Worcester ...... 2.00
P. Sliteris, Waukegan.....  2.00
A. Vilėniškis, Corchester 2.00 
P. Simols, Chicago ........ 2.00
L. Naglius, Chicago ....... 2.00
K. Rožanskas, Chicago .... 7.00 
A. Butkūnas, St. Charles .. 2.00 
Ramovė Rochesteryje.......3,00
J. Paknis, Kearny............ 10.00
J. Brazis, Cleveland........ 2.00
P. Bielskus, Brooklyn.....  2.00
P. Slepetis, Elizabeth....... 2.00
P. Drabišius, Cleveland.... 2.00
J. Krivis, Rochester ........ 2.00
K. Miškinis, Rochester..... 2.00
H. Šiaurys, Toronto .......... 7.00 
R. Veitas, N. Ouincy........4.00
O, Tamulevičienė, Chicago 5.00 
J. Agurkis, Omaha............ 2.00
M. Dausa, Islington......... 2.00
A. Bliudžius, Detroit.......5.00
A. Mikoliūnas, Cleveland .. 2.00
J. Matulevičius, Worcester 5.00 
V. Kazlauskas,Toronto..... 2.00
J. Dačys, Dorchester......... 2.00
T. Žiūraitis, Washington... 3.00
M. Karaša, Baltimore.......2.00
B. Keturakis, Milvaukee .. 5.00 
J. Gudauskis, Chicago ...... 2.00

Clevelando Grandinėlė balandžio 4 d. šoks New Yorke.

VAIŽGANTO GIMINAITĖ 
ATVYKO Į JAV

Alicija Tumaitė, gimusi 
Kaune, yra mūsų rašytojo 
Tumo-Vaižganto brolio sū
naus duktė. Turėdama savo 
motinos brolį Lenkijoje, ji 
ten persikėlė ir Varšuvoje 
baigė universitetą — mo
derniųjų kalbų fakultetą. 
Gavus Lenkijos pilietybę, 
jai buvo nesunku gauti vizą 
atvykti į JAV. Prieš 4 mė
nesius čia atvykus, ji gavo 
kvietimą dėstyti Colorado 
Universitete moder n i ų j ų 
kalbų slavistiką — literatū
rą ir kalbas. Tumaitė tuo 
pačiu metu pati ruošia dak
taratą iš literatūros.

Būdama Lenkijoje pri
klausė prie Varšuvos lietu
vių kolonijos klubo, daly
vaudama jo kultūrinėje vei
kloje. Varšuvos lietuvių 
laikrašty teko matyti Tu- 
maitės atvaizdą (liet, tauti
niuose drabužiuose) pami
nint ją kaip liet, tautinių šo
kių dalyvę ir kitais atve
jais.

Colorados lietuviai džiau
giasi A. Tumaitės atvykimu 
ir linki jai pasisekimo jos 
darbe. Jos adresas: Miss 
Alicia Tumas, Modern Lan- 
guage Dept., McKenna Bld., 
University of Colorado, 
Boulder, Colo. 80302.

New Yorke prieš šventes buvo suruoštas religinis koncertas kurj išpildė New Yorko vyrų choras, va 
dovaujamas V. Strolios, ir solistai Daiva Mongirdaitė ir kun. Vincas Valkavičius.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentas Povilas Dargis 
dalyvavo ALT konferencijoje Chicagoje ir pirmininkavo pirma
jai sesijai. Nuotraukoje šalia sėdi ALT pirmininkas inž. E. Bart
kus, Ta pačia proga P. Dargis Chicagoje dalyvavo vietos SLA 
kuopų susirinkimuose ir tarėsi su SLA pareigūnais ateities klau
simais.

Maskva vėl puola lietuviškas
radijo programas

Sovietų spaudoje — ir 
nebe pirmą kartą — 
skelbiami pikti atsilie
pimai bei puolimai prieš 
Vakarų radijo siųstuvų, 
ypač Europoje, laidas, 
skiriamas Lietuvos gy
ventojams. Rusų laik
raščiai jau daugelį kar
tų piktinosi Vatikano, Ro
mos ir, savo metu, ir 
Madrido radijo prane
šimais, skirtais Lietu
vai.

Savaitinis Sovietų S- 
gos Rašytojų Draugijos 
organas Literaturnaja 
Gazeta paskelbė straips
nį kuriame visu smar
kumu užpuolamos Vati
kano radio programos 
lietuvių kalba. Pagal so
vietų savaitraštį, "is
torinių faktų falsifika
vime" Vatikano radijas 
niekuo nesiskiria nuo ki

tų prieškomunistinių bal
sų, kurie kasdien skam
ba pasauly.

Kad Maskvos savait
raštis nepatenkintas Va
tikano radijo progra
mom lietuvių kalba — su
prantama, nes tos radijo 
programos Lietuvoje pla
čiai klausomos.

Kas sovietiniams laik
raštininkams ypatingai 
nepatinka, yra tai, kad, 
jų žodžiais kalbant, "Va
tikano radijo propagan
dininkai plačiai naudoja
si antikomunistine me
džiaga, paskelbta lietu
vių išeivių tautinėje spau
doje".

Štai ką Literaturnaja 
Gazeta teigia: "Vatikano 
radijo ryšys su sovieti
nės Lietuvos priešais 
yra neginčijamas fak
tas... "Savo straipsnį 

sovietų Rašytojų s-gos 
organas baigia tokiu tvir
tinimu: "Visa ši veikla 
yra priešinga oficialių 
Vatikano pareiškimų 
dvasiai" ir čia pat pri
duria: "Lietuva yra su
vereni socialistinė res
publika, kurios atžvil
giu turėtų būti respek
tuojami pagrindiniai 
tarptautiniai dėsniai..."

Pastarieji žodžiai, 
skiriami, iš dalies už
sieniečiui, ne tik jam, 
bet ir eiliniam skaityto
jui Sovietijoje tegalės su- 
kelti ne tik nusistebė
jimą, bet ir ironišką 
šypsnį.

Lietuva — suvereni 
valstybė? Bet juk ji so
vietų paversta sudėtine 
Sovietų S-gos dalimi, jos 
įstaigos pavaldžios 
Maskvai, dauguma žiny
bų joje tvarkoma Mask
vos, Lietuva neturi nei 
savo kariuomenės, sa
varankiškos užsienio po
litikos, nei savo valiu
tos ir ... ji suvereni?

Maskvinis savaitraš
tis dabar reikalauja,kad 
"suvereninės Lietuvos" 
atžvilgiu būtų pagerbia
mi tarptautinės teisės 
dėsniai... Vėl nepapras
tas įžūlumas. Taip, Lie. 
tuva, ligi 1940 m. birže
lio mėn. buvo suvereni 
valstybė, tačiau ne kas 
kitas, kaip sovietai gru
biai pažeidė visus pa
grindinius tarptautinės 
teisės dėsnius, tą kraš
tą okupavę bei jį paver
tę sudėtine Sovietų Są
jungos dalimi.

Pagaliau, jei Maskvos 
Rašytojų organas taip 
uoliai gina "suvereni
nės" respublikos Lietu
vos reikalus ir teikia 
patarimus vakarie
čiams, tai ar jis ir, aiš
ku, pats Kremlius, ne
atskleidžia tikrovės, bū
tent, kad jie Lietuvos ne 
laiko jokia suverenine 
valstybe?

(ELTA)

DETROIT

• Elena Vizgirdienė, gy
venanti Detroite, Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų 
proga sveikindama savo ar
timuosius ir pažįstamus, pa
skyrė 50 dol. auką Lietuvių 
žurnalistų Sąjungos Savi
šalpos Fondui.

• Broliai Bacevičiai, "Ai
do” įmonės savininkai, lai
mėję Lietuvių Namų Drau
gijos surengtame baliuje 
televizijos aparatą arba 150 
dolerių, laimėtosius pinigus 
padovanojo Lietuvių Na
mams.

HELP WANTED MALĖ

MODEL MAKERS 
FOR R & D 

Building of prototypes to 
e n g i n e e r ’ s prints and 
sketches. Salary position in 
engineering department. All 
salary, ringe benefits plūs 
overtime. Steady empįoy- 
ment.
Sparton Electronics 

Division 
2400 E. Ganson St. 
Jackson, Michigan 

Phone collect 517-784-9131 
An l.qual Opportunity Employer 

(101-2)

VCANTED F.XPF.R1ENCF.D 
LATHE OPERATORS 

SMALL M1LLS & SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS 

ALSO
DRAFTSMEN 

LAYOUT MEN
Offering 9 paid holidays. paid Blue 
Cross, $4,000 life insurance, siek and 
accident benefits, libera! vacation 
plan.

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLF.Y HOLLY, MICH.

(96-4)
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