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PO NATO KONFERENCIJOS
NATO UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIŲ KON
FERENCIJA BRUSELYJE PASIBAIGĖ TAK
TIŠKU VOKIEČIŲ LAIMĖJIMU, NES PRANCŪ
ZAI SUTIKO DERĖTIS DĖL SAVO KARIUOME
NĖS PALIKIMO VOKIEČIŲ TERITORIJOJE NE 
SU VOKIEČIAIS TIESIOGIAI, KO VOKIEČIAI 

BIJOJO, BET SU NATO.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

"Ar kancleris buvo pa
tenkintas?" — klausė 
Valstybės • Sekretorius 
Dean Rusk vokiečių už
sienio reikalų ministe- 
rio Schroederio, kuris jį 
palydėjo iki lėktuvo, be
siruošiančio grįžti įWa- 
shingtoną. Rusk dalyva
vo Bruselio NATO už
sienių reikalų ministe- 
rių konferencijoje, o po 
jostkartu su savo kolega 
Schroederiu , aplankė 
kanclerį Erhardą Bonno- 
je ir aptarė jos rezul
tatus. Schroederis link
telėjo galva, o kai Rusko 
lėktuvas pajudėjo, jis pa
reiškė savo bendradar
biams:^ "Figūros susta
tytos. Žaidimas gali pra
sidėti. Mes jį laimėsi
me”.

Kad tas figūras susta
tyti, Rusk susitiko su 
Schroederiu dar prieš 
konferenciją JAV pasiun
tinybės patarėjo JohnMc 
Sweeney viloje Bruse
lyje. Abiem buvo aišku, 
kad NATO tik tuo atve
ju galima išgelbėti nuo 
visiško sugriovimo, jei 
likusieji 14 tos sąjungos 
narių laikysis bendrai. 
Panašiai buvo su Euro
pos Bendrąja Rinka. Jos 
penkiems nariams griež
tai laikantis kartu, Pran
cūzija padarė nuolaidų.

Prieš tai Rusk tam 
tikslui dar lankėsi Nor- 
vengijoje, konferavo su 
graikais ir turkais, ku
riems pažadėjo ne tik 
amerikiečių, bet ir vo-

kiečių pagalbą apsigink
lavimui.

Po tų paruošiamųjų 
darbų 14 NATO narių 
labai greitai Bruselyje 
sutarė, kad jie ir toliau 
pasilieka sąjungoje ir nu
tarė tartis dėl jos refor
mų, kurios jau seniai bu
vo reikalingos, bet kal
bos apie tai vis buvo ati
dėliojamos, kol pagaliau 
de Gaulle pasitraukimas 
privertė apie tai kalbėti. 
Buvo nutarta iškelti NA
TO karinę vyr. būstinę 
iš Paryžiaus. Nuomonių 
skirtumas buvo tik dėl 
politinės vyr. būstinės 
iškėlimo. Mat, de Gaulle 
pasitraukia tik iš kari
nės organizacijos, bet 
toliau palieka,ar bent no
ri palikti NATO nariu be 
iš anksto nutartų karinių 
įsipareigojimų. JAV ir 
D. Britanijos užs. rei
kalų ministeriai buvo už 
perkėlimą ir politinio 
centro, italai ir kana
diečiai patarė nesisku
binti, o Schroederis pa
reiškė esąs tuo klausi
mu neutralus dėl vidaus 
politinių sumetimų.

Pasireiškus vienin
gumui, antrą konferenci
jos dieną pasirodė de 
Gaulle užsienio reikalų 
ministeris Couve de Mur
ville ir palietė patį 
opiausią klausimą, lie
čiantį prancūzų kariuo
menės atitraukimą iš Vo
kietijos. Jis reikalavo, 
kad tuo klausimu tartųsi 
tik generolai, tačiau an-

ŠIANDIEN IR RYTO/

BRIUSELYJE posėdžiavę NATO kraštų užsienių reikalų mi
nistrai priėmė protingą sprendimą: atidėti savo sprendimus vė
lesniam laikui.

Vienu metu diskusijos buvo atsidūrusios akligatvyje ir žurna
listai jau skubėjo prie telefono aparatų paskelbti, kad "Briuselyje 
įvyko skilimas", nes Prancūzija ir "keturiolika" negali susitarti 
dėl prancūzų kariuomenės pasilikimo Vokietijoje.

Aliarmuojantis pranešimas nebuvo išsiųstas dėka valstybės 
sekretoriaus Dean Rusko, padėjusio išrišti mazgą, kurį prieš tai 
stipriai užmezgė vokiečių užsienių reikalų ministras Schroederis. 
Ruskui užteko tik susitarti su prancūzų užs. reikalų ministru 
Couve de Murville, kad nebotų išsiųstas tas aliarmuojantis prane
šimas.

Nesutarimas tikrumoje vyko dėl dviejų žodžių "pavojaus atve
ju". Mat, Couve de Murville tenorėjo sutikti su kariuomenės koor
dinavimu tik karo atveju. Keturiolika galvoja, kad šis koordinavi
mas turėtų būti "pavojaus atvejyje". Jų nuomone, tai būtų vieninte
lė priemone neleisti generolui de Gaulle "vienam joti". Nė viena, 
nė kita pusė nenusileido.

Pagaliau, buvo prieita sprendimo, kurį vienas diplomatas ge
riausiai apibūdino šiais žodžiais: "Viskas išgelbėta, nieko nenu
tarta".

Tik vienu dalyku ministrai sutarė, bet nežinia ir tas ar bus 
įvykdytas: perkelti NATO vyr. karinį Štabą Europoje (Shape) iš 
Rocquencourt, Prancūzijos, į Briuselio apylinkę, Belgijon. Bet bel
gai nerodo jokio entuziazmo tam perkėlimui. Atominiame amžiuje 
gyventi arti vyriausiojo kariuomenės štabo nesaugu. Tad praėju
sią savaitę Belgijos senatas vienbalsiai priėmė nutarimą reikalau
ti, kad vyriausybė susilaikytų nuo sutikimo įsileisti Belgijon 
NAT O štabą.

***
DU SOVIETŲ pareigūnai, vykstą į Egiptą propagandos reika

lais, prieš kelionę gauna paskutines instrukcijas:
-- Ypač stenkitės apie save sudaryti gerą įspūdį. Nediskutuo- 

kit su egiptiečiais ir būkite nuolaidūs. Jei kuris jų sakys, kad egip
tiečių kultūra yra senesnė už sovietų, neprieštaraukite ir su tuo 
sutikite... (vg)
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

glosaksai ir vokiečiai 
pirmiausiai reikalavo at
sakyti į politinį klausi
mą: ar prancūzų kariuo
menė Vokietijoje išpil
dys savo įsipareigoji
mus ar ne. Jei ne, toji 
kariuomenė yra ne tal
ka, o tik papildoma ri
zika NATO sąjungai. Bel
gijos užsienio reikalų mi- 
nisteris jau buvo pradė
jęs svyruoti, tačiau per
traukos metu Rusk ir 
Schroederis jįperkalbė- 
jo. Po banketo pas Bel
gijos karalių ir karalie
nę, Rusk, britų užsienių 
reikalų ministeris Ste- 
wart ir Schroederis iš
dirbo kompromisinę for
mulę, kuri numatė, kaip 
prancūzai pageidavo, de
rybas tarp Nato vyr. va
do amerikiečių generolo 
Lemnitzer ir prancūzų 
gen. štabo viršininko Ail- 
lert, tačiau politinius 
klausimus turės nuspręs
ti NATO taryba dalyvau
jant prancūzų atstovams. 
Couve pradžioje bandė 
priešintis, tačiau, paste
bėjęs bendrą frontą, nu
sileido.

Tokiu būdu kol kas bu
vo susitarta ne iš esmės, 
o tik procedūros klausi
mu, bet Schroederis ir 
turbūt daugumas vokie
čių džiaugėsi, kad sutar
ta, jog dėl prancūzų ka
riuomenės palikimo tar
sis ne jie patys su pran
cūzais, kas sudarė ne
mažą pavojų jų santy
kiams, bet su prancū
zais tuo reikalu tarsis 
NATO organizacijos va
dovybė.

***
Šia proga verta aptar

ti prancūzų kariuomenę 
Vokietijoje. Ten yra dvi 
divizijos su maždaug 35. 
000 karių. Su aviacija ir 
visokiais pagelbiniais 
junginiais tas skaičius 
padidėja iki 73.000 ka
rių, kuriuos rimties at
veju galima per tris die
nas papildyti iki 110.000. 
Tokiu būdu prancūzai tu
ri daugiau kareivių negu 
britų Rheino armija, ku
ri skaičiuoja 55.000 ka
rių. Vokiečiams prancū
zai pigiau 'apsieina’ ne
gu amerikiečių ar britų 
kariai dėl to, kad prancū
zai nereikalauja už tąsu-

(Nukelta į 2 psl.)

Jaunimo Metų Bostono Komiteto nariai apsilankė pas Bostono burmistrą John F. Collins, kuris pa
sirašė sveikinimą Chicagoje įvykstančiam lietuvių jaunimo kongresui, išreiškiant simpatiją, kovojant 
dėl Lietuvos laisvės atgavimo. Nuotraukoje prie stalo sėdi Irena Veitienė, priimanti iš sekretoriaus 
M. Quealy burmistro John F. Collins sveikinimą. Stovi iš kairės: Povilas Martinkus, Bostono kandi
datė į Miss Lithuania Giedrė Galinytė, Uogintas Kubilius ir adv. John J. Grigalius.

JAV VICEPREZIDENTO HUBERT
H. HUMPHREY PAREIŠKIMAS 
SKIRTAS BALTIJOS LAISVĖS DIENAI

— Laisvė ir valstybiškumas teisingai aukštai 
vertinami, visame pasaulyje. Estų, latvių ir lietu
vių tautos itin uoliai puoselėja įaisvės ir suvere
numo idealus.

1966 metų Baltijos Laisvės Dienos proga 
kiekvienos kilmės amerikiečiai reiškia sveikini
mus saviems baltiečių kilmės bendrapiliečiams ir 
jų artimiesiems kitur.

Kaip praeity, taip dabar Jungtinių Valstybių 
vyriausybė yra įsipareigojusi baltiečių ir visų ki
tų tautų apsisprendimo teisei. Mūsų vyriausybė 
tvirtai atsisakė atleisti ar priimti Baltijos valsty
bių ir jų teritorijų prievartinį neteisėtą įjungimą 
į Sovietų Sąjungą. Priešingai, pasaulinėj plotmėj, 
įskaitant ir Jungtines Tautas, mes kartotinai re
miam Baltijos tautų suverenumo atstatymo teisę.

Taip pat mes tebepripažįstam prieš II Pasau
linį karą buvusių Baltijos valstybių vyriausybių 
diplomatinius bei konsulinius atstovus.

Patikimi pranešimai patvirtiną, kad Baltijos 
tautos tebegerbia savąsias valstybines ir kultū
rines tradicijas. Nepaisant svetimos okupacijos, 
priespaudos ir masinių deportacijų, laisvės meilė 
stipriai liepsnoja estų, latvių bei lietuvių širdyse. 
Mes, amerikiečiai, didžiai gerbiame tas šaunias 
tautas už jų patvarų prisirišimą prie laisvės. 
Jungtinės Valstybės iš naujo įsipareigoja visuo
tiniams nepriklausomybės, asmens laisvės ir 
žmogaus orumo principams.

Kaip tik šiuo metu, kitam pasaulio krašte, ki
tos mažos valstybės — Vietnamo — suverenu
mas yra kritiškame pavojuje. Narsios amerikie
čių kovotojų pajėgos, taip pat ir civilinės, atiduo
da viską už Vietnamo laisvę. Šiąja dvasia mes iš 
naujo pasišvenčiame laisvės reikalui ir visur. 

(ELTA)

Guoda Stuogytė skaito Ohio gubernatoriaus J. Rhodes ir Clevelando miesto burmistro proklamaci
jas birželio 12 d. minėjime Lietuvių darželyje Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka

• SURVEYOR I, JAV raketa 
nusileidusi į mėnulį, baigė savo 
misiją užėjus ilgesnei mėnu
lio nakčiai. Nuotraukos, rodan
čios saulėlydį leidžia spręsti 
apie skystą mėnulio atmosfe
rą.

Iš raketos gauta 10.000 nuo
traukų, kurių 500 atėjo pasku
tinę dieną, birželio 14. Mėnulio 
naktį temperatūra krinta iki 260 
laipsnių žemiau nuliaus. Jeigu 
raketos baterijos atlaikys tą Šal
tį, mokslininkai tikisi susilauk
ti daugiau nuotraukų.

Tolimesni tyrimai sieks nu
statyti tikslią astronautų nusi
leidimo vietą mėnulyje.

• DIPLOMATINIAI manevrai 
nesiliauja vykę už geležinės už
dangos. JAV Valstybės Sekre
toriui Dean Rusk aplankius 
Skandinavijos valstybes, Suo- 
mijon atvyko Kosyginas. Brež
nevas Maskvoje susitiko su S. 
Vietnamo kom. partijos sekre
torium Le Duc Tho. Gi R. Ki
nijos premjeras Chou En Lai iš
vyko į Rumuniją, kurią žadėjo 
vizituoti gegužės mėn., bet ke
lionę turėjo atidėti dėl vykstan
čių "valymų" R. Kinijos parti
jos viršūnėse.

• ITALIJOJE vykusiuose sa
vivaldybių rinkimuose paaiškė
jo, kad vyriausybės koalicijos 
partijos susilaukė augančio bal
suotojų pasitikėjimo. Kraštuti
nės fašistų, komunistų ir mo- 
narchistų partijos parodė, kad 
žmonės jomis kas kart mažiau 
domisi. Visų žvilgsniai buvo 
nukreipti į Romos miesto savi
valdybės rinkimus. Pokario me
tais daug balsų laimėję komu
nistai šį kartą susilaukė di
džiausią smūgį.

• DAUGELIS DEMOKRATŲ 
partijos šulų tikisi, kad prez. 
Johnsonas padarys nelauktą po
sūkį Vietnamo reikalu. Kai ku
riose valstijose įvykę pirmi
niai rinkimai rodo, kad demo
kratams auga pavojus ir kad 
rinkikai siekia permainų kraš
to politikoje.

• JAV AMBASADORIUS prie 
JTO A. Goldbergas neslepia ne
pasitenkinimo savo postu, lygiai 
kaip to neslėpė buv. ambasad. 
A. Stevensonas. Ne todėl, kad 
būtų kokie nesutarimai dėl JAV 
politikos, bet todėl, kad tojeor- 
ganįzacijoje negalima nieko po
zityvaus atsiekti.
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Ne tik Detroite, bet ir visoj Amerikoj pasižymėjęs antikomunistine veikla kun. Charles E. Coughlin, 
savo bažnyčios sienose turi įmflryjęs visų valstybių herbus, jų tarpe ir Lietuvos. Detroito lietuvių or
ganizacijų atstovai birželio 5 d. aplankė kun. C.E. Coughliną ir įteikė Sibiran ištremtų lietuvaičių 
maldaknygę su atitinkamu įrašu ir atstovų parašais, kaip kovotojui prieš komunizmą, už žmonių lais
vę. Kun. C.E. Coughlin ta proga pasirašė Jaunimo peticiją. Nuotraukoje iš kairės: A. Musteikis, A. 
čiunkaitė, Ą. Zaparackas, kun. C.E. Coughlin, E. Paurazienė, R. Bulgarytė, kun. A. Saulaitis, L. Za- 
parackaitė, A. Zaparackas, L. Bulgaris, p. Zaparackienė, kun. Br. Dagilis, J. Urbonas ir V. Selenis.

, - J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
DALYVAUKIME VISI

Yra sakoma, kad laikas gydo 
visas žaizdas. Tačiau tų Žaizdų, 
kurias padarė raudonasis mas
kolius, pavergdamas mūsų tau
tą, tūkstančius nekaltų aukų 
tremdamas į tolimą Sibirą ir 
sadistiškai nukankindamas, ir 
per tūkstantį metų lietuvis ne
galės pamiršti. Siaubas nupurto, 
skaitant apie Muravjovo Koriko 
laikus ir Kražių skerdynes, bet 
ar tai galima palyginti su 1940 
metų birželio mėn. 14-15 dienų 
trėmimais, Praveniškių, Čer
venės, Rainių miškelio skerdy
nėmis?

Ir šiemet tos baisios ir siau
bingos birželio mėnesio dienos

PO NATO 
KONFERENCIJOS 

(Atkelta iš 1 psl.) 
mą, kurią jie išleidžia 
Vokietijoje, “pirkti jų ga
mybos prekių ar ginklų. 
Be to, su Prancūzijos 
kariais paprastai gyvena 
ir jų šeimos, tokiu būdu 
vokiečiai pelnosi iš apie 
120.000 kariškų 'turistų*. 
Tiesa, jie pateikia jiems 
patalpas ir žemę apmo
kymo bei manevrų reika
lams, tačiau jų išlaiky
mu rūpinasi patys pran
cūzai.

Reikia neužmiršti, kad 
ir vokiečiai turi apie 
7.000 savo karių Pran
cūzijos teritorijoje, ta
čiau jų teisės yra dau
giau aprėžtos, negu pran
cūzų Vokietijoje. Taip, 
sakysim, iš sandėlių, ku
riuos vokiečiai laiko 
Prancūzijoje savo kariuo 
menės aprūpinimui pasi
traukimo iš Vokietijos at
veju, vokiečiai nieko ne
gali pasiimti be prancū
zų žinios. Taip pat ir vo
kiečių karo lėktuvai 
prancūzų teritorijos per- 
skridimui turi kiekvie
ną kartą gauti prancūzų 
leidimą, tuo tarpu pran
cūzai Vokietijoje tokių 
suvaržymų nežino.

Kaip, ir ar iš viso, 
pavyks susitarti, šiuo 
tarpu dar nežinia. Daug 
kas priklausys nuo bend
ros politinės padėties, 
tačiau — kaip pastebi 
Der Spiegei iš lengvosios 
pusės — po 20 metų 
prancūzų buvimo vokie
čių teritorijoje, yra ne
mažos kraujo giminys
tės. Jei Raudonasis Kry
žius ieško kraujo aukoto
jų, prancūzų kariai visa
dos jį mielai duoda... 

Detroite bus prisimintos. Var
gonams gedulingas melodijas 
grojant, įvyks įspūdingas pa
vergtųjų tautų vėliavų paradas. 
Iš lietuvių programoje pasiro
dys muz. A. Mateikos vedamas 
šv. Antano parapijos choras ir 
G. Gobienės vedama tautinių šo
kių grupė "šilainė", latvius at
stovaus Michigano operos so
listė, lenkus — virtuoze smui
kininkė, estai duos vargonų mu
zikos, o ukrainiečių"Bandūros" 
meno ansamblio mergaičių ir 
vyrų chorai dainuos laisvės il
gesio dainas.

Minėjimo garbės pirmininkais 
pakviesti ir sutiko būti guber
natorius G. Romney ir Detroi
to miesto galva J. Cavanagh. 
Dalyvaus daug aukštų svečių: 
kongreso atstovas G. Ford, 
Detroito miesto tarybos narė 
M. Beck, apygardos teisėjas T. 
Machrowicz, Detroito universi
teto prezidentas tėvas Britt, S. 
J., krikščionių ir žydų apskri
to stalo konferencijų pirminin

Detroito Aušros lit. mokyklos 8-tą skyrių baigusiems mokiniams 
buvo įteiktos organizacijų skirtos dovanos. Nuotraukoje S. Kaunelie
nė įteikia ALT S-gos skirtą dovaną Astai Banionytei. Toliau stovi 
LB Detroito apyl. švietimo pirm. Bublys. J. Gaižučio nuotrauka

Detroito Aušros lituanistinės mokyklos mokiniai (nuo 1 iki 8 skyriaus) pirmaisiais baigę 1966 m. 
Iš kairės: T. Zarankaitė, R. Neve raus kaitė, K. Miciūnaitė, D. Kalvėnaitė, R. Rukštelytė, R. Sližytė, A. 
Mikalaitė, ir V. Sirgėdas. J. Gaižučio nuotrauka

kas A. May, Michigano univer
siteto regentas A. Bentley, Mi
chigano valst. respublikonų par
tijos centro komiteto pirminin
kė E. Petterson, Michigano 
valst. demokratų partijos komi
teto pirmininkas Z. Ferency ir 
visų pavergtų tautų atstovai. Gu
bernatorius G. Romney pasakys 
pagrindinę minėjimo kalbą, o 
Detroito miesto galvos atstovas 
perduos sveikinimus.

Minėjimas įvyks Scottisch Ri
te katedroje Masonic Temple 
(Second Blvd. prie Temple) bir
želio mėn. 18 d., šeštadienį, 
8 vai. 30 min. Salėje telpa 1200 
Žmonių. Būtų didi gėda, ypatin
gai prieš aukštuosius svečius, 
jei ji būtų pustuštė.

"AUŠRA" UŽBAIGĖ MOKSLO 
METUS.

Šio mėn. 4 d. "Aušros" šeš
tadieninė mokykla, išgyvenusi 
visokių audrų, užbaigė šešiolik 
tuosius mokslo metus. Lygiai 
10 vai. gražiai išrikiuoti mo
kiniai atvyko į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kur mokyklos 
kapelionas kun. K. Simaitis at

našavo šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą. Po pamaldų visi mo
kiniai ir mokytojai suėjo į tos 
pačios bažnyčios rūsį. Čia po 
trumpo mokyklos vedėjo S. Sli
žio pranešimo pirmiesiems mo
kiniams, pradedant pirmuoju ir 
baigiant aštuntuoju (T. Zaran
kaitei, R. Neverauskaitei, V. 
Birzgiui, K. Mičiflnaitei, V. 
Bartkutei, D. Kalvėnaitei, R. 
Burnytei, R. Rūkštelytei,A.Kas
putytei, R. Šližytei, A. Mikailai- 
tei ir V. Sirgedui) skyriais, buvo 
išdalytos dovanos - knygos. To
liau sekė aštuntąjį skyrių bai
gusiems mokiniams pažymėji
mų įteikimas. Tatai įvykdė, kiek 
vieną mokinį originaliai apibū
dindama, skyriaus mokytoja S. 
Kaunelienė, Gražiai tautinėmis 
juostelėmis surištus aštunto 
skyriaus baigimo pažymėjimus 
gavo šie mokiniai: A. Balsys, 
A. Banionytė, K. Barčas, R. 
Kilmonas, L. Mikulionis, N. Mil- 
mantaitė, A. Paškus, V. Ratni- 
kaitė, V. Ratnikas, R. Selenis, 
R. Skiotys, V. Sirgėdas ir D. Si- 
rutytė. Jie kartu buvo apdova
noti ir knygomis.

Pirmiesiems mokiniams ir 
aštuntą skyrių baigusiems do
vanas parūpino ALB Tarybos 
narys VI. Pauža, ALB Detroito 
apylinkės valdyba, poetė M. 
Sims ir mokyklos tėvų komite
tas.

R. Selenis aštuntą skyrių bai
gusiųjų vardu mokytojai S. Kau- 
nelienei padėkojo už pavyzdingą 
mokymą ir auklėjimą, o A. Ba
nionytė įteikė jai dovanėles or
namentuotos lietuviškos koply
tėlės ir S. Baro įdainuotos plokš
telės pavidale.

ALB Detroito apylinkės švie
timo vadovui dr. VL Bubliui ir 
mokyklos tėvų komiteto pirmi 
ninkui L. Kalvėnui padėkojus 
mokytojams už darbą ir paro
dytą pasiaukojimą, buvo sugie
dotas tautos himnas.

Iš statistikos žinių matosi, 
kad mokyklą lankė 110 mokinių. 
Devyniolika gavo vasaros dar
bus, o du palikti antriems me
tams. Mokykloje dirbo šie moky
tojai: K. Daugvydienė, N. Jašku- 
lytė, M. Jankauskienė, B. Ber- 
žanskienė, V. Kundrotienė, J. 
Mikulionis, A. Milmantienė, Č. 
Naumienė ir S. Kaunelienė.

Pažymėtina, kad "Aušros" mo - 
kykla nesiribojo tik mokyklos 
sienomis, bet savo gyvastingu
mu pasireiškė ir už jos ribų, 
surengdama įspūdingą Kalėdų eg
lutę, dalyvaudama Motinos die
nos minėjimo programoje, savo 
rašiniais paįvairindama Chica
gos Aukštesniosios Lituanisti
nės mokyklos metraštį. Šios 
mokyklos choras pasirodė gana 
rimtas partneris š.m. balandžio 
mėn. 30 d., dainų vakare gerai 
išlavintam ir puikių balsų turin
čiam muz. A. Mateikos veda
mam šv. Antano parapijos miš
riam chorui. Abu chorai pasi
rengę vykti Chicagon ir įsijung
ti š.m. liepos mėn. 3 d., į 
III-sios Dainų šventės chorų gre
tas.

K. Jurgutis

♦ DLOC valdyba 1966-67 me
tams sudaro pirm. Dr. Kazys 
Karvelis, vicepirm. Elzbieta 
Paurazienė, sekretorius Pranas 
Polteraitis, iždo sekr. Antanas 
Norus, iždininkas Juozas Gruz
dąs, anglų kalba susirašinėji
mui sekr. Rimas Sukauskas, lie
tuvių sekr. Sigitas Viskantas.

* RALPH VALATKA, ilgame
tis Detroito veikėjas, Lietuviškų 
Melodijų radijo valandos vedė
jas, užsiregistravo demokratų 
partijos kandidatu į Michigan 
valstijos legislatūrą iš Detroi
to 20-to distrikto. Šio distrikto 
ribas sudaro: Livernois gatvė 
nuo šeštos mylios iki Grand Ri- 
ver; Grand River iki Fullerton; 
Fullerton iki Ardmore; Ardmo- 
re iki Puritan; Puritan iki Mey- 
ers; Meyers ikiJamesCouzens; 
James Couzens iki Šeštos My
lios, Šešta Mylia (McNichols) 
iki Livernois.

šiame rajone yra gana daug 
lietuvių, kurių pagalba tikimasi 
laimėti nominaciją. Organizuo
jamas lietuvių komitetas jo kan
didatūrai paremti. Balsavimo da
ta bus rugpiūčio 2 d.

* LIETUVOS VYČIŲ STOVYK
LA, berniukams ir mergaitėms, 
įvyks Dainavoje, nuo liepos 31 
iki rugpiūčio 7 d. Norintieji 
informacijų kreipkitės į Sophie 
Zager, 14414 Mansfield, Detroit 
Mich. 48227, telef. VErmont 
5-2280.

HELP WANTED MALĖ

MEN

MEN

MENMEN
WE NEED YOU

To train for secure well 
paying positions in our 
growing class ring divi- 

sion.

JOSTEN’S, INC.
191 NORTH MAIN ST.

ATTLEBORO, MASS.
(66-69)

WELDERS
Automatic welders ...................$3.20 hr.
Micro Welders .......................... $3.20 hr.
Inner Shield Welders............... $3.20 hr.
Submerged Are Welders ..$3,20 hr. 

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST 

Whitehead & Kales 
58 Haltiner

River Rouge. Mich.
An F.qual Opportunity Employer 

(62-76)

Ist CLASS 
SURFACE GRINDERS 

CLEAN MODERN SHOP
58 hour week. Days onlv. Steady 
work. AH benefits & pension.

MONARCH TOOL & GAUGE CO. 
23450 Telegraph Rd. 

Southfield. Mich.
313 - - 444-1288

(68-69) 

MALĖ

PLASTICS EXTRUSION
IMMEDIATE OPENINGS

EXPERIENCED WORKERS TRAINEES
SHEET EXTRUDER OPERATORS 

EXTRUDER HELPERS 
UTILITY MAN

Good wages, steady work, good working conditions. ton benefits. 
Easy access to Paterson, Butler, Wayne, Pompton Lakęs.

Apply 9 A. M. — 5 P. M. Monday through Friday

RARITAN PLASTICS CORP.
1 RARITAN RD. OAKLAND, N. J,

LOCATED JUNCTION RTE. 202 AND 208
An Equal Opportunity Employer

(66-68)SĖT UP MAN
Experienced Blow Molding Eąuipment Set-up Man

TOP FRINGE BENEFITS
STEADY EMPLOYMENT

APPLY 9 A. M. 5 P. M.

RARITAN PLASTICS CORP.
1 RARITAN RD. OAKLAND, N. J.

LOCATED JUNCTION RTE. 202 AND 208
An Equal Opportunity Employer

C66-68)

NEAKIVAIZDINIS 
LITUANISTINIS 
DĖSTYMAS

♦ PEDAGOGINIS Lituanistikos 
Institutas, veikiąs Chicagoje, 
pradėjo naujų studentų registra
ciją. Klausytojais priimami bai
gę aukštesniąsias arba tolygias 
lituanistines mokyklas. Lankyti 
Institutą jau užsirašė šie Chi
cagos Aukštesniosios Lituanis
tinės Mokyklos abiturientai: Eg
lė Aglinskaitė, Živilė Bilaišytė, 
Gintaras Endrijonas, Aleksand
ras Pakalniškis ir Irena Skiriū- 
tė. Registracija tęsiama toliau. 
Instituto programą gali išeiti 
ir negyvenantieji Chicagoje, nes 
einamieji dalykai dėstomi ir ne
akivaizdiniu (korespondenciniu) 
būdu. Įsirašyti galima bet ka
da. Neakivaizdinis dėstymas vyk
domas be atostoginių pertraukų. 
Priimami ir nebaigę aukštesnio • 
sios lituanistinės mokyklos. 
Kreiptis šiuo adresu: P.L. Ins
titutas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.

M EDIC A L SURGICAL IN- 
STRUCTORS (2)—St. Mary’s 
School of Nursing offers an 
NLN accredited three-year dip
lomą program in nursing. Fresh- 
man students attend Edgewood 
College the first year. The 
school has an enrollment of 145 
students. Excellent clinical fa- 
cilities are available at St. Ma
ry’s Hospital. A modern new 
wing with 125 additional patient 
beds is nearing completion. Sa- 
laries are commensurate vvith 
experience and education. Bac- 
calaureat degree with teaching 
experience acceptable; mašter’s 
degree in nursing preferred. 
The school is located i n a pro- 
gressive metropolitan area, sur- 
rounded with nature’s beauty 
and near a large medical center. 
Write Director, St. Mary’s 
School of Nursing, 1100 Dela- 
plaine Court, Madison, Wis.

(67-68)

ARC WELDERS — first 
shift and second shift, 
apply in person between 
8:30 and 5:30 in plant. 
Full or part time. Pres- 
ently. Working 10-hour 
shift, 6 days per week. 
ANDERSON TANG Mfg. 
2702 N. Dort Hwy., Flint, 
Michigan. Also tvelders 
needed at Subsidiary, 
Holly Tube & Manufac- 
turing, Holly, Mich.

(65-68)

HELP WANTED FEMALE t

REGISTERED NURSES 
and

CERTIFIED AIDĖS
Required by a thirty-two bed hos- 
pilal. |f interested please conlact 

Director of Nursing, 
ST. JOHNS HOSPITAL 

Box 1810.
I.dson, Alberta.

(68-70)

A
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SUGALVOTA, BET AR 
BUS PADARYTA

Jau 25 metai, kaip Lie 
tuva okupuota, išvežtieji 
Sibiran daugumoje žuvę, 
Lietuvos jaunimas nu
kraujavęs partizanų ko
vose. Išeivija taip pat 
negailėjo darbo ir pas
tangų, kad tautai padary
toji skriauda neliktų to
kiu nusikaltimu, kurį 
reiktų užmiršti, ilgam 
metų laikotarpiui praė
jus.

Tik mes skaičiuoja
me metus, tik mes mini
me mums svarbias su
kaktis, bet istorija netu
ri savo laiko ribų, ji va
dovaujasi faktais ir tie
sa. Ir Lietuvos pavergė
jai savo kalčių neatpirks 
nei režimą "švelninda
mi”, nei Stalinui kaltes 
suversdami. Istorinė tie
sa lieka ta pati — Lietu
va ir eilė kitų pavergtų 
kraštų Europos vidury 
yra ir lieka žaizda, į ku
rią tilto nenutiesi. Ta
me tilto gale reikia žmo
nėms kitokio — patvares
nio, žmoniškesnio, lais
vesnio gyvenimui pa
grindo. O to pagrindo su
teikti komunistinis reži
mas negali, ką jau jis 
įrodė nuo pat Rusijos 
revoliucijos pradžios.

Mūsų gi tilto gale bū
tina, kad statytojai žino
tų, kur link tas tiltas 
eis, kur jis atsirems, ko
kios to tilto bus atspa
ros. Pats noras tiltus į 
ten tiesti (ypač dabarti
niu metu populiarėjantis 
kai kuriuose JAV val
džios sluoksniuose) ro
do, kad tų sumanymų 
projektuose yra daug 
miglų ir nerealių svajo
nių.

Tas miglas ir svajo
nes pastebėjo, su jomis 
susidūrė ir tie mūsų jau
nosios kartos veikėjai, 
kurie ėmėsi konkretaus 
darbo — tiltus tiesiant 
tarp lietuvių ir ameri
kiečių visuomenių.

Antanas Mažeika per 
Clevelande veikiančią 
Baltijos Aidų radio va

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

landėlę, vadovaujamą 
taip pat jauno ir veiklaus 
inžinieriaus R. Kudukio, 
paskelbė, kad Lapkričio 
13 žygininkai nesėdi ant 
laurų, o ruošiasi steigti 
— informacijos biurą, 
pirmų veiklos metų biu
džetui numatant skirti 
net 60 tūkstančių dole
rių! Na, sakysit, tai ne 
naujiena. Informacijos 
biurą turėjo (ar tebetu
ri) ALT. Eltos biulete
niai plaukia iš VLIK būs
tinės. Nesustojo radio 
bangos veikusios ir 1.1. 
Bet gi informacija in
formacijai nelygi. Nuo 
to informacijos lygio 
priklauso ir rezultatai. 
Kol toks naujas infor
macijos biuras tik užuo
minose, sunku būtų pa
sakyti, kuo jis bus ge
resnis už buvusius ir 
esamus biurus. Tuo la
biau, kad ir informaci
jos biuras bei jo vado
vai privalo būti — ge
rai ir labai gerai infor
muoti.

Sprendžiant iš Antano 
Mažeikos pareiškimo, iš 
jo kalbų, darbų ir užsi
mojimų, sunku būtų abe
joti gerais norais ir tiks
lų taiklumu. Bet infor
macijai, ypatingai jos 
šaltiniui, reikia neišsen
kamos, nuolat sruvenan
čios, gyvos ir šviežios 
medžiagos. To negalės 
atlikti biuras be eilės 
tam darbui pasiruošu
sių, reikalą gerai iš
studijavusių, gyvenimo 
įvykius nuolat galinčių ir 
sugebančių sekti žmo
nių. Gerų norų, laikino 
pasišventimo, užsidegi
mo ir geros valios už
tenka tokiam darbui, 
kaip Lapkričio 13 žygis. 
Informacijos biuras, be 
kambario ir rašomosios 
mašinėlės , reikalingos 
daugiau medžiagos.

Sumanymas sveikinti
nas. Jo įvykdymui reika
lingas didelis kiekis pro
pagandinės mašinerijos, 
pašertos žiniomis, ne 
vien tik gerais norais.

JAUNIMO METŲ TEMOMIS (D

JAUNIMAS, ORGANIZACIJOS IR VISUOMENĖ
Simpoziumas vyks Jau

nimo Kongrese, Chicagoje, 
liepos 1 d., 2:30 - 5:00 vai. 
p.p. Dalyvauja Algimantas 
Gegeckas (Šveicarija), Ar
vydas Lingė (Vokietija), Dai
na Laputytė (Australija), 
Antanas Saulaitis, S. J. 
(JAV), ir atstovai iš Kana
dos bei Pietų Amerikos.

I DALIS: JAUNIMO STOVYKLOS

įvadas. Suprantama, kad 
diskusijos ir siūlymai remiasi 
tam tikru jaunimo, organizaci
jų ir visuomenės supratimu.

1) Bendroji lietuvių veikla re - 
miama organizacijų pagrindu. 
Tartis bendrais rūpesčiais ne
reiškia maišyti visų organiza
cijų skirtumų, o kaip tik sugal
voti, kaip savąjį įnašą visuo
menei perduoti.

2) Lietuvių jaunimo lietuviš
koji veikla daugialypėje gyve
namųjų kraštų kultūroje yra 
prasminga asmeniui, lietuviams 
Lietuvai, gyvenamajam kraštui 
ir žmonijai bendrai.

3) Ne tiek trūksta idealų ir 
siekimų, kiek organizacinio su
gebėjimo, greitų stiprių ryšių 
ir tinkamų sąlygų.

4) Daug galima išmokti iš 
kitų tautų, kraštų ir jų organi
zacijų, sąjūdžių, iš sociologi
jos, psichologijos ir pedagogi
kos mokslų.

5) Sumaniai organizuota veik 
la įtraukia nieko neveikiančiuo
sius ir giliau paveikia jau vei
kiančiuosius.

6) Didžiausias jaunimo,orga- 
niacijų ir visuomenės priešas 
yra pikta nesantaika, kuria lie
tuviai gali patys save pražudy
ti be jokių išorinių priešų pa
galbos.

Spėjama, kad 1965 metų va
sarą laisvajame pasaulyje vy
ko apie 40 lietuvių jaunimo sto
vyklų (maždaug po dvi savaites 
ilgumo ir po 100 stovyklautojų), 
kurias suruošė apie 15 organi
zacijų ar rengėjų. Kadangi sto
vykla tampa viena retų progų 
lietuviškesnėje aplinkoje ilges
nį laiką gyventi, tėvai ir jauni
mo vadovai stengiasi stovyklas 
tobulinti, gerinti, į stovyklas 

pia meilės ir pasididžiavimo sa
vo šeima.

Neįveskime naujų minėjimų ir 
nesakykime prakalbų, bet giliai 
širdyse atiduokime pagarbą lie
tuviui tėvui.

Norėčiau pagerbti savo tėvą, 
kuris jau daugelis metų ilsisi po 
šaltu granito paminklu tolimose 
Lietuvos kapinėse, davęs mano 
gyvenimui pagrindą ir gyvenimo 
filosofijos pradus, kurie man pa 
dėjo pernešti be skundo sunkias 
gyvenimo dienas.

Norėčiau pagerbti savo vaikų 
tėvą, iš kurio charakterio skaid 
rumo jie ima pavyzdį ir kurio 
ramios šypsenos pavėsyje jie 
jaučiasi saugūs.

Aš noriu pagerbti tėvą iš es
mės, kuris, moters kulto epo
choje gyvenąs gyvenimo užku
lisiuose, kantriai grumiasi ko
voje už būvį, kovoje už geresnį 
gyvenimą savo šeimai.

Mūsų tautoje tėvo rankose bu
vo arklas ir ginklas kovoje už 
laisvę. Jo asmenyje teišlieka 
autoritetas ir' kilnus ištvermės 
ir pareigos pavyzdys.

Pagerbkime lietuvį tėvą.

A. Balašaitienė

A. SAULAITIS, S. J.

įtraukti atitolusį ir nesidomin
tį jaunimą.

Kiekvienas sąjūdis suruošia 
savas stovyklas, bet yra daug 
bendrų rūpesčių, kurie jungia 
stovyklų rengėjų bei vadovų pas - 
tangas ir mintis.

Turbūt pirmą kartą 1965 m. 
gruodžio mėnesį netoli Cleve- 
lando susirinko 19 stovyklų va
dovų būrelis ir tarėsi bendrais 
reikalais. To pasitarimo pasė
koje PLB valdyba įsteigė Sto
vyklų skyrių, kuris būtų ryšių 
centras visoms stovykloms, ku - 
rios norėtų šiuo patogumu pasi
naudoti. 1966 gegužės 14-15pana
šus pasitarimas įvyko Toronte. 
Kai į Jaunimo Kongresą atvyks 
kitų kraštų jaunimas, bus pro
gos sužinoti, kaip jie stovyklau
ja ir kaip galėtumėme vieni ki
tiems padėti.

Kokios bendros temos? Lietu
viškumas, lietuvių kalba vakari
nė programa, literatūros vaka
rai, stovyklos knygynėlis, lais
vės kovotojų vakarai, pagelbi- 
nės priemonės, lituanistinių da - 
lykų metodika, darbeliai, lietu
vių liaudies žaidimai, naujos 
dainos, stovykla ir lituanistinė 
mokykla; aišku, ir bendriniai 
dalykai: administravimas, sto
vyklavietės priežiūra, organi
zaciniai klausimai, programa 
jaunesniesiems ir vyresniesiem , 
reklama stovykloms, religija 
stovykloje, maitinimas ir svei
kata ir t.t.

Seniau stovyklos buvo "nor
malios", t.y. žaidimai, maudy
masis, darbeliai. Dabar, kadan
gi jų lietuviškoji reikšmė didė
ja, stovyklos ruoša ir pravedi- 
mas reikalauja nebe mėgėjiškų ( 
bet tiesiog profesionalinių pas
tangų.

Įvairiuose JAV miestuose ir 
apylinkėse rengiama visokių sto - 
vykių: mokomasi geriau skaity
ti, ruošiamos meno ir muzikos 
stovyklos įvairaus amžiaus jau
smui, yra stovyklų kuriose kal
bama tik hebrajų kalba. Kodėl 
lietuviai negalėtų panašiai sto
vyklauti? Politiniams tikslams 
atsiekti Young Americans for 
Freedom organizacija suruošia 
savo vasaros (studentų) stovyk
lą, kurios dešimčiai dienų mo
kestis yra 100 dol. ir 15 dol. per 
dieną pragyvenimui. Tuo pačiu 
metu vykstąs Lituanistinis insti
tutas Fordhame vis ieško litu
anistikos studentų...

Pirmasis labai naudingas 
žingsnis būtų diskusijos ir sto
vyklų vadovų bei rengėjų pasi
tarimai. Antrasis būtų centri
niai renkama medžiaga stovyk
loms pasibaigus ar ir vasaros 
pradžioje: būtų galima atspaus
ti įvairių įscenizacijų, vaikams 
diskusijų rėmų, laužams me
džiagos, naujų dainų, įvairių šal
tinių ir sumanymų. Tai paleng
vintų atskiro asmens darbą ir 
duotų daug daugiau turinio sto
vyklų programai. Toks būtų kuk
lus stovyklų metraštis, kurį ti
kimasi išleisti 1966 metų rude
nį.

Trečiasis žingsnis būtų kokiu 
nors būdu derinti ar sąmonin
giau įpinti lituanistinės mokyk
los pastangas į stovyklų progra. 
mą. Jeigu kitų tautų ar vietovių 
žmonės sugeba suruošti "mo- 
kykliškesnes" vasaros stovyk
las, tą galėtų ir lietuviai pada
ryti, jeigu norėtų. Moderniosios 
pedagogikos priemonės iš mo- 
kykliškos nuobodžios tvarkos ga
li padaryti beveik žaidimą tin

kamesnį vasaros stovyklai. Kai 
kurios lietuvių stovyklos samdo 
mokytojus ir praveda tikras pa
mokas. Jeigu derinti mokytojus 
ir išeitiną turinį su stovykla, 
tuo būdu būtų įtraukiama ir dau
giau jaunimo į vasaros stovyk
las.

Ketvirtasis gal būtų specia
lios stovyklos, kaip 1965 metais 
suruošti tautinių šokių kursai 
Dainavoje. Yra studentų ir ki
tų, kurie studijuoja literatūrą, 
meną, muziką ir galėtų kartu 
atlietuvėti ir sulietuvinti savo 
galvoseną pasirinktoje srityje. 
Gal šiek tiek patyrimo įgysi
me jaunimo vadovų studijų sa
vaitėje Dainavoje 1966 birželio 
19-25 (dalyvaus 150 jaunimo iŠ 
apie 20 kraštų) ir Pasaulio lie
tuvių jaunimo stovykloje nuo bir
želio 25 ligi 30. Būtų ne pro ša
lį kasmet vasaros pradžioje su
ruošti gerus kursus stovyklų va
dovams.

Penktasis laipsnis būtų dides
nė stovykloms reklama. Mano
ma, kad stovyklauja tik apie pu - 
sė organizacijoms priklausan
čio jaunimo. Tą antrą pusę ir 
niekur nepriklausančius galima 
įtraukti einant per namus vie
tovėse, platinant reklaminę bro.- 
šiūrėlę apie stovyklas (kaip da 
ro American Camping Associa- 
tion, Catholic Camping Assoc., 
ir kt.).

Žinoma, dažnai trūksta sto
vyklose vadovų ar specialistų. 
Čia būtų galima Peace Corps pa

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BE ACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai. 
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.
Su užsakymais prašome kreiptis:

M. LŪŠYS, 88-01 104 St., 
Richmond HilI 18, N. Y. 
Tek (212) 849-1193
I. VEITAS, 72 Congress St., 
Braintree, Mass.
Tel. (617) 843-2146

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MĄRQUETTE PK„ 6211 S. Western, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirta-d. ir penktad. nuo 9 iki 9 :30. Kitom 
-dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai." p. p.

vyzdžiu ieškoti lietuvių studen
tų ir kitų (ypatingai mokytojų, 
nes jie vasarą laisvi ir papras - 
tai už kitas profesijas daugiau 
pasiryžę), kurie už mažą atly
ginimą užpildytų spragas. Bend
ruomenės rūpesčiu būtų praves
tos bendros jaunimo stovyklos 
(gal su organizacijoms taikyta 
programa, jeigu įmanoma) ten, 
kur jokia organizacija nesuge
ba stovyklos suruošti. Panašiu 
pagrindu įmanoma suruošti jau
nimui įdomias keliones per Ame
riką ir Kanadą.

Kad nauji sumanymai būtų 
įvykdomi.reikia gal ir naujų jė
gų. Tam ir yra Jaunimo Metai 
— kad jaunimas prisidėtų prie 
bendrų siekimų ir įneštų savo 
profesinio ar studijinio patyri
mo, savo žinių iš gyvenamojo 
ir kitų pasaulio kraštų veiklos 
(labai naudingi gali būti grį
žę iš tarnybos JAV Peace 
Corps lietuviai studentai).

Daug kam toks bendradar
biavimas laisvojo pasaulio lie
tuvių tarpe sukelia neramumo. 
Gal Jaunimo Metų ir Kongre
so proga iškeltos diskusijos pa - 
dės psichologines užtvaras pa
keisti nors į permatomus pla
čius langus, jei nepasisektų pa - 
versti jų į atviras duris.

Tektų aptarti dar tris pagrin 
dinius dalykus, surištus su te
ma "Jaunimas, organizacijos ir 
visuomenė": II. Bendruomeninė 
tarnyba, III. Lituanistinis orga
nizacijų vaidmuo, IV. Organi
zacijos.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PAGERBKIME LIETUVĮ TĖVĄ!
Birželio mėnesio antroje pu

sėje vietinių laikraščių pusla
piuose didelėmis kaklaraiščių 
if sportinių baltinių reklamomis 
atžymima tėvo diena. Dauguma 
mūsų praeiname pro visa tai gan 
skeptiškai, kartais pastebėdami, 
kad beveik viskas šitame krašte 
vyksta komerciniais pagrindais 
— Kalėdos, Velykos, šeimos 
švenčių dienos. Bet iš kitos pu
sės, taip iškilmingai atšventę 
Motinos Dieną, mes kažkaip ven - 
giame paminėti tėvo vardą.

Jei vaikai yra tautos ateitis, o 
motina -- jos gyvybės palaikyto
ja, tai ar ne tėvas yra jos ka
mienas, į kurį, audrų metu, re
miasi ir motina ir vaikai?

Mes motiną vadiname šeimos

Židinio saugotoja. Bet kas gi su
kuria tvirtas sienas, kurių sau
gioje užuovėjoje gali išlikti ne- 
užgęsęs židinys?

Mes prisimename motiną, 
prie varpstelio mokinančią sa
vo vaiką lietuviško rašto... Pri
siminkime tėvą, dalyvavusį suki - 
limuose, laisvės kovose; arusį 
mūsų žemę, ją savo krauju ir 
prakaitu aplaisčiusį.

Per iškilmes įvairiomis pro
gomis segame motinoms gėles 
prie krūtinių, plojame vaikams, 
jiems pasirodžius scenoje, ar ga
vus diplomą. O viso to fone, 
kukliai vaikų ir motinų užnuga
ryje sėdi vienišas ir kantrus tė
vas. Savo nuo kovos už būvį nu
vargusiame žvilgsnyje jis nesle.

VIEŠĖDAMI CDICAWI.IE PIRKITE NAUJDJE MlIDKRVIfl.lE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ...............................5th — $5.49

2. Imported Canad. vviskey ...........5th — $3.98
3. Coeur de France Cordials ........5th — $2.98
4. Banana Liųueur ........................... 5th — $3.98

5.
6.
7.

May Wine — Imported ...
Riccadona Vermouth ....
Christian Brothers Wine

5th — $0.98
5th — $1.29
5th — $1.49

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Providence miesto taryba 
remia rezoliucijų žygį
''Senatas dar šiais me

tais turi priimti rezoliu
ciją Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laisvinimo rei
kalu. Iš savo pusės pada
rysiu visa, kad tai įvyk
tų" — taip kalbėjo Rus- 
sel J. Boyle, Providence, 
Rhode Island, miesto ta
rybos pirmininkas, pa
tiekdamas to miesto ta
rybai rezoliuciją, kuria 
raginamas JAV-bių Se
natas priimti rezoliuciją 
Pabaltijo kraštų bylos 
reikalu. Miesto tarybos 
pirm. R.J. Boyle rezo
liucija buvo priimta mies 
to tarybos narių 1966 
metų birželio mėn. 2 d. 
posėdyje.

Miesto tarybos pirm. 
Russel J. Boyle tuoj pa
siuntė laiškus abiems 
Rhode Island senato
riams (Claiborne Fell 
ir John O. Fastore) ir 
abiems valstijos kon- 
gresmanams (JohnE.Fo- 
garty ir Fernand St. Ger- 
main), ragindamas juos 
daryti viską, kad rezo
liucija Pabaltijo kraštų 
laisvinimo reikalu bū
tų priimta dar šiais me
tais ir Senate. Būtų pui
ku, kad ir kitų miestų 
lietuviai prieitų prie sa
vo miestų tarybų narių 
ir išgautų panašias re
zoliucijas.

Rezoliucijų reikalą 
Providence, R.I. mieste 
pajudino Vytautas Rasto
ms, rezoliucijų žygio rė
mėjas. Jo pastangomis 
parašyta ir išsiųsta ei

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savingi

^F SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

Joieph F, Gribauskag, Exec. Secy, 
^F1447 SO. CT. • CICERO • 40450 • FHONE 4544330 

EF^OVBS' MOK. M; YVO, TMURS., FRL M; SAT. 5-1; WfD. CLOSED 
P CICERO. ILLINOIS

lė laiškų abiems Rhode 
Island senatoriams re
zoliucijos priėmimo Se
nate reikalu. Labai palan
kus šiam reikalui yra se
natorius Claiborne Pell 
(D. - R.I.), Senato už
sienio reikalų komisijos 
narys. Savo laiške V. 
Rastoniui jis pažadėjo 
visą galimą savo para
mą šiame reikale.

Abu Rhode Island se
natoriai — Claiborne 
Pell ir John O. Pastore 
— yra labai įtakingi JAV 
Kongrese. Ypač juos tu
rėtų prisiminti trumpais 
laiškučiais vietos lietu
viai. Nieko nepakenktų 
ir iš kitur lietuviams pa
rašyti laiškučius tiems 
dviems legislatoriams. 
Laiškučiai gali būti vie
no ar poros sakinių: — 
"Dear Senator: Please 
urge Šen. Fulbright to 
act speedily and favo- 
rably on one of the Bal- 
tic resolutions and send 
it to the Senate for adop- 
tion. Thank you. Since- 
rely, (Parašas)."

Prisimintinas padė
kos laiškučiu Providen
ce miesto tarybos pir
mininkas. Jo adresas: 
Mr. Russel J. Boyle, 
President of the City 
Council, City Hali, Pro- 
vidence, Rhode Island.

IT.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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VOKIEČIAI SUSIRŪPINĘ AVIACIJOS ATEITIMI
Prancūzijos nutarimas pasi

traukti iš NATO kelia visą eilę 
klausimų Europos gynybos sri
tyje. Vienas jų — gynyba iš oro 
ir europinių oro pajėgų dalyva
vimas vad. "nuclear Strike” sri
tyje, kai agresijos atveju sąjun
gininkams tektų pulti priešo tai
kinius rytų ir vidurio Europo
je. Tai klausimas, kuris rūpi 
ir vak. vokiečiams, nes nuo 1963 
m. tą "nuclear Strike" atominę 
aviacijos pajėgą atstovauja ne 
tik JAV aviacija, bet ir europi
nių valstybių, jų tarpe ir Vak. 
Vokietijos, oro pajėgos, konkre
čiai --po dvi prancūzų ir vokie
čių eskadrilės (neįskaitant ki
tų kraštų).

Prancūzams pasitraukiant 
(nuo liepos 1) sąjungininkų avia
cijos daliniai Europoje netenka 
dviejų eskadrilių, iš viso 50 lėk 
tuvų. Prancūzai traukiasi dar 
su visu jų antruoju aviacijos 
korpusu, o tai jau reiškia žymų 
aviacijos galios susilpnėjimą.

Europos generaliniuose šta
buose pastaruoju metu buvo ke
liamas klausimas, ar amerikie
čiai iš tikrųjų susirūpinę, kad 
europinės valstybės gynybos at
veju naudotų taktinius atominius 
ginklus aviacijoje. Prisimenami 
McNamaros nuo 1963 m. ke
liais atvejais kartoti teigimai, 
kad amerikiečiai Europoje turį 
"triuškinančią taktinių atomo 
ginklų pajėgą". Tad kodėl euro
piniai kraštai, su vak. vokie
čiais, turį dalyvauti "nuclear 
Strike” programoje? Kariniai 
specialistai Europoje (L. Bru- 
ehl) mano, kad čia gali būti ir 
amerikiečių nuolaida europie
čiams, nes JAV-bėms rūpi iš
laikyti NATO vieningumas ir 
drauge europiečius išlaikyti nuo* 
latinėje parengtyje,paklusti ame
rikiečių planavimui bei vadova
vimui.

Vokiečiai šiuo metu ypatin
gai susirūpinę, kokios apimties 
aviacijai bus numatyta dalyvau
ti "nuclear Strike capability" 
ir, svarbiausia, koks turėsiąs 
būti vak. vokiečių įnašas. Vo
kiečiai įžiūri prieštaravimus 
JAV karo vadovybės nusistaty
muose ir jiems rūpi, kokie lėk
tuvų tipai, koks skaičius jų teks 
naudoti ir... ar lėktuvių pirki
mas apsimokės. Pvz., vokiečiai 
jau nuo seniau naudoja įvai
riems tikslams tinkamą, dau
gelyje kraštų giriamą Starfigh- 
ter 104 G lėktuvą, bet... kaip 
tik Vokietijoje nukritus daugiau 
30 to tipo lėktuvų, tas Star- 
figbter kelia šiurpo jausmus. 
Jei, kaip vokiečiai galvoja, eu
ropiečių eskadrilės su takti
niais atomo ginklais vargiai bū
tų panaudojamos galimame ka
re, ar verta leisti milijardus 
naujiems, geresniems ir dar 
brangesniems lėktuvams įsigy
ti? Pvz., amerikiečiai vak. vo
kiečiams jau buvo pasiūlę dar 
tobulesnį Phantom naikintuvą,

V. ALSEIKA

tačiau Bonnos kariniai vadovai 
atsakė: ne, nepirksime.

Kariniai specialistai Europo
je būtų nuomonės, kad Europai 
tiktų europinis sprendimas, kai 
kalbama apie kontinento orinę 
gynybą — tiems Vak. Europos 
kraštams tektų skubiai susi
tarti su Prancūzija ir Anglija 
ir suderinti oro gynybos pajė
gas. Deja, čia jokių vilčių nė
ra ir de Gaulle politika — vie
nas pagrindinių kliuvinių. Be
lieka vienintelis kelias -- glaus
tis prie Atlanto, ar tiksliau — 
JAV vadovaujamų bei jų teikia
mų galimybių.

Vokiečiai, atsisakę nuo Phan
tom naikintuvo, dabar svarsto: 
koks lėktuvo tipas jiems tiktų 
ateityje, juo labiau, kad pagal 
dabartinius planus, be vak. vo
kiečių dabar turimų dviejų es
kadrilių, jiems pasiūlyta suda
ryti dar šešias, lengvesnes ko
vos eskadriles (nors tie planai 
dar gali pasikeisti). Dabar vo
kiečiai nusižiūrėję į vienintelį 
jiems tinkamą tipą -- amerikie
čių "F 111" -- jis galįs būti 
naikintuvas-bombonešis, o atei
tyje ir tolimojo skridimo bom
bonešis. Europai tokio tipo lėk
tuvas tinka tik -kaip atominių 
bombų lėktuvas ir juo labiau, 
kad jo skridimo nuotolis siekia 
nuo Vak. Europos iki tolimųjų 
Sovietų Sąjungos vietų. Ar vak. 
vokiečiams būtų leidžiama nau
doti tokius lėktuvus, neabejoti
ną pabaisą sovietams? Čia at
sakyti tegali sąjungininkai ir 
pirmoje eilėje JAV vyriausybė.

Prancūzai su britais šiuo me
tu suprojektavę ir vysto panašų 
lėktuvą, kuris galėtų startuoti 
mažame plote ir pasiektų labai 
didelį greitį. Vokiečių aviaci
jos sluoksniai šiuo projektu taip 
pat susidomėję, tačiau abejoja, 
ar jis bus galutinai įvykdytas. 
Ir vėl kliuvinys: de Gaulle... jis 
aiškiai trukdys bendrą europie
čių gynybą.

Vokiečių aviacijos sluoks
niuose neseniai buvo diskusijos 
apie tai, kaip vykdyti "darbo pa
sidalinimą" oro gynybos Euro
poje srityje.' Atsirado nuomonių 
ir joms pritarė vak. vokiečių 
aviacijos vadovas (Luftwaffen- 
inspekteur), kad... vak. vokie
čiams tektų svarbus vaidmuo: 
jie su savo eskadrilėmis atlik
tų "strike" vaidmenį, kitaip ta
riant, būtų puolamoji jėga. Ki
tiems europiečiams, kaip olan
dams, belgams ir danams tek
tų apsigynimo ore uždaviniai. 
Tai gražios perspektyvos, ta
čiau ir jos bematant susidurs 
su politinės realybės smogia
mąja jėga. Ar atsirastų europi
nis kraštas, kuris sutiktų su to
kiais vokiečių uždaviniais atei
tyje?

Kiekvienu atveju, vokiečiai da

bar susirūpinę, nes jiems nebe
aišku, kaip atrodys jų aviacijos 
ateitis. Jie dabar klausia: negi 
mūsų aviacija pakibusi ore? Ži
noma de Gaulle politikos pada
riniai turės atsiliepti ir vi
siems planavimams aviacijos 
srity ir ypač turint galvoje bū
simą Europos orinę gynybą. Kai

PLANINGAS TAUPYMAS
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Plmadiaa), mtradi«*į ir peaktodiml 
■M 9 nl. ryto iki 4 t«L po pi* ty.

Chartered and Sapervioed by the United Statės Goreraaeat 

2212 W. GERMAK ROAD • CHICAGO A ILUNOB

Prea.PhoK 7.7747 Jobai.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSU ĮSTAIGOS

CetrirtadieaĮ aso 9 vaL ryto iki 8 v; vak.
Aedtadlaaj aoo 9 vai. ryto iki 1 vai. po piot^
Tročtodiaaj aidaryta vi»Ą dloa%

su prancūzais, atrodo, bus sun
ku susitarti, šiaip ar taip, vak. 
vokiečiams atiteks didesnis 
vaidmuo ir šioje srityje. Su tuo 
turės skaitytis ir amerikiečiai. 
Tad ar nebus taip, kad dabar
tiniai vokiečių būkštavimai bei 
abejojimai galėtų išvirsti į iš
didumo bei pasididžiavimo jaus
mus? Juk aišku, kad prancūzų 
traukintasis iš karinio pobū
džio sąjungų turės kelti vak. 
vokiečių vaidmenį.

======== JUOZAS ŠLAJUS

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS?
ATSIMINIMAI ~ (11)

Tačiau žinia buvo beveik tikra, 
nes karas prasidėjo birželio 22 d. Nors kalėjime 
buvome nepaprastai įzoliuoti, bet turėjome visas 
žinias apie svarbiuosius pasaulio įvykius.

Dienos metu daugiausia laiko kalėjime pralei - 
dome sėdėdami ant čiužinių ir snausdami. Oro 
ir maisto trūkumas padarė mus miegūstais. Lai
kas nuo laiko sargas žvelgdavo pro "vilkelį" iš 
koridoriaus ir šaukdavo: "Kas ten miega?! Ne
miegoti!" Dažnai pakildavome pasivaikščiojimui 
kameroje. Eidavom vorele aplink stalą ir tyliai 
dainuodavom. Kartą užtraukėme iš širdies ir 
visu balsu, už ką beveik visa kamera atsidūrė 
karceryje. Nors dainuoti buvo draudžiama, bet 
kai kada ir kai kurie sargai nuduodavo negirdį.

Duryse, šone "vilkelio", pro kurį sargai mus 
dabojo, turėjome išgręžtą mažytę skylutę, prie 
kurios arti pridėjus akį matėsi, kas koridoriumi 
pro mūsų duris praeina.

Naktimis kai atsiguldavome, prasidėdavo didy
sis kalėjimo "gyvenimas" ir bildesiai. Atrakin
davo ir stumdydavo sunkias duris ir vesdavo 
tardymams kalinius bei įleisdavo naujai atvež
tuosius. Kai išgirsdavome didžiųjų koridoriaus 
durų atidarymą, įtemptai klausydavomės, prie 
kurių durų kraujo ištroškę vanagai sustos. Jei

koridoriumi nueidavo tolyn, tuomet pro mažy
tę skylutę duryse žiūrėdavome, ką išsiveda. 
Kartą pamatėme į tardymą vedamą moterį. Nu
stebome, kaip vyrų skyriuje atsirado moteris? 
Kitą kartą pro durų skylutę stebėjęs pamatė tą 
pačią moterį ir atsisukęs į mus susijaudinęs 
sako:

— Pranckonienė! Pranckonienę pravedė. Aš 
ją pažįstu.

Pažinusysis daugiau papasakojo apie ją ir už 
tai ji įgijo visos mūsų kameros simpatiją ir už
uojautą už karžygiškumą bei lietuvybę.

Atsikvėpdavome, kai enkavedistai praeidavo pro 
mūsų kamerą. Tuomet su atsargumu skubėda- 
vom prie durų pamatyti ką išveda. Bet vieną 
naktį suurzgė — subildėjo koridoriaus durys, o 
raktai sužvangėjo mūsų duryse. Kad kitos kame
ros neišgirstų, koks kalinys yra šaukiamas tar
dymai, enkavedistas klausdavo, kieno pavardė 
prasideda jo šaukiama raide. Šį kartą paklausė, 
kieno pavardė prasideda raide "Š".

— Šlajus, — atsiliepiau.
Po to enkavedistas paklausė, koks vardas ir 

tėvo vardas. Kai viskas atitiko, pasakė:
— Apsirenk ir išeik!
Ne tik pašauktasis išeina su baime, bet visa 

kamera išvedamąjį palydi su užuojauta. Gi ne 
bažnyčion pasimelsti enkavedistas išsiveda. Ke
lionė į tardymą buvo visiems vienoda: suimtąjį 
kareiviai veda šautuvus su durtuvais atstatę, o 
apkaustytame automobilyje veža į NKVD rūmus. 
Čia laiptais aukštyn ir štai vėl atsirandi prieš 
svetimos tautos budelį tardytoją.

Kai mane įvedė į tardymo kambarį, ųž stalo 
sėdėjo apie 45 metų amžiaus majoro laipsnio

enkavedistas, o šone stalo -- jauna žydaitė ver
tėja. Enkavedistas vartė labai storą bylą. Aš 
žiūriu nustebusiomis akimis: nejaugi ta stora 
byla yra mano?

Kvota visuomet prasidėdavo tais pačiais įpras
tais klausimais: vardas, tėvo vardas, kokius pa
žįstamus turi užsienyje, išvardink savo draugus 
ir panašiai. Po įžanginio apklausinėjimo toliau 
tardytojas klausė:

— Ar prisipažįsti, kad priklausei kontrarevo- 
liucinei organizacijai ir veikei prieš Tarybų 
Sąjungą?

— Neprisipažįstu, nes jokiai kontrarevoliuci- 
nei organizacijai nepriklausiau.

— Mes čia turime tavo draugo parodymą, kad 
tu šnipinėjai hitlerinei Vokietijai. Kam perduo- 
davai žinias apie raudonosios armijos dalinius 
Tauragėje?

— Netiesa, aš nešnipinėjau.
— Tau bus daug lengviau, jei pats viską prisi

pažinsi. Tavo draugai, kurie jau sėdi, tavęs 
visiškai nepasigailėjo, ir šioje byloje yra jų 
paliudijimai apie tavo išdavikišką veiklą. Pa
sakyk, kam perduodavai žinias šnipinėdamas 
prieš Tarybų Sąjungą?

— Aš neturėjau jokio ryšio su jokiais asme
nimis, kurie būtų šnipinėję Vokietijai ar kam 
kitam, — atsakiau nustebęs išgalvotu man kal
tinimu.

Kodėl jie primetė man šnipinėjimo kaltinimą, 
neaišku man net ir šiandien. Jei nebuvo kieno 
skundo iš keršto, tai galėjo būti tik vienas bol
ševikų NKVD tikslas — likviduoti išgalvotais 
kaltinimais lietuvį, kad liktų daugiau erdvės oku
pantams. (Bus daugiau)
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Apie dialogus, religija,, politika...
Sakoma, kad lietuviai yra 

praktiški žmonės, už tat žy
mesnių filosofų ar teologų jie 
nėra davę. Galimas daiktas, kad 
dėl tos priežasties mūsų tarpe 
iki šiol plačiau nebuvo pasi
reiškęs tas nerimas, kuris yra 
būdingas šių dienų dvasiniam 
gyvenimui. Gal kiek daugiau rū
pi 'dialogo* ar ‘bendradarbia
vimo’ klausimas su komunisti
ne Lietuva ar tiksliau — jos 
reprezentantais, tačiau ir čia 
daugiau žiūrima iš praktiškos 
negu teorinės pusės. Tuo tarpu 
yra daug, reiškinių, kurie verti 
diskusijų, ‘dialogų’ ir išeivijo
je. Toks nuomonių pasikeiti
mas gali būti neblogas Įnašas 
bendrai lietuvių kultūrai.

Už tat kaip malonų reiškinį 
galima paminėti Chicagoje, bir
želio 4 d. pradėtą ‘dialogą’ tarp 
katalikų ir protestantų. Reikia 
pastebėti, kad religinės grupės 
nepriklausomoje Lietuvoje gy
veno savitą gyvenimą, visai ne- 
sidomėdamos kitomis. Tai iš
plaukė iš katalikų pažiūros, kad 
jų tikėjimas yra, gali sakyti, 
tobulas ir jie nieko negali pa
tirti iš kitų. Tokios pažiūros 
kiek pakito po Vatikano II san- 
tarybos, kuri paskatino ‘dialo
gus’ su kitais krikščionimis, 
kitaip tikinčiaisiais ir net be
dieviais. Mano čia paminėtas 
‘mūsiškių* dialogas nebūtų įma - 
nomas be tų Vatikano nutarimų.

Bendras pagrindas visom 
krikščionių religijom yra Šv. 
Raštas. Dėl to tame ‘dialoge’ 
iš katalikų pusės dalyvavęs kun. 
dr. V. Bagdonavičius MIC kal
bėjo apie Šv. Raštą teologiniu, 
istoriniu ir antropologiniu po
žiūriu bei kaip jį skleisti mo
derniam žmogui. Aš tikiuos, kad 
kun. Bagdonavičiaus kalbos teks - 
tas bus paskelbtas kuriame nors 
iš tikybinių spaudos organų. Čia 
noriu paminėti tik kai kurias jo 
daugiau "aliarmuojančias" min
tis.

Šv. Rašto apreikštas tikėji
mas yra patekęs krizėn--atro
do kunigui Bagdonavičiui: "Šį 
reiškinį gyvai pajuto kaikurie 
protestantai teologai ir išėjo su 
paradoksišku, visus sukrečian
čiu teigimu, kad Dievas yra mi
ręs”. Tas pareiškimas esąs sim
bolinis įspėjimas tiek katali
kams, tiek protestantams, "ska
tinantis susimąstyti, ar mes tu
rime pakankamą ryšį su asme
niniu Dievu (nes mirti gali tik 
asmuo), kurio rašytinis doku
mentas yra Šv. Raštas".

Šv. Raštas, jį ir keletą kartų 
perskaičius, paliekąs daug ne
aiškumų. Per paskutinius 50 me - 
tų daug kas paaiškėję, tačiau 
dar ne viskas ir šv. Rašto ty
rinėtojai, vistiek ar jie būtų ka
talikai ar protestantai, šiandien 
nebiją jokių naujų atradimų.

Esąs ir kitas paprastesnis 
priėjimas prie Šv. Rašto. Tai 
yra atsiversti Šv. Rašto pusla
pį ir leisti jo mintims veikti 
save, kaip gyvam Dievo žodžiui 
betarpiškai skiriamam man šią 
dieną ir šią valandą. To meto
do šalininkų esą ypatingai daug 
protestantų, tačiau jų netrūksta 
ir modernių katalikų tarpe.

Šis metodas, anot kun. Bag
donavičiaus, yra geras, bet ne 
kiekvienam prieinamas: "Tam

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai j vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Vytautas Meškauskas

reikia daug tikėjimo. Atrodo, kad 
jį užgiria ir Vatikano II santa- 
rybos konstitucija...: ‘Reikia pri
siminti, kad maldą turi lydėti 
šv. Rašto skaitymas, kad Dievas 
ir žmogus kalbėtų kartu*. Kai su 
mažesniu tikėjimu arba sensa
cijų ieškodamas skaitytojas ši
taip vartys Šv. Raštą, jis tos 
religinės paguodos neras".

Belaukiant to mūsų ‘dialogo’ 
tolimesnio išsirutuliojimo ir vai
sių, tenka pastebėti, kad tiek 
katalikų, tiek ir protestantų pu
sėje esama ‘radikalių* srovių. 
Kunigo Bagdonavičiaus paminė
tas teigimas, kad "Dievas yra 
miręs" nėra visai naujas. Krikš
čionybės kritikai, kaip pvz. Nitz- 
sche, jį vartojo jau 19 šimtrrie- 
tyje. Ir nuo to laiko teologai 
ieškojo būdų kaip suderinti se
ną tiesą su modernaus žmogaus 
patyrimais. Ir tie jų, kurie skel
bia Dievą mirus, yra nepapras
tai lojalūs Jėzaus figūrai. Mi
ręs nacių kacete protestantų pas - 
torius Dietrich Bonhoeffer (1900 
-45) yra laikomas tos srovės pir
mūnu. Pagal jį, Jėzus "buvo 
žmogus kitiems", kuris pasi- ' 
šventęs labdarybei savoartimie~ 
siems iki mirties, davė jiems 
— ir dabartinei kartai -- vilties 
ir drąsos. Ar tai iš viso gali bū
ti teologija?

Dėl to klausimo daug ginčija
masi. Nėra abejonės, kad tikė
jimas pergyvena didelę krizę. 
Bažnyčių ortodoksija, sustingi
mas senose formose, daugelio 
žmonių akyse yra susijęs su 
tam tikro laipsnio apgavyste ir 
daugiau negu mažu palinkimu į 
senovišką romantizmą. (Žiūr. 
Theology without God str. En- 
cyclopaedia Britanica Book of 
the Year 196).

Tiek protestantų, tiek ir kata - 
likų ‘radikalai’ turi tą bendrą 
bruožą, kad jie reikalauja akci
jos. Už tat jų tiek daug civili
nių teisių sąjūdyje ir demonstra
cijose prieš karą Vietname. To
kiuose gyventojų daugumai ne
suprantamuose pasireiškimuo
se jie tariasi besielgią Kris
taus pavyzdžiu.

Tačiau ne visados tas 'jaut
rumas žmoniškumui’ iš tikro 
atstovauja tikrai teisingą pažiū
rą. Kai Vietname praktikuojan
čio kataliko Diemo režimo me
tu politiniais motyvais nusižudė 
keletas budistų vienuolių, į kitą 
praktikuojantį kataliką prezi
dentą J.F. Kennedy laiškais ir 
telegramomis kreipėsi net 15. 
000 įvairių tikybų dvasininkų. 
Tas spaudimas prisidėjo prie 
Kennedy 'paraginimo* Diemą nu
versti. Žygis, kuris dabar,atro
do, prailgino ir pasunkino ka
rą Vietname. Žodžiu 'žmogiš
kasis jautrumas’ čia žmonėms 
padarė daugiau blogio, negu at
nešė gėrio.

Man atrodo, kad .čia susiduria
me su ypatingu paradoksu. Dva
sininkų radikalai nori atstatyti 
savo prestižą aktyviai dalyvau
dami ... politikoje. Žinoma, 
Amerika nėra to pergyvenusi, 
bet kiti kraštai patyrė, kad 
dvasininkų dalyvavimas, kuris 
negali būti nesusijęs su bažny
tinio autoriteto panaudojimu, po

litikoje labai dažnai priveda 
prie nenaudingų rezultatų.

Kaip pavyzdį galiu nurodyti 
vieną įvykį iš Lietuvos gyve
nimo, kuriam paminėti Drau
gas birželio 7 d. paskyrė veda
mąjį: "Prieš keturiasdešimt 
metų". Jis pradedamas: ‘Mes, 
spaudos žmonės, gal permažai 
vertiname įvykius, kokie buvo 
1926 m. pavasarį Lietuvoje’. Po 
to minimas Lietuvos bažnytinės 
provincijos įsteigimas, visai ap
einant kai kuriuos politinius mo ■ 
mentus, susijusius su jos įstei
gimu, nors vėliau kalbama ir 
apie seimo rinkimus bei gruo
džio 17 d. perversmą. Tų poli
tinių momentų iškėlimas, man 
atrodo, būtų geras įspėjimas 
dvasininkų ‘radikalizmui’.

Draugas visai nutylėjo, kad 
popiežius 1926 m. balandžio 4 
d. skelbdamas savo bulę "Li- 
tuanorum gerite", kuria buvo įs
teigta Lietuvos bažnytinė pro
vincija, nesilaikė tam reikalui 
įprastos procedūros, t.y. nesu
darė jokio susitarimo su Lietu
vos vyriausybe. Mat, Lietuvos 
vyriausybė stengėsi, kad Vati
kanas, tvarkydamas Bažnyčios 
reikalus po pirmojo pasaulinio 
karo, nepripažintų Vilniaus len
kams, panašiai kaip dabar Bon
uos vyriausybė labai nenori, kad 
Vatikanas pripažintų buvusias 
vokiečių teritorijas Lenkijai, o 
Gomulka prikiša savo vysku
pams, kad jie tokio pripažinimo 
iš Vatikano neišrūpina. Konkor
datu su Lenkija Vatikanas 1925 
m. Vilnių pripažino Lenkijai, 
kas sukėlė nemažo pasipiktini
mo Lietuvoje. Juokingiausia, 
kad Lietuvą tada valdė krikš
čionys demokratai, kurie neno
rėjo konkordato su Vatikanu, 
nes jis duotų progos jų politi
niams priešams priekaištauti, 
kad štai krikščionys demokra
tai kartu su Vatikanu Lietuvą 
išduoda Lenkijai. Vengiant to
kių priekaištų prieita prie to
kios būklės, kad popiežius dėl

MOTEKAIČIU STUDIJOS MOKINIŲ 
KONCERTĄ PASIKLAUSIUS

Žinomas mūsų jaunas 
pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis jau yra susida
ręs vardą savo pasiro
dymais, sparčiai žen
giąs pirmyn akompanavi- 
mo srityje ir dabar pa
rodė eilę mokinių, ku
rie fortepiono meną stu
dijuoja jo studijoje. Ka
dangi yra nemažas bū
rys šalia fortepiono be
simokančių ir dainuoti - 
operos solistės Izabelės 
Motekaitienės studijoje, 
tad buvo visa eilė moki
nių, pasirodžiusių abie
jose srityse.

Pianistų buvo visiškai 
jaunų, vos 6 metelių, bet 
pianas jiems buvo klus
nus. Jie susidoroja su 
ritmu, užgavimais ir gra
žiai, taisyklingai, ranku
tes laiko. Tokiam amžiu
je nėra lengva visa tą 
pasisavinti ir apvaldyti.

Iš vyresnių pasirody
mų matėsi jog dirbta il
gesnį laiKą. Buvo išpil
domi Ig. Faderewskio 
menuetas su nelengva 
baigmine dalimi, Ed. Si- 
kora atliko Brahmso Ba
ladę op. 118 nr. 3 ir C. 
Melamed Beethoveno So
natą patetiškąją op. 13 I 
dalį. Nors dar jaunas 
mokytojas, bet jau yra 
spėjęs pasireikšti siste- 
matingai besivystan
čiais mokinių pažangos 
savotiškumais: akade
mine detale ir kruopš
čiu skambinamo dalyko 
įsisavinimu. Matyti mo
kytojas sugeba savo mo
kiniui tas visas pagrin
dines smulkmenas įsąmo 

konkordato ir Lietuvos bažny
tinės provincijos įkūrimo ne
galėjo susitarti su klero įtako
je esančia vyriausybe ir grie
bėsi vienpusiškų priemonių. Vė
liau sudarytas Voldemaro kon
kordatas (1927 m.) irgi turėjo vi
daus politinių užkulisių. Volde
maras juo stengėsi įrodyti sa
vo palankumą katalikų tikybai 
ir tuo atimti ‘kozirį’ iš krikš
čionių demokratų. Šis Lietuvos 
patyrimas gali būti labai nau
dingas Amerikos katalikų vei
kėjams.

Reikia pastebėt, kad didžio
ji Amerikos spauda iki šiol ven - 
gė liesti tikėjimo dalykus ir' 
kontraversijas dvasininkų tar
pe, bet dabar tos temos jau pa
liečiamos ir skelbiamos net po
puliarių magazinų ir žurnalų 
viršeliuose. Tuo pačiu ‘viešoji 
nuomonė’ pradeda vaidinti di
desnį vaidmenį tikybiniuose rei - 
kaluose. Tos ‘viešosios nuomo
nės* reikšmę iškelia pereitos 
savaitės jėzuitų laikraštis 
"America” savo vedamajame 
"To Bishops With Love". Jame 
vyskupams primenama, kad šian
dien spauda yra daugiau reikš
minga negu sakykla (more im- 
portant than the pulpit) ir pri
menama, kad Vatikano santary- 
ba priėmė tokias idėjas, ku
rios kartais buvo sutinkamos 
spaudoje, bet beveik niekados 
nebuvo girdėtos iš sakyklų prieš 
1962 metus.

Šioje vietoje vėl grįžkime 
prie lietuviškų reikalų. "Drau
gas" atsisakė įdėti apmokėtą 
skelbimą, kad Prisiminimo Die
ną Chicagos tautinėse kapinėse 
bus padėti Stepo Kairio ir Kip
ro Bielinio pelenai. Žinoma .nie
kas negali reikalauti, kad tai 
skelbtų vienuolyno organas, ta
čiau, iš kitos pusės, daug visai 
‘nekatalikiškų’ žinių randa sau 
vietos tame dienraštyje ir toks 
elgesys daug ką privertė spėti, 
kad Vatikano II santarybos dva
sia dar nebus pilnai pasiekusi 
Chicagos.

ninti. Tai ir yra mokytojo 
didžiausia vertybė. At
rodo, jog studija turi ge
rą ateitį.

Mokinių tarpe nema
žai svetimtaučių. Balso 
lavinimas yra kur kas 
sudėtingesnis dalykas.

Balsas brandinamas 
kaip kviečių varpa, o jei 
nepataikė — balsas suga
dinamas. Nors metodų 
yra daugybė ir prirašyta 
šimtai studijų - patarė
jų, kurių Iz. Motekaitie- 
nė sakosi net 800 perskai
čiusi, bet ji iš tos me
džiagos susidarė savo 
metodą ir jį pradėjo var
toti savoje studijoje.

Šiame pasirodyme bu
vo visiškai jaunučių dai
nininkių su mutacijos 
(balso pasikeitimo) ženk
lais, bet didelis atsar
gumas iš mokytojos pu
sės apsaugo nuo balso 
pervarginimo ar iškry
pimo iš turimų balsinių 
ribų, tai begaliniai jaut
rus dalykas. Tokių pra
džioje programos teko 
keletą girdėti, bet atliko 
savo dalykėlius malo
niai, jautriai ir išlygin
tu balsu. Baigiantis pro - 
gramai pasirodė gražiai 
pažengusios dainininkės, 
ypač puikią medžiagą tu
rinčios mezzosopranai 
Z. Burneikytė ir ypatin
gai L. Underytė. Gražiu, 
maloniai patraukliu ly
riniai kolaratūriniu sop
ranu, EI. Bradūnaitė at- 
čiulbėjo V. Kuprevičiaus 
”Lakštingalos giesmę”. 
Dar visiškai jaunutis bal
sas, bet kai subręs, su-

Pirmosios lietuviškos operos "Lokys" plakatas.

augs, jis sustiprės ir jei 
balsą lavins, rimtai gali
ma susilaukti puikios dai
nininkės.

Nemaža koncerto pa
žiba buvo Vytautas Na
kas, puikus bosas, nors 
dar visiškai jaunas, bet 
balsą jau neblogai ap- 
valdęs, iš jo tikrai iš
eis puikus bosas. Jis pa
dainavo St. Šimkaus 
"Tamsiojoj naktelėj" ir 
sklandžiai Mozarto 
”Non Fiu Andrai". Ne
sunku jam su balsu su
sidoroti, nes jis yra rim
tai muzikiniai pasiruo
šęs. Jo recenzijos spau
doje įrodo, jog vyrukas 
vos 16 metų, taip rimtai 
ir kruopščiai išstudija
vęs aprašomą objektą. Iš 
jo išeitų puikus kritikas, 
nesikabinėjantis prie 
smulkmenų. Suprantama, 
su tokiu studentu ir mo
kytojai nesunku susikal
bėti. Juozas Aleksiūnas 
atliko "Black Roses" Si- 
belius ir "The Lašt 
Song" Tosti, skamban
čiu tenoro baritonandu. 
Balsas pajėgus, plačios 
apimties, tik nesuradęs 

Algis Kazlauskas -- Australijos lietuviu jaunimo atstovas, kun.
J.A. Margis, Marijonas iš Argentinos ir EI. Dėdelė, Argentinos 
lietuvis, dabar gyvenąs Chicagoje, Dirvoje vizito metu.

V. Kizlaičio nuotrauka

savojo kelio, reikalinga 
mokytojai gero galvo
sūkio, o studentui kan
trybės ir ištvermės, nes 
jam besisukinėjant Chi
cagos Operos sūkury, 
yra daug patrauklių ir 
skatinančių žengti pir
myn aplinkybių, kurios, 
neabejotinai, išves jo bal
są į viršūnes, o tenorų 
kaip tik mums dabar la
bai reikia.

Baigiant tenka pasi
džiaugti, kad Iz. Mote- 
kaitienė pratina savo 
studentes prie lietuviško 
repertuaro, pagerbdama 
savus kompozitorius ir 
tuo supažindindama su 
savąja muzikine vokali
ne literatūra.

Jungtinis dviejų muzi
kos profesionalų darbas 
įneš į jaunosios kartos 
eiles muzikinio meno pa
mėgimą. Pas mus labai 
ir labai dar šioje srityje 
mažai tepadaryta.

J. Žilevičius

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Filatelijos kampelis
-------- Antanas Bernotas ■■

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. Gegužės 21-23 d.
- SIPEX filatelijos parodai Wa- 
shingtone paminėti — 5 c, paš
to ženklas ir tos pačios vertės 
blokas. Piešinys — vokas, ap- 
lipintas pašto ženklais. Pašto 
ženklai pardavinėjami visuose 
Amerikos paštuose, blokai — 
tik Washingtone. 2. Gegužės 27 
d. — 11 c. tarptautinė atvirutė 
su piešiniais. 3. Gegužės 28 d.
— ikišiolinio piešinio 4 d. p. 
ženklas su Lincolno atvaizdu 
juostos formoje (coil). 4. Bir
želio 8 d. -- 2 c. p. ženklas 
su architekto Frank L. Wright 
atvaizdu.

ANGLIJA išleido šiuos nau
jus p. ženklus: 1. Škotų poetui 
Robert Burns paminėti --4 pe
nų ir 1 šil. 3 penų su jo atvaiz
du.

Robert Burns (1759-1796) gi
mė Alloway, netoli Ayr, Škoti
joje, vargingo valstiečio šei
moje. Jokio aukštesnio išsila
vinimo neturėjo, bet turėjo di
delių poetinių gabumų ir jau 
1786 m. išspausdino savo pir
muosius eilėraščius. Pradžio
je gyveno tėvo ūkelyje, vėliau 
įsigijo nuosavą farmą prie Dum- 
fries. Nuo 1791 m. gavo akcizo 
valdininko tarnybą Dumfries. Jo 
eilėraščiai -- daugiausia škotų 
liaudies dainų, legendų ir pasa
kojimų sekimai arba perdirbi
niai, rašyti škotų tarme, labai 
muzikalūs ir lengvi, turėjo ne
paprasto pasisekimo ir jam at
nešė garso ir garbės. Paveik

TIK PER 10 DIENŲ...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dienų.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks 
Jūsų artimiesiems malonią staigmeną ir netikėtą pa
ramą, tad nepraleiskite šią retai pasitaikančią progą 
ir pasinaudokite šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.
Mergužėlė <01).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai 
gėlėtos šilkinės suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 
1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių 
nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuskutė. 
Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marš
kiniai, 1 terelyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam 
kostiumui medžiaga, arba juoda kostiumui medžiaga, 
1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena po
ra nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 be ran
kovių su kostiumu dėvimas megstukas.
Kaina $65.00.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys 
kainuoja tik $120.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10^ jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vemor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

tas prancūzų revoliucijos, ra
šė ir revoliucinio pobūdžio ei
lėraščių.

2, Westminsterio katedros 900 
metų sukakčiai paminėti --3 pe
nai su katedros vaizdu, 2 šil. 6 
penai -- katedros skliautai iš 
vidaus.

Westminster Abbey — ang
lų tautinė šventovė, yra šv. 
Petro kolegialinė bažnyčia, sta
tyta Edvardo Išpažintojo 1049- 
65 m. laikotarpyje, Londono 
miesto dalyje Westminster. Yra 
tai nepaprastai grandiozinis ang
lų gotikos statinys, taisytas, 
perdirbtas ir platintas dauge
lio karalių net iki 1890 metų. 
Katedros požemiuose ir mau
zoliejuose ilsisi daugelio Ang 
lijos karalių ir karalienių kū
nai, čia palaidoti visi žymieji 
anglų poetai, rašytojai, meni
ninkai ir politikai. Katedra per 
šimtmečius buvo karalių ka
rūnavimo vieta. Čia yra di
džiulės salės, kur rinkdavosi 
anglų parlamentas ir įvykda
vo visos oficialios ceremoni
jos.

LENKIJA išleido 8 p. ženklų 
ir bloko seriją Varšuvos 700 
metų įsteigimo sukakčiai pa
minėti. Ženkluose parodyti įvaį- 
rūs senoviniai ir istoriniai pa
statai. Čia dedame 60 grašių p. 
ženklą su barbakanu -- seno
vinės pilies dalimi.

Varšuva (lenk. Warszawa) yra 
prie Vyslos upės ir jau XIII 
amž. žinoma kaip kaimas. 1260 
m. gavo miesto vardą, o 1344

Žmogaus teisės ir jg mindžiojimas okupuotoje Lietuvoj
Lietuvių Teisininkų Draugi

jos Clevelando skyriaus valdy
ba birželio 6 d. 12 vai. šv. Jur
gio liet, parapijos salėje suren
gė pranešimą "Žmogaus teisės 

m. Magdeburgo teises. 1339 m. 
jau buvo žymi vietovė su pili
mi ir miesto mūru. Čia posė
džiavo ‘ popiežiaus teismas, 
spręsdamas ginčą tarp kara
liaus ir kryžiuočių. 1344-1526 
m. buvo Mozūrų kunigaikščių 
sostinė. Nuo 1550 m. pasidarė 
Lenkijos karalių rezidencija, o 
nuo 1596 m. ir seimo susirinki 
mų vieta — valstybės sostinė. 
Vėlesniais laikais buvo užimta 
švedų, ir rusų, ir prūsų. 1807 
m. Napoleono paskelbtos kuni
gaikštijos sostinė. Čia prasi
dėjo 1794 ir 1831 m. sukilimai. 
1915-18 m. vokiečių okupuota.

Nuo 19181X1.11 vėl Lenkijos sos
tinė. Prasidėjus II Pas. karui, 
vokiečiai pirmieji puolė Len
kiją, ir 1939 m. spalib 1 d. 
Varšuvą užėmė, smarkiai ją 
apnaikindami. 1944 m. lenkai 
Varšuvoje prieš vokiečius su
ruošė sukilimą, kurio metu bu 
vo sunaikinta 85% visų pastatų, 
gyventojų dalis žuvo, kiti buvo 
išvaryti. 1945.1.17 Varšuvą pa
ėmė rusai. Pokariniais me
tais Varšuva buvo atstatyta, be 
veik visi senieji ir istoriniai 
pastatai restauruoti, pastatyta 
daug pramonės įmonių ir šiuo 
metu mieste gyvena apie 1,3 
mil. gyventojų. Unijos laikais 
Varšuvoje tilpo ir kaikurios Lie
tuvai skirtos įstaigos bei gyve
no bendri karaliai. Prieš I Pas. 
karą Varšuvos universitete ir 
kitose mokyklose mokėsi daug 
lietuvių šviesuolių, tarp kurių 
minėtini Dr. V. Kudirka, M.K. 
Čiurlionis,' Ks. Vanagėlis, ra
šytojas Herbačiauskis ir kt.; 
veikė lietuvių draugija ir cho
ras.

VATIKANAS, minėdamas 1000 
metų sukaktį nuo krikščionybės 
įvedimo Lenkijoje, išleido 6paš
to ženklų seriją su istoriniais 
vaizdais. Ženklai piešti lenkės 
dail. C. Dąbrowskos. 50 lirų p. 
ženkle, kurį čia dedame, yra pa
rodyti Aušros Vartai Vilniuje 
(nors ir nepasakyta, kad tai Vil
niuje, tik "Mater Misericordiae, 
Ostra Brama"), karalienė Ja
dvyga (Jogailos žmona) ir Jogai
los universiteto Krokuvoje bib
lioteka.

Kituose p. ženkluose vaizduo
jama: 15 lirų -- karalienė Dą- 
browka ir karalius Mieszko I, 
įvykdę krikščionybę Lenkijoje 
966 m.; 25 lirų — katedra Bres- 
lau’e (dabar lenkai jį vadina 
Wroclaw), šv. Vaitiekus, Pra
hos vyskupas, kuris buvo nuvy
kęs krikštyti prūsų, bet buvo 
jų nužudytas 997 m., lenkų kuni
gaikščio Boleslovo III išpirk
tas ir palaidotas Gniezno kated
roje, ir Gniezno katedra; 40 li
rų --Skalkos bažnyčia Krokuvo
je, šv. Stanislovas ir Wawelio 
pilis Krokuvoje; 150 lirų -- Jas- 
na Gora bažnyčia Čenstakavoje, 
stebuklingasis Dievo Motinos pa 
veikslas ten pat (užrašyta "Re
gina Poloniae") ir šv. Jono ka
tedra Varšuvoje su kar. Zig
manto III paminklu; 220 lirų -- 
popiežius Povilas VI sveikina 
Lenkijos gyventojus šitokiu pa
sveikinimu lenkiškai: "Tegul 
bus pagarbintas Jėzus Kris
tus!", apačioj atsakymas: "Per 
amžių amžius, Amen!". Įsidė
mėtina, kad šitoks krikščioniš
kas pasisveikinimas, atėjęs iš 
Lenkijos, buvo vartojamas ir 
Lietuvoje net iki mūsų laikų (tik 
vėliau pakeistas geriau skam
bančiu lietuviškai "Garbė Jėzui 
Kristui!").

Pasiremiant deklaracijos 14 
str. galima bus reikalauti kitas 
(užsienio) valstybes, kad jos 
mūsų žmones priimtų ir suteik
tų jiem pagelbą bei globą.

Žmonių gelbėjimo problema, 
prelegento nuomone, yra visai 
atskira ir nesiejama su mūsų 
pastangomis išlaisvinti Lietu
vos žemę ir žmones. Laisvini
mo darbas turėtų būti tęsiamas 
toliau visa apimtimi, nepriklau 
somai nuo mūsų pastangų iš
laisvinti iš okupanto nagų tuos, 
kuriem dvasiškai tvankus ir ne
pakeliamas gyvenimas sovietų 
pavergtame krašte.

Julius Smetona pareiškė, kad 
P. Stravinskas, rengdamas pa
skaitą "Žmogaus teisės ir jų 
mindžiojimas okupuotoje Lietu
voje" atliko didelį darbą, nes 
padėjo geriau pažinti tikrąjį ko
munizmo veidą, kuris yra žmo
nijos istorijoje didžiausias žmo
nių teisės mindžioto jas. Korefe- 
rentas siūlė ateityje tą milžiniš
ką temą suskirstyti į eilę mažes
nių, kaip sakysim, literatūrinės 
laisvės panaikinimas Lietuvoje, 
žmogaus pavergimas ekonomi
ne prasme, religijos ir tikėjimo 
laisvės nužudymas, -- jas doku- 
metuoti ir patiekti teisės ieško
tojams. Pradžią tokių studijų 
yra padaręs Dr. J. Savasis, pa
rašęs labai aukštos vertės kny
gelę apie "Karą su Dievu Lietu
voje", kuri yra išleista ir angliš
kame vertime "TheWar Against 
God In Lithuania". Šią knygelę 
turėtų perskaityti visi lietuviai, 
o, perskaitę pagal galimybę turė 
tų paskleisti amerikiečių tarpe.

Koreferentas pabrėžė, kad 
mes sakomės viską žiną apie ko- 
muznimą. Tai netiesa. Palygina
mai žinome nedaug. Yra kurie 
sako, kad komunistai ne tie, 
kaip Stalino laikais. Netiesa. Ir 
Lenino laikais buvo praktikuo
jama taktiniai manevrai, bet 
kas nukrypo nuo marksistinės 
linijos, tas buvo baudžiamas 
mirtimi. Tas pats šiandieną 
vyksta ir Sov. Rusijoje, ką ryš
kiai pabrėžė preleg. P. Stra
vinskas.

Antrasis koreferentas A. Gai- 
liušis pritarė J. Smetonai, kad 
P. Stravinsko paskaitą reikėtų 
suskirstyti į eilę mažesnių te
mų ir atskirai išnagrinėti.

Pirm. J. Krygeris baigmi
niam žodyje pareiškė, kad pa
garba žmogui yra.drauge ir pa
garba laisvei. Okupuoto j Lietu
voj žmogus nėra žmogus, bet 
tik įrankis komunistinio reži
mo rankose to režimo tikslams 
siekti. Okupuotoj Lietuvoj vis
kas vyksta tik pagal NKVD-istų

ir jų mindžiojimas okupuotoje 
Lietuvoje". Referentas Petras 
Stravinskas, koreferentai: Ju
lius Smetona ir Antanas Gailiu- 
šis.

Skyriaus pirmininkas Juozas 
KrygeriSiatidarydamas susirin
kimą pabrėžė, kad kiekvienais 
metais birželio mėnesį prisi
mename du labai skaudžius lie
tuvių tautai padarytus Sovietų 
Rusijos smurto aktus, — tai jų 
įsibrovimas į Lietuvą 1940.VI, 
15 ir jos žiauriausiomis prie
monėmis įvykdytą 1941.VI.14-15 
d. masinę Lietuvos gyventojų 
deportaciją į Sibirą. Per tas 
dvi dienas iš Lietuvos buvo iš
tremta per 34.000 žmonių.

Nereiktų apsiriboti vien tik 
tais dviem faktais, bet mesti 
platesnį žvilgsnį į visą Lietu
vos gyvenimą okupanto replė
se, į Lietuvos žmonių teisinę 
padėtį bolševikų replėse.

L.T.D. Clevelando sk. teisi
ninkų tarpe kilo mintis plačiau 
painformuoti mūsų tautiečius 
Clevelande, kokia ištikrųjų yra . 
dabartinė padėtis lietuvių oku
puotoje Lietuvoje.

Žmogaus teises prelegentas 
Petras Stravinskas išvedė iš 
prigimtinės teisės. Jis supažin
dino su jos doktrina, taip pat ir 
prigimtinės teisės skelbėjais, 
pasireiškusiais antikiniame pa
saulyje, pirmaisiais krikščio
nybės amžiais, viduramžiais ir 
naujaisiais amžiais.

Po to jis sustojo ties komu
nistų ir nacių žiaurumais. Jis 
pareiškė savo nuomonę, kad tie 
žiaurumai ir pagrindinių žmo
gaus (ir tautų) teisių mindžioji
mai visu savo baisumu pasi
reiškė dėl to, kad žmogus nu
sisuko nuo prigimtinės teisės, 
pamynė jos idėją, o kartu ir pa
grindines žmogaus teises.

Pavaizdavęs šiurpius II-jo Pa - 
saulinio karo padarinius, pre
legentas parodė, kaip dabar vi
sas pasaulis jau pripažįsta ir 
akcentuoja tironų ir despotų pa
mirštąsias, išniekintąsias ir su
mindžiotąsias žmogaus teises ir 
imasi būdų bei priemonių jas 
apsaugoti ir žmogui garantuoti.

Prelegentas atkreipė dėmesį į 
tai, kad J. Tautų Cha r toje žmo
gaus teisės suminėtos net 7 kar
tus (kartą tos chartos įvade ir 
6 kartus tekste), kad J.T. savo 
charta įsipareigojo tas teises 
saugoti ir ginti.

Toliau prelegentas supažindi
no klausytojus su Jungtinių Tau. 
tų 1945 m. sudarytomis ir prie 
UNESCO veikusios Žmogaus 
Teisių Komisijos darbais, ypač 
gi su jos labai kruopščiu visuo
tinės Žmogaus Teisių deklara
cijos ruošimu, taip pat ir su tos 
deklaracijos svarstymu J. Tau
tų Gen. Assemblejoje bei jos pri
ėmimu 1948.XII. 10.

Pavaizduotos pasaulio nuotai
kos ir J. Tautų žygiai tą dekla
raciją priėmus: tautų organiza
cijų ir asmenų skundai dėl žmo - 
gaus teisių mindžiojimo, 2) J. 
Tautų Gen. Assemblejos ragi
nimai, kad visos tautos laiky
tųsi tos deklaracijos savo vals
tybinėje praktikoje, 3) įspėji
mas tų (ypač gi Sovietų), kurie 
laužo deklaracijos nuostatus ir
1.1.

Po to prelegentas priėjo prie 
minėtos deklaracijos turinio.

Po to jis vėl iš naujo sustojo 
prie kiekvieno žmogaus teisių 
deklaracijos nuostato ir patiekė 
faktus, liudyjančius kaip gru
biai okupantas laužo ir min
džioja visas žmogaus teises oku
puoto j Lietuvoj. Čia galima bu
vo susidaryti įspūdį, kad ana 
žmogaus teisių deklaracija — 
tai tikras kaltinamasis aktas 
Sovietams dėl jų nusikaltimų 
Lietuvoje.

Pavaizdavus šiurpią mūsų 
žmonių padėtį tėvynėje, prele
gentas iškėlė šiuos siūlymus: 
L Tuojau pat imtis darbo sure
gistruoti visus Sovietų nusikal
timus prieš žmogaus teises oku
puotoje Lietuvoje ir duoti skun
dus Jungtinėm Tautom dėl tų 
teisių mindžiojimo (šio darbo tu., 
rėtų imtis mūsų laisvinimo 
veiksniai, organizacijos, pavie
niai asmenys ir t.t., tik turėtų 
būti dirbama tvarkingai,susita
rus, solidariai.)

2. Prisimenant žmogaus tei
sių deklaracijos 13 str. 2 p. rei
kalauti, kad Sovietai leistų iš
vykti iš okupuotos Lietuvos vi
sus tuos mūsų žmones, kuriems 
yra nepakeliamas jų režimas ir 
gyvenimas tame sovietiniame 
pragare.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur- patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
'• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia ”Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys,
76 Alicia Road

Dorchester, Mass. 02124 
Tel. (617) 282-8046 
o po birželio 15 d.: 
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass.
Tel. <617) SP 5-4633.

iš anksto nustatytą planą ir jų 
duotas direktyvas.

Pagrindinis mūsų uždavinys 
yra ir turi pasilikti -- siekti 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo. Šiam darbui reikia apjung
ti visas mūsų išeivijoje esamas 
jėgas. Turime plačiau supažin
dinti pasaulį su pavergtos Lie
tuvos žmonių padėtimi ir ieškoti 
pagalbos mūsų žygiams Lietuvą 
išlaisvinti. Tad nesigailėkime 
nei vargo, nei darbo Lietuvos 
laisvei atgauti, nes mūsų gimto
ji šalis priklauso tik mums.

Koreferentų ir visuomenės pa- 
geidavimus Liet. Teisin. Drau
gijos Clevelando skyr. pasi
stengs vykdyti pagal išgalę ir 
laiko aplinkybes, pareiškė pirm. 
J. Krygeris uždarydamas susi
rinkimą.

L. Žvirkalnis

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
914-6835.

INSURED SAVINGS

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS

SINCt l«O»

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



1966 m. birželio 17 d. DIRVA Nr. 68 — 7

-L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Antanas Mažeika, at

vykęs kalbėti ALT sureng
tame birželio išvežimų mi
nėjime, po programos lietu
vių kultūriniame darželyje, 
ALT skyriaus valdybos na
rių inž. A. Pautienio ir K.
S. Karpiaus lydimas, aplan
kė prezidento Antano Sme
tonos kapą Knollwood mau
zoliejuje.

Kadangi Mažeika yra žy
mus veikėjas Lietuvos Vy
čių organizacijoje, turėjo 
progos pasimatyti su vietos 
Vyčių kuopos nariais. Tą 
popietį buvo surengta Vy
čių sueiga Igno ir Antosės 
Visockų sodelyje, p. Visoc- 
kienės gimtadienio paminė
jimui. Programą pravedė 
Vyčių organizacijos garbės 
narys, ilgametis veikėjas 
Juozas Sadauskas, pakvies
damas A. Mažeiką pakalbė
ti. Linkėjimus sakė ir kiti 
keli dalyviai.

Clevelando Vyčių kuopos 
pirmininkas yra B. A. Buk- 
nis.

Svečias po to apsilankė 
Čiurlionio Ansamblio na
muose, kur vyko SLA sei
mui rengti komiteto gegu
žinė, su daugiau clevelan- 
diečių asmeniškai pasikal
bėti.

ĮDOMI IR AKTUALI 
PASKAITA

Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas rengia 
prof. Mons. Leono S. Schu- 
macherio paskaitą "Religi
ja ir komunizmas” su ko
mentarais apie naujai iš
leistą anglų kalba dr. J. 
Savajo veikalą "Karas su 
Dievu Lietuvoje". Paskaita 
įvyksta penktadienį, š. m. 
birželio 17 d., 8:30 vai. vak. 
naujoje Union Savings As- 
sociation salėje, 5106 Wil- 
son Mills Rd. (kampas 
Monticello Blvd. ir Rich
mond Rd.). Po paskaitos — 
vaišės. Auka $1.00. (Sk.)

JONINIŲ POBŪVIS
Kaip ir kiekvienais me

tais, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo Direkcija ruo
šia birželio mėnesio 25 d., 
7 vai. vak. JONINIŲ 
ir kitų birželio mėn. VAR
DUVININKŲ pagerbimo po
būvį.

Norintieji atšvęsti savo 
vardines su artimaisiais, 
prašomi atsilankyti į pobū
vį, kuriame galėsite pasi
rinkti skanių valgių bei gai
vinančių gėrimų.

Veltui alus, nemokamas 
Įėjimas.

Lietuvių Klube vykdo
mus bilijardo (Pool Table), 
šachmatų ir bovvling turny-

Naujoji Clevelando Lietuvių Salės ir Klubo direkcija. Sėdi iš kairės: J. Apanavičius, S.^M^Čys, J. 
Malskis, Z. Dučmanas, L Gatautis. Stovi: J. Virbalis, S. Lukas, E. Šamas, A. Banys, S. Gužauskas, S. 
Halaburda ir B. Bernotas. • Pliodžinsko nuotrauka

ALT Clevelando sk. nariai, surengę birželio 12 d. Lietuvių darže
lyje tragiškų išvežimų minėjimą su svečiu iš New Yorko, pasakiu
siu prakalbą. Stovi iš kairės inž. A. Pautienius, Ant. Mažeika, I. 
Bublienė ir K.S. Karpius. V. Pliodžinsko nuotrauka

STATĖ OF OHIO

&ėcutfoc ©tpartment
OFFICE OF TUK GOVERNOR

PROCLAMATION

BALTIC STATĖS MEMORIAL W E E K

JUNE 12 - 19, 1966

UHEREAS, the month of June, 1966, marks the twenty-sixth 
anniversary of the tragic turn in history which resulted in 
the military occupation of the free statės of Estonia, Latvia 
and Lithuania by the Soviet Union; and

WHEREAS, in June of 1941, citizens of the occupied statės 
were deported en masse to Siberia and unknown destinations in 
the USSR; and

WHEREAS, vast numbers of the defenseless vietinis died of 
hardships and starvation and many more were massacred behind 
the Iron Curtain by their military masters; and

UHEREAS, the United Statės of America has never recognized 
the annexation of the Baltic Statės by the Soviet Union, būt 
has branded this act as aggression, has continued to recognize 
the Consular Representatives of Estonia, Latvia and Lithuania; 
and

UHEREAS, thousands of nationals of these statės who sought 
refuge in the United Statės have proved themselves worthy citi
zens and have made notable contributions to the Statė of Ohio and 
to our nation:

NOU, THEREFORE, I, James 
Ohio, do hereby aesignate the

BALTIC STATĖS MEMORIAL H E E K

in Ohio, and urge all our citizens to join with the burdened Baltic 
peoples in observing this historic week in solemn memory and in trl- 
bute to those who died in the cause offreedom, and to unite with 
their- survivors in humble prayers to the God of Nations for the 
restoration of their rights and liberties as free nations.

IN UITNESS UHEREOF,
I havė hereunto subscribed 
my name and caused the Great 
Seal of the Statė of Ohio to 
be affixed at Columbus, this 
7th day of June, in the year 
of Our Lord, One Thousand Nine 
Hundred and Sixty-Six.

BIRŽELIO TRAGEDIJOS MINĖJIMAS
Birželio 12 d., sekma

dienį, Clevelando visuo
menė susikaupė tragiš
kųjų išvežimų ir žuvusių 
jų kovoje su komunisti-r 
niu okupantu prisimini
mui. Fo pamaldų, kurio

ms norima užbaigti 2 sa
vaičių laikotarpyje. Daly
vaujantieji prašomi pasku
binti dar likusius lošimus 
per tą laiką užbaigti. Kaip 
jau buvo skelbta, laimėto
jams numatytos piniginės 
bei daiktinės dovanos bus 
įteiktos turnyrų užbaigimo 
pobūvyje. (Sk.) 

A. Rhodes, Governor of the Statė of 
week of June 12 - 19, 1966, as

se organizacijos dalyva
vo su savo vėliavomis ir 
jaunųjų skautų ir skaučių 
organizuotomis greto
mis, vilkstinė automobi
lių, papuoštų tautinėmis 
vėliavėlėmis, policijos 
motociklistų lydima, vy
ko į Lietuvių darželį, 
kur prie J. Basanavi
čiaus biusto vyko iškil
mės."

Minėjimą trumpu žo
džiu atidarė Lietuvių dar. 
želio draugijos pirm. K. 
S. Karpius. Rengėjų, 
ALT Clevelando sk. var 
du minėjimo dalyvius 
pasveikino pirm. inž. A. 

Pautienis, pakviesdamas 
išsirikiuoti vėliavas. 
Amerikos himną giedojo 
Julius Kazėnas, Lietu
vos himnui susijungiant 
visiems dalyviams.

Kalbą pasakė Antanas 
Mažeika iš New Yorko, 
Lapkričio 13 žygio į JTO 
pirmininkas. Savo kalbo - 
j e jis nenukrypo į pra
eitį, bet metęs žvilgsnį 
į esamą politinę situaci
ją, prelegentas pareiškė 
įsitikinimą, kad tik sa- 
vitarpyje verkšlendami 
nieko neatsieksime savo 
tautos ir valstybės išva
davimui. Reikia veikti ne 
tik į šio krašto vadovybę, 
bet skleisti Lietuvos pro
blemą visur, kur tik ga
lima rasti draugų.

Iš prelegento A. Ma
žeikos kalbos plaukė jau
nosios kartos konkretes - 
ni pageidavimai mūsų vi
suomeninei veiklai pa
gyvinti Lietuvos vadavi
mo reikaluose ir tą veik
lą išplėsti, išeinant iš 
siaurojo savųjų ratelio 
ribų.

ALT Clevelando sk. 
valdybos narė Guoda 
Stuogytė paskaitė Ohio 
gub. J. Rhodes ir Cleve
lando burmistro R.S. Lo- 
cher specialiai minėji
mui išleistas proklamaci
jas. Pirm. inž. A. Pau
tienis perskaitė rezoliu
ciją, kuri bus įteikta Kon
greso ir Senato atsto
vams bei vyriausybei.

Adv. Julius Smetona 
kvietė minėjimo daly
vius prisidėti prie nau
jai pasirodžiusios kny
gos "Karas su Dievu 
Lietuvoje” platinimo.

Po minėjimo svečias 
iš New Yorko Ant. Ma
žeika turėjo eilę pasita
rimų su vietos lietuvių 
organizacijų veikėjais. 
Jo mintys buvo taip pat 
įrašytos į juostą, pada
rius vizitą Tėviškės Gar
sų radijo valandėlės ve
dėjui Juozui Stempužiui.

• Vytautas A. Braziulis 
birželio 19 d. išvyksta į 
Doctors Hospital sveikatos 
tikrinimui.

SLA Jubiliejinio Seimo 
Spaudos Komisijos ir pro
graminio leidinio reikalais 
prašoma kreiptis vakarais 
pas Kazį S. Karpių, 345 E. 
222 Street, Euclid, telefo
nas AN 1-0969.

VISI Į GEGUŽINĘ
Vysk. Valančiaus litua

nistinės mokvklos gegužinė 
įvyksta šį sekmadienį, bir
želio 19 d., 3 vai. p. p. Čiur
lionio Ansamblio sodelyje. 
Gegužinėje Aukuro ansam
blis atliks dainų šventės re
pertuaro koncertą.

Visi maloniai kviečiami 
gegužinėje dalyvauti. (Sk.)

* ŠV. KAZIMIERO lietuviš
kos mokyklos Clevelande vi
suotinas tėvų susirinkimas Įvy
ko š.m. gegužės 29 d., mokyk
los patalpose.

Iš patiektos komiteto plačios 
dienotvarkės galutinai atlikti ir 
išspręsti tiktai du punktai: pri
imta senojo tėvų komiteto at
sistatydinimas ir išrinkta nau
ja valdyba.

Naują valdybą sekantiems 
mokslo metams sudaro: Balienė, 
JokObaitienė, Jonaitis, Kazėnas, 
Nikštėnas, Mačienė ir Stempu- 
žienė.

Gaila, kad tris valandas užtru
kęs susirinkimas tepajėgė tiek 
mažai atlikti. Mokyklų sujungi
mo klausimas sukėlė daug karš
tų diskusijų, tačiau nieko ne
nutarta.

PADĖKA

Šv. Kazimiero liet, mokyklos 
tėvų komitetas sėkmingai už
baigė savo kadencijos 1965/6 
mokslo metus.

Nebūtų taip viskas buvę, jei 
ne Jūs, mieli Tėveliai, bei vi

si geros valios mokyklos my- 
lėtojai-rėmėjai, mums taip duos- 
niai padėję.

Labai esame dėkingi mūsų 
gerb. klebonui kun. J. Angelai
čiui, mokyklos vedėjui p. Ta- 
mulioniui, visiems mokytojams, 
radijo valandėlės vedėjui p. J, 
Stempužiui, Dirvai ir Draugui, 
bei jų vadovybėms. Mielam 
Draugo korespondentui p. V. Ro- 
ciflnui.

Mūsų širdinga padėka priklau - 
so LB K-jai Apylinkei, mūsų 
gydytojams ir prekybininkams, 
ypatingai p.p. Gaidžiūnams, už 
piniginę paramą.

Ypatinga padėka priklauso 
šiems tėveliams, kurie per vi
sus metus nenuilstamai.talkino:
R. ir L. Andriušaičiams, J. ir
S. Ignatavičiams, O. Jokūbaitie- 
nei, J. Kazlauskui, A. ir J. 
Ožinskams ir Palubinskienei.

Dėkingas tėvų komitetas: 
D. Čipkienė, A. Jonaitis, 
A. Kijauskas, D. MikoliŪ- 
nienė, O. Ralienė, A. Stri
maitis, I. Sušinskienė.

CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIAMS

Susi vienijimo Lietuvių 
Amerikoje 80 metų sukak
ties minėjimo banketas 
įvyks Clevelande antradie
nį, liepos 12 d., Pick-Carter 
viešbutyje E. 9th St. ir 
Prospect Avenue. Pradžia 7 
valandą vakare. Bilietai po 
$7.50.

Skubiai kreipkitės užsa
kydami sau bilietus prisiun- 
čiant po $7.50, arba prane
šant kiek, ir atvykę užsimo- 
kėsit. Bet rezervaciją rei
kia padaryti ne vėliau lie
pos 5 d.

Siųskit čekius ar pinigus, 
arba rezervacijas komiteto 
iždininkui: telef. 881-5425. 
Ignas Stankevičius, 1141 E. 
71 Street, Cleveland, Ohio 
44103. (Sk.)

PAMINĖJO 
PRAŠKEVIČIUS

SLA seimui rengti ko
miteto gegužinėje Čiur- 
liono ansamblio patalpo
se, sekmadienį, birželio 
12 d. panaudota proga pa^ 
gerbti Antaną ir Stellą 
Praškevičius jų-72 metų 
amžiaus sukakties ir 40 
metų vedybinio gyvenimo 
proga. Programą prave
dė komiteto pirmininkas 
Jonas Daugėla.

Antanas Praškevičius 
į Clevelandą atvyko 
prieš I Pas. karą. įsto
jęs į Susivienijimą 1913 
metais, buvo vienas veik
liausių SLA narių, buvo 
valdybose per eiles me
tų, įrašęs į SLA 14-tą 
kuopą daugiau narių ne
gu kiti visi organizato
riai, išaugino kuopą iki 
kelių šimtų narių.

Jis veikė ir Dr. Vinco 
Kudirkos vardo tautinėje 
draugijoje kol ji gyvavo.

Stella Fraškevičienė 
yra Pennsylvanijoje gi
mus lietuvaitė. Su ja 
Praškevičius susipaži
no SLA seime ir 1926 
metais susituokė.

PARDUODAMAS NAU
JAS TAUTINIS KOSTIU
MAS.

Teirautis tel. 486-7729.

SKUBIAI PARDUODAMA 
VASARVIETĖ

prie Pvmatuning ežero, 1 
akerio sklypas su gyv. na
muku ir traileriu. Elektra, 
vanduo ir visi patogumai.

Kaina — $ 1.700.
Teirautis tel. 531-6218.

5VANTED SEAMSTRESS 
for costum drapery.

Will train.
Tel. LA 1-8980.

PARDUODAMA 
KIRPYKLA

2 kėdės. Euclid. Sa
vininkas išeina įpensiją. 
Žema nuoma.

Teirautis telef. KE-1 
4347.

ANTHONY J. PIRC,
Broker

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-170'0
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and p-rofiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Intervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700-
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

SET-UP MEN 
OPERATORS

FOR

CONOMATICS
BR0WN AND SHARPE

Days. Overtime. New plant facilities. 
Excellent benefits.

SLABE MACHINE 
PRODUCTŠ CO..

4659 INDUSTRIAL PARKVVAY 
W1LLOUGHBY, OHIO 

(East at 3 70 and Euclid Avė.) 
(62-68)

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimamos ir nevartojančios 
anglų kalbą, nes turime Įvai
riausių tautybių tarnautojus 
2000 žmonių tarpe. Dieninė pa
maina, didžiausi atlyginimai 
mokami moterims šiame rajo
ne. Patirtis nereikalaujama. 
Atlyginame besimokinant, po 
trumpo bandymo.

Teiraukitės mūsų Employ- 
ment Office nuo 8:30 iki 5 vai. 
p. p. nuo pirmad. iki penktad

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai Į pietus nuo Lorain 

Avė.)
(62-68)



JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ IR KANADOS LIETUVIŲ

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖ
2,200 dainininkų

1966 m. liepos mėn. 3 d., 3 vai. p. p., International Amphitheatre,
4300 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Bilietai: $6, 5, 4, 3, 2, gaunami iš anksto Karvelio Prekybos namuose, 2715 West 71st St., Chicago, Illinois 60629. Telef. 471-1424 ir Dainų 
šventės dieną Amphitheatro kasoje nuo 10 vai. ryto.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

* LIGŲA BIELIUKIENĖ,Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė ir pasaulinės mote
rų organizacijos -- GFWC Ta
rybos narė, yra ir vėl išrink
ta į šios organizacijos Tarybą. 
Rinkimai įvyko GFWC deiman
tinio - jubiliejinio moterų at
stovių suvažiavimo metu, Chi
cagoje, š.m. birželio mėnesio 
pirmomis dienomis.

L. Bieliukienė, kaip LMK Fe
deracijos pirmininkė ir GFWC 
Tarybos narė pasakė kalbą su
važiavime, pristatė Lietuvos 
laisvės reikalą: jautriai ir po

ALT S-gos Bostono skyriaus nariai Mirusiųjų prisiminimo die
ną aplankė skyriaus narių kapus. Nuotraukoje prie dr. Bruno Kal
vaičio kapo. Stovi iš kairės: G. Ambraziejus, J. Vaičjurgis, A. Vi- 
lėniškis, A. Griauzdė, E. Cibas, E. Griauzdienė, J. Vizbaras-ir 
pirm. Br. Utenis.

Brangiam tėvui ir uošviui
A t A

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, p. ŽEMAITIENĘ, mielus VINCENTINĄ ir 
JONĄ JURKŪNUS bei artimuosius giliai užjau
čia

Liucija ir Kazimieras 
J a n k ū n ai

litiškai įtikinančiai. Ji pasakė: 
"Negali būti taikos pasaulyje, 
kol didelė dalis pasaulio yra 
raudonųjų vergijoje, o taip pat 
ir mano gimtinė — Lietuva". 
L. Bieliukienė savo kalbą bai
gė citata iŠ Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės: prašė pagalbos 
Dievo ir pasaulio kryžiuojamai 
Lietuvai. Šios kalbos atsidėję 
klausėsi apie trys tūkstančiai 
moterų delegačių, atvykusių į 
jubiliejini organizacijos suva
žiavimą. Suvažiavusios dele
gatės atstovavo penkiasdešimt 
penkių laisvų valstybių mote
ris. Buvo atvykusios atstovės 
iš -- Graikijos, Ispanijos, Tur
kijos, Šveicarijos, Vokietijos 
ir t.t.

* LF 100 dol. aukojo ne Alek
sandras ir Bronė Blaževičiai, 
bet Aleksandras ir Birutė Bla
ževičiai.

BOSTON

• Mirusiųjy prisiminimo 
dienoje Bostono skyriaus 
nariai su pirm. Br. Uteniu 
aplankė mirusių skyriaus 
narių Bruno Kalvaičio, Ig
no Vilėniškio, Vakauzos ir
F. Kiršos kapus, padėjo gy
vų gėlių puokšteles ir tarė 
žodį.

• Jaunimo Metų Komite
tas lankė gubernatoriaus ir 
burmistro įstaigas. Tą pro
ga burmistras John F. Col- 
lins įteikė sveikinimo adre
są Jaunimo Kongresui Chi
cagoje.

• Jadvyga Tumavičienė 
surinko Jaunimo Peticijai 
1034 parašus, tai gražus 
pavyzdys visiems.

YPATINGAS PAPIGINIMAS!

Jaunuoliams mažiau 22 metų 
amžiaus "American Airlines" 
lėktuvų kompanija skiria nuo
laidą. Galima lėktuvu keliauti 
pusę kainos visose oro linijo
se. Norint gauti šį papiginimą 
reikalinga įsigyti specialų pa
žymėjimą — kaina $3.00. Pra
šome kreiptis Šiuo adresu:

American Airlines, Attn: Dr. 
P.V. Vygantas, 633 3rd Avė., 
New York, N.Y. 10017

• New Yorko Santaros-^ 
šviesos valdybą 1966-1967 
metams sudaro: pirminin
kas Saulius šimoliūnas, iž- 
d.ininkas-sekretorius Vytau
tas čėsna, nariai Jonas Kiz- 
nis. Alina Staknienė, Jonas 
Vilgalys.

ROCHESTER

* LAIMUTĖ JONUŠAITĖ bir
želio 5 d. baigė Cortlando uni
versitetą (B. S. Degree in Phy- 
sical Education). Prieš 6 metus 
atvykusi iš Australijos, Laimu
tė apsigyveno Rochesteryje, kur 
priklausė vietiniam lietuvių spor_ 
to klubui "Sakalas". Būdama vis
pusiškai pajėgi sportininkė, daž
nai atstovavo Š. Amerikos lie
tuvaičių rinktines įvairiose spor
to šakose. Ypatingai pasižymė
jo krepšinyje, o 1961 metais per 
pabaltiečių pirmenybes, plauky
mo varžybose laimėjo 3 aukso 
medalius, pastatydama naujus Š. 
Amerikos lietuvių bei pabaltie
čių rekordus.

Šį rudenį Laimutė pradės dės - 
tyti kūno kultūrą vienoje New 
Yorko gimnazijoje ir tikisi vėl 
grįžti į aktyvų lietuvių sportinį 
gyvenimą, kurį dėl studijų buvo 
laikinai nutraukusi.

PHILADELPHIA
* ALT S-GOS Philadelphi

jos skyriaus narių susirinkimas 
ir iškyla įvyko birželio 5, Ri- 
verside-N. Jersey, ponų Valių 
namų sode. Susirinkimas ir iš
kyla puikiai pavyko ir pasižy
mėjo atsilankiusių narių ir pri
jaučiančiųjų gausumu.

Buvo išklausyti pranešimai 
dalyvavusių Dirvos 50 m. su
kakties minėjime ir Tautinės 
Sąjungos Tarybos posėdžiuose 
Clevelande. Po to buvo pasisa
kyta dėl dviejų rezoliucijų.

Pirmoji, referuota p. Ceso- 
nio, liečia Dirvos redakcinę po
litiką: redakcijai patariama ne
spausdinti Dirvoje aštrios po
lemikos straipsnių, smarkiai 
kritikuojančių bendrąsias pašau - 
lio lietuvių arba Amerikos lie
tuvių organizacijas, kaip Vliką, 
ALT, Balfą, Lietuvių Fondą, 
Lietuvių Studentų Sąjungą ir 
pan. Kas turi kokius tarpusavius 
neaiškumus, palikti juos išsiaiš
kinti asmeniniais laiškais. Jei 
kur tikrai būtų reikalinga svei
ka ir konstruktyvi kritika, tai 
bent pasistengti ją taip sureda
guoti, kad nebūtų skaudžiai už
gaunami ar pašiepiami paskiri 
asmens. Taip pat prisiminta, 

kad Dirva visais galimais bū
dais skatintų jaunimą pratintis 
rašyti spaudoje.

Antroji rezoliucija skiriama 
Vatikanui. Referavo p. Gruz
dys, pranešdamas, kad sąryšyje 
su 1000-čio metų jubiliejaus nuo 
pradžios įvedimo Katalikybės 
Lenkijoj minėjimu, Vatikanas 
išleido seriją pašto ženklų, ku
rioje vienas ženklas vaizduoja 
Vilniaus Aušros Vartus. Kadan
gi Vilnius yra Lietuvos Valsty
bės sostinė, tai susirinkusieji 
mano, kad tokio pašto ženklo 
išleidimas galėtų tikti paminė
jimui kaikokio jubiliejaus susi
jusio su Katalikybės įvedimu 
Lietuvoje, bet ne Lenkijoje. Nu
tarta pavesti valdybai sureda
guoti protesto rezoliuciją ir ją 
persiųsti Vatikanui.

Priėmus rezoliucijas, oficia
lioji susirinkimo dalis buvo baig. 
ta, prasidėjo vaišės, kurios tę
sėsi tikrai geroje nuotaikoje iki 
sutemos.

Buvo juntama, kad dalyviai li
ko patenkinti ir dėkingi p.p. Va.- 
liams ir skyriaus valdybai už 
taip puikias vaišes. (jg)

CHICAGO

* LB CENTRO VALDYBA, 
susitarusi su Šiaurės Ameri
kos Fizinio Auklėjimo ir Spor
to sąjunga, organizuoja sporto 
vadovų kursus. Kursai įvyks 
š.m. rugpiūčio mėn. 21 - 28 d. 
Pottawattamie Resort, Route 3, 
Box 400, Benton Harbor, Mich. 
(apie 100 mylių nuo Chicagos, 
ant Michigano ežero kranto). 
Norintieji kursuose dalyvauti re
gistruoja si Centro valdybos ad
resu: Jonas Jasaitis, 7252 So. 
Whipple St., Chicago, III. 60629

• Dainų šventei bilietai 
iš anksto gaunami Karve
lio prekybos namuose, 2715 
W. 71 St., Chicago, III. Tel. 
471-1424. Kainos 6, 5, 4, 3 
ir 2 dol. šventė įvyks lie
pos 3 d. International Am
phitheatre, Chicagoje. Bi
lietus galima užsakyti paš
tu.

PAPILDYTA APYLINKĖS
'VALDYBA

L.B. Gage Parko (Chicagos) 
Apylinkės Valdyboje įvyko pa
sikeitimų. Dr. kun. J. Kubiliui 
J.S., atsisakius iš vicepirm. 
pareigų, jo vietai užimti pa
kviesta valdybos kandidatė Eu
genija Breimerienė. Tokiu būdu 
naujai papildytos Apylinkės Val
dybos sąstatas yra toks:

St. Gečas — pirmininkas, 
spauda ir informacija; E. Brei
merienė -- vicepirm., kultūros 
ir švietimo reikalams; B. Ba
ras -- sekretorius; A. Pivlai- 
tis -- kasininkas ir J. Kaunas

Jūra Gailiušytė, Pasaulio Jaunimo Kongreso Finansų Komisijos 
sekretorė, (iš CIeveland, Ohio) lankėsi New Yorke lėšų telkimo 
reikalais, kur kalbėjo per Lietuvos Atsiminimų radijo valandėlę. 
Kairėje: prof. Jokūbas Stukas, radijo valandėlės vedėjas.

Ged. Naujokaičio nuotrauka

KOLUMBIJOJ ŽUVO INŽ. A. DYRIKIS

Velionis inž. A. Dyrikis (vidury) viename pobūvy Medelline.

Birželio 3 d. naktį vai
ruodamas savo mašiną 
netoli Medellino miesto 
susidūrė su sunkvežimiu 
inž. Algis Dyrikis. Su 
juo kartu važiavę kiti du 
fabriko Apolo specialis
tai taip pat vietoje žuvo.

— narys Lietuvių Fondo reika
lams.

Dr. kun. J. Kubilius, J.S., 
pakviestas ir toliau pasilieka 
artimai bendradarbiauti su Apy
linkės Valdyba.

Apylinkės Valdyba daug dė
mesio kreipia į kultūrinę veik
lą. Ankstyvą pavasarį sureng
ta paskaita: "Mūsų santykiavi
mas su pavergta tauta", praė
jo su dideliu susidomėjimu ir 
pasisekimu. Paskaitą skaitė net 
trys prelegentai. Prel. kun. Kru
pavičius paskaitos metu išsi
reiškė, kad tai esanti tik įžan
ga į tolimesnių šiuo klausimu 
rengtinų paskaitų ciklą. Apyl. 
valdyba tai priėmė dėmesin.

Rudenį, mokslo metams pra
sidėjus, bus suruošta plataus 
masto diskusinė paskaita švie
timo klausimais. Paskaitai jau 
rengiamasi. O š.m. gruodžio 10 
d., Jaunimo Centre, ruošiamas 
su naujomis meninėmis pajėgo
mis žymesnis koncertas, (sg.)

• Opera Lokys yra muzi
kos, dainos, kalbos ir šokio 
tamprus junginys. Komp. 
Dariaus Lapinsko operoje 
choreografiją paruošė Jau
nutis Puodžiūnas, kuris 
drauge su Gražina Giedrai
tiene išpildys baleto šokius. 
Bilietai į operą Lokį plati
nami Marginių krautuvėje, 
2511 \V. 69th St., Chicago, 
III. 60629, telef. PR 8-4585. 
Galima užsisakyti ir paštu.

(Sk.) 

Spėjama, kad nelaimė 
įvyko dėl greito važia
vimo, nes sunkiai pa
krautas sunkvežimis, su 
kuriuo jie susidūrė, bu
vo nublokštas, o iš Dy- 
rikio vairuotos mašinos
liko tik krūva blėkos.

Velionis Dyrikis buvo 
gimęs 1920 m. gruodžio 
28 d. Rygoje. Nepriklau
somybės laikais gyveno 
ir mokėsi Kaune. Čia 
baigė gimnaziją ir stu
dijavo universitete. 
Prieš antrą bolševikme
tį pasitraukė į vakarus, 
o iš čia emigravo į Ko
lumbiją. Čia jam nusi
šypsojo laimė, nes pa
sižymėjo kaip geriau
sias geležies liejimo 
specialistas. Paskutiniu 
laiku dirbo didžiausia
me mašinų statybos fab
rike Apolo, kurio gami- r
piai buvo eksportuojami
net į JAV.

Palaidotas Medelline
San Pedro kapinėse. Li
ko liūdesyje žmona Ali
na ir sūnus Algis, kuris 
šiuo metu studijuoja uni
versitete inžineriją. 
Amerikoje gyvena moti
na Gilvydienė ir kiti gi
minės.

• Didieji STEREO RA- 
D1O, TV, transistoriniai pa
gauną visą pasaulį, RAsO- 
ivlOS, skaičiavimo, pini-* 
gams priimti mašinos ir t.t. 
Daug pigiau kaip kitur. 
Sparta atstovauja Royal, 
Olympia, Burroughs, Tele- 
funken, Gruncįig, Zenith ir 
t.t.. Pranešę kuo domitės, 
gausite katalogus su kaino-
mis: SPARTA, P. O. Box 
237, E. Northport, N. Y. 
11731.

PAIEŠKOMI ASMENYS
Vanda Uipaitytė, gyve

nusi Lankeliškiuose, Vilka
viškio rajone. Ieško Juo- 
daitytė Valė, Vinco, gyv. 
šakiai, P. Cvirkos g-vė 4.

Inž. Jocius Donatas, gyv. 
Kaunas, Neries krantinė
13-26. Ieško savo draugų, 
giminių ar pažįstamų.

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!c
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