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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dr. J. K. Valiūnas, VLIKo pirmininkas.

SIEKIAMA VLIKO IR DIPLOMATŲ 
GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO

VLIKo pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas, kovo 8 d. iš
vykdamas į Europą, Dirvos 
bendradarbei E. čekienei 
atsake į keletą klausimų.

— Perėmus VLIKo pir
mininko pareigas, Jums te
ko staigiai pradėti aktyviai 
jose reikštis. Ar tai nesu
darė sunkumų, dar nesu
spėjus Į naujas pareigas įsi
gilinti, pagrindinai susipa
žinti ir nustatyti veiklos 
gaires ateičiai?

—VLIKo pirmininko pa
reigų perėmimas, tiesa, 
įvyko gana staigiai. Tačiau, 
esant nuolatos įtemptai pa
dėčiai su Sovietais, visą lai
ką sekiau lietuvių politinės 
veiklos eigą, lygiai ir tarp
tautinės, todėl tose parei
gose nesijaučiau per daug 
svetimas, tik iš pasyvaus 
stebėtojo teko pereiti į ak
tyvią veiklą.

VLIKui esant Vokietijo
je, po karo kelis metus dir
bau jo valdyboje ir vėliau 
palaikiau kontaktus su va
dovaujančiais veikėjais. Da
bar, perėmus vadovauti 
VLIKui, man teko daryti 
kelias specialias keliones 
pav., į Chicagą, kur turėjau 
pasitarimą su ALT. Kai ku
rie veikėjai reiškė nepasi
tenkinimo, kad nespėjau vi
sų aplankyti, bet tą kelionę 
Chicagon ir kitur tęsiu to
liau grįžęs iš Europos. To
kių kelionių tikslas susipa
žinti vietoje su lietuvių pro
blemomis ir pasitarti veik
los suaktyvinimo reikalais.

— Iš aprašymų spaudoje 
skaitėme, kad besilankyda
mas Pietų Amerikoje, susi
tikote su tenykščiais val
džios atstovais. Kokią reik
šmę tie pasimatymai gali 
turėti Lietuvos laisvinimui?

— Lietuvos laisvinimo 
klausimas, aišku, bus iš
spręstas tarptautiniame fo
rume, todėl mums svarbu 
turėti galimai daugiau pa
žinčių visuose kontinentuo
se. Tokie apsilankymai duo
da ne tiktai praktiškos 
reikšmės laisvinimo darbe, 
bet ir aprašomi didžiojoje 
tų valstybių spaudoje. Tuo 
išlaikom Lietuvos bylą ne 
tik gyvą, bet ir įtaigojam 

užsienio vyriausybes, kad 
jos reikalautų laisvės Lie
tuvai.

Kelionę Pietų Amerikon 
laikau nepaprastai sėkmin
ga, nes pavyko daug ko la
bai konkretaus atlikti.

— Kokios politinės nuo
taikos vyrauja P. Amerikos 
lietuviuose ir kaip jos reiš
kiasi?

— P. Amerikos lietuvių 
emigracija, išskyrus Ko
lumbiją, yra senoji emigra
cija ir naujų atvykėlių yra 
nedaug, todėl jų veikimas 
ligi šiol buvo gana ribotas, 
nes jų ekonominis lygis ne
leido jiems plačiau veikti. 
Gal dalinai todėl pas juos 
patriotiškumas dar labai 
gyvas ir kai nutaria ką nors 
nuveikti, tai dirba labai 
darniai ir pozityviai bend
romis jėgomis. Tas buvo 
labai gražiai parodyta ir 
per ketvirtąjį P. Amerikos 
lietuvių kongresą Argenti
noje, kur visi lietuviai, ne
žiūrint pažiūrų skirtumo, 
suorganiząyo. labai, pozityvų 
kongresą, su turininga ir 
įdomia dienotvarke, kurios 
Kultūrinė dalis buvo taip 
pat labai vykusi. Man susi
darė įspūdis, kad P. Ameri
kos lietuviuose dabar vyks
ta didelis renesansas, kad 
jų veikla stiprėja ir matau 
pirmuosius vaisius tarptau
tinio bendravimo formoje 
ir Lietuvos laisvės idėjos 
stiprėjime visame konti
nente.

— Kokia tarptautinė po
litinė padėtis yra šiuo me
tu pavergtųjų Europos tau
tų atžvilgiu?

— Kalbant apie paverg
tąsias Europos tautas, rei
kia jas suskirstyti į tris 
grupes: vadinamuosius sa
telitus, okupuotąją Rytų 
Vokietijos dalį ir okupuotas 
Pabaltijo valstybes. Be jo
kios abejonės, iš tų trijų 
kategorijų Pabaltijo vals
tybės neša pačią žiauriau
sią naštą. Visos trys yra 
paverstos sovietų kolonijo
mis ir žmonės kenčia jau 
keli dešimtmečiai žiauriau
sią rusišką okupaciją.

Vakarų Europa, lygiai 
kaip ir JAV, ieško artimes-

VYTAUTAS MEŠKAUSKASVasario 16 d. išvaka
rėse 47 JAV dienraš
čių pasirodė iki šiol ne
būtos formos skelbimai 
— cartoon’ų ar comics 
pavydalo piešiniais buvo 
įrodinėjama konsuliari- 
nės sutarties tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos žala 
Amerikai. Tokių skelbi
mų davėjas buvo Liber- 
ty Lobby. ’Lobby’ ang
liškai vadinamas prieš- 
kambarys, koridorius ar 
įžangos salė. įstatymus 
leidžiančiųjų institucijų 
koridoriuose lengva pa?- 
sitikti ateinančius ar 
išeinančius atstovus ir 
čia bandyti paveikti jų 
nusistatymą vienon ar 
kiton pusėn. Iš to ’lob- 
bying’ reiškia atskirų 
asmenų ar jų grupių 
bandymą padaryti tam 
tikros įtakos į įstatym- 
davystę, išvengiant tie
sioginės atsakomybės. 
Kai kas į tokį užsiėmi
mą žiūri su panieka, ta
čiau iš tikro bandymai 
padaryti tam tikrą įtaką 
į įstatymų leidėjus yra 
žinomi visame pasauly
je ir visuose režimuose.

Laisvoje bendruomenė 

nių kontaktų su satelitiniais 
kraštais, bet sprendžiant 
Rytų Vokietijos klausimą, 
mes turim stengtis kartu 
su juo iškelti ir Pabaltijo 
valstybių klausimą, kur 
Lietuva vaidins svarbiausią 
vaidmenį, nes iškils sujung
tos Vokietijos sienų klausi
mas su Lietuva. Rytų Prū
sija šiuo metu rusų valdo
ma ..teritorija, be jokios aiš
kios politinės formos. Eu
ropos kraštų politinis bend
ravimas su Sovietų Sąjun
ga yra labai jautrus klausi
mas, kurį mes turime ne 
tiktai stebėti, bet ir steng
tis įtaigoti Vakarų Europos 
valstybes visais įmanomais 
būdais, kad Europos klausi
mas būtų keliamas ir kad 
greičiau būtų prieita prie 
jo sprendimo mums palan
kia prasme.

— Ką numatote atlikti ir 
kokius politinius planus, 
kaip VLIKo pirmininkas, 
vežatės į Europą?

— Europoje išbūsiu apie 
mėnesį laiko. Lietuvos lais
vinimo darbui yra svarbu, 
kad visi veiksniai dirbtų 
vieningai ir koordinuotų sa
vo veiklą tam, kad pasiektų 
geriausias išdavas, todėl 
tarptautinėj politikoj yra 
labai reikalingas glaudus 
bendra darbiavimas tarp 
VLIKo ir mūsų Diplomati
nės Tarnybos. Būdamas Eu- 
ropoję aplankysiu mūsų 
Diplomatijos šefą min. S. 
Lozoraitį ir kitus mūsų 
diplomatus, kad su jais ga
lėčiau sutarti mūsų vispu
sišką b e n d radarbiavimą, 
nes tai laikau nepaprastai 
svarbiu reikalu, ką aiškiai 
parodė konkretūs atlikti 
darbai mano kelionėje Pie
tų Amerikoje.

Europoje taip pat pasi
stengsiu sueiti į galimai 
glaudesnius ryšius su įvai
riomis vyriausybėmis ir 
tarptautr ° spauda. Bet tai 
nėra tik nkartinis užda
vinys, o molatinis darbas, 
kuris tęsis, kol mūsų tė
vynė bus laisva.

je, kur kiekvienam valia 
pareikšti savo norą ir 
pažiūrą, "lobbyist" nė
ra koks pagarbos never
tas užsiė mimas. 
Atvirkščiai "lobbyist’- 
tai” kartais viskuo už
imtiems įstatymų lei - 
dėjams duoda labai ge
rų patarimų ir idėjų, 
nors jie paprastai žiū
ri į reikalą išeidami iš 
vienos pusės ar grupės 
interesų. Beveik 2/3 
JAV valstijų turi įsta
tymus, reguliuojančius 
’lobbyistų’ veiklą. Yra 
ir "Federal Regulation 
of Lobbying Act” ...

Liberty Lobby yra su
sikūrusi 1961 m. Jos 
tikslas veikti kongres- 
manus ir senatorius 
konservatyvių principų 
naudai. Jos biudžetas 
siekia apie 250.000 do
lerių į metus ir būsti
nė yra netoli JAV 
Aukščiausiojo Teismo 
rūmų. 1964 m. respubli
konams išstačius Gold- 
waterio kandidatūrą į 
prezidentus ir prasi
dėjus ginčui tarp 'pa
žangiųjų’ ir 'konserva
torių’ , Liberty Lobby 
mėnraštis Liberty Let- 
ter labai išpopularėjo ir 
dabar siekia, anot Na- 
tional Observer, 170.000 
tiražo.

Administracijai spau
džiant konsularinę su
tartį ratifikuoti, Liber
ty Lobby pradėjo orga
nizuoti pasipriešinimą 
ir . prašyti lėšų propa
gandai. Visuomenės at
sakymas buvo palankus. 
Pati Lobby galėjo įdėti 
skelbimus 27 dienraš
čiuose, o jos talkininkai 
savo lėšomis apmokėjo 
skelbimus dar 20 
laikraščių.

Atskirų tautinių gru
pių, kaip mūsų, veikla 
ar talka šiame darbe, 
atrodo, buvo tik atsi
tiktinė. Kiek žinau, ALT 
su ta Lobby neturi jokio 
ryšio, kas visai nestebė
tina, turint galvoje ilgą 
laika jam vadovavusių 
Šimučio —Grigaičio po
litinį nusistatymą ir ry
šius su demokratų par
tija. Šiuo atveju gal ir 
geriau, kad buvo kalba
ma 'tikrų' amerikiečių 
vardu, o ne naujai at
vykusių, kurių sentimen
tas pavergtom tėvynėm 
gali paveikti ir jų pa
žiūras į JAV interesus.

Kova prieš konsulari
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The Communists Next Door

REFUGEES FROM C0MMUUI5M ARE UtVER FREB 
FROM FEAR. EVCU MERE |U AMERlCA , 5OVIET 
5ECRET POLICE CARRy OUT THElR CAMPAIGMOF ' 
TERROR . YEAR5 AGO, THE. S0VIET5 HAD HEAO- 
aUARTERSOR CONSOLATES JU OUR MAJOR CJTIE5,

nę sutartį, aplamai 
imant, buvo iš anksto 
pasmerkta nepasiseki
mui dėl, galima sakyti, 
visuotino nusistatymo, 
kad santykius su Sovie
tų Sąjunga reikia gerin
ti. Konsularinė sutartis, 
kuri duoda diplomatinį 
imunitetą konsulatų tar
nautojams veikia ne tik 
sovietų, bet ir ameri
kiečių naudai. Tų 
paskutinių net daugiau, 
pagal Valstybės Depart- 
mento aiškinimą, nes 
žymiai daugiau ameri
kiečių lankosi Sovietų 
Sąjungoje negu Sovietų 
piliečių Amerikoje. Ži
nia, šitas argumentas 
neišlaiko kritikos tų 
akyse, kurie bent kiek 
žino sovietinę santvar
ką. Čia užtenka paminė
ti, kad amerikietį turis
tą žymiai lengviau sek
ti negu sovietinį Ameri
koje. Kaip ten būtų, tas 
argumentas veikė į ei
linį senatorių ir rinkė
ją.

Daugiau įspūdžio darė 
kitas sutarties prieši
ninkų argumentas, kad 
reikia susilaikyti nuo 
bet kokių santykių geri
nimų, kol sovietai re
mia šiaurinį Vietnamą. 
Tam argumentui buvo 
priešinamasi aiškinant, 
kad nėra reikalo 'plės
ti karą' į kitus frontus. 
Idiomų, kad Aliaskos se
natorius demokratas 
Ernest Gruening balsa
vo prieš ratifikaciją, 
nors yra labai griežtas 
amerikiečių įsikišimo į 
Vietnamą priešininkas. 
Jis aiškino, kad jei iš 
tikro Johnsono admi
nistracija Vietname ko
voja su komunistine 
agresija, kuo netiki, tuo 
atveju nėra jokio reika
lo ieškoti susitarimo su 
agresorium.

Aplamai imant, sutar
tis yra laikoma labai 
komplikuotos politikos 
dalimi, kuriame siekia
ma parodyti, kad Sovie
tų Sąjunga elgiasi netei
singai palaikydama šiau
rinio Vietnamo pastan
gas, tačiau ji elgiasi vi
sai teisingai norėdama 
išplėsti santykius su 
JAV.

Išvadoje galima kons
tatuoti, kad kampanija 
prieš sutartį buvo nau
dinga, nors ir sukėlė 
atskirų atstovų ir sena
torių įtarimo, kad tai 
ne atskirų piliečių pasi
sakymai, bet tam tikros

B VISO PASAULIO

• Daugelis nustebo kovo 
21 d. sužinoję, kad jau va
sario mėn. prez. Johnsonas 
laišku kreipėsi į š. Vietna
mo prez. Ho Chi Minh, siū
lydamas pradėti taikos de
rybas. Laiškas š. Vietnamo 
atstovui buvo perduotas 
Maskvoje vasario 8 d.

Prezidento pasiū 1 y m a s 
buvo atmestas vasario 15 d. 
Ho Chi Minh laišku, kuria
me pabrėžiama, kad negali 
būti jokių derybų, kol JAV 
nesustabdys ”visų savo ka
rinių veiksmų” Vietname.

Laiškais pasikeitimo pa
slaptį atskleidė Hanoi, ne
trukus ir Valst. Departa
mentui tą faktą patvirti
nant. Valst. Departamen
tas išreiškė nusitebėjimą to 
susirašinėjimo atskleidimu, 
nes prezidentas siekė "pri
vačia diplomatija” išlaikyti 
paslaptį, ieškant tiesioginio 
kelio slaptoms deryboms 
pradėti.

Tuo tikslu kaip tik ir bu
vo sulaikytas 2 dienom il-> 
giau š. Vietnamo bombar
davimas Tet (N. Metų) pa
liaubų proga.

Laiškais pasikeitimo lai
kas buvo suderintas ir su 
Kosyginu -vizitu Londone.

Prez. Johnsonas, viešu
mon iškilus visam reikalui, 
paaiškino, siekęs pradėti 
derybas slaptai dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
viešas to klausimo nagrinė
jimas per daug, į1;airiai jt 
terpretuojamasT

• Grįžęs iš Guamo kon
ferencijos, prez. Johnsonas 
pareiškė nesiliausiąs ieško
jęs kelių garbingai taikai 
Vietname atsiekti. Kol tai 
bus padaryta, Vietname 
tenka toliau tęsti prisiimti 
įsipareigojimai.

• Sov. S-gos šnipais pa
sirodę esą italų žymus pa- 
rašutininkas G. Rinaldi, jo 
žmona ir šoferis. Pas suim
tuosius rasti dokumentai, 
microfilmai ir kt., rodo kad 
jų uždavinys buvo infor- 
nuoti Sov. S-gą apie JAV 
karines bazes Italijoje ir 
Ispanijoje.

• JAV vėliavos nuleidimu 
Paryžiuje pasibaigė era, 
kurioje po 2 Pas. karo Ame
rikos kariuomenės štabai 
buvo įkurti daugelyje Eu
ropos valstybių sostinėse.

Gen. de Gaulle pareikala
vus, JAV bazės Prancūzi
joje buvo likviduotos, kari
nis štabas perkeltas į Stutt-, 
gartą, V. Vokietijoje.

Gen. de Gaulle asmeniš
kai įteikė aukštą ordiną 
gen. Lemnitzeriui ir pasakė- 
sudiev.

organizacijos propagan
da. Pavyzdžiui, Illinois 
senatorius, respubliko- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SKAITYTOJU MUŪMONĖS

LIETUVIŠKO PARAPIJŲ REIKALU o>
(Pradžia Nr.33)

Pr.Gr. nepasako kas, kiek ko 
mums priklauso. Bet jeigu pri
klauso, tai kodėl priklausomo 
dalyko reikia prašyti? Sąžinin
gas skolininkas ir neprašomas 
priklausomą kam dalyką, sko
lą, atiduoda su procentais. Pa
liekamoji teisė tik prašyti ir 
neaprėžtas prašomojo dalyko 
dydis, neabejojamai įrodo, jog 
didžiai apsigautume tikėdamie
si, kad krašto vietinės santvar
kos reformuotojai nors lietu
viškiausios srities, rajono, va
dovu skirtų lietuvi, tariant duo
tų lietuviškom parapijom, su jų 
mokyklom, šiokią tokią "autono
miją" tautinei išraiškai. Grei
čiausiai iš lietuviškųjų parapi
jų pradės dinginėti lietuviai ku
nigai, o kas jei ir klebonai?

Kad mes, stovėdami prašy
tojų eilėje,gautume nors geres
ni gavinl, tur bot, netiki ne 
patys žygio tramdytojai! O pa
prašyti pagalbos greičiausiai at
sakytų: "turite skaitytis su kraš
to bažnytine santvarka".

Maža ką bepadėtų ir geri 
statistiniai duomenys, kaip ir 
iki šiol lygybei išlaikyti ar nors 
daliai gauti jie maža tegelbs“ 
ti. Vienas iš daugelio pavyz
dys. Vienoje parapijoje per lie
tuviam skirtas misijas visas 
dienas buvo žmonių spūstis. 
Klebonas pabaigoje atėjo padė“ 
koti. O toje pačioje parapijoje 
per misijas vietos kalba, ta 
dieną, kai buvau ir mačiau 
apie 20 asmenų. Dėl to iš mi
sijų valandos neatėmė, nė lie 
tuviams nepridėjo.

Už tai pastatytieji ant lie
tuviškų parapijų praradimo 
slenksčio ir ryžtasi priminti 
apie savo buvimą Kristaus 
Bažnyčios tautų sudėtyje tam, 
kuris įpėdinystės galia ir va
lia pagal krikščionybės teisy
ną atiduotų, kas kam priklau
so. Atiduos ir mums.

Jeigtiį.usipažinusieji su 
*teise skelbi, kad turime tei
sę prašyti vietinių dignitorių, 
kas mums priklauso, tai kodėl 
neturėtume teisės prašyti pa
ties šv. Tėvo. Kas tą teisę 
eiti aukštyn sustabdo?

Kadangi šv. Tėvas negali 
tiesiog, be pranešėjų, žinoti 
apie mūsų čia reikalus, tai 
tiksliausiais supažindintojais 
galime būti tik mes patys. 
AUTORITETŲ ŠEŠĖLYJE

Pr. Gr. pajudinęs savo 
straipsnyje tiek skaudžių

'LAISVĖS 
PRIEŠKAMBARYS’

(Atkelta iš 1 psl.) 
nas Percy tai aiškiai 
pabrėžė. Jis gavo 7.000 
laiškų prieš sutartį, 50 
už. Bet demokratų dau
gumos senate vadas 
Montanos senatorius 
Mansfield kampaniją į- 
vertino kiek kitaip. Jis 
pareiškė, kad ji ''pakei
tė kai kuriuos senato
rių balsus, nes laiškų 
antplūdis privertė su - 
tartį pastudijuoti nuo - 
dugniau. Sutartis buvo 
remiama argumentu, 
kad ji apsaugos JAV pi
liečius keliaujančius So
vietų Sąjungoje ir sena
toriams ją išstudijavus 
buvo lengviau pravesti 
jos patvirtinimą."

Kaip žinia, už ratifi
kacija balsavo 68 sena
toriai, prieš 28, tai 
reiškia, kad tik trim 
senatoriam pakeitus sa
vu pažiūras, sutartis 
nebūtų praėjusi. Nevv 
York Times dėl to jau 
nuliejo porą ašarų, o 
Liberty Lobby veikėjai, 
nors apgailestauja sutar
ties priėmimą, kartu 
džiaugiasi savo išpo
puliarėjimu ir visuome
nės dėmesio atkreipimu 
į santykius su sovietais 
problemą. 

mums klausimų, atrodo, žino 
jog vietiniai Bažnyčios autori
tetai, subendrinę mūsų tauti
nes parapijas, vargu bus nuo
širdžiai krikščioniška meile 
mylimi tų lietuvių, kurie dar 
savo religiniame gyvenime tau
tinės išraiškos neišsižadėjo. 
Tai pamoko nors mandagumo 
"Išlaikyti pagarbą bažnytiniams 
autoritetams" . Tik pagarba. 
Pr. Gr. tur būt, irgi žino, kad 
tie autoritetai, daugiausia savo 
krašto patriotai, gal kitas ir 
nacionalistas, negalės turėti 
(maža išimtimi) mūsų tautai 
mūsų parapijose nė pakantos, 
paliekant už ribos meilę. Koks 
autoritetas juos gali mums pa- 
kantas pamokyti? O kam jiems 
mokytis, jeigu mūsų pačiu lie
tuvių kuni’gų ir pasauliečių at
siranda prisipažlstančių, jog 
mes ir Kristaus Bažnyčioje 
per maži turėti tai, ką turi 
didieji. Vis dėlto, neatsižvel
giant į šią mažumos taisyklę, 
kai ko mums leista "turėti" ir 
turime daugiau, negu 
didžiosios grupės turi. Turi
me proporcingai daugiau ir 
brangesnių parapijų pastatų. 
Jie labai tinka ir reikalingi 
net pačiom didžiausiom gru
pėm.

Nors ir labai norėdami, 
kaip mes pajėgsime išlaikyti 
pagarbą autoritetam, patirda
mi savo tautinę ir žmogišką
ją vertę nelygiai su kitais ma
tuojamą! Ypač matydami ir ži

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir i juos yra įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3 ¥2 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir rąaistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hacknev Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

PASKOLOS
visas taupymo sąskaitas.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

• Pinigu taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas Ą3/ą% išmokamas du kart per metus už
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608. 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

nodami, kad ir kitų tautybių 
geri katalikai ne visiem ge
riem bažnytiniam autoritetam 
pagarbą išlaiko. Vieniem tas 
pats Bažnyčios aukštai pa
statytas autoritetas gerbtinas, 
kitiem - ne. Iš reikalo vos 
pakenčiamas. Kaip sako žmo
nių išmintis, jog "prievarta 
mylimas nebūsi", taip lygiai 
nebūsi nė gerbiamas.

Pa v. kard. Vyšinskis ne 
tik religinis, bet tautinis ir 
valstybinis autoritetas savo 
Lenkijai. Vysk. Jalbžykovs- 
kis buvo autoritetas Vilniaus 
lietuviams, sulenkintiem per 
jo vadovaujamą Bažnyčią 
(buvo ir kitų veiksnių). Prel. 
Antanavičius - autoritetas Ru
sijos carui. Tai ir pasiūly
tas Seinų vyskupijai vyskupu. 
Tik Vatikanui nepatvirtinus, 
paliktas valdytoju. Kryžuočių 
kariuomenei autoritetai buvo 
jos didieji mistrai. Chicagos 
ark. Kodis - vėl kam nors 
autoritetas ...

Lietuviams sukilėliam au
toritetas kun. Mackevičius. 
Mums kuone visiem - vysk. 
Valančius, Karevičius, ark. 
Matulaitis, prel. Maironis, 
kun. Čibiras, Lipniūnas, Bur
ba ... Geležinei bolševikinei 
struktūrai subirus, jų išryš
kės daugiau. (Apie gyvuosius 
dar nekalbama). Kodėl jie 
mums autoritetai? Jie mums 
savi, sujungę savyje lietuvi 
Žmogų su krikščionybės dva

Jaunos lietuvaitės Vasario 16 minėjime Chicagoje klausosi pasakojimų apie gražią tėvelių gimtąją 
šalį - Lietuvą. z- °eguCio nuotrauka

sia. Mes juos mylime, minime, 
gerbiame, kiek pajėgdami, se
kame.

Tikėdami ir žinodami, kad 
autoritetus reikia mylėti ir 
gerbti, suvokiame ir tai, jog 
raginti lietuvius rodyti besą
lyginę pagarbą svetimiem au
toritetam būtų antvalandinis 
darbas. Už tai ir šis žygis 
klostosi per vėlai, kad per ma
ža mūsų išsivadavusių iš, 
bendrai, svetimų autoritetų, 
nors jie, autoritetai, yra už 
tūlus savuosius menkesnės as
menybės. Apsidairykime.

Daugeliui mūsiškių svetim
tautis kunigas prie aukuro al
toriaus atrodo galingesnis. 
Svetima kalba "dialogas", pa
mokslas, nors ir mažai sup
rantamas: svetima kalba mal
daknygė, nors ir sunkiai skai
toma; svetima išraiška visos 
apeigos atrodo gražesnės, kil
nesnės, arčiau prie dangaus. 
Kiti, nors taip ir negalvodami, 
susitaiko su "tikrove" {prastu - 
ka dabar darysi, kad jau taip 
yra, esame per maži ir Dievo 
akyse būti lygūs su kitais, ne
galime turėti to, ką turi didieji > 
Dar kiti, norėdami išsilyginti, 
l "didžiųjų" tarpą spraudžiasi. 
Tai atsineštas pajautimas iš 
anų baudžiavų ir okupacijų lai
kų, kai lietuvis, verčiamas jė
ga, įprato lankstytis svetimiem 
autoritetam.

Jeigu sušvitusios lietuviškos 
kibirkšties gesintojai jaučiasi 
esą mažiau už juos išmanan- 
tiem autoritetai, labai jie pra
šytini jj panaudoti lietuvio tam 
išlankstytam būdui "charakte
riui" taisyti, jo tautinei ir žmo
giškai savigarbai atgauti, o ne 
dar labiau ji lenkti, kur visai 
nereikia.

. NESIBAIGIANTI PABAIGA

Galiausiai kiltų klausimas, 
ar Pr. Gr. ir kiti savo bro
liams jų lietuviškose parapijo
se moralinių krikščioniškų ra
šytų ar {protinių teisių nori ar 
nenori? Jeigu nori, prašomi 
padėti jas gauti ir įsitvirtinti. 
Jei nenori -- tegu nors tyli. 
Žygi laimėjus, nenorėjusieji ne
nukentės: jiem visada bus vie
tos "virti bendrame katile", ar 
slėptis už didžiųjų pečių.

Kas pasislepia nuo kovos, 
bijodamas pralaimėti, jau yra 
pralaimėjęs. Šiuo atveju nėra 
ko pralaimėti. Ką laimėtume, 
jei laimėtume, daug kartų yra 
buvę išdėstyta spaudoje,' Daug 
dar prie to išdėstymo pridėti- 
na. Trumpai tariant, laimėtu

me tai, ką yra laimėję sujung
tomis tautinėmis parapijomis 
i tolygias vyskupijas katalikai 
ukrainiečiai. Mažiausiai bus pa
žadinta ir tariamu pralaimėji
mu tautinė savigarba, palikta 
ateičiai byla, išvengta’ ateities 
teismo už tautinės gyvybės 
praradimą, atsisakant ir šio 
jai, gyvybei, palaikyti šaltinio, 
nekalbant apie tikėjimą.

Tad pradininkai ir visi kiti, 
žinodami, kuriam tikslui lietu
viškos parapijos su jų padali
niais sunkiai pirmųjų ateivių

k. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauikat 
Executive Secretary4f/.

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

sukurtos, nepasirodykime už 
juos esantys menkesnio ir 
trumpo tautinio susipratimo — 
neatiduokime savo parapijų ki
tiem! Neatsisakykime duodamo 
žodžio visiem kalbėti, lyg nieko 
neturėdami pasakyti, priminti, 
prašyti! "Prašykite ir gausite". 
Grūskimės per minią, pro ne
pritariančius, rašto žinovus, 
autoritetus prie didžiausiojo 
autoriteto, Kristaus vietininko, 
kaip grūsdavosi ir iš tolo šauk
davo, anų laikų mažieji, nepa
ruoštieji. (Ž)

5
ON BONUS SAVINGS 

Unitą of $1,000.00 
For 3 Yeari

Dividendi Paid 
Ouarterly 

or Compounded



1967 m. kovo 24 d. DIRVA Nr. 35 — 3

DIRVA The Lithuanian Newspaper

Established 1915

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103
Telephone: 431-6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published every Men., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir- Vytautas Gedgaudas

PRIEŠ VIDURNAKTĮ
Skaudu tėvui, skaudu motinai, broliui, kai mir

tis iš jų tarpo išplėšia mylimą vaiką, vienintelę 
seserį. Gyvenimo spindesys sudūžta į nesuskai
tomas skeveldras; ir sielą apsupa švininė tamsa. 
Retai kada žmogus yra taip reikalingas kito žmo
gaus paguodos, tačiau ir ji dažnai pasirodo be 
galo blyški ir silpna. Kai kas tik tada šaukiasi 
Dievo. Ir vienam giesmė ar , Kristaus žodis, ki
tam tyla ar raudona bažnyčios liepsnelė, atve
ria kartais visiškai naują gyvenimą, anksčiau 
net nepastebėtą.

Veltui, tačiau, jis ieškotų šviesos Didžiojo 
Penktadienio vakarą — jį sutiktų užgesę liepsne
lės, tušti tabernakuliai ir nuogi altoriaus stalai. 
Mes šaukėmės Dievo. Dievas mūsų išklausė, 
atėjo pas mus ir su mumis gyveno. Bet Jo min
tys pasirodė nelauktos; Jo šviesa pasirodė ne 
vien maloniam pasišildymui ar teatro scenai 
skirta. It mus atsisukusi ji nušvietė mus iki sie
los gelmių ir mums parodė, kas ištikrųjų esame. 
Meilė ir atleidimas susikirto su įpročiu keršyti, 
niekinti ir neapkęsti. Nejaugi galima pakęsti 
geresnį už save? Ir todėl mes Dievą nužudėme.

Tai nėra vien kadaise įvykusi praeitis. Šian
dieną lygiai taip pat nekartą užmerkiame akis 
ir nusisukame — ar praeiname pro šalį, palik
dami Jo balsą skambėti ten, kur negalėtų būti 
mūsų išgirstas. Dievas pradžioje miršta jaus
muose: "Kristaus ar krikščionio kančia manęs 
nebejaudina". Vėliau ir mintyse: Dievas virsta 
"tikėjimo problema", kurios "sprendimui" ne
verta gaišti laiko. Kol pagaliau pakyla balsai — 
šalin ir Jį ir viską kas Jį primena iš mūsų 
tarpo: Jis mus erzina, Jis trukdo mūsų planams. 
Jei ne Jis, tai gal jau seniai būtume sukūrę pa
saulį — naują, gražų, malonų — ir sau ir ki
tiems.

Ir kuriame ištisus šimtmečius. Sunku berasti 
žemės pėdą nepersunktą ašaromis ir krauju. 
Uždengiame tą žemę puikiais keliais, namais 
ankštais nuo patogumų. Bet širdis nerami, įtemp
ta. Kam Dievas miręs, tas nujaučia, kad jis ku
ria, stato ir gyvena ant nieko. Kartais sukandęs 
dantis ir su klaikia, nebežmoniška energija. Kar
tais tik kaip žolė, kuri auga, žydi ir vėl subyra 
į dulkes.

Didžiojo Penktadienio ar kitą panašų vakarą, 
tą pergyvena ir ne vienas giliau galvojantis ir 
jaučiantis krikščionis. Gyvenimo pagrindas su
siūbuoja stipriau, negu praradus artimą asme
nį. Kas buvo likę apaštalams? Grįžti namo ir tik 
vegetuoti — kasdieniniame darbe, protingųjų 
draugų pajuokoj. Bet vienu vakaru vėliau, krikš
čionis ateina į bažnyčią su kiek kitokia nuotaika. 
Išorė visiškai ta pati: tamsa ir altoriai tušti. 
Jis tačiau yra tikras, kad šalia jo ir viso to ką 
jis mato ar jaučia yra dar viena — paties Dievo 
tikrovė, kurios piktadario ranka niekuomet ne
pasieks. Kristus tikrai tebėra miręs — bet 
nemažiau tikrai kiekviena sekundė artina mus 
visus prie jo prisikėlimo akimirkos.

Ginkluoti budelių sargai išlakstys. Kiek vė
liau, už atitinkamą pinigą, jie pasakos visiems, 
kad jie mieguose matė slapta atėjusius Kristaus 
mokinius. Bet jų pasakojimai bus sutikti su šyp
sena: tų, kurie žino, kas ištikrųjų įvyko.

Ir Velykų ryto žinia eis iš lūpų į lūpas, iš 
vienos širdies į kitą, tūkstančius metų — tarp 
tų, kurie savųjų namų nestato ant smėlio, nesi
gailėdami laiko kasti giliau, iki uolos. Audroms 
ir potvyniams praėjus, jie vieni liks tikraisiais 
šios žemės šeimininkais.

Kristus tikrai prisikėlė! Teuždega Jis pasto
vų troškimą būti kartu tikrai prisikėlusių tarpe: 
kartu su Juo ir kartu su visa mūsų tauta ...

(d)
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LINKSMŲ 
ŠV. VELYKŲ!
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Nuomonės ir pastabos

A. Smetona kaip žmogus m
Pagal pulk. V. Šliogerio atsiminimus

Gavęs iš leidėjo J. Bačiū- 
no pulk. Vaclovo Šliogerio 
atsiminimų knygą: "Anta
nas Smetona — žmogus ir 
v a 1 s t y bininkas" ėmiausi 
skaityti su susidomėjimu 
dėl dviejų priežasčių: pir
ma, knygos autorius buvo 
prezidento adjutantas 1935 
— 1937 m., t. y. tada, kai 
aš redagavau Lietuvos Ai
dą ir pirmadieniais lanky
damasis Prezidentūroje su
sitikinėjau su Šliogeriu, ki
taip sakant, buvau su juo 
pažįstamas, o kita priežas
tis buvo ta, kad jei mes 
prez. Smetoną geriau pažįs
tame kaip valstybininką, tai 
kaip žmogų pažįstame labai 
mažai, o gal, teisingiau pa
sakius, ir visai nepažįsta
me, nes tas mūsų iškilusis 
valstybininkas, be abejo, 
priklausė prie labiausiai už
sidariusių ir santūriausių 
žmonių, kokių tik man teko 
susitikti gyvenime.

Todėl, paėmęs Šliogerio 
knygą į rankas, pagalvo
jau: štai, pagaliau, atsirado 
žmogus, kuris, būdamas ad
jutantas, turėjo puikios 
progos pažinti Prezidentą 
kaip žmogų, kitaip sakant, 
pažinti jo būdą, jo žmogiš
kąsias silpnybes, jo pomė
gius ir polinkius, jo santy
kius su žmona ir vaikais, jo 
mėgiamus filosofus ir rašy
tojus, jo požiūrius į meną, 
literatūrą, teatrą ir muzi
ką, jo nuomones apie mūsų 
jaunąją šviesuomenės kar
tą ir aplamai apie jaunimą, 
žodžiu apie visa tai, apie ką 
nekalbama viešai ir plates
nei visuomenei nežinoma, 
bet kas, gyvenimiškai 
imant, vyksta užkulisyje, 
šeimos ir intymių draugų 
ratelyje. Juo labiau, kad 
pats autorius savo pratar-

VYT. ALANTAS

mėje sakosi, kad buvęs 
"dažnas privačių pasikalbė
jimų dalyvis" su Preziden
tu, kad jis pažinęs Prezi
dentą "iš labai arti, iš jo 
privataus gyvenimo pusės". 
Tad ar bereikia idealesnių 
sąlygų memuarams rašyti! 
Tad žvilgterėkime, kaip 
Šliogeris vaizduoja Prezi
dentą "iš jo privataus gy
venimo pusės" ir visų pir
ma pakalbėkime apie A. 
Smetonos religingumą, ku
rį autorius ypačiai pabrėžia 
savo knygoje.

Kalbėdamas apie Prezi
dento tėviškę, Šliogeris ra
šo, kad prez. Smetona išrū
pinęs valstybinę pašalpą 
Užulėnio bažnyčios bokštui 
pastatyti, nes pats labai 
mylėjęs savo gimtinę ir 
"pats buvo religingas” (13 
psl.). Vėlgi rašydamas apie 
Prezidento dalyvavimą pa
maldose oficialiomis progo
mis, Šliogeris sako: "A.
Smetona buvo religingas 
žmogus ir su didžia rimti
mi išklausydavo mišias. Jis 
puikiai žinojo, kada reikė
jo sėdėti, kada atsistoti ar 
klūpoti; to daugelis mūsų 
šviesuomenės jau nebemo
kėjo" (61 psl.). Ir pagaliau 
kalbėdamas apie santykius 
su katalikų bažnyčia Šlioge
ris dar kartą pabrėžia, kad 
"A. Smetona ir visa jo šei
ma buvo religinga". (119 
psl.).

Man buvo savotiškai įdo
mu paskaityti Šliogerio pa
kartotinus tvirtinimus apie 
prez. Smetonos religingu
mą, nes gyvendamas Lietu
voje apie jo ypatingą reli
gingumą nieko nežinojau, 
nors ir ne kartą esu matęs

Mykolas V iltis

VELYKOS

SUPASI gležni spurgeliai gluosniuose, 
Sūpynės linguoja pakluonėje, 
Dainos sklinda iš po žiemos gruodo, 
Margučių juosiniai žemę juosia . . .

Kad taip vėl įsisupti supynėje, 
Įsisupti ligi pačio mėlyno dangaus 
Ir niekad, niekad, niekad nesugrįžti į 

nukankintą žemę!

O žemė žydi spurgais ir nerimu,
O kalasi jauna srovė pro mirties dangtį, 
Ir sukasi mano širdy Velykų procesija: 
Alk uja, Alleliuja . . .

Iš eilėraščių rinkinio "Neparašyti laiškai".

Prezidentą bažnyčioje per 
pamaldas. Savo kalbose bei 
raštuose jis dažnai pabrėž
davo, kad Lietuva priklau
santi prie krikščioniškos 
vakarų kultūros, visi žino
jo, kad jis tam tikromis 
progomis dalyvauja pamal
dose, bet niekas į tai nežiū
rėjo kaip į ypatingą jo re
ligingumo p a s i r e iškimą. 
Kad Lietuva priklauso prie 
krikščioniškos vakarų kul
tūros, buvo visiems gerai 
žinomas faktas, o kad Pre
zidentas dalyvauja bažny
čioje per iškilmes irgi buvo 
savaime suprantamas daly
kas, nes, kadangi bažnyčia 
nebuvo atskirta nuo valsty
bės, tai valstybės galvai da
lyvauti bažnytinėse iškil
mėse tam tikrais atvejais 
būdavo pareiga.

Man kiek komiškai pra
skambėjo Šliogerio žodžiai, 
kad Prezidentas "su didelia 
rimtimi išklausydavo mi
šias". 0 kaipgi kitaip jis 
būtų galėjęs jas išklausyti, 
negi "varnas šaudydamas” ? 
Mano motina nusivedusi 
mane į bažnyčią, sakydavo: 
"Nešaudyk varnų", atseit, 
nesidairyk, kai aš per daug 
imdavau žvalgytis į vargo
nus ... Ir argi autorius no
ri savo skaitytojus įtikinti, 
kad prez. Smetona buvo la
bai religingas iš to fakto, 
kad "jis puikiai žinojo, ka
da reikėjo sėdėti, kada at
sistoti ar klūpoti" ? ... Ir 
atrodo, kad autorius lyg ir 
įtaigoja, jog A. Smetona 
net rodydavo religingumo 
pavyzdį kitiems, nes "dau
gelis mūsų šviesuomenės" 
jau nebežinojo kada sėdėti 
kada stovėti per pamal
das ...

Aš visada su didele abe
jone žiūrėdavau į politikų 
religingumą ir, tiesą sa
kant, taip pat tebežiūriu ir 
šiandien. Prez. Eisenhowe- 
ris per visą savo gyvenimą 
į jokią bažnyčią nevaikščio
jo, o kai buvo išrinktas į 
Baltuosius Rūmus staiga 
ėmė vaikščioti, rodos, į epi- 
skopalų bažnyčią. Tuo aš 
nenoriu pasakyti, kad gin
čyčiau Šliogerio tvirtinimus 
apie prez. Smetonos religin
gumą, ne, to aš neginčyju, 
aš tik noriu pasakyti, kad 
autorius nepatiekia jokių 
rimtesnių prez. Smetonos 
religingumo įrodymų. Kad 
Prezidentas išrūpino vals
tybinę pašalpą savo gimti
nės bažnyčios bokšteliui pa
statyti ir kad jis "su didžia 
rimtimi” išklausydavo mi
šias, tai dar nėra jokie ypa
tingi jo religingumo įrody
mai. Sakysime, mums būtų 
buvę daug įdomiau patirti 
tokie faktai: ar prez. Sme
tona prieš valgį ir po val
gio kalbėdavo maldelę ir 
žegnodavosi? Ar jis nešiojo 
kokius medalikėlius ar škap- 
lerius ant kaklo? Ar jis 
skaitydavo kasdien kokią 
ištraukėlę iš šv. Rašto, kain 
tai daro tikrai religingi' 
žmonės? Ar jis aukodavo ir 
kokias sumas bažnyčios rei
kalams? Ar jis eidavo išpa
žinties? Ar jis buvo bent 
kartą nukeliavęs į kokią šv. 
vietą, sakysime. į Šiluvą? 
Šliogeris sako, kad jis su 
"didžia rimtimi" klausyda
vęs mišių, bet jis nieko ne
sako, ar ta proga Preziden
tas skaitydavo maldaknygę, 
kalbėdavo rožinį, ar šiaip
jau poteriaudavo, kaip tikri 
maldininkai kad daro per 
mišias? Geram katalikui 
labai praverčia ir šventųjų 
gyvenimų skaitymas, bet 
Šliogeris ir apie nieko neuž
simena.

Taigi, viena iš dviejų: 
arba autorius neišnaudojo 
visų jo turimų galimybių 
prez. Smetonos religingu

mui pilnai pažinti, arba tas 
Prezidento religingumas ne
buvo toks didelis, kaip kad 
Šliogeris stengiasi mus įti
kinti.

Šliogeris nemaža vietos 
paskyrė ir prez. Smetonos 
šeimai aprašyti. Ypačiai 
platokai rašoma apie ponią 
S. Smetonienę. To skyriaus 
antraštėlės skamba taip: 
"Rūpestingoji žmona", "Pa
ramos reikalingųjų globė
ja”, "ūkininkė, šeiminin
kė", "Religinga moteris". 
Autorius pabrėžia, kad ji 
"buvo rūpestinga globėja" 
visiems Prezidentūros tar
nautojams (16 psl.), kad ji 
"gili patriotė" (18 psl.), 
kad ji "daug nusipelnė ir 
vaikų globos srityje (19 
psl.), kad ji buvo "darbšti 
ir energinga ūkininkė ir rū
pestinga šeimininkė" (21 
psl. kur autorius kalba apie 
Prezidento ūkį Užulėnyje), 
kad ji "mėgdavo sulošti 
preferansą", pagaliau kad 
ji buvusi religinga ir kad 
jos "pamaldumas nebuvo 
formalus, bet nuoširdūs ir 
gilus" (22 psl.).

Gan plačiai Šliogeris rašo 
ir apie Prezidento vaikus. 
Duktė Marija "buvo graži 
ir simpatinga moteris, auk
što intelekto ... Gražiai lai
kėsi aukštosios visuomenės 
pobūviuose ir diplomati- 
diplomatiniuose priėmimuo
se... buvo gera šokėja" ir 
1.1. (23 psl’.).

Kalbėdamas apie Smeto
nų sūnų Julių Smetoną au
torius trumpai nupasakoja 
jo biografiją ir pabaigoje 
taip jį charakterizuoja: "J. 
Smetona, kad ir Prezidento 
sūnus, niekad nebuvo išdi
dus .. . Reiškė daug pagar
bos visiems vyresniems, 
pav., Prezidentūros kance
liarijos viršininkui dr. P. 
Bielskui, man ir kitiems. 
Visiems mums jis paliko 
rimto ir darbštaus vyro 
įspūdį" (26 psl.).

Įdomu tai, kad Šliogeris 
nesigailėdamas vietos vi
siems prez. Smetonos šei
mos nariams paskirai, be
veik visai nieko nekalba 
apie jų savitarpio santy
kius. Kad ponia Smetonienė 
padėdavo reikalingiems pa
galbos, kad Marija Smeto- 
naitė buvo graži, gerai iš
auklėta ir inteligentinga 
moteris ir pagaliau, kad 
Julius Smetona buvo "fain 
vyras", tai tuos dalykus ži
nojo ano meto visas Kau
nas ir, be abejo, daug dau
giau, kaip kad rašo Šlioge
ris savo knygoje, bet nie
kas tada nežinojo ir niekas 
dar ir šiandien nežino, ko
kie, pav., buvo santykiai tė
vo su vaikais? Kaip Prezi
dentas žiūrėjo į savo žmo
nos preferanso pamėgimą? 
Kokios įtakos ponia Smeto
nienė turėjo į valdymo rei
kalus, ar ji visai nesikišo į 
tuos reikalus? Kokie buvo 
jos santykiai su savo sese
rimi ponia Tūbeliene? Ko
kios įtakos ji turėjo savo 
vaikams ir 1.1, ir 1.1.? Pa
žindamas Smetonų gyveni
mą "iš labai arti", Šlioge
ris galėjo mums apie tai pa
pasakoti.

Iš atsiminimų rašytojų 
skaitytojas laukia kažko 
naujo, intymiško, dar neži
nomo. Šliogeris pasiskonė
damas ir, be abejo, kiek pa
sididžiuodamas rašo, kad 
būdamas adjutantas palai
kė su Prezidentu labai arti
mus ryšius ir kad jo, t. y. 
Šliogeriu šeima palaikė se
nus ir artimus ryšius su 
Chodakauskų šeima, tad tu
rėjo apie aprašomuosius 
žmones daugiau žinoti. Ra
šyti apie daugiau ar ma
žiau žinomus dalykus iš 
vienos pusės ir išidealizuoti 
kalbamus žmones iki ange
liškos tobulybės iš kitos pu
sės, man rodos, nėra labai 
didelis pasitarnavimas nei 
istorijos mokslui nei paga
liau pačioms istorinėms as
menybėms, nes vienšališki 
ir nepakankamai pagrįsti 
tvirtinimai nieko negali įti
kinti.
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Maištininkų teismas m
C

Tuos,' kurie ruošia per
versmus, nori nuversti tei
sėtą ar neteisėtą valdžią, 
n e b epripažįsta autoritetų, 
paniekina nusistovėjusias 
vertybes ir skelbia naujas, 
išjuokia gerus papročius ar 
morališkai žaloja jaunuo
menę, — yra įprasta baus
ti. Kolkas taip daro visos 
valdžios ir santvarkos: bal
tosios, geltonosios ir rau
donosios.

Tad buvo neišvengiama, 
kad ir lietuvių literatūros 
maištininkai keturvėj min
kai anksčiau ar vėliau tu
rėjo būti teisiami ir nu
baudžiami. Ir tai įvyko 
anksčiau (galbūt net per 
anksti), negu vėliau. Tiks
liai sakant, triukšminga by
la susinarpliojo Kaune, di
džiųjų Universiteto rūmų 
salėje, 1927 metais gruo
džio 12 dieną.

Man ir ligi šiol be galo 
gaila, kad teismas negalėjo 
įvykti bent porą savaičių 
vėliau arba po Naujų Metų. 
Toks pasiskubinimas man 
atėmė saldžiausią malonu
mą atlikti savo gyvenime 
pirmąją kaip teisininko (ad- 
vokato-gynėjo) pareigą. Tą 
skaudų pergyvenimą visuo
met tebeatmenu.

Gyvendama aistrų pri
tvinkusiame ore, jausdama 
nerimą bei įkaitusius ner
vus, norėdama pati geriau 
išsiaiškinti, kas kiek yra 
kaltas už gero literatūrinio 
skonio gadinimą bei ramy
bės drumstimą ir pripažin
tų autoritetų * griovimą, 
Studentų Humanitarų Drau
gija nutarė suruošti Ketu
rių Vėjų literatūrinį teis
mą. Tai turėjo būti neva 
teisybės išsiaiškinimas ir 
kartu, žinoma, įdomi pra
moga mums visiems.

Teisėjais ir teismo eks
pertais buvo nutarta pa
kviesti humanitarinio fa
kulteto literatūros profeso
riai, bet prokurorų ir advo
katų pareigas ryžomės imti 
į savo rankas. Dalykas at
rodė per svarbus ir per rim
tas, kad jį.būtų galima pa
tikėti seniams.

★
Prokuroru-kaltintoju bu

vo pakviestas ir mieliausiai 
sutiko Henrikas Blazas, vy
resnio kurso neuolus filoso
fijos studentas, bet iškal
bingas, apsiskaitęs, vikraus 
proto ir sąmojo, be to, tada 
rašęs lietuvių ir rusų kal
bomis eilėraščius — nors ir 

nelengvai suprantamus, bet 
labai gilius, skambius, sim- 
bolistiškus ir net truputį 
dekadentiškus.

O Keturių Vėjų advoka- 
tais-gynėjais, idant tinka
mai atsilaikyti prieš Blazo 
iškalbingumą, buvo parink
ti du vaikinai.

Pirmuoju gynėju sutiko 
stoti trečio kurso studentas 
Juozas Baldauskas (žymiai 
vėliau virtęs Baldžium, et
nologijos mokslo daktaru ir 
docentu). Tuo metu jis bu
vo neabejotinai mokyčiau
sias humanitarinio fakulte

R. Kisieliaus nuotrauka

Juozas Almis Jūragis

PRISIKĖ LIMAS

Skambės varpai Kaune, ir Vilniuj, ir Alytuj, 
Ir erdvės krykštaus jų džiaugsmingu gaudimu. 
Nuo rezurekcijos giesmės drebės senų bažny

čių mūro plytos,
O širdys giedančių drebės šventu jausmu.

Pavasaris drąsiai po žemę vaikščios —
Jis budindamas lies dar miegančius medžius.
Iš rankų jam byrės žibutės melsvos į tyliąsias 

miško aikštes,
O upės neš bangom tolyn pavasario žodžius.

BRONYS RAILA

to studentas, mokėjęs dau
gybę kalbų ir egzaminams 
pasiruošdavęs geriau už 
profesorių. Bandęs kiek ra-, 
šyti senoviško stiliaus eilė
raščių, bet greit tuos "nie
kus” metęs, į politikavimą 
jis nesikišo, tačiau šiaipjau 
buvo griežtas socialdemo
kratas ir visų marksizmų 
žinovas. Nestokojęs humo
ro,- bet daugeliui labiausiai 
pats savimi atrodęs įsikūni
jusiu humoru: mažo ūgio, 
pusėtinai apšepęs (dabar 
sakytume, bytnikas), krei
vų kojų ir su didele galva, 

tiek prikimšta faktų, enci
klopedinių žinių ir teorijų, 
kad jam kartais jos maišy- 
davosi, užtemdydamos aiš
kų ir blaivų galvojimą.

Kiekvienas žinojo, kad 
Baldauskas apie viską labai 
daug žino, o vis dėlto yra 
kažkaip "trenktas”.

Gi antruoju gynėju, lyg 
ir pirmojo asistentu, teis
mo rengėjai pakvietė mane.

★
Tai buvo kiek neįprastas 

pasitikėjimas pirmakursiui 
studentui, į Universitetą 
įsirašiusiam vos prieš tre
jetą mėnesių. Jis atsirado 
galbūt dėl to, kad jau bu
vau susiuostęs su keturvė- 
jininkais, K. Binkio įvestas 
į brolijos prieškambarį, iš
gyręs jų žurnalą provinci
jos spaudoje ir, svarbiau
sia, fakulteto koridoriuose 
plačia burna skelbęs "futu
rizmą”, smerkęs romanti
kus ir ypač visą "už stalo 
išsirikiavusią senatvę”.

Mieliausiai priėmiau tokį 
atsakingą pasiūlymą ir tuoj 
pradėjau ruoštis advokatū
rai. Buvau 18 metų, o tuo
met, kaip suprantama, visi 
mokslai ir menai man atro
dė žymiai aiškesni, negu da
bar ...

Deja, netrukus ištiko ka
tastrofa. Pasitaikė tuo me
tu proga su mano korpora
cijos studentų žaizdrininkų 
ekskursija nuvykti keliom 
dienom į Rygą. Čia be jo
kių išankstinių ketinimų ir 
būtino reikalo netikėtai te
ko susitikti su vienu kitu 
mūsų politiniu emigrantu, 
atsiradusiu' Latvijoje po 
kapit. Majaus — Dr. J. Pa
jaujo nepasisekusio prieš- 
smetoninio pučo, prisiklau
syti visokių priešfašistinių 
jų kalbų ir pačiam nemažai 
pritaukšti. Gal kas išdavė, 
o gal tik šiaip nepasisekė 
pasislėpti nuo budrios sau
gumo organų akies, — bet 
sugrįžus Kaunan mane tuoj 
areštavo, maždaug savaitę 
prieš Keturių Vėjų teismą!

Kol lėtai ir neskubėdami 
tardė, kol išsiaiškinau ir iš
sigyniau, kad dar nespėjau 
tautai ir valstybei nusikals
ti, praėjo šaltojoje apie de
šimt dienų, o su jomis ir 
pats moderninio meno kū
rybos teismas. Nesunkiai 
galit suprasti mano tikrą
sias nuotaikas: štai ten tei
sia brangiausius draugus, 
turiu juos ginti ir iškovoti 
pergalę moderniniam me
nui, o dabar pats — sėdžiu 
uždarytas kalėjime prie 
skystos miežių kavos puo
delio, ir dar be cukraus!'...

Sužinoję, kad aš jau kri
tau kovoje ir kažin kada be- 
išvysiu saulės šviesą, teis
mo rengėjai mano vieton 

skubiai pakvietė gynėju ki
tą mūsų pirmojo kurso ko
legą literatą — Petrą Juo
delį. Įvykiai parodė, kad jo 
pakvietimas išėjo bylai gal 
net naudingiau. Aš grei
čiausia būčiau pasikarščia
vęs ar kur perdaug senatvę 
užgavęs. O Juodelis maišti
ninkus gynė ramiai ir labai 
gerai. Jis patiko ne tik kal
tinamiesiems, bet ir publL 
kos daugumais

★
Kaip begalėčiau aprašyti 

šį mūsų pirmąjį, įdomiau
sią ir triukšmingą literatū
rinį teismą, kuriame nega
lėjau dalyvauti? A. Nyka- 
Niliūnas Encikloped i j o j e 
duoda gerų žinių, bet per 
siaurai. Paskutinio K. V. 
numerio, kur byla buvo ap
rašyta, niekur negalėjau 
gauti. Vadovautis kitų pa
sakojimais prieš 40 metų — 
per didelė rizika ir apsun
kinimas atminčiai.

Bet štai neseniai brangus 
bičiulis iš Brooklyno, akto
rius Vitalis Žukauskas, ne
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tikėtai prisiuntė tuo laiku 
leistą Kauno teatro žurna
liuką, vardu "7 Meno Die
nos” (1927 m. gruodžio 24 
d.), kur per visą puslapį 
įdėtas Keturių Vėjų teismo 
aprašymas to žurnaliuko 
redaktoriaus ir šiokio tokio 
keturvėj ininko A. Šimėno. 
Tai rodo gausybė kalbos ir 
rašybos klaidų ir sujauktas 
stilius, kuo pasižymėdavo 
Šimėno rašiniai. Keturiems 
Vėjams jis buvo parašęs, 
berods, tik vieną straipsne
lį apie sur-realizmą, ir aš 
labai stebėjaus, kad šis 
vienintelis iš keturvėjinin- 
kų, ėjęs literatūros moks
lus Prancūzijoje, ne tik ne
pramoko švarios lietuviškos 
rašybos, bet ir nepajėgė 
įsigauti nors šiokios tokios 
stiliaus elegancijos.

Tačiau šiaipjau tame re
portaže, surašytame ironi
zuojančiu tonu, yra beveik 
viskas, kas reikalinga maiš
tininkų teismo vaizdui at
statyti. Tuo pasinaudodami, 
tęsime bylą sekantį kartą.

• NO MONEY DOWN
• TERMS
• ONE DAY SERVICE

Vladas Ramojus

Mūsų literatūros klasikas Vincas Krėvė, lietu
vių literatūroje įamžinęs ilgiems laikams savo 
gimtąjį Dainavos kraštą — Dzūkiją, kūrinyje 
"Daina apie arą” aprašo laisvės ’ir platumos 
pasiilgusį galingą arą, kuriam buvo skirta skaudi 
nelaisvė.

Antruoju bolševikmečiu, kai Krėvė su kitais 
lietuviais pasitraukė į Vakarus nuo piktųjų savo 
tautos priešų — bolševikų, į Vinco Krėvės gim
tojo Subartonių kaimo pašonėje esantį Subartonių 
mišką suskrido būriai jaunųjų Lietuvos arų, kaip 
anas Krėvės aras, kovoti ir veržtis į laisvę ir 
aukštumas. Veržtis ne patiems, bet vesti ir 
priešo kankinamą tautą ten, kur šviečia saulė, 
kur laisvė viešpatauja.

Subartonių miške 1947 metais laikėsi partizano 
Stasio Klimašausko - "Genio” dalinys. Jis tiesio
giniai priklausė Prano Ivanausko - "Bevardžio", 
kilusio nuo Valkininkų, partizanų junginiui. "Ge
nio" dalinyje tarp kitų buvo ir šie kovotojai: Jo
nas Janulevičius - "Margis", Kostas Milius - 
"Kovas", Edvardas Bingelis - "Dzūkas", Pranas 
Kužulis - "Durnas", Leonas Čaplikas - "Perkū
nas", neiššifruoti partizanai "Aras", "Grosma- 
nas" ir kiti.

1947-48 metų žiemą partizanai Subartonių miške

išsilaikė neturėdami bunkerių, naktimis slapsty
damiesi pas apylinkių ūkininkus. Pirmieji bun
keriai Subartonių miško gilumoje išdygo tik 1949 
metais.

1948 metų pavasarį į Subartonių mišką pas St. 
Klimašausko - "Genio" partizanus apsilankė jų 
viršininkas Pr. Ivanauskas - "Bevardis" su pa
lydovais. Kaip tik tuo metu vyko nemažas ka
riuomenės ir NKVD dalinių judėjimas, ir parti
zanai, nieko nelaukdami, savo mirtiniems prie
šams paruošė pasalas kelyje iš Ryliškių kaimo į 
Merkinę. Kai mašinos priartėjo, partizanai ati
dengė ugnį, kareiviai su enkavedistais šoko į 
griovius ir gynėsi. Kautynėse tarp kitų žuvo ir 
Varėnoje esančios raudonosios armijos įgulos 
vadas vyr. ltn. Dmitrevas. Partizanų nuostoliai 
šiose kautynėse visai neminimi.

Po metų, 1949 m. vasarą, ant to paties kelio ir 
toje pat vietoje iš Subartonių miško pakilę parti
zanai užpuolė partinius aktyvistus ir milicininkus 
kurie siautė po kaimus, terorizuodami ūkininkus 
ir ruošdami partizanams pasalas. Ir šios kauty
nės buvo kruvinos priešui.

Merkinės-Ryliškių kelias, tur būt, ir šiandien 
tebėra baisus Lietuvos priešams, juk dar taip 
neseniai praėję tie laikai, kada čia tvirtai šei
mininkavo Lietuvos laisvės kovotojai. O Subar
tonių pamiškėje ir miško glūdumoje išmėtyti 
partizanų kapai supins Dzūkijai ir Lietuvai nau
jas poringes bei legendas. Tik gaila , kad vienas 
iš retų to žanro plunksnos meistrų, profesorius 
Vincas Krėvė-Mickevičius, palikęs mūsų tautai 
tiek įdomių romantinių veikalų, nebesugrįš įgim
tuosius Subartonis, į numylėtą "Dainavos" šalį

literatūriškai apipavidalinti tų legendų ir porin
gių, kurias narsūs Dzūkijos arai — partizanai 
savo žygiais, kovomis ir gyvybėmis supynė. 
Krėvė mirė 1952 metais Philadelphijoje, JAV, 
kaip tik tuo metu, kada Dzūkijoje geso ir laisvės 
kovų sąjūdis, kada artėjo galas Stalinui, o po jo 
ir Molotovui, tam senam bolševikui, pas kurį 
1940 metų vasarą, bolševikams ką tik užgrobus 
Lietuvą, V. Krėvė buvo nuvykęs prašyti, kad Lie
tuva nebūtų sovietinama.

Iš Subartonių apylinkėse kritusių partizanų ži
nomi šie: dalinio vadas Stasys Klimašauskas - 
"Genys" su partizanais "Aru " ir "Grosmanu" 
žuvęs 1948-49 metų žiemą kautynių su raudonąja 
armija metu; Jonas Matulevičius - "Margis" su 
partizanu "Vėju", žuvęs 1949 metais, ir daug 
kitų.

Žuvus vadui St. Klimašauskui - "Geniui", jo 
pareigos atiteko Edvardui Bingeliui - "Dzūkui", 
kilusiam iš Purplių kaimo, Merkinės vis. Jis va
dovavo Subartonių apylinkės partizanams iki 1951 
m. vasario 16 dienos. Tą dieną, kai miškuose 
prieglaudą radę Lietuvos laisvės vyrai su didžią
ja dalimi tautos šventė Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, NKVD su savo sėbrais jiems pa
ruošė klastingas pasalas ir į priešo rankas gyvas 
pateko partizanų dalinio vadas Edvardas Bingelis 
- "Dzūkas", į partizanų eiles įstojęs 1947 m. 
rugpiūčio mėnesį ir tris su puse metų išbuvęs 
Lietuvos laisvės kovų priekinėse pozicijose. Taip 
buvo palaužti sparnai vienam iš paskutinių Su
bartonių apylinkės laisvės arų.

Ištrauka iš naujai išėjusios Vlado Ramojaus knygos 
"Kritusieji už laisvę". Išleido Lietuviškos Knygos Klubas.
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Kokiame kelyje stovime?
Dr. Leono Kriaučeliuno paskaita Chicagos neolituanų sueigoje.

Nesu filosofas ir juo 
nebūsiu. problemas 
žvelgiu tik per praktiš
ko gyvenimo ir praktiš
kos profesijos prizmę.

Prisimenu, Lietuvoje 
gyvendami mes galvojo 
me, kad už Lietuvos ri
bų turi būti daug geriau, 
daug įdomiau: didesnis 
turtingumas, aukštesnė 
kultūra., klęsti žmogaus 
gerbūvis. Buvo lemta, 
kad didelė mūsų tautos 
dalis turėjome palikti 
savo gimtus namus, sa
vo kraštą. Mums teko 
netik pamatyti kito pa
saulio dangaus skliau
tus, gamtos įvairumus, 
bet ir pažinti, patirti ir 
suprasti kitos pasaulio 
dalies žmonių rūpesčius 
gyvenimo būdą, jų links
mybes, vargą ir sielvar
tą, kultūrą ir pažiūras. 
Po tokios patirties pri
simena mūsų tėvų, se
nelių mums paliktas iš
mintingas nurodymas: 
"Ten gera, kur mūsų 
nėra". Neieškok laimės 
kitur — jos nerasi. Ir 
tie mūsų tėvai, seneliai, 
kurie taip pat buvo sve
tur išvykę ir pasaulio 
matė, į išvykstančius iš 
savo krašto svetur lai
mės ieškoti .žiūrėdavo

U R. JUOZAS L. NAVIC-. 
KAS — EKSTRAORDI
NARINIS PROFESORIUS

Bostono Kolegija kovo 1 
d. suteikė dr. Juozui L. Na
vickui ekstraordin arinio 
(Associate) profeso r i a u s 
laipsnį su nuolatinio dėsty
tojo teisėmis. Jam taip pat 
buvo paskirta stipendija 
jau įpusėtam moksliniam 
veikalui užbaigti.

Dr. J. L. Navickas yra 
gimęs Virbalyje, progimna
ziją baigė Kybartuose, o 
gimnaziją — Vokietijoje.

Filosofiją studijavo Lou- 
vaino aukštajame filosofi
jos institute, kurį baigė 
1953 metais. Filosofijos 
daktaro laipsnį gavo Ford- 
hamo universitete 1958 me
tais, parašydamas diserta
ciją "The Morai Philosophy 
of Lossky”. Baigęs studi
jas, dvejus metus dėstė fi
losofiją Kingo kolegijoje, 
Willkes-Barre. 1961 metais 
pradėjo darbą Bostono Ko
legijoje docento teisėmis.

Prof. J. L. Navickis veik
lus ir visuomeniniam gyve
nime. 1963 metais buvo 
Bostono Kultūros Klubo 
pirmininku, tais pat metais 
buvo išrinktas Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos 
Naujosios Anglijos židinio 
pirmininku. .Jis bendradar
biauja Lietuvių Enciklope
dijoje, Drauge, Aiduose ir 
Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos leidiniuose, ku
ri Dr. Juozo L. Navicko 
traktatą "žmogaus esmė 
in.tencionalinių aktų švieso
je", (Roma, 1965) išleido 
atskiru leidiniu.

Filosofinies studijas ang
lų kalba paskelbė šiuose 
moks liniuose žurnaluose: 
B oston (’ollege Studies in 
Philosophy, Darshana In- 
ternational, Internati o n a I 
P h i 1 o s ophical Quart,ėrly. 
Trumpą Dr. .Juozo L. Na
vicko biografiją turi įsidė
jusius šios amerikiečių en
ciklopedijos: Directory of 
American Philosophers, Di
rectory of American Scho- 
lars (vol. IV), Who’s is 
who in American Educa- 
tion, Who’s who in the East.

(U) 

veikiau su gailesčiu, o 
ne pavydu. Ir dabar mū
sų tremties ar išeivijos 
lietuvis, žvelgdamas at-

Dr. L. Kriaučeliūnas

gal į savo kraštą — Lie
tuvą, ją prisimindamas, 
atranda ten daug kilnes
nių ir geresnių savybių 
negu kitur pasaulyje.

Mums jau ne tik nėra 
jokio reikalo gėdintis 
lietuvio vardo ir slaps
tytis po svetimomis pa
vardėmis, o priešingai 
didžiuojamės, kad lietu
viais esame. Kitų kraš
tų pažinimas lietuvio 
nenaikina, o jį tik sus
tiprina. Todėl visai 
suprantama, kad vyres
nioji generacija iš Lie
tuvos lietuvybės išliki

Chicagos neolituanų sueigos, įvykusios kovo 12^ d., prezidiumas: 
pirmininkas Algis Modestavičius ir sekretorė Živilė Keliuotytė.

V. A. Račkausko nuotrauka

Grupė neolituanų, dalyvavusių kovo 12 d. sueigoje Jaunimo Centre V. A. Račkausko nuotrauka

mo reikalą labai stip
riai užakcentuoja ir dėl 
to sielojasi.

Bet ir nereikia pykti, 
jei jaunieji, gimę ir už
augę svetur, šį lietuvy
bės išlaikymo reikalą 
įsivaizduoja ar jos pras
mę kitaip supranta. Tei
singiau būtų manyti, kad 
be proto išvadų, pavyz
džiui: kur blogiau žmo
nės gyvena, kur žmones 
geresni, sveikesni, kur 
moralė aukštesnė ar 
žmogaus laisvė didesnė 
ir t.t. yra dar kiti daly
kai, kitos aplinkybės, 
kurios taip pat skatina 
ir verčia rūpintis savo 
tautiniu išlikimu, yra 
prigimta, natūrali savo 
kraštui meilė, išsiski
riantis sentimentas sa
viesiems, savo bro
liams, noras su jais bū
ti, bendrauti ir bendru 
dvasiniu palikimu dalin
tis. Mūsų jaunoji gene
racija šito dvasinio pa
likimo neturėjo laimės 
pajusti. Tai yra didelė 
spraga. Bet tą spragą 
mes turėtume užpildyti 
sukuriant savą, artimą, 
labai patrauklią atmos
ferą savoje išeivijos 
bendruomenėje. Jaunoji 
generacija turėtų visai 
be jokių abejonių pajus
ti, kad mūsų lietuviško
je bendruomenėje yra 
jos tikrieji namai, ku
riuose ji jaustųsi saugi, 
proteguojama ir laimin
ga. O pajutuši ir supra
tusi lietuviškos bend
ruomenės vertę ir 
reikšmę jau nebenorėtų 
iš jos ištrukti. Čia yra 
pati didžioji problema, 
kurią išspręsti yra vy
resniųjų pareiga ir už
davinys.

III ir IVKr. Donelaičio lituanistinės mokyklos 
giriui, Vasario 16 minėjime išpildo Br. Budriūno "Tėviškėlę”.

skyriaus mokiniai, diriguojant mokytojui K. Skais-
V. Noreikos nuotrauka

Tos problemos nega
lima būtų išspręsti 
einant atskirais keliais, 
vyresnieji sau, o jaunes 
nieji sau. Šiandien tasai 
nutolimas vienų ir antrų 
yra jau toli pažengęs, 
reikia manyti, dėl vy
resniųjų nesugebėjimo 
arba nesupratimo kaip 
tam išsiskyrimui ir nu
tolimui užkirsti kelią. 
Jau pora dvidešimtme
čių, kaip mes, pav. , tu
rime bendruomenės or
ganizacijas. Tose orga
nizacijose veikia beveik 
išskirtinai tik senoji ge
neracija.

Pav. Marąuett Parko 
Apylinkėje metai iš me
tų tie patys vyresni 
žmonės. Tuo tarpu, kai 
bažnyčios lapelius skai
tant ten nuolat užsakai 
ir sutuoktuvės jaunų lie
tuviškų porų. Jie, tie 
jauni žmonės, pilni 
energijos, naujų suma
nymų, idėjų gyvena ša
lia mūsų. Jie ir lietu
vių kalbą valdo: skai
tyti ir rašyti moka ir 
prakalbas bei kalbas 
sakyti sugebėtų. Bet 
kur jie? Bendruome
nės susirinkimuose jų 
vieta rodos turėtų būti. 
Jie neateina. O kad ne
ateina, tai kas kaltas. 
Jei neieškosime bend
ros kalbos, jei mes, vy
resnieji, jų nepritrauk
sime, tai jie ir neateis. 
Jiems yra ir paliks 
svetimas reikalas. Ko
kia gi bendruomenės 
ateitis, jei vyresnieji 
neturime pakaitalo. Mū
sų vyresniųjų pats pir
masis uždavinys jau 
dabar surasti bendrą 
kalbą su jaunaisiais ir 
juos įvesti ir įstatyti 
Lietuvių bendruomenės 
darban.

Tiesa, nemaža dalis 
tų jaunų žmonių daly-

Jaunimas kalba jaunimui. Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos 
Vasario 16 minėjime pagrindinę kalbą pasakė 8 klasės mokinys 
Vytautas Miknaitis. V. Noreikos nuotrauka

Per suruoštą Vasario 16 minėjimą, Kr. Donelaičio lituanistinės 
mokyklos mokiniai pagerbė savo mokytojus B. Vindašienę ir muz. 
J. Zdanių, įteikdami jiems dovanėlę už mokyklai skirtą dainą, 
"Su mokslu į rytojų", kurios žodžius parašė B. Vindašienė, o muziką 
sukūrė muz. J. Zdanius. V. Noreikos nuotrauka

vauja savo organizacijo
se. Daug jų niekur ne
dalyvauja, o dirbti galė
tų ir sugebėtų. Atskiros 
organizacijos be bend

NEOLITUANŲ SUEIGOJE
Kovo 12 d. Chicagoje įvy

kusioje Korp! Neo-Lithua
nia sueigoje filisteris dr. 
Leonas Kraučeliūnas skai
tė įdomią paskaitą "Kokia
me kelyje mes stovime". 
Paskaita buvo išklausyta 
dideliu susidomėjimu.

Po paskaitos vyko disku
sijos, kuriose aktyviai da
lyvavo jaunieji korporantai.

Filisteris inž. Jonas Jur
kūnas referavo apie suma
nymą Chicagoje įsigyti 
Tautinius namus. Po ilges
nio pasitarimo, visi nuošir
džiai pasisakė, kad tokių 
namų įsigyjimas yra reika
lingas ir Korp! Neo-Lithua
nia tam reikalui paskyrė 
1000 dolerių. Po to eilė 
korporantų namų pirkimui 
paskyrė tūkstantines, o 
šimtininkų skaičius buvo 
nelauktai didelis. Ypatingai 
džiugu, kad ir jaunieji'filis- 

ros jungties - bendruo
menės, yra dideliam 
pavojuje greičiau išnyk
ti.

(Nukelta į 6 psl.)

teriai bei senjorai tam rei
kalui paaukojo šimtines. Į 
namų pirkimo direktorių ta
rybą iš neolithuanų tarpo 
buvo išrinkti: inž. Algis 
Modestavičius ir Mečys 
Šimkus.

Sueigą gražiu, prasmin
gu žodžiu atidarė pirminin
ko pareigas einanti filija 
Liucija Virpšaitė, pakvies- 
dama prezidiumo pirminin
ku filisterį inž. Algį Modes- 
tavįčių ir sekretorium — 
Živilę Keliuotytę« Pirminin
kas sueigą pravedė gyvai ir 
įdomiai. Perskaičius pra
ėjusios sueigos protokolą, 
kurį parašė filija Rūta Moc
kutė, -susirinkimas -pareiškė 
padėką, nes iš vaizdžiai pa
rašyto protokolo nebuvu
sieji anoje sueigoje susida
rė labai gyvą vaizdą, kas 
buvo svarstyta ir nutarta.

fvk)
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Kokiami kelyje
(Atkelta iš 5 psl.)

Džiugu, kad neoli- 
tuanai stovi lietuviško 
jaunimo pirmose greto
se. Jie duoda toną. Lau
kiame, kad jaunoji neo- 
lituanija gyvai ir ener
gingai parems lietuvių 
bendruomenę savo jau
nomis jėgomis.

Dirbti ir kovoti dėl 
lietuvybės išlikimo nė
ra vien tik gelbėti se
nųjų sentimentą ar gel
bėti savo nelaimėn pa
tekusį kraštą Lietuvą. 
Šis darbas suteikia į- 
vairių progų ir savo pa- 
.čių asmenybę lavinti, 
tobulinti ir kurti sau 
perspektyvas ateities 
rimtiems ir visai visuo
menei, gal net visai 
žmonijai, naudingiems 
darbams. Lietuviškas 
visuomeninis bei kultū
rinis darbas gali būti 
gera mokykla ir geru 
prieangiu ateities kar
jerai. Be praktiško pa
tyrimo, be pripažinto ta
lento ar darbu iškovo
to išsilavinimo ir suge
bėjimų sunku, beveik 
neįmanoma, prasimušti 
į amerikonų spaudą, 
dailę literatūrą ir kito
kias kultūrines sritis. 
Tuo tarpu lietuvių spau
da, laikraščiai, žurna
lai laukia talkos, laukia 
bendradarbių. Kodėl ne
bandyti kiekvienam ra
šyti, reikšti savo min
tis įvairiais krausimais. 
Lietuvių jaunime pilna 
jaunos, šviežios, naujos 
minties. Prityrę redak
toriai, vyresnieji žur
nalistai su džiaugsmu 
pataisytų, patirtų į ką 
daugiau kreipti dėmesio, 
ko vengti. Daugumas 
jaunųjų lietuviukų tikrai 
galėtų išsilavinti ir iš
augti stipriais žurnalis
tais, įgavę patyrimo ir 
gerai valdydami kitą 
kalbą, pav. anglų, leng
vai būtų priimti ir kito 
krašto spaudos.

Lietuvių jaunimas 
būtinai privalo išnaudoti 
vyresniųjų patyrimą, ta
lentus, žinias iki pasku
tinio lašo. To dvasinio 
turto lietuviškoji išeivi
ja, daugumoje išsimoks
linę inteligentai, apsčiai 
turi ir su džiaugsmu juo 
dalinasi ir savo jaunie
siems perduotų. Vyres
niųjų jėgos silpnėja ne 
nuo nuovargio ar persi- 
dirbimo fabrikuose ar 
įstaigoje, kiek nuo to, 
kad jie mato savo vai
kus, savo jaunąją gene
raciją abejingą ir nesi- 
dominčia jų dvasinio 
turto perėmimu. Jie 
mato, kad jaunoji gene
racija, pagauta laiko 
dvasios, linkusi į opor
tunizmą, lengvą gyveni
mą. Lengvas gyvenimas 
neišugdys darbininkų ir

stovime?
kovotųjų ne tik dėl lie
tuvybės, bet ir dėl jų 
pačių asmeninio iškili
mo. Tik iškilę kultūri
niai aukščiau mus su- • 
pančios aplinkumos, ap
ginsime lietuvybę, ne
iškriksime ir nesutirp
sime tos bedvasės ap
linkumos katile ...

Gaunasi įspūdis, kad 
jaunieji, jei veikia, tai 
daugiau vyresniųjų ra
ginami ar net stumia
mi. Raginimai nusibos
ta. Jaunieji patys be ra
ginimų turėtų imtis ini
ciatyvos visoms veiki
mo sritims: lietuviško 
visuomeninio bei kultū
rinio veikimo. Būtų di
delė klaida, gal jau to
kia klaida dabar junta
ma, jei toji jaunosios 
generacijos dalis, kuri 
dar gerai valdo lietuvių 
kalbą, į visuomenės 
veiklą neįsijungtų viso
je plotmėje. Tai yra lie
tuvybės išlikimui, ka
dangi jaunoji generaci
ja dabar jau studentija 
lietuvių kalbos neapval- 
do taip laisvai, kad be 
baimės ir abejojimo bū
tų galima tikėtis jog ji 
bus pajėgi tęsti lietu
vybės darbą ateičiai. 
Juos priauginti yra tei
giamas ir teisingai 
suprastas reikalas tų 
mokyklų ( kurios moky
tojais kviečiasi žmones 
jaunosios kartos. La
biau subrendę turėtų 
mokyti, duoti gerą pa
siaukojimo ir darbo pa
vyzdį dar jaunesniems.

Tuo būtų išvystytas 
natūralūs bendruomeni
nis augimas. Vyresnieji 
būtų patarėjais ir jų tal
kininkais, ne vadovais 
ir nurodinėtojais.

Perleisti veikimo ini
ciatyvą jaunimui. Reikė
tų manyti, kad jauni 
žmonės daugiau įtakos 
turi jaunimui, nei senie
ji. Viltis nėra žuvusi. 
Praeitas Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongre
sas daug ką pasako. Jis 
į mūsų beveik beviltiš
kas stebėjimo ir lauki
mo dienas įnešė daug 
šviesos, pasitikėjimo ir 
vilties. Visus to kongre
so trūkumus nustelbia 
vienas neginčytinas fak
tas, kad lietuvių jauni
mas svetimų įtakų lau
žomas, svetimos aplin
kos formuojamas, lie
tuvybei gyvas ir jautrus. 
Tamprus tautinis ryšys, 
giminystės — brolystės 
kraujo ryšys. Mūsų jau
nimas jame gyvena ir 
didžiuojasi. Tai ir yra 
pats pagrindas, ant ku
rio turi išaugti tvirtas 
ir galingas, visokias 
kliūtis ir audras atlai
kantis mūsų išeivijos 
tautinis rūmas. Kai lie
tuvis su lietuviu jaučia

si kaip savo šeimoje, 
kur vienas kitą gerbia, 
gelbsti, gina, vienas ki
to ieško ir atranda, tai 
dar nėra nei vėlu, nei 
beviltiška imtis darbo. 
Tik tasai darbas turi bū
ti atsargus, nuoširdus, 
tikrai keliantis, o ne nai
kinantis. Mums vyres
niesiems reikia be pyk
čio, o tik su padėka pri
imti jaunųjų priekaištus, 
kurie didžia dalimi yra 
teisingi, tikri, nors ir 
skaudūs. Tų priekaištų 
yra nemažai: girdėtų ir 
dar neišgirstų. Ar ne 
tiesa, kad mes vyres
nieji, užuot veikę vie
ningai, sistemingai vie
ni kitus paremdami, e- 
same susiskaldę tiek, 
kad net mažose darbo 
celėse baksnojamės al
kūnėmis, stumdomės ir 
nesutariame lyg kuo ne
pasidalindami. Susiskal
dymas labai net perdaug 
jau aiškiai matomas, o 
jo prasmės niekas net 
nebando aiškinti. Neban
do, kadangi niekas to 
pateisinti negali ir ne
galės.

Grupinės nesantaikos 
yra skaudi yda, nuo ku
rios ir mes niekaip ne
galime išilaisvinti, ne
žiūrint to, kad mūsų 
himnas mums visai aiš
kiai primena, kreipiasi 
į mūsų sąžinę , į mūsų 
širdį: "Vardan tos Lie
tuvos, vienybė težydi"... 
Šituo atveju, mūsų jau
nieji yra teisingame ke
lyje. Jie nejaučia vieni 
kitiems neapykantos.

Neolituanai, skautai, 
ateitininkai ir kiti gra
žiai bendradarbiauja, 
susiderina. Jie geriau 
jaučia ir supranta, kad 
organizacijos yra ne 
tam, kad viena kitos ne
kęstų ir niekintų, o kad 
skirtingais veiklos ir 
idėjų keliais bendrą lie
tuvybės darbą padarytų 
įvairiu, jaukiu, ir 
patraukliu. Norėtųsi, 
kad jaunoji Neolituania, 
dabar stovėdama lietu
vių jaunimo kultūrinės 
ir visuomeninės veiklos 
priešakyje, dar labiau, 
intensyviau vystytų tar
pusavio bendradarbiavi
mo praktiką, ugdytų 
bendradarbiavimo, gra
žaus tarporganizacinio 
sugyvenimo dvasią.

Čia gali būti įvairūs 
būdai tokiam bendradar
biavimui reikštis: įvai
rios varžybos ne tik 
sporte, o taip pat me
ne, literatūroje, visuo
meniniame veikime. 
Pasinaudoti lietuviška 
televizija surengiant 
kultūrinius ar visuome
niniais klausimais pasi
kalbėjimus — simpo
ziumus ir kt. Reikėtų 
visą lietuvišką jaunimą 
įtraukti į organizacijas.

Atsiskyrėliai grei
čiau nutausta ir duoda 
blogą pavyzdį kitiems. 

Todėl susipratusio lie
tuviško jaunimo būtų pa
reiga vykdyti šitą lie
tuviško apaštalavimo 
darbą. Tenelieka nei 
vieno lietuviuko, kuris 
nebūtų įjungtas į lietu
viško jaunimo organiza
cijas.

Pačiose organizaci
jose turėtume ieškoti 
naujų būdų bei metodų 
veikloje. Paprastai esa
me labai konservatyvūs. 
Kai vieną kartą koks 
nors būdas yra priima
mas, tai jis nekeičiamas, 
nors būtų daug geresnių 
kelių tam pačiam tikslui 
atsiekti. Pavyzdžiui, lė
šų sutelkimui yra įpras
ta siuntinėti laiškus su' 
vokeliais. Labai dažnai 
į juos net neatsakoma. 
O jei kas pasiunčia, tai 
labai mažą auką, kad 
tik pareiga būtų atlikta. 
Visai kitas efektas gau
namas, kai kontaktuoja
ma asmeniškai ir ypač 
kai renka aukas jauni 
žmonės jaunimo reika
lams. Kodėl tokio darbo 
neišdalinti daugeliui as
menų. Rezultatas būtų 
kelis kartus geresnis, 
o darbas išskirstytas 
per daugelį žmonių ne
sunkiai įvykdomas.

Peržiūrėdami savo 
veiklos trafaretą daug 
ką atrastume reikalinga 
pakeisti. Vadovaudama
sis pasiūlyta mintimi, 
kur mes stovime ir ką 
turėtume daryti, bandy
čiau suvesti savo nuo
monę į sekančius punk
tus:

1. Vyresniesiems rei
kia siekti bendros koor
dinuotos veiklos bend
ruomenėje ir politikoje, 
krašto vadavimo veiks
nių gyvos ir darnios ko
ordinacijos. Darant ko
kius bendros reikšmės 
žygius, reikalingas vi
suotinis pasitarimas, 
nutarimas, pritarimas. 
Prisimintina rengtas 
žygis į Jungtines Tau
tas. Gera mintis ir ne
blogai pavyko, o kiek 
priekaištų ir kritikos. 
Priekaištai ir žygio nu
vertinimas entuziazmo 
nekelia ir kenkia bend
rai veikimo nuotaikai.

2. Vyresnieji veikia 
bendrai siekdami i 
bendruomenės ir kitas 
visuomenines ar kultū
rines organizacijas įs
tatyti jaunus žmones.

3. Minėjimus leisti 
pravesti jauniesiems, 
kviečiant i š anksto 
pasiruošti prityrusių 
asmenų priežiūroj. Va
dovybėse leisti pasi
reikšti platesnei ma
sei asmenų tikslu leisti 
lavintis visuomeninėje 
veikloje.

4. Žadinti visokerio
pas kūrybines jaunimo 
pastangas rašyti į spau
dą, beletristiką ir t.t.

5. Skatinti jaunimo 
suvažiavimus, stovyk

las ir išvykas į kitus 
kraštus, remti tarp at
skirų kraštų lietuvišką 
jaunimo bendravimą. 
Tas skatina vertinti ir 
išmokti lietuvių kalbą ir 
kelti visuotinio bendra
darbiavimo ir jungties 
dvasią.

6. Organizuoti i r 
remti šalpos fondus ga
biesiems ir neturtingie
siems eiti mokslą

7. Rengti jaunųjų su 
vyresniaisiais bendras 
diskusijas, simpoziu
mus veiklos klausimais 
viešuose susirinkimuo
se, televizijoje. Trans
liuoti per radiją plokš
teles. Visuomenė turi 
aiškiau matyti kur yra 
spragos ir visa visuo
menė įsijungtų tas spra
gas pašalinti.

8. Klaidinga tiems pa
tiems asmenims pasi
likti visuomeninės veik
los pozicijose daug ka
dencijų, lyg jie būtų ne
pakeičiami. Patyrimas 
parodė, kad asmenys 
garbingi ir sugebą dirb- 
t i visuomeninį darbą 
per ilgesnį laiką nusi
bosta ir jų autoritetas 
krinta. Leisti daugiau 
ir vis naujiems asme
nims pakeisti dirbančius, 
o patyrimo turį vetera
nai turėtų nuoširdžiai jų 
darbą paremti, kur rei
kia patardami ir patal
kininkaudami. Yra jau 
prigijusi pas mus gal ir 
teisinga pastaba: dirba 
tik pirmininkas. Jei ne 
pirmininkas, tai ir ne
dirba. Dar blogiau prie
varta pakeistas toks as
muo tik priekaištauja, 
kritikuoja ir nieko ge
ro kito darbuose ne
randa. Mes turėtume la
biau, džiaugtis, jei dau
giau atsiranda asmenų 
sugebančių ir pajėgių 
dirbti.

9. Veikime pasiduoti 
daugumos nutarimams. 
Išsiskiriant nuomonėje 
ir mes jau išsiskiriame 
ir daugumos neparemia- 
me. Tas veda prie to: 
"Kas galva, tai ir razu- 
mas"... galvoja atskirai 
ir veikia atskirai. O tai 
jau susiskaldymo ir su
irimo žymė.

10. Būtinas solidaru
mas ir atsakomybė už 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, dū
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS i USSR.<.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yri. gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir* nemokamų katalogų kreipkitės-j visus 
musų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• GHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 964 Litertiry Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich.— 7300 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVTNGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
< YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic «lvd.

Tel. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street_____ PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 31-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC, JST. J. — 176 Market Street_______ GR 2-6387
• PHILADELPHIA Pa.19122 1214 N. 5th Sr. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St......____PL 6-6766
• WORCESTERf Mass. — 169 Millbury Street SW 8-2868

kitus. Didelė visuome
niškumo stoka, kai dir
ba toje pačioje valdybo
je asmenys išeina vieni 
prieš kitus. Meta vieni 
kitiems kaltę dėl darbo, 
o gal dar labiau, vienas 
džiaugiasi, kai kitas pa
daro klaidų, mažiau su
geba ar mažiau jam dar
bas vyksta.

11. Peržiūrėti veikimo 
praktiką, dažnai nusis
tovėjusią tradicijomis, 
bet jau netinkančią iš
eivijos bendruomenėje.

Turime geros valios 
ir ryžto, jaunatviškos 
dvasios ir energijos, 
turime ir meilės lietu
viui savo broliui. Nuga
lėsime visas kliūtis ir 
lietuvybė tikrai žydės.

VOCATIONAL GUIDE

By caring

SEEING 
LOVING AND 

SERVING

CHRIST
in the 

HOMELESS 
and 

HELPLESS 
for the aged 

and
by mothering neglected children 
SISTERS OF THE DIVINE 

HEART OF JESUS 
Write to the

PROVINCIAL MOTHERHOUSE 
nearest you

10341 Manchester Rd.
St. Louis, Mo. 63122

S C H O O L S

SACRED HEART
ANDOVER, MASS.

Resident school for boys in 
GRADES 4—8

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart-:

Modern Fireproof Building 
—Large Campus.

(28-42)

HELP WANTED MALĖ

WANTED EXPER1ENCED 
MACHINE REPAIRMEN 

Steady work for qualified men. Days 
only, 53 hrs. week.

Apply in Person
CORBAN SCRAPING & MACH1NERY 
8905 Dickens Cleveland, Ohio

216 — 721-3737
(32-39)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. brandy .... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey ........................ 5th — $3.19
3. Cointreau Liąueur & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp.............. Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine .......  5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany ...........................5th — $0.98

7. Imported.5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

Be ta, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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HELI* WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

• Lietuvių Studentų Są
junga kviečia visus studen
tus į Kun. Beggiani paskai
tą. "Morality, L.S.D., God is 
Dead”. Po paskaitos disku
sijos. Čiurlionio ansamblio 
namuose, balandžio 1 d., 7 
vai. vakare.

Velykų dieną ruošiami 
jaunimo šokiai, j kuriuos 
kviečiamas ir kitų miestų 
jaunimas. Kaina $1.50 stu
dentams ir $2.00 kitiems. 
Šokiai įvyks kovo 26 Čiur
lionio ansamblio namuose, 
8 vai. vak.

• Akad. Skautų Sąjūdžio 
Clevelando skyriaus filmų 
vakaras įvyko kovo 11 d.

Čiurlionio ansamblio na
muose. Clevelandiečiai Ire
na ir Stasys Paulauskai 
pernai aplankė Vilnių ir 
Lenkiją. Vaikščiuodami po 
Vilnių be oficialaus palydo
vo (bet slaptai sekami — 
kas matoma filme), parsi
vežė įdomių vaizdų pynę. 
Filme matomas dar labiau 
pasenusis Vilniaus veidas, 
skurdo prislėgti žmonės, 
nejaukūs tarybiniai pasta
tai...

Antrajame filme parody
ta Lenkijos krikščionybės 
1000 m. sukakties minėji
mas, kuris sutraukė milijo
ninės maldininkų minias. 
Įdomus epizodas yra Pau
lauskų kelionė į Zakopanę ir 
Aukštųjų Tatrų kalnus. 
Filmus aiškino Irena Pau
lauskienė. Į vakarą, kurį 
atidarė fil. A. Juodikis, at
silankė virš šimtas cleve- 
landiečių. Akademikės 
skautės visus pavaišino ka
va ir kepiniais.

(gi)

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė "Grandinėlė", vadovaujama Liudo Sagio, 
paruošė naujų tautinių šokių programą, kurios premjera įvyks Clevelande balandžio 1 d. Programos 
pobūdis — nenutrūkstanti šokių pynė, išpildoma keturiasdešimt šokėjų, palydint 5 žmonių orkestrui.

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
ASS Clevelando skyriaus surengtame filmų vakare grupė svečių.

Stovi iš kairės: lenkų atstovas H. Lapczynski, B. Juodikienė, Irena 
ir Stasys Paulauskai, A. Juodikis, dr. G. ir dr. S. Matai.

V. Bacevičiaus nuotrauka

RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
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.

11 11

WANTED
TRANSMISSION 

SPECIALIST
Above average pay for right 
man. Many fringe benefits, 
Blue Cross, paid vacation, 
profit sharing, no Saturday 

xwork. Call...
Hank Bokman Olds

716 — 823-2030

INDIANA OPPORTUNITY!
O. J. SHOEMAKER CO., INC.

SOUTH BEND, INDIANA

CHIEF ENGINEER 
(MECHANICAL)

Exper. in design of commercial heat- 
ing and air conditioning systems, 
build, develop and direct engineering 
dept.

Generous salary commensurate with 
individual qualifications—

SEND RESUMES TO:

O. J. SHOEMAKER CO., INC.
BOX 418

SOUTH BEND, INDIANA
(32-38)

HELP WANTED FEMALE
PUBLIC HEALTH NURSE -Imniedi- 

ate opening for staff nurse in a 
sniall expanding public health 
agency in a scenic area near a 
cultural-educational center. Mušt 
meet minimam public health nurs
ing certification requirenients. Sa
lary commensurate with education 
and experience. Apply Public 
Health Nursing Office, Monroe 
County Courthouse, Sparta, Wisc.

(30-36)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LIETUVIU TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
PLOKŠTELE, 

išleista Kultūros Fondo, įgrota Stutt- 
garto simfoninio orkestro, dirig. D. LA
PINSKUI, jau gaunama Dirvoje.

Kaina — Hi-Fi — $4.50 
Stereo — $5.00

Užsisakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto 
išlaidoms.

ATGIMUSI GRANDINĖLĖ

"Grandinėlė”, Liudo 
Sagio sukurta šokių gru
pė, buvo prieš kelis me
tus pagarsėjusi visoj 
Amerikoj. Kai šios gru
pės šokėjai išsiskirstė, 
daugelis laukė kas ateis 
jų vietoj ir perims jų 
vardą.

Tuo tarpu buvo įkurta 
tautinių šokių grupė 
prie Vysk. Valančiaus 
mokyklos. Ta grupė jau 
spėjo pasirodyti įvai - 
riuose lietuvių parengi
muose, pas amerikie
čius ir New Yorke Pa
saulinėj Mugėje. Ši tau
tinių šokių grupė, jos 
vadovo L. Sagio pastan
gų dėka, padarė didelę 
pažangą ir vėliau buvo 
pakviesta išpildyti prog
ramą Jaunimo Kongreso 
metu Chicagoje. L, 
Sagys šią grupę išmo
kino netiktai šokt, bet 
ir prisiimt atsakomybę 
už grupės drausmę, pa
žangą ir sugyvenimą. 
Gal todėl šokėjai atlieka 
savo pareigas geroje 
nuotaikoje ir su en
tuziazmu.

Šiuo laiku susidarė di
delė grupė jaunimo, ku
ri repetuoja 6 - ■ 8 va
landas į savaitę ir į- 
temptai ruošiasi naujai 
programai, kurią pirmą 
kartą Clevelando visuo
menė matys Vysk. Va
lančiaus Mokyklos ba
liuje, bai. 1 d. Šokėjai 
parodys Clevelande dar 
nematytą tautinių šokių 
interpretaciją.

Taip atgimė "Grandi
nėlė”, kuri pasižada ne
apleist pradėtą pastangą 
ir savo darbu siekti nau
jų laimėjimų šioje jau
nimui įdomioje kultūri
nio darbo srityje, (d.č.)

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

GREETINGS and
BEST W1SHES

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 lašt 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

e»tL
OUALITY 
BEVERAGES

into 
your kome.

•T’» $0# TO BE GOOD

MARVEL
BEVERAGE CO.

•915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

GREETINGS and BEST WTSHES

JOHNNY’S AUTOMATIC 
TANSMISSION

FINANCING, FULL GUARANTEE 

626 East 152nd St. 851-7333

GREETINGS and BEST WISHES

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32nd St. OL 1-6300

GREETINGS and BEST VV1SHES

BILL'S SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 39th YEAR
Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BESI WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1967 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

GREETING and BEST WISHES

GOTHAM STAPLE CO.

3335 East 9 3rd Street
341-7 14 4

GREETINGS and BEST W1SHES 
Fairport Bakery Ine.

DIETITIC KUCHENS, CARES and COOKIES
2 09 6 SOUTH TAYLOR Rd. Tel. 321-9874

GREETINGS and BEST WISHES

MICHELEE CLEANERS

5357 Mavfield Rd. HI 2-2505
6228 Mavfield Rd. HI 2-2121
5108 Wilson Mills 449-5500

GREETINGS and BEST WISHES

PAPP'S BODY SHOP 
(BiH)

21100 St. Clair Avė. 481-4333
Euclid 17 ,Ohio



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DR. J. K. VALIŪNAS 
ŠVEICARIJOJE

Vliko pirmininkas Dr. J. 
K. Valiūnas lankėsi š. m. 
kovo mėn. pirmojoje pusėje 
Berne ir matėsi su pasiun
tinybės patarėju Dr. A. 
Geručiu, su kuriuo tarėsi 
aktualiais Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo rei
kalais.

Dr. Valiūnas leidžia šiuo 
metu Šveicarijoje atosto
gas. o balandžio pradžioje 
vyksta j Romą, kur pasi
matys su Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos šefu mi- 
nisteriu S. Lozoraičiu.

Vasario 16 d. minėjimo 
proga Berne memuarų rei
kalais lankėsi Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirmininkas 
p. Erdmonas Simonaitis. 
N e p riklausomybės sukak
ties minėjime p. Simonaitis 
laikė paskaitą, kuri daly
viams paliko gilų įspūdį.

Didžiausią tiražą Švei
carijoje turįs savaitraštis 
’Die Veltwoche” kovo 10 
d. pradėjo spausdinti nese
niai mirusiojo vokiečių ra
šytojo Johannes Bobrows- 
kio romaną ”Litauische 
Claviere”, kuriame vaizduo
jamas rašytojo Kristijono 
Donelaičio gyvenimas.

Visuose šveicarų laikraš
čių pardavinėjimo kioskuo
se per vieną savaitgalį bu
vo iškabintas plakatas, ku
ris stambiomis raidėmis 
skelbė, kad ”Weltwoche” 
pradėjo spausdinti romaną 
"Litauische Claviere”.

• Bell Telephone Houi 
per NBC-TV kovo 26 d. ruo
šia pirmą kartą specialiai 
Velykoms žinomą religinį 
kūrinį — garsiąją Haende- 
lio Messiah, televizuotą iš 
prie Denverio esamamo Red 
Rock 10,000 vietų vasaros

amfiteatro. Šio pastatymo 
dalyviai: garsus Mormon 
Tabernacle 325 asmenų cho
ras iš Salt Lake City 
(Utah), kurio chormeiste
ris yra dr. Richard Candie, 
3 solistai: Phyllis Curtin 
Metropolitan opera, Kana
dos contralto Maureen For- 
rester ir anglų tenoras Ri
chard Lęwis.

D. Voorhees diriguoja 
The Bell Telephone orkes
trą, papildyta Denver Sym- 
phony nariais, šiame pasta
tyme simfonijos narių tar
pe dalyvavo ir mūsų čelis- 
tas Mykolas Saulius.

• Lidija Tallat-Kelpšienė 
atvyko iš Lietuvos pas savo 
vaikus: dukterį Dr. Ireną 
Giedrikienę ir sūnų agr. 
Tadą Tallat-Kelpšą. Apsi
stojo pas Ireną ir Stasį 
Giedrikus, 11-So. Kingman 
Rd., So. Orange, New Jer- 
sey.

t Velykų švenčių proga 
Dirva nepasirodys savo pir
madienio, kovo 27 d., laida 
Sekanti po švenčių Dirvos 
laida, trečiadienį, kovo 29, 
išeis 8 psl., vietoj normaliai 
tą dieną leidžiamų 6 psl.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj, 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė, 
Chicago, Illinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 .ir 5-8.

LOS ANGELES

PENKI STULPAI 
TURGAUS AIKŠTĖJE

Kas nežino dramatur
go Algirdo Landsbergio 
ir jo garsiųjų "Penkių 
stulpų turgaus aikštė
je”? Tai premijuotas 
veikalas, daug kartų ro
dytas lietuvių ir ameri
kiečių b e i kanadiečių 
scenose, įvairiai ko
mentuotas ir komentuo
jamas. Los Angelėje šį 
retą veikalą bus galima 
pamatyti Šv. Kazimiero 
Parapijos salėje balan
džio 15 d., šeštadienį, 
7 v. 30 min. vakare.

Dramos Sambūris, re
žisuojant Dalilai 
Mackialienei, ryžosi tą 
sudėtingą įdėjomis ir 
mūsų tautai aktualų vei
kalą parodyti ryškiau
siai, kiek jų jėgos ir vai
dybinė patirtis leidžia. 
Spektakly, gal būt, daly
vaus ir pats autorius 
A. Landsbergis.

"Penkis stulpus” pa
rodys šie losangeliečiai 
aktoriai: V. Dovydaitis 
— partizanų vado rolė
je, M. Prišmantas — 
partizano, D. Baraus
kaitė — Genės, parti
zanų ryšininkės rolėje, 
J. Janušauskas — tardy
toja, Genės motina bus 
retai matoma O. Nau- 
džiuvienė, D. Vebeliū- 
naltė — pirmininkė,

Detroite Kaziuko mugę atidarė LB apyl. pirm. inž. J. Urbonas, šalia jo stovi Ž. Zaparackaitė ir 
tuntininkai J. Pečiūrienė ir C. Anužis. J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT

” AUŠRA” GRĮŽTA
Detroito "Aušros” Litu

anistinė Mokykla po Vely
kų atostogų balandžio mėn. 
8 d. grįžta ir pradeda darbą 
gražiosiose E. Earhart rū
mų patalpose.

SUDARYTA RINKIMŲ 
KOMISIJA

Š. m. gegužės mėn. 6 ir 
7 d. įvyksta V-sios ALB 
Tarybos rinkimai. Detroito 
apylinkės rinkimų komisija 
jau sudaryta ir pasiskirstė 
pareigomis taip: P. Griške- 
lis — pirm., inž. Č. Staniu
lis — sekretorius, J. Asmi- 
nas, A. Kasputis ir A. Paš- 
kus — nariai.

veikale dalyvauja ir V. Komisijos adresas: 21100 
Sakalauskas, Vygantas Fairview Dr., Dearborn 
Narbutas bei kiti. Deko- Hts., Mich. 48127.

Grupė detroitiečią besivaišinančią skautą Kaziuko mugėje. Sėdi 
iš kairės: J. Atkočaitis, A. Petrauskas su žmona, inž. J. Urbonas, 
A. Šileika su žmona, inž. J. Gaižutis ir stalo šeimininkė skautė 
A. Banionytė. K. Sragausko nuotrauka

to

Velykinis koncertas Denverio Red Rock amfiteatre.

racijas paruoš nuolati
nis Sambūrio dekorato
rius — dail. A. Žaliū- 
nas.

D. Mackialienė, reži
sierė, jau šiai kolonijai 
pažįstama, kaip išradin
ga ieškotoja naujų temų 
ir formų, kaip nuoširdi 
siekėja meno kibirkštė
lių. Ji ir pedagogė: su
geba prisitraukti vis 
jaunesnių vaidintojų ir 
juos išlaikyti lietuvių 
kalbos ir teatro meilės 
sferose. A D

K. Jurgutis

VELYKOS 
STUDENTAMS!

Velykiniai šokiai! Bus ir 
kiškiukų, ir margučių ir 
velykinio džiaugsmo! De
troito Akademikių Skaučių 
Draugovė ketina pravesti 
įvairius žaidimus tarp aka
demikų ir ateitininkų, pa
žiūrėti, kas gali smarkiau 
ritinti kiaušinius.

Bus įdomu! Pasimatysi
me Lietuvių Namuose, 8 
vai. vakare, Velykų dieną.

(Sk.)

NAUJOS, {DOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. Šliogeris — A. Smetona — žmogus ir 

valstybininkas .......... $2.00
P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS — kietais 

viršeliais .................................................$3.75
A. Baronas — TREČIOJI MOTERIS ....................... $2.50
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3.00 —
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .............................................$3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles:
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINAS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00
St. Baro — Operų arijos. Stereo — $7.00, — Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ....................................... $5.00

Mielam mūsų bičiuliui

K. MARCINKEVIČIUI,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiš

kia

M. ir J. Švarcai

Mųsų mielą prietelių

K, MARCINKEVIČIŲ,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, giliai užjaučia ir kar

tu liūdi

Giedraičių šeima

Floridos lietuviai Vasario 19 Miami minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo sukaktį. Meninę programą atliko J. Jazbutienės 
(antroji iš kairės) tautinių šokią mokinių grupė.

V. A. Račkausko nuotrauka

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SEftVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Losangeliečiai A. Skirius, K. Liaudanskas, dr. P. Pamataitis, J. Petrauskas, dr. J. Jurkūnas, A. 
Kulnys, J. Kojelis, E. Arbas ir L. Valiukas, sudarą Rezoliucijoms Remti Komitetą, stengiasi savo 
veiklą dar labiau suaktyvinti, kad Lietuvos byla būtą iškelta Jungtinėse Tautose. L. Kančausko nuotr

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.
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