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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RESPUBLIKONŲ TARPE
VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRINĖTOJAI TEI
GIA, KAD RESPUBLIKONŲ KANDIDATAS GA
LĖTŲ LAIMĖTI PREZIDENTO RINKIMUS. — 
RESPUBLIKONAI TAČIAU TURĖTŲ IŠSTATY
TI TOKIĄ KANDIDATŲ PORĄ, KURI BUTŲ 

LABAI PATRAUKLI ARBA ... NIXONĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Pagal paskutinius vie
šosios nuomonės tyrinė
tojų duomenis, Johnsono 
prezidentavimu yra pa
tenkinti tik 38% ameri
kiečių. Todėl, nepaisant 
fakto, kad 42% rinkikų sa 
ve skaito demokratais, 
31% nepriklausomais ir 
tik 27% respublikonais, 
yra daug galimybių, kad 
respublikonų kandidatai, 
jei neatsitiks koks ste
buklas, turėtų laimėti 
rinkimus.

Žinia, kandidatai — 
prezidento ir viceprezi
dento postams — turė
tų būti patrauklūs ir po
puliarūs. Geriausia to
kia pora, kurią turėtų iš
rinkti Miami Beach rug
piūčio 5 d. prasidedanti 
respublikonų konvenci
ja, būtų New Yorko gu
bernatorius Rockefelle- 
ris ir Californijos gu
bernatorius Reaganas. 
Pirmasis yra populiarus 
daugiau kairiųjų - libe
ralų respublikonų tarpe, 
antrasis dešiniųjų — kon
servatorių. Nė vienas jų 
savo kandidatūros kol 
kas nestato ir neaiškina, 
kad jie nėra kandidatai, 
tačiau juokaujama, kad 
”the only eure for pre- 
sidentitis i s embalming 
fluid", atseit, tik kars
tas gali pagydyti nuo no
ro būti prezidentu. To
dėl nežiūrint visų pažiū
rų skirtumo tarp abiejų 
kandidatų, "jų ’suporta- 
vimas', nors ir 'sunkus, 
tačiau nėra visai išskir
tinas. Beje, abu kandi
datai yra panašūs tuo, 

DARBO DIENAS MAŽINA, BET
APIMTIS LIEKA TA PATI • ••

Penkių darbo dienų sa
vaitė šiuo metu yra vie
nas iš jauniausių bolše
vikinės propagandos žir
gelių, kuriais jinai joja 
savo įtikinėjimuose apie 
"darbo žmonių gerovės 
kėlimą". Stengiasi su
daryti įspūdį, kad bolše
vikinė valdžia (po 50 
metų pastangų!) neva pir
moji pasaulyje suteikian. melžėjomis, esą, nebū
ti dirbantiesiems tokį gy
venimo palengvinimą...

Iš tikrųjų, tačiau, 
Kremliaus valdovams ne
pavyko nuslėpti nuo pa
valdinių, kad tas paleng
vinimas daugelyje vadi
namųjų kapitalistinių 
kraštų . jau seniai įgy
vendinta kasdienybė. 
Tas privertė ir juos pa
našiai daryti. Betgi vie
nu požiūriu jie iš tiesų 
pasišovė "pralenkti ka
pitalizmą"*: penkių darbo 
dienų savaitę jie lengva 
ranka "įveda" ir žemės 
ūkio darbininkams. Tiks 
liau — leidžia že
mės ūkio darbų adminis
tratoriams patiems tą

kad yra persiskyrę ir 
vėl vedę — tokio kandi
dato iki šiol nė viena par
tija neturėjo, tačiau pa
žiūrom smarkiai pakitus 
nemanoma, kad tai būtų 
didelė kliūtis, nepaisant 
fakto, kad moterų rinkikų 
bus keturiais milijonais 
daugiau negu vyrų.

Kol tačiau abiem vy
ram bus rasta bend
ra platforma ir bendri 
interesai, rimčiausiu
kandidatu laikytinas Ri
chardas Nixonas. Pagal 
paskutinius viešosios 
nuomonės tyrinėjimus 
jis galėtų nugalėti pre
zidentą Johnsoną ir yra 
priimtinas tiek kairiam 
tiek dešiniam respubli
konų sparnui, nors ir ne
turi juose labai didelių 
gerbėjų. Susivienyti abu 
sparnus verčia faktas, 
kad per ateinančius rin
kimus respublikonai turi 
galimybę juos laimėti, 
kurios jie neturėjo 1964 
metais. Turint tokią ga
limybę galvoje, lengviau 
susitarti dėl kandidato, 
negu neturint -- tada 
lengviau kalbėti apie 
aukštus principus, da
bar reikia praktiškai pa
daryti viską, kad gavus 
galimai daugiau rinkikų.

Reikia neužmiršti, 
kad iki rinkimų turime 
metus, per kuriuos daug 
kas gali pasikeisti, bet 
norį laimėti kandidatai 
turi skaitytis su masių 
nuotaikom ir todėl iš 
kandidatų nusiteikimo ga 
Įima spręsti apie jų įvy
kių ir masių nuotaikų ver- 

reikalą susitvarkyti, 
kaip išmano.

Tai nėra taip papras
ta, kaip atrodo iš biuro
kratinių viršūnių. Štai 
kaip tas leidimas atsi
liepia Lietuvoj, pavyz
džiui, Vismanuose, ties 
Pasvaliu. To kolchozo 
pirmininkas guodėsi Že
mės Ūkyje ('67/8). Su 

šią vargo susitvarkyti:
"Turime 215 karvių... 

Rankomis jas melžia 16 
melžėjų, iš jų 2 pakai
tinės. Kiekvienai mel
žėjai tenka po 15-16 kar
vių. Kai savaitėje dirbsi
me 5 dienas, melžėjoms 
teks melžti po 18 karvių. 
Tada reikės 12 melžėjų. 
Dar 3 bus pakaitinės. Pa 
skaičiavome, kad mel
žėjų darbo apimtis nepa- 
kitės. Kiek padidės dar
bo dienos trukmė".

Kaip visur kitur, taip 
ir Čia ryškiai atsispin
di būdingas bolėvikinių 
"palengvinimų" bruo-

(Nukelta į 2 psl.)

tinimą.
Toks Nixonas,pavyz

džiui, yra už JAV inter
venciją Vietname ir tos 
pažiūros nenorėjo pa
keisti, nors daugelis jam 
patarė. "Sakalu", o ne 
"balandžiu" šioje bylo
je iki šiol buvo ir Rocke- 
felleris, jau nekalbant 
apie Reaganą, kuris rei
kalavo komunistus smar
kiau mušti.

Nixonas, pagal New 
York Times JamesRes- 
ton, stovi "dešiniau" va
dinamų civilių teisių 
klausime už Rockefelle- 
rį, taip pat "dešiniau" ne
gu 'nuosaikūs’ respubli
konai santykių su Sovietų 
Sąjunga problemoje. Nix - 
onas nesako, kad nerei
kia su ja turėti jokių ry
šių, ypač prekybinių, ta
čiau prieš pradedant 
juos reikia visados ap
galvoti "whether and 
how". O aplamai sui- 
mant visas Amerikos vi
daus ir užsienio bėdas, 
sakosi norįs būti cent
re ir galįs suorganizuoti 
tokį 'centrą', kuris būtų 
patrauklus ir dešiniau ir 
kairiau nusistačiusiems.

Prieš Nixoną kalba fak
tas, kad jis pralaimėjo 
nors ir labai nežymia 
dauguma Kennedy ir po 
to jau smarkiau 1962 m. 
Californijos gubernato
riaus rinkimus Pat Brow- 
nui, kurį dabar smarkiai 
nugalėjo Reaganas. Tas 
jausmas, kad jis negali 
laimėti -- "can’t win", 
labai kliudo jo kandidatū
rai, nors tas įspūdis pas
kutiniu laiku gerokai su
mažėjo. Už jį dabar pa
sisako didelė dauguma 
respublikonų politikų - 
profesionalų.

Kalbant apie galimus 
pasikeitimus, reikia pa
stebėti, kad karo veiks
mai Vietname kalba ame
rikiečių naudai. Prezi
dentas tačiau vengia tai 
pabrėžti, tą 'naujieną’ 
taupydamas ateičiai, rin
kimų išvakarėm. Iš ki
tos pusės, infliacijos pa
vojai vis didėja ir dar ne
žinia kiek riaušių bus

Veiksnių atstovai konferencijoje. Stovi iš kairės: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
Juozas J. Bachunas, Lietuvos I-aisvės Komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, Amerikos Lietu
vių Tarybos garbės pirmininkas Leonardas šimutis. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas dr. Juozas K. Valiūnas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Antanas Rudis, Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos atstovas min. dr. Stasys Bačkis ir JAV LB Centro valdybos pirmininkas Bro
nius Nainys. V. Maželio nuotrauka

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos atstovai veiksnių konferencijoje Washingtone spalio 21-22 d. Stovi 
iš kairės: Generalinis konsulas Toronte dr. Juozas Žmuidzinas, Generalinis konsulas Chicagoje dr. 
Petras Daužvardis, Lietuvos atstovas Washingtone Juozas Kajeckas, Lietuvos pasiuntinybės Washing- 
tone patarėjas dr. Stasys Bačkis, Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, Ge
neralinis konsulas New Yorke Anicetas Simutis. V. Maželio nuotrauka

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
WASHINGTONO KON

FERENCIJA spalio 21- 
22 d. turėjo keturis po
sėdžius: šeštadienįl0:30 
3 ir 8 vai., sekmadienį 
— 2 vai. p.p. Be to, daly* 
vau j ančių organizacijų 
pirmininkai turėjo ne
formalų pasitarimą su 
laikraščių redaktoriais. 
Konferencijos eigai vado
vavęs prezidiumas buvo 
sudarytas iš visų penkių 
dalyvaujančių institucijų 
vyriausio rango parei
gūnų. Sekretoriatas buvo 
sudarytas iš ALT, PLB 
ir Vilko atstovų (T. Bllns - 
trubas, M. Lenkauskienė 
B. Nemickas).

Konferenciją pradėjo 
jos rengimo darbus vyk
džiusio Vliko pirminin
kas dr. J.K. Valiūnas, ją 
pasveikino Lietuvos at
stovas Washingtone J. 
Kajeckas ir apie jos pras
mę pareiškė pastabų 
ALT pirmininkas A. Ru
dis. Sudaryta nutarimų 

ateinančią vasarą. Visa 
tai gali sumaišyti dabar 
rinkimams išdėstytas 
kortas. 

komisija: J.K. Valiūnas, 
B. Nemickas, J. Girnius, 
P. Garšva, V. Šimaitis, 
E. Bartkus, V. Sidzikaus
kas, V. Vaitiekūnas, J. 
Staniškis, B. Nainys.

Pirmajame posėdyje 
(pirm. L. Šimutis) svars- 
tyta Li etųvo s vai stybė s 
atstatymo 50-mečio su
kakties programa. Refe
rentas V. Sidzikauskas, 
koreferentai — A.S. Bač. 
kis, A. Budreckis, A. 
Rimkūnas, A. Rudis.

Antrajame (pirm. J. 
Bačiūnas) — bendradar
biavimas Lietuvos laisvi
nimo uždavinius vyk
dant. Referentas J. K. 
Valiūnas, koreferentai 
— A. Nasvytis, J. Puzi- 
nas, A. Rudis, J. Žmui- 
dzinas.

Trečiajame (pirm. V. 
Sidzikauskas) — lais
vųjų lietuvių bendravimo 
su pavergtąja tauta pro
blemos. Referentas V. 
Vaitiekūnas, koreferen
tai — A. S. Bačkis, A. 
Nasvytis, A. Rudis.

Ketvirtajam (sekma
dienio posėdžiui) pirmi - 
ninkavo ir konferencijos 
manifestą priimti patei
kė Vliko pirm. J. K. Va

liūnas. Nutarimus ko
misijos vardu pateikė 
V. Vaitiekūnas. Manifes
tą ir nutarimus priėmus 
konferencija baigta Vil
ko pirmininko kalba ir 
Tautos himnu.

WASHINGTONO KON
FERENCIJOJ spalio 21- 
22 d. dalyvavo:

Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos atstovai: 
Stasys Bačkis, Petras 
Daužvardis, Juozas Ra
jeckas, Anicetas Simu
tis, Juozas Žmuidzinas;

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto at
stovai: Juozas Audėnas, 
Algirdas Budreckis, Bro
nius Nemickas, Jackus 
Sonda (kartu ir Keleivio 
redaktorius), Pranas 
Vainauskas, Juozas Kęs
tutis Valiūnas;

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovai: 
Juozas Bačiūnas, Arvy
das Barzdukas, Stasys 
Barzdukas, Jūra Gailiu- 
šytė, Juozas Kapočius, 
Milda Lenkauskienė, Al
fonsas Mikulskis, Bro
nius Nainys, Algirdas 
Nasvytis, Antanas Rinkti
nas, Julius Staniškis;

Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovai:

Eugenijus Bartkus, Te' 
odoras Blinstrubas, An
tanas Rudis, Kazys Šid
lauskas, Vladas Šimai
tis, Leonardas Šimutis, 
Mykolas Vaidyla (kartu 
ir Sandaros redakto
rius);

Lietuvos Laisvės Ko
miteto atstovai: Jonas 
Puzinas, Vaclovas Si
dzikauskas, Vytautas 
Vaitiekūnas.

Lietuvių laikraščių re
daktoriai: Kornelijus 
Bučrpys (Darbininko), 
Pranas Garšva (Drau- 
go), Juozas Girnius (Ai
dų), Jonas Kardelis 
(Nepr. Lietuvos), P. Gai
da (Tėv. Žiburių), Vale
rijonas Šimkus (Laisv. 
Lietuvos). Keleivio ir 
Sandaros redaktoriai Vli
ko ir ALT atst. sąraše.

Iš viso konferencijoj 
dalyvavo 38 sprendusie- 
ji asmenys ir keliolika 
svečių. (ELTA)
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SPAUDA III GYVENIMAS

NAUJOS GAIDOS VLIKO
PIRMININKO PRAKALBOJE

Kaip žinoma, "istori
nėje lietuvių politinių 
veiksnių konferencijoje" 
Washingtone, D.C., 1967 
m. spalio 21 d. ją atida
rydamas Vliko pirmi
ninkas Dr. J.K. Valiū
nas pasakė programinę 
kalbą,'kuri ištisai buvo 
atspausdinta Dirvoje 
(Nr. 114, 1967.X.25).

Šioje Vliko pirmininko 
prakalboje, šalia įprasti
nių tokiais atvejais min
čių, buvo įnešta ir gy-

Darbo dienas 
mažina, bet...

(Atkelta iš 1 psl.) 
žas: darbo dienų skai
čių sumažinti galima, 
bet darbo apimties ma
žinti — ne. Iš tikrųjų, 
pagal tą savotišką kol
chozo pirmininko apskai
čiavimą, darbo krūvis iš
eitų net padidintas, ka
dangi jis kombinuoja 
prie tų pačių 215 karvių 
palikti tik 15 mel
žėjų vietoj ligšiolinių 
16-kos, Be abejo, jo "pa
skaičiavime" yra klai
da: 15 melžėjų, dirbda
mos tik po 5 dienas sa
vaitėj ir melždamos po 
18 karvių, nepamelš vi
sų 215 karvių. Kai skai
čiavimą patikrins, tai at
ras, kad, norint kasdien 
turėti kūtėse 12 melžėjų, 
5 darbo dienų po 18 kar
vių sąlygomis būtinai rei
kia ne trijų, o beveik 
penkių pamaininių mel
žėjų, tai yra, iš viso 17- 
kos melžėjų vietoj dabar
tinių 16-kos. Tik taip 
"melžėjų darbo apim
tis nepakitės", tai yra, 
kiekvienai melžėjai per 
savaitę teks apie 270 
melžimų, kaip ir dabar 
vidutiniškai yra. Skir
tumas bus tik tas, kad 
tie melžimai bus išdalin
ti nebe į 6, o į 5 dienas, 
tai yra, vietoj 45 melži
mų kasdien per 6 dienas 
bus 54 melžimai kasdien 
per 5 dienas savaitėj. 
Tai ir visas "palengvini
mas"... Be to, darbo die
nų savaitėj sumažinimas 
nesudaro jokio pagerini
mo atlyginime, kadangi 
atlyginimas skaičiuoja
mas ne už darbo dienas 
ir ne už valandas, o pri
melžto pieno kiekį, tiks
liau — už pieno riebali
nių vienetų kiekį.

Jei su melžėjomis, at
rodo, šiaip taip įmano
ma susitvarkyti, tai keb
liau su kitais ūkio darbi
ninkais. Kolchozo pirmi
ninkas štai kaip pasako
ja apie esamą padėtį:

"Iki šiol dar nesugalvo
jome, kaip reikėtų per
tvarkyti kerdžių, verši
ninkių ir kiaulininkių dar
bą... šių skaičių tektų 
padidinti 30-40 proc. Bet 
pakaitinių neturime... 
visuose baruose jaučia
mas darbo jėgos trūku
mas. Vien dėl šios prie
žasties ūkio veršininkės 
klaulininkės, kerdžiai 
dar ir kitais metais, ma
tyt, negalės naudotis su
trumpinta darbo savaite. 
Nemažas mūsų rūpestis, 
kaip šiems žmonėms su
rasti po vieną poilsio die
ną savaitėje. Kol kas jie 
nė to negauna"... (ELTA) 

vesnių, kitoniškų nuotai
kų, pasigirdo net visai 
naujų gaidų.

Tarp kitko, kalbėda
mas apie okupuotoje 
Lietuvoje gyvenančių mū
sų brolių nuotaikas ir lai 
kyseną, Vliko pirminin
kas prasmingai pareiš
kė:

"Karžygiais yra 
mums ir tie, kurie Tė
vynės ir tautos neišdavų 
išsilaiko gyvi savo že- 
mėje, nes jų įnašas atei- 
čiai bus nepaprastai rei
kalingas ir lemiantis".,.

Kadangi lygiai dėl tos 
pačios minties mūsų 
spaudoje buvo kilę dis 
kusijų, kaltinimų ir jos 
iškraipymų, tai patikri
nę nesenus Dirvos nume 
rius, štai ką radome: -

Dirvos Nr. 82 (1967.
VII.28 d.) straipsnyje 
"Psichedeliška simfoni 
ja" ir Dirvos Nr. 95 
(1967.XI. 11 d.) straipsny
je "Iš pustrečios pusės” 
mūsų nuolatinis bendra
darbis, "Akimirkų" ra
šytojas Bronys Raila du 
kartu panaudojo tokį sa
kinį, paimtą iš jo paskai
tos Chicagoje ir New 
Yorke, kurias prieš po
rą metų ruošė Santaros 
- Šviesos Federacijos 
skyriai ir kuris pažo
džiui skamba taip:

"Herojai ne tik tie, 
kurie žūva, bet ir tie,ku
rie, tėvynės neišdavų, 
išsilaiko gyvi savo žemė 
je, nes jų įnašas ateičiai 
dar bus ge balo reikalin
gas"...

Mintis įdomi, švieži, 
svarstytina, įsidėmėti-

*

Kaž
kas 
nauja

yra _ 
pridėta

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

Nauju Stroh’s astuonių paketu Įsigijat 
dviem daugiau ... dvi papildomas blokines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

na. Ją pateikdamas B. 
Raila Dirvoje atvirai pa' 
žymėjo, kad tos idėjos 
šaknį jis radęs viename 
lenkų kardinolo Višins
kio pamoksle, bet tik su
formulavęs savais žo
džiais.

Sunku prileisti, kad 
Vliko pirmininko dr. J.
K. Valiūno prakalboje ta 
pati mintis visai atsitik' 
tinai buvo panaudota... 
lygiai tais pačiais Br. 
Railos akimirkų žo
džiais, padarant tik la
bai nežymius, prasmės 
nekeičiančius pakeiti
mus, kaip herojų sulietu 
vinant į karžygį...

Kai toje pat prakalbo
je Vliko pirmininkas, pa
naudojęs dar porą tre
jetą kitų citatų, pride
ramai paminėjo ir jų au
torius (Evtušenko, Bu- 
charin, A. Mickevičius), 
atrodo, lygiai būtų pri
derėję ir dėl anos įdo
mios citatos paminėti 
jos tikrąjį autorių - 
Bronį Railą.

Įdomu pastebėti, kad 
"istorinės konferenci
jos" atidarymo prakal
boje Vliko pirmininkas 
nebuvo svetimas ir eilei 
kitų minčių bei pažiūrų, 
per pastaruosius mėne
sius keltų ir nagrinėtų 
kitose B. Railos "aki
mirkose". Pavyzdžiui, 
kad okupuotoje Lietuvo
je turėtų būti pravestas 
balsavimas - plebiscitas 
tikslu įsitikinti, kas turi 
teisę kalbėti lietuvių tau
tos vardu ir jai vadovau
ti... Arba, kad kvislingo 
Sniečkaus Lietuvos kom
partijos narių "nemaža 
dalis nėra komunis
tai"... Arba, pagaliau, 
jau seniai B. Railos dės
toma ir skelbiama min
tis, kuri šį kartą Vliko 
pirmininko žodžiais taip
^pasakyta: "Veiksniai be

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

(rašo
ŽODYNAS AR 
GRAMATIKA?

Su dideliu dėmesiu ir 
domesiu skaičiau p. Rai 
los įdomų ir įžvalgų- 
straipsnį "Reikalingiau
sia Knyga" (spalio 10 d.) 
Dirvoje.

Tiktai nevisai sutinku. 
Mano nuomonėje, šalia 
šv. Rašto ir lietuvių kal
bos gramatikos (p. Rai
los pasiūlymai) yra ir ki- 

atramos, be pasitikėji
mo tautos masėse ilgai
niui atitols nuo jų ir nu
džius, kaip medis ne
tekęs savo šaknų" (I).

Ne tik tūli Stravins
kai, bet ir katalikų blo
ko partijų spauda bei 
biuleteniai ne kartą 
Dirvos bendradarbį B. 
Railą yra kaltinę ir 
krikštiję, kaip "patį pik
čiausią Vliko priešą".

Iš vėliausios Vliko 
pirmininko prakalbos pa
matėme, kad arba laikai 
yra pasikeitę, arba kal
tintojai tik kaltindavo iš 
išsibėgėjimo. Juk Vliko 
pirmininkas savo prakal
bai neimtų minčių ir net 
pažodinių citatų iš "pik
čiausio Vliko priešo" 
raštų. Nors iš kuklumo 
dar ir "pamiršdamas" 
paminėti citatos šalti
nį...

ta trečia knygatkurl tiek 
pat labai svarbi užsienio 
lietuviams (o gal tiktai 
mums studentams?!) — 
lietuviškas, ir ypač ang
liškas - lietuviškas žo
dynas.

Kaip kiekvienas stu
dentas patyrė siekda
mas aukštesnio laipsnio, 
kada taip pat reikalau
jama išlaikyti du sve
timų kalbų tarpvalsty
binius egzaminus, nors 
ir geriausiai iškalsi gra
matines taisykles, ati
džiausiai skaitysi gra
matikos vadovėlius ir 
nuodugniai išmoksi vi
sus tūkstančius prancū
zų, pavyzdžiui, grama
tikos išimčių, be pla
taus žodyno negali tikė
tis egzaminus nei blo
gai praeiti.

Taip pat ir su lietu
vių kalba. Gramatikoje, 
kiek pagrindo šeštadie
nio lituanistinės mokyk
los mokytojai ir tėvai 
kadaise pajėgė mums 
sėkmingai įskieplnti 
(dažnai nors ir per prie
vartą) tiek ir dabar at
simename. Mūsų grama
tika, aišku, ribota. Bet, 
paėmę į rankas kokį su
dėtingesnį straipsnį ar
ba besiklausant įvairių 
paskaitų, vistiek šiaip 
taip suprasime. Bent 
"gramatine prasme". 
Kiek ir patyriau tarp sa
vo draugų, pagrindiniai 
daugumas pažįsta ir 
naudoja gramatiką tei
singai. Tiktai visiems 
trūksta platesnio žody
no.

Pavyzdžiui, mes jo~ 
kiu būdu negalime efek
tyviai susikalbėti profe
sinėmis temomis — vis 
trūksta žodžių. Ir nėra to
kio žodyno į kurį galėtu
mėme kreiptis surasti 
tinkamus vertimus. Be 
to, patys žodžiai (pvz. 
V. Baravyko ir A. Lauč- 
kos & A. Dantaitės žo
dynuose) arba neteisin
gai išverčia žodžius, 
(pav. "homily" — pa
mokslas ar "sohpistica- 
tion" — iškraipymas) 
arba labai gražiai api
ma visą eilę anglų kalbo
je vartojamų žodžių — 
"empurple", lay-figure" 
ir t.t., arba žodį išver
čia stebėtinai siauru ver
timu. Tad, nebent kas 
nors gyventų su tėvais 
(ar draugais), kurie tvir
tai remiasi ir lietuvių ir 
anglų kalbomis—ir to
kių yra mažiau negu la
bai maža mažuma — 
mums neįmanoma pra
platinti ir praturtinti 
lietuvišką žodyną. O jei
gu pats žodynas kasdie
niškai paprastas ir siau
ras, savaime aišku, kad 
nors ir kartais suskam
bėtumėme lietuvišku žo
džiu, ir tas pats netobu

las žodelis tuoj pat iš
tirpsta gramatiškame 
stenėjime.

P. Raila rašo, kad"... 
kas mėgaujasi klasiki
nės ar dabartinės lietu
vių literatūros veikalais 
bei šiaip knygomis, 
stengdamasis jas pilnai 
suprasti ir įsiskonėti... 
tam lietuvių kalbos gra
matikos knyga būtinai 
reikalinga". Kad reika
las būtų toks papras
tas — mielai pasiimčiau 
mūsų 92 puslapėlių gra- 
matikėlę ir ją sąžiningai 
iškalčiau! Bet taip pa
darius, ir atsivertus V. 
Alanto novelės aštuntą 
dalį Dirvoje (arba, ypač 
kokį Mariaus Katiliškio 
romaną - apysaką) vis
tiek nesuprasčiau nei 
"nusususiais kuinais" 
nei "ūmus" nei visos ei
lės kitų "paprastų" ter- 
minėlių (nors vyresnie
ji tokius apibūdinimus su - 
prasdami dabar tiktai pa
tenkintai šypsos ir tėviš
kai purto galvas!).

Tad, nesuprantant ir 
nesuvokiant pilną bet ko
kio straipsnio prasmę, 
praeina ir noras toliau 
skaityti. Nesugraibant 
tinkamo lietuviško išsi
reiškimo kasdieninėje 
kalboje, nėra nė ūpo to
liau kankintis. Tad ir silp 
nėja dabartinė jau ir taip 
svyruojanti lietuviška 
gramatika.

Pilnai sutinku su p. 
Raila, kad reikia lietu
vių kalbą "valyti nuo dir
sių ir rudžių", bet, pir
ma reikia praturtinti žo - 
dyną tiek, kad būtų ką va
lyti!

Laukiame gero, turtin' 
go, plataus, vertingo, 
"nesubarbarizuoto", iš
samaus, ir, ypač, moks
liško lietuviško ir ang- 
liško-lietuviško žodyno. .

Nijolė Benokraitienė

Ii VISO PASAULIO

• VICEPREZ. H.H. HUMPH- 
REY, atvykęs atstovauti JAV 
prezidentą ir vyriausybę Viet
namo prezidento inauguracijos 
iškilmėse, savo pareiškimuo
se užtikrino milijonų amerikie
čių ištikimybę vietnamiečių ko
vai su agresoriais. Viceprezi
dentas Saigone buvo sutiktas su 
reikalingomis vyriausybės atsto
vui sutikti iškilmėmis.

• SOV. SĄJUNGOS ambada- 
dorius Indijoje N.M. Pagovas pa
tvirtino, jog jo vyriausybė yra 
prašiusi leidimo neužilgo erd- 
vėn pakilsimiems astronautams 
nusileisti Indijos teritorijoje. 
Spaudoje nekartą buvo pasiro
dę spėliojimai, jog revoliucijos 
sukakties proga Kremlius steng
sis parodyti pasauliui tokį spek
taklį erdvėje, galimas dalykas, 
su keliais astronautais iš kar
to.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO PENKIASDEŠIMT 

METŲ SUKAKTIES 

MANIFESTAS
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Pen

kiasdešimt Metų Sukakties Konferencija, susirin
kusi Washingtone, D.C., mūsų Viešpaties gimimo 
tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septintųjų 
spalio dvidešimt pirmąją ir dvidešimt antrąją die
ną, Lietuvos Karalijos įsteigimo septyni šimtai 
septynioliktaisiais ir Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo penkiasdešimtaisiais metais, skelbia 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Penkias
dešimt Metų Sukakties Manifestą.

LIETUVIŲ TAUTA, nuo senovės įsikūrusi 
prie Baltijos, tūkstantis du šimtai penkiasdešimt 
pirmaisiais Karaliaus Mindaugo suvienyta
į Lietuvos Karaliją šimtmečiais vaidino reikšmin
gą vaidmenį Europai.

Išaugusi Rusijos imperialistinė galybė ėmė 
brautis į Lietuvos žemes ir aštuonioliktojo amžiaus 
pabaigoje užgrobė Lietuvą. Svetimųjų priespauda 
nepalaužė lietuvių tautos. Sukilimai, knygnešiai, 
savanoriai, partizanai — vis tai lietuvių tautos 
kraujo ir gyvybių aukomis rašyti Lietuvos naujo
sios istorijos lapai.

Lietuvos Taryba, vykdydama lietuvių tautos va
lią būti laisva ir nepriklausoma, tūkstantis devy
ni šimtai aštuonioliktųjų vasario šešioliktąją 
Vilniuje padarė šį nutarimą:

— Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis J Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18- 
23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sosti
ne Vilniuje ir tą valstybę atskiriant nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis automis.
— Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos vals
tybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis pri
valo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas 
steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų 
išrinktas.

Vasario Šešioliktosios Aktą tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimtųjų gegužės penkioliktąją vienu bal
su patvirtino laisvai išrinktas Lietuvos Steigiama
sis Seimas. Šiuo Aktu atstatytąją Lietuvos nepri
klausomybę pripažino tarptautinė valstybių bend
ruomenė, taip pat ir Sovietų Rusija, kuri tūkstan
tis devyni šimtai dvidešimtųjų liepos dvyliktąją 
Maskvoje su Lietuva pasirašyta taikos sutartimi

— pripažįsta Lietuvos Valstybės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančiomis 
juridinėmis sėkmėmis ir gera valia visiems amžiams at
sisako nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu.

Nepriklausomos Lietuvos valstybės atsistaty
mas ir jos grįžimas į savarankiškų valstybių bend
ruomenę lietuvių tautai yra reikšmingiausias šio 
šimtmečio istorinis įvykis. Nepriklausomybės lai
kotarpis akivaizdžiai liudija lietuvių tautos politi
nį subrendimą, ūkinį pažangumą ir kultūrinį kūry
bingumą.

Lietuvos nepriklausomybė antrojo pasaulinio 
karo eigoje tapo Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vo
kietijos sąmokslo auka. Sovietų Sąjunga tūkstan
tis devyni šimtai trisdešimt devintųjų rugpiūčio 
dvidešimt trečiąją ir rugsėjo dvidešimt aštuntąją 
sudariusi slaptus, prieš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Suomijos, Lenkijos nepriklausomybes atkreip
tus sandėrius su hitlerine Vokietija, tūkstantis de
vyni šimtai keturiasdešimtųjų birželio penkioliktą
ją Lietuvą okupavo ir ją jėga bei klasta rugpiūčio 
trečiąją įjungė į Sovietų Sąjungą, tuo būdu sulaužy
dama visas su Lietuva pasirašytas sutartis ir ki
tus savo tarptautinius įsipareigojimus.

LIETUVIŲ TAUTA, minėdama Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo penkiasdešimt metų su
kaktį,

— pareiškia visam pasauliui, visai žmonijai, 
savo draugams ir savo priešams, kad niekados ne
sutiks su Lietuvos pavergimu, kad Vasario Šešio
liktosios Aktas yra šventas ir galutinis apsispren-

Nelygstamoji žmogaus vertė
Iš prancūzų revoliuci

jos paskelbtų trijų šūkių: 
laisvės, broliškumo ir ly
gybės — lygybės šūkis 
yra pats utopiškiausias. 
Tačiau atvirai sakant, 
kur nėra lygybės, nega
li būti ir laisvės. Lais
vės troškimas žmogui 
ir tautai yra įgimtas. Ta
čiau veržiantis į laisvės 
aukštumas labai dažnai 
paklystama jos sampra
tos ir siekimų aiškini
muose. Ir tai atsitinka 
dėl to, kad aiškindami 
tuos dalykus, naudojame 
skirtingas prielaidas. 
Santykis žmogaus su sa
vo tauta glūdi žmogaus 
biologinėse ir psicholo
ginėse savybėse. Nelygs
tamoji žmogaus vertė 
priklauso nuo to, kaip 
mes žiūrėsime į žmo
gaus paskirtį savo tautos 
atžvilgiu. Žmogus kaip 
individas, bendruome
nės narys, valstybės pi
lietis; socialinio jungi
nio savumai, — kaip po
litinio, ekonominio ir kul
tūrinio vieneto pradme
nys, tai bus tie pagrin
diniai dalykai, kuriuos 
šiame rašinyje ir noriu 
paliesti.

I. ANDRAŠIUNAS

skirti iš valstybės poli
tinio gyvenimo. Jiems 
buvo religija žmonių gy
venime — pozityvus 
veiksnys, o krikščiony-

Anot John Locke: "Pa
grindinės žmogaus lais
vės neturi būti saisto
mos jokios viršesnės 
galios žemėje ir neturi 
būti pajungtos žmonių su
kurto įstatymo galiai... 
Toji laisvė nuo absoliu
tinės prievartinės galios 
yra taip būtina ir taip 
susijusi su individualy
bės išlaikymu, kad žmo
gus negali skirtis su ja". 
Vadinasi, pagal šią sam
pratą žmogaus nelygsta
moji vertė iškyla aukš
čiausia būtenybe. Betgi 
gali būti ir kitoks pasi
rinkimo kelias. Galima 
paneigti žmogaus nelygs
tamąją vertę. Sociali
niam junginiui arba tau
tai pripažinti nelygsta
mos vertės pirmenybę, o 
žmogui skirti antraeilę 
vertę arba vietą. Pagal 
šias dvi priešingas prie
laidas matuojant žmo
gaus laisvės paskirtį, su
siduriame su humanis
tine ir kolektyvine kryp
timi. Žmogaus ir kolek
tyvo santykyje humanis
tinė kryptis žmogų lai-

dimas laisvam ir nepriklausomam gyvenimui ir 
kad valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultū
ros ugdymo ir tautos išlikimo sąlyga;

— kaltina Sovietų Sąjungą agresijos nusikal
timu, Lietuvos nepriklausomybės sužlugdymu, Lie
tuvos gyventojų genocidiniu naikinimu ir rusinimu, 
kolonijiniu Lietuvos išnaudojimu, pagrindinių tei
sių bei laisvių Lietuvos žmonėms paneigimu ir rei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga atitrauktų iš Lietuvos 
savo kariuomenę, policiją ir administraciją;

— kreipiasi į laisvojo pasaulio vyriausybes ir 
parlamentus, kad pavartotų visas savo priemones 
Lietuvos nepriklausomybei atstatyti;

— šaukiasi į Jungtines Tautas, kad likviduotų 
Sovietų Sąjungos agresiją prieš Lietuvą, ir į žmoni
jos sąžinę, kad paremtų Lietuvos pastangas savo 
nepriklausomybei atstatyti.

LAISVIEJI LIETUVIAI, pagarbiai didžiuoda
miesi savo tautos ryžtimi priešintis okupantui, 
lenkdami galvas prieš žuvusius Lietuvos laisvės 
kovoje, su pagarba prisimindami tautos atgimimo 
patriarchus ir Vasario Šešioliktosios Akto signata
rus, turėdami pareigą ir laisvę kalbėti bei veikti už 
belaisvę savo tautą, vieningai siekia išlaisvinti Lie
tuvą iš sovietinės okupacijos ir tūkstantis devyni 
šimtai šešiasdešimt aštuntuosius — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo penkiasdešimt metų su
kakties metus skelbia Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais.

Nors Lietuvos laisvės kova eina nuo pat pir
mųjų sovietinės okupacijos dienų, Lietuvos Lais
vės Kovos Metai turi ypatingai suveiksminti visų 
laisvųjų lietuvių jėgas Vasario Šešioliktosios Ak
to galiai atstatyti. Lietuvių tautos laisvės kova 
prieš carinės Rusijos priespaudą buvo vainikuota 
Vasario Šešioliktosios Aktu. Lietuvių tautos sutelk
tinės jėgos prieš sovietinės Rusijos okupaciją lai
mės Lietuvai Vasario Šešioliktosios galios atsta
tymą.

Tautų išsilaisvinimas gaivalingai veržiasi iš 
vakarų ir rytų, iš pietų ir šiaurės. Ir Lietuvos iš
silaisvinimo, gyvo visoje tautoje, nepajėgs sulaiky
ti rusiškojo bolševizmo priespauda.

Žmonijos pažangoje laisvė — galingesnė už 
priespaudą.

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva!
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
DIPLOMATINE TARNYBA:

VYRIAUSIAS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS:

LIETUVOS LAISVES KOMITETAS:

Min. Stasys Lozoraitis, 
Diplomatijos šefas

Dr. Kęstutis J. Valiūnas 
Pirmininkas

Vaclovas Sidzikauskas, 
Pirmininkas

PASULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE:

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA:

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
LIETUVIŲ BENDRUOMENE:

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE:

Juozas Bačiūnas
Pirmininkas

Antanas Rudis, 
Pirmininkas

Bronius Nainys, 
Pirmininkas

Antanas Rinkūnas 
Pirmininkas

ko aukštesne pirmine ir 
nepriklausoma vertybe, 
o kolektyvą žemesne, ant- bės principai visųdar- 
rine, išeinančia iš žmo
gaus supratimo esminės 
prasmės. O tuo tarpu ko
lektyvinės krypties šali
ninkai suteikia pirmeny
bę kolektyvui, o žmo
gui palieka reliatyvią, 
priklausomą nuo kitų 
vertę ir prasmę. Šito
kios dvi skirtingos pa
žiūros veda prie skir
tingų sprendimų valsty
bės, tautos ir bažnyčios 
atžvilgiu. Iš tokių aiš
kiai kolektyvi stinių ide - mokratinė 
ologijų yra kolektyvinė 
nacionalizmo kryptis,— 
totalitarinis nacionaliz
mas. Šios ideologijos 
ryškiausios sistemos bu
vo italų fašizmas ir vo
kiečių nacionalsocializ- 
mas. Kai kas bando į 
kolektyvistinės ideolo
gijos rėmus įterpti ir 
kai kuriuos tautinės idė
jos sąjūdžius. Tačiau į 
tą priekaištą arba užuo
miną labai gražius atsa
kymus galima rasti tau
tinio sąjūdžio žmonių 
pareikštose mintyse ir 
jų samprotavimuose, ku
rie yra išlikę gyvi ir ak
tualūs ir šių dienų gy
venimui.

Jau 1916 metais kun. 
J. Tumas, Juozas Kubi
lius, Liudas Noreika ir 
kt. steigdami Tautos Pa
žangos Partiją, Petrapi
lyje pabrėžė: "Pirmų 
pirmiausia turi būti ap
saugotos įgimtosios žmo
gaus teisės: tikybos, są
žinės, žodžio, susirinki
mų, organizacijos, sąjun
gų laisvė, asmens, bu
to, korespondencijos ne
liečiamybė". Ano meto 
pažangiečiai, siekdami 
organiško tautos stiprė
jimo, savo programoje 
ypač akcentavo tuos 
veiksnius, kurie tautą 
stiprina.

Jie į būsimosios ne
priklausomos Lietuvos 
valstybės pagrindą dėjo 
ne kurį nors vieną luo
mą, bet visą tautą. Ap
lamai reikia pažymėti, 
kad jie labiau akcentavo 
būsimosios valstybės es. 
minius, o ne formalinius 
dalykus. Taip pat ano 
meto tautinės srovės są
jūdžio veikėjai turėjo dė
mesyje ir tą faktą, kad 
pats lietuvių istorinis 
bei visuomeninis gyve
nimas buvo parodęs, kad 
valstybės formos nepas
tovios, todėl jie vengė 
ką nors griežto tuo rei
kalu pasakyti, kurią nors 
griežtą programą skelb
ti, nes ir tos griežtosios 
programos dažnai buvo 
atsineštinės iš kitur, pa
siskolintos iš svetimųjų, 
iš lietuvių tautos gyveni
mui sunkiai pritaikomų 
doktrinų. Ir gal būt šiuo 
atveju yra teisingiausi 
kun. J. Tumo žodžiai, 
"kad tautos pažangos 
žmonės suvokia, jog na
tūrali daiktų evoliucija 
eina savaime, maitinda- 
mosi visu kuo geru ir 
tiksliu gyvybei tuo laiku 
ir toms aplinkybėms; jog 
išmintingiausia — ne
kaišioti tai evoliucijai 
lazdų į tekinį, o tai daž 
niausiai padaro kamba
rių doktrinieriai". Pa
gal kun. J. Tumo nuomo 
nę, Tautos Pažangos Par 
tija turinti būti lyg til
tas laisvamaniams susi
siekti su katalikais. 
Bendrai ano meto pažan
giečiams rūpėjo religi
jos dalyką griežtai iš-

bų doros mąstąs. Pro
gramoje sakoma: "po
litikos ir visuomenės gy
venime veikiama nekaip 
Katalikų Bažnyčios ar 
kurios kitos bažnytinės 
organizacijos narių, bet 
kaip krašto piliečių, va
dovaujantis apskritai vi
sais krašto reikalais".

1919 metais lapkričio 
mėn. 8 d. įregistruotuo
se įstatuose sakoma: 
"kad Lietuva turi būti de- 

valstybė". 
Betgi, valstybės tipas 
ano meto tautinės sro
vės žmonėms buvo ne 
pirmos eilės svarbu
mas. Ir anot kun. J. Tu
mo žodžių: "laisvo žmo
gaus nepaverčia konsti
tucinė monarchija, ver
gų dvasios piliečių nepa
daro laisvais nė demo
kratinė respublika". Tuo 
būdu tautiškai apsispren' 
dę tautinės srovės žmo
nės pripažįsta visų žmo
nių ir tautų lygybę ir 
laisvę. Tautų santy
kiams normuoti ir tautų 
teisėms ginti tinkamiau
sias normas turi nusta
tyti pačios tautos, jų 
žmonės savo laisva va
lia.

Iš šio pasisakymo jau 
yra pakankamai aišku, 
kad tautinės srovės žmo
nės nesiekia sau nelygs
tamos vertės kolekty
vinio pirmumo vietos, 
tai palieka spręsti pačiai 
lietuvių tautai, jos žmo
nėms. Ir anot Tomo Jef- 
ferson ir Tomo Paine, 
kad tautos valstybės val
džia turi paeiti iš žmo
nių, būti žmonių ir tar
nauti žmonėms "of the 
people, by the people, 
for the people".

O kas gi yra žmogus? 
Žmogus, kurio reikia 
norėti ir siekti, yra są
moningas žmogus. Ta
čiau žmogaus problemą 
sprendžiant, marksistai 
sako, kad jis pamažu ku
ria pats save. Jis ap
sprendžia savo sociali
nio, religinio ir morali
nio gyvenimo normas. 
Žmogus pats pasidarė. 
Visos žmogaus sukurtos 
vertybės yraistorijospa- 
dariniai. Todėl nėra jo
kių vertybių, kurios įtai
gotų žmoniją iš trans- 
cedentinio pasaulio ky
lančios dvasinės jėgos, 
pagal kurias žmonija tu
ri tvarkyti savo elgesį. 
Ir anot marksizmo pa
sekėjų, žmogus yra pats 
sau savo žmogiškumo 
saikas, savo vertybių kū
rėjas, savo elgesio tei
sėjas.

humanizmas 
kas yra žmogus 
"Aš yra kitas". 
Freudo, žmogaus

Betgi 
teigia, 
— tai 
Ir anot 
nelaimė yra jo nepaži
nimas, jo laikymas daik 
tu. Profesorius Viktor 
Frankl savo gausiuose 
pokariniuose veikaluose 
nurodo, kad žmogaus psi 
chika yra daugiau negu 
grumtynės tarp instink
to, sąmonės ir sąžinės 
(Freudo terminais ta
riant, — "Es", "Ich" ir 
"Ueber Ich"). Žmogui gi
liai yrą įgimtas pras
mės ir vertės alkis. Gi
liausioji žmogaus dva
sios esybė nėra nei sma
gumo, nei jėgos,bet pras- 
mės geismas. Šiandien 
psichinių ligonių gydy
tojas kiekviename žings-

(Nukelta į 4 psl.)
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nyje yra priverstas pa
žymėti, kad moderniojo 
žmogaus neurozai kyla 
iš gyvenimo prasmės ne
tekimo, nusivylimo, nuo
bodulio ir persisotini
mo. Vienintelis čia vais
tas gali būti tik gyveni
mo prasmės suradimas 
vertybės ir vilties link
mėje. Todėl vien žemiš
kų* malonumų atidengi
mu, ar skriaudų ieško
jimų čia nepakanka, nes 
visi tie dalykai žmogu
je tegali sustiprinti žmo
giškosios būties bepras
mybės jausmą. O rei
kia žmogų grąžinti į vi
sų vertybių ir prasmių 
tėkmę — humanistinio 
žmogaus transceden- 
ciją. Žmogus — pagal 
Dievo paveikslą sukurta 
būtybė. Jam įgimtas tie
sos, gėrio ir grožio pa
žinimas. Todėl žmogus 
lieka tas pats savo pri
gimtimi ir savo sąžine, 
bei doriniu pašaukimu, 
kokių pažiūrų jis bebū
tų. Ir šiuo atveju, palie
kant visas ginčytinas 
skirtybes spręsti atei
čiai, reikia pripažinti 
pagrindinę sąlygą vieny
bei — patį žmogų. Ne
lygstamos vertės prin
cipas, ne tik nėra krikš 
čionybei priešingas, bet 
kaip tik jos pačios iš
keltas principas. Tik 
krikščioniškame mąsty
me individo sąvoka įgy
ja esminį svorį. Taigi 
individualizmo princi
pas, valstybės palenki
mas žmogui, o ne žmo
gaus palenkimas valsty
bei yra tapęs pačiu pa

grindiniu demokratijos 
principu, ją išskirian
čia nuo kolektyvi stinio 
totalitarizmo. Ir šios 
prasmės plotmėje atsi
skleidžia tautiškai mąs
tančio žmogaus tie di
džiųjų idealų horizon
tai, kurių siekimui auko
jamos visos geriausios 
jėgos, darbas ir pini
gas. Tai yra tie didieji 
idealai, kuriuos skelbė 
Aušra, Viltis ir Vairas. 
Jie yra nepasenę ir šian ■ 
dien. Lietuvių tautos di
dybė, jos garbė ir ge
rovė turi rasti pridera
mą vietą kiekvieno pa
keleivingo lietuvio šir
dyje, prote ir jausmuo
se. Šiandien visų lietu
vių didysis tikslas: ug
dyti valingas, kilnias bei 
taurias asmenybes, pa
grįstas lietuviškom tra
dicijom ir krikščioniš
kos dorovės principais, 
turi likti tuo didžiuoju 
šūkiu, kurį mūsų tautos 
atgimimo dainius Mai
ronis išreiškė šiais žo
džiais: "Doroji laisvė ir 
brolybė, darbštumo ir 
luomų lygybė mūsų kelią 
gairėmis nuties!”

Į Spaudoje 
pasidairius

LAIKRAŠČIO VEIDAS
"Tėviškės Aidai", Mel- 

bourne leidžiamas lietuvių 
katalikų laikraštis, viename 
vedamųjų reiškia savo pa
žiūras į laikraščio uždavi-

ELECT... LLOYD O.

BRO WN
JUDGE

CLEVELAND MUNICIPAL COURT
TERM COMMENCING JANUARY 3, 1968 

— Endorsed By —
• CLEVELAND PLAIN DEALER • CLEVELAND PRESE 

• CITIZENS LEAGUE
EXPERIENCED • QUALIFIED • ABLE
____________DEMOCRAT____________

X Į LLOYD O. BROWN
Arnold R. Pinkney, Chmn. — 16903 Eldamere Avė.

nius:
"Spauda yra viešojo gy

venimo institucija. Joje, 
kaip veidrodyje, atsispindi 
visi gyvenamojo momento 
aspektai, planai ateičiai, lū
kesčiai ir viltys. Skaityto
jas visada ieško svarbiausių 
žinių iš visų gyvenimo sri
čių. Tačiau šiandieną jo
kiam laikraščiui ar žurnalui 
neįmanoma lygiai apimti 
visas sritis, lygiai gvildenti 
visas idėjas, pasaulėžiūras 
ir daryti įtakos visiems vi
suomenės s 1 u o k s n iams. 
Toks laikraštis per visą 
žmogaus gyvenimą nebūtų 
baigtas spausdinti. Joks 
laikraštis dabar tos visu
mos ir nesiekia. O jeigu jis 
to ir siektų, tai būtų per
daug bendras, jo įtakingu- 
mas dėl to turėtų nukentėti, 
o tos absoliutės visumos 
vistiek nebūtų. Spauda, ku
ri sieks patenkinti visus, 
greičiausiai neras sau tin
kamos plotmės ir galų gale 
nepatenkins nieko. Kaip ir 
kiekvienas žmogus, taip ir 
laikraštis kaip besistengda
mas būti objektyvus, vis
tiek turi savo veidą. Kiek
vienas laikraštis turi tam 
tikrą kryptį, kaip tautinę, 
kultūrinę, partinę, ekono
minę, pasaulėžiūrinę, neu
tralią ar dar kitokią, tačiau 
vistiek jis turi savo credo. 
Pagal tą kryptį derinasi ir 
vedamieji, atrenkami straip
sniai, komentuojamos ži
nios, spausdinamos skaity
tojų nuomonės, parenkami 
paveikslai ir t.t. Savo kryp
ties, savo veido turėjimas 
negali būti laikomas ir pri
kišamas to ar kito laikraš
čio trūkumu.

Visa šita neigiamai ver
tinti galima tik tada, kai 
laikraštis, kaip žmogus, nu
ėjęs į kaukių balių, savo 
veidą maskuoja, slepia, 
stengdamasis apgauti savo 
skaitytojus, nors pro mas
karado kaukės plyšius žyb
čioja tos pačios pažįstamos 
akys ir tos pačios lūpos šne
ka. Laikraštis tada yra dvi
veidis.

Aišku, kad bet kurioą 
krypties laikraštis sutelkia 
apie save ir tos krypties 
skaitytojus ir bendradar
bius. Bet tai dar nerodo, 
kad jis verčiasi vien tik tos 
krypties propaganda. Jis 
gali stovėti visiškai šalia 
to, objektyviai perduoti 
įvykius, daryti objektyvias 
išvadas vien tiesa vadovau
damasis.”

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

KODĖL VISOS TAUTYBĖS REMIA

SETH TAFT
KANDIDATŪRĄ?

SETH TAFT
TODĖL, KAD:

• Clevelando miesto ateitis neprivalo atsidurti nežinomo likimo valiai.
• Clevelando miesto ateičiai reikalingas burmistras, suprantąs ne vienos 

grupės, bet visų gyventojų interesus.
• Clevelando miestui reikalingas burmistras, suprantąs tautybių įnašą 

praeity ir jo reikšmę ateičiai.
• Clevelando miestui reikalingas burmistras, turįs aiškius tikslus ir ne

sivadovaująs bendrybėmis.
• Clevelando miestui reikalingas burmistras, sugebąs įgyvendinti saugu* 

mą, piliečių apsaugą ir įstatyminę drausmę.
• Clevelando miestui reikalingas objektyvus burmistras. Seth Taftui 

tarnyba nereikalinga. Bet toje tarnyboje reikalingas Seth Taft.

Už SETH TAFT jau pasisakė visos tautybių grupės. Už jį gali
ma balsuoti nežiūrint, ar priklausai demokratams ar respublikonams. 
Balsavimo faktas nepakeičia partinės priklausomybės. Nesvarbu ir 
tai, ar balsavote už demokratą, ar ne, per pirminius rinkimus.

SVARBU, kad būtume SOLIDARŪS, ĮŽVALGŪS ir IŠTIKIMI 
Clevelande gyvenančių tautinių grupių ateičiai ir miesto gerovei.

LAPKRIČIO 7 D. BALSUOKITE UŽ

SETH TAFT
Evelyn Schrenk, Sec’y — 18700 Parkmount, Cleveland, Ohio 44135

PO DVIDEŠIMT METŲ
---------------- BENEDIKTAS ZABIELA ------------  

(3)
— Ar aš taip sakiau, — teisinosi Algis.
— Ir be pasakymo aišku.
— Ką jūs čia dabar! — įsiterpė Danutė.
Ginčą sutrukdė pradėjus iš vagonų padavinėti laga

minus. Vikriai pagriebęs abu Danutės lagaminus Vidas 
nešė eidamas šalia jos. Algiui liko tik josios portfelis, kurį 
tik po ilgų derybų ji sutiko duoti jam nešti.

— Gal pavargai, nori, kad pakeisčiau: — prašomai 
klausė Vidą.

— Tu greičiau pavargsi niekus tauškėdamas, — vėl 
šiurkščiai atšovė Vidas.

Iki moterims skirtų patalpų baigė eiti tylėdami. Prie 
durų Danutė, padėkojusi abiems, dingo. Draugai grįžo į 
savo patalpas nė žodžio vien kitam nepratarę.

Sriubos parnešti tą dieną draugai ėjo kiekvienas sau. 
O po pietų Vidas dingo iš kambario. Algiui buvo įtartina, 
nes prieš išeidamas valėsi batus. Išbėgęs lauk jis pamatė 
Vidą išeinant pro didžiuosius vartus į gatvę, kuri buvo 
vienintelė į Diepholzo miestelį. "Et, kvailiuoja", nuspren
dė Algis ir, rankas susikišęs į kišenius, nuėjo pasivaikš
čioti aerodromo link. Susitikęs lėktuvų pakilimo take 
draugų, nuėjo į patį aerodromo kraštą. Suradę pagalių 
ir sausos žolės susikūrė ugnį, prie kurios išbuvo iki vėlaus 
vakaro. Grįžęs namo Algis sutiko išeinantį Vidą.

— Kur tu buvai? — paklausė Algis.
— O aš tavęs ar klausiu, kur tu buvai?! — suriko 

Vidas ir trenkęs sunkias kareivinių duris, dingo tamsoj.

"Hm, turbūt, reikėjo klausti, kur eini?" — gailėjosi Algis.
★

Filmas Danutei patiko ir nesigailėjo ėjusi, bet Vidas 
ne. Pradėjo girtis jau nuo pirmo vakaro ir blogai kalbėti 
apie Algį, bet Algis jai padarė daug geresnį įspūdį negu 
Vidas, mat, aukštesnis, iškalbesnis, vyriškesnis. Jeigu 
prieš tai dar kiek buvo pagalvojusi apie Algio netaktą, 
dabar jį pateisino. Namo jis ėjo lėtai. Danutė nepakęs- 
dama šalto rudens nakties vėjo porą sykių paragino jį 
eiti greičiau. Grįžusi prie moterų patalpų, ji ilgai negaišo, 
atsiprašiusi nuskubėjo miegoti.

Kitos dienos slinko labai greitai. Atlikdami paskuti
nius formalumus dypukai neturėjo laiko flirtams. Nors 
porą kartų Danutė buvo sutikusi Algį, kalbėjosi neilgai. 
Deja, po kiekvieno pasikalbėjimo ji daugiau tikėjo jam 
negu Vido pasakojimams. Pliuškis, pagalvojo ji.

Danutės draugės turėjo savo palydovus, su kuriais 
vakarais susitikę pasikalbėdavo ateities reikalais. Kelio
nė jiem buvo toks opus reikalas, kad kai kurie iš jų keitė 
nuomones kasdieną. Ir ilgesnį laiką tarpe jų pabuvusiai 
Danutei nuo visokių kalbų, gandų ir rūpesčių imdavo 
galvą skaudėti. Būdama jauniausia turėjo taikytis prie 
vyresniųjų. Smarkuolė Aldona žinojo viską, tik niekas 
neatsitikdavo pagal josios pranašavimus. Danguolė tyli, 
susimąsčiusi, labai lėta. Genė viena iš tų, kuriai niekas 
nesvarbu: veža — važiuoju, išmes — grįšiu pėščia. Lionė 
tikra ašarų pakalnė, rodos, visas pasaulis ant jos griūva.

Gyvenime būna taip, kad reikalai klostosi priešingai 
negu norima. Daug pastangų du draugai dėjo praeityje, 
kad būtų kartu. Ar tai kasant Rytprūsiuose apkasus, ar
ba D. P. stovykloje. Dažnai prašydavo pareigūnų, kad 
neatskirtų. Dabar priešingai. Kaip norėjo būti atskirtas 
nuo Algio Vidas, deja, sąrašuose į vagonus ir į laivą 
pateko į tą pačią grupę. O blogiausia tai laive: ir lovos 
pasitaikė greta. Klausinėjo bendrakeleivius, ar nenorėtų 
su juo keistis, bet kur tau.

Kada paskutinis DP įlipo į laivą, kranas įkėlė laip

tus. Danutė su draugėmis spėjo pasidėti daiktus ir grįžo 
į denį pasižiūrėti į Vokietiją paskutinį sykį. Viena po 
kitos sužibo elektros lempos, uoste buvę žmonės išsivaikš
čiojo. Laivo mašinos pradėjo veikti. Danutė pasijuto la
bai vieniša, pasitraukusi toliau nuo susigrūdusių žmonių, 
įsitvėrusi denio užtvaros, susimąstė: tolsti tu, Vokietija, 
ir tenai kažkur toli esanti Lietuva. Kažin ką tu, mama, 
veiki šįvakar, ką veikia tėtis ir ką tu, mano mažasis broli 
Liudai, darai? O gal, gal jūs išblaškyti po Sibirą ir neži
note nieko, kur katras esate, O Mama! Kad tu žinotum, 
kur aš esu ir kur važiuoju! Sudie, sudie! O gal kada nors 
dar grįšiu,

Taip užsisvajojusi, Danutė vos nepravirko ir apsi
sukusi žengė atsimušdama tiesiog Algiui į krūtinę. Lyg 
iš miego pažadinta pašokusi atbula: — "Atsiprašau. — 
sušuko.

— Tai nieko, noriu ir aš į Vokietiją pažiūrėti pasku
tinį sykį, — ramino ją Algis, — o gal eisime pažiūrėti į 
kitą laivo galą, — pasiūlė jis.

— Galim, — sutiko Danutė.
Kada Algis, pakėlęs kepurę, pasitaisė plaukus, ženg

damas šalia Danutės, nepastebėjo Vido stovėjusio prie 
grupės estų, kurie dainavo kažkokią atsisveikinimo dainą. 
"Tu nelabasis, pirkau tą kepurę už cigaretes iš vokiečio 
jūrininko ir tau tik paskolinau, o dabar praeidamas nei 
matyti nenori!" — pykčio apimtas Vidas lydėjo akimis 
juos nueinančius į antrą laivo galą.

Matydama dviejų draugų varžybas; Danutė taikyda
masi prie Algio, neapleido ir Vido. Sutikusi jį nusišypso
davo, kalbino, žodžiu, duodama ir jam vilties. Grįžusi nuo 
denio tą vakarą su draugėmis kalbėjosi apie Algį, kuris 
visoms patiko. Ryt dieną jau žinojo, kad Algis kepurės 
nebeturi. Vargšė jūrininko kepurė! "Nei man, nei tau" 
principu atsidūrė jūroj. ] guolį Algis grįždavo žymiai 
vėliau už Vidą, kas pastarajam labai nepatiko, žinojo, 
kad užklaustas nesisakys, kur buvęs.

(Bus daugiau)
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G E N E R A L F A C T O R Y
WORKERS

PART TIME
Days anytime between 8 a. m. and 
4:30 p. m. Steady work, good wages, 
benefits. Apply:

RHODES ASSOC.
184 Woonasquatuclcet Avė. 

North Providence, R. 1. 
Phone: 401 — 353-3200

(116-122)

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER-

HYDROTEL
Contourinp and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRII DUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph f. Gribauikai 
Executive Secrefary

ON BONUS SAVINGSON INVISTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checki 
Miiled Ouarterly

Uniti of $1.000.00
For 3 Year* 

Dividendą Pald 
Ouarferly 

or Compoundad

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Area Code 312) 656-6330
HOURS: Man. M; Tue*.. Thurt., M. 9 5; 5at. 94; Wed. Cloied 

Sayf«9i fa By Tfce 10tb Of Tite MaaHt WW f«ra Fra« l»f.

HELP WANTED MALĖ

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• L. Sagio vadovaujama 
tautinių šokių grupė Gran
dinėlė, po sėkmingo koncer
to Pittsburghe pranciskie- 
čių seselių rengtame kon
certe, lapkričio 4 d. išvyks
ta į Hamiltonų, kur išpildys 
meninę programą spaudos 
baliuje.
• Teis. Lloyd O. Brown, de

mokratų kandidatas į Cleve
land Municipal teismo tei
sėjus, yra žinomas ne tik 
savo aukšta inteligencija ir 
išsilavinimu, bet kartu yra 
prityręs teismo srityje. Jau 
nuo 1959 m. jis eina Ohio 
Prosecuting attorney parei
gas, gi anksčiau yra buvęs 
Ohio vyr. prokuroro padė
jėju. (Sk.)

• Lietuviškasis jaunimas 
kviečiamas prisidėti prie 
rinkiminės kampanijos, re
miant Seth Tafto išrinkimą 
Clevelando burmistru. 
Skambinti j rinkiminės kam
panijos štabą Genovaitei 
Benienei, tel. 881-4080.

(Sk.)

• Valdemaras ir Apoloni
ja šenbergai persikėlė į 
naują butą, 996 Rushleigh 
Rd., Cleveland Hgts. 44121. 
Telef.: 382-6039.

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

VYR. AMŽIAUS
moteris ar vyras reikalingi 
atsakinėti telefonu ir pri
iminėti klijentus popietinė
mis valandomis.

Teirautis HE 2-0040.
(117-119)

REIKALINGAS VYRAS
Prityręs nituotojas (spot- 

vvelder). Pastovus darbas. 
Savaitinis atlyginimas.

Cleveland Register and 
Grill MFG Co. 
3188 E. 80 St. 

Cleveland, Ohio 44104 
(115-117)

SETH TAFT IR BENDRUOMENĖ
Užtenka mesti žvilgsnį į Clevelande ruošia

mų iškilmių ir minėjimų pobūdį, kad pamatyti, 
kiek įvairių 50 tautybių veikla yra davusi šio mies’ 
to istorijai ir kultūrai. Ir tai — ne vien šiam mies
tui, bet visam kraštui.

Pvz., sausio 25 d. Clevelande gyveną škotai 
atšventė savo didžiojo poeto Robert Burns gimta
dienį, vasario 4 d. armėnai iškilmingai minėjo 
kovu Avarijoj sukaktį, gegužės 2 d. prancūzai su
ruošė Jeanne D’Arc festivalį, spalio 29 d. čekai 
minėjo savo valstybės nepriklausomybės šventę, 
lapkričio 18 d. tokią šventę ruošia mūsų kaimynai 
latviai, o mes, lietuviai, planuojame Vasario 16 
kuo įspūdingiau paminėti, atžymint Lietuvos ne
priklausomybės 50 m. sukaktį.

Ir taip metai iš metų arti 2.000 įvairių or
ganizacijų, susidariusių iš sąmoningų savo tautos 
atstovų, atneša kažką šviežesnio ir prasmingesnio 
to miesto gyvenimui, kurį pasirinko pastoviam 
darbui, šeimos ugdymui ir savo tautos atstovavi
mui.

Kas gi šiuos žmones skiria nuo tų imigrantų, 
kurie taip pat laisvės ieškodami atplaukė pirmuo
ju Mayflower laivu? Atrodo, ir daugelis tą pripa
žįsta, jog naujieji imigrantai iškilo nepaprastu sa
varankiškumu. Jie neprašė valdžios paramos, o 
pradėjo kurtis su tuo, ką kas turėjo. Jie patys pa
sirūpino savo ateitim.

Jie buvo taupūs ir gyveno galimybių ribose. 
Taupė kiek galėjo, pirkosi namus, jų gyvenami ra
jonai išlaikomi švarūs.

Jie respektavo teisę, kartu stropiai vykdyda
mi ir sekdami įstatymus. Jie inteligentiški. Dau
gelis jų greit iškilo į vadovaujančius postus savo
se bendruomenėse, krašto ūkyje. Kai kurių tėvai 
ir sūnūs iškilo į Kongreso viršūnes...

Tautybių atstovai ne tik šiame mieste, bet 
visoje Amerikoje yra įrodę savo egzistencijos 
reikšmę ir yra verti atitinkamo pripažinimo.

Vienas tokių yra buvusio JAV prezidento 
anūkas Seth Taft. Jis pilnai ir be kompromisų 
pripažįsta tautybių visuomeninę ir kultūrinę reikš
mę šiam kraštui ir Clevelandui.

Jis nebūtų prityrusiu politiku ir administrato
rium, jei to nepadarytų. Jis pasižadėjo, būdamas 
Clevelando miesto burmistru, atkreipti didesnį dė
mesį į tautybių bendruomenių reikalus.

Jis to negalės padaryti be mūsų visų pagalbos, 
be mūsų konkrečių planų ir sumanymų.

Nes gi Clevelandas negali pavirsti šiukšlynu. 
Jis turi būti atstatytas ir iškeltas į jam priklauso
mą vietą kitų augančių ir bujojančių miestų tarpe. 
Tai yra ir tautybių bendruomenių garbės ir gyvy
bės reikalas.

Seth Taft reikalingas tautybių bendruomenių 
paramos, nes ir tautybių bendruomenės reikalin
gos burmistro Seth Taft asmenyje.

PARDUODAMAS ŪKIS
50 akrų žemės su 12 kam

barių namu. Netoli namo 
yra tekantis upelis. Yra 90 
ir 45 kelių sankryžoje, maž
daug 1 vai. kelio nuo Cleve
lando. Prašo $12,000. Dau
giau informacijų gausite 
paskambinę

DONA CIPKlTS — WM.
T. RYRNE REALESTATE 

INC.
Namų telefonas — 944-2167 
ištaigos telef. — 261-5100 

(115-118)

• Inž. Bronius Nainys, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdybos pirmi
ninkas, prieš išvykdamas į 
Washingtoną veiksnių kon. 
ferencijon, spalio mėn. 20 
d. dalyvavo Kultūros Kon
gresui rengti komiteto po
sėdyje, kuriame buvo apta
riami svarbūs kongreso ren
gimo darbai.

Kultūros Kongresas įvyks 
š. m. lapkričio mėn. 23-26 
dienomis, Chicagoje.

LIETUVOJ STATOMI NAMAI
PANAŠŪS į DĖŽĘ...

Pagal Lietuvos vienkie
mių naikintojų planą, Lie
tuvoje turės būti apie 1900 
centrinių kaimo gyvenvie
čių. Apie 400 tokių gyven
viečių yra ligšioliniai baž
nytkaimiai, kuriuose, be 
bažnyčių, yra ir kiti vadi
namieji visuomeniniai pa
statai, seni, arba jau ir 
nauji: administracijos na
mai, mokyklos, salės (kul
tūros namai), skaityklos- 
bibliotekos ir kt.

Pusantro tūkstančio to
kių centrų (jų tarpe ir kai 
kurie bažnytkaimiai) rei
kiamų pastatų dar neturi, 
o daugumo tokių centrų dar 
iš viso nėra. "Jei tarsime, 
kad kaimo gyvenviečių sta
tybos problema bus išspręs
ta iki 2000 metų, tai kas
met reikėtų pastatyti po 
40-50 visuomeninių namų 
kompleksų”, — sam
protauja A. Miškinis ir K. 
Blaževičius Švytury. Baž
nyčių tuose naujuose kai- 
muose-miesteliuose, žinoma, 
nenumato statyti, bet visų 
kitų pastatų po tiek pasta
tyti — bent dabartinėmis 
priemonėmis ir metodais — 
tai tik svajonė. Todėl ir tą 
planą įvykdyti iki 2000-tųjų 
metų dar nėra vilties.

Naudodamiesi aplinkybe, 
kad tas Lietuvos perstaty- 
dinimas dar ilgai užtruks 
(jei iš viso neteks jo atsi
sakyti), svarstytojai deda 
pastangas, kad būtų per
žiūrėti ir atitaisyti esamie
ji užsimojimai, pradėti ”ag- 
r o g orodomanijos” (žemės 
ūkio sumiestinimo) žydėji
mo laikais. Sako:

”Prieš keletą metų virė 
ginčai, koks turėtų būti op
timalus kaimo gyvenamasis 
namas. Atsirado balsų 
(Niekas nemini, bet visi ži
no, iš kur atsirado. E.), ku
rie, vulgarindami natūralią 
epochos tendenciją — kai
mo buitinių sąlygų artėji
mą prie miesto — optima
liu kaimo namų rekomen
davo miestišką daugiaaukš
tį namą”.

Bet dabar jau atsirado 
dąsos ir kritikuoti anų me
tų "balsus”:

”Visas kaimo darbo žmo
gaus gyvenimas susijęs su 

gamta, erdve, laisve — vie
ninteliais gyvenimo kaime 
privalumais. Tad kam mė
ginti atskirti kaimietį nuo 
įprastinių ir teigiamų gy
venimo sąlygų, spraudžiant 
jį į antrą ar penktą aukš
tą!”

Lietuvoje į tokį kraštuti
numą dar, esą, niekas nepa
sišovė, betgi esą peršami 
kompromisai — 4 ar 8 butų 
namai kaime. Tas, sako, 
”taip pat kvepia dirbtinu
mu. Mes manome, kad kon
krečiomis sąlygomis opti
malus kaimo gyvenamasis 
namas yra vienbutis sody
binis namas”.

Tačiau visi valdžios orga
nų rūpesčiai esą sutelkti tik 
į daugiabučių namų staty
bą. Vienbučių statyba ne 
tik nesirūpina, bet ją ir ap
sunkina. O jei statomi, tai 
dažniausia panašūs į pa
prasčiausią dėžę”. (ELTA)

LOS ANGELES

TIMELESS LITHUANIA 
PRISTATYMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius ruošia buvusio 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Pasiuntinio Lietuvoje 
Hon, 0WEN J. C. NOREM 
knygos
TIMELESS LITHUANIA 

antrosios laidos pristatymą 
1967 m. lapkričio mėn. 25 
d., 7:30 v. v. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Ange
les. šiame pobūvyje malo
niai sutiko dalyvauti pats 
knygos autorius dr. OWEN
J. C. NOREM ir duoti kny
gą įsigijusiems savo para
šą. Be to, pasižadėjo daly
vauti ir kalbą pasakyti Lie
tuvos konsulas Los Angeles 
mieste dr. J. J. Bielskis ir 
ponia.

Kviečiami Los Angeles ir 
jos apylinkių lietuviai gau
siai dalyvauti.

Po iškilmių — kavute ir 
užkandžiai. (br.)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MACHINE OPERATORS -
NEED

SKILLED OPERATORS AND TRAINEES
Experience helpful būt wili train if you have the mechanical interest 
and ability.
Good startmg rate and outstanding company benefits for

DR1LL PRESS, TURRET LATHE, MILLING
GENERAL ELECTRIC CO.

1175 East 152 St. 
Cleveland, Ohio 

For intervietv call 8:30-11:00 A.M. 9 z z 49 1 Q
1:00-4:00 P. M. I 7

F.QUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
(117-118'

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU 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 Ufalt Import. Brandy ... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey .......................... 5th — $3.19
3. Cointreau Liųuenr & 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 to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

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 SI.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGO

• Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio visuoti
nis narių susirinkimas 
įvyks lapkričio mėn. 5 d. 
(sekmadienį), 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre (104 kam
barys).

Be aktualių LTA Sambū
rio vidaus gyvenimo klausi
mų sprendimo bus patiekta 
labai įdomi Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto Direk
toriaus Dome Veličkos pa
skaita: "Pedagoginio Litua
nistikos Instituto vaidmuo 
lietuvybės išlaikyme”.

Jaunosios kartos atstovas 
kolega Mykolas Drunga kal
bės apie lituanistikos įtaką 
į lietuvio asmenybės ugdy
mą. (ia)

ROCHESTER
• ALT S-gcs Rochesterio 

sxyn..us suairinKimas jvy- 
ko spalio 22 d. ponų Krivių 
namuose. Skyriaus pirm. A. 
Jančys susirinkusius supa-

žindino su gautais C. V. 
bendraraščiais. Kalbėta apie 
įstatų papildymą ir apie 
Dirvos turinį, {štatuose gal 
reikėtų įrašyti ”kad A. L. 
T. Sąjunga nėra, negali bū
ti ir nebus politinė partija 
tradicine to žodžio prasme” 
(’ A. L. T. S. dvasia”, Dir
va, spalio 11 d.). Dėl Dirvos J 
turinio pasisakyta bendrai 
teigiamai, tik buvo nuomo
nių, kad įžeidinėjimų ir nie
kinimų reikėtų vengti ir 
laikytis dėsnio, kad ”rimta 
spauda paprastai pati sten
giasi užsidėti sau moralės ir 
kultūros norimą kontrolę 
bei cenzūrą” (str. "Reikėtų 
liautis”, Dirva, spalio 16 
d.). Pasiūlymui kviesti ir 
moteris įstoti nariais pri
tarta ir visų pasitenkinimui 
pradžia buvo padaryta: su
sirinkime šalia savo vyro 
dalyvavo ir p. M. Stanku
vienė. Dėl skyriaus plates
nės veiklos išsamiai paaiš
kino skyriaus pirmininkas.

Susirinkimą prade d a n t 
buvo pagerbti mirę nariai 
Valiukėnas ir Vėsa ir pa-

Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į L.8.T. Korp! 
Neo-Lithuania 45 m. sukaktuvinę

Dailininkui

POVILUI PUZINUI

milus, Dirvos artimam bičiuliui ir ben-

dradarbiui prof. JONUI PUZINUI,

šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Dirvos Redakcija

A. A.
EUGENIJA-ONA BERTULIENĖ 

atostogoms išvykusi į Pietų Ameriką, š. m. spalio 
22 d. gavo širdies smūgį ir Buenos Aires ligoninėje 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

Liko nuliūdę: vyras muz. JUOZAS BERTU
LIS, dukra GRAŽINA-IRENA ir vyras dr. J. 
BRAY bei jų 2 dukrelės, velionės sūnus archit. 
ARVYDAS-ALEKSAS BERTULIS ir jo žmona 
GISELA, taipgi kitos giminės Amerikoje, Lietu
voje, Vokietijoje ir Rusijoje. Irgi — daug draugų, 
bendradarbių ir pažįstamų.

Kad priėmus atskraidytas velionės palaikus, 
j Los Angeles nuskrido visi šeimos nariai. Ten 
bus atlaikytos pamaldos ir šermenys. Į Chicagą 
palaikai pargabenti spalio 31 d. Pamaldos atlai
kytos Aušros Vartų bažnyčioje. Laidojama Šv. 
Kazimiero kapinėse.

A t A
IZABELEI NAVICKIENEI 

mirus, jos vyrui FELIKSUI, dukrai IRENAI, sū
nui ALGIUI, STAšKŪNŲ ir DZIAKONŲ šei
moms gilią užuojautą reiškia

Jonas ir Ona Žukai 
Alfonsas Telyčėnas 

Los Angeles

Mylimai žmonai ir motinai

A t A

IZABELEI NAVICKIENEI
mirus, mielą p. NAVICKĄ, dukrelę, sūnelį ir kitus 

gimines, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Vendą Seimą

METINĘ ŠVENTĘ,
1967 lapkričio 11 d., 7:30 v. v. Jaunimo Centro salėje, 
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.

Apie Jūsų dalyvavimą prašome pranešti iki š. m. 
lapkričio 7 d. Vytautui Kasniūnui, 3754 W. 70th PI
LU 5-3617.

Viat korporantai(ės) dalyvauja su spalvomis.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

ŠVENTĖS PROGRAMA
a. 10 vai. ryto pamaldos už mirusius korporacijos 

narius Jėzuitų koplyčioje.
b. Po pamaldų lankymas mirusiųjų korporantų kapų 

Iv. Kazimiero kapinėse.
c. 7:30 v. vai. iškilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga 

ir junjorų kėlimas į senjorus.
d. Vakarienė ir šokiai.

(Šokiams gros Korp! Neo-Lithuania orkestras).
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukojama: 

studentai — $3.00 
visi kiti — $5 00

sveikintas 75 metų amžiaus 
sulaukęs Raimundas Lior- 
monas.

Posėdžiui pasibaigus su
sirinkusieji buvo p. Krivie- 
nės gražiai pavaišinti ska
niais gėrimais ir užkan
džiais, o pats šeimininkas 
rodė ekrane jų dukters stu
dentės Virginijos padarytas 
nuotraukas Ispanijoje, kur 
ji kurį laiką studijavo ispa
nų kalbą. įdomios nuotrau
kos davė progos pamatyti 
Barcelonos ir kitų miestų 
puikius anų senų laikų ar
chitektūrinius pastatus — 
paminklus.

Susirinkimas praėjo gra
žioje nuotaikoje, už ką Visi 
dalyviai reiškią šeiminin
kam ponams Kriviams gilią 
ir nuoširdžią padėką. R. L. Korp! Neo-Lithuania New Yorke juniorų sueiga |vyko spalio 7 d. fiL Juozo Butkaus namuose. Suei

gos metu paskaitą skaitė fiL Dr. Eug. Noakas apie korporacijos ideologiją ir korporantų pareigas. Po 
paskaitos sekė diskusijos, kurias pravedė korp. pirmininkė Aldona čekienė. Diskusijose gyvai pasi
reiškė patys junlorai ir svečiai. Šiuo metu tėvūnu yra Algis Bitėnas, nes buvęs tėvūnas Vyt. Jurgėla 
išvyko | kariuomenę. J sueigą atsilankė svečiai iš Bostono kol. L Vilėniškis ir kol. Ausiejus, o taip 
pat būrys 
J. Butkų,

da.
Po pašnekesio svečiai bus 

pavaišinti kavute. Įėjimas 
laisvas.

vietinio jaunimo. Po sueigos sekė vaišės ir šokiai. Sekanti juniorų sueiga fvyks vėl pas fiL 
lapkričio 4 d. L. Tamošaičio nuotrauka

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

• Dr. Adolfas ir Zuzana 
Butkiaj susilaukė dukrytės 
Kristinos. Kartu su tėvais 
džiaugiasi ir seneliai buv. 
Vyr. Trib. teisėjas Česlo
vas ir N. Butkiai.

laičio, Vytauto Augustino ir 
Algio Grigaičio spalvotos 
nuotraukos, palydint jas 
Pauliaus Jurkaus ir Rimo 
Vėžio įkalbėtu žodžiu ir tė
vo Bruno Markaičio, S. J. 
muzika. įžangoje kalbės 
kun. A. Kezys, S. J.

202 ir 204 kambariuose 
vyks Algio Grigaičio abs-

• Lietuvių Foto Archyvas 
ruošia skaidrių ir pašneke
sio popietę lapkričio 5 d., 3 
vai. Jaunimo Ientre, 203 traktinių nuotraukų paro- 
kambaryje.

Pašnekesio ir skaidrių te
ma: ‘"Spalvotoji fotografi
ja”. Bus rodomos Vyto Va-

Laima Lelienė neseniai baigė Rochesterio Technologijos Insti
tutą gaudama bache’or laipsni iš medicinos technologijos. Jos vy
ras Vytis Lelis yra baigęs tokiu pat laipsniu ūme pačiame insti
tute biznio administraciją ir dabar siekia antro diplomo iš me
chanikos inžinerijos. Laima ir Vytis Lėliai aktyviai dalyvauja lie
tuvių jaunimo organizacijose.

Pik. ltn. KAZIMIRAS G. OKSAS (dešinėje) vadovaująs 378th 
inžinerijos batalionui US armijos rezerve, dalyvavo 25 vai. manev
ruose prie Joliet, Illinois.

K.G. Oksas yra lietuvių banko Mutual Federal Savings Chicago
je viceprezidentas. Liet. Inž. S-gos ir Prekybos Rūmų narys. Taip 
pat yra nuolatinis Dirvos skaitytojas ir rėmėjas.

PLANINGAS TAUPYMAS S"”™
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame viaaa pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus už

TAUPYTI ŠIANDIEN!

visas taupymo sąskaitas.

PASKOLOS
perkant namus darom ag ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedneaday cloaed 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKA8, President
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