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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

H. H. HUMPHREY
KANDIDATŪRA

VICEPREZIDENTAS UŽĖMĖ PREZIDENTO 
VIETĄ KOVOJE DĖL DEMOKRATŲ NOMINA
CIJOS IR JAM TUO BODU ATITEKO PAREIGA 
GINTI DABARTINĖS ADMINISTRACIJOS PO
LITIKĄ. — JOS ‘REKORDAS’ NĖRA TAIP BLO
GAS RINKIKŲ AKYSE KAIP KAI KURIE KRI

TIKAI TEIGIA.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Kaip ir buvo galima 

laukti ir tikėtis, vicepre
zidentas Hubert H. 
Humphrey šeštadienį pa
skelbė savo kandidatūrą 
į demokratų partijos no
minaciją prezidento rin
kimams. To siekdamas, 
jis turės kovoti su se
natoriais Robert F. Ken
nedy ir Eugene Mc 
Carthy, abiem smar
kiais administracijos 
Vietnamo politikos kri
tikais. Natūralu, kad 
Humphrey pasirodys tos 
politikos gynėjas, nors 
kaip vice-prezidentas 
Jis nebuvo Jos kūrėjas - 
sprendimus padarydavo 
pats prezidentas. Sako
ma, kad Humphrey šir
dies gilumoje nebuvo už 
dabartinę politiką, ant
ra vertus, jis praktiškai 
nežinojo ir Jos alterna
tyvos. Be to, priešrinki
minėje kampanijoje, gin
damas administracijos 
politiką Jis gali tikėtis 
ir paties prezidento bei 
partijos aparato dides
nės talkos. Kaip jau mi
nėjome, prezidentas sa
vo rankose turi nemažai 
galios, kad padarytų lo
kalinius kandidatus dau
giau ar mažiau patrauk
liais Jų rinkikams ir sa-

Ii VISO PASAULIO

• GUB. N. ROCKEFELLER 
spaudos konferencijoje pa reiškė 
nuaręs kandidatuoti {preziden
to postą ir "kovoti su Nixonu 
iki paskutinio balso". Tuo būdu 
respublikonai jau turi 2 kandi
datu, o demokratai net 3.
• S. VIETNAMO komunistai, 

vasario mėn. užėmę Hue mies
tą, kuris tik po sunkių kovų bu
vo atsiimtas, tame mieste iš
žudė apie 1.000 gyventojų, dali 
jų dar pusgyvius palaidodami.

Du mėnesiu truko kol buvo 
surinkti visi faktai,akivaizdžiai 
parodą S. Vietnamo karių ne
žmonišką elgesį su užimtų vie
tovių gyventojais.

• MASKVOS RADIJAS smar
kiai užpuolė Rumunijos premje 
rą Maurer ir užs. reikalų minis 
terj Manescu už tai,kad lankyda
miesi Suomijoje, jie padėjo vai
niką prie suomių laisvės kovų 
didvyrio ir karo vado maršalo 
Mannerheimo paminklo.

Primenant rumunams, kad 2 
Pas. karo metu marš. Manner- 
heimas buvęs Hitlerio sąjungi
ninku ir suomių - rusų karo me
tu vadovavęs suomių kariuome
nei kovose prieš Sov. S-gą, 
Maskvos radijas pats užmiršo 
priminti beveik tuo pat metu pa 
darytus susitarimus su Hitleriu, 
kurių pasėkoje buvo pasidalinu 
Rytų Europos valstybių teritori
jomis.

Vainiko padėjimas prie marš. 
Mannerheimo paminklo Mask
voje laikomas "sąmoningą pro
vokacija". Iki šiol Rumunijos ne
paklusnumo pavyzdžiai Mask
vos linijai dar nebuvo taip 
griežtai puolami. 

vaime aišku, kad jie už 
tai turi atitinkamai atsi
mokėti padėdami prezi
dento ar jam artimesnio 
kandidato kampanijai.

Įdomu, kad Humphrey, 
kuris prieš 20 metų bu
vo laikomas kone kraštu
tiniu radikalu, šiandien 
turi nemažo pritarimo 
pietinių valstybių demo
kratų ir net stambių biz
nierių tarpe. Mat, jo ka
daise buvusios ‘radika
lios’ pažiūros šiandien 
Jau yra priimtinos ir 
daugiau į dešinę pakry- 
pusiems politikams, pa
galiau ir respublikonų 
kandidatai Nixonas su 
Rockefelleriu yra gero - 
kai nukeliavę į kairę. 
Aplamai imant, visi kan
didatai - demokratai ir 
respublikonai — yra lai
komi pragmatikais, per 
daug nesusiję su bet ko
kia ideologija, išskyrus 
gal būt tik Californijos 
Reaganą.

Viceprezidentas H. 
Humphrey, kuris šešta
dienį skelbdamas savo 
kandidatūrą pasisakė no
rįs suvienyti savo parti
ją ir kraštą, nes nepai
sant nuomonių skirtumų 
vienu ar kitu klausimu, 
amerikiečius vienijan
ti ta pati dvasia, sekma
dienį per televizijos 
programą Meet the 
Press jau atsargiai puo
lė didžiausią savo kon
kurentą Kennedy. Jis pa
sisakė prieš pastarojo 
priešrinkiminį šūkį ’No 
new Vietnam', visai tei
singai pastebėdamas, 
kad JAV negalinčios iš 
kalno pasisakyti nešio
siančios savo kariuome
nės į užjūrius, jei to rei
kalaus JAV interesai.

Iš viso, didžiausia kal
tė dėl Vietnamo karo 
krinta ant Kennedy ad

ministracijos pečių. Ji 
davė kryptį, Johnsonas 
logiškai turėjo praplės
ti tai, kąKennedy pradė
jo. Tuo klausimu mes jau 
čia nemažai rašėme ir 
dar turėsime daug pro
gos vėl parašyti. S į kar
tą tik konstatuosime, kad 
Humphrey bus nesunku 
šiame klausime ginti ad
ministracijos politiką. 
Ją būtų lengviau pulti 
respublikonams, aiški
nant, kad administracija 
nepakankamai griežtai 
gynusį JAV interesus, ta
čiau tai vargu ar bus po
puliaru. Nuotaikos, at
rodo, dabar esančios 
krašte tokios, kad rei
kalaudamas griežtesnių 
žygių vargiai laimėsi rin
kikų daugumos simpati
jas.

Daugiau populiaru bū
tų teigti, kad Johnsono 
administracija vedanti 
kraštą prie moralinio ir 
ūkinio bankroto. Dėl pir
mojo sunku ginčytis, dėl 
antrojo Humphrey gali 
turėti neblogų argumen
tų.

Aišku, kad kraštui gre
sia akiniai nemalonu
mai, tačiau iš kitos pu
sės , būklė šiuo metu dar 
nėra bloga. Gali teigti, 
kad amerikiečiai nieka
dos taip gerai negyveno 
kaip dabar. Tiesa,Viet
namo karas ir neproduk
tingos išlaidos karui su 
vargu privedė prie 20 
bilijonų dolerių defici
to valstybės biudžete, ta
čiau turint galvoje viso 
krašto pajamas, siekian
čias per 800 bilijonus do
lerių, ta suma nėra labai 
baisi. 1943 metais JAV 
deficitas siekė net 58 
bilijonus dolerių, o vi
so krašto pajamos, GNP, 
tik 191 bilijoną! Iš viso 
per II Pas. karą krašto 
skolos padidėjo 200 bi
lijonų dolerių, tačiau to 
paskiri krašto gyvento
jai visai nejautė. Žinia, 
reikia kažką padaryti - 
padidinti mokesčius, su
varžyti visas infliacines 
tendencijas — tačiau, at-

Visose lietuviŲ kolonijose autinių šokių grupės intensyviai ruošiasi III-jai Tautinių Šokių Šventei, ku
ri jvyks Chicagoje liepos 7 d. J šventę žada atvykti šokėjai iš Pietų Amerikos ir daromi žygiai atgabenti 
Vasario 16 Gimnazijos tautinių šokių grupę. Tai bus įspūdingas jaunimo suvažiavimas, kuriam negaila 
nei darbo nei lėšų. Visi lietuviai kviečiami padėti savo apylinkėse veikiančioms šokių grupėms nu
vykti | šią didžiulę šventę. Nuotraukoje kanadiečių lietuvių pagarsėjusi "Gyvataro" šokėjų grupė su vado
ve Breichmaniene, ne kartą reprezentavusi lietuvius Kanados vyriausybės ruošiamose iškilmėse.

MIRĖ TĖVYNĖS REDAKTORIUS
ANTANAS SODAITIS

Prieš baigiant ruošti 
šią Dirvos laidą, paskam
bino iš SLA centro B. Pi- 
vaj-onienė, pranešdama 
liūdną žinią, kad gegužės 
1 d. mirė Antanas Sodai- 
tis.

Velionis dirbo SLA 
centre, New Yorke ir re
dagavo tos organizaci
jos laikraštį "Tėvynė”.

Gimęs 1907 m. sausio 
31 Šakiuose, mokslus ėjo 
Saulės mokytęjų semi- 

rodo, kad laiko tam dar 
yra.

Kiekvienu atveju, ame
rikiečiai eis balsuoti dar 
su pilnom kišenėm, ir tai 
duoda galimybės vice
prezidentui Humphrey 
ne tik laimėti savo parti
jos nominaciją, bet ir pa
čius prezidentinius rinki- 
mus. Klausimas, atrodo, 
suksis ne tiek apie pra
eities klaidas, kiek apie 
pasitikėjimą. Rinkikai 
atiduos savo balsus už 
tą, kuriam daugiau pati
kės savo krašto ateitį. 

narijoje, vėliau humani
tarinių mokslų fakulte
te, kol apsisprendė būti 
teisininku ir baigė Vyt. 
Didžiojo universiteto tei
sių fakultetą. Po to Kau
ne buvo teismo tardyto* 
ju, o vėliau apygardos 
teismo prok. pad.

Nuo pat jaunystės bu
vo veiklus tautinės sro
vės organizacijose, kaip 
šauliuose, tautininkuo
se, jaunalietuviuose, bu
vo aktyvus Korp! Neo- 
Lithuania filisteris, o 
okupacijos metu gyvai 
reiškėsi Laisvės Kovoto
jų eilėse.

Išeivijoje dirbo Bal- 
fe, L.B., taip pat uoliai 
bendradarbiaujant spau
doje.

Antano Sodaičio asme
nyje netekome kruopš
taus ir pareigino redak
toriaus, organizacijų ve i* 
kėjo, o šeima brangaus 
vyro ir tėvo.

POLITIKA 
SPORTE

Išjungimas Pietų Af
rikos Respublikos iš 
olimpinių žaidynių iš
gelbėjo Meksikoje {vyk
siančią olimpijadą nuo 
negrų ir komunistų val
domų valstybių boikoto. 
Kartu buvo išgelbėta ir 
JAV komanda, kuriai me
dalius laimėti reikia 
įjungti savo sąstatan di
delių skaičių iškilių neg
rų atletų, kurie irgi bu
vo pradėję boikotavimo 
akciją.

Nežiūrint viso to, iš
jungimas vienos valsty
bės iškelia pačių olimpi
nių žaidimų ateities klau
simą. Daugelis įžymių 
sportinei veiklai vado
vaujančių asmenų išreiš
kė savo susirūpinimą dėl 
politinės injekcijos nau
dingumo sportinei idė
jai.

”Boikotas — tai neį
prastas žodis sportinė
je aplinkoje”, pareiškė 
ilgametis Tarpt. Olim
pinio komiteto pirminin
kas Avery Brundage, iš 
Chicagos.

Olimpinis Komitetas 
kartą jau buvo nubalsa
vęs įsileisti P. Afrikos 
Respublikos sportinę ko
mandą Meksikon, pasi
žadėjus atsiųsti pilnai 
integruotą savo sporti
ninkų sąstatą. Tą spren
dimą teko persvarstyti 
Sov. S-gai ir arti 40 ki
tų valstybių (komunistų 
valdomų ir naujai Afri
koje susikūrusių) pagra
sinus olimpinius žaidi
mus boikotuoti.

A. Brundage bandė įro
dinėti, kad Olimpinis Ko' 
mitetas "nenusilenkė gra
sinimams”, bet taip pa
sielgė atsižvelgiant į 
”eksplosyvinę padėtį”pa
saulyje, kuri grėsė Olim
piniams žaidimams. Jis 
pridūrė, jog tai esąs 
”nesmagus pasaulinės si
tuacijos komentaras”.

Tąja proga kongresma 
nas Jack McDonald, iš 
Michigano, pareiškė, 
kad Olimpinis Komite
tas arba privalo įjungti 
P. Afriką, arba išmesti 
Sov. S-gą — "už bar
barišką elgesį su žy
dais.”

The Washington Post 
savo vedamajame ma
nevrus su P. Afrika pa
vadino "nusikaltimu 
olimpinei dvasiai” su
gesti jonuojant, kad olim
piniai žaidimai Meksi
koje būsią bene pasku
tinieji,

• Čekoslovakijoje jau spė
jo nusižudyti 4 aukšti pa
reigūnai, įtariami aktyviai 
prisidėję prie Stalino vyk
dytų persekiojimų. Be anks
čiau pasikorusio Prahos 
parke teisėjo J. Brestansky, 
nusišovusio krašto apsau
gos vięeministerio pulk. VI. 
Janko ir kalėjimų gydytojo 
dr. J. Sommerio, vėl rastas 
pasikoręs pulk. J. Poęepic- 
ky, policijos tardymų sky
riaus viršininkas.
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IS VIS* PASAULI*
• Kandidatų į JAV pre

zidentus arenoje respubliko
nai galvoja, kad H. H. 
Humphrey įžygiavus rung
tynėms, vistiek lieka Robert 
Kennedy, į kurį koncentruo- 
tinos visos opozicijos jėgos. 
Gi demokratuose kyla spe
kuliatyvinės mintys, jog 
matant, kad R. Kennedy 
gali laimėti, tektų pačiam 
prezidentui Johnsonui keis
ti nusistatymą ir paskutiniu 
momentu skelbti savo kan
didatūrą. Tačiau arti jo 
stovintieji bendrada r b i a i 
yra įsitikinę, kad Johnso- 
nas tikrai nebekandidatuos.

Įtakingas Chicagos bur
mistras Richard J. Daley, 
savo laiku visas miesto ir 
Illinois demokratų jėgas 
metęs į John F. Kennedy 

svarstykles. Roberto Ken
nedy atžvilgiu laikosi šaltai.

H. H. Humphrey neturi 
sunkumų piniginiuose rin
kimo kampanijos reikaluo
se, nes pramonininkai ir 
unijų vadovybės jų nesigai
li, kad tik neišrinkus taip 
bijomo jų sluoksniuose R. 
Kennedy. O pastarajam jų
jų pinigų nereikia ...

• Visuomenės nuotaikų 
stebėtojai tvirtina, kad 
Amerikos visuomenė ir va
dovaujantieji sluoksniai pa
kankamai jau prisisotino 
radikaliomis idėjomis, riau
šėmis, švelnumu riaušinin
kų ir studentų demonstraci
jų atžvilgiu. Tendencija pa
lanki įstatymų vykdymui 
ir tvarkai, smerkiant perdi- 

delį administracijos organų 
pasyvumą ir nuolaidumą. 
Visuomenė ruošiasi rinki
mams su aiškiomis tenden
cijomis tvarkai ir draus
mei atstatyti.

• CarI Stokes, pirmas iš
rinktas negras burmistras 
C 1 e v elande, demok ratų 
sluoksniuose kotiruojamas 
galimu kandidatu vicepre
zidento postui šalia H. H. 
Humphrey, pastarąjį nomi
navus demokratų konvenci
joje.

• š. Korėjai pagrobus 
JAV laivą "Pueblo”, pana
šūs Sov. S-gos šnipų laivai 
pilnu garu išsinešdino iš 
JAV pakrančių, bijant, kad 
JAV laivynas nepaimtų po
ros jų išsikeitimui su 
”Pueblo”.

• Senatoriaus Edvvard
W. Brooke, negro(duktė 19

LOJALUMO PARADAS 
HARTFORDE

LB Connecticuto apygar
dos politinis komitetas pra
neša, kad lietuvių organiza
cijos ir pavieniai lietuviai 
paradui renkasi 12 vai., sek
madienį, gegužės 5 dieną, 
Colt parke iš Wethersfield 
Avė. Colt Park yra tarp 
Wethersfield Avė ir Route 
91. Važiuojantiems auto
mobiliais išsukti Capitol 
Area Exit iš Rt. 15 ir Rt. 
91. Privažiavus Main St., 
sukti į pietus (link New 

m. Remi Brook susižiedavo 
su baltųjų studentu, 18 m. 
Donald R. Hasler. Senato
riaus žmona yra italė, Abu 
jaunieji yra katalikai ir 
vestuves ruošia katalikų 
bažnyčioje.

Haven). Pasibaigus Main 
St. įvažiuojama į Wethers- 
field Avė., jei laikomasi at
sišakojimo kairėn. Colt 
Park yra kairėje pusėje.

Parke klausti Lithuanian 
Division rinkimosi vietos. 
Paradas pajuda 1 vai. p. p. 
Tikimasi tarp 15,000 ir 
25,000 žygi uoto jų ir pusės 
milijono žiūrovų. Lietuvių 
Diviziją ves Hartfordo 
Frank Sabonis Amer. Liet. 
Veteranų postas. Be mūsų 
divizijos bus dar 8 divizijos. 
Visų priešakyje žygiuos 
Connecticut Gubernatorius, 
abu Connecticutą atstovau
ją senatoriai ir 6 kongres- 
manai, bei kiti valstijos ci
viliniai ir kariniai žymūs 
asmenys.

Dar kartą pastebėtina, 
jog Lietuvių Divizijos pa
darytas įspūdis priklausys 
kaip nuo organizacijų, bei 

jų vėliavų, taip ir nuo žy
giuojančiųjų lietuvių gau
sumo. Tautinių rūbų ir ati
tinkamų plakatų gausumas, 
savaime aišku, daug prisi
dės prie sėkmės. Organiza
toriai, laukdami gausaus 
žygiuojančių lietuvių daly
vavimo, mūsų divizijai ski
ria 2 orkestru.

šiam žygiui kviečiami ne 
tik vyrai, bet ir moterys, 
vaikai ir visi paeiti galį lie
tuviai. Į žygį kviečiami ir 
lietuviai iš Massachusetts, 
New Yorko ir New Jersey. 
Tad iki pasimatymo gegu
žės 5 dieną po amerikoniš
kom ir lietuviškom trispal
vėm Hartforde.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Čia eina jūsų taikinys.
Gal žinot jį kaip Joe ar Mike ar Tom, kaimy
ną policininką.

Bet kiekvienam už įstatymų ribos jis yra 
taikinys. Priešui.

Blogiausia, policininkas niekad nežino, ka
da jis bus tuo taikiniu. Tai gali atsitikti kiek
vienu metu, kiekvienoje vietoje.

1 ai gali atsitikti, kai jis gelbsti jus.
O dabar jūs turit galimybę pagelbėti poli

cininkui balsuojant už Issue 9.
Issue 9 praėjus, policija gaus algų pakėli

mą. Tai nepadarys jų turtingais. Bet jie galės 
geriau suvesti galus su galais.

Ar sutiktum rizikuoti, kad pagelbėti poli
cininkui? Vistiek, policininkas rizikuoja savo 
gyvybe už jus kiekvieną dieną.

Prašom balsuot už Issue 9.
Fraternal Order of Police, Frank J. Schaefer, President, 1308 W. 91st St., Cleveland, Ohio, 44102.
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RESPUBLIKONAI NEBEMINI
BALTIJOS VALSTYBIŲ

Pirminiai rinkimai (gegužės 7) nesukelia ameri
kiečių masėse didelio susidomėjimo. Bet rudenį 
įvykstą prezidento rinkimai, o tuo pat metu perrin
kimas senų ar išrinkimas naujų aukštosios ir lo
kalinės valdžios pareigūnų jau šį tą reiškia, susi
domėjimas rinkimais tolydžio auga ir artėjant lap
kričiui auga įtampa, kurios įtakoje pagaliau nule
miama ir tolimesnė šio krašto politika.

Negalima sakyti, kad lietuviai rinkimais per 
mažai domėtųsi. Domėtis tai domisi, tik į tuos 
rinkimus eina gana palaidai, beveik neorganizuo
tai, atrodo, lyg vengiant "kištis į kitos valstybės 
vidaus reikalus"...

Turintieji JAV pilietybę ir tuo pačiu labai 
svarbią balsavimo teisę, lietuvių grupė, kaip bal
suotojų blokas, galėtų turėti gana didelės įtakos, jei 
kas įtikintų visus, kad toji įtaka yra galima, kad ji 
reikalinga ir kad tas nelemtas mažavertiškumo 
kompleksas rinkėjų masėje yra kenksmingas mūsų 
pačių interesams. Kad taip yra, rodo šis pavyzdys, 
skaitant respublikonų centro komiteto paruoštus 
raštus, kad ir tik užsienio politikos klausimais.

Balandžio 5 rašte, kuriame išdėstomos res
publikonų koordinacinio komiteto rekomendacijos 
ryšių su komunistine Rytų Europa problemoms 
spręsti, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, ku
rios teritorijos apima Rytų Europa vadinamą sfe
rą, būtent Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija, Jugoslavija, Albanija ir Rytų Vokie
tija. Taigi, Baltijos valstybės — Lietuva, Latvija 
ir Estija, bęnt pagal respublikonų "rekomendaci
jas", jau sudaro integralinę Sov. S-gos teritoriją, 
nors tai tuose raštuose įsakmiai ir nepasakoma.

Kokie kaltinimai bebūtų metami demokratams 
dėl jų administracijos užsienio politikos iš viso ir 
dėl Rytų Europos specialiai, tuose projektuose ir 
kaltinimuose nebeminėjimas Baltijos valstybių ro
do, kad anksčiau aktyviau besireiškianti lietuvių 
įtaka respublikonų sluoksniuose yra smarkiai atly
žusi, galėtume sakyti, labai apleista.

Nors respublikonų t.v. koordinacinis komite
tas ir žymi respublikonų politikų pavardes, kurios 
ne kartą buvo iškeltos, kaip lietuviams ir jų inte
resams bei siekiams palankių asmenų, kaip senat. 
E. Dirksen, Thomas Kuchel, B. Hickenlooper, iš 
gubernatorių J. Volpe, G. Romney ir kt., vistiek 
jų ir kitų vardu išleistame viešame deklaratyvi- 
niame rašte "užsimerkimas" prieš Baltijos valsty
bes rodo, kad lietuvių, latvių ir estų susirūpini
mas artėjančiais rinkimais turėtų įgauti aktyvesnes 
formas.

Šį faktą turėtų įsidėmėti ne tik tie mūsų veiks
niai, kurie galėtų ir turėtų prieiti prie respubliko
nų centrinių viršūnių ir tuo reikalu išsiaiškinti, 
bet atrodo, kad ir vietiniams administracijos orga
nams kandidatus renkant svarbu atkreipti jų dėme-s 
sį į faktą, kad Baltijos tautų atstovai — JAV pilie
čiai, rinkimų metu seka ne tik asmens tinkamumą 
jo siekiamam postui, bet tuo pačiu domisi jo politi
niu subrendimu ir jo pažiūromis į svarbius ir per
ilgai užsitęsusius neišspręstus Europos valstybių 
reikalus. Vien tik deklaravimo, kad stovima tvir
tai ant tautų apsisprendimo principo pagrindų ne
užtenka. Svarbu visiems balsuotojams žinoti, kaip 
ir kokiu būdų bus siekiama tie principai įgyvendin
ti. Tie principai suinteresuotų ir sąmoningų bal
suotojų akyse nustoja savo vertės, kai jie skelbia
mi tuo pačiu metu, kada dalis laisvės netekusių 
valstybių taip lengvai nurašoma ar užmirštama.

Mūsų visų artimiausias tikslas turėtų būti — 
įtikinimas respublikonų, kad tautų laisvo apsi
sprendimo principas yra nedalomas ir kad Balti
jos valstybių ignoravimas yra neleistina respubliko
nų klaida.

TUO PAČIU KELIU...
Manau, jog redakcijos 

pastaba prie L. Garsie- 
nės straipsnio dėl mūsų 
organizacijų ir spaudos 
kontaktų su amerikiečių 
prieškomunistinėmis or
ganizacijomis ir spau
da (Dirva, vasario 21 d. 
Nr. 22), buvo bereika
linga. Mažiausiai galin

ti suklaidinti skaityto
jus ypač lyg primeta
ma pastaba, jog autorės 
dėmesys "... atrodo ir 
nukreiptas į tas organi
zacijas, kurios bendrą 
darbą vertina tik tada, 
kada į jį einama tų or
ganizacijų — savitu ke
liu". Nejaugi redakci
jos nuomone autorė ieš
ko kontaktų su tokiomis 
amerikiečių organizaci
jomis, kurios neprita

DIRVA

ria Lietuvos laisvės sie
kiams?

Iš patyrimo tų, kurie 
su Amerikos antikomu- 
nistais ryšius yra už
mezgę, žinome, jog yra 
kaip tik atvirkščiai. Pav. 
Waterburio, Conn. "kon
taktai" — (aktyvūs kon
taktai) su Young Ameri
cans for Freedom yra at
nešę šių pasėkų:

* Lietuvių kalbėtojų 
kvietimą kalbėti vietinių 
gimnazijų mokiniams.

* YAF grupės orga
nizuotas dalyvavimas Pa- 
baltiečių Laisvės Sąs- 
skrydyje, Hartforde 1966 
metais.

* YAF narių amerikie
čių dalyvavimas lietuvių 
žygyje į Washingtoną.

* JAV narių amerikie
čių dalyvavimas lapkri
čio 13 d. lietuvių mani
festacijoje Madison Squa - 
re Garden, New Yorke.

Lietuvių kontaktai su 
CACC (ConnecticutCiti- 
zens Anti-Communist 
Committee) atsiekė to, 
kad lietuvių laisvės byla 
šio komiteto buvo popu
liarinama daugeliu atve
jų. Geras pavyzdys — 
pernai birželio išveži
mų paminėjimas Naujo
sios Anglijos antikomu
nistiniame piknike, Strat- 
ford, Conn. Po trumpos 
lietuvių atstovo kalbos, 
virš 1,500 amerikiečių, 
kurių tarpe buvo apie 50 
lietuvių, atsistojo pa
gerbti Birželio išvežimų 
iš Lietuvos ir kitų ko
munizmo aukų atmini
mo. Taipgi galima nuro
dyti daugelį laimėjimų 
Lietuvos laisvės reika
lui, kilusių iš lietuvių da
lyvavimo Americanism 
Forum organizacijoje 
Waterburyje.

Visa tai rodo, jog an- 
tikomunistai amerikie
čiai neina "savitu keliu" 
bet tuo pačiu keliu, kaip 
ir mes einame, ar bent 
turėtume eiti.

Jeigu mūsų visuomenė, 
organizacijos ir spauda 
neis ir neves jaunimo 
šiuo prieškomunistiniu 
keliu, jaunimas, spau
džiamas mokyklų, pro
fesorių, spaudos, TV ir 
liberalų organizacijų, 
lengvai galės nueiti libe
ralų keliu, kuris tikrai 
nėra "savitas".

Todėl prisidedu prie
L. Garsienės pareikšto 
džiaugsmo dėl to, kad 
Dirva rado galimu ir rei
kalingu iškelti komuniz
mo teismo Washingtone 
ir kontaktų klausimą. 
Ypač reikia džiaugtis 
Dirvos redakcijos dėme- 
siu (Dirva, kovo 6 d., 
Nr. 27 vedamajame) Wa 
terburio jaunimo ini
ciatyvą vasario 21 die
ną surengtai lietuvių de 
monstracijai už komu
nistų išmetimą iš Viet
namo ir Lietuvos. Toks 
jaunimo pastangų įverti
nimas Jūsų vedamaja
me įrodo, jog redakcija 
panašiai galvoja apie 
Laisvės Kovos būdus, 
kaip ir demonstraciją 
ruošęs jaunimas, todėl 
belieka manyti, jog re
dakcijos prierašas prie 
L. Garsienės straipsnio 
buvo tik nesusipratimas.

Gintaras Šlapkūnas 
JAF Waterbūrio Sky
riaus pirmininkas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Gegužė - 
spaudos 
mėnuo
Nuo seno lietuvių tau

ta vis turi kietai kovoti 
dėl lietuvybės išlaiky
mo. Netekome savų že
mių, žuvo gentys ir tau
tos prakaitu turtinome 
svetimuosius.

Bruko svetimą raštą, 
norėdami sužaloti lietu
višką sielą, tačiau mo
tina prie ratelio ir knyg
nešiai iš Tilžės žadi
no tautinę sąmonę ir 
kurstė kovos ugnį, kad 
išliktume lietuviai.

Karaliūnai, kaip žem
čiūgus, grobstė lietu
viškas sodybas ir krau
jas liejosi, kad apsau
gotume tai kas mūsų. 
Kiekviena tėvų žemės 
pėda yra didvyrio ka
pas ir tautos šventovė.

Čia gi, šioje svetingo
je ir palaimingoje že
mėje, gyvename laisvi, 
pertekę ir-dažnai abuo
jos lietuviškam žodžiui.

JAV LB centro valdy
ba jau nuo seno kiekvie 
nais metais gegužės mė
nesį skelbia lietuviškos 
spaudos platinimo mė
nesiu, kad rašytas žo
dis, dažnai primirštas 
ir apleistas, šio mėne
sio proga rastų plačiai 
atviras sąžines ir duos- 
nias širdis.

Kaip gamta gegužėje 
puošiasi žiedais, taip ir 
šio spaudos mėnesio pro
ga praturtinkime knygų 
lentynas naujomis lietu
viškomis knygomis, at
naujinkime prenumera
tas, naujai užsisakykime 
ar suraskime užkietėju
sius šeimos židinius be 
tautinės šviesos, be lie
tuviško periodinio laik
raščio ar žurnalo, kad ir 
jie būtų lietuviškos spau
dos rėmėjai.

Negana, kad šis spau
dos platinimo mėnuo bū
tų tik žodinėmis pastan
gom’s atžymėtas, kad 
JAV LB centro valdybos 
prašymas liktų tik laik
raščio skiltyse, nepasie 
kęs lietuviškos šeimos 
židinio. Reikia, kad šis 
spaudos mėnuo būtų jun 
tarnas ir lietuviškų laik
raščių bei knygų leidyk
lose, kurioms vienas ki
tas doleris už laikraštį, 
žurnalą ar knygą bus aks 
tinas ir įpareigojimas 
dar daugiau puoselėti lie
tuvišką žodį.

Tačiau ir naujo lietu
viško laikraščio bei žur
nalo užsisakymas ar įsi
gijimas keletos knygų 
dar nebus pilnas lietu
viško rašytinio žodžio 
pagerbimas ir jo puose
lėjimas. Kad spauda bū
tų gaji ir nemari, reikia 
kad nuolat atsirastų jau
nų jėgų, kurios kasmet 
didintų laikraščių bend
radarbių gretas, kad at
sirastų naujų lietuviškų 
rašytojų, poetų ir kultū
rininkų. Natūralu tad, 
kad šio mėnesio proga 
atkreiptume dėmesį į 
jaunąją kartą, ragindami 
ją netik skaityti lietuviš
ką spausdintą žodį, bet 
skatinti juos būti ir nau
jo lietuviško žodžio kūrė
jais.

Gegužės mėnuo tebūna 
visų mūsų pastangų mė
nuo.

JAV LB
Centro Valdyba
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"DIALOGAS SU KRAŠTU" (22) BRONYS RAILA

LAIMĖJIMU LITANIJA
Tai lyg giesmė; ne, labiau panašu i rožančiaus 

atkalbėjimą; bet labiausiai atitinka litaniją. Tik pa
sekite sovietinę Lietuvos spaudą, prakalbas, repor
tažus, daugelį knygų, reklaminius šūkius, gerą dalį 
eilėraščių. Visur tie patys nuogi tvirtinimai apie lai
mėjimus. Jie kartojami, kartojami ir kartojami per 
daugiau nei 20 metų. Litanija pasiryžimų, priesai
kų, maldų, tikėjimo.

Propagandos mokslas sako, kad tų pačių daly
kų nuolatinis kartojimas pagaliau juos įkala kaip vi
nį net į pačią kiečiausią galvą. Turbūt, tai tiesa. 
Yra gi litanijų, kurias žmonės kartoja 2000 metų. 
Tik anos atsparesnės senatvei.

Ir draugas Baltušis, atremdamas mano "de
magogiją" dėl okupuotos Lietuvos gyvenimo, be abe
jo, turi pakartoti tą pačią laimėjimų litaniją, kurią 
aš, kaip ir daugelis iš mūsų esame skaitę prieš 10 
ar 15 metų, - mažiausiai jau du tūkstančius kartų.

Ūkis piemens žvilgsniu
Pavyzdžiui, kad dabar Lietuva "iš atsilikusio 

žemės ūkio krašto išaugo į industrinę respubliką 
su aukštai išvystytu žemės ūkiu". Be abejo, kaip 
sakoma, epokinis laimėjimas...

Laimėjimas liktų laimėjimu, nieko nepadary
si, - nors Baltušio kompetencija aptarti Lietuvos 
žemės ūkio pažangos raidą kažin ar būtų labai daug 
brandesnė už mano. Aš bent esu ūkininko sūnus, ar
ba, kaip kartą sovietinėje polemikoje skaičiau 
"stambaus buožės vaikas" ir per 20 vaikystės me
tų turėjau daug progų iš arti pasekti žemės ūkio 
darbų eigą ir pažangą, o protarpiais ir pats būda
vau tėvo įpareigotas praktiškai padirbėti.

Gi Baltušis su savo agronomija yra tik "Par
duotų vasarų" apysakos autorius, kur jis vaizdin
gai aprašo sodžiaus piemenėlių vargus, greičiau
sia remdamasis autobiografiniais duomenimis. Ir 
sutinku, kad vaizduoja, turbūt, gana teisingai. Pie
mens darbas nelabai įdomus ir nelengvas. Lietu
voje piemuo, deja, buvo laikomas beveik žemiau
sioje pagarboje iš visų darbo liaudies profesijų. 
Piemuo! Kas jo neskriaudžia, kas su juo rimtai 
skaitosi, kas Jo klausys?

Savaime aišku, kad piemens socialinės pako
pos akyse Lietuvos žemės ūkis ir visas pasaulis 
buvo taip blogai sutvarkytas, jog tik vienas Stali
nas galėjo jį išlaisvinti iš trijų vergi jų: buožių, bo
tago ir karvių priežiūros. Dabar kas kita. Nebeliko 
laisvų ūkininkų, nebereikia ir piemenų. Gi jais ka
daise buvę išaugo kai kurie į rašytojus ir net vi
ceprezidentus.

Aukštas kolchozu "išvystymas”
Tačiau gal būtų kiek per maža pagal šiuos vai

kystės patyrimus nuspręsti, kad Lietuva buvo "at
silikęs žemės ūkio kraštas". Žinoma, atsilikęs, - 
bet lyginant su kuo? Nuo kapitalistinių Danijos ar 
Šiaurės Vokietijos žemės ūkių buvo žymiai atsili
kęs dar šio šimtmečio pradžioje. Bet Pabaltijo 
kraštų žemės ūkis neabejotinai aukščiau stovėjo už 
didžiųjų Rusijos brolių ūkininkavimą ir gamybin- 
gumą. Sunku taip pat būtų lyginti lietuvio ūkininko 
sumanumą ir kultūrą su ano meto primityvių ru
siškų "obščinų" lygmeniu. Tuo atveju nėra pagrin
do niekinti Lietuvos žemės ūkį ir išdidžiai spiau- 
ti ant jo, kaip atsilikusio .

Teisybė, kad Lietuva dabar žymiai supramo
ninta, išnaudojant jos darbo jėgą Rusijos rinkai, 
daug kur dirbtinai, nesiremiant vietos ištekliais, 
bet tuo pat metu patogiai spartinant Lietuvos kolo
nizaciją ir rusifikaciją. O kiek valstiečių žemės 
atėmimas ir sukolchozinimas "aukštai išvystė že
mės ūkį", parodo kolchozininkų gyvenimo lygis ir 
jų atlyginimai bei pačiu sovietų statistika, kad kai 
kuriose srityse jiems skirtuose mažyčiuose kume
čio sklypeliuose Jie pagamina tiek pat ar net dau
giau, negu sovietiniai dvarai. Aukštai išvystyti pa
vyko ne žemės ūkį, bet tik parazitinę jos biurokra
tiją ir nesibaigiantį sodžiaus valstiečių skurdą.

Kolchozai yra nauja darbo valstiečių baudžia
vos forma ir pati beprotiškiausia komunistinės eko 
nomikos dalis. Paika skelbti užsieniui kaip laimė
jimą tai, nuo ko ir visa Rusija kenčia jau 50 metų, 
ir pati tai gerai žino.

Kultūros klestėjimas
Kitokių, įvairesnių, net teigiamų įvertinimų 

galėtume turėti dėl antrojo Baltušio litanijos punk

NAUJA LOS ANGELES 
BIRUTININKIŲ 

VALDYBA
Kovo 24 d. metiniame bi

rutininkių susirinkime iš
rinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai: Adelė Balsienė — 
pirmininkė, Janina Radvi
lienė —vicepirmininkė, Al
fa Pažiūrienė — iždininkė, 
Marija Gauronskienė — na
rė.

Liet uvoje, nepriklauso

mybės metais bujojusi L.D. 
K. "Birutės” D-ja, turi be
veik visai kitą paskirtį iš
eivijoje. Dabar šioje drau
gijoje ekonominis faktorius 
vaidina svarbiausi vaidme
nį Todėl visas birutininkių 
veiklos dėmesys bazuoja- 
mas ta linkme. Pačios veik
los, gal kitoms ir neįdomus 
motyvas, veiklesniųjų užnu
gariu dažnai numetamas 
nebičiuliškas žodis, neturė
tų per tai vesti organizaci
jos į fatalinį jos nuosmukį; 

to, kad dabar Lietuvoje - "klesti mokslas, menas, 
kultūra"...

Patikslinimai čia būtų reikalingi ypač dėl lita
nijos frazeologijos, kur Baltušio talentas mažiau
siai pasižymi tikslesnių aptarimų menu. Kadangi 
visi mokslai ir įvairialypiai menai, kaip įprasta 
galvoti, sudaro žmogiškosios kultūros elementus, 
tai taip lygiagrečiai tų nelygių sąvokų gal nereikė
tų vartoti. Jei pasakytumėt, kad klesti kultūra, tai 
Jau ir žinočiau, kad įvairūs mokslai labai išvysty
ti, toli nužengę jų institucijos turtingos ir moder
nios, ten šuoliais eina lavinimasis, vyksta gyvos 
diskusijos, atradimai ir išradimai, teorinis ir 
amatinis įgudimas labai iškilęs, gi visos menų 
sritys — žydi kūrybiškumu, vainikuojasi šedev
rais, pasiekia visus gyvenimo tarpsnius, plačiai 
ir giliai visų tautiečių išgyvenamos.

O, kad taip būtų! Ir jeigu kai kuriais atvejais 
būna, visi tuo džiaugiamės, jūs tėvynėje ir mes at- 
plyšę užsieniuose. Bet kurį lietuviškos ar bendro
sios kultūros flgtelėjimą Lietuvoje mes dažnas, jei 
ne kiekvienas išgyvenam su šiltu jausmu, su pagar
ba, įvertinimu ir net su... nacionalistiniu pasidi
džiavimu, kad lietuvių tautos vaikai yra darbštūs, 
gabūs ir sunkiausiomis svetimos priespaudos są
lygomis atkakliai stiepiasi į mokslą ir reiškiasi 
menų kūryboje. Mūsų tautinės kultūros platumas ir 
gilumas yra viena iš pačių tvirčiausių atramų lietu
vių tautai atlaikyti žiaurius Jos dabarties likimo 
smūgius ir sėkmingai rungtis pakeliui į laisvę.

Tačiau niekaip nesutiksiu su tuščiaviduriais 
perdėjimais, kad visa tai tik dabar Lietuvoje 
klesti. Nepriklausomoje Lietuvoje mokslo ir me
nų kūrybos pažangos tempas taip pat buvo pusėtinai 
greitas ir našus, tik nesakyčiau, kad jau klestėjo. 
Ne, - bet tada buvo padėti stangrūs pagrindai, ant 
kurių ir sovietinėje santvarkoje pasidarė įmanoma 
žengti tolesnius žingsnius į klestėjimo idealą.

Gaila, bet sovietinės okupacijos laikotarpis dar 
vis nesukūrė naujų meninės kūrybos žanrų, formų ir 
stilių, kurių versmės nebūtų išsiliejusios ir pagrin
dai padėti jau "ikitarybiniame" laikotarpyje ar net 
dar "feodalizmo laikais". Šiandien jau ir Mieželaitis 
sutinka, kad rašant eilėmis reikėtų geriau pasimoky 
ti iš Aisčio ar Brazdžionio...

Kada rašytojas, kada raštininkas
Tad gal labiau derėtų ne patetiškai deklamuoti 

apie laimėjimus ir klestėjimus prie drumzlinos 
upės, o pirmiau atsigerti iš savojo tyro šaltinio, at
siklaupus.

Klestėjimas dar labai toli, menų ir mokslų ne
nutrūkstamoje raidoje iš viso vargiai kada atsiekia
mas. Gi dabartinis vingiuotas kelias į tą kalną sa
vo esme ir paskirtimi kupinas tragizmo.

Rusijos kompartijos doktrina reikalauja (ir ji 
Lietuvos kompartijos sekcijos visada paklusniai už- 
giriama), kad sovietinis mokslas ir menas turi tar
nauti tik "darbo liaudžiai", t.y. visai "daugianacio
nalinei" Rusijos imperijai, jos sovietinei visuome
nei, komunistų partijos programai paremti ir patei
sinti, kratytis tautinio ribotumo ir vietininkiškumo, 
susovietėti, palaipsniui rusėti, atlikti visos "pla
čios tėvynės" politinio, ekonominio, karinio ir dva
sinio ginklo vaidmenį.

Čia neišvengiamai turi išnykti atskiri lietuvių 
tautos ir Lietuvos respublikos interesai. Tad ne jų 
labui palaikomas ir finansuojamas menų ir mokslų 
"klestėjimas" lietuvių kalba. Tik atkaklumu, rizika 
ir gudrumu lietuviai dar sugeba šį tą atplėšti 
savo tautos kultūros vertybėms ugdyti.

Pagaliau, jau lenkų marksistai, šiandien mė
tomi iš kompartijos už liberalizmą ar sionizmą, 
suprato, kaip ir daugelis laisvojo pasaulio meno 
teoretikų, kad totalistinių diktatūrų santvarkose 
menas gali kartais riebiai vegetuoti, bet ne laisvai 
kūrybiškai klestėti. Kai rašytojas yra priverstas 
aklai klausyti vienintelės partijos generalinio sek
retoriaus ir jo paskirtų kariuomenės bei policijos 
maršalų penkiakampės žvaigždės įsakymų, galiau
siai jis tampa nebe rašytojas kūrėjas, bet tik anųjų 
raštininkas.

Tokia rašytojo tragiką mums daugeliui supran
tama, tik būna graudžiai šiurpu klausyti, kai tas raš 
tininkas ima garsiai džiaugtis savo narvo buitimi, 
didžiuotis laimėjimais ir suokti apie klestėjimą.

juk pavergta tėvynė mums 
uždėjo labai reikšmingą pa
reigą: bet kokia kaina išsi
laikyti mūsų šalpos bei lie
tuviškos veiklos frontuose. 
Todėl dirbančios visuomeni
nį darbą turime išmokti 
įgauti visokeriopą "imuni
tetą” ir taip lengvai nepa- 
sinerti dezertyruojančių bei 
pasyviųjų eilėse.

Los Angeles mieste, jau 
dvyliktus metus dirbąs "už
grūdintų” lietuvių moterų 
būrelis, įrodė, ką galima at

siekti nenuilstamai šelpiant 
mūsų tautiečius šaltajam 
Sibire bei pavergtoje tėvy
nėje.

Draugija, norėdama savo 
šalpos darbą dar daugiau 
praplėsti, nutarė ieškoti bū
dų, kaip gauti didesnį pelną 
iš vienintelio draugijos pa
jamų šaltinio — balių.

Angelų miesto visuomenė 
jau gerokai pasiturinti, 
puošni. Norėtųsi ją nuvesti 
į šaunius viešbučius, sales, 
kur pačiom rengėjom — be-

SamuelT.

GAINES

JUDGE
Common Pleas Court

DEMOCRAT
Remiamas:

Cleveland Plain Dealer 
Cleveland Press 

Cleveland Bar Association 
Cuyahoga County Bar Association 

Citizens League
Samuet T. Gaines for Judge Committee. Ray C. Bonhard

Chairman, 2675 Eaton Rd.. Shaker Heights, Ohio.

RESPUBLIKONŲ PIRMINIAI RINKIMAI GE«. 7 
Balsuokit už vyrą geriausiai kvalifikuotą 

ELECT

X RALPH E. KREIGER
SHERIFF OF CUYAHOGA COUNTY

• Experienced as local, statė, federal, military enforcement 
officer.

• Formerely with U.S. Bureau of Narcotica; Enforcement 
Chief, Ohio Dept. of Liquor Control

• Member; American Lejrion, Kiwani«, St. Paul’s Lutheran 
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Kreigrr for Sheriff Committee, Put riek J- Lynch. Co-chm.. 
23560 MhmIic R o* d. No. Olmatrd, Ohio.
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PE R R I N K I T

X MICHAEL A. FEIGHAN
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from the 20th District
• Chairman, House Subcomittee on Immigration and 

Nationality
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• Your Vote is Important on Primary Day: May 7.

Frinhan for CoiliĮrr.. Committve, Mr». France. Perencevich. 
AmmI. Sec’y, 13/4 l.aM 4U(h St., Cleveland. Ohio.

veik tikros atostogos. Ta
čiau, po tokių balių, išvedus 
pelno skalę, duomenys pa
rodo, kad didesnioji pelno 
dalis eina viešbučių savinin
kų kišenėn... Tuos reika
lus aptarti buvo sušauktas 
net specialus birutininkų 
susirinkimas.

Po ilgesnių diskusijų, bal
savimo keliu prieita išvada: 
gegužės mėn. 18 d., 8 v. v. 
PAVASARIO BALI V su
ruošti ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE, ku
rioje dažnai vyksta visokie 
iškilmingi pobūviai, vestu
vės ir 1.1. Salė randasi gra

žiame rajone, o pridėjus 
"moterišką ranką”, atrodo 
net puošni. Birutininkės sa
vo mielus svečius žada pui
kiai pavaišinti, o muz. G. 
Gudauskienė parengs įdo
mią programą, šokiams 
gros puikus orkestras.

Tad iki pasimatymo atei
nančiame pavasario baliu
je. (vm)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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SAULĖS VONIOS dr-d-degesys
Ne tik gilioje senovė

je, bet dar ir šiais lai
kais daug kas galvoja, 
kad kaitinimasis saulė
je duoda žmogui ener
gijos, kelia jo fizinį pa
jėgumą bei stiprina svei
katą. Saulėje nudegę žmo
nės atrodo gražūs, svei
ki ir pilni energijos. Ne
nuostabu, kad milijonai 
žmonių skuba į paplūdi
mius tik saulei pradė
jus daugiau šildyti.

Saulės spindulių kie
kis žemės paviršiuje nė
ra vienodas. Prie pusiau
jo jų keturius kart dau- 
fiau negu Aliaskoje arba 
vedijoje. Prie pusiau

jo spinduliai pasiekia 
žemę tiesia linija ir to
dėl jų mažiau susilaiko 
žemės atmosferoje. 
Amerikos žemyne sau
lėtų dienų daugiausiai tu
ri Kalifornijos ir kaimy
ninės valstijos, apie 
3400-3800 valandų per 
metus. Valstijos, esan
čios prie didžiųjų ežerų, 
įskaitant Pennsylvanijos 
ir Maino valstijas, turi 
mažiau, būtent 1800- 
2200 saulėtų valandų per 
metus. Mažiau negu vie
nas nuošimtis saulės 
spindulių sukelia žmo
gaus odos reakciją, sau
lės nudegimu vadinamą.

Saulės spindulių stip
rumas priklauso nuo 
metų sezono, dienos lai
ko ir oro švaros. Dū
mus bei įvairias dul
kes turįs oras sulaiko 
spindulius, tuo tarpu ty
ras oras praleidžia jų 
daugiau. Maža migla su
laiko šiluminius spindu
lius, bet praleidžia ult- 
rafijoletinius, todėl jos 
veikimas yra apgaulin
gas ir miglotą dieną gali
ma smarkiai nudegti.

Ne visi žmonės reaguo
ja į saulės spindulius vie
nodai. Šviesių plaukų, 
mėlynų akių ir baltos 
odos asmenys yra jaut
resni, tuo tarpu tamsios 
odos, juodus plaukus ir 
tamsias akis turintieji 
yra atsparesni saulės nu
degimui. Negrai saulę pa
kelia nuo 8 iki 10 kartų 
geriau negu baltaodžiai, 
bet ir jie gauna saulės nu 
degimą. Kūno jautrumą 
saulės spinduliams gali 

JURGIO JUODŽIO PARODA CHICAGOJE

Dail. Jurgio Juodžio pirmoji paroda Chicagoje fvyks gegužės 10-14 d. "69" meno galerijoje, 2612 W. 
69 St. Parodos garbės komitetą sudarogen. konsulas dr. P. Daužvardis, prof. gen. S. Dirmantas ir prof. 
A. Varnas. Atidarymas jvyks gegužės 10d. 8val. vak. Bus išstatyta apie 50 kdriniŲ. Nuotraukoje vienas 
J. Juodžio kūrinių -- Algirdas prie Maskvos.

sukelti ir kai kurie vais
tai, būtent sulfonamidai, 
grizeofulvinas, kai kurie 
antibijotikai bei šlapumą 
varantieji ir nervus ra
minantieji vaistai.

Kai kurie žmonės turi 
įgimtą saulės spindu
liams jautrumą ir jie sau
lėje kaitintis negali. 
Saulės spindulių įtakoje 
plaučių tuberkuliozė, 
skrandžio žaizdos ir lu
pus erythematosus liga 
pablogėja, gi kai kurie 
odos išbėrimai, ypač ac- 
ne, nuo saulės spindulių 
pagerėja.

Saulės spinduliai pir
miausiai paliečia pavir
šutinį odos sluogsnį, epi- 
telium vadinamą. Šis 
sluogsnis nuo per didelio 
saulės spindulių kiekio 
sustorėja. Didinant spin
dulių kiekį didėja pavo
jus odos vėžio išsivysty
mui. Statistiniai duome
nys rodo, kad odos vė
žys pasitaiko dažniau tų 
žmonių tarpe, kurie gau
na daugiau ultrafioleti- 
nių spindulių.

Ultrafioletiniai spin
duliai, patekę į gilesnius 
odos sluogsnius, juose 
sužadina fiziologinius pa
kitimus, kurių išdavoje 
oda parausta ir pasidaro 
karšta. Kaip šis proce
sas vystosi nėra tiksliai 
išaiškinta,

Dr. J.M. Knox, derma
tologijos profesorius 
Huston, Texas, stebėda
mas žmonių odą per mik - 
roskopą, pastebėjo, kad 
laukų darbininkų veido 
oda labai skyrėsi nuo ki
tos kūno vietos odos, ku
ri nuo saulės buvo dra
bužiais pridengta. Veido 
oda neturėjo elastinio au
dinio ir rodė degeneraty- 
vinius pakitimus, tuo tar 
pu oda iš kitos kūno vie
tos nerodė jokių paki
timų ir atrodė visiškai 
sveika*

Saulės spindulių įta
koje gilesni odos sluogs- 
niai pradėdakeistis ir de
generuoti. Vietoje elas
tinio audinio, kuris iš
laiko odos grožį ir tamp
rumą, atsiranda fibrozi 
nis audinys ir tokiu būdu 
oda susiraukšlėja, su
storėja ir sudrimba. Ki
taip sakant, pasensta. To 

kie odos pakitimai ypa
tingai būna ryškūs ant 
veido, kaklo ir rankų. Jų 
pagydyti negalima. Nei 
masažai nei vaistai nei 
jokie tepalai tokių odos 
pakitimų nepataiso. Mo
terys, kurios jauname 
amžiuje daug saulėje ke- 
pinosi, sulaukusios 45 
metų atrodo kur kas se
nesnės.
Dr. F. Urbach, derma - 

tologijos profesorius, 
dirbąs Philadelphijoje, 
ultrafioletinių spindulių 
tyrimui sugalvojo gana 
įdomų būdą. Savo tyri
mui jis vartojo ne žmo
nes, bet krautuvių vitri
nose matomus maneke
nus. Jis ištepė maneke
nus vaško sluogsniu, ku
riame buvo ištirpintas 
chlorino ir methyl- 
yellow mišinys. Šis mi
šinys ultrafioletinių spin
dulių įtakoje pavirsta į 
rūgštį, kuri duoda raudo
ną spalvą. Juo daugiau 
ultrafioletinių spindulių 
patenka ant manekenų pa
viršiaus tuo raudonesnis 
darosi manekenas. Dr. 
Urbach aptepęs maneke
nus Šitokiu cheminiu mi 
šiniu kai kuriuos iš jų 
panardino po vandeniu, 
kitus pasodino po skėčiu 
paplūdimyje, dar kitus 
pusiau pamerkė į van
denį. Manekenai, kurie 
buvo pamerkti į vandenį, 
po kelių valandų pasi
darė lygiai taip pat rau
doni, kaip tie, kurie buvo 
palikti ant kranto; gi tie, 
kurie buvo pasodinti po 
skėčiu, irgi paraudo, bet 
truputį mažiau. Šis ob
jektyvus tyrimas įrodo, 
kad ultrafioletiniai spin
duliai praeina per van
denį lygiai, kaip atsimu
šę nuo vandens pavir
šiaus bei smėlio, paten
ka po skėčiu.

Apsisaugojimui nuo ul
trafioletinių spindulių 
per didelio veikimo yra 
įvairių tepalų. Efektingi 
tepalai savo sudėtyje tu
ri para-aminobenzoa- 
tus, benzophenonus, sa- 
licylatus, cinnamatus, 
hydroųuininus, bei zinc- 
oxido junginius. Iš pa
tentuotų veiklesnių te
palų, kuriuos galima 

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvos valstybės kilmės beieškant (1)

ŠIS TAS APIE ŽEMĖLAPIUS

Ryšium su Lietuvos 
vardo kilmės tyrinėji
mais (p. Gasio straips
niuose) Dirvoje tilpo 
"Lietuvos valstybės kū
rimosi 13 amž," žemė
lapiukas, panLovvmians- 
ki sudarytas.

Žemėlapiukas Lietu
vos vardo ir Lietuvos 
valstybės pradžios nepa
jėgė atskleisti, juoba ir 
jojo tikslas buvo kitoks, 
bet dėl jo netikslumų 
bei politinės propagan
dos visdėlto negalima pa
tylomis pro jį praeiti.

DIDŽIOJI DVIEJŲ 
MARIŲ KARŪNA.

Dar ilgai prieš nepri
klausomybę atgaunant, 
tam tikra lenkų "kresow- 
cų" grupė pradėjo vysty
ti svajonę atstatyti galin 
gą Imperiją "nuo jūros 
ligi jūros". Tam sieki
mui pateisinti jie pateik 
davo istorijos liudijimą, 
jog praeitos galybės lai
kais Lenkija išties tokia 
yra buvusi. Čia patogiai 
buvo nutylimas faktas, 
jog tik pridėjus Vytauti- 
nės Lietuvos Didžiąją Ku 
nigaikštiją, kuri išties 
rėmėsi dviejų jūrų pa
krantėmis ir dešimterio 
pai prašoko Lenkiją, ta 
svaja buvo tapusi realy
be Jogailaičių laikais. 
Teko matyti ir mūsų tū
luose namuose iškabintų 
anų senų laikų žemėla
pių, keliančių savininkų 
pasididžiavimą bei sve 
čių pagarbą. Tai visai na 
tūralu ir gerai žinoma. 
Kas težinoma gal tik yie 
no kito tyrinėtojo tai fak 
tas, jog tos Vytautinės 
Lietuvos ribos siekia ži 
liausią senovę, o nebuvo 
kaip įprasta manyti, lai
kinai sulipdytos pripuo
lamais užkariavimais.

Štai čia turiu prieš 
akis VARUMONIŲ RIKIO 
"Getų" Imperijos 372m. 
ribas, taigidar prieš Bi
zantijos ir Romos žlugi
mą. Atlasas išleistas Pa 
ryžiuje 1876 m. Andri- 
veau-Goujon. O štai pati 
nuostabiausia jo žinia: 
Vytautinės Lietuvos ri
bos, uždėtos ant Varu- 
monių Rikio, sutampa, 
1.000 metų praslinkus, 
lyg to paties geografo

ČESLOVAS GEDGAUDAS 

braižytos! Žinoma, susą 
vaime suprantamomis 
pataisomis, iškilusio
mis slavų veržimosi pa
sėkoje: Bulgarija, Ru
munija - Dacija, Malo- 
polska, Galindai, Prū
sai atkrinta Vakaruose, 
dalinai kaip savaran
kiškos valstybės. Visa 
kita tebelieka kaip bu
vę. Tas žemėlapis nuo
stabiai paprastai at
skleidžia tiek daug mus 
kankinusių mįslių: ir Lie
tuvos pradžios, ir Du
nojaus vandenėlio dai
nų, ir Basanavičiaus lie 
tuviškųjų radinių Bul
garijoje, ir jis pagaliau 
vėliausio archeologijos 
mokslo davinių yra įsak
miai patvirtintas. Tas 
mokslas per paskutinius 
dešimtmečius yra pa
daręs nepaprastos pažan 
gos. Anglies 14 elemen
to radiacijos matavimo 
būdu galima dabar nu
statyti bet kurios seniau
sios epochos datą 20-50 
metų tikslumu, o kasinė
jimų nepaprastas gausu 
mas bei radinių sistemiš 
ka klasifikacija atsklei
džia visai tikslų praei
ties vaizdą.

Taigi ,imkim pav. M. 
Gimbutienės duodamą 
Baltų tautų gyvenamų 
vietų žemėlapį. Jis vėl 
gi pilnai sutampa su 
Varumonių Rikio bei Vy- 
tautine Lietuva (The 
Balts 110-111 p.). Pieti
nė Imperijos dalis, 
Kijevo Rasa, čia paro
dyta jau po Attilos žy
gio, mongolų užlieta.

Imkim to pat fakto 
patvirtinimą visai ne
priklausomu būdu: kal
botyra. Būga, išstudi
javęs apie 120 upių pa
vadinimus Maskvos, 
Smolensko, Vitebsko 
srity, savo sudėtame 
žemėlapy prieina tokių 
pat ribų. Prie jo dar 
mums teks sugrįžti.

Būga savo keliu turi 
stiprų liudytoją kitoj vėl 
mokslo šakoj: Štai(Pe- 
tersburgo Akademijos 
narys, istorikas Sobo- 
levskij, rašo Akademi
jos žurnale 1911 m. :

"Šiaurės vakarų Lietu
vos teritorija prasidėjo 
netoli Visviato, t.y. Vi
tebsko gubernijos ribo
se, dešiniajame Daugu
vos krante. Nuo Miežos 
intako Dauguva buvo Lie 
tuvos rankose, ir net gal 
būt jos pradmės. Šiaurės 
rytuose, Volga buvo ru- 
bežiumi, Vazuza beveik 
visa priklausė lietu
viams. Protvos viršupis 
netoli šiandieninės Vėrė 
jos, buvo Galindų, lietu
vių šakos, apgyventas. 
Santraukoje, Lietuva gau 
bė dalį šių mūsų guber
nijų: Vitebsko, Pskovo, 
Tvėrės, Maskvos ir ypač 
Smolensko".

Pabrėžtina, jog tas is 
torikas nustato tik Lie
tuvos sieną su Rusija, vi 
sai neliesdamas kitų, o 
jo išvados vėlgi pilnai 
sutampa su prancūzo ge
ografo Andriveau paduo
tomis 1.000 metų anks
čiau buvusiom sienomis.

Varumonių Rikio Im
perijos tęstinumas pat
virtinamas dar vieno 
prancūzų tyrinėtojo, pro 
-istorės * specialisto: 
"Dar prieš Periklo am
žių, (taigi ir prieš Ro
mos įkūrimą) pietų Ru
sijoj buvo tikra, organi
zuota valstybė, kuri lai
kėsi 7-8 šimtmečius, iki 
Hūnų užpuolimo" (Gau- 
tier: Genseric, roi dės 
Vandales).

Kokį gi tėviškės pali
kimą tasai VARUMONIŲ. 
VARINGIŲ arba slaviš
kai VARIAGŲ Rikis yra 
perleidęs Vytautui? Pap 
raščiausiai, ano meto 
"Šiaurės Suezo Kanalą" 
— didijį susisiekimo 
vieškelį jungiantį Bizan
tijos Imperiją ir jos ar
timųjų Rytų užnugarį su 
Baltijos jūros pasauliu.

Čia kertant Europą tie
sia linija pusiau, sausu
mos laivininkų buvo iš
vengiamas tolimas aplin
kinis kelias, buriuojant 
aplink visą Europos pa
krantę. Kaip žinome, tie 
senovės jūreiviai, kom
paso nei žemėlapių ne
turėdami, buvo privers 
ti plaukti palei krantą, 
jo iš akių nepametant.

(Nukelta į 6 psl.)
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ŠIS TAS APIE ŽEMĖLAPIUS
(Atkelta iš 5 psl.)

Valstybė, kurios vidu
riu ėjo tas Gintaro ke
lias, rėmėsi Donu ir Du
nojum, ir apėmė visą 
didžiulį Dniepro basei
ną su visais jo išsišako
jimais, pridedant dar 
Dniestro, Pruto basei-

Saulės vonios...
(Atkelta iš 5 psl.) 

gauti vaistinėje, reikė
tų paminėti tris, būtent, 
Pabafilm, Sunscreen 
agent (Owen firmos), R. 
V.P. ointment Nr. 384 
(Elder firmos), ir Uval. 
Šitokius tepalus reikia 
lengvai įtrinti į odą prieš 
pradedant kaitintis sau
lėje. Jie sulaiko daugu
mą ultrafioletinių spin
dulių, bet netrugdo odos 
pigmento gamybai.

Normalus ir ne perdi- 
delis saulės spindulių 
kiekis žmogaus kūnui ne 
tik nėra kenksmingas, 
bet reikalingas. Ultra
fioletinių spindulių įta
koje mūsų kūnas pasiga
mina vitaminą D, be ku
rio kaulų augimas būtų 
sutrugdytas. Maži sau
lės spindulių kiekiai pri
sideda prie žmogaus ge
ros sveikatos bei savi
jautos. Bėda prasideda 
tada, kai žmogus nori 
per vieną šeštadienį ar
ba sekmadienį atsiekti 
tai, ką kiti pasiekia per 
visą savaitę.

American Medical 
Association duoda šiuos 
patarimus tiems, kurie 
mėgsta vasaros metu kaP 
tintis pajūriuose, prie 
ežerų ar kalnuose.

1. Pradėdamas kaitin
tis saulėj dažnai tepk 
odą tokiais tepalais, ku
rie sulaiko ultrafioleti- 
nius spindulius. Pasikai
tinęs ir išsimaudęs iš
tepk visą kūno odą minkš
tinančiu tepalu, kad oda 
neišdžiūtų.

2. Tepdamas tepalus 
uždėk juos lengvai ant vi
so kūno paviršiaus ne- 
trindamas ir nemasažuo. 
damas odos, nes tas gali 
sukelti odos uždegimą. 
Perskaityk instrukci
jas, kaip tepalą vartoti. 
Žiūrėk, kad tepalo sudė
tis turėtų chemikalą, 
"sunscreening agent” va
dinamą.

3. Būdamas paplūdimy
je nevartok naminių 
vaistų, kaip baby ar mi- 
neral oil, arba acto. Jie 
neapsaugo nuo saulės 
spindulių, apsaugai var
tok tik cheminius tepa
lus.

4. Neimk jokių "tan- 
ning pilis" nes jos gali 
tik padidinti kūno reakcb 
ją saulės spinduliams.

5. Jeigu vartoji kokius 
nors vaistus, paklausk 
savo gydytojo, ar tie vais - 
tai nesukelia kūno jaut
rumo saulės spindu
liams.

6. Spalvoti akiniai ap
saugo akis nuo saulės 
spindulių, todėl juos 
naudoti stiprios saulės 
atveju patartina. Skėtis 
apsaugai nuo saulės nu
degimo nėra patikima 
priemonė.

7. Jeigu nesi įpratęs 
prie saulės spindulių, ne
būk saulėje daugiau negu 
15 minučių. Vartok "com- 
mon sense” ir nenorėk 
nudegti per vieną dieną. 
Atsimink, kad kūnui 
įprasti prie saulės spin
dulių reikia dienų o ne 
valandų.

nūs pietuose, ir Vyslos, 
Bugo, Nemuno bei Dau
guvos baseinus šiaurėj. 
Trumpai, tas kelias - 
vieškelėlis gaubė pusę 
Rytų Europos. Bet kam 
senovėje naudota upes 
susisiekimui? Ar ne pa
togiau važinėti vieške
liais? Atsakymas gan 
nuostabus. Ankstyvųjų 
Viduramžių šiaurinė Eu
ropos dalis buvo vienti
so, nenugalimo mišky- 
no nuklota. Jame stūkso
jo tik Luneburgo, Puš
tos bei didžiosios Ukrai
nos stepės, kuriose ga
nėsi milijonai taurų bei 
laukinių žirgų. Nesuskai
tomų upių, upelių lan
kuose spietėsi visas gy
venimas. (Šervietėse, 
tos šaknies vietovar
džių labai apstu). Tik pa
klausykime S. Daukanto 
"Lietuvos girių senovė
je" įžangą:

"Kas aprašys Kalnėnų 
(Aukštaičių) ir Žemaičių 
sendVės girias, kokias 
anie atsidanginę įtą kraš
tą rado, kurios be kokių 
tarpkrūmių, vienu liek
nu it jūra niūksojo; nes- 
gi šios dienos girių ir 
pievų vietoje angis gi
rios trakšojo, o tarp jų 
jau versmėtos kirbos 
burgėjo, jau ežerai ty
vuliavo. Neišžengiami 
pušynai, ėgi ynai, beržy
nai, ąžuolynai nuo am
žių amžiais nuaugę niūk
sojo ir visi viena giria 
buvo, upėmis tik ir upe
liais išvagota... Todėl vi
sų pirmieji gyventojai 
paupiuose tegalėjo įsikur
ti... o kelio nesant, upe 
ar upeliu namus savo pa
siekti."

Štai kodėl Ordinui We- 
geberichtai buvo reika
lingi: be tos gyvybinės 
informacijos ir be pri
tyrusių Eiduvių, Eisman- 
tų, Eiglių vadovų, jųjų 
"reisos" būtų bematant 
šunkeliais (šonkeliais) 
nuklydusios.

Jei dar 16-tam amž. 
pagal senų žmonių atsi
minimus, mūsų mišky- 
nas taip atrodė, tai kas 
darėsi, teisingai pastebi 
pats Daukantas, tūkstant
mečiais anksčiau?

Tebėra dar tik viena 
vieta pasaulyje, galinti 
mums parodyti anų laikų 
Dniepro aukštupio, Ne
muno bei Dauguvos ba
seinų vaizdą: tai Ama
zonės baseinas, kuria
me ir dabar, be lėktu
vų, susisiekimas tėra 
galimas tik upėmis. 
Aliaskos, Kanados, Si
biro miškynai jau bai
giami išraižyti keliais; 
jie mums parodo Euro
pos šiaurės būklę Vytau- 
tiniais laikais; bet se
niausiuose Rusijos že
mėlapiuose tenka dar pa
stebėti ištisus baltus 
plotus, kaip Amazonės 
žemėlapy, - tik Volko
vo bei Volgos paupiais 
nužymėtos sodybos, - 
už jų gi, - tuštuma.

Tai visdėlto išeitų, 
kad mūs - bočiai buvo 
"miškiniai"? — visai 
ne, tai buvo žemdirbiai. 
Aukštupiuose, srovės ir 
šaltiniai šakojosi ir plė
tėsi pievomis. Jų plataus 
tinklo pakako kad sutal
pintų labai didelį gyven
tojų kiekį. (Romos laikų 
pasauly jau priskaitoma 
250 milijonų žmonių, o 
Varumonių Rikio Valsty
bėje, — minimum 15 mil. 
imant 15 gyv. į kv. km. 
vidurkį.) Mūsų bočiai pie
vose laikė naminių gyvu

lių bandas, o rugiams sė - 
ti vartojo "trakų" kultū
rą: miško plotas iškerta
mas, išdeginamas, gau
nama nepaprastai der
linga žemė, jinai netrę- 
šiama, o nualinama be sė
jomainos, tada degina
mas sekantis sklypas, o 
senasis užželdinamas pū
dymu. Miško nuosavy
bės, Išskyrus Šventgi- 
rius, nebuvo, — tos Die
vo dovanos užteko vi
siems, kas įstengė kirvį 
valdyti.

Tokią pat kultūrą ku
kurūzams auginti naudo
jo porą tūkstančių metų 
atgal aukštos civilizaci
jos Majų tauta Jukata- 
no miškyne, o vėliau In
dijos bei Kmerų civili
zacijos jų tropikinėse 
džiunglėse.

(Bus daugiau)

RINKLIAVOS PLAKATUI 
BERNIUKAS REMIANTIS JO

DARBU IR
PATIRTIM

BALSUOKITE Už

TEISĖJĄ
EUGENE J.

HELI* WANTEI) MALĖ
ARC WELDERS 

and 
SPRAY PAINTERS 

EXPERIENCED ONLY. 
Immediate opening*. Good wages & 
pension plan.

REMKE, INC. 
28100 Groesbeck Hwy. 

Roseville, (Detroit), Mich. 48066 
(45-54)

County Action Commit- 
tee parinko šį berniuką sa
vo plakatui, kviečiant visus 
gegužės 7 d. balsuoti už Is- 
sue 6. Tąja akcija siekiama 
padidinti mokesčių dalis, 
skiriama atsilikusiems, su
žalotiems, apleistiems ir ki
taip nukentėjusiems vai
kams gydyti, mokyti ir pa
ruošti gyvenimui.

Apskrities sveikatos ir 
labdaros įstaigos aprūpina 
virš 50,000 vaikų, reikalin
gų mediciniškos ir sociali
nės globos. Tam reikia ir 
nemažai lėšų. Balsuojant už 
Issue 6 siekiama pakelti ne
kilnojamo turto mokesčiai

SAVVICKI
TO

COMMON PLEAS COURT
• JUDGE MUNICIPAL COURT — 6 YEARS
• STATĖ SENATOR — 4 YEARS
• STATĖ REPRESENTATIVE — 6 YEARS

Thomas P. Burke, Chm., 18513 Flamingo Avė., Cleveland, O.

apie 12 centų į savaitę nuo 
vieno vidut. vertės namo.

(Sk.)
EXPERIENCED

SCREW MACHINE OPERATORS 
AND 

SĖT UP MEN.
Starting rate $4.00 per hour & up 
plūs (ringe benefits.

Call between 8 A. M. & 5 P. M.
SOLAR MACHINE PRODUCTS 

COMPANY
29350 North Line Romulus, Mich. 

313 — 941-3700
(51-53)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

To sėt up and operate Acme Gridley. 
NATIONAL COLD FORMER 

OPERATORS
FOR ALL SHIFTS. 

Steady work for qualified men. 
Fringe Benefits. 

DETROIT DIAMOND SCREW 
PRODUCTS

2200 Fourth VVyandotte, Mich
313 — 383-8200

(51-57)

BALSUOKITE UŽ ĮRODYTĄ SAVISTOVUMĄ IR PATIRTĮ!

VOTE FOR PROVEN INTEGR1TY AND EXPERIENCE!

IŠRINKITE

MICHAEL ZONE
COUNTY COMMISSIONER

Daniel L. Mausser, Sec’y, Michael Zone for County Commissioner Committee 
16337 Brewster, Cleveland Hghts., Ohio 44112

SPRENDIMAS
JŪSŲ RANKOSE!

BALSUOK YES Už:

ISSUE 3
OHIO GYVENTOJAI . . . mes daužome plaktuku jūsų 

dėmesiui!

JOS.. galite padėti balsuojant YES už Statė Issue 3 • gegužės 7

STATĖ ISSUE-3

STATĖ ISSUE-3
STATĖ ISSUE-3

STATĖ ISSUE-3

v°TE yES

teikia galimybę sumoderninti teisinę sistemą visų Ohio gy
ventojų naudai.

pašalins bylų vėlavimą ... patiekiant bylas greičiau.

suprastins teismo procedūrą pastatant teismą ant gyvenimiš
kų pagrindų.

numato privalomą teisėjų pasitraukimą sulaukus 70 m. am
žiaus, leidžiant teisėjus skirti ten, kur reikalinga ir sudarant 
rezervą kvalifikuotų teisėjų.

O N STATĖ -

I ISSUE 3
ISSUED BY COMMITTEE FOR MODERN COURTS IN OHIO VVILLIAM W MILLIGAN CHAIRMAN 

88 E BROAD STREET • COLUMBUS. OHIO 43215
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• "Grandinėlė”, L. Sagio 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė, balandžio 27 d. vie
šėjo Rochesteryje, kur iš
pildė meninę programą. 
Gausiai susirinkusi Roches- 
terio lietuvių kolonija sve
čius iš Clevelando priėmė 
labtii šiltai ir nuoširdžiai.

BALSUOKITE Už SAM
H. GRIFF RINKIMUOSE 

I TEISĖJUS

Ateinančiuose rinkimuo
se, greta daugelio kitų kan
didatų j apskrities teisėjus 
(Common Pleas Court), 
kandidatuoja ir Šamas H. 
Griff. Gimęs Lietuvoje, šis 
teisininkas visuomet pa
brėžia šį faktą. Nors lietu
viškai nebekalba, Lietuvai 
jis rodo gilaus sentimento, 
laiks nuo laiko dalyvauda-

Ralph E. Kreiger, res
publikonų kandidatas šeri
fo vietai, vertas visų bal
suotojų dėmesio todėl, kad 
ir vietos spauda (The Cleve
land Press) konstanta vo, 
jog tai bene vienintelis kan
didatas, turįs geriausias 
kvalifikacijas ir patirtį sie
kiamam postui.

R. E. Kreiger savo profe
sinę patirtį įstatymų prie
žiūros srityj įgijo ne tik 
k r u o p ščiomis studijomis, 
bet ir tiesioginiu darbu 
Stark County Jaunimo Teis
me, US Bureau of Narco- 
tics ir Ohio Liųuor Depart- 
ment.

Pastarojoje pozicijoje R. 
E. Kreiger pasižymėjo kaip 
energingas ir sumanus ad
ministratorius ir įstatymų 
žinovas.

Ir šerifo vietoje niekas 
geriau neatliks savo parei
gų, kaip žmogus, toje sri
tyje turįs tiek patirties.

Lietuviai yra kviečiami 
aktyviai reikštis rinkimuo
se ir padėti vietos adminis
tracijai turėti vadovaujan
čiuose postuose žmones, ku
rie paruošti tai atsakomy
bei prisiimti. Vienas tokių 
remtinių žmonių ir yra 
Ralph E. Kreiger. (Sk.)

atramos baigiasi mirti
mi. Prelegentė iškėlė 
daug gražių gyvenimo 
pavyzdžių, nuspalvinda
ma juos šviesiomis ir 
kartu ryškiomis spalvo
mis, kas klausytojuose 
sukėlė ž avė šio ir jaut
rumo. Su tokiu pat žavė
siu klausytojai sekė pre
legentę iki paskutinio 
žodžio ir kupini įspū
džių bei geros nuotai
kos po paskaitos vaiši
nosi kava ir saldumy
nais.

Tą pačią popietę buvo 
įvykdytas Putnamo sene
lių namų rėmėjams lai
mėjimų skirstymas.

Dail. J. Paukštienės 
paveikslą laimėjo inž. R. 
Kudukis. J. Gluodenie- 
nės keramiką laimėjo 
Dr. Sandargas, arbatos 
setą — F.Eidimtas iriai* 
dytuvą — Dr. Degesys.

K-tas dėkoja sunešu- 
siems Putnamo senelių 
namų gyventojams kraitį 
ir kartu primena, jei at
sirastų norinčių prisidė 
ti prie kraičio, tai gali 
įteikti K-to nariams iki 
gegužės 10 d. (R. Čiuber- 
kienei, A. Neimanienei, 
A. Sadauskienei, S. Sta- 
sienei).

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-22L1.

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

★ ELECT ★
ARTHUR P.

LAMBROS 
JUDGE 

COMMON PLEAS COURT 
Full Term Commencing Jan. 12, 1969

mas lietuviškuose parengi
muose ir aukodamas pinigų 
lietuviškiesiems reikalams. 
Jau anksčiau jis buvo įsigi
jęs J. Savojo knygą ”Kova 
su Dievu Lietuvoje”, bet 
dabar, patyręs, kad eina 
šios knygos platinimo va
jus, jis tam reikalui pasky
rė per advokatą Julių Sme
toną $10.00.

Ketveris metus ištarna
vęs kariuomenėje II karo 
metu, Sam H. Griff yra 
aiškaus prieš-bolševiki š k o 
nusistatymo. Kilęs iš ne
turtingos šeimos, teisės 
mokslus išėjo dirbdamas 
fabrike. Didžiąją jo prakti
kos dalį sudaro Workmen’s 
Compensation bylos, kurio
se jis atstovauja sužeis
tiems ir susirgusiems dar
bininkams. Pasižymi aiškiu 
nuomonės formulavimu ir 
kruopščiu pasiruošimu by
loms, nežiūrint į honoraro 
didumą.

Julius Smetona
(Sk.)

MICHAEL A. FEIGHAN, de
mokratas, kandidatuoja 20-ame 
Distrikte i kongresmanus. Ilgą 
metų patirtis Kongrese ir ryšiai 
su tautinėmis grupėmis M.A. 
Feighaną iškelia i remtiną kan
didatą eilę. Jis yra ne tik auto
rius naujo, sumoderninto imigra
cijos įstatymo, bet ir daugelio ki
tą įstatymą, palankią tautinią 
grupią reikalams. Jo išrinkimą 
remia National Confederationof 
American Ethnic Gruops ir dau
gelis kitą organizaciją. (sk)

teikė puikią progą pasi
klausyti prof, Aldonos 
Augustinavičienės įdo
mios paskaitos tema: 
''Gyvenimo džiaugsmas" 
(pagal Vysk. Sheen).

A. Augustinavičienė 
pasirinktą temą įdomiai 
ir jautriai patiekė, nag- 
rinėdama vysk. Sheen iš 
vedžiojimus.

Šią temą nagrinėdama 
prelegentė visu pirma iš 
ryškino du pasaulius: 
krikščioniškąjį, kuris 
žmogų veda į gyvenimo 
džiaugsmą ir amžinąją 
laimę, ir ateistinį, kuris 
neturėdamas gyvenime

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED FEMALE
ŠTAFF NURSES Modern 136-bed 
hoapital, expanding to 175 beda, loc- 
ated in friendly small town. Tvventy 
miręs from Flint with its educational, 
recreational, and cultural opportuni- 
lies. Fifty nriles from Detroit. Start
inę salary range $6600 to $7260 per 
year depending on experience and 
shifts. Periodic salary adjustments to 
meet prevailing rates in area. Ex- 
cellent fringe benefits. Every other 
weekend off. Quality nursing care 
emphasized. Established intensive 
care unit. Coronary care unit to open 
in near future. Apply Director of 
Nursing, Lapeer County General H<>- 
spilal, Lapeer. Mich. 48446. (49-51)

• Išnuomojami šeimoms 
be" vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

KAS VEDA įGYVENIMO 
DŽIAUGSMĄ?

Putnamo senelių na
mams remti Clevelando 
k-tas balandžio mėn. 28 
d. mūsų visuomenei su-

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: S,NCI ”09
798 ĖAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVĖSI E
13515 El’CLID AVENUE W

HOME and^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

a
LET’S 
GIVE 

A
DAMN

BALSUOK UŽISSUE No. 6
COUNTY HEALTH AND 

WELFARE LEVY
PRIMARY EI.ECTION. TUESDAY. MAY 7. IMS

COUNTY ACT1ON COMMtTTEE — William D. Ginn, Chmn.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & \Villiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuoto.iai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

LABAI IŠKILUS SAVO VEIKLA 
IR KVALIFIKACIJOMIS

Jį remia Polish Americans, Ine., Cosmp- 
politan Democratic League of Ctiyaho- 
ga County, The Cleveland Plain Dealer, 
The Polish American Congress ir dau
gelis kitų grupių.

BALSUOK UŽ

ROBERT J. NOVAK, Chairman 
3821 Wa»hington Park Blvd. 
Newburgh H«ight», O.

X ARTHUR P.

LAMBROS

gabus, energingas ir pilnas ini
ciatyvos administraciniuose rei
kaluose, bet kartuaktyviai reiš
kėsi įvairiose organizacijose, 
kuriu tarpe buvo ir Kutūriniu 
Darželią Sąjungą. M. Zone pui
kiai suprato ir susigyveno su 
Clevelando Įvairiu tautiniu gru 
pią reikalais ir ju kultOrinėmis 
aspiracijomis.

Gegužės 7 rinkimuose jis kan 
didatuoja i Cuyahoga County Cort 
missioner vieta ir tikisi akty
vios tautiniu grupią balsuotoju 
paramos. (sk)

• Atostogos Floridoje pas 
lietuvius p.p. .Jakusovus. 
Plaza Motei. 4506 Guli' 
Blvd., St. Petersburg, ant 
Meksikos įlankos kranto. 
Telef. 362-1131. (51-53)

MICH A E L Z < E, C level a ndo 
miesto tarybos na rys, tas parei
gas eina jau 8 metai. Pertą lai
ką jis pasižymėjo, ne tik kaip
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LITUANUS FONDACIJOS 
DIREKTORIAI

Lietuvių Studentų Sąjun
gos centro valdyba savo po
sėdyje kovo 12 d. paskyrė 
Lituanus Fondacijos pirmi
ninku Algį Zaparacką.

Direktorių sąstatas pa
pildytas šiais nariais: Kęs
tutis Keblys ir Leonas Sa
baliūnas iki 1969 sausio 1, 
Algimantas Astašaitis ir 
Vytautas Vygantas iki 1970 
sausio 1. Mykolas Drunga 
tebetęsia kadenciją iki 1969 
sausio 1, ir Sąjungos cent-

IEŠKOMA TARNAUTOJŲ
Vasaros sezonui Cape Cod 

lietuviškai vasarvietei ieš
koma

DVI TARNAUTOJOS 
(2 mergaitės arba moterys) 
vasarvietės darbams.

Dėl sąlygų kreiptis raštu 
Marija Jansonas, 15 Rose- 
dale St., Dorchester, Mass. 
02124.

THOMAS MARLAS, 
akcijų biržos brokeris.

Perka-parduoda akcijas, tei
kia visas biržos informaci
jas. Pirkėjams veltui siun
čia savaitinius biržos biule
tenius, taip pat ir S & P lei
dinius.

Adresas: Paine, Webber, 
Jackson & Curtis Co., 208 
So. LaSalle St., Chicago, II- 
linois 60604. Phone; FI 
6-2900. 

ro valdybos pirmininkas 
Kęstutis P. žygas yra ex 
officio Fondacijos narys.

• Argentinos tautinių šo
kėjų grupė atvyksta į Chi- 
cagą ir pirmą kartą daly
vaus JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šven
tėje. Prasidėjęs po Jauni
mo kongreso gražus bend
radarbiavimas yra tęsiamas 
ir Pietų Amerikos jaunimo 
dalyvavimas mūsų didžiųjų 
įvykių šventėse yra didžiai 
naudingas tų kraštų lietu
viškai tautinei gyvybei stip
rinti.

MELROSE SIMFONINIS 
ORKESTRAS 
ŠV. ANTANO 

GIMNAZIJOJE
Gegužės 5 d. į šv. Anta

no gimnaziją Kennebunk- 
porte atvyksta Melrose 
simfoninis orkestras, diri
guojamas Jeronimo Kačins
ko. Jį pakvietė gimnazijos 
vadovybė duoti mokiniams 
koncertą.

Melrose simfoninis or
kestras yra garsus Bostono 
apylinkėje. Jis duoda kon
certus jau 50 metų. Jeroni
mas Kačinskas jį diriguoja 
7 metai. Orkestro sąstatas 
iš 60 asmenų.

Šv. Antano gimnazijoje 
ruošiamo koncerto progra
ma pritaikyta mokiniams. Į 
programą įeina Čiurlionio, 
Rossinio, Verdio, Wagnerio 
ir Čaikovskio kūriniai. Ari

jas dainuos sol. Benediktas 
Povilavičius. Pradžia 4 vai. 
P. P-

Šis koncertas įeina į šv. 
Antano gimnazijos švieti
mo programą šiais mokslo 
metais. Dalyvaus ir apylin
kės amerikiečių gimnazijų 
mokiniai. ((k)

VENEZUELA
• Venezuelos LB pirmi

ninkas inž. Vladas Venckus 
lankėsi pas Barųuisimeto 
lietuvius. Jis maloniai bu
vo pakviestas apsistoti 
Onos ir Aleksandro Vabalų 
šeimoje, kurie yra puikiai 
įsikūrę; turi nuosavuose 
namuose gerai tvarkomą ir 
veikiančią stiklo, veidro
džių, rėmų bei paveikslų 
pramonę-prekybą ”La Ven- 
taja ’. Jų sūnus Algimantas 
yra veiklus Barųuisimeto 
apylinkės valdybos narys, 
lietuvių jaunimo atstovas 
estado Lara. Algimanto 
malonia paslauga pasinau- 
duodamas, inž. V. Venckus 
padarė vizitą apylinkės pir
mininkui Jurgiui Dirveliui, 
su kuriuo bendrai buvo ap
tarta tolimesnė šios apylin
kės veikla.

Kovo mėn. 30 d. vakare, 
ponios O. Vabalienės su
ruoštoje vakarienėje daly
vavo ir ”SISALTEX” di
rektorius inž. Visvaldas 
Krūminas ir ponia. Sekan
čią dieną aplankė Rūtą ir 
Vytautą Saurusaičius, Es
tado Yaracuy, kur gražioj 
tropikų gamtoje prie vaišių 
stalo maloniai buvo praleis
ta keletą valandų. Vakare 
dalyvavo atsisveikinimo va
karienėj G. V. Krūminų vi
loje Burąuisimete. šio ma
lonaus pobūvio metu, sve
čias turėjo progos pasikal
bėti ir su savo krikšto duk
ra — simpatiška studente 
Erika Krūmaite.

Šia proga malonu paste
bėti, kad Barąuisimeto lie
tuviai , proporcingai imant, 
daugiausiai suaukojo auksi
nio jubiliejaus parengimo, 
išlaidoms padengti, už tai 
jiems priklauso nuoširdi 
padėka ir lietuviškas ačiū.

• Venezuela, balandžio 19 
d. šventė savo Nepriklauso
mybės paskelbimo dieną. 
Paskutiniaisiais metais ši 
venezueliečių tautinė šven
tė jungiama su Venezueloje 
gyvenančių tautybių diena 
ir pradėta vadinti Dia de la 
Ciudadania. šiemet suruoš
tuose minėjimuose buvo 
pakviesti dalyvauti šalia 
kitų tautybių ir lietuviai. 
Venezuelos LB šiose iškil
mėse atstovavo kun. Anta-

ŠEN. LAUSCHE LAIMĖJIMAS -
LAIMĖJIMAS LIETUVOS LAISVĖS!

LIETUVIAI UŽ LAUSCHE. Fotografas V. Pliodžinskas padarė šią nuotrauką senatoriaus Lausche 
su keletą Clevelando komiteto narių Lauschei į Senatą rinkti, senatoriui Lausche dalyvaujant Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime vasario 18 d. Iš kairės į dešinę: Petras Tamulionis, Vladas Knistautas, 
šen. Lausche, Gražina Kudukienė ir pirmininkas K.S. Karpius.

OHIO LIETUVIAI, BALSUOKIT UŽ SENATORIŲ FRANK J. LAUSCHE

Clevelando Lietuvių K(x 
mitetas Lauschei į Senatą 
išrinkti rekomenduoja ir 
pataria Ohio lietuviams ge
gužės 7 d. balsuoti už 
FRANK J. LAUSCHE į 
JAV SENATĄ.

SENATORIUS FRANK 
J. LAUSCHE, advokatas, 
slovėnų tautybės ateivių 
sūnus, Clevelande gimęs, 
augęs ir mokslus ėjęs, di
delei Clevelando lietuvių 
kolonijai buvo artimas virš 
30 metų.

Pažįstąs ir kitų ateivių 
tautų žmones ir jų reikalus, 
Senatorius Lausche gerai 
supranta komunizmo pa
vergtos Lietuvos ir kitų 
tautų likimą, kadangi ir jo 
tėvų kraštas Jugoslavija 
yra po komunizmo letena.

nas Perkumas, Stasys Jan
kauskas ir Regina Jermola- 
vičiūtė bei sostinėje gyve
nąs lietuvių jaunimas, pasi
puošęs mūsų tautiniais rū
bais.

• Motinos Dienos minėji
mus ir žiauriojo birželio 
įvykių prisiminimus, LB 
Centro Valdybos pavedimu, 
kiekvienoje apylinkėje ruo
šia tos apylinkės valdyba 
savo rūpesčiu ir iniciatyva.

(w)

Clevelando lietuviai rėmė 
jį nuo pat pradžios jo poli
tiškos karjeros ir neapsivy
lę iki šiolei. Balsavo už jį, 
kai buvo renkamas miesto 
teisėju, paskiau Clevelando 
burmistru, vėliau Ohio gu
bernatorium ir pagaliau U. 
S. senatorium. Jis aukštoje 
politikoje stovėjo taip ryš
kiai, kad kartais buvo mi
nimas ir kandidatu į prezi
dentus.

Per tą ilgą savo politinės 
karjeros metų eilę, kada tik 
sąlygos leido, Lausche da
lyvavo Lietuvos nepriklau
somybės minėjimuose. Ir 
šiemet atvyko kalbėti Lie
tuvos Valstybės Atstatymo 
50 metų sukakties šventėje 
Clevelande vasario 18 die
ną.

Būdamas Clevelando bur
mistru, paskiau Ohio gu
bernatorium, Lausche su
teikė keletui lietuvių val
diškas vietas, iš dėkingumo 
už paramą.

Ohio didžiausias dienraš
tis, Cleveland Plain Dealer, 
šitaip Lausche vertina:

”U. S. Senetorius Frank 
J. Lausche atstovavo žmo
nes ilgai ir sąžiningai ir už
sitarnavęs kitam terminui 
nominavimo demokratų par
tijos. Lausche visada buvo 
stipraus, individualaus gal
vojimo, nepriklausoma as

menybė politikos sąvokoje.
Kadangi Lausche nesuti

ko vergiškai pildyti parti
jos diktavimo, šį kartą de
mokratų partija atsisakė jo 
kandidatūrą remti. Bet tuo 
įrodė mokėjimą laikytis 
rimto nusistatymo atsto
vaujant šios valstijos žmo
nes, ne mažą politišką gru
pę”.

Cleveland Press, kitas di
džiulis dienraštis, taip pat 
užgyrė Lausche kandidatū
rą, pripažindamas jį tinka
miausiu atstovauti Ohio 
valstiją Washingtone.

FRANK J. LAUSCHE, 
senatorius jau 12 metų, vėl 
kandidatuoja kitam šešių 
metų terminui.

Būti kandidatu, reikalin
ga būti nominuoti į kandi
datus.

Nominavimų balsavimai 
visoje Ohio valstijoje bus 
antradienį, GEGUŽĖS 7 d. 
Gaukit demokratų sąrašą, 
susiraskit jame jo vardą ir 
balsuokit už FRANK J. 
LAUSCHE j Senatą.

Clevelando Lietuvių Ko
mitetas Lauschei remti: 
Kazys S. Karpius, Petras 
Tamulionis, Vladas Knis
tautas, Gražina Kudukienė, 
Antanas Jonaitis, Antanas 
Razgaitis, Julius Smetona.

(Sk.)

Ponui MYKOLUI VINCLOVUI

ir šeimai, jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžią

užuojautą reiškia

Helena ir Viktoras
Vilkutaičiai

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MYLIMAI MOTINAI

Lietuvoje mirus, VACIUI ir MYKOLUI VINC-

LOVAMS ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

D. ir R. Valodkai

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

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND kOAN ASSOCIATION OF CllICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 • TELEPHONE 847-7747

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Ponią GRAŽINĄ NATKEVIČIENĘ, jos bran
giai motinai,

A t A

S. BRUNDZIENEI
mirus Lietuvoje, iš širdies užjaučiame ir kartu 

liūdime
Gražina ir Stasys Daukšai

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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