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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠŪVIAI LOS ANGELES
KENNEDY MIRTIS SUMAIŠĖ VISAS KORTAS POLITINIAME 

ŽAIDIME, KURIS ANKSČIAU ATRODĖ TAIP:

New York Times ko- 
lumnistas James Res- 
ton neseniai samprota
vo, kad nepaisant visų 
kalbų ir spėliojimų apie 
ateitį, Hubert H. Humph- 
rey ir Richard M. Nixon 
sparčiai artinasi prie 
savo partijų nominacijų 
gavimo. Jie esą gerai 
įsikūrusių ir patenkintų 
gyventojų sluoksnių kan 
didatai, tačiau neturį ša 
lininkų jaunojoje karto
je, kuri yra nusivylusi, 
nepatenkinta, kovinga ir 
linkusi sukilti. O toji kar
ta sudaro didelę rinkikų 
dalį. Kadangi nei Humph 
rey nei Nixonas tos kar
tos patenkinti negali, ga-

• ROBERT F. KENNEDY tra
giška mirtis paskatino įstatym- 
davėjus sparčiau padirbėti ir 
paskubinti Įstatymus, sugriež
tinančius bausmes nusikaltė
liams ir ginklų prekybos kon
trolę. Taip pat imtasi griežtų 
saugumo priemonių apsaugo
jant kitus kandidatus J prezi
dento postą.

• JOHN DALY atsistatydi
no iš Voice of America direk
toriaus vietos, pareikšdamas, 
kad JAV Informacijos Agen
tūros vedėjas L.H. Marks ki
šosi J jo reikalus, neleido vyk
dyti suplanuotos programos ir 
keitė tarnautojus be Daly ži
nios. J. Daly pareiškė, kad to
kiose sąlygose išbūti 9 mėne
sius yra gana geras jo ištver
mės liudijimas.

• BELGRADO STUDENTAI, 
demonstracijomis laimėję kai 
kurių jų reikalavimų patenki
nimo, reikalauja Jugoslavijos 
sostinės burmistro ir kompar
tijos sekretoriaus atsistatydi
nimo. šis reikalavimas vargiai 
bus patenkinus, bet ir 2000 stu
dentų, užėmę universiteto rū
mus, kol kas laikosi kietai.

• PREZIDENTAS JOHNSO- 
NAS birželio 9 d. paskelbė ge
dulo diena. Daugelis organiza
cijų tą dieną atšaukė savo pa
rengimus. Visų religijų baž
nyčiose laikomos specialios 
pamaldos už žuvusio Robert 
F. Kennedy vėlę.
• SIRHAN BICHARA SIRHAN, 

nužudęs R. F. Kennedy, laiko
mas Los Angeles kalėjime iman
tis nepaprastų saugumo priemo
nių. Spaudos atstovams buvo pa - 
reikšu, kad jie jo nematys, kol 
neprasidės byla teisme. Spau
dos žmonėms neliko nieko ki
to, kaip apklausinėti jo darbda
vius bei kaimynus apie jo bū
dą, elgesį ir t.t.

• RANDOLPH CHURCHILL, 
vienintėlis VVinstonoChurchillio 
sūnus, didžiojo anglų valstybi
ninko biografijos autorius ir Šur
nai i su s, mirė sulaukęs 57 m. 
amžiaus. Velionies bandymai 
reikštis politikoje buvo nesėk
mingi. II Pas. karo metu jis bu
vo anglų kariuomenės ryšininku 
prie Tito vadovaujamų Jugosla
vijos komunistinių partizanų.

• PRANCŪZIJOJE tūkstan
čiai darbininkų grįžta įdarbovie
tes ir gyvenimas po truputį pra
deda įeiti į normalias vėžes. 
Dar pasitaiko grupės "kietes
nių" streikininkų, bandančių tą 
eigą sulaikyti, bet atrodo, kad 
darbininkams po 20 dienų pri
reikė ir algų, negalint šeimų 
aprūpinti vien šūkiais.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

lutinė kova dėl preziden
to kėdės tarp tų dviejų 
kandidatų jaunosios kar
tos negalės pritraukti į 
politinį gyvenimą ir tarp 
senesnės bei jaunesnės 
generacijos liks didelė 
ir apgailėtina spraga.

Kas jaunajai kartai pri
imtini: Kennedy, Mc 
Carthy ar Rockefelle- 
ris? Amžiumi jie nėra 
jauni. Ir jų idėjos toli 
gražu nėra revoliucinės 
išskyrus pirmųjų dviejų 
norą bet kuria kaina baig
ti Vietnamo karą. Tik
ruoju jaunesnės kartos 
kandidatu laikytinas šen. 
Eugene McCarthy, kuris 
pasisekimo susilaukė su 
savo negatyviu nusiteiki
mu prieš nusistovėjusią 
tvarką. Jis yra išsitaręs, 
kad jei iš karto pulsi 
Valstybės Sekretorių 
Dean Rusk, naujokų šau
kimo bosą gen. Lewis 
Hershey ir FBI virši
ninką J. Edgar Hoover 
— negali pralaimėti, nes 
kiekvienas yra nepaten
kintas bent vienu iš tų 
vyrų, ar tiksliau jo at
stovaujama politika.

įdomu, kad McCarthy 
ramstis yra jaunimas 
ir daugiau pasiturintieji 
sluoksniai. Apie jį buria
si žmonės, kuriems ka
daise imponavo Adlai 
Stevensonas. McCarthy 
tačiau sunku susikalbė
ti su Robertu Kennedy, 
kurio šalininkai iš da
lies irgi yra iš tų pačių 
sluoksnių plius neturtin

ROBERT F. KENNEDY
palaidotas

Jeruzalėje gimęs ir 
Californijoje apsigyve
nęs Sirhan Sirhan kol kas 
nieko nesako apie savo 
tikslus, dėl kurių žuvo 
dar vienas Kennedy šei
mos narys, senat. Ro
bert F. Kennedy.

Velionies kūnas pre
zidento lėktuvu buvo 
pargabentas į New Yor- 
ką ir pašarvotas St. Pat- 
ricko katedroje. Birže
lio 8 d. traukiniu per
vežtas į Arllngtono ka
pines ir palaidotas ša
lia žuvusio brolio pre
zidento John F. Kenne
dy.

Atentatininko kulkos 
buvo užbaigta didelė, 
žmogui daug žadanti ir 
iškili politinė karjera. 
Kennedžių vardas liks 
amžinu JAV politinėje 
istorijoje. Būdinga, kad 
toji karjera pasibaigė su
silaukus netikėto ir daug 
vilčių teikusio laimėji
mo Californijoje vykusių 
pirminių rinkimų metu.

Spauda, televizija, ra
dijas nepaliaujamai in
formavo ne tik apie tra
giškų įvykių eigą ir jų 

gieji bei rasinės ar tau
tinės mažumos. Kad 
gauti tų sluoksnių para
mą, Kennedy privers
tas griebtis tokios de
magogijos, kuri sunkiai 
pakeliama McCarthy ger
bėjams.

Kolumnisto Joseph 
Kraft nuomone, rinkikų 
daugumą sudaro mažo 
ir vidutinio uždarbio bal
tieji šio krašto gyvento
jai, kurie simpatizuoja 
Nixonui — tai yra dau
giau ar mažiau patenkin
ti nusistovėjusia tvarka 
žmonės, nenorį per dide
lių permainų.

Atrodo, kad demokra
tų politikai mano, jog tai 
daugumai gali daugiau 
imponuoti vicepreziden
tas Humphrey negu Mc 
Carthy su Kennedy. Ar 
tą nusistatymą gali pa
keisti Californijos pir
miniai rinkimai, galima 
abejoti, nes faktinai ten 
vyko kova tarp asmeny
bių, bet ne jų progra
mų.

Kad McCarthy galėtų 
imponuoti plačiom ma
sėm, J. Krafto nuomo
ne, jis turėtų pakeisti 
iki šiol savo demons
truotą neigiamą nusi
statymą, kuriuo papirko 
studentiją ir net profe
sūrą, į ką nors daugiau 
konstruktyvaus ir leng
viau suprantamo eili
niams amerikiečiams.

Kolumnistas Joseph 
Alsop iš savo pusės pa
taria Robertui Kennedy, 
jei tas norėtų nugalėti

(Nukelta į 2 psl.)

šalia brolio

Velionis senatorius Robert 
Kennedy.

detales, bet kartu buvo 
iškelta velionies asme
nybė, šeimą lydinti tra
gedija, kartu neužsimer
kiant prieš problemas, 
liečiančias krašto mo
ralę, kai kurių žmonių 
tendencijas nesiskaityti 
su žmonių gyvybe ir t.t.

Tuo tarpu minios žmo 
nių plaukė į St. Patricko 
katedrą atsisveikinti su 
jauna, iškilia irperanks 
ti žuvusia asmenybe.

Trečiosios Tautinių šokių šventės rūpesčiais besidalinant: Iš kairės: muzikalinės dalies vedėjas muz. 
J. Zdanius, komiteto sekretorė Regina Kučienė ir komiteto pirmininkas dr. Leonas Kriaučellūnas. 

V. Juknevičiaus nuotrauka

TAUTINIU ŠOKUI ŠVENTEI ARTĖJANT
Vargu Trečiosios Tau

tinių Šokių Šventės daly
viai supras, kiek rūpes
čio, bėgiojimo, važinė
jimo, be poilsio dirbtų 
vakarų, pasitarimų, susi
rašinėjimų ir begalės ki
tų problemų tenka pakel
ti Trečiosios Tautinių 
Šokių Šventės Komitetui 
ir tiems, kurie tuos dar
bus planuoja ir dalinai 
tiesioginiai vykdo.

Šventė artėja, vos tre
jetą savaičių beliko iki 
jos, tad ir patys lemtin
gieji darbai gula komite
to narių pečius.

Chicagoje kasdien vis 
skubantį sutiksi komi
teto pirmininką dr. Leo
ną Kriaučeliūną.tąneat- 
laidų ir kieto darbo nesi
bijantį vyrą. Žiūrėk, jau 
jis pas burmistrą audien
cijoje, tai su gubernato
rium veda lietuviams 
naudingą pasitarimą, tai 
senatoriaus priimamas. 
Reiškia, jis ir lietuvių 
politinę pusę gražiai pri
stato įtakingiesiems vy
rams, kurie pasižadėjo 
dalyvauti ir pačioje šven
tėje. O gi vajaus reika
lai! Ir čia jis neatlaidus, 
kiekvieną "griebia” ir 
jam sekasi, net stambios 
žuvys į jo bučių įsirita. 
Jau keturi tūkstantinin
kai, o kiek šimtininkų! 
Vargu kas atsilaikys 
prieš dr. Leono Kriau- 
Čeliflno iškalbingumą ir 
nori ar ne, turi šventės 
reikalams atiduoti savo 
duoklę, tuo labiau, kad 
vajus skirtas mūsų lie
tuviškam jaunimui iš 
Pietų Amerikos atgaben
ti.

Ne eiliniu rūpesčiu 
tenka laikyti ir svečių 
priėmimo problemą. Juk 
liepos ketvirtosios sa
vaitgalį Chicagą aplan
kys tūkstančiai lietuvių 
iš kitų kolonijų ir Kana
dos. O ką gi duosime 
jiems? Ir čia komitetas 
suplanavo gražių nuotai
kų savaitgalį.

Penktadienį, liepos 5 
d. Jaunimo Centre įvyks 
viešnios, įžymios akto
rės Aldonos Eretaitės, 
šventės pranešėjos, at-

JURGIS JANUŠAITIS 

vykstančios iš Šveicari
jos, literatūros vakaras, 
kuriame skaitys mūsų ra‘ 
šytojų kūrybą. Čia susi
tiks Pietų Amerikos jau
nimas su šio krašto ir 
Kanados lietuvių Jauni
mu , ir tai bus gražaus 
bendravimo ir kultūrinių 
nuotaikų vakaras.

Šeštadienį, šventės iš
vakarėse šventėje daly
vaująs jaunimas, vado
vai ir visi svečiai bei 
Chicagos lietuviai ren
kasi į Western Cončes- 
sions Arlington Park Ra
če Track, kur įvyks iš
kilmingas banketas. Ši 
vieta puikiai tinka dide
liems susibūrimams, 
puošnioje salėje galima 
susodinti 2500 svečių ir 
sekančioje salėje galės 
šokti 1000 porų. Ši vieta 
buvo pasirinkta dėl to, 
kad tinkamesnės tokiam 
skaičiui svečių nebuvo 
galima rasti, o be to bu

Lt. J. šermukšnis, iš Massachusetts, šiuo metu atliekąs karinę 
prievolę Vietname, antrą kartą savo atostogas praleidžia Australi
joj tarp lietuvių. Nuotraukoje jį matome Sydney lietuvių suruoš
tame labdarybės bankete traukiant laimėjimų bilietus, šalia stovi p. 
čelkienė ir kun. P. Butkus, vadovaująs šalpos organizacijai. 

M. Vilkaitienės nuotrauka

vo norėta ir patį šventės 
banketą padaryti iškilęs 
niu, įspūdingesnių, nes 
jame dalyvaus daug aukš 
tų amerikiečių svečių. 
Todėl būtų džiugu, kad vi- 
si šventės dalyviai ir pla
čioji Chicagos lietuvių 
visuomenė šiame banke
te dalyvautų. Visus rū
pesčius sėkmingai nu
galėjo komiteto pirmi
ninkas dr. Leonas Kriau 
čeliūnas, su banketui 
ruošti komisijos pirmi
ninke O. Gradinskiene ir 
kitais komiteto nariais.

Sunkią šventės paruo
šimo darbo naštą neša 
ir sekretorė Regina Ku
čienė. Raštai, rašteliai 
raginimai, atsakymai, 
padėkos, aukų lapai,na 
ir visa krūva kitų reika 
lų sekretorės rankose. 
Ji šį darbą atlieka minu 
čių tikslumu ir būdingu 
tvarkingumu. 42 tautinių 
šokių grupės, su virš 
1200 šokėjų painformuo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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KOMUNIZMAS KALTINAMŲJŲ SUOLE
YOUNG AMERICANS 

FOR FREEDOM organi
zacija išleido 28 psl. kny
gelę, kurioje pateikiami 
esminiai duomenys iš 
1968 m. vasario 19-21 d. 
Washingtone įvykusio 
PASAULIO VIEŠOSIOS 
NUOMONES TEISMO. 
Šis teismas sprendė tarp
tautinio komunizmo, tiks- 
liau — penkiolikos įžy
miųjų komunistų partijų 
bylą.

Tos komunistų parti
jos buvo kaltinamos, 
kad:

1) jos dalyvauja są
moksle, planuojančiame 
ir rengiančiame atvirus 
ar užmaskuotus puola
muosius karus, įsibro
vimus ir griaunamąją 
veiklą, priešingą žmoni
jos principams, jos tai
kai ir orumui;

2) dalyvauja sąmoks
le vykdančiame 1 punk
te minimus planus;

3) dalyvauja sąmoks
le, siekiančiame atimti 
paskirų asmenų minties 
ir žodžio laisvę;

4) dalyvauja sąmoks
le, siekiančiame atimti 
paskirų asmenų tikė
jimo laisvę;

5) dalyvauja sąmoks
le, siekiančiame laikyti 
paskirus asmenis vergi
joje ir versti juos atlik
ti priverstinius darbus;

ŠŪVIAI 
LOS ANGELES...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Humphrey, pakeisti sa
vo nusistatymą Vietna
mo byloje. Mat, jei Ken- 
nedy puls Humphrey dėl 
Vietnamo karo vedimo, 
jis tik prisidės prie to, 
kad tas karas nebus baig. 
tas, nes komunistai ne
norės susitarti. Tokia 
kritika, žinia, galės pa
kenkti Humphrey, tačiau 
dar daugiau ji pakenks 
pačiam Kennedy ir gali 
privesti prie Richard M. 
Nixono lengvo laimėji
mo.

Bet kol kas McCarthy 
ir Kennedy kovoja tarp 
savęs. Įgyti plačiom ma
sėm patrauklesnes ypa
tybes po Californi jos pir
minių rinkimų jau neli
ko daug laiko. Todėl - ne
užmirštant, kad politi
koje gali dar viskas at
sitikti, dabar reikia su
tikti su J. Restonu, kad 
Humphrey su Nixonu tu
ri daugiau galimybių su
sitikti galutinoje kovoje, 
negu kas nors kitas.

O kalbant apie jauną
ją kartą, verta atsimin
ti OscarWilde aforizmą: 
jaunystė yra tokia yda, 
kuri ... kasdien mažėja. 
Ypač kai jaunąją kartą 
atstovauja žmonės, ku
rie jau persirito per pu
sę amžiaus.

6) dalyvauja sąmoks
le, siekiančiame atimti 
nepriklausomų valstybių 
valstybinio apsisprendi
mo teisę.

Teismas, išklausęs 29 
liudininkų pareiškimus, 
visas kaltinamąsias ko
munistų partijas pripaži
no kaltas pagal visus še- 
šius kaltinimus.

Liudininkų buvo iš 
Amerikos, Kubos, Korė
jos, Kinijos, Tibeto, Če
kijos, Vengrijos, Ukrai
nos ir kitų kraštų. (Iš 
Baltijos kraštų buvo tik 
vienas liudininkas, bu
vęs Estijos verslinin
kas).

Knygelėje yra ištrau
kų tik iš pačių ryškiau
sių liudijimų, kuriuose 
dar kartą paliudyti bei 
priminti savo laiku jau 
viešai minėti faktai. Iš 
liudijimų susidarė ko
munizmą kaltinančios in
formacijos suvestinė.

Knygelėje paminėti ir 

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS .....................................$2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA .......... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
L. Mitkievvicz — WSPOMNIENIA KOWIENSKIE $7.50 

(Buv. Lenkijos karo attachč prisiminimai

Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimu 
knygų.

Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.

Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

iš Kauno 1938-39 m.).
V. Volertas — SĄMOKSLAS —

premijuotas romanas ................................... $3.50
A. Baronas — PAVASARIO LIETUS — romanas .—$2.50 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ........................... $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00 
Gr. šimukonienė — SU DAINA —

Lietuviškų dainų rinkinys ........................... $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS ...................$4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........$7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) ........................$6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................................................. $2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ........................ $6.00
Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg —

INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN................................................ $7.00

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais ............................................ $3.75

J. Gliaudą — THE SONATA OF ICARUS
(Ikaro Sonata — angliškai) ........................$5.00

J. švaistas — DANGUS DEBESYSE
kietais viršeliais ............................................ $3.75
minkštais viršeliais ........................................ $2.50

Mykolas Vaitkus — NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ (Prisiminimai— 1918-1940) ........$2.50

LITERATŪROS METRAŠTIS — Trečioji
Pradalgė ir Ketvirtoji Pradalgė
kietais viršeliais ............................................ $3.75
minkštais viršeliais ........................................ $3.00

J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPEŠ .................................................... ,.$2.00

kaikurie to teismo ver
tinimai spaudoje. Teis
mas, vykęs maždaug pri
silaikant teismuose 
įprastų teisenos dėsnių, 
nepretendavo į privalo
mą teisinę reikšmę. Jis 
nebuvo nei valstybiškas 
nei tarpvalstybiškas, o 
pasivadino tik pasau
lio viešosios nuo
monės teismu.

Iš atsiliepimų apie tą 
teismą spaudoje minimi 
trejopi. Vieni (kaip Ari
zona Republic) rašė, kad 
jau perilgai komunistai 
propagandą išnaudoja tik 
savo labui, jau laikas at
kreipti propagandos smū
gį ir prieš juos. Esą, 
pakanka, kad šis teis
mas formaliai atžymė
tų komunizmo žvėrišku
mą. Pageidavo, kad šis 
atžymėjimas būtų atlik
tas prisilaikant teisinių 
dėsnių. Nurodė, kad šiuo 
atveju tuo galima pasi
tikėti, nes teismas su

darytas tarptautinės 
įžymių teisininkų gru
pės, nelygintinos su 
"Stockholmo minia” (Tu
rėta galvoj B. Russellio 
organizuotas "preziden
to Johnsono teismas").

Kiti pastebėjo, kad šis 
teismas galėtų būti ver
tinamas, kaip nuošir
džių antikomunistų kelia
mas triukšmelis, suor
ganizuotas sekant Lor
do Russellio pavyzdžiu, 
taigi toks pat nereikš
mingas, kaip ir tasai. 
Bet šis teismas visdėl' 
to darąs kitokį įspūdį: 
rengėjai blaivūs ir at
sakingi, o ne šiaip koks 
lunatikų ir fanatikų rin
kinys, kaip lordo Russel- 
lio suorganizuotas bū
rys, užsimojęs teisti 
Jungtines valstybes už 
nusikaltimus Vietname.

Treti pasisakė apie šį 
teismą visiškai neigia
mai, nes tai esąs tik 
Russellio "teismo" pa
mėgdžiojimas, todėl ir 
ydos šio teismo tokios 
pačios, kaip ir ano... 
Esą, kaip ten, taip ir čia 
sprendimas jau padary
tas iš anksto, teisėjai 
yra kaltintojai, kaltina
mieji nei patys teisme 
buvo, nei atstovų turė
jo, o teisiniai sprendi
mo pagrindai kuriami 
vykstant teismui... Tai, 
esą, Amerikoj vadinama 
linčišku teismu... šio 
teismo rengėjai, esą, 
ėmėsi pamėgdžioti tokį 
dalyką, kurį patys 
griežčiausiai smerkia...

Teismo rengėjai tvir
tina, kad jie tą reginį 
atliko rimtai ir sąžinin
gai. Kaltinimai viešojoj 
pasaulio opinijoj yra ki
lę iš įvykusių ir dar te
bevykstančių faktų. Kal
tinamiesiems buvo pa
siūlyta atvykti į teismą 
ir teisintis. Buvo pasiųs
ti kvietimai komunistų 
partijų vadovybėms, 
taip pat keliems žymiau
siems Amerikos komu
nistų vadams. Niekas ne
atsiliepė. Todėl buvo pa
skirti gynėjai. Šie, spren
džiant iš paminėjimo kal
bamo j knygelėj, gynė ne 
labai karštai, tiksliau ta
riant, neginčijo paskirų 
faktų nusikalstamumo, 
bet tvirtino, kad šiame 
teisme nebuvęs įrodytas 
sąmokslo (konspiraci
jos) momentas. Taigi, 
gynyba vistiek buvo uo
lesnė, negu komunistinių 
valdžių teismuose, 
sprendžiant politines by
las. Šis teismas esąs 
įsitikinęs, kad jis teisin
gai išreiškė pasaulio vie
šosios nuomonės spren
dimą apie komunizmo 
veiksmų nusikalstamu
mą.

Norintieji smulkiau su
sipažinti su tos bylos tu
riniu, gali gauti kalbamą
ją knygelę (Highlights of 
International Commu- 
nism on Trial) iš Young 
Americans for Free- 
dom, Ine., 1221 Massa-

FELJETONO KONKURSAS
Santa Monikos Lietuvių Meno Darbuotojų ATVANGA, 

norėdama paskatinti humoristinės literatūros žanro 
kūrybą, skelbia konkursą feljetonui parašyti.

Konkurso sąlygos
Temą autoriai pasirenka patys. Feljetonas turi būti 

perrašytas rasomaja mašinėle, niekur iki Šiol spaudoje 
nepasirodęs, ir pasiliekant sau nuorašą. Rankraščio 
originalas siunčiamas pasirašant tiktai slapyvardžiu. 
Nereikia pridėti jokio slaptojo voko. Premijuotųjų kūri
nių pavadinimai ir slapyvardžiai bus paskelbti spau
doje. Atsiliepdami, laimėtojai privalo prisiųsti teksto 
pradinio lapo nuorašą,-iš kurio bus nustatyta kūrinio 
tapatybė. Atrinkus laimėtojus, jy tikrosios pavardės 
skelbiamos spaudoje.

Paskutinis konkursui rankraščių atsiuntimo termi
nas: 1969 metų vasario 15 dienos 12 vai. nakties 
(pašto antspaudas). Rankraščius siųsti Šiuo adresu: 
Santa Monica Lithuanian Arts Club, P.O. Box No. 5178, 
Santa Monica, California 90405, U.S.A.

Premijavimas
Laimėjusiems autoriams skiriamos trys premijos: 

Pirmoji premija — $250; Antroji premija — $150; Tre
cioji premija — $100. Neatsiradus pakankamai premi- 
juotinų kūriniu, gali būti skiriama mažiau premijų

Nepremijuotieji rankraščiai grąžinami tiktai auto
riams reikalaujant. Iškilesnieji rankraščiai atskiru susi
tarimu gali būti dedami į feljetonų rinkinį. Santa 
Monikos Meno Darbuotojų Atvanga pasilieka sau teisę 
premijuotus feljetonus metų b'egy atspausdinti atskiru 
leidiniu.
Kūriniams Vertinti Komisija bus paskelbta vėliau.

Santa Monikos Lietuvių 
Meno Darbuotojų Atvanga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTEI...

(Atkelta iš 1 psl.)
ti, surinktos žinios apie 
šokėjų grupes ir visa 
šventės reikalus liečian
ti informacija laiku pa
siekdavo grupių vado
vus. Reginai Kučienei 
šventės darbai prailgino 
ne vieną vakarą,o nere
tai ir iki gaidystų pra
sėdėjo prie mašinėlės.

O kas supras muz. Jo
no Zdaniaus, Tautinių Šo
kių Šventės muzikinės da
lies vedėjo, rūpesčius? 
Vargu! Tik žvilgtelėki
me į jo darbo kambarį. 
Gaidos, gaidos, gaidos, 
storiausi pluoštai gai
dų. Ir tai tautiniams šo
kiams muzika. Kiek čia 
kruopštaus darbo, kūry
bos ir pramatymo! Jis 
tylus, darbuose užsika 

chusetts Avė., N.W, Wa- 
shington, D. C. Vieno 
egz. kaina — 50 c., 10 
už $3.00, o 100 egz. — 
$25.00. Čekiai rašytini 
"Young Americans for 
Freedom, Ine." (ELTA) 

SCHOOL GVIDE 1968

(63 77)

SACRED HEART SCHOOL
Resident School for Boys—G radę 4 through 8 

BROTHERS OF THE SACRED
HEART

ANDOVER, MASSACHUSETTS

sęs, bet tikslus ir iki 
smulkmenų besidomįs 
detalėmis. Muzika mus 
žavės tautinių šokių me
tu. Jis diriguos simfoni 
niam orkestrui ir kai ku- 
riuos šokius palydės or
kestras drauge su choru.

Ir kai vieną vakarą 
trys didieji Tautinių Šo
kių Šventės komiteto 
žmonės — pirmininkas 
dr. Leonas KriauČeliū- 
nas, sekretorė Regina 
Kučienė ir muzikinės da 
lies vedėjas muz. J. Zda
nius narpliojo sunkias 
šventės problemas, pla
navo jos iškilmingumą, 
grožį ir žymėjosi įvai
rias detales, tuo metu 
visos šokėjų grupės, da
lyvaujančios šventėje, 
reikia manyti, taip pat 
nemiegojo, o įkaitę bai
gė ruošti šventei skirtus 
šokius.

Visiems dirbantiems 
ištverti iki laimingos 
baigmės, o Chicaga iš
siilgusi laukia mielų sve
čių ir šventės dalyvių, 
atskubančių į šią reto 
grožio šventę.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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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LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
DOKUMENTACIJA HEMUOSE

Paskelbus, kad Lietuvių Foto Archyvas jau 
suka ir redaguoja dokumentinį filmą "Dvylika”, 
atrodo, jog pradėsime išjudėti iš stagnacijos ir tos 
užmirštos srities, kurioje buvo nedovanotinai ap
sileista. Jaunimo Centro, ir Tėvų Jėzuitų biulete
nis Mūsų Žinios praneša, kad dokumentinį filmą 
jau suka Algimantas Kezys, S.J., garsais rūpina
si Jonas Ralys, o režisuoja Birutė Pūkelevičiūtė.

Pirmieji filmavimo darbai jau buvo pradėti 
balandžio mėn. ir jau redaguojamas filmas iš kan._ 
Myk. Vaitkaus ir Vaclovo Sidzikausko gyvenimo 
fragmentų. Sako, kad netrukus bus pradėta fil
muoti prof. J. Žilevičius, J. Bačiūnas ir kiti.

Pirmasis garsinis ir spalvotas filmas (16 
mm.) tęsis pusantros valandos.

Filmo sukimas nėra koks naujas išradimas. 
Iš spaudos sužinome, kad po kelis fragmentus iš 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo turi po pasau
lį išblaškyti buvę mūsų filmų darbuotojai (Motu
zas ir kt.), išeivijoje tuo reikalu gražios iniciaty
vos buvo parodęs Balys Gaidžiūnas, filmavęs vaiz
dus iš stovyklinio gyvenimo Vokietijoje, Čiurlionio 
Ansamblio ir VLIKo ano meto veiklos. O kur dar 
visa eilė kukliųjų mėgėjų, kurių susuktuose filmuo
se atsirastų ne mažai vertingos ir įdomios mūsų 
išeivijos istorijai medžiagos.

Taigi, A. Kezio S. J, iniciatyva ir jam atėjusio
ji talka yra gera pradžia šiek tiek organizuoto ir 
viešo darbo. Bet būtų naudinga stropiau pasirūpin
ti ir turimų filmų kopijomis, jų pritaikymu išeivi
jos gyvenimo dokumentacijai.

Mat, lietuviškojo gyvenimo tiesa sako, kad 
vienas vieversys, tai dar ne pavasaris. Ne taip se
niai turėjome Chicagoje gana aktyviai pradėjusį 
reikštis Informacijų Centrą. Bet kai to centro sie
la ir kūnas kun. Sabataičio asmeny nusikėlė į Cin- 
cinnati, kažkaip nubluko, lyg ir susilpnėjo, lyg ap
tilo ir to gražiai, energingai ir prasmingai pradė
tojo darbo eiga. Kad neatsitiktų panašiai ir su fil
mais! Ką gi mes žinom, gal ir kun. Keziui teks 
išsikelti į kitą miestą, gauti kitų uždavinių. Tada 
ir pradėtasis filmavimo darbas gali užkliūti už 
"nenumatytų kliūčių". Na, bet tikėkimės geriausio 
ir linkėkime gero pasisekimo.

Baigiant vistiek norėtųsi priminti, jog reikė
tų susirūpinti ir jau turimų susuktų filmų išsaugo
jimu, tinkamu suredagavimu. Pagaliau, turėtų atsi
rasti organizacijų, kurioms tam tikrų filmų tau
sojimas, globojimas ir demonstravimas duotų nau
dos, jei tais reikalais būtų parodytas didesnis susi
domėjimas ir rūpestingumas.

t’ašo
AR TIKRAI TAIP?

Atsitiktinai gavau lie
tuvių evangelikų liutero
nų laikraštį "Svečią" Nr. 
1, 1968 m. Perskaičau 
21 ir 22 psl. žinutę "Eku- 
meniškas nesusiprati
mas Nustebau tos ži
nutės netikslumu. Atro
do, kad jos autorius (pa
vardė nepasirašyta) krei
vai informuoja skaityto
jus apie ekumeninius įvy
kius lietuvių tarpe ir 
klaidina visuomenę.

Jau trečius metus esu 
aktyvus lietuvių evange- 
likų-katalikų dialogo Chi
cagoje dalyvis: virš dvie
jų metų vaisingai tęsia
me tarpkonfesinį dialo
gą, o paminėtoje žinutė
je skaitome, kad "Tarp

The Litheanian Newapaper 
Eatabliahed 1915

lietuvių katalikų ir lie
tuvių evangelikų jokio 
ekumeninio dialogo nė
ra".

Kiekvienas nors tru
putį susipažinęs su žo
džio "dialogas" prasme, 
supranta, kad yra viso
kių rūšių dialogų: ofi
cialių, privačių ir pana
šiai.

Noriu dabar painfor
muoti lietuviškąją vi
suomenę apie ekumeniš- 
ką tikrovę Chicagoje lie
tuvių tarpe.

1966 m. sausio mėn. 
atsirado grupė žmonių, 
kuriems rūpėjo ekume- 
niški reikalai. Pasauli
nės Bažnyčių Tarybos, 
II-jo Vatikano suvažiavi 
mo ir Pasaulinės Liute
ronų Federacijos veik
los paveikti, jie nutarė 
sueiti privačiai ir ap
svarstyti ekumeniško 
dialogo tarp lietuvių 
evangelikų ir lietuvių ka
talikų galimybes. Tame 
pasitarime dalyvavo še
ši asmenys: keturi pa
sauliečiai ir du kunigai. 
Po ilgų broliškų diskusi
jų prieita prie išvados, 
kad laikau tikrai pribren
do lietuviams katali

kams ir evangelikams ar
čiau religiniai susipažin
ti. Kiekvienas krikščio
niškas tikėjimas turi sa
vyje dvasinių dorybių. 
Dažnai žmogus, išauklė
tas kitoje religinėje tra
dicijoje, nepakankamai 
įsigilina į kitų broliškų 
tikėjimų dėsnius. Todėl 
jo nuomonė gali būti pa
viršutiniška, neatatin- 
kanti šio laiko tikrovei. 
Numatyto ekumeniško 
dialogo uždavinys ir bū
tų išlyginti praeities 
galvojimo netikslumus 
ir atidengti kaip katali
kams, taip ir evangeli
kams savų tikėjimų gel
mes. Prieita prie išva
dos, kad prie esamų iš
eivijoje sąlygų geriau 
vesti dialogą neoficialų, 
privačiu asmeniniu bū
du. Tokie neoficialūs 
pokalbiai yra plačiai 
praktikuojami krikščio - 
niškame pasaulyje.

Antras Vatikano suva
žiavimas ir Pasaulinė 
Bažnyčių Taryba aukš
tai vertina tokios rūšies 
dialogą. Pasaulinės Baž
nyčių Tarybos Vykdoma
sis Komitetas daugelį 
kartų savo oficialiuose 
pranešimuos ragino or
ganizuoti lokalinio pobū
džio privačius dialogus; 
jie keičia iki šiol sveti
mą ir net nedraugišką 
atmosferą katalikų ir 
evangelikų visuomenėje. 
Tokiems pokalbiams ne
reikia Bažnyčių įgalioji— 
mų; jie gali dažnai dau
giau nuveikti, negu iš
rinktos komisijos. Esu 
įsitikinęs, kad Evange
likų Katalikų Ekumeni
nis Ratelis Chicagoje, 
veikiantis jau trečius me 
tus, nemažai prisidėjo 
prie ekumeninių idėjų 
platinimo. Mes susiren
kame 7-8 kartus per me
tus, organizuojame vie
šus religinius vakarus, 
keliame šio laiko ypatin
gai aktualius klausimus, 
pvz. Dievo problema, 
Jaunimas ir Bažnyčia, 
Neigiamų gyvenime reiš
kinių šalinimas, Maldos 
svarbumas, Konfesinė 
įtaka į garsiųjų lietu
vių dvasinį išsivystymą 
ir pan. Svarbiausia yra 
abipusė draugiška dva
sia, viešpataujanti to
kiuose pasitarimuose. 
Mes vieni ir kiti stengia
mės suprasti mūsų bro
lį, kuris kitaip aiškina re
ligines tiesas/ Būrelis 
neturi nei registruotų na
rių, nei finansinių įparei
gojimų, nei valdybos. 
Mes laisvai sueiname ir 
laisvai diskutuojame, iš
einant iš taško, kad mes 
kiekvienas mylime sa
vo Bažnyčią ir savo ar
timą, nežiūrint kuriam 
tikėjimui jis priklauso. 
I privačius būrelio susi
rinkimus sueina apie 
15-20 žmonių, o į mūsų 
viešus parengimus atei
na 60-120 žmonių.

Paskutiniame vieša
me vakare, bal. 21 d. bu
vo parodytas katalikų ir 
liuteronų bendrai paruoš
tas istorinis filmas "Re
formacija", kur objekty
viai buvo nušviesti fak
tai, privedę Bažnyčią 
prie skilimo. Salė buvo 
perpildyta. Po filmo įvy
ko gyvos, draugiškos dis
kusijos. Visa tai rodo, 
kad žmonės domisi reli
ginėmis temomis, domi
si ekumenizmu, nori pa
žinti vieni kitus, kad 
bendromis jėgomis artė- 
tume prie pilnesnio tie
sos suvokimo, kad tobu
liau įstengtume gyventi 
kaip krikščionys.

Matydami tokią krikš-

MIRTIS RETINA MUSŲ GRETAS
Š.m. gegužės mėn. 1 

d. negailestingoji mir
tis, nukirpusi gyvybės 
siūlą Antano Sodaičio 
New Yorke, pasuko į 
Detroitą ir gegužės 9 d. 
nukirto gyvybės siūlą Le
ono Bulgario-Bulgaraus- 
ko. Jie abu buvo gimę 
tais pačiais metais, 
priklausė tai pačiai ide

BulgarisA.A. L. 
ologinei tautininkų sro
vei, abu buvę mokyto
jai, lankę tą pačią Si- 
mano Daukanto moky
tojų seminariją ir net 
dirbę toje pačioje mo
kykloje.

Leonas Bulgaris - 
Bulgarauskas gimė 1904 
m. birželio 21 d. Kybar
tuose. Ten pat jis lankė 
pradinę ir vidurinę mo
kyklą. Baigdamas vidu
rinės mokyklos ketvir
tąją klasę, neteko tėvo, 
šeimos maitintojo. To
dėl jis nutraukė moks
lą ir pradėjo mokytojo 
darbą, nes sunki šei
mos materialinė būk
lė jį privertė taip pa
daryti. Leonas, pradė
jęs Sapiegišky, Seinų 
apskr,, mokytojo dar
bą ir pasiėmęs sesučių 
ir motinos išlaikymo naš
tą, nepasidavė gyvenimo 
vilionėms, bet savo drau
ge ir palydove pasirinko 
knygą, kuri jį vedė į gi
lesnį išsimokslinimą, 
platesnį išsilavinimą. 
Persikėlęs mokytojo dar
bo dirbti į Palemoną, ar
ti Kauno, Leonas išlaikė 
egzaminus į Simano Dau
kanto vardo mokytojų se 
minarijos trečią kursą. 
Dienomis dirbdamas mo 
kykloje, o vakarais lan 
kydamas mokytojų se
minariją, per dvejus me
tus baigė tos seminari
jos keturis kursus ir ta
po pilnai kvalifikuotu ir 
cenzuotu mokytoju.

Kaunas buvo visų mo
kytojų svajonė: teatras, 
opera, geresnis atlygi
nimas, galimybės studi
juoti visus viliojo. Irto
ji svajonė Leonui realy
be tapo: jis perkeliamas 
į Kauno Dr. V. Kudir
kos vardo prad.mokyklą, 
kurioje ėjo mokytojo ir 
vedėjo pareigas. Ir to
kios didžiulės mokyklos 

čionišką veiklą lietuvių 
tarpe, turėtume tik 
džiaugtis. Gaila, kad 
"Svečiui" atrodo kitaip. 
Jis šią apraišką vadina 
"ekumenišku nesusipra
timu..."

(db) 

vedėjo pareigomis a.a. 
Leonas nesiribojo: jis 
vadovavo toje pačioje 
mokykloje įsteigtiems 
dažytojų kursams, buvo 
Dr. Jono Basanavičiaus 
mokytojų sąjungos gene 
raliniu sekretorium, lan 
kė universitetą ir dirbo 
visoje eilėje organiza
cijų.

Raudonųjų maskolių 
invazija suardė mūsų 
valstybės nepriklauso
mybės pagrindus, su
griovė suklestėjusį eko 
nominį ir kultūrinį gy
venimą. Įsiviešpatavo 
baimė, netikrumas, ne
rimas ir teroras. Pir
mučiausia raudonieji bu
deliai nukreipė savo 
kruvinas rankas į moky
tojus, pradėdami nakti
nius areštus ir virš tūks
tančio mokytojų ištrem- 
dami į Sibiro taigas. Su
prantama, negalėjo iš
likti raudonųjų nepalies
tas ir Leonas Bulgaris. 
Jis buvo priverstas pa
likti Kauną, nutraukti 
studijas ir su šeima 
kraustytis į Deltuvą, Uk
mergės apskr.

Raudonuosius tironus 
iš Lietuvos išvijus, bu
vau paskirtas Ukmergės 
apskr. prad. mokyklų ins. 
pektorium. Čia ir susi
pažinau su a.a. Leonu, 
kuris dažnokai iš Deltu
vos, esančios nuo Uk
mergės 5 k. nuotoly,pės
čias inspekcijon ateida
vo. Vyr. inspektorius J. 
Žemaitaitis labai nemė
go tautininkų. Kai tik Le
onas pasirodydavo, tuoj 
tarp jų užvirdavo arši 
polemika. Nors Leonas 
polemizavo, taip sakant, 
su savo viršininku, bet 
niekada nė per plauką 
jam nenusileisdavo ir 
dažnai iš inspekcijos iš
eidavo, jam nė rankos 
nepaspaudęs. Tada įsiti
kinau, kad Leonas turi sa
vo įsitikinimus ir tvir
tai jų laikosi.

Kai raudonoji lava vėl 
pradėjo veržtis į Lietu
vą, tai Leonas, pažinęs 
raudonųjų tironų valdy
mo metodus ir jausda
mas pavojų, nedelsda
mas su savo šeima pabė
go į karo audrų terioja- 
mą Vokietiją. Čia jį iš
tiko skaudus smūgis, nes 
mirė vienintėlis sūnus. 
Stovyklinį gyvenimą jis 
su šeima praleido Sva- 
bų Gemindėj, eidamas 
mokytojo ir mokyklos ve
dėjo pareigas.

1949 m. birželio pra
džioje netikėtai susiti

kau Leoną Detroite, prie 
to paties konvejerio fab
rike. Abu dirbova tą pa
tį darbą, replėmis Jung
dami automobiliams ga
minamų sėdynių syruok- 
les. Abiem nuo replių 
spaudymo paskausdavo 
rankos. Todėl reikėjo 
ieškoti išeities, kad ne
tektų visą amželį taip 
kankintis. Leonas tokią 
išeitį surado, įstodamas 
į Walsh Institute of Ac- 
countancy. Baigęs vieną 
semestrą, jis gavo laiko 
kontrolieriaus darbą ir 
Iškeitė reples į pieštu
ką. Dėl kruopščiai, su
maniai ir sąžiningai at
liekamo darbo buvo per
keltas į algų apskaičia
vimo skyrių ir visą lai
ką dirbo raštinėje.

Velionis Leonas nesi
rūpino tik savimi. Di
desnę poilsio valandų 
dalį aukojo tautiniams, 
visuomeniniams reika
lams. Jis priklausė tau
tininkams, Bendruome
nei, Balfui, "Vilties" 
draugijai, SLA, šau
liams, radijo klubui, dir
bo lituanistinėj mokyk
loj. Jis buvo matomas 
įvairiuose lietuvių minė
jimuose, susirinkimuo
se, koncertuose ir pobū
viuose. Pagal išgales rė
mė lietuviškąją spaudą, 
nepagailėjo aukos Bal
fui, išeivijos kovai dėl 
tautos laisvės. Jis buvo 
atviras, nuoširdus, tai
kaus ir sugyvenamo bū
do, įsigijęs simpatijų ir 
priešingos ideologijos 
lietuvių tarpe.

Vos tik pasklidus liūd
nai žiniai apie Leono Bul* 
gario mirtį ir vos tik 
spėjus pašarvoti jo pa
laikus, jo karstas pasken
do gėlėse, Valentino Bau
žos laidotuvių koplyčia 
prisipildė nuliūdusių vei
dų, išaugo didžiulė krū
va vokelių Šv. Mišių au
kų, sukrito arti trijų šim
tų jo vardu į Lietuvių 
Fondą. O kai sekmadie
nį, gegužės 12 d. kun. 
K. Simaičiui sukalbėjus 
rožinį, ALTS-gos Det
roito sk. pirm. agr. A. 
Musteikis liūdesio su
spaustu balsu pradėjo at
sisveikinimo valandėlę, 
koplyčia žmonių buvo 
sklidina.

Su velioniu Leonu at
sisveikino Alpas Gilvy- 
dis ALTS-gos vardu, Al
gis Rugienius LB var
du, Matas Tylas moky
tojų vardu, Kostas Jur
gutis Balfo 76 sk. var
du, Stasys Garliauskas 
Radijo Klubo vardu, An
tanas Sukauskas SLA 352 
kuopos vardu ir Jonas 
Švoba šaulių vardu.

Nors gegužės 13—ji bu
vo pirmadienis ir dar
bo diena, tačiau a.a. Le
ono į amžinojo poilsio 
vietą palydėti suvažia
vo virš 100 palydovų, ku
rie Šv. Antano parapi
jos klebonui W. Stanevi
čiui atlaikius pamaldas 
ir pasakius pamokslą, iš
sirikiavo į 50 automo
bilių eilę ir palydėjo ve
žamą karstą į Holy Sep- 
ulchre kapines, kuriose 
jau daugelis lietuvių am
žinam poilsiui yra pa
guldyti.

Išaugo naujas tauraus 
lietuvio kapas. Jį gailio
mis ašaromis aplaistė 
mylima jo žmona Stasė, 
dukrelės Dalia ir Rūta. 
Nuo jo susimąstę ir nu
liūdę skirstėsi giminės, 
bičiuliai ir pažįstami.

K. Jurgutis
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (33) BRONYS RAILA

NERIMAS IR RAMINIMASIS
Kas dešimtmetis Vilniuje išleidžiamas "Tary

bų Lietuvos rašytojų" autobiografijų-biografijų al
manachas, kurio antrasis tomas pasirodė 1967 m. 
Jame atžymimi vyresni ir nauji rašytojai, kuriems 
leidžiama suktis sovietinės kultūros orbitoje, kurie 
okupantui ir bolševizmo "epochai" reikalingi, pri
imtini ar bent pakenčiami. Čia skelbiami įvairūs 
tų rašytojų pasisakymai.

Du "Metmenų" žurnalo bendradarbiai (15 nr.) 
užsienio skaitytojams įdomiai ir įmantriai atliko 
tų sovietinės Lietuvos prozininkų pasisakymų skers 
piūvį, vardu "Žvilgsnis pro aprūkusį stiklą". Tai, 
berods, rimčiausia kritinė apžvalga, kokios su
laukėme mūsų padangėje. Daug citatų, ištraukų, 
pastabų. Ypač naudingų tiems, kurie neturi laiko 
ar noro ištisai skaityti aną storą sovietišką mi
šiolą.

Mes ne krikščionys...
Be abejo, mišiole apsčiausia lakuotos sovle- 

tikos, bet netrūksta ir būdingų tiesų bei neteisybių 
katalogo, gerų darbų ir nuodėmių apmąstymo, są
žinės perkratinėjimų. Iš daugelio bent porą treje
tą norėčiau pacituoti.

"Mes atėjom į gyvenimą, - rašo vienas jų, - 
kaip nuoširdūs, geri, paprasti žmonės, o gyveni
mas padarė mus kareiviais, kartais prokurorais ir 
teisėjais. Ir mes nesigailime. Juk kažkas turėjo 
likviduoti ginkluotas gaujas, juk kažkas turėjo pa
rašyti kaltinamąjį aktą ir padaryti nuosprendį bur
žuaziniam nacionalizmui... Ir mes vykdėme savo 
pareigą, kartais ne pagal pečius, bet visuomet pa
gal sąžinę. Kartais klydome, bet klydome vardan 
didelių dalykų, kartais ne visai aiškiai suvokdami 
jų prasmę.... Ir mokėjome už savo klaidas. Kartais 
tai buvo priešo kulka į nugarą. Kartais rūstus drau
gų teismas. Gal jie nevisada teisingai teisė, bet jie 
buvo mūsų draugai ir turėjo teisę. Teisę teisti ir 
klysti. Nes jų tarpe nebuvo piktos valios žmonių. 
Mes ne krikščionys ir piktos valios žmonėms ne- 
atleidžiame. Tačiau kam šiandien pakiltų ranka 
sviesti akmenį į draugą, kuris turėjo teisę suklys
ti, kaip ir tu pats. Nebedidinkime praradimų ir ne
tekimų skaičiaus. Jis ir taip užtenkamai didelis".

Čia pat naujasis prozininkas prideda, kad jis 
visuomet vykdęs beveik malda tapusį imperatyvą: 
"taip reikia!" nors vėliau pasirodė,kad daug ko 
nereikėjo. "Pasirodo, nemaža man tada labai arti

mų ir brangių žmonių žuvo be reikalo"...
Kas laimėta?
Didesnio politinės, etinės ir šiaip žmogiško 

brangumo postulatų maišaties sunku būtų kitur su
rasti, kaip šioje neilgoje citatoje. Šaunus kariūnas 
buvo savo laikų padaras ir atliko viską, kas buvo 
jam skirta, "kaip reikėjo".

Buvom geri žmones - ir šaudėm "ginkluotas 
gaujas". Nesigailim, - nors tiek daug likviduoti ne
reikėjo. Klydom, - bet visuomet pagal sąžinę. Ne 
visai aiškiai suvokėm savo veiksmų prasmę, - bet 
tikėjom jų didingumu. Ir draugai (savieji kvislingai 
ir rusai) nevisada mus teisingai teisė, - bet jie tu
rėjo teisę, nes buvo draugai. Mes klydom ir jie mus 
teisė taip pat klysdami, - bet jų tarpe nebuvo pik
tos valios žmonių. Mes ne krikščionys - piktos 
valios žmonėms neatleidžiame. Praradimų skaičius 
užtenkamai didelis, - bet mes irgi nesigailim...

Kokią pareigą "ne pagal pečius" įvykdėm? 
Likvidavom laisvės kovotojų sąjūdį, - nes turėjom 
parašyti kaltinamąjį aktą ir įvykdyti sprendimą bur
žuaziniam nacionalizmui.

Ne visai taip šiuo atžvilgiu atsitiko, mielasis 
Iskarijotai, drįsčiau pridėti. Sunaikinimo nuospren
dį tai jūs padėjot įvykdyti, šalia NKVD divizijų, 
bet "kaltinamasis aktas" buvo surašytas anksčiau 
ir kitų. Tų, kurie išdavė ir kurie užgrobė tavo tė
vynę su visais labai artimais ir brangiais žmonė
mis, vėliau nužudytais be reikalo.

Ir ką laimėjai, ką gavai, naikindamas lietu
višką buržuazinį nacionalizmą? Gavai tuojau pat 
maskolių didžiarusių nacionalizmą, pagal etiketę 
komunistinį, bet vistiek rusišką, svetimą, galva
žudišką.

Veido ieškojimas šimtaveidžiuose
Kitų pasisakymai lygesni, nuosaikesni, logiš- 

kesni, giliau įžvelgiantys.
Vienas, pvz., prasitaria: "Norėčiau neprarasti 

tikėjimo žmogumi, kuris taip pat kartais būna šim- 
taveidis". O kitas išdrįsta: "Buvo didelė tiesa, bu
vo ir skaudžios neteisybės, visam gyvenimui įsi
spaudusios širdyje. Pergyvenau visa tai, ką pergy
veno tūkstančiai tokių pat jaunuolių. Tik prisimenu 
daug žmonių, gerų ir blogų.... Kartais truputį ima 
pavydas, žiūrint į pačią jauniausią kartą, bręstan
čią jau šiapus didelių pakitimų ribos. Bet tai ne
reiškia anaiptol, kad gyventi pasidarė lengviau. 
Man atrodo, jei anksčiau buvo kovojama dėl duo
nos, tai dabar reikia kovoti už žmogų, už taurią ir 
šviesią jo asmenybę ir, be to, kartais dar sudė
tingesnėmis sąlygomis".

O trečias, prisimindamas, kokią patyręs ko
munistinės santvarkos nelygybę dar pradžios mokyk
loje, vaizdžiai pasakoja, kaip vėliau dėl politimo ne
patikimumo buvo nepriimtas į Leningrado aukštąją 
jūrų mokyklą. Kai komisijoj užprotestavęs, tai mo
kyklos viršininkas paklausęs:

"- Tai ką, užsigavai? Ant tarybų valdžios už- 
pykai?

Ir ką aš jam tada turėjau atsakyti?
- Ne, - papurčiau galva, ant jos aš neturiu tei

sės pykti, aš komunistas.
- Tai ir gerai! - jis linksmai paplojo man per 

petį, bet dokumentus atidavė atgal".
Dar vėliau, dirbdamas sovietinėje įstaigoje 

Lietuvoje, jis buvęs be pagrindo, kvailiausiais mo
tyvais įskūstas ir protestuodamas pasiprašė atleis
ti iš darbo. Ir scenarijus pasikartojo: -

"Tai ką, užpykai? Ant tarybų valdžios užsiga
vai? - vėl klausinėjo mane, o aš, sukandęs dantis, 
dirbau kaip dirbęs. "Taip reikia, bet taip neturi bū
ti" - pirmą kartą pagalvojau tada iš tikro įsiutęs, 
kad vienoje šalyje, net vienoje partijoje gali būti 
pirmarūšiai ir antrarūšiai. žmonės. Bet po kiek 
laiko man ir vėl prireikė atsiimti savo žodžius... 
Mane rekomendavo srities komjaunimo sekretoriu
mi.

Taip aš formavausi kaip žmogus, toks atėjau 
ir literatūron".

Vergai pagal Lenine;
Neperstiprinkim tokių pasisakymų reikšmės. 

Bet vis dėlto jie rodo, kaip turi "formuotis" lietu
vis rašytojas ir sovietinis raštininkas. Nemaža tos 
literatūros dalis yra sukąstų dantų literatūra.

Tokio žmogaus ir tokio rašytojo visą spektrą, 
kilnų ir šlykščiai mizerną, tris ryškiąsias kate
gorijas pramatė jau Leninas, didysis rusų bolše
vizmo Iljičius, dar prieš pirmąpasaulinįkarąžvelg 
damas į buržuaziškai feodalinę Rusiją ir tuomet tik
riausiai netikėdamas, kad istorijai raidiškai karto
sis sovietinėj Rusijoje ir jos užgrobtuose Pabaltijo 
kraštuose.

Lenino raštų rinkinyje (4-ta laida, 13 tomas, 38 
psl.) su nusistebėjimu skaitome jo išsipildžiusią 
pranašystę:

"Vergas, suprantąs savo vergiškąją padėtį ir 
kovojantis prieš ją, yra revolucionierius. Vergas, 
nesuprantąs vergijos ir skurstantis tyliame, ne
sąmoningame ir bežodiniame vergiškame gyvenime, 
yra tiesiai vergas. Vergas, kuriam seilės varva, kai 
jis su pasitenkinimu aprašinėja vergiško gyvenimo 
grožybes bei žavisi puikiu ir geru ponu, yra stor
žievis, chamas"...

Tai plačios skalės spektras, kuriame pramir- 
gėjo ir tebemirga visi gyvais norėję išlikti, mirę 
ar nudobti sovietinės Lietuvos rašytojai, mokslo ir 
menų darbuotojai. Nuo kalėjimų, Sibiru, reabilita
vimų - ligi specialių privilegijų ir suolo netoli pui
kaus ir gero pono, ką yra išreiškęs dviem kalbom 
vienu sakiniu ištikimiausias seilių varvintojas Le
nino gradacijoje, Antanas Venclova: "Ja drugo j tako j 
strany neznaju, kur taip gerbiami ir mylimi rašy
tojai". Neminėsiu daugiau pavardėmis, be reikalo 
negraudindamas jų ir savo širdies.

— Dabar man aišku, hiekj

lūs, sėklūs ir stovintys. 
Turime daug senų, laiko 
gerokai nudėvėtų plokš
telių, kurios kasdien taip 
vienodai ir nuobodžiai 
sukasi. Tai tiesa, kad ir 
nenoromis turime su tuo 
sutikti.

Tiesa, atsiranda kar
tais lyg tai "trečioji jė
ga", suplazdena spar
nus palaidi karveliai su 
rūtų šekele savo snapu
kuose, bet anot Vaižgan
to, ta jėga ar nauja sro
vė, tai tik pasišlapini- 
mas po savimi. Ko nors 
gyvesnio nepajėgia nei 
Žurnalistų Sąjunga atneš
ti. Laukiam ir laukiam. 
Skaitom ir diskutuojam. 
Blogiausia gi tai dialo- 
glninkai su labai taikiom 
ir kilniom idėjom, tik 
monologus sako. Iš ana
pus balsų nėra. Yra tik 
vienas! Tai sena, duo
bėta ir išklerusi plokš
telė: pas mus gerai, pas 
jus negerai, mes su tau
ta, o jūs nusigyvenę at
matos! Kaip Br. Raila 
rašo, ten ir žodynas dar 
vis piemeniškas ir bai
siai klastotas.

Pasikeitimų ir žmoniš
kų ir kitoniškų dar vis 
laukiame. Bet jie greito
mis dienomis neatskuba. 
Negimsta ir čia genijai 
su tiksliais ir greitais 
sprendimais. O gyventi, 
galvoti ir spręsti jau da
bar reikia. Protu, ne jaus 
mais, ateitis planuoja
ma. Su kuo sutikti, ir su 
kuo nesutikti, tai jau ne 
kelių dienų mįslė. Leng
viau analizuoti praeitį, 
tačiau keblu ir rizikin
ga apsiskelbti tikruoju 
pranašu.

Kas gi rimtų ir pras
mingų dialogų neprisilei
džia? Kodėl neprisilei
džia? Argi reikia klausi
nėti?! Tenai yra balsas, 
kuris bijo balsų. Mestai 
jau seniai žinome.

Kaip kalbėti su tuo, ku
ris ir nenori ir bijo kal
bėti? Ar duos bent dalį 
atsakymų savo ateities

"dialoguose su kraštu" 
Br. Raila? Ar bus jie lyg 
švyturiai mūsų vandeny
se? Tai labai dirginan
tis ir intriguojantis lau
kimo momentas kaip 
"konservatyviems deši
niesiems", "nusianga- 
žavusiems kairiesiems" 
taip ir "viduriuojan
tiems" (ne kūniška pras- 
me).

v.š.

• Dail. Bronės Jameikie* 
nės skaldyto stiklo vitražai 
Chicagos miesto centrinėje 
bibliotekoje. Mūsų dailinin
kės šios rūšies darbų paro
da bibliotekos meno skyriu
je (Michigan Avė. ir Ran- 
dolph St.) atidaryta birže
lio 2 d. ir tęsis visą birželio 
mėn. Bronė Jameikienė, pa
staraisiais metais t ypač 
kreipdama dėmesio j skal
dyto stiklo vitražą, šio po
būdžio kūryboje yra pasie
kusi ryškių laimėjimų, ku
riais džiaugiasi savieji, o 
taipgi ir amerikiečių meno 
kritikai bei jų spauda.

SURASKIT DIRVAI 
BENT VIENĄ 
NAUJĄ 
PRENUMERATORIŲ

SUTIKTI AR
Br. Raila patiekė jau 

32-rą "Dialogą su kraš
tu". Daug valandų pra
sėdėta prie rašomosios 
mašinėlės, daug tiesos 
ir galvosenos paskleis
ta, tačiau dialogas su 
kraštu vis dar tik mo
nologu lieka.

Kaip galvojama per
skaičius Br. Railą ana
pus — to bent iki šiolei 
nežinome. Išgirsti ką 
nors iš ten būtų lyg tai 
ir ankstoka, nes vieno 
žmogaus sutelktos pajė
gos, jo paties strateginė

NESUTIKTI
aviacija, taktiniai bom
bonešiai ir naikintuvai, 
žemės pajėgos, gana 
tirštai sutelkta sunkio
ji ir lengvoji artilerija, 
mano manymu, davė 
tokį ir nelauktą ir ne
sapnuotą smūgį, kad žai
biškai pasėta puolamoji 
ugnis dar vis liepsnose 
ir dūmuose užpultąjį 
skandina.

Kad šis "dialogas su 
kraštu" išvystų lietuviš
ką pasaulį, tam, atrodo, 
priežastis buvo Laisvės 
Kovų Metai. Ar jie ge

rokai pavėluoti, ar jie 
perdaug nublankę Br. 
Railos akyse — visiškai 
su tuo sutikti, tai jau pa
vienio asmens reikalas. 
Svarbu gi tai, kad jie 
Br. Railai atnešė tą ne
įprastą lietuviuose jė
gą ir neišsisemiančią iš
tvermę išsakyti tai, ko 
iki šiolei dar niekas ne
pajėgė padaryti.

Kad atsiliepimų ^ar 
vis nesigirdi iš anapus 
Atlanto — labai aišku 
kodėl. Tačiau, kad apie 
šį vieno kario atidary
tą frontą viešai neužsi
menama pas mūsų "kon
servatyvius dešiniuo

sius" ir "nusiangažavu- 
sius kairiuosius" - reikia 
didžiai stebėtis. Ir ne tik 
stebėtis, bet ir atsargiai 
spėliojant daleisti, kad 
toji tiršta puolamoji ug
nis bei sutelktieji pla
čiu ruožu sprogimai ge
rokai sudrebino ne vie
no seno patefono (ar mag
netofono) duobėtą plokš
telę ir šiapus.

Esame, kaip Br. Rai
la sako, įžengę į mėg
džiojimų bei madų vaiky
mosi laikotarpį. Nieko 
naujesnio, nieko origina
lesnio mūsų politiniame 
fronte. Esame įplaukę į 
vandenis,kurie yranegi-
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO
NUOTAIKOS EmlliJa čekienė

Kiekviena organizaci
ja veikia pagal savo įsta
tus bei nusistatytus pla
nus, kuriuos išrinktos 
vadovybės savo kadenci
jos bėgyje stengiasi sėk
mingai įgyvendinti. Dau
gumos mūsų org-jų tiks
lai yra panašūs, būtent: 
ruošti parengimus, ku
rie atneštų pelno, kad iš 
jo būtų galima apmokėti 
rengimo išlaidas ir ap
dalinti po dešimkę litu
anistinei mokyklai, Bal- 
fui, radijui, spaudai irt. 
t., atseit, prisidėti prie 
lietuvybės ir jos kultū
ros išlaikymo išeivijoje. 
Jei tokie parengimai pra
eina sėkmingai, sakome, 
jog ši organizacija gyva, 
veikli, naudinga.

Tačiau, tokių org-jų 
turime daug ir tokių pa
rengimų po kelis kiek
vieną savaitgalį, todėl 
nenuostabu, kad rengėjai 
turi dažnai ir nuostolių. 
Kas juos padengia? Jei 
iždininkas taupus, tai vi
so iždo neištuština, pa
taupo "juodai dienai", 
anot lietuvių patarlės. O 
jei ne, tada rengėjai ieš
ko sponsorių deficitui pa
dengti. Gerų norų lietu
vių visuomet surandama 
ir taip veikiama organi
zacijos vardu, bet paski
rų asmenų lėšomis.

Stebint šitokią veiklą 
gauni įspūdį, kad nuola
tiniais sponsoriais besi
remiančios org-jos tu
rėtų peržiūrėti savo veik
los metodus, turėtų dau
giau aukotis patys org- 
jos nariai-ės. Tam ir 
priklausome savo pasi
rinktai draugijai, klubui 
ar skyriui, kad ne iš org- 
jos naudos gautume, bet 
vispusiškai ją remtume 
darbu ir lėšomis, kad vi
si nariai-ės,ne vien val
dyba jaustų atsakomybę 
už jos veiklą — pelną ar 
nuostolius. Jei vienas as
muo apmoka parengimo 
išlaidas, o spaudoje skai
tome, jog tokia org-ja 
aukojo šen bei ten svar
biems lietuvybės tiks
lams, tai yra visuome
nės klaidinimas. Gra
žiau būtų skelbti tiesą, 
jog pav., šį kartą lietuvy
bės židinius parėmė po
nas XY per mūsų org- 
ją. O tuo tarpu tas pa
grindinis rėmėjas visai 
nutylimas, kaip tai ne
kartą buvo New Yorko 

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ VASARVIEČIŲ CAPE (OD. PRIE 
PAT LIETUVIŲ MĖGIAMOS PAKRANTĖS. YRA ADOMONIŲ. SU
INTERESUOTI VASAROJIMU KREIPKITĖS:

EAST BAY ROAD
OSTERVILLE. MASS 02655
Tel. (617) 428-2020 arba (617) 268-8764

moterų org-se. Tikiu, 
man rėmėjos atleis, jei 
neatsiklausus paminėsiu 
jų pavardes, ne vieną 
kartą stambiau parėmu
sias ar nuostolius paden
gusias — dr. Birutę Pa- 
prockienę ir A. Kazic- 
kienę. Garbė joms!

ORGANIZACIJŲ 
RUNGTYNES

Lietuvos Laisvės Ko
vos Metais visos mūsų 
organizacijos stengiasi 
iškilti iš kasdieninės 
veiklos rutinos, kuo nors 
ypatingiau atžymėti sa
vo egzistenciją.

Kai kurios iš jų lei
džia brošiūrėles anglų 
kalba apie savo org-jos 
veiklą. Ne vieną tokįlei- 
dinėlį, išleistą liuksusi
niam popieryje, su daug 
buvusių valdybų nuotrau • 
kų ir org-jos veiklą nuo 
pat įsisteigimo aprašy
tą, jau teko matyti. Rei
kia manyti, kad už tokį 
liuksusą tenka mokėti. 
Kyla abejonė, ar tokių 
mažų organizacijų apra 
šyta veikla atkreipsime 
svetimųjų dėmesį šiuo 
metu, kada visame pasau
lyje istoriniai įvykiai kei
čiasi kas minutę. Įvy
kiai, liečią kiekvieno 
žmogaus egzistenciją, 
verčią nenoromis jais 
domėtis. Ar tas mūsų 
mažytės org-jos kelių 
ar keliolikos puslapių lei
dinėlis nenueis tiesiai į 
gavusių krepšį kartu su 
preklių reklamomis ir 
garbingųjų mūsų veikėjų 
veidais?

Ar ne prasmingiau bū
tų, kad šiuo Metus atžy
mėtume ne vien savo 
org-jos, ne vien savo pa
rapijos rėmuose, bet 
jungtumės darbu ir lėšo
mis į bendruosius-di- 
džiuosis darbus, rem
tume stambiuosius sve
timų kalbų leidinius, 
remtume fondus, kurie 
didesniais darbais, nei 
brošiūrėlėm populiari
na Lietuvos laisvės bylą, 
palaiko lietuvybę ir ke
lia lietuvių kultūrą sve
timųjų tarpe.

VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, savo lėšomis 
neseniai apvažinėjęsdau
gelį kraštų ir suradęs 
palankių Lietuvai drau
gų, pabrėžė, jog būtų ga
lima atlikti daug daugiau, 

jei VLIKo platesnės veik
los išvystymui netrūktų 
lėšų, kurios labai paleng
va plaukia į Jungtinį Fi
nansų komitetą. Tas iž
das gerokai praturtėtų, 
jei visuomenės lėšos bū
tų koncentruojamos di
desniems užsimoji
mams, darbams bei lei
diniams, nei parapijinis 
savo org-jų pasigarsini- 
mas svetimomis kalbo
mis. Mes savo veikėjus 
iš spaudos ir jų veiklos 
gerai pažįstame ir juos 
gerbiame, bet už visuo
menės lėšų netaupymą 
peikiame.

ŽODIS APIE "gimtoj; 
KRAŠTU"

Pagarsėjusi Maskvos 
komunistų patikėtinė L. 
Diržinskaitė po vizitų 
Kanadoj ir JAV-se grį
žusi namo pasakoja savo 
įspūdžis "Gimtojo kraš
to" bendradarbiui. Tarp 
kitko ji sako: "Veiksniai 
ir tarpusavyje nėra vie
ningi. Tarp jų irgi yra (ir 
vis daugiau atsiranda) 
blaiviai galvojančių žmo
nių, suprantančių, kad 
Lietuvos likimą tvarko 
ir tvarkys patys jos žmo
nės, nesiklausdami pa
tarimo..." (G.K. 1969.1. 
11).

Teisingai L. Diržins
kaitė pati nejučiom ap
švietė G.K., kuris nemo
kamai siuntinėjamas, 
skaitytojams, kad Lietu
vos likimą tvarkys patys 
jos žmonės, neklausda
mi Maskvos patarimo. 
Taip galvoja ne tiktai kai 
kurie, bet visi veiksniai, 
visa išeivija ir visa tau
ta, išskyrus Maskvos tar
nus. Visi mes tikime, kad 
ateis diena, kada oku
puota Lietuva vėl prisi
kels, vėl nusikratys ją 
slegiančios, ne tiktai pa
tarimus, bet žiaurius įsa
kymus duodančios Mask
vos raudonosios letenos. 
Diržinskaitei nesupran
tama, kad yra kraštų, 
kur žmonės gali laisvai 
galvoti ir dirbti, lais
vai surasti vieningą nuo 
monę, bet ne pagal įsa
kymą.

Toliau Diržinskaitė 
skundžiasi dėl Lietuvos 
Diplomatijos Šefo S. Lo
zoraičio rašto, parašyto 
Jungtinėms Tautoms, 
jog ji neatstovauja Lie-

New Yorko Neringos tunto skautės Motinos dienos sueigoje, kuri iškilmingai buvo pravesta gegužės 12 
d. Apreiškimo parapijos salėje, prieš tai abiejų tuntų skautams ir skautėms išklausius šv. Mišias baž
nyčioje. Don šulaičio nuotrauka

Ps. Giedrė Stankūnienė jžodj davusioms paukštytėms sueigoje 
riša kaklaraišti. Don šulaičio nuotrauka

tuvos, bet okupantą. Apie 
šį raštą ji taip sako: 

"Jis pasistengė, kad 
šis raštas patektų į Su
vienytųjų Nacijų Orga
nizaciją, joje akredituo
tų misijų nariams. Re
zultatas toks: SNO vado
vybė persiuntė man tą 
raštą susipažinti, ir tuo 
viskas baigėsi".

Kaip matome, Diržins. 
kaitė pati prisipažįsta, 
kad Jungtinių Tautų va
dovybė ją įspėjo kieno 
vardu gali kalbėti, nes 
Lietuva yra okupuota. 
Ji negavo progos Lietu
vos vardu kalbėti, nežiū
rint (kad buvo atsivežusi 
okupanto įgaliojimus ir 
įvairių patarimų. Tuo pa
čiu ji patvirtina, kad 
min. S. Lozoraičio žygis 
nebuvo veltui.

• Pasaulio Lietuvis — 
PLB valdybos leidžiamas 
biuletenis savo balandžio- 
gegužės laidoje kreipia skai
tytojų ir bendruomenės vei
kėjų dėmesį į artėjantį 
PLB Seimą New Yorke. 
čia, be kitų bendruomenę 
liečiančių klausimų, telpa ir 
oficialioji Seimo programa. 
Kad ji laiku pasiektų suin- 
t e r e s uotuosius, skaityto
jams užsienyje ši biuletenio 
laida buvo išsiuntinėta oro 
paštu.

• Dr. Jonas Bilėnas su 
šeima persikėlė gyventi į 
Dix Kilis, Long Island, N. Y.

LIETUVIŲ FONDO 
NARIAI

Š. m. gegužės mėn. į Lie
tuvių Fondo nariais įstojo:

Su $500.00 įnašais: dr. 
Juozas ir Magdalena Kriau
čiūnai ir Aleksandras špo
kas; su $300.00 įnašu įrašy
tas a. a. Leonas Bulgaris; 
su $200.00 įnašu įrašyti a. 
a. Aleksandras ir Ieva Pem- 
piai; su $135.00 įnašais įra
šyti a. a. Karolis ir Kotry
na žalkauskai ir a. a. Jonas 
Žutautas; su $112.00 — 
Pranas žilaitis; su $105.00 
įrašytas a. a. Pranas Gužai
tis. Po $100.00: ALRK Mo
terų S-gos Naujos Anglijos 
Valdyba, Kleopas A. Girvi- 

las, a. a. Izabelės Demerec- 
kienės - Bartuškaitės Atm. 
Įnašas, Andrius ir Eugeni
ja Daugirdai, a. a. Juliaus 
Pempės Atm. Įnašas, a. a. 
Irnos Marijos Pempienės 
Atm. Įnašas, Panevėžiečių 
Klubas, Kazys Bačauskas, 
kun. Jonas Pakalniškis, kun. 
Alexander J. Alauskas, sav. 
kūr. a. a. Jono Mėlio Atm. 
Įnašas, Justas Strimaitis, 
Martynas ir Antanina Sto
niai, a. a. Alekso Talansko 
Atm. Įnašas, a. a. Dominiko 
Franckevičiaus Atm. Įna
šas, Paul Liebman, Leonas 
Babrickas, a. a. Albino Va
lentino Atm. Įnašas, a. a. 
Izidoriaus Krapausko Atm. 
Įnašas, Vincent B. Archis, 
Long Beach Lietuvių Klu
bas, Andrius Ryliškis, dr. 
Justinas ir Regina Pikūnai, 
Elena ir Juozas Rudzinskai, 
LB Stamfordo Apylinkė, 
Arvydas ir Daiva Barzdu- 
kai, Dominikas Adomaitis, 

a. a. Petro Heiningo Atm. 
Įnašas, LB Bridgeporto, 
Conn. Apylinkė.

Tuo pačiu laiku savo įna
šus papildė:

A. a. vysk. Kazimiero Pal
taroko Atm. Įnašas iki 
$340.00, Antanas Urbutis 
iki $300.00, Lietuvių ūki
ninkų Sąjunga iki $400.00, 
Napoleonas ir Janina Zabu- 
lioniai iki $600.00, Stasys 
ir Magdalena Jasučiai iki 
$200.00, Jonas Virbickas iki 
$150.00, LB Omahos Apy
linkė iki $300.00, Adelė Ma- 
neikis iki $140.00, a. a. Mor
tos Bratėnienės Atm. Įna
šas iki $625.00, Jonas Viš- 
tartas iki $200.00, Leonas 
L. ir A. Nagevičiai iki 
$125.00, a. a. Stanislavos 
Venclauskienės-Jakševičiū- 

tės Atm. Įnašas iki $335.00, 
dr. Zigmas ir Marcelė Ru
daičiai iki $625.00, Nežino
mo Lietuvos Kario Įnašas 
iki $921.80. (Sk.)

Lietuvių Fondo Taryba gegužės 26 d. paskyrė 25,000 dol. lietuviškiems reikalams. Sudaryta skirsty
mo komisija iš dr. J. Valaičio, dr. K. Ambrozaičio, inž. V. Kutkaus, kun. J. Borevičiaus, J. Kavaliūno 
ir A. Santaro. Šiuo metu Lietuvių Fonde yra 450 tūkstančių dolerių pagrindinio kapitalo. Nuotraukoje po
sėdžio dalyviai. Pirmoj eilėj Iš kairės: S. Rauckinas, inž. V. Naudžius, inž. V. Kutkus, dr. E. Lenkaus
kas, A. Rėklaitis, dr. A. Razma, dr. G. Balukas, H. Daras, antroje eilėje: K.A. Girvilas, dr. B. Poš
kus, dr. F. Kaunas, J. Kapočius, dr. K. Ambrozaitis, dr. V. Šimaitis ir dr. P. Kisielius.

A. Gulbinsko nuotrauka



Nr. 66 — 6 DIRVA 1968 m. birželio 10 d.

Mokslo metus baigdami L.B. Detroito lituanistinės mokyklos mokiniai išpildo žodžio, dainos ir šokio 
pynę "Mes ateinam". Iš kairės: A. Abariūtė, R. ROkštelytė, I. Vizgirdaitė, D. Bartkutė, L. Vizgirdaitė, 
L. Geldytė, G. Duobaitė, V. Nakas, J. DunCia, R. Baltrušaitytė. H-oj eilėj: A. Mikailaitė, B. Kvietytė, 
L. Gar liaus kai*-'. \.. R M’’kulionytė ii N. Žiedas. Nematyti už stalo A. Majausko ir R. Kaspu
čio, K. S ra gaus ko nuotrauka

DETROIT

• Detroito šv. Antano pa
rapijos komitetas šiais me
tais yra parūpinęs parapi
jos nariams vertingų dova
nų: spalvotą televiziją, au
tomatinę skalbiamą maši
ną, autom, džiovintuvą, AM 
-FM radijo aparatą, mer
gaitei arba berniukui dvi- 
rat. ir vyr. rankinį laikrodį. 
Šios dovanos bus- paskirsty
tos parapijos gegužinėje, 
rugsėjo 8 d., New Liberty 
Parke. Parapijos komitetas, 
vadovaujamas A. Misiūno, 
kreipiasi į parapijiečius ir 
prašo šalia sekmadienio au
kos dar įsigyti ir' tiems 
daiktams bilietukų - knygu
čių.

Knygutės gaunamos pas 
visus komiteto narius ir 
kioske prie bažnyčios.

• "Aušros” Mokykla mok
slo metus užbaigė birželio 1 
d. Ta proga mokyklos ka
pelionas kun. K. Simaitis 
Šv. Antano bažnyčioje 10 
vai. atlaikė lietuvių kalbo
je mišias ir mokiniams pa
sakė pamokslą.

Užbaigimo aktas buvo at
liktas parapijos salėje, žo
dį tarė ir baigusiems pažy
mėjimus įteikė mokyklos 
vedėjas V. Pauža. Dovanas 
— knygas, parūpintas Vin
co Tamošiūno ir Mykolo 
Vitkaus, įteikė L. Šulcas, 
šiais metais mokyklą bai
gė: Tomas Norus, Vilija 
Ivanauskaitė ir Arvydas 
Kalvienas.

9 skyrių baigė Birutė 
Kutkutė ir Vytas Kaunelis,

Detroito skautai gegužės 4 d. Lietuvių Namuose suruošė debiu- 
tančių balių "Kartą pavasarį", kuris gražiai praėjo. Programos 
vedėju buvo pakviestas S, Kairys iš Toronto. Nuotraukoje viena 
iš debiutančių S. Duobaitė su programos vedėju S. Kairiu.

J. Preibio nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($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.

'0 MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; f- 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING ™HN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED

LB Detroito lit. mokyklos IX skyriaus auklėtoja J. Damušienė su 
tą skyrių geriausiai baigusiomis mokinėmis A. Mikailaitė ir V. 
Skiotyte. K. Sragausko nuotrauka

o 10 skyrių Rūta Kaunely- 
tė. šių skyrių mokiniai irgi 
buvo apdovanoti šaulių kuo
pos skirtoms dovanomis. 
Gavo dovanas ir visi kiti 
mokiniai, kas knygą, vėlia
vėlę ar tautinę juostą.

Birutė Kutkutė ir Rūta 
Kaunelytė ateinančiais me
tais pradeda studijuoti Chi- 
cagos Lituanistiniame In
stitute. Visi mokytojai mo
kinių buvo papuošti gėlė
mis.

Mokiniai atliko ir meninę 
dalį. Giedrė Sirutytė pasa
kė eilėraštį, o kiti atliko 
mokytojos S. Kaunelienės 
paruoštą Vytės Nemunėlio 
"Pavyzdingas tinginys”. Po 
to mok. P. Baziliauskui di
riguojant padainavo 3 lietu
viškas daineles ir pašoko 
tautinį šokį. Iškilmės buvo 
baigtos Tautos Himnu.

(ag)

ROCHESTER

• ALT S-gos skyriaus ąu, 
sirinkimas šį kartą įvyko 
ponų Musteikių gražiuose 
namuose gegužės 19 d. Svar
biausias susirinkimo tikslas 
buvo susipažinti su CV ben- 
draraščiais, juos panagrinė
ti ir padaryti atitinkamus 
nutarimus. Paaiškėjo, kad 
neviską bus galima įvykdy
ti,. ką CV pageidauja, nes 
tam mažoj kolonijoj nėra 
reikalingų sąlygų. Bet porą 
dalykų nutarta vykdyti, bū
tent:

1. Suruošti a. a. A. Olio 
10 m. mirties sukakties pro
ga viešą minėjimą rugsėjo 
28 d. ir

2. L. N. F. leidžiamai ir 
dr. A. Geručio redaguoja
mai knygai apie Lietuvą lė
šų telkimo klausimu nutar
ta: norintieji knygą įsigyti 
įmoka avansu 10 dol., gi jei 
knygos kaina būtų žemes
nė, tai likutis laikomas au
ka.

Toliau pasidalinta nuomo
nėmis apie skyriaus veiklą. 
Skyriui atstovauti vietos 
ALT pavesta R. Liormanui.

Dienotvarkei užsibaigus 
susirinkusieji buvo skaniai 
ponų Musteikių pavaišinti 
kavute su pastiprinimu. Už 
pakvietimą ir vaišes mie
liems šeimininkams nuošir
džiai padėkota. R. L.

• Europos lietuvių jauni
mo suvažiavimas įvyks lie
pos 28 — rugpiūčio 30 die
nomis Romuvoje (Vasario 
16 gimnazijos buveinėje).

VVASHINGTON

PAGERBĖ MOKINIUS
Š. m. gegužės 25 d. Lie

tuvos atstovas J. Rajeckas 
įteikė pažymėjimus Balti- 
morės ir VVashingtono litu
anistinės mokyklas baigu
siems mokiniams Lietuvos 
Pasiuntinybėje. Po to, jis 
pasakė atitinkamą kalbą ir 
atminčiai apdovanojo iš
vardytas aukščiau mokyk
las baigusius mokinius Lie
tuvos vėliavėlėmis. Taip 
pat jis įteikė Lietuvos vė
liavėles B. Raugui, skirtas 
perduoti Philadelphijos Li
tuanistinę mokyklą baigu
siems mokiniams, kurie ne
galėjo Washingtonan at
vykti.

Tas mokslo baigimo pa
žymėjimų įteikimas buvo 
padarytas tikslu atžymėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 50-ties metų su
kaktį.

Tąja proga, agr. V. žiogo 
iš Easton, Pa., rūpesčiu, bu
vo atvežtas ir pasodintas 
Lietuvos Pasiuntinybės so
delyje ĄŽUOLAS.

Po išvardintų iškilmių p. 
Rajeckai pakvietė išvardy
tų aukščiau mokyklų vedė
jus, mokytojus, tėvų komi
tetų narius ir mokinius vai
šėms.

Tą pačią dieną p. Rajec
kai dalyvavo Washingto Li 
tuanistinės mokyklos su 
rengtoje iškyloje p. Zubkų 
sodyboje.

LOS ANGELES

1941 M. TRĖMIMŲ IR 
MASINIŲ ŽUDYNIŲ 

MINĖJIMAS
Trėmimų ir masinių žu

dynių, liūdnųjų birželio įvy
kių, minėjimą Los Angeles 
mieste birželio 16 d., sek
madienį, rengia Bendrasis 
Pabaltijo Tautų Komitetas, 
kuriame lietuviams atsto
vauja Alto skyrius, šiemet 
vadovaujamas A. Skiriaus. 
Minėjimas įvyks Ambasa
doriaus viešbučio Sunset 
auditorijoje, 3400 Wilshire 
Blvd. Pradžia — 3:30 vai. 
p. p. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus senatoriaus T. Kuchel’io 
atstovas — Wm. P. King. 
Meninę dalį atliks estų ir 
latvių chorai, lietuvių solis
tė Rita čėsnaitė ir LB Jau
nimo ansamblio šokėjai.

Bendrajam Pabaltijo Tau' 
tų Komitetui šiemet pirmi
ninkauja estas Avo Piiri- 
sild, tad ir minėjimo rengė
jai yra estai. Lbs.

ELIZABETH

NAUJA APYGARDOS 
VALDYBA

L. B. New Jersey apy
gardos suvažiavime, Eliza- 
th’e, N. J. š. m. balandžio 
mėn. 28 d. buvo išrinkta 
nauja apygardos valdyba, 
kuri savo 1968 metų gegu
žės mėn. 10 dienos posėdy
je, pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Pirmininkas — Kazys 
Jankūnas, vicepirm. — kun. 
Juozas Prafulbickas, sekre
torius — Jonas Zubavičius, 
iždininkas — Matas Var- 

J

neckas, kultūros ir jaunimo 
reik. — Julius Veblaitis, ry
šiam tarp apyl. palaikyti — 
Algis šaulys, parengimų 
kordinatorius — Leonardas 
Šimkus.

Pasiliko kandidatais: Ju
lius Bulota ir Antanas Po
cius.

Pirmasis valdybos užsi
mojimas tai sėkmingas de
šimtosios New Jersey "Lie
tuvių Dienos” surengimas 
birželio mėn. 16 dieną, Rah- 
way, N. J.

Naujai išrinktoji valdyba 
tikisi apylinkių valdybų ir 
visuomenės paramos ne tik 
šiame parengime, bet ir 
ateinančiuose, mūsų tautai 
taip reikšminguose minėji
muose, trėmimų bei paverg
tųjų tautų savaites reika
luose. Z.

EAST CHICAGO

DIDŽIŲJŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Lietuvių Bendruome n ė s 
vietos apylinkės valdybos 
pas tangomis organizuoja
mas prisiminimas žuvusių
jų už Lietuvos laisvę parti
zanų ir išvežtų į šaltojo Si
biro taigas tremtinių. Mi
nėjimas įvyks š. m. birželio 
mėn. 16 d., 3 vai. p. p. vie
tos lietuvių parapijos salė
je. Dienai pritaikytą žodį 
tarti pažadėjo Antanas 
Juodvalkis, o meninę dalį 
organizuoja Zigmas Molie- 
jus.

Prašomi visi lietuviai į 
minėjimą atvykti ir paro
dyti savo solidarumą su 
kenčiančiais broliais tėvy
nėje ir tremtyje.

EAST CHICAGOS 
MIESTO JUBILIEJUS
šiais metais sueina 75 

metai, kaip East Chicaga 
gavo miesto teises, šią dei
mantinę sukaktį nutarta iš
kilmingai atšvęsti. Iškilmės 
vyks visą savaitę, prasidės 
birželio 29 d. ir baigsis lie
pos 6 d. Programoje daly
vaus visos tautinės grupės. 
Lietuviai pasirodys liepos 2 
d. su tautiniai šokiais, 12 
min. programoje. Progra
mą išpildyti pasižadėjo Chi- 
cagos tautinių šokių grupė, 
vado vaujama Gramantie- 
nės.

Taip pat nutarta prisidė
ti ir prie JAV Nepriklauso
mybės šventės — liepos 4 
d. — parado.

Tokią pat sukaktį šiemet 
švtenčia ir plieno liejykla 
Inland Steel Co., kuri per 
75 metus iš paprastos kal
vės išaugo į didžiulį ir mo
dernišką gigantą, sutelkusį 
per 20,000 darbininkų, šio
je liejykloje darbą yra su
siradę ir nemaža lietuvių.

(aj)

KENOSHA

• Wisconsino Lietuvių 
Diena įvyks š. m. birželio 
mėn. 30 d. šv. Teresės ąžuo
lyne, Kenosha, Wis. Ją ruo
šia Kenoshos ir Racine Alto 
skyriai, vietos LB apylinkė 
ir DLK Kęstučio šaulių 
kuopa. Programoje bus pa
minėta Pavergtų Tautų sa
vaitė,

Į WLK garbės komitetą 
sutiko įeiti. Wisconsino gu
bernatorius Warren P. 
Knowles, Milwaukees bur
mistras Henry Meier, Ra
cine burmistras William H. 
Beyer, Kenosha burmistras 
VVallace E. Burkee, Carth- 
age Kolegijos prezidentas 
dr. Harold H. Lentj ir kiti.

Sutiko dalyvauti Wiscon- 
sino vicegubernatorius Jake 
B. Olson. Tars žodį kongres- 
manas Henry C. Schade- 
berg, R. Wis., didelis pa
vergtų tautų draugas ir ki
ti garbės svečiai. Dalyvaus 
taip pat Alto Vykdomojo 
komiteto atstovas.

WLD prasidės pamaldo
mis įvairiose bažnyčiose už 
pavergtas tautas. Rengimo 

komiteto narys John Dešris 
paruošė tuo reikalu laišką 
ir išsiuntinėjo visų konfe
sijų dvasiškiams Kenoshos 
ir Racine apylinkėse.

Oficialus ati d a r y m a s 
įvyks 12 vai., o speciali pro
grama paminėti Pavergtas 
tautas bus 4 vai. p. p.

Visą pasiruošimų ratą su
ka patyręs visuomenininkas 
J. Milišauskas, WLD pirmi
ninkas.

BOSTON

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Tragiškų j ų birželio įvy

kių minėjimas įvyksta bir
želio mėn. 16 d. šia tvarka:

1) 10 vai. ryte So. Bosto
no lietuvių parapijos baž
nyčioje pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. 
Mišias atnašaus vysk. V. 
Brizgys. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis.

2) 3 vai. p. p. Lietuvių 
Piliečių Draugijos auditori
joje, 368 W. Broadway, So. 
Boston, iškilmingas aktas. 
Taip pat organizacijos da
lyvauja su savo vėliavomis, 
pagrindinis kalbėtojas — 
prel. Balčiūnas. Meninę da
lį išpildys parapijos choras, 
vad. muz. J. Kačinsko ir sol. 
Povilavičius.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai prašomi dalyvauti 
šiame mūsų tautos kanki
nių minėjime ir pamaldose.

TORONTO
•< Kristupas Jankus, Maž. 

Lietuvos Patriarcho M. Jan
kaus sūnus, po širdies prie
puolio buvo paguldytas To
ronto Šv. Juozapo ligoninė
je.

• Dalia Skrinskaitė, To
ronto "Varpo” choro diri
gentė, ruošiasi kurti šeimą 
su inž. A. Viskontu.

• LB Toronto apylinkės 
valdybos iniciatyva šv. Jo
no lietuvių kapinėse' stato
mas Lietuvos laisvės kovos 
metams atžymėti pamink
las.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
1ST CLASS SKILLED MEN 

VERTICAL MILL HANDS 
LATHE HANDS

Mušt be able to sėt up work from
Blue Printa. Steady work. Overtime. 
Apply in Peraon.

STELCO CORPORATION
18824 Mt Elliot Detroit, Mich.

(60-69)

GJVL
NEEDS

SCREW MACH1NE 
OPERATOR

and
BORING MILL 

HAND
Mušt be journeymen 

Permanent opening in our 
Tool Room.

See:
H. T. Buttort

G. M. Reserch Labs
G. M. Tech Center

12 Mile and Mouna 
Warren, Michigan 

313 — 539-5000 Ext. 2555 
An Equal Opportunity Employer 

(62-66)

DRIVERS
SEMI FOR CITY DELIVERY 

and
OVF.R ROAD DRIVERS 

Union wages & fringe benefits. 
Apply Mon. thru Friday 
8:30 A. M. or I :30 P. M. 

REA EXPRESS 
2S00 Newark Detroit, Mich

(62-69)

ARC WELDERS
AND

TRUCK BODY SPRAY PAINTERS 
APPLY IN PERSON 

REMKE, 1NC.
28100 Groeabeck Hwy. 

Roseville, (Detroit) Mich. 
(61-67)
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ATVYKSTA ALT 
PIRMININKAS

Inž. Eugenijus Bartkus, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdybos pirminin
kas ir kongresmanas Wil- 
liam E. Minchall atvyksta į 
Clevelandą pasakyti kalbas 
baisiųjų birželio įvykių mi
nėjime.

Minėjimas įvyks birželio 
16 d. sekančia tvarka:

10:30 vai. šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje bus at
laikytos pamaldos už oku
panto ištremtus, kankintus 
bei nužudytus lietuvius.

Po 10:30 vai. pamaldų šv. 
Jurgio parapijoje ir po 10 
vai. pamaldų Naujoje para
pijoje, iš abiejų parapijų 
organizuotomis automobilių 
vilkstinėmis vykstama į Lie
tuvių Kultūrinį Darželį, kur 
įvyks minėjimas.

Pamaldose ir minėjime 
o r g a niz acijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis. Vė
liavas su palydovais prašo
me pristatyti šv. Jurgio pa
rapijos salėje 10:15 vai. 
ryto. Vėliavų rikiavimą 
tvarkys A. Jonaitis jr.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyrius.

Alfonsas Balionas ir Gintautas Neimanas Grandinėlės vado
vybės nariai.

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ

1968 metais liepos mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

IlI-ji

ŠVENTE
ŠOKIŲ

NAUJI GRANDINĖLĖS 
MENINĖS VADOVYBĖS 

NARIAI
Savo ateities kelyje į 

naujesnį, įdomesnį, pilnes
nį lietuviškų sceninių šokių 
programos atlikimą Gran
dinėlė visuomet stengėsi 
pritraukti jaunus žmones 
su ryžtu, noru, sugebėjimu. 
Esu patenkintas, galėdamas 
lietuviškai visuomenei pri
statyti dvi darbu išbandy
tas jėgas.

A. Baliūnas jau nuo 1957 
metų savo akordeonu paly
di Grandinėlės šokėjus. 
Prieš porą metų Alfonso 
įsigytas Cordovox sudarė 
pagrindą muzikinės dalies 
vadovui J. Pažemiui suda
ryti sceniniams šokiams pa
lydėti orkestrą, šiuo metu 
A. Baliūnas sutiko būti mu
zikinės dalies vedėjo asis
tentu ir talkinti visuose or
kestro paruošimo darbuose.

G. Neimanas, daugelio 
metų pirmaeilis Grandinė
lės šokėjas, perima žymią 
dalį šokių programos pa
ruošimo atsakomybės, tap
damas grupės vadovo pava
duotoju.

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
42nd and South Halsted Street

Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2. LOŽĖS BILIETAS $10.00

LOŽĖSE YRA po 6, 8, 10 ir 12 vietų.

Gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, III. 60629. Tol. PR 8-4585 
Paltu bilietai užsakomi, atsiunžiant Čekį ar pinigini orderį įsu sau adresuotu 

voku Ir pašto ženklu, šiuo pavadinimu ir adresu: 

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA;

L. Sagys

• Frances P. Bolton, ilga
metė Kongreso atstovė, 
kandidatuojanti vėl į Kon
gresą savo 22 Distrikte, kur 
jos konkurentu iš demokra
tų pusės bus kong. Vanik, 
pareiškė, kad visi, kurie tik 
patenkinti dabartine būkle 
miestuose, universitetuose, 
gali sau balsuoti už demo
kratų politiką. O jos opo
nentas kaip tik rėmė tą po
litiką, kuri privedė prie esa- 
jnos padėties.

Iš kitos pusės — žmonės^ 
kurie galvoja, jog laikas iš
spręsti iškilusias socialines, 
moralines ir teisines proble
mas, privedusias prie da
bartinės būklės, privalo bal
suoti už NAUJĄ adminis-

traciją Baltuosiuose Rū
muose. Lygiai kaip visi pri
valėtų pasisakyti už F. P. 
Bolton kaip kongresmanę 
iš 22 Distrikto.

Tuo tarpu kai jos opo
nentas visą laiką rėmė ap
mokestinimo ir praplėstų 
išlaidų politiką, privedusią 
prie infliacijos pavojų. Be 
abejo, kad ir užsienio politi
koje negalima šokinėti, 
kaip oponentas kad daro su 
perėjimais iš vieno Distrik
to į kitą, pasisakant tai už 
tai prieš Johnsono politiką 
Vietname.

žmonės kiekviename Dis- 
trikte pageidauja, kad juos 
atstovautų jų padėtį su
prantąs, žinąs, nes kartu su 
jais gyvenąs atstovas. Se- 
nioritetąs priklauso balsuo
tojams ir tai nėra mainų 
prekė kaimyniniams Dis- 
triktams .,. (Sk.)

• Ralph J. Perk, Tauty
bių Sąjūdžio pirm, ir Cuya- 
hogos apskr. vyr. mokesčių 
inspektorius, gub. James 
A. Rhodes pakviestas, su
tiko vadovauti kampanijai 
už įstatymo pravedimą, kad 
65 m. amžiaus sulaukę ga
lėtų naudotis žymiomis ne
kilnojamo turto mokesčių 
nuolaidomis. T. v. Homes- 
tead Proposal siekia atitin
kamų pakeitimų Ohio vals
tijos konstitucijoje. Tie pa
keitimai bus siūlomi kaip 
Issue #2 per lapkričio mėn 
įvykstančius rinkimus.

Gubernatorius James A. 
Rhodes pasirinko R. J. Perk 
tam reikalui vadovauti to
dėl, kad šis jau ilgoje savo 
politinėje karjeroje didelį 
dėmesį kreipė į amžiumi 
vyresnių piliečių gerbūvį ir 
jų interesų apsaugą. Dar 
būdamas Clevelando miesto 
tarybos nariu Ralph J. Perk 
išrūpino pensijos sulauku
siems nuolaidų autobusais 
naudojantis. Išrinktas į 
County Auditor postą, R. J. 
Perk įvedė programą, pagal 
kurią įstaigoje pensininkai 
gauna padienių darbų savo 
p r a g y venimui užtikrinti. 
Visa eilė kitų projektų, 
lengvi nančių pensininkų 
būklę, buvo jo paruošta ir 
pasiūlyta valžios įstaigoms 
ir institucijoms.

Prašau prisiųsti

Vardas ir Pavardė

Adresas

Telefonas

bil. po dol. I 
I 
I 
I 
I

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vakare 
GRANDIOZINIS BALIUS

Arlington Park Rače Track Club

Stalas — 10 asmenų. $6.50 asmeniui.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE

A. Martui, J. Maurukui, G. 
Matienei, G. Pauliukonienei, 
V. Ramanauskui už parėmi
mą aukomis — įgaliojimą 
surengti 1968 gegužės 24 
d. Zenono Nomeikos vargo
nų koncertą Clevelande ir 
dr. J. Skrinskai su ponia už 
koncerto išpildytojo, rėmė
jų ir rengėjų pavaišinimą 
labai nuoširdžiai dėkojame.

Ateities Klubas

PADĖKA
Gerb. daktarams: p.p. J. 

Balčiūnui, A. Baltrukėnui, 
H. Brazaičiui, A. čepuliui, 
D. Degėsiui, E. Lenkauskui,

• Apie gerai pavykusią 
dail. VI. Stančikaitės kūri
nių parodą Toronte atsilie
pė portugalų kalba leidžia
mas ”Canadian Pacific Air- 
lines” žurnalas. Atpasako
jęs dail. V. Stančikaitės kil
mę ir išeitą mokslą, primi
nė jos sėkmingas parodas 
Sao Paulo mieste. Nenuo
stabu, kad ir Toronte paro
dą atidarė ir įžanginį žodį 
tarė Brazilijos gen. konsu-

VOCATIONAL GUIDE

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: *'NCI ”09
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUĘ W

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

Sisters of Reparation of the Congregation of Mary 
JOIN A CHANGING COMMUNITY IN A CHANGING 

CHURCH
Generous young girls wishing to serve God 
in His poor & friendless are invited to join 
the Srs. of Reparation, who conduct a home 
for Friendless Women: make home visita- 
tions; work among Exceptional Children; 
do catechetical work; nursing & maintain 
residences for business women & Kęst 
Homes for the Aged. Write: Mother M. 
Gabriel, St. Zita’s Vilią, Monsey, N. Y. 19052

lė p. Ibis Bengston. Parodos 
atidaryme dalyvavo taip 
pat ir Lietuvos gen. konsu
lo žmona dailininkė žmui- 
dzinienė, parodą globoj usi 
ir daug prisidėjusi prie jos 
suruošimo.

Atžymėti ir p. R. Kutko 
nuopelnai parodą ruošiant, 
kadangi ir ji daugelį metų 
gyveno Brazilijoje ir pri
klausė "Sociedade Brasil 
Canada” organizacijai.

Kaip jau žinoma iš anks
tyvesnių atsiliepimų, VI. 
Stančikaitės meno kūrinių 
paroda Toronte praėjo di
deliu pasisekimu ir malo
nu, kad lietuvaitės toje sri
tyje nuopelnai ir laimėji
mai randa atgarsio plates
niuose Kanados ir Brazili
jos sluoksniuose.

• Finis Semestri — moks
lo metų užbaigimo proga 
pasilinksminimą - šokių va
karą ruošia Korp! Neo-Li- 
thuania birželio 14 d. (penk
tadienį, 7:30 vai. vak.) Čiur
lionio Ansamblio namuose.

MALĖ

IST CLASS SKILLED 
GRINDERS 

Hyprolop—Ist, 2d, 3d shifts 
,O. £)• Grinders—Ist, 2nd, 3rd shifts 

I. D. Grinders—2nd and 3rd shifts 
Inspectors—Ist shift 

Mušt have job shop experience 
also

Shipping & Receiving—Ist & 2d shift 
Steady work. Top wages & fringe 
benefits. Call Mr. Toth for an ap- 
pointnient — 621-4363.

Universal Grinding Corp. 
2200 Scranton Rd.

Cleveland, Ohio 44113
63-69)

CUTTER—MENS
CLOTH1NG

Experienced and apprentices. Steady 
work, 3 weeks paid vacation, retire- 
ment & medical benefits. Apply in 
person.

LYON TAI IX) R S
2320 SUPERIOR AVĖ.

CLEVELAND, OHIO
(60-68)

• Vardinėms ir gimimo 
dienai lietuviški sveikinimo 
atvirukai gaunami Dirvoje! 
Įsigykite ar užsisakykite 
rašant: Dirva, 6907 Supe- 
rior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

Atviruko kaina — 25 c.

MACHLNE OPERATORS 
MJLLS 

SHEET METAL 
SAW SĖT UP 
WELDERS 

Ejtpanding subsidary of national com- 
pany require« experienced personnel 
in Oak Park and Redford arena. Top 
ratea, with overtime, exce)lent fringe 
benefita. Call Mr. Grubbe, 

THE GROVER CO.
313 — 512-4104

63-69)

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Aveaue 
EN 1 -1763

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

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

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

antrad. ir ketvirtad. Suau
gusių šeima. Valymui ir bal
tiniams. $12.00.

Tel. 932-1909.

WANTČD IST CLASS 
TOOL A DIE MAKERS 

PROGRESSIVE DIE OR 4 SLIDE 
TOOLING.

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances.
Opportunities in well established Ely- 
ria Co. Steady work, paid holidays, 
relirement program. Siek benefits, 
profit sharing. Eacellent opportunily. 

TIMMS SPR1NG CO.
Box 149 Elyria, Ohio

216 — 322-3781
(6.1-67)

M/F HELP

(64-66)

PUBL1C HF.ALTH NURSE--General- 
>zed program in city of 6,000, cent
rai Wisconsin. Generous salary, 
auto allowance, liberal fringe ben
efits. Eligibility for Wisconsin re- 
gistration and P.H.N. certification 
required. Contact Vaupun Health 
Dept.. 201 E. Main St„ Waupun, 
Wis. (64-73)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REMKIME VALPĄ ADAMKŲ

• Dirvos novelės konkur
sui gautos šios novelės: "Sa
vanorio šeima" — Daiva, 
"Viešpats ieško Viešpaties”
— Pagirėnas, "Atminimas”
— Vida Viltis, "žaizdre” — 
Kasputis, ?’Nemunas teka 
per Atlantą” — Pavasaris, 
"Ekspromtas" — K. Radi
nis, "Išskridę nebeištveria 
negrįžę" — Felicija Aušri- 
nytė, "Mirga” — Dainavos 
Rūta, ”Alytis” — Klemas 
Trumpa ir "Užgydyta žaiz
da" — Kapsas.

• J. Kardelis, Nepriklau
somos Lietuvos, leidžiamos 
M o n trealyje, redaktorius, 
lietuvių spaudos veteranas, 
kukliai atšventė savo 75 
metų amžiaus sukaktį.

• Bronius Kviklys, "Mū
sų Lietuvos" autorius, jau 
N. Lietuvoje artimai susi
gyvenęs su spaudos darbu, 
nuo birželio 3 pradėjo dirb
ti Draugo redakcijoje.

Mielam mūsų draugui

VYTAUTUI ORINTUI

mirus, jo žmoną REGINĄ, dukrą RE

GINĄ su šeima, švogerį STASĮ AST

RAUSKĄ bei kitus artimuosius, nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Birutė ir Vacys Dzenkauskai
Irena ir Jonas Jakščiai
Vladė ir Gediminas Lapenai

Skausmo dienose

A. A.

VYTAUTUI ORINTUI 
mirus, Jo žmonai ir dukrai su šeima reiškiame 

gilią užuojautą

Stasė ir Eduardas Kersnauskai

A. A.
Skulpt. VYTAUTUI RAULINAIčIUI

tragiškai žuvus, jo mamytei, žmonai ALDONAI, 
sūnui jūrų skautui ANDRIUI, dukrai INGRIDAI 
ir broliui ZIGMUI su žmona nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Lietuvių jūrų skautijos 
"Klaipėdos” Junginys Clevelande

• Jau 94,000 dolerių su
plaukė į latvių užsimoto 
vajaus iždą. 50 metų Latvi
jos nepriklausomybei atžy
mėti darbams buvo numa
tyta surinkti 100,000 dol. 
Įplaukusioji suma rodo, kad 
tikslas bus pasiektas, nes 
belikę prikalbėti keli "tūks
tantininkai”.

• Mykolas Manomaitis, 
40 metų dirbęs skautijai ir 
atsižymėjęs skautų veikė
jas, prisiuntė paminėti 410 
psl. leidinį, kuriame surink
ta skautybės judėjimui 
svarbi ir auklėjimo prasme 
reikšminga medžiaga. Su
rinkta ir apdorota, priside
dant paties M. Manomaičio 
vadovautam ir auklėtam 
jaunimui, Jūrų skautiją lie
čianti medžiaga, stipriai 
įjungianti ir lietuviškojo 
auklėjimo sritį, rodo ne tiek 
literatūrinę, kiek auklėja
mąją to darbo reikšmę.

Kaip žinia, šių metų rin
kimuose chicagiškiai pilie
čiai rinks kelis sanitarinio 
districto patikėtinius. Kan
didatų sąraše (respubliko
nų partijoj) yra lietuviška
jai visuomenei ne tik Chi
cagoje ir JAV, bet ir kituo
se kontinentuose žinomas, 
o daugeliui ir pažįstamas 
inž. Valdas Adamkus-Adam- 
kavičius.

Respublikonų partijos no
minacijų komitetas inž. 
Adamkų nominavo beveik 
vienbalsiai. Tai rodo jo tu
rimą didelį pasitikėjimą ir 
pažintis didžiosios Chica
gos politikų eilėse. To pasė
koje Valdas jau nuo š. m. 
vasario mėnesio turi per
krautą savo rinkiminės ak
cijos kalendorių, nuolat ir 
nuolat kviečiamas į susirin
kimus, susipažinimus, poli
tines diskusijas ir pan. Ap
gailestauti tenka, kad be
veik nieko dar nedaroma 
platesnei akcijai savojoj, 
lietuviškojoj bendruomenėj. 
O daryti reikia, nes norint 
kad Valdas laimėtų rinki
mus, reikalinga surinkti 
daug balsų ir pačioj Chica- 
goj ir Cook County ribose.

Inž. V. Adamkus, visur 
kur yra iki šiol pasirodęs 
bei kalbėjęs apie savo pa
siruošimą sanitarinio dis
tricto patikėtinio darbui bei 
turimus planus, klausyto
jams sudarė ir sudaro gerą 
įspūdį. Jis yra gerai susi
pažinęs su visa ta darbo 
sritimi, į kurią rungiasi 
įeiti ir dirbti. Tad kiekvie- 
n o lietuviškos kilmės chi- 
cagiškio, šio krašto balsuo
tojo, tebūnie maloni parei
ga remti Valdą jo žygyje, 
tiek balsuojant už jįjį pa
tiems, tiek skatinant bal
suoti kitus, savo kaimynus 
ar bendradarbius, pažįsta
mus.

Inž. Valdas Adamkus yra 
baigęs Ulinois Technologi
jos Institutą, gaudamas sta
tybos inžinieriaus laipsnį. 
Eilę metų šioj srity dirbęs,

Inž. Valdas Adamkus

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

0 vėliau perėjęs į verslinin
kus. Visur dirbdamas yra 
parodęs sugebėjimą admi
nistruoti ir santykiauti, 
vesti biznį. Valdas dar mok
sleiviu būdamas buvo akty
vus Lietuvos rezistencinia
me darbe, šiame krašte yra 
atlikęs karinę tarnybą U.S. 
Army gretose.

Mūsų požiūriu Valdas yra 
vienas iškiliausių mūsų 
sporto vadovų. Krepšinio 
išvykų į Pietų Ameriką ir 
Australiją organizatorius ir 
vadovas. Lietuvių Bendruo
menės valdybų ar tarybų 
narys, jaunimo, sporto sri
čių programų, planų auto
rius, dažnas didesniųjų su
sitelkimų dalyvis bei akty
vus diskusijų bendrininkas, 
spaudos bendradarbis, Mar
gučio radijo pranešė j as-ko- 
mentatorius ir kt. Valdas 
eina 42-sius metus, vedęs ir 
su žmona Alma gyvena 
Marųuette Parke, nuosavuo- 
se namuose. (m. v.)

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tary
ba ir LB Apygardos valdy
ba rengia įspūdingą birželio 
įvykių minėjimą birželio 14 
d., penktadienį, 7 vai. vaka
re Jaunimo Centre.

Minėjimas prasidės apei-

■

Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

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

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

gomis prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo. 
Bus padėtas mūsų savano
rių ir invalidų vainikas. 
Trumpą kalbą pasakys ALT 
valdybos narys, LB Tary
bos narys J. Jasaitis. Orga
nizacijų vėliavas organizuo
ja LB Apygardos pirm. A. 
Juškevičius, St. Mankus ir 
Chicagos ALT vicepirmi
ninkas R. Staniūnas.

Salėje žodį tars Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis. Pagrindinė kalbėto
ja bus mokyt. Stefanija Rū- 
kienė iš Hartfordo, Conn. 
Ji iškentėjo Sibire 16 metų 
ir neseniai atvyko į Ameri
ką. Ji jau pagarsėjo savo 
įdomiais atsiminimais lietu
viškoje spaudoje. Neužilgo 
Viltis išleis jos atsiminimų 
knygą.

Meninę minėjimo dalį at
liks muzikės Alice Stephens 
vadovaujamos "Aldutės". 
Joms akomponuos pianistas 
A. Vasaitis.

Minėjimo proga bus pri
imtos rezoliucijos.

Visos organizacijos su 
vėliavomis ir visa lietuviš
koji visuomenė kviečiama 
šiame minėjime dalyvauti.

Chicagos Lietuvių 
Taryba ir

LB Chicagos Apygardos 
Valdyba

• Kun. Pr. Gaida, "Tėviš
kės žiburių” redaktorius, 3 
savaičių atostogas praleido 

kelionėje aplankant Italiją, 
Graikiją, Kiprą ir šventą
sias vietas Izraelyje.
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LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ BANGA 
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

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

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

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

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

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė,
76 Alicia Road 

Dorchester, Mass. 02124 
Tel. (617) 282-8046 

o po birželio 1 d. 
BANGA, 

Box 188, Centerville, 
Cape Cod, Mass. 

Tel. (617) 775-4633
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VYTAUTUI ORINTUI
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai REGINAI ir duk

rai REGINAI su šeima reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime

Magdalena ir Juozas Kriaučiūnai

A t A

VYTAUTUI RAULINAIČIUI, 
netikėtai ir per anksti žuvus, tauriai MAMYTEI, 
birutietei žmonai ALDONAI, VAIKUČIAMS, 
BROLIUI, jo šeimai ir giminėms reiškia gilią užuo
jautą

Clevelando sk. birutietės

Mielai
A. A.

MONIKAI ir MYKOLUI SLAPŠIAMS 
tragiškai žuvus, jos mamytei ir broliui ANTANUI 
BLAŽIAMS, seseriai MARYTEI MARCINKEVI
ČIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą ir 
jungiamės į jų skaudų liūdesį

Pranas ir Antanina Petraičiai 
su šeima ir

Juozas Kaklauskas

VYTAUTUI ORINTUI 

staigiai mirus, žmonai REGINAI ir dukrai su šei

ma, didžiam skausme likusias, širdingai užjaučia

me ir kartu liūdime

L. M. Lendraičiai

Mielai
BARBORAI PETKUVIENEI

bei jos šeimai, brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą

Pranas ir Antanina Petraičiai 
su šeima ir

Juozas Kaklauskas

Mūsų mielam
A. A.

VYTAUTUI RAULINAIČIUI 
tragiškai žuvus, jo mylimai žmonai ALDONAI, 
vaikams —INGRIDAI ir ANDRIUI, brangiai MO
TINAI ir broliui ZIGMUI su šeima reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu jungiamės į jų skaudų liūdesį

Pranas ir Antanina Petraičiai 
su šeima ir 

Juozas Kaklauskas

Tauriam lietuviui, skulptoriui

VYTAUTUI RAULINAIČIUI 
tragiškai žuvus, Jo seimai, "Kario" redaktoriui 
broliui ZIGMUI ir visiems artimiesiems reiškia 
gilią užuojautą ir kartu liūdi

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje Centro Valdyba

A t A

MONIKAI ir MYKOLUI SLAPŠIAMS 
tragiškai žuvus, jos motinai MARIJAI BLAŽIE
NEI, broliui ANTANUI ir seseriai MARIJAI 
MARCINKEVIČIENEI su šeima bei velionies MY
KOLO artimiesiems gilaus skausmo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą

Aldona ir Juozas Stempužiai
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MONIKAI ir MYKOLUI SLAPŠIAMS

tragiškai žuvus, brangiai MAMYTEI, MARYTEI 

ir KAZIMIERUI MARCINKEVIČIAMS, broliui

ANTANUI, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Viktorija Morkūnienė
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