
DIRVA! THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

Gegužė — May 21, 1969 Nr. 40

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DINOZAURO BĖDOS
NIXONO VIETNAMO TAIKOS PLANAS IR...GALIMYBĖS

Prieš kiek laiko New 
York Times Sulcberge- 
ris JAV palygino su di
nozauru. Tai milžiniš
kas gyvūnas, — kai ku
rios jo veislės buvo 
net 90 pėdų ilgio ir sver
davo apie.50 tonų, -- ku
ris tačiau nepasižymėjo 
nei vikrumu nei kovin
gumu ir ilgainiui turėjo 
užleisti savo vietą ma
žesniems gyvuliams. 
Prisiminiau tą palygini
mą klausydamas Nixono 
taikos pasiūlymus Viet
name. Milžiniškos galy
bės, kuri Vietname turi 
per pusę milijono karių, 
atstovas maldauja tai
kos iš daug silpnesnio 
priešo! Jei prezidentas 
tiktai norėtų taikos, jis 
turėtų pagrąsyti, kad 
priešui nepriėmus jo tik
rai puikių taikos sąly
gų, JAV smogtų be pirš
tinių, kovotų nesėdėda- 
mos ant vienos rankos.

Viesulas gavo trečią
Guggenheimo premijg

Laureatas Romas Viesulas

Dailininkas Romas 
Viesulas, profesoriau
jąs Temple Universi
ty Tyler School of Art, 
Philadelphijoje, šiomis 
dienomis gavo trečiąją 
Guggenheim Fellowship. 
Nuo 1925 metų kai buvo 
įsteigtas Guggenheim 
Fellowships, buvo pa
skirstyta 6800 premijų 
už meną, tačiau niekas 
nebuvo gavęs daugiau 
dviejų premijų, išski
riant tris atvejus: Mauri- 
ce Lasansky, Rico Leb- 
run ir vienas Pietų Ame
rikos dailininkas, o da
bar į jų gretą įsirikiuoja 
ir Romas Viesulas.

Pirmąją Guggenheim 
premiją R. Viesulas ga
vo 1958 metais, antrą — 
1964 ir trečią dabar — 
1969 metais.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Šiaip Hanojus gali pa-

nukreipta ne į priešą, 
bet savo tautiečius:

"Niekas taip įtikinan
čiai negalėtų paskatinti
priešą derėtis, kaip ame- 

manyti, kad siūlomas są. rikiečių vieningasprita-
lygas jis galėtų gauti ir 
vėliau, tai kodėl jam ne
pabandyti padaryti dar 
daugiau nemalonumų 
amerikiečiams, juk už 
tai jam niekas negre
sia!?

Žinia, pasakymas "jei 
prezidentas tikrai norė
tų taikos" nėra tikslus. 
Nėra abejonės, kad pre
zidentas nori taikos, ta
čiau jo rankos yra suriš
tos: nuotaikos krašte ne
leidžia grąsyti karo es- 
kaliacija, bet tik kalbė
ti apie karo veiksmų su
mažinimą, kas savo ke
liu veda prie karo pa
spartinimo, nes tik pa
skatina priešą.

Už tat svarbiausia pre 
zidento kalbos vieta buvo

Be šių Guggenheim 
premijų, R. Viesulas 
1960 m. gavo Tamarind 
Fellovvship, o 1962 m. 
Tiffany Fellowship. Vi
sos jos yra pasaulinio 
garso ir aukštai vertina
mos menininkų pasau
lyje.

Romas Viesulas, gi
męs Lietuvoje, baigė 
Freiburge Ecole dės 
Arts et Metiers, vėliau 
studijavo Paryžiuje Eco
le dės Beaux Arts, at
vyko 1951 metais į Ame
riką, nuo 1960 metų dės
to Tyler School of Art, 
kur šiuo metu yra pro
fesoriumi ir Departa- 
ment of Printmaking di
rektoriumi.

Ateinantį mėnesį dail. 
Romas Viesulas išvyks
ta į Italiją.

rimas... taikos pasiūly
mui" (Nothing could ha- 
ve a greater effect in con- 
vincing the enemy that 
he should negotiate ... 
than to see the Ameri
can people united behind 
generous and reasonab- 
le peace offer).

Tas 'generous andre- 
asonable' pasiūlymas 
yra palikti Pietų Viet
namą ramybėje, kad jis 
pats be jo varžtų galė
tų apsispręsti savo liki
mą.

Bet amerikiečiai pa
našiai jau ir anksčiau 
yra kalbėję, tačiau be 
rezultatų, nes Hanojus 
mano, kad amerikie
čiams karas yra taip 
įgrisęs, kad jie išsineš
dins be jokių sąlygų. To
kiu būdu, Vietnamo ka-
ras, kaip jau šioje vie
toje daug kartų minėjo
me, yra daugiau ameri
kiečių vidaus negu užsie
nio reikalas.

Amerikiečių taktika 
Vietname praeityje ir 
ateityje tikrai primena 
dinozaurą. Jis imponuo
ja savo svoriu ir ilgiu, 
bet jo dantys ne plėš
rūs. Priešas duoda smū
gį ir pabėga. Smūgio ža
la nedidelė, bet ilgainiui 
darosi nemalonu kaip 
blusų apsėstam. Tą patį 
demonstravo ir santy
kiai su Šiaurės Korėja. 
Priešas pagrobė laivą, 
tačiau nebuvo jokios re
akcijos. Lėktuvai, kurie 
galėtų skristi Pueblo pa
galbon, buvo pakrauti ato
minėm bombom, skir
tom turbūt taikiniams So
vietų Sąjungoje. Ameri
kiečiai per savo radarą 
matė, kai du MIGai skri
do numušti EC-121M 
žvalgybos lėktuvą bent 15 
minučių prieš numuša
mą. Lėktuvas buvo nu
muštas prieš vidurnaktį, 
tačiau prezidento pata
rėjas Henry Kissinger 
buvo pažadintas 1 vai. ry
to. Truko dar pora valan
dų iki jis nusprendė pa
žadinti prezidentą. Po 
kelių dienų buvo sutelk
tos didelės laivyno jė
gos japonų jūroje, kurios 
greitai vėl buvo išsklai
dytos, nes tas sutelki
mas daug kaštuoja ir ... 
nervino sovietus. Kaip 
po to tikėtis, kad Hano
jus priims taikos pasiū
lymus?

Žinia, yra ir kita me
dalio pusė. Dinozauras 
gali gana ilgai pakęsti to
kius užpuolimus, tikėda
masis, kad jie ir prie
šui nusibos, bet tai su
rišta su rizika. Kai mes 
atsiėmėm Klaipėdą, 
prancūzai irgi būtų galė
ję užsigauti ir kariauti, 
bet nesiryžo. Ir toji galy
bė tada tikrai buvo di
nozauras, kurio galas 
atėjo už poros dešimt
mečių. Ar tas pats laukia 
ir JAV?

Prezidento Antano Smetonos 25 metų mirties sukaktuvių proga surengto minėjimo programos išpil- 
dytojai. Iš kairės: sėdi LB choro dirigentas Jonas Adomaitis, Birutė Apanavičienė, rašyt. Vytautas 
Alantas, Angelė Dziakonienė. Stovi: sol. Birutė Cypienė, pianistas Raimundas Obalis, Janina Butri
mienė, programos pravedėjas Jonas Pupininkas, Ona Adomaitienė, Rūta Burkūnaitė, Auksė Cypaitė, 
akompaniatorius Kęstutis Saladžius ir aktorė Izabelė Žmuidzinienė. V. Staškevičiaus nuotrauka

Rochesterio lietuviai paminėjo 
Prezidentą Antaną Smetoną

Balandžio mėnesio 
paskutinis savaitgalis 
Rochesteryje pasižymė
jo dviem paminėtinais pa
rengimais. Vietos LB 
apylinkės valdyba, baig
dama savo kadenciją, 
surengė koncertą, kurio 
programą išpildė solis
tai: viešnia iš Bostono 
Daiva Mongirdaitė ir vie
tinis Leonas Baltrus. 
Sekmadienį įvyko a.a. 
Lietuvos prezidento An
tano Smetonos 25 m. mir
ties sukaktuvių minėji
mas - akademija su pa
grindiniu kalbėtoju ra
šyt. Vytautu Alantu. Abi 
dienas vietos lietuviai 
gausiai atsilankė į Šv. 
Jurgio parapijos salę, 
kur nebuvo apvilti po po
rą valandų užtrukusių 
parengimų.

Šeštadienį teko iš
girsti pirmą kartą šioje 
lietuvių kolonijoje pasi
rodžiusią simpatingąją 
solistę — sopraną Dai
vą Mongirdaitę, kuri sa
vo pirmomis dainomis

SKRIEJA
Amerikos erdvėlaivis 

Apollo 10 su trimis as
tronautais Thomu P. 
St a f for d, John W; Young, 
ir Eugene A. Cernan,sek
madienį, gegužės 18 d. 
12:49 vai. pakilęs iš Ca
pe Kennedy, Fla., skrie
ja mėnulio link nustatytu 
keliu.

Astronautai erdvėje iš
bus aštuonias paras ir 
žemėn sugrįš gegužės 26 
d.

Pagrindinis šios misi
jos tikslas yra mėnulio 
orbitoje išbandyti desan
tinį laivą, kuriuo astro
nautai bandys prie mė
nulio nusileisti iki 10 my
lių. Iš šios kelionės as
tronautai perduos per te
leviziją mėnulio vaizdus 
ir nufotografuos vietas, 
kur šią vasarą įvyks nu
sileidimas.

Svarbiausioji šio eks
perimento diena bus ket
virtadienis, gegužės 22 

užkariavo susirinkusių 
pritarimą. Publikos tik
rai nuoširdus pritari
mas buvo jai atpildas už 
puikiai atliktą progra
mą. Vietinis solistas - 
tenoras Leonas Baltrus, 
daugiau pasižymįs ame
rikiečių tarpe, buvo su
tiktas taip pat palankiai, 
ypatingai gerai pavyku
siuose duetuose su vieš
nia Daiva Mongirdaitė.

Programos pravedė
ta Regina Gaidytė puikiai 
derinosi prie programos 
išpildytojų ir prisidėjo 
prie jos pasisekimo, su
laukdama šilto klausy
tojų pritarimo. Solistam 
akompanavo Dorothy Pi
ke Buckley.

Koncertą atidarius R. 
Gaidytei, sol. Leonas 
Baltrus sudainavo Dva
riono "Žvaigždutė" ir 
ariją iš operos Eugeni
jus Oneginas (P.Čaikovs
kio). Daiva Mongirdaitė 
išpildė "Na tai kas" K. 
Kavecko ir "Kai aš naš
laitėlė" A. Kačanausko.

I MENULIc c
Šį istorinį pakilimą 

stebėjo keli šimtai žurna
listų iš įvairių kraštų, jų 
tarpe matėsi ir iš komu
nistinių kraštų, o taip pat 
milijoninė minia turistų, 
norėjusių būti šio įvykio 
liudininkais.

Kelionė laikoma vie
na pavojingiausių iki šiol 
atliktų erdvėje, bet vis
kas vyksta pagal planą 
be mažiausių sutrikimų, 
d. kai į mėnulio desan
tinę modulę persikels du 
astronautai ir modulė 
priartėjusi prie mėnu
lio iki 10 mylių, įeis nau- 
jon orbiton aplink mėnu
lį. Paskui astronautai 
grįš pagrindinėn orbiton 
ir, susijungę su erdvė
laiviu, pereis į jį, o mo
dulė bus numesta.

Apollo 10 skrydis lai
komas generaline repeti' 
cija JAV užsimojimui 
liepos mėnesį nusileisti 
mėnulyje.

Toliau sekė Rudolfo ari
ja iš Puccini operos "La 
Boheme", kurią išpildė
L. Baltrus ir "Mano vaiz
das Mimmi" —sol. Dai
va Mongirdaitė. Abu so
listai užbaigė progra
mos pirmąją dalį su du
etu "O stebuklingoji mer-. 
gaitė" (Puccini).

Po pertraukos simpa
tingoji Daiva Mongirdai
tė susilaukė nuoširdžių 
katučių už savo puikiai 
išpildytas arijas "Jei 
tai slaptinga" iš Verdi 
"Kaukių Baliaus" ir, 
ypatingai Violetos ari
ja iš Verdi "La Travi
ata". Sekė L. Baltraus 
išpildymai "Kai žvaigž - 
dės spindėjo" Puccini 
"Tosca" ir itališka dai
na "Tu cha num chia- 
gue" (De Curtis). Pabai
gai abu solistai sudaina
vo populiarų duetą iš 
Verdi "La Traviata", 
"Apleisim tą šalį, kur 
daug mes kentėjom" kas 
susilaukė abiejų išpildy
tojų pakartotinai grįžti į 
sceną ir sudainuoti ari
ją iš Leharo operetės 
"Linksmoji našlė".

***
Nepriklausomos Lie

tuvos pirmojo ir pasku
tiniojo prezidento a.a. 
Antano Smetonos 25 me
tų mirties sukaktuvinis 
pagerbimas buvo pradė
tas Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje iškilmingo
mis pamaldomis, kurias 
atnašavo ir tai dienai pri • 
taikytą pamokslą pasakė 
kun. Liudas Januška. Pa
maldų metu, vargonais 
grojant Raimundui Oba- 
liui, įspūdingai solo gie
dojo sol. Birutė Čypie- 
nė, kartu su Ona Ado
maitiene giedoję ir due
tą. Minėjimą - akademi
ją rengė vietos LB apy
linkė, K. V. Ramovė, 
skautai ir Tautinės Sąjun
gos skyrius. Šioji orga
nizacija, pirmininkau
jant Aloyzui Jančiui ir 
buvo pagrindinis šios 
akademijos rengėjas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Mes, pabaltiečiai, ga
na stipriai pasireiškia- 
me šachmatuose. Mikė
nas, Vaitonis, Arlaus
kas, Talis, Keres, tai 
aukščiausio lygio did- 
meisteriai. Jų partijų 
rasime apsčiai pasau
linėje šachmatų litera
tūroje ir vadovėliuose. 
Talis 1961-61 metais bu
vo netgi pasaulio čem
pionu. Keres, neabejoti
nai dar stripesnis, titu-

ROCHESTERIO

LIETUVIAI...
(Atkelta iš 1 psl.)

Programos pagrinde 
buvo rašytojo ir Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos da
bartinio pirmininko Vy
tauto Alanto, svečio iš 
Detroito, paskaita "An
tanas Smetona, naujo
sios Lietuvos architek
tas", kurioje daugeliui 
susirinkusių teko išgirs-, 
ti apie savo prezidentą 
ir iš kitos, mažiau gir
dėtos pusės, būtent,kaip 
filosofą, ypatingai Plato* 
no filosofijos krypies se< 
kėją. Aktorė Izabelė 
Žmuidzinienė vėl su
blizgėjo savo talentu pui
kiai perduodama atmin
tinai Kazio Binkio "An
tanuko jaunystė"ir vieną 
iš paskutiniųjų prezi
dento kalbų. Iškilusius 
pianistas Raimundas 
Obalis, nuolatos darąs 
pažangą, išpildė Beet- 
hoveno, Debussy ir Cho- 
pino kūrinius. Pabaigai 
maloniai nuteikė mote
rų sekstetas (O. Ado
maitienė, B. Apanavi- 
čienė, R. Burkūnaitė, J. 
Butrimienė, A. Čypaitė 
ir A. Dziakonienė) pa
ruoštas LB choro diri
gento Jono Adomaičio, 
sudainavęs A. Budriūno 
"Saulėlė raudona", A. 
Dvorak "Tėvynės ilge
sys" ir J. Naujalio "Tė
vynės meilė nemari". 
Akompanavo Kęstutis Sa« 
ladžius. Visą vakaro 
programą puikiai prave
dė Tautinės Sąjungos vai- 
dybos narys Jonas Pupi
ni nkas.

(km)

• PRANCŪZIJOJE prasidėjo 
prezidento rinkiminė kampani
ja. Pompidou ir Poher,pirmau
ją tarp kitų kandidatų, šiuo me
tu yra lygūs varžovai ir grei
čiausiai jiems teks persirungti 
antrame balsavime, kuriame 
kairieji atiduos savo balsus už 
Poberj.
• MALEZUOJE, kur vyko su

sirėmimai tarp kinų ir malajų 
ir žuvo 107 asmenų, padėtis grįž
ta l normalias vėžes.

• LENKŲ laivas Batory, kuris 
su 492 turistais lankėsi Norvegi
joje, Oslo uoste paliko 49kelei
vius, pasirinkusius laisvę.

• POPIEŽIUS Paulius VI pri
ėmė koptų bažnyčios patriarcho 
Ciriliajus kvietimą apsilankyti 
Egipte, tik dar nesusitarta dėl 
datos.
• EGIPTIEČIAI skelbia, kad 

praeitą savaitę Izraelio kariai 
su guminėmis valtimis bandė 
persikelti per Suezno kanalą, bet 
sutikę stiprų pasipriešinimą ir 
netekę savo kelių karių, turėjo 
atsitraukti. Izraelitų artilerija, 
kuri po to.apšaudžiusi Egipto te
ritoriją, sužeidė keletą civilių.

KAUTORANGA AR 
ŠACHMATAI?

Česlovas Gedgaudas

fr:¥:
I Spaudoje 
pasidairius

lo visgi nepasiekė. Gal 
čia kalta rusų didmeis- 
terių "visų prieš vieną" 
taktika, kuria nusiskun
dė JAV pažiba Fišeris, 
su dideliu skandalu pa
sitraukęs iš tarptautinių 
rungtynių ir pasižadėjęs 
daugiau prieš rusus ne- 
belošti.

Šiaip ar taip reikia pri
pažinti, jog tą žaidimą 
nuo seno esame pamė
gę. Netikėtai lietuviškų 
šachmatų rasime ir Ame
rikoje: taip N.Y. Metro
politan Museum, G. A. 
Pfeiferio rinkinyje yra 
puikaus meno sidabro se
tas, darytas Karaliaučiu
je 1778 m. Meistras: F. 
Donaleitis. (Labai pana
šu į Donelaitį, jei bus 
leista atlietuvinti). Vi
sos statulėlės kruopš
čiai išskaptuotos pilnais 
pavidalais pėsčių, raitų, 
dramblių ir t.t. Spėja
ma, kad jos vaizduoja ro
mėnų konsulo Metellaus 
mūšį su kartaginiečiu 
Hasdrubalu 250 m. prieš 
Kr.

Tame pat rinkinyje 
yra nepaprasto grožio 
gintaro setas; šviesiai 
gelsvo dūminio gintaro 
iš vienos, skaidraus tam
siai raudono iš kitos pu
sės. įspūdingas žirgų 
traktavimas įrodo neei
linį menininką. Beveik 
tikra, kad tas šedevras 
priklausė Prūsų karalių 
lobynui. (Savininko her
bas dėžės dugne tyčia už- 
trintas.)

Už sidabrą bei ginta
rą betgi mums branges
nis to žaidimo nebylys 
šauksmas iš tolimos se
novės savo vardais te- 
beliūdijąs mūsų kultūri
nį palikimą.

Čaturanga! Sanskrito 
kalboje tai anksčiausiai 
mums žinomas šach
matų pavadinimas. Ta
me sudurtiniame žody
je ranga atitinka angį, 
ranks. pr. rangs, - ri
kiuotę; mes gi turime ir 
rangos veiksmažodį: 
rengti liudijantį jog tas 
žodis iš mūsų kalbos ki
lęs. Čatu-Katu tektų be 
abejo pripažinti plačiau
sios kautynių šeimos na
riu, kaip antai Kaunas, 
kova, Katynas, Kaujava, 
Kautalone (Atilos mūšio 
laukas) Kaunyna (Gengis 
Chano mūšio laukas) ir 
t.t. Taigi pilnojo to se
noviško žodžio prasmė 
reikštų: kovos rikiuotė,
- KAUTORANGA.

Vėlgi žirgas: Tik dvie
jose pasaulio kalbose iš
likęs jo senas pavadini
mas, — mūsų tarmiška
sis ašva ir šen. Persų 
Ašvinis, - didvyris rai
telis. Albos vyskupas Vi
da 16 šimt. dar atmena 
tų didvyrių atgarsį, pa
darydamas iš jų kentau
rus. Daugiau, jis mums 
patiekia sekančios figū
ros paaiškinimą kurios 
Europa nebesuprato ir 
iškraipė įvairiausiai: 
dramblys, bėgikas, vė
liavnešys, delfinas, be
protis, vyskupas ir t.t. 
tai vis to pat rikio var
dai skirtingose kalbose. 
Kai kuriuos kitimo vari
antus galime atsekti, pav. 
šen. persų piel-dramb- 
lys virsta arabu alfil - 
karininku, italų alfiere
- vėliavnešiu, prancūzų 
fol vėliau fou - bepročiu. 

Čia apčiuopiamiausiu pa
vyzdžiu pasireiškia liau
dies daryba, nemokšiš
kas pritaikymas sveti
mo žodžio surandant pir
mą pasitaikius į sąskam
bį savo kalboje, visai ne
bojant prasmės. Tokią 
techniką vartoja neišma
nėliai kai "atlietuvina" 
Koelną į kelnės, o Kal
kutą į kalakutą. Tarp to
kios nesąmonės ir pa
grįsto atlietuvinimo yra 
tas paprastas skirtumas 
jog moksliškai tai daro
ma tik iš prasmės, sąs
kambis gi gali būti kar
tais žymiai skirtingas. 
Taip pav. tarp sanskrito 
čaturangos ir ispanų aje-- 
drez tarsi visai nėra pa* 
našumo; beišliko tik vie
nas bendras ra-re skie
muo; o visgi kalbos is
torikui aišku, jog tai 
laipsniškas kitimas iš 
sanskrito čaturanga į 
vid. Persų šatrang į Per
sijos arabų aš-šatrani ir 
pagaliau ispanų ajedrez 
(tark achedrez). Būdin
ga silpnoji t "atlietu
vinta" į skambiąją d, 
pagal Vyčių Gudų kal
bos dvasią.

Grįžkime prie vysku
po Vidos rikio vardo aiš
kinimo. Jis teigia jogtai 
esąs šaulys ginkluotas 
lanku. Viduramžių dauge
lis išlikusių rikio figū
rų turi du iškyšuliu, vė
liau virtusių mitros pa
vidalo perskėlimu. Bet 
ant seniausių ir puoš
niausių figūrų tie išky
šuliai smulkiau apipa
vidalinti, — tai arklių 
galvos!

Čia reikia įterpti, jog 
žiliausioj senovėj armi
ją sudarė keturi pagrin
diniai vienetai: pėstinin
kai, raiteliai, vežimai ar
ba drambliai - sunkioji 
pralaužiamoji "tankų" 
jėga ir šauliai, - apsi
gynimo nuo jųpriemonė. 
Daugelis tyrinėtojų iš 
čia klaidingai aiškinaČa
turangos prasmę iš čat- 
ra, rusų četyre, mūsų ke
turi. Visa bėda, tuodvi 
paskutinės ginklo rūšys 
dažnai buvo maišytos: 
drambliai nešė bokštus 
su šauliais, taipogi ir ve
žimai turėjo ieties meti
kų ir šaulių. Ta maiša
tis suprantamai perėjo 
ir kautorangos žaidi
mam O jei vežimą nau
dojo vėliavnešys, tai pa
vadinimų chaosas dargi 
didėjo. O jei vėliavnešys 
mūsų senovišku papro
čiu buvo ginkluotas kri
vulę, (vokiečių laufer aiš
kiai rišasi su Dusburgo 
kronikoj minimais kri
vių pasiuntiniais bėgi
kais, karo mobilizuoto-

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADEK TAUPYT! ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau. įdedant po $500.00)

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10.000.00 ar daugiau. įdedant po $1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7 7747
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4: 

Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1. Wednesday closed.

NAUJAS PASKVILIS 

APIE A. SMETONĄ
Naujienų š.m. nuo ko

vo 13 iki gegužės 5 nu
meriuose net per 41 at
karpas Jonas Augustai- 
tis parašė ilgą seriją 
straipsnių: "Lietuvos- 
Lenkijos unija, jos pasėk- 
mės ir atrūgos". Juose 
stengiasi apkaltinti 
prez. Smetoną ir min. 
Lozoraitį prolenkiška 
politika, kuri pražudžiu*- 
si Lietuvos nepriklauso* 
mybę. Išvanojami visi, 
kurie tik kada yra spau
doje gerai atsiliepę apie 
tuodu asmeniu, kaip A. 
Merkelis, dr. S. Bačkis, 
dr. A Budreckis ir ki
ti.

Pažvelkime į istori
nę tikrovę. Lemtingais 
1939-40 metais Lietu
vos užsienių politikai 
vadovavo ne Lozoraitis 
kuris tada buvo Lietu
vos atstovas Romoje ir 
neturėjo įtakos Kaune. 
Mūsų užsienio politiką 
tada dirigavo ir ne Sme
tona, bet Bizauskas su 
Turausku, nesiskaityda
mi nei su prezidentu, jį 
ignoruodami, nei paga
liau su tituliniu užsie
nių reikalų ministeriu 
Urbšiu. Pasiskaitę da- 

jais) tai čia išsispren
džia ir vokiečių versija, 
ir anglų "vyskupo" pava
dinimas.

Rusai gi įneša dar dau
giau painiavos, nes gi pas 
juos tas šventasis vėliav
nešys ar šaulys virto 
drambliu - slon. Čia 
vėlgi liaudies pritaiky
mas panašaus sąskam
bio, bet jis mums bega
lo vertingas, nes tikrai 
liudija jog mūsų ŠAU- 
LONIS kurio pareigas 
nurodė tik ką aptarti pa. 
vadinimai kitose kalbo
se, yra tas seniausias 
raktas rikio vardui iš
spręsti. Labai apgailė
tina, kad šudarant be 
pakankamai gilių studijų 
mūsų kautorangos vardy
ną, "Rikio" atseit kara
liaus vardas buvo tai fi
gūrai prikergtas, nes tuo 
būdu iškraipoma žaidi
mo dvasia, - lentoje at
siranda net šeši "kara
liai" ko nėra buvę nei 
senovėje nei vėliau kitų 
kalbų versijose.

Nuostabiu būdu, mūsų 
kalbos šaulonis - šauk- 
lonis - saulonis (saulu- 
vos nešėjas) suderina, 
paaiškina ir išsprendžia 
visą tą aibę skirtingų pa - 
vadinimų kitose kalbose.

(Bus daugiau)

DAGYS "Vaidilos vaikas išeina medžioti"

bar jau atspausdinus Vo
kietijos pasiuntinio Ze- 
chlino ir JAV pasiunti
nio Noremo telegramas 
ir raportus matome, kad 
jie įtakingiausiais val
džioje asmenimis laikė 
min. pirm, pavaduotoją 
K. Bizauską ir kariuo
menės vadą gen. S. Raš’ 
tikį. Kaip tik su jais tu
rėdavo pasikalbėjimus 
svarbiais reikalais ir 
apie tai atraportuodavo 
savo vyriausybėms. Už
sienio pasiuntiniai visa
dos gerai žino, kieno yra 
lemiamas žodis ir su 
jais stengiasi atlikti 
reikalus. Labai būdinga, 
kad Zechlinas savo ra
portuose į Berlyną net 
du kartu "suklydo" dėl 
Bizausko titulo: vieną 
kartą jį pavadino minis
teriu pirmininku ir už
sienių reikalų ministe
rio pavaduotoju (1939 
rūgs. 24 d.) Matyt, jis 
tuo norėjo pabrėžti, kas 
iš tikrųjų buvo atsakin
gas už Lietuvos užsie
nio politiką. Tad visi 
tie ilgi J. AugustaiČio 
išvedžiojimai apie Sme
tonos ir Lozoraičio ta

■x 
6845 SO. M ’ESTERN AVĖ.. CHICAGO. ILL.
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TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

riamą išdavystę, slaptą 
sutartį su Lenkija ir kt. 
yra tik liguistos fantazi
jos padaras, neparemtas 
jokiais dokumentiniais 
įrodymais.

Iš viso J. Augustaitis 
pasižymi visokiausių 
pletkų stropiu rankio- 
jimu, priskaldydamas iš 
adatos visą vežimą, — 
tokių dalykų pilni jo 
straipsniai ir gaila bū
tų eikvoti laikraščio skil 
tis jiems atitaisyti. Tuo 
būdu jis jau parašė ant
rą paskvilį, nukreiptą 
prieš Smetoną. O kodėl 
jis taip nemėgsta Sme
tonos, paaiškėja iš jo 
straipsnio pabaigos 
"Naujienų" bal. 10 d. at
karpoje. Mat, jis negali 
Smetonai dovanoti, kam 
susisiekimo ministeriu 
buvo pasirinktas Stani- 
šauskas, o ne Augustai
tis. Gal jis ir iš tikrų
jų būtų buvęs geresnis 
susisiekimo ministeris, 
tačiau po trisdešimties 
su viršum metų laikas 
būtų tą "nuoskaudą" pa
miršti.

(bj)
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RUOŠKIMĖS DALYVAUTI VILTIES
DRAUGIJOS VISUOTINIAME
NARUI SUSIRINKIME
Pagal įstatus ir nusisto

vėjusią tvarką, visuotiniai 
Vilties Draugijos narių su
sirinkimai šaukiami kas 
dveji metai. Juose apsvars- 
toma Draugijos veikla per 
paskutinius dviejis metus, 
aptariami ateities reikalai 
ir užsimojimai, narių pasi
sakymai ir pasiūlymai savos 
spaudos stiprinimo ir aktu
alinimo tikslais, o po visos 
d a r b o t varkės išrenkami 
ateinantiems dvejiems me
tams Vilties valdomieji or
ganai — valdyba ir kontro
lės komisija.

Toks visuotinis Vilties 
narių susirinkimas, kaip 
jau pranešta, šiais metais 
įvyksta New Yorke š. m. 
gegužės 31 d., tuojau pat po 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimo, bet 
prieš baigiamąjį to seimo 
pobūvį. Laiko ribotumas 
skatino ALTS ir Vilties val
dybas planuoti taip, kad or
ganizaciniai Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
reikalai būtų vispusiškai ir 
iš pagrindų apsvarstyti 
ALTS seime, tuo tarpu 
spaudos reikalai liktų pa
grindiniu Vilties narių susi
rinkimo uždaviniu. Atsi
žvelgdama į tai, Vilties 
Draugijos valdyba nariams 
iš anksto išsiuntinėjo savo 
ataskaitinį pranešimą, kad 
susirinkime tektų daugiau 
laiko nariams pasisakyti.

Savo ruožtu Vilties val
dyba kviečia ir laukia, kad 
kaip galint daugiau narių 
ateinančiame visuotiniame 
susirinkime dalyvautų. Tie, 
kurie patys negalės daly
vauti, kviečiami įgalioti 
New Yorkan vykstančius 
Vilties Draugijos narius, 
jiems įteikiant arba Valdy
bai atsiunčiant atitinkamai 
užpildytus įgaliojimus, gau
tus kartu su kvietimais į su
sirinkimą.

Visi įgaliojimai, kurie 
Vilties valdybą Clevelande

Maloniai kviečiame dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos dvidešimtmečio su
kaktuviniame seime, š. m. gegužės 30 ir 31 d.d. 
New Yorke, N. Y. (Roosevelt Hotel, Madison & 
45th Street). Seimo atidarymas ir iškilmingojo po
sėdžio pradžia — gegužės 30 d., pirmą vai. p. p.

Seimas peržvelgs mūsų, lietuvių, kelius ir bū
dus Lietuvos nepriklausomybei atstatyti bei lietu
vybei išlaikyti, o taip pat sieks tautinės srovės gre
toms didesnės darnos ir darbo barų ryškinimo.

Taip pat esate laukiami seimui pagerbti new- 
yorkiečių rengiamame bankete, gegužės 31 d., ta
me pat Roosevelt Hotel. Pradžia 8 vai. vak.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Valdyba

THE LITHUANIAN 
NEV/SPAPER

pasieks iki š. m. gegužės 28 
d. pašto gavimo, bus pa
teikti suvažiavimo registra
cijai ir įteikti besiregistruo
jantiems įgaliotiniams. Iki 
tos pat datos gauti Vilties 
įnašų pakėlimai, padidiną 
narių balsų skaičių, bus tos 
pačios registracijos atitin
kamai atžymėti išduodamo
se balsavimo kortelėse. Per 
Vilties valdybą siunčiamus 
įgaliojimus prašoma siųsti 
jos adresu: 6907 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Tad iki gausaus dalyvavi
mo ar atstovavimo visuoti
niame Vilties Draugijos na
rių susirinkime š. m. gegu
žės 31 d. New Yorke! (d.)

SENIMO IR JAUNIMO 
VEIKSNIAI
AUKLEJIME

Vasario 16 dienos gim
nazijos direktorius Nat
kevičius (Dirvoje geg. 
9 d.) skundžiasi blogė
jančia senimo ir jauni
mo veiksnių reikšme 
lietuvybės išlaikymui 
anoj gimnazijoj, nežiū
rint gerėjančių materi
alinių sąlygų jai išlai
kyti.

Girdi esąs žinomas 
faktas, kad žmogaus dar
bingumas imąs silpnėti 
jau pradedant nuo jo 40 
metų amžiaus. Tačiau 
akademinio pasiruošimo 
žmogus, kuriuo papras
tai būna gimnazijos mo
kytojas ir universiteto 
profesorius, baigia teo

dvasininkai, ra- re,

retiškai pasiruošti tik 
maždaug 25 metų būda
mas, per sekančius maž
daug 3 metus pasiruošia 
praktiškai, per tolimes
nius maždaug 5 metus 
jis įgauna patyrimą aka
deminėj profesijoj ir po 
to jis vis dar turi joj 
augti ir tobulėti. Žy
miausieji auklėtojai, fi
losofai,
šytojai, poetai, žurna
listai, gydytojai, atra
dėjai fizikai ir chemi
kai, kūrėjai teisėjai, ad
vokatai ir valstybininkai 
bei socialiniai vadovai 
ir t.t. jų kūrybinio dar
bingumo aukštumoj bū
davo senesni negu 40me
tų žmonės. Pasidarius 
pilnai darbingu, negali
ma tuo pat laiku pradėti 
silpnėti, nes silpnėjan
čio asmens niekas nebe
laikytų darbe dar ištisus 
25 metus nuo jo silpnė
jimo pradžios tariamai 
40 metų sulaukus iki jo 
normalaus priverstinio 
išėjimo pensijon jam su
kakus 65 metus amžiaus. 
Jei turime reikalo su dar
bingumo silpnėjimu, tai 
ieškokime jo priežasčių 
ne vi en ti k bi ologini ame 
jo 40 metų amžiaus veiks - 
nyje, bet labiausiai gal 
dvasiniame jo menka- 
vertystės, sulėkštėjimo, 
ar apsileidimo veiksny
je, jo charakterio ypaty
bėse, arba jo fiziniame 
ar psichiniame liguistu
me.

Toliau sakoma, kad 
jaunas mokytojas darąs 
įspūdį mokiniui. Tat iš 
paviršiaus gali būti tie^ 
s a tam tikromis sąlygo
mis. Bet be šio materia
linio amžiaus veiksnio 
turime dar dvasinį es
minio turinio mastą, ku
rio reikšmė yra giles
nės ir pastovesnė. Pa
tarlė sako, kad iš rūbų 
gauname įspūdį apie žmo
gų, bet iš jo proto susi
darome išvadą apie jo 
vertę. Įtaka susidaro iš 
atitinkamo dvasinio šal
tinio, bet ne iš želiančios 
ar pražilusios barzdos. 
Lietuvybės auklėjimas 
turi remtis esminiu dva
siniu turiniu bet ne jau
natviška išvaizda. Jauni
mas, kuris dar nepažįsta 
tikro auklėjimo pagrin
dų, turi būti pedagogiš
kai brandinamas.

Martynas Kavolis

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos iškilmingas 
banketas-balius, puošniame 
Roosevelt viešbutyje, Madi
son Avė. ir 45 St., New Yor
ke įvyks gegužės 31 d., 8 v. 
v. Prašoma registruotis pas 
dail. J. Bagdoną telefonu 
441-2374 ij- pas Petrą Pa- 
procką MI 7-9070.

AR MES TURIME TYLĖTI KAI 
ŽUVUSIEJI TYLI? Vi. Ramojus

Tai sakinys, gal tiks
liausiai nusakąs prasmę 
akademijos, kurią gegu
žės 11 d. Jaunimo Cent- 

Chicagoje suruošė 
buvę politiniai kaliniai 
ir jų artimieji pagerbti 
tiems, kurie žuvo bol
ševikų ir nacių kacetuo- 
se. Akademijai data pasi
rinkta ta prasme, kad 
prieš 25 m. nacių kon
centracijos stovyklose, 
ypač Stutthofe, vyko pa
čios žiauriausios žudy
nės. Netolimoji istorija 
paliudija, kad nacių vyk
dytas žudynes su nema
žesniu įniršimu tęsė Sta
lino diktatūra, su sumuš
tų nacių pasitraukimu 
sugrįžusi vėl į Lietuvą. 
Tad buv. politinių kali
nių minėjimas virto ne 
tik antinacine, bet ir an
tikomunistine manifesta
cija, nes ne vienu atve
ju pastarieji sunaikino 
ir tuos, kurie sėdėjo na
cių kacetuose. Tai liu
dija Kap. J. Noreikos ir 
kitų pavyzdžiai.

Žuvusiems bolševi
kų ir nacių kacetuose pa
gerbti šventė pradėta po
pietinėmis pamaldomis 
jėzuitų koplyčioje, ku
rias atlaikė buvęs Solov- 
kų kalinys, vėliau su 
vysk. Matulioniu ir ki
tais kunigais į Lieuvą 
grąžintas kun. K. Jur
šėnas. Akademijoje du 
pagrindiniai kalbėtojai 
buvo buv. Stutthofo ka- 
ceto kaliniai — kun. 
prof. St. Yla ir prof. M. 
Mackevičius. Prof. M. 
Mackevičius labiau ryš
kino naciškojo ir komu
nistiškojo genocido 
skriaudą Europai ir Lie
tuvai, o prof. kun. St. 
Yla paskaitoje "Žuvu
sieji kalba į mus", iš gi' 
liosios istorijos į mūsų 
gyvenamuosius laikus at
vingiavęs ir lygindamas 
įvairius istorijos laiko
tarpius, kur plačiai buvo 
iškelta heroizmo pras
mė ir įvairių laikotarpių 
lietuvių aukos už tautos 
teises, priėjo išvados, 
kad lietuviai paskutinių 
metų bėgyje perėjo į re
zervacijos (išlikimo) lai
kotarpį ir kad šia pras
me jie yra Europos meis
teriai. Tokioje proble
minėje kryžkelėj ką pa
sakytų tie, kuriuos šian
dien minime, jis prašė 
kiekvieno pamastyti ei
nant prie paminklo žu
vusiems už Lietuvos 
laisvę.

Ir vienas ir kitas kal
bėtojas pagarbiai akcen
tavo partizanų žygius po
kario dešimtmetyje. 
Prof. Mackevičius tuos 
Lietuvos partizanus, ku
rie žuvo kovos lauke, 
įrikiavo į žuvusių už lais-' 
vę karių eiles, o tuos, ku
rie NKVD nukankino — į 
mūsų tautos nesibaigian
čius kankinius.

Pats žuvusiųjų prisi
minimas buvo įspūdin
gas. Jau prieš praside
dant akademijai į sceną, 
kurios fone švietė Stutt
hofo kacetininko prof. 
Balio Sruogos kalinio la- 
pas, mergaitės atnešė 
vainiką ir padėjo prie 
trispalvės vėliavbs . ir 
degančių žvakių, proce
siją pianino muzika pa
lydint Myk. Drungai.Čia 
pat poetė Ada Karvelytė 
perskaitė žuvusiems 
skirtą savo eilėraštį. 
Abiems profesoriams 

— buv. Stutthofo kaceti- 
ninkams — kalbant, sce
noje vis keitėsi įvairūs 
Stutthofo kaceto ir bol
ševikų vykdytų žudynių 
autentiški paveikslai, 
aparatų pagalba padidin
ti tiek, kad užėmė visą 
scenos gilumą.

Meninę programą, pa
vadintą "Epitafija Dievų 
miške", paruostą D. Ve
ličkos, simbolinėje žva. 
kių šviesoje atliko Pe
dagoginio instituto stu
dentai: Liucius Alens- 
kas, Lidija Jadviršytėir 
Algis Jasaitis. Šiam mon
tažui panaudota B. Sruo
gos ir kun. St. Ylos ka- 
cetinė kūryba. Džiugu, 
kad Pedagoginis institu
tas į tokių programų pa. 
ruošimą ir atlikimą eina 
pilnu akademiniu rimtu
mu. Bet kiek liūdniau, 
kad jaunesnėse institu
to klausytojų eilėse jau

ŠIS BEI TAS
• Vatikanas iš šventųjų litanijos išmetė eilę vardų: Jurgis, Bar

bora, Zuzana, Uršulė, Teklė ir kt. Toks laikmetis, kad daug autori
tetų griūna, daug tradicijų nyksta. Tą laikų kitimo vyksmą reikia 
priimti ne su nusivylimu, bet — su prasmingom išvadom ateičiai. 
Šiuo atveju mes praregime, kad svetimų formų šventenybės nebū
tinai yra tvirtesnės ar aukštesnės. Tebus mums paskata bent nuo 
dabar savo naujos kartos atžalas krikštyti vien savais lietuviškais 
vardais: tieji niekada neišeis iš vertės! Tebus ypač brangūs ir 
mieli savo skambesio žodžiai, turiniu ar istorija reikšmingi — 
Mindaugas, Vytautas, Birutė, Gražina, Eglė, Rimantas...

• Akiračiai, dar apynaujis laikraštis — buvo sukėlęs vilčių: 
gal bus tikrai kas naujesnio, gal čia pasireikš mūsų intelektualų 
jaunoji karta, gal pagyvės tautinės kultūros pažanga, gal laisvės 
šauksmas dėl okupuotos Lietuvos paplis po pasaulį geresniu bal
su etc.

Tos viltys kol kas dar nesipildo (nors nėra išgesintos). Kar
tais rodosi -- dar tik pamatams akmenys skaldomi. Bet vis viena 
laukiame kas kartas vis tobulesnio žingsnio.

• Antraštėj Akiračiai skelbiasi — atviro žodžio mėnraščiu! 
Bet išeina atbulai: joks kitas mūsų laikraštis neturi tiek nepasi
rašytų (arba tik slaptom raidėm, slapyvardžiais) straipsnių. Ko
dėl bijoma? Drąsos stoka? O skaitytojai dažnai norėtų žinoti, kas 
yra autorius to ar kito straipsnio, t.y. tos geros minties, gilaus 
galvojimo, taiklios išvados. Yra ir silpnesnių gabalų -- tai irgi na
tūralu.

Tikintis jaunosios ar bent vidurinės kartos, randame, deja 
(pvz. nr. 3) vis tą patį senimą: V. Rastenis, L, Dambriūnas, V. 
Trumpa, H. Žemelis. Na, A. Antanaitis ir A. Kučys gal kiek jau
nesni. Bet tai vis nėra ta naujoji mūsų inteligentija kuriai priklau
sytų — naujas žodis! Pvz. A. Gurecko str. yra ir nuosavos temos 
ir prasmingai dėstomas, nors kiek ir kraštutiniškai. Lauktina, kad 
jaunųjų intelektualų įtraukimas į Akiračius būtų gyvesnis.

• Įdėtas tame nr. 3 JAV LB Tarybos 7-nių narių raštas dėl 
nepasitikėjimo centro valdyba. Ir čia pat "išaiškinami" (gana 
grubiu būdu) tie 7 asmenys: jų profesija, ideologija,polinkiai, veik
los darbai, kuo jie pasitiki ar kieno klauso, kas kuriam nesisekė ar 
kuris ką prarado, kur pretendavo ir tt. Taip čia net patriotizmas 
tampa "ekstremistinis", tautininkai konservatyvūs arba vidurio, 
net — katalikiški tautininkai. Apie pora pasakyta, kad "necenzuoti" 
(nors ir kiti nevisi turi cenzus ant popierio).

Šie grubūs "spyriai" į LB Tarybos asmenis -- gadina Akira
čių veidą. Reiktų iš tokio nesubrendėliško elgesio išaugti. Iš viso 
jei "egzaminuoti" asmenis, tai -- vertėjo greičiau tuos, kuriems 
reiškiamas neapsitikėjimas. Be to, ką šiandien reiškia koks nors 
praeity turėtas ar neturėtas cenzas, jei toj srity jau virš 25 metų 
nebedirbama? Tad čia vien perdaug aiški asmeniška priekabė, dau
giau nieko. Žurnalistų cenzuotų mes beveik visai neturėjome (nuo 
Basanavičiaus, Kudirkos, Vaižganto). Betgi mūsų spauda visuo
met buvo stipri ir visuomeniškai reikšminga, o ir nežemo lygio. 
Bet visuomenės darbuose, kaip ir LB, nereikia kitokio cenzo kaip 
-- konkretus viešos veiklos darbas. Pvz. redaktorių ir jų bendra
darbių vertę sveriame iš paties laikraščio: įdomus, turiningas, 
teisingos žinios, sklandi kalba — ar ne?

Taip ir LB veikėjai: jų darbai yra prieš mūsų akis!

• Tuo atžvilgiu pvz. T. Blinstrubo cenzas yra pavydėtinai 
aukštas: ilgalaikis tautinės kultūros organizatorius ir puoselėto
jas; judriai veiklus daugely sričių; taikus -- verčiau nusileidžiąs 
ar pasitraukiąs, o ne savanaudiškom ambicijom ginčus keliąs, kaip 
kai kurie kiti LB asmenys (šiems ir tas kolektyvus nepasitikėjimas 
reikšta!); nuosaikus tolerantas, kas itin brangintina org-jų vadovy
bėse. T. Blinstrubas aukštesnes visuomenės vietas pelno darbu ir 
sugebėjimais, o ne jėgos ar drumstų kombinacijų keliu (kaip jo opo
nentai). Ir jo asmens bei darbų cenzo todėl gali pavydėti daugelis 
LB bei mūsų spaudos žmonių.

Panašiai ir velionis J. Bačiūnas — ne popierinį, bet tikrą aukš
čiausią cenzą buvo nusipelnęs visuomenėje vien savo grynais dar
bais ir asmenybės kilnumu.

Ir J. Jasaitis turi jau nemenką cenzą mūsų visuomenėje (kaip 
Akiračiai nemato?). Jis ilgoką laiką vadovavo LB uoliai ir ištver
mingai -- ir jo laikais, dėl jo kultūringo būdo, neiškilo tokių ne
sveikų vočių LB org-je, kokios kaip tik dabar ėmė žaloti LB orga
nizmą, kitam asmeniui vadaujant. Ir jei kas nevisada laimėjo kurį 
postą, jei turėjo atsitraukti, tai gal kaip tik — dorybė: nebuvo įžū
lus valdžios grobėjas (o tokių jau turime!) nekopė per kitų galvas, 
elgėsi nuosaikiai ir kultūringai.

Taigi, į visuomenės reikalus (ir jų darbininkus) žvelgtina rim
tai, o ne siauru, asmenišku "humoru". Ir išmoktina skirti veržlius 
valdžios troškėjus nuo nuoširdžių mūsų tautinio organizuotumo pa
laikytojų. Skirpstas

l
nebematyti tokių talentų 
kaip V. Ruibytė, A. Ve- 
ličkaitė ir eilė kitų kurie 
seniau dalyvaudavo Insti
tuto programose. *

Šventė užbaigta vi
siems akademijos daly
viams ir svečiams pro
cesijoje nuėjus prie 
žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo, čia jų 
prisiminimui padėjus 
vainiką ir sugiedojus Ma
rija Marija bei Lietuvos 
himną. Pirmosiose pro
cesijos eilėse matėsi 
Lietuvos gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis,vysk. 
V. Brizgys, LB C V pirm, 
inž. Br. Nainys, buvę na
cių ir bolševikų kacetų 
ar kalėjimų kaliniai ir 
gausus būrys įvairaus 
amžiaus ir profesijų lie-- 
tuvių. Pati šventė savo 
turiniu ir nuotaika, ro
dos, neatlaidžiai karto-

(Nukelta į 4 psl.)
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ciją Sovietų Sąjunga yra 
tarytum idealinė valstybė, 
kur upėmis teka pienas, o 
krantai patepti medum. Ten 
ir tautiniai klausimai esą 
pavyzdingai išspręsti. Tai 
sovietų propagandoje nuo
lat kartoja ii’ įkyriai. Kai 
prieš kelerius metus Kosy
ginas lankėsi , Paryžiuje 
jam buvo pastatytas klausi
mas apie Sov. Sąjungos at
skirų tautų teises. Kosygi
nas, atsakė, kad Sov. Są
jungoje tautybių klausimas 
esąs "pavyzdingai” išspręs
tas. Bet buvę spaudos kon
ferencijoje vienos tautybės 
laikraštininkai ėmė Kosygi
ną toliau klausinėti ir pa
statė visą eilę klausimų apie 
žydų tautybės žmonių būk
lę Sovietijoje. Kosyginas il
gai aiškinosi, bet jo atsa
kymai toli gražu dalyvių 
nepatenkino.

Kas yra labiau įsigilinęs 
į Sovietų Sąjungos valstybi
nės santvarkos esmę, tuo
jau netruks pastebėti, kad 
esama gilios prarajos tarp 
teorijos ir praktikos, tarp 
propagandos ii’ gyvenimo 
tikrovės. Vienas šveicarų 
korespondentas, keliais at
vejais lankęsis S. Sąjungo
je ir gerai pažinęs jos gy
venimą, nė kiek nedvejoda
mas priėjo išvadą, kad S. 
Sąjungos valstybės federa
linė struktūra tėra papras
ta fikcija, tėra fasadas, už 
kurios slypi griežtai centra
lizuota valstybės struktūra. 
Aš pats dar 1945 m. paskel
biau Šveicarijos sostinės 
svarbiausiame dienraštyje 
”Der Bund” straipsnį, ku
riame išvedžiau, pasiremda
mas šaltinių studijomis, kad 
Šveicarijoje pats žemiau
sias vietinės savivaldos vie
netas (mūsiškai paėmus

AR MES TURIME 
TYLĖTI...

(Atkelta iš 3 psl.) 
jo: ar mes turime tylė
ti kai žuvusieji tyli? Ar 
mus to neskatina sun
kius kryžiaus kelius per
ėjusių išsklaidytos žydų 
tautos pavyzdžiai ir t.t.

Čia pat klasėje buvo 
paruošta ir kacetųparo
dėlė — įvadas įbūsimą- 
ją didžiąją genocido pa
rodą. Šalia kacetų nuo
traukų, šalia tyolševikų 
suruoštų lietuvių žudy
nių autentiškų nuotraukų 
kurios yra gerokai padi
dintos ir paruoštos paro
dai, matėm ir nemažai 
relikvijų iš Stutthofo ir 
kitų nacių kacetų. Čia bu
vo prof. B. Sruogos laiš
kai iš Stutthofo, kun. Alf. 
Lipniūno kaklaraištis, 
adv. Petro Karpio rožan
čius ir vieno iš Stuttho
fo evakuojamo ir pake
liui sargybinių nušauto 
lietuvio kacetininko ka- 
cetiniai drabužiai su nu
meriu ir kraujo dėmė
mis, kuriuos kaip relik
viją išnešė į Vakarus 
prof. kun. St. Yla.

Kai žmonės susikaupę 
žiūrėjo į relikvijas irpar 
veikslus, visų mintys 
skrido į praėjusią baisią 
epochą, kuri iš lietuviu 
tautos pareikalavo tiek 
kankinių. Tad tikime, 
kad ir dabar sveikoji tau
tos dalis tėvynėje, prof. 
St. Ylos žodžiais, pasu
kusi į rezervacijos lai
kotarpį, neužmiršta tų, 
kurie savo gyvybes au
kodami tikėjo, kad Lie
tuvai turi būti lemta tik 
laisvai gyventi ir laisvai 
pasirinkti savo tolimes
nę ateitį.

DR. A. GERUTIS

valsčius) turi daugiau 
sprendžiamosios ir vykdo
mosios valdžios teisių, ne 
kaip Sovietų Sąjungos fe
deralinė respublika, t. y. vie
netas, kuris betarpiai suda
ro pačią S. Sąjungą. Ir mū
sų tėvynė Lietuva pagal so
vietų konstitucinės teisės 
raidę yra federalinė valsty
bė, kuri naudojantis lygio
mis teisėmis su kitomis 14 
respublikomis, įeinančioms 
į S. Sąjungos sudėtį. Gyve
nimo tikrovė yra betgi to
kia, kad visos 14 respubli
kų yra vienodai beteisės. 
Jeigu kuri respublika nau
dojasi teisėmis ir privilegi
jomis, tai ta respublika va
dinasi Rusijos federalinė 
respublika. Kaip ir kitose 
sovietinės realybės apraiš
kose, taip ir sovietiniame 
federalizme pasireiškia, ar
čiau reikalą patyrinėjus, 
melas tarp tikrovės ir teo
rijos.

Pav., visose sovietų kon
stitucijose įterptas straips
nis, kad, esą, kiekvienai fe- 
deralinei respublikai palie
kama teisė "laisvai” išeiti 
iš Sov. Sąjungos sudėties. 
Toji tariamoji "laisvė” yra 
tiek pat verta, kaip ii' kon
stitucinė deklaracija, kad 
Lietuva "laisvai” įstojusi į 
Sov. Sąjungą. Tomis taria
momis "laisvėmis", grei
čiausia, netiki nė pats ak
liausias komunizmo pasekė
jas.

Aš neketinu šioje vietoje 
skaityti traktato apie so
vietinę konstitucinę teisę, 
apie prieštaravimus tarp 
tos teisės teorijos ir prakti
kos, apie sovietinės teisės 
propagandinius siekius ir 
tikrovės, kuri neabejojamai 
parodo sovietinių nuostatų 
melagingumą. Aš pirmoje 
eilėje norėjau dar kartą pa
brėžti rusiškumo dominaci- 
ją ir rusifikaciją, kuri sis
temingai varoma Lietuvoje 
(bet ir kituose nerusiškuo- 
se kraštuose) ir kuri graso 
pačiai lietuvių tautos gyvy
bei. Man kaipo gyvenan
čiam Šveicarijoje, kur su
gyvena kelios tautybės ir 
kur kalbama keliomis kal
bomis, gal daugiau nekaip 
kam kitam atsiranda kom
petencija iškelti sovietinio 
federalizmo nejaukią tikro
vę. Rusifikacijos problema 
esu susidomėjęs gana se
niai, seku jos pasireiškimus, 
renku ta tema medžiagą, 
esu paskelbęs kelis raštus. 
Jeigu nesukliudys nenugali
mos kliūtys, ketinu paskelb
ti ta tema net ilgėlesnį dar
bą, nes laikau, kad rusifika
cija yra pats didysis pavo
jus mūsų tautos egzistenci
jai.

Su pasitenkinimu konsta
tavau, kad Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to valdyba ne per seniausiai 
svarstė Lietuvos rusinimo 
problemą. Prof. Jonui Puzi- 
nui, kuris bendradarbiavo 
ir veikale "Lithuania”, kurį 
man teko redaguoti, paves
ta paskelbti specialinį rin
kinį, kuriame būtų aprašy
tos visos rusinimo apraiš
kos Lietuvoje. Neabejoju, 
kad prof. Puzinas tą užda
vinį gerai atliks.

Aš pats betgi susidariau 
įspūdį, kad tiek mūsų vi
suomenė, tiek viešoji opini
ja, tiek pagaliau mūsų va
dovaujančios i n s t itucijos 
bei organizacijos ilgą laiką 
per mažai, mano įsitikini- 
nlu, kreipė dėmesio į rusi
fikaciją, vykdomą okupuo
toje Lietuvoje. Anglų kalba 
LNF išleistame veikale, ku
rio redakcija buvo baigta 
jau prieš daugiau kaip vie
nerius metus, rusifikacijai 
pašvenčiau gana daug vie
tos. Ten išnagrinėjau rusi
fikacijos formas ir nuro

šimtmečio pradžioje ne vien 
tiktai tiesioginės kolonizaci
jos poveikyje, bet ir dėl 
daugelio kitų priežasčių, 
ties kuriomis mes šioje vie
toje negalime sustoti, Ma
žoji Lietuva jau buvo tiek 
suvokietinta, jog kai po pir
mojo pasaulinio karo atsi
rado proga apsijungti 
abiems lietuvių tautos da
lims, tai ano meto alijantai, 
kurie savaime mums nebu
vo priešingi, ryžosi atskirti 
nuo Mažosios Lietuvos tik
tai menką dalelytę, būtent, 
Klaipėdos kraštą. Likusis 
Mažosios Lietuvos plotas, 
alijantų nuomone, buvęs jau 
taip suvokietintas, jog bū
tų, anot jų, nepateisinama 
jį atskirti nuo Prūsijos. Pa
prastai įprasta kaltinti len
kus, esą jie savo intrigo
mis sukliudę didesnio Ma
žosios Lietuvos ploto atsky
rimą nuo Vokietijos, šiuo 
atveju istorinės tiesos var
dan tenka konstatuoti, kad 
lenkai dėl to buvo nieko dė- 

■ ti. Priešingai, jie lietuvių 
pretenzijas į Mažąją Lietu
vą palaikė, tiesa, tikėdamie
si unijos saitais susaistyti 
su Lenkija visą Lietuvą, 
taigi ir Mažąją ir Didžiąją 
Lietuvą.

Kokia klaiki tikrovė pa
sidarė šių dienų Mažojoje 
Lietuvoje! Vietinių gyven
tojų — ar tai senųjų kraš
to gyventojų, ar tai atkel
dintųjų kolonistų palikuo
nių Mažojoje Lietuvoje, iš 
viso kaip ir nebeliko ir jų 
vieton apgyvendinti rusai. 
Net ir šimtmečiais buvę lie
tuviškieji vietovių, upių, 
ežerų ir kitoki pavadinimai 
nustelbti ir jų vieton įves
dinti rusiškieji vardai. Pats 
kraštas paverstas net ne S. 
Sąjungos, o Rusijos dalimi. 
Atitinkamoje vakarų pa
saulio literatūroje reiškia
ma nusistebėjimo, kad 
Maskva atsilaikė prieš pa
gundą sukurti iš Rytprūsių 
naują vokiškųjų žemių ko
munistinę "pavyzdinę” val
stybę ir tuo patraukti vo
kiečius savo pusėn. Ne, pa
prastas rusiškasis imperia
lizmas nulėmė ir Rytprū
siai buvo priskirti Rusijai.

Man neseniai pateko į 
rankas keli sovietiniai lei
diniai, vaizduojantieji vad. 
K a 1 i n ingradskaja Oblast, 
taigi, Mažosios Lietuvos ry
tinė ir šiaurinė dalis. Nė 
vienam tų rusų kalba išleis
tame dideliais tiražais lei
dinyje nė vienu žodžiu ne
užsiminta, kad ten gyventa 
prūsų ir lietuviškųjų gimi
nių. Kraštas buvęs užka
riautas iš nacių, kurie buvę 
nubausti už savo agresin
gus užsimoj imus ...

Taigi, aneksavus Rusijai 
Karaliaučiaus kraštą, Lie
tuvos užnugaryje dirbtinai 
sukurta rusų gyvenama te
ritorija ir Lietuva atsidūrė 
tarytum rusiškose ir kitų 
slavų žnyplėse. Aš jau ne
kalbu apie tai, kad šia ru
siškąją aneksija Lietuva 
atskirta nuo vakarų, nuo 
vakarų kultūros.

Negana to. šalia Vilniaus 
miesto, Klaipėda, kurioje 
prieš sovietų okupaciją iš 
viso nebuvo rusų, yra, at
rodo, daugiausia surusinta. 
Tad lietuvių tautą ir iš va

džiau į pavojus, kuriuos ji 
sudaro. Savaime man susi
daro įspūdis, kad mes trem
tyje daugiau rašėme apie 
komunizmo kaipo ūkinės ir 
socialinės doktrinos, bet 
mažiau apie rusifikacijos 
pavojų, kas- savaime vargu 
ar tikslu ir teisinga. Man 
besvarstant esamą padėtį 
kai kada net kildavo klausi
mas, į kurį ne taip jau leng
va duoti atsakymą, kas 
mums sudaro didesnį pavo
jų: komunizmas ar rusiš
kumas? Abu labai, mums 
nepriimtini, su kuriais rei
kia visomis prieinamomis 
priemonėmis kovoti. Bet 
grynai akademinėje plot
mėje nekartą, betariant, 
garsiai pagalvodavau: reži
mai ateina ii’ praeina; pra
eis ir maskvinis bolševiz
mas, o į mūsų tėvynę atkel
dintuosius rusus nebus, 
greičiausia, taip lengva iš
gyvendinti net ir tuo atve
ju, kai komunistinis reži
mas pranyks. Antra vertus, 
man visiškai aišku, kad ru
siškumas ir komunizmas 
yra tiktai to paties blogio 
skirtingi aspektai, sudarą 
tą patį vienetą. Carų vieš
patavimo laikais irgi buvo 
varoma rusifikacija, bet 
anuo metu valstybė net pa
čiais reakcingiausiais lai
kais toli gražu nebuvo taip 
visagalė, nebuvo — dabar 
pasakytume — tokia tota
litarinė, ji nebuvo taip pa
vergusi žmogaus asmeny
bės, ji atskiram individui 
daugelyje sričių buvo pali
kusi laisvą valią, jog rusifi
kacija carų laikais pasiliko 
nepalyginamai mažiau veik
sminga, nekaip dabartinio 
maskvinio viešpatavimo ga
dynėje, t. y. laikais, kuriuos 
kiniečių komunistiniai var
žovai gana taikiai apibūdi
na kaipo raudonųjų carų 
viešpatavimo laikus. Per su- 
viršum 100 metų rusinimas 
neįgavo tokių grėsmingų 
formų kaip per 25 pasta
ruosius metus.

Vadinkime daiktus savo 
vardais: Lietuva yra pa
versta Rusijos kolonija, Lie
tuva yra patekusi Rusijos 
k o 1 onialinėn priklausomy
bėm Kolonializmo sąvoka 
turi įvairius aspektus. Ank
sčiau kolonizacija reikšda
vosi tuo, kad į tam tikrą 
teritoriją buvo atkeldinami 
ir įkurdinami nauji gyven
tojai. Tokią kolonizaciją ca
rų laikais vykdė rusų admi
nistracija, keldindama Lie
tuvon rusus, kuriuos mūsų 
žmonės paprastai vadinda
vo burliokais. Per 100 metų 
Lietuva buvo tokių burlio
kų priteršta, bet būtų per
dėta, jeigu mūsų dabartinė
mis akimis žiūrint teigtu
me, kad rusų kolonistai 
anais laikais sudarė mirti
ną pavojų Lietuvai. Kas ki
ta buvo Prūsų Lietuvoje, 
kur po didžiojo maro buvo 
prisodinta kolonistų, dau
giausia germaniškos kilmės 
žmonių. Jau iš Kristijono 
Donelaičio "Metų” patiria
me, kokie buvo jau anais 
laikais tokio kolonizavimo 
padariniai. 19-to šimtmečio 
pabaigoje ir ypač 20-tojo

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ 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.

karų (t. y. iš Karaliau
čiaus) ii’ iš rytų (smarkiai 
rusinamo Vilniaus miesto) 
spaudžia dvigubos rusiškos 
replės.

Bet ne vien Lietuva prie
varta rusinama. Latvijai ir 
Estijai gresia iš visų Balti
jos valstybių gal net dides
nis rusinimo pavojus kaip 
Lietuvai, nes ten miestai 
dar smarkiau surusinti ne
gu Lietuvoje. Maskvos vieš
pačiai yra pasimokę iš pra
eities. Carų laikais prieš ki
tataučius buvo leidžiami 
specialūs diskriminacin i a i 
įstatymai. Dabartinėje Sov. 
Sąjungoje viešai skelbiama 
apie tautų lygybę ir man 
nežinomas nė vienas viešas 
potvarkis, kuris būtų nu
kreiptas prieš nerusiškas 
tautas. Bet nerusiškų tau
tų atžvilgiu varoma beato- 
dairinė diskriminacija, ku
riai direktyvas duoda ko
munistų partijos ir sovieti
nės vyriausybės vadovybė.

Kaip ironija skamba kon
statavimas, kad kom. par
tija, skelbianti internacio
nalizmą, vadovaujasi ir vyk
do pikčiausią rusiškojo na
cionalizmo politiką. Sov. Są
jungoje yra buvę šimtai by
lų prieš nerusiškųjų tautų 
nacionalistus, prieš taria
mus nukrypimus nuo gene
ralinės linijos, bet man ne
žinoma nė viena byla, ku
ria būtų buvę pakaltinti ru
siškieji nacionalistai už jų 
šovinizmą. Iš visų kaimyni
nių valstybių, tiek tiesiogiai 
paglemžtų, kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija, tiek iš sa
vo satelitų, kaip Lenkija, 
Rumunija, Čekoslovakija ir 
Rytų Vokietija, Sov. Sąjun
ga pasigriebė po gerą jų te
ritorijos gabalą ir prijungė 
arba prie Rusijos tiesiogi
niu arba kitokiu būdu jas 
pasisavino. Bloga būti Sov. 
Rusijos priešu, ką patyrė, 
pav., Suomija, ir kurios Ru
sija aneksavo didžiulius plo
tus, bloga būti ir Rusijos 
bičiuliu kaip pav. Čekoslo
vakija, iš kurios Maskva 
atrėžė nemažus plotus ir 
prijungė juos prie Ukrai
nos. Maskva pasisavino plo
tus iš Lenkijos, Maskva pa
neigė jos pačios pasirašytą 
taikos sutartį su Lietuva, 
prirėždama jai tik Vilniaus 
krašto dalį. Taip pat Latvi
joje ir Estijoje buvo su pa
didinamu stiklu surasti pa
sieniuos tariamai rusų gy

venamos teritorijos ir es
tams teko atsisveikinti su 
Pečioros kraštu, o latviams 
su dalimi Latgalijos. Paga
liau rumunai neteko Besa

rabijos ii- iš šio krašto su
daryta fiktyvinė Moldavijos 
respublika, kuri, turimomis 
žiniomis, sparčiai rusinama.

Aš lengvai įsivaizduoju, 
kad ypač kai kurie svetim
šaliai, kurie reiškia atvirų 
simpatijų mūsų kovai už 
laisvę ir kurie mūsų išsilais
vinimo pastangas vienaip 
ai' kitaip remią, ne visais 
atvejais supras, kai savo 
kovą nukreipsime pirmoje 
eilėje prieš rusiškumą. Man 
yra žinoma tam tikras mi
tas, kuris yra sukurtas kai 
kurių žmonių akyse apie ru
sų muziką, rusų teatrą, ru
sų baletą ir t.t. Ir aš pažįs
tu, pav., rusų literatūrą ir 
pripažįstu jos vertę. Bet iš 
to nieku būdu neseka, kad 
jeigu rusai turi Tolstojų ar
ba Dostojevskį, turėčiau ra
miai žiūrėti, kaip rusinama 
mūsų tauta. Kovoje prieš 
rusiškumą turime ieškoti 
sąjungininkų visur ten, kur 
tik galime jų rasti. Pirmoje 
eilėje sudarykime bendrą 
frontą su tomis nerusiško- 
mis tautomis, kurioms taip 
pat gresia, rusiškasis impe
rializmas. Turime Paverg
tųjų Tautų instituciją. Bet 
reikėtų tą frontą praplėsti 
ir ieškoti talkos ir su kito
mis tautomis, kurios yra 
pavergtos Sov. Sąjungos.

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

Vyriški šveicariški HY MO- 
SER 18 karatų aukso, 25 akme
nų, automatiški, kalendorius, 
incabloe laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduodami 
labai žemomis kainomis su ga
rantija. Dėl katalogų ir kitų 
informacijų rašyti:
S. V. STARAS — IMPORTER,

23 Mendon St., 
Worcester, Mass. 01604

HELP WANTED MALĖ

Electrician
Wanted Electrician and Repairman. 
Steady employment. Fringe benefits. 
Good vvorking conditions.

Apply in person

Sharon Steel Corp.
7951 Maple Avė. Dearborn, Mich.

(34-40)
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ASMENINĖS GAIRĖS ŠEIMOS

METŲ PROGA ALGIRDAS BUDRECKIS

Mūsų spaudoje mirgėte mir
ga atsišaukimai ir teoretiniai 
straipsniai, paskirti šeimos ir 
švietimo metams. Kažkodėl dau
gelis tų straipsnių yra tik dek- 
laratyvinio pobūdžio rašiniai. 
Pasigendama konkretybių ten, 
kur jos ypatingai reikalingos. 
Pasigendama pasisakymų šei
mos problematika.

Mes visi nujaučiame, kad miš
rios vedybos, nutautėjimas, 
abejingumas lietuvių visuome
nės atžvilgiu ir generacijų ne
susikalbėjimas turi šaknis šei
mos gyvenime. Kad šeima yra 
tautos pagrindinis vienetas, mes 
puikiai suprantame. Nors ir ne
norime viešai pripažinti fakto, 
kad lietuvių jaunuolių tarpe at
siranda narkomanija, nenoras 
studijuoti ir net subtili antipati
ja lietuviškom vertybėm. Paty
lomis pastebime, kad tų nege
rovių priežastys glūdi pačioje 
šeimoje, šeimos narių savitar
pio santykių pakrikime.

Dar blogiau, matome, kad 
jaunose šeimose viskas nėra 
tvarkoje. Dažnai jauni tėvai, at
metę savų tėvų patirtį dėl vie
nos ar kitos priežasties, neran
da naujų gyvensenos gairių. Au
ga naujoji lietuvių karta. I ją 
veikia kintanti aplinka. Ta ge
neracija dar galima nuvesti Į 
gerą kelią.

Nors visuomenė daugel atve
jų gali ateiti į pagalbą, tačiau 
gyvenimas rodo, kad išganymas 
ateina tik ten, kur pati šeima 
pripažįsta savo atsakomybę ir 
prievolę tapti mūsų lietuviškos 
visuomenės pagrindiniu viene
tu.

Tėvai ir vaikai turi savas pa
reigas, kurių teisingas vykdy
mas atneša šeimai darnos ir 
savitarpio sugyvenimo. Kiekvie
nas šeimos narys galėtų ir tu
rėtų prisidėti prie šeimos kles
tėjimo. Štai keletas gyvenimiš
kų pastabų,

VIENAS KITĄ ĮVERTINKITE. 
Yra mokslinių studijų apie ve
dusias poras, kurios įrodo, kad 
juo ilgiau žmonės vedę, "juo ma
žiau teigiamų savybių mato gy
venimo drauge”. Gal ciniška iš
vada. Tačiau būtų galima iš
vengti šito polinkio.

1. Dažnai tarkitės, pasidalinki
te mintimis atvirai ir simpatin
gai. Žiūrėkite viens į kitą, kaip 
į žmogų, ne tik kaip į "tėvą ar 
motiną".

2. Atkreipkite daugiau dėme
sio J gyvenimo draugo stiprybes, 
ne į silpnybes. Stiprybes paska
tinkite.

3. Mandagiai ir kantriai pri
imkite kritiką. Dažnai išsisky
rę skundžiasi, girdi, maniau, 
kad irzlumai mano vedybiniame 
gyvenime buvo nepakenčiami, 
bet pasirodo, kad pats gyveni
mas be tų erzelių pasidaro sun
kesnis.

4. Vedybos visam amžiui, nes 
trunka taip ilgai apsiprasti ir 
priprasti prie "dalininko". Vai
kai pastebi, ar tėvai rimtai žiū
ri Į savo paskirtį ir atatinkamai 
reaguoja.

SUPRASKITE TALKOS REIKŠ
MĘ. "Talka” yra draugų bend
ras darbas, kuris subordinuoja 
asmeniškumą, siekiant visu
mos labo. Nors tėvas ir moti
na privalo padaryti skirtingą 
Įnašą į šeimos gyvenimą, tik 
talkos keliu galima darniai at
likti savo šeimos užduotį. Pa
sidalindami bendrą siekį, pa
brėždami savo darbuose nesa
vanaudiškumą, norą palengvin
ti naštą, supratingumą ir bend
radarbiavimą, tėvai gali pamo
kyti vaikus, kad savitarpinė pa • 
galba yra šeimos gerovės rams
tis.

PASKATINKITE, O NE 
DRAUSKITE. Vaikai, kurių tė
vai juos paskatina, o nesuvaržo 
perdėtais draudimais, greičiau 
subręsta ir išsilavina. Konstruk
tyvus gerų ypatybių paskatini
mas yra naudingesnis, negu ba- 
rimasis ir dažnas peikimas. Jau
nieji ieško užtarimo ir paragi
nimo. Prašykite iš vaikų gerų 
darbų ir susilauksite gražių re
zultatų.

DUOKITE VAIKAMS GERĄ 
PAVYZDI. Kai mes girtuok
liaujame, šmeižiame savo pa
žįstamus, koliojame kaimynus 
ir siekiame kam nors keršyti, 
tas elgesys padaro Įspūdį vai
kams. Negerais pavyzdžiais ne
įtikinsime pastabių vaikų, kad 
reikia būti doriems.

PARUOŠKITE VAIKUS KIN
TANČIAM PASAULIUI. Mūsų 
sudėtingas pasaulis šuoliais kin
ta. Ar mums patinka ar ne,mū
sų vaikai turės išeiti į tą pa
saulį. Jei norime, kad mūsų vai
kai konstruktyviai prisidėtų prie 
gyvenimo, juos turime paruoš
ti:

L Įskiepyti juosepagarbą žmo
nėms;

2. Paskatinti jų idealizmą;
3. Užgįrti jų pastangas pri

sidėti prie bendro labo, ir
4. įrodyti jiems, kad ir nau

jos idėjos turi šaknis praei
ties garbingose tradicijose.

ĮSKIEPYKITE PAGARBĄ AU
TORITETUI. Vaikų psicholo
gai aiškina, kad širdyje vaikas 
mėgsta Įsakymus. Autoritetas 
implikuoja tvarkingą aplinku
mą. Tvarkoje yra laisvės, nes 
palaidumo stovyje žmogus, ypač 
nesubrendėlis, jaučiasi pasime
tęs. Kai autoritetas žengia žings 
nis į žingsnį su tėvų respektu, 
jis gali būti veiksmingas tik ta
da, kada naudojamas atsargiai 
ir atatinkamu momentu. Griež
tas "Ne!" naudotinas tik rim- 
tesniuose atvejuose. Protingi tė
viški nuosprendžiai turi būti 
švelniai, bet tvirtai daromi.

PASKATINKITE VAIKŲ KŪ
RYBINGUMĄ. Iš mažens vailtai 
rodo smalsumą, polinkį ieškoti 
ir sudėti savo minis. Net ir pra - 
bėgąs susidomėjimas gamta, me
nu, literatūra ir "nykiais" (ang
liškai tariant, hobbies) gali pa
ženklinti ateities vystymosi po
tencialą. Tėvai turi pakurstyti 
kūrybos kibirkštį. Antra vertus, 
vaiko asmenybei gali pakenkti 
tėvų persistengimas vaiką už
tempti ant savo kurpalio.

PARUOŠKITE VAIKUS PRO- 
FESU OMS. Kiekviena asmeny
bė turi tam tikra polinkį ir po
mėgį, kuris ryškėja jau šešta
me ir septintame skyriuje. Tai 
kritiškas laikas, kuris grindžia 
ateities karjeros pamatus. Ne
darykime fetišo iš vienos kurios 
nors profesijos. Patys supras
kime ir po to parodykime vai
kams, kad daugelis galimybių 
įvairiuose pašaukimuose, kaip 
antai: namų ruošoje, medicino
je, biznyje, mokytojavime, Žur
nalistikoje ir pn.

NEUŽMIRŠKITE RYŽTO NAU
DINGUMO. Atsiekimas grin
džiamas pasiaukojimu. Tai ge
rai supranta pasišventę tėvai. 
Atsidavęs dailininkas, darbštus 
inžinierius ir nenuilstąs rašyto
jas sumoka tam tikrą kainą: il
gos valandos, vienišumas ir nu
sivylimas slypi darbo kelyje. 
Bet vaisiai tą triūsą pateisina.

STENKITĖS SUSIKALBĖTŲ 
Ypač kada vaikai bręsta, viena 
iš painiausių problemų yra su
gebėjimas atvirai, be varžtų, 
susikalbėti su tėvais. Niekuo
met nebuvo lengva užmegzti po - 
kalbį tarp tėvų ir vaikų. Rei
kia daug kantrybės ir supratin
gumo. Svarbiausia, nusiteiki
mas norėti jaunius suprasti.

stenkitės išklausyti. Ne 
visi yra geri kalbėtojai, šneko
vai, bet daugumas gali būti ge

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
sukaktuvinio seimo

BANKETAS-BALIUS
įvyks š. m. gegužės 31 dieną, 8 vai. vak., 

HDTEL RDDSEVELT,

Madison Avė. ir 45 Street, NEW YORK, N. Y.
Vakarienės metu dainuos sol. Irena Stankūnaitė.
Gros Joe Tomo orkestras.
Stalai užsisakomi ir kvietimai gaunami pas dail. J. Bagdoną tel. 441-2374 ir 

pas P. Paprocką tel. MI 7-9070.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti.

rais klausytojais. Be klausyto
jų negali būti pašnekesys. Dau
gelis mūsiškių šeimų jau nesu
geba išklausyti, ką šeimos na
riai nori pasakyti. Atkreipkite 
dėmesį Į mylimųjų mintis: ką 
jie pasako ar nepasako, o ypač, 
kaip jie pasako. Reikia išklau
syti, ką paaugliai vaikai nori 
pasakyti. Praraja atsiranda,kai 
tėvai nenori užgirsti sūnų ir 
dukrų mintis.

ATSAKYKITE Į JŲ KLAU
SIMUS, Jaunimas yra kupinas 
smalsumo. Jis viską nori žinoti. 
Jo nuolatinis klausinėjimas pa
rodo, kad veikia protas, kuris 
nori išeiti iš tamsos į šviesą. 
Jei apgalvotai atsakinėsite Į vai
kų klausimus, tai jie ateis su 
rimtesniais klausimais, kai jie 
bus perėję į. subrendimą.

IŠVYSTYKITE ŠEIMOJ HU
MORO NUOJAUTĄ. Pas mū
siškius bendrai trūksta humo
ro, Esame perdėm rimta tauta, 
dažnai mūsų šeimų gyvenimas 
yra Įtemptas. Humoras impli
kuoja proporcingumą — suge
bėjimą Įterpti visokeriopas ap
linkybes -- linksmas ir liūdnas 
— į šeimyninio gyvenimo apim
tį. Gyvenimas pilnas rožių ir 
erškėčių. Bet didesnė dalis yra 
sklandi. Humoras ir sąmojis 
pagyvina kasdienybę ir rutiną.

PARYŠKINKITE VAIKŲ PI
LIETINĘ ATSAKOMYBĘ. Gerb
dama viešąjį autoritetą, šeima 
grindžia gero pilietiškumo ir vi
suomeniškumo pagrindus. Jau
nuoliams reikia suprasti, kad 
kiekviena pilietinė teisė dori
nės atsakomybės lydima. Rei
kia įskiepyti Į jaunimą patrio
tizmą ir norą prisidėti prie sa
vo bendruomenės labo.

ĮSKIEPYKITE NORĄ LAVIN
TIS. Netiesa laikyti vaikus ne
klaužadomis ir nemokšiais. Vai
kai nesipriešina pamokymui. Jie 
nori išmokti, o jeigu jauniai prie
šinosi pamokymui, tai yra skam
butis, kad kas nors netvarkoj su 
vaiku ar su auklėjimo priemo
nėmis.

DALINKITĖS DARBAIS SU 
ŠEIMOS NARIAIS. Parodykite 
jaunuoliams kaip namus tvarky
ti, naudoti Įrankius, atlikti re
montus. Duokite jiems darbo. So
lidarumas atsiranda, kai yra 
savitarpinė talka. Ateity vaikai 
bus jums dėkingai už šeiminin- 
kystės -- namų ruošos ir tvar
kos — patyrimą.

TURĖKITE sveiką ir pro
tingą POŽIŪRI Į PINIGUS. 
Protingas ir nuosaikus požiūris 
Į pinigų tvarkymą padės vaikams 
įgyvendinti savo siekimus, pasi
ruošti vedyboms, tapti savaran
kiškiems ir išvystyti atsakingu
mą. Vairuodami nuosaikiu ke
liu, tėvai gali parodyti savo vai
kams pavyzdį, kaip sėkmingai 
tvarkyti savo medžiaginius re
sursus.

PADEKITE VAIKAMS IŠ
NAUDOTI LAISVALAIKĮ. Vi
suomenės gyvenimas automati
zuoja, atsiranda daugiau lais
valaikio. Turbūt modernaus gy- 
venimo didžiausia problema bus 
surasti būdus išnaudoti prasmin-

Praeitais metais įvykusios neolituanų stovyklos vadovybė. Prieky iŠ kairės: Kęstutis Cicėnas, Bro
nius Kasakaitis, Edas Modestavičius. Stovi: Algis Modestavičius, inž. Vytautas Izbickas, Regina Če- 
saitė, Jūra Slivinskienė ir dr. V. Stankus.

gai ir naudingai didesnį laisva
laikį. Tik kūrybingi ir nuosai
kūs žmonės sugebės panaudoti 
savo laisvalaikį. Laisvu laiku ga
lima tobulintis šiaip: 1) išmokti 
naują amatą, 2) reikštis spor
te, 3) tęsti mokslus, 4) išvys
tyti meninę ir muzikinę gysle
lę, 5) dalyvauti visumenės gy
venime, 6) padėti nelaimingie
siems.

BŪKITE VAIKŲ DRAUGŲ 
DRAUGAS. Daugelis paauglių 
kurie atsako į klausimą, ko
kios yra tikro draugo savybės, 
pirmon vieton stato ištikimy
bę. Kitos jaunuolių užgirtos sa
vybės: supratimas, nesavanau
diškumas, kantrybė, pagarba, 
teisingumas ir susivaldymas. 
Tikrai džiugu, kad daugelis jau
nuolių ieško tokių savybių drau’ 
guose, kurių tėvai nori matyti 
jaunime. Nėra tobulo žmogaus. 
Tad perdidelė kritika nieko ge
ro neatneša. Gerai atsiliepki
te apie vaikų draugus. Pareiš- 
kite savo rezervus tik tada, ka
da būtina reikia. Skatinkite vai«. 
kus draugauti su jaunuoliais, ku
rie duoda gerą pavyzdį. Ištiki
mas draugas yra retas turtas.

SUTEIKITE VAIKAMS PRO
TINGŲ ŽINIŲ APIE LYTĮ. 
Anot Report žurnalo 1966 m. 
spalio mėn. raporto, tik vienas 
iš 20 jaunuolių gauna žinių 
apie lytinį gyvenimą iš tėvų. O 
net iš tokių būna skundų, kad 
tėvai, permažai, pervėlai ir su
varžytai pristato lyties moks
lą. Lietuviuose lyties mokslas 
yra tabu. Tarytum, kad vaikas 
gaus sveiką požiūrį Į lytinį gyve - 
nimą iš dangaus ir kokiu nors 
stebuklingu būdu. Nei bažnyčia, 
nei mokykla negali pakeisti tė
vų vaidmenį, šioje srityje tėvų 
pareiga. Nutylėjimas neišgelbės 
vaikų nuo klaidų. Gyvenimas daž
niausia parodo, kad ignorancija 
veda į klaidą ir nepadorumą.

DUOKITE VAIKAMS DVASI
NIO PENO. "Dvasinis gyveni
mas" nėra koks nors papuoša
las, rezervuotas bažnyčiai sek
madieniais. Dvasinis gyvenimas 
suteikia doringumą ir etiką. 
Klysta tie tėvai, kurie galvoja 
kad vien ėjimas į bažnyčią yra 
tėvų pareigos atlikimas. Vai

kai stebi tėvus. Vaikai skiria, 
kur yra veidmainiškumas ir kur 
doras gyvenimas.

ĮKVĖPKITE VAIKAMS MI
SIJOS JAUSMĄ. Pasirinkite 
gyvenimo misiją ir ją bandy
kite Įgyvendinti. Jaunimo riau
šės ir neramumai kyla dėl to, 
kad jaunimas neturi misijos, na. 
turi idealų ar siekių. Jie blaško
si, ieškodami vertybių ir gyveni
mo prasmės. Gyvenimo pras
mingumą gali įkvėpti šeima, tė
vai.

VESKITE JAUNUOLIUS Į 
SUBRENDIMO STADIJĄ. Daž
nai girdime, kad toks ir toks 
asmuo "nesubrendęs". Subren
dimas nebūtinai saistosi suchro- 
nologiniu amžium. Žmogus gali 
būti jaunas ir subrendęs, arba 
senas ir dar nesubrendęs. Į 
subrendimo sąvoką įeina suge
bėjimas ištesėti iki galo darbą, 
atlikti savo užduotį betkokioje 
padėty. Subrendęs žmogus pati
kimas ir savarankiškas savo 
mintimis ir veiksmais. Proti
nis, jausminis ir dvasinis su
brendimas reikalauja didelių 
pastangų. Niekas negali suteik
ti subrendimą, tačiau galima 
vaikams nurodyti tikrą kelią Į 
subrendimą.

DUOKITE VAIKAMS DIDE
LĘ VIZIJĄ. Žydų biblijoje pa
sakyta: "Kur nėra vizijos, tau
ta žūva". Šita patarlė tinka lie
tuviams ir mūsų amžiuje. Vai
kams reikia platesnės vizijos ir 
pasaulėžvalgos. Kilni asmeny
bė su aiškia vizija yra naudin
ga ir pačiam asmeniui ir visuo
menei.

PARUOŠKITE VAIKUS ŠEI
MYNINIAM GYVENIMUI. Ne
kartą sužadėtinė sako: "Kai aš 
ištekėsiu, tai pasikeisiu". Re
tai tai būna. Jaunavedžiai įne
ša į vedybinį gyvenimą ką jie 
anksčiau patyrę, savo Senus 
papročius ir požiūrius. Šeimos 
gyvenimas reikalauja ne tik mei
lės, bet ir žinojimo, kaip sa
varankiškai tvarkytis.

IŠEIKITE Į PASAULĮ. Jūsų 
namai sudaro aplinką jaunuo
liams brandinti ir paruošti iŠei - 
ti į pasaulį. Suteikite vaikams 
tvirtas vertybes, prasmingas

Rengimo Komitetas

0
Į

Registruokitės 
į neolituanų 
stovyklą
• L.S.T. Korp! Neo-Li- 

thuania Vyriausioji Valdy
ba šiais metais ruošia sto
vyklą prie Michigano ežero, 
gražioje ir erdvioje p. L. P. 
Ambutų vasarvietėje: Pot- 
tavvattamie Resort, Route 
3, Box 400, Benton Harbor, 
Michigan 49022.

Stovyklos laikas: nuo 
rugpiūčio mėn. 23 d. iki rug
sėjo mėn. 1 d.

Stovyklos mokestis: da
lyvaujantieji pilną laiką mo
ka $85.00. Studentai atvy
kę savaitgaliais moka $9.50 
dienai. Suaugę, ne studen
tai, moka $10.50. Už vaikus 
iki 14 metų moka po $7.00 
dienai. Už šią sumą gauna
mas maistas ir kambarys.

Į stovyklą kviečiami visi 
korporantai su šeimomis ir 
artimaisiais.

Norintieji vykti į stovyk
lą prašomi registruotis pas 
Bronių Kasakaitj, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 111. 
60620, tel. 778-7707.

Regis truojantis reikia 
įmokėti $10.00 užstato.

Smulkesnės informacijos 
bus paskelbta vėliau.

L. S.T. Korp! 
Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

tradicijas, nuosaikumą ir pu
siausvyros nuovoką ir norą bend
radarbiauti su saviškiais. Mūsų 
tautos tradicijos užtikrinamos 
ateičiai sveikame šeimos gyveni
me.

PALENGVINIMAS TAPTI 
JAV PILIEČIU

Clevelando atstovas Kon
grese, Michael A, Feighan,
praneša, kad Atstovų Rūmų 
teisių komitetas užgynė jo 
patiektą pasiūlymą paleng
vinti pilietybės igyjimą 
tiems, kurie nemoka ang
liškai skaityti ir rašyti, šis 
palengvinimas taikomas as
menims virš 50 metų am
žiaus, kurie bus išgyvenę 
šioje šalyje pilnai 20 metų 
tuo laiku kai paduos savo 
pilietybei aplikaciją.

"Tūkstančiai žmonių, ku
rie ilgus metus išgyveno 
šioje šalyje nedrįsta tapti 
piliečiais bijodami, kad ne
galės išlaikyti anglų kalbos 
egzaminų’’, sako Feighan. 
Dabar jie galės pasinaudoti 
tuo palengvinimu.

Tuo įstatymu įvedama ii’ 
teisė vaikams iki 18 metų 
amžiaus tapti piliečiais įgi
jus pilietybę jų tėvams. Iki 
šiol buvo, kad vaikas virš 
16 metų amžiaus turėjo 
laukti iki tėvai taps pilie
čiais ir tik tada paduoti sa
vo atskirą aplikaciją. Nuo 
dabar tik suėjus 18 metų 
amžiaus turės savo atskirą 
pareiškimą paduoti.
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LIETUVIŲ - UKRAINIEČIŲ

SANTYKIUS VERTINANT
Vaclovas Alksninis, visuomenininkas, kietas 

ir principiškas kovotojas dėl lietuvių tautos teisių 
ir Lietuvos nepriklausomybės. Eilę pastarųjų me
tų jis yra Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos at
stovu VLIKomiteto taryboje. Paskutinėje tarybos 
posėdžių sesijoje V. Alksninis padarė ilgesnį pa
reiškimą, kviesdamas visus, parodyti didesnį dė
mesį ukrainiečių nuotaikoms ir mūsų santykiams 
su jais.

Dirvos bendradarbis maloniai dalinasi V. Alks
ninio pareiškimo mintimis su visais skaitytojais.

Lietuvos išlaisvini
mui reikalinga žvalgytis 
naujų kelių ir ieškoti nau
jų draugų. VLIKo Tary
ba kompetentinga insti
tucija, kurioje dera išsa
kyti naujas mintis, lie
čiančias Lietuvos išlais
vinimą.

Lietuvai palankius Uk
rainos nusiteikimus liu
dija ne vien bendra šių 
tautų istorinė praeitis, 
bet ir dabartinės ukrai
niečių vadovybės egzily- 
je siekimas geriausių 
santykių su Lietuva ir 
lietuviais. Turint min
tyje, kad abi tautos yra 
to paties priešo paverg
tos, savaime siūlosi iš
vada, kad abi turi derin
ti savo veiksmus kovo
je dėl laisvės su bendru 
priešu, savitarpinio pri
pažinimo ir pagarbos 
dvasioje.

Atpasakojęs ligšioli
nę lietuvių - ukrainiečių 
egzilyje santykių raidą, 
V. Alksninis siūlo atei
čiai skirtingus negu iki 
šiol kad buvo ėjimus.

Man atrodo, sako V. 
Alksninis, kad bolševiz
mas (Sovietija) jau yra 
persiritęs per kalno vir
šūnę ir, nors lėtai, bet 
tikrai rieda žemyn — į 
prarają. Tą liudija šie 
reiškiniai: 1. Su Stalino 
nuvertinimu susvyravo 
partijos neklaidingumo 
pagrindai; 2. Tautinio at
gimimo reiškiniai sate
lituose; 3. Tautinio atgi
mimo plėtra pavergtose 
tautose, ypatingai Pabal' 
tijyje ir Ukrainoje; 4. 
Humaniškumo plėtra pa
čioje Rusijoje, ypatingai 
intelektualų (mokslinin
kų ir rašytojų) sluoks
niuose; 5. Demokratinių 
kraštų kompartijų ne
klusnumas Kremliui. 6. 
Kom. Kinijos grėsmė; 7. 
Komunizmo nepajėgu
mas Sovietijos gyvento
jams pakelti medžiaginį 
gerbūvį, ir kit. Šie reiš
kiniai turi palinkimą 
plėstis ir tai ženklina te
roro imperijos galą.

Jėgos panaudojimas 
sutriuškinant Vengriją, 
okupaciją Čekoslovaki
jos, grąsinimas Rumu
nijai, Lenki jai, J ugos la-- 
vijai, Berlyno gėdos sie< 
na, intelektualų teis
mai pačioje Rusijoje, — 
tai nėra stiprybės reiš
kiniai. Priešingai, tai 
yra desperatiški išgąs
čio ženklai — gesinti 
laisvės kibirkštį kur ji 
bebūtų įskelta, su siau
binga baime, kad ji neiš- 
siplėstų į gaisrą. Kadan
gi tokių laisvės kibirkš
čių nuolatos gausėja, 
greit stokos ugniagesių 
joms gesinti.

Galima prileisti, kad 
sovietinės teroro impe
rijos sugriuvimas įvyks 
vienu iš šių būdų: a) evo
liucijos — bolševizmo 
"išsigimimu" į demo
kratiją, b) revoliucijos 
— vidaus karu ir c) di
džiuoju karu su išorinė
mis jėgomis. Visais at

miausia reikia atsisaky
ti nuomonės, kad jie yra 
’antros klasės tauta*. Šia 
prasme labai apgailėtina 
Pavergtų Europos Tautų 
linija — iš jų, tur būt, 
patys kiečiausi antikomu
nistiniai kovotojai — uk
rainiečiai yra išjungti, 
nes esą, jie niekuomet sa
vo laisvos valstybės ne
turėję. Argumentas aps
kritai labai silpnas. Dar 
silpnesnis, kai matai lie^ 
tuvius visai teisingai di- 
džiuojantis savo 1941 m. 
vyriausybe. Ji išsilaikė 
vos porą mėnesių. Bet 
lygiai tokią vyriausybę 
po I-jo pasaulinio karo 
turėjo ir Ukraina. Nors 
trumputį laiką ir ji buvo 
laisva".

Baigiamos mintys.
Jeigu VLIKo taryba, 

ar bent dalis jos narių 
randa, kad šios mano 
mintys yra vertos dė
mesio, prašau jas pa
remti ta prasme, kad 
ši tema būtų įtraukta į 
tarybos darbotvarkę ir 
jai diskutuoti būtų nu
tartas laikas ir vieta.

Klausimas per daug 
platus ir sudėtingas,kad 
jį būtų galima užbaigti 
šiame posėdy. Manau bū
tų tikslinga dabar pasi
sakyti tik iš principo ir 
nutarti jį perduoti svars
tyti Teisių ir politkos 
komisijai, kuri savo iš
vadas pateiktų sekan
čiam tarybos posė
džiui.

Abiejų tautų suartėji
mui galėtų būti svarsto
mos ir vykdomos šios 
santykių atšildymo ap
raiškos:

Atsisakoma traktuoti 
Ukrainą, kaip žemesnės 
klasės tautą;

Drįstama nesvyruo
jant pasisakyti už Ukrai
nos laisvę, kas, tuo pa
čiu, reikštų pritarimą 
Rusijos imperijos skal
dymui ;

Kontaktuoti Ukrainos 
veiksnius egzilyje — po
litikus, mokslininkus, 
organizacijų vadovus;

Plačiai ir pastoviai in
formuoti ir atitinkamai 
nuteikti laisvąją lietuvių 
spaudą ir radijo valandė
les visame pasaulyje.

Rengti bendras intelek
tualų konferencijas;

Abipusiai remti ir da
lyvauti demonstraci
jose, kongresuose...;

Skatinti abipusį aka
deminio jaunimo suartė
jimą;

Paruošti Lietuvos - 
Ukrainos Sąjungos sutar
tį, kuri įsigaliotų tik abie - 
jų laisvų kraštų parla
mentams ją patvirtinus;

įsteigti Lietuvių-Uk- 
rainų draugiją;

Panaudoti kitus gyveni
mo iškeliamus suartėji
mo būdus.

VLIKo taryba 1969 ba
landžio 11 d. posėdyje ap
svarsčiusi šį Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjun
gos atstovo pareiškimą, 
nutarė jį perduoti Tei
sių ir Politikos komisi
jai.

vejais galima laukti cha
oso. Kad išeiti iš to cha
oso į laisvę laimėtoju, 
bolševizmo pavergtos 
tautos privalo turėti iš- 
anksto paruoštą planą. 
Iš čia ir kyla Lietuvos- 
Ukrainos kuo glaudžiau- 
šio bendravimo būtinu
mas - koalicijos, sąjun
gos, federacijos ar ki
taip pavadintos formos 
įgyvendinimas. Gal net 
ligi atatinkamos sutar
ties paruošimo, o gal ne 
imtinai ligi jos pasi
rašymo egzilinių veiks
nių su sąlyga, kad ji įsi
galios, kai išsilaisvinu
sių kraštų parlamentai 
ją patvirtins.

Tokiai sutarčiai pa
ruošti yra ne lengvas ir 
ne trumpas kelias. Reika
linga nuoširdumo ir ge
ros valios iš abiejų pu
sių. To siekiant, turėtų 
glaudžiai bendradarbiau
ti mūsų visos instituci
jos; VLIKas^Diplomatinė 
Tarnyba, Bendruomenė 
ir spauda. Turėtų būti 
aiškiai ir garsiai dekla
ruota, kad Lietuva yra 
sąjungoje su Ukraina. 
Tai turime atlikti kaip 
tik mes, egzilai, nes kaip 
tik šios rūšies darbų ne
gali atlikti pavergtos mū
sų tautos savo žemėje. 
Šiai akcijai pradžią tu
rėtų padaryti VLIKas, 
pasitelkdamas šviesiau
sius protus ir nedel
siant. Čia yra didelė mū
sų misija.

Vien tik žinojimas, 
kad Lietuva yra Sąjun
goje su Ukraina, blaivi
nančiai paveiktų ir gudus 
ir lenkus, juos atgrąsy- 
dama nuo priešiškų iš
puolių būsimame chao- 
siniame laikotarpyje. Mū
sų siekimai išvaduoti Ma» 
žąją Lietuvą su Karaliau
čiumi tikrai turėtų dau
giau pasisekimo, negu 
veikiant vieniems.

Labai tikėtina, kad 
Lietuvos - Ukranos są
junga patrauks įkoalici- 
ją ir kt. tautas.

Įdomus šiuo klausimu 
pasisakymas yra Liet. 
Krikščionių Demokratų 
šios partijos biuleteny
je Nr. 6., pusi. 8:

"... Į tokį mūsų stra
teginį planą būtina įves
ti naują faktorių. Tai san
tykiai su ukrainiečiais
— mums labai drauginga 
tauta, kuriai iki šiol mes 
nenorėjome ištiesti nuo
širdžios draugiškos pa
galbos rankos. Šilti san
tykiai su ukraniečiais tu
ri daug racijos apskri
tai. Tačiau jau vien iš 
lietuvių-lenkų santykių 
žiūrint, ukraniečių draut. 
giškumas mums yra di
džiai naudingas. Lenkai 
yra tiek ukrainiečių tiek 
mūsų bendras oponen
tas teritoriniuose klausi
muose. Šio fakto nepanau
doti būtų didelė klaida. 
Kaip su ukrainiečiais 
laisvės kovoje suartėti
— nelengva pasakyti, — 
toliau kalbama biulete
nyje. — Tačiau visų pir

MILL AND GRINDF.R MANOS 
For leader on carbide tipped cuttinu 
lools. Mušt be able to sėt up, work 
from Blue Prints Close I olerences. 
Steady work. overtime. fringe benefits. 

CARB CUT TOOL. CO.
30410 W. 9 Mile Rd. 
East of Grand River 

Farmington, Mich.
(313) 474-3451

(39-43)

Gražiai pasisekęs abiturienčių balius "Kartą Pavasarį" Detroito Lietuvių Namuose. Sėdi debiutantės 
ir jų palydovai, iš kairės: Asta Banionytė, Rolandas Grybauskas, Vida Bliudžiūtė, Kęstutis Narbutas, 
Regina Garliauskaitė, Robertas Selenis, Rita Osteikaitėir Ričardas Kriščiūnas. Algio Augūno nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

ŠAULIAI MINĖJO 
SUKAKTĮ

Šaulių Sąjungos įkūrimo 
50 ir jos įkūrėjo VI. Putvio 
40 mirties metų sukaktis 
Detroite buvo paminėta ge-

HELP WANTED MALĖ

DIESEL MECHANICS
Qualified in all phases of repair of 
road tractors with Cummins and 
Detroit Diesel engine. Guaranteed 
work week. Top pay. Clean, modern 
shop and many fringe benefits. Ap
ply at Garage

Associated Truck 
Lines Ine.

3685 Centrai, Detroit, Mich. 
(313) 843-7988 

An Equal Opportunity Employer 
(38-47)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
WELDER-BURNERS 

$3.91 PER HOUR* 
MACHINE OPERATORS 

$3.81 PER HOUR* 
MACHINISTS 

$4.01 PER HOUR*
♦ Startinę wage 10c less, marimum 
after 60 work days, 9 paid holidays, 
paid vacation, Blue Cross-BIue Shield, 
$5,000 Life and $100 week siekness- 
accident Insurance. I7^c night shift 
premium.

Foundry Fask & Equip. Co. 
456 E. Cady St. Northville, Mich. 

Applications taken
8 a. m.- 5 p. m. daily

(40-46)

DESIGNER 
HEAVY 

MACHINERY 
Leading manufacturer of heavy 
hydraulic machinery has imme
diate opening for an experienced 
machine designer. Applicant 
should have extensive back- 
ground in the design of machine 
tools, steel mill equipment or hy
draulic presses. Degree not man- 
datory būt applicant mušt be 
qualified to perform normai de
sign calculations relative to 
strength, power requirements, 
etc.

THE CYRIL BATH CO. 
32400 AURORA RD.

SOLON, OHIO 44139
Att.: Chief Engineer

An Equal Opportunity Employer

COOKS
APPLICATIONS BEING ACCEPT.- 
ED FOR EXPERIENCED COOKS. 
PRIMARILY EVENING, SALARY 
DEPENDS UP ON EXPERIENCE. 
PLEASE APPLY IN PERSON TO 
MANAGER.

OLIVE AND GRAFE 
RESTAURANT 
HOLIDAY INN 

26300 CHAGRIN BLVD.
BEECHWOOD. OHIO 
(CHAGRIN BLVD. & 

INTERSTATE 271) 
(40-42)

ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS

Career opportunities in the com- 
municalion industry.

OPENINGS IN DETROIT.

An excellent career opportunity 
and future for high school gradu- 
ales and ex-servicemen. Experi- 
ence in electronics is desirable, 
būt not necessary. An appealing, 
challenging job with good oppor
tunity for advancement.

For Appointment call 
313-393-3163

American Teiephone
& Telegraph Co.

Detroit, Mich.

An Equal Opportunity Employer 

gūžės 11 d. Kun. K. Simai
tis šv. Antano bažnyčioje 
už žuvusius bei mirusius 
šaulius ir Sąjungos įkūrėją 
VI. Putvį atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą. Pamal
dose šauliai dalyvavo su vė
liavomis.

Minėjimas įvyko Lietu
vių Namuose. Atidarė Jūrų 
šaulių "švyturio” kuopos 
pirmininkas M. Vitkus, į 
garbės prezidiumą pakvies
damas J. Černių, p. Maks- 
vitį, J. šepetį, J. Mitkų, K. 
Daugvydą ir J. Gaižutį. 
Programai pravesti pakvie
tė M. šnapštį. Įnešus vėlia
vas ir atsitojimu pagerbus 
mirusius ir žuvusius šau
lius, buvo pristatytas šiam 
minėjimui paskaitai skaity
ti L. ž. S-gos Centro Val
dybos pirmininkas rašyto
jas Vytautas Alantas.

V. Alantas savo paskai
toje daugiau kalbėjo apie 
šaulių sąjungos įkūrėją V. 
Putvį, negu apie šaulių Są
jungą. Vladą Putvį jis pri
statė kaip "taurų sugrįže- 
lį”. Jo pasakymu, V. Putvis 
buvo stambus dvarininkas, 
bajorų luomo ir lenkų kul
tūros. O visgi jis atsipalai
davo nuo lenkų kultūros ir 
visa siela įsijungė į lietu
višką veiklą. Trumpais bruo
žais nušvietė ir šaulių Są
jungą.

Meninėje dalyje Sofija 
Sirutienė padeklamavo An
tano Sutkaičio "Tėvynės 
Budėtojai". Rūta Kaunely- 
tė paskaitė VI. Putvio 40 
mirties metų sukakčiai poe
tės Marijos Sims kūrinį ir 
Giedrė Sirutytė padeklama
vo J. Mikuckio eilėraštį "Ar 
žinai tą šalį”.

Tautinių šokių grupė 
"Pašvaistė” pašoko: Kubi
lą, Malūną ir Lineliai. Akor
deonu grojo p. Arlauskas. 
Po programos šoninėje sa
lėje įvyko vaišes, šaulių Są
jungos ir VI. Putvio sukak
tis buvo paminėtos ir per 
abi lietuviškas radijo va
landėles.

A. Grinius

• Tautinių šokių Grupės 
"šilainė” 20 metų sukakties 
paminėjimui, kuris įvyksta 
gegužės 24 d., 7:30, St. Cle- 
ment salėje Detroite, vietų 
dar yra, bet nedaug. No
rintieji dalyvauti turi pa
skambinti Alfonsui Kaspu
čiui tel. TA 6-8093 arba Jo
nui Ratnikui tel. LO 2-2137.

• "Aidučių" ansamblio 
koncertas gegužės 3 d., v. v. 
Lietuvių Namuose buvo 
puikus ir turėjo gerai pa
ruoštą programą. Tačiau 
žiūrovų skaičius tokiai auk

FOREMEN
GENERAL PRODUCT1ON

WORKERS
Apply 8 to 5 Now at 

HUNT WESSON FOODS 
Willis Day Park, Rossford, Ohio 

An eųual opportunity employer 
419-698-1621

što lygio programai buvo 
mažokas. "Aidučių” ansam
blis mums davė net 26 da
lykus, kurių tarpe figūravo 
daug mūsų kompozitorių 
kūrinių, liaudies dainų ir 
duetų. Labai vykusiai pasi
rodė duete "Mudvi dvi se
sutės" Viktorija Grigaitytė 
ir Leonilija Nakutytė.

Po ištraukų iš operos 
"Aida”, ansamblis davė pra
mogines dainas, pritariant 
styginiams instrumentams. 
Koncerto gale atliko spau
dos baliaus valsą, kuris pub
likai be perstojimo plojant 
buvo net pakartotas, šį kon
certą suruošė SLA 200 kuo
pa ir jūrų šauliai.

• Motinos dienos paminė
jime dalyvavo 250 žmonių. 
Programą atliko "Aušros” 
mokyklos ir LB apylinkės 
mokiniai. "Aušros" mokyk
los mokiniai — šešios mer
gaitės ir du berniukai iš
pildė dainos — žodžio mon
tažą ir vėliau visi suvaidino 
iš rašytojo Vytauto Tamu- 
lionio "Smuikas”. Progra
mai mokinius paruošė mo
kytoja Stefa Kaunelienė. 
LB apylinkės mokyklos mo
kiniai pasirodė motinoms 
skirtais montažais, eilėraš
čiais ir pabaigai, mokyklos 
vedėjui Pranui Zarankai 
vadovaujant, padainavo ke
letą dainų.

• Pirmąją komuniją lie
tuviškai priėmė gegužės 4 
d. per lietuviškas šv. Mišias 
Šv. Antano bažnyčioje šie 
vaikučiai: Ramunė Duobai
tė, Rimas Matvėkas, Dai
nius Skiotys, Gintas Zaran- 
ka ir Paulius Jankus. Vai-, 
kus lietuviškai komunijai 
priruošė kun. K. Simaitis.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro Valdyba 
šiems metams išrinkta pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai : pirmininkas Kazys 
Veikutis, vicepirminin kas 
Rimas Sukauskas, sekreto
rius Jonas Švoba, finansų 
sekretorius Petras Pagojus, 
iždininkas Vacys Lėlys ir 
valdybos nariai: Antanas 
Sukauskas ir Petras Januš
ka.

(ag)

• Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI. Premijuotas roma
nas. Išleido lietuviškos kny
gos klubas 1969 metais. Ap
lanką piešė Paulius Jurkus. 
Knyga 304 psl., gaunama ir 
Dirvoje. Kaina $4.00.

• Australijos Lituanisti
nių Mokyklų Mokytojų Kon
ferencijos darbai. Melbour- 
ne 1967. XII. 27-28 d. Pa
ruošė A. Krausas. Išleido 
ALB Krašto kultūros tary
ba.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
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PAGERBĖ MOTINAS
Praėjusį šeštadienį, ge

gužės 17 d., Čiurlionio an
samblio namuose akademi- 
kės skautės ir vyr. skautės 
pagerbė savo mamytes iš
kilmingoje sueigoje.

Sueigos metu kandidatė 
Jūratė Petraitytė davė pa
sižadėjimą ir gavo akade
mines spalvas.

Nuotaikinga, šilta pro
grama, parengta t. n. Regi-
nos Nasvytienės ir pačių 
skaučių išpildyta, maloniai 
nuteikė susirinkusius daly
vius ir svečius.

• Dail. Antano Vaikšnoro 
akvarelė yra viena iš 123 
priimtų darbų į metinę 
Amerikos akvarelių parodą 
Springfield, Mo. Parodai 
buvo pasiūlyta 1100 darbų.

• L. Sagys, tautinių šokių 
grupės "Grandinėlė” vado
vas, siųsdamas Dirvai auką 
10 dol., rašo: "Dirvai, kuri 
eilę metų savo skiltis skiria 
jaunų šokėjų darbui. Tikė
kimės, kad šis gražus žes- 
tas ateityje padaugins Dir
vos skaitytojų eiles jau
nais lietuviais”.

• Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas komp. A. Mi
kulskio, gegužės 25 d., sek
madienį, 10 vai. 30 min. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
giedos per šv. Mišias, kurios 
yra užprašytos skautų aka
demikų už žuvusį filisterį 
ir Čiurlionio ansamblio narį 
skulptorių Vytautą Rauli- 
naitj. Skautai akademikai 
kviečia visus šiose pamaldo
se dalyvauti.

• Skulptoriaus Vytauto 
Raulinaičio žuvimo metinių 
proga, šeimos užprašytos 
šv. Mišios bus laikomos šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je šį šeštadienį, gegužės 24 
d., 9 vai. ryto. Velionies šei
ma prašo gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir kartu pasimelsti 
už a. a. Vytauto Raulinaičio 
vėlę.

• Dr. Jonui Kašubai Ohio 
Statė egzaminų komisija 
paskutinėj savo sesijoj su
teikė profesinio inžinieriaus 
teises. Ta proga Ohio Sodie
ty of Professionals Engi- 
neors jį atžymėjo kaip ga
vusį egzaminuose iš mecha
ninės inžinerijos aukščiau- 
sį laipsnį iš visų laikiusių 
tos srities egzaminus Ohio 
Statė.

Dr. J. Kašuba dirba Bat- 
telle Tyrimų Institute, Co- 
lumbus, Ohio.

• Pavasario golfo turny
ras įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 25 d., 3 vai. p. p. 
Black Brook klube. Užsira
šyti iki penktadienio vaka
ro pas V. Vaičaitį telef. 
663-8523 arba J. Nasvytį —- 
541-3469.

Clevelando diocezijos mergaičių gimnazijų lengvosios atletikos 
varžybose, gegužės 10 d., kuriose dalyvavo apie 200 varžovių, R. Jo- 
kūbaitytė laimėjo pirmas vietas 220 yr. bėgime (29.8) ir 50 yr.. 
bėgime su kliūtimis (7.8). Nuotraukoje R. Jokūbaitytė (dešinėje) 
bėgime su kliūtimis. J. Garlos nuotrauka

Į kapines a.a. Ireną Mašiotienę palydėjo gausus clevelandiečią būrys. Nuotraukoje kun. K. Žemaitis 
skaito maldą. J, Garlos nuotrauka

• A. a. Irenos Mašiotienės 
laidotuvių metu jos vardą 
įamžinti į Lietuvių Fondą 
giminės ir pažįstami įnešė 
$275.00.

Norintieji prisidėti prie 
jos vardo įamžinimo LF, 
prašomi siųsti čekį LF iždi
ninkui p. A. Jonaičiui, 773 
Woodview Rd., Cleveland, 
Ohio 44121.

Dr. E. Lenkauskas

• Mirė. Ona Janušienė, iš 
North Ridgeville, palaidota 
pirmadienį šv, Petro kapi
nėse N. Ridgeville. Pamal
dos buvo šv. Jurgio bažny
čioje. Laidojime patarnavo 
Jakubs and Son namai, 6621 
Edna Avė.

• Skautininkui B. Rėkui, 
Dirvos talkininkui, praeitą 
savaitę klinikoje buvo sėk
mingai padaryta akies ope- 
cija.

RENGIAMA "RALPH 
PERK DIENA”

Clevelando Tautybių Są
jūdis rengia iškilminga 
”RALPH PERK DIENĄ” 
sekmadienį, birželio 29 d., 
gerai žinomoje German Cen
trai Farm, 7863 York Road.

Bus pagerbtas Ralph 
Perk už jo nenuilstamą dar
buotę kaip įsteigėjas ir pir
mininkas Tautybių Sąjū
džio, kuriame net dvide
šimts dvi tautybės Cleve
lande suėjo į artimą drau
gingumą. Ralph Perk taip 
pat bus pagerbtas už jo sėk
mingą darbuotę kaip Cuya
hoga apskrities auditorius 
ir visuomenės vadas.

Niek Bucar, žymus ru
munas advokatas ir veikė
jas, yra rengimo programos 
ruošėjas. Sąjūdžio generali
nis sekretorius yra inž. R. 
Kudukis, specialus asisten
tas U. S. Senatoriui William 
Saxbe.

Programa bus įvairi, dai
nų ir šokių, su visokiais ki
tais įvairumais. Pradžia 12 
vai. dienos. Įžanga asmeniui 
po $1.25.

EUCLID. OHIO — Par
duodamas namas, 4 miega
mų. Arti Iloly Cross bažny
čios. Pilnas rūsys: dviem 
garažas. $25.900. Telefonas 
531-2345.

JAUNIMO ŽYGIS UŽ TIKĖJIMO

LAISVI-

Š.m. gegužės 9 d. Jau
nimo Centre, Chicagoje, 
įvyko Jaunimo Žygio už 
tikėjimo laisvę simpoziu
mas. Simpoziumą pradė
jo moderantorius Jonas 
Šoliūnas ir pristatė jo 
dalyvius: tėvą Kęstutį 
Trimaką, Eglę Juodval
kytę, Rimą Laniauską ir 
Algį Aglinską.

• Dirvoje jau galima 
gauti nusipirkti naujai iš
leistą veikalą "Lithuania 
700 years”.

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

Gera proga šiuo metu yra 
sutaupyti ant Jūsų mokamų 
namų (Homeovvners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
Giedraičiui tel. 914-6835.

PRAŠYK
GUSTAV HASEBEIN 
DUOTI NEMOKAMAI

UNDERSTANDING 
THE 

MUTUAL FUNDS

Suburban Securities Co. 
P. O. Box 306 

IVickliffe, Ohio 44092

SUPERIOR 
SAVINGS

VISI TRYS SKYRIAI 

gegužes 31 d., šeštadienį,

bus uždaryti ir tą dieną bankinės operacijos 

nebus atliekamos. Interesantai prašomi savo 

reikalus susitvarkyti prieš ilgąjį švenčių 

savaitgalį.

DELLA E. JAKUBS & SON 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Pirmasis kalbėjo šio 
sąjūdžio pirmininkas ir 
visų darbų variklis Ri
mas Laniauskas. Jis sa
vo kalboje žvilgterėjo į 
sąjūdžio pirmąsias die
nas, pažymėjo, kad šiam 
žygiui yra gautas vyres
niųjų pritarimas ir mo
ralinė parama. Sąjūdis 
apima visą organizuotą 
jaunimą ir belieka pla
čiau išpopuliarinti lietu
vių visuomenės ir jauni
mo tarpe. Centrinis ko
mitetas yra įsisteigęs 
Clevelande, o skyrius 
veikia ir Chicagoje. Nu
matoma įsteigti skyrius 
New Yorke ir Toronte. 
Šiuo žygiu jaunimas sie
kia gauti audienciją pas 
popiežių ir prašyti, kad 
popiežius atskira encik
lika ar bent laišku pri
mintų katalikams apie 
tikinčiųjų, ypač jaunimo, 
nuolatinį persekiojimą 
komunistiniuose kraš
tuose, ir kad suteiktų 
ypatingą globą paverg
tiesiems ir laisviesiems 
mūsų broliams krikščio
niškosios lietuvybės ug
dyme.

Antruoju kalbėjo tė
vas Kęstutis Trimakas, 
iškeldamas žygio reikš
mę, o taip pat ir jo tei
sėtumą bei reikalą ant
ro Vatikano susirinki
mo dvasioje. Jis citato
mis įrodė, kad toks jau
nimo žygis — darbas ne 

tik nepriešingas II Va
tikano susirinkimo nu
tarimams, bet yra ska
tinamas tokių žygių im
tis.

Trečiuoju kalbėtoju bu
vo studentė Eglė Juodval
kytė. Ji supažindino su
sirinkimo dalyvius apie 
dalyvaujančis šiame žy
gyje jaunimo organizaci
jas ir perskaitė atsišau
kimą.

Ketvirtuoju kalbėjo Al
gis Aglinskas, vyresnės 
kartos atstovas. Jis ryš
kino žygio reikšmę lie
tuviškoje šviesoje ir pa
žadėjo vyresniųjų viso
keriopą paramą.

Po tikrai jaunatviškai 
trumpų kalbų, prasidėjo 
gana gyvos diskusijos ir 
paklausimai. Ne visi 
klausimai buvo į temą, 
be dauguma jų sukosi 
apie jaunimo veiklą, žy
gio svarbą ir finansinius 
reikalus. Būdingas buvo 
vieno jauno dalyvio pa
stebėjimas, kad netik jau-- 
nimo žygio rengėjų tarpe 
nematąs jaunimo, bet 
taip pat, ir susirinkusių
jų.

Rengėjų gi tarpe tik 
vienas buvo žilstelėjęs, 
o viena neturėjo nė 20 
metų! Kaip tokie jaunuo
liai supranta jaunystės 
amžių? Ar tik paaugliai 
(teen age) yra jauni, o 
sulaukę 30-35 metų jau 
seniai? Mano nuomone,- 
komitetas yra tikrai jau. 
nas ir pajėgus atlikti pa
siimtą uždavinį, o paaug
liai tinka tik darbams 
vykdyti, bet labai retai 
vadovauti.

Susirinkusiųjų daugu
mą sudarė vyresnio am
žiaus asmens. Jaunuolių 
buvo vos keli. Kyla klau
simas kur yra mūsų jau
nimas, nors po žygio at
sišaukimu pasirašė 8 jau
nimo organizacijos. Sim
poziumas buvo pakanka
mai gerai išgarsintas 
per TV, Margučio radiją 
ir laikraščius, bet daly
vių nesutraukė. (aj)

PAGERBIAMI LIETUVIAI 
KANKINIAI IR 

KOVOTOJAI

Birželio mėnesį viso pa
saulio lietuviai kasmet pri
simena ir pagerbia mūsų 
tautos kovotojus bei kanki
nius dėl Lietuvos Nepri
klausomybės. šiais metais 
lietuviškoji Chicaga tokį pa
gerbimą rengia išskirtinu 
budu. Atsisakoma paskaitų 
ir kalbų, o visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir 
susikaupti specialiai ta min
timi rengiamame koncerte. 
Koncerto programoje pa
grindinis kūrinys, Česlovo 
Sasnausko "Reųuiem”. Jį 
atlieka Vlado Baltrušaičio 
diriguojamas šv. M. Mari
jos Gimimo parapijos cho
ras ir solistai: Alė Kalvai
tytė, Stasys Baras ir Jonas 
Vaznelis, Koncertas bus mi
nėtos parapijos bažnyčioje, 
birželio 1 1 d. (šeštadienį). 
Pradžia 7 vai. vak.

Choras entuziastingai ir 
su dideliu atsidėjimu šiam

"LITHUANIA 700 
YEARS”

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

Tai vertinga dovana ne
bekalbantiems savo tėvų 
kalba vaikams ir amerikie
čiams draugams.

koncertui jau baigia ruoš
tis. Koncertą globoja ir in
formacija apie jį rūpinasi 
LB Chicagos Apygardos 
valdyba, pirmininkaujama 
A. Juškevičiaus ir Chicagos 
Lietuvių Taryba, pirminin
kaujama R. Staniūno.

• Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejus Chicagoje 
kreipiasi j visus bestudijuo
jančius meną, arba siekian
čius šioje srityje mokslo 
laipsnių, suteikti apie save 
šių žinių: pavardę ir vardą, 
gimimo vietą ir datą, adre
są, kokioje meno mokykloje 
studijuoja ar studijavo, 
kaip toli yra pažengęs, o jei 
jau baigęs, ar sieks meno 
srityje mokslo laipsnio ir 
kur?

Jeigu dėl kokių nors prie
žasčių patys studijuojantie
ji ar studijas jau baigę as
menys, prašomų žinių apie 
savę suteikti negalėtų, tas 
žinias prašomi suteikti tė
vai, globėjai, giminės ar 
draugai.

žinias siųsti: 4012 Ar- 
cher Avenue, Chicago, III. 
60632.

• Birutės-Marijos Sedlec- 
kaitės ir Anciaus-Petro La- 
niausko sutuoktuvės įvyks
ta gegužės 24 d., 3 vai. po 
piet, Nekalto švč. Panelės 
Marijos Prasid. bažnyčioje, 
Chicagoje, o vaišės 7 v. va
karo Pakšto salėje. Jaunųjų 
tėvai — Marija ir Bronius 
Sedleckai ir Stanislava ir 
Leonas Laniauskai. Jauno
ji prieš kurį laiką yra atvy
kusi iš Lietuvos.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Chicagos skyriaus 
naują valdybą sudaro: A. 
Gintneris, P. Dirkis, J. Ka- 
pačinskas, M. Peteraitienė 
ir P. Venclova.

Skaityk ir platink 
DIF V Ą

STATIONARY 
ENGINEER

I.icensed First Class Stationary Engineer reųuired 
to work in power plant of Coke Plant in Detroit. 
ExceIIent \vages and fringe benefits.

Contact Personnel Department

SEMET SOLVAY DIV.

ALLIED CHEMICAL CORP.
(313) 842-4400. EXT. 371. DETROIT, MICH.

An Eųual Opportunity Employer
(38-40)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAŠTAS KELIA KAINAS
Pradedant šių metų lie

pos 1 d., visame krašte pa
branginamas paštu siunti
mas laiškų, atvirlaiškių, 
laikraščių ir visko, kas tik 
paštu siunčiama. Laiškai 
bus 7 centai, atvirlaiškiai 
po 6 centus, tik oro paštu 
laiškai paliekami po 10 cen
tų. šis pašto patarnavimo 
pabranginimas jau buvo 
Kongresui rekomenduo tas 
prezidento Johnsono, ir pre
zidentas Nixonas numatęs 
sunkumus, sutiko pašto kai
nų pabranginimų užtvir
tinti.

Jeigu nebūtų pakeliama 
paštu siuntiniams, pašto de
ficitas būtų uždėtas ant pe
čių viso krašto gyventojų ir 
būtų pakeliami bendri mo
kesčiai, nors daugybė gy
ventojų neturi daug reika
lų su paštu.

• Lietuvių Foto Archyvas 
šių metų fotografijos kon
kursą praplečia į dvi gru
pes : nespalvotos (mono
chromatines) nuotra u k o s 

A. A.
VYTAUTAS RAULINAITIS

Gegužės 24, šeštadienį, sueina vieniri metai, 
kai tragiškai žuvo mano brangus vyras, tėvas ir 
sūnus Vytautas Raulinaitis.

Jo mirties metinės sukakties proga Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje gegužės 24, šeštadienį, 
9 vai. ryto, užprašytos šv. Mišios.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
pasimelsti už a. a. Vytauto Raulinaičio vėlę.

žmona Aldona Raulinaitienė, 
dukra Ingrida, sūnus Andrius 
ir motina Kristina Raulinaitienė

Aušros Mergaičių Gimnazijos Kaune 

buvusiai mokytojai

A. A.

IRENAI 

STAŠKEVIČIŪTEI-MAŠIOTIENEI 

mirus, jos vyrui DONATUI ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia jos buvusios 

auklėtinės
Janina Melnikaitč-Karalienė
Eleonora Kalvaitytė-Grigonienė

P. D. MAŠIOTUI, p.p. STAŠKAMS 

ir mieliem draugams JONUI ir GIED

REI STANKŪNAMS, staiga mirus 

brangiai žmonai, sesutei ir mamytei

A. A.

IRENAI MAŠIOTIENEI

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dana ir Romas Sakalai

grupę ir spalvotų skaidrių 
grupę. Pereitais metais bu
vo tenkintasi vien tik spal
votų skaidrių konkursu. Vi
si lietuviai fotografai, mė
gėjai ii- profesionalai, skati
nami per ateinančias vasa
ros atostogas fotografuoti 
turint mintyje šį fotografi
jos konkursą. Konkurso tai
syklės bus paskelbtos arti
moje ateityje spaudoje.

• JAV LB Kultūros Fon
de, vadovaujamame Anato
lijaus Kairio, šiuo metu su
darytas planavimo ir paruo
šos skyrius. Jo vadovybę su
daro: Karolis Drunga, pla
navimo komisijos pirminin
kas, 6821 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629, 
prof. dr. V. Bieliauskas,, 
prof. dr. A. Klimas, prof. 
dr. R. Šilbajoris, kun. K. 
Trimakas ir prof. dr. V. 
Vardys.

• Dr. Algis Avižienis ir 
dr. Arvydas Kliorė iš Kali
fornijos, dr. Juozas ir dr. 
Elona VaiŠniai iš Urbanos 

ir dr. R. Kriaučiūnas iš 
Kankakee belandžio 19-20 
dienomis lankėsi Chicagoje 
ir turėjo pasitarimą su JAV 
LB Centro valdybos atsto
vais mokslininkų suvažiavi
mo reikalais. Mokslininkų 
suvažiavimas įvyks 1969 m. 
Padėkos Dienos savaitgalio 
metu Chicagoje.

• Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės visuot i n i s 
atstovų suvažiavimas įvyks 
š. m. liepos mėn. 5 dieną, 
Šv. Kazimiero vardo, Lietu
vių Centro namuose Cara- 
cas — La Vegoje.

Šio suvažiavimo šeiminin
kai ir globėjai — Caracas 
Apylinkės Valdyba.

Po suvažiavimo, tos pa
čios dienos vakare ir toje 
pačioje salėje, kviečiamas 
Venezuelos lietuvių jauni
mo subuvimas su įvairia 
programa ir šokiais.

E. CHICAGO

PAMINĖTA MOTINOS 
DIENA

A. L. B-nės vietos apylin
kės valdybos rūpesčiu š. m. 
gegužės 4 d., vietos parapi
jos salėje, buvo prisimintos 
mirusios ir gyvos mūsų mo
tinos. Jautriu žodžiu minė
jimą atidarė apylinkės pir
mininkas Zigmas Moliejus, 
o maldą sukalbėjo kun. Po
vilas Jakulevičius.

Visą programą atliko 
jaunimas. Paskaitą apie 
moterį — motiną istorinėje 
šviesoje skaitė studentas 
Romas Tervydis. Jis žvilg
terėjo ne tik į lietuvę moti- 
ną-moterį, bet taip pat, pri
siminė ir Anglijos karalie
nę Viktoriją, Prancūzijos 
didvyrę Jeanne D’Arc, Ru
sijos Kotryną, 1831 m. su
kilimo aktyvią dalyvę Emi
liją Plateraitę ir daugelį ki
tų istorinių asmenybių.

Meninę dalį atliko vietos 
jaunimas: Rasa Domarkai
tė, Virginija Markevičiūtė 
ir Sigutė Pacytė, padekla- 
muodamos ir paskaityda- 
mos Brazdžionį, Aistį ir 
Grigaitytę, o Edmundas Vi- 
lutis porą dalykėlių pagro
jo vargonėliais.

Po meninės dalies visi da
lyviai buvo pavaišinti kavu
te, o motinos apdovanotos 
rožėmis. Kaip paprastai, da
lyvių buvo mažoka.

ALT S-GOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Artėjant Sąjungos sei
mui, valdyba š. m. gegužės 
11 d. sušaukė narių susirin
kimą, pasitarti dėl veiklos

A t A
IRENAI MAŠIOTIENEI 

mirus, skausmo ir liūdesio valandoje vyrą DONA
TĄ MAŠIOTĄ, sūnų JONĄ STANKŪNĄ, seserį, 
brolius ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime

Antanas ir Danutė Senikai

A. A.
IRENAI 

STANKŪNIENEI-MAŠIOTIENEI 
mirus, jos vyrą DONATĄ MAŠIOTĄ, sūnų JONĄ 
STANKŪNĄ su šeima, seserį JANINĄ, brolius 
VLADĄ ir VYTAUTĄ STAŠKEVIČIUS ir gimi
nes bei artimuosius, užjaučiame ir drauge liūdime

Mockų šeima

IRENAI MAŠIOTIENEI

mirus, jos vyrui DONATUI MAŠIOTUI ir arti

miesiems reiškiame giliausią užuojautą

Valė ir Juozas Šukiai

GINTARO BALIAUS DEBIUTANTĖS IR MOTINOS. Birželio mėnesi kasmet Chicagos Lietuvią 
Moterų Klubas ruošia Gintaro balių, kurio pelnas skiriamas lietuvaičių stipendijoms. Tai vienas 
puošniausių ir iškiliausių Chicagos lietuvių pobūvių. Šių metų baliuje pasirodys devynios jaunos lie
tuvaitės, kurios nuotraukoje yra su motinomis. Iš kairės: Teresė Meldažiūtė, Sandy Dodge, Kathy 
Kutchins, Amy Ann Simėnaitė, Carol Ann Simonėlytė, Susanne Radavich, Marion Estelle Gudėnaitė 
ir Jūratė Jasaitytė. Lewellyn studijos nuotrauka

SVEIKINIMAS

L. J. S. vyriausias skautininkas sveikina L. S. B. 

skautininką

KUNIGĄ ANTANĄ SAULA1TI Jr. kunigu 

įšventinimo proga gegužės mėn. 1 7 d.

ir linki mielam broliui dirbti su lietuvių jaunimu, 

stiprinti jų dvasią ir ugdyti jų sielas.

Boston, Mass.
Vyr. Skautininkas

Mykolas Manomaitis

plano ir padiskutuoti šeimi
nius reikalus.

Skyrių seime atstovauti 
sutiko pirm. Antanas Juod
valkis ir kult, reikalų vado
vė Genė Markevičienė. Sei
mo proga, Sąjungos valdy
bai susirinkimas paskyrė 
50 dol.

Susirinkimo priimtas toks 
š. m. veiklos planas: su
ruošti gegužinę Union Piere 
Mich., žinomoje lietuvių va
sarvietėje, rudens balių pa
rapijos salėje, narių išvyką 
gamtoje ir kultūrinį subat- 
vakarį.

Parapijos šildymo pečiaus 
fondui susirinkimas pasky
rė 25 dol.

Susirinkimui pirmininka

vo K. Valeika, o sekretoria
vo E. Sidabrienė.

PARAPIJOS REIKALAI
Sugriuvus šildymo pečiui, 

klebonas kun. Ig. Vichuras 
paprašė visus parapijiečius 
tam tikslui paaukoti bent 
po 25 dol., kad sukelti ati
tinkamą sumą, reikalingą 
naujo pečiaus įrengimui. 
Nors pamažu, bet aukos 
plaukia ir, padedant orga
nizacijoms, reikalinga su
ma 3,500 dol. bus surinkta. 
Parapijiečiai turėtų būti 
paslankesni ir gyviau atsi
liepti į klebono prašymą.

Atėjus pavasariui, susi
rūpinta ir išoriniu parapi
jos trobesių remontu. Tam 
tikslui buvo suorganizuota 
loterija, kuri davė per 1,100 
dol. pelno. Dažymo darbams 
organizuojama talka, (aj)

CHICAGO
A. A. VYTAUTĄ KAROSĄ 

MININT
Pagerbiant prieš du me

tus mirusį kultūrininką ir 
plunksnos žmogų Vytautą 
Karosą, velionio žmona Ona 
Karosienė ir dukra Violeta 
Karosaitė šiomis dienomis 
išleidžia Vytauto Karoso 
poeziją atskira knyga "Po
ilsis ant laiptų".

Supažindinimas su šia 
knyga įvyksta gegužės 25 
d. Balio Pakšto svetainėje, 
Chicagoje. Pradžia 12 vai. 
30 min. Tą pačią dieną 11 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje pamaldos už a. a. Vy
tauto Karoso sielą.

Velionio draugai ir ger
bėjai kviečiami šiame jo pa
gerbime - prisiminime daly
vauti.

• Mykolas Vaidyla, San
daros redaktorius, kun. A. 
Trakiu ir A. Blinstrubo pa
stangomis, išvežtas į sene
lių prieglaudą, 1401 So. Ca- 
lifornia Avė., Chicagoje. 
Dabai- jis turi atskirą kam
barį. Jį galima aplankyti ir 
pasikalbėti.

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntėt
S. E. Šmitai, Boston......... 5.00
J. Dabrila, Boston............ 5.00
H. Čepas, Boston ............. L 00
J. Kuncaitis, Boston......... 5.00
A. Ščiuka, Boston............. 5.00
T. Aleksonis, Boston....... 5.00
P. Navazelskis, Boston... 5.00
J. Liutkonis, Boston........ 5.00
S. šimoliūnas, Detroit..... 2.00
J. Johnson, Cleveland....... 2.00
J. Merkys, Hartford........ 1.00
A. Grushnys, Larned........ 5.00
A. Stapulionis, Dorchester 2.00
P. Kaspariūnas, Rahway.. 2.00
V. Didžiulis, Bogota......... .1.00
J. Neverauskas.Munster.. 2.00
K. Nausėdas, Caracas..... 7.00
J. Kalnietis, Balimtore... 2.00
V. Melnykas, Riverside .... 7.00
J. Gaidelis, Randolph....... 1.00
K. Budrys, Strongsville... 2.00
A. Juškevičius, Cicero .... 2.00
B. Utenis, Dorchester..... 2.00
E. Kronas, Hamilton........ 5.00
P. Janulaitis, Hovthorne.. .2.00
A. šova, Corwn Point ...... .2.00
M. Ulėnas, Brooklyn........ 1 00
J. Kriščiukaitis, Avon...... .2.00
K. Cicėnas, Chicago ....... 7.00
G. Žebertavičius, Cleve. 3.26
S. Jaseliūnas, Toronto ... 6.00
G. Balanda, Detroit ........ 2.00
P. Babickas, Worcester . 2.00
S. Matulis, Chicago........ 2.00
V. Karalius, Baltimore ... 2.00
Grandinėlė Clevelande.... 10.00
J. Juras, Chicago............ 2.00
V. Mieželis, Phoenix..... 2.00
S. Mankus, Chicago ........ 2.00
V. Kiaunė, Easton........... 2.00
A. Mantautas, Brockton.. . 1.00
D. Kalėda, Plttsburgh .... 3.00
V. Gricevicius, Chicago .. 2.00
O. Kremeris, Chicago..... 2.00
A. Čepulis, Phila.............. . 1.00
A. Tveras, Chicago ....... 10.00
A. Sajauskas, Baltimore .. 2.00
J. Urbonas, Clawson....... 2.00
K. Didžiulienė, Wyckoff... . 1.00
G. Kazlauskas, Hollywood 7.00
A. Rugys, Paterson.......... 2.00
J. Vadopalas, Cicero....... .2.00
S. Rimkus, Dover........ . 2.00

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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