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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRANCŪZŲ RINKIMAI
GAULLIZMAS NUSIBODO, BET PASTOVUMO NORI...
Galima ginčytis dėl 

to, ar birželio 1 d. rin
kimai atnešė kokių staig
menų ar ne. Aplamai 
imant buvo tikima, kad 
per tuos rinkimus nė 
vienas kandidatų nesu
rinks absoliučios dau
gumos ir tokiu būdu bus 
reikalingi sekantieji — 
birželio 15 d. — rinki
mai, per kuriuos rung
sis buvęs de Gaulle prem 
jeras Georgės Pompi
dou su buv. senato pir
mininku ir dabar einan
čiu prezidento pareigas 
Alain Poher. Mat per 
pirmus rinkimus pran
cūzai paprastai balsuoja 
už tą kurį daugiau mėgs
ta, per antrus už tą, ku
rio mažiau nekenčia.

Atrodo, kad prancūzų 
daugumai de Gaulle re
žimas buvo gerokai nusi
bodęs. Tai paliudijo ei
nančio prezidento parei
gas Alain Poher staigus 
populiarumas. Žmogus, 
kuris prieš 8 savaites 
Prancūzijoje buvo mažai 
žinomas, per viešosios 
nuomonės tyrinėjimą 
staiga pasirodė galįs su
rinkti tiek pat balsų kaip 
ir Pompidou, laikomas 
labai gabiu politiku.

Tačiau kai atėjo lai
kas mesti rinkimų korte
les įurnas, Poher surin
ko vos 23% balsų. Kodėl 
toks staigus simpatijų su
mažėjimas? Dėl Pom
pidou rinkiminės kampa
nijos ir pačių rinkėjų ap
sigalvojimo. Jei prezi
dentu būtų išrinktas

• PREZIDENTAS NIXONAS, 
po pasitarimo su Pietų Vietna
mo prezidentu Thieu pranešė, 
kad ateinančio mėnesio laiko
tarpyje iš Pietų Vietnamo bus 
atitraukti 25,000 amerikiečių 
karių. Šiuo metu Vietname yra 
virš pusės milijono amerikie
čių.

• MASKVOJE prasidėjusią 
pasaulinę komunistų konferen
ciją. Kinijos spauda pasitiko 
naujais iššūkiais prieš sovie
tus.

Pekino liaudies laikraštis 
sovietų teoriją dėl riboto su
verenumo komunistinės bend
ruomenės viduje lygina su Hit
lerio naujaja Europos santvar
ka. Laikraštis rašo, kad sovie
tų ir nacių sampratos yra be
maž neatskiriamaivienodos.bet 
sovietų variantą laiko dar klas
tingesnių, kad sovietų socialis
tinės bendruomenės teorija iš 
esmės reiškia kėslus sukurti 
socialkolonijinę imperialistinę 
viešpatiją karinės agresijos ir 
ekonominio apiplėšimo keliu. 
Ir toliau kinų laikraštis rašo, 
kad naujieji sovietų revizionis- 
tų carai išnaudoja savo koloni
alizmo jrankj Varšuvos paktą, 
išdėliodami Rytų Europos šaly
se kelis šimtus tūkstančių sa
vo agresorių karių ir okupuo
dami Čekoslovakiją. Sovietų 
revizionistinė persimetėlių gau'- 
ja, rašo kinų laikraštis, giedo
jo tą pačią giesmelę kaip ir Hit
leris, kai okupavo sudėtų žemę. 
Hitleris irgi tvirtino, kad tai su. 
strapinimas taikos tvirtybe pri
vertė vykdyti agresiją prieš 
Čekoslovakiją.

VYTAUTAS MESKAUSKAS nei stipri Atlanto sąjun
ga sovietams, aišku, nė. 
ra reikalinga ir pagei
dautina. Poher laimėji
mas ko gero galėtų dau
giau pakreipti Prancū
ziją į bendravimą su Va
karais negu Pompidou, 
kurio išrinkimas būtų 
lyg pasisakymas už de 
Gaulle politinės linijos 
tęsimą.

Čia verta prisiminti, 
kad savo laiku Chruš
čiovas norėjo krikščio - 
nio demokrato Aden
auerio, o ne socialdemo
krato Schumacherio lai
mėjimo Vokietijoje. Ne 
dėlto, kad pirmas būtų 
jam artimesnis ideolo
giniai, bet dėl praktiškų 
sumetimų. Chruščiovui 
atrodė, kad jei Adenau
erio vyriausybė sudary
tų kokį susitarimą su so
vietais, jį vokiečiai ra
miau sutiktų, nors jis 
jiems ir būtų skaudus. 
Tuo tarpu prieš Mask
vos susitarimą su Schu- 
macheriu, Vokietijo
je tuojau kiltų stiprus 
bruzdėjimas, kuris ga
lėtų privesti prie susi
tarimo nepatvirtinimo.

Tas prisiminimas pa
aiškina prancūzų komu
nistų nutarimą boikotuo
ti antrus rinkimus. Tuo 
jie lyg pasako Pompi
dou: "mūsų susilaiky
mas tau padeda, tu turi 
tai atsiminti, o taip pat 
ir mūsų nesumažėjus į 
stiprumą. Tai turėda
mas galvoje tu turi skai - 
tytis su mūsų reikalavi
mais užsienio politikoje.

Poher, jam būtų sunku 
valdyti su seime daugu
mą turinčia gaulistų par. 
tija. Ko gero jis turėtų 
seimą paleisti, tačiau 
naujus rinkimus vargiai 
laimėtų apie Poher susi
būrusi centro ir kairės 
partijų koalicija. Žo
džiu, Prancūzija turėtų 
grįžti prie buvusios tvar
kos kada vyriausybės kei
tėsi po porą kartų per 
metus, jei ne dažniau. 
Tokia perspektyva dau
gelį prancūzų baidė. Tuo 
tarpu Pompidou su gau
listų dauguma seime ga
rantuotų bent keliems 
metams pastovumą, ku
rio prancūzai labai nori. 
Tuo aiškinamapirmarin
kimų staigmena — Po
her silpnas pasirody
mas. Jis gavo apie 23% 
balsų.

Antra staigmena buvo 
stiprus komunistų kan
didato Jacųues Duclos 
pasirodymas. Tiesa, jo 
surinktas balsų skaičius 
(22%) yra maždaug toks 
pat, kokį komunistų kan 
didatai surenka per vi
sus rinkimus, tačiau šį 
kartą buvo manoma, kad 
jis surinks mažiau bal
sų, nes vis tiek negali 
būti išrinktas ir tokiu bū
du už komunistus papras
tai balsuojančiam rinkė
jui gali kilti klausimas, 
kam balsuoti už Duclos, 
jei, rasit, galima padėti 
laimėti Poher, kuris, 
eventualiai galėtų būti 
priverstas sudaryti koa
liciją su komunistais. 
Duclos tačiau per savo 
kampaniją aiškino, kad 
Poher ir Pompidou yra 
lyg cholera su maru — 
ir vienas ir kitas mirti
na liga.

Atrodo, kad komparti
ja su Maskvos palaimini
mu nutarė išstatyti sa
vo atskirą kandidatą, kad 
pademonstravus savo ga
lią. Mat, Maskva de 
Gaulle režimą laikė sau 
pliusu. Dėl to, kad aukš
tasis generolas priešino - cas Juodvalkis, jr. 
si glaudiems santykiams 
su JAV ir britų įsileidi
mui į Europos bendruo
menę. Nei stipri Europa

VILTIES DRAUGIJOS 
VALDYBA POSĖDŽIAVO

Praeitą sekmadienį, bir
želio 8 d. Clevelande įvyko 
naujai išrinktos Vilties 
Draugijos valdybos posėdis, 
kuriame buvo pasiskirstyta 
pareigomis sekančiai: pir
mininkas Aleksas Laikūnas, 
vicepirmininkai inž. Ed
mundas Cibas, inž. Jonas 
Gaižutis ir Antanas Seni- 
kas, sekretorius Kazys S. 
Karpius ir iždininkas Vin-

Posėdy dalyvavo ir Dir
vos redaktorius Vytautas 
Gedgaudas. Buvo apsvarš-

Pompidou Ir Poher pasiruošę paskutiniam šūviui...

ALT S-gos sukaktuviniame seime New Yorke gegužės 31d. darbo posėdy Antanas Diržys daro prane
šimų apžvalgą. Kairėje sėdi darbo prezidiumo sekretorius V. Kasniūnas, jr. Prie mikrofono Antanas Dir
žys. Dešinėje prezidiumo pirmininkai inž. V. Gruzdys, V. Abraitis ir A. Laikūnas.

Lietuvos laisvinimo reikalai ir
ALT unga

Inž. Eugenijaus Bartkaus kalba ALT S-gos seime New Yorke.

Norėčiau pažvelgti į 
tautinės srovės žmonių 
mintyjimus ir pagrindi
nes darbo gaires poli
tiniuose baruose.

PAŽIURA Į LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 
TĘSTINUMĄ

Kai Lietuvą užgriuvo 
okupacija, tai plačiau po
litiškai galvojantieji as
menys, pradėjo ieškoti 
lietuviškos jungties tar
pusavyje, norėdami di
desnėmis pastangomis 
atsispirti okupanto užma
čioms. To pasėkoje susi
darė eilė naujų politinių 
formacijų iš jų ryškiau
si pavergtoje Lietuvoje, 
visus politinius ir kovos 
junginius apjungiąs ir vi
sos lietuvių tautos prita
rimą turįs — Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, o čia, JAV — 
Amerikos Lietuvių Tary
ba. Kai kuriose kitose ša
lyse susidarė tiems pa-

tyti ateities Dirvos užsimo
jimai, rudens vakaras, nau
jų knygų leidimas ir t.t. 

tiems uždaviniams vyk
dyti tų šalių lietuvių po
litiniai centrai. Eilėje 
Europos, Šiaurės ir Pies
tų Amerikos ir kt. vals
tybių, likosi kad ir su 
apribotu statusu, Lietu- . 
vos Respublikos atstovai 
prie tų šalių vyriausy
bių (pasiuntiniai ir kon
sulai). Lietuvos diplo
matinė tarnyba savotiš
kai persirikiavo, glau
džiau susirišo tarpusa
vyje ir įsijungė į kovą 
prieš Lietuvos okupan
tą. Mūsų diplomatinė tar
nyba subordinavosi bend
rajam darbui Lietuvos 
Užsienio Reikalų Minis- 
terio telegraminiu aktu 
paskirtajam Diplomati
jos Šefui. Diplomatams 
naujai susidariusi padė
tis nekėlė abejonių. Ki
taip į mūsų diplomatinę 
tarnybą ir ypač į naują 
instituciją — Diploma
tijos šefą, pažiurėjo mū
sų emigracinė visuome
nė. Lygiai iš dešinės, 
lygiai iš kairės pradėta 
aštriai kritikuoti dip
lomatija, tiesiog buvo at
metami diplomatijos še
fo kredencialai, kvesti- 
jonuojama jo galia ir tt. 
Bendrai buvo dedama 
pastangų diplomatinę tar
nybą, jos likučius,išjung
ti iš Lietuvos laisvinimo 
kovos lauko. Tautinės 
srovės vyrų, Tėvynėje ir 
išeivijoje, pažiūra ofici
aliuose pasitarimuose ir 
užkulisiuose buvo aiš
kiai remianti diplomatų 
pozicijas. Mūsų įsitiki
nimu, diplomatinės tar
nybos savuose postuose 
išsilaikymas ir darbas 
buvo ir tebėra akivaiz
dus Lietuvos valstybės 
tęstinumas ir jojo atsi
sakymas, būtų didelė ža
la visai Lietuvos bylai.

Tik baigiantis antra
jam okupacijos dešimt
mečiui, minimi diploma
tijos spaudimai pradėjo 
gesti ir šiandien, be
rods, visiems lietu
viams yra aišku, kad mū
sų pažiūra šiuo klausi

mu buvo gera, pilnai pa
teisinta ir Lietuvos in
teresuose.

VIENINGO DARBO 
TEORIJA

Lietuvių tautinė srovė 
ne nuo šiandie skelbia 
ištikimumą dėsniui —vi
sos jėgos Lietuvai. Šio 
dėsnio vedini tautinės 
srovės vairuotojai visad 
ėjo konsolidacijos keliu, 
visų pajėgų apjungimo kė
liu. Kai kas bando pri
mesti esą mūsų srovės 
atstovai savo laiku pasi
traukė iš bendrinių or
ganizacijų, ALTos (1941) 
ir VLIKo (1955), norėda
mi juos sugriauti. Šis 
priekaištas neteisingas. 
Mūsų tuometiniams at
stovams bendrinėse or
ganizacijose teko ryš
kiau pasisakyti ir protes
to ženklan iš jų laikinai 
pasitraukti, nekeliant jo
kių abejonių dėl bendri
nių organizacijų svorio 
paskirties, o dėl jų dar
bo formos, dėl prima
to tezės, arba užmačių 
pakirsti Lietuvos valsty
bės tęstinumą. Tautinė 
srovė likusi už šių bend
rinių organizacijų ribų, 
nepaliko savojo darbo 
dalies. Tą darbą ji varė 
Amerikos Lietuvių Mi
sijos ar Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos 
apimtyje.

Nuotaikoms mūsų opo
zicijoje pakitus, tautinin
kai grįžo į bendrinius 
junginius, ALTą ir VLI
Ką. Ir viena ir kita pro
ga buvo panaudota šių 
vienetų platesnei kon
solidacijai, didesniam 
lietuviškų pajėgų apjun
gimui.

Taip jau trečias de
šimtmetis,kai Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos atstovai aktyviai dir
ba Amerikos Lietuvių 
Taryboje. Jei pirmuo
sius dešimtmečius mūsų 
sąjungos vyrai buvo, ga
lima sakyti, lojalios opo-

(Nukelta į 4 psl.)
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ISTORINĖ "BUDŽIO” KELIONĖ
Į ŠVEDIJĄ L. Knopfmileris

Kas tas "Pietų Kryžius"?

Lietuvių Jūrų Skauti- 
ja šiais metais mini 40 
metų sukaktį kai j. s. 
Kristupas Plonaitis orga
nizavo ir paruošė ket
virtąją "Budžio” kelionę 
į Visby uostą, Gotlando 
saloje, Švedijoje.

Čia noriu pasidalinti 
tos kelionės prisimini
mais.

1929 metų gegužės va
karas buvo gražus, šil
tas ir ramus. Klaipėdos 
uosto krantinėje prielo- 
cų bokšto susirinko ne
didelis žmonių būrys iš
lydėti jūrų skautų burlai
vį "Budį" į tolimąkejio- 
nę, į Gotlando salą.Šve- 
dijon.

Kelionės ir laivo ški
periu buvo K. Plonaitis, 
jaunas nedideliu ūgio vy
rukas, pilnas energijos 
ir pasišventimo jūrų 
skautijai ir buriavimo 
sportui. Gimęs ir augęs 
Klaipėdos krašte, ūkinin
ko ir žvejo sūnus, jam 
nebuvo svetimi jūrų vė
jai, bangos ir sūrus van
duo. Jis pažinojo kiek
vieną Kuršių marių įlan
ką ir priplaukimo vietas, 
kaip savo kelnių kišenę. 
Tad nuodugniai kelionei 
viską paruošė ir laukė, 
kad kiekvienas įgulos na
rys atliks savo pareigą 
sąžiningai su pilnu pa
sišventimu. Po jo antras 
svarbias pareigas laive 
ėjo inžinierius B. F. Bun- 
tinas (miręs Kanadoje, 
Toronte 1967 m.). Mat 
"Budis" turėjo ir moto
rą, kad ir nekomplikuo
tą, bet su visokiais užsi
spyrimais. Trečias svar
bus įgulos narys buvo vi
rėjas, šias pareigas ėjęs 
jūrų budys Steponavi
čius. Kiti įgulos nariai 
buvo jūrų budžiai: A. 
Kybrancas, dabar gyve
nantis Kanadoje, A. Dec- 
kis, Australijoje, VI. Ba- 
kūnas, Amerikoje. Tu
rėjome jauni ausį įgulos 
narį Dževuką, pavardės 
neprisimenu; buvo F. 
Grajauskas, L. Knopf- 
mileris ir dar vienas j. 
budys kurio pavardės ir
gi neprisimenu.

Atliekami paskutinieji 
muitinės ir pasienio po
licijos formalumai, pas
kutinis atsisveikinimas 
su giminėmis. Virvių ga
lai paleisti ir "Budys" 
motoro pagalba atsisto- 
lino nuo krantinės ir iš
ėjo į jūrą.

Nuotaika įgulos narių 
tarpe puiki: kai kuriems 
jūrų budžiams tai pir
moji "krikšto kelionė". 
Privarginti kelionės pa
siruošimo rūpesčiais, 
jūrų budžiai neturėjo nė 
laiko dienos metu paval
gyti. Visų įgulos narių 
noras buvo, kaip gali
ma greičiau ką nors už
kąsti šilto ir skanaus.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUSAITIS 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.

Budžio kelionės į Visby or
ganizatorius ir kapitonas K. Plo
naitis.

Tad visi pradėjo laivo 
virėją Steponavičių ra
ginti ką nors iš virti, pa
vyzdžiui, skanios pupe
lių kavos. Iš tranzitinio 

Budžio kelionės po Baltijos jūrą 1926-1932 metais.

sandėlio pupelių kava bu
vo gauta gan pigiai, tad 
kodėl nepasinaudoti pro
ga? Ilgai neteko prašy
ti.

Priešakinėje kajutėje 
užvirė darbas. Dževu- 
kas, mūsų jauniausias 
Stiuartas, turėjo pilnas 
rankas darbo, duoną 
piaustyti, s ves tu tepti. 
Kumpiu ar dešromis gra
žiai papuošti duonos ga
baliukai tikrai kėlė ape
titą įgulos narių tarpe.

Iš priešakinės kaju
tės virtuvės kamino pa
kilo dūmai — tai ženk
las, kad kavutė verda.

Praėjo gera valanda, 
kol išvirė kava. Štai Ste - 
ponavičius jau ant denio, 
pasipuošęs balta aukšta 
kepure, kaip ant didelių 
keleivinių laivų, su di
deliu kavos puodu. Už
pakalyje jo mūsų Stiu
artas su dideliu padėk
lu, ant kurio sudėti duo
nos gabaliukai, kiekvie* 
nam pagal skonį ir dy
dį: su dešra, kumpiu, 
sviestu, na ir keletą vir
tų kiaušinių. Vakarienė 
karališka. Per trumpą 
laiką ir puodas ir padėk-

las buvo tušti.
Nuotaika pagerėjo irt 

beveik kiekvienas nusi
pirkęs naują pypkutę pa
vaizduodamas tikrą jū
rininką pripildęs olan
dišku tabaku sekė Ba- 
den-Powel.l pavyzdžiu, 
nes ir jis leisdavo vy
resnio amžiaus skau
tams pypkuoti. Ir, taip 
traukiant pypkutes pasi
pylė kalbos. Kaip gra
žiai praleis jūrų budžiai 
laiką Gotlando saloje. 
Visų tikslas buvo įgau
ti praktikos ir teorinių 
žinių navigacijoje ir bu
riavime.

Užkandę, pamažu pra
dėjo skirstytis miegui, 
vieni į pirmutinę kaju
tę, ten pakliuvo visi, ku
rie pirmą kartą plaukė, 
kiti į vidurinę, o tre
ti, kurie turėjo budėti, 
vairininkas, motoristas 
ir stebėtojas, į užpaka
linę kajutę.

Vėjas pamažu pradėjo

kilti ir buvo galima kel 
ti bures. Prikėlėme se 
kančią pamainą ir visi 
kartu pakėlėme bures. 
Bet kas čia? Ne visi 
grįžta į kajutes miegui. 
Vienas, antras nusimi
nęs stovi prie borto ir 
giliai traukia orą į plau
čius... Blogas ženklas!

— Fricai, kas tau? — 
juokiasi senieji jūrų vil
kai.

— Bepigu jums juok
tis, o mums jau "smūt- 
nai" darosi.

Pozicinės lempos se 
niai dega. Jų šviesos at 
sispindi jūros bangose 
ir žaidžia su mėnulio 
šviesa.

Denyje prie motori
nės sėdi megstine ap
sivilkęs pirmos pamai
nos motoristas.

Motorinėje oras šil
tas, tvankus ir atsiduo
dantis alyva ir žibalu. 
Taigi kvapas tikrai bu 
vo nekoks. Snaudžia ir 
stebėtojai, tik vienas 
vairininkas ištikimai ei
na savo pareigas prie lai
vo drebančios sielos, 
kompaso. Kitose kajutė 
se viešpatauja tyla. Vė-

jas pamažu stiprėja ir 
bangos mus pradeda gra
žiai mėtyti. Prieš pasi
keitimą antros pamai
nos, turėjom bures nu
leisti ir surefuoti, nes
vėjo stiprumas stipriai 
padidėjo. Denyje vis dau
giau pasirodo juodų še
šėlių, kurie įsikibę įbor- 
tą žiūri kažin kur mėnu
lio šviesoje į Baltijos be
galybes... Kas tai bara
si — "Kam prikėlėt? 
Kai gulėjome, buvo vis
kas tvarkoje, o dabar rei
kia žuvytes maitinti!"

Niekas nenori ir grįž
ti į kajutes, vis daugiau 
dėnyje atsiranda įgulos 
narių. Siūbavimas suda
ro pavojų būti išmestam 
per bortą, tad laivo kapi
tonas įsako visiems nu
sileisti į kajutes ar at
sistoti visai užpakalyje 
už motorinės, kur gal 
saugiausia vieta ligo
ni ms.

Vėjas vis stiprėja, ban
gos darosi didesnės ir 
pradeda jau "lipti" įlai- 
vo denį. Įgula turėjo dar 
vieną refą dėti į bures. 
Sunku priversti atlikti 
savo pareigas, nes įgu
los nariai taip serga, kad 
nepajėgia nieko dirbti. 
Dirba, kas yra patvarus 
ir išviso gali šiokį tokį 
darbą atlikti.

Kapitonas jau pats se
ka jūrlapyje vėjo kryptį 
ir laivo kursą. O vėjas 
begėdis, pučia tiesiai į 
nosį, bangos jau kiekvie
na lipa į laivą ir plau
na dėnį. Staiga keistas 
kranksmas, plėšimas, o 
gal ir lūžimas, sunku 
kajutėje ir suprasti, kas 
įvyko. Girdime, kaž kas 
bėga deniu. Pirmos kaju
tės dangtis atsidaro, ir 
girdime kapitono balsą: 
— "Visi vyrai lauk". Tik
Dževukas, kuris miegojo 
pirmutinėje kajutėje,iš
kišęs savo galvutę klau
sia: "O ką, jau skęs- 
tam?" — "Neį' atsakė 
kapitonas, užtrenkęs ka
jutės dangtį. Visi, kurie 
buvo pirmutinėje kautė- 
je,išskyrus Dževuką,už - 
simetę lietpalčius šoko į 
denį. Kas dėjosi deny? 
Didžioji burė plyšo ir 
apatinis buomas mėto
mas nuo vieno borto į ki
tą sudarė pavojų ką nors 
užgauti ir išmesti už bor
to... Bangos didžiulės, 
kiekviena jau lipa į lai
vą, ir nespėjus mums iš
šokti iš kajutės, visus 
jau apipylė nuo galvos iki 
kojų. Buvom pakrikšty
ti sūriu ir šaltu, kaip le
das vandeniu. Iš vairavi
mo būdelės girdisi Kapi
tono komanda — "Vyrai 
laikykitės už borto ir da
bokite galvas! Bangos, 
buomas, stiprus vėjas, 
žmogus nežinai, ką ir da
bot? Bet jau "didšotai" 
pritraukti ir buomas gu
li savo vietoje pritvirtin
tas. Komanda: —Priedi- 
džburių!"- ir visi kaip 
vėžiai sukibom nagais ir 
traukiam jas žemyn. Tai

Dirvoje kas savaitę 
telpa VI. Radzevičiaus 
žinelių iš Australijos, 
antrašte pavadinta "Po 
Pietų Kryžium".

Kodėl? Ar daug skai
tytojų žino, ką tas "Pie
tų Kryžius" reiškia?

Šiuomi noriu supažin
dinti skaitytoją su tuo 
pavadinimu ir su to "kry
žiaus" reikšme.

Tas terminas paim
tas iš erdvių. Tarp kitų 
konsteliacijų matomų 
nakties metu Australijos 
danguje, viena jų, iš 
žvaigždžių sudarytas 
kryžius.

Įdomu sužinoti, kad 
erdvėse, mums matomų 
žvaigždynų daugybėje, 
yra DU kryžiai. Austra
liškas vadinamas Pietų 
Kryžium, o mūsų šiau
rės erdvėse antras — 
Šiaurės Kryžius. Mato
mas vasaros metu virš 
mūsų galvų, didokas kry
žiaus pavidalas net su 
apatiniu kotu ilgesniu, 
taip kaip kryžiai daro
mi, su didesne žvaigžde 
viršūnėje. Gaila tik kad 
dėl gausybės šviesų 
mieste sunku jį surasti, 
nors suradus aiškiai ma
tosi.

Astronomiškuose raš
tuose žvaigždynai - kons

Naujai išrinktas Lietuvių Jūrų Skautijos vyriausias skautininkas 
j.s. M. Manomaitis, pernai atšventęs 40 metų veiklos skautų orga
nizacijoje sukaktį.

nebuvo lengvas darbas, 
tuo labiau, kai vėjas pa
siekė 9 balų. Bangos ne
nustojo mus apipilti nuo 
galvos iki kojų, sušla- 
pom, sušalom, nagų nega
lim ištiesti, o čia reikia 
dirbti, ir greitai, nes ga- 
felis irgi blaškosi, kaip 
laukinis ir nesileidžia 
būti suvaldomas, bet var
gais negalais ir burės 
ir gafelis nuleisti, suriš
ti ir niekam pavojaus ne
besudaro. — "Įgula įka- 
jutes, poilsiui, nes daug 
darbo šią naktelę turė
sime, taigi pailsėkite, 
vėliau jus pašauksiu" tai 
nuraminantieji žodžiai 
mūsų jaunojo kapitono. 
Ne vienas pagalvojo ar 
ir dar daugiau kas nors 
bus? Jau ir dabar už
tenka, ir net perdaug. Po 
kiek laiko vėl kapitonas 
šaukia — "Vladai, ant 
denio, vandenį pumpuo
ti"! Tikrai, vandens lai
ve vis daugiau ir daugiau 
atsiranda ir, jeigu neno
rime plaukti vidurinėje 
kautėje, tai tikrai aukš
čiausias laikas vandenį 
pumpuoti. Bangų lūžimui 
ir plovimui mūsų denio 
nėra galo, kiekviena ban
ga nenustoja plauti ir 
mus, kurie vandenį pum- 
puojam. Motoristai turi 
darbo virš galvos: ne
tik kad motorą prižiū
rėk, patepk ir dabok, kad

teliacijos turi lotyniškus 
vardus. Žvaigždės kiek
viename žvaigždyne pa
vadintos graikiškos abė
cėlės raidėmis: alfa di
džiausiai, tjeta mažesnei 
ir taip žemyn.

Tų kryžių tikri vardai 
raštuose: šiaurės kry
žius — Cygnus, kas 
reiškia gulbė. Žvaigždy
nų vardintojai gulbe pa
vadino, nes įsivaizdavo 
gulbę išskėstais spar
nais.

Pietų Kryžius vadina
mas Crux, tai jau kry
žius, nieko bendro su 
šiaurine gulbe. Ten 
Crux matomas daug aiš
kiau, tai ir australai 
dažniau tą vardą varto
ja; kadangi žvaigždynas 
yra virš jų erdvėse, jie 
ir sako esą po pietų kry
žium.

Šiaurėje mes niekad 
nematom pietinio kry
žiaus. Jis toli nuo mūsų 
pietuose, ir australai, 
būdami anoje pusėje že
mės rutulio toli nuo mū
sų, niekad nemato šiau
rinio kryžiaus. Pačiame 
pietiniame gale Pietų 
Amerikos, kur mažai 
žmonių yra, matomas 
tas kryžius, bet neturi 
reikšmės. K.S.K.

gerai veiktų, bet dar ir 
vandenį motorinėje rei
kia pumpuoti, nes deny
je pumpuoti jau nebe
spėja...

Šią naktelę jau dau
giau negu krikštas, čia 
jau daugiau kaip buria
vimo manevrai ir prak
tika, Čia jau pilnas sta
žas visiems jūrų bu
džiams tapti po šios ke
lionės tolimo plaukioji
mo kapitonais.

Didesnė dalis įgulos 
serga, kad net pajudin
ti negalima iš kajutės. 
Darbą tenka dirbti be ei
lės ir visą laiką. Bet kaip 
dirbsi, jeigu visi drabu
žiai yra šlapi? Betirčia 
jūrų budžiai rado išeitį, 
o būtent tie, kurie nega
lėjo dirbti ir gulėjo, turė
jo, kas svarbiausia, sau
sas kelnes, taigi papra
šius Joną, Ansą, Fricą: 
"Duok kelnes vandenį 
papumpuot" — žinoma 
gauni, papumpuoji ir grį
žęs į kajutę kelnes gra
žini savininkui. Taip pa
mainom vienas kitas sko. 
lino nuo vieno ir kito kel
nes ir pumpavo vandenį. 
Vanduo pamažu laive ma
žėjo, ir visi atsikvėpė, 
kad nereikės ir viduje 
plaukti. (Bus daugiau)

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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VILTIES IR DIRVOS
RŪPESČIAIS

Š.m. gegužės 31d.New 
Yorke įvykusiame visuo
tiname Vilties Draugijos 
narių susirinkime valdy
bos pirmininkas Aleksas 
Laikūnas padarė prane
šimą, kurio pagrindines 
mintis čia pateikiame. 
Prisiminęs Dirvos leidi
mo sąlygas, jis pastebė
jo-'

Nekartą buvo pastebė
ta ir pabrėžta, jog svar
biausias Vilties Draugi
jos užsimojimas yra Dir
vos laikraščio leidimas. 
Darbas, kurį atlieka re
dakcija ir administra
cija, tėra tik laikraščio 
išbaigimas. Jeigu laik
raštį išbaigiąs tarnauto
jų štabas neturėtų nuo
latinių, atsidėjusių ir 
pasišventusių bendradar
bių kadro, parūpinančio 
laikraščio turiniui užpil
dyti medžiagos, ir skai
tytojų, rėmėjų bei auko
tojų užnugario, neturė
tume ir paties laikraš
čio. Užmirštant, kiek pa
skiriems Vilties valdy
bos nariams teko įsi
jungti į praktinį laikraš*- 
čio paruošimo ir išleidi
mo procesą, Valdybos už
davinys buvo organizuoti 
sąlygas, kad laikraštis 
galėtų išsilaikyti. Tos są
lygos, kaip metai iš me
tų pastebime, sunkėja ir 
sunkės. Ir tai ne mums 
vieniems. Visi laikraš
čiai su panašiais sunku
mais susiduria ir susi
durs, nes vien iš skelbi
mų ir prenumeratos laik
raščiui prie tautybinio 
tiražo išsilaikyti neįma
noma. Galvokime, svars
tykime ir pagaliau ryžki
mės tą mūsų tiražą pa
kelti, daugiau lėšų laik
raščiui sutelkti.

Išryškindamas natū
ralųjį Dirvos užnugarį 
ir laikraščio liniją, val
dybos pirmininkas pa
brėžė:

Savo uždavinį vykdyda
mi, mes stengėmės ko- 
glaudžiausiai bendradar
biauti su natūraliuoju 
Dirvos užnugariu — iš
eivijos tautine srove ir 
pagrindiniu jos reprezen
tantu Amerikos Lietuvių 
Tautine Sąjunga, lygi a da
limi brangindami ir stip
rindami nuoširdžius ry
šius ir su visomis kito
mis tautinėmis organiza
cijomis, jų čia paskirai 
nebevardijant. To paties 
susilaukėme ir iš jų vi
sų. Ir tasai bendradar
biavimas, kaip neabejoti
nai įsitikinome, buvo, 
yra ir pasiliks Dirvos iš
laikymo ir stiprėjimo lai
du. Ir taip daiktus vadin
dami tikraisiais var
dais, o Dirvą laikydami 

tautinės minties laikraš
čiu, mes stengėmės įtai
goti redakciją, kad ji lai
kytųsi nuosaikios, tole
rantiškos laikraščio lini
jos, nevengiant konstruk
tyvios kritikos tiek tau
tinės, tiek kitų srovių, 
veiksnių bei bendrinių or
ganizacijų atžvilgiu. Ir 
reikia pripažinti, redak
cija šiuo atžvilgiu su mu
mis mielai sutarė, kaip 
galite spręsti iš paties 
laikraščio. Mums labai 
malonu čia pastebėti, 
jog taip darydami mes 
tarėmės atspėją ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybos nuo
monę ir, kaip vakar iš 
Sąjungos pirmininko pra
nešimo išgirdote, taip 
galvodami neklydome.

Norisi galvoti, jogne
klydome tardamiesi at
spėją ir Tamstų daugu
mos nuomonę. Tą rodė 
nuolatiniai skaitytojų 
laiškai ir su jais atei
nančios aukos, papildan
čios prenumeratą. Dar 
daugiau. Kada reikalo 
verčiami praėjusį rude
nį mes kreipėmės su pa
galbos šauksmu laikraš
čiui išsilaikyti, kraštuti
niai sparnai ir ypatingai 
pretenzingi sluoksniai, 
su labai mažomis išimti-

DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS

. TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1969 metų 
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas'ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 300 dolerių premija bus 
įteikta 1969 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

DIRVA

Samušytė, Mikalauskaitė ir Jurgėla dalinasi Įspūdžiais ALT S-gos seime New Yorke.
L. Tamošaičio nuotrauka

mis, mūsų negirdėjo. 
Sunkmetį išgyventi padė
jo tik nuosaikioji tauti- 
ninkija ir tradiciškai nu
siteikusi patriotinė mū
sų visuomenė. Jiems vi
siems esame ir dėkingi 
ir skolingi.

Vienur ar kitur Dir
vos buveinės perkėlimas 
Vilties Valdyboje seniai 
svarstomas. Valdybos 
nusistatymą šiuo reikalu 
pirm-kas Al. Laikūnas 
apibūdino šiaip:

Kitas reikalas, lau
kiąs Tamstų pasisaky
mo, yra Dirvos štabo 
buveinės klausimas. Jis 
kėlė susirūpinimo prieš 
dvejis metus Chicagoje 
įvykusiame suvažiavi
me. Jis tebėra aktualus 
ir dabar. Jeigu dabartinė
je vietoje turimus namus 
galėtume parduoti, at
gaudami dalį investuoto 
kapitalo, išsikėlimas ir 
naujoje, saugesnėje vie
toje kūrimasis būtų leng
viau sprendžiamas. Ve
dėme aiškinimosi dery
bas ir turime pažadų, jog 
kėlimosi atveju galėtu
me gauti ilgalaikę pasko
lą prieinamomis sąlygo
mis. Bet dabar gyvena
mame rajone ne tik mes 
vieni negalime namų par
duoti. Negali ir visi kiti 
panašūs į mus. Kas ki
taip negali išsikelti, mo

ka apdraudą, gyvena ir 
laukia. Miestas planuoja 
pravesti greitkelius,da
lį rajono nugriaudamas. 
Planai dar galutinai ne
patvirtinti ir dėl to ne
aišku, kada ir kaip jiepa- 
lies mus.

Nepasakytume, kad 
mes nesidomime pla
nais ir pastangomis ini
ciatorių, užsimojusių 
Clevelande pastatyti Lie- 
tuvių Namus,kurių sąma
ta sieksianti apie 400, 
000 dolerių. Deja, ligi 
šiolei tasai užsimojimas 
didžiąja dalimi grin
džiamas Clevelando vi
suomenės duosnumu ir 
gera valia, kuri ir pa
tiems iniciatoriams nė
ra paaiškėjusi. Jeigu tie 
namai ir realizuotųsi, 
nuomodami juose patal
pų minimumą, pagal da
bartinius apskaičiavi
mus , turėtume nuomos 
mokėti kelis kartus dau
giau, negu už dabartines 
patalpas mokame. O tai 
būtų didelis piniginis ap
sunkinimas, neteikiąs ga
rantijos, jog po dešimt 
metų turėsime be nie
kur nieko keltis kitur, sa
vo kapitalą ir Vilties va. 
dų. sukeltus Įnašus ten 
sudėję, kur jie mums vie
niems nebepriklausys.

Ligšiolinė Vilties val
dybos nuomonė buvo to
kia: laikytis esamose pa
talpose tol, kol galima; 
verstis ekonomiškiau
siai, kad operacinių sko
lų minimumas nebūtų 
kliūtis, sunkinantiišsikė' 
limą kitur; telkti savus 
išteklius, prie kurių pri
jungta ilgalaikė paskola 
leistų įsikurti ilgesniam 
laikui ramiame, saugia
me rajone ir naujai įsi
gytose, mums vieniems 
priklausančiose patalpo
se, kurias turėtume nu
matyti su didesniu atsar
gumu ir gilesniu žvalgu- 
mu, negu porą kartų anks
čiau kuriantis.

Tamstų pasisakymas 
šiuo klausimu ne tik rei
kalingas, bet ir būtinas, 
nes tai, ką turime ir tu
rėsime, yra ir bus nuo
savybė Vilties Draugi
jos, apimančios visą mū
sų išeiviją, daug plates
nę negu Clevelando vi
suomenė ir jos lokaliniai 
reikalai. Mes turime bū
ti pasiruošę viskam,kad 
Dirva išeitų reguliariai, 
net ir tuo atveju, jeigu 
galimi neramumai pa
liestų dabartinį jos šta- 
ho buveinės rajoną. Mes 
turime išlaikyti savaran
kiškumą, kad panašiu at
veju neturėtume laukti 
keleris metus, kol bus 
pastatytos patalpos ir tik 
po to atgaivinti laikraš
čio leidimą...

Prisimindamas pir
mąjį Vilties Draugijos 

Valdybos pirmininką a. 
a. J. J. Bačiūną^Al. Lai
kūnas savo pranešime 
pareiškė:

Giliam liūdesy atsi
sveikinant su Vilties 
Draugijos steigėju ir pir
muoju jos pirmininku a. 
a. Juozu J. Bačiūnų, Dir
va pasistengė suteikti 
jam pagarbą tokią, kokia 
laikraščiui prieinama ir 
įmanoma. Mirties aki
vaizdoje paskelbtame ve
damajame Dirva paste
bėjo, jeigu a.a. Juozui Ba- 
čiūnui gyvam esant tei
sybę kalbėjome, dabar 
belieka mums tik steng
tis įvykdyti jo nebaigtus 
planus bei užsimojimus, 
tik jau be jo pagalbos... 
Taip rašant, mes dar ne
žinojome, jog a.a. Juo
zas, staigiai ir nelauk
tai mirdamas, savo tes
tamentu buvo Vilčiai pa
likęs tris tūkstančius do
lerių. Už poros mėnesių 
tuos pinigus jau turėsi
me savo žinioje. Kol a. 
a. Juozas Bačiūnas buvo 
gyvas, Dirva galėjo jaus
tis saugi kaip už mūro: 
jeigu jau nebesuvestume 
galų su galais ir pagal
bos iš niekur nebegautu- 
me, turėjome į ką kreip
tis — į jį. Ir jis tatai

ŠIS BEI TAS
• Šiemet minėtina V. Kudirkos mirties 70 m. sukaktis. Ne dėl 

jo, himno autoriaus, pagarbinimo, bet — mums patiems pravartu 
pasiryškinti klausimus: kokiom pastangom V.K. kovojo su okupan
tu ir kokiu ryžtumu siekė tautai laisvės? Kokio dydžio mastu jis sa
vo asmenį aukojo Lietuvai? (kad bent maža dalim tuo pavyzdžiu pa
sektume!); kaip jo žodis sutapo su jo paties darbais (o mūsiškėj da
barties buity — ar taip yra?); kokius nepriteklius V.K. pajėgė pa
kelti neabejodamas ir nesiskūsdamas dėl pasirinkto idealo? kaip 
jis šaukė tautiečius vienybėn ir konkrečių darbų žygiams?

• Jonas Aistis savo gatvės elegijose (tik dabar Nidos išleista 
knyga) taip rašo: "Vincas Kudirka... ar nebus pati ryškiausia Lie
tuvos naujųjų laikų istorinė figūra. Ir mirė jis, kaip kareivis ko
vos lauke, jaunas... V. Kudirka nebuvo sentimentalus, priešingai, 
jis buvo racionalus iki kaulo smegenų".

• Dabar birželinių trėmimų baisumą atžymint — mums kaip 
tiktai Įsidėmėtinas tas V. Kudirkos nesentimentalumas, o raciona
lūs, giliai planingi ir kietai vyriški atoveiksmio darbai. Mūsų suei
gų programose turi išnykti liūdnas verkšlenimas ir dejavimai, vien 
grauduli arba ašaras sukelią pamokslai. Niekas mums laisvės ne
sugrąžins vien iš pasigailėjimo arba užuojautos. Irgi — nesikarto- 
kime vis tais pačiais žodžiais, nes jie nublunka, darosi banalūs ir 
tą skaudžiai svarbią idėją net nupigina. Verčiau dalinkimės konkre
čių faktų vaizdais, ryškesnėm detalėm, tikrų asmenų pergyveni
mais, nes jie jautriau paliečia Širdis ir sukursto valią. Savo tarpe 
turime gyvų žmonių, iškentėjusių Sibiro tremtĮ. Taip pat St. Rūkie
nės knyga, betarpiškais vaizdais pulsuojanti — tebus mums birže
linio gedulo kelrodis. Argi užmirštume šitokias žvėriškas skriau
das savo broliams sesėms? Ar lengva širdim bičiuliautumės su 
tais, kurie ilgi šiolei dar tokias žiaurybes pateisina?

• Apsispręstina ir dėl paties termino. Rodos, dar dažnai sako
me - rašome: išvežimai, Sibiran išvežtas... Tie Įvardai visiškai ne
tinka (painiojasi su daugiaprasmiu eksportu, silpnina JspŪdĮ ir kt). 
Tuomet vyko tikri trėmimai, tad ir tie mūsų tautiečiai buvo ištrem
ti, ne tik šiaip sau vežimu patogiai perkelti kiton gyvenvietėn. Ar
gi norėtume dar pabrėžti, kad šis trėmimas buvo vykdomas moder- 
nesnėm priemonėm? Juk tos priemonės rodo tik žiauresni okupan
to klastingumą, tik planingesnį mūsų tautos genocido vykdymą — 
greičiau, skubiau, didesniu maštabu sunaikinti lietuvių tautą.

• Birželinio gedulo atvejis, tur būt, ryškiausiai Įsąmonintų mū
sų jaunimą kovų dėl laisvės būtinybe, nėščia — kruvinu veidu išky
la okupanto nežmoniškumas. O humanizmo idealas visame pasauly 
amžinai gyvas ir — lengvai patraukia jaunąją kartą. Tiktai apsižiū
rėkime, ar mes mokame Į šias sueigas tinkamai Įsikviesti (ne vien 
sėdėtoju, bet ir gyvu dalyviu) savąjj atžalyną? Iš klaidų mokvtis 
niekuomet nevėlu.
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pabrėždavo, savo stam
besnę ar mažesnę auką 
Dirvai atsiųsdamas. Ne
norėčiau ir dabar, kad 
prisieitų tą jo palikimą 
be didelio ir gyvybinio 
reikalo pajudinti.

Be a.a. Juozo Bačiū- 
no, daug daug kas mus 
parėmė. Ir moraliai ir 
materialiai. Negaliu čia 
visų išvardyti, bet jau
čiu malonią pareigą vi
sos valdybos vardu 
jiems tarti tikrai nuošir
dų ačiū. Mano praneši
mas nebūtų pilnai baig
tas, jeigu Tamstų aki
vaizdoje nepadėkočiau 
savo kolegoms Vilties 
Draugijos valdybos na
riams: Edmundui Cibui, 
Jonui Gaižučiui, Anta
nui Senikui, Vincui Juod
valkiui ir Kaziui S. Kar
piui už jų atsidėjimą, 
sąžiningą pareigingumą 
ir malonų bendradarbia
vimą.

Visuotinis Vilties na
rių susirinkimas šį pir
mininko ir po jo seku
sius reikalų vedėjo K. 
S. Karpi aus, Dirvos re
daktoriaus V. Gedgaudo 
ir revizijos komisijos 
pranešimus priėmė vi
suotinu pritarimu.

”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.
Gaunama pas platintojus 

ir DIRVOJE

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Lietuvos laisvinimo reikalai ir

ALT Sąjunga
(Atkelta iš 1 psl.) 

zicijos padėtyje, visą lai
ką vesdami akciją už ta
rybos sudėties praplėti
mą ir tai nemaža dalimi 
pasiekta, tai pastaruo
sius du metu mūsų atsto
vai vadovauja tarybai. Vi
sa toji atmaina ir kitų 
grupių išreikštas mūsų 
atstovams pasitikėji
mas, tenka laikyti, be ki
tų aplinkybių, ir mūsų są
jungos linijos laimėji
mu. O mūsų įsitikinimu 
— tai yra laimėjimas vi
sai Lietuvos laisvinimo 
veiklai.

ALT S-GOS SANTYKIAI 
SU VISUOMENE IŠEIVI
JOJE IR TEVYNEJE

Du skirtingi pasauliai: 
a) okupuotoji Lietuva ir 
vergaujantieji lietuviai 
savoje žemėje ir b) Va
karų pasaulis bei jame 
gyvenantieji išeivijos lie
tuviai.

ALT S-ga savo įsta
tais ir veikimo plotu for
maliai apima tik JAV 
lietuvius ir rikiuojasi į 
jų organizacinę veiklą. 
Tačiau sąjungos uždavi
niai ir ėjimai veik vi
sad yra tapatingi ir kitų 
kraštų lietuviams. Juo 
labiau ten gyvenantiems 
tautinės srovės žmo
nėms. ALT S-ga niekad 
iki šiol nesiėmė instruk
tavimo ar apaštalavimo 
darbo. Tenkinamasi tik 
viešais pareiškimais, at
pasakojimais bet kur gy
venančiam lietuviui, ką 
daro ar kaip galvoja tuo 
ar kitu klausimu pati 
ALT S-ga. Mūsų sąjun
ga nemokina lietuvį, ir 
nenurodinėja ką ir kaip 
daryti, o teatkreipia jo 
dėmesį, kas darytina tuo 
ar kitu laikotarpiu die
nos sąlygose. Šiandie jau 
vidutinis lietuvis yra 
tiek susipratęs savyje, 
kad nereikalingas atski
ros globos ar smulkaus 
dekalogo.

Šia prasme, atseit, po
kalbiui su visur esančiu 
lietuviu vesti, su juo dva
siniai santykiauti, ALT 
S-ga naudojo ir naudoja 
pirmoje eilėje spausdin
tą žodį. Su pasididžiavi
mu galima pastebėti fak
tą, kad tautinės srovės 
lietuviai, kaip politiniai 
bendraminčiai, pasiro
dė arčiausiai sutapę ne
žiūrint kraštų, kuriuose 
jie gyveno, nežiūrint mo
kyklų, kuriose jie moks- 
linosi ir nežiūrint laiko, 
kada jie susitiko Ameri
kos žemyne. Kai kitų 
srovių išpažinėjai ir 
šiandie JAV susitikę ir 
po dvidešimt metų dar 
nesusikalba, tai mūsų 
tautinės spaudos redak
toriai - leidėjai pirmą
ja proga pakvietė į bend
radarbius laisvoje Euro
poje tuo metu buvusius 
visus bendraminčius. O 
mūsų Kazimieras Kar
pius, ir patį laikraštį ati
davė pilnon ALT Są
jungos įkurton "Vilties" 
draugijos nuosavybėn.

Dirva jau baigia ant
rą dešimtmetį būdama 
tautinės srovės veiklos 
ir siekių tribūna, ku
rios balsą girdi lietuviai 
šiapus ir anapus JAV ri
bų. Dirvai išlaikyti Ame-liūs žaidžia su Vakarų 
rikos tautiškoji visuo- pasauliu nauju metodu, 
menė parodė ir teberodo Kremliaus vadovai kai 
daug gražių pastangų. kuriomis progomis pa-

Maža to. ALT S-ga 
randa gyvybingai rei
kalinga vesti pokalbį ir 
telkti Lietuvai draugus 
ir amerikietiškoje visuo- bet jie gali vienas su ki- 
menėje. Šiam reikalui 
mūsų bendromis pastan
gomis išleista dvi laidos 
Owen C.J. Norem, Ti
meless Lithuania (1943, 
1967), pastaraisiais me
tais LNF išleista Dr. A. 
Geručio redaguota "Li- 
thuania".

Taip pat nereiktų pa
miršti didžiųjų Misijų ir 
Sąskrydžių Washingtone 
kurie supažindino plačią 
Amerikos politinę visuo
menę su Lietuvos byla.

Tačiau natūraliai di- 
džiausį pokalbį kiekvie
nas mūsų, kaip užsienio 
lietuvis, o ALT S-ga, 
kaip organizacija turėtų 
megzti ir vesti su tauta 
tėvynėje, su ten gyvenan
čiais mūsų broliais ir jų 
telkiniais. Bet norimo ir 
reikiamo bendradarbia
vimo tarp laisvajame pa
saulyje gyvenančių lie
tuvių ir lietuvių, vargs
tančių tėvynėje, lig šiol 
nebuvo ir šiandien negali 
būti.

To bendradarbiavimo 
ir netpaprasto santykia
vimo kliūtimi yra tai, 
kad Lietuva yra Sovietų 
Sąjungos okupuota ir dar 
daugiau ji yra integruo
ta į Sovietų Rusiją. Ir 
tos integravimo pastan
gos okupanto tęsiamos, 
norint besąlyginiai teri
toriją sujungti su sovie
tine imperija, o lietuvių 
tautą įvairiomis priemo
nėmis išsklaidyti impe
rijos plotuose ir drauge 
išbraukti iš gyvųjų tau
tų šeimos. Laisvojo pa
saulio lietuvių veikla ir 
pastangos, nuolatinis pri
minimas pasauliui apie 
bolševikų užmačias ir 
žmonių bei tautų geno
cidą, Lietuvos okupantui 
nepatinka. Jis labai no
rėtų tuos laisvųjų lietu
vių pareiškimus, šauks
mą į pasaulio sąžinę, nu
tildyti. Tam pasiekti 
Kremlius griebiasi įvai
riausių būdų. Tik prisi
minkim Kremliaus pasta
tytas specialias stotis su 
įrengimais vien tik tam, 
kad jie trukdytų laisvojo 
pasaulio radijo bango
mis perteikiamą sovieti- 
jos tautoms informaciją. 
Arba: Kiek pastangų
rodo sovietinė diplomati
ja, darydama spaudimą į 
didžiąsias Vakarų pasau
lio valstybes, norint su
mažinti arba visai iš
jungti tą ar kitą pajėgą, 
dirbančią prieš Sovie
tus.

Savo ruožtu, visi pri
simename, kiek dirbo Vo
kietijoje ir bendrai Eu
ropoje sovietų agentai, 
lankydami pasitrauku
sius iš savų kraštų as
menis, norėdami juos 
įkalbėti grįžti. Kiek įvai
raus rango kariškių ar 
tokiais padarytų vizita
vo ne vieną ir mūsų tau
tietį, gyvenusį anuo me
tu DP stovyklose! Bet 
lietuvis tą visą Mask
vos politiką suprato ir 
nesileido sugundomas, 
kad ir gerai paruoštų 
agentų.

Bet jau baigiasi de
šimtmetis, kaip Krem-

darė pareiškimus, esą 
kapitalistinis ir komu
nistinis pasauliai tepa
silieka savose ribose,

tu bendradarbiauti ir 
mainytis kultūros bei ci
vilizacijos • vertybė
mis... Laikas neleidžia 
šio klausimo plačiau na
grinėti. Tenka pasaky
ti, kad šis Kremliaus 
siūlymas rado pritari
mą vakaruose ir eilė 
valstybių, tarp jų ir JAV 
jau turi su Maskva va
dinamas kultūrinio bend
radarbiavimo sutartis. 
Šių sutarčių vykdymo 
praktika rodo nemažą 
naudos persvarą Mask
vai, bet turi pliusų ir va
karai.

Paraleliai Maskvai 
einant į Washingtoną su 
vadinamąja kultūrinių 
mainų mintimi, Maskvos 
agentai pradėjo belstis į 
mus, lietuviškąją išeivi
ją. Mums siūloma už
miršti praeitį ir priim- 

. ti nedalomos Lietuvos - 
Sovietų Rusijos santy
kius, kaip nepakeičiamą 
faktą ir vietoje ieškoti 
laisvės lietuvių tautai, 
nepriklausomybės Lietu - 
vai, eiti bendru, lietuviš
kosios kultūros ugdymo 
keliu...

ALT S-ga šias Lie
tuvos okupanto gražby
lystes suprato iš patpra- 
džių ir griežtai jas at
metė, skatindama visą 
išeiviją tuo nesusivilioti 
ir neiti į priešo pinkles. 
Maloniam dėmesiui skai - 
tau ALT S-gos viešus 
tuo klausimu pasisaky
mus r.

Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sąjungos seimo, buvusio 1963 
m. geg. 31 - birž. 1 d.d. St. 
Louis, Mo, rezoliucija

1. Sovietų Sąjunga, siekda
ma įgyvendinti savo okupacinius 
tikslus ir prisidengusi vadina
mųjų kultūrinių mainų skraiste, 
mėgina į šią tariamųjų kultūri
nių mainų akciją įjungti ir lais
vojo pasaulio lietuvius ir tuo su
silpninti jų laisvės kovos ryž
tą. Vadinamų kultūrinių mainų 
iniciatorius ir inspiratorius yra 
Lietuvos okupantas, ir ši akcija 
tarnauja jo, bet ne pavergtos 
Lietuvos žmonių reikalams.

2. Suvažiavimas
a. įspėja Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos narius ir lie
tuvių visuomenę — nesileisti į 
vadinamuosius kultūrinius mai
nus, Lietuvos pavergėjo inspi
ruojamus, ir

b. smerkia bet kokią laisvojo 
pasaulio paskirų lietuvių inicia
tyvą, puoselėjančią vadinamuo
sius kultūrinius mainus, siekian
čius pavergtoje Lietuvoje įgy
vendinti Sovietų Sąjungoj užma
čias ir laisvajame pasaulyje su
silpninti ryžtingą lietuvių nusi
statymą kovoti už lietuvių tau
tos laisvę.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seimo, buvusio Chica-

goję, 1967 birželio 3,4 d.d. re
zoliucija

L A.L. Tautinės sąjungos sei
mas, išdiskutavęs ryšių sukraš- 
tu palaikymo klausimą, nutarė ir 
toliau laikytis ALT S-a jungos 
St. Louis seime priimtos rezo
liucijos, nes

a) Lietuvos okupanto pastan
gos užmegsti vadinamus kultū
rinius mainus su lietuvių išei
vija vis stiprėja. Mūsų tautos 
pavergėjas, siekdamas išgauti 
Lietuvos inkorporavimo tarp
tautini pripažinimą, ir prisiden
gęs tais vadinamais mainais 
braunasi Į lietuvių išeivijos gre- 
tas ir tuo silpnina mūsų laisvės 
kovos ryžtą ir savitarpio bend
radarbiavimą.

b) Suvažiavimas {spėja A.L. 
Tautinės Sąjungos narius ir iš
eivijos lietuvių visuomenę nesi
leisti J vadinamus kultūrinius 
ryšius, proponuojamus sovieti
nių okupacinių organų, nei j or
ganizuotas ekskursijas { Lietu
vą.

c) Suvažiavimas smerkia bet 
kokias laisvajame pasaulyje kai 
kurių lietuvių pastangas, skati
nančias vadinamų kultūrinių mai
nų vardu silpninti Lietuvos lais
vės gynimo pastangas.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Amerikos Lie - 
tuvių Tarybos, Lietuvos Lais
vės Komiteto ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės atstovų kon
ferencijos, buvusios 1966 m. sau
sio 22 d. Cleveland, Chio nutari
mas

* Dvasiniam, kultūriniam bei 
tautiniam tapatumui su savo tau
ta išlaikyti laisvieji lietuviai 
privalo kuoglaudŽiau bendrau
ti su Lietuva.

* Tačiau Sovietų Rusija, Lie
tuvos Respubliką laikydama oku
puota ir paversta Sovietų Ru
sijos dalimi, ne tik trukdo lie
tuvių tautai vykdyti laisvą ap
sisprendimą ir Lietuvos Res
publikos suverenumą, bet taip 
pat sudaro kliūti laisviesiems 
lietuviams bendrauti su Lietu
va.

* Tarptautinės teisės atžvil
giu Lietuvos Respublika tebė
ra... Jungtinių Amerikos Vals
tybių, kaip lygiai ir kitų lais
vųjų valstybių, Lietuvos res
publikos de jure pripažinimas 
tebėra galioje. Šis Lietuvos 
Respublikos tęstinumas ir Lie
tuvos {jungimo {Sovietų Rusiją 
nepripažinimas yra reikšminga 
atrama kovoje sovietinei oku
pacijai pašalinti ir lietuvių tau
tos laisvo apsisprendimo vyk
dymui atstatyti;

* Laisvųjų lietuvių bendra
vimas su vadinamos "LTSR" 
pareigūnais, įstaigomis ar or
ganizacijomis būtų tolygus Lie
tuvos respublikos tęstinumo ir 
Lietuvos {jungimo { Sovietų Ru
siją, nepripažinimo atsisaky
mas;

* Tautinė drausmė reikalauja 
kad tol, kol Sovietų Rusija Lie
tuvą laikys okupuotą ir paverg
ta Sovietų Sąjungos dalimi, lais - 
vieji lietuviai ribotųsi privačiu 
bendravimu.

Žvelgiant į šiandie
ninį šio klausimo stovį, 
atrodo, padėtis nepasi
keitusi. Nebent galima 
pastebėti didesnį oku
panto veržlumą mus sa
vo agitacija ir įtaigoji- 
mu pasiekti. Todėl gal
būt vertėtų dar kartą 
pasiryškinti ALTS savą 
pažiūrą. Mano nuomone 
turėtume ir toliau laiky
tis dėsnių:

Santykiaujame su mū
sų tėvų krašte gyvenan-

čiu lietuviu, bet jokiu at 
veju nebendradarbiauja
me su okupantu.

Santykiaujame su lie
tuviu privačia ir asme
niška baze koresponduo
dami, organizuodami 
laisvojo pasaulio jiems 
teikiamą informaciją ra
dijo bangomis, remiame 
materialiai tėvynėje ar 
ištrėmime gyvenantį lie
tuvį, o taip pat, kurie ga
lime, lankome tėvų že
mę. į Lietuvą šiandien 
žiūrime, kaip į didelį ka
lėjimą, kuriame yra įka
linta visa lietuvių tauta. 
Tad kiekvieną tame ka
lėjime esantį lietuvį lan
kyti ir jam padėti yra, 
mūsų — laisvųjų lietu
vių, pareiga arba kaip 
vienoje veiksnių deklara
cijoje sakoma, yra mū
sų misija. Vykdant tą mi
siją reikia būti atsar
giems ir paboti visas ap
linkybes kad vieton pas
tangų padėti kaliniui, ne
pakenktum jam. Antra 
reikia žiūrėti savo sau
gumo, kad nepasidaryti 
svetimų uždavinių vykdy. 
toju. Diplomatijos šefas 
į klausimą, ar galima vyk
ti į Lietuvą, yra taip at
sakęs:

— Manau, kad atskiri 
žmonės, kurie nėra eks
ponuoti užsienio lietuvių 
politinėj ar visuomenės 
veikloj, gali lankyti savo 
gimines Lietuvoje ar 
šiaip važiuoti kaip turis
tai. Tačiau ir tokiose 
privačiose kelionėse ir 
susitikimuose užsieny, 
reikia turėti omeny, kad 
kraštas yra priešo oku
pacijoje, kurios pašalini
mas yra visų mūsų vy
riausias siekis".

Norėčiau pasiūlyti Sei
mui svarstyti santykiavi
mo klausimu šią rezoliu
ciją:

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 20 me
tų sukaktuvinis seimas 
taria, kad ligšiolinis 
laisvų lietuvių santykia
vimas su pavergtame 
krašte gyvenančiais lie
tuviais yra kreiptinas tik 
į glaudesnį lietuvio su lie - 
tuviu santykiavimą, bet 
koks organizacijų ar gru
pinis santykiavimas at
metamas .

Sveikintini lietuvio su 
lietuviu santykiavimo 
būdai: keitimasis laiš
kais ir siuntiniais, as
meniniai vieno kitam vi
zitai, vakarų radijo pro
gramomis informacijos 
kraštui teikimas. Šios vi
sos susižinojimo, santy
kiavimo formos stiprina 
tiek pavergtojo, tiek lais
vojo lietuvio sampratą, 
mintijimą ir lietuvišką
jį ryžtą.

Smeriktini santykiavi
mo būdai: Rėmimas anga
žuotų kelionių įpavergtą 
kraštą arba tokiose ke
lionėse, ekskursijose da
lyvavimas. Smerktinas 
laisvųjų lietuvių bendra-

pavergtosios 
atvykusiems, 

parsidavu- 
pareigūnams.

darbiavimas bei talkinin
kavimas pavieniui ar gru - 
pėmis iš 
Lietuvos 
okupantui 
siems
Toks santykiavimas silp
nina mūsų užimtąją besą
lyginę kovos prieš oku
paciją poziciją ir drauge 
padeda okupantui.

[Spaudoje ' 
[pasidairius

si

ATSITIKTINAI AR 
DIRBTINAI?

Netiesa, kad viskas 
brangsta. Kai kas ir atpigo. 
Net perdaug. Tik — atsi
tiktinai ar dirbtinai?

Anais metais mūsų krep
šininkai, ieškodami pralai
mėjimo, lėkė pas okupantą. 
S k a u s m i ngai, dirbtinai. 
Kiek kainavo? Tūkstančiai 
dolerių.

O šiemet stalo tenisinin
kams tereikėjo tik per Ka
nados sieną persiristi. Ir 
dar net uždirbo du dolerius, 
už kuriuos "naujuoju mūsų 
(šiaurės Amerikos lietuvių) 
stalo teniso meisteriu tapo 
svečias iš Vilniaus” (citata 
iš Draugo). Lengvai ir atsi
tiktinai.

Vieniems Dievas duoda 
protą, kitiems atima, pagal 
seną mūsų liaudies patarlę. 
O korespondencijos autorių 
visai užmiršo.

Dar toliau — dar gražiau. 
Kai kurie mūsų sportininkų 
vadai džiūgauja geležėlę su
radę: žiūrėkite, jau turime 
vos ne Vliko atstovą Vilniu
je!

Kaip tai? Gana papras
tai. Svečias iš Vilniaus, bu
vęs LTSR stalo teniso meis
teris, atsitiktinai atvyko į 
miestą, kur šiaurės Ameri
kos lietuvių stalo teniso 
rungtynės rengiamos, atsi
tiktinai panoro rungtynėse 
dalyvauti. Deja, buvo kliū
tis: įstatai reikalauja, kad 
žaidynėse dalyvautų tik 
šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto klubų nariai. Svečias 
iš Vilniaus atsitiktinai turė
jo du doleriu — tik tiek ir 
tereikėjo nario mokesčiui.

Hamiltono Kovas paūgė
jo vienu nariu. Atsitiktinai 
ar dirbtinai?

Kur toji geležėlė? O! 
Kažkur sportininkų įstatuo
se yra tokia mintis, kad na
riais gali būti tik sąmonin
gi lietuviai, pasisaką už 
laisvą Lietuvą. Svečias iš 
Vilniaus davė du dolerius, 
įstojo į narius. Tai pasisa
kė, ar ne? Kaip tai ne? Na
rio mokestis sumokėtas, 
įstatai saisto — aišku, jis 
mūsų atstovas Vilniuje.

Vieniems Dievas duoda 
protą, kitiems atima, pagal 
seną mūsų liaudies patarlę. 
O kai kuriuos sportuotojus 
visai užmiršo.

Egzistuojame ir koegzis
tuojame — atsitiktinai ir 
dirbtinai.

Baltrutis iš Tamošbūdžio

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų 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 
i___ . OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4;
----- Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
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MES VISADA TURĖSIME BIRŽELĮ
Birželyje vežė žmones. 

Durtuvais surėmę, grūdo į 
gyvulinius vagonus visus, 
kurių pavardes tik spėjo 
išskaityti nepabaigiamuose 
sąrašuose. Užkalti, be oro ir 
vandens, žiaurioje kelionėje 
mirė seneliai ir ligoniai, 
troško naujagimiai, verkė 
alkani vaikai ir begalinį 
skausmą kentė motinos, ne
galėdamos nei pačios jiems 
padėti, nei iš kur nors pa
galbos prisišaukti.

Tai buvo pirmieji mirties 
traukiniai į Sibirą, paver
gėjo tautos išnaikinimo 
grandiozinio plano pradžia.

Nuo to laiko praėjo dau
giau negu ketvirtis šimtme
čio. Pasikeitė pasaulis ir 
žmonės. Laiko tėkmė, ma
riomis nešdama užmarštin 
skausmą ir kančias, pama- 
žu gydė pereito karo žaiz
das. Gaivalingo ir moder
naus gyvenimo sūkuriai 
daugeliui sutraiškė praei
ties siaubą ir nuvijo šalin 
tikrovės prisiminimus. Bet 
tik ne lietuvių tautai. Jos 
tragedijos nugramzdinti už
marštin neįstengs jokia jė
ga ir joks laikas neužgydys 
tautos žaizdų. Jas kasmet 
atgaivins mums nepamirš
tamas Birželis. Mes vėl 
rinksimės į bažnyčias, į mi
nėjimų sales, prie paminklų 
žuvusiems padėsime vaini
kus ir, nulenkę galvas, pa
gerbsime už laisvę mirusius 
ir nukankintus savo tautos 
vaikus. Birželyje mes su
tvirtinsime savo ryžtą kie
čiau dirbti pavergto brolio 
išvadavimui. Mes iš naujo 
rikiuosim pakrikusias savo 
gretas. Mes sieksime vėl 
plačiau išeiti į pasaulį ir 

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...

Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 
Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir mirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams ...

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu..........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

.............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 
(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas: .......................................... ....................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

jam garsiau sušukti apie di
džiąją dvidešimtojo am
žiaus gėdą ir žmonijos ne
laimę. Birželyje mes stip
rinsime tarpusavio ryšius, 
širdyje įžiebsime žvakutę 
partizano kapui prisiminti, 
pasveikinsim tėvynėje ko
vojantį ir kenčiantį lietuvį. 
Tvirčiau ištiesim patriotui 
savo ranką, bandysime ar
čiau prie jo prieiti, atnau
jinti draugystę, išsikalbėti, 
geriau vienas kitą suprasti, 
kad bendrai galėtumėm 
griežtesnę kovą vesti prieš 
savo priešą — okupantą.

Birželyje iš naujo paro
dysime pavergėjui, kad esa
me vis budrūs ir ryžtingi, 
kad laisvės siekio nepamir
šim niekada ir niekas nepa
jėgs jo nuslopinti. Kad nie
kas mūsų nei užliūliuos, nei 
užmigdys. Laisvės trošku
lio okupantas nepajėgė iš 
Lietuvos išvežti nei Sibiro 
mirties traukiniais, nei su
naikinti jo darbo vergų sto
vyklose, nei nužudyti kalė
jimuose. Nepajėgs jo numa
rinti nei dabar. Nei tėvynė
je, nei išeivijoje, nežiūrint į 
tai kokius metodus jis nau
dotų. Joks priešo suktumas, 
joks rafinuotumas ne
įstengs lietuvio padaryti jo 
tarnu, nes Lietuvos laisvė 
yra didžiausias ir visuoti
nas visų mūsų siekis, šiam 
pasiryžimui pakartoti, pasi
semti jėgų, iš naujo uždegti 
kovos ugnį ir okupanto 
niekšybei bei žiaurumui įro
dyti mes visada turėsime 
Birželį.

Bronius Nainys
JAV LB Centro Valdybos 

pirmininkas

LB HARTFORDO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 17 d., Stamforde 

p. Valiušaičių rezidencijoje, 
įvyko Hartfordo Apygardos 
metinis suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 7 apylinkių 
atstovai. Kadangi apygar
dai tai buvo nerinkiminiai 
metai, suvažiavimas apsiri
bojo pranešimais iš vietovių 
ir diskusijomis dėl valdybos 
ir sekcinių komitetų veiklos 
ir ateities planų.

Apygardos pirminin kas 
inž. V. Balčiūnas pabrėžė, 
jog apygardos valdyba yra 
k o o r d inacinė institucija, 
tvarkanti tarpapylinkinius 
reikalus, kurių paskira apy
linkė negali atlikti. Kitas 
svarbus apygardos valdybos 
uždavinys yra atstovauti 
apylinkėms centri n i u o s e 
bendruomenės organuose ir 
šiuo atveju turėti įtakos į 
LB Tarybos sprendimus bei 
į Centro Valdybos sudary
mą. Tas atstovavimas Ta
rybos sesijose iš dalies už
taiso spragą, egzistuojan
čią tarp centro organų ir 
bendruomenės narių masės. 
Jis pabrėžė, kad yra pavo
jus, jog keičiant bendr. įsta
tus, ateinančioje sesijoje 
bus kėsinamasi eliminuoti 
apygardų pirmininkus iš 
Tarybos sesijų. Taip bent 
permato Tarybos Prezidiu
mo paskirtos įstatams keis
ti komisijos pasiūlymas. 
Belieka tik viltis, jog Tary
bos nariai, kurie yra ir in
teligentiški ir patriotiški 
asmenys, pagaliau supras, 
jog lojalumas bendruomenei 
yra aukštesnis už lojalumą 
kuriai srovinei grupei. Daug 
priklausys ir nuo visuome
nės nusistatymo ir apylin
kių pasipriešinimo neleisti 
apygardas paversti bereikš
miu organu.

Po šito pirmininko pa
reiškimo, suvažiavimas vien
balsiai priėmė rezoliuciją 
pasipriešinti tokiam bendr. 
įstatų pakeitimui, kuris už
kirstų apygardų atstovams 
teisę turėti sprendžiamą 
balsą Taryboje.

Valdybos pranešimą pa
pildė sekcinių komitetų pir
mininkai: V. Bražėnas — 
Apygardos politinės akcijos 
veikla, Z. Strasdas — bend
radarbiavimas su pabaltie- 
čiais ir kitomis tautybėmis, 
A. Dragūnevičius — Apy
gardos kultūrinis ir infor
macinis darbas, G. žemai
taitis — jaunimo reikalai.

Platesnės diskusijos pa
lietė taip pat nesklandumus, 
pasireiškusius Tarybos Se
sijoje Chicagoje. Be pirmi
ninko, savo įspūdžius pasi
dalino Tarybos nariai V. 
Bražėnas ir dr. P. Vileišis. 
Pastebėta, kad LB Taryba 
nukrypsta nuo nepartišku- 
mo kelio. Joje, kaip kokia
me parlamente, reiškiasi 
pozicija ir opozicija, kurios 
atkakliai kovoja dėl Centro 
Valdybos paskyrimo. Rezul
tate, visos Tarybos sesijos 
pavirsta grupinių interesų 
s u s i k i r timu. Gyvybiniai 
bendruomenės reikalai be
veik nesvarstomi, nes tam 
nėra ir reikalo. Tokios se
sijos kenkia bendruomenės 
prestižui ir erzina apylin
kes, kurios norėtų bendruo
menę matyti kaip visiškai 
nepartinę organizaciją. Ta
rybos sroviškumas taip pat 
sunkina ir Centro Valdybos 
darbą, nes iš vienos pusės 
Centro Valdyba yra privers
ta subordinuotis nedarniai 
Tarybai, o iš antros pusės 
turi įsigyti apylinkių pasi
tikėjimą, kas ne visuomet 
jai pavyksta.

Svarbiausias suvažiavimo 
nutarimas buvo įtraukti į 
bendruomenės darbą dau
giau lietuviško jaunimo. 
Hartfordo apylinkė šiame 
bare jau atliko didelį darbą.

Bendrai s u v a ž iavimas 
praėjo labai darbingoje ir 
draugiškoje nuotaikoje.

Lietuvių Tautinėse kapinėse Chicagoje gegužės 30 d. Įvyko mirusiųjų paminėjimas. Sol. Skveriutė ir
A. Brazis gieda himnus. N. Nagio nuotrauka

Priešas siekia mus sunaikinti 
savo pačiu lūpomis...

Kapų puošimo dieną, ge
gužės 30 d. lietuviams susi
rinkus Tautinėse kapinėse 
Chicagoje, Antanas Rudys 
pareiškė, kad šioje gražioje 
kapinių aplinkoje susirink
ta prisiminti savo žuvusius 
karius ir visus kitus miru
sius už šio krašto laisvę ir 
už tauriuosius žmonijos 
idealus, o pirmiausia tuos, 
kurie kovojo už tėvynės 
laisvę.

"Ir kai mes šiandien su
sikaupiame ties savo tėvy
nės kovotojų atminimu, sa
kė A. Rudys, kartu savo są
monėje neišvengiamai jun
giame ir to krašto kovoto
jus, kurie taip pat norėjo, 
kad mūsų tėvų žemė, tas 
mažas kraštas, būtų taip 
pat laisvas, kaip ir šis dide
lis kraštas.

Kiekviena tauta turi pri
gimtinę teisę į laisvę, nežiū
rint kokia maža ji bebūtų. 
Taigi, ir Lietuva, už kurią 
per’ dabartinę okupaciją ke
lios dešimtys tūkstančių ge
riausių Lietuvos sūnų ir 
dukrų atidavė gyvybes, tu
ri teisę, kaip ir visos kitos 
pasaulio tautos, į savaran
kišką ir visišką laisvę.

šiuo metu mes negalime 
fiziniu būdu kovoti už savo 
tėvų žemę, bet mes galime 
kitais būdais siekti tos lais
vės iki pat laimėjimo. Tą 
mūsų darbą, tą ilgametę 
kovą už laisvę Lietuvai, o 
tuo pačiu dalinai ir už lais
vę šio krašto vedė ir daug 
šiose kapinėse palaidotų 
žmonių ir tą kovą dabar tę
sia daugelis mūsų sūnų 
Vietnamo kare. Taigi, mes 
esame aktyviai įsijungę 
prieš visų tautų pavergėją.

Labai gaila, kad laikui 
bėgant, pradedame pamirš
ti ir Lietuvos partizanus, ir 
išvežimus, ir kankinimus, 
ir pradedame pasiduoti klas
tai, kurią naudoja priešas 
mūsų tarpe, šiuo metu nau
dojamas senas būdas yra: 
skaldyti mus ir valdyti. Su-

Stamfordo apylinkė, o ypa
tingai suvažiavimo globėjai 
p.p. Valiušaičiai, atliko pui
kų darbą suvažiavimui tech
niškai organizuoti.

Susirinkimui vykusiai pir
mininkavo Hartfordo nau
jas apylinkės pirmininkas 
Alfonsas Dzikas. Sekreto
riavo Zita Dapkienė, (zd)

• Lilija šukytę, Metropo
litan operos solistę, turėsi
me progos išgirsti Hartfor
de. Jos koncertas įvyks š. 
m. spalio mėn. 5 d., 3 vai. 
po piet Hartt College Mil- 
lard auditorijoj (University 
of Hartford Campus).

Koncerto rengimu rūpi
nasi Šatrijos skautės ir spe
cialiai tam reikalui sudary
tas komitetas. Pelnas nu
matomas skirti N. M. M. Pr. 
Seserų Putname statomai 
jaunimo stovyklai paremti. 

skaldžius, suniekinus mūsų 
pačių lūpomis tuos, kurie 
dirba Lietuvos laisvės rei
kalui, supykdžius vienus su 
kitais, bus daug lengviau 
priešui veikti jo norima 
kryptimi.

Su kokiu atkaklumu mū
sų bendras priešas dirba, 
mes jau matome šio krašto 
jaunimo organizacijose, ku
rios yra prisidengusios įvai
rių grupių pavadinimais, 
pagaliau ir rasinėje proble
moje, kuria norima skaldant 
mus privesti prie anarchi
jos. ši dvasia persiduoda ir 
lietuviuose, ir baisu, kad 
kai kurie šviesūs žmonės 
yra pasidavę tai įtakai ir 
avies kailyje nemato vilko”.

JAUNIEJI KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI PRIEŠ 
SOVIETU SĄJUNGĄ

Ryšium su Čekoslovaki
jos okupacija ir Sovietų Są
jungos imperialistiniais sie
kiais Tarptautinės Jaunųjų 
Krikščionių Demokratų Są
jungos Pasaulinis Komite
tas visoms JKD Sąjungoms 
ir spaudai išsiuntinėjo se
kantį pareiškimą.

"Tarptautinė Jaunųjų 
Krikščionių Demokratų Są
junga, priėmusi dėmesin 
masinių demons t r a c i j ų, 
ypač jaunųjų darbininkų ir 
studentų sukurtą naują si
tuaciją Čekoslovakijoje, nu
kreiptą prieš Sovietų įgu
las, cenzūrą, rinkimų panai
kinimą ir sovietinės spau
dos platinimą, bei lygiai des
peratišką Karolio universi
teto stud. Jan Palach ir Pil- 
seno jaunuolio darbininko 
Josef Hlavaty aukas, bei ki
tas tragiškas demonstraci
jas, pareiškia savo giliausią 
pasipiktinimą imperialistine 
Sovietų Sąjungos interven
cija Čekoslovakijoje ir vi
sišką solidarumą čekoslova
kų jaunimui bei visai tau
tai. Komitetas kreipiasi į 
viso pasaulio tautas, ypa
tingai visus krikščionis de
mokratus, imtis revoliuci
nės iniciatyvos panaikinti 
okupacijoms, kurios priver

Irenos Veleckytės baleto studijos Chicagoje mokiniai gegužės 10 
d. Jaunimo Centre turėjo viešą pasirodymą. Nuotraukoje fragmen
tas iš baleto "Pelenė”. Išpildo Rūta Dainauskaitė, Rasa Degutytė, 
Rūta Juodvalkytė ir Rūta Petraitytė. Z> Degučio nuotrauka

čia tokį jaunimą kaip čeko- 
•slovakų, aukoti gyvybes už 
savo teises, ir tai XX am
žiuje, kuris turėtų būti pro
greso ir laisvės amžius. Ko
mitetas su pagarba sveiki
na Čekoslovakijos jaunimo 
moralinį nusistatymą ir 
drąsą, kurių vieninteliai 
ginklai prieš Sovietų tankus 
ir raketas yra tikėjimas į 
laisvę, demokratiją ir tie
są". (KDI)

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Gegužės 25 d. Dr. V. Ku
dirkos šešt. mokykla Eliza- 
bethe suruošė mokslo metų 
iškilmingą užbaigimą, kurio 
centre buvo mokyklos mo
kinių atlikta lietuviška pro
grama. Eilėraščius dekla
mavo Vita Kvedaraitė, Arū
nas Bitėnas, Algis Alinskas, 
Linas Eitmanas ir Petras 
Audėnas. Duetu dainavo 
Audrė Karašaitė ir Danutė 
Kiaušaitė. Mokyklos vaikų 
choras taip pat padainavo 
dar niekur negirdėtų daine
lių, kaip Augino močiutė, Už 
gimtinės klonius, Namai 
prie kelio, Ten gintarėliai ir 
Grok, žiogeli. Mokyklos tau
tinių šokių grupė pašoko 
Mikitą ir Mikitienę ir Suk
čių. Deklamaciją — vaidi
nimą Oželį — Kvaišelį atli
ko Debi Didžbalytė, Kristi
na Dovidauskaitė, Klaudija 
Stankaitytė, Edv. Jarmas ir 
Tomas Lora. Eilėraštį Pa
vasarėjant padek lamavo 
Danutė Audėnaitė, Alė Kve
daraitė, Lina Normantaitė 
ir Audrė Pociūtė. Mįslę pa
skaitė Rūta Raudytė. Vaikų 
darželio mokiniai, vadovau
jami Ramutės Bartytės, 
dainuodami pašoko Du gai
delius. Tautinius šokius pa
ruošė mokyklos mokytoja 
Audronė Bartytė, o moki
nių chorą — muzikas Vin
cas Mamaitis. Visai progra
mai labai sklandžiai vado
vavo ir chorui dirigavo mo
kyklos mokinė Alė Kveda
raitė.

Programai pasibaigus bu
vo pagerbti mokykloje il
gesnį laiką dirbę mokyto
jai: kun. Juozas Pragulbic- 
kas, Natalija ir Jonas Kiau
šai, Algirdas Bražinskas ir 
Audronė Bartytė.
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Kūrėjai-savanoriai Stasė Statkevičienė ir pik. K. Ališauskas, Vy
ties Kryžiaus kavalierius, minint savanorių priesaikos Lietuvai 50 
metų Sukaktį padėję vainiką prie laisvės paminklo Chicagoje. 

P. Maletos nuotrauka

Savanorių priesaikos sukakties 
minėjimas Chicagoje

Lietuvos kariuomenės 
kūrėjai - savanoriai š. 
m. gegužės 11 d. Chica
goje minėjo ypatingą su
kaktį — 50 metų nuo sa
vanorių kovų dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklau
somybės ir duotos prie
saikos Lietuvai — ka
riauti dėl jos laisvės ir 
nepriklausomybės iki 
paskutinio kraujo lašo.

Kūrėjai - savanoriai 
šventę pradėjo pamaldo
mis Jėzuitų bažnyčioje, 
pasimelsdami už žuvu
sius kovose, kacetuose, 
Sibiro vergų darbo sto
vyklose ir kitur miru
sius ginklo kovos drau
gus. Pamaldų metu gra
žiai giedojo solistė p. 
Genovaitė Mažeikienė. 
Momentui pritaikintą pa
mokslą pasakė ir sukak
tuvininkus pasveikino tė
vas J. Borevičius, S.J.

Po pamaldų prie pa
minklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės , įspūdingų 
apeigų metu, kuriom va
dovavo P. Šeštakauskas, 
aukurui rūkstant, būg
nams dundant ir trimi
tams gaudžiant, buvo pa

Savanorių priesaikos 50 metų sukakties minėjime Chicagoje, dalis organizatorių ir programos išpil- 
dytojų. Iš kairės: K. Petrauskas, stud, Jonikas, D. Velička, L. Balzaras, stud. D. Bruškytė, stud. V. 
Ramonis, P. Venclova. P. Maletos nuotrauka

gerbti frontų kovose žu
vusieji laisvės kovoto
jai - kariai, šauliai, par
tizanai. Vainiką padėjo 
kūrėjai - savanoriai:pul
kininkas, Vyties Kry
žiaus ordino kavalierius 
K. Ališauskas ir Stasė 
Statkevičienė-Pranculy- 
tė. Po to kūrėjas - sa
vanoris, Vyties Kry
žiaus kavalierius, gene
rolas M. Rėklaitis tarė 
jautrų žuvusiųjų garbei 
žodį.

Svarbiausioji minėji
mo dalis su paskaita vy
ko Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Čia,kū
rėjus - savanorius savo 
ir Lietuvos Atstovo J. Ra
jecko vardu sveikino Lie
tuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis, iš- 
reikšdamas jiems padė
ką už jų ryžtą ir bran
gias aukas sudėtas ant 
tėvynės laisvės auku
ro. Kitų organizacijų bei 
paskirų asmenų sveikini
mai buvo gauti raštu, bet 
vengiant svečių gaišini
mo nebuvo skelbti.

Įdomią paskaitą "Sa
vanorių ir mūsų dieno
mis" skaitė P.L.I. direk

torius D. Velička su to 
instituto studentais: Da
nute Bruškyte ir Vytau
tu Ramoniu. Paskaita pra
dėta įspūdingu, mūsų 
laisvės pranašo poeto 
Maironio "Jau slavai su
kilo" giesme. Paskaitos 
metu buvo skaitoma iš
traukos iš kūr. - sav. 
Vyties Kryžiaus kav. vir
šilos A. Šukio "Du me
diniai ir trys geležiniai 
kryžiai" ir pirmojo ka
reivio kūrėjo savanorio, 
taipgi Vyties kryžiaus 
kavalieriaus psk. Sta
sio Butkaus "Vyrai Ge
dimino Kalne". D. Ve
lička be kitko, pabrėžė, 
kad žemę, kurią kūrė
jai - savanoriai apgy
nė, tas pats plėšrus prie
šas vėl išplėšė, bet nie
kas nepajėgs mums iš
plėšti kultūros lobių,ku
riuos kūrėjų - savanorių 
iškovotos laisvės me
tais tautoje išugdėme.

Paskaitos metu didžiu - 
Ii ame ekrane buvo paro
dyta: tautos dainius ir 
laisvės pranašas Mairo
nis, savanorius kovon 
dėl Lietuvos laisvės pa
šaukęs. buv. min. p-kas 
M.-Šleževičius, pirmieji 
kūrėjai - savanoriai abu 
Vyties Kryžiaus kava
lieriai, K. Škirpa ir a.a. 
St. Butkus ir kūr. - sav. 
ir Vyties Kryžiaus ka
valierius, knygos "Du 
mediniai ir trys geleži
niai kryžiai" autorius, 
bei kiti minėjimo temai 
būdingi iš pirmųjų kovų 
metų, kūrėjų - savano
rių gyvenimo vaizdai.

Lietuviai gerbia ir my
li savo tautos laisvės ko 
votojus — kūrėjus - sa
vanorius, kurie, deja 
pergyvenę okupacijas, 
pogrindžio kovas, depor
tacijas ir amžiaus naš
tos slegiami, baigia sa
vo dienas, ne vienas jau 
ir užmirštyje bei apleis
tas.

Dabar kūrėjų --sava
norių, kaip ir visų geros 
valios lietuvių, turi bū
ti garbės pareiga įdieg
ti Tėvynės meilės lieps
nelę mūsų jaunimui, kad 
jie pirmųjų mūsų sava
norių pavyzdžiu, išmu
šus valandai, drąsiai sto
tų kovon su Lietuvos pa
vergėju, kad grąžinus 
Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę (kp)

PRINTERS
Nonunion—Ludlovv operator and gen
eral shopman. Good working condi
tions. Good pay for good men.

MIDWEST TYPESETTING 
250 P1ŲUETTE 

DETROIT, MICHIGAN 
313 — TR 1 -3045

(46-49)

V. ir A. Karaičių vasarvietė "Gintaras" šiuo metu ruošiasi sezono atidarymui, kuris numatytas bir
želio pabaigoje. Birželio 21-22 d. čia įvyks Chicagos Inžinierių ir Architektų išvyka. Dėl rezervacijų 
jau dabar galima reiptis tiesiog į vasarvietę šiuo adresu: A. Karaitis, "Gintaras" 466 A Lake Shore 
Dr. Union Pier, Mich. 49129. Telef. (616) 469-3298. Nuotraukoje "Gintaro" vasarvietės rąstinis namas.

NUOMONES
IR PASTABOS

KLAIDINGA FILOSOFIJA

Draugas kult ariniame 
priede nr. 116 prisiminė 
tuščius ir netuščius lietuviš
kojo gyvenimo metus. Jam, 
k. brd., kultūrinio gyvenimo 
didieji ramsčiai yra ne su
važiavimai, ne masinės šven 
tės — dainų, šokių — bet 
pavieniai asmenys. Jis sa
ko: "Ir juo daugiau šitokių 
pavienių ir nuolatinių, tuš
čios viešumos nemėgstančių 
mūsų kultūros vartotojų, 
tuo labiau pačiai kultūrai po 
kojų tvirtesni pagrindai" 
(m. pabraukta). Toliau K. 
brd. sako: "Suvažiavimas, 
šventės ir kongresai, žino
ma, irgi savo atlieka, sub
lizgėdami ir vėl užgęsdami”. 
Esą "mūsų kultūrinio gyve
nimo ramsčiu — skaityto
jui, klausytojui vėlgi nerei
kia didelės viešumos, suva
žiavimų ūžesio, ir aikščių 
mirgėjimo”, šiuo savo pa
reiškimu K. brd. smogia ne
visai švelnų antausį mūsų 
b e n druomeninkams, mūsų 
visu omenininkams, kurie 
vis dar mano, kad suvažia
vimai, dainų šventės, šokių 
šventės, jaunimo stovyklos 
yra vienas esminių mūsų 
tautinių poreiškių aspektų.

Pagal K. brd., geriausia 
būtų, jei lietuvių dauguma 
sėdėtų namie "privačioj 
nuošalumoj” ir tur būt ne
silankytų j jokius parengi
mus, jokias šventes. O tada 
tikrai bus mūsų kultūrinio 
lietuviško bendruomeninio 
gyvenimo galas, šiandien ir 
be šios filosofijos jau labai 
plačiai praktikuojama pa
vienių pokalbių su pažįsta
mais gražiuose rūsyse. Dėl 
šios individualios nuošalios 
vienumos mūsų salės tuštė
ja ir pradedama priekaiš
tauti vieni kitiems. Tikrų 
kūrėjų nėra ir nebus tūks
tančiai. Jie suskaitomi ant 
pirštų ir todėl vienumos fi

Chicagiškiai yra pamėgę Union Pier paplūdimį. Jis primena jiems 
Palangą. Čia visad galima sutikti daug pažįstamų....

losofija propaguoti netinka. 
Tikri kūrėjai taip pat įgau
na impulso kūrybai iš ma
sinių pasirodymų, suvažia
vimų.

V. Volertas Draugo ge
gužės 27 d. laidoje labai 
įdomiai ir teigiamai prisi
mena masinius susibuvi
mus. Jis rašo: "Jaunimui 
didelę, gražią mūsų gyveni
mo dalį atskleidžia stovyk
los sąskrydžiai, dalyvavi
mas įvairiose šventėse, sei
muose. Ten pajuntama di
dybe, masė, iškilmingumas, 
jėga, saugumas. Ten atsi
randa pasididžiavimas, pa
sitikėjimas, drąsa”.

Mums kaip tik reikia to
kių didelių švenčių, bet ne 
pavienių užsidariusių prie 
stalo, prie magnetefono, 
prie staliuko ir pagaliau 
prie buteliuko. A. M.

VOKIETIJA

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimą 
Memmingene, Vokietijoje, 
surengė Vargo Mokyklos 
mokinės, vadovaujant mok. 
žibutei Povilavičiūtei - Pa
gels.

šį kartą mokinės turėjo 
visai naują programą. Jų 
penketukas padeki a m a v o 

"Pas motinėlę" ir padaina
vo tris daineles: "Saulelė 
tekėjo”, "Blynai" ir "Plau
kė žąselė”. Jaunučių šokių 
grupė pasirodė pirmą kartą, 
pašokdamos "Kalvelėlis" ir 
"Noriu miego, saldaus mie
go”. Jauniausia mokinė Bri
gita Dasytė padeklamavo 
"Mamytės padėjėja”, o Ilo
na Vernerytė — "Vainikas 
Mamytei”. Iš buvusių moki
nių Florida Butkutė paskai
tė iš Eglutės apie Motiną, o 
Kristina Radzevičiūtė (ji 
vadovavo visai programai) 
padeklamavo "Našlaitės ge
gužis”. Programa atlikta 
tobulai ir laisvai.

Pabaigai pasirodė ir di
desniųjų mergaičių tauti
nių šokių grupė, pašokda
mos "Sadutę”.

Scena buvo meniškai pa
puošta, buv. mokyt. Vyt. 
Bernoto dėka. Ypač buvo 
įspūdingas Vargo Mokyklos 
paveikslas: Motina prie ra
telio moko vaikutį.

Prie minėjimo prisidėjo 
LB Apylinkės Valdyba, (kž)

GLĄZIERS
SAGINAW GLASS 

COMPANY 
2825 BAY ROAD 
SAGINA\V, MICH.

Needs experienced glazier. Steady 
work. Write or phone 5 17-799-3280.

(45-46)

A m. Liet. Montessori D-jos Vaikų Namelių, 2743 W. 69th St., Chicagoje, 1968-69 mokslo metų valdy
ba. Iš kairės: R. Sadauskienė, L. Gevienė, D. Dirvonienė, R. Bartuškienė, pirm. L Kriaučelittnienė, R, 
Penčylienė ir D. Dundzilienė. (Nuotraukoje trūksta E. Narbutienės).
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Prof. gen. S. Dirman- 
tas, lydimas inž. J. Augus- 
tinavičiaus, praeitą savaitę 
lankėsi Dirvos redakcijoje 
ir j svečių knygą įrašė: 
”Linkiu Dirvai ir Vilties 
Draugijai vystytis ir sėk
mingai darbuotis Lietuvos 
naudai”. Prof. gen. S. Dir- 
mantas iš Chicagos buvo 
nuvykęs j New Yorką, kur 
dalyvavo ALT S-gos sukak
tuviniame seime, lankė sa
vo pažįstamus Rytų pakraš
ty ir buvo pasiekęs net 
Montrealį. Grįždamas į Chi- 
cagą buvo sustojęs aplan
kyti savo senus pažįstamus 
Clevelande ir ta proga ta
rėsi Dirvoj paruoštos apie 
Lietuvos kariuomenę kny
gos spausdinimo reikalais.

• Dail. Romas Viesulas 
su žmona Jūra (Gailiušyte) 
praeitą savaitę prieš išvyk
dami į Tolimuosius Rytus 
viešėjo pas p. Gailiušius 
Clevelande ir ta proga ap
lankė pažįstamus. R. Viesu
las, kuris neseniai trečią 
kartą gavo Guggenheimo 
premiją, kas yra retas at
vejis meno pasaulyje, atei
nančius mokslo metus pro
fesoriaus meno mokykloje 
Romoje. Vykdamas į naują 
paskyrimo vietą nutarė ap
lankyti Japoniją, kur bus 
ruošiama jo antroji paroda, 
po to sustos Kambodijoje

Lietuvių-amerikiečių konservatorių Klubas Clevelande ŠĮ šešta
dienį, birželio 14 d. 7 v.v. Bratenahl Place rengia amerikiečių 
spaudai ir radijui pagerbimą - vakarienę, kurios metu prof. Leo 
Schumacher kalbės tema "Captives of Communism". Nuotraukoje 
konservatorių klubo vadovybės nariai su prelegentu. Iš kairės: dr. 
V.L. Ramanauskas, prof. Leo Schumacher ir M. Matulionienė.

J. Garlos nuotrauka

Ralph J. Perk, Cuyahoga apskrities revizorius kalbės ŠĮ sekmadie- 
nĮ birželio 15 d. ALT rengiamame Baisiųjų Birželio Įvykių minėji
me, tuoj po pamaldų Lietuvių KultOriniame Darželyje. Lietuvių vi
suomenė kviečiama šiame minėjime gausiai dalyvauti.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Baisiųjų birželio mėnesio 
įvykių minėjimas Clevelan
de įvyks birželio 15 dieną, 
sekmadienį, sekančia tvar
ka:

10:30 vai. ryte šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje bus 

atlaikytos pamaldos už oku
panto ištremtus, kankintus 
bei nužudytus lietuvius.

Po pamaldų, organizuota 
automobilių vilkstine, bus 
vykstama į Lietuvių Kultū
rinį Darželį, kur įvyks mi
nėjimas.

Pagrindinę kalbą minėji- 
jime pasakys iš New Yorko 
atvykęs dr. Domas Jasaitis. 
Taip pat kalbės Cuyahoga 
apskrities revizorius Ralph 
J. Perk.

Pamaldose ir minėjime 
organizacijos kviečiamos da- 
lyyauti su vėliavomis. Vė
liavas su palydovais prašo
ma pristatyti šv. Jurgio pa
rapijos salėje 1Q:15 vai. ry
te.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyrius.

• 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 (Homeowners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
.Giedraičiui tel. 944-6835.

• WOMEN—Cleaning help to work 
in our Apartament Buildinga in 
Euclid and East Cleveland 
Area. Pleasant working condi
tions, good hourly rate. Call 
216-261-7000 for an appoint- 
meni and intervievv, (43-49)

Dr. K. Pautienis ir dr. Bri
džius gegužės 30 d. aplankę 
gan. V. Nagiaus kapą.

15 METŲ BE GENEROLO 
NAGIAUS-NAGEVIČIAUS

Jau 15 metų kaip neteko
me, visai Lietuvai žinomo, 
garsaus veikėjo generolo 
Vlado Nagiaus. Jis buvo pir
mas gydytojas savanoris 
Lietuvos kariuomenėje, ka
ro muziejaus viršininkas ir 
jo steigėjas, Karo invali
dams remti komiteto pirmi
ninkas, Lietuvai pagražinti 
draugijos pirmininkas, ar
cheologas Lietuvos pilių ty
rinėtojas, Lietuvos Karinin
kų ramovės pirmininkas ir 
kitų lietuviškų draugijų vei
kėjas. Karo muziejus buvo 
jo siela, širdis ir protas, nes 
tik jo pastangomis ištobu
lėjo. Karo muziejus buvo 
pasidaręs visos Lietuvos, 
tautos šventove, kurioje 
buvo atvaizduota Lietuvos 
įsikūrimas ir nepriklauso
mybės kovos už laisvę. Prie 
žuvusių dėl Lietuvos laisvės 
paminklo buvo visų svar
besnių minėjimo vieta. Ten 
lietuviai organizuotai rink
davosi ir džiaugdavosi lai
mėjimais ir Lietuvos nelai
mių atveju lietuviai tenai 
pasiguosdavo ir pasiryžda
vo tolimesnei kovai už Lie
tuvos išlaikymą. Į šią tau
tos šventovę per metus su
plaukdavo daug tūkstančių 
organizuotų ir pavienių as
menų, padėdami Vainikus, 
pagerbdami žuvusius didvy
rius ir pasisemdavo naujų 
jėgų tolimesnei kovai už 
Lietuvos laisvės egzistenci
ją. Ypač jaunimui priduo- 
davo daug kovos dvasios. 
Velionis generolas V. Na- 
gius visus nuoširdžiai su
tikdavo paaiškindavo apie 
nepriklausomybės kovas, ir 
ypač duodavo pirmenybę 
moterims ir mergaitėms su 
tautiniais rūbais.

žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklas, buvo pa
statytas iš natūralių akme
nų surinktų iš visos Lietu
vos kampų, kur vyko lais
vės kovos. Nežinomo kario 
palaikai, žuvusio dėl Lietu

vos laisvės taip pat buvo 
atrinkti iš daugelio nežino
mų karių, žuvusių Nepri
klausomybės kovose. Prie 
šio paminklo buvo palaido
tas amžinam poilsiui vienas 
iš daugelio nežinomų laisvės 
kovotojų. Tai buvo šven
čiausia tautinė vieta, kiek
vienam lietuviui, šiandien 
ten, Kaune, ta šventa vieta 
išniekinta ir paminklas nu
griautas. Kai tuo tarpu ru
sų carų, svetimų žemių 
grobikų, paminklai Petra
pilyje ir Maskvoje palikti 
pagarboje nejudinami, nes 
Maskvos rusiškas imperia
lizmas taip pat yra grobi
kas svetimų žemių ir nai
kintojas mažų tautų.

Generolas V. Nagius, Cle
velande gyvendamas, savo 
patriotinėmis kalbomis ra
gino lietuvius tvirtai laiky
tis ir kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir be kompromiso 
patarė būti antikomunis- 
tais. Jis sakė, kad komuniz
mas turi tik priešus arba 
vergus. Kadangi komuniz
mo vergais nenorime būti, 
tai pasilieka be kompromi
sų vienas kelias, būti komu
nizmo priešu ir nebendra
darbiauti. Siūlomas su oku
pantu bendradarbiav imas 
yra ne kas kita, kaip tik 
apgaulė, stengiantis suvilio
ti mus į vergų imperiją.

Dr. K. Pautienis

ANTANO PETRIKONIO 
DAILĖS PARODA

LB Clevelando I ir II apy
linkių valdybos birželio 13 
— 15 d. Čiurlionio ansamb
lio namuose rengia daili
ninko Antano Petrikonio 
dailės kūrinių parodą.

Atidarymas įvyks penkta
dienį, birželio 13 d., 7 vai. 
vakaro. Kitomis dienomis 
parodos lankymas nuo 10 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

CUSTODIAN—(COUPLE) ONLY 
PART-T1ME

Mušt be over 55 or near relirement 
own Apt. & Utilities.
10 suite Apta. Noble Rd.—Heighta— 
Area ref. Nice suite. Garage.

Call 382-9540
(43-47)

5-5 DUPLEX
Namas parduodamas, ant E. 

66 St., arti šv. Jurgio bažnyčios. 
Abi pusės po 2 miegamus, dide
liais kambariais ir virtuve. Abu 
šildomi paskirai. Gerame stovy
je. Kaina prieinama.

WM. H. BROWN, REALTOR 
17591 Broadway Tel. 662-1400

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė į
C. Dedulionis, Cleveland .. 2.00 
V. Lukavičius, Cleveland .. 2.00
J. Kašuba, Cleveland........ 2.00
Z. Gliaudelis, Chicago......2.00
V. Ūsas, Detroit................. 5.00
J. Žostautas, Riverdale ... 2.00
L. Žitkevičius, Brooklyn .. 1.00
S. Jankauskas, Toledo ...... 5.00
B. Kliorė, Cicero............... 3.00
J. Tamašauskas,

VVorcester.......... .  2.00
T. Vaitekūnas, Cleveland ..2.00
R. Kinderis, Chicago..........2.00
M. Mažeika, St. Joseph ... 2.00
A. Daunys, Syosset......... 2.00
V. Bitinas, Detroit..........2.00
A. Pesys, Dearborn......... 3.00
Varnas Montessori Vaikų

Nameliai Chicagoje.. 5.00 
V. Paukštys, West Hill.... 2.00 
A. Reventas, Woodhaven ... 2.00 
T. Boreišis, Manhattan .... 2.00
K. Krulikas Richmond Hill 2.00
J. Babrys, Washington........2.00
B. Utenis.Dorchester........ 10.00
šaulių Bostono Sk............. 10.00

SAVININKAI išvyksta į 
Arizoną. Parduoda du po 2 
šeimų namus ant vieno di
delio sklypo. Kaina žemuti
niai 30s. Geros pajamos. 
Taipgi vienas pavienis na
mas.

Telefonas 531-1837.
(46-49)

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

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

23 Mendon St., 
Worcester, Mass. 01604

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 
WELDER-BURNERS 

$3.91 PER HOUR* 
MACHINE OPERATORS 

$3.81 PER HOUR* 
MACHINISTS 

$4.01 PER HOUR*
♦ Starting wage 10c lesa, maximum 
after 60 work days, 9 paid holidays, 
paid vacation, Blue Cross-Blue Shield, 
$5,000 Life and $100 week aickneaa- 
aceident Insurance. I7^c night shift 
premium.

Foundry Flask & Equip.jCo.
456 E. Cady St. Northville, Mich. 

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

(40-46)

AMERIKOS Ll ETŲ VI Ų 
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲLAIKRAŠTIS

Dirvos novelės konkurso 
laureatų pagerbimas

Dirvos novelės konkursą laimėjusieitis rašytojams: 
J. GLIAUDAI — pirmąją vietą ir A. MIRONUI — antrą
ją, pagerbimas-akademija, dalyvaujant pačiam novelių 
mecenatui S. Kašelioniui, įvyks š. m. birželio mėn. 22 d., 
sekmadienį, 11:30, tuoj po sumos Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Tam tikslui yra sudarytas Liet. Bendruomenės bei 
A.L.T. S-gos skyrių deleguotų asmenų komitetas, suside
dantis iš LB pirm. L. Balvočiaus ir v-bos narės O. Razu- 
tienės ir A.L.T. S-gos L. A. skyriaus pirm. B. Dūdos ir 
v-bos narės V. Mažeikienės. Komitetas rūpinasi einamai
siais bei akademijos gero pasisekimo reikalais.

Tuo pačiu laiku rašyt. J. Gliaudą bus pagerbtas ir 
Draugo romano konkurso laimėjimo proga.

Šią akademiją pravesti pakviestas teis. S. Paltus, o 
pagrindine kalbėtoja — profesorė E. Tumėnienė, kurie 
losangeliečiams gerai pažįstami savo žodžio lakumu bei 
meistriškumu. Ištraukas iš premijuotų novelių pakviesta 
skaityti aktorė N. Apeikienė, sugebanti tai pasigėrėtinai 
gražiai atlikti.

Los Angeles bei apylinkių lietuviai maloniai kviečia
mi į šią kultūrinę popietę atsilankyti ir tuo įrodyti savo 
meilę lietuviškai knygai, o svarbiausiai — jos autoriams.

LIETUVIAI RESPUBLI
KONAI ILLINOIS 

VALSTIJOJE
Chicagoje yra įsisteigusi 

jau prieš kelius metus Lie
tuvių Respublikonų Illinois 
valstijoje lyga. Lygos tiks
las, kad kuo daugiau lietu
vių sudominti respublikonų 
veikla, organizuoti skyrius 
ir juos laikyti kaip tautinės 
GOP nariais, supažindinti 
su vidaus darbais, ypač sek
ti įvairias valstijos ir aps
krities bei apylinkių proble
mas ir prie progos priminti 
Lietuvos tragediją.

Kiekvienam lietuviui, jei 
turi kokių problemų, Lyga 
pasiruošusi padėti. Tam net 
įsteigė savo kabinėta 2422 
W. Marąuette Rd. Tel. GR 
6-2271 ir kiekvieną antra
dienį nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
vakare galima užeiti. Lygos 

A. A.

NINAI VARNAUSKIENEI

Australijoj mirus, jos dukroms MARI

JAI JASĖNIENEI ir NINAI ARMI

NIENEI ir jų šeimoms reiškiame gi

liausią užuojautą

L. Mikuckienė
Irena ir Jurgis Okuniai

MARIJĄ ŽILINSKIENĘ, JOS DUKTERĮ,

DUKTERS VYRĄ UŽJAUČIA

VIDA, SILVA, JONAS

A. A.
Dailininkui KAZIMIERUI ŽILINSKUI

mirus, jo žmonai dr. MARIJAI, dukrai IRENAI, 
žentui ANDRIUI KUPREVIČIUI ir visiems gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškiame

Aldona ir Juozas Augustinavičiai 
ir

Steponas Nasvytis

vadovybė, kurią sudaro 
šiais metais: pirm. K. Ok- 
sas, G. Gedvilą, P. Jurkus, 
P. žumbakis, visad mielai 
visiems padės. Be to dar yra 
vykdomasis komitetas, ku
rį sudaro V. Adamkus, dr. 
Biežis, J. Grybauskienė, J. 
Jurkūnas, A. Lauraitis, A. 
Miliūnas ir adv. Valukas.-

Paskutiniame Lygos su
sirinkime, kuris buvo Mar
gučio patalpose, geg. 13 d. 
buvo nutarta veikloj gyviau 
reikštis. Tuo reikalu kalbė
jo p. Jurkūnas, Miliūnas, 
dr. Biežis. Nutarta suorga
nizuoti jaunųjų respubliko
nų skyrių. (bs)

• Į Pedagoginį Lituanis
tikos Institutą jau įstojo 
šie Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės Mokyklos abi
turientai: Jonas Astraus-

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Chicagos Skyriaus valdyba 1969 m. 
Sėdi iš kairės: Povilas Dirkis — vicepirm., Marija Pėteraitienė — 
iždininkė, Antanas Gintneris -- pirmininkas. Stovi: Pijus Venclova 
-- kultūriniams reikalams vedėjas ir Juozas Kapačinskas — sek
retorius. V. Noreikos nuotrauka

kas, Daina Danilevičiūtė, 
Jurgą Gylytė, Gražina Ma
leckaitė, Rūta Nainytė, Ire
na Patlabaitė, Laima Pet
ravičiūtė, Gediminas Plė
nys, Algis Regis, Vytautas 
Rupinskas, Nijolė Vainaitė, 
Algimantas Viktorą. Insti
tutas sveikina naujuosius 
studentus, o kitiems aukš
tesniųjų lituanistinių mo
kyklų abiturientams linki 
pasekti jų pavyzdžiu.

• Į Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto neakivaizdi
nį skyrių paskutiniuoju lai
ku įstojo: Linas Surdokas 
(Baltimorę, Md.), Lilija Ke- 
raitė (London, Canada), Ai
da Palytė (Richmond Hill, 
N. Y.), Veronika Motekai- 
tienė (Texas), baigusi Chi
cagos Teachers College ma
gistro laipsniu (M. S.), Ra
mūnas Motėkaitis (Texas), 
baigęs Illinois Institute of 
Technology daktaro laips
niu (Ph. D.). Į P. L. Insti
tuto neakivaizdinį skyrių 
galima įstoti bet kada ir 
bet kame gyvenančiam. 
Kreiptis šiuo adresu: P. L. 
Institutas, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 
60636.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Amerikos Lietuvių Tary

bos Chicagos skyrius rengia 
1941 m. birželio ir vėlesnių 
laikų trėmimų į Sibirą mi
nėjimą.

Minėjimas įvyks Jaunimo 
Centre š. m. birželio 20 d., 
penktadienį: 7 vai. 30 min. 
bus padėtas prie paminklo 
žuvusiems už laisvę vaini

A t A
IGNUI LAPŠIUI

mirus okupuotoje Lietuvoje, broliui inž. ALEK
SANDRUI LAPŠIUI ir šeimai nuoširdžią užuo
jautą reiškia

S. ir V. Izbickai 
B. ir J. Vašiai 
A. ir V. Kubiliai

kas ir tuoj po to didžiojoje 
salėje įvyks minėjimo aka
deminė ir specialiai paruoš
ta meninė dalis. Pedagogi
nio Lituanistinio Instituto 
meno kolektyvas padekla
muos "Mažųjų Brolių Bala
dę” — tremties atminimo 
etiudą ir foto nuotraukomis 
(skaidrėmis), šviesomis ir 
garsais bus pavaizduoti trė
mimų žiaurumai.

Visi prašomi gausiai at
silankyti ir tuo pagerbti 
tremtyje mirusius, kankin
tus ir dar tebekankinamus 
tautiečius. (m. n.)

PROVIDENCE

PAS PROVIDENCE 
LIETUVIUS

Po A. L. Tautinės Sąjun
gos seimo ir Vilties draugi
jos suvažiavimo New Yor
ke, K. S. Karpius iš Cleve
lando lankėsi Providence, R. 
I., kur viešėjo pas savo brolį 
Praną. Providence kitados 
buvo Karpių namai išeivi
joje; čia palaidoti jų tėvai 
ir du broliai ir kiti giminės. 
Svečias aplankė jų kapus.

šioje Rhode Island valsti
jos sostinėje lietuvių visada 
buvo nedaug, ir dabar dar 
mažiau, tačiau jie išlaiko 
parapiją ir turi savo namus, 
salę ir klubą.

šv. Kazimiero parapijoje 
klebonauja kun. V. Martin- 
kus, BALE centro valdybos 
pirmininkas. Karpius aplan
kė kleboną ir pasikalbėjo 
bendrais reikalais.

Kun. V. Martinkus daly
vavo ALTS seime New Yor-

GERIAUSIAI PAILSĖSIT l’ER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

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

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 d. iki 
RUGSĖJ015 d. Užsakymai priimami DABAR.

Kreiptis tiesiai į vila AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

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

ke, atkalbėjo seimo atidary
mo invokaciją. Tai energin
gas kunigas, jis tiktų bent 
kuriai didelei lietuvių kolo
nijai, lietuviškai veiklai va
dovauti. Parapijoje turi virš 
20 šeimų lietuvių, kitą dalį 
sudaro kitataučiai. Iš čia 
jam nepertoli važinėti į 
BALF centrą Brooklyne.

Ši kolonija kitados turėjo 
ir nepriklausomą nuo Ro
mos parapiją, vadino tau
tiška bažnyčia; jos klebo
nas Mickevičius vadinosi 
net tautiškos bažnyčios vys
kupu. Su laiku jo vyskupija 
išnyko. (kp)

DETROIT
PAUKŠTYČIU IR 

VILKIUKŲ STOVYKLA
Detroito jaunieji skautai 

stovyklaus artimoje Daina
voje. Numatyta mažame
čiams pritaikyta skautiška 
ii- lietuviška programa. 
Dienotvarkė taip pat bus 
pritaikyta jų "kojom” ir 
jėgom.

Mergaičių stovyklai vado
vaus draug. D. Petronienė 
su vyr. sk. A. Banionyte, p. 
s. D. Jurgutiene, p. s. L. 
Rugiene, vyr. sk. I. Sven- 
tickaite ir p. s. R. Zotovie- 
ne. Berniukų stovyklos pa
grindiniai vadovai bus fil. 
A. Rugienius ir sk. v. V. 
Rėklys, ūkinius reikalus 
tvarkys L. Petronis. Maistą 
gaminti visiems išalkusiems 
maloniai sutiko p. Jonynie- 
nė.

Stovykla prasidės birže
lio 14 d. (iki 21 d.). Vaikus 
suvežti tarp 12-3 vai. po to 
jau prasidės sto-vyklinė pro
grama.

Registruotis pas draug, D. 
Petronienę (LO 2-2253) ir 
draug. V. Rėklį (264-7504).

Lai "sučiulba ir sustau
gia” Spyglio ežerėlio pa
krantės. j.

LOS ANGELES
• Daliai Kuprionytei, ku

ri š. m. birželio mėn. 14 d. 
susituokia su Rimu Dūda, 
šaunią "mergvakario” po
pietę suruošė p. J. Peterie- 
nė savo gražioje rezidenci
joje, dalyvaujant dideliam 
būriui ponių.

D. Kuprionytė, baigusi 
biologijos mokslus Urbanos 
universitete, prieš porą me
tų atvykusi į angelų miestą, 
pakliuvo tiesiai į glėbį šau
naus jaunikaičio, visuome
nininko, buvusio Jūros 
Skautijos Los Angalas Sky
riaus vado — Rimo Dūdos. 
Pastarasis yra baigęs eko
nomijos mokslus Los Ange
les universitete, ir sėkmin
gai verčiasi šioje srityje 
savo Įkurtame biznyje.

Losangeliečiai didžiuojasi 
busimąją lietuviška šeima, 
linkėdami jiems ir toliau 
žengti lietuviškuoju keliu.

(vm)

• Beverly Shores ir apy
linkių lietuviai pradėjo va
jų skulptoriaus Bakio su
kurtam kūriniui pastatyti 
Lituanikos Parke. Lėšų tel
kimo tikslu vakarienė su 
menine programa įvyks res
torane prie Michigano ežero 
kranto. Taip pat vidurvasa- 
rinis piknikas liepos vidu
ryje bus rengiamas Jonynų 
Sode.

Lituanikos Parkas — var
das iškovotas švenčiant 
auksinį Nepriklausomybės 
Jubiliejų, ar nebus vieninte
lis tokio vardo parkas visoj 
Amerikoj, o gal ir pasauly
je. Beverly Shores lietuviai 
nutarė konkretizuoti tą ar
timą kiekvieno lietuvio šir
džiai sentimentą, pastaty
dami tame parke meno kū
rinį. štai jau yra sukurtas 
skulptūros modelis, vaiz
duojantis, kad ir abstrak
čiai, lietuvių tautos kovą 
dėl laisvės: du išsiskleidę, 
sparnai lyg ir byloja verži
mąsi j erdves, laisvę, tuo 
tarpu trečiasis palūžęs ir 
nulinkęs žemyn neabejoti
nai simbolizuoja Lituanikos 
skridimo tragediją ir kartu 
peršasi analogija lietuvių 
tautos lemties — jos naiki
nimas, genocidas. Visumoje 
tačiau kūrinys yra optimis
tiškas, pozityvus leidžiąs 
šviesiai galvoti apie ateitį.

Smėlio kopos Michigano 
pakrantėse kiekvienam lan
kytojui primena lietuvišką 
pajūrį, Nidą, Palangą, Jū
ratės ir Kastyčio legendą.
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