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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TUO TARPU MASKVOJE...
...IEŠKOMAS FIGOS LAPAS NUOGUMUI PASLĖPTI

Skaitant karštėjančios 
vasaros dienų laikraš
čius atrodo, kad visas 
pasaulis jei dar nedega, 
tai bent jau rusena. Vi
sur nepasitenkinimas; 
griūva senos instituci
jos, bet kartu nėra ir vil
ties jų vietoje pamatyti 
ką nors geresnio. Iš se
no papročio net galėtum 
pasakyti, kad viskas ei
na komunistų naudai. Iš 
tikro yra kiek kitaip. Ir 
dabar Maskvoje vykstąs 
komunistų pasaulinis su
sirinkimas tai geriau
siai įrodo.

Tiesa, marksistai 
šiuo metu jau valdo treč
dalį visų mūsų planetos 
gyventojų. Marksizmas 
kaip vizija, o ne moks
las ar politinis sąjūdis, 
dar šiandien vilioja ne-

|S Viso PASAULIO

• GEORGE POMPIDOU, kaip 
ir galima buvo laukti, praeitą 
sekmadienj buvo išrinktas 
Prancūzijos prezidentu, surink
damas 57balsą, kai jo var
žovas Alain Poher gavo tik 42, 
22‘7o. Komunistai ragino savo na
rius boikotuoti rinkimus,tad sek
madienio balsavimuose buvo di
delis nuošimtis susilaikiusią. 
George Pompidou daugiau ar ma
žiau tęs de Gaulle politiką.

• KINIJA tebetęsia piktus puo. 
limus prieš sovietą vadovus, 
kaltindama juos su Japonija ir 
Indija vykdant prieš Kiniją nu
kreiptą apsupimo politiką ir rei
kalauja Centrinėje Azijoje grą
žinti 1,5 milijono kv. km. že
mės, kuri buvusi nuo Kinijos 
atplėšta neteisingomis sutarti
mis. Sovietai iš savo pusės siū
lo už poros mėnesią susitikti 
svarstyti pasienio problemas.

• CLEVELANDE praeitą sa
vaitę buvo surasta spaustuvė, 
kurioj buvo spausdinami netik
ri pinigai po 10 ir 20 dol. bank
notais.

• JOHN L. LEWIS, buvęs ang- 
liakasią unijos vadas, birželio 
11 d. mirė sulaukęs 89 m. am
žiaus. Jis liks žymiausiu as
meniu angliakasią istorijoje, 
kaip iškovojęs jiems geresnes 
darbo sąlygas. Angliakasią uni
jai jis vadovavo nuo 1920 iki 
1960 metą.

• LE MANS, Prancūzijoje, 
garsiąsias automobilią lenkty
nes ketvirtą kartą iš eilės lai
mėjo Fordas.
• KOMUNISTŲ konferencija 

Maskvoje pertraukė posėdžius 
iki vidurio savaitės. Sovietai su
šaukiant konferenciją buvo pa
sižadėję nepasmerkti jokio da
lyvaujančio ar nedalyvaujančio 
konferencijoje nario, bet jau nuo 
pirmos dienos debatai parodė, 
kad iš sovietą pusės daromi visi 
žygiai pasmerkti Mao režimą.

• VOKIETIJOS kancleris Kie- 
singeris atidėjo savo kelionę 
Amerikon rugpiūčio mėnesiui, 
kad ji nesutaptą su Apollo skry. 
džiu Į mėnulĮ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

mažai žmonių, jų tarpe 
ir daug Amerikos profe
sorių bei tam tikrą skai
čių studentų, kas yra ga
na stebėtina, nes tie turė
tų ir galėtų kiek daugiau 
pasimokyti iš istorijos.

Faktinai mes pergy
vename kaž ką panašaus 
į tai, ką Europa patyrė 
apie 1840 metus. Tada 
mokslas ir pramonė 
pareikalavo daug pasi
keitimų kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Žmonės, 
tada, kaip ir dabar prisi
taikindami prie naujų 
sąlygų, buvo pasidalinę į 
tris pažiūrų grupes: kon
servatorius, pažanginin- 
kus ar liberalus, ir re
voliucionierius. Tada, 
kaip ir dabar, niekas ne
norėjo būtinai išlaikyti 
seną tvarką, tačiau dėl 
to, kokios turi būti per
mainos ir kaip praves
tos, sutarti buvo sunku. 
Aplamai imant, kiek gal
vų, tiek buvo ir idėjų. 
Aiarksas manė, kad nau
jai susikūrusi kapitaliz
mo sistema anksčiau ar 
vėliau turės užleisti vie
tą kitai. Kapitalizmas bu
vo pasmerktas mirčiai, 
nes ilgainiui turėjo taip 
prispausti darbininkų 
klasę, kad toji turėtų 
sukilti ir paimti valdžią 
savo rankosna. Kaip ma
tome, Marksas klydo, jei 
darbininkai kur tikrai 
skursta ir neturi jokių 
teisių tai tik ne kapita
lizmo, bet jo išsvajotoje 
komunizmo sistemoje. 
Jei Markso vizijos šian
dien dar ką vilioja, tai 
ne dėl savo tikėjimo tik
rumo, bet greičiau dėl 
to, kad visa eilėkomunis - 
tų vadų, pradedant Mao ir vietų Sąjungos ar net ga- 
baigiant slovakų Dubče- 
ku, komunizmą bandė 
dar "pataisyti !"Be to, jei 
Marksui blogio šaltinis 
buvo kapitalistų klasė, 
nūdieniams jo pasekė
jams blogio šaltinis 
yra "Establishment" ar 
"military - industrial

dvi dide- 
partijos 
ir italų, 

neteko

complex", prieš ką 
'prispaustieji' turi su
kilti.

Tos ilgos įžangos pri
reikė, kad sustojus prie 
Maskvoje dabar vykstan
čios 75 komunistų par
tijų konferencijos. Skai
čius 75 atrodo labai įspū
dingai, tačiau iš tikro ko
munistų partijos daugu
moje tų kraštų yra visai 
neįtakingos ir didele da
limi susidaro iš Mask
vos apmokėtų klapčiukų. 
Europoje tėra 
lės komunistų 

prancūzų 
Paskutinioji
Maskvos piniginės para
mos po to kai protesta
vo prieš Čekoslovakijos 
okupaciją, dėl ko tačiau 
neliūdi. Italų komunistų 
vadams atrodo, kad jų 
nepriklausomybė nuo 
Maskvos gali suvilioti 
daugiau rinkikų balsų, ne
gu priklausomybė ir pa- sippi upės vidurvakarių 
rama.

Tai, turbūt, gana gerai 
įrodo, kad Stalino komu
nisto definicija šiuo me
tu mažai tinka. O ji skam
bėjo: "Revoliucionierius 
yra tas, kuris be ginčų 
ir besąlyginiai, viešai ir 
garbingai yra pasiryžęs 
ginti ir stiprinti Sovietų 
Sąjungą". Nūdienis Mask
vos susirinkimas ir buvo 
sukviestas tam, kad tą 
principą vėl iš naujo pa
skelbtų, nors kiek modi
fikuota forma. Brežnevo 
doktrina skelbia, kad ki
ti komunistiniai kraštai 
turi teisę įsikišti į vieno 
iš jų vidaus reikalus, 
jei jie mato pavojų to 
krašto socialistinei san
tvarkai.

Savaime aišku, kad to
ji doktrina yra iš tikro 
daugiau specifinių So-

Ii sakyti rusų tautinių 
interesų saugotojas ne
gu pasaulinio komunis
tų sąjūdžio. Už tat lon- 
doniškis komunistinio 
gyvenimo apžvalgos or
ganas 'Survey' Maskvos 
konferenciją ir pavadino 
pastangomis išrasti 'ide-

Guevara, EI Salvadoro Respublikos Prezidentas gen. FidelSanchezHernandez, inž. E.A. Bartkus ir inž. 
J. Edgar Guevara, Bartkus and Assoc. padalinio EI Salvadore vadovas.

Ine., Chicagoje pagal 1968 m. sudarytą su EI Salvadoro vyriausybe sutarti,Bartkus and Associates ---- - ------„ - -
tiesia krašto greitkelius E. Salvadore. Neseniai inž. Eugenijus A. Bartkus tais reikalais lankėsi darbo 
vietose ir buvo priimtas EI Salvadoro respublikos prezidento. Nuotraukoje iš kairės: ponia Emma de

ALT S-gos East St. Louis apylinkės skyriaus valdybos nariai su Centro Valdybos nariais p. Švarcą 
rezidencijoje. Sėdi iš kairės: A. Svarcienė su dukra, dr. P. Švarcas, p. Valiukėnienė, inž. V. Mažeika, p. 
Mažeikienė. Stovi iš kairės: R. Švarcaitė, K. Pocius su Švarcaite ant ranką, K. Švarcaitė, Br. Tiškus, A. 
Kleinaitienė, inž. J. Gumbelevičius, T. Tiškuvienė, p. Tervydienė, V. Tervydis ir M. Valiukėnas.

Pavykęs ALT S-gos East St. Louis apylinkės 
skyriaus dešimtmečio minėjimas• ■■

Prieš 10 metųMissis-

slėnio lietuviai, skatina
mi inž. Bakšio, tuomet 
dirbusio St. Louis mies
te, ryžosi įsteigti ALT 
S-gos skyrių, kuris pasi
vadino East St. Louis ir 
apylinkės skyriumi. Į 
skyriaus įsteigimą atsi
lankė ir inž. Eugenijus 
Bartkus, tuometinis 
ALT S-gos pirmininkas.

ologinį figos lapą savo 
interesams pridengti'. 
Ką simboliškai patvirti
na ir pati susirinkimo 
vieta. Būtent, šv. Jurgio 
salė Kremliuje. Toji sa
lė buvo skirta šv. Jurgio 
ordino kavalierių gar
bei, kurie buvo juo apdo
vanoti už nuopelnus Ru
sijai.

Dėl viso to susirinki
me daugiau stebimi at
skalūnų balsai negu vien
balsiai nutarimai, nes 
tik pirmieji parodo ryto
jaus tėkmę, o ne pasku
tinieji. Visų kraštų ko
munistai vieningai suta
ria tik dėl vieno: jie la
bai trokšta nepasiseki
mo Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm.

v ■ * ■

Pirmuoju Skyriaus pir
mininku buvo išrinktas 
inž. Jonas Gumbelevi- 
čius, vėliau skyriaus va
dovavimą perėmė dr. 
Paulius Švarcas, po jo 
skyriaus pirmininku bu
vo Bronius Tiškus ir da
bar vėl skyriui vadovau
ja dr. P. Švarcas.

Šį dešimtmetį atžymė
ti skyriaus valdyba pa
sirengė kruopščiai ir 
kartu kukliai, bet jau
kiai. Minėjimo vieta są
moningai buvo parinkta 
prie Southern Illinois 
Universiteto Edwards- 
ville Campus Holidaylnn 
patalpose iš kur atsive
ria žavus ir platus vaiz
das į Mississippi upės 
slėnį, kurio apylinkėse 
apsigyveno nuo seniau di
dokas senųjų lietuvių 
ateivių skaičius ir, kur 
naujųjų ateivių bangos 
vilnis, nors ir negausi, 
irgi apsistojo gyventi: 
East Louis, St. Louis, 
Collinsville, Belleville, 
Mascoutah ir kituose 
miestuose - miesteliuo
se: užtat skyrius vadina
si East St. Louis apylin
kės skyriumi.

Į minėjimą atsilankė 
ALT S-gos Centro Val
dybos atstovai: inž. V. 
Mažeika su ponia, M. 
Valiukėnas su ponia ir 
p. K. Pocius, naujai pa
skirtas vyskupu J.E. dr. 
A. Deksnys, kun. Dr. Ce- 
liešius, būrys bičiulių- 
draugų ir skyraus na
riai. Malonioje aplinku
moje skyriaus pirminin
kas dr. Paulius Švarcas 
atidarė minėjimą - ban
ketą ir pakvietė kun. dr. 
Celiešių invokacijos žo
džiais pareikšti padėką 
ir paprašyti palaimos 
tolimesniuose darbo ba
ruose. Po pasivaišinimo 
skaniais užkandžiais sky
riaus pirmininkas dr. P. 
Švarcas trumpai ir kuk
liai nupasakojo skyriaus 
darbus ir paprašė Cent
ro Valdybos atstovą inž. 
V. Mažeiką pasidalinti 
mintimis. Nuoširdžiais 
žodžiais sveikindamas 
pabrėžė, kad šis skyrius 
kaip ir visi sąjungos na
riai, tęsia lietuviškų tau
tinių gairių nužymėtą 
darbą ir šioje šalyje be 

jokių išrokavimų, kur nė 
vienas narys negali tikė
tis materialinių atpildų. 
Tai yra apraiška lietu
viškos širdies idealiz
mo, kurio pats didžiau
sias uždavinys yra lais
vės priartinimas mūsų 
tėvų kraštui Lietuvai ir 
lietuvybės išlaikymas 
šioje JAV šalyje.

Po jo K. Pocius jaut
riais žodžiais pasveiki
no visus atsilankiusius į 
šį minėjimą Vilties dr- 
jos ir Dirvos vardu ir pa
sidžiaugė matydamas 
naująjį vyskupą šiame 
skyriaus dešimtmečio 
minėjime, kas rodo jog 
lietuvybės reikalai vi
siems lietuviams yra 
svarbūs, kokiose jie be
būtų pareigose. Kalbė
tojas pabrėžė, kad sky
riaus pirmininkas buvo 

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVOJE
RADO BIRŽŲ PILIES 

PLANUS
Dviems lietuviams istori

kams pavyko Švedijoje ras
ti Radvilų pilies Biržuose 
planus. Planai tik 1629 ir 
1704 metų, bet jų pagalba 
tikimasi atstatyti ir origi- 
nalinį planą, pasinaudojant 
švedų karinės vadovybės 
sudarytais brėžiniais, kurie 
buvo švedų nusibraižyti ren
giantis pulti Biržų pilį.

Brėžinių sudarymas esąs 
svarbus dalykas, nes ir 
Kauno bei Trakų pilis atsta
tyti pavyko tik dėka to, 
kad, laimingu būdu, nors 
pilys kadaise ir buvo su
griautos, jų planai buvo iš
likę. Tų planų išlikimas žy
miai sustiprino "atstatinė- 
tojų partijos” pozicijas... 
Mat, senovės paminklų at
statymo reikalu Lietuvoj 
(ir kitose nerusų respubli
kose) yra atstatymo šali
ninkų ir priešininkų "parti
jos”. Priešininkai dažniau
sia yra rusai, arba ir kai 
kurie vietiniai, pasišovę pa
sirodyti esą "internaciona
listai”. Kam, esą, reikia tų 
"feodalinių paminklų”! Tam 
”kam to reikia” nugalėti 
kartais prireikia heroiškų 
pastangų. Lietuvoj pasta
ruoju metu jau dažniau pa
siekiama laimėjimų prieš 
tamsybininkus.
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ALT S-gos East St. Louis apylinkės skyriaus nariai pakėlę Įnašus Vilties draugijai, sudėdami 200 do
lerių. Iš kairės: dr. P. Švarcas, A. Švaręienė, inž. Jonas Gumbelevičius A. Tiškuvienė ir Br, Tiškus.
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East St. Louis apylinkės skyriaus 
dešimtmečio minėjimas

(Atkelta iš 1 psl.)
per kuklus kalbėdamas 
apie skyriaus darbus, 
nes mažas skyrius suge
bėjo ir sąjungos seimą 
pravesti St. Louis mies
te ir buvo visada jautrus 
spaudos rėmimo reika
luose remdamas Dirvą, 
skirdamas aukas Vasa
rio 16-tos gimnazijai, 
ALT ir kitiems lietuviš
kiems reikalams, padė
damas Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui iš
leisti veikalą: "Lithua
nia 700 years" anglų kal
boje, kad ir negausaus 
skyriaus, bet įnašas yra 
nuoširdus ir atžymėti- 
nas. 

ALT S-gos valdybos narys K. Pocius kalba Vilties Draugijos ir 
Dirvos vardu. Prie stalo sėdi vysk. dr. A. Deksnys, kun. dr. Celie
šius, p. Mažeikienė, Br. Tiškus ir M. Valiukėnas.

Minėjimo meninės programos išpildytojos: sėdi R. Švarcaitė, Zi
ta Krikščiūnaitė, stovi K. Švarcaitė ir D. Lujytė.

Dr. P. Švarcas, K. Pocius, inž. V. Mažeika ir A. Tiškuvienė p. 
Švarcų rezidencijoje diskutuoja dėl skyriaus veiklos.

kvietimą ir progą būti 
šiame dešimtmečio mi
nėjime - bankete, svei
kino skyrių nuoširdžiais 
žodžiais ir linkėjo vi-

ALT S-gos East St. Louis apylinkės skyriaus dešimtmečio mi
nėjimo prezidiumas. Iš kairės: Br. Tiškus, p. Mažeikienė, inž. V. 
Mažeika, p. Valiukėnienė, kalba skyriaus pirm. dr. P. Švarcas, vysk, 
dr. A. Deksnys, kun. dr. Celiešius, K. Pocius ir M. Valiukėnas.

J.E. naujasis vysku
pas dr. A. Deksnys, dė
kodamas skyriui už pa

sienis ir toliau nepails
tant darbuotis mūsų tau
tos labui. Pabrėžintai iš
kėlė lietuvybės svarbą 
svetimuose kraštuose 
gyvenant ir jungdamas 
savo paskyrimą į naujas 
pareigas įžvelgė kaip 
savo užduoties gana svar
bia dalimi rūpintis lie
tuvybe ir, kad tai bus jo 
darbų viena neatskiria
ma dalis.

Skyriaus valdybos ir 
visų narių vardu Bronius 
Tiškus pasveikino nau
jąjį vyskupą ir pasidžiau
gė, jog šis skyrius ir vi
si šios apylinkės lietu
viai turi progos šiame 
skyriaus 10-čio minėji
me pareikšti padėką ir 
pagarbą vyskupui dr. A. 
Deksniui, ilgamečiam 
vietos ALT skyriaus pir
mininkui, besirūpinant

Lietuvos laisvės byla. 
Lietuva yra nusipelniu
si ir džiaugiasi šiuo po
piežiaus įvertinimu ir 
išreiškė viltį, jog lietu
vių tauta susilauks ir 
kardinolo būdama krikš
čionybės avanpostelabai 
sunkiose buities sąlygo
se. Po šių žodžių visi da
lyviai sugiedojo naujam 
vyskupui ilgiausių me
tų.

Tolimesnis minėjimo 
dėmesys skyriaus pir
mininko dr. Švarco bu
vo nukreiptas į jaunuo
sius meninės dalies iš- 
pildytojus: K. Švarcai
tė, R. Švarcaitė, D. Lu- 
jytė ir Zita Krikščiūnai
tė jautriai atliko meninę 
programą susilaukda- 
mos visų įvertinimo. Pa
kilioje nuotaikoje visi mi» 
nėjimo dalyviai sugiedo
jo Lietuvos himną, kuris 
sujungia visų lietuvių 
praeitį, dabartį ir atei
tį nenutrūkstamo laiko 
tėkmėje.

Po oficialios dalies 
mezgėsi pokalbiai,nuo
taiką gaivino lietuviška 
muzika, o šokti buvo jau 
ku ir miela jaukioje ap-

ISTORINĖ "BUDŽIO”
Į ŠVEDIJĄ <3> _

KELIONĖ
Knopf miler is

Sekmadienį rytą visi 
buvom ant kojų, nes daug 
darbų reikėjo atlikti ir 
patį laivą sutvarkyti. Čia 
ypatingai didelį rūpestį 
parodė mūsų laivūnas 
Vladas Bakūnas. Jis tu
rėjo paruošti "Budį" 
kiekvienam apsilanky
mui, koks jis bebūtų, kas 
gali žinoti, kas gali mus 
aplankyti. Ir taip laivū
nas padalino visiems dar
bus. Sunkiausią darbą ga
vo trys motoristai, nes 
jie turėjo perpilti iš at
sarginio tanko kurąįnuo- 
latinius tankus, kurie 
yra sujungti su motoru, 
be to, reikia išvalyti mo
torinę ir visus varinius 
vamzdelius, taigi darbo 
iki ausų. Denyje tuo pa
čiu laiku virė darbas, 
denis plaunamas, mesin- 
giniai apkaustymai valo
mi, virvės gražiai susu
kamos, kitos tvarkingai 
pakabinamos prie stie
bo — vienu žodžiu tvar
ka kaip ant mokomojo 
laivo. Darbai baigti. Lai- 
vūno švilupkas ir po ke
lių minučių visi para
dinėje uniformoje turi pa
siruošti vėliavos ir vim- 
pilo pakėlimui. Lygiai 
aštuntą valadą visa įgu
la išsirikiavusi denyje. 
Trumpas raportas laivo 
kapitonui, komandos — 
"ramiai"; " Vėliavas 
gerbk1' ir į stiebų viršū
nes kyla trispalvė ir nau
jai pagamintas j.s. K. 
Tomaševičiaus lietuvių 

linkumoje. Laikas buvo 
pamirštas: kun. dr. Ce
liešius su K. Pociumi 
atsekė bendrus takus į 
savo tėviškių sodybas, 
kurių būta netoliese ir iš 
kur jų išeita į platų pa
saulį metų bėgyje. Neju
čiomis priartėjo metas, 
kuomet nauja para prasi
dėjo ir laikas buvo skirs
tytis.

Sekančią dieną ponai 
Švarcai užkvietė ALTS- 
gos Centro Valdybos 
atstovus ir skyriaus val
dybos narius į savo re
zidenciją, Mascoutah,
111. kur buvo dar apkal
bėti sąjungos ir Dirvos 
- Vilties draugijos rei
kalai. Šio pašnekesio ei
goje buvo dar atsiektas 
vienas užmojaus šuolis: 
į VILTIES draugiją įna
šus padidino; East St. 
Louis Apylinkės skyrius 
$50.00, inž. Jonas Gum
belevičius ir ponia 
$50.00, Bronius ir Agota 
Tiškai $50.00, dr. P. 
Švarcas $25.00 ir Aldona 
Švarcienė $25.00 iš viso 
buvo sukelta spaudos pa
rėmimui $200.00. Vil
ties ir Dirvos atstovas p. 
K. Pocius jautėsi, jog 
verta buvo važiuoti į 
Mississippi upės slėnio 
skyriaus dešimtmečio 
minėjimą, kur dar galė
jo pažvelgti pro garsaus 
suomio inžinieriaus Sa- 
arinen GATEWAY arką į 
taip vadinamuosius lau
kinius Vakarus, nes kas 
tuomet peržengė Missis- 
sippi upę — tas žengė į 
laukinius vakarus... Bet 
tai praeitis, o dabar jau 
Čia dešimt metų ALT S- 
gos East St. Louis Apy
linkės skyrius yra jungi
nys lietuvių, kur susibu
riamą draugėn, kad na
šiau būtų dirbama ir sie
lai būtų smagiau. T. 

jūrų skautijos vimpilas. 
K. Tomaševičius šioje 
kelionėje nedalyvavo, 
bet naują vimpilą paga
mino. Jis žuvo karo metu 
su šeima Drezdene.

Vėliavos pakeltos,pa
kėlimo apeigos baigtos. 
Iš priešakinės kajutės 
šaukia pasiruošti pus
ryčiams. Virėjas paruo
šė pusryčius, ir visi pa
miršę visus vargus ir 
pergyvenimus, gražiai 
susėdę prie stalo vidu
rinėje kajutėje, pamažu 
naikino vieną riekutę duo
nos po kitos. Po pusry
čių kapitonas pranešė 
jūrų budžiams, kas eina 
kartu ir kas turės laive 
pasilikti, bet tie, kurie 
lieka nenusimena, eis vė
liau į miestą.

Ir štai mūsų jūrų bu- 
džiai Visby mieste. Mies
te nuotaika tikrai sek
madieninė, visos krautu
vės uždarytos, ir jeigu 
kam ko reikalinga, pra
dedant nuo pašto ženkliu
kų ir baigiant batams te
palu — viską galima gau
ti automatuose. Ne vie
nam iš mūsų tai buvo nau« 
jiena, tiek automatų ma
tyti 1929 metais, kur Lie^ 
tuvoje jų beveik kaip ir 
nebūta? Įdomią tradici
ją turi švedai. Sekmadie
niais visi jų namai pasi
puošę tautinėm vėlia
vom. Pats miestas žy
mus, jau kaip prekybos 
centras 12-14 šimtmety
je. 1761 metais danų bu
vo užpultas, sudegintas 
ir sunaikintas. Anų lai
kų likučius teko matyti 
jūrų budžiams savo 
akim. Šiandien aplink se
namiestį stovi galingi 
mūrai, kurie apsaugo
davo miestą nuo netikė
tų užpuolimų iš jūros ar 
sausumos. Mieste dar 
stovi likučiai pilies, baž
nyčių ir įvairių mūrinių 
vartų įvažiuojant iš sau
sumos.

Deja, visi muziejai 
sekmadieniais uždaryti 
ir arčiau susipažinti su 
miesto istorija neteko. 
Kas įdomu buvo matyti 
tai dviračiai gatvėse pa
likti neužrakinti.

Savo sąžiningumu šve
dai žinomi. Teko matyti 
pašto maišus ir kitus pa- 
kietus gulint gatvėje,nie
kam nejudinant, išsky
rus paštininką, kuris 
juos surinko ir kitus pa
dėjo vieton paimtųjų. 
Daug laiko neturėjome 
arčiau susipažinti su pa
čiu miestu bei gyvento
jais.

Grįžę į "Budį" rado
me svečių. Vieni bandė 
kalbėti vokiškai, kiti ang
liškai ir, manau, kad jei 
ne viską, tai dalį tikrai 
vieni ir kiti suprato. Bu
vo ir Visby universiteto 
profesorius, kuris labai 
domėjosi Lietuva, Klai
pėda ir mūsų jūrų skau
tų veikla. Pasikalbėjimo 
metu daug žinių jam su 
teikė jūrų budys laivo 
inžinierius B. F. Bunti- 
nas.

Laikas kaitinti moto
rą, nes visi turi laiku 
būti Klaipėdoje ir tarny
bose, o koks bus oras, 
jau maždaug žinome, 
bet kas gali žinoti, ko
kias išdaigas Neptūnas 
mums dar norės iškrės
ti?

Krantinėje atsirado 
daugiau žmonių mus iš
lydėti. Atliktos muiti

nės ir pasų kontrolė, už
dėtos paskutinės antspau- 
dos. Reikia skirtis su 
gražiuoju Visby miestu 
ir uostu, su gražiom švie
siaplaukėm švedaitėm.

Lygiu taktu motorui 
veikiant "Budys" atsito
lina nuo krantinės, jūrų 
budžiai susirinkę dėny- 
je moja kepurėmis, o nuo 
kranto nosinaitėmis at
sako susirinkę, linkėda
mi mums gero vėjo. Jū
ra mus priėmė gražiu 
ramumu ir vien tik mo
toro pagalba varomi pa
ėmėm kursą į pietus...

Šį kartą Neptūnas, lyg 
pasigailėdamas mūsų už 
savo paskutines išdai
gas, suteikė progos pa
ilsėti ir pamiegoti. Bu
dėjimas ėjo normaliai ir 
ligonių jau neturėjome, 
bet buvo ir tokių įgulos 
narių, kurie pasižadėjo 
grįžus į Klaipėdą dau
giau neburiuoti. Pasku
tiniųjų naktų prisimini
mai ir pergyvenimai 
giliai tūnojo širdyse, ir 
tos gražios pasakos apie 
gražų nevarginantį, daug 
malonumo suteiki antį bu. 
riavimą, parodė visai ki
tą veidą, su visais per
gyvenimais.

Po 26 valandų ra
maus ir šį kartą gra
žaus plaukimo, mes vėl 
buvome Klaipėdos uoste.

Minint šitą jūrų skau
tijos istorinę kelionę no
riu pažymėti, kad visos 
padarytos jūrų skautų 
kelionės į užsienį, finan
siniai buvo pačių jūrų 
skautų finansuojamos, o 
laivai privačių organiza
cijų bei pašalinių asme
nų dėka įgyti. Tik 1939 
metais jūrų skautų bur
laivių perburiavimas iš 
Klaipėdos į Šventosios 
uostą, finansiniai buvo 
paremtas LSS.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WA NT E D MA LE

WELDĘR
MECHANICS

and

Assemblers
for installation and mount- 
ing of truck bodies and re- 
lated eųuipment, complete 
medical and pension plan.

DEPENDABLE
MOUNTING SERVICE

22077 MOUND RD.. WARREN, MICH.

(313) 536-7292
(48-53)

IMMEDIATE 
OPENINGS FOR 

MILLING MACHINE OPERATORS 
O.D. GRINDER 
CUTTI.R GRINDERS
SCREW MACHINE OPERATORS 
TIP GRINDERS
BRA1SERS
Apply in person. Excellent fringe 

benefits.
ECLIPSE COUNTERBORE
Div. Illinois Tool Work, Ine. 

1600 BONNER, FERNDALE, MICH. 
An Equal Opportunity Employer 

(48-50)

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

MIDWEST TYPESETTING 
250 P1QUETTE 

DETROIT, MICHIGAN 
313 — TR 1-3045

(46-49)
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KOKS YRA TAUTININKU 
SIEKIAMAS TIKSLAS
Š.m. gegužės 30 

d. New Yorke atida
rydamas Amerikos 
Lietuvių Tautinės 
Sąjungos sukaktuvi
nį seimą, dr. Algir
das Budreckis, sei
mo rengimo komi
sijos pirmininkas, 
pasveikinęs susi
rinkusius atstovus 
ir svečius, pasakė 
šią kalbą:

Neeilinio seimo atida
rymo valandą norima, be 
abejo, išgirsti, kuria 
linkme ir kuria eile reik
tų toliau vesti tautinį dar
bą. Pastebėta, kad kai- 
kur blunka tautinė min
tis; kaikur suabejota, 
kas iš viso yra tautinin
kas. Pašaliniai veiksniai 
net iškraipo pačią tauti
ninko sąvoką,priduoda
mi jai neliečiantį reika
lo reikšmę. Vertėtų pri
siminti suglaustai formu
luotus Antano Smetonos 
tautinės ideologijos pa
grindinius dėsnius:

"Gaivinamas glūdin
čios lietuvių tautoje di
džiosios pasaulinės pas
kirties — žmonijos dva
sinio turtinimo, žadina
mas lietuvio visuotinio 
siekimo: atsispirti vi
sam tam, kas graso lie
tuvių tautos gyvybei ir 
Lietuvos valstybės nepri
klausomybei, tautinin
kas laiko reikalinga:sau
goti ir ugdyti lietuvišku
mą lietuvių tautos žemė
se, telkti krūvon tauti
nės vienybės vardu visus 
lietuvius. Aukščiau minė
tų tikslų siekdamas, tau
tininkas ugdo lietuvio tau
tinę ir valstybinę sąmo
nę, skiepija lietuviui tau
tinės savigarbos jaus
mą, auklėja lietuvio at
sparumą ir drausmingu
mą tautos reikaluose.

"Tautos veiklumą di
dindamas, tautininkas rū
pinasi lietuvio šeimos 
tvirtumu ir dorove, ple
čia tautos švietimą ir rū
pinasi, kad mokykla ir 
mokytų mokini ir auklėda
ma jį, ugdytų jo lietuviš
kąją sąmonę ir lietuviš
kąjį valstybingumą. Tau
tininkas žadina tautos 
kultūrinę kūrybą ir ją re 
mi a. Kelia tautos darbin
gumą ir siekia, kad lie- 
viui būtų įmanoma visi 
darbai ir verslai, ir kad 
jis būtų tinkamai jiems 
paruoštas.

"Lietuvis tautininkas 
laiko reikalinga, kad 
valstybės santvarka ati
tiktų laiko sąlygas, bū
tinas valstybei ir tautai 
gyventi, kad valstybės 
valdžia visose savo ga
lios srityse vadovautųsi 
tautos charakteriu, tau

tos tradicijomis ir tau
tos siekimais."

Tas mintis išdėstė 
Prezidentas Smetona 
Lietuvių Tautininkų Są
jungai prieš trisdešimt 
šešeris metus. Jos ir 
šiandien išeivijoje tin
ka. Štai koks turėtų bū
ti mūsų siekiamas tiks* 
las.

Ne vienos kurios vi
suomenės grupelės rei
kalai, o visų buitis turi 
sudaryti tautinės bend
ruomenės rūpestį. Kas 
lietuvių visuomenės var
du veikiama ir kas jos 
lėšomis padaroma pla
čiai išsišakojusiame mū
sų išeivijos gyvenime, 
tai turi būti tautiška, 
sava ir prieinama vi
siems lietuviams. Mil
žiniški darbai atlieka
mi, kai visa visuomenė 
dirba sutartinai ir dar
niai. Gi a glūdi pažan
gos esmė. Mums tauti
ninkams nedera tenkin
tis vien tuo, kas yra, bet 
kaip turime siekti to, 
kas naudinga visiems 
lietuviams.

Tautiška linkme eiti 
visuomenės darbe yra 
pažinti savo tautą, atsi
minti jos patyrimus, mo
kėti juos įvertinti, ieš
koti ir rasti tautai tinka
mi keliai šviesiojon at- 
eitin, kurti iš savųjų ge- 
niališkumo ir duoti kū
rybai lietuviško stiliaus 
pavidalą. Visa, ką iš 
svetur semiame, turi 
prisiderinti prie mūsų 
gilios lietuviškos sielos; 
visa, kas sektina, turi
me prigydyti prie savo
sios kultūros. Šita min
tis atjausti ir suprasti 
reiškia stiprinti tautos ■ 
sąmonę, o kartu per
galvoti ir Sąjungos už
davinius.

Daugybė visuomenės 
reikalų, įvairiose gyve
nimo ir veiklos srityse, 
pasireiškia, veržiasi 
priekin ir laukia Tauti
nės Sąjungos rūpesčio. 
Mūsų vadovybės uždavi
nys yra nustatyti jiems 
tinkama eilę, priorite
tas laikantis gairės,kad, 
kas visuomenės gyviau 
atjaučiamas, tai pirma 
turi būti padaryta. Bet 
Tautinė Sąjunga turi va
dovauti lietuviškam gy
venimui, o ne juo sekti; 
ji turi numatyti laiką ir 
aplinkumą, kas ir kuo
met reikia padaryti, ta
čiau napamiršdama ir 
galimumo ribų.

Jau kelis metus jau
čiame, lyg kokią sunkią 
slogą, negerovę mūsų 
išeivinėje visuomenėje. 
Krašto okupacijos užsi
tęs: mas ir ilgametis Lie
tuvos laisvinimo darbas 

atsiėmė savo kainą ner
vų ir energijos. Perėjo
me į apgultos įgulos sto
vį. Bendras nuovargis, 
nekantravimas ir abejin
gumas ima reikštis. At
siranda erzelio ir ne
kantriu balsų, kurie ne
apgalvotai bando ir aplin
kumą ir visuomenės nu
sistatymus radikaliai pa
keisti. Pakeitimas, bet 
koks pakeitimas tampa 
sau tikslu. Institucijos 
griaunamos, o jų vieton 
dar nėra atatinkamų pa
kaitalų. įsitikinimai ir 
siekimai paneigiami, o 
jų vieton niekais pagrįs
tos ir paviršutiniškai 
pergalvotos alternaty
vos . Nusivylimas ir nepa
sitikėjimas savimi vis 
gilyn leidžia šaknis į vi
suomenę.

Reikėtų šitame idėji
nės ir visuomeninės aud
ros sukūry laikytis sa
vu tautininkų azimutu — 
lietuvišku nuosaikumu. 
Kas anuomet apjungė vil- 
tininkus ir pažangiečius, 
ir vėliau tautininkus, jei 
ne troškimas pašalinti 
krikščiniškosios ir 
marksistinės srovės ne
santaiką ir įvesti valsty
biniame gyvenime pu
siausvyros? Kas pa
darė Tautinę Sandarą 
prasmingu Amerikos lie
tuvių gyvenime veiksniu, 
jei ne pastangos išbristi 
iš pirmeivių ir atžaga
reivių ginčų klampyno? 
Nuosaikumas arbamode- 
racija veiksmais,minti
mis, santykiuose ir žo
džiuose yra tautinės vie
nybės laidas. Tik kraštu
tinumų išvengimas iš
šaukia pasitikėjimą ir 
norą bendrai dirbti. O iš 
nuosaikumo išplaukia 
tolerancija ir svarbiau
sia teisingumas. Dažnai 
šiandien pasigendame 
šitų dorybių.

Antra vertus, nuosai
kumo skliautu negalima 
pateisinti nerangumą ir 
merdėjimą. Siekiant 
tautinės pažangos reikia 
ir apdairumo, įžvalgu
mo. Atseit, šalto galvoji
mo ir drąsos iš anksto 
numatyti galimas pasek
mes.

Tikiu, kad Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga 
po dvidešimt nuoseklaus 
veikimo metų ir toliau 
vadovausis nuosaikumu 
ir apdairumu. Visa eilė 
svarbių ir reikšmingų žy
gių laukia Tautinės Są
jungos. Tam tikslui ir su
šauktas Tautinės Sąjun
gos seimas. Seimas turi 
rinktis tokiais pagrin
dais, kad būtų tikrai bend
rų tautinių reikalų, o ne 
asmeninių interesų reiš
kėju.

Kviesdamas Ameri
kos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininką sei
mui vadovauti, Seimui 
Rengti Komitetas linki 
ko didžiausio pasiseki
mo seimo darbams,gei
džia, kad sukaktuvinio 
seimo dalyviai tesėtų api- 
pavidalinti ir įvykdyti 
tautinės srovės sieki
mus ir troškimus.

Valio Tautinės Sąjun
gos Sukaktuvinis Sei
mas!

"LITHUANIA 700 
YEARS’’

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

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

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

KOMUNISTŲ RANKOS SUTEPTOS 
DĖL PIRČIUPIO ŽUDYNIŲ...

Birželio 3 dieną suėjo 
25 metai nuo vieno iš 
žiauriųjų įvykių Lietu
voj, — nuo įvykio, kuris 
buvo lyg ir baigiamoji 
scena 1940 metų biržely
je prasidėjusios Lietu
vos tragedijos daly. Tai 
buvo Pirčiupio kaimo su
deginimas: ne tik trobe
sių, bet ir 119 tuo metu 
ten rastų gyvų žmonių...

Pirčiupio įvykio neat
skiriama priklausomybė 
į "baisiųjų Lietuvos bir
želių" eilę yra akivaiz
di. Ji tačiau nėra atitinka
mai įsisąmoninta svetur 
dabar tuos birželius mi- 
ninčiųjų.

Visų pirma todėl, kad 
Pirčiupį ir jo gyventojus 
vokiečių esesininkų bau
džiamoji komanda sude
gino 1944 metų birželio 3 
dieną, karo veiksmų 
frontui jau visiškai artė* 
jant į Lietuvą. Žinia apie 
tą įvykį tuo metu per ke
lias savaites nedaug te- 
pasklido ir tai tik gando 
pavidalu. Iš Lietuvos pa
sitraukusieji daugumas 
apie Pirčiupįpirmą kar
tą išgirdo tik po keleto 
ar net keliolikos metų.

Antra, — apie Pirčiu
pį informacija yra tapu
si monopolizuota bolše
vikinės propagandos rei
kalams, ir skaudžioji tra
gedija tiesiog begėdiškai 
be paliovos naudojama 
piešti rėkmsingiems pla
katams , kurių tik pa
rašai neva reiškia užuo
jautą tragedijos aukoms, 
o visa substancija sten
giasi nukreipti dėmes į ir 
atmintį nuo savųjų če
kistų piktadarybių. Kiek 
galima garsiau rėkia 
apie Pirčiupį, kad men
kiau būtų begirdima apie 
Rainius, Pravieniškes, 
Panevėžį, Zarasus, Čer<- 
venę... (Ir Kauno IX for
tą garsina, turistams ro- 
dinėja tik 1943-44 metų 
ten vykusius žiauru
mus aiškindami ir tuo 
pačiu slėpdami, bandyda
mi išdildyti iš atminties, 
kad čekistai - enkavedis - 
tai pirmieji, jau 1940-41 
metais, tame pačiame 
forte buvo įsteigę "mir
ties prieangį": tengibu- 
vo "laukiamasis" vi
siems pasmerktiesiems 
žūti. Skirtumas tarp ese
sininkų ir enkavedistų, 
žinoma, buvo. Netgi tik
ra priešingybė: esesinin
kai staigia ugnim degino^ 
enkavedistai neskubėda
mi speiguose žmones ma
rino... Esesininkai Pir
čiupyje sudegino 119. Če 
kištai per IX fortą ir pa 
našius "laukiamuosius" 
iš gyvenimo išbraukė 
per vieną birželį apie 
tiek pat šimtų žmonių, o 
ilgainiui net ir tūkstan
čių.

Visų tų dalykų minė
jimų Lietuvoj nerengia, 
rusų ir jų čekistų var
do blizgintojai nervingai 
piktinasi, girdėdami, 
kad kitur dar minima 
viskas, kas nelemtai
siais birželiais Lietuvoj 
dėjosi. Sako, kam prisi
minti, ko jau nėra: kas 
buvo — pražuvo!

Bet "pražuvo" (nuo 
propagandistų liežuvio!) 
tik rusų čekistų krimina
lai. Kitų nuodėmių netik 
nepamiršta, bet ir pri
mygtinai vis dar prime
na ir primena. Tuo tiks
lu birželio 2 d. ir Pir
čiupyje vėl buvo sureng

tas stambaus masto mi
nėjimas (25 m. sukakties 
proga), į kurį sugūžėjo 
daug vyresnybės iš Vil
niaus, kuri su savim atsi
tempė net ir ten tuo me
tu pasipainiojusį Kana
dos komunistų partijos 
CK sekretorių.

Iš Vilniaus atvykęs 
CK sekretorius A. Bar
kauskas vienoj savo kal
bos vietoj Pirčiupyje su- 
dengituosius nušvietė 
jau nebe kaip nekaltas na
cių (arba, kaip jie sako, 
fašistų) aukas, o kaip ak
tyvius kovotojus bolševi
kų pusėje. A. Barkaus
kas paskelbė anuomet 
Lietuvos gyventojų kaž
kaip nepastebėtą "fak
tą": kad bolševikiniai 
partizanai nukovę "daug 
tūkstančių" vokiečių ka
reivių ir karininkų, ir 
pridėjo, kad pirčiupie- 
Čiai tiems partizanams 
uoliai padėję. Devynis 
paminėjo įsakmiai, bet 
tvirtino, kad "jiems pa
dėjo visi šio kaimo žmo
nės"...

Tokiu — tik po 25 me
tų ištrauktų — dalyko 
nušvietimu partijos sek
retorius pirčiupiečius, 
tiesa, bolševikų akyse 
gal kiek ir išaukština, 
vietoj nieko nedėtų "ne

ŠIS BEI TAS
• Patraukė akį savotiška antraštė: Europinis išsilavinimas 

(European Education). Romanas. Apie lenkų partizanų kovas su vo
kiečių okupacija 1942-4 m. Bet svarbiausia - vietovė: Vilniaus apy
linkės, Verkiai. Autorius: prancūzas Romain Gary, vėliau net ga
vęs Goncourt premiją. Mokąs lenkiškai ir rusiškai (gal lenkų kil
mės). Dabar gyvenąs Amerikoje.

Romano fabula neblogai surikiuota, stilius sklandus. Būrelis 
lenkų partizanų slepiasi miške įsikasę kažkur apie Verkius. Daž
nai aplanko Vilnių, kur gyvena saviškiai ir draugai. Minimas kelias 
į Gardiną. Partizanai vykdo įvairų sabotažą prieš vokiečius.

• Bet įdomiausias dalykas šiame romane yra, kad — viskas 
taip gudriai šališkai pravesta, jog — Lietuvos ir lietuvių kaip ne
būta! Nei Vilniuj nei apylinkėse jų niekur nesutinkama, neminima. 
Irgi tarp partizanų pasitaiko vienas ukrainietis, pora žydų, viena 
moteris (prostitutė), Vilniaus universiteto studentai lenkai. Yra 
ryšiai su kitom grupėm, radijo žinios, susidūrimai su vokiečiais, 
tiltų ir karo transportų užpuolimai. Bet kaip stebuklas: niekur ne
susiduriamą su lietuviais nei jų administracijos atstovais. Tur būt, 
ta pačia taktika neminimi ir gudai (bielorusai). Tartum Vilniaus kraš
te lietuvių nei gudų tautos visai nežinomos. Tikvieną kartą pamini
ma Lietuva -- tai žilos senovės karalių laikai. O šiaip čia užtinka
me daugelio tautų ar valstybių vardus: Belgija, Olandija,Norvegija, 
Prancūzija. Rusija. Bet Lietuvos -- niekuomet, nors jos žemėje tie 
partizanai bruzda.

Taip pat Vilniaus gatvės autoriaus rašomos tokios, kokių tais 
metais tikrai nebebuvo: Azvalna, Niemecka, Pogulanka. Sudaromas 
įspūdis, kad vokiečiai -- tiesiai iš Lenkijos Vilnių užėmė, o ne iš 
Lietuvos, ne iš Sovietų okupacijos...

• Kad lenkai yra šališki dar ligi šiol mūsų atžvilgiu (nė komu
nistinė okupacija jų nepagydė) -- tebėra aišku. Jie dar mūsų nebe
laiko atskira savaiminga tauta, o tik lenkų chlopais, tevertais jų ba
jorams tarnauti. Jie dar vis tikisi mus įvilioti į "uniją" ir laikyti po 
savo valdžia, šiuo atveju tik įdomi pati taktika: ne kovoti ar ginčy
tis, bet -- ignoruoti! Tartum Vilniaus krašte jokios kitos tautos nė
ra, kaip vien lenkai. Matyt, autoriui prancūzui po ranka sėdėjo len- 
kas ir pagelbėjo nuosekliai pravesti klastingą liniją. Juk ir univer
sitetas tuomet Vilniuje buvo lietuviškas.

• Grožinė kūryba yra daug, dauglabiau skaitytoją paveikianti, nei 
sausų žinių mokslingi traktatai. Temą įvilkti į kūrybinių vaizdų formą 
— didelis laimėjimas. Skaitytojui daro gilaus įspūdžio, sužadina jaus, 
mus bei valią, priverčia už tą ar kitą idėją apsispręsti. Vaizdų kal
ba įsibrauna žmogaus vidun, palenkia net pasąmonę, o protinės kal
bos žinios šaltai priimamos, lengviaupamirštamos,neveiksmingos.

Todėl mums būtina savo Vilniaus naujųjų laikų įvairias istori
jas meniniu žodžiu ryškiau atblizginti, kūrybos vaizdais įamžintu 
Juk ir mūsų partizanai veikė ir žuvo tuomet, vokiečių bei bolševikų 
okupacijose. Dar pridėtina ir lenkų okupacija -- ir ten gausu skau
džių bei heroiškų vaizdų, asmenų paveikslų,atmintinų įvykių. Vil
niaus krašto draugijai priderėtų provokuoti mūsų rašytojus beletris* 
tus. Turime talentingų romanistų, tik reikia duoti paskatos savom 
temom (o jie gundosi jau plaukti "j plačius vandenis"). Gal skelbti 
konkursą -- dabar ta priemonė, regis gana pa veikli. Tikriausiai at
sirastų ir mecenatas mūsų šimtmečio Viniaus temomskūrybojeįkū- 
nyti, jei menkesniems dalykams pinigo nesunkiai surandame. Bet 
tiesiog nuodėmė, kad apie didingą Gedimino sostinę lig šiol dau
giau beletristinių raštų turime svetimųjų rašytų, o ne savų auto
rių.

• Kur mūsų dabarties Kraševskiai ir Ožeškienės, kodėl mes
tik plikai skurdžiais publicistikos žodžiais kalbame apie savo 
sostinę? Mums reikia ne vieno, ne dviejų, bet bent poros dešim
čių romanų naujųjų laikų Vilniaus epopėjai atskleisti. Reikia lie
tuviškais vaizdais įbrėžti ateities Įtartoms nepamirštinas vieto
ves, kaip -- Trakai, Verkiai, Švenčionys, Lyda, Ašmena, Gardi
nas... Kodėl ligi šiol leidžiamės svetimųjų pralenkiami ir apgau- 
h3™7 SKIRPSTAS

utralių avinėlių", tai
gi visiškai nekaltų aukų, 
jis paskelbė juos savo
sios pusės kariniais he
rojais, dalyvavusiais ka
ro veiksmuose, kuriuose 
žuvę tūkstančiai vokie
čių! Bet tuo pačiu tas 
partijos pareigūnus gra
žesne spalva nušvietė ir 
esesininkus teroristus. 
Jei būtų tiesa, ką A. 
Barkauskas dabar Pir
čiupy paskelbė, tai išei
tų, kad tie esesininkai ne
buvo teroristai — nieko 
nedėtų žmonių žudyto
jai; ko gera, Barkauskas 
besigirdamas bolševiki
nių banditų efektyvumu, 
ims įrodinėti, kad esesi
ninkų veiksmas Pirčiu
pyje buvo tik gynima
sis...

Ligšiol apie Pirčiupį 
buvo žinoma, kad jo su
deginimas su gyvais žmo
nėm! s buvo vienas iš 
barbariškiausių teroro 
aktų, sąmoningai atlik
tas prieš nieko nedėtus 
žmones, aiškiai žinant, 
kad jie žudomi už k i - 
tų padarytą veiksmą. 
Vokiečiai, vos įžengę 
Lietuvon, jau paskelbė, 
kad už kiekvieną užfron
tėje nužudytą vokietį žu
dysią po šimtą aplinki
nių gyventojų, visiškai 
neatsižvelgdami, ar yra 
jų tarpe tikrasis vokie
čio žudikas...

Ties Pirčiupiu buvo 
nušauti tik du vokie-

(Nukelta į 4 psl.)
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DRAUGUI ATSISAKIUS SPAUSDINTI

NEKLAIDINGOJO
J. TININIO KLAIDOS
ČESLOVAS GEDGAUDAS, Santa Monica, Calif.

Reaguodamas į šiurkštoką J. Tininio straipsnį 
tilpusį Draugo Nr. 116 (20) antroj daly, Česlovas 
Gedgaudas nusiuntė tam laikraščiui šias eilutes, 
prašydamas bendrai priimta žurnalizmo tvarka 
suteikti jam vietos atsakymui. Rankraštis jam buvo 
grąžintas paštu be komentarų.

Todėl Česlovas Gedgaudas prašo Dirvos pa
skelbti tą atsakymą, apgailestaudamas, jog tokie 
etikos prasilenkimai vis dar tebepasitaiko lietuvių 
spaudos tarpe.

tuo tik 
manoji 
metais 
Dirvos

"Tenesprendžia kur
pius apie tai kas yra 
aukščiau kurpės". To
kia griozdiška antrašte 
J. Tininis nelauktai jun
gia gana įvairius ekspo
natus: Atvangos Klubą, 
Mikšį, Gabrį ir mane. 
Atnarpliodamas painia
vą tiek, kiek mane liečia, 
turiu pareikšti, jog At
vangoj nedalyvauju, o tik 
asmeniškai pažįstu kai 
kuriuos jos narius, taip 
kaip ir J. Tininis.

Daugiau, dėl Mikšio su 
Gabriu, mūsų nuomonės 
gana sutinka, su 
rezervu, kad 
buvo paskelbta 
anksčiau (žiūr.
68 m. geg. 17 d. Nr. 57). 
Aš gi pats, pagaliau,esu 
pristatomas Draugo skai
tytojams kaipo "rimtų 
žmonių klaidintojas", — 
atseit, sėkmingai atlie
kąs tamsos angelo parei
gas. Pažiūrėkim, kaip ne
klaidingasis J. Tininis 
tai įrodo.

Visų pirma jisai ta
riamai sugriauna mano 
teigimą, jog "lietuviškų 
žodžių hetitų kalboj yra 
perdaug, kad galėtume 
čia suminėti bent svar
besniuosius". Atsako (su 
pagražinimais): "iš tik
ro hetitų kalboj nėra nė 
vieno lietuviško žodžio".

Jei kuomet J. Tininiui 
pasitaikytų pro šalį be
einant užsukti UCLA (Ka
lifornijos L.A. Universi

Pirčiupis...
(Atkelta iš 3 psl.) 

čiai. Po keliolikos me
tų Zimanas, Tiesos re
daktorius, pasigyrė, kad 
tai jo vadovaujamas par
tizanų (arba, jų termino
logija tariant, banditų) 
būrys tai padarė. Zima
nas žinojo, kuo tokia — 
karo požiūriu visiškai ne 
reikšminga — medžiok, 
lėlė reiškia greta esan
čio kaimo gyventojams. 
Tačiau nesudraudė nuo 
pigaus laimėjimų sąskai
tos padidinimo: sume
džiojo porą kažkur va
žiuojančių vokiečių, rizi
kuodami apie dviejų 
šimtų vietinių gyventojų 
gyvybe! Taigi netiesiogi
niai ir tas partizanų- 
banditų būrys su Zimanu 
priešaky turėtų atgailau
ti už Pirčiupio likimą. - . • . •

Pirčiupio aukų paskel- demagogų trikas:kai per- 
bimas aktyviais rusųban sunku nuginčyti, nuduok 
dų šalininkais, taigi,sa
vojo krašto išdavikais, 
yra prasimanytas pirčių- šįkart, jiejiar naujokai, 
piečių apšmeižimas ir 
įžeidimas.

Pirčiupis, kaip ir vi
sa Lietuva, tapo rudojo 
ir raudonojo teroro auka 
tik dėl to, kad teroristai 
visų pirma buvo sėbrai 
tik paskui susipyko, o 
Lietuvai tarp dviejų susi 
pešusių teko nuo abiejų 
nukentėti. (ELTA)

teto) gana turtingon bib- 
liotekon, jisai ten rastų 
ne tik savo Kronacherio 
žodyną, bet taip pat ir J. 
Friedricho bei V.V. Iva
novo naujesnius, kurie 
gal praplėstų jo mokslinį 
akiratį.

Atvertus pav. J. Fried
richo žodyno viršelį, var
tojamų sutrumpinimų są
raše rasime ir tokius: 
idg. - indogermanų (su- 
prak kilmės) lit, - lie
tuviu, lot, - lotynų ir 
pan. kas juodu ant balto 
įrodo, kad lietuviai yra 
pripažįstami kaipo to
kie, ir jiems atiduodama 
"kas Cezario Cezariui", 
o jokiu būdu jie neuž
maskuojami ir nesupla
kami su indogermanais 
kaip norėtų J. Tininis.

įdomiausia betgi V.V. 
Ivanovo paduodama kny
gos gale įvairių Eurazi
jos kalbų šaknų lentelė, 
randamų hetitų kalboj. 
Tai paskutinė, nes išleis
ta tik 1965 metais, ir iš
samiausia studija hetitų 
kalbos pro-šaknų nag
rinėjime. Joje labai nuo
dugniai išrūšiuotos ir ap- 
tartos ligi šiol surastos 
hetitų kalboj įvairių se
niausių pro-kalbių šak
nys. Liūto dalis jų tenka 
mums. Taip, "prūsų" ata- 
tikmenų yra paduota 22 
žodžiai, "latvių" — 26, 
"lietuvių" — 60 ir paga
liau "slavų" —90. Imant 
galvon, jog rusų akade
mikas netgi Perkūną pri
skiria "slavams", ne
kalbant jau apie tokias 
bendras mums šaknis 
kaip "derevo" (pal. der
va), "molot" (malti), "po- 
sev" (pasėlis) ir t.t., aiš
kėja jog tas žodinis mū
sų kalbos palikimas, 
bent dalinai (106) žodžiai 
mokslinio pasaulio be 
ginčų mums pripažintas, 
jau siekia virš 200 žo
džių.

Tai tiek dėl pirmos J. 
Tininio klaidos. Bet to
liau, — dar žiauriau. Pa
sirodo, jo proteguojamų 
"indoeuropiečių" šaknų 
lentelėje tepaduota tik 
24, ir tos pačios betgi 
griežtai kvalifikuotos 
"rekonstrukcijomis".

Dar toliau "Aidams" 
ir J. Tininiui užkliūva 
Paršpilis, kurios sugre
tinimas su Persepoliu 
jiems atrodo tokiu absur
du, jog nesiteikiama net 
jo atremti. Tai pasenęs 

kad jau nuginčyta.
Aidams praleisime 

bet kad J. Tininis, grai
kų kalbos mokovas, ne
žinotų jog jų kalboje 
"polis" esmėje atatinka 
mūsų "pilį". - įtvirtintą 
gyvenvietę, tą jau sun
kiau bepraleisti. Tvirto
vės - miesto sąvokų iš
siskyrimas įvyko, kaip 
archeologijos aiškiai nu
statyta, gana vėlokai, to

dėl susimildami, venki
me anachronizmų.

Kai dėl Parš-Perse- 
Parisis- Parūsys- Prū
sas bendros raktinės šak
nies, sąžiningam kalbi
ninkui abejonės negali 
kilti. Tūkstančiai gyven
viečių, upių, asmenvar
džių ją paliudija neper
traukiamai per visą žmo
nijos istoriją. Tokio 
dramblio paneigimas bū 
tų ne tai kad "visai ne
moksliškas darbas", — 
nevartokim tininiškumų, 
— bet sakykim, įrodytų 
kritiko prarajiškas išsi
mokslinimo spragas.

Daugybė tos šaknies 
vietovardžių pabertų vi
same žemyne įrodo to gi
liausio Eurazijos gyven
tojų klodo išsiplėtimą. 
Jei kas norėtų ieškoti pa
galbos pas "indoeuropie
čius", prisidengdamas 
jais, tai padarytų man tik 
patarnavimą, nespripa- 

Didele dalis jūsų elektros sąskaitos taip pat eina j mokyklą.
Tai yra todėl, kad The Illuminating Company yra naudingų nuosa

vybių investatorius. Mes mokame taksus kaip ir jūs. Federalinius, valsti
jos ir lokalinius taksus.

Mes sunaudojame apie 25 centus iš kiekvieno elektros sąskaitos do
lerio užmokėti taksams. Praėjusiais metais tai susidėjo maždaug iki 48 
milijonų dolerių.

Penkiolika milijonų dolerių iš tos taksų sumos pasiliko čia Cleve
lande, Northeast, Ohio. Apie 9 milijonus dolerių buvo sunaudota pa- 
gelbstint tvarkyti ir gerinti viešas mokyklas Clevelande, Northeast, Ohio.

Taigi kai jūs mokate savo elektros sąskaitą, tai yra vienas investavi
mo būdas ateičiai. Tai jūsų bendruomenės ateitis.

f Z^ILLUMINATINGč^^
•J Ai» Imilvmri CtM'Mj Th» Beit LacatiRR ir IM N«n«a

žintų, jog tie beveidžiai, 
begenčiai, benamiai 
vaikščiojantieji klaustu
kai identiški su prūsais 
— quod estdemonstran- 
dum.

Pasiilgęs kurpių, J. Ti
ninis nukeliavo net pas 
graikus jų skolintis, iš
leisdamas iš akių, jog 
mūsų folklore yra jo iš
sireiškimams geriau tin
kanti antraštė:"Ši aučius 
kriaučiui yla dūrė"... Jei 
kurpės — Tininio feti
šas, jis laisvas žaisti 
jomis privačiai neban
dant tačiau savo pomė
gių kitiems primesti.

Pastangos "varyti - 
versmė" raktinę šaknį 
nuginčyti vienu tariamai 
ostiakų žodžiu lygios pas
tangoms vienu šaukštu iš
semti Nemuną. Matyt 
lingvistas J. Tininis ne
labai tesuvokia raktines 
šaknies reikšmes. To
kias šaknis, kaip vokie
čių kultūrinės ekspansi
jos rodyklę "Burg", sla
vų teritorijų "selo", mū
sų senovės "versmė", 
"parūsys" ir t.t. neįma
noma vienu pavyzdžiu su
griauti. Reikia parašyti 
ilgiausią disertaciją, o 
šiuo atveju, jam tektų įro
dytu jog tūkstančiai tos 

' 'varos'' š akni es vi eto • 
vardžių visoje Europoje 
visi yra ostiakų kil
mės...

Per paskutinius de
šimtmečius, archeologi
jos, kalbotyros, proisto- 
rės mokslai tiesiog šuo
liais pašoko pirmyn. Kiš
dami galvutes į smėlį, 
J. Tininio pavyzdžiu, tos 
evoliucijos nesustabdy- 
sim. Pažangos bangai 
praūžus, liksimės nuo
šaly pagrioviais lyg Lo
to žmona, amžinai su
stingusioj povyzoj. Argi 
dar negana mums sve
timų elementorių? Ar ne
užtenka svetimų švietė
jų? Argi negana vergau
ti? Argi dėl kiekvienos 
žinios vis dar tebeturi
me atsiklausinėti mums 
siūlomo pangermanisto 
Boppo (Indogermanų iš
galvotojo), ar pilsudcki- 
ninko Lovvmianskio, ar 
dar bala žino kokių engė
jų?

Šiandien senovės 
mokslams sensacingai 
progresuojant, nuolat di
dėja davinių ir ryškėja 
įvairių seniausių tautų 
raidos, o tolydžio mažė
ja kalbos apie tas indo
germanų fikcijas, ku
rios buvo naudotos tikto. 

dėl, kad tyrinėtojai neži
nojo, ar nenorėjo žinoti 
nieko kito. .

Kai iš mokslinio lek
sikono išnyks paskutinis 
indoeuropietis, kai verž
lūs kaimynai išsigraibs- 
tys mūsų palikimą, bus 
pervėlu aimanuoti, jog 
pardavėm savo pirmgi- 
mio teisę užindoeruopie- 
čių sriubos šaukštą.

Mano kaltė atrodytų 
yra ta, jog bandau lie
tuvių visuomenei praneš
ti, kad slavai mūsų žodį 
Perkūnas, ir dar 90 ki
tų rastų hetitų užrašuo
se, bando pasiimti kaipo 
savo, visai neatsižvelg
dami J. Tininio nuomo
nės; kad mūsų 4 amž. 
prieš Kr. Rūpintojėliai, 
atkasti prie Juodųjų Jū
rų ir Moldavijoj 1961 me
tais, yra klasifikuojami 
kaipo "Hamandžija kul
tūros"; kad Žiniavaldo 
kronikoj suminėti nuo 5 
amž. prieš Kr. Liaudu- 
vių karaliai lietuviškais 
vardais yra Vakarų siste
mingai nutylimi.

Tuos faktus ir šimtus 
panašių skaitytojai ras 
mano ruošiamoj knygoj 
"Mūsų praeities beieiš- 
kant".

(Nukelta į 5 psl.)
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SUKAKTUVINIO SEIMO
ĮSPŪDŽIAI KAZYS S. KARPIUS

A, L. Tautinės Sąjun
gos 20-ties metų sukak' 
tuvinis seimas, įvykęs 
New Yorke gegužės 30- 
31 d.d. liks istorija ir 
įkvėpimu dalyviams, 
valdybai ir skyrių at
stovams vykdant ateities 
darbus. Šį seimą suda
rė žmonės — vyrai ir 
moterys — gyveną ir ti
kį tautine idėja ir auko
jusi jos išlaikymui ir 
plėtimui.

Visų dalyvaujančių lū
pose matėsi šypsenos, 
akyse žėrėjo draugingu
mo išraiška vieniems ki
tus sveikinant vėl su
sirinkus, ir susipažįs
tant su pirmą kartą at
silankiusiais.

Matėsi keletas veidų 
vyrų ir tų, kurie daly
vavo 1949 metų kongre-

NEKLAIDINGOJO 
J. TININIO...

(Atkelta iš 4 psl.)
Todėl kiltų klausimas, 

kas pragaištingiau: ar Č> 
Gedgaudo pasiryžimas 
atkovoti iš svetimų mū
sų šventą praeitį, ar J. 
Tininio nusistatymas ją 
visą urmu atiduoti nie
kad neegzistavusiems in- 
do-germanams.

To dar net patys rusai 
nedrįsta daryti.

se. Jie kas dveji me
tai dalyvauja seimuose 
be pertraukos.

Nesimatė jau dvi ėjų pa
žįstamų veidų — save 
"ūkininku" vadinusio, 
šnekaus Juozo Bačiūno 
ir rimtu veidu, malonia 
šypsena lėtai kalbančio 
Antano Olio. Jiedu buvo 
tarp tų stiprių stulpų, ant 
kurių 1949 metais staty
dinta naujas didingas pa
statas — Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga. 
Nesimatė ir veidų jų ma
lonių ponių, kurios su 
jais dalyvaudavo.

Nesimatė dar ir kitų 
veidų kurie arba mirties 
išskirti iš mūsų tarpo, 
arba kuriems amžiaus 
metai neleido į seimą at
važiuoti.

Tarp dalyvių matėsi šį 
kartą jau tik labai mažas 
skaičius dar pajėgių 
ankstyvosios išeivijos at
stovų — greta manęs, dr, fa* 
Steponas ir Ona Bie- 
žiai, Nadas ir Julė Ras- 
teniai, Albinas ir Ieva 
Trečiokai ir Vytautas A|> 
raitis su ponia, šiedu jau
nesni ankstyvesnės atei
vi jos nariai.

Koks svetimas vaiz
das bus netolimoje atei
tyje, kai seimuose nesi
matys nė vieno anksty
vesnės išeivijos atsto
vo veido ... Kuriame sei
me ir kas bus paskuti
nis?...

DIRVOS NOVELES
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.

***
Olio vardas seime bu

vo girdimas įvairiais at
vejais, prisimenant jo 
nuopelnus tautinei sro
vei — to Olio, kurįmir- 
tis iš mūsų tarpo staiga 
pašaukė ir. nebuvo duo
ta proga jokiam seimui 
padaryti jį garbės na
riu. Tačiau garbės na
riu jį padarė jo nuveikti 
ir neužmirštami darbai 
tautinei srovei ir kartu 
Lietuvos garbei.

Tautinė srovė laimin
ga, kad jis pasirinko ją 
savo darbo lauku; jai te
ko jo darbais užpelnytas 
prestižas ir pasididžiavi
mas.

Olis buvo veikėjas, ku
ris nesteigė organiza
cijų savo sumanymams 
pravesti. Jis visus savo 
didelius darbus įstatė r ė- 
muose savo idėjai arti
mos srovės organizaci- 

, Ankstyvais metais 
pasireiškė muzikos sri
tyje diriguodamas Chica
gos Birutės chorą, vė
liau Margučio organiza
cijoje ir santykiuose su 
Dirva, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungoje, Lietuvių Mi
sijoje, su Lietuvos pre
zidentu amerikiečių tar
pe, ir paskiausia Tauti
nėje Sąjungoje. Jis buvo 
pagerbiamas išrenkant 
pirmininku vienos ar ki
tos organizacijos, kai 
jos buvo steigiamos, ta
čiau pačius didžiausius 
darbus nuveikė nebūda
mas pirmininku. Lietu
vai Vaduoti Sąjungos pir
mininku buvo tik vieną 
pirmutinį metą iš aštuo- 
nių< Misijai vadovavo ke- 
lens metus, ir Tautinei 
Sąjungai pirmininkavo 
pirmutinius jos du me
tus.

Kazys S. Karpius, Ona ir dr. Steponas Biežiai, susitikę ALT S-gos jubiliejiniame seime New Yorke. 
L. Tamošaičio nuotrauka

bas — šis vėl išrinktas 
pirmininkauti sekančius 
du metus.

***

Noriu iškelti viešu
mon vieną mažai žinomą 
faktą sąryšyje su buvu
siu pirmininku Vytautu . 
Abraičiu, kurio taktika 
daugiausia nulėmė Tau
tinės Sąjungos tuo vardu 
įsteigimą, nors vardas 
buvo Olio sumanytas. Ki
tu atveju galėjo to 1949 
metais rengto kongreso 
ir nebūti.

Po to daug lėmusio 
1926 metų įvykio Kaune, 
čia Tautinei Sandarai nu
ėjus liaudininkų užuo
lankomis ir "smetoni- 
ninkus" pasmerkus, de
šinieji tautininkai, išėję 
iš Sandaros, nuo 1926 
iki 1940 metų plūduria
vo palaidai be organiza
cijos, laikydamiesi Dir
vos ,Vienybės ir Margu
čio, vėliau tik Dirvos ir 
Margučio vadovaujamos 
linijos. Bet jie neiškri
ko, o stipriau užsigrū
dino ir pajėgė atlaikyti 
savo vietą greta juos nie 
kinančių kraštutinių sro
vių.

Tačiau be organizaci
jos tautininkai troško 
kaip žuvis be vandens. 
Taigi, 1940 metų gruo
džio 10 d. Brooklyne su
šauktame suvažiavime 
įsteigta Rytų Tautininkų 
Centras, užuomazga pla
tesnei organizacijai. Pir
mininku buvo išrinktas 
V. Abraitis, o Clevelan
de leidžiama Dirva bu
vo pasirinkta organu.

Neilgai gyvavęs Ry
tų Tautininkų Centras bu
vo paverstas Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Cent
ru — jau viso krašto po
litine tautininkų organi
zacija. Ir toliau V. Ab
raitis pirmininkavo. 
Taip įsisteigė organiza
cija, kurios vardu tauti
ninkai galėjo darbuotis 
priėmimui atvykusio 
Lietuvos prezidento A. 
Smetonos. Jos nariai pa
dėjo įsteigti Lietuvai 

Jurkūnas ir T. Blinstru - Vaduoti Sąjungą; prisi-

***

Šiame seime nuotai
kos buvo daug jaukesnės 
dalyvių tarpe — negu pa
sitaikydavo kituose sei
muose , kurių tūli kartais 
palikdavo nemalonių pri
siminimų. Prisimenu 
vieną seimą ankstyves
niais ALTS gyvavimo me
tais , į kurįbuvo atsivež
ta asmeninės ambicijos 
ir kombinacijos, ne dėl 
principų, bet dėl vadovy
bės ; to kaltė buvo naujų
jų ateivių pusėje. Tas 
smulkmenas pasilaiky
siu nepapasakojęs.

Iš buvusių centro val
dybos pirmininkų šiame 
seime nedalyvavo trys
— Antanas Olis,pats pir
mutinis, dr. M.J. Colney
- Aukš tikalni s, antr as, 
jau mirę, ir adv. A. La
pinskas, trečias. Visa 
energija, susirūpinimu 
ir sumanymais dalyvavo 
visi penki buvę pirmi
ninkai: dr. Biežis, E. 
Bartkus, V. Abraitis, J.

dėjo padaryti pasekmin
gu 1944 metų vasario 5 d. 
New Yorke šauktą Ame
rikos Lietuvių Seimą (ku
riame turėjo dalyvauti 
prezidentas Smetona, 
bet trimis savaitėmis 

.pirm to nelaimingai mi
rė). Po to seimo sekė 
dideli Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos vardu Olio va
dovaujami žygiai ir mi
sijos ir sąskrydžiai,ku
rių visų stipriu ramsčiu 
buvo Tautininkų Cent
ras.

Kai 1948 metais tauti
ninkai susitarė grįžti į 
ALT, ir sugrįžo, Olis bu
vo to Centro atstovas, 
nes Tautinės Sąjungos 
dar nebuvo.

Kai įstojus į ALT 
prisiėjo likviduoti Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą 
ir Misiją, Tautininkų 
Centro vadovybė galėjo 
pareikšti, kad tautinė 
centrinė organizacija 
yra, veikia 8 metus, tad 
kam reikia kitos? Tas 
būtų atitikę ir Dirvos li
nijai ir visų tautininkų 
veikėjų dvasiai. Atvažia
vę naujakuriai būtų ra
dę politinę organizaci
ją, Tautininkų Centrą, 
iš tų pačių žmonių, tų 
pačių veikėjų vadovauja
mą, savos spaudos re
miamą. Jokio kongreso 
steigimui nauju vardu or. 
ganizacijos nebūtų įvy
kę,

Tačiau sutiko likvi
duotis ir Tautininkų Cent
ras, jo valdyba nepa
demonstravo savo ambi
cijų, kaip galėjo būti ir 
taip turim Amerikos Lie
tuvių Tautinę Sąjungą. Ji

įsteigta tų pačių Tauti
ninkų Centro veikėjų ir 
vadų, be jokių varžytinių 
— visi sutiko priimti tai 
ką naujas suvažiavimas 
nulems. Naujos organi
zacijos pirmininku, kaip 
jau žinome, buvo išrink
tas Olis.

Visus tautininkus nau
jo vardo organizacijoje 
vėl jungė senas draugiš
kumas nuo New Yorko 
Bostono, Philadelphijos, 
Baltimorės, Clevelando, 
Detroito, Tabor Far- 
mos, Chicagos iki Los 
Angeles.

***

Šiame seime tarp vy
rų veikėjų reiškėsi ir ke
letas moterų, tačiau žy
miausią rolę vaidino ži
noma Dirvos bendradar
bė Emilija Čekienė. Ji 
plačiai reiškiasi spau
doje, bet labai sumani 
ir organizaciniame dar
be, kaip delegatė ir pre
legentė. Veiklios mote
rys visada labai retai pa
sitaikydavo, ir dar re
čiau pasitaiko tokio pla
taus masto darbuotojų, 
kaip ponia Emilija.

Jos vadovaujamas Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Fondas išleido ir dabar 
platina labai reikalingą 
anglų kalboje Lietuvos is
toriją "Lithuania 700 
Years".

Netolimoje ateityje ga- 
Ii išsibaigti vyrų eilė ga
linčių būti ALTS pirmi
ninkais, taigi drįstu pra
našauti, kad pirmutinė 
moteris Tautinės Sąjun
gos pirmininku bus — 
Emilija Čekienė.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Emilija Čekienė kalba ALT S-gos sukaktuviniame seime. Nuo
traukoje iš kairės: seimo rengimo komisijos pirm. dr. Algirdas 
Budreckis, Emilija Čekienė ir ALT S-gos. pirm. Teodoras Blins
trubas. L. Tamošaičio nuotrauka

Savininkai: J. JANUŠAITIS ij J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Architektų Jono ir Rimo Mulokų sukurto Jaunimo Centro praplėtimo projektas. Vaizdas žiūrint iš 
Claremont gatvės.

Antano Nako muzikos studijos 
mokinių koncertas

JAUNIMO CENTRO CHICAGOJE 
PRAPLĖTIMO PROJEKTAS
PASIKALBĖJIMAS SU ARCH. J. MULOKU

— Įdomu būtu žinoti, ka
da pajudės statyba Jaunimo 
Centro praplėtimu?

— Tėvai Jėzuitai, kurie 
pastatė esamus rūmus ir 
rūpinasi tolimesniais pato
bulinimais, nėra milionie- 
riai, tad kiekvienos plytos 
padėjimas turi būti labai 
atsargiai apskaičiuotas, kad 
su kukliais ištekliais galima 
būtu daugiau padaryt Ame
rikos lietuvybės labui.

Po ilgų svarsty m t] planai 
jau baigti.

— Kokios gi institucijos 
numatomos sutalpinti tuose 
rūmuose?

— Lietuviška kavinė su 
virtuvėmis, skaitykla, gale
rija, mokyklos klasės, ar- 
chyvai-muziejai, didelė spor
to salė su galimybe panau
doti ir masiniam susiburi- 
mui ir t.t.

— Kaip ant tokio mažo 
sklypo visa tai bus galima 
sutalpinti?

— Jau anksčiau projekto 
konkursui buvo nustatyta, 
kad naujas pastatas turi 
priartėti visai prie pamink-

cionalu nei estetiškai nepa
teisinamas. Dėl to pasiūliau 
priešingai, bent centrinę 
naujo pastato dalį galimai 
toliau atitraukt nuo pa
minklo, prarastą plotą su
kelti j viršų suformuojant 
bokštą, tuo sudramatinant 
architektūrą ir bokšto nau
ju motyvu išspręst sujugi- 
mą senos statybos su nauja. 
Nauja koncepcija buvo pri
imta. Į atitraukto bokšto

Jau daugelį metų kaip 
Antanas Nakas Chicago
je turi subūręs gražų jau
nimo būrelį, kuris domi
si muzika ir kitos rū
šies menais, kurie pras
mingiau užpildo jaunuo
menės gyvenimą.

Šių metų birželio 8 d. 
Chicagoje, Jaunimo Cent
ro salėje įvyko Antano 
Nako mokinių metinis 
koncertas, kuriame daly, 
vavo jo studijos labiau 
pažengę mokiniai, kurių 
yra net 24. Ne visi stu
dijos mokiniai šiame kon
certe dėl įvairių prie
žasčių dalyvavo.

Jo fortepijono studija 
Chicagoje žinoma ne tik 
lietuviams, bet joje mo
kosi nemažai ir svetim-

Kompozicijos gerai 
pritaikytos mokinių pajė
gumui. Nesunku pastebė
ti, kad mokiniai atpalai- 
dojami nuo mechaniško 
skambinimo, kreipiant 
dėmesį į veikalo inter
pretaciją, panaudojant vi 
sas mokiniui prieinamas 
priemones, kad kompozi 
toriaus užuomastis pa
liktų skaidrus ir gyvas.

Pirmojoje koncerto da 
ly mokinių amžius siekė 
7-11 metų. Iš jaunesniųjų 
mokinių pažymėtini: M. 
Gramontas, J. Kerelytė, 
K. Sedaitytė, D. Saliky- 
tė, L. Rudaitytė, R. No 
reikaitė, D. Petrauskai 
tė, A. Perkūnaitė, A. 
Kaminskas ir J. Tamu- 
lionytė.

Pastebimą pažangą pa
darė: Raimundas Kunst- 
manas, B. Niels, V. Ke
relytė, K. Tamulionytė.

>
Koncerto užbaigai 

malonu buvo pasiklausy
ti kelėtos labiau pažan
gių mokinių, kurių tarpe 
pažymėtina Vida Zvyny- 
tė ir Violeta Sereikaitė.

G. Žilėnas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

— Uždavinys buvo nepa
prastai sunkus, ypač atsi
žvelgiant j mūsų visuome
nės didelius reikalavimus. 
Visa išbaigus išėjo beveik 
septynių aukštų pastatas 
nekuriuose segmentuose.

— Kokios kompozicinės 
problemos iškilo planuo
jant?

lo.

Jaunimo Centro Chicagoje projekto vaizdas žiūrint iš viršaus.

K o n kursui nepasisekus, 
buvau pakviestas patiekti 
savo koncepciją ir padaryti
projektą. Mano pasiūlymas 
buvo visai priešingas kon
kurso sudarytom sąlygom. 
Išeinant iš dabartinės Jau
nimo Centro veiklos apim
ties, rodėsi, kad 30% visos 
veiklos vyksta sodelyje ir 
prie paminklo, taip kad so
delio gadinimas ar pamink
lo nukišimas į naujo pasta
to palangę būtų nei funk-

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

rūsį patalpinta kavinė su į 
paminklo papėdę atkreipta 
stikline siena su durimis į 
lauko terasą. Paminklo pa
pėdėj išvesta akmens siena 
su Pylėnų gynimo raižiniu, 
su grindyse vandens reflek
tuojančia valka, nuo tera
sos nuožulniai aukštyn ei
nantieji j aikštelę takai su
daro paminklo kalnelį ir 
atidaro rūsio kavinei erd
vesnį vaizdą į kiemą. Nuo 
paminklo plokštumos tilte
liu pasiekiamas virš kavi
nės esančios galerijos bal
konas. Galerijos viena iš 
stiklo siena išeina į balkoną

taučių. Turėdamas gerą 
pedagogo patirtį, jis sa
vo mokiniams sugeba 
įkvėpti meilę muzikai, 
poezijai, literatūrai ir 
tapybai.

Jaunystėje įdiegti po
mėgiai turi didelės reikš< 
mės jaunuolio asmeny
bės formavimui, jo bū
dui ir charakteriui. Lan
kydamas studiją, jauni
mas įgyja patirtį ne tik 
kaip pačiam būti meno da
lyviu, bet ir vėliau, su
brendus, mokėti klausy
tis koncerto, teisingiau 
vertinti meno parodą ar
ba poezijos knygą.

Kaip iš ankstyvesnių, 
taip ir iš šio koncerto 
teko patirti, kad moki
niai auklėjami geriau pa
žinti klasikinę muziką, 
nors nevengiama ir nau
jovių, pasireiškiančių 
šiiį dienų muzikoje.

Šio koncerto progra
moje buvo išpildyti Ba
cho, Mozarto, Haydeno, 
Brahmso, Chopino, Čiur
lionio, Dvariono, Klo
vos, Laumenskienės ir 
kitų lietuvių kūriniai.

THE UNIVERSITY SCHOOL 
COLLEGE PREPARATORY 

1969 SUMMER SCHOOL
TW0 6-WEEK SESSIONS beginning 

JUNE 16 and 23 and JULY 28

CREDIT OR 
ENRICHMENT 
COURSES

Individual 
Instruction 
Exclusively— 

One Student
Only
Per Class

HIGH SCHOOL OR POST GRADUATE STUDY 
For Information, Writc or Call L. McClure Lanning,

Headmaster
5711 Ilovve St., Pittsburgh, Pa. 15283 412 361-7182

'V

6 or 12 6 or 12
MONTH
$5,000per annurn

or MORE or MOREPaesbook Savings
Accounts

MONTH 
$10,000

Savings csrtificatvs tssued 
for six months or one 
y ssr — i n minimum 
amounts of $10,000,00, 
and tharaaftar in 
multipies of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Paid Quarferly
Computed and Paid

as of:
Mai. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Savings cartificates ttiued 
for $ix months or one 
year-in minimum 
amount« of $5,000.00, 
• nd tharaaftar in 
multiple* of $500.00. 
E am ingi are paid at 
maturity.

fflu t u a I

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago, III. 60608

Vlrginia 7-7747

— paminklą. Antrame bokš
te talpinamos klasės. Aukš
tesniuose 3-e, 4-e, 5-e bokš
to aukštuose talpinama ar
chyvai, kurie pasiekiami 
laiptais ir keltuvu. Archyvų 
patalpos nereikalingos daug 
natūralinės šviesos — lan
gų, tai iškelti aukštai dide
li sienų masyvai dekoraty
viniu atžvilgiu efektingi. 
Ant tosios priešakinės sie
nos plytų mūro išdėta silue
tai Lietuvos legendos: su 
Geležiniu Vilku virš Gedi
mino Pilies, pro Laumės 
juostą toliau matyt prasi
skverbia Didžiųjų Lietuvos 
Kunigaikščių Karūna virš 
Vilniaus Bokštų. Kitam 
kampe Vilniaus Universi
teto siluetas, žemiau dešinė
je Vaidyla su kanklėmis. 
Ant priešingos sienos buvęs 
Vilniaus Universiteto Her
bas (su Vytimi), šiais me
tais sukanka 400 metų nuo 
pirmųjų Universiteto lekci
jų kurias pradėjo to laiko 
Lietuvos Jėzuitai. Kitas dvi 
bokšto puses dengia pasvirę 
stogai su lietuviškų vetri- 
nyčių užbaigomis.

— Ar pabrėžtos lietuviš
kos architektūros žymės?

— Būdingiausi lietuviš
kos architektūros elemen-

tai yra išsivystę lietuvių 
liaudies architektūroje. Jau 
esantieji Jaunimo Centro 
pastatai yra pažįstamų nu
sistovėjusių klasikinių mū
ro formų sekime, dėlto pa
ryškinti lietuviškos liaudies 
architektūros bruožus buvo 
veik neįmanoma. Dėl to tik 
labai atsargiai kiek įliejau 
bokšte. Lietuvių aspiracijas 
galėjau tik paryškinti plytų 
dėjimo dekoratyvinėm prie
monėm, kavinės vidaus de
koravime, įėjimo sietyne ir 
kt.

— Kas lėmė, sugestiona
vo ir kas vykdė planavimo 
darbus?

— Statybos šeimininkai 
yra T.T. Jėzuitai. Kun. G. 
K. Kijauskas provinciolas, 
kun. dr. J. Kubilius, staty
bos direktorius, statybos 
komisijos nariai: kun. Kriš- 
tanavičius, kun. Borevičius, 
kun. Vaišnys. Jie aktyviai 
lėmė planavimo sprendimus. 
Taipgi buvo paimta dėme
sin nuomonės ir pageidavi
mai Čiurlionio Galerijos va
dovybės, paminklo statyto
jų ir karo muziejaus orga
nizatorių gen. prof. inž. Dir- 
manto, mjr. Šeštakausko ir 
kt. Lituanistikos Instituto 
dir. Veličkos, archyvo vedė
jo Liulevičiaus, jaunimo 
sporto atstovų Adamkaus 
ir kt. Muzikologijos archy
vo direktoriaus prof. žele- 
vičiaus. Projektą paruošė 
architektai Jonas ir Rimas 
Mulokai. Elektros inžinie
rius Ed. Jasiūnas. Struktū
ros inžinierius konsultan
tas Jurgis Stulpinas ir kt.

THE BENDIX CORP.
AEROSPACE SYSTEMS DIVISION

Has Immediate Openings in Ann Arbor, Mich. for

Journeymen Toolmakers
Minimum of'5 year* experience including some aero- 
space/development work.

MACHINISTS
Minimum of 2-8 years «xperience on mills, lathes, 
drill presses or surface grinders. Mušt be able to hold 
close tolerances and read blueprints.

We offer a comprehensive benefits plan including: 
PAID MEDICAt INSURANCE

10 PAID HOLIDAYS 
RETIREMENT PLAN AND PAID VACATION.

for a personai intervlevr call eoMeei 

313-665-7766 ext. 481
An equal oppor unify employer

(48-50)
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

CLEVELAND PRESS 
PROVOKACIJA

Clevelande išeinantis lai
kraštis Cleveland Press bir
želio 6 d. įdėjo sekančią ži
nutę:

"LIKĘ IT OR NOT. Li- 
thuania is a constituent re- 
public of the Soviet Union 
of Europe”.

B. Petkienės pastabumas 
sujudino draugus ir pažįs
tamus. Tuo pačiu Clevelan
do židinietės ėmėsi iniciaty
vos protestuoti skambini
mais, laiškais ir I. Bublie
nės ir H. Tatarūno apsilan
kymu pas patį Cleveland 
Press redaktorių.

Birželio 12 d. laiškų sky
riuje Cleveland Press at
spausdino šį laišką:
Lithuanians 
Are Annoyed

Lašt Friday, The Press 
printed a short article that 
said, "Lithuania is a con
stituent republic of the So
viet Union of Europe.” The 
headline said, ”Like It Or 
not.”

We don’t likę it at all! 
Lithuania was forced by 
most brutal means to be- 
come a republic of the So
viet Union. The vvording, 
”Like it or not,” is most 
insulting to Lithuanians 
and all decent people of the 
free world. It serves only 
communists and their cause.

ROMA TATARUNAS, 
18120 Hiller Avė., 
and 11 other signers.

Tačiau lietuvių visuome
nė iš laikraščio laukia aiš
kesnio paaiškinimo, kaip 
ana žinutė pakliuvo į laik
raštį. Deja, redakcija tyli.

PADĖKA
Gerbiamam dr. D. Degė

siui reiškiame nuoširdžią 
padėką už Stefanijai Stasie- 
nei padarytas dvi operaci
jas ir didžiai rūpestingą gy
dymą. Džiaugiamės turėda
mi taip nuoširdų specialistą 
gydytoją Clevelando lietu
vių kolonijoj.

H. Stasas ir dukros: 
Ingrida, Teresė, 
Matilda, Ugnelė

SUPERIOR 
SAVINGS

VISI TRYS SKYRIAI

Liepos 4 ir 5 d.d.
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

Dr. Jonas Maurukas

ŠEIMOS ŠVENTE

Gegužės 31 ii- birželio 1 
dienomis pas Dalią ir Joną 
Maurukus, Elyria, Ohio, vy
ko didelė šeimos šventė. Su
važiavo daugybė giminių, 
draugų, pažįstamų iš Kana
dos ir JAV įvairių vietų. 
Tarp jų vyriausias Jono bro
lis iš Chicagos, brolis Juo
zas iš New Yorko su šeimo
mis ir visa eilė giminių. Vi
so virš 100.

O šeimos šventės progos 
buvo net kelios. Jonas Mau
rukas sulaukė 50 metų am
žiaus. Dalios mamytė, akto
rė A. Kubertavičienė, atvy
ko iš Lietuvos aplankyti 
dukros, žento, vaikaičių, gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Maurukų vyriausia dukra 
baigė aukštesniąją mokyk
lą. Kažkokia sukaktis buvo 
ir p. Daliai, bet nepavyko 
sužinoti.

šeimos šventę pravedė 
brolis Juozas, pristatyda
mas viešnią, sukaktuvinin
ką ir mokyklos baigėją, bai
giant — "Ilgiausių metų”. 
Visi papuošti gėlėmis, o 
viešnia buvo išbučiuota ir 
apdainuota gražaus, skait-

PAS MAURUKUS

lingo Maurukų šeimų atža
lyno. Svečius šokdino p. Pa
žemio orkestras "Sukūrys”. 
Dukros Dainos pabaigtuvės 
buvo paminėtos birželio 1 d.

Suka ktuvininkas Jonas 
Maurukas gimė 1919 m. ba
landžio 25 Trakiškiuose, 
prie Marijampolėsjjauniau- 
siu didelėje šeimoje. 1938 
baigė Marijonų gimnaziją 
Marijampolėje. Studi javo 
chemiją V. D. U., Vilniaus, 
Greifwaldo ir Bonnos uni
versitetuose, kuriame 1947 
gavo chemiko diplomą.

Nuo mažens Jonas mėgo 
dainą, šokį, teatrą, sceną, ir 
jon pats buvo išėjęs. Ten 
sutiko aktorę Dalią Kuber- 
tavičiūtę, o 1946 m. susidai
navo ir susišoko į vieną šei
mą, kuri davė 3 gražias at
žalas. 1948 su šeima atvyko 
Kanadon. 1955 m. Toronto 
universitete gavo biologi
nės chemijos daktaro laips
nį. Po to atvyko į Elyria, 
Ohio, Memorial Hospital kli
nikines chemijos ir tyrimų 
laboratorijos vedėju. Skaitė 
paskaitas savo specialybėje 
pačioje ligoninėje ir net po 
visą Ameriką, taip pat ra
šė biologinės chemijos klau
simais Amerikos ir Kana
dos tos specialybės žurna
luose.

Bedi rbdamas Memorial 
Hospital, vakarais Jonas sa
vo namų rūsyje pradėjo 
kažką kurti be jokios mora
lines ar materialines para
mos. Pats padirbo preciziš
kos mašinos laboratori
niams tyrimams prototipą. 
Užtruko laiko. Teko dalį 
sveikatos peiliui paaukoti. 
Bet suvalkietiškas užsispy
rimas buvo apvainikuotas 
"Maurukas Co. Ine.”, kuri 
gamina laboratorinių tyri
mų preciziškas mašinas ir 
chemikalus. Pagalbon pasi
ėmė ir Dalią. Išrastasis apa
ratas paplito ne tik Ameri
koje, bet ir už jos ribų.

Sėkmės ir sveikų, ilgų 
metų.

Dr. V. L. R.

• Rimas Laniauskas ir 
Antanina čiunkaitė (iš De
troito) susituokė birželio 14 
d. šv. Antano bažnyčioje 
Detroite. Abu jaunieji veik
lūs lietuviškame gyvenime. 
Rimantas yra pasižymėjęs 
kaip jaunas dailininkas, An
tanina dirba dekoravimo 
srityje.

* KUN. ANTANAS V. 
SAULAITIS, SJ, įšven
tintas kunigu gegužės 17 
d., atnašaus savo pirmų

jų Mišių auką Clevelan
de šį sekmadienį, birže
lio 22 d. 10:30 vai. ryto 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

KVIEČIA Į GEGUŽINĘ
LVS Ramovė Clevelando 

sk. rengia gegužinę birželio 
22 d., sekmadienį, 2 vai. p. 
p., 14307 Superior Rd., p. 
Visockiu gražioje sodyboje.

Geras maistas, baras, lai
mėjimai, muzika.

Bus pasveikinti ir apdo
vanoti birželio mėn. vardu
vininkai.

Pelnas bus skyriamas žur
nalui Karys paremti.

Skyriaus nariai su šeimo
mis ir svečiai prašome gau
siai gegužinėje dalyvauti, 
praleisti popietę gryname 
ore.

• Superior Savings vado
vybė praneša, kad visi trys 
skyriai, dėl Independence 
Day šventės, liepos 4 ir 5 d. 
bus uždaryti ir tomis die
nomis bankinės operacijos 
nebus atliekamos.

Interesantai prašomi savo 
reikalus sutvarkyti prieš il
gąjį švenčių savaitgalį.

• The Lithuanian Wo-
men’s Club metiniame susi
rinkime birželio 10 d. buvo 
išrinkta ateinantiems dviem 
metams sekančio sąstato 
valdyba: pirmininkė —
Mrs. Vito Navar, I vicepirm. 
— Mrs. Michael Kubelavic, 
II vicepirm. — Mrs. Allen 
Webber, sekretorė — Mrs. 
Albert Dauper, iždininkė — 
Mrs. Dale R. Walsh ir na
rės — Mrs. Isabell Macy ir 
Mrs. Josep Slivers.

Pareigų perdavimas įvyks 
birželio 19 d., ketvirtadienį, 
pasivaišinant Russell's res
torane, Richmond Mali, 
Richmond Hts., Ohio.

• Ed. Stepas su žmona 
liepos 15 d. išvyksta atosto
gų 3 savaitėms į Europą.

• Clevelando Pops orkes
tras duos ”Jazz Fest” kon
certus birželio 20 d. Public 
Auditorium Clevelande ir 
birželio 21 d. Blossom Music 
Center. Bilietai į Jazz Fest 
koncertus gaunami Blossom 
Music Center biure, Seve- 
rance Hali ir Burrows krau
tuvėse.

PARDUODAMI NAMAI
NAUJAS

3 miegamais ranch su iy> 
vonių, didelis vieškamba- 
ris, reikmenims kambarys, 
virtuvė su daug vietos val
gymui, laiptai į sandėlį vir
šuje. $17,000.

NAUJAS
3 miegamais su lį/s vo

nių, su krosnim ir šiukš
lėms deginti įrengimu, pil
nas rūsys, kietmedžio grin
dys. $19,900.

NAUJAS
3 miegamais, su krosnim, 

pilnas rūsys, laiptai į san
dėlį; arti bažnyčių ir mo
kyklų. Du priediniai skly
pai prie namo. $21,200.

VINE REALTY INC.
35165 Vine St. WH 2-4440 

Eastlake, Ohio
(48-51)

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)

Gera proga šiuo metu yra 
sutaupyti ant Jūsų mokamų 
namų (Homeovvners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

FILATELIJOS KAMPELIS
Antanas Bernotas' (5)

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus:

1. Gegužės 1 d. -- 6 centų paš
to ženklą pagerbimui Grandma 
Moses su jos paveikslo dalimi 
"Liepos 4”. Pašto ženklas spal
votas. Paveikslo originalas ka
bo Baltuosiuose Rūmuose.

Anna Mary Robertson Moses 
(1860-1961), populiariai vadina
ma Grandma Moses, gimė ir gy
veno New Yorko valstijos Wa- 
shington valsčiuje, farmoje. Bu
vo savamokslė ir piešti pradėjo 
sulaukusi 78 metų amžiaus. Pie
šė anų laikų amerikiečių far- 
mos vaizdus ir gyvenimą tokį, 
kaip jį matė ir suprato. Pirmie
ji jos piešiniai buvo pastebėti 
1939 m. Hoosick Falls, N.Y., ir 
labai sudomino meno kolekcio
nierius. Vėliau ji tiek buvo pa
mėgta, kad net buvo leidžiamos 
kalėdinės atvirutės su jos pieši
niais. Yra padariusi apie 800 pie t 
šinių ir buvo suruošta bent 100 
jos meno parodų. Mirė sulauku
si 101 metų amžiaus.

2. Gegužės 5 d. --6 centų p. 
ženklą raketos Apollo 8 aplink 
Mėnulį apskridimui praeitų me
tų Kalėdose paminėti. Piešines: 
Mėnulio paviršius, dešinėje Že
mė, kaip ją matė astronautai, 
per vidurį žodžiai iš Šv. Rašto 
Sutvėrimo Knygos, kuriuos iš 
erdvių per radiją perskaitė pulk. 
Įeit. William A. Anders: "In the 
beginning God..."

Šiam istoriniam skridimui pa
minėti, kai žmogus pirmą kar
tą apskrido Mėnulį 10 kartų, 
pašto ženklus išleido ir kitos 
valstybės, pvz., Vengrija.

JAPONIJA išleido 15 yen paš- 
to ženklą Bonin salų sugrąžini
mui paminėti. įsidėmėtina, kad 
jau nekuris laikas, kai Japoni
ja savo pašto ženkluose įrašo 
krašto pavadinimą ir lotyniško
mis raidėmis -- NIPPON.

Bonin salos (japoniškai Oga- 
sawara) yra labai ilga salųgru- 
pė, gulinti į pietryčius nuo Ja
ponijos sausažemio, išdrykusi

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

MALĖ
WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 

OR
ĮST CLASS SKILLED

DIE MAKERS
DIE REPAIRS

Mušt be able to sėt up. Work from 
Blue Prints & Close Tolerance. 
Steady work. Overtime. Ist and 2nd 
shifts.
THE DICKEY GRABLER CO.
10302 Madison Avė., Cleveand, Ohio 

(48-54) 

Ramiajame vandenyne. Grupė 
susidaro iš 27 mažų vulkaninės 
kilmės salų, kurių didžiausios 
Chichi, Haha, Iwo, Ani, Ototo, 
Mei, Yome, Muko ir Nakadachi. 
Provincijos sostinė Omura yra 
Chichi saloje. Salos apgyventos 
japonų kilmės gyventojų. Augi
na cukrašvendres, ananasus ir 
bananus. Auga palmės ir įvai
rus kietmedis. Salose gyvena 
apie 5000 gyventojų. II-jo Pa
saulinio karo metu salyne vyko 
labai smarkios kautynės tarp 
įsitvirtinusių japonų ir ameri
kiečių, kol galop marinai 1945 
m. vasario 23 d. užėmė Iwo Ji- 
mos salą, Suribachi kalne iškel
dami Amerikos vėliavą. Ten da
bar stovi marinams pamink
las. Nuo 1945 m. salas valdė 
amerikiečiai, kurias praei
tais metais grąžino Japonijai. 
Žada grąžinti ir kitas dar te- 
bevaldomas salas, kaip tai Ryu 
ir Kyu ir kitas. Tuo tarpu rusai, 
kurie karui besibaigiant iš japo
nų atėmė pusę Sachalino salos, 
apie grąžinimą nenori nė žino
ti.

♦♦♦
R. VOKIETIJA išleido 4 p. 

ženklų seriją su žymiais vokie
čiais: Martin Andersen Nexo, 
Otto Nagel, AlexandervonHumb- 
oldt ir Theodor Fontane. Pas
tarąjį čia dedame.

Theodor Fontane (1819-1898), 
prancūzų kilmės vokiečių rašy
tojas, poetas ir žurnalistas,pra
džioje dirbo kaip vaistininkas 
Leipzige ir Berlyne. 1845 m. 
įstojo į vieną Berlyno rašyto
jų dr-ją ir pradėjo žurnalisti
nį darbą. 1870 m. kare su pran
cūzais buvo karo koresponden
tu. Kartu buvo Vossische Zei- 
tung redakcijos narys. Rašė 
balades, noveles ir romanus. 
Labiausiai turėjo pasisekimą su 
savo "Kelionės po Brandenbur
go provinciją" -- 4 tomai. Jo vi
si raštai išleisti 22 tomais.

PIRMOJI LIETUVOJ 
MEDICININĖ KNYGA
Saltykovo-ščedrino biblio

tekoj Leningrade, anot EL
TA PRESSEDIENST, at
rasta pirmoji Lietuvoj iš
leista medicininė knyga. Tai 
1584 metais Vilniuje išleis
ta "Comentariola Medica et 
Physica ad aliąuod scripta” 
(Mokslinė literatūra tada 
leista lotynų kalba. Lietu
viškai būtų "Medicininiai 
bei fizikiniai aiškinimai ir 
kiti raštai”). Knygos įva
das pasirašytas mediko Si
mo Šimonius. Tuo tarpu nie
ko konkretaus nepatirta 
apie autoriaus tautybę, iš
skyrus tai, kad jis buvęs 
karaliaus ir didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Stepono 
Batoro rūmų gydytojas.

PAGERBTI LIETUVOS 
KANKINIUS 

DABARTINĖ PROGA 
NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenan
tiems tenka nepasikartojan
ti privilegija įamžinti Lie
tuvos vardą ir jos kankinių 
atminimą lietuviška koply
čia šv. Petro bazilikoje, Ro
moje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukas siųsti adresu: U- 
THUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND, 2701 W. 
68th St., Chicago, III. 60629.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲLAIKRASTIS

• A. L. Tautinės Sąjun
gos naujai išrinktoji valdy
ba buvo susirinkusi pirma
jam posėdžiui ir pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: Teo
doras Blinstrubas — Sąjun
gos pirmininkas (seimo iš
rinktas), Vaclovas Mažeika 
— pirmas vicepirmininkas, 
Kazimieras Pocius — ant
ras vicepirmininkas, Ceza
ris Modestavičius — sekre
torius ir Mečys Šimkus — 
iždininkas. Naujoji valdyba 
apsvarstė skyrių praneši
mus seime ir pasidžiaugė jų 
veikla taip pat pasidalino ką 
tik praėjusio seimo įspū
džiais. Valdyba neužilgo vėl 
susirinks ir aptars bendrą 
veiklos planą.

• Dr. J. K. Valiūnas, Vli
ko pirm., birželio 4 d., lydi
mas Lietuvos atstovo J. Ka- 
jecko, lankėsi Valstybės De
partamente, Washingtone, 
ir matėsi su Baltijos sky
riaus viršininku Barclay 
Ward. Pakartotinai kalbė
tasi apie sovietinių muitų 
d o v a n iniams siuntiniams 
klausimą. Su ypatingu dė
mesiu buvo priimta Vliko 
pirmininko pateiktoji infor
macija, liečianti padėtį Lie
tuvoje.

• ”Mūsų praeities beieš
kant” Česlovo Gedgaudo vei
kalas, kurio ištraukos buvo 
Dirvoje spausdintos ir susi
laukė palankaus skaitytojų 
atgarsio, baigiamas paruoš
ti spaudai ir Vilties leidyk
la išleis atskira knyga.

• Į Pedagoginį Lituanis
tikos Institutą jau įstojo 
šios K. Donelaičio aukštes
niosios lituanistinės mokyk
los abiturientės: Ramunė 
Baronaitytė ir Kristina Bu- 
kaveckaitė. Tos mokyklos 
tėvų komitetas, vertinda
mas tų abiturienčių gražų 
ryžtą, paskyrė joms po 40 
dol. Instituto metiniam 
mokslo mokesčiui apmokėti. 
Institutas sveikina naują
sias studentes, o tėvų komi
tetui reiškia padėką už su
manų veiksmą jaunajai mo
kytojų kartai ugdyti. Stu
dentų registracija tęsiarmi 
toliau.

• Albinas ir Jieva Trečio
kai dėkoja Vilties Draugi
jos valdybai ir Dirvai už 
pareikštą užuojautą dėl bro
lio Tomo Trečioko mirties.

H T /A/

• Vysk. Antano Deksnio 
herbą sukūrė prof. V. K. Jo
nynas. Herbe yra Aušros 
Vartų Marija, Gedimino 
stulpai, šv. Liudviko lelija 
(kaip skautų ženklas), pri
menanti, kad pagal jo vardą 
pavadintas ir East. St. 
Louis miestas, kuriame 
vysk. Deksnys darbavosi 26 
metus.

Netikėtai mirus

IRENAI MAŠIOTIENEI, 

DONATUI MAŠIOTUI, sūnums ir seseriai ir jų 

šeimoms reiškiame užuojautą

Ramanauskai Clevelande

• Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegatūra Vo
kietijoje savo visuotiniame 
susirinkime perrinko Elma- 
rą Reisenbergą, estą, pirmi
ninko pareigoms. Vicepir
mininku išrinktas dr. D. C. 
Amzaras, rumunas, o sekre
torium Jordanas Raičevas, 
bulgaras. PET Seimo biuro 
Bonnoje direktorius yra 
Valteris Banaitis.

• Queens miesto valdybos 
pirmininkas (Queens yra 
New Yorko miesto dalis, 
kurioje gyvena apie 2 mili
jonai gyventojai, jų tarpe 
dauguma New Yorko lietu
vių) š. m. birželio 15-tąją 
dieną paskelbė masinių de
portacijų iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos priminimo 
diena. Tokia proklamacija 
čia gauta iš viso pirmą kar
tą. Ji gauta Petro Wyteno 
pastangomis.

POLITINIS SEMINARAS 
JAUNIMUI

Š. m. birželio mėn. 7-8 d. 
įvykusiu VLIKo politiniu 
seminaru jaunimui buvo ne
mažas susidomėjimas. Tai 
berods pirmas toks semina
ras, kurį surengė vyresnieji 
politikai supažindinti Ame
rikos lietuvių jaunimą su 
VLIKo ir kitų organizacijų 
veikla, Lietuvos dabartine 
padėtimi ii- lietuvių diplo
matų darbu išeivijoje.

Paskaitas skaitė VLIKo 
pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas, VLIKo vicepirminin
kas J. Audėnas, Lietuvos 
Atstov y b ė s Washingtone 
patarėjas dr. S. Bačkis, dr. 
J. Puzinas ir VLIKo narys 
jaunimo reikalams A. Bud
reckis. Po paskaitų sekė 
klausimai ir diskusijos. Vli
ko komitetas pasirūpino ne 
tik paskaitomis, bet pavai
šino jaunimą ir dar suren
gė pasilinksminimą.

Tai labai vertas ir seniai 
jau reikalingas seminaras, 
už kurio suruošimą visiems 
Komiteto nariams reikia 
padėkoti. Tik gaila, kad ne
buvo plačiau skelbta spau
doje apie šį seminarą, ir 
kvietimai išsiuntinėti tik 
jaunimo organizacijoms ir 
kai kuriems pavieniems as
menims. Yra žinoma, kad 
daug lietuviško jaunimo ne
priklauso lietuvių organiza
cijoms arba yra nuo jų ati
tolę. Jeigu būtų spaudoje 
daugiau skelbta — susido
mėjusių gal būtų buvę dau
giau.

Norėtųsi tikėti, kad Vli
kas kasmet surengs pana
šius seminarus ir tokiu bū
du ugdys lietuvišką jauni
mą suprasti ir pažinti lietu
višką politinę veiklą Ame
rikoje ir vakarinėje Euro
poje.

• Mare Balticum, 1968 
metų metraštis, išleistas 
Švedijoje ir Vokietijoje 
(Stockholm 16, Box 16042, 
Sweden ir Hamburg 13, 
Johnsalle 14, Germany). 
Leidinys skirtas Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
atstatymo bei paskelbimo 
penkiasdešimt metų sukak
čiai paminėti. Yra žinių ir 
apie Skandinavijos kraštus.

Los Angeles lietuviai pagerbs 
Dirvos novelės konkurso 

laureatus J. Gliaudą ir A. Mironą
Dirvos novelės konkursą laimėjusiems 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.

CHICAGO

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tary
bos rengiamas 1941 m. bir
želio mėn. ir vėlesnių trė? 
mimų į Sibirą minėjimas 
įvyks Jaunimo Centre bir
želio 20 d., penktadienį. 
Programą atliks jaunimas.

7 vai. 30 min. vakaro prie 
paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę aukure ugnį už
degs gen. konsulas P. Dauž- 
vardis, vainiką padės ALT 
Centro V-bos pirm. E. Bart
kus ir Chicagos skyriaus 
pirm. R. Staniūnas, eilėraš
tį deklamuos Živilė Kelio- 
tytė.

Bus sugiedotas Amerikos 
himnas ir giesmė "Mari
ja . .

Po to Jaunimo Centro sa
lėje įvyks iškilmingoji ir 
meninė minėjimo dalis. KaL 
bės gen. konsulas dr. P, 
Daužvardis ir apie tremti
nių pergyvenimus ir jų liki
mą — agr. Ignas Andrašiū- 
nas.

Pedagoginio Lituanistinio 
Instituto dir. Romo Velič
kos parengtą "Mažųjų Bro
lių Baladę” — tremties pri
siminimų etiudą deklamuos 
— vaidins Inst. stud.: Ri
mas Černius, Birutė Liepo- 
nytė ir Ramutė Plioplytė.

Tuo pat laiku foto nuo- 
traukomis-skaidrėmis, švie
somis ir garsais trėmimų 
žiaurumus pavaizduos stud. 
Antanas Rauchas.

Minėjimas baigsis Lietu
vos himnu.

Visi kviečiami gausiai at
silankyti, prisiminti ir pa
gerbti tremtyje mirusius ir 
išlikusius gyvus tautiečius.

Minėjimas užtruks apie 
valandą laiko.

Chicagos Lietuvių 
Taryba

NAUJA VALDYBA
Amerikos Lietuvių Tau

tinės S-gos Chicagos sky
riaus valdybą 1969-1970 m. 
sudaro:

Jonas Valkiūnas — pir
mininkas, Rimas Staniūnas 
— vicepirmininkas, Juozas 
Jurevičius — sekretorius, 
Stefanija Rudokienė — ka
sininkė, Elena Matutienė — 
parengimų vadovė, Alvydas 
Jonikas — jaunimo reika
lams ir Kostas Ramanaus
kas — narys.

Organizacijos ir pavieni 
asmenys visais reikalais 
prašomi kreiptis šiuo adre
su: Jonas Valkiūnas, 3326 
W. 61 St., Chicago, Illinois 
60629. Tel. 925-4560.

VASAROS BALIUS
ALT S-gos Chicagos sky

rius liepos 26 d., šeštadienį, 
rengia — tradicinį vasaros 

balių — išvažiavimą gražio
je Jonyno salėje, Veden Rd., 
Chesterton, Indiana.

Baliaus pradžia: koktei
liai 6 v. v. Vakarienė — 8 
v. vakare, šokiams gros ge
ras orkestras. Kas norės 
prieš ir po baliaus galės pa
simaudyti gražiame basei
ne.

Skyriaus valdyba kviečia 
narius, bičiulius ir plačiąją 
visuomenę liepos 26 d., šeš
tadienį atsilankyti į šį ren
giamą balių.

Baliaus ir kitais reikalais 
prašom kreiptis į Eleną Ma- 
tutienę, 2022 W. 51 St., Chi
cago, III. 60609. Telef. PR 
8-4236.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Nauja lietuviška šeima — Erika ir Emilijus Holenderiai. Abu yra 
baigę Illinois Universitetą. Erika mokytojauja Roselando valstybinė
je pradžios mokykloje, o Emilijus yra skaičiavimo skyriaus viršinin
kas viename mašinų gamybos fabrike. Erika yra duktė evangelikų 
kunigo Povilo Dilio, kuris jaunuosius ir sutuokė Lietuvių Evangelikų 
- Reformatų bažnyčioje balandžio 20 d. Chicagoje.

Si chicagiškių moterų ketviriukė rūpinasi mokyklinio amžiaus lietuviukų asmenybės statymu už šei
mos ribų, būtent Montessori vaikų nameliuose. Nuotraukoje iš kairės: Jūratė Variakojinė, Jūratė Žygai- 
tienė, Birutė Zalatorienė ir Nijolė Gaurelienė. V. Juknevilaus nuotrauka

Vilos "Audronė" pušų paunksmėje...

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

IFaudronė
87 East Bay Rd., Osterviile 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: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.. 

BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o 
22 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią 
didžiausią Cape God žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

po BIRŽELIO 
COD, MASS.,

gražiausią ir

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:
S. V. STARAS — IMPORTER,

23 Mendon St.,
Worcester, Mass. 01604

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