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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ITALŲ ANARCHIJA
SOCIALISTŲ IR KRIKŠČ. DEMOKRATŲ SKILIMAS į SROVES

Tuo metu kai Apollo 
11 pademonstravo nuo
stabią technikos pažan
gą, šioje ašarų pakal
nėje— žemėje—būklė 
toli gražu nėra pavyz
dinga. Sustokime, pavyz
džiui, momentui prie Ita
lijos, kuri istorijos 
bėgyje tiek daug davė 
mūsų civilizacijai. Ne
paisant įspūdingų pasi
sekimų ūkinėje srityje, 
kraštas atsidūrė ant 
anarchijos slenksčio. 
Rašant šias eilutes nau
ja vyriausybė dar nebu
vo sudaryta ir jei bus 
sudaryta, ji nebus ilga
laikė. Tai dėl to, kad 
stambiausioji — krikš
čionių demokratų — par
tija, nors dar ir laikosi 
krūvoje, yra suskilusi 
į aštuonias sroves — 
"correnti", o jos talki
ninkė buvusioje koalici
nėje vyriausybėje socia
listų partija suskilo į 
penkias sroves, kurių ne
pajėgumas susikalbėti 
savo tarpe ir iššaukė pas
kutinę vyriausybės kri
zę.

Anarchijos nuotaikos 
viešpatauja ne tik parti
jose, bet ir plačioje vi
suomenėje. Vagai Ro
mos centrinį statistikos 
institutą, tarp 1957 ir 
1967 metų italai strei
kavo keturis kartus dau
giau kaip prancūzai ar 
anglai ir 42 kartus dau
giau kaip vokiečiai. Šių 
metų pirmame ketvir
tyje buvo streikuota 53,8 
milijonus valandų — 252 
procentus daugiau kaip 
pernai. Toji statistika 
apima tik didžiuosius 
streikus, šalia jų būta 
daugybė mažesnių "ne
legalių". Budinga, kad 
tie streikai yra iššauk
ti ne grynai ūkinių - at
lyginimo priežasčių, bet 
kitų, kurias sunku ir 
nustatyti.

"Prieš ką iš tiesų 
streikuojama — konsta
tavo ūkinis organas "24 
Ore" — niekas nežino. 
Kiekvienas argumentas 
tinka, »*kad sustabdžius 
darbą". Aplamai imant, 
atrodo, kad streikai bū
na nukreipti netiekprieš 
darbdavius, bet valsty
bę; kurios aparatas Ita
lijoje niekados neturėjo 
autoriteto. Jei streiko 
metų kur nors pasirodo 
policija ar kariuomenė, 
didesnio mąsto mušty
nės yra garantuotos.

Tai iš dalies dėlto, 
kad kaip paprastai ko
alicinė vyriausybė ne
pajėgia pravesti reika
lingų socialinių refor
mų, iš dalies dėl to, 
kad visame pasaulyje 
vykstąs intelektualų ne
pasitenkinimas susida
riusia santvarka, kitur 
neturįs jokio konkretaus 
tikslo. Italijoje,panašiai 
kaip Prancūzijoje 1968 
m. gegužės mėn., susi
laukė masinio pasiseki
mo.

Įstaigų ir įmonių oku
pacija — "sit-in" Itali
joje pasidarė nepapras

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tai populiari. Kalėjimų 
direktoriai buvo užėmę 
teisingumo ministeriją 
Romoje, o vyresnieji 
valdininkai iždo minis
teriją.

"Net ir aukštesni val
dininkai neturi jokio res- 
pekto valstybei — rašė 
Turino ’Stampa' — mus 
nenustebintų net diplo
matų "sit-in" užsienio 
reikalų ministerijoje".

Vadovaujantieji poli
tikai iki šiol nesugebėjo 
tą masinį protestą pa
lenkti daugiau pozity
viems tikslams, jie gin
čijasi savo tarpe. Pa
grindinis jų ginčo objek
tas yra 'bendradarbia
vimas’ su komunistais, 
kurių partija yra didžiau
sia kompartija Vakarų 
Europoje. Jos prestižas 
po Maskvos tarptauti
nės komunistų sueigos 
pakilo, nes tenai ji Če
koslovakijos klausime 
išlaikė savo nepriklau
somumą nuo Kremliaus 
ir tuo būdu jai pasidarė 
lengviau apsiginti nuo ki
tų partijų priekaišto, kad 
esanti tik Maskvos tar
naitė.

Esamoje situacijoje 
krikščionys demokratai 
nori sudaryti ’centro- 
kairės' koaliciją. Cent
rą jie vaizduoja patys, 
o kairę socialistai, ku
rie tuojau po karo daly
vavo vyriausybėje su 
krikščion. demokratais, 
bet kartu ideologiškoje 
srityje bendravo su ko
munistais, kas privedė 
prie koalicijos subyrėji
mo. Po to socialistai su
skilo į socialistus irdau 
giau įdešinę linkusius so
cialdemokratus .

1950 metais socialis
tai, vadovaujami ilga
mečio vado Nenni, pasi
traukė nuo komunistų, 
kas savo keliu krikščio
nis demokratus paskati
no ieškoti ’apertura a 
sinistra' — atidarymo į 
kairę. 1963 m. socialis
tai vėl dalyvauja vyriau
sybėje. 1966 metais Nen- 
niui pasiseka savo par

— Mėnulis pasiektas. Puiku. Bet nusileisti Rumunijoje, tai ne juokai!...

tiją suvienyti su social
demokratais, tačiau taip 
sustiprinta partija nebe- 
imponuoja būsimiems so
cialistų rinkikams. 800, 
000 jų 1968 m. rinkimuo
se atidavė savo balsus ko
munistams.

Rinkimų pasėkoje soci
alistai vėl pradėjo ieš
koti glaudesnio bendra
darbiavimo su komunis
tais. Partijos generali
nis sekretorius teisės 
profesorius Francesco 
de Martino partijos atei
tį mato tik naujam posū
kyje į kairę, su kuo nesu
tinka buvę socialdemo
kratai. 78 metų Nenni pa
siūlė kompromisą. Par
tijos centro komitetas 
turėtų priimti rezoliu
ciją, kuri pakartotų so
cialistų susivienijimo 
principą, paskelbtą 
prieš 3 metus:komunis
tai neturi turėti vaid
mens valdymo procese, 
atseit, kviečiami į koa
liciją. Tačiau kartu CK 
turėtų priimti ir de Mar
tino rezoliuciją, siūlan
čią studijuoti klausimą 
ar komunistai kada nors 
neturėtų būti kviečiami 
vyriausybėje. Nennio re
zoliucija buvo atmesta 
69 prieš 52 balsus po ko 
Nenni nutarė pasitrauk
ti iš partijos vadovybės 
ir užsienio reikalų mi- 
nisterio posto. Tuoj pat 
atsiskyrė ir socialdemo
kratai. Tai privedė prie 
paskutinės vyriausybės 
krizės, kuriai sudaryti 
reikėjo net 16 dienų de
rybų.

Dabar prezidentas Sa- 
ragat (socialdemokra
tas) pavedė naują vyriau
sybę sudaryti tam pa
čiam krikščionių demo
kratų politikui Mariano 
Rumor, tačiau tai neleng
vas uždavinys, nes so
cialdemokratai nenori 
sėdėti kartu su socialis
tais. Krikščionys demo
kratai galėtų sudaryti 
vien tik savo vyriausy
bę, kuri neturėdama sei
me daugumos priklau
sytų nuo kitų partijų ma
lonės, kol tos neapsi-

(Nukelta į 2 psl.)

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITE AUSTRALIJOJE
4

Australijos lietuviai Sydnejuje, draugesu kitųtautŲatstovais liepos 13-19 d. paminėjo Pavergtųjų Tau
tų Savaitę. Liepos 13 d. visos tautybės susirinko Sydney Town Hall su vėliavom, plakatais ir šokiais 
eisenai prie Než. Kareivio kapo miesto centre. Eisenoj dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Prie paminklo 
buvo padėti vainikai ir pasakytos kalbos, apibūdinančios manifestacijos prasmę. Vėliau vyko mitingas 
Town Hall, kuriame dalyvavo Australijos federalinis ministeris W,C. Wenthworth, J.C. Maddison, P.D. 
Hills, P.J. Kane ir kiti. Liepos 19 d. {vyko aštuonių tautybių koncertas, kuriame lietuvius reprezentavo 
Dainos choras, vadovauajamas muz. K. Kavaliausko ir tautinių šokių grupė, vad. M. Osinaitės-Cox. 
Demonstracija buvo plačiai aprašyta australų spaudoje, rodoma televizijoje ir komentuota per radiją. 
Viršuje lietuvių delegacija žygiuoja George gatve. Apačioje pavergtųjų tautų atstovai neša atstovauja
mo krašto vardą su tautinėm spalvom. E. Karpavičiaus nuotraukos

INTELIGENTU PERTEKLIUS LIETUVOJE?
Vilniuje leidžiamame 

žurnale vardu JAUNIMO 
GRETOS (1969-5) yra 
daugiau kaip pustuzinio 
švietimo specialistų dis
kusinis pasikalbėjimas, 
kurio pačioj pradžioj bu
vo pasakyta:

— Mes už visuotinį 
mokymą, o įmonių ir 
ūkių vadovai skundžia
si, kad visiems besimo
kant, nebūsią kam uždirb
ti duonos...

Kitas sakė: — Ar ne ge
riau būtų, jei daugiau jau
nuolių baigtų specialią
sias vidurines ir profe
sines technikos mokyk
las?

Prieš apie 35 metus 
viename Kauno laikraš
tyje vienas laikraštinin
kas parašė nuomonę, kad 
reikia saugotis "inteli
gentų pertekliaus"... Tai 
buvo mintis, kad švieti
mą reikia orientuoti dau
giau įprofesines mokyk
las, kadangi specialistų 
tai stinga, o vien bendro
jo lavinimo mokyklas bai
gusieji, nemokėdami jo
kio praktiško darbo, gali 
būti niekur netinkami ir 
jų gali susidaryti "per
teklius".

Komunistų iškeltieji 
švietimo vadovai Lietu
voj tą mintį apie "inte
ligentų perteklių" kaip 
įsikando, tai ir tampė ko 
ne iki šiai dienai, vis 
pirštais badydami į "bur
žuazinių laikų švietė
jus", kad buvę labai tam
sūs. Ir, štai, gyvenimas 
ir iš jų pasityčiojo: pa
tiems tenka sukti galvas, 
kaip daugiau jaunimo nu
kreipti į praktines mo
kyklas...

♦**

Diskusijose iškilo ir 
daugiau dalykų, iš kurių 
matyt, su kokiais rūpes
čiais šiuo metutenka Lie

tuvoj susidurti švietimo 
tvarkytojams. Ne vyksta 
suplanuoti specialistų 
rengimo. Sako:

— Antai į maisto pra* 
monės technikumo ir kon
servavimo specialybes 
pernai gauta 10 pareiški
mų į vieną vietą ("Rin
kis nors pagal akių spal
vą!"). Prekių mokslas, 
prekybos ekonomika — 
po 5-6 pareiškimus. Lie
tuvių kalba ir literatūra 
architektūra, žurnalis
tika — po 4 pareiški
mus. Dailės institute — 
po 4,5 į vieną vietą. O į 
žemės ūkio statybos, 
elektros tiekimo, lieji— 
ninkystės, kelių staty
bos ir kitas specialybes 
gauta gerokai mažiau pa
reiškimų, negu reikia. 
Labai trūksta matema
tikos mokytojų, o Vil
niaus pedagoginiame ins
titute į 120 matemati
kams skirtų vietų preten
davo tik 60 abiturientų. 
Reikiamas skaičius su
rinktas, priimant tuos, 
kurie nepateko į kitas 
mokyklas...

— Reikėtų visais var
pais skambinti, kad kuo 
daugiau jaunimo eitų ten, 
kur labiausiai reikia.

— O ar teisinga girti 
profesiją vien dėl to, kad 
trūksta statybininkų ar
ba mokytojų?

(Nukelta į 2 psl.)

/
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Inteligentą perteklius Lietuvoje.
(Atkelta iš 1 psl.)

— Jei neįskiepysime 
pagarbos nepopulia
rioms profesijoms, tai, 
ko gera, kiekvienam pa
čiam reikės ne tik sriu
bos išsivirti, bet ir lo
pyti prakiurusį batą...

— Jaunimą galima įti
kinti, kad svarbiausia — 
eiti į statybas. Tik ar 
verta? Savo laiku abitu
rientus agitavo likti ko
lūkyje. Pasilikdavo išti
sos klasės, o kas iš to 
išėjo!

BALTARANKIŲ KLASE

Tame pačiame pasikal
bėjime buvo minėta, kad 
į aukštąsias mokyklas 
patenka tik apie ketvir
tadalis bandančiųjų į jas 
įstoti. Laimingasis ket
virtadalis susidaro dau
giausia iš baltarankių 
klasės, iš tų, kurie jau 
su pasibaisėjimu kalba, 
kad tik nereiktų "pačiam 
sriubos išsivirti".

Kai aukštosiose mo
kyklose vietų yra tik vie
nam iš keturių, tai į tas 
vietas pro konkursinius 
egzaminus lengviau pra-r 
lenda baltarankių—direk
torių, sekretorių ir kito
kių partijos bei valdžios 
įstaigų pareigūnų vaikai, 
kadangi jie turi galimy
bės geriau pasiruošti. 
Mokyklose yra tam tik
ros "sustiprinto moky
mo klasės", į kurias — 
kaip pasikalbėjime buvo 
nedviprasmiškai paste
bėta — "patenka ne ga
būs vaikai, bet gabių tė
vų vaikai", tai yra, vai« 
kai tokių tėvų, kurie tu
ri gerų pažinčių kla- 
jas galimybių paspausti 
kur reikia, kad vaikas pa
tektų į geresniąją mokyk
lą. Be to, biurokratai pa
rengiamuosius kursus, 
kuriuose specialiai ruo
šia konkursiniams egza
minams taukštąsias mo
kyklas. Dar kiti pasi- 
samdo privačius repeti
torius. Tad įkonkursi- 
nius egzaminus darbi
ninkų, ypač kolchozinių 
- sovchozinių darbininkų 
vaikai ateina nelygiai 
apsiginklavę prieš varžo-, 
vus iš baltarankių kla
sės. Sako, kad:

— Kauno medicinos 
institute atlikti tyrimai 
rodo, kad stojamuosius 
egzaminus sėkmingiau 
išlaiko ir pirmuose kur
suose geriau mokosi in
teligentų vaikai. Vėliau 
jie pradeda apsileisti, iš- 
dyksta. Aukštesniuose 
kursuose juos pralenkia 
darbininkų ir valstiečių 
vaikai. Jie atkaklesni, 
darbštesni...

RUSIŠKO "ŠTURMAVI-
MO" PASEKMES

Kaip kitose, taip ir 
švietimo srity Lietuvoj 
dabar, nori nenori rei
kia sekti iš Maskvos ro
domais pavyzdžiais ir 
nustatomais planais. O 
ten vyrauja "šturmavi- 
mo" dvasia: kad tik daug 
ir greit. Ir mokyklų pri
steigė daug, greit, moki
nių į jas priima daug ir 
išleidžia greit, o kam ir 
kaip tos mokyklos pri
rengia — tai klausimas, 
apie kurį tartum niekas 
nebūtų turėjęs laiko pa
galvoti. Tiesa, jau kuris 
laikas Rusijoj, taigi šiek 
tiek ir Lietuvoj pradėta 
rūpintis apie moksleivių 
profesinį orientavimą, 
tai yra, rūpintis padėti

mokiniui kiek galima 
anksčiau apsispręsti 
"kuo būti", taigi ir kur 
bei ko mokytis. Apie tuos 
profesinio orientavimo 
specialistus vienas iš 
švietimo vadovų Lietu
voj sako, kad teorijoj tai 
jų veikla įspūdinga, bet 
praktikoj naudos kol kas 
maža. Kitas paaiškino, 
kad nėra ko nei norėti, 
kadangi jie dar tik pra
dėjo darbą ir "nei trys, 
nei keturi žmonės ką 
nors apčiuopiama nenu
veiks". Ir palygino, kaip 
tuo reikalu rūpinamasi 
Amerikoj: "JAV tuos 
klausimus gvildena de
šimtys tūkstančių dar

Mes apsaugoj am savo mylimuosius!

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

buotojų ir jų skaičių ke- 
tinama dar padidinti"...

Atseit, apsvaigus 
"šturmavimu", pavėluo
ta pagalvoti apie tikslin
gą švietimo planavimą: 
"daug neaiškių, neištir
tų dalykų"... Esą:

— Konkursai į aukš
tąsias mokyklas čia didė
ja, čia vėl mažėja. Anks
čiau į kaikurias specialy
bes veržėsi tiek daug,... 
o dabar trūksta norin
čių... Gal pabūgę didelio 
konkurso, nė nebando...

— Nerimą kelia tai, 
kad apie 40 procentų bai
giančių pedagoginįinsti- 
tutą nenori būti mokyto
jai, o apie 20 procentų 
paskutiniųjų kursų medi
kų nenori būti gydyto
jai... (ELTA)

Italą 
anarchija...

(Atkelta iš 1 psl.) 
spręstų už naujus rinki
mus. Po tokios ’mono- 
colore' vyriausybės kri* 
timo turėtų sekti rinki
mai, per kuriuos socia
listai, atrodo,turėtų ge
rokai pralaimėti. Iš vi
so jų kaip didelės par
tijos dienos, jei neatsi
tiktų stebuklas, yra su
skaitytos.

Komunistai tikisi, kad 
socialistų pėdomis pa
seks ir krikščionys de
mokratai, suskildami į 
dešiniųjų ir kairiųjų sro
ves. Tada, pagal "L1 

Unitą" — komunistų or
ganą, ateis diena "visų 
demokratinių ir kairių
jų jėgų koalicijai" — ko
munistai jų tarpe būtų 
didžiausia partija.

• Venezueloje vykęs LB 
atstovų suvažiavimas gavo 
daug sveikinimų iš viso pa
saulio lietuvių organizacijų 
ir pavienių asmenų.

Prezidiumui pirmininka
vęs Petras Krikščiūnas pa
stebėjo, kad negausiai skai
čiumi Venezuelos bendruo
menei tai pastiprinimas ne
nuleisti rankų.

Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė: Petras Krikščiū
nas, Luisą Gavorskienė, 
Aurelija žalnieriūnaitė- 
Ross, Vytas Backevičius ir 
Jurgis Dirvelis.

• Wisconsino lietuviai lie
pos 13 d. Kenoshoj surengė 
lietuvių dieną pavergtųjų 
tautų savaitės paminėjimui. 
Į minėjimo garbės komitetą 
įėjo Wisconsin gubernato
rius Warren P. Knowles ir 
kiti žymūs amerikiečiai.

Vykdomąjį komitetą su
darė: J. Milišauskas, dr. V. 
Balčiūnas, M. Kasperaitis, 
J. Kasputis, P. Petrušaitis, 
L. Pliura, D. Leuck, W. 
Schmitt, S. Valaitis ir E. 
Shilling.

Ta proga gubernatorius 
Knowles išleido specialią 
deklaraciją. Lietuvių diena 
įvyko šv. Teresės parapijos 
sode, Kenosha, Wisc.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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ORGANIZUOKIMĖS PADĖTI 
VARGSTANČIAM LIETUVIUI
Įvairūs interesai su

siduria. Jų bendrumas 
žmones jungia savitarpi
niam darbui. Interesų 
yra stambių ir smulkių. 
Stambieji interesai leng
vai susijungia bendrai 
veiklai. Bet smulkieji in
teresai paliekami priva
tinei iniciatyvai. Svarbie
ji interesai yra ūkiškie
ji.

Stambiesiems ūkiš
kiems interesams ginti 
sudaromos darbininkų 
unijos. Mokytojai organi
zuojasi tokiu pat būdu. 
Policininkai ir ugniage
siai siekia to paties. Net 
labdarybinių pašalpų ga
vėjai ima organizuotis 
tuo pat keliu. Interesų 
gynimas unijoms spau
džiant yra tautos ūkiui 
išlaidus kelias, bet sa
koma, kad jis darbinin
kams apsimoka. Štai 
plumberiai Los Angeles 
mieste iki šiol gaudavo 
atlyginimo su priedais 
po $8.11 valandai. Jų uni
ja liepos mėn. pradžioj 
paskelbė streiką, reika
laudama atlyginimo po 
$11.48 valandai. Arnerie- 
da mūsų tautos ūkis in- 
fliacinėn bedugnėn, nuo 
kurios skaudžiausiai nu
kentės mūsų varguoliai? 
Visuomeniškume glūdi 
pajėga.

Stambieji ūkiškieji rei
kalai tvarkosi įtakingų 
organizacijų ginami. Jie 
Washingtone turi galin
gas atstovybes (lobbies) 
valdžioj gintis. Stipriau
sios esančios gydytojų 
American Medical As
sociation, tabokininkų in- 
dustrialų grupė, ir žiba
linių šaltinių savininkų 
organizacija. AMA esą 
sukliudžiusi paskirti jai 
nepageidaujamą asmenį 
medicinos išlaidų kai
noms tikrinti. Išlaidos 
žmogui gulint ligoninėj 
pakilo kaikur iki 50 dole
rių dienai. Labai padi
dėjo gydytojų reikalau
jami atlyginimai už ope
racijas ir paprastus vizi
tus. Gaminami neveikią 
vaistai ir keliamos jų kai
nos. Prezidentas Nixo- 
nas televizijoj šiomis 
dienomis pasakė, kad 
mes esame masinės kri
zės akivaizdoj gydymo 
srityj, jei valdžia nesi
ims skubių kontrolės 
priemonių. Tabokininkų 
grupė įstengė boikotuoti 
reikalavimą, kad jie sa
vo propagandiniuose 
skelbimuose nurodytų 
dar ir pavojų sveikatai 
nuo intensyvaus rūkymo. 
Palyginant silpnesnė dva
rininkų grupė įstengė, 
kad kongresas nubrauk
tų siekiamą 20 tūkstan
čių dolerių ribą valsty
bės iždo mokamai pašal
pai už nedirbamą žemę 
atskiru atveju. Stengia
masi individualiniam in

teresui sudaryti kolekty
vinį svorį susiorganiza
vus. Matome interesinių 
organizacijų kovai dėl 
mokesčių sumažinimo at
skirais atvejais ir dėl 
gerbūvio pagerinimo 
vargstantiems žmo
nėms, kurie nebegali pa
prastu būdu dalyvauti 
laisvose darbo rinkos 
paklausos ir pasiūlos 
varžytinėse. Kur savi
tarpinė pagalba nevei
kia, ten atsiranda vertei
vų vargą politiniam kurs
tymui išnaudoti arba sa
vo paties pragyvenimo 
šaltiniui sudaryti.

Stambieji ūkiškieji in
teresai ginami kongre
se, vyriausybėj ir teis
me visomis priemonė
mis. Kilo skandalų dėl 
moraliniai neleistinų įta
kų. Tat palietė buvusio 
prezidento kanceliarijos 
viršininką, senato dau
gumos frakcijos sekreto- 
rių, kongreso atstovą, ir 
du aukščiausiojo teismo 
teisėjus. Jau seniai rei
kalaujama, kad aukštieji 
valdžios pareigūnai iš
sižadėtų savo piniginių 
interesų bendrovėse, su 
kuriomis jiems dabar 
tenka tarnybiniai santy
kiauti valstybės lėšų są
skaita. Pasigirdo balsų, 
kad jie turėtų duoti apy
skaitas, kuriuo būdu su
darė savo asmeninį dide
lį turtą. Kongresas ne
seniai priėmė etikos ko
dą, kad jo nariai pusme
čiais duotų pranešimą 
apie savo turtą, smul
kiai nurodydami savo 
pajamas ir įsipareigoji
mus. Pagaliau ir teismo 
organizacija priėmė eti
kos kodą, kad teisėjai ne
gali eiti dar kitų apmoka
mų pareigų valdžios ir 
privačiose įstaigose ir 
negali imti didelių atly
ginimų už straipsnius ir 
kalbas. Tuo norima ap
sisaugoti, kad valdžioj 
neįvyktų užmaskuoto pa
pirkinėjimo.

Smulkiųjų ūkiškų inte
resų gynimas yra palik
tas privatinei iniciaty
vai. Daugelis lietuvių tu
ri vargo su maža socia
linės apsaugos pensija, 
su nepakankama priva
tine sveikatos apsauga, 
su nepakankama valdiš
ka sveikatos apsauga se
niesiems ir šiaip nepa
siturintiems žmonėms; 
turi rūpesčių kaip apmo
kėti savo sąskaitas už 
maistą, butą ir gydymą; 
neįstengia sulaikyti, kad 
nesutirptų jo menkas tur
telis; pajunta privatinių 
įmonių taikomą diskri
minaciją žmonėms virš 
40-45 metų amžiaus ir 
beatodairinį atleidimą iš 
darbo sukakus 65 m. 
Valdžios žmonės tokio 
vargo nepažįsta, nes 
juos neliečia diskrimina

cija ir pensijon paleidi
mas 65 m. sukakus, jie 
gydomi valdiškose ligo
ninėse ir valdžios iždas 
apmoka jų gydymo išlai
das ir pensijas.

Lietuvių socialinė tar
nyba vargstančiam žmo
gui padėti yra būtinai rer* 
kalinga svarbesnėse lie
tuvių kolonijose. Tuo 
tikslu reiktų sudaryti ir 
palaikyti nuolatinį kon
taktą su vargstančiais 
žmonėmis. Tai yra ame
rikiečių vadinamas So
čiai research work. Rei
kia sudaryti konkrečią 
pagalbą, kiek galint pa
dedant savitarpinėmis 
priemonėmis tam, kuris 
tokios pagalbos yra rei
kalingas, ir padedant 
jam pasiekti viešą so
cialinę pašalpą vietos sa
vivaldybės, valstybės ir 
federacijos socialinėse 
institucijose. Turiu gal
voj tarp kitko kompens a* 
cijas dėl sužeidime ir 
bedarbės ir ypatingas 
programas kai: War on 
poverty, Action for free- 
dom from fear, Office of 
economical opportunity. 
Tat būtų labiausiai tat 
ką amerikiečiai vadina 
Welfare ir Public rela- 
tions work. Tokiai savi
tarpiniai lietuvių sociali
nei tarnybai reiktų gal 
dviejų apmokamų ir nuo
lat dirbančių žmonių.

Vienas pripuolamai dir
bąs žmogus negalėtų to
kio plataus darbo efek
tyviai nuveikti.

Savitarpinę lietuvių so
cialinę tarnybą reiktų 
pirma gerai aptarti spau
doj ir organizacijose. 
Nevenkime savo sociali
nės atsakomybės, pasi
reiškime aiškiu savo vei
du, ir nesislapstykime 
nuo individualinės ir ko
lektyvinės atsakomybės 
prisidengdami anoni
mais. Tokia socialinė 
tarnyba turėtų būti orga
nizuota ir vykdoma Ame
rikos Lietuvių Bendruo
menės, Amerikos Lietu
vių Tarybos, Lietuvių 
Fondo, Lietuvių Nepri
klausomybės Fondo ir 
Susivienjimo Lietuvių 
Amerikoj jungtinėmis 
pastangomis. Gal šį rei
kalą pasisektų bent dali
nai vykdyti lietuvių tarp- 
bažnytinėmis katalikų ir 
evangelikų artimo mei
lės pastangomis. Mūsų 
visuomeninėj vienybėj 
glūdi mūsų socialinė 
stiprybė. Labdarybinio 
darbo netektų laukti iš 
VLIKo ir diplomatinių 
bei konsularinių tarny
bų, kurios turi kitų la
biau biurokratinių užda
vinių.

Mūsų jau vargstantieji 
ir dar galintieji vargan 
patekti žmonės neturė
tų būti palikti be mūsų 
savitarpinės socialinės 
pagalbos. Jie turėtų bū
ti kiek galint apsaugoti 
kad jie nepatektų socia- 
linėn padėtin be išeities, 
kurioj jiems beliktų tuš
čiai laukti svetimų pa
saulio lygintojų pažadų. 
Duokime savo tautie
čiams visai realų užda
vinį socialiniame sekto
riuje. Mūsų dauguma 
matyti nemėgsta vien te
oretinių spekuliacijų kul
tūriniai politiniame sek
toriuje.

Martynas Kavolis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

BENDRADARBIAVIMAS SU OKUPUOTA LIETUVA
Kalba pasakyta per 
Philadelphijos Bend
ruomenės Balsą 
1969 m. liepos 12 d. 
Kalbėjo LB Philadel
phijos apylinkės 
pirm. Gabrielius Mi
ronas.

Tenka pastebėti nema
lonūs visuomenės skili
mai. Kartais mus skal
do menkaverčiai pasi
reiškimai bet atsitinka, 
kad ir rijntos '.temos 
klaus iltimi maus Aš šklai - 
do* Įvairių nuomonių ke-? 
liais. Per dažnai tos opi
nijos remiasi asmeniš
kumų nepagrįstais fak
tais. Viena iš dažniau
siai linksniuojamų te
mų — tai bendradarbia
vimas su okupuota Lie
tuva. Pirmiausiai norė
čiau pabrėžti, kad priva
tūs giminių susitikimai 
ir oficialūs santykiai 
yra dviejose labai skir
tingose kategorijose. 
Šias dvi kategorijas ir 
pati Amerikos valdžia 
aiškiai skiria, atsižvelg
dama į oficialių santykių 
ryšius. O mums svarbūs 
Amerikos valdžios nusi
statymai šiuo klausimu, 
nes jie yra artimai su
rišti su mūsų tautos da
bartine padėtimi. Visi 
mes žinome, kad Ame
rikos valdžia nepripa
žįsta Lietuvos inkorpo
racijos į Sovietų Sąjun
gą. Tad, ir Amerikos 
valdžia nepalaiko oficia
lių santykių su okupuo
ta Lietuva ir nepripa
žįsta jokių oficialių kul
tūrinių bei politinių pa
sikeitimų tarp Ameri
kos ir Lietuvos. Ame
rikos nepripažinimas 
Lietuvos inkorporacijos 
mums yra be galo ak
tualus, nes jame glūdi 
daugelis laisvės kovos 
vilčių. Kas liečia šią 
Amerikos politiką, no
rėčiau jums dabar per
skaityti gautą laišką iš 
Amerikos Valstybės 
Departamento kuriame 
rašoma sekančiai:

"The United Statės
Government adheres to 
a policy of non-recognD 
tion of the forcible in- 
corporation of the Bal- 
tic Statės of Latvia, Es* 
tonia and Lithuania in- 
to the U.S.S.R. We are 
also aware of Soviet ef- 
forts to erode this poli
cy and remain alert to 
frustrate them.

Consistent with the 
above policy, we have 
in negotiations and dis- 
cussions with Soviet au- 
thorities on exchange of 
performing art groups 
and individuals made 
clear to them that pri- 
vately arranged exchan- 
ges involving visits to 
the Baltic Statės or by 
performing artists from 
those statės cannot be 
considered as taking pla- 
ce vvithin the framework 
of the U.S. - U.S.S.R. Ex 
change Agreement.

William B, MaCom- 
ber, Jr., Assistant 
Secretary for Con- 
gressional Rela- 
tions."

Lietuviams yra kuo 
rūpintis, kad tuo pačiu 
laiku kai Washingtone 
vyksta Sovietų pareigū
nų spaudimai Amerikos 
valdžiai pripažinti Lie
tuvos inkorporaciją, mū 
sų spaudoje randasi ži
nelės apie atvykstančius 
operos solistus viešom 

koncertinėm gastrolėm 
per lietuvių kolonijas, 
kai jauni lietuviai tik bai
gę mokslus randasi Vil
niaus universitete me
tams mokytojauti, arba 
kai Lietuviai profeso
riai išvyksta padirbėti 
Vilniaus universiteto bib
liotekoj.

Mes vis plėšomės at
kreipti Amerikos ir ame
rikiečių dėmesį į rusiš
ko komunizmo skriaudą 
padarytą mūsų tautai ir 
vis rūpinamės, kad tik 
-Amerikos valdžia neuž- 
megstų oficialių ryšių 
su Sovietų okupuota Lie
tuva, nes pirmas toks 
ryšis tarp Amerikos ir 
okupuotos Lietuvos, pri
pažins Lietuvos inkorpo
raciją į Sovietų Sąjun
gą-

Amerika ligi šiol ne
palaikė ir nepripažįsta 
tokių oficialių santykių, 
ir užtat nevykdo jokių 
nei menininkų, nei moks
lininkų pasikeitimų su 
pavergta Lietuva. Kiek
vienais metais, ar vienoj 
ar kitoj politinėj rezo
liucijoj, mes vis pabrė
žiame savo nepripažini
mą Sovietų okupacijos ir 
inkorporavimo Lietuvos 
reikalaudami, kad ir 
Amerika toliau tęstų sa
vo nepripažinimą.

Man kyla klausimas 
ant kiek mūsų vieši pa
sipriešinimai Sovietų 
okupacijai yra paneigti 
oficialiom kelionėm į 
Lietuvą ir ant kiek to
kios išvykos pažeidžia 
Amerikos politinį nusi
statymą Lietuvos klau
simu.

Kovojant už Lietuvos 

ŠIS BEI TAS
• Tėviškės Žiburiai skaudžiai pakaltina mūsų visuomenę dėl 

liet, gimnazijos Kenebunkporte užsidarymo: "Amerikos lietuvių 
plačiųjų masių tautiškumas yra tik mitas”. Girdi, nors daug prira
šyta apie pastangas Amerikoje išlaikyti lietuviškumą, apie aukas 
šalpai, bet — "kai pažvelgiame 1 švietimo sritį, matome klaikią tuš
tumą. Tėvai negailididžiųsumųangliškomsmokykloms.kuriosemo- 
kosi jų vaikai, bet abejingai žiūri i lietuviškas gimnazijas ir aplamai 
lit. mokyklas”.

• Jei gerai įsigilinsime, tai pastebėsime, kokia paini yra tarp
tautinių santykių politika! O mūsų dažnas pasišoka lengvu mostu vis
ką "išspręsti", dviem žodžiais išaiškinti. Pvz. dabar visi dedamės 
nemažais žinovais, kaip reikia elgtis santykiuose su Lietuvos okupan
tais bei jų atstovais, su kuriais tenka susidurti.

Per Nepriklausomybės laikmetį mes nepalaikėme ryšių su Len
kija -- dėl sulaužytos Suvalkų sutarties, dėl užgrobto Vilniaus kraš
to. Tačiau iš šalies, bet kas galėjo mus tuomet pakaltinti, kad mes 
nieko daugiau -- tiktai aklai klausėme Sovietų Rusijos ir Vokietijos, 
nes jom abiem labai rūpėjo, kad Lietuva su Lenkija nesusitaikytų: 
"Tiek Rusijai, tiek Vokietijai yra būtina neprileisti Lenkijos ir Lie
tuvos susitarimo" -- taip pabrėžęs Sovietijos Litvinovas vokiečių 
diplomatui (Aidai, nr.4).

• Pasitaiko išgirsti įdomių pokalbių. Štai vienas rūpestingas 
tautietis nudejuoja: "Jei netrukus grįžtų Lietuvai laisvė, kokia bū
tų gėda, kad mūsų daugelis nepanorėtų iš Amerikos judintis tėvy
nėn, nes gailėtų palikti puikias rezidencijas, vilas, jachtas, baldus 
ir kt." Betgi kitas, irgi geras lietuvis, jam atkerta: "Nėra blogo, 
kuris neišeina į gera. Kitaip sakant, lazda turi du galu. Nors būtų 
kiekybės nuostolis, bet kokybei didelė nauda. Visi savanaudžiai, 
egoistai ir iŠlepėliai, materialistai ir nutautėliai telieka kaip trą
ša indėnų žemėms, o tegrįžta vien rinktiniai sveikos dvasios tau
tiečiai". .

• Susitiko pašventory pora rimtų apyžilių vyrų, ir vienas pasi
teiravo: "Girdėjau, naują automobilį pirkai net už pusketvirto tūks
tančio?" -- "Pirkau", antrasis atšovė išdidžiai. -- "Ir ko taip niū
riai f mane dabar žiūri, ar tai pavydas toks didelis, kad pats vis 
dar Senu Plimutėliu tebeklederuoji? Nemėtyk pinigo šen ten-- ir nu
sipirksi". Bet pirmasis dar niūriau nužvelgė pašnekovą ir lėtai pa
sakė: "Ne pavydas, o tik gėda man tavęs, kad tokio supratimo — į 
brangių daiktų garbę įtiki. Aš asmeniškai gėdyčiaus tokią didelę 
sumą pakloti — vien savo asmeniškos puikybės panaberijai. Daug 
puikiau, jei būtum bent dali, pvz. 500, Liet. Fondui iteikęs, tai jau 
lietuviška garbė. Arba kokiam jaunuoliui stipendiją lituanistikai 
studijuoti, arba premiją naujai dainai sukurti (kas sezonas jaunimui 
reikia vis naujų). Yra daug garbingesnių pozicijų pinigui įkišti, ne
gu brangieji automobiliai. Gal manai milijonieriams prilygti?

• Daugelis pasigėrėjo S. Kašelioniu: joks turtuolis, o net kasmet 
paremia novelės kūrybą. Yra ir daugiau sričių, kur laukia panašių 
idealistų. Labiausia nuvargusi yra vaikams raštija. Stambesnęapy- 
saką jau atrinko L.B-nė (gal tai taps metinė tradicija?). Bet nema
žiau reikia knygelių mažiems, vos pradedantiems skaityti vaikams. 
Gal šviet. ir Šeimos metais atsiras, kas žengtų tuo S. Kašelionio 
keliu — vaikų skaitybą paakstintų, suteikiant šimtinę premijai. Tai 
būtų reikalingiausia dovana, nes tik iš vaikučių gali pasipildyti nau
ji skaitytojai rimtai literatūrai ir periodinei laikraštijai.

SKIRPSTAS

laisvę, mums yra svar
bu kuo plačiau tos kovos 
siekimą propaguoti. Bet 
jei ta kova yra reali, 
mes turime ne .tik pri
statyti Lietuvių laimė
jimus ir pagirti kas mus 
aukština, bet taip pat ir 
atkreipti rimtą dėmesį 
į tą kas mus s m igdo. 
Šiais klausimais, pasi
gendame aiškaus pasi
sakymo mūsų didžiųjų 
veiksnių, kurie įsistei
gė su tikslu už Lietu
vos laisvę kalbėti. Jei 
iš jų rimtais reikalais 
nesusilaukiame nei ak
cijos, nei visuomenei 
pristatomų faktų, mes 
atsirandame liūdnoj pa
dėty. Kaip tada gali vyk
ti reali laisvės kova!? 
Tie kurie žino ir pilnai 
gali analizuoti padėtį,ne
siima tinkamų žygių, ir 
jų neinformuotoji visuo
menė arba blaškosi ne
pagrįstais faktais filo
sofijom arba naiviai pa
sitenkina Lietuvą lais
vinti vien tik festiva
liais, koncertais ir ba
liais.

Ir kai Philadelphijoj, 
New Yorke, Bostone, 
Chicagoj, Clevelande, ar 
kitoj lietuviškoj koloni
joj darbščiai mes reiš-- 
kiamės lietuviškoj veik
loj, vertėtų mums žino
ti ir suprasti kas dedasi 
Washingtone Lietuvos 
klausimu.

Prisiminkime, kad 
laisvojo pasaulio lietu
vių veikla nukreipta 
prieš Lietuvos okupaci
ją, prieš krašte vykdo
mą fizinį ir dvasinį ge
nocidą, labai jaudina 

(Nukelta į 4 psl.)
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Bendradarbiavimas 
su okupuota 
Lietuva...

(Atkelta iš 3 psl.) 
Maskvą ir jų Lietuvoje 
pastatytus vietininkus. 
Maskva, siekdama le
galizuoti Lietuvos okupa
ciją, bando įvesdinti 
okupuotos Lietuvos at
stovus į tarptautinį fo
rumą. Taip pat ir yra pa. 
brėžtina, kad ryšiams 
su. lietuvių išeivija palai
kyti Vilniuje veikia 
"Kultūrinių ryšių su už. 
sienio lietuviais komi
tetas". To komiteto dar
bai siekia ne tik Ameri
kai parodyti, kad mes 
lietuviai pripažįstam 
Lietuvos dabartinę padė
tį kaipo legalią, bet taip 
pat ir siekia pravesti tin
kamą propagandą pačio
je Lietuvoje. Maskvai ir 
jos užgrobtųtautųpaski- 
riems vadams ypatingai 
svarbi propaganda atei
nančiais metais. Sovietų 
Sąjunga jau nuo 1966 me
tų intensyviai ruošiasi. 
Gi Lenino šimtosios gi
mimo metinės sukanka 
1970 metų balandžio 22 
dieną.

Taigi, mes artimoje 
ateityje galime laukti 
dar aršesnių Sovietų žy
gių ir mes turime būti 
pasiruošę analizuoti ne 
tik savo laimėjimus, bet 
ir priešo atsiekimus.

Kiek mes dar praleisi- 
me tokių straipsnių, ku
rie pasirodė plačiai Ame
rikos spaudoje ir kur 
buvo rašoma, kad Ame
rikos valdžia reiškia no
rus susitarti su Sovie
tais nesikišti į rytų Eu
ropos reikalus, jei so
vietai sutiks Pietų Ame
rikoje netrukdyti reika- 
lų-Si Bendruomenės val
dyba jaučia, kad yra la
bai svarbu informuoti vi
suomenę tokiais reika
lais, kad ji būtų pasiruo
šus efektingai kovoti 
Lietuvos laisvei, nes vis 
dėlto didelė dalis Lietu
vos likimo yra visuo
menės rankose.

RAMUS AMERIKIEČIU PATRIOTIZMAS
Pirmajam Amerikos pre

zidentui buvo lengva nesi
velti į tarptautinius kon
fliktus. Tada Amerikos gy
ventojų skaičius buvęs ma
žesnis, negu Airijoj, niekas 
tada neturėjęs jėgos užimti 
kraštą. Vandenynai sudarę 
pakankamą apsaugą, šian
dien yra kitaip. Pasauliui 
grasina agresoriai. Tik vie
na Amerika vadovaujanti 
laisvojo pasaulio apsaugai. 
Tačiau dabar ir jos pajėgu
mą bandoma apriboti, ir tai 
daro jos pačios gyventojai. 
Pačios Amerikos saugumui 
buvo pasiūlyta ABM apsi
gynimo sistema. Bet ameri
kiečiai, veikiami kažkokių 
savižudiškų tendencijų, per 
spaudą, radiją ir televiziją 
bando priešintis, kad ta ap
sigynimo sistema nebūtų 
įrengta. ABM sistema iš
gelbėtų apie 75 milijonus 
amerikiečių, kaip teigia dr. 
Edward Teller, vandenilio 
bombos išradėjas. Sistema 
būtų labai stiprus veiksnys 
prieš Kremliaus planus. Tuo 
tarpu dauguma amerikiečių 
komentatorių esą prieš ją. 
Taip pat prieš ją pasisako 
ir apie 50% senatorių. Jie 
pataikaują savo rinkėjams, 
kurie yra propagandos pa
veikti. Dauguma senatorių 
ir atstovų nesupranta ir 
nepažįsta priešo. Jiems jau 
nebėra vienalyčio komuniz
mo. Jie nemato, ar nenori 
matyti, kad komunizmas 
pasilieka vienalytis. Peki
nas, Maskva ir Hanoi glau
džiai bendradarbiauja Viet
name. Todėl Paryžiaus de
rybose negali būti pažan
gos ir susitarimo, kaip jo 
nėra ir Panmunjam, kur de-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

PAULIUS ŽIČKUS
ramasi jau 16 metų. Komu
nistai tiki, kad išstums 
Amerikos karius iš Vietna
mo apgaudami pažadais. Jie 
visą laiką taip daro užim
dami kitus kraštus. Agresi
ja, sulaužyti pažadai ir koa
licinės vyriausybės, tai jų 
priemonės, kurios Amerikai 
išspaudžią trys bilijonus do
lerių ir 1000 gyvybių kiek
vieną mėnesį.

Dabar gyvenama ant vie
no žodžio "jeigu”. Jeigu tik 
pradėtume derėtis, jeigu 
susitartume dėl stalo, jeigu 
tik jie prižadės išeiti iš 
Vietnamo (ką jie prižadėjo 
1954 metais Ženevoj). Jei
gu jie tik pasitrauks iš 
Laos ir nenaudos jo infil
tracijos reikalams (ką jie 
prižadėjo 1962 m. Ženevoj). 
Jeigu tik mes išvežime dau
giau ir daugiau savo karių, 
jeigu sudarysime koalicinę 
vyriausybę. O jie į tą "jei
gu” atsako: Nebus taikos 
Vietname, kol Nguyen Van 
Thieu vyriausybė pasiliks 
prie valdžios vairo, nebus 
taikos, kol Amerika neišveš 
visų savo karių ir ginklų 
bei amunicijos iki paskuti
nio.

Išveždami savo karius iš 
Vietnamo amerikiečiai ap
vilia ne tik laisvąjį pasaulį, 
bet patenkina ir padrąsina 
komunistus.

Ar Amerika dar daug 
Liepos 4-jų galės švęsti 
laisva? Ar mes pasiduosi
me, kaip darome Vietname? 
Klausia Daniel Lyons, S.J., 
liepos 4 proga laikraštyje 
”Twin Circle”.

Tuo tarpu ”The Boston 

Globė” laikrašty liepos 8 d. 
laiškų skyriuje Mrs. E. J. 
Burke iš Jamaica Plain, 
Mass. taip rašo apie patrio
tizmą ir vienybę.

”Aš esu amerikietė. Bet 
kartais tuo nesididžiuoju. 
Kas atsitiko su amerikiečių 
patriotizmu? Aš nesu pa
kankamai sena, kad galė
čiau kalbėti su tais, kurie 
ilgiau gyveno ir turi dides
nį gyvenimo patyrimą. Aš 
galiu kalbėti tik kaip Ame
rikos kario žmona, kuris 
yra Vietname. Aš buvau 
per jauna, kad pilnai galė
čiau suprasti II Pasaulinį 
karą, bet man buvo sako
ma, kad tada Amerika bu
vo vieninga. Ar buvo tada 
demonstracijų, riaušių, ar 
jauni vyrai degino šauki
mus į kariuomenę? Kas at
sitiko su mano tėvyne? Man 
sunku ir nepatogu, kai ma
no vyras savo laiškuose 
laiškuose klausia: Kaip vis
kas yra Amerikoje? Su 
540,000 kitų Amerikos ka
rių jis rizikuoja savo gy
vybę, dėlto, kad jis yra tik
ras amerikietis. Jeigu kas 
turėtų demonstruoti, tai tie 
vyrai. Bet jie žino, kodėl jie 
ten yra ir kiekvieną dieną 
tai mato Vietnamo vaikų 
veiduose. Jie neina prieš sa
vo vyriausybę. Jie atlieka 
savo pareigą, kaip ameri
kiečiai, kurie nenori maty
ti baisumų ir naikinimo sa
vo tėvynėje ir savo vaikų 
veiduose, ką jie mato ten.

Kodėl nenorim jų remti? 
Jeigu kareiviai ten nede
monstruoja, tai jų žmonos 
čia gali tai daryti. Tas ka
ras liečia jas daugiau, negu 
anuos demonstrantus. Jos 

to nedaro. Joms yra rūpes
tis ir maldos metai dėl sa
vo vyrų saugumo ir gyvy
bių, vienatvės metai, metai 
kada vidurnakty pabudęs 
vaikas šaukia tėvą, dėl ku
rio ji pati meldžiasi ir dre
ba. Metai, kada ji mato, kai 
kiti vaikai išskėstomis ran
kutėmis pasitinka savo tė
vus, grįžtančius iš darbo ar 
kitur. Metai, kada ji žiūri 
į savo sūnų ir galvoja: ar 
jis turės progos kartu su 
tėvu eiti žuvauti ar į fut
bolo rungtynes. Bet ji, to 
kario žmona, nedemon
struoja. Jos vyras jai išvyk
damas pasakė: Aš privalau 
vykti. Ji žino, kad jis yra 
teisus.

Šių dienų Amerika tik 
paskatina Hanoi. Kodėl ne
pasitikėti savo vadais? Ko
dėl jų neparemti šioje ko
voje, kaip darė mūsų tėvai? 
Reikia klauptis ant kelių ir 
melstis taikos ir vienybės 
Amerikoje”, — baigia savo 
atvirą laišką Mrs. E. J. 
Burke.

MALĖ
WANTED AT ONCE 

LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance.

For Afternoon Shift.
Steady work and overtime.

LEAR S1EGLER
8601 Epworth Detroit, Mich.

(313) TL 7-6100
An Equal Opportunity Employer

(58-67)

MODEL MAKERS 
(Plaster and Pine) 

DRAW DEVELOPMENT 
AND

KELLER AIDĖS
Ali benefits includins profit sharing. 

Call (313) 294-1620 
BINDERLINE 

DEVELOPMENT 
33100 FREEWAY DRIVE 

ST. CLAIR SHORES, MICH.
(59-65)

ATSAKYMAS 
RYŠININKAMS

Poetas Jonas Aistis, 
Draugo kultūriniame 
priede (nr. 168) polemi
zuodamas su Metmenų 
recenzentu prisidengu
siu Tito Guopio slapy- 
varde, tarp kitko rašo: 

"Ne kartą esu pasa
kęs, kad tie, kuriems pa
tinka bendrauti su tarybi
niais pareigūnais, yra 
laisvi tai daryti, tačiau 
esu priešingas tiems Hit
lerio broliams, kurie 
stengiasi priversti ki
taip manančius pasekti 
jų pėdomis. Kodėl su ta
rybiniais, o juoba su vi
sasąjunginių įstaigų val
dininkais neieškau kon
takto? Dėl to, kad nei 
viena, nei antra pusė nė
ra ir negali būti atvira 
ir nuoširdi. Iš tikrųjų, 
tasai bendradarbiavi
mas, arba palaikymas ry
šių su kraštu, yra ne kas 
kita, kaip tiktai storais 
siūlais susiūtas tartiufų 
dialogas. Man savas 
kraštas yra per daug 
brangus, kad aš galėčiau 
leistis į nerimtas klou
nadas. Gal kada per kie
tai rašiau, bet visada 
atvirai, niekad pseudo
nimu.

Titas Guopis "Metme
nyse" rašo, kad mano ra
šinys ne vien V. Kaza
kevičiaus gomury pali
ko biaurų skonį". Kaza
kevičių suprantu. Tary
biniai magnatai galutinai 
išlepo, savo adresu ne
pakenčia nė skerso žo
delio, nors "liaudies 
priešams" jie patys keik
smažodžių nesigaili. Ma
ne tačiau stebina Titas 
Guopis, kurio gomurys 
per du metu nė kiek ne
prasivėdino... Juo dė
tas rimtai susirūpin
čiau, nes gali būti net 
dvi galimybės: arba au
toritetingi dantys prade
da gesti, arba viduriuo
se koks nors rimtesnis 
negandas ima įsimes
ti "vi • • •

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(U)

— Per kiek laiko nuplauki į Rygą laiveliu?
— Pavėjui nereikia nė pusės dienos.
— Girdėjau Rygoje, kad čia žvejai ir naktį 

žvejo ją.
— O kaipgi? Jei graži naktis, žūklė būna labai 

gera. Iš jūros rytą plaukiame tiesiai į Rygą. Par
duodame žuvį, pavalgome, išgeriame smuklėje ir 
vėl plaukiame į jūrą. Kartais būna taip, kad keletą 
dienų nė namo negrįžtu: bobos verčiasi vienos.

— Tur būt, daug pinigų parveži? — paklausė 
Mantas.

— Jei smuklėje nepalieku, parvežu, — visi 
nusijuokė.

— Ar negalėtum mums čia ką parūpinti užval
gyti: labai išalkome? — paklausė Šventaragis.

— Jei nepaniekinsite, turiu duonos, džiovintos 
žuvies ir pieno.

— Nešk viską, suvalgysime ką tik turi! — surk 
ko vyrai.

Bevalgant Šventaragis ir jo vyrai visiškai su
sibičiuliavo su kuršiu. Jis jiems papasakojo, kaip 
prieš keletą metų kalvijuočiai nusiaubė Kuršą ir 
kaip jie apdėjo kuršius nepakeliamomis duoklė
mis.

Atsisveikindamas Šventaragis jam dosniai at
silygino už maistą. Grįžtant į Rygą, jis jojo tylus 
ir susimąstęs.

**♦

Kitą dieną Šventaragis nutarė pasižvalgyti ki
toje Rygos pusėje: pajojėti kairiuoju Dauguvos kran

tu į Rytus. Tačiau per pusrytį Remėza ėmė jį at
kalbinėti aiškindamas, kad tai esą pavojinga, nes 
magistras imsiąs įtarinėti, jog jaunas Lietuvos 
kunigas bastąsis po apylinkes ne be tikslo.

— Iš teisybės, ne be tikslo! — sušuko nerū
pestingai Šventaragis. — Noriu pasigrožėti Rygos 
apylinkėmis!

— Čia menkas juokas: Remėza teisybę sako, 
— pritarė Remėzai ir Parnus. — Atsimink, kad esi 
pasiuntinybės narys. Nenoriu dėl tavo užmačių ture 
ti nesusipratimų su magistru. Ar mes dar nepažįs
tame vokiečių? Besivaikydamas gamtos grožybių, 
gali pats įkišti kuodą ir visą mūsų pasiuntinybę 
įklampinti.

Pamaus šalti, pamokomi žodžiai, kaip sukriu 
botagėliu, kirto Šventaragiui per savimylą, bet jis 
susivaldė ir labai rimtai atsakė:

— Man nė galvoje apvilti viešpatį Parnų, ir 
aš toli gražu nesiruošiu kaišioti kuolų įpasiuntiny- 
bės vežimą. Gal kaip tik atvirkščiai: gal aš noriu 
bandyti išvilkti įklimpusį vežimą į sausesnę ir kal
nesnę vietą? Juk ar ne tam žmogui ir galva duota? 
Man rodos, kad mes ne viską padarytume, jei iš 
laiko nepagalvotume, kaip būtų geriau susipainio
jusį mazgą atmegzti.

Nelabai kas tesuprato, ką jis tais mįslingais 
žodžiais norėjo pasakyti, bet, kita vertus, visiems 
kažkaip buvo aišku jį sakant teisybę.

— Prižadu, tai bus paskutinis kartas, — pri
dūrė Šventaragis. — Dar pasigrožėsiu Dauguvos 
pakrantėmis, o paskum sėdėsiu per dienas su Va
kare ir klausysiuos jos pasakų apie Bangpūtį ir Jū
ratę, — jis nusišypsojo merginai, o atsigręždamas 
į Tautvilą paklausė: — Tu mus palydėsi, Tautvilai?

— Tik ne Tautvilas! — sušuko Remėza. — Jis 
jūsų nebelydės. Nenoriu pykčių su magistru. Jūs iš
keliausite, o man reikės gyventi čia!

— Ką galvoji, viešpatie? — paklausė Šventa
ragis, ir visi sužiuro į Parnų.

Parnus valgė tylėdamas. Jis nežinojo, kaip su

tuo bernu elgtis. Jam dingsėjo galvoje, kad Šventa
ragis neplavinės po miestą ir užmiestį be reikalo: 
jis kažką turi galvoje, bet vynioja į pakulas ir aiš
kiai nepasako. Ir vėlgi nė pati gudragalvė Laima 
jam nepašnibždės ausin, kaip jį pažaboti, kad pats 
neįkištų kuodo ir visos pasiuntinybės neįklampintų. 
Jis dar jaunas, bet kai pažiūri įtavesavo šaltomis, 
mįslingomis akimis, tai ir pats imi galvoti esąs 
neišmanėlis! Ant jo gražios vambros ir išminčius 
liežuvį nusisuks. Su vyskupu jis kalbėjo protingai, 
betgi čia ne vyskupas, o visagalis magistras! Ir 
jam pirmą kartą dingtelėjo galvon, kad kažin ar jis 
nebus apsirikęs, perkalbėdamas Mindaugą skirti tą 
nerimailą į pasiuntinybę? Lyg ir ieškodamas prita
rėjų, jis kreipėsi į Karigailą paklausdamas:

— Ką tu galvoji, Karigaila?
Karigaila buvo vyras nekalbus ir paprastai vi

sada pritardavo savo viršininkui. Staiga užkluptas, 
jis nesusimetė iškart kas atsakyti ir žiūrėjo įPar- 
nų mirkčiodamas savo mažomis, prigesusiomis aki
mis. Paskum jis atsigręžė į Šventaragį, kuris žiū
rėjo į jįsutokiapaperkama jaunuoliška šypsena, kad 
jis šyptelėjo ir ramiai atsakė:

— Anot mūsų žmonių išminties, bijok meškos, 
tai neik ir medžioti!

Visi ėmė juoktis ir laukė, kad jis dar ką pasa
kytų, bet Karigaila tylėjo ir grįžo prie valgio.

— Ir tą greveldą tas bernas bus apžavėjęs, — 
dėbtelėjo Parnus nepatenkintas^ į savo padėjėją.

Galiausiai Parnus sutiko Šventaragį išleisti, 
bet tik su sąlyga, kad tai bus paskutinis kartas.

Jie išjojo tuojau po pusryčio. Šventaragis jojo 
tik su savo bičiuliais; Tautvilas liko namie.

Kelias vingiavo paupiu, daiktais nuo kranto nu
toldamas, daiktais vėl priartėdamas. Vietomis pa
krantėje ir toliau nuo jos staibstėsi miškeliai, o 
tarp jų buvo matyti žemdirbių sodybėlės ir dirbamie 
ji laukai.

(Bus daugiau) *
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Karas, paliaubos, to
limesnis karas, ir vėl 
paliaubos tarp Hondūro 
ir EI Salvador, su šio
kiomis tokiomis per
traukomis tęsiasi.

Absurde, šis "futbo
lo karas" Lotynų Ame
rikoje tikrai neturi pa
lyginimo. Dvi nežymios 
valstybės pliekia viena 
kitai, ne tai kad užka
riauti naujas teritori
jas, apginti savas, ar ei
ti kovon už visas kitas 
priežastis už kurias ke
liami karai. Nėra tikslo, 
nei pergalės vilčių nei 
vienai nei kitai pusei.

EI Salvador ir Hondu-, 
ras, kurių gyventojai nei 
etniniai nei kultūriniai 
neatskiriami, gal pap
rasčiausiai pasakius, 
mušasi dėl "bananų res* 
publikose" taip populia
raus, reikalaujamo ir bū
tino "vyriškumo".1

Karas vedamas gink
lais kurie prarado savo 
pajėgumą ir nukeliavo 
istorijos šešėlin prieš 
du dvidešimtmečius. 
Nors tas, žinoma, nesu
mažina karo žiaurumą, 
bent tikimasi apribos jo 
tęstinumą.

Hondūro ir EI Salva
dor kariuomenės yra vie
tinės įgulos, kurių tra
dicinė rolė yra palaiky
ti vidinę krašto tvarką 
dažnuose plotiniuose ki
virčuose.

Abiejų valstybių pre
zidentai kariškiai. Fi- 
del Sanchez, kariuome
nės remiamas, EI Sal
vadoro prezidentu iš-* 
rinktas 1966 metais. Gi 
Oswaldo Lopez, 1963 me
tais , būdamas Hondūro 
gynybos ministeriu, nu r 
vertė prezidento Ra- 
mon Villeda Morales iš
rinktą vyriausybę.

Abiejų kraštų kariuo
menės mažos ir blogai 
ginkluotos. Hondūro ka
riuomenė ir aviacija su
sideda iš apie 4700 vy
rų. Salvadoriečių gink
luotos pajėgos siekia 
5600 vyrų.

Ginklai šiame "fut
bolo kare" yra iš Antro
jo Pasaulinio karo laikų. 
Nė viena pusė neturi 
bombonešių ir didžiau
si pėstininkų ginklai yra 
paprasti minosvaidžiai.

Hondūro aviacija susi
deda iš 20 ar 30 F4U 
Corsair — prieš 20 me
tų atgyventų naikintuvų. 
EI Salvadoro aviacija 
nei didesnė nei moder
nesnė. Pirmoj eilėj 
yra P51 Mustang naikin
tuvai, vos praeitais me
tais pirkti iš Floridos se
nų ginklų bendrovės...

Bet ... prasidėjęs fut
bolo aikštėje, vedamas 
istoriniais ginklais, vy
riškumo karas bananų pa
vėsyje, tęsiasi.

***

Sunku nenusišypsoti 
pagalvojus, kad jei būtu
me pasekę profesoriaus 
Pakšto mintį ir įkūrę at
sarginę Lietuvą Hondūre, 
gal ir mes šiandien, su 
skambia daina, lazdomis 
rankose, vytume basus 
salvadoriečius namo...

HELP WANTED 
MACHINE OPERATORS 

MACH1N1STS 
Good Pay — Fringe Benefits 

KENCO PLAST1CS INC. 
101 Mazzeo Drive, Rte. 139, 

Randolph, Mass.
(617) 963-1300 

(58-60)

LIUBLINO UNIJOS 400 METŲ
SUKAKTĮ MENANT J-JAK—

Tyliai slenka šie 1969 
m., nešdami su savimi 
keturiasšimtąsias gar
siosios Liublino unijos 
sukaktuves. Mūsų lietu
viškoji visuomenė tiek 
čia išeivijoje, tiek Lie
tuvoje, atrodo, tėra abe^ 
jinga toms sukaktuvėms. 
Negirdėti ir nematyti 
straipsnių periodinėje 
spaudoje apie ją, negir
dėti, kad kur būtų ren
giami jos minėjimai. 
Tik istorikų draugija 
Chicagoje savo meti
niame susirinkime su
rengė paskaitą apie ją 
(sausio 26 d.). Paskai
ta rengta kiek vėliau ir 
eiliniame, draugijos su
sirinkime. Tos pačios 
draugijos suruoštas ir 
viešas unijos minėji
mas su paskaita. Kaip 
girdėti, minėjimas ne
patraukė didesnio visuo
menės dėmesio.

Dabartinėje tarybinė
je Lietuvoje abejingu
mas Liublino unijai vi
sai suprantamas. Jos 
prisiminimas reikštų da-i 
bartiniams Lietuvos gy
venimo rikiuotojams mi
nėjimą to akto, kuris 
"įteisino baudžiavine 
priklausomybe pagrįstą 
bajorišką demokratiją", 
kaip Žiugždos redaguo
toje istorijoje Fr. Engel
so cituojamais žodžiais 
sakoma. Toliau dar pri
duriama, kad toji demo
kratija "tokiu pavidalu, 
kaip ji buvo Lenkijoje... 
sudaro vieną šiurkščiau
sių visuomenės formų". 
Kaip matome, čia Liub
lino unija vertinama vi
suomeninio gyvenimo po
žiūriu ir dar sakoma, 
kad ji "įteisino Lietuvoje 
ir Lenkijoje šlėktos dik
tatūros vystymosi pa
grindus".

Iš čia duoto sovietinio 
mokslo unijos įvertini
mo visai suprantama, 
kad dabartinėje Lietu
voje negali būti vietos 
jos minėjimui. Atrodo, 
ir Lenkijoje Liublino uni
jos sukaktuvės tyliai pra
leidžiamos. Ne taip, kaip 
1919 m., kur jos 350 m. 
jubiliejus minėtas Len
kuose ir jų tik kąokupuo 
tame Vilniuje. Net ir lie
tuviai čia buvo kviečia
mi dalyvauti. Tik jie at
sisakė. Tačiau Vilniaus 
lietuviai ir tadapatys vie - 
ni kukliai prisiminė uni
ją, surengdami paskaitą 
apie ją.

Dabartinės Lenkijos 
bent oficialinė politikos 
kryptis nepalanki Liub
lino unijai minėti, kaip 
rodo kad ir dabar lei
džiama didelė lenkiška 
enciklopedija. Joje 
straipsnyje apie Lietu
vos-Lenkijos unijas kal
bama apie "bankrotą idė= 
jos Jagielonskos", kuri 
buvusi gyva Lenkijoje po 
I Pas. karo. Čia pat pri' 
duriama, kad tuometinis 
bandymas Lenkijos grįž
ti prie jos nepavyko dėl 
lietuvių, gudų ir ukrai
niečių tautinio susipra
timo. Aiškus pasisaky
mas prieš aną pilsudski- 
nę didžiosios Lenkijos 
idėją, sietą su Liublino 
unijos tikslais. Pilsuds
kio kėslams anais lai
kais gražiai pasitarna
vo istorikas O. Halec- 
kis, išleidęs 1919 — 1920 
m. net du tomus Jogailai- 

čių unijos istorijos. Pa
žymėtina, kad tas kapi

talinis veikalas nemi
nimas šioje enciklope
dijoje unijų bibliografi
joje.

Akivaizdoje dabarti
nės tylos prisimintini žo
džiai garsaus italų isto
riko ir filosofo B. Cro- 
ce: kiekviena istorija 
yra šiuolaikinė istorija, 
atseit, praeitis neatski
riama nuo dabarties. Tie 
praeities įvykiai pras
mingi ir jos dėmesį pa
traukia, kurie yra kokiuo
se santykiuose su dabar
timi.

Mūsų išeivių gyveni
me gražiai pasitvirtina 
ta praeities ir dabarties 
sąryšio tiesa. Štai 1951 
m. sujudome minėti 
krikšto ir Mindaugo vai
nikavimo karaliumi 700 
m. sukaktį. Mums tas įvy
kis rodėsi prisimintinas 
religiniu ir patriotiniu 
požiūriu. Jis ženklino 
mūsų branginamos kata
likybės pirmą kad ir 
trumpalaikį suklestėji
mą krašte, taip pat ir 
karalystės laikinį įsikū
rimą. Abu reiškiniai 
mums brangūs šiandie
nykščio gyvenimo aplin
kybėse. 1960 m. minėjo
me net iškilmingai Žal
girio mūšio 550 m. ju
biliejų, 1963 m. — 1863 
m. sukilimą — vis jaus
dami jų prisiminimą 
mums artimą, prasmin
gą*

Kitaip vertinama mū
sų visuomenės Liublino 
unija, nors ji visiems la
bai gerai žinoma, nes 
plačiai aprašoma istori
jos veikaluose ir šiaip 
spaudoje minima. Liub
lino unija bent nuo tau
tinio atgimimo (nuo "Auš
ros" laikų) laikyta mūsų 
tautos nelaimė, užtrau
kusi jai beveik pražūtį. 
Atrodo, lyg visas tauti
nio atgimimo sąjūdis 
buvo žymia dalimi kra
tymasis tomis unijos už
trauktomis pasėkomis. 
Su šia vyraujančia pažiū
ra, rodos, nebūtų pras
minga minėti jos sukak
tuves.

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12

$5/000
or MOREor MORE Passbook Savings

Accounts

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH

Savings ctrtificatM baued 
for six months or on« 
yaar-in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and theraaftar in 
multiplas of $1,000.00. 
E ar n ingi are paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid

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

[Jii t u a I
ederal 

avings

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

Bet galima būtų žvelg
ti į tą uniją ir iš kitos 
pusės: matyti joje sa
vaimingą didelį reiški
nį Lietuvos praeityje. 
Niekas negali ginčyti, 
kad su Liublino unija pa
sibaigė tas visokių dery
bų ir susitarimų Lietu
vos su Lenkija laikas, ku
ris prasidėjo nuo Kria- 
vo unijos (1385). Vadina
si, beveik per 200 metų 
trukusių derybų ir ban
dymų susijungti grandi
nėje Liublino unija bu
vo paskutinė. Su ja baigė * 
si visokių unijų laikas ir 
prasidėjo bendras Lie
tuvos ir Lenkijos gyveni
mas federuotoje vals
tybėje, Žėčpospolitoje. 
Ir jis tęsėsi iki paskuti
nio padalinimo (1795).

Tuo būdu, Liublino uni
ja reiškia posūkį Lietu
vos istorijoje, kur pasi
baigė vienas laikmetis 
ir prasidėjo kitas. Tokie 
posūkiai istorijoje epo
chomis vadinami. Epo
chos yra prasikišantieji 
istorijos reiškiniai, lyg 
gairės visame jo vyks
me. Ankstyvesnė epocha 
Lietuvos istorijoje buvo 
Kriavo unija, krikštas ir 
pergalė. Su šia epocha 
pasibaigė pagoniškos 
Lietuvos laikmetis, kur 
ji buvo kryžiaus karų 
arena ir prasidėjo kitas, 
kur vyravo Lietuvos san
tykiai su Lenkija, jų nuo
latinės derybos ir atnau
jinamos unijos. Taip bu
vo iki Liublino unijos.

Istorinės tiesos var
du reikia pripažinti, kad 
su Liublino unija prasi
dėjusiame laikmetyje 
Lietuva nors ir pasili
ko valstybė, tačiau jos 
valstybingumas laiko 
slinktyje menkėjo. Tai 
pripažino jau ir S. Dau
kantas, kai jis savo is
torijoje rašė, kad nuo 
jos "prasidėjo yros Lie-- 
tuvos tautos". Lietu
vos valstybingumas pir
miausia buvo pažeistas 
pačiu Liublino unijos ak
tu, kai jie neteko savo 
d. kunigaikščio ir rink.

Savings cartificate* tswad 
for sbc months or one 
yaar-in minimum 
amo u n K of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiplei of $500.00. 
E am ingi am paid at 
maturity.

AND LOAN ASSOCIATION
2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608

Vlrginia 1-T1VJ

Liublino unijos aktas (1569) m.)

ti Lenkijos karaliai jo 
titulą sau prisidurda
vo. Lietuvos valstybė 
neteko savo galvos ir 
jos valstybingumas liko 
pažeistas. Lenkijos ka
ralystė ėmė gožti Lietu
vos d. kunigaikštiją. Po
litinė Lenkijos pirmeny
bė drauge su iš jos dau
giausia einančia krikš
čioniška vakarietiškakul- 
tūra slopino ne tik Lie
tuvos valstybingumą, bet 
ir jos tautiškumą. Lietu
vos lenkinimui atsivėrė 
politinis ir kultūrinis 
kelias. Lenkijos karalys
tė smelkė Lietuvos d. 
kunigaikštiją.

Šios unijos pasėkos 
ir turimos galvoje, kai 
ji neigiamai vertinama. 
Tačiau ir Liublino uni
jos sudarytose sąlygo
se išgyvenusi Lietuva 
per 200 metų ir net vė
liau jų veikiama nežu
vo baigtinai. Tiesa, tau
ta buvo sužalota. Ji ne
teko savo diduomenės žy
mios bajorijos dalies, 
vadovaujančio miestie
čių luomo ir net kaimie
čių masės kai kuriose

Vytautas Jaras. Janis lusis
- naujieji rusai

Taip išeitų pagal Los 
Angeles didžiulio dien
raščio "Los Angeles Ti- 
mes" pristatymą, nežiū
rint, kad yra labai aiš
ku, jog Vytautas Jaras 
yra lietuvis, o Janis Lu
sis — latvis.

Liepos 18 ir 19 d.d. 
Los Angeles mieste įvy
ko Amerikos, Didžiosios 
Britanijos, Australijos 
ir Sovietų Rusijos leng- 
vaatletų varžybos, į ku
rias, kaip jau ir kelis 
kartus anksčiau, sovie
tai atsivežė lietuvių, lat
vių ir estų sportininkų
— ginti Sovietų Rusijos 
garbę sporto pasaulyje. 
Tai — nieko stebėtino, 
nesgi ne pirmas kartas. 
Stebėtina tik tai, kad 
"Los Angeles Times" 
skelbdamas dalyvių są
rašus, visai nedaro jokio 
skirtumo tarp tikrųjų ru
sų ir kitataučių Sovietų 
Rusijos atstovų sąraše, 
nors tai padaryti yra la
bai nesunku. Ir todėl to* 
kie vyrai kaip Vytautas 
Jaras ar Janis Lusis
— amerikiečių publikai 
pristatomi kaip rusai.

Anksčiau rusai į šito
kias varžybas čia atsi
veždavo gana žymų skai
čių lietuvių, latvių ir 
estų, ypačiai lietuvių. 
Šiemet, gi, nežinia dėl 
kokių priežasčių, teat- 
sivežė vos vienintelį lie
tuvį — disko metiką Vy
tautą Jarą. Latvių tame 
sąraše matosi kiek dau
giau: Janis Lusis, Janis 

srityse, tačiau išsilai
kė stiprus tautinis ka
mienas. Iš išsilaikiusio 
tautos kamieno kilo tau
tinis sąjūdis maždaug 
nuo "Aušros" laikų ir 
vėliau, palankiomis są
lygoms susidėjus, tau
ta galėjo pradėti net ne
priklausomą valstybinį 
gyvenimą.

Tad praeitis, iš Liub
lino unijos sąlygų išplau
kusi, rodo mūsų tautos 
gyvastingumą. Jau vien 
dėl to unija šiais sukak
tuviniais metais prisi
mintina. Pravartu pa
svarstyti aplinkybes, ve
dusias į ją, tas sunkeny
bes, kurias sutiko mūsų 
valstybės vadovai unijos 
derybose, jų pastangas 
apginti Lietuvos valsty
bingumą ir pagaliau pri
verstinį nusileidimą. 
Šiems dalykams pasvars
tyti ir bus skiriami keli 
sekantieji straipsneliai.

Kitame numeryje: 
Aplinkybės vedu
sios į Liublino uni
ją*

Lanka, Janis Danins. Es
tų irgi tik vienas — šuo
lio į tolį meistras Tonu 
Lepik. Lietuvių moterų 
šiemet čia atstovauti So
vietų Rusiją nebuvo nė 
vienos, nors iš Latvijos 
ir Estijos buvo po vie
ną t

Šiose varžybose Ame
rikos sportininkų tarpe 
pasižymėjo latvis bė
gikas Juris Luzins — 
800 metrų sukoręs per 
1:46.7. ir laimėjęs pir
mą vietą. Šia proga, tas 
pats "Los Angeles Ti
mes" rado reikalo pa
stebėti, kad Juris Lu
zins yra gimęs Vokie
tijoje, o jo tėvai — lat
viai.

Kiek tokios varžybos 
(su rusais) sutraukia žiū
rovų? Šiemet jas čia se
kė abi dienas po 15-20, 
000 žiūrovų. (vb)

KLAIDOS ATITAISYMAS
Dirvoj, liepos 18 d. nu

meryje, Martyno Kavolio 
straipsnio "Mūsų socialinė 
atsakomybė” antrame pa
ragrafe pasakyta "Sociali
nis socialinio pasikeitimo 
principas, kuri..Ten tu
rėjo būti pasakyta: "Socia
linis kitimas turi pasireikš
ti revoliuciniu būdu ten, 
kur visuomenė..

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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WANTED AT ONCE

IST CLASS

CABINETMAKERS

WOOD WORKING 
MACHINE 

OPERATORS
TO SĖT UP AND OPERATE

STOCK CUTTER 
AND RIP SAWYER
MITRE SAWYERS

Mušt be able to read Blue Prints. 

Experienced. Long range pro
gram, steady future, top wages 
and fringe benefits, pension plan.

WEBER SHO1VCASE 
& FIXTURE CO.

Division of Walter 
Kidde & Co., Ine.

1340 Monroe, N. W.
Grand Rapids, Michigan

An Equal Opportunity Employer 
((58-64)

KRAUTUVĖS VALANDOS KETVIRTADIENĮ 10 RYTO — 8:30 VAK. PENKTADIENĮ IKI 5:45. SKYRIUOSE IKI 9:30 
MES DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

MAY’S BUDGET STORES
DOWNSTAIRS

EXPERIENCED 
LATHE HANDS 
Tope Journeymen rates. 

No card required.
Excellent fringe benefits. Day shift. 

Press Automation Systems U. S. 
3840 E. Ouler Drive 

Detroit, Mich.
(313) 366-7640

(58-65)

WANTED
IST CLASS SK1LLED 

TOOLMAKER—GRINDER 
Mušt be able to make form & shave 
tools, reamers and regrind small tools 

also
AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN. 

For Acme Gridley Multiple Spindle. 
Good hourly rate, pleasant working 
conditions. New plant. Paid group 
insurance and vacations.

PHILLIPS MFG. CO.
1355 S. Cedar, Holt, Mich.

517 — 694-0491
(53-59)

LENGVOS, ORIOS BLIZGANČIOS 
BALTOS UŽUOLAIDOS IŠ 
LENGVAI VALOMO DACRON *

Pasiūtos Marquisette 
78” Pločio
63” Ilgio 2.50

72x82” Ilgio

PASIŪTOS NINON
82x63” Ilgio ............... $5 pora
RAUKŠLĖTO MARQUISETTE 
90x63” Ilgio ................... $4 pora
164x81” Ilgio ............... $10 pora

LINEMAN 
GROUNDMEN

DIGGER OPERATOR 
FORMEN

Needed for nevv electrical distribution 
crews. All above mušt be experienced 
and A-l. Shovv up corner of Dori and 
Bristo! in Flint. Phone 616-893-0331. 
Bay City, nights, or 616-853-2255, 
Ravenna, days.

Kent Electric Co.
RAVENNA, MICH.

(55-61)

HELP WANTED MALĖ

Pora
................. $3‘pora

82x81” Ilgio ............... $6 pora

90x81” Ilgio ................... $5 pora
214x81” Ilgio ............... $15 pora
114x81” Ilgio ............... $6 pora

SIAURAI KVOLDUOTOS NINON
48x63” Ilgio ................... $6 pora 48x84” Ilgio ................... $7 pora
96x84” Ilgio ............. $15 pora 144x84” Ilgio ............. $22 pora

Ploniausios, gražiausios išvaizdos užuolaidos langams, blizgančios, 
vasariškai baltos. Jas taipgi galima naudoti po draperijomis ištisą 
metą. Pasiūtos iš Dacron polyester lengvai skalbiamos rankomis 
arba skalbiamoje mašinoje. Reikia mažo arba jokio prosijimo. Ap
siūti kraštai ir apačios 5” pločio užlenkimais. Visos yra geriausios 
rūšies. Galima naudoti bent kuriame kambaryje jūsų namuose.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami. Skambinti 241-3070;
Lorain 233-6141; Elyria 322-6304

MAY’S BUDGET STORE DRAI’ERY MIESTE, HEIGHTS, 
PARMA, GREAT NORTHERN, SHEFFIELD

EXPERIENCED
TOOL MAKERS 

PREC1SION GRINDER HANDS 
Mušt have job shop experience. 

Steady vvork, top rates, day shift. 
MIDWEST GAGE COMPANY INC.

3536 Gembrit Circle 
Kalamazoo, Mich.

(55-64)

TURRET LATHE HAND 
LATHE HAND 
I.D. GRINDERS 

NIGHT SHIFT ONLY 
SERVICE GRINDER HAND 

DAY OR NIGHT SHIFT 
lmmediate openings available. All 
benefits available. Will consider men 
wilh some machine experience. Apply 
25910 Michigan Avė. nr. John Daly, 
Jnkster, Mich.

PENNCRAFT TOOL
(57-60)

Wanted at once 
Experienced 

LATHE HANDS.
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP VVORK 
FROM BLUE PRINTS AND CLOSE 
TOLERANCE.

Lay Out and Fit Up Men. 
EXPERIENCED IN STEEL FABRICA- 
TION. GOOD HOURLY RATE. STEA
DY VVORK. DAY SHIFT. AGE NO 
BARRIER.

Boom Boiler & Welding Co.
25 14 CF.NTER ST. 

CLEVELAND, OHIO
(54-58)

CLEVELANDO PADENGIMU 
- - - - KALENDORIUS —

FOREMAN
For cold heading plant. Mušt be 
able to supervise men, products and 
set-ups on special products.

For Intervievv
CALL 313-566-4658 — TROY, MICH.

9 a. m. to 5 p. m.
(55-61)

FORGE SHOP PERSONNEL 
Help required in all phases of elosed 
die board hammei* operations. Any 
exp. will be considered.

LETTS DROP FORGE 
2714 W. JEFFERSON AVĖ. 

DETROIT, MICH.
313 — 259-1068

(54-60)

JOURNEYMAN
TOOL & DIE MAKER

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Ciose Tolerance.

Day steady work.
For Interview

CALL 313-566-4658 — TROY, MICH.
9 a. m. to 5 p. m.

(55-61)

RUGPIŪČIO 10 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo geguži
nė St. Joseph parke, White Rd.

RUGPIUČIO 17 D, SLA 136 
kuopos gegužinė dr. Mačio so
dyboje.

RUGSĖJO 7 D. Tautos šven
tės minėjimas ir Lietuvių Die
na, Nauj. parapijos salėje. Ren
gia LB I ir II apylinkės.

RUGSĖJO 6 ir 7 D. Ilonos 
Peterienės tapybos kūrinių pa
roda Čiurlionio ansamblio na
muose.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau- 
dos balius.

SPALIO 5 D. Madų pa
roda. Rengia Korp! Giedra.

SPALIO 12 D. Tėvynės Gar
sų radijo 20-ties metų sukakties 
minėjimas.

SPALIO 25 D. Lithuanian 
Village Bendrovės metinis ba
lius - koncertas.

* SPALIO 26 D. Bruno Mar- 
kaičio koncertas Nauj. parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 29-30 D. Balfo 
25 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Balfo Clevelando sky
rius.

FEMALE

ATTENTION!

NURSE
RN s Full Time

Positions open. All shifts. 238 
bed gerialirc facility. Excellent 
salary, contact Nursing office, 
Forest Hills Nursing Home, 
268-3800.
An Equal Opportunity Employer 

(54-61)

SEWING

Merrow and 
Zipper Operators 

F.XPERIENCED ONLY 
IST AND 2ND SHIFTS

ROGERS FASHIONS, Ine. 
(Formerly Alex Brown, Ine.) 

6116 Broadvvay 4th Floor
Cleveland, Ohio

(58-61)

FORGE SHOP
HELP WANTED

Machine burner, Butt welder operator, 
Utility workers. Apply in person.

ADVANCED COMPOSITE
& FORGING CO.

22600 Nagel Avė., Warren, Mich. 
(50-59)

EXPERIENCED
OFF HAND GRINDER
ON SPECIAL CUTT1NG TOOLS.

DAYS, STEADY WORK, TOP 
WAGES & BENEFITS.

Call Mr. Miller (313) 863-3333 
(56-59)

BUS DRIVERS.
Due to an expapsion of our fleet 
of school buses we are in need 
of full or part time bus drivers. 
The first driver training school 
wjll begin immediately. Additio- 
na] sessions will be held through 
July.

Contact Mr. Robert Penley 
Director of Transportation 

Orange Local School Dislrict, 
216 — 831-8600

(54-60)

WANTED AT ONCE

EXPERIENCED

CIM X 
TAPĖ MILL

MILL
UNIVERSAL 

GRINDER 
TURRET LATHE 
TRACER LATHE

54 HOUR WEEK 
NIGHT PREM'IUM PLŪS 

LIBERAL FRINGE BENEFITS

Parker-Majestic, Ine.
147 JOS. CAMPAU (at River) 

DETROIT, MICH. 
(50-59)

GENERAL^ ELECTRIC
BE A G. E. I.AMI’MAKER

LIGHT CLEAN WORK

STARTING RATE $2.26 PER HOUR AND UP 
EXCELLENT HOSPITALIZATION and BENEFITS 

OPF.NINGS FOR FULL TIME PRODUCTION AND SIMPLE 

MACHINE OPERATION IN ONF. OF CLEVELAND MOST RESPECTED 
COMPANIES, THE VVORK IS LIGHT CLEAN INVOLVING THF. 

NATURAL ABILITY TO VVORK .VVITH YOUR HANDS.

OPENINGS ON 3 SHIFTS
OUR LOCATION IS CLOSE TO DOVVNTOVVN AND CONVENIENT 

TO PUBLIC TRANSPORTATION AND EXPRESSWAY.

PLEASE APPLY MONDAY THRU FRIDAY 8 A. M. TO 4 P.M.

GENERAL ELECTRIC 
EUCLID LAMP PLANT 

1814 E. 45TH ST.
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St.. Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKAsEYANS
"S

6845 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpuhlic 7-8600 REpubiic 7-8601



1969 m. liepos 25 d. DIRVA Nr. 59 — 7

RETA SUKAKTIS

DAINUOJANTI ŽYMANTŲ ŠEIMA ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ... P. Žymantienė su aštuoniais 
(vairaus amžiaus vaikais, sėkmingai koncertavusi Chicagoje, New Yorke ir kitur, lietuvių ir amerikie
čių parengimuose, pirmą kartą koncertuos Clevelande, Dirvos rengiamame rudeniniame vakare, rugsėjo 
27 d. šv. Jurgio parapijos salėje. Nuotraukoje Jonukas Žymantas su kitais "dainuojančios šeimos” na
riais išpildant koncertą New Yorke, kur turėjo didelį pasisekimą. Plačiau apie Žymantų dainuojančią 
šeimą ir jų koncertą rasite kituose Dirvos numeriuose. Vyt. Maželio nuotrauka

tiek šimtmečio tiek vardi
nių proga linkime jai Ilgiau
sių Metų! Pr. St.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Sukaktuvininkė Ona Rozgai- 
tienė.su anūku.

šiomis dienomis, Onai 
Stankutei-Razgaitienei, gi
musiai Šeduvoje, sukako 
100 metų amžiaus.

į JAV atvyko 1900 m. ir 
1917 m. priėmė pilietybę. 
Išaugino 10 asmenų šeimą 
iš kurių liko keturi — du 
sūnūs ir dvi dukros. Vienas 
jų Frank gyvena Clevelan
de, kiti Los Angeles, Calif.

Jos vyras mirė 1952 m.
Šiai garbingai sukakčiai 

atžymėti, sūnus Frank ir 
marti ruošia motinai staig
meną — pobūvį savo na
muose, pakviečiant šeimos 
artimuosius bei draugus.

Pobūvyje dalyvaus gub. 
J. Rhodes atstovas, kuris 
įteiks sukaktuvininkei as
menišką g u b e r natoriaus 
šimtmečio sukakties įrašą. 
Liepos 27 d., 9 vai. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje už 
šimtininkės sveikatą bus 
atnašaujamos šv. Mišios.

Reikia pastebėti, kad tiek 
sukaktuvininkė, tiek dukros 
bei sūnūs namuose kalba 
lietuviškai.

Sūnus Frank, ilgametis 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo ir "Lithuaniąn Vil
lage” B-vės Direktorius su 
žmona ir sukaktuvininke 
motina gyvena Parmoję.

Sveikindami solenizantę

Clevelandietis E. Stepas, nuvykęs i Europą, apsilankė lietuvių 
studijų savaitėje prie Annabergo pilies. Nuotraukoje E. Stepas su 
keliais studijų dalyviais. Iš kairės prof. Z. Ivinskis, dr. J. Grinius, 
kun. B. Liubinas, kun. A. Bernatonis, A. Šmitas, p. Ivinskienė, kun. 
V. Domijonaitis, J, Glemža ir E. Stepas. V. Svilo nuotrauka

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
•East 172 ir Grovewood Rajone. 3 miegamieji. Naujas pe

čius. Vario vamzdžiai. Garažas. Centralinis vėsintuvas. Labai 
gerame stovyje.

2-JŲ ŠEIMŲ (DUPLEX) — $17,900
Netoli Lake Shore Blvd. Po šešis kambarius kiekviename 

bute. Nauji pečiai ir karšto vandens tankai. Namas reika
lingas remonto ir dažymo iš lauko. Padarykite pasiūlymą.

ŠIRVAITIS
WM. T. BYRNE REAL ESTATE, INC. 
COMPUTERIZED MULTIPLE LISTING 

IŠTAIGA — 681-6100; NAMAI — KE 1-4080

ATVYKSTA ŽYMANTU DAINUOJANTI ŠEIMA

Dirvos bendradarbis Jurgis janušaitis su Detroito tautinių šoklų 
grupės "Šilainė" vadove Galina Gobiene ir Gintaro vasarvietės 
savininku Algiu Karaičiu. Prano Gobio nuotrauka

Maža detalė iš vieno savaitgalio
Union Pier J, J anušaitis

• Clevelando jūrų skau
tai stovyklaus prie Pyma- 
tuning ežero Pennsylvanijo- 
je, nuo liepos 26 d. iki rug
piūčio 3 d. Svečiai mielai 
laukiami.

Stovyklon važiuoti 322 
keliu (Mayfield Road) iki 
”Family camp” Pennsylva- 
nijoj. Pravažiavus ”Family 
camp” sukti kairėn ir, maž
daug už 2 mylių, prieš mo
torlaivių uostelį — stovyk
la ”Group camp”.

Prie pat stovyklos yra 
naujos puikios maudyklės.

VYSKUPO A. DEKSNIO 
PRIĖMIMAS

Clevelando LB abiejų 
apylinkių ir Alto pastango
mis sudarytas komitetas 
ruošia vysk. A. Deksnio pri
ėmimą š. m. liepos mėn. 27 
d. s ekančia tvarka: Iškil
mingos pamaldos bus laiko
mos 10 vai. 30 min. šv. Jur
gio bažnyčioje. Pamaldose 
kviečiamos dalyvauti visos 
lietuviškos organizacijos su 
vėliavomis. Kadangi laikas 
labai trumpas, atskiri pa
kvietimai organizacijų va
dovams nebus siuntinėjami.

I š k i 1 m i ngas banketas 
įvyks Naujosios parapijos 
viršutinėje salėje 5 vai. 30 
min. vakare. Bilietai į šį 
banketą yra gaunami pas 

LB apyl. valdybų narius: F. 
Eidimtą, K. žiedonj, V. Gy
vą, O. Jokūbaitienę ir J. 
Kalvaitį. Bilietų kaina 6 
dol. asmeniui. Rengimo ko
mitetas, maloniai prašo ban
keto bilietus įsigyti iš anks
to.

Organizacijos, norinčios 
sveikinti vyskupą A. Deks- 
nį, prašomos savo sveikini
mus įteikti raštu Alto pir
mininkui R. Kudukiui.

Rengimo Komitetas

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
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!

Main Office: ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai. 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

• Dail. Romo Viesulo gra
fikos paveikslų galima įsi
gyti Clevelande pas L. Gai- 
liušienę, 1829 Lampson Rd., 
Cleveland, Ohio 44112, tel. 
481-2164.

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

REIKALINGA kompani- 
jonė gyventi prie senyvos 
moters. Skambinti rytais 
tarp 8 ir 10 valandos.

Telef. 381-2075.
(58-59)

Pats vidurvasaris. Ir 
dienos karštos. Kas be- 
nurims savaitgaliais, sa
kysim, kad ir Chicagoje. 
I paežeres, įgamtosprie
globstį. Rodos viską už
miršę skubame į poilsį.

Bet kai atsikvėpiame, 
vėl ieškome ko nors gra
žaus, kas džiugintų poil
sio dienas.

Ir štai liepos 12 d. šeš
tadienį, Union Pier, "Gin
taro" vasarvietėje, va
karop susirinkome į lite
ratūros vakarą. Salėje 
apie 150 dailiojo žodžio 

poezijos mylėtojų. 
Punktualūs, kantrūs su 
dėmesiu seka svečio iš 
Montrealio, poeto Henri
ko Nagio ir chicagiečio 
poeto Kazio Bradūno kū
rybos žodį.

Vakaro tyloje tamsoje 
ošia Michiganas, o čia 
kranto pilaitėje skamba 
gaivus lietuviškas poe
zijos žodis. Klausytojai 
susimąstę drauge su po
etais keliauja į gimtąją 
žemę, susikaupia ties sa
vo benamio dalia, stab
telėja ties Donelaičio 
kapu. Ačiū jums, Henri
kai ir Kazy, už mielą žo
dį. Jis turtina ir mūsų 
dvasinį pasaulį.

— Daugiau tokių vaka
rų! Gal humoristų! Gal 
jaunųjų talentų! Atvež- 
kite! Ačiū jums užšįgra- 
žų vakarą — pokalbiuose 
girdisi žmonių balsai

Pridėsime tik tiek, 
kad už šį literatūros va
karą žmonės liko dėkin
gi- . . ••Sugaudžia sekmadie
nio popietį šimtametyje 
varpas. Ir visais takais 
po didžiąja egle į "Ginta
ro" vasarvietę skuba 
žmonės. Skuba dvasinio 
susikaupimo valandai — 
Šv. Mišioms. Kun.dr. F. 
Gureckas prie kuklaus al
torėlio. Skamba Pulkim 
ant kelių giesmė ir va
sarotojai sulenkia kelius 
nusilenkdami Aukščiau
siajam. Pamokslėlis 
trumpas, primenąs žmo
gaus gyvenimo prasmę 
šioje žemelėje.

Pabaigoje dvasinio su? 
sikaupimo valandėlės iš

REIKALINGA senyvesnė 
moteris gyventi kartu su 
lietuve našle, pagelbėt na
muose. Nuoma nemokamai. 
Telefonas po 6 vakare — 
641-5694.

PARDUODAMAS NA
MAS: West Blvd. colonial, 
4 miegamų, didelis aukštas; 
naujas pečius ir vamzdžiai, 
aluminum durys ir langams 
sietukai.

Telef. 631-9102.
(58-59) 

visų krūtinių išsilieja 
"Marijos giesmės" žo
džiai ir nuklysta į tolius.

Paežerėje tūkstančiai 
žmonių. Lietuvių kalba 
čia vyraujanti. Links
mos nuotaikos,pašnekę-- 
šiai su bičiuliais, įrau
dę žmonės, bangose iš
dykauja maudytis mėgs
tą. Ir kokių čia proble
mų neišsprendžia žmo
nės! Ten, žiūrėk, visuo
menininkai kertasi, ki
tame ratelyje aukštoji 
politika, trečiame spren^ 
džiamos karo proble
mos. Mes esame tikrai 
išmintingi.

Buvo malonu susitikti 
ir iš Detroito svečius — 
Praną ir Galiną Gobius. 
Jie čia nuolatiniai kiek
vienos vasaros svečiai. 
Krantinėje susimetame 
pokalbiui su Galina. O 
ji taip mielai nuoširdi, at
vira. Prisimename gra
žiąją Trečią šokių šven
tę, jos vargelius ir rū
pestėlius. O ir jos šioje 
šventėje buvo daug plu
šėta, dirbta ir buvo di
delė talkininkė vyr. pro
gramos vadovei Jadvy-' 
gai Matulaitienei,kurios 
vardą minėjome pagar
biai.

Galina Gobienė ir "Ši
lainės" visa širdis ir 
siela. Šis šaunus tau
tinių šokių vienetas ne
seniai atšventė savo gra
žią dvidešimt metų veik
los sukaktį. Gražus*Ši
lainės" kraitis mūsų re
prezentacijai ir kultūri
niam aruodui.

Naujienų redaktorius 
A. Pužauskas, savaitga
liais čia užklysdamas pa
vasaroti, kalbina Gali
ną Gobienę didžiajai tal
kai. Mat Darbo Dienos 
savaitgalyje Detroite 
įvyks Amerikos Lietu
vių Tarybos ruošiamas 
kongresas. Programoje 
būtų iškilieji, visai nau
ji, dar nematyti "Šilai
nės" tautiniai šokiai.

— Parašykite smul
kiau. Mielai padėsime, 
— sako vadovė A. Pu
žauskui. Atrodo, sutar
ta. Meninėje programoje 
"Šilainės" įpintas žiedas 
bus tikrai gražus.

Vasara skuba. Kei
čiasi vasarotojų veidai. 
Vieni atvyksta, kiti išsku ■
ba. Tik Michiganas dai
nuoja amžiną dainą vie
nus pasitikdamas, kitus 
išlydėdamas. Gi "Ginta
re", kurio savininkai 
Viktorija ir Algis Karan
čiai rūpinasi irmūsųkul. 
tūrinio gyvenimo ap
raiškomis, savaitgaliais 
švystelės naujos vasa
rotojų išgyventos deta
lės.

tien%25c4%2597.su


DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Alvyda Marija Guobytė 
birželio 7 d. baigė Rhode 
Island College gavusi baka
lauro laipsnį iš istorijos-po- 
litikos. Buvo gabi studentė, 
visus keturis metus gavo 
stipendiją, baigė aukštais 
pažymiais ir kiekvienais 
metais buvo įrašyta garbės 
sąraše — Deans List. Ru
denį Alvyda toliau tęs mok
slą University of Rhode Is- 
land, siekdama magistro 
laipsnio iš politikos.

Alvyda Guobytė yra ge
rai žinoma Providence lie
tuvių kolonijoje. Nuo mažų 
dienų pasirodydavo minėji
muose bei parengimuose ir 
yra narė L.T.S. Korp! Neo- 
Lithuania.

• Leonas Baltrus, Ro- 
chesterio operos solistas te
noras, amerikiečių tarpe 
dažnai reiškiasi ir spaudoje 
susilaukė paskutiniais me
tais gražių muzikos kritikų 
įvertinimų. Sol. Baltraus 
paskutinis pasirodymas su 
Rochesterio opera įvyko bir
želio 6 dieną, IL TABARRO 
(Puccini) Luigi rolėje.

Vietos laikraštis Times 
Union, rašo, kad Rocheste
rio opera pristatė grupę 
puikių balsų. Operos išpil
dymas, baritono R. Heins, 
soprano Abkowitz ir tenoro 
L. Baltraus, buvo efektin
gai atlikta meilės trijukė, 
kuri baigėsi žmogžudyste... 
Demorat and Cronicle rašo: 
’TL TABARRO opera buvo 
atžymėta su puikiu daina
vimu, gera dekoracija, ir 
įtikinančia vaidyba. Mes iš
girdome gražius balsus, ba

Šį penktadienį, llepo 25 d. Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje 
Chicagoje atidaryta Lietuvos miestų herbų paroda. Herbai paga
minti Chicagos Aukšt. Lit. Mokyklos moksleivių, prižiūrint mokyt. 
Viliui Trumpi jonui ir mokyt. Lamsaitienei. Lietuvių visuomenė 
kviečiama Į parodą atsilankyti. Paroda tęsis iki rugpiūčio pabaigos. 
Įėjimas nemokamas. Nuotraukoje Vilius Trumpijonas prie Klaipė
dos miesto herbo.

A. A.
MARIJAI BISKIENEI

mirus, sūnums GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI, jų 
šeimoms bei artimiesiems, nuoširdžią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi
Jurkūnai ir 
Žemaitienė

ritoną R. Heins, sopraną 
Abkowitz ir L. Baltrų, gerą 
tenorą, rolėje, kaip kitas 
vyras”...

J operą atsilankė nema
žas būrelis ir lietuvių, kurie 
džiaugėsi lietuvio tenoro 
pasisekimu ... (ms)

UNION PIER, Mich
/ —....................... .. ......... ..

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
ALT S-gos East Chicagos 

skyrius š. m. rugpiūčio 2 d. 
(šeštadienį), Union Pier, 
Mich., lietuvių mėgiamoje 
vasarvietėje, Community 
Hali an Berrien Road, ruo
šia tradicinę gegužinę.

Svečiai bus vaišinami na
mie gamintais valgiais, o 
troškulį galės malšinti įvai
riais gėrimais.

Užkandinė ir baras veiks 
nuo 2 vai. p. p., o šokiams 
orkestras pradės groti 8:30 
vai. vak.

Visi lietuviai kviečiami 
atvykti ir linksmai bei jau
kiai praleisti subatvakarį.

Rengėjai

BOSTON

METINIS PIKNIKAS
Rugpiūčio 10 d. įvyks 

Minkų radijo programos lie
tuviškas piknikas Romuvos 
parke Brocktone.

Programa prasidės 4 v. 
p. p. Dalyvaus Bostono Lie
tuvių Taut. šokių Sambūris 
ir įvyks tradicinis rinkimas 
gražuolės ”Miss Lithuania 
of N. E.” Be to, bus šokių 
kontestai su dovanomis.

Komitete rinkti gražuolę 
ir geriausius šokėjus šie
met sutiko dalyvauti: Juli
ja Arlauskienė, Henrikas 
Čepas, Alexandras Chapli- 
kas, Ona Ivaškienė, Juozas 
Kairis ir Gintaras Karosas.

Pereitų metų gražuolė 
Regina Baikaitė iš So. Bos
tono įteiks šių metų gražuo
lei jos grožio ženklą. Kvie
čiamos lietuvaitės nuo 16 
metų dalyvauti gražuolių 
konteste. Užsiregistruokite 
pas Valentiną Minkienę, 
502 E. Broadway, So. Bos
tone dabar, arba piknike.

Autobusai j pikniką išva
žiuos nuo Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubo 1:30 vai. po 
pietų ir grįš 8:30 vai. vak.

Lietuvos Vyčių 56-tam metiniam suvažiavimui ruošti komitetas. Sėdi iš kairės: dr. Jokūbas J. Stu- 
kas, kun. Petras Zemeikis, Lawrence Janonis ir Dorothy Dutkus. Stovi: Edward Schmidt, Liudas Stu- 
kas, Joana Schmidt, Loreta Stukienė, Ann Mitchell, Virginia Dutkus ir Kazys Sipaila. Nuotraukoje trūks, 
ta komiteto narių: Mildred Grinewich, Anne Klems, AnthonyKober, Mary Kober, Nancy Kober ir Frank 
Vaskas.

Lietuvos Vyčių 56-tas seimas
"Vieningai dirbkime, 

ištikimybėje savo idea
lams". Tai 56-tojo vy
čių seimo obalsis. Sei
mas įvyks rugpiūčio 22- 
24 dienomis. Yra orga
nizuojama ir priešseimi- 
nė programa rugpiūčio 
20 ir 21 d.d. Seimo šei
mininkais bus New Yor
ko ir New Jersey aps
kritys. Vieta — Robert 
Treat viešbutis Newar- 
ke, New Jersey.

Lietuvos Vyčiai, tauti
nė organizacija, kurios 
narius sudaro praktikuo
ją lietuvių kilmės kata
likai, ypatingai jaunes
nio amžiaus, gyvuoja jau 
56 metus. Jos tikslai yra 
išlaikyti savo narių tar
pe pagarbą lietuvių kal
bai, papročiams ir kul
tūrai, padėti Lietuvai ir 
kitoms komunistų pa
vergtoms tautoms kovo
je dėl nepriklausomy
bės. Tų tikslų siekią at
stovai, jų pavaduotojai 
ir svečiai iš 43-jų kuo
pų, išsisklaidžiusių po 
JAV, važiuos į seimą 
dalyvauti posėdžiuose, 
taip pat pasilinksmini
muose bei kultūriniuose 
parengimuose.

Posėdžiuose bus de
damas svoris ne į pra
nešimus, bet ir į svars
tymus, liečiančius orga-

LENKIJA
• Punsko, Seinų apskr. 

vidurinę mokyklą (gimn.) 
baigė 28 abiturientai. Da
bar jie stengiasi patekti į 
aukštąsias mokyklas. Į 
aukštąsias mokyklas yra 
konkursiniai egzaminai, nes 
didelis skaičius jaunimo no
ri studijuoti. Dabartiniu 
metu yra 100,000 jaunimo 
norinčio patekti į aukštą
sias mokyklas, o į jas bus 
priimta tiktai 40,000. Be 
aukštųjų mokyklų, paskuti
niu metu Lenkijoje yra pri
steigta ne mažai dvimečių 
specialių mokyklų, kurias 
baigę gauna techniko diplo
mą.

• Lietuvių Kultūros 
Draugija ir Seinų aps. švie
timo skyrius suruošė lietu
vių mokyklų mokiniams 
konkursą iš Lietuvos ir 
Lenkijos praeities ir dabar
ties. Pirmąsias vietas už- 
ėmusiems suruošė autobusu 
ekskursiją j Žalgirį, Olšty- 
ną ir kitas vietoves.

• Vidugirių, Agurkių ir 
kitų kaimų lietuvių jauni
mas suruošė aplinkinių kai
mų tuščiuose kluonuose ke
letą vaidinimų. Kai vasaros 
metu kluonai prisipildo ja
vais, tai Suvalkijos lietuvių 
kaimo "teatrinis sezonas” 
baigiamas. 

nizacijos reikalus, veik
lą, užsimojimus ir pla
nus ateičiai. Šeštadienį 
ir sekmadienį vidurdie
nio pertraukos metu sei
mo dalyviai dalyvaus šv. 
Mišiose, kurias atna
šaus vyčių kuopų dvasios 
vadai. Taip pattomis die
nomis bus iškilmingi 
bendri pietūs su žy
miais kalbėtojais.

Susipažinimo pobūvis 
ketvirtadienio vakarą 
bus su "Havajų" muzika 
ir vaišėmis. Jis įvyks 
Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre, 6 Da- 
vis Avė., Kearny, N.J.

Penktadienį atstovai 
ir svečiai, kartu ir dide
lis skaičius vietinių lie
tuvių, dalyvaus kultūri
niame vakare, 8 vai. Šv. 
Jurgio draugijos salėje, 
180 New York Avė., Ne- 
warke, N.J. Melodingas 
lietuviškas dainas dai
nuos "Rūtos" ansamblis, 
vad. Alg. Kačanauskui, 
ir spalvingus tautinius 
šokius šoks 41-mos kuo
pos (New York) Vyčių 
šokėjų grupė, vad. Ka
zytės Visockaitės. Po 
programos bus šokiai 
Gutauskų orkestrui gro
jant.

Nauja Centro Valdyba 
kuri bus renkama seime, 
bus pagerbta iškilmin
game baliuje šeštadienio 
vakare 9 vai. Balius bus 
Robert Treat viešbučio 
pokylių kambaryje. Gros 
Gen Mitchko orkestras.

Šv. Petro ir Povilo 
liet, bažnyčioje Eliza- 
bet , N.J. bus atnašauja
mos pagrindinės seimo 
Šv. Mišios sekmadienio 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

ANSONŲ 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 
JRŪL • Visai arti šiltos srovės, privatus

(7 min. pėsčiom).
0^9 • Geras lietuviškas maistas.

j&VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA 
M IR PRIIMA SVEČIUS

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

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

rytą, rug. 24 d. 11 vai. 
Prieš Mišias bus naujos 
centro valdybos priesai
ka ir į Ketvirtą Laipsnį 
bus pakeliami tie vyčiai 
kurie tą garbę nusipel
nę. Po Mišių seks pusry
čiai parapijos salėje.

Vyčių Seimas baigsis 
sekmad. vakare 6 vai, 
įspūdingu banketu Ro
bert Treat viešbutyje. 
Pagrindinis jos mo
mentas bus kongresi- 
ninko Peter W. Rodino, 
jr., iš N.J. apdovanoji
mas medaliumi. Nors jis 
ne lietuvis, betyrapasi- 
žymėjęs susidomėjimu 
ir pagalba lietuviškais 
reikalais ir kova dėl Lie 
tuvos laisvės. Banketo 
metu dainuos moterų 
sekstetas "Žibuoklės" 
vad. Liudo Stuko.

į ■ priešseiminę pro
gramą įeis ekskursijos 
trečiadienį į NBC Tele
vizijos stotį New Yorke 
ir į Budweiser alaus ga
myklą Newarke, o ket
virtadienį į New Jersey 
pajūrį — Asbury Park.

(Is)

PRANCŪZIJA

• Tautinių šokių grupė 
Paryžiuje buvo išvykusi į 
St. Jean-de-Boiseau, netoli 
Nantes, kur pasirodė 21-me 
folkloro festivalyje. Išvyko
je dalyvavo: G. Alexandre, 
Aures, E. Bertholoux, M. 
Bieliauskas, C. Chlibinskai- 
tė, F. Laude, A. Martinkai- 
tė, A. Petit, U. Sweeny, R. 
Vaiciekauskaitė, J. Vaicie- 
kauskas, Wolmar ir S. Ma- 
ziere (akordeonistas).

Keliems šokėjams nebe-

aplinkuma.
atviros jūros pliažas 

galint dalyvauti repeticijo
se ar jiems išvykus, pasku
tiniu laiku į grupę įstojo 
nauji šokėjai: J. C. Mončys, 
A. Perotin, G. Petit, J. Svi- 
lans ir N. Soukatchorf.

Akordeonistai M. Gicųuel 
ir S. Maziere yra išvykę at- ’ 
likti karinę prievolę.

• Pr. Stasiulis, gyvenąs 
Pins-Justaret, apdovanotas 
"Medaille d’honneur de la 
jeunesse et dės sports”.

• Prof. G. Matore, Pr. 
LB krašto tarybos narys, 
šiais metais kaip ir anks
čiau dėsto Paryžiaus uni
versitete (Nanterre). Jo pa
stangomis buvo įsteigtas 
Universitetinis ryšių komi
tetas, kurio tikslas padėti 
valdžios organams sugrą
žinti tvarką universitetuo
se.

Šiais metais jis lankėsi 
Noumea, Naujojoj Kaledo
nijoje ir Oxforde, Anglijo
je, kur vadovavo prancūzų 
kalbos dėstytojų stažams, 
š. m. rugsėjo mėn. jis iš
vyksta su paskaitomis į Lo
tynų Ameriką.

G. Matore veikalas ”Dic- 
tionnaire du Vocabulaire 
Essentiel”, išverstas į kele
tą svetimų kalbų, jų tarpe 
į japonų kalbą. G. Matore 
šiuo metu spaudai baigia 
ruošti veikalą apie Marcei 
Prousto pašaukimą. Jis ne
seniai paruošė savo atsimi
nimų pluoštą apie Lietuvos 
universitetus P. Čepėno re
daguojamam veikalui, skir
tam Lietuvos universitetus 
paminėti ir pagerbti.

• Y. A. Matore, prof. G. 
Matore duktė, šiais metais 
baigė psichologijos fakulte
tą Paryžiaus universitete.

• R. Misiūnas, grįždamas 
iš Maskvos, kur jis turėjo 
JAV stipendiją istorijos 
studijoms, š. m. gegužės 
mėn. buvo sustojęs Pary
žiuje ir rinko medžiagą sa
vo darbui prancūzų užsie
nio reikalų ministerijos ar
chyve.

• V. Benetas, buvęs le
gionierius, nuo 1953 m. gy
vena Madagaskare. Rašo, 
kad ten esąs vienintelis lie
tuvis. Dirba "Compagnie 
M a r s e i 11 aise” Morombe 
mieste, kur turi savo namus. 
V. Benetas yra išsiilgęs sa
vo pažįstamų, bičiulių, skun> 
džiasi neturįs niekad progos 
kalbėti lietuviškai. Jis mie
lai norėtų susirašinėti; V. 
BENETAS, Compagnie 
Marseillaise de Madagascar, 
MOROMBE, R e p u b liųue 
Malgache.

REGISTRUOKITĖS Į 
NEOLITHUANŲ 

STOVYKLĄ
Prieš keletą savaičių, 

Korp! Neo-Lithuania Vyr. 
Valdyba išsiuntinėjo vi
siems korporantams, kurių 
adresai buvo žinomi, pra
šymą, kviesdama dalyvauti 
Korp! Stovykloje (š. m. 
rugpiūčio mėn. 23 d. iki 
rugsėjo mėn. 1 d., L. P. Am- 
butų vasarvietėje: Potoįa- 
wattamie Resort, Route 3, 
Box 400, Benton Harbor, 
Michigan 49022), ir savo 
aukomis įsijungti į Korp! 
Klestėjimo ir Stovyklos 
Fondą.

Ta pačia proga norime 
priminti visiems kitiems 
korporantams, kurie gal pa
miršo atsiliepti į Korp! 
Vyr. Valdybos laišką, kad 
Jūsų parama yra laukiama 
ir reikalinga išlaikymui 
Korp! veiklos.

Aukas ir registraciją į 
Stovyklą prašome siųsti 
Korp! Neo-Lithuania Vyr. 
Valdybos iždininkui: Bro
niui Kasakaičiui, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chieago, 
III. 60629.

Dar kartą visiems auko
tojams tariame nuoširdų 
ačiū!
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