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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BIAFROS GALAS
SMŪGIS TAUTŲ APSISPRENDIMUI

Pereitą savaitę for
maliai buvo užbaigtas 
dar vienos tautos ban
dymas išsikovoti nepri
klausomybę. Bandymo 
kaina — 2.000.000 žuvu
sių, daugiausiai nuo ba
do. Dėl to verta ilgiau 
sustoti prie Biafros žlu
gimo.

Biafra buvo ir dabar 
vėl liko dalis Nigerijos. 
Tai didelė teritorija (ne 
toli 1 mil. kv. km.) Vaka
rų Afrikoje su beveik 60 
milijonų gyventojų. Jos 
oficiali kalba yra ... ang
lų, nes joje gyvena daug 
atskirų tautų, kaip Ibo 
(16%), Hausa (185), Yoru- 
ba (14%), Fulani (10%),ku
rios tarp savęs gali susi
kalbėti tik angliškai. (Ta 
kalba buvo susitarta ir 
dėl Biafros kapituliaci
jos). Tikybos prasme 
apie 48% gyventojų yra 
mahometonai, 23 
krikščionys (katalikai ir 
protestantai). Vieninte
lis argumentas už Nige
rijos neliečiamumą yra 
tik faktas, kad ją kaip ad
ministracinį vienetą nuo 
1914 metų valdė D. Bri
tanija, kuri 1960 metais 
suteikė jai nepriklauso
mybę. (Jos vardas yra ki
lęs iš upės Niger). \

Su nsp-Zikiaujso narsto • 
paaštrėjo ir kova dėl pir
mavimo tarp, atskirų 
tautų bei genčių. Pri
sidėjo ir tikybine neapy
kanta. Šiaurės mahome
tonai pradėjo žudyti kata
likus ir protestantus Ibo, 
kurie kultūriniai buvo pa
žangesni už kitos tos fe
deracijos gyventojus. 
Britų įvesta demokrati
nė santvarka neilgai lai
kėsi. Valdžią perėmė ka
rinė junta, vadovaujama 
pik. lt. Gowon, kuris tuo -
jau pasikėlė į genero
lus. Rytinio rajono gu
bernatorius pik. lt. 
Ojukwu, kaip ir Gowon 
britų karo akademijos 
auklėtinis, po įvairių ne
susipratimų ir derybų 
paskelbė savo rajono ne
priklausomybę. Nauja 
valstybė prisiėmė Biaf
ros vardą. Jos gyvento
jų daugumą sudarė Ibos. 
Tai buvo 1967 m. gegu
žės 30 d.

Iš pradžių šansai nau
jai valstybei atrodė esą 
gana palankūs. Ji kontro 
liavo beveik 12 milijonų 
gyventojų ir turtingas 
naftos versmes. Toji 
paskutinė aplinkybė bu
vo tačiau labai nelaimiu 
ga. Ta nafta buvo labai 
suinteresuota D. Britani
ja, kuri labai norėjo ją 
sau užtikrinti.

Britų apskaičiavimu 
Biafra neturėjo šansų ne
priklausomybei. Iš kitos 
pusės tačiau nebuvo pa
togu paneigti bet kam tau 
tinio apsisprendimo tei
ses. Dėl to britai ir to
liau ginklavo Nigerijos 
kariuomenę, tačiau neda
vė jai lėktuvų ir toli šau
dančių patrankų. Tai ne
leido Nigerijai greitai 
"sutvarkyti" Biafrą, ku
riai dėl Nigerijos ekono
minės blokados greitai 
pradėjo trūkti maisto.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Prasidėjo masinis mi
rimą badu, ypač vaikų. 
Plačią paramą badaujan
tiems suorganizavo ka
talikų ir protestantų mi
sijos, kurios ir dabar 
apeliavo į pasaulio sąži
nę, prašydamos neleisti 
baigti pradėto genocido.

Negalėdamas greitai 
nugalėti be aviacijos ir 
kitų mo’dernių ginklų, 
Gowon kreipėsi pagal
bos į Sovietų Sąjungą, ku
ri davė jam keliolika se
nų MIGų ir artilerijos. 
Tuo tarpu Biafra niekur 
Vakaruose negalėjo gau
ti moderniškų ginklų. 
Sovietų ginklai pagaliau 
atnešė pergalę Nigeri
jai, kuri yra ... britų 
Commonwealtho narys.

JAV nenorėjo bet kaip 
kištis bijodamos naujo 

LITUANUS TURI EITI

Lituanus talkininkės, Chicagos Marijos gimnazi
jos Rūtos ratelio narės skirsto žurnalo kvieslius į 
pašto maišus... Iš kairės: Z. Balčiūnaitė, R. Degu
tytė, E. Varškytė, R. Butikaitė, A. Simonavičiūtė
ir I. Marcinkutė.

Grupė, lietuviškoj 
spaudoj rašančių, Jasai
čių rezidencijoje turėjo 
susitikimą su Lituanus 
žurnalo red. koordina
toriumi Jonu Bagdonu ir 
šio žurnalo reikalų ve
dėju Jonu Kučėnu, o taip 
pat keletą (V. Kasniūnas, 
jr. R. Vedegys ir kt.) Li
tuanus fondacijos narių. 
Korespondentai buvo su
pažindinti su nūdiene Li
tuanus padėtimi, jo eituo
ju 15 metų keliu bei ar
timiausiais užmojais. 
Norėta pasikviesti spau
da talkon, kad apie tai 
kas šiame susitikime bu
vo kalbama būtų supažin
dinta lietuviškoji visuo
menė. Pokalbis praėjo 
itin sklandžiai.

LITUANUS PIRMIEJI 
NUMERIAI

Žurnalą Lituanus pra
dėjo leisti 1954 m. lietu
viai studentai, lankiu
sieji University of Illi- 
nois. Leidinio tikslas — 
supažindinti profesūrą, 
studentiją ir bendrai aka
demikus su Lietuva, jos 
dabartinėm problemom 

Vietnamo. Tokiu būdu iš 
pirmo žvilgsnio gali at
rodyti, kad jei kas Nige
rijoje laimėjo, tai tik so 
vietai ir visa ta teritori
ja su 60 milijonų gyven
tojų ir nafta gali perei
ti į sovietų bloko pusę. 
Iš kitos pusės, sovietų 
pagalba nors ir buvo le
miama, tačiau kokybiš
kai labai negausi (lakū
nus sovietų lėktuvams 
davė Egiptas) ir todėl 
galimas daiktas, kad Ni
gerijos valdovai pasku
bės bet kokį dėkingumą 
greitai užmiršti. Ta
čiau, aplamai imant, Ni
gerijos būklė ir toliau 
lieka gerokai nestabili ir 
į klausimą ar įmanoma 
sudaryti federaciją iš 
taip daugelio tautų ir 
tikybų mišinio gali atsa
kyti tik tolimesnė atei
tis.

keleriopu požiūriu nedė
kingi.

Šiandieninį Lituanus 
stovį vaizdžiai apibūdino 
J. Kučėnas. Esą Litua
nus leidimas reikalaująs 
12.000 dol., metams. Tuo 
tarpu vidutinės JAV šei- 

‘’inOS*' .nctirrds- v
esančios apie 10.000 dol. 
Atseit, visa šio krašto 
Ii etų vijS turinti bendro
mis pastangomis išlai
kyti vieną šeimą, vardu 
Lituanus! Ši šeima daug 
dirba lietuvybei ir Lie
tuvai, tad josios gyveni
mas ir augimas tebūnie 
mūsų visų rūpestis ir 
reikalas.

Lituanus žurnalą lei
džia to paties vardo fon- 
dacija, ne pelno siekian
ti organizacija. Šios fon
dacijos di r ektor i atą kvie
čia Lietuvių Studentų 
Sąjunga. Taip sudaryto
ji Fondacija toliau vei
kia savarankiškai. Jos 
finansinę atskaitomybę 
žiūri JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kontrolės Ko
misija.

Dabartinį Lituanus sle
gia didelė našta — jo at-

bei lietuvių tautos liki
mu.

Per 15 metų Lituanus 
yra patyręs visokių die
nų ir rūpesčių. Bet jis 
atliko nemažą darbą. Li
tuanus savo skaityto
jams patiekė eilę mūsų 
kultūrinių, meninių ap
raiškų, supažindino su 
mūsų mokslininkų, kul
tūrininkų, menininkų kū
ryba. Tokios apimties 
leidinys buvo ir tėra pas 
mus vienas. Tiesa, kei
čiantis sąlygoms, re
daktoriams, Lituanus ne
išlaikė ar gal net nesu
rado savo stiliaus, bet 
vistiek jis savo siekiuo
se daug padarė.

Mūsų visuomenė rėmė 
Lituanus pastangas. Jo 
vykdomi vajai visad bu
vę našūs. Didžiausia su 
ma buvusi sutelkta bene 
1965 m. — per 14.000. 
Vėliau, 1966 m. mūsų 
visuomenės, o juo labiau 
studentijos, dėmesys bu
vęs nukraiptas į Jauni
mo kongresą, gi pasta
rieji keli metai, dėl Li
tuanus redakcijos susi
kryžiavimo politiniuose 
ėjimuose Lituanus liko

Ohio lietuviai gydytojai aktyvina savo veiklą

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyboms perduodant pareigas. Prieky 
sėdi iš kairės: dr. D. Degesys irdr.R. Gineitis. Toliau sėdi iš kairės dr. A. 
Čepulis, buvusios valdybos pirmininkas dr. A. Baltrukėnas, naujosios valdy
bos pirmininkas dr. E. Drukteinis, dr. J. Skrinska, dr. V. Adams ir dr. J. 
Šonta.

NAUJOJI VALDYBA
PERĖMĖ PAREIGAS
š. m. sausio 17 d. Akrone, 

daktaro A. ir ponios S. 
Baltrukėnų rezidenci joje, 
įvyko buvusios ir dabarti
nes Ohio Lietuvių Gydytojų 
TVriljrjios Vnldyb'J pnsodūi

Posėdžio metu naujoji 
valdyba perėmė pareigas ir 
iždą. Pagal nusistovėjusias 
tradicijas draugijos valdy-

silikimas nuo kalendo
riaus. Jis turėtų išeiti 
metų ketvirčiais. Tačiau 
1969 m. tėra išėję du 
numeriai. Tretysis nr. 
jau spaustuvėje ir tiki
masi skaitytojus galės 
pasiekti sausio pabaigo
je. Ketvirtasis nr. bai
giamas suredaguoti.

Redaktorius J. Bagdo
nas džiaugėsi redakcijos 
jau turima rašliava: D. 
Lietuvos Kunigaikščio 
laiškai, susirašinėjimas 
su Popiežiumi, V. Mačer
nio "Vizijų" geras verti
mas, A. Kezio nuotrau
kos ir kt.

(Nukelta į 2 psl.) 

Lituanus Fondacija, pradėdama šių metų žurnalo prenumeravimo akciją 
yra išsiuntinėjusi 15 tūkstančių laiškų-kvietimų. Šį siuntinėjimo darbą atli
ko Marijos gimnazijos Rūtos ratelio narės. Nuotraukoje, iš kairės sėdi: A. 
Simanavičiūtė, seselė Mari ja-Hermaną, Ratelio globėja, R. Butikaitė; stovi: 
J. Kučėnas, Z. Balčiūnaitė, R. Degutytė, E. Varškytė,!. Marcinkutė, J. Bag
donas.

ba būna išrenkama rudenį, 
per metinį draugijos suva
žiavimą, bet pareigas pra
deda eiti tik po Naujų metų.

Šių metų Ohio Lietuvių 
Draugijos pirmininkas yra 
dr. E. Drukteinis, gyvenan
tis ir praktikuojantis Day- 
tone. Dr. E. Drukteinis stu
dijų metais buvo energin
gas studentas ir aktyvus 
atsargos karininkų korpo
racijos ”Ramovė” korporan- 
tas.

Daytone taip pat gyvena 
ir draugijos sekretorius dr. 
R. Gineitis. Kiti valdybos 
nariai gyvena Clevelande: 
dr. A. Čepulis — valdybos 
narys; dr. D. Degesys — vi
cepirmininkas ir dr. J. 
Skrinska — iždininkas.

Pirmas draugijos trimes
trinis susirinkimas-pobūvis 
įvyks balandžio mėnesio 
pradžioje, šių metų valdy
bos veiklos plane yra nu
matyta įtraukti pasyvius 
Ohio valstijoje gyvenan
čius lietuvius gydytojus į 
aktyvių draugijos narių 
tarpą ir, kiek galimybės 
leis, suaktyvinti visą drau
gijos veiklą. Taip pat buvo 
nutarta ir šiais metais skir
ti 1000 dolerių kultūrinę 
premiją. (rd)
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PO PIETŲ KRYŽIUM 
--------------------- VL. RADZEVIČIUS ---------------------

LIETUVIS ATOSTOGAUJA
Broliams "amerikonams" gali atrodyti keista, 

kad šiuo gilios žiemos metu kalbama apie atosto
gas. Tačiau žmonėms, gyvenantiems po Pietų Kry
žiumi, šiuo metu yra vidurvasaris ir jie kaip tik 
dabar naudojasi savo metinėmis atostogomis. Bent 
tie kurie pelnosi pragyvenimą pramonės įmonėse. 
O kadangi Australijoj prisiglaudusiam lietuviui pra_ 
monė dar ir šiandien tebėra pagrindinis pragyveni
mo šaltinis, jis irgi atostogauja. Galite tą atostogau
jantį Australijos lietuvį vadinti Jonaičiu.

Jonaičio atostogos prasidėjo dar prieš Kalėdas 
kartu su fabriko mašinų sustabdymu. Darbdavys gal
voja, kad geriau vienu atsikvėpimu atiduoti darbinin
kui visa tai, kas jam priklauso: kalėdines "public 
holidays" ir metines trijų savaičių atostogos, jei
gu tas darbininkas pas darbdavį dirbo visus metus 
(neišdirbusiems — apmokama tik už atitinkamą atos
togų dalį). Jeigu Jonaitis dirbtų kitur, kaip jo vai
kai kad daro, jo kalėdinės atostogos būtų labai trum
pos — tik tos "public holidays". Metines atostogas 
jis galėtų pasiimti betkuriuo kitu laiku. Jonaičiui 
geriau, kad viskas suplakta krūvon. Suaugę vaikai 
vistiek kartu su juo nesidžiaugia atostogom, bet 
dėl to kartu atostogauja dauguma jo amžiaus prie- 
telių, beveik visi dar pabėgėlių stovyklose surasti 
draugai. Jis gali juos lankyti ir jie apsilanko pas jį 
tų pačių atostogų metu.

Buvo laikai, kada Jonaitis,prisilaikydamas se
nų papročių, per atostogas kur nors išvažiuodavo il
gesniam laikui. Tada dar jis neturėjo dabartinės sa
vo nuosavybės — namų su sodu ir pievom, o gyveno 
laikinam namely. Išsinuomodavo tada Jonaitis kur 
nors pajūryje prieglaudą, o kartais ir viešbučio ma
lonumais save palepindavo. Tačiau tas viskas jau 
praeityje. Šiandien Jonaitis nelabai linkęs palikti sa
vo namų ilgesniam laikui. Per kaitras greitai iš
džiūtų gerai prižiūrimos pi vos, kurios iš visų pu
sių supa apdailintą Jonaičio namą. Tos pačios kait
ros išdžiovintų šaknis ir visų vaismedžių. O jis 
mėgsta ir savo pievutes ir savo vaismedžius. Jis 
tręšia juos, apgenėja, nuolatos purškia įvairiau
siais chemikalais, kad atbaidytų žalingus gyvius, 
atakuojančius ir pievas ir medžius. Jonaičio žmona 
labai vertina "back yarde" pasodintus pamidorus, 
krapus, ridikėlius, svogūnus, braškių krūmelius. 
Jeigu jų neprižiūrėsi, nepalaistysi, po kelių dienų 
ir jie nudžius. O tada išdžiūtų ir Jonaičio ramybė,

' įj. --'.r. -

Visi šie reikalai pakeitė Jonaičio atostogų for
mą ir turinį. Dabar jis atostogauja trumpais eta
pais, padalintais tarp namų ir artimiausių vasar
viečių, pajūrio juostelių. Tiesa, kartais jis apsisto
jo kur nors porai dienų: pas bičiulius, pas vaikus 
sudariusius šeimas. Po to jis tuos draugus arba 
vaikus vežasi pas save. Pasivaišinimai ir pasi
linksminimai namuoe vyksta tuo pačiu laiku, kai 
Jonaitis atsuka purkštuvus pievutėms gaivinti. At
sitinka, kad Jonaitis užsisėdi pas artimuosius kiek 
ilgiau. Tai priklauso nuo Meteorologijos Biuro ma
lonės. Jei biuras skelbia, kad aplink jo namus vėsu 
ir lynoja, Jonaitis nesiskubina, bet jei tas pats biu
ras praneša kad rytoj bus karšta, jokie prašymai 
Jonaičio nesulaiko. Jis sėda į mašiną ir dumia na
mų link. Atrodo, kad jis girdi, kaip braška džiūstan
tį pievutė.

Ir Jonaitis įsitikinęs, kad jis tik dabar savo 
atostogas praleidžia įdomiai: pamato daugiau, su
sitinka su daugiau, o svarbiausia, niekas namuose 
dėl to nenukenčia. Jis galėtų nusipirkti ar pasista
tyti kitą namelį pajūry ar paupy. Pinigų pakaktų, bet 
nepakaktų jėgų abu tinkamiau prižiūrėti.

***

• ADELAIDE RUOŠIASI pirmam solisto S. Baro koncertui. 
Prityrę organizatoriai, M. Petkūnienė ir Jz. Lapšys, Į organizaci
ni koncerto komitetą (traukė eilę visuomenininkų, dainos ir scenos 
specialistų (J. Jonavičius, V. Ratkevičius, V. Baltutis). Komitetas 
artimai talkininkaujant solistei G. Vasiliauskienei, ruošia visą kon
certą smulkiausiose detalESE! Kaip sukviestiems žurnalistams pa
reiškė p. Lapšys, Į solisto Baro gastroles reikia žiūrėti ir žiūrima 
iš tautiniai kultūrinio taško. Adelaidėje užsuktas visas mechaniz
mas, kad iš šių gastrolių būtų galima gauti ir gražių tautinių laimė
jimų tiek patiems lietuviams, tiek ir tautos pupuliarinimui Austra
lijoj. Baro koncertas Adelaidėje vyks Adelaidės Meno Festivalio iš
vakarėse ir tą faktą komitetas atitinkamai panaudos. Koncertui pa
rinkta pati geriausia salė Adelaidėje. Koncerto metu salės foyer 
bus (rengta lietuviškų rankdarbių paroda. Tikimasi, kad pušį svečių 
bus svetimtaučiai.

Solistas Baras pažadėjo atvykti Į Adelaidę vasario 25 d. Ka
dangi koncertas skirtas vasario 28 d., komitetas tris dienas pla
nuoja panaudoti solisto pristatymui per radio ir TV. Abiems dai
nininkams (Barui ir Vasiliauskienei) akompanuoja Dorothy Oldham. 
Ta proga buvo pareikšta, kad Oldham parinkimą nulėmė jos aukštos 
ir mažiausio abejojimo nekeliančios kvalifikacijos.

• PULGIS ANDRIUŠIS rengiasi kreiptis Į Lietuvių Rašytojų 
Draugiją, kad ji, paskyrus spacialią komisiją, padėtų išaiškinti 
prie kokių sąlygų dingo jo parašytos velionies J.J. Bachuno biogra
fijos rankraštis. Šiai biografijai parašyti Pulgis praleido daugiau 
kaip du metu laiko ir visą kūrini autorius ypatingai vertina. Pas
laptingas to rankraščio dingimas Pulg| yra stipriai paveikęs.

• "MŪSŲ PASTOGES" pirmam š.m. numeryje patalpintas 
straipsnelis, kuriame prašoma, kad mūsų politiniai vadovai pa reikš
tų savo nuomonę palikto Lietuvoje turto klausimu. Tai daroma ry
šium su tuo faktu, kad tarpkalėdiniam laikotarpyje visa eilė Austra
lijos lietuvių pasiuntė Į Londoną pirmuosius formalius pareiškimus 
dėl atlyginimo už paliktą Lietuvoje judomą ir nejudomą turtą. Tie 
pareiškimai buvo išsiųsti paskubomis ir privačia iniciatyva. Termi
nas buvo labai trumpas: iki gruodžio 31 dienos ir juos galėjo paduo-

CELIBATO GALAS
SPAUDIMAS LEISTI KUNIGAMS VESTI

Per paskutinius pen
kis metus (1964-1969) 
apie 12.800 katalikų kuni
gų, jų tarpe ir ganaaukš 
tai pakilusių bažnytinėje 
hierarchijoje, apsivedė. 
Dali s tam gavo V atikano 
"dispens'ą", dalis juo ne
sirūpino, nes ir su dis- 
pensu turėjo apleisti sa
vo užimamas vietas. 
Mat, pagal bažnytinę tei
sę katalikų kunigai nega
li būti vedę. Išimtis da
roma tik kitų tikybų 
(protestantų) kunigams, 
kurie pereina katalikų ti- 
kybon ir lieka kunigais. 
Tie gali gyventi su savo 
anksčiau turėtomis žmo
nomis. Taip pat ir unitų 
kunigai gali būti vedę, ne
vedę turi būti tik jų vys
kupai.

Aplamai imant, kuni
gų celibatas (nuo lotyniš
ko caelebs — be vedybų) 
yra laikytinas ne tikėji
mo dogma, bet bažnyti
nės teisės nuostatu, ku
ris galėtų būti pakeistas. 
Skaičiuojama, kad apie 
2/3 visų kungų norėtų 
jo pakeitimo. Olandijos 
bažnytinė taryba, susida
ranti iš visų kunigų at
stovų, neseniai 90 balsų 
prieš 6, ir 10susilaikius 
nutarė, kad ateityje ir ve
dę vyrai galėtų būti įšven 
tinti į kunigus. 86 bal
sais prieš 3, 12-kai susi
laikius, taryba pasisakė 
ir už vedusių kunigų pa
likimą savo pareigose. 
Tuo būdu Olandijos kata
likų vyskupai atsidūrė 
sunkioje būklėje. Jei jie 
klausytų savo kunigų, jie 
..galAt’.į kraiti vSoliilti 18 
katalikų bažnyčios, jei 
klausys Vatikano — ne
tektų didelės dalies sa
vo kunigų ir tikinčiųjų.

Iki šiol popiežius ir di
delė dauguma vyskupų pa
sisakė už celibatą. Dar 
1964 ir 1965 m. Vatikano 
bažnytiniame susirinki
me iš 2394 dalyvių tik 4 
pasisakė už celibato pa
naikinimą, tačiau nuo to 
laiko nuotaikos gerokai 
pasikeitė.

Celibato istorija yra 
senesnė už krikščiony
bės. Iš žydų ir kitų tiky
bų dvasininkų buvo reika 
laujama, kad jie prieš 
pamaldas susilaikytų 
nuo lytinių santykių. Dva
sininkų nekaltybės pa
geidavimas buvo jau se
niai žinomas. Iš dalies 
jis aiškintinas pažiūra, 
kad siela yra švari, o 
kūnas nešvarus, kas ve 
da prie minties, kad ly
tiniai santykiai yra ne
švarūs ir kas nuo jų su
silaiko yra švaresnis ir 
... Dievui artimesnis.

Jėzus Kristus yra pa
gyręs celibatą, tačiau jo 
nereikalavo iš savo mo
kinių. Šv. Petras, kuris 
laikomas pirmuoju Po
piežium, buvo vedęs, kas 
matyti iš sekančios Šv. 
Rašto vietos: "Kai Jė
zus atėjo į Petro na
mus, jis pamatė, kad jo 
uošvė turėjo karštligę. 
Jis paėmė ją už rankos, 
ir karštis ją apleido. Ji 
atsistojo ir jam patar
navo". Šv. Povilas ke
liose savo raštų vietose 
pasisako už celibatą, ta
čiau kiek pirmųjų Kris
taus mokslo skelbėjo bū

ti tik Britų Commonwealth gyveną pabaltiečiai. Tarp lietuvių kur
suoja specialios didžiulės anketos, kurias reikia užpildyti. Kalbama, 
kad už paliktą turtą bus atlyginta panaudojant Anglijoj disponuotą 
Lietuvos auksą.

vo vedę ir kiek ne — tiks
lios statistikos nėra. Vi
siškai aiškų nutarimą 
šiuo reikalu padarė tik 
Konstantinopolio bažny
tinis susirinkimas 692 
metais. Pagal jį, kunigų 
vedybos, sudarytos
prieš įšventinimą į ku
nigus, galioja ir toliau. 
Tačiau įšventintas vien
gungis negali vesti. Ly
giai taip ir vyskupu gali 
būti tik nevedęs kunigas 
ar toks, kuris savo žmo
ną pasiunčia į vienuoly
ną. (Ta taisyklė ir šian
dien galioja ortodoksų 
ir unitų bažnyčiose.) Po
piežiai ir vyskupai nuo 
to laiko šnairiai žiūrėjo 
į kunigų vedybas, tačiau 
celibato kunigams prin
cipas įsigaliojo tik XII 
šimtmetyje. Antrasis La- 
terano susirinkimas 1139 
metų balandžio mėn. nu
tarė, kad kunigų vedybojs 
yra ne tik neleistinos, 
bet ir neteisėtos. Gyve-

Lituanus turi eiti
(Atkelta iš 1 psl.)

Bendrai, Lituanus 
bendradarbių ir medžia
gos gausa negali didžiuo 
tis, bet pasiekus geres
nio finansinio pajėgumo, 
atrodo, padėtis galėtų 
keistis.

Lituanus spausdinama 
4000 egz., kurių apie pu
sė siuntinėjama prenu
meratoriams, o antroji 
pusė, kaip sakoma, žy
mūnams , kaip antai: po
litikams, mokslo įstai
goms , bibliotekoms ir 
pan. Istoriniam archy
vui Lituanus yra Ann Ar- 
bor Universitete, Michi 
gan mikrofilmuojamas.

Šiuo metu dideliu atsi 
davimu Lituanus veža: 
redaktoriai — Dr. A. Kli
mas, Dr. I. Skrupskelis, 
red. moderatorius J. 
Bagdonas, techn. redak
torius Zina Morkūnienė, 
reikalų vedėjas — J. Ku 
čėnas įr keletas fonda- 
cijos narių, kurių keli 
(Vyt. Kasniūnas jr., R. 
Vedegys, A. Vaitkevi
čius) dalyvavo ir šioje 
spaudos konferencijoje.

Lituanus 1970 m. nor
mali prenumerata kai
nuoja 5 dolerius, pren. 
- rėmėjas moka 10 dol. 
Pren. pinigus, kaip ir 
parama prašoma mokė
ti čekiais ar m. orde
riais, išrašant juos Li
tuanus vardu ir siunčiant 
adresu: Lituanus, P.O. 
Box 9318, Chicago, UI. 
60690.

Baigiant Lituanus apy. 
braižą, norisi skatinti 
kiekvieną lietuvį ir jų or
ganizacijas parodyti dau
giau dėmesio šiam vie
ninteliam tokios apim
ties leidiniui ir jį rem
ti. Lituanus, kaip kad 
yra buvę jo pradinėj fa
zėj, turėtų rūpėti mūsų 
studentijai ir jaun. inte
lektualams , kurie taip 
gražiai reiškėsi p. me
tų pabaigoje buvusiam 
mokslo ir kūrybos sim
poziume. Tačiau ir kiekv- 
vienam lietuviui ir dar 
daugiau., lietuvių kilmės 
amerikiečiui, Lituanus 
išlaikyme yra plati dir-

nimo praktikoje tačiau 
buvo daug išimčių.

Taip 1251 metais 
Aąuilėjos patriarchas 
Montelogo savo skyde lie
pė išgraviruoti: "Si non 
caste, tamen caute" (Jei 
ne nekaltas, tai bent at
sargus).

1272 metais popiežius 
Gregorius X Luetticho 
vyskupui Heinrichui prie
kaištavo: "Tu prieš ir po 
paskyrimo vyskupu su
gyvenai daug sūnų ir duk
rų. Vieno vienuolyno vir
šininkė tau tarnauja kaip 
meilužė. Per vieną puo
tą tu viešai gyreisi per 
22 mėnesius pradėjęs 14 
sūnų... Tris sūnus, iš ta
vo santykių su viena vie
nuole, tu priėmei į savo 
diocezijos kunigus. Ta 
pati vienuolė tau pagim
dė dvi dukras". Nepai
sant to, Heinrichas liko 
vyskupu dar 25 metus.

(Bus daugiau) 

■ ■ ■

va. O bendromis pastan
gomis galėsime ne tik iš 
laikyti, bet drauge j į ge
rinti ir ugdyti.

Lituanus turi eiti!
M. Valiukėnas

KREPŠINIO IR 
TINKLINIO 

PIRMENYBĖS
Amerikos lietuvių krepši

nio ir tinklinio pirmenybės 
įvyks balandžio 18-19 d., 
Chicagoje, 111. Pirmenybes 
tį /.vkdo ŠALFAS S-gos Vid.

Vakarų Sporto Apygardos' 
Komitetas,

Krepšinio pirmenybės bus 
vykdomos šiose klasėse: a) 
Vyrų A; b) Vyrų B; c) Jau
nių A (1951 m. gimimo ir 
jaunesnių); d) Jaunių B 
(1954 m. gim. ir jaunes
nių) ; e) Moterų; f) Mer
gaičių A (1951 m. gim. ir 
jaun.).

Tinklinio pirmenybės bus 
pravedamos šiose klasėse: 
a) Vyrų; b) Juniorų (1949 
m. gimn. ir jaunesnių); c) 
Moterų A; d) Moterų B; e) 
Mergaičių A (1951 m. gimn. 
ir jaun.); f) Mergaičių B 
(1954 m. gimn. ir jaun.).

Krepšinio pirmenybės vi
sose klasėse bus pravestos 
' Vieno minuso" sistema, su 
paguodos ratu.

Tinklinio p i r m e n ybės 
vyks "Dviejų minusų” sis
tema.

IšsiiĮskime Grandinėlę 
i Pietų Ameriką

GRANDINĖLĖS P. AMERIKOS IŠVYKOS 
VYKDOMAJAM KOMITETUI

Grandinėlės išvykai į Pietų Ameriką siunčiu

$

Aukotojo vardas ir pavardė

Adresas.

...................................... . ..........................................  Zip.................

čekius prašom išrašyti Grandinėlės vardu ir siųsti 
šiuo adresu:

Grandinėlė
c/o Mr. V. Staškus
110 East 226th Street
Cleveland, Ohio 44123

Kiekvienam aukotojui bus pasiųstas asmeniškas pa
kvitavimas ir padėka. Bendrasis aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas spaudoje.

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Paskutiniai likę penki 

laivai, už kuriuos Izra
elis užmokėjo 10 milijo
nų doleriu, reikalavo 
komplikuotesnių žygių, 
negu paprasto iš uosto 
pasišalinimo.

Po Pompidou išrinki
mo, žydai tikėjosi, kad 
de Gaulle paskelbtas em 
bargo bus panaikintas. 
Bet naujasis Prancūzi
jos prezidentas ne tik 
embargo nepašalino, bet 
dar pradėjo santykių su 
arabais lyginimo žy
gius.

Laivų pirkimo sutar
tis prancūzų buvo panai
kinta ir Izraeliui buvo 
grąžinta tie 10 milijonų 
dolerių.

Vėliau firma, pasiva
dinusi Starboat ir Weil, 
inkorporuota Panamoje 
ir naudojanti Norvegijos 
adresą, pasiūlė laivus 
pirkti pakrančių alyvos 
ieškojimui.

Bet kaip vėliau paaiš
kėjo, Starboat firmos pa
grindiniai pareigūnai bu 
vo žydai. Ir aukšti blon
dinai karininkai, atvykę 
į Cherbourgą perimti 
laivus, per klaidą pran
cūzų laikomi norvegais, 
tikrumoje buvo žydai.

Panamos konsulas 
Prancūzijoje Jorge Ra- 
yo tik galėjo pasakyti, 
kad tai buvo "puiki ko
mercinės suktybės ir 
špionažo migla".

Bet šios miglos pasė
koje Izraelio vyriausybė 
dar ir dabar skelbia, 
k'Jd šie greiti, 45 mazgų 

, /aivai, bus>naadojami tik
rinti ir ginti alyvos įren
gimus.

"Naudoti šiuos lai
vus alyvos ieškojimui 
yra kaip naudoti lenkty
ninį Ferrari automobi
lį bulvių vežiojimui", iš 
sitarė prancūzų radijo 
komentatorius.

Sekantį kartą: Audra 
vandens šaukšte.

ŠALFAS S-gai nepriklau
są vienetai, kurie domėtųsi 
šiomis pirmenybėmis, pra
šomi nedelsiant kreiptis į 
pirmenybių v y k d y tojus, 
šiuo adresu:

Mr. Zigmas žiupsnys, 
7127 South Francisco Avė., 
Chicago, III. 60629. Telefo
nas; (312) 771-6412.

auką.
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PRAEITŲ METŲ
NUVEIKTI DARBAI
Kaip minėjau, praei

tais metais vienas iš di
džiųjų JAV lietuvių išei
vijos įvykių buvo Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos 20 metų sukaktu
vinis seimas, kurio pro
ga buvo išleistas Dirvos 
specialus numeris ir pa
kartojau iš jo keletą min
čių, kurios ne tik negali 
būti pamirštos pradėjus 
naujuosius metus, bet 
jos mums yra itin įsidė
mėtinos ir tęsiamos to
liau.

Štai S-gos pirminin
kas Teodoras Blinstru- 
bas savo žodyje seime 
pabrėžė, kad S-gos val
dybai labai rūpėjo Dir
vos reikalai — jos eko
nominis pagrindas ir jos 
dvasinis veidas. Savai
me suprantama, kad 
šis rūpestis nesibaigia 
su senaisiais metais ir 
jis liečia ne tik Sąjungos 
valdybą, bet ir visus tau
tinės minties žmones, 
nes, anot S-gos pirminin
ko, visi gerai žinome ir 
suprantame, kad Sąjun
gos gyvenimas be savo 
laikraščio iš karto su
nyktų iki minimumo.

Be to, pirm. T. Blins- 
trubas kalbėjo: "Atrodė, 
kad kai kurios rankos 
dirbo, kad mus, tautinin
kus tarpusavy sukiršin
tų. Buvo skleidžiami pra
simanymai ir iškraipyti

su linkėjimais šiais me
tais dar nuoširdžiau 
dirbti.

K.S. Karpius visą sa
vo gyvenimą įvairiais bū
dais dirbęs tautinės idė
jos skleidimui bei stipri
nimui sukaktuviniam nu
mery aprašo S-gos stei
gimąsi ir jo pirmuosius 
žingsnius veikloje, ku
riuose matome steigėjų 
ir jų idealistinės veiklos 
nenykstantį pavyzdį 
mums visiems.

įdomių minčių patei
kia Korp! Neo-Lithuania 
Filisterių S-gos pirm. 
Antanas Diržys, buvę pir
mininkai V. Abraitis, J. 
Jurkūnas ir eilė kitų.

ALTS-gos veikla vi
sais laikais tampriai ri 
šasi su Dirva, kurios lei
dėja yra Vilties draugi
ja, kuriai jau trečią ka
denciją vadovauja Alek
sas Laikūnas, seime iš
ryškinęs dr-jos rūpes
čius ir paskirtį, pažymė
damas, kad "mes sten
giamės kuoglaudžiausiai 
bendradarbiauti su natū
raliuoju Dirvos užnuga
riu — išeivijos lietuvių 
tautine srove ir pagrin
diniu jos reprezentantu 
Amerikos Lietuvių Tau
tine Sąjunga, lygia dali
mi brangindami ir stip
rindami nuoširdžius ry
šius ir su visomis kito
mis tautinėmis organiza-

KOVOS KELIU Į LAISVĘ (8) STASYS ŽYMANTAS

LIETUVIO KULTŪRININKO 
LAISVĖS KOVA

"We are now go- 
ing into a new year 
and a new decade...

There has not 
been a time since 
the early 1930-s 
when there was a 
greater need for re- 
flection on the na- 
tion’s problems and 
cool definition of 
challenges of the 
1970-s".

James Reston

Kokiu keliu ir kada 
lietuvių tauta galės nusi
kratyti atžaria ir įskau- 
džia sovietinių rusų oku
pacija ir atstatyti savo 
valstybinę nepriklauso
mybę?

Tai daugiau teorinių 
samprotavimų, negu 
praktinių politinių gali
mybių svarstymo klau
simas.

Sukilimu iš vidaus, 
Jungtinių Tautų rezoliu
cijos ar spaudimo išda
voje, išlaisvinimo iš Va
karų, sovietų ir JAV kon
flikto (pav. įtampos Vid. 
Rytuose pasėkoje) ar so
vietų kinų karo išdavoje, 
kuris, kaip pranašauja 
Andrėj Amalrik, esąs 
neišvengiamas ir kilsiąs 
tarp 1975-80 metų, tai
kios evoliucijos ir refor
mų keliu ar sąmyšiui ir 
revoliucijai Rusijoje ki
lus — kuri tų galimybių 
reali, kuri įsivaizduoja
ma — galėtų sudaryti 
įdomių diskusijų ir 
svarstymų objektą.

Tarptautinių santykių 
raida niekad nelieka sta
tinė, ji nuolatos keičia
si, o jai besikeičiant at
siranda nauja padėtis ir 
atsiveria naujos galimy
bės. Galima sampro
tauti, kad 1956 m. Veng
rijai sukilus visa Rytų

komentarai. Man buvo 
aišku: siekta mus sukrės
ti, kad subyrėtume. Ir 
tai suprantama. Iki šiol 
tautininkai sudarė ir su
daro vieną stipriausių ir 
vieningiausių junginių.

Dirvos veidas, anks
čiau mano paminėtas dva
sinis veidas, liko aiškus 
ir savitas kiekvienam 
tautininkui. Jis pasida-

cijom.s, jų čia paskirai 
nebevardijant".

Tai visa eilė nebaigtų 
praeitais metais įgyven
dinti mūsų planų, kurių 
vykdymas nesibaigs nei 
šiais 1970 metais, nei su
mūsų generacija. Tai

rė artimas visiems tau
tinės srovės nariams. 
Sąjungos pagrindinė ba
zė buvo ir liko lietuvių 
bendri ir svarbiausi 
rūpesčiai: sava valsty
bė, tautinė stiprybė ir są 
moninga lietuviška as
menybė", — užakcenta
vo S-gos pirmininkas.

Taip pat jis paminėjo 
eilę S-gos darbų bendri
nėse organizacijose ir 
visa tai tęsiama toliau

Vilties dr-jos ir ALT 
S-gos dabartinių vado
vybių užsimojimai, kurie 
pradedant naujuosius me
tus mums įsidėmėtini, 
kad, anot S-gos pirminin
ko, ALTS-ga tai mes pa
tys. Kokie mes būsime, 
tokia bus ir mūsų Sąjun
ga. Jos valdyba norės pa
justi visų narių dvasią ir 
ją atstovauti. Valdyba 
liks mūsų visų tarny
boje. Tautinė mintis, ku- 
ria mes metų metais gy
vename, tebūna mums 
nuolatine rodykle, nelei
džiančia iškrypti iš tik-

rojo tautinio kelio. Te
stiprina ji mus visus 
esančius tėvynėje ir iš
eivijoje, dirbti, siekti ir 
idealistiškai aukotis, 
kad nauja šviesa sužibė
tų mūsų tautos garbė, o 
Lietuva atgautų laisvę ir 
valstybinę nepriklauso
mybę, — kalbėjo S-gos 
pirm. T. Blinstrubas.

Tai ALTS-gos per 20 
metų vykdomi siekiai, 
kurie įpareigoja mus ir 
toliau juos tęsti, o pra
dedant naujuosius metus 
kartu su S-gos vadovybe 
T. Blinstrubu, V. Mažei
ka, C. Modestavičium, 
K. Pocium ir M. Šimkum 
pasiryžkim dar nuošir
džiau viens kitam talkin
ti siekiant bendrų idea- 
lų- E. Cekienė

Europa galėjo nesulai
komai suliepsnoti, jei 
lenkai būtų pasekę veng 
rų pavyzdžiu. Tačiau 
kaip tik tuo metu kada 
lenkų sukilimas pirmą 
kartą Lenkijos istorijoj 
galėjo, atrodo, atnešti 
laimėjimą, juos nuo to su
kilimo sulaikė Lenkijos 
primas kardinolas Wys- 
zynski.

Šiandien patys lenkai 
mano, jog dabartinė pa
dėtis Rytų Europoje ga
linti pasikeisti tik išda
voje įvykių pačioje Ru
sijoje, o tai neišvengia
mai gali būti ilgo laiko 
procesas. Mikalojaus I- 
jo ir Brežnevo režimas 
skiria virš 100 metų lai
ko tarpas, tačiau ir po 
šimto metų vieno ir ki
to režimo valdymo meto
dai iš esmės ne daug 
kuo tesiskiria.

Lietuviai betgi tvirtai 
tiki, kad anksčiau ar vė
liau lietuvių tauta atsta
tys savo valstybinę ne
priklausomybę. Kaip nu
rodo min. S. Lozoraitis 
savo straipsnyje "Lithu- 
ania 700 years", nepri
klausomybė yra tas ele
mentarinis tautos troški
mas , kuris atitinka nūdie
niam tautų apsisprendi
mo principui ir kuris ta
po neįveikiama jėga, ku
rios net Sovietų Sąjunga 
negali nugalėti ir yra pri
versta su juo skaitytis.

"Nes nėra tos galimy
bės", kaip rašė Vaižgan
tas savo Pragiedruliuo
se, "kuri stabdytų tau
tą, pradėjusią ką mylė
ti ir ko trokšti".

Antra vertus, atomi
nių ginklų amžiuje, kurių 
panaudojimas graso su
naikinimu visai žmoni
jai, ji neturi kito pasi
rinkimo, kaip pašalinti 
jėgą iš tarptautinių san
tykių ir tarptautiniams 
ginčams spręsti naudoti 
teisę ir teisingumą. Jė
gos silpnėjimas kaip fak
toriaus, min. S. Lozorai
čio manymu, stiprins tei
sės galią ir ves prie de
mokratinės tarptautinės 
santvarkos įkūrimo, ku
ri negalės išskirti sovie
tų pavergtų tautų išlais
vinimo.

Tačiau jei lietuvių ti
kėjimas Lietuvos laisve 
ir jos ateitimi tebėra 
tvirtas, jie gerai n įma
no, kad kelias į tą lais
vę gali būti labai ilgas.

O tai neišvengiamai 
stato reikalavimą dr. K. 
Karvelio žodžiais ta
riant, nuolat ieškoti nau
jo laisvinimo turinio ir 
naujų laisvinimo veik
los formų. Žengiame į 
naują dešimtmetį. Ir

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLAISTO 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.

1940-45 m. sprendimai 
mažai betinka 1970 metų 
problemoms spręsti. 
Tai liečia tiek Lietuvos 
laisvinimo turinį, tiek 
jos laisvinimo veiklos 
metodus, formas ir orga
nizacinę sąrangą. Lie
tuvių išeivių nūdienei po
litinei veiklai vertinti 
taip pat galėtų tikti toji 
pastaba, kurią savo me
tu padarė prezidentas J. 
F. Kennedy nurodęs,kad 
didžiausias nūdienės 
Amerikos politikos sun
kumas yra tas, kad ame
rikiečiai per dažnai kal
ba šūkiais ir simboliais 
ir kovoja senus mūšius.

***
Tautos gyvybingumas 

pasireiškia visų pirma 
jos kultūrine kūryba. Ne 
kitaip yra ir išeivijoje. 
Politinės išeivijos stip
rumas ir jos veiksmingu
mas priklauso visų pir
ma nuo jos kūrybinės ga
lios ir kultūrinio pajėgu
mo.

Kada okupantas skel
bia Lietuvos kultūrinin
kams, kad "komunistinis 
partiškumas, liaudišku
mas, lenininis nesutaiko- 
mumas su bet kokiais 
buržuaziniais pasireiški
mais buvo, yra ir bus pa
grindiniai kultūrinės sta
tybos ir meninės kūry
bos principai", kai Mask
va reikalauja iš paverg
tos Lietuvos kultūrinin
kų "visa savo kūryba iš
tiki mai tarnauti parti j ai, 
auklėti Lietuvos žmo
nes ištikimybės komuniz
mo idėjoms dvasioje ir ne
sutaikomai kovoti prieš 
imperializmą ir buržu
azinės ideologijos dva
sią" — ji pati akivaiz
džiai patvirtina, kad ko
va dėl Lietuvos laisvės 
vyksta ne vien politinė
je, bet ir kultūrinėje sri
tyje, ne vien dėl lietuvių 
tautos politinės laisvės, 
bet ir dėl lietuvio kul
tūrinės laisvės ir jo tei 
sės nevaržomai kurti tau
tines kultūrines verty, 
bes tam, kad ir Lietu
va, kaip kartą rašė jos 
pogrindis savo spaudo
je, galėtų "įnešti šį bei 
tą į žmonijos kultūros 
rūmą".

Todėl lietuvių išeivių 
kultūrinė kūryba ir veik
la sudaro neatskiriamą 
dalį visos lietuvių tautos 
vedamos kovos dėl lais
vės. Lietuviai išeiviai 
kultūrininkai ir moksli
ninkai kuria ne sau ir ne 
išeivijai, bet savo tautai 
ir visai žmonijai. Ne
varžomai kurdami Vaka
ruose ir pratęsdami lais
vajame pasaulyje lietu
vių tautos kultūros vaka. 
rietiškumo tradicijas lie
tuviai išeiviai kultūrinin
kai tautinę lietuvių kultū
rą suriša su Vakarų dva
siniu ir kultūriniu pa
sauliu. Lietuvių kovoje 
dėl savo tautos dvasinės 
gyvybės ir jos kūrybinės 
laisvės lietuvis išeivis 
kultūrininkas suvaidino 
ne mažesnį, o nekartą di
desnį vaidmenįuž politi
ką ir diplomatą. Laisva
jame pasaulyje išleistas 
lietuvio išeivio literatū
ros kūrinys ar mokslo 
veikalas yra ne vien, anot 
dr. J. Girniaus, išlie
kanti vertybė ateičiai,

bet veiksmingas ginklas 
nūdienėje kasdienėje tau
tos kovoje dėl laisvės, 
svaresnis ir patvares
nis už nevieną politinį 
memorandumą. Todėl 
lietuvių išeivių kultūri
nės veiklos planavimas, 
organizavimas ir rėmi
mas turėtų išeiti iš vie
no ir to paties vyriausio 
ir visam laisvinimo dar
bui vadovaujančio cent
ro. ***

Tautos laisvės kovą ko
vodami lietuviai kultūri
ninkai ir mokslininkai iš
eivijoj davė tautai Lie
tuvių enciklopediją. Tą 
pačią laisvės kovą kovo
dami lietuviai išeiviai 
poetai ir rašytojai re
daguoja laisvos lietuvių 
spaudos laikraščius, 
dienraščius, savaitraš
čius, mėnraščius ir 
metraščius, kurie for
muodami lietuvių viešą 
opiniją ir nustatydami jų 
politinę kovos liniją at
lieka išeivijoje tą vaid
menį ir uždavinį, kurį 
Lietuvoje vykdė pogrin
džio kovos sambūriai 
ir rezistencinės organi
zacijos.

Tų laikraščių redak
toriai, poetai ir rašyto
jai B. Brazdžionis, K. 
Bradūnas, dr. J. Gir
nius, H. Nagys, A. Ba
ronas, A. Vaičiulaitis, 
K. Barėnas, F. Nevera- 
vičius yra tokie pat Tė
vynėje širdį palikę lais
vės kovotojai,kokiu ano
je didžioje lietuvių lenkų 
išeivijoje buvo poetas 
Adomas Mickevičius.

Tokiais pat vienukinę 
laisvės kovą kovojan
čiais kovotojais yra dai
lininkas prof. V.A. Jony, 
nas, sukūręs Lietuvai lie
tuviu kankinių koplyčią 
Romoje, ar prof. V.S. 
Vardys, sugebėjęs Fo- 
reign Affairs žurnale pri
minti Pabaltijo kraštų 
laisvės klausimą ir 
amerikiečių mokslo žur
nale Slavic Review iš
kėlęs Lietuvos ginkluoto 
pasipriešinimo tragedi
ją ar prof. R. Šilbajo
ris, Ohio universitete 
rengiąs konferenciją 
Pabaltijo tautų literatū
ros klausimais, ar prof. 
M. Gimbutienė, Pietų Ka
lifornijos universitete 
surengusi lietuvių etno
grafijos parodą, ar dr. 
V. A, Dambrava,kuris is
panų ir portugalų kalbo
mis per Amerikos Bal
są visoje Pietų Ameri
koje pagarsino Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę spe
cialiai sukurtame groži
niame radijo kūriny.

Tai vos keli atsitikti
niai prisiminti vardai iš 
gausaus būrio žymių lie- 

(Nukelta į 5 psl.)

REIKALAUKITE
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Kaina 6 doleriai.
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Lietuvos kariuomenės karininkai, baigę pirmaisiais nepriklausomybės metais Kauno karo mokyklą.

PRIEŠ 50 METU KAUNE BUVO (STEIGTA
KARO MOKYKLA č- '■

Kunigaikščių Lietuvo
je karo mokslo pradžia 
— karo mokykla buvo jų 
pilys ir ginamosios gy
venvietės. Jau nuo pat 
jaunų dienų lietuviukas 
buvo pratinamas ir mo
komas naudoti ginklą ir 
jam skiepijama laisvo, 
save ginti mokančio, 
žmogaus mintis ryžtas. 
Šis mokslas buvo parem 
tas gyva ir prieinama, 
dėl daugybės vykusių ko 
vų, praktika. Iš istori
jos žinome, kad berniu
kai — 9 metų Vytautas 
ir 13 metų Jogaila su 
tėvu Kęstučiu dalyvauda
vo žygiuose prieš kry
žiuočius ar su dėde Al
girdu jodavo į tolimąją 
Maskvą.

Po unijos, lenkus ap
ėmęs tautinis apsnūdi
mas ir išglebimas pradė
jo skverbtis ir Lietu
von. Karo mokslas tapo 
apleistas ir atskiri lai
mėti mūšiai, kad ir gar
bingi, nepajėgė sustab
dyti bendro atsilikimo 
ir silpnėjimo karo moks
lo pažangoje. Susipratę 
lietuvių ir lenkų bajo
rai jautė reikalą turėti 
vakaruose jau veiku
sias karo mokyklas ir jų 
spaudžiamas bendras 

abiejų valstybių valdo
vas Vladislovas Vaza 
1662 m. Pacta Conventa 
aktu buvo pažadėjęs to
kią įsteigti. Dar anks
čiau — 1624 m. — karų 
su švedais laikais šį 
svarbų reikalą kėlė Lie
tuvos did. etmonas Kris
tupas Radvila.

Jaunimo kariniu paren
gimu rūpinosi ir valdęs 
Lietuvą-Lenki j a 5 metus 
Stanislovas Lesčinskis, 
bet tik vėliau, jau tapęs 
Lotoringijos kunigaikš
čiu įsteigė ten 1737 m. 
Riterių Mokyklą ir po 
keletos metų išleido 
"Riterio Katekizmą", ku
ris vėliau buvo pagrin
diniu moraliniu kodu ir 
Lietuvoje bei Lenkijoje 
veikusioms kadetų — 
karo mokykloms.

Tik 1715 m. Stanislo
vas Poniatovskis įkūrė 
Kadetų Korpą Varšu
voje, kuris buvo skiria
mas ir Lietuvos jauni
mui ir 1/8 lėšų jam iš
laikyti buvo skiriama iš 
Lietuvos valstybinio iž
do. Šioje mokykloje, ku 
ria per keliasdešimt me 
tų turėjo naudotis ir lie
tuviškas jaunimas, be ka
riškų mokslų, buvo išei
namas platus bendrasis

DIRVA

išsilavinimas. Remian
tis labai demokratiškais 
ir tauriais šiai mokyk
lai pritaikinto "Riterio 
Katekizmo" principais, 
buvo auklėjamas susipra 
tęs ir tėvynę mylįs kari
ninkas. Šią mokyklą bai
gę, vėliau joje buvo lek
toriais ir šviesios at
minties mūsų generolai 
Tadas Kosciuška ir Jokū 
bas Jasinskis.

Lietuviai dar ilgai ne
sulaukė savos karo mo
kyklos, nors primygtinai 
jos norėjo ir reikalavo. 
Padalinimai pradėjo plė
šyti sukurtą plačią ir 
laisvą valstybę ir gra
sinti pačiai tautai. Kari
nio mokslo spraga buvo 
stengiamasi užpildyti pa
vienių asmenų jų pačių 

pastangomis. Pavyz
džiui Nesvyžiuje Radvi
los turėjo Karo Mokyklą 
savos kariuomenės kari
ninkams parengti. Dide
lis reformatorius, kad ir 
ne lietuvis, Antanas Ty- 
zenhauzenas nedidelę ka 
dėtų mokyklą buvo įstei
gęs Gardine. Povilas 
Bžostovskis buvo pui
kiai suorganizavęs karo 
mokyklą savo Pavlovo 
dvare prie Merkinės. 
Tam reikalui statyti 

pastatai buvo išlikę li
gi mūsų laikų.

Tik 1789 metais Lie
tuva susilaukė savo 
valstybinės karo mokyk
los — tais metais prie 
Vilniuje veikusios Aka
demijos, buvo įsteigtas 
Lietuvos Kadetų Korpas. 
Moraliniu kodu jam bu
vo priimtas minėtas "Ri
terio Katekizmas" o mo
koma buvo Varšuvos Kor 
po ir Berlyno Karo Aka
demijos pavyzdžiu. Su 
apgailestavimu tenka pri- 
pažinti, kad platesnių 
žinių apie šios lietviš- 
kos karo mokyklos veiki 
mą ir jos likimą neturi
me. Tenka spėlioti, kad 
už 4-rių metų įvyku
sio 2-jo padalinimo ir 
po jo ėjusios rusų okupa 
ei jos, ši mokykla jau 
mums iš patirties žino
mu pavyzdžiu buvo likvi
duota.

Vos prasidėjus lais
vės karams ir savano
riams gausiai atsilie
pus į šaukimą ginti tė
vynę buvo pajusta dide
lis vadų ar sugebančių 
trūkumas. Todėl neuž
ilgo po Kariuomenės 
įstatymo 1919 m. sausio 
mėn. 25 d. buvo įsteig
ta ir Lietuvos Karo Mo
kykla. Pirmuoju ir tre
čiuoju L.K. mokyklos vir 
šininku buvo gen. Galvy- 
dis-Bykauskas. K.M. bu
vo įsteigta Kaune. 1920 
m. esant mokyklos vir
šininku pulk. Pr. Tvaro- 
nui, ji buvo perkelta į 
Vilnių. Lenkams okupa
vus Vilnių, mokykla pa
sitraukė atgal į Kauną. 
1923 m. K.M. iš Kauno 
buvo iškelta į A. Pane
munę. Vykstant kovoms 
ir esant gyvam reikalui, 
pirmosios laidos praei
davo sutrumpintą teore
tinį kursą, o praktiką at
liko fronto linijose ir kie 
tose kovose. Pasibaigus 
karams K.M. galėjo pra 
dėti normalų ir patovų 
darbą. Buvo įvestas 2 
metų kursas ir ligi 1926 
m. jąp buvo parengtos ir 
išleistos 8 karininkų — 
j. leitenantų laidos. 1927 
m. buvo įvesta aspiran
tų — atsargos karininkų 
tarnyba. 1929 m. mokyk
la gavo naują pavadini
mą — Pirmojo Lietuvos 
Prezidento Antano Sme
tonos Karo Mokykla. Ka
ro mokslui ir technikai

vis darantis sudėtinges
niems, nuo 1936 m. įve
damas 3 m. kursas kad
ro kariūnams; aspiran
tams prailginamas ligi 
pusantrų metų. Be jau 
paminėtų dviejų pirmų
jų mokyklos viršininkų, 
karo mokyklai dar yra 
vadovavę pulk. P. Jur
gaitis, pulk. Pr. Kaunas, 
gen. J. Jackus, gen. J. 
Černius, gen. K. Mus
teikis, gen. K. Skučas ir

GEROS NAUJIENOS 
AUTOMOBILIŲ 

pirkėjams 
savo giminėms Lietuvoje ir USSR. 

I t I• • •
Mes kaip tik gavome labai mažą kiekį naujausio 

modelio
ZAPOROZEC ZAZ 966 

(43 arklio jėgų)
KAINA $1850.00

Užsakymus priima tik iki vasario 28 d. 
Kas pirmas ateina — tas bus pirmas patarnaujamas. 

Skubėkite su savo užsakymu. — Pristatymas 
garantuotas.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH 

NEW YORK, N. Y. 10003 
Tel.: 212 — 228-9547

arba j prie jo prisijungusias firmas: 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 WaJnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: 215 — WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 St., New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 — CI 5-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 

AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel.: 212 — 581-6590 — 581-7729

1970 m. sausio 23 d.

gen. J. Juodišius. Iš vi
so L.K. mokykla ligi 1940 
m. išleido 21 kadro ir 15 
aspirantų laidų. 1940 m. 
jau bolševikų patvarky
mu mokykla buvo iškelta 
į Vilnių ir pavadinta Vil
niaus pėstininkų mokyk
la. 1941 m. prasidėjus 
bolševikų-nacių tarpusa
vio karui, ta mokykla bu 
vo išblaškyta.

(M.P.)

JURGIS GLIAUDĄ

ŠALIA MILŽINŲ
Dirvos konkurse premijuota novelė

(4)

Kada kunigas Petravičia sutiko apygardoje Kip
rijoną, pamojo jam ranka, kad preitų.

— Matai, vaike, pasakė kunigas Petravičia, 
prieš nešdamas merginai verpstę, turėjai jos atsi
klausti; ar esi įgaliotas verpstę atnešti? Žinotu
mei, kaip jinai pasielgs su dovanota verpste.

— Paklausti lengva, kunigėli, pasakė dailidė. 
Bet ir jai ant greito atsakyti lengva. Burbtels tau 
mergaitiškai iš skubumo Ne! ir ką tada bedarysi? 
O dabar pagalvoja. Aš gi palauksiu. Man jos rei
kia ir tiek.

•— Kada aš tuokiau, pasakė kunigas Petravi
čia, tėvai tuokti sutardavo. Jauni per kvaili rim
tam reikalui. O kai jau tėvai sutarė, tai ir verps
tę nešk. Nebuvo tokio pablūdimo, kaip dabar. Vys
kupas knygelėse rašo prieš blūdą, o tu čia ir pa- 
blūdijai.

— Bene aš blūdiju, kunigėli, aš tik žmonos no
riu.

— Jeigu žmonos nori, vaike, turi pas jos tė
vus nueiti. Dovanų nunešti. Trobą tėvams išdailin
ti, nes gi dailidė esi. Podraug ten ir atsiklausti, ar 
jie atiduos tau Marelę?

— Aš bažnyčion du syk per dieną einu ir po
teriauju, pasakė dailidė, kad tik Marelė ant verps

tės kraigo prisėstų.
— Žinok, vaike, pasakė kunigas Petravičia, Die

vo su išdailinta verpste neapsuksi. Dievas tau ne 
merga. Jis tave kiaurai pramato.

— Aure, išmes tavo verpstę pro duris, piktai 
pasakė Magdutė, sutikusi dailidę. Per jauna dar 
mergina ir ne tau skirta. Jinai ant lininių stal
dengčių gražius fajansus dėlios, aukštose svetai
nėse gyvens. Pasiimk atgal savo verpstę, ir tiek.

— Ar šitaip mano Marelė bylojo? sustiro dai
lidė.

— O nuo kada ji tavo? suriko Magdutė. Blaivas 
girtai sapnuoji. Gal byloja, gal galvoja. Neduok Die
ve, kad apie tai Vyskupėlis patirtų.

***
Kitą rytą, vyskupui vis nepargrįžtant, Daukan

tas lankėsi pas kunigus karšinčius. Ir čia verpstės 
kalbų buvo užtektinai.

— Padėjo dailidė verpstę prie merginos, it 
vaiką, kalbėjo pusaklis kunigas Vilčinskis. O gal 
gi mergina buvo jau ant kito verpstės prisėdusi? 
Pats dailidė padėjo, pats galės ir atsiimti. O gal 
ta mergina į tretininkes taikosi? o gal nori šalia 
bažnyčios sielą ganyti?

— Konfratre mielas, pasakė kunigas Petra
vičia. Kai jauna, tai jau apie sielą galvos nesuka. 
Kožna merga nori ištekėti. Gal ji dabar jau bijo, 
kad dailidė pats tos verpstės neatsiimtų.

— Tai jam man dies irae ir tiek, supyko 
kunigas Vilčinskis. Žmogus ne katė, kad tik kačių- 
kus vestų. Mergina turi protą, kad verpstės neima. 
Vienai reikia tekėti, o kitai nėra reikalo. Magdutė, 
matai netekėjusi, ar ne poniška? Kaip vaitas savo 
valsčiuje.

— Tu, konfratre, jau perkaršęs, pasakė kuni
gas Petravičia. Bene mums, kunigams, čia dėlmer. 
gos verpstės pro votis?

Bet kunigas Vilčinskis nemėgo nusileisti.
— Nori žmogus gyventi, mokėk ir padūmę, jis 

dėstė savo nuomonę. Skaistybė tau jau pusė ro
jaus. Gyvena kunigai bei vienuoliai skaistybėje. Gy
vena ir zokonikės skaistybėje. Kas čia mergai de
ga? Jai ne verpstė, jai rykščių reikia. Iš dyko bu
vimo prasimano blūdus. Aure, ponas Simonas, ne 
dvasiška persona, o neprasimanė savo gyvenime 
visokių išnaršų. Jeigu tokių prasimanytų, mums 
knygelių neprirašytų, snarglius lopšinėtų ir su pa
čia peštųsi. Ar netaip yra, pone Simonai?

Atidžiai sekęs tą pikantišką disputą, lygpastū- 
mėtas, Daukantas išsmuko iš stebėtojo rolės. Jo 
sausios ir siauros lūpos gailiai, lyg atsiprašančiai 
krūptelėjo. Jo ašarojančiose akyse atsispindėjo pas
tanga atsikratyti tuo primestu klausimu.

Valandėlei nubėgus, jis atsikvošėjo, lyg suga
vęs medžiagą atsverti šį, jam visą gyvenimą at
šiaurų klausimą.

— Matai, jis pasakė, kunigams įsidėmėjus į jo 
balsą, vokiškas rašytojas Goethe paskelbė, tai aš 
dar Karaliaučiuje per vokiškus kameradus patyriau, 
kad dvi lyti kaip viena srovė. Taip gamta surėdė. 
Davė dailidė mergai verpstę, tai lyg eiliuotą ma
drigalą. Ir abu du laimingu. O žmogus laimingas 
ir tuokart kada kitos lyties vietoje turi vaizduotę. 
Lyg žemė ir miškas. Kai sutampa, abu laimingu. 
Ir žmogus ir vaizduotė, kai abu sutampa, ir lai
mingu.

(Bus daugiau)
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Savo straipsniu, Meilė 
Žodžiui — Tautos Gyvy
bė, nemanau patiekti 
kalbotyros klausimų ar
ba uždavinių. Žodžio ir 
kalbos atžvilgiu turi ki
tą tikslą.

Visų pirma — kas yra 
žodis? Bene seniausias 
aptarimas skamba taip: 
"Kada kalbu — sakau 
apie save". Norint kal
bėti apie save reikia 
daug žodžių mokėti, ži
noti. Gyvenimo aplinky
bėms besikeičiant žo
džių skaičius turi didė
ti, reikia žadinti žodžių 
pajautimą. Kalba, tar
tum veidrodis, kuriame 
atsispindi mūsų nuotai
kos; kalba tartum spal
vingas paveikslas vaiz
duojąs samprotavimą, 
jausmus; kalba, tartum 
aidas, nuolat kartojąs 
mūsų džiaugsmą, skun
dus, mūsų laimėjimus ir 
nepasisekimus.

"Kalbu apie save". Sa
ve neatstoja vien indivi
dą, bet kartu jo priklau
somumą grupei, kaip šei
ma, organizacija, tauta 
ir tt. Kalbos galia žmo
guje neįkainuojamas tur
tas pasaulyje. Tik prisi
minkime pav. savo pir
mąsias dienas mokyklo
je. Jeigu sugebėjome 
sklandžiai atsakyti — 
lengva buvo įsijungti į 
tą naują aplinką. Žodžių 
pagalba geriau negu ki
ta kuria priemone, mes 
sugebame išsireikšti 
kas esame, ko norime 
ir tt.

Taigi žmonių bendra
vime žodžio reikšmė ne 
paprasta. Žodis, tartum 
galingas valdovas žemė
je, tvarko žmonių santy
kius. Širdingas žodis 
žmones suartina, piktas 
— išskiria; gražus žo
dis žavi, gilus verčia su 
simąstyti. Gimtąja kal
ba išgirstas žodis apjun
gia žmonių minias ir to
li nuo savo krašto gyve
nančias. Sveikins josvie 
na kitą, tartum lietų po

KOVOS KELIU 
Į LAISVI...

(Atkelta iš 3 psl.) 
tuvių kultūrininkų ir 
mokslininkų, kurie tą pa
čią lietuvių laisvės kovą 
kovoja, Lietuvos nepri
klausomybės bylą gyva 
išlaiko ir Lietuvos var
dą pasaulyje kelia ir gar
sina jiems prieinamu 
ir neretai paveikesniu 
būdu ir priemonėmis.

Į tuos lietuvius išei
vius kultūrininkus oku
pantas šiandien daugiau 
dėmesio kreipia, negu į 
lietuvius politikus, ir sa. 
vo subversyviam tikslui 
juos savaip matuoja, ver
tina ir rūšiuoja. Maskva 
gerai žino, kad kokiu 
nors būdu pavykus pa
laužti, demoralizuoti ir 
iš laisvės kovos išjung
ti kultūrinę lietuvių išei
viją, tuo pačiu būtų pa
laužtas politinės išeivi
jos pajėgumas ir suduo
tas sunkus smūgis visai 
jos vedamai laisvės ko
vai.

(Kitame nr. "Neatsa
kytas klausimas").

MEILĖ ŽODŽIUI -
TAUTOS GYVYBĖ

Dr. Marija Žilinskienė

ilgos sausros. Gyvas lie
tuviškas žodis palaikys 
tautinę gyvybę, neleis už 
gęsti tautinei sąmonei, 
kels tautinį susipratimą.

Jeigu žodis yra valdo
vas jam reikalingi paval
diniai, kurie jį pažinę, 
supratę jo valdymo dva
sią ir reikšmę, jį gerb
tų ir mylėtų. Mes lietu
viai esame lietuviško žo
džio pavaldiniai. Taigi 
privalome jį pažinti, su
prasti jo reikšmę, jį 
gerbti, mylėti ir jam pa 
klusti. Tik jis vienas ga
li mus apjungti išblašky
tus po visą pasaulį, tuo 
išlaikydamas tautinę gy
vybę, kaip jis sugebėjo 
tai atlikti mūsų praeity
je.

Tėvų žemei tarnauti 
reikia kantriai,pasišven
tusiai. "Nuopelnas tėvy
nei tartum grūdas. Jei
gu jį ilgai rankoje nešio
si tik rodydamas koks 
jis didelis, grūdas iš
džius. Bet jeigu grūdą iš 
laikysi varpoje, jis duos 
šimtąjį grūdą." (Ad. Mic
kevičius)

Neužtenka vien pasy
viai tikėti. Pasyvumas iš 
ugdo stagnaciją, sustin
gimą, o tas lygu mirčiai. 
Privalome tėvynės pra
eitį pažinti, ją tinkamai 
vertinti, pagarbiai atsto 
vauti. Privalome supras 
ti dabarties dvasią, ir 
kurti ateitį atsižvelgiant 
į praeitį.

Jeigu žodis yra valdo
vas , tai be pavaldinių jis 
dar turi turėti kūrėjų vai
dilų.

Kūrėjas savo tėvynės 
ir paveldėtų tradicijų gai - 
vinamas, krašto perse
kiojimo metu arba ištrė
mime kyla į kūrybines 
aukštumas. Savo kūry
bos polėkiais ir idėjo
mis jis veda bendro li
kimo draugus prie relia 
tyvių ir amžinųjų tiesų.

Nauji laikai kūrėją pra
turtina naujomis idėjo
mis. Savo kūriniais jis 
atgaivina žmogaus vei
dą, tuo formuodamas 
naują žmogų, naujai atei
čiai.

Persekiojamojo, iš
tremtojo kūrėjo mintys 
glaudžiasi prie tautos 
rūpesčių. Ateitis nepa
liks kurčia šiam sun
kiam laikotarpiui. Tikė
kimės, kad šių dienų rū
pesčių laikai, šįpriešta- 
ravimuose paskendusi 
dabartis išugdys kūrė
jus, dvasios galiūnus, lie
tuvių tautos kelrodžius. 
Savo kūryba jie mums 
atstos gimtąjį kraštą.

Bet kas bus to "Kraš
to" gyventojai, pavaldi
niai? Kas tą kraštą val
dys, tvarkys?Kas kovos 
už to krašto gyvybės iš
laikymą?

Atsakymas čia pat: 
Ateities kartos.

Jeigu norime kad būsi- 
mosios mūsų kartos tęs
tų tautinį darbą, priva
lome jas tinkamai tam 
uždaviniui paruošti, su
pažindinti su gimtuoju 
kraštu. Bet tas kraštas 
liks svetimas, jeigu su
pažindinimas vyks ruti
niniu mokyklos metodu. 
(Pav. kaip dėstoma Ang
lijos istorija, arba Pran
cūzijos geografija). Tas 
pats likimas ištiks ir 

nio žmogaus, bet tauti
nės dvasios išraiška. 
Kalbos kilmė ir jos rai 
da, sutampa su tautos kil 
me ir jos raida. Kalbos 
savitumas gimsta tauto
je. Kalba tai stipriausias 
tauos ginklas, nuo kurio 
priklausys mūsų ateitis. 
Ta ateitis mūsų ranko
se. Pasaulis nepadės, 
jeigu patys sau nepadė
sime.

Lietuviškumo tęstinu
mas — šeimos rankose. 
Jeigu tas židinys užgęs, 
kartu užgęs ir kova dėl 
lietuvybės, dėl mūsų tau 
tos. Pagrindą lietuviš
kumui, pagrindą lietuvių 
kalbai vaikas turi gauti 
namuose. Taigi pradinė 
lietuviškoji mokykla yra 
namai. Ją išlaiko tėvų 
pasišventimas, ištver
mė, meilė ir pareiga 
gimtajam kraštui.

Ne tuščiomis ranko
mis tėvai pradės darbą. 
Mūsų krašto praeitis ir 
kalba tai turtas vertas 
pasididžiavimo. Ir kraš
tas ir jo kalba pasitarna
vo ne vien lietuvių taur 
tai, bet taip pat ir pa
sauliui.

Kalbos mokymas na
muose neturi būti pasy
vus. Neužtenka vien ra
ginti: "Kalbėkit lietu
viškai", arba bausti, jei
gu nekalba lietuviškai. 
Namų aplinkai nedaug 
žodžių tebereikia. Tai 
kasdieniai žodžiai, nuo
lat kartojami, vis tie pa 
tys. Šitoje aplinkoje nė
ra kūrybos. Be kūrybos 
kalba nyksta.

Kyla klausimas kur pa- 
sisemti žinių lietuvišku
mui ugdyti? Skaitant lie
tuvišką knygą.

Įsivaizduoju kaip dau
gelis nustebs tokiu atsa
kymu : tėvai ir mokyto
jai, rašytojai ir leidė
jai. Kas šiandieną tiki, 
kad knyga — draugas. 
Sutinku, kad radio ir te
levizija atitraukia nuo 
skaitymo. Beto pažiūra 
į skaitymą jau ir pradi
nėje mokykloje, pasikei
tė. Ribotu laiku mokinys 
privalo suvokti para
grafo arba straipsnio pa
grindinę mintį. Žodingu
mas antraeilis dalykas.

Bet vaikas mėgsta 
skaityti, jeigu jis tinka
mai paruoštas.

Mūsų vaikams, bent 
daugumai, sunku lietu
viškai skaityti: technika 
silpna, žodingumas men
kas. Dažnai pradinė skai
tomoji medžiaga vaikui 
nuobodi. Jai trūksta 
veiksmo.

Norint namuose tobu
linti lietuvių kalbą skai
tymo pagalba, neužtenka 
vaikui duoti knygą ir liep 
ti skaityti. Nedaug ką at
sieksime. Vaikas pavir
šutiniškai perbėgs pusla
pius ir tiek. Skaitymas 
turi būti prižiūrimas, tik
rinamas. Reiki a kad vai
kas balsiai skaitytų. Ta
da jis nepraleidinės ne
suprantamus žodžius. 
Bet jo tarimas bus kore
guojamas.

Pradėkime mūsų lietu
višką skaitymą namuose 
pokalbio forma: pasi- 
skirstant rolėmis atseit 
vaidinant. Vaikas geriau 
įsijaus į tą ką skaito, gy
viau reaguos, gyvens tuo 
ką skaito, atsimins išti
sus sakinius, tuo pratur
tins žodingumą, kuris 
apims įvairias sritis.

Kaip jau minėjau tau
tos savitumas priklauso 
dalinai nuo gamtos sąly
gų. Gyva gamtos galia, 
gyvas jos grožis veikia 
žmogų begaliniai. Kiek

gimtąją kalbą, ji liks sve
tima kalba. Beto pradinį 
mokslą vaikas gauna ne 
lietuvių kalba.

Jeigu vaiko lietuvių 
kalbos žodingumas men
kas, kalbos pajautimas 
silpnas ir tarimas grau
du klausyti ir jis įstoja 
į Lituanistinę Mokyklą 
arba lietuvišką organi
zaciją, aišku jis nusto
ja ūpo ir noro, jam gė
da prieš kitus ir tt.

Netiesa, kad vaikas ne 
nori reikštis kaip lietu
vis, kad jame nėra tau
tinio pasididžiavimo, tau
tinės ambicijos. Vaikai 
entuziastai, tik prieiki
me prie jų tinkamai, su
raski me tinkamą būdą 
juos sudominti.

Turėjau progos susi
durti su tais klausimais 
dirbant su lietuviais vai
kais nuo 8-14 metų 
amž. Neužmiršiu vieno 
vaiko paaiškinimą dėl jo 
menko žodingumo: "Aš 
tik moku, kaip namie", 
atseit vien siauroje na
mų aplinkoje. Kai kurių 
garsų vaikai nebeištar
davo, kaip au, ie, d, t,p. 
Aušt aušrelė vis skam
bėdavo "ast asrelė".Rie
dantis garsas R dažnai 
nustelbdavo mūsų kalbos 
kitus garsus, kad sunku 
buvo suprasti kuria kal
ba kalbama.

Mūsų tremties gyveni
mas maždaug stabiliza
vosi su savo laimėjimais 
ir neišvengiamais neigia
mais reiškiniais, kasdie
niniais rūpesčiais ir di
desnėmis problemomis. 
Kiekvienas mūsų vertina 
gyvenimą iš savo taško.

Pasaulis paskendęs 
daugybėje naujų proble
mų, kurios žmoniją įtrau
kė į dvidešimto amžiaus 
krizę. Jų tarpe žymią 
vietą užima nuolat dis
kutuojamas, daug neri
mo keliąs tarp laisvojo 
Vakarų ir pavergtojo Ry
tų pasaulio — tai tauti
nis klausimas. Atseit 
tautos idėja nėra miru
si. Gyvenimo ratas ne
sustoja. Laikas nepakei
čia sustingimo, net to
kiose sąvokose, kaip tau
ta, valstybė — arba tė
vynė.

Šiandieną mes spren
džiame klausimą ar esa
mose sąlygose išliksime 
ne vien pavieniais lietu
viais, bet tautiniu viene
tu, kuris mus išblašky
tus pajėgs apjungti. Šian
dieną mes turime tokių 
vienetų, bet ar pajėgs 
juos išlaikyti ateities 
kartos?

Negalime numatyti vi
sų staigmenų, kurios ska 
tins arba paneigs tauti
nę idėją. Taip pat nepa
mirškime, kad gyveni
mo reiškiniai, kaip tai
ka, idealai ir tt. nuolati
niame pavojuje. Nugalė
sime tuos pavojus, jei
gu būsim susibūrę. Kas 
mus gali geriausiai ap
jungti tremtyje? Kaip jau 
minėjau — kalba.

Tauta tai bendruome
nė, kurią jungia kalba. 
Kalba tai tautinės dva
sios išraiška. Kalba, tai 
palikimas paveldėtas am
žiais. Ką praeities kar
tos įdėjo, tas veikia ir 
toliau tam tikra krypti
mi. Kalba ne vien pavie

Gyvenančiam ne pas savus,
Gerus piliečius, tik kartais keistai tolimus, 
Kyla ilgesys girdėti švelnią gimtą kalbą 
Ir prisiminti tolimus tėvų namus.

Svetimoj šalyje augus ir subrendus, 
Tik atminties miglose reginčiam aną pasaulį, 
Širdis atbunka kai negalim atvirai gyventi, 
Kai varžo velniški dvilypiškumo pančiai.

Ir taip norėtųsi jiems išsamiai išaiškint 
Kas aš esu ir kas prabočiai mano buvo 
— Ir kokios kančios sekė mano genties buitį — 
Tačiau žinau, kad jie visi yra apkurtę.

Žinau gerai ką reiškia išsiskirti, 
Ir puikiai sugebu minioj pradingti.
Lengvai aš dėviu rūbus svetimuosius 
Ir šneku žodžius jų skaudžiuosius.

Esu aš vienas tarp dviejų pasaulių, 
Ir kyla abejonė manyje skaudi: 
Ar ateityje pranašautoje surasiu 
Savųjų tarpe tinkamą aš vietą sau?

Gi aš gerai žinau, ir pats esu patyręs 
Ką reiškia ilgi metai svetimos padangės;
Ji tampa įprasta, kaip kasdieniniai batai 
Ir ūmai girdžiu savo mintį svetima kalba.

Ir nėra tai joks sielos ištyžimas — 
Tik reiškinys mano kartos liūdnos dalies: 
Širdis manoji ta pati — geismai tie patys 
Tiktai buities absurdo vėtros sudrumsti.

Keista išgyventi visą gyvenimą krašte, 
Ir jaustis tik svečiu politikos arenoje, 
Kurion aš apsirikęs patekau, 
Kurioj nepasiruošęs tęsiu tėvų bylą.

Žinau, kad gyvenimas nelemtasis mano 
Bus skausmu ir sąmyšiu paženklintas. 
Žinau, kad nepabėgsiu nuo likimo savo, 
Kad ateitis man žada tik žaizdas naujas.

vienas medis pertiekia 
savitą nuotaiką, kiekvie
nas paukštis turi savo 
kalbą, kiekvienas gam
tos vaizdas — savo vei
dą. Tauta dainuoja sa
vo dainas, seka savo pa
sakas, Taigi kraštas ir 
tauta tolygios, giminin
gos sąvokos. Tautakuria 
kalbą kurioje atsispindi 
pats kraštas.

Bet neužtenka žodį tik 
suprasti. Žodįreikiapa- 
justi, jis turi mus savo
tiškai užburti.

Ar neužburia mus žo. 
dis kada klausome vaidi 
los rečitalio scenoje ar
ba oratoriaus kalbos? Ar 
neužburia vaiko vaizdin
gas gamtos aprašymas 
arba žaismingas eilėraš
tis? Vaikas, kuris dar ne 
moka skaityti mintinai 
išmokęs dainelę arba ei
lėraštį, kurie jam pati
ko ir kurių žodžius jis su 
prato, pasakys: "Aš dar 
tokių noriu", arba "kaip 
gražu".

Šiais posakiais vaikas 
išreiškė jog jis pajuto žo
džio dvasią.

Taigi tik kalba išlai
kys tautos dvasią, kuri 
bus gyva ir kūrybinga. 
Taip ruošiant jaunimą 
jis bus ta sėkla, iš ku
rios prinoks nauja piū- 
tis.

Neužmirš jaunuolis 
tos akimirkos, kada jis 
pajus esąs įpareigotas 
rūpintis tėvų žemės li
kimu. Jis taip pat su
pras, kad didžiausias 
tautos turtas tai kalba. 
Joje atsispindi tradici

jos, istorija, tikyba, gy
venimo pagrindai, tau
tos širdis ir siela.

Redakcijos pasta 
ba. Dirva artimoje 
ateityje pradės 
spausdinti dr. M. Ži 
linskienės paruoš
tą jauniesiems skai 
tytojams skaitymų 
kampelį.

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

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

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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MES TURIME PASLAPTĮ...
Ir mes negalim pasakyti! Bet krašte plačiai žinoma etiketė 
pasilieka visuose marškiniuose, mūsų visai naujame 
išeiginiu vyriškų marškinių su ilgomis rankovėmis 
pirkinyje

• Ilgy kampų apikaklės • Klasiškas kirpimas
• Užsisegą žemyn
• Pasirinkite reguliarius ar atverči’mus rankogailius
• Tamsios lygios spalvos • Dryžuoti
• Blizgą balti

Jei be priekaištų 
$5 iki $8

Čia yra paslaptis per daug gera pasilaikyti! Mums knieti 
pasakyti jums, kas yra žymusis gamintojas, bet mes ne
galime. Tačiau jūs atpažinsite žymią etiketę iš pamatymo 
ir jūs galite būti užtikrintas šių marškinių prityrusio siu-, 
vimo ir kokybe. Didžiulis pasirinkimas stilių, spalvų ir 
medžiagos. Vos pastebimas defektas nepakenkia nešioji
mui ir išvaizdai. Jūsų akis pasakys, kad yra geras pirki
nys, net jei ir galėsite tai atrasti. 14*Ą-17 grupėje. May’s 
Budget Store vyrų skyriuje visose 7 krautuvėse.

Šį sekmadienį, sausio 25 d., Chicagoje Jaunimo
Centre atidaroma L.J.S, Klaipėdos uosto mugė, preferred 
kurioje dalyvauja jūrų skautų ir skaučių daliniai.
Mugė atidaroma 12 vai. Chicagos lietuviai malo
niai kviečiami mugėn atsilankyti. Nuotraukoje Tra
kų vietininkijos jūrų skautės Rasa Šoliūnaitė, Biru
tė Laukaitytė ir Regina Umbrasaitė prie paruoštų 
mugei rankdarbių.

ĮSIJUNGĖ I LIETUVIŲ 
FONDĄ

Įvyksimos š. m. balandžio 
mėn. 5 d. Chicagoje Lietu
vių Fondo tradicinės vaka
rienės proga į LF narių ei
les įsijungė: Švėkšnos Gim
nazija su $1,860.00 įnašu) 
buv. mokytojų ir mokinių 
sudėtinis įnašas minint, 
gimnazijos 50 m. jubiliejų) ; 
Alytaus Gimnazija su $1,- 
225.C0 (buv. mokytojų ir 
mokinių sudėtinis įnašas, 
minint gimnazijos 50 m. ju
biliejų) ; Joniškiečiams, 
šaulių apskr., žuvusiems ir 
mirusiems dėl Lietuvos lais
vės, pagerbti Atmintinis 
įnašas $750.00 (išeivijoje, 
daugiausia gyv. JAV, joniš
kiečių sudėtinis įnašas). LF 
adresas: 6643 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 
6C629, tel. 778-2858.

• Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija nuošir
džiai dėkoja už aukas inva
lidams paremti, šiems Lie
tuvių Veteranų Sąjungos 
”Ramovė” skyriams: Los 
Angeles — 247 dol., New 

Yorko — 85 dol., Rocheste- 
rio, N. Y. — 40 dol., Oma
hos, Nebr. — 73 dol., Chi
cagos, III. — 44 dol.

• Kęstutis Biskis, slidinė
damas Chicagos apylinkėse, 
sulaužė koją ir paguldytas 
ligoninėn sveiksta.

• Lituanus žurnalo leidė- 
jai-fondacija šiuo metu yra 
išsiuntinėjusi apie 15 tūks
tančių laiškų, kviečiančių 
remti ir prenumeruotis šį 
anglų kalba lietuvišką žur
nalą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
6845 SO. HESTERN AVĖ.. CHICAGO. ILL.

I|,| vi 1 — 1'v M..

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

ENG1NEERING 
SUPERV1SOR

We are lookin® for a mechani- 
cal engineer to assume the re- 
sponsibility of design supervi- 
sor at our Jefferson, Ohio 
plant.

Jefferson is our electrical con- 
trols division and manufactures 
limit switches, control switches 
and solenoid for ūse in indus- 
trial applications.

ME or equivalent experience 
in the electrical in- 

dustry. Write or call Personnel 
Dept.

NATIONAL ACME
Division of Acme-Cleveland

Corp.

268-4200 Ext. 291
Cleveland, Ohio

An equal Opportunity Employer 
(4-6)

SHEET METAL HELPERS 
all shifts, steady work, overtime, 
all company paid benefits. 
NORTHERN BLOWER CO. 

6409 BARBERTON AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO

W. 65. I block South of Denison 
(3-9)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
IST CLASS SKILLED
Automatic Screvv 

Machine Setup Men 
Ve are seeking experienced setup 
men to work on Acme Gridley Multi- 
ple Spindle automatic screw ma- 
chines. This will involve tooling in a 
wide range of operations. Excellent 
hourly rate based on an incentive 
system plūs company paid fringe 
benefits.

APPLY

PARKER HANNIFIN 
CORP.

30240 Lakeland Blvd.
Wickliffe, Ohio 

. or call 943-5700 
An Equal Opportunity Eniployer 

(4-10)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 

IST CLASS SKILLED 

TOOL MAKERS
We need top-notch Tool Makers for 
2d shift. Mušt have at least 5 years 
experience in the trade. Excellent 
hourly rate. Paid fringe benefits, op
portunity to work overtime.

Apply or call 943-5700
PARKER

HANNIFIN CORP. 
30240 Lakeland Blvd.

Wickliffe, Ohio
An Equ«l Opportunity Employer 

(4-10)

WANTED AT ONCE 
Ist Class Experienced 
MACHINISTS 

ENGINE LATHE 
BORING MILL 

TOOL & CUTTER 
GRINDER

Mušt be able to sėt up work 
from Blue Prints At Close Tole- 
rance.
Ist shift. Fuli or part lime, good 
working conditions, company 
benefits, no layoffs, age no 
barrier.

Moslo Machinery 
Co.

20120 Detroit Rd. 
Rocky River, Ohio 

(3-9)

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas j nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

SAVINGS CERTIFICATE
We Offer To Sovors

par annum

or MORE

Paid (Įuarterly
Computed and Paid

Savings ctrtrficatot iaautd 
for mx months or ona 
yuer-in minimum 
amounta of $10,000.00. 
and thoroaftor in 
multiphM of $1.000.00. 
Earnmfi art pošd at 
matunty.

Paosbook Savings 
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

M of:
Mar. 31 — Juoe 30
Sept. 30 — Dec. 31

PETER KA2ANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOČIATION 
, 2212 W. CERMAK 1®.
I Chicago, III. 60606

Vlrginia 7-7747
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pilėnų tunto skautų tėvų komitetas

MALONIAI KVIEČIA VISUS Į

PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI.

ĮĖJIMAS, ĮSKAITANT VAKARIENĘ 5 DOL.; JAUNIMUI 2 DOL.

PREZIDENTO A. 
STULGINSKIO 
PAMINĖJIMAS

LINKSMA SKAUTIŠKA PROGRAMA. ĮVAIRIAUSI BLYNAI IR KITOKĮ UŽGAVĖ
NIŲ VALGIAI. BARAS. ŠOKIAMS GROJA JOE WENDEL ORKESTRAS.

1970 m. vasario 7 d., 7:30 vai. vakaro,
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.

imfflll] BfflT VARAM
^CIEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Vincentas

p., naujos
300 žmo-

Lietuvos prezidento Alek
sandro Stulginskio, mirusio 
Lietuvoje š. m. rūgs. 22 d. 
paminėjimas CIevelande 
sausio 18 dieną pravesta se
kančiai :

Sekmadienį, 10:30 vai. 
ryto, šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, pamaldas ir pa
mokslą atliko svečias iš Chi
cagos vyskupas 
Brizgys.

4 valandą p. 
parapijos salėje 
nių dalyvavo akademijoj e, 
kurią sekė meninė progra
ma.

Scenoje buvo išstatytas 
didelis velionio prezidento 
portretas, viršuje iškelta 
Lietuvos valstybinė vėlia
va — baltas vytis raudona
me dugne. Ir šalia portreto 
stovėjo organizacijų atsto
vai su vėliavomis. Tas vaiz
das, užpildęs visą didelę 
sceną, buvo publikai at
skleistas tamsioje salėje ir 
aptemdintoje scenoje. Lėtai 
scenos uždangą atidarant 
pasimatė pirmiausia prezi
dento Stulginskio portre
tas, apšviečiamas vis dau
giau su atsidengiančia sce
na. Tai sudarė įspūdingą 
vaizdą.

Aktorius Zigmas Peckus, 
tyliai skambant "Lietuva 
brangi” aidams, skaitė pa
rinktą eillėraštį apie žiau
raus priešo Lietuvos užpuo
limą, pavergimą, žmonių 
kankinimą — ir pareiškiant 
viltį, kad Lietuvai ateis iš
silaisvinimas. Tais žodžiais 
baigiant, visa salė pradėjo 
giedoti Lietuvos himną.

Rengimo komiteto narys 
Jonas Daugėla pristatė pa
skaitininką A. J. Kasulaitį,
L. K. D. Sąjungos centro 
valdybos pirmininką, kuris 
skaitė apie velionį preziden
tą išsamią paskaitą: nuo jo 
jaunystės dienų, apie moks
lą, apie jo veiklą Lietuvos 
laisvinimui, įsteigimą krikš
čionių demokratų sąjungos, 
dalyvavimą Lietuvos Tary
boje, pasirašymą Lietuvos 
nepriklausomybės deklara-

Vaizdai iš Prezidento A. Stulginskio mirties minėjimo CIevelande. Viršuj 
scenoje prie velionies portreto išsirikiavus organizacijų vėliavoms, dekla
muoja aktorius Z. Peckus. Apačioje publika gieda Lietuvos himną. Prieky 
K.S. Karpius ir J. Stempužis. J. Garlos nuotrauka
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A, 9
• II -

Vs .T4-:
»

FORGE
HAMMERMAN
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Experienced

High Hourly Rate

Full Benefits

Steady Work

Bilietus platina ir stalus įvairaus dydžio grupėmis rezervuoja M. Puško- 
rienė, tel. 486-8613 ir V. Urbaitis, tel. 761-6874.

cijos, dalyvavimą seime ir 
vėliau prezidentavimą, įve
dimą kraštui įvairių įstaty
mų, paskui vėl tęsimą dar
buotės visuomenėje, iki bol
ševikų įsiveržimo, Lietuvos 
okupavimo, jo persekioji
mų, ištrėmimo, paniekini
mo, kol po 15 metų tremties 
buvo leistas sugrįžti į tėvy
nę ; apie jo sunkų gyvenimą 
okupanto valdžioje, kai lie
tuviai mylėjo, gerbė ir 
džiaugėsi kaip prezidentu, 
o jam mirus, iškilmingai, 
lietuviškai palaidojo ...

Meninė programos dalis 
buvo tik muzikalė, be jokios 
dainos. Išpildė chicagiečiai, 
kamerinės muzikos trio, 
violenčelistas Petras Armo- 
nas, smuikininkas Povilas 
Matiukas ir pianistas Mani- 
girdas Motekaitis, davę eilę 
kūrinių Fr. Schuberto, A. 
Arenskio, S. Mendelssohno- 
Bartholdo, baigdami įspū
dinga ”Ave Maria”.

Vyskupas Brizgys daly
vavo publikoje kaip svečias.

Trečia tos minėjimo die
nos programos dalis sekė 
apatinėje salėje, nepapras
tai gausioje dalyviais, ko 
rengėjai nesitikėjo, čia vys
kupas Brizgys atliko atida
romą maldą. Dalyvavo visų 
srovių atstovų, veikėjų, pro- 
fesijonalų.

Vakarienę rengti padrą
sino vietos LKD Sąjungos 
skyriaus valdyba; ją 
kruopščiai paruošė, svečius 
pavaišino katalikų Moterų 
Sąjungos 36 kuopos darbš
čios narės.

Čia programos vedėjas 
rengimo komiteto pirminin

kas Pr. Razgaitis pristatė 
ilgesniam žodžiui tarti se
nųjų ateivių vardu K. S. 
Karpių, kuris nušvietė kaip 
amerikiečiai lietuviai pirmo 
karo metu aukojosi, dirbo 
Lietuvos nepriklausomybei, 
kaip džiaugėsi, didžiavosi 
savais prezidentais valdan
čiais Lietuvą po šimtmeti
nės rusų carų priespaudos. 
Paminėjo sovietų užgrobi
mo laiku pasitraukusius iš 
Lietuvos daugybę, karinin
kų, dvasiškiją ir tarp jų 
prezidentus A. Smetoną ir 
dr. K. Grinių.

Prezidentas Smetona at
vyko 1941 metais ir šiame 
laisvame krašte laisvai ga
lėjo skelbti pasauliui apie 
Lietuvos tragediją, ir apie 
bolševikišką siaubūną ry
jantį Europos tautas. Jis 
dirbo trejetą metų iki savo 
mirties 1944 metais. CIeve
lande jį palaidojo senieji 
ateiviai.

Prezidentas dr. K. Gri
nius, atvykęs su dauguma 
tremtinių 1949 metais, dir
bo nors metus laiko, ir mi
ręs 1950 metais, palaidotas 
Chicagoje jau dalyvaujant 
naujiems ateiviams.

Lietuvoje likusiam prezi
dentui Stulginskiui, sakė 
K. S. Karpius, teko pernešti 
bolševikų kankinimai, kali
nimas, tremtis, paniekini
mas ir už kitus du preziden
tus.

Žodį tarė dar kitas senų
jų ateivių veikėjas Juozas 
Sadauskas.

Programos vedėjas pa
siūlė, vietoje vysk. Brizgio 
kalbos, statyti paklausimus,

j kuriuos vyskupo atsaky
mai sudarė labai įdomią va
karo dalį. (d)

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Nepriklausomybės šven

tės minėjimas CIevelande 
įvyks vasario 15 dieną se
kančia tvarka:

Sausio 15 dieną, 9 vai. 45 
min. iškilmingas vėliavos 
pakėlimas Naujoje parapi
joje. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavo
mis. Vėliavą pakels CIeve
lande gyveną savanoriai-kū- 
rėjai. Clevelando lietuviai, 
vėliavos pakėlimo iškilmė
se kviečiami gausiai daly
vauti.

šv. Mišios: 10 vai. Pane
lės šv. Nesiliaujančios Pa
galbos bažnyčioje, 10:30 v. 
šv. Jurgio bažnyčioje.

I š k i 1 mingas minėjimas 
įvyks Naujos parapijos sa
lėje, 18022 Neff Road, 4 v. 
p. p. Pagrindinę kalbą mi
nėjime pasakys Lietuvių 
Fondo valdybos ir tarybos 
pirmininkas dr. Antanas 
Razma. Meninę programą 
išpildys Čiurlionio ansamb
lis, vadovaujamas muz. Al
fonso Mikulskio ir kanklių 
orkestras v a d o v aujamas 
Onos Mikulskienės.

Iškilmingas minėjimas ir 
koncertas rengėjų supla
nuotas taip, kad užtruks tik 
2 valandas. Clevelando ir 
Ohio lietuviai kviečiami tą 
dieną gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

BUCKEYE 
FORGE DIV.

9217 Milės Avė.
Cleveland, Ohio

641-6533
An F.qual Opportunity Employer

(6-9)

• Francis A. Coy, The 
May Co. prezidentas, sau
sio 14 d. buvo išrinktas 
Greater Cleveland Growth 
Assn. pirmininku.

F. A. Coy,’ nors CIevelan
de gyvena tik 12 metų, bet 
yra įsitraukęs į visuomeni
nę veiklą ir pasidaręs pre
kybininkų vadovauja n č i u 
lyderiu. Jo vadovaujamos 
Assn. programa, šalia kitų 
projektų praplėsti Cleve
lando augimą, būsiant pa
skubinti realizavimą bilijo
ninio jetporto, kuris siūlo
mas statyti Erie ežere prie 
Burke aerodromo mieste, 
išplėsti Cleveland Statė uni
versitetą, sugriežtinti oro 
oro švarinimą ir t.t.

• Grandinėlės visai šei
mai skirta nuotaikinga pro
grama įvyksta kovo 1 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p., 
WHK auditorijoje, 5000 
Euclid Avė., Cleveland. Bi
lietus prašome įsigyti pas 
A. L. Sagius (tel. 442-8674), 
grupės narius ir jų tėvus.

• Moksleivių Ateitininkų
Maironio kuopa sausio 31 d. 
7 vai. vakaro ruošia links- 
mavakarį-šokius, East Park 
Shore Club Drive ir Dor- 
chest<?Z kampe, prie

■ i...... . ' *
AMERIKOS LIETUVIŲ

PILIEČIŲ KLUBAS
6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143

Cleveland, Ohio
Kviečia visus tapti klubo nariais.

Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.

Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir bateamuotoja'L 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

the trade or 
a General Mo-

SEWING 
MACHINE 

REPAIRMEN
Applicanls mušt have served an ap- 
prenticeship or have had 8 or more 
years experience in 
previously worked at 
tors Plant.

Positions open in 
department.
Apply betvveen 8 a. m. and 4 p. m. 
Monday through Friday.

FISHER BODY
EUCLID PLANT 

DIVISION OF 
GENERAL MOTORS 

20001 Euclid Avė., Euclid, O.
An equal Opportunity Employer

nevvly created

Nr. 6 — 7

ežero. Kviečiamas dalyvauti 
visas Clevelando jaunimas.

• St. Clair Savings Assn., 
kuri dažnai skelbiasi Dirvo
je, praneša apie trijų naujų 
pareigūnų paskyrimus.

Don Schneller, preziden
tas, išrinktas Chairman of 
the Board and Managing 
Officer. Jis St. Clair Assn. 
tarnauja nuo 1951 m. ir nuo 
1965 m. buvo prezidentu.

Harold R. Swope, buvęs 
vykd. viceprezidentas, iš
rinktas prezidentu. Jis tar
nauja nuo 1957 m.

George F. Baka, vicepre
zidento asistentas, išrinktas 
viceprezidentu. Jis tarnau
ja nuo 1960 metų.

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

• Society National Bank 
of Cleveland praeitais me
tais turėjo depazitų rekor
dinę sumą, sako Walter F. 
Lineberger, Jr., Chairman 
of the Board ir Maurice 
Struchen, president.

Bendra depozitų suma 
siekė $748,860,344, padidė
jusi net $30,917,141, kai tuo 
tarpu kitų bankų per pasta
ruosius 12 mėnesių depazi- 
tai sumažėjo.

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

REIKALINGA pagyve
nusi lietuvė moteris, ar po
ra, gyventi su pagyvenusia 
lietuve moterimi. Skambin
ti 442-3510. (4-7)

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ VACLOVAS 
ALKSNINIS

Buvęs laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos kariuo
menės kapitonas, ALT

S-gos ir daugelio kitų orga
nizacijų narys. Mirė neti
kėtai dėl širdies smūgio, sa
vo namuose, š. m. sausio 16 
dienos ryte. Buvo dar stip
rus ir veiklus lietuviškame

Buvusiam mūsų Skyriaus Pirmi
ninkui ir veikliam nariui,

A. A.
VACLOVUI ALKSNINIUI

mirus, netekom vieno pačių brangiųjų 
bendradarbio, šiame liūdesyje reiškia
me gilią užuojautą velionio žmonai 
GABRIELEI ALKSNINIENEI, SŪ
NUMS, BROLIUI, SESERIAI ir vi

siems giminėms

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos I New Yorko Skyrius

MBBMM I

darbe žmogus, 67 metų am
žiaus.

Paliko dideliam nuliūdi
me žmoną Gabrielę, sūnus 
Vytautą ii’ Algirdą su šei
momis, brolį Vincą gyve
nantį Conn. valstijoj su šei
ma, brolį Jurgį ir seseris 
Oną ir Rožę, gyvenančius 
pavergtoje Lietuvoje, kitus 
gimines ir artimuosius Ka
nadoje ir JAV.

Atsisveikinimas su velio
niu Vaclovu Alksniniu įvy
ko sekmadienį vakare, sau
sio 18 dieną, Shalinskienės 
š e r m eninėje, Woodhaven,
N. Y. Kariška garbės sar- 
gybo, atsisveikinimo kalbos 
ir maldos baigtos Lietuvos 
himnu.

Dalyvavo Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis, 
daug kunigų, buvusių ne
priklausomos Lietuvos ka
rininkų, o ypač nepaprastai 

Brangiam mūsų draugui
A. A.

VACLOVUI ALKSNINIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą velio
nio žmonai GABRIELEI, sūnums VY
TAUTUI ir ALGIRDUI, broliui VIN
CUI, jų šeimoms ir visiems giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje ir su visais kar
tu liūdime •

B. ir B. Oniūnai
O. Milmantavičienė 
Prekerių šeima 
G. ir A. Diržai

New York

A. t A.

KAZIMIERUI GELAŽIUI
mirus, jo liūdinčią žmoną ANTANINĄ 

ir visą skautišką šeimą: AMANDĄ ir 

ALGĮ MULIOLIUS, VALDĄ ir RAU

DĄ GELAŽIUS ir dukteris — AUD

RONĘ ir NIJOLĘ, bei visus gimines ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Clevelando skautininkės, 
skautininkai ir Akademinio

Skautų Sąjūdžio 
Clevelando skyrius

KAZIMIERUI GELAŽIUI
mirus, Jo žmonai ANTANINAI, sūnui VALDUI, 
dukterims AMANDAI, KRISTINAI ir AUDRO
NEI ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

Rama ir Arvydas Kalendros 
Pajauta ir Algis Kaziliai
Veronika ir Kostas Kalendros

daug žmonių, kurie laukė 
stovėdami lauke savo eilės, 
kad patekus į vidaus patal
pas. Spėjama, kad atsisvei
kinimo metu perėjo apie 
1000 žmonių, tai pirmas 
toks gausus dalyvių atsilan
kymas į Shalinskienės šer
meninę. A t s i s v e ikinimą 
pravedė Antanas Diržys.

Laidotuvės sausio 19 d. iš 
lietuvių parapijos bažny
čios, Maspeth, New York, 
kurios parapijiečių velionis 
Vaclovas buvo ir kartu su 
prel. Jonu Balkūnu dirbo 
prie Tautos Fondo, Balfo, 
JAV LB ir kitose lietuvių 
b e n d rinėse organizacijose 
lietuvišką darbą.

Laidotuvėse nors ir dar
bo dienoje, dalyvavo nema
žai ir iš toliau atvykusių, 
Kanados, Conn., Pennsylva- 
nijos, New Jersey ir kitur. 
Duobkasiams streikuojant, 

velionis į kapus — Inter- 
ment Cypress Hills, Brook- 
lyn, New York buvo leistas 
įvežti su paprastu sunkve
žimiu ir paliktas laidoti vė
liau, kai streikas pasibaigs. 
Palydovams buvo leista sa
vais automobiliais važiuoti 
j kapus. Pietūs buvo Balic- 
ko restorane.

Palyginant per trumpą 
laiką, jau keletas gerų lie
tuvių pasitraukė iš Nevv 
Yorko lietuvių veikėjų tar
po. Tegu jiems visiems bū
na lengva draugiškos šalies 
— JAV žemė.

A. S. Trečiokas

CHICAGO

• Vasario 16 d. minėji
mas Chicagoje įvyks vasa
rio 15 d., 2 vai. p. p. Mari
jos Aukštesniosios mokyk
los salėje, 6701 So. Calif or- 
nia Avė.

Minėjimą rengia Chica
gos Lietuvių Taryba, ku
riai šią kadenciją pirminin
kauja jaunesniosios kartos 
atstovas Rimas Staniūnas.

Be kitų, minėjime sutiko 
■dalyvauti ir kalbą pasakyti 
JAV senatorius Ralph Ty- 
ler SMITH.

• Bronius Kasakaitis, vi
suomenininkas, LST Korp! 
Neo-Lithuania, LT Namų 
Chicagoje ir kt. organizaci
jų vald. narys, sausio 17 d. 
buvo ištiktas paralyžo, ap
ėmusio dešinę pusę. Skubiai 
paguldytas Loretos ligoni
nėn, manoma, jau esąs kri
zę nugalėjęs, gerėja.

• Mečys Šimkus, Chica
goje, savo šeimos, giminių 
ir didelio būrio artimesnių 
bičiulių rate paminėjo var
dadienį ir 60-tą gimtadienį!

Po minėjimo garbus su
kaktuvininkas pasitraukė iš 
viešumos, kaip ir kiekvie
nais metais kad daro, sto
damas talkon chicagiškiams 
incom tax mokėtojams, jų 
pareiškimus pildyti, šiame 
reikale jo klijentūra didelė, 
bet kiekvienas jų sutartu 
laiku Mečio Šimkaus malo
niai aptarnaujamas. Ir tai

AUKOS DIRVAI

J. Nurka, Hartford ........ 2.00
V. Butkys, Great Nesek.... 1.00
J. Turčinskas, Chicago .... 3. 00
A. Norus, Detroit............... 2.00
K. Virbickas, Phila............ 2.00
A. Sylvester, Newington .. 1.00
V. Domeika, Fairfield....... 1.00
B. Karazija, Chicago..........2.00
LDK Birutės D-ja, L.A.... 10.00 
K. Daugvydas, Detroit.......2.00
A. Ramanauskas, Deerfield2.00 
M. Aukštaitė, Toronto....... 1.00
J. Žvirblis, Grand Rapids 7.00 
V. Bliumfeldas, Germany.. 7.00
C. Laikūnas, Monee............2.00
A. Šošė,Chicago.................5.00
A. Mišelis,Chicago............2.00
V. Misiūnas, Chicago......... 1.00
J. Bagdonas,VVoodhaven.... 2.00 
J. Nesavas, Detroit............2.00
P. Ličkus, Chicago............. 2.00
J. Leščinskas, Detroit.......3. 00
K. Rimas, Sudbury............. 1.00
P. Malėta,Chicago.............2.00
S. Stulpinas, E. Chicago..... 7.00
K. Petrulaitis, Worcester 2.00 
A. Palaitis, Racine............2.00
J. Bieliūnas, Maracay........4.00
M. Naujokas, Chicago........2.00
P. Sirgėdas, Cicero...........2.00

M. Židonis, New Haven .... 2.00 
J. Kukarskas, Baltimore... 2.00 
S. Petravičius, Miami ... 2.00 
S. Jurgutavičius, Cleveland 7.00 
Z. Jankus, Cleveland........5,00
S. Liaukus, Monroe.......... 2.00
V, Bakūnas, Willowick......2.00

tęsiasi kasdien iki balandžio 
15 dienos! Ir tik po šios 
dienos M. Šimkus grįš į vi
suomeninį darbą.

• ”Mes grojame jums” 
įgrota neolituanų orkestro 
plokštelė, kaina 6 dol., gau
nama pas platintoją B. 
Brazdžionį, jo krautuvėje, 
2646 W. 71 St., Chicago, III.

Norintieji plokštelę gau
ti, kreipiasi tiesiog į platin
toją B. Brazdžionį.

• Linas Jonas Jurcys 
(Tado ir Jadvygos Jurcių) 
ir Lina Virginija Kripkaus- 
kaitė (Adolfo ir Monikos 
Kripkauskų duktė) sausio 
10 susituokė.

Vestuvių vaišės buvo Mo- 
tion Inn salėje. Jas darniai 
pravedė Vytautas Kasniū- 
nas sj.

Mielam mūsų šeimų bičiuliui

A. A.

VACLOVUI ALKSNINIUI

mirus, širdingą užuojautą reiškiame 

velionio žmonai GABRIELEI ALKS

NINIENEI ir visiems giminėms

Aldona, Nijolė ir Saulius Milmantai
ir

Valdas ir Kristina Merkiai
Detroitas

L. L. K, S-gos atstovui Vlike
A. A.

VACLOVUI ALKSNINIUI 
mirus, jo žmonai GABRIELEI ir sūnums: VY
TAUTUI, ALGIRDUI ir jų šeimoms bei kitiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia

L. L. K. S-gos Vyr. Vadovybė

A. A.

VACLOVUI ALKSNINIUI 

mirus, jo žmonai mielai p. GABRIELEI, jo sū

nums su šeimomis gilią užuojautą reiškiame

Bronė ir Antanas Kalvaičiai

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 

š, m. sausio 21 d., 9:15 v. v. Libertyville, III. stai

ga širdies smūgio ištiktas mirė mūsų mylimas 

vyras ir tėvas

DR. VINCAS KOŽICA

Laidojamas Chicagoje iš Mažeikos ir Evans 

koplyčios pirmadienį, sausio 26 d., 9 vai. ryto šv. 

Kazimiero kapinėse.

Gėlių vietoje prašome aukoti Jėzuitų statybos 

fondui.

Nuliūdę žmona ir vaikai

Amerikos Lietuvių Tautinės Są

jungos ir Vilties Draugijos nariui

A. A.

VACLOVUI ALKSNINIUI

mirus, širdingą užuojautą reiškiame 

velionio žmonai GABRIELEI ALKS

NINIENEI ir visiems giminėms

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Didžiajam Lietuviui ir mūsų Brangiajam 
Prieteliui

VACLOVUI ALKSNINIUI 
mirus, Jo žmonai, sūnui ir giminėms reiškiame gi
lią užuojautą

Veronika ir Kostas Kalendros

JUOZUI TRIMILAI

mirus, Jo uošviams ONAI ir ANTANUI ŽIN-

DZIAMS ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Elizabetho skyrius

ONAI MAURUKIENEI 

mirus, jos sūnums: dr.'JONUI, JUO

ZUI ir KAZIUI MAURUKAMS ir jų 

šeimoms, nuoširdžią užuojautą reiškia

Gediminas ir Birutė Biskiai
Mečys ir Eleonora Valiukėnai
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