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POLITIKA IR MORALĖ '
AMERIKIEČIAMS APSISPRENDUS GINTI SAVE, O NE KITUS...

Praėjusi savaitė atne
šė nemaža staigmenų.. 
Imkime, pavyzdžiui, kad 
ir garsią Tonkino įlan
kos rezoliuciją, kuria 
kongresas įgaliojo prezi
dentą Johnsoną "imtis 
visų reikalingų priemo
nių atmušti ginkluotą 
ataką prieš JAV pajėgas 
ir išvengti tolimesnės 
agresijos Indokinijoje". 
Toji rezoliucija praktiš
kai atstojo karo paskel- 
bim ą, nors prezidentas 
ir be jos galėjo pasiųsti 
daugiau kariuomenės į 
Vietnamą. Ji davė tik 
moralinę paramą. Už ją 
balsavo visikongresma- 
nai ir senatoriai, išsky
rus du: senatorių Mor- 
sę ir Grueningą.

Šiandien dauguma at
stovų mano, kad įsikiši
mas į Vietnamą buvo 
tragiška klaida ir sena
to užsienio komisija jau 
buvo nubalsavusi Tonki
no rezoliuciją atšaukti. 
Vienas iš argumentų už 
tai buvo toks, kad dabar 
net nevisai aišku ar iš 
tikro buvo užpulti tie du 
JAV laivyno naikintojai 
netoli šiaurinio Vietna
mo pakraščių, kas, kaip 
žinia, davė akstiną tos 
rezoliucijos priėmimui.

Senatas šiuo metu 
svarsto vadinamą Coop- 
er-Church pakeitimą 
biudžete^kuriuo būtų nu
brauktos visos išlaidos i 
amerikiečių karo veiks
ni am s Cambodijoje po 
birželio 30 d. t.y. termi
no, kurį pats preziden
tas Nixonas nustatė ame
rikiečių pasitraukimui. 
Tokiu būdu praktiškai 
toks nutarimas neturė
tų reikšmės, tačiau vien 
jo priėmimo faktas kal
bėtų už senato daugu
mos norą kuo greičiau
siai iš pietryčių Azijos 
išsinešdinti, kas pasun
kintų kelią į teisingą tai
ką tame pasaulio kam
pe. Už tat prasidėjo ko
va dėl to nutarimo redak
cijos. Senatas tačiau 
priėmė senatoriaus 
Byrd pasiūlytą rezoliu
ciją, kuria pabrėžiama 
prezidento konstitucinė 
teisė ginti amerikiečių 
kariuomenę ten, kur... 
ji stovi. O amerikiečių 
kariuomenės gynimo 
tikslu prezidentas Nixo- 
nas ir buvo pasiuntęs ka
riuomenę į Cambodiją ir 
tuo pačiu, jis galės ją 
ten vėl pasiųsti, jei vėl 
reikėtų. Kartu pati ad
ministracija įtaigavo pa
siūlymą atšaukti Tonki
no rezoliuciją, nes ji da
bar turi šen. Byrdo re
zoliuciją ir iš viso ji 
karo veiksmus gali ves
ti be jokių rezoliucijų. 
Toks administracijos 
manevras visai sum ai- 
šė senato užsienio rei
kalų komisijos pirminin
ko Fullbrighto kortas. 
Jis, pats balsavęs už 
Tonkino rezoliuciją, jau 
ilgesnį laiką ruošė dir
vą jos iškilmingam at
šaukimui. Už tat jis da
bar balsavo prieš tą se
nato nutarimą!

Kokia dabar situacija?

VYTAUTAS MESKAUSKAS
Kaip minėjome, pagal 
konstitucijos raidę ir 
dvasią, prezidentas ir 
toliau gali vesti tą ne
paskelbtą karą. Kongre 
sas jį 'sudrausti' gali 
tik vienu būdu, neduoda
mas lėšų karo vedimui. 
Prezidentas neteko mo
ralinės pagelbos iš Ton- 
kino rezoliucijos, tačiau 
jis gali beveik viską da
ryti pagal Byrd rezoliu
ciją, gindamas JAV ka
riuomenę pietryčių Azi
joje. Tarp abiejų rezo
liucijų yra ir skirtu
mas.

Tonkino rezoliucija 
įgaliojo prezidentą da
ryti viską, įskaitant ir 
karinės jėgos pavartoji
mą, kad padėjus valsty
bei, prašančiai pagal
bos ginant jos laisvę. 
Byrd rezoliucija kalba 
tik apie savo kariuome
nės gynimą. Tokiu bū
du, kongresas ir admi
nistracija sutarė dėl vie
no: besitraukiančios
amerikiečių kariuome
nės gynimo, nors į tai 
įeitų Laoso ir Cambodi- 
jos bombardavimas.

JAV tačiau neapsiima 
ginti Cambodijos. Iš ki
tos pusės, jei amerikie
čiai puolė komunistų liz
dus Cambodijoje, kol tie 
kontroliavo to krašto tik 
rytinę dalį — pasienį su 
Pietų Vietnamu, kaip jie 
galėtų ramiai sėdėti, jei 
komunistai pasitenkintų 
Cambodijos užkariavi
mu, bet iš jos nepultų 
pietinio Vietnamo, tai, 
atrodytų būtų O.K. Wa- 
shingtonui. Tokiu būdu 
čia susidaro pagrindas 
mainams, Washingtonas 
lyg duoda suprasti komu 
nistams: imkite sau Cam- 
bodiją, bet palikite ra
mybėje pietinį Vietna
mą.

Visiškai aiškiai tai pa 
sakyti būtų turbūt 'ne
moralu', tačiau politika 
ir moralė retai kada ei
na kartu. Kol kas mora
lės klausimo dar nerei
kia spręsti. Pasinaudo
damas Sihanouko nuverti- 
mu ir įžygiuodamas į 
Cambodiją prezidentas 
Nixonas kiekvienu avė
ju sudarė naują progą po
litinėm kombinacijom. 
Juo daugiau galimybių, 
juo lengviau rasti išeitį.

ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV politikai, atvykę J Lietuvos okupacijos 30 metų sukakties minėjimą ir Lietuvių Tautos Genocido 
parodą, spaudai suruoštoje konferencijoje atsakinėja { korespondentų klausimus. Čia buvo paliestos ir 
pavergtos Lietuvos problemos. Iš kairės: JAV LB Centro Valdybos pirmininkas inž. Br, Nainys, kon
gresmanas E. Derwinski, senatorius R. Smith, ALT pirmininkas inž. E. Bartkus, JAV kongreso mažu
mos vadas kongresmanas Gerald Ford ir minėjimui bei parodai ruošti komiteto pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Lietuvių Tautos Genocido parodą 
aplankė d amerikiečių

GRANDINĖLĖ GRIZO C
metu. Aerodrome juos 
pasitiko vietos lietuviai, 
miesto burmistras, JAV 
konsulas ir spaudos at
stovai bei fotografai. Iš 
čia visi nuvyko į Lietu
vių Centrą, kur buvo su
rengti užkandžiai.

Birželio 16 d. vakare 
Medellino miesto audi
torijoje įvyko pirmas 
Grandinėlės tautinių šo
kių koncertas. Čia susi
rinkusi pilna salė žmo
nių labai šiltai sutiko 
Grandinėlės šokėjus ir 
po program os sukėlė gau- 
sias ovacijas. Trečiadie
nio vakarą įvyko antras 
koncertas kitoje salėje, 
kurio pelnas buvo skiria
mas vietos našlaičių nau
dai. Čia irgi buvo pilna 
salė žiūrovų. Būdami 
Medelline padarė vizitą 
miesto burmistrui dr. 
Ignacio Velez Escoborir 
vietos dienraščio EI Co- 
lumbiano leidėjui ir vyr.

Artėjant Lietuvos oku
pacijos 30 metų sukak
čiai ir Lietuvių Tautos 
Genocido pristatymui 
amerikiečiams, apie 
šiuos reikšmingus įvy
kius plačiai rašė lietu
vių ir amerikiečių spau
da. Chicagos vietiniai

JURGIS JANUŠAITIS

Šeštadienio vakare net 
trimis lėktuvais (iš Mia- 
mi visi lėktuvai buvo per
pildyti keleivių) Cle- 
velando 
tinių 
Grandinėlė grįžo namo. 
Clevelandeo tarptautinia
me aerodrome Grandinė
lės šokėjus-šokėjas pasi
tiko jų tėvai ir bičiuliai. 
Be to, jų pasitikti atvyko 
PLB pirm. St. Barzdu- 
kas. Tėvynės Garsų 
radijo vadovas J. Stem- 
pužis su grįžusiais va
dovu L. Sagių ir R. Ku- 
dukiu padarė pasikalbė
jimą radijui, o ponia 
Skrinskienė įteikė raudo
nų rožių puokštę p. A. 
Sagienei.

Dabar trumpai apie 
Grandinėlės kelionę ir 
koncertus. Grandinėlė 
nuskrido į Kolumbijos 
miestą Medelliną (turin
tį pusantro mil. gyvento
jų) birželio 15 d. dienos

lietuvių tau- 
šokių grupė

redaktoriui Julio Hernan 
dez.

Iš Medellino Grandi
nėlė nuskrido (Kolumbi
jos sostinę Bogotą įsikū
rusią 2,6 km. aukščio kal
nuose. Sostinėje jie 
turėjo du koncertus. Pir
masis koncertas įvyko 
puikioje Valstybinės Ope
ros salėje, esančiojene- 
toli prezidentūros. Šios 
operos rūmai yra staty
ti prieš šimtą metų. Čia 
žiūrovai užpildė didelę 
— 1200 vietų turinčią sa
lę ir mūsų šokėjams su
kėlė triukšmingas ova
cijas. Sekmadienį po 
pietų Lietuvos Konsulas 
Bogotoje p. Sirutis su
rengė Grandinėlės šokė - 
jams ir svečiams pikni
ką. Čia Grandinėlės pa
sitikti iš Venezuelos bu
vo atskridęs LB pirm, 
inž. VI. Venckus.

(Nukelta į 7 psl.)

laikraščiai įvykį prista
tė suglaustai, bet ryš
kiai, pabrėždami įvykių 
prasmę ir svarbą. Apie 
tai rašė ir didieji Chica- 
gus dienraščiai.

Kad taip plačiai įvy
kis buvo prisimintas, 
nuopelnas tenka dr. Le
onui Kriaučeliūnui, ku
ris užmezgė glaudžius 
ryšius su laikraščių re
dakcijomis, redakto
riais ir reporteriais. To
kiu keliu tektų ir ateity
je eiti, norint amerikie
čiams lietuvių ir Lietu
vos problemas tinkamai 
pristatyti.

Pagaliau Lietuvių Tau
tos Genocido paroda bu
vo išstatyta Sheraton 
viešbutyje, 11 aukšte, gan 
erdvioje salėje. Kiek 
darbo ir sielos čia įdė
jo parodos rengėjai dail. 
Zenonas Kolba, A. Valė- 
nąs ir kiti vargu galima 
būtų ir išsakyti. Tik tar
kime jiems nuoširdžiau
sią ačiū ir už tai bus dė
kinga jiems kenčianti lie
tuvių tauta.

ALTą tenka pasvei
kinti, kad tokios parodos 
suorganizavimą puoselė
jo ir rėmė. Ačiū ir komi
sijai su J. Jasaičiuprie-

(Nukelta į 3 psl.)

SIŪLO BALTIJOS VALSTYBIŲ 
BYLĄ IŠKELTI J. TAUTOSE

J. Garlos nuotraukaGrandinėlė grįžo...

Birželio 15 d. išveži
mų sukakties paminėji
mas, pats prasmingiau
sias visų JAV mastu bei 
daugiau paveikus už ki
tus, tai birželio 10-11 d. 
paskelbtas svarbus žino
mo kolumnisto, David 
Lawrence straipnis. Jis 
plačiai paskleistas JAV- 
bių spaudoje — jį skai
tė Washingtono (The E ve 
ning Star), Newark N.J. 
(The Star - Ledger) ir ki
tų miestų gyventojai. D. 
Lawrence — ne tik vie
nas žymiausių politinių 
komentatorių, bet ir itin 
žvalgus komunizmo, jo 
taktikos, klastos, smer
kė jas.

Jo straipsnis pavadin
tas "JAV galėtų vadovau
ti Balti jo valstybių by
lai". Jis pradžioje pa
aiškina birželio 15-sios 
sukaktį. Autorius prime
na JAV laikyseną Balti
jos kraštų okupacijos at
žvilgiu, Kongreso rezo
liucijas ir dar priduria, 
kad prieš kelerius me
tus buvo įsteiga organi
zacija "Amerikiečiai už 
Kongreso veiksmus, 
siekiant laisvės Balti
jos valstybėms", kurios 
garbės komiteto nariu, 
nuo 1967 m., buvo ir da

bartinis prezidentas R. 
M. Nixon.

D. Lawrence pabrė
žia: Baltijos valstybių 
okupacija, nuo 1940 m. 
yra viena pačių bruta
liausių žmonijoje, nes 
trys kraštai neteko net 
ketvirtadalio visų gyven
tojų. Autorius teigia, kad 
tuo metu, kai didžiosios 
valstybės teikia nepri
klausomybę Afrikos, Azi
jos ir kitoms tautoms, 
tai Baltijos kraštams ne
parodyta reikiamo dėme
sio.

Jis toliau pažymi, kad 
dedamos pastangos Kon
grese priimti papildomą 
rezoliuciją, kuria būtų 
patvirtinta laisvo tautų 
apsisprendimo teisė ir, 
būtent, teisė laisvai pa
sirinkti savo vyriausy
bę.

D. Lawrence, dar ne 
seniai prez. R. Nixono 
apdovanotas Laisvės me
daliu, savo straipsnį bai
gia: "Reikia įtikinti vy
riausybę, kad ji Baltijos 
valstybių bylą iškeltų J. 
Tautose, pasaulio aki
vaizdoje reikalaudama 
sovietus visiškai pasi
traukti iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos".

(ELJM^
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■ PO PIETŲ KRYŽIUM
H
| VLADAS RADZEVIČIUS

PADĖTIS OKUPUOTOJE
LIETUVOJE H) DR-J-PUZMAS

BOLŠEVIKINIU SKRIAUDŲ 

PRIMINIMAS
Adelaidės TV stotys (kaikurios net keliose 

naujienų transliacijose), radijo stotys ir vietinė 
australų spauda birželio 13-15 dienomis informavo 
savo auditorijas apie skriaudas, kurias Sovietų Ru
sija padarė trims Pabaltijo tautoms prieš 29 metus. 
Ypač jautrus ir kultūringas nusilenkim as pabal- 
tiečių kančioms buvo pademonstruotas per valstybi
nę radio stotį, kurioje nuoširdus lietuvių bičiulis Pe- 
ter Wells savo pastabas apie trėmimus gražiai su
pynė su pabaltiečių dainų ir muzikos transliacijo
mis.

Tai buvo rezultatas šiųmetinio Birželio Trėmi
mų minėjimo. O juos Pietų Australijos Baltų Tary
ba rengia kas m et. Lietuvius šioje Taryboje jau ilgas 
laikas sėkmingai atstovaja du energingi visuomeni
ninkai, Juozas Lapšys ir Jurgis Jonąvičius.Iškėlus 
iš Adelaidės Federalinę Baltų Tarybą, joje dirbęs 
Vytalius Linkus, tikimasi prisijungs prie vietinės 
Baltų Tarybos.

Organizuodama šiuos minėjimus, Baltų Taryba 
ypatingą dėmesį kreipia į tai, kad juose dalyvautų 
galimai daugiau įtakingų Australijos politikų ir vi
suomenininkų. Tų minėjimų pagrindiniais kalbėto
jais kviečiami viešame gyvenime pasižymėję aus
tralai.

Eilė metų parodė, kad šios pastangos yra ga
na vaisingos ir minėjimų populiarumas palaipsniui 
didėja. Šiandien australai jau laiko garbe, jei jie 
yra kviečiami kalbėtojais ar svečiais. Šių metų mi
nėjime dalyvavo visa eilė Federalinio ir Pietų Aus
tralijos parlamento narių, gausus būrys senatorių, 
beveik visi Metropolijos burmistrai, ukrainiečių ir 
lenkų politinio gyvenimo vadovai, neskaitant eilinių 
australų, kuriuos pabaltiečiai atsivedė Baltų Tary
bai raginant.

Pagrindiniu kalbėtoju šiemet buvo Federalinio 
Parlamento narys Mr. John E. McLay, vienas ener
gingiausių kovotojų prieš komunizmą. Jo iniciatyva 
Federaliniam Parlamente dabar sudaromas bend
ras abiejų partijų komitetas tirti komunistinę veik
lą Australijoj. Atrodo, kad kalbėtojas puikiai su
prato savo misiją ir, tinkamai palietęs Pabaltijo 
tautoms daromas skriaudas, susirinkusius austra
lų dignitorius jis vedė prie komunistinių klastų ir 
apgaudinėjimų, kurie buvo pritaikyti Pabaltijo kraš
tams. Liesdamas "laisvo prisijungimo" komediją, 
jis pastebėjo, kad seimo rūmuose už tą tariamai 
laisvą prisijungimą aukštai savo rankas kėlė ne rink
ti atstovai, bet seimo rūmus užėmę enkavedistai. 
Kalbėtojas akcentavo, kad australai dar nejaučia, 
kokius kėslus turi pasaulinis komunizmas. Sis ak
lumas vietos akademikus ir net dvasiškius paverčia 
komunistinių bacilų skleidėjais.

Kreipdamasis į pabaltiečius, kalbėto jas pabrė
žė, kad jų pareigos Australijoj didesnės, negu pa
čių australų. Jie, išgyvenę komunistinį terorą sa
vuose kraštuose, yra pilnai kompetetingi ryškinti 
komunistinį pavojų. Per priėmimą, kurį po minėji
mo kviestiems australų dignitoriams surengė gra
žiai veikianti Pabaltiečių Moterų Draugija, tas pats 
John McLay pabrėžė, kad kiekvieno pabaltiečio pir
mine pareiga supažindinti savo kaimynus su komu
nistine grėsme Australijai.

.Kiek galima spręsti iš turimų informacijų, ir 
kitose Australijos vietose pradedama eiti tais pa
čiais keliais, nors dar labai nedrąsiai, ir be kon
centruotų pastangų išnešti bolševikines skriaudas į 
platesnius australų visuomenės sluoksnius. Sydne- 
juje jau birželio 7 d. vietos Baltų Taryba suorga
nizavo trėmimų minėjimą. Geelongo lietuviai jį 
rengė kartu su latviais. Tikrai pakanka patiems 
save graudenti. Daug svarbiau su savo rūpesčiais 
ir patirtom skriaudom eiti į platesnį pasaulį. Ade
laidės Baltų Taryba išvežimų proga paruošė rezo
liuciją. Ji buvo viešai perskaityta minėjime, o sei
mo atstovas McLay pats apsiėmė ją perduoti Aus
tralijos ministeriui pirmininkui. Tikimasi, kad to
kios rezoliucijos pradės plaukti ir iš kitų kolonijų.

***

• DIPLOMATIJOS §EFAS ar kuris nors kitas Vakaruose re
ziduojąs Lietuvos diplomatas batų labiausiai laukiamas svečias Aus
tralijoj. Per visus 20 metų Australijoj tokio svečio nebuvo ir vie
tos lietuviai, ypač paskutiniu metu, bando bent patylomis ištirti ga
limybes apsilankymui organizuotu Neturint čia nei karjeros, nei 
garbės konsulo, toks apsilankymas vietos lietuvių įsitikinimu, pa
lengvintų ir sustiprintų Lietuvos laisvinimo akciją Australijoj.

• LIETUVOS KREPŠININKAI J AUSTRALIJĄ. "Tėviškės 
Aldai" savo birželio 2 dienos laidoje pranešė: "Iš pasaulinių krep
šinio pirmenybių grįžęs Australijos rinktįnės treneris pranešė, 
kad yra pakviesta Lietuvos krepšinio komanda "Žalgiris" atvykti 
į Australiją. Šios komandos treneris Modestas Paulauskas asmeniš
kai sutikęs tą padaryti ir pažadėjęs pasirūpinti, kad komanda ga
lėtų atvykti. "Žalgirio" komanda savo pajėgumu yra antroje vietoje 
visoje Sovietų Sąjungoje".

"Žalgirio" treneris M. Paulauskas žaidė ir SSSR rinktinėje, 
kurią pirmenybėse nugalėjo JAV krepšininkai. Australai, matyt, ne 
žino, kad Paulausko pažadus turės palaiminti Maskva.

• SOLISTO S. BARO gastrolių albumas netrukus pasieks 
Ameriką. Tai yra gražus ir meniškai paruoštas solisto gastroles 
primenančių vaizdų ir spaudos atsiliepimų rinkinys, kurį pradėjo 
adelaidiškls gastrolių komitetas. Viso albumo apipavidalinimą at
liko J. K. Vanagas, o nuotraukas parūpino A. Budrys (Adelaidė) ir 
N. Butkūnas (Melbournas). Su S, Baru kartu gastroliavusi solistė G. 
Vasiliauskienė š.m, birželio 16 d. albumą išvežė J Sydnejų, kur jis 
bus papildytas Sydnejaus gastrolių vaizdais ir atitinkamu Krašto

—Valdybos Įrašu. Iš ten jis jau bus pasiųstas p. S. Barui.

Masinei indoktrinacijai pla
čiai panaudojamas radijas, tele 
vizija, gausi vilniškė ir rajoni
nė periodika, teatras, grožinė 
literatūra, dailė. Kompartija 
neatlaidžiai spaudžia rašytojus 
kad jų kūrinių temos būtų "nū
dienės" ir parašytos pagal "so
cialistinio realizmo" princi
pus. Ir šįmet gegužės 27 d. LKP 
Centro Komitetas, sveikinda
mas okupuotos Lietuvos rašyto
jų V-jį suvažiavimą, davė rašy
tojams šiuos nurodymus: "Pa
aštrėjusios ideologinės kovos 
tarp socializmo ir kapitalizmo 
sąlygomis partija ię tarybinė 
liaudis laukia iš jūsų naujų kū
rinių, vaizduojančių darbo žmo
nių ištikimybę nemirtingoms 
leninizmo idėjoms, jų didybę ir 
grožį padedančių formuoti nau
ją dvasiškai turtingą komunisti
nės visuomenės kūrėją". Parti
ja tikisi, kad "skiepysite skai
tytojams, jaunimui šviesius ta-’ 
rybinių tautų draugystės, socia
listinio patriotizmo ir proleta
rinio internacionalizmo jaus
mus, ištikimybę Vladimiro Le
nino įkurtai partijai, tarybinei 
Tėvynei” (Tiesa, 1970 V. 28, p. 
D.

Dailėje paskutiniuoju metu 
pradėjus reikštis nacionali
niams bruožams, o jauniesiems 
dailininkams palinkus į moder
nizmą, šįmet okupuotos Lietu
vos Dailininkų sąjungos pirmi
ninkas J. Kuzminskis pasmer
kė tuos reiškinius: ”... neretai 
paviršutiniškas nacionalinių 
bruožų iškėlimas, pabrėžtinos 
pastangos akcentuoti juos kaip 
nacionalinės dvasios išraišką, 
neturi jokios ideologinės orien
tacijos", nes, esą, neperduoda
ma tai, kas "nauja nacijos gy
venime, kas atsiskleidžia dva
sinėje šiandienos tarybinio žmo 
gaus sandaroje". Esą,puiku,kai 
dailėje "tvirčiau suskambo da
barties tema, išryškėjo pramo
nės ir kolūkinio kaimo laimė
jimai, žmonių portretai". Pa
galiau J. Kuzminskis ragina dai
lininkus "nepasiduoti svetimos 
ideologijos įtakai" (Tiesa, 1970 
1.10).

RUSINIMAS, NUTAUTINIMAS

Rusinimas eina koja kojon 
su indoktrinacija. Kartais net 
sunku išvesti ribą tarp indoktri- 
nacijos ir rusinimo. Daugeliu 
atvejų indoktrinacija yra paren
giamasis kelias rusinimui. Kaip 
indoktrinacija, taip ir rusinimas 
vyksta įvairiose gyvenimo sri
tyse. Visose įstaigose bei orga
nizacijose apstu rusų. Vienur 
jie yra okupuotos Lietuvos {štai - 
gų ar organizacijų prižiūrėto
jai, kad nebūtų nukrypstama 
nuo Maskvos linijos, kitur — 
kaip "nepamainomi" specialis
tai pramonėje, kolchozuose, sov- 
chozuose ir kitur. Su rusais su
siduriame Lietuvos Komunistų 
partijoje, miestų ir rajonų ko
mitetuose, Komsomolo vadovy
bėje, okupuotos Lietuvos Aukš
čiausiajam Soviete, valdžios apa
rate, teismuose, kadrų skyriuo
se, pramonėje, sovchozų ir kol
chozų vadovybėse, švietimo tink
le, spaudoje, dailėje, teatre, fil - 
me ir kitur. Apskaičiuojama, 
kad šiuo metu okupuotoje Lie
tuvoje esama nemažiau kaip 
300.000 rusų kolonistų. 1959 
m. surašymo duomenimis, dar 
175.000 lietuvių, iš jų 30.000 
su aukštuoju ir viduriniu moks - 
lu, gyveno Sovietų Sąjungoje, 
už Lietuvos ribų (Mažoji Lietu
viškoji Tarybinė Enciklopedija, 
II, Vilnius, 1968, p. 3650. 1970 
okupuotoje Lietuvoje rasta 
3.129.000 gyventojų, o 1939 m. pa - 
baigoje dabartinės Lietuvos ri
bose buvo 3.215.000 gyventojų. 
Skaitant vidutinį minimalų me
tinį prieauglį tik 1%, šiuo metu 
Lietuvoje (be įvežtų kolonistų iš 

Sovietų Sąjungos!) turėjo būti4,5 
milijonai gyventojų. Taigi,Lie
tuva nuo 1940 metų yra nustoju
si maždaug 1,371.000 žmonių. 
Tai baisus lietuvių tautos nukrau 
javimas, mažai tautai milžiniš
ki nuostoliai, už kuriuos daugiau 
šia atsakingas sovietinio atspal 
vio rusiškasis imperializmas.

Rusų kalbos pradedama moky. 
ti nuo pat pradinės mokyklos. 
Iki priešelementorinio laikotar
pio rusų kalbos mokoma tik žo - 
džiu, o II klasėje jau pradeda
mos reguliarios rusų kalbos pa
mokos (Tarybinė Mokykla, 2, 
1968, p.4). Bendrojo lavinimo mo
kyklose didinamas rusų kalbos 
pamokų skaičius. 1966-1967 
mokslo meteis rusų kalbai buvo 
skiriama 175 valandos, vietoj 
anksčiau turėtų 140 valandų (Ta
rybinis Mokytojas, 67, 1966), 
Daug dėmesio skiriama rusų is 
torijai, literatūrai, muzikai. 
Atitinkamai pritaikyti skaiti
niai, Daugumas vadovėlių--ver 
timai iš rusų kalbos. Mokiniai 
mokomi mylėti savo "vyresnį
jį brolį" — rusą. Nors rusai at 
vykę okupuoton Lietuvon turėtų 
vaikus leisti į lietuviškas mokyk 
las, bet rusams kolonistams 
pristeigta didelis skaičius ru
siškų mokyklų. 1967 m. okupuo
toje Lietuvoje buvo 113 mokyklų 
su dėstomąja rusų kalba; jose 
mokėsi 44.800 mokinių. 63-iose 
mokyklose dalykai buvo dėstomi 
ir rusų, ir lietuvių kalbomis. 
34-iose mokyklose — rusų ir len 
34-iose mokyklose -- rusų ir 
lenkų kalbomis. Abiejų pasta
rųjų grupių mokyklose mokėsi 
12.100 mokinių. 26-ios mokyklos 
buvo trikalbės — dalykai dėsto
mi rusų, lenkų ir lietuvių kal
bomis, visi dalykai tos grupės 
mokyklose buvo dėstomi rusiš
kai 4.800 mokiniams. Taigi, iš 
bendro 496,000 okupuotos Lietu
vos moksleivių skaičiaus rusų 
kalba visi dalykai buvo dėsto
mi 6L700 mokinių, atseit 13% 
(Lietuvos TSR Ekonomika ir 
Kultūra, Vilnius, 1967).

Aukštosiose, vidurinėse spe- 
cialinėse mokyklose, techniku
muose visa eilė dalykų dėstoma 
arba tik rusiškai, arba sudaro
mos atskirų specialybių grupės 
rusų dėstomąja kalba. Dalis lie
tuvių studentų siunčiama moky
tis į įvairias Sovietų Sąjungos 
aukštąsias mokyklas.

Lietuvos Mokslų Akademijos 
darbai didele dalimi skelbiami 
rusų kalba. Išimtį sudaro litu
anistiniai dalykai. Akademijos 
Darbų B serijos (chemija, tech
nika, geografija) straipsniai 
spausdinami tik rusiškai, teduo- 
dant trumputes santraukas lie
tuviškai ir angliškai. Ir C seri
jos (biologijos mokslai) visi 
straipsniai spausdinami rusiš
kai.

Miestuose gausu gatvių, aikš
čių, rajonų, pavadintų rusų, so
vietinių didvyrių", partinių dar
buotojų ir kitais sovietiniais 
vardais. Pavyzdžiui, Vilniuje 
yra Lenino prospektas ir aikš 
tė, Černiachovskio ir Kutuzo- 
vo aikštės, Suvorovo, J. Jabo- 
rovo,, I. Mičiurino, M. Gor
kio gatvės, Puškino sodas; Rau
donosios Armijos prospektas; 
V. Putnos ir F. Žemaičio gat
vės; F. Dzeržinskio, V. Kapsu
ko, K. Požėlos, M. Melnikaitės, 
J. Garelio, V, Jacenevičiaus.M. 
Margytės gatvės; Komjauni
mo ir Pionierių gatvės, ir Lt. 
Geležinkelių stočių, įstaigų pa
vadinimai, gatvių vardai užrašy
ti lietuviškai ir rusiškai. Mu
ziejuose eksponatų paaiškina
mieji užrašai — dvikalbiai. 
Miestuose pristatyta paminklų 
rusams, sovietiniams veikė
jams pagerbti.

Lietuvių kalba užteršiama ru- 
sybėmis ir svetimybėmis. Daž
nai okupuotoje Lietuvoje girdi
ma tokie rusiškai-sovietiniaida

riniai: agitbrigada, deputatas, 
komsorgas, kultmasovikas, par
torgas, partkomas, partkabine- 
tas, univermagas; hibridiniaižo. 
džiai: antiliaudinis infragarsas, 
superdangoraižis; nusižiūrėjus 
į rusus sudarytas kolūkis, 
"Pramprojektas", "Žemprojek- 
tas"; vertiniai: ikiburžuasinis, 
ikikapitalistinis, ikimokyklinis, 
ikirevoliucinis, priešakinis 
mokslas, priešakiniai darbinin
kai (labiausiai susipratę, pažan
giausi), priešakinė technika, sta
tyti komunizmą; per rusų kalbą 
atėjo lietuvių kalbon angliciz- 
mų (ypač terminų): bitlai, dispe
čeris, dizaineris, džemperis, 
gidai, hobi, kempingas, refri- 
džeratorius, reidas, traleris, 
troleibusas ir kt. (Plačiau žiūr. 
A. Salys, Russianization of the 
Lithuanian Vocabulary under 
the Soviets. — Lituanus, 2, 
1967, p. 47-62).

Rusų primestas ir svetimųjų 
tikrinių vardų rašymas ne ori- 
ginaline forma, bet pagal tari
mą, pvz.: James Joyce — Džei 
msas Džoisas, Anthony Trollo- 
pe — Entonis Trolopas; Amo
nio Belluccci — Antonijus Be- 
lutis; Georgės Braąue — Žor- 
žas Brakas, Andre Gide — And 
re Židas, Antoine de Saint - 
Exupery -- Antuanas de Sent- 
Egziuperi; Alfred Senn — Alfre 
das Zenas, Neue deutsche Lite- 
ratur — Noje doiče literatur.ir 
Lt. Sutelkęs taip rašomus tik
rinius vardus, sunkiai susigau
dysi, kokie čia žmonės turėta 
galvoje. Iš fonetinių svetimvar- 
džių rašymo gražiai pasijuokia 
vilnietis Vytautas Landsbergis: 
"Nuėjęs kartą Debiusys į teatrą 
ir sako Bizei: būk žmogus, ati
duok Zoliai dešimt frankų, aš 
už juos pirkau natų popieriaus, 
rašysiu skercą. Betgi tu, maest
re, įkaušęs! Ar ne iš Merimių 
eini? Saugokis Ravelio!..." (Li
teratūra ir Menas, 38, 1968 p. 
5).

Sovietai, norėdami, kad ryti
niai Lietuvos pakraščiai tauti
niu atžvilgiu būtų labiau miš
rūs, negu lietuviški, visaip pro 
teguoja lenkus ar aplenkėjusius 
lietuvius bei gudus, skiria juos 
visokiais vietos pareigūnais.To
kiuose rajonuose lengviau įsi
galėti ir rusams kolonistams. 
Todėl čia apstu visokių partinių 
"darbuotojų", sovchozų ir kol
chozų pirmininkų ir t.t. Silp
ninama lietuvybė ir Klaipėdos 
krašte.

Nebėra tėvynės, beliko tėviš
kė... "Tėvynė" yra gavusi vi
siškai naują prasmę: "Tėvynė" 
yra Sovietų Sąjunga. Lietuviš
koje sovietinėje spaudoje ragi
nama mylėti "brangiąją socia
lizmo Tėvynę", "brangiąją ta
rybinę Tėvynę", rašoma, kad 
"komjaunuoliai gynė Tėvy
nę, kai ją užpuolė hitlerininkai" 
ir Lt. Lietuviams tėra likusi 
"tėviškėlė",,,,, "gimtoji žemė".. 
Tik pastaruoju metu eilėraščiuo
se "Tėvyne" pavadinama ir Lie
tuva (Pergalė, 3, 1970, p. 101- 
103).

Pavergtų tautų rusinimas tu
ri gilias šaknis senojoje cari
nės Rusijos imperijos tauty
bių politikoje. Kad būtų leng
viau susidoroti su pavergtomis 
tautomis, carinė Rusija buvo iš 
vysčiusi planingą rusinimo sis
temą: slopinta atskirų tautų tau
tinė sąmonė, brukte rusų kal
ba į viešąjį gyvenimą, mokyk
las, piršta žmonėms pravo- 
slavija, raginta pamilti carą, 
rusus. Po 1863 m. sukilimo 
Rusijos valdžia buvo pareika
lavusi iš vysk. Motiejaus Va
lančiaus, kad jis 1866 m. gegu
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žės 8 d. Kauno katedroje pasa
kytų pamokslą, kuriame būtų 
pareiškiama: "Meilingi mano 
vaikai! Pasitikėdami Aukščiau
siuoju Dievu ir Maloningiau- 
siuoju Monarchu, turime vilties, 
jog anksčiau ar vėliau išnyks 
sukilimo pasėkmės. Bet kaip gi 
mes turime ateityje apsisaugoti 
nuo visų panašių pasikėsinimų? 
— Kartą ant visados turime at
sisakyti minties, jog būsime ka
da nors savarankiška valstybę, 
nepriklausoma nuo Rusijos... 
Mes, būdami dalele nedalijamos 
Rusijos, privalome mokytis ru
sų kalbos, neužmiršdami savos 
lietuviškos ir žemaitiškos, tu
rime rusus mylėti kaip savo 
brolius" (Kun. A. Alekna, Že
maičių vyskupas Motiejus Va
lančius. Kaunas, 1923). Carų pa 
vyzdžiu ir raudonasis rusas sie
kia suniveliuoti ir asimiliuoti 
pavergtas tautas.

• V. SIDZIKAUSKAS, 
Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas ir PET 
Lietuvos delegacijos 
pirm., sesias savaites 
lankęsis keliuose vak. 
Europos kraštuose, š.m. 
birželio 15 d. grįžo įNew 
Yorką. (ELTA)
VINCAS RASTENIS 
ENC. LITUANICA 
REDAKTORIUS

Detroito dienraštis 
"Detroit Free Press" š. 
m. birželio 10 d. laidoje 
įdėjo straipsnį "Viskas 
apie Lietuvą: tai enciklo 
pedija egzilyje". Dien
raštis plačiau atpasako
jo "Encyclopedia Lithu- 
anica" leidimą, jos pa
ruošimo darbus, nuro
do, kad Enciklopedijos 
redaktoriai bei bendra
darbiai, tai politiniai pa
bėgėliai, iš Lietuvos į 
Vokietiją pasitraukę 
1944 m.

Laikraštis mini, kad 
"Enc. Lithuanica", ant
rąjį tomą redaguoja žur
nalistas Vincas Raste
nis. Jis Enciklopedijos 
reikalais lenkęsis Det
roito ir Ann Arbor mies
tuose. (ELTA)

MACHINIST
Experienced in machine 
assembly

also
STEEL FITTERS 

For Conveyor Assembly 
Days & Nights. 

Will consider part time 
help.

MAYFRAN, 
INCORPORATED 

1710 Clarkstone Rd.
Euclid, Ohio 

(44-50)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
Deparlment Supervisor in 222 bed 
Extended Care Facility — to work 
with medical and para-medical team 
which includes: An Occupational 
Therapist, Medical Sočiai Worker, 
Professional Nursing Staff, Medical 
Director, Speech Therapist, Staff 
Bioanalyst. Benefits included: Com- 
petitive salary, two weeks vacation, 
siek leave, I I paid holidays, longev- 
ity compensation, retirement pro- 
gram. >300,000 personai liability and 
nialpractice insurance, Blue Cross — 
Blue Shield M.V.F.-l coverage with 
O.B. and master medical riders and 
$7,000.00 life insurance.
Martha T. Berry Memorial Medical 
Care Facility, 43533 Elizabeth Road, 
Mount Clemens, Michigan 48043. 
Phone (3 13) 465-1922 — Extension 
250. (57-59)

• KALTINAMASIS AKTAS "Mūsų Pastogės" redaktoriui Vin
cui Kazokui surašytas savotiškoj "baltojoj knygoj” -- normalaus 
laikraštinio formato 12-kos puslapių leidinyje "Lietuvos Keliu". 
Jį išleido grupė asmenų, kurie, kaip Dirvai buvo pranešta, gegužės 
2 d. ultimatumu reikalavo atleisti Kazoką iš redaktoriaus pareigų. 
Krašto Valdybai reikalavimą atmetus ir jį pavadinus šantažu, ši 
grupė dabar sutelkė medžiagą, kuri jos nuomone, turėtų įrodyti, 
kad V. Kazokas dirba okupantų naudai. Leidinyje taip pat aiškios 
ir šios grupės pastangos žeminti bei kompromituoti pačią Krašto 
Valdybą. Australijoj neslepiamas susijaudinimas, kad visa ta ma
kalynė yra tik vanduo ant bolševikų statomo bendruomenės skaldy
mo malūno ir kad kraštutinumuose besiblaškanti grupė, paneigusi 
demokratinius negerovių šalinimo principus, pati, gal Ir nesąmo
ningai, pasitarnauja okupantui.
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Lietuvių Tautos Genocido parodą atidarant birželio 13 d. Sheraton viešbutyje, Chicagoje, kalba Lietu
vos generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis. Prieš j| stovi iš kairės: parodos aiškintoja daiL Br. 
Jameikienė, kongr. E. Derwinski, senatorius R. Smith, kongresmanas Gerald Ford, Mrs. Smith, Mac 
Elroy, toliau dr. Valaitis, dr. Leonas KriaučeliOnas, pulk. Vandervort ir kt.

LIETUVIU EVANGELIKU SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Tautos Genocidą...
(Atkelta iš 1 psl.) 

šakyje, kad per keletą 
darbo metų šią prasmin
gą m intį ir darbą įgyven - 
dino.

Lietuvių Tautos Geno
cido parodos atidarymas 
įvyko birželio 13—tąją 
skaudžiųjų įvykių ir di
džiosios lietuvių tautos 
dramos atmintiną dieną. 
Srove plaukė įvairiaam- 
žiai žmonės ir keltais kė 
lėsi į Sheratono 11 aukš
tą. Po pusvalandžio darė
si anksta, spūstis didė
jo.

Eilėmis žiūovai vingia
vosi Lietuvių tautos kan
čios keliais ir tyliai ap
mąstė bolševikų ir vo
kiečių padarytą neįsi
vaizduojamą žalą Lietu
vai. Baisūs vaizdai liu
dija nužmogėjusių oku
pantų darbus. Prisime
nama savus brolius, se
sutes, tėvelius artimuo
sius ir visus tuos, ku
rie padėjo savo gyvybę 
už Tautos laisvę. Kur 
juos besuskaičiuosi, tik 
skaitlinės rodo, kad bol
ševikų aukų yra 99 mili
jonai ir jų tarpe lietu
vių apie pus antro milijo
no...

Svečiai vėlavosi. Kai 
kas ėmė nerimauti.

Į aerodromą jau se
niai išskubėjo dr. Leo
nas KriaučeliOnas, inž.

700 žmonių dalyvavo Lietuvių Tautos Genocido parodos atidaryme, birželio 13 d. Sheraton viešbuty
je, Chicagoje. Čia matome detalę iš parodos atidarymo. Dalyvių tarpe matyti Leonardas Simutis, 
VLIKo pirmininkas dr. K. Valiūnas, ALT pirmininkas inž. E. Bartkus, inž. A. Rudis ir kt.

E. Bartkus, R. Staniū- 
nas su poniomis pasitik 
ti atskrendančių iš Wa- 
shingtono svečių. Štai pa 
galiau jie: JAV kongreso 
mažumos vadas kongres
manas Gerald Fordas, 
JAV prezidento patarė
jas pulk. R. Vandervort, 
Chicago Tribūne vienas 
redaktorių W. Trohan ir 
Vandervort Jr. Nuošir
dus ir šiltas susitiki
mas. Visi skuba į Shera. 
ton viešbutį, kur jau lau
kia 700 žmonių, jų tarpe 
daug amerikiečių.

Dar prieš atvykstant į 
parodą, svečiai suruošė 
spaudos konferenciją, ku 
rioje JAV politikai sena 
torius R. Smith, kongres 
manai G. Ford ir E.Der 
winski atsakė į visą eilę 
korespondentų klausi
mų. Spaudos konferenci 
joje dalyvavo ir lietuvių 
atstovai: ALTos pirmi
ninkas E. Bartkus, JAV 
LB Centro Valdybos pir
mininkas inž. Br. Nai
nys ir minėjimo bei pa
rodos ruošimo komiteto 
pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Po trumpos spaudos 
konferencijos svečiai 
atvyko į parodos salę. 
Juos pasitiko Lietuvos 
generalinis konsulas dr. 
Petras Daužvardis irlie 
tuvaitės tautiniais dra

Šiaurės Vokietijos 
lietuvių evangelikų suva
žiavimas įvyko š.m. bir
želio 6-7 d.d. Hambur
ge. Rengėjai padarė 
daug pastangų, kad vis
kas būtų gerai organizuo
ta ir sklandžiai praeitų. 
Jiems tai gerai pavyko. 
Malonu pastebėti, kad 
dauguma dalyvių buvo 
jaunesnio amžiaus žmo
nės.

R. Baliulis atidarė su
važiavimą ir trumpu žo
džiu pristatė visus daly
vius bei referentus.

Pirmas referentas bu
vo E. Žilius, kuris skai
tė: "Lietuvių evangelikų 
ateitis psichologo
akim".

Referentas gana ašt
riai ir kritiškai išdėstė 
savo pažiūras į dabarti
nę bažnyčios padėtį. Ti- 
kėjim a žmonėse mažė
ja. E. Žilius dėsto Vo
kietijoje psichologiją ka
lėjimo prižiūrėtojams. 
Tai kada busim ieji val
dininkai turėjo duoti 
priesaiką, iš 90 tik 13 
pasinaudojo religine 
priesaika. Anksčiau ku
nigai buvo kaip gydyto

jai, mokytojai, teisėjai.
Žmonės eidavo pas kuni
gą su visoms savo bė
dom. Dabartiniu laiku 
žmonės turi kitų autori
tetų. Tokiu tikėjimu kaip 
anksčiau buvo — jis da
bar nemato. Dabar pir
moje eilėje žmonės krau
na sau turtus, arba jė
gas — galią. Yra este
tikai, kurie stengiasi 
žiūrėti į pasaulį iš gra 
žios pusės. Bet yra reli
ginis, lojalinis žmogus, 
kuris stengiasi padėti ar
timam, jis negalvoja tik 
apie save, bet tokių žmo 
nių yra tiktai vienas šeš
tadalis. Mūsų bažnyčios 
dabar yra apituštės, nes 
jas lanko tiktai tas vie
nas šeštadalis tikinčių
jų. Jie gyvai dalyvauja 
parapijos gyvenime, su
važiavimuose ir pana
šiai. Visi kiti tuo nesido- 
mauja. Referentas net 
abejoja, ar pavyks evan 
gelikam išlaikyti pasau
lyje JU užimtą vietą. 
Jaunimas ieško naujų 
formų, atsisako nuo se

nųjų. Svarbu suprasti šių 
dienų reikalavimus. 
Svarbu, kd nenutrūktų 
kalba su bažnyčia, su ku
nigu. Pamokslų šiandien 
neužtenka, kunigas turi

bužiais pasidabinusios 
bei skaitlinga minia gau
siais plojimais.

Lietuvių Tautos Geno
cido parodą oficialiai ati
darė, perkirpdamas kas
piną, Lietuvos generali
nis konsulas dr. Petras 
Daužvardis ir savo kal
boje svečiams ir susi
rinkusiems iškėlė rau
donosios okupacijos bei 
okupanto padarytą dide
lę žalą lietuvių tautai ir 
išryškino lietuvių tautos 
naikinimo eigą, ką liudi
ja ši paroda. Po kalbos 
padėjo gėlės visoms bol
ševikų aukoms atminti.

Svečiai su dideliu dė
mesiu klausėsi Lietuvos 
generalinio konsulo dr. 
Petro Daužvardžio kal
bos.

Po to svečiai atidžiai 
apžvelgė genocido paro
dą, studijavo medžiagą, 
įrašus, paveikslus. 
Jiems paaiškinimus da
vė dail. Bronė Jameikie
nė, mūsų konsulas ir juos 
lydėję visuomenininkai.

Kaip iš pokalbių ir jų 
pareiškimų matyti, Lie
tuvių Tautos Genocido 
paroda jiems paliko gi
lų įspūdį ir jiepareiškė, 
kad tokią parodą turėtų 
aplankyti kiekvienas 
amerikietis, o ypač ame
rikiečių jaunimas, kuris 
šiandien ne tik kad nesi- 
jungia į kovą prieš komu
nizmo grėsmę, bet jam 
talkina, priešindamasis

prieš vedamą JAV po
litiką komunizmo atžvil
giu.

Po parodos apžiūrėji
mo, apie 500 žmonių rin
kosi į kitą didelę salę 
akademijai. Apie jąpa- 
kalbėsime sekantįkartą. 

Užsisakykit '
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DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu........dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

..........egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA".
Kaina 5 doleriai.

Pavardė ir vardas......................................................

Adresas ....  -............................

rūpintis žmonėmis, ne
laukti, kad jie pas jį atei
tų. Pagaliau tai jo — ku
nigo — uždavinys. Rei
kia reformuoti 500 metų 
sustingusį bažnytinį gy 
venimą.

Sekantis referentas bu 
vo kun. K. Felgendrehe- 
ris su paskaita: "Huma
nistinis žmogus ir žmo
gus kuris tiki į Dievą".

Savo paskaitą refe
rentas pradėjo tuo, kad 
žmogus klausia savęs: 
"Kas aš esu?". Atsaky
mą galima gauti iš įvai
rių šaltinių. Kunigas K. 
Felgendreheris pradėjo 
nuo graikų filosofių minė - 
jo Sokratą, Platoną, Aris
totelį, svarstė įvairias 
pasaulėžiūras ir paga
liau priėjo prie humaniz
mo. Žmogus istorijoje 
buvo jau kelis kartus pra
radęs savo vertę, kada 
jis buvo tiktai kokios 
nors organizacijos na
rys. Žmogus yra tikin
tis. Jeigu jis netiki įDie- 
vą, tai jis tiki į kokią 
nors pasaulėžiūrą, idė
ją. Kartais jis net daro 
daugiau aukų tai pasaulė
žiūrai, negu Dievui. Re
ferentas minėjo techni
kos išvystymą. Technika 
— išeidama iš žmogaus 
rankų — pasidarė pavo
jinga. Reiškia žmogus 
bijo žmogaus. Toliau jis 
kalbėjo, kad Dievas sukū
rė žmogų kaip asmenybę 
ir davė jam laisvę, kad 
jis net gali atsistoti 
prieš savo Kūrėją. Die
vas suteikė mums dide
lę malonę, bet žmogus 
blogai pasinaudoja ta ma
lone.

Po šių abiejų paskai
tų buvo diskusijos. Dau 
giausia klausimų buvo 
statoma apie žmogaus 
buitį ir jo susirišimą su 
Dievu, bažnyčia, kunigu 
ir apie reformas baž
nyčioje. Pastebėjau, kad 
kaip tik jaunimas nepri
taria bažnyčių refor
moms, ypač kas liečia 
išorinį vaizdą, apeigas 
ir t.t. Bažnyčia turinti 
pasilikti pastovia tvirto
ve, o ne svyruoti pagal 
laiko reikalavimus, ku
rie yra tiktai laikini pa
sireiškimai. Vienas jau 
nas vyras man pasakė, 
kad modernūs bažnyčios 
pastatai jam atrodė kaip 
teatras.

Antra suvažiavimo die
na, sekmadienis, dalyvių 
skaičium kiek padidėjo, 
nes atvažiavo dar kelio
lika naujų žmonių. Die
na prasidėjo 9 vai. bend
rais pusryčiais svetai
nėje. Po pusryčių 10 vai. 
St. Andreas bažnyčioje 
buvo pamaldos, kurias 
laikė kunigas A. Kele- 
ris. Po pamaldų 11 vai. 

toliau vyko paskaitos bei 
diskusijos. Kunigas A. 
Keleris skaitė paskaitą: 
"Lietuvių Evangelikų 
Bažnyčios ateitis". Re
ferentas apibūdino ne
lengvą šių dienų bažny
čios padėtį. Kai kurie no
ri bažnyčią sugriaut. Vie 
nas studentas Heidel
berge pasakė, kad jis stu
dijuoja teologiją, kad 
paskiau galėtų sugriauti 
bažnyčią. Deja, daug kur 
taip galvojama. Tai žalin
ga srovė, su kuria rei
kia kovoti. Anksčiau kuni
gai ėjo daugiau vertika
linėm kryptim, į viršų, 
t.y. daugiau kreipė dė
mesį į sielos išganymą. 
Kun. A. Keleris davė 
daug visokių informaci
jų apie dabartinių Evan
gelikų bažnyčių rūpes
čius bei uždavinius. Di
delę reikšmę ji skiria 
šeimai, meilei šeimoje.

Po paskutinės kun. A. 
Kelerio paskaitos vyko 
diskusijos, suvažiavusių 
pasisakymai, pageidavi
mai. Po pietų R. Baliu
lis padarė sutrauktą pas
kaitų santrauką,padėko
jo visiems atvykusiems, 
o ypatingai referentams 
už jų išsamias ir įdo
mias paskaitas. Buvo iš
reikštas noras vėl susi
tikti šį rudenį Lubecke 
arba Neustadte. Atstovai 
sakė, kad jie grįš į sa
vo apylinkes pasistipri
nę dvasiškai ir darbuo
sis toliau naujomis jė
gomis .

Tokie suvažiavimai la 
bai naudingi, nes suveda 
lietuvius, suvienija, at
naujina ryšius, parodo, 
kad lietuvybė dar yra gy
va.

V. Čekauskienė

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN OR IST CLASS 

SK1LLED

DIE MAKERS
DIE REPAIRMEN 

Experienced on Die Caating or 
Trim Dies and Toola.

IST and 2ND SH1FTS 
Liberal company paid benefits 

Apply in person or call 481-3050 

SUPERIOR DIE CASTING 
CORP.

1001 LONDON RD.
CLEVELAND, OHIO 

(45-51)

EXPERIENCED
SIDING INSTALLERS 

WANTED
Steady work, mušt have own 
tools. Highest prices paid. 
Call collect, Mr. Phillips, 716- 
685-1600. (49-55)

MACHINE 
REPAIRMEN 

ELECTRICIANS
THE YPSILANT1 DIVIŠ1ON OF MO- 

TOR W H E E L CORPORAT1ON 
NEF.DS THE A B O V E HELP., 
JOURNEYMEN PREFERRED, BŪT 

WILL ACCEPT APPLICANTS 

WHO CAN PROVE THREE YEARS 

OF 1NDUSTR1AL- EXPER1ENCE.

EXCELLENT 
WAGES

COMPANY PAID BLUE CROSS, 
BLUE SHIELD 1NSURANCE, 

LIFE, ACC1DENT AND 

SICKNESS INSURANCE

MOTOR WHEEL 
CORPORATION

717 Norris St,

Ypsilanti, Mich.

1-312-483-7474

A DIVISION OF GOODYEAR

TIRE & RUBBER CO.
An Equal Opportunity Employer
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M laiškai Dirvai
DĖL BRAZAIČIO IR ČEKIENĖS 

VIEŠO POKALBIO

Dirva birželio 17 die
nos laidoje skelbia dvie
jų oponentų laiškus: dr.
H. Brazaičio ir E. Čekie- 
nės. Dr. H. Brazaitis 
savo laišku mėgina atsa
kyti į E. Cekienės 
straipsnį "PLB ir sąži
nės balsas", atspausdin 
tą gegužės 22 d. Dirvoje.

Tą visa skaitėme, apie 
tai susipažinome. Taigi, 
citatos ir ištraukos ne
reikalingos. Norėčiau 
tik pridėti šį tą, gal šį 
tą paryškinti.

Ypač užkliuvau už dr. 
H. Brazaičio mestos min
ties, teisinančios lietu
vius komunistus.

Iš kur gerbiamas dr. 
H. Brazaitis taip tiksliai 
žino, kad partiečiai ir po- 
litrukai daugum as yra ge
ri lietuviai? Aš tarčiau 
visai priešingai,pasinau 
dodamas Draugo skelbta 
mintimi, kad lietuviai ko
munistai, nors ir lietu
viškai šneka, bet jau yra 
surusėję ir galvoja ru
siškai. Nenoriu gaišinti 
laiko tam Draugo nume
riui ieškoti.

Kas norės, susiras. 
Tikiu, kad ir dr. H. Bra
zaitis yra tą straipsnį 
skaitęs.

Tai būtų viena meda
lio pusė. O kita irgi la
bai aiški. Jeigu grįšime 
į 1940 ir 1941 metus, de
ja, turėsime sutikti su 
faktu, kad išvežamųjų Si
biran, "nepatikimųjų" są
rašus sudarinėjo patys 
lietuviai, padedant vie
nos tautybės asmenims. 
Patys rusai, žinoma, jų 
negalėjo sudarinėti, nes 
jie vietinių lietuvių gy
ventojų nepažino. Aplan
kykite genocido parodą 
— pamatysite grynus 
faktus.

Taigi, dr. Brazaičio 
teigimas nepriimtinas,o 
gal priimtinas su labai 
ir labai dideliu klaustu
ku. O tas klaustukas bū
tų tos prasmės.

Visai galimas ir re
alus sprendimas, kad 
okupanto atsiunčiamieji 
(ne atvažiavusieji) gali 
būti ir geri lietuviai. 
Jie, sakykime, kitaip ne
galėjo pasielgti. Jiems 
partija, tiksliau Mask
va, davė įsakymą — jie 
turi vykdyti. Pavergtoje 
tėvynėje pasilikę šei
mos nariai, giminės ta
po užstatu. Pamėgink ne- 
paklusti...

Tačiau, iš esmės, ar 
Maskvos valios vykdyto
jai mums gali būti pri
imtini, ar ne? Manau, 
visi sutiksime, kad ne.

Žiūrint šia prasme, at
siųstieji nekalti. Kalti 
esame mes patys.

Žiūrint antraip, mėgin
sime prieiti kitų išvadų.

Ar galimas atsitiki
mas, kad okupantas siųs
tų skaldyti išeivijos lie
tuviams nepatikimus as
menis? Kodėl nesiunčia- 
mi vyresnieji daininin
kai, nors jų balsai tikrai 
neblogesni už čia pasi
rodžiusius? Jau nekal
bant apie iškilusius ne
priklausomos Lietuvos 
metu. Jų nė vieno nėra, 
nors jie mums daugiau 
žinomi.

Jie partijai nepati
kimi.

Vienas iš tų daininin
kų Montrealyje pareiš
kė, kad negalįs dainuoti,

jeigu bus lietuviška vė
liava. Mano žiniomis, 
rengėjai lietuvišką vė
liavą išnešė...

Ko dar daugiau rei
kia?

Parsidavėlių pasitai
ko visose tautose. Bet ar 
tauta jūos galį laikyti 
savo tautos žmonėmis?

E. Cekienės atsaky
mas dr. H. Brazaičiui lo
giškas ir tikslus. Gali 
nesiskaityti su tautine 
drausme eiliniai lietu
viai, dažniausia smalsu
mo ir sentim ento veda
mi apsilanką tokiuose 
koncertuose. Jų daugu
ma puikiai supranta, kad 
jie negerai daro į tokius 
provokacinius koncertus 
eidami. Priešingu atve
ju, kodėl jie dengtų savo 
veidus, jeigu fotografas 
mėgina fotografuoti?...

Užimą atsakingas vie
tas lietuviškame gyveni
me privalo Laisvinimo 
Veiksnių, diplomatinės 
tarnybos nustatytos lini
jos laikytis.

Sąžinės dalykas? Taip, 
Su tuo sutinku, bet jeigu 
visi pradės elgtis pagal 
savo sąžinę, prieisime 
prie chaoso, kaip buvo 
prieita šiame krašte 
prie deginimų, nuosavy
bių naikinimų ir t.t. Jų 
irgi sąžinės dalykas. Ge. 
rai, kad vyriausybė tu
ri jėgą, kuria suvaldo 
"sąžinės" reiškėjus.

BALSAS IŠ

Paprastas eilinis mi
nios žmogelis su įdomu
mu seka ir skaito atvi
ro žodžio mėnraštį "Aki
račiai", ypač kur pasi
sako mūsų priaugusios 
naujos išeivių profesio
nalų generacijos (taip 
"Akiračiuose" mūsų jau
nieji profesionalai ir sa
ve vadina) mokslininkai 
ir profesionalai.

Ir kaipgi gali nesek
ti, nes kur tik pažiūri, 
visur rašoma, kur tik 
pasiklausai, visur kal
bama, kad mūsų jauni
mas, mūsų ateitis, mū
sų darbų tęsėjas ir vyk
dytojas.

Pirmiausia reikia pa
sisakyti, kad man pa
prastam žmogeliui ne
drąsu kištis į moksli- 
mokinių ir kitokių. Čia 
drausmę vykdo pastaty- 

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje' su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. 13 New York Thruvvay Exit 24, 1 
Northway 87 iki Lake George Village; 13 ten 9N keliu 7 myl. j Šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

Mes, lietuviai, neturime 
tokios jėgos. Jeigu jos ne
turime, privalome labai 
ir labai apsvarstyti kiek 
vieną pasakytą žodį, kiek
vieną įtaigojimą, kad jis 
netaptų priešingu tau
tos interesams.

Nežinau, ką galvoja 
LB darbuotojai po tokio 
dr. H. Brazaičio pareiš
kimo. Žinoma, jis yra 
didesnis už mus, dirban 
čius apygardų ir apylin
kių valdybose. Ar paklus
ti minčiai, kad "paliki
me tą klausimą kiekvie
no laisvojo lietuvio są
žinei, jo asmeniniam ap
sisprendimui..."

Nenorėdamas esu pri
verstas pasakyti, jog Lie
tuviu Bendrumenei mė
ginu dirbti apie penkio
lika metų. Teko eiti vi
sokias pareigas. Ketu
ris kartus LB chicagiš- 
kėje apygardos valdy
boje, anksčiau Cicero 
apylinkės valdyboje, po 
to buvo tekus maloni pa 
reiga vadovauti didžio
sios Marąuette Parko 
apylinkės valdybai, ir da
bar vėl grįžti į apygar
dos valdybą vicepirmi
ninku.

Vienu laiku teko vado 
vauti JAV C V inform a- 
cinei komisijai, taip pat 
būti LB institucijų nariu 
beveik be jokios pertrau • 
kos. Taip pat, skelbti LB 
darbus ir jos idėją spau ■ 
doje.

Šiuos dalykus, liečian
čius mano mažą asme
nį, pasakiau tik dėl to, 
kad aš ir kiti LB dar
buotojai nepajėgia su
prasti dr. H. Brazaičio 
pasakymo.

J. Vaičiūnas

MINIOS
ninku ir profesionalų 
gvildenamas problemas 
pasiūlymus ir pareikš
tas nuomones.

Bet kada mūsų jaunie
ji mokslininkai ir pro
fesionalai redaguodami 
žurnalą, rašydami
straipsnius žurnalams, 
laikraščiams ir kalbė
dami per dažnai išeina 
iš vėžių ir tada ir tas 
paprastas eilinis minios 
žmogelis nebeiškenčia 
neįkišęs savo trigrašio.

1970 m. kovo mėnesio 
"Akiračiai" Nr. 3 (17) 
vietoje "linkmė" A. Daug 
vydas savo straipsnyje 
"Tautinė Drausmė" (tau 
tinė drausmė paimta į 
kabutes) tarp kitko ra
šo:

"Drausmių, kaip žino
ma, yra visokių rūšių — 
kariuomenės, mokyklos 

tas vadovas. Visuomeni
nėj veikloj drausmė ga
li būti palaikoma arba 
autoriteto, kuris išsi
skiria savo intelektuali
niu bei moraliniu prana
šumu, arba visuomeni
nių organizacijų bei su 
sigrupavimų susitari
mu. Išeivijai, deja, trūks 
ta ir vieno ir kito".

Priaugusiai naujos iš" 
eivių profesionalų gene
racijai skaičiuojant - stu 
dijuojant drausmių rū
šis, reikia žinoti, kad 
yra dar viena drausmės 
rūšis, kuriai paklusti ne 
reikia nei autoriteto nei 
vadovo su policininko bi
zūnu — tai tautinio susi- 
prastimo, politinio są
moningumo ir asmeny
binio subrendimo draus
mė.

Tiesos garbei,papras
tas eilinis minios žmo
gelis turi prisipažinti, 
kad jis liūsta aiškiai 
matydamas, kad mūsų 
jaunimui, mūsų ateities 
darbų tęsėjams ir vyk
dytojams - profesiona
lams ir mokslininkams 
tautinio susipratimo, 
politinio sąmoningumo 
ir asmenybinio subren
dimo trūksta.

Man norėtųsi išgirsti 
ir žinoma sužinoti iš p. 
A. Daugvydo ar "Akira
čių" redaktoriaus: kas 
turi teisę spręsti apie 
žmogaus moralę ir pa
sakyti viešai —perspau
dą, kad jiems trūksta 
moralės?

Toliau p. A. Daugvy- 
das nesilaikydamas nei 
takto nei saiko tarp kit
ko rašo:

"Kodėl, pavyzdžiui, 
grupė profesorių, kurie 
studijuoja politinius 
mokslus aplamai ir Lie
tuvos problemas specia
liai, turi paklusti auto
ritetui tokių žmonių, ku
rie tų klausimų ne tik 
nestudijuoja, bet ir iš vi
so nėra mūsų visuome
nei parodę, kad jie tais 
klausimais domisi ar juo
se kiek plačiau orientuo
jasi. Juk žmonės, kurie 
nori būti kam nors auto
ritetu, turi savo pranašu
mą ar savo sugebėjimus 
kuo nors įrodyti — vei
kalais, straipsniais žur
naluose bei laikraščiuo
se, bent išmintingomis 
kalbomis ar sėkminga, 
visus vienijančia veik
la".

Išeivijoje, kuriai tau
tinio susipratimo, poli 
tinio sąmoningumo ir 
asmenybinio subrendi
mo trūksta, ypač moks
lininkų tarpe, darni vi
suomeninė veikla neįma
noma įgyvendinti ir au
toritetu būti.

Mokslininkai ir profe
soriai savo gražiai para
šytais veikalais, straips
niais žurnaluose bei laik
raščiuose ir gražiai pa
sakytomis kalbomis pa
rodo savo išsimoksli
nimus, gabumus ir išsi 
lavinimus, bet perdaug 
užakcentuotas savo kal- 
bų-žodžių naudingumas 
- neklaidingumas, rodo, 
išsimokslinimo ir išsi
lavinimo stoką.

Visi gražiausi pasiū
lymai ir projektai tol nė
ra tikri, kad jie yra ge
ri, kol jie savęs nepatei
sina naudingais vaisiais.

Senosios kartos moks
lininkai ir vadai savo 
pranašumus ir sugebėji
mus vadovauti įrodė išei
vijoje, tėvynėje ir vėl iš 
eivijoje ir Lietuvių Char 
ta yra senųjų vadų sukur 
ta.

Toliau dar vienas saki-

J. GRAUDA

Apie literatūros klubo steigimą
Šiame dideliame mieste, kur gyvena šimtai 

įvairiopai diplomuotų lietuvių, keli kultūros mania
kai sugalvojo įsteigti literatūros klubą. Reiškia, 
galvojo steigėjai, galime sueiti savaitgalio metu, 
šnektelti, atsigaivinti lietuviška kultūra ir litera
tūra.

Vienur ir kitur jie kalbino brolius lietuvius, 
stengdamiesi sudominti literatūros reiškiniais. Re
zultatai, visoje jų mozaikoje, buvo šie:

— Ar jau susipažinai su Aitvarais? — klausė 
Kultūros Maniakas.

— Su aitvarais? — pakėlė antakius Lietuvis.
Kultūros Maniakas buvo pasiruošęs šnekinti 

aukštos oktavos sakiniu. Jis jį kalte iškalė iš mū
sų aukštos oktavos raštų.

— Tai hermetiškumas ir žonglieriavimas 
įmantria forma, tai šeria dilgėle kitiems meist
rams. Yra čia architektonika ir žodžio konden- 
sacijos. Moduliacijos išgauna ritmiką, o egzaltuo
ta retoriška intelektualizacija ir verlibro visa emo
cijų skalė apima motyvų variantus.

Lietuvis įtartinai pažiurėjo įKultūros Maniaką:
— Aš prisilaikau prie zubrinės, — pasakė Lie

tuvis, — aitvarinės man nereikia. Nepatariu ir tau.
Ir jis nuėjo šonan, kelis kart įtartinai apžvel

gęs Kultūros Maniaką.
Maniakas galvojo, kad kultūros ir literatūros 

propagandą dabar reikia pradėti ne iškelta iš laik
raščio knygos recenzija, bet pačios knygos eilutė
mis. Tegu pats kūrėjas betarpiai prabyla į lietu
višką širdį. Jis prisėlino prie Kito Lietuvio ir pra
dėjo :

— Liaudies poetai sudėjo dainas. Liaudies po
etai kalbėjo su vandeniu. Liaudies poetai užaugo 
kaip m ėdžiai.

Kitas Lietuvis sukryžiavo rankas ant krūtinės, 
užėmė karingą pozą, ir pasakė:

— Matau, kad jau persimetei į liaudies pusę. 
Sveikinu. Girk liaudį ir jos poetus. Bet manęs ne
išvesi iš kelio. Ne tau man smegenis išplauti. Pra
dėsi liaudies poetais, o baigsi tuo, kad ir mane pa
skelbsi esant buržuaziniu nacionalistu ir liaudies 
priešu.

Jo veidas buvo taip reikšmingas, kad Kultūros 
Maniakas traukėsi atgal atbulas. Kūrėjas neprabilo 
į šio tautiečio širdį. Gal tas žodis "liaudis" mūsų 
apyvartoje neliaudiškai skamba? Gal reikia abstrak
tiškų sąvokų, neeilinių palyginimų; gal pilstelėti iš 
poezijos kibiro parfumuotais žodžiais?

Jis surado Trečią Lietuvį.
— Miškus nukapojo jauni medkirčiai, — pasa

kė Maniakas.
— Žinau, žipau, — pasakė Trečias Lietuvis.

— Skaičiau Katiliškį.
— Šiaurės pašvaistė... — prasižiojo Mania

kas.
— Brazdžionis tą pašvaistę iš Vokietijos ma

tė. Gal po gerų vaišių?
— Loja į blyškų mėnulį vienišas šuva.
— Jonas Aistis, — pasitenkinusiai pasakė Tre

čias Lietuvis. — Gali mane egazm inuoti kiek nori, 
atsakymus rasiu.

Maniakas pagalvojo: palauk, aš tau sulaužysiu 
ragus. Ir pasakė: — Begalinėj baltoj tylumoj vieš
patauja žiema.

— Cha cha cha! — susijuokė literatūros žino
vas. — Sniego platumas Baranausko, ar skaitei?

— Palikite mane vieną, palikite mane su sa
vim...

— Liūnelė Sutema, brolau, tik tu truputį su- 
keitei posakį.

Kultūros Maniakas pasimetė. O Trečias Lie
tuvis, linksmai stebėdamas jo pasimetimą, pa
klausė:

— O, pasakyk tu man, iš kur šios paskiros ei
lutės :

Mano
veidą
skaisčia
nemirtinga 
ugnimi.
— Visiškai nežinau, — prisipažino Kultūros 

Maniakas.
— Iš Nagio, — juokdamasis pasakė Trečias 

Lietuvis. — Tai jis sekė Meką vienažode eilute.

nys iš minimo straips
nelio, kuris liudija mū
sų priaugusios naujos iš 
eivių kartos preofesio- 
nalų ir mokslininkų išsi 
lavinimą ir išmintį.

Chicagiškė A LT komi 
sijos dar nesudarė, tur
būt manydama, kad jai 
užtenka savo kvalifika
cijų, nors iš tikrųjų kiek 
gi ten tikrai raštingų 
žmonių?"

Mokslą reikia gerbti 
ir jį branginti. Bet, pap
rastas eilinis minios 
žmogelis, nebepamena, 
kada ir kur, bet daug kar
tų yra skaitęs, kad iš
mintis yra aukštesnė ir 

už mokslą, ir kad ji, kaip 
ir mokslas neateina sa
vaime ir jos reikia moky 
tis. Juk ir sena liaudies 
išmintis sako, kadišmin 
tis ir po rudine slepiasi.

Man rašant žodį "ru
dine" prisiminė Marty
nas Jankus.

Man atrodo, todėl ir 
Vokietijos geležinis 
kancleris O.E.L. Bis- 
marck'as išgirdęs, kadį 
valdžią atėjo dvidešimt 
aštuoni profesoriai rado 
reikalą sušukti:

"Achtundzwanzig pro- 
fessoren Vaterland Du 
bist verlohren".

P.P, Detroit, Mich.
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Lietuvių Bendruome
nės Tarybos rinkimai su 
teikia progos ne tik bal
suoti už tą ar kitą kan
didatą, bet taip pat iš
girsti platesnes disku
sijas dėl LB veiklos ap
lamai. Prieš rinkimus 
patys kandidatai, ar juos 
remiantieji, daro viešo 
pobūdžio pareiškimus 
LB liečiančiais klausi
mais. Tokių pareiškimų 
matėme ir prieš šios Ta
rybos rinkimus. Tiesa, 
jie nebuvo tokie gausūs, 
kaip kad prieš V Tary
bos rinkimus. Dalinai 
tas atsitiko dėl to, kad 
ir patys Tarybos rinki
mai vyko netikrumo ženk
le, daugeliui keliant klau 
simą: ’^vyks, ar ne, bal
suoti, ar ne?" Rinkimai 
įvyko. Taryba išrinkta, 
tad priešrinkiminiai - 
programiniai kandidatų 
pasisakymai mus domi
na dėl keletos priežas
čių:

1. Rūpi LB likimas 
JAV-se,

2. V~toji Taryba buvo 
visiškai bejėgė pašalin
ti susidariusias įtam
pas,

3. Spaudoje ir LB susi 
rinkimuose kėlėme rei
kalą Tarybą iš pagrin
dų reformuoti, ją pra- 
plečiant ir suveiksmi- 
nant,

4. I konkrečius tuo 
reikalu pasiūlymus ga
vome tik "neoficialaus" 
pritarimo, bet jokių 
konkrečių žygių toms re 
formoms pravesti.

5. Kandidatavau ir į 
VI Tarybą tik vieninte
lio tikslo vedinas — pri
sidėti prie jos suveiks- 
minimo ir sugrąžinimo 
jai jos pirminės parei
gos — tarti LB veiklą.

TARYBON IŠRINKTŲJŲ 
PASISAKYMAI

Šioje akcijoje akty
viausiai reiškėsi Chica- 
ga ir gal geriausiai ten 
pasirodė "šeši jaunieji". 
Priešrinkiminėje akci
joje jie turėjo gerai or
ganizuotą užnugarį ir 
patys joje aktyviai daly
vavo. Tiesa, jų ir atsiek
ti rezultatai geri: iš še
šių kandidatavusių VI Ta- 
rybon išrinkti penki. Tai 
svarus nuošimtis būsi
moje Taryboje, tad pra
vartu pasitikrinti, ką iš 
tiesų naujo ir aktualaus 
Tarybos funkcionavime 
šie penki yra savo prieš
rinkiminėje kampanijoje 
pasižadėję. Gražiai iš
leistoje brošiūroje jie še 
šiais punktais pareiškė 
savo "credo", dėl kurio 
joks lietuvis bendruo- 
menininkas nenorėtų dis 
kutuoti. Tai daugiau ele
mentarus visuomenėn 
išeinančio jauno vyro 
"geros valios"pareiški
mas. Kitais šešiais punk 
tais chicagiškiaipasisa
kė, ką jie stengsis (įgy
vendinti?): 1. patobulinti 
ir dabarčiai geriau pri
taikyti lituanistinį švie
timą, 2. suorganizuoti 
svetimtaučiams informa
ciją, 3. įvesti socialinį 
- pagalbos skyrių, 4.pri 
traukti (veiklon) jaunes
niąją kartą, 5. remti Lie - 
tuvių Fondą ir 6. tęsti 
pradėtą LB darbą. Pa
girtini siekimai. Tiesa, 
jie man daugiau prime
na administracinio po
būdžio, kad ir per bend-

DR. ANTANAS BUTKUS

rais bruožais surašytą 
programą. Tad ir lieka 
neaišku, kokiais būdais 
tie šaunūs jauni vyrai tą 
ant popierio gražiai su
rašytą savo tikėjimą, 
Taryboje išrinkti suge
bės paversti realybe. 
Tas savo abejones,deja, 
paremiu ir paskutiniojo
je Taryboje asmeninepa- 
tritimi, bei jos funkcijo- 
navimu JAV-seaplamai.

TARYBOS LIGŠIOLINIS 
VAIDMUO

Taryba, kokia ji ligi 
šiol veikė, mano supra
timu, programinės veik
los aptarime beveik jo
kios įtakos neturi. Visa 
jos galia šioje srityje 
priklauso nuo Centro 
Valdybos "malonės”. 
Taip buvo V-tos Tary
bos kadencijos metu, 
nors toks susitvarky
mas nebuvo naudingas 
nei centro valdybai, nei 
tarybai, nei, pagaliau, 
pačiai Lietuvių Bend
ruomenei. Šio susitvar
kymo trūkumai ypatingai 
išryškėja tuomet, kai at
siranda sunkumų. Tų 
sunkumų mūsuose neiš
vengsime nei ateityje. 
Tad ir kyla klausimas, 
ar nevertėtų rimtai su
sirūpinti ir peržiūrėti 
LB organizacinę san
tvarką bei sugrąžinti jos 
organams įstatuose nu
matytas funkcijas. Svar
biausia, ar nevertėtų 
tuos įstatus perredaguo
ti taip, kad ateityje tarp- 
organizacinių nukrypi
mų pašalinimui būtų su 
darytos palankesnės są
lygos. Kol tai bus įgy
vendinta, penkiems chi- 
cagiškiams Tarybos na
riam s patartume kandi
datuoti į C V Pirmininko 
postą, tuomet tikrai tu
rėsite progos savo tikė
jimą paversti realybe.

DABARTINE PRAKTIKA 
NEPILNAI ATITINKA 
LB TIKSLAMS

Organizuotos Lietuvių 
Bendruomenės pagrin
dinis tikslas yra atsto
vauti ir rūpintis visų iš
eivijos lietuvių bendrai
siais reikalais. Šį man
datą organizuota LB te
gali savintis tik išeivi
jos lietuvių visuotinu 
pritarimu. Šio mandato 
patikėjimas nesiremia 
jokia fizine galia, o tik 
moraliu pritarimu, išei
nančiu iš vidujinio lie
tuviškų reikalų suprati
mo — tautinio solidaru
mo. Geros valios parem 
tas pritarimas neabejo
tinai tampriai rišasi su 
aukštos kokybės ir ide
alistine veikla. Neužten
ka gražių žodžių, reikia 
patrauklaus ir paskati
nančio pavyzdžio. Ypa
tingai svarbi toleranci
ja mažumos nuomonei, 
kitu atveju toji mažuma 
arba liks pasyvi arba, il
gainiui, ir visai nubyrės. 
Lietuvybės išlaikymą 
pasistačiusioji aukščiau
siu tikslu LB veikla ne
gali toleruoti veiksmų, 
kurie sudarytų sąlygas 
mažumų nubyrėjimui.

Neturint fizinės ga
lios, arba neturint "val
džios" tikra to žodžio 
prasme, lietuviškoje

DIRVA

veikloje potvarkiai bei 
įsakymai nėra paveiks- 
mlngi, kol nėra bendro 
susitarimo ir kol nėra 
tiems potvarkiams visų 
pritarim o. Sėkmingam 
susitarimui reikia at
stovų tamepasitarimeiš 
įvairių sluoksnių. Lietu
viškos veiklos aptari
mas ir susitarimo ieš
kojimas turi vykti Lie
tuvių Bendruomenės Ta
ryboje. Sėkminga Tary
ba tegali būti tik tokia, 
kurioje dalyvauja visų 
pažiūrų ir įsitikinimų 
lietuvių atstovai. Čia rei
kia išgirsti balsą ne tik 
jauno ir seno, bet taip 
pat organizuoto ir orga
nizacijoms nepriklausan
čio atstovo.

Mūsų sąlygose neiš
mintinga Taryboje nu
spręsti klausimus ir leis
ti potvarkius, kuriems 
tepritaria 51% visų Ta
rybos narių, ypatingai 
tuomet, kai likusieji 49% 
tiems potvarkiams griež
tai priešinasi. Kompro
misinis susitarimas, 
kad ir daug laiko ir ener
gijos pareikalavęs mūsų 
tikslams geriau pasitar
nautų.

KO TRŪKSTA TARYBOS 
SUDĖTYJE?

Tarybos rinkimų bū
das idealiai žiūrint yra 
be priekaištų. Renkama 
tiesioginiu demokratiniu 
balsavimu. Kandidatus 
gali išstatyti nedidelis 
suinteresuotų asmenų 
skaičius. Žodžiu,sudaro
mos visos sąlygos būti 
išrinktai reprezentaci
nei Tarybai. O kaip su 
išrinkimu? čia jau tru
putį sunkiau, ypatingai, 
jei gyvenama mažesnė
je lietuvių kolonijoje ir 
jei prie šono yra didžiu
lė lietuvių kolonija, sa
kykime Chicaga. Tuomet 
gali būti pats tinkamiau
sias — vistiek nepatek
si, nes mūsuose "pa
rapijinis patriotišku
mas" tebėra toks dide
lis, kad tik "savus" skai
tome geriausiais. Iš to 
paties parapijiškumo at
siranda ir antra blogybė. 
Teoretiškai svarstant ir 
galvojant turėtume rink
ti visų pakraipų atsto
vus, nes tik jų visų daly
vavimas sudarytų pil
nas sąlygas kalbėti Ta
ryboje visų lietuvių var
du. Praktiškai —renka
me "savus". Taip ir lie
ka mažumos nuomonė 
neišgirsta, kaip lygiai 
mažosios lietuvių koloni
jos lieka neatstovauja
mos. Remiamės utopiš
ku teigimu, kad LB yra 
nepartinė-nepolitinė or
ganizacija, kur visi vei
kiame savo pasaulėžiūrų 
visai nebodami. Sakome, 
kad pasaulėžiūras LB 
veikloje turim e palikti 
už durų. Atseit, mulki
name savo įsitikinimu, 
kad kiekvienas iš mūsų 
galime būti idealiais 
skicofrenikais ir gyven
ti ir veikti dvejopose as 
menybėse. Praktika, 
ypač trijų paskutinių 
metų, parodė, kad nesa
me dvejopos asmenybės 
ir kad turime visas žmo. 
giškas silpnybes — pir
miausia, kad mėgstame 
"veikti" draugų ar pana
šiai galvojančių būrely
je. Neretai net drąsko- 
mės, plėšomės veikloje
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Marijos Gimimo bažny
čioje, Marųuette Parke, 
Chicagoje, kun. Petras 
Totoraitis, specialiai at
vykęs iš New Jersey, pa 
laimino moterystės sak
ramentą tarp neolituanų 
Ritos Šeflerytės ir Jono 
Valkiūno. Jaunoji, nepap
rasto gražumo vestuvine 
suknute, mamytės ranko
mis išsiuvinėta, pasi
puošusi, septynių porų 
pamergių ir pabrolių bei 
gėlianešės mažutės Ma- 
rijanos Drožinskaitės ly
dima, prie altoriaus sa
vo tėvelio Zigmo Šefle- 
rio buvo atiduota pasi
rinktam Jonui Valkiū- 
nui. Apeigų metu mūsų 
operos primadona Dana 
Stankaitytė pagiedojo 
Guild'o "Maria Maria", 
Frank'o "Šviesiausias 
Viešpatie" ir Budriūno 
"Sveika Marija". Vargo
nais akompanavo Korp! 
Neo-Lithuania filisteris 
Antanas Kalvaitis.

Vakare per 300 svečių 
bei giminių pasitiko jau
nuosius šv. Nikalojaus 
salėje. Pagal tradiciją 
jaunųjų mamytės duona, 
druska ir vynu įvedė jau
nuosius į vestuvinę puo
tą. Salėje atskiri staliu
kai pa’’ šti gyvomis ro
žėmis ir apkrauti lietu
viškai paruoštais val
giais bei įvairiais gėri
mais teikė iškilmėms 
jaukų pobūdį. Nereikėjo 
čia prie baro prašyti stik
liuko, kaip svetimtaučių 
papročiais suruoštose 
vestuvinėse puotose. Pa
tarnavo irgi ne kokie uni
jų skubantieji patarnauto- 

statydami rekordus — 
potvarkių - potvarkius 
leisdami, informacijų 
biuleteniais apžerdami. 
Dažnai visiškai nepasi
rūpiname, ar iš tiesų tie 
potvarkiai bus įgyvendin

ai ir ko tokių potvarkių 
įgyvendinime trūksta: or
ganizacijos struktūroje 
šlubavimas, ar mažumų 
nubyrėjimas vien dėl to, 
kad panašiems potvar
kiams leisti nebuvo gau
tas tų mažumų pritari
mas, nes nebuvo jų net 
nuomonės atsiklausta. 
Tad ir kyla klausimas, 
ar lietuviškai veiklai ne
būtų geriau bei naudin
giau, jei mes vietoj de
mokratinės raidės puo - 
selėjimo atviriau pa
žvelgtume tikrovei į akis 
ir ieškotume praktiškų 
visos lietuvių išeivijos 
JAV-se apjungimo.

(Bus daugiau) 

jai, bet jaunos lietuvai
tės, grakščios ir manda
gios. Vaišes pravesti 
sklandžiai ir gyvai suge
bėjo jaunasis veikėjas 
Romas Sakadolskis. Jo 
taisyklinga lietuviška 
tarm ė kiekvienam kėlė 
pasigėrėjimą mūsų jau 
nąja karta. Savo trumpa 
me įžanginiame žodyje 
Romas paminėjo, kad 
jaunasis Jonas-Juozas 
Valkiūnas gim ė Lietu
voje. Vaikystę praleido 
Vokietijoje, ten patirda
mas įvairius vargus ir 
nedateklįus. Amerikoje 
motina Irena viena sun
kiai dirbdama ir kant
riai nešdama visus šei
mos rūpesčius ant savo 
pečių išaugino jį — Jo
ną ir brolį Virgilijų. Jau
nasis Jonas čia baigė 
Loyolos universitetą ir 
dabar šalia atsakingų pa
reigų darbe vakarais tę
sia studijas. Jonas kaip 
ir jaunoji Rita priklau
so LST Korp! Neo-Li
thuania. Abu yra pamė
gę tautinį šokį, sportą, 
knygas ir muziką. Jonas 
be to, yra aktyviai įsi
traukęs į A LTS-gos veik
lą ir pereitais metais 
buvo ALTS Chicagos sky
riaus pirmininkas. Abu 
jaunieji dirba, sielojasi 
ir reiškiasi lietuviška
me gyvenime.

Sakadolskis pranešė, 
kad iš tolimo Sibiro jau
nuosius sveikina ir drau
ge džiaugiasi jaunųjų su
kurta lietuviška šeima 
jaunojo tėvelis Jonas Val
kiūnas.

Liucija Virpšaitė-Hof- 
manienė, sveikindama 
LST Korp! Neo-Lithua- 
nia vyr. valdybos vardu 
įteikė jauniesiems lietu
viškais ornamentais ir 
įrašais išpuoštą odinį al
bumą, o Elena Matutie- 
nė, ALTS-gos vardu įtei
kė menišką lietuvišką 
medžio drožinį.

Raštu sveikino mūsų 

Jaunieji Rita ir Jonas ValkiOnai
/
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gen. konsulas dr. Petras 
DaužVardis, jaunosios gi
minės iš Lietuvos irdau 
gelis kitų giminių bei pa
žįstamų.

Jaunasis Jonas Valkiū 
nas trumpai padėkoda
mas pareiškė: "Pirmiau 
šia aš noriu padėkoti sa
vo mamai, kad mane iš
leido į gyvenimą ir pasta 
tė ant kojų. Ačiū labai 
mama. Antroj vietoj no
riu padėkoti savo ant
riems tėveliams, kad už
augino gerą ir man la
bai gražią žmoną ir kad 
mums padėjo pradėti gy 
venimą".

į vestuves iš Lenkijos 
buvo atvykęs jaunosios 
dėdė Paulius Šefleris, o 
iš Vak. Vokietijos dėdė 
Liudas Šefleris.

Jaunoii Rita jau antri 
metai lanko universitetą 
Ji gimusi čia Ameri
koje. Jos tėveliai Joana 
ir Zigm as Šefleriai abu 
iš Ukmergės miesto, ka
ro audros prieš 20 metų 
atblokšti į svetingąją 
Ameriką. Jų šeimoje dar 
yra du sūnūs Zigmas ir 
Robertas. Pastarasis 
jauniausias ir kai paaugs 
reikia tikėtis, bus taip 
pat neolituanas, kaip Zig 
mas ir jaunoji Rita. Už
sitarnauja pagarbos jau 
nosios Ritos tėveliai, 
kad netik patys nebūdami 
neolituanai nei tautinin
kai, nekliudė vaikams 
jungtis į tautines organi - 
zacijas, o sudarė jiems 
palankias sąlygas tose 
organizacijose veikti. 
Tėvas Šefleris turi pre
kybą svetimųjų rajone, o 
motina Joana dirba ame. 
rikiečių įstaigoje, taigi 
nedaug galimybių surikti 
lietuvių, o vis tik vaikus 
išauklėjo grynai lietu
viškoje dvasioje.

Neolituanų filisterių 
dainos "Sudie, Sudie" iš 
lydėti jaunieji išvyko į 
Accapulco, o grįžę žada 
apsigyventi mūsų tarpe, 
lietuviškoj Chicagoje.

V.A. Rčk.
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OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
Ilgamečiai Dirvos 

skaitytojai Marija ir Sta 
sys Mickevičiai išaugi
no gausią ir pavyzdin
gą šeimą — 5 sūnus ir 
vieną dukterį. Ne tik iš
augino, bet ir išmoksli
no. Visi 5 sūnūs baigė

universitetą, o duktė — 
junior coiiege. Pagaliau 
tėvams vaikų mokslini
mo vargai pasibaigė. Šį 
pavasarį jų jauniausias 
sūnus Vytas baigė vers
lo administracijos (bu- 
siness administration)

- - - ----
GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 

CAPE COD - OSTERVILLE 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

ANSONŲ VASARVIETĖS VILOJEį^įjANSONŲ vasarvietės viloje

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

JgjVILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 

e IR PRIIMA SVEČIUS
Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER- 

VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, gg MRS. MARIJA JANSONAS.

I

mokslus, gaudamas ba
kalauro laipsnį.

***
Birutė ir Jonas Star

kai sėkmingai išsimušę 
į verslą nepagaili lėšų 
medžiaginiai paremti lie 
tuvišką kultūrinę bei vi
suomeninę veiklą. Lietu 
vių chorui "Rambynas", 
šiais metais mininčiam 
20 metų darbo sukaktį, 
jie paaukojo $50.00, o 
anksčiau yra medžiagi
niai parėmę skautų-čių 
veiklą. Jų duktė Laimu
tė šį pavasarį baigė gim
naziją (high school). Šia 
proga p.p. Starkai suruo
šė šaunias vaišes.

Taip pat gimnaziją bai
gė dar dvi veiklios skau
tės ir uolios choristės, 
tai Violeta Kazlauskai
tė ir Danguolė Antanėly- 
tė.

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

OWNER-OPERATORS
Now leasing 5 axle semi-units. Special commodities division. 
Union scale, company paid benefits. Mušt have steel hauling 
experience, be 25 years of age. Low dead-head milage, high 
truck earnings. Seperate checks to driver and eąuipment.

Contact Mr. WALTER SCHMIDT
313-877-1500

ARTIM TRANSPORTATION 
SYSTEM

6217 Lon.vo Detroit, Mich. 48209
An Equal Opportunity Employer

(47-49 >

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

***
Inž. Bernius ir Danu

tė Šulskiai birželio 6 d. 
atšventė, pakvietę apie 
150 svečių, 20 metų ve
dybinio gyvenim o sukak
tį. Į šį pokylį buvo atvy
kę svečių net iš Chica- 
gos, būtent ALTS-gos 
East Chicagos skyriaus 
veikėjas A. Markevičius 
su žm ona ir dukra.

Reikia pažymėti, kad 
p.p. Šulskiai yra vieni iš 
pačių veikliųjų jaunes
nės kartos lietuvių. B. 
Šulskis yra buvęs vietos 
bendruomenės pirminin - 
ku, choro "Rambynas" 
valdybos pirmininku ir 
įvairiose kitose parei
gose. O, kai minint Va
sario 16 d., kuriais me
tais pavyksta iškviesti 
valstijos gubernatorių, 
kongresmaną bei kitus 
aukštus valdžios parei
gūnus, tai tokiam minė
jimui pravesti vienintė- 
lis ir nepakeičiamas as
muo Omahos lietuvių ko
lonijoje yra B. Šulskis. 
Kada prisireikia kokiam 
parengimui ponių talkos 
— D. Sulskienė niekuo
met neatsisakys, įdėda
ma į prisiimtas parei
gas ne tik darbą, bet ir 
sielą.

Tat ir linkėtina p.p. 
Šulskiams, atšventu- 
siems 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, dar 
daug, daug šviesių šeimy
ninio gyvenimo metų, o 
taip pat ir energijos dar

buotis taip aktyviai ir to
liau lietuviškos veiklos 
baruose. J.P.

DETROIT

"s
6845 SO. 1VESTERN AVĖ., CHICAGO. ILL-.

© ©

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

SAVE AT

* MATAS BAUKYSpa- 
darė St. Butkaus kuopos 
trims vėliavoms sudėti 
dėžę, kurioje vėliavos 
nesusiglamžo ir lengvai 
išimamos. Susidariu
sias dėžės padarymui iš 
ladias $25.00 padengė 
Liudas Grunavas.

* "AUŠROS” lit. mo
kyklos mokslo užbaigi
me birželio 6 d. Lietu
vių namuose dalyvavo ir 
buvo pakviestas į prezi
diumą ir LB Detroito apy. 
linkės pirmininkas inž.

JNSUREDI

Mutual Fedefal 
Savings and Loan -

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO. ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel 847-7747

1970 m. liepos 1 d.

Gaižutis, kuris

DAILY INTEREST

paid on regular 
PASSBOOK SAVINGS

ASK ABOUT OUR SAVINGS CERTIFICATE PLANS

813 EAST 185TM STREET/481-7800 • 6235 ST. CLAIR AVENUE/431-5670 • 25000 EUCLID AVENUE/261-1200

26000 LAKE SHORE BLVD./73M200 • 6135 VVILSON MILLS ROAO/449-2900

Jonas 
pasveikino mokyklą bai
gusias ir jas apdovanojo 
knygomis. Man apra
šant šį mokslo užbaigi
mą (Dirva nr. 45) jo pa
vardė netyčia buvo pra
leista. Dėlto atsiprašau.

A. Grinius

BAIGĖ MOKSLUS

Mindaugas Šimkus šį 
pavasarį bachelor laips
niu baigė elektros inži
neriją.

Jaunasis inžinierius 
gimęs 1945 m. Vokieti
joje. Su tėvais dantų 
gyd. Valerija ir teisinin
ku Mečiu Šimkais 1949 
m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Chicagoje. 
1962 m. Mindaugas įsto
jo į University of Illi- 
nois. 1966-68 m., per
traukęs studijas, atli
ko karinę prievolę. Iš
ėjęs atsargon seržan - 
to laipsniu, grįžo į uni
versitetą ir jį nūn bai
gė. Kaip inžinierius jau

dirba Quaker Oats Co. 
Chicagoje.

Mindaugas Šimkus, 
lankydamas pradžios ir 
vid. mokyklos, dalyva
vo Lietuvių jūrų skautų 
veikloje, o pradėdamas 
studijas įsijungė į Korp! 
Neo-Lithuania ir dabar 
yra jos filisteris.

Šį semestrą White- 
water University ūkio ir 
administracijos studijas 
bachelor laipsniu sėk
mingai baigė ir kitas 
Šimkų giminės narys — 
Rasos Šimkutės vyras 
— Edvardas Paukštis.

wANTED AT ONCE 

JOURNEYMEN 
Ali Around MACHINISTS 

Job shop experience reęuired on 
Enginc Lale ik Bridgeport M lite. 
First shift, overtime & fringe ben-

SPECIAL PARTS MACHINE
& TOOL CO.

11216 BROOKPARK RD. 
cleveland, ohio 

267-3316

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MAJDS
Full tme, paid holiday 6c vaca- 
tions, uniforma. Good starting 
wages. Apply at

SHERATON 
AIRPORT INN

1 5541 BROOKPARK 
CLEVELAND, OHIO

9 AM TO 5 PM
(49-55)

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!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

ON SAVINGS CERTfflCATES

OF $10.000. OR MORE.

2 YEAR MATURJTT

Paid and 
Compounded 

Q u a rt e r 1 y 5
 REGULAR
% PASSBOOK 

ACCOUNT 
PER ANNUM

NOWINSURED TO $20,000

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

MŪRINIS 5 BUTŲ
Ypatingai švarus ir ge

rai užlaikytas. Didelis skly
pas. 5 garažai. Netoli St. 
Joseph’s High School.

ANTHONY J. PIRC, 
Broker 

KE 1-4347
(48-49)

MŪRINIS NAMAS

9 kambarių kolonialinis. 
Biblioteka ir salionas. 
Nauja moderniška virtu
vė. 3 1/2 vonios. 3 ži
diniai. Geros kokybės na 
mas gerame rajone.Pra
šo virš 40.000. Skambin
ti C. Russo 261-5100.

WM. T. BYRNE 
REAL ESTATE, INC.

26101 Euclid Avė.
Euclid, Ohio f
Tel. 261-5100

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit 1.1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišku 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar BL
ateikit pilnom V

smulkmenom nemokomo 
patarnavimo!

Statė
Savings

t. O AKI

4OM U

10500 t«il* w.Uu*t»fc
.1.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• DIRVA šį penkta

dienį, dėl Liepos 4 d. 
šventės, neišeis. Sekan
tis numeris išeis trečia
dienį, liepos 8 d.

• PAŠTAS praneša, 
kad šeštadienį, liepos 4 
d., pašto įstaigos bus 
uždarytos ir laiškai ne
bus išnešiojami. Iš paš
to dėžučių laiškai bus 
išimami šventadienių 
tvarka.

• Superior Savings ban
ko visi trys skyriai, JAV 
nepriklausomybės šventės 
proga, liepos 3 ir 4, penk
tadienį ir šeštadienį, bus 
uždaryti ir bankinės opera
cijos tom dienom nebus at
liekamos.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus gegužinė įvyks 
rugpjūčio 23 d. Vlado Dau- 
to sodyboje, 2971 Bishop 
road.

031 y interest
on savings passbooks

5!4% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimum — 6 months maturity

534% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimum — 1 year maturity

6% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$10,000 minimum — 2 year maturity

ta your f riends at
Superiotę

and Loan Association
4712 SUPERIOR AVĖ. - 431-2497 -------------------------------------- ■------------------------------- AVE> ” M1J100

•• Į 786 EAST 185th STREET/CLEVELANŪ, OHIO 44119/TELEPHONE: 481-8552 |»»

DIRVA.

Onos Mikulskienės kanklių muzikos studijos mokinės ir mokiniai po kanklių muzikos rečitalio Cleve
lande su studijos vedėja Ona Mikulskiene ir garbės viešnia pianiste Birute Smetoniene. Sėdi iš kairės: 
M. Bankaitytė, R. Motiejūnaitė, O. Mikulskienė, B. Smetonienė, D. Urbaitytė, D. Bankaitytė, R. Bankai- 
tis. Stovi: D. Januškytė, I. Bakūnaitė, L. Sniečkutė, U. Stasaitė, R, Sniečkutė, V, Bankaitis ir D. Walsh,

REMKIM MOKYKLĄ
Kiek teko patirti Cle

velando lietuviai yra su
sidomėję Vysk. M. Va
lančiaus lit, mokyklos 
ateitimi. Šiuo noriu pra
nešti, kad Šv. Jurgio pa

A

o

rapijos klebonas kun. B. 
Ivanauskas užtikrino, 
jog lituanistinė m okykla 
galės naudotis ne tikpa- 
talpomis, bet ir visu bu
vusiu parapijinės mokyk
los inventoriumi. Vysk.
M. Valančiauslit.mokyk 

»

preserve 
today with 

Kodak's 
Hawkeye 
Instamatic II 
Camera

L h'vkeye

01
II

vvith a deposit of $500.00 
or more to a new or 
existing account.

(DEPOSIT TO REMAIN ONE YEAR) 
ONE PER FAMILY

V .

la visada naudojosi para 
pijinės mokyklos patal
pomis už visai mažą at
lyginimą. Todėl dabar 
yra Clevelando lietu
viams eilė parodyti susi 
domėjimą Vysk. Valan
čiaus lit. mokykla ir ga-

v
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Grandinėlė grizo...
(Atkelta iš 1 psl.)

Iš Bogotos Grandinėlė 
išskrido į Venezuelos 
miestą Valencia. Ciada- 
lyvavo pamaldose kated
roje, kurias atlaikė vie

liniai daugiau vaikų at
siųsti.

Mokytojų sąstatas yra 
papildytas naujais. Su pa
sisėtam u veikęs vaikų 
darželis ir toliau veiks. 
Bus daugiau patalpų ir 
gausesnės mokslo prie
monės .

Pranas Joga 
Mokyklos Vedėjas

• Ramunė Juškėnaitė šie
met bakalauro laipsniu (B. 
A.) iš filosofijos mokslų 
baigė Clevelando valstybinį 
universitetą.

• Aurelija Mačytė-Jucai- 
tienė baigė Clevelando vals
tybinį universitetą, gauda
ma humanitarinių mokslų 
bakalauro laipsnį.

• L. Neimanaitė ir T. 
Idzelytė išvyksta į Europą 
ir ta proga nuvyks į Lietu
vą aplankyti savo giminių. 
Abi keliauninkės yra Lietu
vių Studentų Sąjungos Cen
tro Valdybos narės.

• Vladas Blinstrubas, 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus iždininkas, praeitą 
šeštadienį atšventė vardi
nes gausiame bičiulių būry
je, susirinkusių jį pasvei
kinti.

• Liepos 4 Festivalis, jau 
31 metai kai rengiamas 
Clevelando Advertising klu
bo, įvyks šeštadienį, liepos 
4 Edgewater Parke. Kas
met šis festivalis sutraukia 
ketvirtį milijono žmonių ir 
pasižymi puikia programa, 
šį festivalį remia visos di
džiosios Clevelando preky
bos ir pramonės. įmonės.

Šiais metais programoje 
pasirodys garsieji ”Singing 
Angels”, vadovaujami Bill 
Boehm. Įėjimas į festivalį 
dykai.

• Clevelando Arenoje, 
3717 Euclid Avė., šį ketvir
tadienį, liepos 2 d. wrest- 
ling imtynėse susitiks The 
Sheik su Bobo Brazil, John- 
ny Power8 ir Diek Bulldog 
Brovver ir tarptautiniai ly
deriai The Outlaws su Kan- 
garoos, iš Australijos.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol.

• Mirė. Birželio 22 d. mi
rė Katrė Magilienė, ilgame
tė veikėja Clevelando kata
likių moterų tarpe; garbės 
narė Liet. Kat. Moterų Są
jungos, narė tos sąjungos 
36-tos kuopos Clevelande. 
Taipgi darbavosi Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjun
goje, Labdarybės Draugijo
je ir Aušros Vartų Draugi
joje. Pamaldos buvo nau
jos parapijos bažnyčioje, 
palaidota birž. 25 d. Kalva
rijos kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinosi jos dukters 
šeima.

tos vyksupas. Po pamal
dų padėjo vainiką prie Ve
nezuelos didvyrio Boli
varo paminklo. Be to, 
padarė vizitą vietos gu
bernatoriui ir pakvietė jį 
atsilankyti į koncertą. 
Gubernatorius Grandi
nėlę ir kitus svečius pa
kvietė į gubernatūros 
parką ir Čia visus pavai
sino. Antradienio vakare 
miesto salėje įvyko kon
certas. Į koncertą atsi
lankė gubernatorius, vie
tos įgulos viršininkas 
generolas ir daug kitų 
aukštų kariškių ir valdi
ninkų. Po koncerto, tik
tai pavalgius vakarienę, 
atvyko kariški autobusai 
su ginkluotais palydo
vais ir visus susodinę į 
autobusus, ir daiktus su
krovę į sunkvežimį išvy
ko į Maracay miestą. į 
Maracay autobusai atvy
ko 3-4 vai. ryto ir mer
gaitės buvo apgyvendin
tos karininkų klubo patai 
pose, o berniukai karinin
kų patalpose. Čia jie bu
vo ir kariuomenės mai
tinami. Dienos metu pa
darė vizitą kariuomenės 
įgulos vadui generolui ir 
po to padėjo vainikąprie 
Bolivaro paminklo. Ten
ka pastebėti, kad kariuo
menės vadovybėpaskyrė 
savo ryšininku prie Gran
dinėlės lietuvį aviacijos 
leitenantą, kuris puikiai 
kalba lietuviškai. Va
kare koncertas įvyko 
mieste esančioje atviro
je bulių arenoje, kurios 
viduryje kariuomenė 
įrengė programai sceną 
ir apšvietimą. Grandinė
lės išpildomų mūsų tau
tinių šokių žiurėjo įgu
los viršininkas, gene
rolas, daug aukštų kari 
ninku ir kitų svečių, ka
reiviai ir vietos gyven
tojai, viso keli tūkstan
čiai žiūrovų. Valstybi
nės šventės proga į šį 
koncertą įėjimas vi
siems buvo neapmoka
mas. Pasibaigus koncer
tui generolas pasveikino 
Grandinėlę ir padėkojo 
už puikiai atliktus šo
kius.

Paskutinis Grandinė
lės koncertas įvyko Ve
nezuelos sostinėje Cara- 
cas miesto teatro salė
je birželio 25 d. Čia ir
gi pilna salė žiūrovų kė
lė ovacijas šokėjams.

Visų koncertų metu sa
lėse buvo iškabinta Lie
tuvos trispalvė. Apie 
Grandinėlės koncertus 
buvo padaryta labai dide
lė reklama spaudoje, te
levizijoje ir plakatais 
ant skelbimų stulpų. 
Grandinėlė visų jos kon
certų metu vietos žiūro
vų buvo labai šiltai sutik - 
ta ir puikiai išpildytais 
tautiniais šokiais pada
rė didelę reklamą lietu
viams. Jų koncertas Va- 
lencijoj buvo nufilmuo
tas kino kronikai, o Ca- 
racas — filmuotas tele
vizijai. (vk)

• Grandinėlės šokėjų ir 
vadovų pagerbimą rengia 
LB Clevelando abi apylin
kės liepos 19 d., sekmadie
nį, 4 v. p. p., Nauj. parapi
jos salėje.

Kviečiami dalyvauti visi, 
tuo išreiškiant jaunimui 
pagarbą ir padėką už jų 
įdėtą darbą.

Vietas prašome rezervuo- 
tis pas ąpyl. valdybos na
rius: O. Jokūbaitienę — 
tel. 681-9143, J. Malskį — 
486-9165, M. Aukštuolį — 
181-9928 ir Z. Tarutį — 
932-9687.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva šį penktadienį, 
dėl liepos 4 d. šventės, ne
išeis. Sekantis numeris iš
eis trečiadienį, liepos 8 d.

• Aleksas Statulevičius, 
Vilties Draugijos šimtinin
kas, gyvenęs Toronte, Ka
nadoje, praeitą ketvirtadie
nį netikėtai mirė savo va
saros rezidencijoje netoli 
Toronto.

Velionis buvo didelis pa
triotas, aktyviai dalyvavęs 
visuomeninėse organizaci
jose.

Palai dotas pirmadienį, 
birželio 29 d.

Plačiau apie A. A. Alek
są Statulevičių bus kitame 
numery.

AUDRONĖ ATIDARYTA
Marija Jansonienė jau 

įsikūrė su visu "štabu” sa
vo vasarvietėje Audronė, 
Cope Code ir priima sve
čius.

Audronėje šią vasarą 
atostogauti yra užsirašę ne
mažai svečių.

MIRĖ K. S. KARPIAUS 
SESUO

K. S. Karpius iš San 
Diego, Calif. gavo prane
šimą, kad ten birželio 25 d. 
mirė jo sesuo Marė Griš- 
kienė, 85 metų amžiaus. At
vykus iš Lietuvos 1904 me
tais, gyveno ir darbavosi 
lietuvių tarpe Providence, 
R. I. Vėliau su sūnumi per
sikėlė gyventi į San Diego, 
Calif. Laidoti pervežta į 
Providence, kur palaidotas 
jos vyras, brolis ir tėvai.

• Dr. Juozas Dauparas, 
po sunkios skrandžio ope
racijos, kurią padarė dr. V. 
Tumasonis, tebėra Holy 
Cross Hospital Chicagoje. 
Tvirtėjąs, sveikstąs ir lau
kiąs kada galėsiąs grįžti į 
namus.
ATEITININKŲ TARYBOS 

RINKIMAI
Ateiti ninku Kongreso 

metu, rugsėjo 4-6 d.d., Chi
cagoje bus renkama Ateiti
ninkų Taryba.

A. A.
JUZEFĄ NASVYTIENĖ

mirė liepos 8 d. 1968 m.
Velionės 2 metų mirties sukakties 

proga šeimos užprašytos gedulingos pa
maldos šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
Clevelande š. m. liepos 4 dieną, šešta
dienį, 8 vai. ryto.

Velionė vertino spaudą, Pager
biant jos atmintį aukojame Dirvai 15 
dolerių.

Velionės vyras Steponas Nasvytis 
su šeima

Los Angeles Jaunimo šventės metu Ig. Medžiukas įteikia sporto 
klubo Banga kapitonui L. Baškauskui Lietuvių Kredito Kooperaty
vo skirtą trofėjų, laimėjus šiai komandai pirmą vietą krepšinio 
rungtynėse. Dešinėje stovi A. Mikuckis Jaunimo ansamblio koman 
dos kapitonas, kuriam buvo įteiktas antras prizas.

L. Kanto nuotrauka

Rinkimų Komisiją suda
ro: Nijolė Balčiūnienė, Vy
tautas Kliorys, Kazys Ra
lys.

Rinkimų Komisijos adre
sas: Nijolė Balčiūnienė, 
18712 Arrowhead Avenue, 
Cleveland, Ohio 44119, U. 
S.A.

Ateitininkų Tarybą suda
ro penkiolika narių renka
mų penkeriems metams.

Kandidatų sąrašai tūri 
būti gauti rinkimų komisi
joje ne vėliau kaip š. m. 
rugpiūčio 5 d.

ĮTEIKTOS premijos

Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio ir laikraščio Laisvoji 
Lietuva skirtos premijos 
už veikalus partizanų tema, 
buvo įteiktos laureatams 
birželio 20 d. Chicagoje.

Pirmoji premija įteikta 
rašytojui Jurgiui Gliaudai 
už jo romaną "Aitvarai ir 
giria”, kuris jau atspaus
tas ir platinamas.

Kitos premijos teko A. 
Baronui ir A. Kairiui.

Mielam Filisteriui

ALEKSUI STATULEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučia jo žmoną,

brolius ir seserį

Filijos ir Filisteriai 
Korp! Neo-Lithuania 

Toronte

Lietuvių Skautų Sąjungos Vyr. 

Skautininkui

PETRUI MOLIUI ir jo seimai, 

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame 

kuo širdingiausią užuojautą

J. ir E. Matulevičiai,
J. ir R. Palubeckai ir
P. Babickas

A. A.

ALEKSUI STATULEVIČIUI

mirus, jo žmonai ANELEI, broliui AL

BINUI su šeima, giminėms ir artimie

siems nuoširdžią užuojautą reiškia

B. ir M. Abramaičiai 
V. ir K. Kalendros
M. ir Aug. Kuolai
P. ir V. Skirgailos

Tauriam lietuviui

ALEKSUI STATULEVIČIUI 
mirus, jo žmoną ANELĘ, brolius, seserį ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Emilija ir Juozuk Jurkevičiai

Vilties Draugijos šimtininkui, 

Korp! Neo-Lithuania filisteriui ir di

deliam tautinės spaudos rėmėjui

ALEKSUI STATULEVIČIUI

mirus, jo žmonai, broliams ir seseriai 

bei artimiesiems, reiškiame gilią užuo

jautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Garbingam visuomenininkui

ALEKSUI STATULEVIČIUI

mirus, jo žmoną ANELĘ, brolį ALBI

NĄ ir seserį LIUSĘ su šeimomis nuo

širdžiai užjaučia

Toronto Tautininkai

Mielam Prieteliui

ALEKSUI STATULEVIČIUI 
mirus, jo žmoną ANELĘ, brolius, seserį ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Stasė ir Pranas Basčiai

Mielam Prieteliui

ALEKSUI STATULEVIČIUI 
mirus, jo žmoną ANELĘ, seserį LIUCIJĄ ADO
MAVIČIENĘ ir brolį ALBINĄ gilaus skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Viktoras Petraičiai

Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Garbės nariui, Vilties Draugijos 
valdybos sekretoriui, ALT S-gos Cleve- 
lando skyriaus garbės pirmininkui, bu
vusiam Dirvos redaktoriui — leidėjui 

KAZIUI S. KARPIUI, 
jo seseriai MAREI GRIŠKIENEI mi
rus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Tauriam lietuviui ir visuomeninkui

ALEKSUI STATULEVIČIUI

mirus, jo žmoną ANELĘ, brolius, sese

rį ir kitus artimuosius šią skausmingą 

valandą nuoširdžiai užjaučia

Leokadija ir Juozas česekai 
Juzefą ir Albinas Kliokliai
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