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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PERGALĖ IR KAS TOLIAU?

GREITA IR LABAI ĮSPŪDINGA IZRAELIO KA
RINĖ PERGALĖ ĮRODĖ PRIEŠŲ NEPAJĖGU
MĄ, TAČIAU NEIŠSPRENDĖ PAGRINDINĖS 
PROBLEMOS: KAIP GYVENTI TAIKOJE. — 
JAV IR SOVIETŲ SANTYKIAI ŠIOS KON

FRONTACIJOS ŠVIESOJE.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

Izraelis pasirodė ne
palyginamai pranašes
nis už savo kaimynus. 
Jis juos sumušė ir už
ėmė visas jam strate
giniai reikalingas teri
torijas. Likimo ironija 
norėjo, kad tai įvyktų 
tuo metu, kada Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
jau buvo nubalsavusi pa 
liaubų reikalavimą. Rei
kia atsiminti, kad pra
džioje, kol Izraelio kari
nis pranašumas nebuvo 
taip išryškėjęs, dėl tos 
paliaubų rezoliucijos 
sunkiai vyko susitarti, 
nes sovietai norėjo į ją 
įtraukti reikalavimą pa
sitraukti į konflikto pra
džioje turėtas pozicijas. 
Vėliau jie nuo to reikala
vimo atsisakė, nes kau
tynių nesustabdymas tuč 
tuojau atneštų arabų 
kraštams dar didesnį 
pralaimėjimą. Nereikia 
stebėtis, kad Izraelis, 
sykį paragavęs perga
lės, kiek delsė su pa
liaubom iki strateginiai 
'neištaisė’ savo sienų ir 
taip sakant, pastatė sa
vo kaimynus ir visą pa
saulį prieš įvykusį fak
tą.

Izraelio vadai, atrodo, 
skaičiuoja, kad šiuo me
tu nėra pasaulyje jėgos, 
kuri jį priverstų grįžti 
į dar prieš savaitę buvu
sias sienas. Toji kal
kuliacija yra greičiau
siai teisinga, nors tokia 
Sovietų Sąjunga neatsisa
kys nuo savo reikalavi
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• EGIPTO PREZ. NASSERISj 
vieną dieną atsistatydinęs, ki
tą dieną vėl pasilikęs savo pos
te — "liaudžiai reikalaujant", 
pakeitė visą Egipto karinę va
dovybę, kaltinamą karo su Iz
raeliu pralaimėjimu.

Dalis atleistų generolų ka
riuomenėje turėjo gerą var
dą ir daugelį pasekėjų. Dabar 
nežinia, kaip jie reaguos ir ko
kios bus viso to pasėkos Egip
to tolimesnėje politikoje.

• IZRAELIO KARINĖ vado
vybė paskelbė, kad 6 dienų ka
ras su arabais pareikalavo 679 
žuvusių ir 2.563 sužeistų karių.

Jordanas skelbia 15.000 
savo žuvusių karių, gi Egiptas 
ir Sirija tų žinių neduoda.

• KOVOS VIETNAME kurį 
laiką atsidūrė spaudos antra
eiliuose puslapiuose. Iš tikrų
jų, paskutiniai pranešimai by
loja apie sumažėjusią akciją, 
išskyrus tai, kad JAV aviaci
ja smarkiai bombardavo komu
nistų lėktuvų bazes prie Hanoi 
ir elektros stotis Haiphongo ra
jone.

• SOV. S-GA ir jos satelitai 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Izraeliu.

• PREZ. DE GAULLE ati
dėjo savo kelionę į Lenkiją ry
šium su įvykiais Art. Rytuose.

• Šveicarijoje aukso kai
na pakilo 10 nuoš. Ryšium su įvy
kiais Art. Rytuose daug sveti
mos valiutos buvo keičiama į 
auksą. 

mo, kad jis pasitrauktų 
į savo sienas ir būtų pa
smerktas agresorium.

Aplamai imant, visas 
paskutiniųjų dienų kon
fliktas yra laikomas 
Maskvos pralaimėjimu, 
nes 1) ji nepajėgė taip 
apginkluoti arabų valsty
bių, kad tos galėtų kariš
kai susilyginti su daug 
mažesniu Izraeliu ir 2. 
nors ji ir pasiliko ara
bų užnugaryje konflikto 
metu, ji pasirodė nepajė
gi palenkti sykįprasidė- 
jusio karinio susirėmi
mo^ eigos.

Žinia, arabų kraštai ir 
toliau bandys remtis So
vietų Sąjunga savo nesu
tikimuose su Izraeliu bei 
derėdamiesi dėl geres
nės kainos už savo naftą, 
tačiau jau žymiai atsar
giau, nes Sovietų Sąjunga 
pasirodė esąs ’popieri- 
nis tigras' ir, šiaip ar 
taip, pasaulyje skaitoma
si su jėga. Situacija gali 
kiek priminti buvusius

MIRĖ VYSKUPAS P. BRAZYS

(1946) ir filosofijos (1948) 
daktaro laipsnius.

Praeitą penktadienį, bir
želio 9 d., 6.30 v. ryto Ro
moje, besimelsdamas kop
lyčioje gavo širdies smūgį 
ir staiga mirė Lietuvos eg- 
zilų Europoje vyskupas 
Pranas Brazys.

Vysk. P. Brazys buvo 
gimęs 1915 m. vasario 18 
d. Balsupių km., Marijam
polės vals. ir aps. Baigęs 
1935 m. Marijampolės Ma
rijonų gimnaziją, filosofiją 
studijavo Angelicum uni
versitete Romoje. 1937-39 
m. dėstė Marijonų filosofi
jos institute hebrajų ir bib- 
linę graikų kalbas ir kai 
kuriuos filosofijos dalykus. 
Teologiją studijavo Kauno 
Vytauto Didž. universitete, 
Prahoje ir Romos Angeli
cum universitete. Nuo 1932 
m. buvo vienuolis marijo
nas. Kunigu buvo įšventin
tas 1942 m. gruodžio 19 d. 
Prahoje, čekoslovaki j oje. 
1945-48 gilinosi aukštosiose 
filosofijos ir teologijos stu
dijose ir gavo teologijos 

Lietuvos santykius su di
džiuoju Rytų kaimynu. 
Vilnių jis pripažino 
mums, tačiau dėl to ne
siruošė pajudinti piršto. 
Maskva buvo už intere
suota ne tiek teisės atsta
tymu, kiek blogais santy
kiais tarp Lenkijos ir 
Lietuvos. Rygos taikos 
sutartimi su Lenkija 
nustatant sienas , ji ty
liai pripažino Vilnių ir 
Lenkijai.

Grįžtant prie Artimų
jų Rytų situacijos, reikia 
pastebėti, kad karinis lai
mėjimas,net ir tuo atve
ju, jei Izraeliui pasiseks 
išlaikyti visas užkariau
tas teritorijas, neiš
spręs visų jo problemų.

Reikia atsiminti, kad 
prieš pat dabartinio kon
flikto pradžią Izraelio 
situacija nebuvo pavydė
tina. Jis galėjo klestėti 
tik dėl žmonių ir kapita
lo importo. 1949 metais į 
jį imigravo net 239.424 
žydų iš viso pasaulio, pas 
kutiniais metais tik 12. 
000. Tuo pačiu metu be
veik tiek pat — tiksliai:
11.000 žmonių —iš Izra
elio išvažiavo į kitus 
kraštus. Kartu buvo su- 
mažėjusios dovanos iš 
užsienio. Privačių aukų 
Izraelis buvo gavęs per

Pastoracinį darbą pra
dėjo Vokietijos lietuvių sto
vyklose, vėliau 1948- 1957 
m. dirbo Argentinoje, bū
damas naujokų vedėju, kle
bonu ir Avellanedos bei Ro- 
sario namų vyresniuoju. 
1957 m. liepos mėnesį buvo 
išrinktas marijonų vienuo
lijos vicegenerolu ir liko 
Romoje. Toms pačioms pa
reigoms buvo perrinktas ir 
1963 m. kapituloje. 1964 m. 
pabaigoje šv. Tėvo Pau
liaus VI buvo nominuotas 
tituliniu Celos vyskupu. 
Buvo konsekruotas Romoje 
1965 m. vasario 4 d. ir pa
skirtas Europos lietuvių 
sielovadai.

Palaidotas birželio 13 d. 
Romoj Campo .Verano kapi
nėse. -Laidotuvėse iš JAV 
dalyvavo nuskridę vysk. V. 
Brizgys ir tėvų marijonų 
provincijolas kun. V. Rim
šelis.

Dr. Algirdas Budreckis ALT S-gos seime Chicagoje skaitė paskaitą "Tautininkų įnašas į 1968 sukak
tuvinius metus", kuri seimo atstovams pageidaujant ištisai spausdinama Dirvoje. Prie prezidiumo stalo 
sėdi: Br. Dūda, inž. E. Cibas, inž. E. Bartkus, Lanys ir P. Mitalas. V.A. Račkausko nuotrauka

TAUTININKŲ ĮNAŠAS Į 1968 

SUKAKTUVINIUS METUS
Algirdo Budreckiopaskai

ta ALTS-gos Seime Chica
goje.

Lietuvos Respublikos kūri
mosi penkiasdešimtmetis su
teikia tautininkijai puikiausią

2 bilijonus dolerių, 1,6 
bilijonus dolerių įvairių 
pavidalu Izraelis yra ga~ 
ves pagalbos iš pačių 
JAV, pagaliau, 822 mili
jonus dolerių sumokėjo, 
kaip reparacijas, Vaka
rų Vokietija. Tos visos 
sumos buvo daugiau ar 
mažiau produktyviai iš
leistos, tačiau jos nesu
darė pagrindo tolimes
niam klestėjimui. Tam 
būtų reikalingi geresni 
santykiai su kaimynais. 
Be jų Izraelis skurdo. 
Prieš mobilizaciją maž
daug dešimt nuošimčių 
visų darbingų gyventojų 
— 100,000 — neturėjo 
darbo. Ir politiškai izra
elitai buvo suskilę į dau
gelį partijų. Dėl viso to 
Izraelio padėtis nebuvo 
labai gera ir arabai bū
tų padarę gudriau neiš
provokuodami dabarti
nio konflikto.

Pergalė, žinoma, la
bai pakėlė izraelitų ūpą, 
tačiau laimėtas mūšis,ar 
net mūšiai, dar nereiš
kia viso karo laimėjimo. 
Net ir tuo atveju, jei 
Izraeliui pasisektų iš
laikyti užkariautas te
ritorijas, iškiltų labai 
opus gyventojų klausi
mas. Jei išvarysi ara
bus, neturėsi gerų san
tykių su kaimynais. Tie
sa, iki šio konflikto pra
džios Izraelyje gyveno 
apie 210.000 arabų, kurie 
formaliai turėjo lygias 
teises, tačiau praktiškai 
turėjo gyventi savo 
kvartaluose atskirai. 
Tai iš dalies pateisina
ma tuo, kad tie arabai 
galėjo sudaryti penktą
ją koloną karo atveju, to 
dėl turėjo būti tam tik
roje priežiūroje ir kon
centracijoje, tačiau kaip 
laisvasis pasaulis gali 
remti tokią valstybę, ku
ri pas save laiko "ge
tus"? Ar tai ne rasiz-

(Nukelta į 2 psl.) 

progą susikaupti ir įžvelgti į 
tautos raidą modernaus amžiaus 
perspektyvoje. Darant tam tik
ras išvadas valstybingumo pa
tirties atžvilgiu, galima pagy
vinti tautininkų veiklą ir vykdy
ti užsimojimus tiek lietuvių, 
tiek kitataučių tarpe. Sukaktis 
turėtų būti akstinu tolimesnės 
distancijos gairėms ir veiklos 
metodams nustatyti. Trumpai 
tariant, tautininkai privalo: 1) 
įprasminti Lietuvos Respubli
kos atsiekimus, 2) priminti pa
sauliui, kad lietuviai neatsisakė 
Vasario 16 d. tautinio apsispren
dimo akto, ir 3) išvystyti atei
ties gairių planą.

Konkrečiai, tautininkų įna
šas į sukaktuvinius metus vyk
dytinas per ALT Sąjungos cent ■ 
rą, ALTS-gos skyrius ir per 
vietos visuomenę.

CENTRO INICIATYVA
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos centriniai organai su
kaktuvinių metų proga turėtų 
sudaryti politinę komisiją, ku
rios uždavinys būtų tautininkų 
ateities politinių ir kultūrinių 
gairių bei veiklos sistematiš- 
kas nustatymas. Drausmingas 
ir efektyvus organizacinis vei
kimas reikalauja direktyvų ak
tualiais klausimais ir laikyse
nos atžvilgiu. Politinės komi
sijos gairės būtų patiektos Tau 
tinės Sąjungos skyriams aplink
raščio keliu, arba kartais pasi
rodytų Dirvos vedamųjų skilty
se. Kitaip sakant, tegul iškil
mingi 1968 metai paskatina tau
tininkų veiklos sistematizavimą 
suderinimą ir sustiprinimą. Ši
tame sektoriuje kaikurios kitos 
srovės yra mus pralenkusios.

Kadangi tautininkai yra iš
blaškyti įvairiose kolonijose, 
keturiuose žemynuose, glaudes
ni ryšiai yra įmanomi tik per 
spausdintą žodį.

Būtų prasminga Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjungai sa
vo iniciatyva per Lietuvių Bend
ruomenę paruošti memorandu
mą, kuriame būtų išdėstyti visi 
Sovietų nusikaltimai Lietuvoje 
prieš Visuotinę Žmogaus Teisių 
Deklaraciją (Universal Decla- 
ration of Human Rights). Ir prie 
to memorandumo pridėti petici
ją, kurios priede būtų Amerikos 
įžymybių parašai, kaip antai: 
mokslininkų, bažnytininkų, pra
monininkų ir kitų pavardės. Me
morandumas su peticija būtų 
įteiktas JAV Prezidentui 1968 
m. gruodžio 10 d., t.y. Visuo
tinės Žmogaus Teisių Deklara
cijos dvidešimtosios sukakties 
proga. Peticijos pradininkai 
ieškotų ne masių, bet krašto eli
to pritarimo.

ALTS SKYRIŲ VEIKLA

Tautininkų klestėjimas ir jų 
populiarinimas priklauso nuo 
jųjų teigiamų įnašų į bendrą iš

eivių gyvenimą. Vadinasi, bene 
geriausia reklama yra veikla ir 
iniciatyva. Lietuvos Respubli
kos penkiasdešimtmetis kaip tik 
suteikia puikiausią progą pasi
reikšti visuomenės prieky ir iš
plėsti pozityvų veikimą. Kiekvie
nas skyrius, ar jis teturėtų 20 
narių, ar du šimtus, galėtų iš
populiarinti ir įprasminti Vasa
rio 16 d. Akto sukaktį.

Visų pirma, reikia konsolida
cijos ir susipratimo tautininkų 
tarpe. Kiekvienas skyrius galė
tų dvasiniai ir ideologiniai pa
sistiprinti, įvesdamas jubilieji
nių metų paskaitų ciklą. Kiek
vieną mėnesį skyrius galėtų pa
kviesti paskaitininką ar suorga
nizuoti simpoziumą. Paskaitų 
ciklas nagrinėtų aktualias temas 
kaip pavyzdžiui: sausio mėnesį 
-- "Lietuvos valstybingumas ir 
jo dabartinis statusas"; vasario 
mėn. Lietuvos Respublikos ge
nezė; kovo mėn. --lietuvių tau
tos kultūriniai laimėjimai; ba
landžio mėn. -- dabartinė kul
tūrinė raida; gegužės mėn. -- 
jaunimas --naujieji visuomenės 
veikėjai; rugsėjo mėn. -- tautiš
kumo gairės; spalio mėn. --da
bartinės visuomeninės proble
mos; lapkričio mėn. -- bendra-

(Nukelta į 2 psl.)

MIRĖ POETAS 
MYKOLAITIS 
- PUTINAS

Lietuvoje, Kačerginėje, 
birželio 8 d. staiga mirė 
Lietuvos poetas ir rašyto
jas Vincas Mykolaitis-Puti
nas, 74 metų amžiaus.

V. Mykolaitis-Putinas gi
mė 1893 metų sausio 6 d. 
Pilotiškių kaime, Gudelių 
vis., Marijampolės apskr. 
Jis buvo lyrikas, dramatur
gas, romanistas, literatūros 
istorikas. Mykolaičio gyve
nimo kelias gana glaudžiai 
susijęs su lietuvių tautos 
permainingu gyvenimu nuo 
XXamžiaus pradžios, nors 
jis pats niekada aktyviai 
nedalyvavo visuomen i n i o 
gyvenimo priešakyje ir te
dirbo kultūrinį darbą. My
kolaičio-Putino indėlis mū
sų lietuvų kultūriniame gy
venime yra labafdidelis. Jis 
reiškėsi kaip literatūros 
profesorius universitetuo
se; buvo vienas iš kultūros 
žurnalo „židinio” iniciato
rių ir ilgametis jo redakto
rius.

Lietuvių tauta poeto ir 
rašytojo Mykolaičio-Putino 
asmenyje neteko vieno iš 
didžiausių savo rašytojų.
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Tautininkų įnašas...
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darbiavimo su kraštu proble
mos; ir gruodžio mėn. — atei
ties veiklos galimybės ir gai
rės.

Paskaitininkai iškeltų reikš
mingus klausimus, po kurių iš
dėstymo būtų viešos diskusijos 
jr išvados. Visi tautinei minčiai 
palankūs žmonės, kaip neolitu- 
anai, rezistentai, laisvės kovo
tojai, L. Atgimimo Sąjūdžio na' 
riai ir kiti, būtų kviečiami da
lyvauti. Galimos alternatyvios 
temos būtų dialogai su kitų sro
vių veikėjais bendrais išeivijos 
klausimais, kaip pavyzdžiui: da
bartinė politinė konjunktūra ir 
mūsų veiksniai, jaunimo atlietu- 
vinimas ir integravimas į vi
suomenės veikimą, ir t.t. Įdo
mesnės mintys ir sueigos išva
dos turėtų būti paskelbtos spau - 
doje. Daug ko prarandame, kai 
neužfiksuojame naudingų idėjų.

Tautininkai turėtų suorgani
zuoti iškilmingą Vasario 16 d. 
minėjimą su akademija ir ban
ketu. Banketo metu, pažymėji
mai būtų įteikti tiems vietiniams 
kitataučių veikėjams, kurie bus 
nusipelnę Lietuvos labui. Tokios 
iškilmės turėtų būti aprašytos 
vietinėje amerikiečių spaudoje. 
Tokių apdovanojimų tikslas bū
tų paskatinti geradarius ir to
liau mums padėti ir tuo pačiu 
prisiartinti prie jų.

Rudeniop skyrius galėtų suor
ganizuoti Tautos Šventės minė
jimą. Tinkamas būdas apvaikš
čioti Tautos šventę būtų parengi - 
mai su atitinkama menine pro
grama, arba koncertas.

1968 sukaktuviniais metais tau • 

Stroh’s naujas švarus-puikus šešių paketas

tininkai turėtų kuo daugiau 
straipsnių rašyti tautinėmis ir 
politinėmis temomis ne tik Dir
voje, bet visuose lietuvių laik
raščiuose. Nebijokim misionie
riškai paskleisti savo mintis, 
kaip pavieniai publicistai viso
je patriotinėje spaudoje.

Kalbant apie spaudą, minėti
nas Philadelphijos skyriaus pa
vyzdys. Būtų gerai, jei ir kiti 
skyriai teiktų premijas už ge
riausius straipsnius bei repor
tažus Dirvoje. Tokios premijos 
galėtų iššaukti ir naujų talen
tų.

Tautininkai turi ir kultūrinę 
misiją: puoselėti tautinę kūry
bą. Respublikos 50 m. sukakties 
proga, skyriai turėtų suruošti 
bent po vieną literatūros vaka
rą. Jei neįmanoma pakviesti ra
šytojų ar poetų iš kitur, tai dar 
galima paskatinti, tiksliau paža
dinti, užslėptus vietinius talen
tus su konkursu. O premijuoti 
naujieji talentai galėtų skaityti 
savo kūrybą skyriaus parengi
me.

Daug kalbame apie jaunimą, 
bet nieko konkretaus nedarome 
jo lietuvybei išlaikyti ar įjung
ti į Sąjungą. Laikai prabėgo, ka
da pats jaunimas imdavosi ini
ciatyvos ir pasirinkdavo parti
ją ar ideologiją. Šiandien, ar 
tėvai primeta vaikams savo ide
alus, ar palieka juos Aukščiau
siojo valiai. Jaunime nėra visuo
meninės atsakomybės ar parei
gingumo jausmo. Vyrauja hedo
nizmas ar apsimetimas. Ne
apsigaukime, jaunimas pats ne
beis į mūsų duris. Jei neatida- 
rysim durų ir nepaimsime jau
nimo už rankos, tai jo ir nema

švariai geriamas iš blakinės
♦ greit atšąlantis
• lengvai sutalpinimas
* išgėrus išmetamas

The Stroh Brewery Company, Detroit. Michigan 48226

tysime. Blogiausia, jis nuskęs 
prabangiose svetimųjų mariose. 
Reikia jaunimo poreikius su
prasti ir tuo vadovaujantis jau
nus žmones verbuoti. Reikia už - 
megzti dialogą su jaunąja karta. 
Gaila, bet atsirado praraja tarp 
jaunimo ir senimo. Kažkur pra
puolė vidurinė karta. Gal kai ta 
vidurinė karta išmokės namų ir 
komfortų skolas, ir kai jos vai
kai įstos į kolegijas, jinai pra
dės rūpintis visuomenės reika
lais. Žinoma, gresia pavojus, 
kad kai atsiras susidomėjimas, 
jau nebeliks organizuotos lietu
viškos visuomenės. Tokiam gali
mumui užkirsti kelią, reikia jau
niems ir seniems susiprasti, 
viens kitą papildyti.

Ar ne vertėtų suorganizuoti 
jaunimo simpoziumą su rimtės - 
niais jaunimo veikėjais, kuria
me nors šeštadienį, ir išdisku
tuoti tautiškumo-valstybingumo 
problemas? Tokiu būdu galėtu
me supažindinti jaunus veikėjus 
su tautine pažiūra į tam tikrus 
klausimus. Be to, gali išsisvys- 
tyti dialogas. Tik reikia būti at
sargiems ir vengti banalumų ir 
visiems žinomų bendrų frazių.

Norėdami įrašyti jaunimą į 
skyrių, galima suorganizuoti Jo
ninių šventę arba kokią kitą 
šventę, kuri padarytų gerą įs
pūdį. Čia vėl reikia padaryti 
pastabą, kad vengtini persi
stengimai. Jokiu būdu nereikia 
jauniems žmonėms pataikauti. 
Jokios naudos nėra iš to jauni
mo, kuris laukia vien vaišių ir 
"zabovų" iš vyresniųjų.

Mažai dėmesio kreipiama į 
moteris. Nesigilindamas įreika- ‘ 
lą, tikiuos, kad visi sutiks, jog 
moterų dalyvavimas skyriaus gy
venime pagyvintų veiklą, tiek 
kultūriniai, tiek social'niai. Kur 

nėra moterų, dažnai kyla nesu
sipratimų ir barnių vyriškių tar - 
pe. Moterys tautininkuose būtų 
stabilizuojantis veiksnys.

VISUOMENINIS DARBAS
Tautininkai, kaip ir visos po

litinės grupės, yra tik dalis 
etninės .bendruomenės. Kiekvie
na grupė, kuri sudaro etninę 
bendruomenę, privalo rūpintis 
tos bendruomenės gerove ir ga
jumu. Jei bendruomenė iširs, 
tai ir pavienės grupės neturės 
pagrindo. Kitaip sakant, pakri
kus visumai, pakriks ir dalis.

Apgailestautina, kad yra ne
maža kolonijų, kur tautininkai 
veikia užsidarę siaurame rate
lyje, kur pasyviai žiūri į bend
rą lietuvišką gyvenimą. Yra LB 
apylinkių, kur kitų srovių žmo
nės planuoja ir diriguoja bend
ruomenės veiklai, o tautininkai 
atlieka juodą darbą.

Tautininkams reikia parodyti 
daugiau iniciatyvos kolonijoje 
dėl dviejų priežasčių: pirma, ko
lonijos išlaikymas yra visų lie
tuvių bendras rūpestis. Antra, 
aktyvus dalyvavimas ir net va
dovavimas kolonijos veikloje 
yra pati geriausioji reklama tau
tininkams. Kokiu būdu galėsime 
paskleisti savo idėjas, uždegti 
jaunimą ir išplėsti savo narių 
skaičių, jeigu snausime savo ke
vale, jeigu nebūsime visuome
nės akyse, jei nesiūlysime kon
krečių užsimojimų visuomenei.

1968 metų eigoje tautininkai 
gali per LB ar ALT skyrius pra
vesti sėkmingus politinius užsi
mojimus. Ryšium su Vasario 
16 d. sukaktim, su jubiliejine su
kaktim, reikėtų suorganizuoti 
vizitą į valstybės seimelį, kur 
abudu rūmai pravestų Lietuvai 
prasmingą rezoliuciją. Vien iš 
propagandos taško, toks žygis 
turėtų daugiau svorio už gu
bernatoriaus proklamaciją. Rei
kėtų šitam jubiliejiniam Vasa
rio 16 d. minėjimui išrūpinti ra
dijo programą anglų kalba vie
tos radiofone. Šalia to, reikėtų 
užtikrinti gerus vedamuosius, 
kurie primintų Amerikos visuo
menei Lietuvos Respublikos įkū
rimą, jos atsiekimus ir teisių 
sutramdymą. Tokie vedamieji 
vietos spaudoje reikalauja vi
zitus į redakcijas iš anksto. 
Tautininkai studentai, ar ad hoc 
komitetai, ar pabaltiečių klu
bai neturėtų snausti, bet pri
valėtų užsimoti suorganizuoti 
Lietuvos 50 m. sukaktuvinę aka r 
demiją savo universitete. Juk 
gudai ir ukrainiečiai studentai 
jau sėkmingai yra suruošę to
kias akademijas.

1968 m. Visuotinei Žmogaus 
Teisių Deklaracijai sukaks dvi
dešimt metų. Tautininkai čia 
turėtų imtis iniciatyvos per LB 
ar kartu su kitom tautinėm ma
žumom pravesti amerikiečių tar
pe Žmogaus Teisių Akademiją, 
kurioje būtų išdėstyta Sovietų 
nusikaltimai prieš Lietuvos vals • 
tybę ir tautą. Panašaus pobūdžio 
akcija būtų Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės vietinis minėjimas.

Kongresininkas James Ho- 
ward jau kreipėsi į vyriausią
jį paštų valdytoją Pabaltijo vals
tybių sukaktuvinio pašto ženklo 
reikalu. Rodos, kad yra galimy
bių išjudinti sen4 užsimojimą 
išleisti ženkliuką su Jono Ba
sanavičiaus atvaizdu. Reikėtų 
suorganizuoti laiškų kampaniją 
prašant savo kongresininkų, vy
riausiojo paštininko O*Brieno 
ir Citizens Commemorative 
Stamp Committee išleisti 1968 
metais ne Pabaltijo Valstybių 
ženkliuką, bet 3 atskirus ženk
liukus -- Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktims paminėti.

Pastaruoju metu atsiranda vis 
daugiau knygų anglų kalba apie 
Lietuvą ir lietuvius. Reikėtų pa
daryti amerikiečių bibliotekose 
esančių knygų inventorių ir ati
tinkama proga padovanoti naujas 
knygas miesto ir universitetų 
bibliotekoms.

Yra galimybių vietos biblio
tekoje, net mokslo įstaigose su
rengti lituanistines parodėles. 
Prabėgomis, siūlosi trys leng
vai organizuojamos parodos: 
lietuviškos Kalėdų eglutės išsta 
tymas su šiaudinukais, Velyki
nių margučių ir rankdarbių-au- 
dinių paroda, filatelistų - nu- 
mismatikų parodos su Lietuvos 
eksponatais. Būtų galima pigiai 
išspausdinti lapelius su parodų 
paaiškinimais, kuriuos galėtų 
pasiimti publika.

Pagaliau, yra permanentinio 
pobūdžio pasiūlymas, kurio įgy
vendinimas tik prasidėtų sukak
tuviniais metais, būtent tauti-

Ankstyvas žvejys Blue Water vasarvietėje. yyt. Maželio nuotrauka

PERGALĖ IR KAS TOLIAU?

(Atkelta iš 1 psl.) 
mas ir ne nacizmas? Ar 
tai neatsisakymas visų 
principų, dėl kurių buvo 
kovota?

Kartu reikia pastebė
ti, kad Izraelio laimėji
mas sukėlė naujų prob
lemų JAV. Arabai gyve
na labai strateginiai 
svarbiose pozicijose. Su 
jais būtini geri santy
kiai, tačiau kaip juos 
atstatysi, jei arabų kr aš' 
tų valdovai, norėdami pa
teisinti savo pralaimėji
mą, teigia, kad karą fak- 
tinai laimėjo ne izraeli
tai, bet amerikiečiai. 
Čia amerikiečiams į 
naudą atėjo tas faktas, 
kad jų laivynas Vidurže- 
mio jūroje yra sekamas 
sovietų karo laivų, kurie 
tuo būdu galėtų paliudyti, 
kad amerikiečių lėktu

nis židinys. Nėra paslaptis, kad 
lietuviškos parapijos su salėm 
daugely kolonijų nyksta. Nėra 
paslaptis, kad prasimušą tau
tiečiai apleidžia senus getus ir 
nebegrįžta į senus klubus. Ar 
nevertėtų tautininkams susi
rūpinti permanentine būstine, 
naujam rajone, kur lietuviai ap
sigyvena. Toks židinys sudarytų 
tvirtą finansinį pagrindą sky
riui. Taipogi židinys taptų ir 
vietinio jaunimo įužuovėja. Jei 
nėra galimybių tautininkams at 
skirai steigti tautinius židinius, 
tai bendruomenės vardu jie tu
rėtų sukurti akcines bendroves, 
kurios pastatytų naujus kultūri
nius centrus.

Kaip matot, yra daug planų ir 
užsimojimų, kuriuos skyriai ga
lėtų įgyvendinti 1968 metais. Ne
žiūrint vietinių aplinkybių skir
tumų, svarbu, kad kiekvienas 
skyrius pasirinktų projektus,ku
rie išeitų tiek visuomenei, tiek 
tautininkijai į naudą. Užtat, pir
moje vietoje reikia pažvelgti į 
save, klausiant, ko mes norim? 
ką mes pajėgiame? Po to, sun
kus darbas su entuziazmu ap
vainikuos sukaktuvinių metų pro
gramą.

Esmėje nėra skirtumo, kiek 
ar kurių projektų kiekviena s sky~ 
rius užsiimtų atlikti, reikia veik
ti, reikia veikti savųjų tarpe, rei 
kia veikti kolonijoje ir reikia pa
veikti amerikiečių visuomenę. 
Tik savo veiklumu galėsim va
dovauti lietuvių visuomenei. 

vai konflikto pradžioje 
visai nebuvo pakilę nuo 
lėktuvnešių. Arabai į 
tokį patikslinimą atsi
kerta, kad jei tie lėktu
vai ir nebombardavo, tai 
amerikiečiai suteikė iz
raelitams kitokios slap
tos pagalbos ir panašiai. 
Kad atstačius tikrą tai
ką Art. Rytuose, ameri
kiečiams būtų labaipra
vartus sovietų bendra
darbiavimas, tačiau tie 
greičiau yra linkę padi
dinti, o nesumažinti prie
šiškus Amerikai arabų 
jausmus. Gal tai padės 
pervertinti savo palan
kias pažiūras į Sovietų 
Sąjungą tiems amerikie
čiams, kurie dar turi 
stiprų sentimentą Izra
eliui. Jei tai įvyktų, JAV 
stipresnė politika Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu ras
tų daugiau pritarimo pa
čiose JAV-bėse, o tai bū
tų vienintelė nauda pa
čiom JAV-bėm.

HELP WANTED MALĖ

Wanted Experienced
TOOL & DLE MAKERS 

Experienced in Jigs, Fixtures & Lay- 
out work.
Mušt be able to read -Blue Prints 
and do own sėt ups.
58 hours a week, fringei benefits, 
incentive program. Day Shift.

UN1TED MFG. CO.
5250 Dobeckmun Avė. 216-651-63 10

(68-69)

Job opportunities and security—
WELDERS,

skilled and Semi-skilled, all replies 
confidential, also openings for tank 
trailer maintenance, mechanics & 
sheet metai mechanics. Sėnd resume 
to Brodix Corp., P. O. Box 3 15, Dunel- 
len, N. J. Att. Operations Manager 
or call 20| 968-4500 for appoint-
ment. (68-72)

HART MFG. CO.
Has immediate open
ings for:
★ Inspectors
★ Machinist —

Millwright
★ Model Makprs
★ Relay Line 

Supervisors
(Ist and 2nd nhlfti»)

★ Set-up Men
★ Set-up Trainees
★ Toolmakers
APPLY:

EMPLOYMENT OFFICE
110 BARTHOLOMEW AVĖ. 

HARTFORD. CONN.
A n Kqual Oppor. Km.pl oyėr

(68-70)
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Jie nebus užmiršti
Pavasario artėjimas ir 

žydinčio birželio romantika 
neturėtų išblaškyti mūsų 
prisiminimų apie anas ne
tolimos praeities klaikią
sias birželio dienas, kada 
tūkstančiai jaunų Lietuvos 
sūnų paaukojo savo gyvy
bes, gindami tautos laisvės 
idealą arba mirė kankinių 
mirtimi Sibiro plotuose.

Šių dienų Graikijoje prie 
istorinio Termofilų praėji
mo yra pastatytas didingas 
balto marmuro paminklas 
su tokiu įrašu: ”Keleivi, 
kas bebūtum, prisimink, 
kad šioje vietoje 480 metų 
prieš Kristų žuvo Spartos 
karalius Leonidas su 400 
vyrų, gindamas Vakarų ci
vilizaciją nuo azijatiškų 
persų barbarijos!”

Broli lietuvi! — Pavasa
rio dvelkime prisiminkime 
mūsų brolius, miško parti
zanus, didvyriškai kovoju
sius ir žuvusius nelygiose 
kovose prieš Maskvos sa
trapų primestą antrąją Lie
tuvos okupaciją, šiandieną 
okupanto prispausta tauta 
nedrįsta jų garbei pastatyti 
netik paprasto granito kry
žiaus, bet ir jų kapai tenai 
šiandien yra išniekinti azi
jatų atėjūnų siautėjimu.

Mes, laisvojo pasaulio 
kariai, neturėtume nieka
dos pamiršti mūsų ginklo 
brolių kraujo aukos, sudė
tos ant tėvynės laisvės au
kuro. Jie žuvo už tėvų ka
pus ir gimtojo kaimo sody
bas, kad mes gyventume 
laisvi. .. . Redde quod deb- 
bes — grąžink ką esi ga
vęs — skambėjo įrašas Ne
žinomojo Kareivio kapo 
kryžiuje. Jei nieko daugiau, 
tai bent savo pagarbą pri
valome mes jiems grąžinti. 
Pastatykime jiems nenyk
stantį paminklą savo širdy
se, kad ateinančios Lietu
vos kartos dar su didesne 
pagarba minėtų jų atmini
mą.

Mažo rašinio rėmuose 
sunku būtų sutalpftiti nesu
skaitomas didvyrių pavar
des, kurių kapais išpuošti 
Lietuvos miškų barai. Tų 
visų nesuskaitomų didvy
rių pavardes, čia tegul re
prezentuoja dviejų didvy
rių vardai: Tai Juozo Luk- 
šos-Dąumanto ir Julijono 
Būtėno. Juozas Lukša-Skra
jūnas... Suvalkijos lygu
mu sūnus, knygos Partiza
nai autorius, palikęs uni
versiteto auditoriją, išėjo į 
miškus ir žygis po žygio 
virsta laisvės kovų sąjūdžio

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj moderniojmm
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

1. Asbach Uralt Import. brendy .... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey ........................ 5th — $3.19
3. Cointreau Liąueur & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp. ............Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine .......  5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany ........... A............. . 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

The Lithuanian Newspaper
Established 1915

vadovaujančiu vyru, turė
jusiu, pasak pulkininką 
Burlitskį, visuotinai pripa
žintą autoritetą ir laikomas 
tautiniu herojumi (pulk. 
Burlitskis, NKVD dalinių 
Lietuvoje vadas, pabėgęs į 
Vakarus ir liudijęs Kerste- 
no rezoliucijoje). Kaip re
zistencijos įgaliotinis, 1948 
m. Juozas Lukša atvykstą 
į. Vakarus ir čia parašo kny
gą Partizanai. Nors turė
damas galimybę pasilikti 
laisvajame pasaulyje, J. 
Lukša, vykdydamas savo 
ginklo draugams duotą 
žodį, grįžta į okupuotą 
kraštą ir čia miršta didvy
rio mirtimi, kovodamas 
partizanų eilėse. Tokio cha
rakterio asmenybių,kaip J. 
Lukša, yra reta istorijos 
puslapiuose. Tuo jis pri
lygsta garsiajam istorinės 
Romos senatoriui Regulus, 
kuris taip pat, vykdydamas 
duotą priesaiką, grįžo į 
Kartageną ir čia mirė kan
kinio mirtimi.

Julijonas Būtėnas, aukš- 
taitijos sūnus, žurnalistas, 
didelės erudicijos vyras, 
daugelio Europos kalbų ži
novas, gyvendamas laisvuo
se Vakaruose, sekė laisvojo 
pasaulio politikos vadų už
tikrinimus ir demokratinės 
spaudos komentavimus. Jų 
įtakos veikiamas, Julijonas 
Būtėnas idealiai tikėjo, kad 
po antrojo pasaulinio karo 
chaoso pavergtoms tautoms 
išauš laisvės rytojus. Di
džiai trokšdamas laisvės 
savo tėvynei Lietuvai, jis 
troško įsijungti į greitesnį 
jo išvadavimą, šiuo metu 
jis kaip tik susitiko iš ko
vojančios Lietuvos atvyku
si Juozą Lukšą ir jo pakal
bintas, be jokio abejojimo, 
išvyko į pavergtą Lietuvą 
ir kovodamas partizanų ei
lėse žuvo, klastingai išduo
tas infiltruotų komunistų 
agentų.

Jul. Būtėnas buvo lais
vojo pasaulio lietuvių švie
sioji auka prie pavergtos 
Lietuvos dešimčių tūkstan
čių aukų rezistencijos ko
vose (J. L. Partizanai psl. 
493).

Idėjos nemiršta kaip žmo
nes, jei yra kam už jas 
mirti: daumantų-būtėnų ir 
daugybės kitų nežinomų 
didvyrių mirtys, paaukotos 
Lietuvos laisvės idėjai, te
būna mums švyturiu, ro
dančiu kelią dar uoliau dirb
ti jos laisvei,

J.Vizbaras-Sūduvas

Sukaktuvinis ALT Sąjungos seimas
(Tęsinys)

/

Dr. A. Budreckio paskai
ta, iškėlusi eilę konkrečių 
ateities veiklai siūlymų, su
kėlė gyvas diskusijas, bet 
neįnešė k o n t r o v ersijos. 
Daugelis jo iškeltų minčių 
susilaukė seimo atstovų pri
tarimo.

V. Gruzdys ir A. Rūkšte- 
lė diskusijų metu iškėlė 
tautininkų žurnalo leidimo 
klausimą, bet J. Bačiūnas 
kvietė visus koncentruotis 
į Dirvos išlaikymą, o nesi- 
blaškyti į naujus įsiparei
gojimus.

Dienotvarkėje numatytie
ji valdybos, iždininko ir 
kontrolės komisijos prane
šimai praėjo sklandžiai, ne
išplėstai.

Valdybos vardu pirm. inž.
J. Jurkūnas vėl pabrėžė 
glaudesnių ryšių su jauną
ja kartą reikalą. Jis kvietė 
eiti ne pataikavimo, o glau
daus bendradarbiavimo ke
liu. Pažanga tame kelyje 
jau jaučiama ir gyvenimas 
rodo, kad tęstinumas bus 
išlaikytas. Finansinė ALT 
S-gos būklė nėra bloga, bet 
laikas imtis tokių žygių ir 
priemonių, kurios efektin
giau padėtų finansuoti mū
sų užsimojimus. Steigtini 
ūkiniai židiniai, kurių paja
momis tie užsimojimai bū
tų remiami, nepasikliaujant 
nuolatinėmis aukomis bei 
rinkliavomis.

Tokie židiniai — tauti
niai namai, steigtini, kur 
tik leidžia sąlygos.

Gyvenimas parodė, kad 
laikas peržiūrėti ALT S-gos 
įstatus.

Iškėlęs kelis santykių ir 
bendradarbiavimo momen
tus su artimomis S-gai or
ganizacijomis, pirmininkas 
savo žodį baigė padėka val
dybos nariams, skyriams ir 
kt. už nuoširdų ir šiltą ben
dradarbiavimą ir gražias 
visų pastangas Sąjungos la
bui.

Iždininkas M. Šimkus pa
tiekė S-gos valdybos 2 metų 
kadencijoje vykusios pini
ginės apyvartos apžvalgą, o 
dr. St. Biežis perskaitė 
kontrolės komisijos aktą 
(be jo, kontrolės komisijo
je darbavosi inž. J. Gaižutis 
ir K. Pocius).

-Po šių pranešimų kilo ke
li paklausimai ir diskusijos. 
Diskusijose reiškėsi Br. 
Tiškus, P. Puronas, V. 
Gruzdys, V. Juškėnienė, A. 
Rūkštelė, J. Kiaunė ir eilė 
kitų seimo atstovų.

Dr. A. Budreckis, disku- 
siių ir paklausimų išvadoje, 
siūlė sudaryti politinę ko
misiją, kuri patariamuoju 
balsu padėtų valdybai — 
vykdomąjam S-gos organui, 
— išspręsti ne tik kilusius 
klausimus, bet ir planuoti 
rolitine veiklą ateičiai ir 
derinti turimas jėgas efek- 
tingesniam ir vieninges- 
niam reiškimuisi visuome
nėje. Ypatingai gi dail. A. 
Rūkštelė iškėlė nepaprastą 
tautinės dvasios išbujojimą 
išeivijoje, išsišakojusi pla
čiai ir už ALT S-gos orga
nizacinių ribų. Visa tai įpa
reigoja valdybą, kuri priva

lėtų žiūrėti ne vien tik į 
bendradarbiavimą su jau
nimu, bet su visų kartų 
žmonėmis, visuomenėje be
si r e i š kiančiais tautinėje 
dvasioje.

K. S. Karpiui pasiūlijus, 
seimas patvirtino valdybos, 
iždininko ir kontrolės ko
misijos pranešimus su pa
gyrimu.

Diskusijų metu atsilankė 
Liet. Informacijos Centro 
vadovas Tėvas G. Sabatai- 
tis, S. J. ir padarė praneši
mą apie to Centro pradinę 
veiklą ir tolimesnius užsi
mojimus.

A. Sperauskas, A. Bud- 
reckas, Br. Tiškus ir Br. 
Nemickas patiekė svečiui 
eilę klausimų.

★
Seimo dalyviai su įdomu

mu išklausė Sąjungos at
stovų bendrinėse organiza
cijose pranešimus.

ALT reikalais kalbėjo 
inž. Eug. Bartkus, ilgame
tis ALT c. v. sekretorius. 
Savo pranešime jis iškėlė 
ALT uždavinius ir iki šiol 
atliktus pagrindinius dar
bus, kartu pastebėdamas, 
kad kartais susidaro tam 
tikra rivalizacija su VLIKu, 
dviem organizacijom tų pa
čių tikslų siekiant.

Ruošiantis Lietuvos Ne
priklausomybei 50 metų 
sukakčiai toji rivalizacija, 
persimetusi į asmeninę plot
mę, kenkia ruošos darbams.

Ateičiai būtų naudinga, 
kad į ALT įsijungtų dau
giau bendrinių organizaci
jų, nes dabar jaučiami stag
nacijos ženklai.

ALT per 25 metus yra 
susidaręs gražų būrį Lietu-

Milžiniška pagarba 
lietuviams už operą

r * • jGražina
Taip savo straipsnį pava

dino lenkų dienraštis "Dzie- 
nik Chicagoski”, kuris ge
gužės 25 U. numeryje įvėr
imo mūsų ”Gražiną”. Ten 
rašoma: 'Chicagoje šiais 
metais pažymėtini du gar
sūs sceniniai įvykiai, kurių, 
deja, tik vienas plačiai nu
aidėjo pasaulyje. Pirmuoju 
iš jų reikia laikyti Čaikovs
kio „Gulbių ežero” premje
rą, kuri įvyko vasario 16 
d. naujame pastatyme ir 
kurį atliko American Ballet 
Teatras. Baleto libretas bu
vo perdirbtas londoniškio 
Karališkojo Baleto choreo
grafo David Blair .JAV la
bai didžiuojasi to baleto 
pirmąja produkcija.

Antras įvykis, kurį gal
būt ne visi pastebėjo, nors 
užsitarnavo daug didesnio 
dėmesio negu Blair perdirb
tas baletas, turi netgi labai 
didžiuotis Amerikos lietu
viai. Tas tik tegali įvertinti 
dideles menines pastangas 
nedidelės JAV lietuvių et
ninės grupės, kas matė ir 

vos bylai draugų amerikie
čių politikų tarpe. Jų nuo
mone, ALT turįs didelį ir 
platų užnugarį lietuvių vi
suomenės tarpe.

B ALF klausimu pranešė 
tos organizacijos valdy
bos vicepirm. E. čekienė. 
Savo žodyje ji pažymėjo, 
kad BALF atrodo' turtin
gas, pažvelgus į apyvartą, 
tačiau augąs šelpiamųjų 
skaičius nesumažina nuola
tinių rūpesčių. Reikia pasi
džiaugti, kad pastaruoju 
metu pajamos pradėjo 
plaukti ir iš palikimų, dėl 
kurių dažnai reikia kovoti 
teismuose dėl Sov. S-gos 
pretenzijų į tuos palikimus.

Lietuvių Tautinio Sąjū
džio vardu kalbėjo dr. Br. 
Nemickas, išryškinęs šios 
institucijos uždavinius ir 
funkcijas, atstovaujant vi
so pasaulio tautinę srovę 
laisvinimo veiksniuose. Ta 
proga jis iškėlė tautinės 
srovės narių solidarumo 
svarbą. Atstovavimas VLIK 
tautinės srovės reikalauja 
glaudžių ryšių su ALT Są
jungos valdyba, kurie iki 
šiol buvo šilti ir nuoširdūs. 
VLIKe tautinės srovės žmo
nės užima pirmaujančias 
pozicijas. Palaikomas glau
dus ryšys su kitų kraštų 
tautinės srovės organizaci
jomis.

Diskusijose dėl šių pra
nešimų pasireiškė P. Mita
las, J. Bačiūnas, R. Nemic
kas, A. Rūkštelė, E. Bart
kus ir eilė kitų seimo at
stovų.

Po trumpos pertraukos 
seimo dalyviai buvo kvie
čiami ruoštis iškilmingam 
banketui.

(B. d.)

e

girdėjo praeitą šeštadienį 
(arba sekmadienį) monu
mentalų veikalą — operą 
„Gražiną”, kuriai libretą 
parašė K. Inčiūra pagal 
Adomo Mickevičiaus poe
mą, o muzika komp. J. Kar- 
navičiaus.

Opera, dainuojama lietu
vių kalboje, kur į sceną iš
eina virš 200 asmenų, žiū
rovams padarė neišdildomą 
įspūdį savo puikiu pastaty
mu, nepaprastu kostiumų 
turtingumu, puikia muzika, 
žavėtinais balsais ir ypatin
gai gera režisūra. Tokio 
„Gražinos” pastatymo ne- 
sigėdintų nė vienas pirmau
jantis operos teatras pasau
ly. Tiesiog nesinori tikėti, 
kad tai galėjo įvykdyti ma
ža saujelė tremtinių, susi
spietusi po Chicagos Lietu
vių Operos pavadinimu. 
Abu spektakliai, kurie su
traukė ir lenkų publikos, 
atnešė lietuviams milžiniš
ką meninį pasisekimą.

Finansiniai, atrodo, yra 
blogiau, kadangi, nežiūrint, 
kad bilietai buvo beveik iš
parduoti ir pajamų gauta 
apie 40 tūkst., organizato
rius šis pastatymas paliks 
su kelių tūkstančių deficitu.

Kai pamatėme scenoje 
kostiumus ir minias, defici
tas mus nenustebino. Mus 
tik labai imponuoja lietuvių 
didelis užsimojimas, pasi
ryžimas ir užsispyrimas pa
kelt bet kokią auką idealų 
tarnyboje. Taip pat vertas 
pagarbos jų gabumas orga
nizuotis. Statant „Gražiną” 
su dideliu užsidegimu ben
dradarbiavo ir kitų tauty
bių atstovai, žinoma, gal ne 
veltui, bet labai nuoširdžiai. 
Jų tarpe atsirado ir lenkai.

Lietuviai yra labai muzi
kalūs; tai liudija kad ir pa
ti jų pirmoji tautinė opera 

„Gražina”, kurios muzika 
yra paremta puikiais tauti
niai motyvais ir gerais so
listu balsais. Mums labai 
malonu, kad tarpe tų talen
tingųjų dainininkų dalyva
vo mūsų iškilusis tenoras 
Stefan Wicik Laimučių vaid
menyje. Titulinėje Gražinos 
rolėje pasirodė dvi žinomos 
lietuvių solistės: šeštadienį 
Metropolitan Operos solistę 
Lilija šukytė, sekmadienį 
— Danutė Stankaitytė. Abi 
apdovanotos ne tik gražiais 
balsais, bet ir vaidybiniais 
talentais. Tenoras Stasys 
Baras Liutauro vaidmeny
je buvo beveik visiškai pui
kus, tik kai kur jautėsi pa
stangų dainuojant aukš
čiausias gaidas. Algirdas 
Brazis Rimvydo partijoje 
žavėjo klausytojus savo ak
sominiu baritonu. Stefan 
Wicik dainavo pasigėrėtinai 
ir su lietuvių kalba neturė
jo sunkumų, tuo užsitarnau
damas žiūrovų įvertinimo. 
Daiva Mongirdaitė, kaip 
dvaro dama Ramunė, išsi
skyrė savo tikrai puikiu 
dainavimu ir vaidyba. Jo
nas Vaznelis taip pat dai
navo gerai. Originalus ba
letas buvo geras ir pasižy
mėjo aukšta klase. Diri
gentas Aleksandras Kučiū- 
nas autoritetingai apvaldė 
sceną ir orkestrą.

Negalima pamiršti dar 
vieno dalyko, tai artistų ir 
artisčių grožio, kuris daug 
prisidėjo prie „Gražinos” 
pasisekimo. Mūsų broliai 
lietuviai — tai graži ir svei
ka tauta. Jų patriotizmas — 
imponuojantis. Sumateria- 
lėjusioje Amerikoje lietu
viai gali būti idealiu pavyz
džiu kitiems.

Programos viršely įrašy
tas garbės pirmininko An
tano Rudžio žodis, kurį čia 
cituojame, „Dirbti dėk idea
lo niekad nėra lengva. Bet 
kai moterys ir vyrai subu
ria savo galias didesniam 
tikslui negu individualaus 
savo ego pareiškimui, ir 
prisiima didžias pareigas, 
jų pasisekimas yra užtik
rintas”.

Reikia apgailestauti, kad 
lietuvių-lenkų santykiai ir 
toliau palieka vieni kitiems 
linkėjimuose ir užsisenėję 
nesusipratimai dar vege
tuoja abejose pusėse. Daž
nai sutinkamas abipusis 
nesusipratimas yra dalykų 
p e r v ertinimo priežastimi, 
kas verčia iš adatos padary
ti šakes. Kai kurie jautrūs 
lenkai kritikavo, kodėl pro
gramoje įrašyta Adomas 
Mickevičius, o ne Adam 
Mickiewicz. Kas liečia patį 
pavardžių rašymą, tai būtų 
labai tiksli Albionų sūnų 
pretenzija, kai lenkai iš
kraipė William iš Stratfor- 
do pavardę į Szekspirą, tuo 
tarpu, kai jis pats savo tė
vynėje vadinosi Shakes- 
peare. O gal lietuviai nori 
p a s i s a vinti Mickevičių ? 
Hm ... tai mums būtų tru
putį pavojinga. Kas žino, 
ar poetas Adomas, pamatęs 
operą „Gražiną” Opera 
House, nepradėtų su visu 
užsidegimu mokytis lietu
vių kalbos ...”

Taip baigia savo kritiką 
Dzienik Ch'icagoski Julian 
Kuhajewski.

HELP WANTED MALĖ

FORK LIFT OPERATOR 
Applications will be taken for the 
position of fork lift operator. Only 
those with šame experience need 
apply. Excellent working conditions. 

Apply
J. L. PRESCOTT CO.

27 8th Street Passaic, N. J.
(66-68)

WOODWORKING: General millwork 
and window frame assembly. Millwork 
company inereasing staff. Salary and 
benefits. Overtime available. Oppor- 
tunity for advancement. Ages over 
18 considered. Basic woodworking or 
carpentfy experience desirable. Clean, 
steady work with outstanding com
pany. Contract Mr. Dye, Bilt-Rite 
Wood Products. 200 East Highland 
Drive or phone, (7J6) 473-2866 for
appoinjjnent. (65-71)
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Lietuvių Moterų Klubo Federacijos New Haveno Klubo valdyba su viešnia E. Čekiene iš New Yorko, 
kuri gegužės 21 d. skaitė paskaitą klubo susirinkime "Lietuvė moteris rezistencijoje". Sėdi iš kairės: 
E. Čekienė ir pirm. L. Židonytė. Stovi: A. Goldupienė, V. Zemliauskienė, V. Mackevičiūtė, G. Vebrienė 
ir A. Jonynienė. L. Tamošaičio nuotrauka

Lietuvė moteris rezistencijoje m
Iki 13-jo amžiaus lietuvė mo

teris nebuvo tiek apsunkinta vai • 
kų auklėjimo problemomis. Vai
kai augo natūraliai,prisitaikyda
mi prie suaugusių gyvenimo są
lygų ir veikiami nusistovėjusių, 
nerašytų auklėjimo taisyklių, įgy 
tų paveldėjimo keliu iš tėvų, gi
minių. Jų auklėjimo svarbiau
sias uždavinys buvo išauginti 
sveiką, padorų, savarankišką 
žmogų.

Apie 15-tą amžių Vytauto lai
kais buvo pradėtos kurti pirmo
sios pradžios mokyklos Lietu
voj, kurios atėjo pagalbon šei
mos auklėjimui papildyti. Ir kai 
vyskupo Valančiaus laikais pra- 
džios mokyklos mokslas buvo 
jau prieinamas beveik visiems 
kaimo vaikams, gubernato
riaus Muravjovo įsakymas jas 
uždraudė. Nuo tada iki pat I-jo 
Pasaulinio karo lietuviai ėmė 
vaikus mokyti lietuviškai tik 
slapta namie.

Ir čia iškyla svarbus lietu
vės moters vaidmuo lietuvy
bės išlaikyme, o tuo pačiu ir 
tautos rezistencijoje, nes ji, 
būdama namų židinio siela, bū
dama arčiausiai savo vaikų, be 
lietuviškų tradicijų išlaikymo 
pradėjo mokyti ir lietuviško raš - 
to, o šitai išvedė lietuvių auk
lėjimą į platesnį, pilnesnį aki
ratį, suteikė galimybę naudotis 
lietuvių literatūra ir periodine 
spauda, nors ir labai ribota, 
tačiau labai branginama tuo me
tu.

Nuo tada lietuvės moters pa
reigos tautos gyvenime įgyja 
vis didesnės bei platesnės pras
mės ir atsakingumo. Dėka lie
tuvės vargo mokyklų, išaugo 
daug mūsų tautos atgimimo di
dvyrių. Ji, persekiojama caro 
valdžios, tautiškoj dvasioj au
gino šeimą, ji buvo pirmoji ir 
svarbiausia auklėtoją, paslap
tinga mokytoja ir net knygnešė, 
nors keliones daugumoj atlik
davo vyrai, tačiau parneštos 
knygos būdavo jau moters žinio - 
je ir atsakomybėj. Buvo moterų, 
kurios ir pačios rašė, giliau
sius pėdsakus palikę,kaip Že
maitė, G. Petkevičaitė, Lazdy
nų Pelėda-Pšibilauskienė ir jos 
jaunesnioji sesuo M. Lastaus
kienė, M. Pečkauskaitė - Šat
rijos Ragana ir k.

Iš spaudos platintojų ir knyg
nešių pažymėtinos: Ona Mali
nauskaitė, vadovavusi slaptam 
spaudos gabenimui iš Prūsų į 
Lietuvą. Petronėlė Gaigalaitė, 
pasirūpindavusi sandėlius kny
goms ir pati rašinėjusi. B. Kna- 
bikaitė Žemaitijoje platino ir 
rašinėjo, Jagminaitė, Pocaitė 
— prie Tauragės, P. ir B. Rep* 
šaitės 1880 m. Žemaičių Kalva
rijoje, o O. Butkaitė, Antanavi
čienė, Kavoliūnaitė 1875 m. pra
dėjusi, per 25 metus gabenda
vusi ir platinusi. Seniauskienė 
ir Piečaitienė, Urbaitytės iš 
Naumiesčio, O. Buknifltė iš Vii 
kaviškio daug nukentėjusi nuo 
caro valdžios ir daug daug bu
vo kitų, kurių neįmanoma čia 
suminėti. Reiktų ilgos tuo tiks
lu studijos. Iš dar mums pa
žįstamų pavardžių itin daug 
spaudos platinime ir tautiniam 
švietime yra pasidarbavusios: 
dr. K. Griniaus žmona, jo se
suo Bacevičienė, dr. J. Šliūpo 
žmona Eglė dar prieš vedybas

E. ČEKIENĖ

Rygoje, grafo-Tiškevičiaus duk
tė Marija, taip pat rašytojos Že' 
maitė, Petkevičaitė, Didžiulie
nė -- Žmona ir daugybė kitų.

Aš nebandau čia atiduoti vi
sus Lietuvos atgimimo nuopel
nus vien moteriai Pačios atgi
mimo idėjos skleidėjais, kaip 
žinome, buvo mūsų didieji auš
rininkai, varpininkai, viltininkai 
ir kiti, betgi moterys buvo tų 
idėjų įgyvendinimo siela, to jud
raus tautinio gyvenimo širdis, tų 
visų didžių darbų nuolatinė tal
kininkė. Turiu galvoj aplamai 
lietuvę moterį rezistencijoj, pra
dedant caro laikų kaimiete ir 
baigiant Rusijos gilumoj bestu
dijuojančia inteligente, apie ku
rias dar vienas gyvas liudinin
kas taip neseniai pasakė: "Ta
da Petrapily, Voroneže ir kitur 
drąsiai ir atkakliai kovojo už 
lietuvybę ne tik vyrai, bet ir 
moterys ir mergaitės. Tada ne
ko vojančių, vien tik asmens gy
venimu besirūpinančių nebuvo 
nei vienos moters nei mergaitės. 
Buvo visi lygūs kariai, tik sky
rėsi savo charakteriu, tempe
ramentu ir kovos pobūdžiu.

Jei žvelgtume dar toliau į pra
eitį, tai moterų tarpe rastume 
ne vien tylių rezistencijos dar
buotojų, bet ir drąsių karžygių, 
apie kurių vardus ir žygius ran

Elizabetho lituanistinės mokyklos mokiniai žaidimo metu. Vadovauja mokytoja Bartytė.
Vyt. Maželio nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigu, taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4’A % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.

2212 WEST
OFFICE 
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PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

DIRVA

dame svetimų 14 šm. kronikinin. 
kų užrašuose. Pav., Rusijos is
torikas Sergiejus Solovjovas 
tarp kitko rašo: "Vieni vyrai 
savo karžygiškumu nedaug ką 
būtų padarę, jei lietuvės mo
terys nebūtų buvusios nema
žiau karžygiškos..."

Kad lietuvės moterys yra ne 
vieną kartą su vaikais sudegu
sios pilyse drauge su vyrais ka
riais, tai daug kartų yra paliu
diję 14 amž. kryžiuočių kroni
kininkai Herman Wartberge ir 
Wigandas Marburgietis, kurie 
apie vieną tokį žygdarbį taip ra
šo: 1336 m. vasario 25 d.

"Ten yra buvusi tokia sena 
pagonė, su kirviu nužudžiusi per 
šimtą vyrų, kurie mirtį iš jos 
rankų priėmė savo noru. Kai 
priešas įsilaužė, ji pagaliau tuo 
pačiu kirviu sau galvą persiskė- 
lė. Daugumas vienuolių kryžiuo 
čių tikrai galėjo stebėti tą bai
sų reginį ir nebe ašarų ir vai
tojimo". Tokiu nežmoniškai dės 
peratišku būdu priešas buvo su
laikytas. Apie šį lietuvybės žyg 
darbį plačiau galima pasiskaity 
ti Kraševskio 1887 m. apysako
je "Kunigas" išleista Ameriko
je.

Be abejo istorija pripažins, 
kad tuo ilgiausiai be pertrau
kos besitęsiančiu Lietuvos prie 
spaudos laikotarpiu lietuvė mo
teris ryškiausiai iškyla tautos 
rezistencinėje veikloje, palikda 

ma didelį įnašą Lietuvos prisi
kėlimui laisvam, nepriklauso
mam gyvenimui, kuris nepap
rastai palengvino lietuvės mo
ters naštą valstybei ateinant jai 
į talką,ypač tautinio auklėjimo 
ir mokymo srityje.

Tiesa, ir nepriklausomybę at
gavus besikuriančiai tėvynei lie_ 
tuvė nenuleido rankų, bet ir ta
da pasiliko aktyvi Lietuvos at
kūrimo talkininkė visose darbų 
srityse. Bet gi neilgai likimo bu
vo lemta džiaugtis tuo laimin
guoju laikotarpiu, ir tada vėl 
mūsų moteris turėjo grįžti į vis
pusišką tautos rezistencinę ko
vą, dar žiauresnę, pavojingesnę 
su pačiu klastingiausiu sovieti-

expo67
MONTREALYJE

15 min. nuo EXPO išnuo
mojami privačiai dideli pa
togūs kambariai su virtuve. 
$10.00 dienai už kambarį su 
dviguba lova.

Vasarnamiai Laurentian 
kalnuose, prie didelio gra
žaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal 32, Quebec. 
Tel. 366-8528.

VAŽIUOJANT Į 
EXPO 67 

galite dar užsisakyti iš 
anksto nakvynes priei

nama kaina, pas
Edę Jankutę,

2066 Claremont Avė., 
Apt. 74 

Montreal 6, Que., Canada
(67-69)

EXPO 67 
KAMBARIAI

U. S. A. pusėj, prie Mont- 
realio, 5 min. nuo parodos.
Išvengsit judėjimo susigrū

dimo miesto centre.
Kambarys dienai $6.00 vie
nam ir po $2.00 sekantiems 

šeimoje.

U ž S I S A K Y K I T

Leonas, 644 Laurie Cr. 
Greenfield Park 

P. Q., Canada 
Tel. 671-8893

i 6 7 i>9 l 

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

niu Lietuvos okupantu, kuriam 
visvien lietuvė nenusilenkė. Ji, 
nepakeldama komunistinio melo 
ir niekšybės, nesvyruodama bu
dėjo savo kultūros, papročių ir 
pasaulėžiūros sargyboje. Ji da
lyvavo pasyvioj savo tautos re
zistencijoj, o taip pat nevengė 
ir aktyvios.

Štai, 1947 m. gegužės 20 d., 
pogrindžio laikraštis "MylėkTė^ 
vynę" nr. 91, buvo paskelbęs to
kio turinio vienos mokytojos 
laišką:

"Aš negaliu gyventi dviem gy
venimais... Aš šimtą kartų ge
riau sutikčiau eiti tuo erškė
čiuotu partizano keliu, negu sė
dėti čia ir vaidinti apsimetėlės 
rolę... Tikrai kartais darosi ne
pakeliama, kai uždėta pareiga su - 
sikryžiuoja su sąžine..."

Gi J. Daumantas savo knygo
je "Partizanai už geležinės už
dangos", aprašydamas 1945 m.

NAUJOS, {DOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS ..................................... $2.00

J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ................... $4.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ ............... $2.50
j. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA .......-................................$3-00
B. Zabiela — KLAIDA ...............................................$3.00
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ............................. $3.60
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms,

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskai
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00 

For 3 Years 
Dividends Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1967 m. birželio 14 d.

geg. mėn. Kalniškių miestelio 
partizanų su enkavedistais kau
tynes, taip rašo:

"šiose kautynėse šalia vyrų 
lygiai drąsiai pasirodė ir mo
terys. Lakūno žmona, buvusi 
mokytoja, kovėsi pavaduodama 
ir kritusius kulkosvaidininkus, 
neišleisdama iš rankų kulko
svaidžio net tada, kai ją per abi 
kojas sužeidė. Šalia jos lygiai 
drąsiai kovėsi Pušelė ir kitos. 
Jų dauguma ten liko amžinai il
sėtis".

Nors Nietzsche yra pasakęs, 
kad vyro esmė tai kova, o mo
ters -- vyrų žaizdų, patirtų ko - 
vose tvarstymas, gydymas, slau - 
gymas, bet lietuvė sugeba tinka^ 
mai atlikti visas jai tautos už
dėtas pareigas, nes ji yra ne 
vien žmona, motina, bet ir auk
lėtoja, mokytoja, slaugė, gydy
toja ir kovotoja už tautos lais
vę.

(Bus daugiau)

1
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AUTOBUSO VAJUS
Clevelandiečiai dosniai re- 

mia Pilėnų Tunto autobusui 
pirkti vajų. Po šv. Jurgio 
šventės gautos šios aukos:

Po 10 dol. — J. Jankaus
kas, A. Karsokas, J. Kriš
tolaitis, P. Liaukonis, V. 
Matulevičius, A. V. Mauru
tis, J. Mekėša, J. Merkys, 
St. Mikalauskas, J. Noru- 
šas, A. M. Smelstoriai, F.
M. Zylė, J. Zagarskas, S. ži
lius; po 5 dol. — M. Ežers- 
kis, J. Kazėnas, S. Lazdinis, 
dr. Z. Sabataitis ir Pr. E, 
Stempužis; 3 dol. aukojo P. 
Mikšys.

• Gerardui Juškėnui me
tinėje Clevelando foto mė
gėjų draugijos vakarienėje 
Įteikta dovana už geriausių 
1966-67 m. gamtos spalv. 
skaidrę (Nature Slide of 
the Year Trophy). Tų me
tų gamtos skaidrių varžy
bose G. Juškėnas buvo ant
ras surinktų taškų atžvil
giu ir už tai tapo atžymė
tas specialiu kaspinu.

Ši draugija (Cleveland 
Photographic Societv) pra
dėjo veikti 1887 m. ir šie
met švenčia 80-sius metus.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACH1N1STS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILL1NG 

MACHINES
RAD1AL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

WANTED EXPERIENCF.
GLAZIERS (20) 

Mušt have esperience in store front 
metajs.

1MPERIAL GLASS & DOOR CO.
65 I 7 Bessemer St.

Cleveland; Ohio
216 — 271-2200

(63-69)

2 miegamųjų colo- 
vienas 11x17. Pada- 
rūsys su išbaigtu 
kambariu (recrea-

PARDUODAMAS NAMAS
East 185 gt. ir Neff Road 
rajone 
nial — 
lintas 
svečių 
tion room). Įrengtas por- 
čius. Viskas išklota kili
mais. Didelis, tvora aptver
tas sklypas. 2,/4> maš. gara
žas. Tik rimtam pirkėjui.

943-9662
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vak. nuo pirmad. iki šeštad.

(66-68)

PARDUODAMI NAMAI
Hillgrove

puikus 3 mieg. medinis co- 
lonial — tikrai gražus. Tik 
už $21,900.

Neff Rd.
čia turime puikų 2 šeimoms 
namą — 10 m., 6-6, dvig. 
garažas, įkainuotas tik už 
$38,900.

Visi šie namai prie E. 185 
gt. ir Naujos parapijos.

UPSON REALTY
499 E. 260 Street 
Euclia, Ohio 44132 

Tel. RE 1-1070
(67-69)

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

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

M A L E

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 

PATTERN MAKERS 
PATTERN REPAIRMEN 
PATTERN FOREMAN 

ALSO 

ELECTRICIANS 
Stcady work for ąualified nien. 

NATIONAL MOTOR 
CASTINGS 
Indiana Avė. 

South Haven, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(67-72)

SUPERIOR 
SAVINGS

SIMČf l«O« 
13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME .nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & \Villiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

DETROITO LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBO
15 METŲ SUKAKTIS

Detroito Kultūros Klubo dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: Rožė Bilaitienė, pirm. Alfonsas Gilvydis, 
Nijolė Mikšytė. Stovi: Mirga Mikelionienė, Juozas Augaitis ir Ona Nielan Veld.

K. Sragausko nuotrauka

■sr V*
MM’ Ma 1r .

neskaitant di-

Š.m. gegužės 28 d. bu
vo paminėta DLK Klubo 
15 metų veiklos sukaktis. 
Klubo užuomazga prasi
dėjo žymiai anksčiau, o 
formaliai jis įkurtas 1952 
m. prie InternationalIns
tituto, prie kurio veikia 
įvairių tautų klubai ir 
sambūriai.

Per 15 metų kultūros 
klubas savo veikla išva
rė gana plačią ir gilią 
kultūrinę vagą amerikie
čių ir lietuvių tarpe.

Į amerikiečių visuome - 
nę klubas savo lietuviš
kas aspiracijas sklei
džia įvairiomis priemo
nėmis. Tarptautinio ins
tituto didžiojoje salėje 
klubas turi įrengęs lietu
vių tautos parodomąją vit 
riną, kurioje įvairiais 
tarpais parodoma liau
dies menas, audiniai, iš
kasenos, muzikos ins
trumentai, spausdiniai 
ir t.t. Vitrinos priežiū
ra per 15 metų rūpina
si Rožė Bilaitienė, kū

936 East 185th St.
KE 1 - 7770 

istoriniame

riai talkininkauja agr.J. 
Baublys, Mirga Micha
els ir kt. Tautybių vitri
nas kasmet apžiūri dide
li amerikiečių skaičiai, 
per 50.000 asmenų.

Lietuvių paviljonai 
buvo įrengti kasmet, vi
so 14. Tie paviljonai ne 
tik atstovaudavo lietu
vių tautos tautinius bruo
žus, bet kartu duodavo ir 
pajamų už parduotus 
daiktus. Paviljonų įren
gimu rūpindavosi dau
giausia valdybų nariai ir 
kiti talkininkai, ypač nuo
latinės čiagimės lietu
vės. Mugės metu aplanko 
per 10.000 asmenų.

Detroito 
muziejuje, vadovybei pa- 
geidaujant, klubas daug 
kartų buvo įruošęs Vely
kinių švenčių stalą, Ka
lėdų eglutę. Prie Kalė
dų eglutės įruošimo pri
sideda ir skautai. Su 
skautininkės J. Pečiū
rienės talka įrengtoji eg
lutė praėjusiais metais 
buvo pripažinta viena 
gražiausių kitų tautų tar
pe. Minėtam muziejui 
klubas padovanojo lietu
vių tautinę vėliavą.

Lietuviai turi progų 
pasirodyti ir Interna- 
tional instituto rengia
muose tautybių pobūviuo
se. Reikia džiaugtis ir 
dėkoti pasišventusiems 
klubo nariams, kurie lie
tuvišką vardą garsina 
plačioje amerikiečių vi
suomenėje, išnaudoda
mi visas galimas pro
gas.

DLK KLUBO VEIKLA 
LIETUVIŲ TARPE 

Klubas per savo gyve
nimo laiką buvo suren
gęs net aštuonis literatū
rinius vakarus: spaudos 
atgavimo 50 m. sukak
ties proga — dr. J. Kau
pas, ras. V. Alanto kū
rybos sukaktuvinis minė - 
jimas, pirmojo lietuviš
ko vaidinimo Palangoje 
minėjimas, a.a. A. Škė
mos kūrybos apžvalga, 
Maironio, Donelaičio mi
nėjimai. Gliaudos kūry
bos — Ikaro Sonatos ap
žvalga. Kultūrinėse po
pietėse prelegentais da
lyvavo— r aš J. Kaupas, 
V. Alantas, A. Augusti- 
navičienė, R. Nakaitė- 
Arbienė, M. Sims ir vi
sa eilė kitų spaudos dar
buotojų.

Dailės parodos. 
Klubas surengė net 8dai-

lės parodas — A. Rūkš- 
telės (2), Pautieniaus, 
Murino, Stančikaitės-Ab- 
raitienės, J. Bagdono, 
bendra — Galdiko, V. Jo
nyno, Viesulo, kita — 
J. Pautieniaus, V. Pet- 
ravčiaus, St. Smalinskie- 
nės ir Ž. Mikšio.

Koncertai. Pianis
to A. Kuprevičiaus du. 
Jaunųjų muzikų koncer
tas — Barboros Usaitės 
ir Leonoros Michaels, 
Pabaltiečių susiartini
mo koncertas.

Paskaitų surengta 
net 37. Įvairių filmų ro
dyta net 10 iš įvairių 
kraštų. Filmininkai buvo 
A. Stokus, inž. L. Bajo
rūnas, inž. L. Kutkus, J. 
Gilvydis, N. Mikšytė.

Kaip matyti iš šios ap
žvalgos, DLK Klubas kul
tūrinėje srityje tikrai 
didelį įnašą padaręs. Var- 
gu rastume bent vieną 
tokią organizaciją, kuri 
būtų buvus tiek veikli.

Klubas nemažai prisi
dėjo ir piniginiai,parem
damas Vasario 16 d. lie
tuvių gimnaziją Vokie
tijoje. Būdavo surengia
mi specialūs vakarai — 
su vaidinimais, Z. Mik
šienei vadovaujant. Tų 
parengimų iniciatorė ir 
vadovė buvo L. Puskepa- 
laitienė, kuriai talkinin
kavo nemažas būrys 
klubo narių. Parengimų 
buvo surengta 8 ir Va
sario 16 d. Gimnazijai 
pasiųsta apie 5000 dol. 
Šiuos parengimus Det
roito visuomenė nuošir
džiai paremdavo savo at
silankymu ir aukomis.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma: ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vafikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

Klubas turi 6 garbės 
narius: R. Bilaitienė, M. 
Bukauskienė, Z. Mikšie
nė, C. Stokus, A. Gilvy
dis ir V. Mingėla.

Pabaigai reikia pami
nėti tuos asmenis, kurie 
vadovavo Kultūros Klu
bui. Alg. Gilvydis Klu
bo valdyboje išbuvo net 
14 metų, o p-ku 8, R. Bi
laitienė — 13 m.; M. Mi
chaels — 12 m., VI. Min
gėla — 9 m., C. Stokus
— 7 m., M. Bukauskas
— 8 m., kiti valdyboje 
trumpesnį laiką. Per 15 
metų klubo valdyboje da
lyvavo 23 asmenys. Tai
gi klubo vežimas buvo 
vežamas pakaitomis 23 
asmenų,
delio būrio talkininkų ir 
talkininkių. Kadangi Klu
bo parengimai buvo už
baigiami draugiška kavu
te, tai joms parengti įsi
jungdavo daug ponių, ku
rių čia nebeišvardina- 
me.

15 metų sukaktis buvo 
palydėta menine dalimi, 
kurios svarbiausi atlikė
jai buvo — jauna pianis
tė Barbora Usaitė, Leo
nora Michaels — smui
kininkė ir Valentina Hot- 
raitė — deklamuoto j a. 
Šios trys lietuvaitės jau 
gimusios Amerikoje.

Po meninės dalies ir 
sveikinimų, klubo sukak
tis užbaigta šeimyniška 
kavute. .Sveikintojas — 
ALTS-gos Detroito skyr., 
valdybos pirm.-A. Mus
teikis, žurnalistų S-gos 
sk. pirm. VI. Mingėla ir 
Balfo V-bos atstovas Ka
zys Sragauskas. Visi 
linkėjo klubo vadovybei 
nepailsti ir toliau tautinę 
kultūrą skleisti ameri
kiečių ir lietuvių tarpe, 

(am)

• Vytautas Kutkus iš De
troito, įsijungęs į Lietuviu 
Fondo narius, savo laiške
lyje rašo: "Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga 
ir vėl nerandu geresnio ir 
gražesnio tikslo savo tauti
nės pareigos aukai nukreip
ti, kaip įstoti pilnateisiniu 
nariu į Lietuvių Fondą. 
. .. Linkiu Jums sėkmės di
deliame užsimotame darbe, 
tikėdamasis, kad, nors su- 
sikūrėte šalia Lietuvių Ben
druomenės, laikysite pa
grindiniu savo uždaviniu 
jai tarnauti, nes visi lietu
viai esame jos nariai ir be 
Bendruomenės paramos vis 
vien milijono nesurinksi
me’’.

LF adresas: 6643 So.
Maplewood Avė., Chicago,
111. 60629. (Sk.)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas pra
eitą savaitgalį lankėsi Ta- 
bor Farmoje, kur turėjo il
gesnį pasitarimą su Sąjun
gos Garbės Nariu ir PLB 
pirm. Juozu Bachunu.

• Vilties draugijos valdy
ba buvo susirinkusi savo 
pirmam posėdžiui Al. Lai- 
kūno namuose birželio 11 
d. Posėdyje dalyvavo Cleve
lande gyveną valdybos na
riai Al. Laikūnas, K. S. 
Karpius ir V. Juodvalkis. 
Kiek vėliau Dirvos reikalų 
aptarimui prisijungė ir re
daktoriai J. čiuberkis ir V. 
Gedgaudas.

Posėdžio metu valdyba 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai: Al. Laikūnas — 
pirmininkas, Edm. Cibas, J. 
Gaižutis ir Ant. Senikas — 
vicepirmininkai, V. Juod
valkis — iždininkas ir K.
S. Karpius — sekretorius. 
Be pasiskirstymo šiomis pa
reigomis, Vilties draugijos 
valdybos nariai pasidalino 
ir savo kompetencijomis ry
šyje su konkrečiais darbais 
toje draugijoje ir Vilties 
leidykloje.

• Jūratė ir Vitas Kokliai 
praėjusį savaitgalį, birželio 
10 d., Los Angeles lietuvių 
parapijos bažnyčioje pa
krikštijo savo dukrą Aud
rę Teresę. Krikštatėviais 
buvo Birutė ir Arvydas 
Kliorės. Vakare Koklių na
muose, Riverside, Calif., 
krikštynų vaišėse dalyvavo 
per trisdešimt artimųjų šei
mos draugų. Ta proga bu
vo atvažiavusių ir iš toliau: 
p.p. Vazbiai iš Kansas City, 
Mėlinauskai iš San Francis- 
co ir Koklių uošvienė-mo- 
tina Kazimiera Laikūnienė 
iš Clecelando, Ohio.

Prieš savaitę į Los An
geles atvykusi ir pas Kok
lius apsistojusi Kazimiera 
Laikūnienė yra pasiryžusi 

Elizabetho lituanistinės mokyklos mokytojai ir tėvų komitetas. Pirmoj eilėj iš kairės: Bartytė, mok. 
vedėja L. Brazinskienė, R. Graudušytė. II eilėj: Kiaušas, O. Karašienė, Kiaušienė, A. Liobienė. III 
eilėj: šaulys, tėvų komiteto pirm. Audėnas, kun. Pragulbickas ir inž. Bražinskas. V, Maželio nuotrauka

New Jersey lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo aktas Newarke. Diplomus įteikia mok. vedė
ja L. Brazonskienė. Vyt. Maželio nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO iMĖN. 15 D. ir jau DABAR' priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

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

ten paatostogauti bent ke
letą savaičių ir susitikti su 
savo pažįstamaisiais losan- 
geliečiais.

• Toronte susirinkę 200 
žydų 90 minučių bėgyje Iz
raelio valstybės paramai 
surinko 2,1 mil. dol. The 
Globė and Mail, Toronto 
dienraštis, birželio 6 d. ra
šo, kad Lietuvos žydai To
ronte specialiai surinko 
5000 dol. ir įteikė Izraelio 
konsulatui.

• JAV ir Kanados Lietu
vių IlI-ji Tautinių šokių 
šventė įvyks 1968 m. liepos 
mėn. 7 d. Chicagoje. Visi 
JAV ir Kanadoje veikian
tieji tautinių šokių rateliai 
jau dabar kviečiami užsire
gistruoti šventėje dalyvau
ti.

Registraciją veda JAV 
LB Chicagos apygardos val
dybos sekretorė Birutė Vin- 
dašienė, 6443 So. Washte- 
naw Avė., Chicago, Illinois 
60629.

• Irena šilingienė, Leo
kadija Braždienė, Bronė Ja- 
meikienė ir Bruno G. Sho- 
tas Lietuvių Tautinių šokių 
Instituto nariai nustatė 
programą — repertuarą III- 
jai tautinių šokių šventei. 
Repertuaras spausdinamas 
ir bus siuntinėjamas užsire
gistravusiems šventėje da
lyvauti rateliams.

• Kazys Smalenskas Chi
cagos gyv. Lietuvių Fondo 
valdybai rašo: „Siunčiu dar 
vieną šimtinę prie mano 
„einamosios sąskaitos’’, lin
kėdamas, kad fondas kuo 
greičiau pasiektų vieną mi
lijoną. Linkėčiau, kad šio 
fondo reikšmę gerai supras
tų kiekviena lietuviška šei
ma ir pavienis lietuvis. Bū
tų gražu, kad lietuviai savo 
vaikams sudėtų gražiausį 
kraitį, nes jie jau ima į sa
vo rankas lietuvių išeivijos 

kultūrinio gyvenimo vairą’’.
K. Smalenskas yra paauko- 

'jęs Lietuvių Fondui 400 
dol.

LF adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

• Muzikas Jonas Zdanius 
ruošia muziką III-jai tau
tinių šokių šventei. Kadan
gi šventė įvyks jubilieji
niais Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo metais, tai 
šventės metu pirmą kartą 
bus grojamas specialiai su
kakčiai atžymėti sukurtas 
maršas.

J. Zdanius paruošė muzi
ką ir dirigavo orkestrui II- 
joje tautinių šokių šventėje.

• Didžiųjų deportacijų 
minėjimas Chicagoje įvyks 
birželio 16 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo Cen
tro aikštėje, 5620 So. Clare- 
mont Avė.

Minėjimą rengia ALT 
Chicagos skyrius, vadov. J. 
Pakalkai. Minėjime kalbą 
pasakys Lietuvos gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis.

Lietuvių Infor m a c i j ų 
Centras išsiuntinėjo ameri
kiečių spaudai informaciją 
apie didžiųjų deportacijų 
pasėkas ir reikšmę lietuvių 
tautos tragedijoje.

• BALFo Marųuette Par
ko skyrius ruošia gegužinę 
birželio 18 d. Bučo darže.

Gegužinės pelnas skiria
mas BALE šalpos darbui 
paremti.

PASITARIMAI 
VENEZUELOJ

VLIKo Atstovybės pir
mininkas ir Tautos Fondo 
įgaliotinis Venezuelai J. 
Bieliūnas buvo sukvietęs 
specialų posėdį, kuriame da
lyvavo: dr. A. Vabalas ir 
V. Saurusaitis su ponia iš 
Barųuisimeto, kun. A. Per- 
kumas SBD iš Caracas, M. 
Balutis ir J. Ku.kanauza iš 
Valencia, L. H. Gavorskai 
ir Z. Garšva iš Maracay ir 
Bendruomenės pirmininkas 
inž. Vladas Venckus.

J. Bieliūnas patiekė smul
kią pereitų metų veiklos 
bei piniginę apyskaitą, ben
dradarbiaujant ir materia-

PUIKI MOKYKLOS ŠVENTĖ

Žemesniųjų klasių mokiniai išpildant meninę programą mokyklos 
šventėje.

Kristijono Donelaičio mokyklos Chicagoje vėliava.
Bal. Brazdžinio nuotraukos

Birželio 5 d. Chicagoje Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyk
los šventėje buvo pašventinta mokyklos vėliava. Šventinimo apeigas 
atliko kun. Rimšelis ir kun. Trakis.

HELP WANTED MALĖ

MEN
GENERAL FACTORY WORK

Steady work, periodic pay increases, 
profit sharing plan, pleasant and 
clean surroundings. Apply now in 
person to:

MOBILE FABRICS INC.
1 I 1 Wagaraw Rd., Hawthorne, N. J. 

(67-73)

liai paremiant mūsų Vyr. 
vadovaujančius veiksnius 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Posėdžio dalyviai vien
balsiai nutarė ir ateityje 
visomis mūsų gyvenimo są
lygose esamomis priemonė
mis kaip moraliai taip ir 
materialiai remti VLIKą ir 
kitas jo žinioje esančias in
stitucijas.

Šia proga tenka palinkė
ti, kad posėdyje pareikštos 
mintys ir įvairūs sumany
mai taptų realybe.

Posėdžiui baigiantis, visų 
dalyvavusiųjų vardu šeimi
ninkams V. J. Bieliūnams 
nuoširdų padėkos žodį tarė 
VLS B-nės pirmininkas inž. 
Vladas Venckus. (b)

Birželio mėn. 5 d. Chica
goje veikianti Kristijono 
Donelaičio mokykla, kurioj 
priklauso ir mokinasi virš 
400 mokinių, kasmet moks
lo metams baigiantis, su
ruošia dainų ir sporto šven
tę. šiemet šventė buvo la
bai graži, pakili ir tvarkin
ga, vedama mūsų žinomo 
pedagogo širkos.

Mokytojų taryba ir Tėvų 
Komitetas labai glaudžiai 
dirba ir kartu neša didelę 
naštą, kain ta lituanistinę 
mokyklą išlaikyti. O per 
visus metus susidaro kelios 
dešimt tūkstančiu dolerių 
išlaidu, o pa i amų ir mokes
čio už mokslą nepakanka, 
todėl rengia vakarus ir to
kias šventės. Pagarba mo- 

kvtoiams ir tėvams,, kad 
talkos būdu atlieka, gvvąt 
lietuvvbės palaikimą vaikų 
gyvenime!

Šventei mokiniai gražiai 
dainavo Zdaniaus vadovau- 
iami, šoko tautinius šokius 
ir atliko pratimus su Liet, 
vėliavėlėm.

Mokyklos vėliavos krikš
to tėvai buvo dr. L. Kriau- 
čeliūnas su ponia ir dr. Ka
zys Bobelis. Tėvų Komiteto 
pirm. p. Stasys Liepas nuo
širdžiai padėkojo, o dr. Ra- 
zutis pagelbėjo nelaimėje, 
mūsų gražuolės Čepaitytė-ir 
Balčiauskaitė taip pat ener
gingai veikė su mokytojais 
ir širka visoj programoj. 
Tai buvo labai darnus ir 
našus darbas!

Bal. Brazdžionis

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

SWISS JIG BORE 
OPERATOR 

OVERTIME--BENEFITS 
VENABLES MACHINE 

AND TOOL CO.
6909 Grant Avė., Cleveland, Ohio 

(67-71)

WANTED IST CLASS
HORIZONTAL & VERTICAL MILL 

OPERATORS 
BULLARD OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from
Blue Prints & Close Tolerances.

Ist & 2nd Shift
Steady work for qualified men. 

Apply or Write 
MORTON MFG. CO. 
Broadvvay at Hoyt 

Muskegon Heights, Mich.
An Equal Opportųnity Employer 

(67-68)

FITTERS
DAY AND N1GHT SH1FTS 

Steady work. Overtime & benefits. 

CUSTOM FABRICATORS 
15720 DALE, DETROIT, MICH.

5 MILE-TELEGRAPH AREA 
(67-76)

MACHINE OPERATORS
HARDINGE OPERATORS 
CHUCKER OPERATORS 

LAP HANDS 
SURFACE GR1NDER 
ROTARY GR1NDER 

I.D. GR1NDF.R 
SH1PP1NG & RECEIV1NG CLERK

A1RCRAFT PARTS 
58-HOUR WEEK 

HART PREC1SION PRODUCTS 

(313) KE 7-0490

JOHN HANCOCK
MUTUAL L1FE
INSURANCE C0.

Announces career opportunl- 
ties in sales and sales man- 
agement.

Starting monthly salary up to 
$1000 plūs commissions. No 
sales or insurance experlence 
necessary s i n c e complete 
theory and field training is 
provided.
This i# one of the most rd- 
vvarding programa available 
today.

If you consider yourself to be 
a high caliber individual, re- 
gardless of background, you 
are invited to investigate thi« 
opportunity.

Send resume to PO. Box 27. 
North Brunswick, N.J., or call 
CH 7-1642.

(67-69)

MALĖ & FEMALE

CHAMBERLAIN 
MFG. CORP.

NEEDS
25 women for light factory 
work assembling aluminum 

products
10 men for factory work

Good Starting salary. Ali year 
round work. Liberal fringe ben
efits. Pleasant working condi- 
tions. Great Opportunities for 
advancement with new firm.

The Chamberlain Mfg. Corp. is a 
dynamic, rapidly expanding enter- 
prise operating 6 Ordnance & Con- 
surner Metai Products Mfg. in Iowa, 
Georgia, Pennsylvania and New Jer
sey. Firm produces aluminum storm 
doors and windows.

CALL IN PERSON
55 Devee Place 

Hackensack, N. J.
(65-71)
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