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RIAUŠIŲ ERA
AR LAUKTINOS ŠIAIS METAIS DIDESNĖS
RIAUŠĖS? JEI TAIP, KOKIOS JŲ PRIEŽAS
TYS, TECHNIKA BEI GALIMYBĖS? — AR GA
LIMA AMERIKOJE DIDESNIO MASTO REVO
LIUCIJA? — TAI KLAUSIMAI, KURIE DOMI
NA DAUGELI DIENOS ĮVYKIŲ STEBĖTOJŲ.
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Prezidento komisija
riaušių, — o tų perei
tais metais būta net 57,
— priežastim tirti savo
raportą paskelbs tik ko
vo mėn,, ar net vėliau,
tačiau jau dabar aišku,
kad ypatingų staigmenų
jame nebus. Riaušės yra
tiek pat senos kiek žmoni
ja, jų priežastys ir ei
ga, gali sakyti, jau yra
net moksliškai išanali
zuotos. įdomi šioje sri
tyje yra Richardo H.Sangerio knyga, išleista Potomac Books, Ine. Washington D.C. leidyklos.
Jos autorius yra tarna
vęs per 25 metus Vals
tybės Departamente, o
dabar yra kai kurių ad
ministracijos įstaigų pa
tarėjas ir mokslo insti
tucijų lektorius.
Jam nėra svetimi ir
komunistų metodai išnau
doti riaušes savo nau
dai arba net jas sukelti.
1933-34 metais jis lankė
si Sovietų Sąjungoje, no
rėdamas susipažinti su
faktina padėtimi, tačiau
sovietų buvo palaikytas
’gera medžiaga’ būti jų
simpatiku, "fellow-traveler”. Tokiu būdu jis tu
ri asmeniško patyrimo
kaip sovietai rekrutuo
ja kadrus savo reika
lams.
į U.S. News & World
Report atstovo paklausi

mą, ar tas procesas vyks
ta ir dabar, Sanger i s at
sakė:
”Nėra jokios abejo
nės. Jie laukia tipų, ku
rie norėtų apsilankyti So
vietų Sąjungoje ir būna
sudominti tuo, kas ten
vyksta, o grįžę namo, ne
kalbėtų garsiai apie ko
munizmą, bet galėtų bū
ti naudingi partijai ar
jos užsimojimams. Aš
buvau Rusijoje šią vasa
rą ir asmeniškai tai pa
tikrinau.”
Čia susiduriam su pa.
grindiniu pereitų ir bū
simų metų klausimu, į
kurį prezidento komisi
ja neduos aiškaus atsa
kymo: ar riaušes orga
nizuoja komunistai?
Atsakyti teigiamai į
šį klausimą būtų aiškiai
neteisinga. Visų pirma,
nė vienoje bendruomenė
je nėra visi patenkinti.
Visados pasitaiko kitaip
manančių, nuskriaustų,
nusivylusių. Yra, saky
sim, pacifistų, kurie yra
nusiteikę prieš bet kokį
karą ir kurie nuoširdžiai
yra nelaimingi dėl Viet
namo karo. Tačiau Viet
namo karo priešai nesu
daro didžiausios riaušių
kėlėjų grupės.
Didesnė grupė yra neg
rų mažuma. įstatymais
negalima pakelti jos ly
gio. Nors šiuo metu kiek

ŠIANDIEN IR RYTOJ
PREZIDENTAS JOHNSONAS naujuosius metus pradėjo beveik
tokiu pat populiarumu, kaip ir praėjusius metus. Jei 1967 m. sau
sio 17 d., anot Galupo, 47% amerikiečių pritarė jo politikai, tai
gruodžio pabaigoje patenkintųjų jo politika buvo 46%,
Tai nėra didelis padrąsinimas, žinant, kad šie metai yra rin
kiminiai ir, anot ekspertų, jei prezidento populiarumas pradedant
rinkiminę kampaniją yra žemiau 55% jis turės vesti sunkią kovą.
Bet visa ui yra sąlygou ir publikos nuomonių tyrinėjimas ne
visada būna vienodai reikšmingas.
Jei šiandien 46% amerikiečių pritaria prezidento Johnsono
politikai, tai reiškia, kad blogiausias laikotarpis jaupraėjoir dabar
jo populiarumas yra gerame kelyje. Nes prieš mėnesį ji rėmė 41%, o
spalio mėnesi tik 38% Bet jei ui ir nėra pilna pergalė, vis dėl to
tie 46% yra pirma pakopa I laimėjimą ir galima laukti,- kad greit
savo pusėj jis vėl turės amerikiečių didžiumą.
Per paskutiniuosius metus prezidento Johnsono populiaru
mas smarkiai svyravo. Bet šiandieninis pasisakymas reikšminges
nis dar tuo, kad parodo, jog tik 24% amerikiečių smerkia S. Viet
namo bombardavimus, o 58% galvoja, kad geriausias būdas Viet
name taikai pasiekti yra įtikinti komunistus, jog jie negalės karo
laimėti.
Toks visuomenės nuomonės pasikeitimas gali būti aiškinamas
įvairiais būdais. Pavyzdžiui, į visuomenės opiniją galėjo paveikti
lapkričio mėn. amerikiečių kariniai laimėjimai prie Loc Ninh ir
Dak To, arba dalis pasyviųjų amerikiečių, kurie anksčiau laikėsi
nuošaliai, nusprendė reaguoti prieš pacifistų demonstracijas.
Koks bebūtų aiškinimas, viena žinoma, kad prezidenus nau
juosius metus pradėjo tvirtai įsitikinęs, kad jo politika Vietname
yra amerikiečių didžiumos remiama. Prezidentas Johnsonas yra
įsitikinęs, kad kova Vietname yra lemtinga ne tik dėl Vietnamo atteities, bet taip pat dėl Thailando, Combodijos, Malezijos ir net
Indijos. Kad nuo šio karo eigos priklauso visų Azijos pietryčių
kraštų politinė orientacija. Bet tai nereiškia, kad prezidentas ne
nori Vietnamo klausimo spręsti derybų keliu. Johnsonas neatme
ta derybų, jei nebus nutolta nuo pagrindinių tezių, kurių svarbiau
sioji yra ta, kad S. Vietnamo bombardavimo sustabdymas galimas
bus tik tokiu atveju, jei bus patiekta garantija, kad komunistai no
ri rimtai derėtis, o ne laiką laimėti.
SOVIETŲ laikraštininkas New Yorke diskutuoja su vienu ame
rikiečių laikraštininku dėl rasinių riaušių Amerikos pietinėse vals
tijose.
— Aš randu neteisinga,-- sako rusas, — kad vargšų negrų vai
kai į mokyklą turi vykti policijos globojami. Jūs turėtumėte pri
pažinti, kad su mažumom Sovietijoj taip nesielgiama.
— Visai teisingai, -- atsakė amerikietis. — Pas jus mažu
mos turi saugotis policijos! .
(vg)

vienas
kvalifikuotas
negras Amerikoje prak
tiškai gali gauti geresnį
darbą negu baltasis, jų
nėra daug. Aiškinama,
kad tol nebus galima ma
siniai pakelti jų kvali
fikacijų, kol jie yra pri
versti gyventi didmies
čių 'getuose’, kur pragy
venimo aplinka ir sąly
gos yra tokios, kad sta
čiai verčia ir geriausių
norų žmogų smukti že
myn. Mes, kurie atvykę
į šį kraštą gyvenimą pra
dėjome nuo žemiausios
socialinių laiptų pako
pos, šiuo klausimu gali
me turėti savo atskirą
nuomonę.
Kiekvienas
vertėmės kaip sugebė
jom ir daugumos mūsų
vaikai jau turi pusėtinai
gerą 'statusą’ kovai už
geresnį būvį. Kodėl tuo
natūraliu būdu negalėjo
pasinaudoti negrai? Ko
dėl jie per šimtus metų
nesugebėjo įrodyti, kad
juoda odos spalva dar nė
ra žemesnės kokybės įro
dymas? Juk palyginti dar
neseniai ir į mus bei ki
tus ateivius iš Rytų Eu
ropos buvo žiūrima iš
aukšto?
Aiškinimas, jogtaidėl
to, kad jie priversti gy
venti tik tam tikruose
miesto rajonuose, nėra
pakankamai įtikinamas.
Tačiau kokios būtų tik
rosios priežastys, gyve
nimas tuose 'getuose' ga
li iššaukti riaušių norą,
kai tik tam pasitaiko pro
ga.
Daugumas
riaušių
greičiausiai prasidėjo vi
sai atsitiktinai, sponta
niškai, tačiau joms pra
sidėjus, kai kur jau gali
ma buvo visai aiškiai
pastebėti tam tikrą va
dovaujančią ranką.
Imkime, pavyzdžiui,
pereitų metų spalio mėn.
demonstraciją prieš Pen
tagoną. Joje dalyvavo
apie 50.000 asmenų.
Anot Sangerio, bent 40.
000 jos dalyvių buvo nu
siteikę ar prieš karą ap
lama^ ar Vietnamo ka
rą specialiai. Kokie 9.
500 minioje buvo viso
kie ’hippies', ’flovver
childre', 'beatniks' ir
panašūs ekscentrikai.
Toje minioje tik keli šim
tai, gal kokie 200, buvo
tikri aktyvistai, kurie
stengėsi vadovauti visai
miniai. Jie, pavyzdžiui,
(Nukelta į 2 psl.)
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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Senoji Vilniaus katedros varpinė žiemą...

JUNKIMĖS LĖŠŲ TELKIMO DARBAN
Už mėnesio mes švę
sime Auksinį Nepriklau
somos Lietuvos Valsty
bės Atstatymo Jubiliejų.
Nors iš tų penkiasdešimt
metų didelę dalį Lietuva
kentėjo ir dar tebekenčia okupacinę priespau
dą, nors mūsų šventinę
nuotaiką dengs gedulo šy
das, mes neprivalome nu
siminti ar suabejoti, bet
priešingai: per visus
šiuos sukaktuvinius me
tus, mes turime taip visi
vieningai įsijungti į Lie
tuvos laisvinimo darbą,
kad laisvasis pasaulis, .
pagaliau, atkreiptųįmus
dėmesį ir pamatytų, kad
buvusi Tautų Sąjungos
narys, juridiniai Nepri

— Psst! Gelbėkit!...

klausoma Lietuvos Res nansų Komitetą sudaro
publika tebelaikoma, po visi mūsų politiniai
2-jo Pasaulio karo užsi veiksniai: po du atst. iš
likusio je Sovietų Sąjun
(Nukelta į 2 psl.)
gos okupacijoje. Tam mū
sų politiniai veiksniai tu
ri paruošę ir jau pradėjo
1$ VISO PASAULIO
vykdyti bendrą sukaktu
vinių metų programą,
ir jos finansavimui yra
• DR. NORMAN E. SCHUMsudarę Jungtinį Finansų
WAY
su savo gydytoji/ štabu
Komitetą — JFK.
įvykdė širdies persodinimo ope
Prieš porą mėnesių raciją Palo Alto, Calif., ligo
JFK kreipėsi į laisvuo
ninėje. Buvęs Clevelando gy
sius lietuvius paramos ventojas Kasperak, gavęs kito
žmogaus širdį, po operacijos
ir aukų. Šiandien nori
me kiek plačiau paaiškin atgavo sąmonę, bet jo padėtis
būsianti kritiška dar porą sa
ti ką šitas komitetas jau
vaičių. Po to pacientas turės
yra nuveikęs ir kaip lie
būti labai stebimas nes per
tuviškoji visuomenė pri
sodintoji širdis buvo kiek ma
valėtų jam padėti.
žesnė. Kasperak sutiko daryti
PIRMA: Jungtinį Fi
tą nepaprastą operaciją be jo
kių abejonių. Kaip Širdies li
gonis, jis ir neturėjo kitos iš
eities.
• VIETKONGO ir 5. VIETNA
MO kariniai daliniai pradėjo
smarkią teroro akciją, užpuldinėjant kaimus, žudant nekal
tus jų gyventojus. Taip pat
smarkiomis aukomis puldinė
jamos JAV karinės bazės P.
Vietname.
• "JIE NENORI kalbėti su
amerikiečiais", pareiškė Cambodijos princas Sihanouk, turė
damas galvoje gandus apie 5.
Vietnamo norą pradėti uikos
derybas. Bet jis neatsisaky
siąs tarpininkauti, jei tokia ga
limybė atsirastų.
Princas Sihanouk priėmė spe
cialų JAV ambasadorių Bohlen
pasiurimams, kurių pasėkoje
gali būti atnaujinti diplomatiniai
santykiai. Problemų sudaro ir
Cambodijoje savo bazes įsikū
rusi š. Vietnamo kariuomenė.
• KREMLIAUS paskelbtoje
Naujų Metų deklaracijoje iškili
vieta skirta JAV pasmerkimui
už "agresiją prieš uikius Viet
namo gyventojus".

JUNKIMĖS IĖŠIĮ TEIKIMO MRBAN

RIAUŠIŲ ERA • • •
(Atkelta iš 1 psl.)
turėjo garsiakalbių sis
temą, vertą kokių 10.000
dolerių. Dalis jų buvo
jau tikri revoliucionie
riai profesionalai. Nega
li sakyti, kad jie visi bū
tų apmokami. Dalis dir
ba iš įsitikinimo, kiti iš
nepasitenkinimo esama
tvarka ar savo padėti
mi, kartėlio, bet, jei
jiems reiktų pinigų, jų
visados atsiras iš komu
nistinių valstybių pusės.
Žinia, jie nesitikėjo
per spalio mėn. žygį į
Pentagoną nuversti vy
riausybę, jų tikslas bu
vo daug mažesnis. Visų
pirma, įrodyti likusiam
pasauliui, kad Amerika
griūva, antra, sudaryti
tam tikrą įspūdį, pavyz
džiui, kad dėl visko kal
tas ‘policijos brutalu
mas'.
Faktinai šūkis apie 'po
licijos brutualumą' buvo
bolševikų
išgalvotas
1905 metais, bet tada bu
vo taikomas ne tiek poli
cijai, kiek kazokams,
kurie buvo piešiami kaip
žiaurybės viršūnė. Ir
dabar, pagal tą pavyzdį,
jaunuoliai atsisako klau
syti policijos, sėdi ar gu
li ant žemės, o kai juos
bandoma nunešti į poli
cijos automobilį, jie prie
šinasi ir stengiasi at
kreipti spaudos fotografų
dėmesį. Kai kurie jų yra
aprūpinti _ plastikiniais
maišeliais su raudonais
dažais, kad reikalui
esant galėtų 'apsipilti
krauju', o merginos tu
ri lengvai plyštančias
popierines sukneles.
Reikia
neužmiršti,
kad milžiniškoje Rusi
joje revoliuciją įvykdė ir
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valdžią pagrobė vos 15.
000 bolševikų, o Trockis
Pętrapilyje įsiviešpata
vo su mažiau kaip 1.000!
Nuo to laiko riaušės pa
sidarė kovos už valdžią
įrankiu. Galima sakyti,
kad nuo antro pasaulinio
karo pabaigos, mes pra
dėjome riaušių erą, kuri
išsiplėtė po visą pasau
li.
Dėl to nėra abejonės,
kad ir šiais metais turė
sime riaušių. Kad jas iš
laikius padorumo ribo
se, anot Sangerio, reikia
griebtis dviejų priemo
nių. Visų pirma reikia
naikinti jų pagrindines
priežastis. Sakysime,
negrams reikia įrodyti,
kad daroma viskas, kas
galima, jų pažangai ska
tinti. Iš kitos pusės, vi
som riaušėm, nepaisant
jų priežasties, ar jos
"teisėtos” ar ne, reikia
griežtai pasipriešinti iš
pat jų pradžios.
Tai, rodos, visai aiš
ku, tačiau Amerikoje nė
ra visai tikra. Yra po
litikų, kurie priklauso
nuo tam tikrų rinkikų gru pių. Norėdami laimėti jų
simpatijų, jie vengia im
tis griežtų priemonių, o
po riaušių bando kaltinin
kams padaryti gyvenimą
lengvesnį. Mes matome,
kad politikai stengiasi
įtikti kraštutiniams gai
valams. Kiek politikų ir
laikraštininkų visai rim
tai išvedžioja, kad JAV
užsienio politika visame
pasaulyje yra itin nepo
puliari, nes Valstybės
Sekretorių Ruską Nevv
Yorke pasitiko porą šim
tų priešiškai nusiteiku
sių žmonių ir kad prezi
dentui prieš nosį kiša

(Atkelta iš 1 psl.)

kiekvieno. Pirmininku iš'
rinktas prelatas Jonas
Balkūnas.
ANTRA: JFKveikimo
plotas — viso laisvojo pa
saulio lietuviai.
TREČIA: JFK numa
tomos pajamos:
1. Lietuvių organiza
cijų bei institucijų aukos
2. Pavienių asmenų au
kos
3. Pajamos iš specia
liai šiam reikalui paren
gimų.
4. Pajamos iš pagamin
tų propagandinių ženklų:
a) sukaktį primenan
tys vokai laiškams,
b) ženklelis ant vokų,
klijuojamas šalia pašto
ženklo,
c) šūkis — Communist
Russia get out of Lithu
ania — klijuojamas ant
automobilio buferio,
d) ženklas simboli
zuojąs Nepriklausomos
Lietuvos Valstybės At
statymo 50 metų sukaktį,
klijuojamas ant auto
mobilio lango.
5. Bandoma gauti lei
dimą vienkartinei rink
liavai lietuvių bažny
čiose.
6. Pajamos iš mūsų
menininkų paaukotų kū
rinių.

mas plakatas: ”LBJ,
kiek šiandien tu nužu
dei Vietname vaikų?”
Kokią kainą senatoriai
McCarthy ar Kennedy
yra pasiryžę sumokėti,
kad ir su jais nebūtų tas
pats daroma? Nuo to pri
klauso ir atsakymas,
kiek riaušių turėsime
1968 metais.

The Siroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

gauta per dviJau
meno kūrinių
dešimt
(laukiama daugiau), ku
rie kitą rudenį,Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės
Seimo metu bus išleisti
laimėtojams. Laimėji
mų bilietai bus platina
mi visur, kur tik ran
dasi laisvų lietuvių.
KETVIRTA: Paruoš
tos medžiagos išplatini
mas.
Šitam uždaviniui įvyk
dyti, JFK prašo ir tikisi
pagalbos iš visų lietu
vių, yptingai iš LB
Apylinkių Valdybų (JAV
LB C Valdyba jau pa
ragino, spec. aplinkraš
čiu, savo Apylinkių Val
dybas įsijungti į JFK tal
ką). Taip pat pagalbos
laukiame iš Ateitininkų,
Neo-Lithuanų, Skautų Vy
čių, L. Studentų Sąjun
gos iš visų moterų or
ganizacijų, iš ALRKF,
ALRKS, SLA; taip pat iš
Anglijos, Australijos,
Italijos, Kanados, Pie
tų Amerikos, Prancūzi
jos, V. Vokietijos ir vi
sų kitų laisvųjų kraštų
lietuvių organizacijų.
Prašome kaip galima
greičiau sudaryti savo
vietovėse JFK Skyrius,
o kur tai neįmanoma,
pačios vietinių organi
zacijų valdybos prašo
mos paskirti ar koop
tuoti vieną ar kelis as
menis imtis šio labai rei
kalingo lėšų telkimo dar bo.
JFK jau turi paruošęs
lėšoms telkti medžiagą
ir aukų lapus ir, kai tik
gausime jūsų sudaryto
JFK Skyriaus ar įgalio
tinio adresą, tuoj ją pri
siusime.
Lėšų telkimo vajų vyk
dysime per visus 1968
metus.
Susirašinėti ir aukas
siųsti šiuo adresu:
United Lithuanian Finance Committee, 29
West 57th Street, (10 fl.)
New York City, N. Y.
10019
LIETUVI, ar yra kuri
nors kita kilnesnė auka,
kaip aukotis už savo ken
čiančią tautą?
Jungtinis Finansų
Komitetas

niams ūkių tvarkytojams,
kurių vienoje esą parašyta,
kad "Mėšlas buvo ir yra
pirmoji mūsų laukų trą
ša’’...' (Labai nenaujoviška, nors ir gera taisyklė).
O tačiau, esą:
— Su dideliu apgailesta
vimu reikia konstatuoti,
kad dauguma Lietuvos ūkių
su mėšlu elgiasi neagronomiškai. Ne mėšlą mes kau
piame, bet atsivadėjusį mi
šinį, kuris neduoda nė pusės
tos naudos, kurią duotų ge
rai paruoštas mėšlas.
Pilna ir kitų bėdų:
— Trūksta ir technikos,
ir mineralinių trąšų, ir her
bicidų, ir geležies vis dar
permaža. Permaži gamybos
fondai. Daug kur mus laiko
pažaboję visokie organiza
ciniai sunkumai, popieriz
mas ir biurokratizmas. Pa
galiau paskutinė bėda —
pagamintų produktų reali
zavimo sunkumai..."
Ir prisimena Vasinauskas šią vasarą mirusį agro
nomą Justą Strazdą (buvu
sį nepriklausomybės laikais
ŪKININKO PATARĖJO re
daktorių) — kaip nuosta
biai jis net ir kolchoze(Kra
kėse) sugebėjo pasiekti, pa
lyginus su kitais, tiesiog
stebuklingų rezultatų... Ir
pasakoja, kaip jis tvarkė
kolchozą ... senųjų laikų
apsišvietusio ūkinimo būdu.
Prisimena Vasinauskas dar
agronomą Balį šabanavičių

kitus’’... Tie "kiti”
greičiausia irgi senos aka
demijos kartos. Visus Va
sinauskas mini ilgesingai ir
rodo, kaip geriausią pavyz
dį.
(ELTA)

MALĖ HELP

PAINT LAB
OPPORTUNITIES
Our company haa lmmediate need for
three men to fili important poaition
in our laboratory.

MANACER, CENERAL 1NDUSTRIAL
LAB—chemiatry degree mandatory
with minimum of 5 yeara formulating
experience. Leaderahip qualities easential.

MANACER,
APPL1ANCE
LAB —
Chemiatry degree required backed up
with sound formulating experience.
QUALITY CONTROL MANACER —
degree in chemiatry preferred and
well rounded work experience.

Excellent f ringe benefits and salary
opportunities.
Well
equipped
lab
facilities. Send resume to Roger
Frenke,
Technical
Director,
The
O'Brien Corporation, South Bend,
Indiana 46621.
(2-5)

PLATER
Challanglng opportunity for aaparlancad man.
Permanant jo b with good pay and
company banafits.
“Just a stap from your door on b*4."
ELECTRONICS METAL
FINISHING CORP.
M Taylor Straat
Danbury. Connactieut
743-6799

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Executive Secretary

5*

SENUOSIUS

Viena dėžė... 24 bonkos Stroh’s. Tai
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi
nuo bet kurio amerikoniško alaus.
Stroh’s yra kitoks dėl to, kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna.
Išbandykite Stroh’s. įsigykite dėžę.
Tai geriausias alaus pirkinys.

LIEPSNA

daryto skonis

Vos spėjo Sniečkus savo
TIESOJ paskelbti straipsnį
apie gausius derlius sukolchozintame Lietuvos žemės
ūkyje, kitą dieną (gruodžio
23) toj pačioj TIESOJ pa
sirodė ir agronomo docento
P. Vasinausko samprotavi
mai, kaip tas žemės ūkis
atrodo. O P. Vasinauskas,
naudodamasis dar priešbolševikiniais laikais įgytu ag
ronomijos mokslu ir patyri
mu, jau 20 metu suka gal
vą, kaip iš kolchozų (kurie
Lietuvoj įvesti agronomų
nesiklausus) išspausti pakenčiamesnių vaisių. Po to
kių ilgai dėtų pastangų vis
tiek jis dar mato, kad kolchozynėj:
"daugelio naujoviškų žem
dirbystės priemonių įgyven
dinimo tempai perlėti;
"perdaug daroma agro
technikos klaidų, perdaug
nusižengiama agronomijos
normoms;
"net ir tai, kas daroma
teisinga linkme, ne visuo
met yra geros kokybės."
žemdirbystės mokytojas
prisimena, kad jau kadai
yra parašęs net 20 pagrin
dinių taisyklių dabarti-

A

Joteph F. Grlbauikat

PRISIMENA

AGRONOMUS

(3-5)

ON BONUS SAVINGS
Unite of $1,000.00
For 3 Teari
Dividendi Paid
Ouarterly
or Compoundad

ON INVESTMENTS
Uniti of $100 00
Dividend Checks
Mailed Ouarterly
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Kq ir kaip galime

įprasminti
Esame jau (pratę kalendoriniams metams pa
skirti tam tikrą prasmę, duodant jiems atitinkamą
pavadinimą. Jei Maironio, Kudirkos ir kt. vardais
metai turėjo daugiau simbolinės prasmės, tokie
Jaunimo metai, ar šiemet Laisvės Kovos metai/tu
rėtų paskatinti rimčiau pagalvoti apie pasirinktos
idėjos įprasminimą. O gyvenimas rodo, kad tam
yra daug galimybių, tik bėda, kad jų neišnaudojame.
Praėję Jaunimo metai, kad ir atnešė tam tik
rą sujudimą jaunimo tarpe, atskleidė jam kelius į
lietuviškojo gyvenimo prašmę, suartino daugelio
kontinentų veikliuosius, tačiau ko nors paliekamo,
ko nors apčiuopiamesnio ir tie metai nepaliko, ne
bent daug priekaištlngumo, susiskaldymo priežas
čių vyresniųjų ir jaunesniųjų tarpe. Nuošaly liko
tas jaunimas, kurio didelė dalis yra mokyklinio
amžiaus, o tačiau šeštadieninėse mokyklose jo
nėra. To priežastys nebuvo išnagrinėtos. Kaltinsi
me tėvus, kaltinsime mokyklas, kaltinsime gyve
nimo sąlygas, bet reikalo kaltinimais vistiek ne
išspręsime. O kur gi mūsų lietuvybės išlaikymo
ateitis, jei ne jaunime? Kur gi mūsų Lietuvos iš
vadavimo darbo ateitis, jei ne jaunosios kartos
lietuviškoje inteligentijoje?
Negalime guostis tuo, kad ir kitų Baltijos
valstybių išeivijos tarpe savas mokyklas lanko
tik 50 nuoš. Jas lankyti privalančių vaikų. Ar kad
savose bažnyčiose vedybų statistika rodo, jog 41
nuoš. sutuoktųjų nuėjo mišrių tautybių šeimoms
sukurti. Tie skaičiai tikrai ne paguodai ir ne pasi
teisinimui. Jie tik rodo, kad einame panašiu keliu,
nors savos, nors ir "pusiauoficialios" statistikos
ir neturime.
Negali sakyti, kad stokotume darbo ir reikalin
gų pastangų kitose srityse. Jų yra ir visų iš karto
nelšvardinsi. Turėtume įsidėmėti ir įsikalti į galvą,
kad deklaratyviniu ir deklamaciniu metodu praleidę
Laisvės Kovos metus ne kažin ką teatsieksime. At
siminkime tai, kad šių metų tinkamo paminėjimo
ruošai dirba ne vien tik mūsų centrinės organiza
cijos. Apie tai kalbama visų , didelių ir mažų,
organizacijų susirinkimuose. Čia ir svarbu įsidė
mėti, kad tame organizacijų įvairume, o vieno da
lyko svarstyme, nebotų įsibėgėta į beprasmį lenk
tyniavimą. Svarbu, kad kiekviena organizacija pa
galvotų, kaip Laisvės Kovos metus įprasminti pa
čiuose savosios veiklos pagrinduose — susidrausminant savųjų tikslų siekiuose ir darbuose, suakty
vinant ir pagyvinant savo veiklos programą, nusistatant ką nors prasmingo įvykdyti ir t.t.
Gausi ir įvairi lietuviškoji spauda bus įdomes
nė, savo žiniomis optimistiškesnė ir savo ateitįužsitikrinanti, kai joje pasklis žinios, apimančios po
zityvius mūsų organizacijų ir jų veikėjų darbus.
Vienkartinis minėjimas, kad ir pareikalaus
daug darbo, praeis. Sekančioji po minėjimo diena
bus skirta poilsiui. Čia ir norisi priminti gausiems
mūsų veikėjams, kad po minėjimo tas poilsis per
ilgai neužsitęstų.

Galc lauko toli...

LAIKO MAŽA, O REIKALAS

SVARBUS
Pradėjome sukaktu
vinius — Lietuvos Lais
vės Kovos Metus. Tai
metai, kurių eigoje ryž
tamės atlikti didelius,
sunkius, bet pavergtai
tėvynei labai reikšmingus
uždavinius. į šį sudėtin
gą ir labai svarbų darbą
turi įsijungti visi Lietu
vos išlaisvinimo darbą
dirbą veiksniai, organi
zacijos, kultūrininkai,
politikai, visuomeninin
kai, kiekvienas lietuvis
ir laisvojo pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė vi
sumoje.

Išskirtinas uždavinys
tenka JAV Lietuvių Bend
ruomenei, nes ji skaito
ma pajėgi atlikti sudė
tingesnius ir svarbes
nius uždavinius.
JAV LB Centro Val
dyba ypatingą dėmesį
kreipia šiuo metu į Va
sario 16-tos ir mūsų
valstybės 50 metų atkū
rimo sukakties minėji
mo ruošimą Amerikoje
amerikiečių visuome
nei. Tai reta proga, ka
da laisvojo pasaulio lie
tuvis gali drąsiai pasi
belsti į JAV vyriausy
bės, senato, kongreso,
laikraščių redakcijų bei
radijo stočių duris. Sian
dien mums labai svarbu,
kad JAV ne tik politikai
ar oficialūs asmenys iš
samiai žinotų pavergtos
Lietuvos padėtį, bet taip
pat svarbu, kad mūsų
valstybės likimą geriau
pažintų ir plačioji ame
rikiečių visuomenė.
Žmonių nusiteikimas
vienu ar kitu klausimu
LAISVĖS KOVŲ DAINOS
nusako ir politikams ke
Autentiška lietuvių partizanų kūryba. Tai vertinga lius. Jeigu mūsų valsty
bės ir tautos likimo pro
knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo blemas žinos plačioji
ta, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau* Amerikos visuomenė, ta
da drąsiau mums rūpi
narna DIRVOJE. Kaina — 5 dol.

PLANINGAS TAUPYMAS
Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Jurgis Janušaitis

mais klausimais prabils
vyriausybės nariai ir po
litikos vairuotojai. Tada
turėsime daugiau ir drą
sesnių draugų politikos
vyrų tarpe.
Džiugu, kad JAV LB
Centro Valdyba suskato
plačiu mastu veikti ir
šia realių galimybių
kryptimi. Ji kreipėsi į
visas LB Apygardas ir
Apylinkes ir kvietė tuo
jau pradėti ruošti s tų su
kakčių
minėjimams.
Centro Valdyba nurodė ir
kokiais būdais būtų tinka
miau tokius minėjimus
pravesti. Minėjimus pra
šoma
ruošti LB apy
linkėse, talkon ir darban
įjungiant Jaunimo organi
zacijas, parapijų parei
gūnus ir veikiančias
ankstyvesniųjų ateivių ir
vėliau susikūrusias or
ganizacijas. Tačiau vie
tinio pobūdžio minėji
mai ir pasilieka savo
tarpe, be platesnio at
garsio svetimiesiems.
Labai svarbu, kad mūsų
valstybės likimo proble
mos šį kartą pasiektų ir
amerikiečius.
Tad kokiu būdu ir leng
viausia būtų tai atsiekia
ma?
Didžioji amerikiečių
spauda Lietuvos reikalu
kalbėti nenori. Tačiau
Amerikoje kiekviename
mieste dar yra leidžiami
lokaliniai, apylinkių laik
raščiai, išeiną su ne
mažu tiražu, kuriuos,
paprastai, tos apylinkės
žmonės mielai skaito.
Tokiuose laikraščiuo
se ir Lietuvos reikalu būtų lengviau prakalbėti.
Tam tiktų gerai paruoš
ti, neilgi pokalbiai su iš
pavergtos Lietuvos at
vykusiais žmonėmis: tė
vais, kurie savo vaikų ne
matė 25 metus; vaikų, ku

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
.Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10.000.00 ar daugiau, (dedant po
$1.00000)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
INSURED
Thuroday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedneaday cloaed '
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS. Pretident

rie po 25 metų išvydo tė
vų veidus; žmonėmis, ku
rie išgyveno okupacijos
ilgus metus praleisdami
Sibire, kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose.
Iš pasakojimų reikėtų
atrinkti pačius būdingiau
sius pergyvenimus ir tin
kamai paruoštus patiek
ti tokiems rajoniniams
laikraščiams, kurie,rei
kia manyti, mielai tokia
medžiaga naudotųsi. Ta
proga ir būtų iškeliamas
Lietuvos vardas ir dabar
tinė padėtis bei laisvojo
pasaulio lietuvio kovos
prasmingumas siekiant
savo tėvynei laisvės.
Aprašymus būtų galima
pailiustruoti ir atitinka
momis nuotraukomis, ką
amerikiečių spauda la
bai praktikuoja.
Centro Valdyba prašo
Apylinkių bei Apygardų
valdybas surasti tokius
žmones ir su jais pasi
kalbėti, paruošti medžia
gą lietuvių kalboje, o
Centro Valdyba, Jeigu
vietoje neatsirastų žmo
nių, tekstus tinkamai pa
ruoš spaudai anglų kal
ba.
Per vietinę spaudą,
vaizdžiais pavyzdžiais
bei pačių žmonių išgy
venimais Lietuvos dabar,
tinė padėtis amerikie
čiams būtų pristatyta pa
traukliu ir tinkamu būdu.
Antra priemonė — vie •
tinės radijo stotys. Jų
esama visuose miestuo
se, gi administracijoje
visada atsiras ar tai ve
dėjas ar kitas įtakinges
nis asmuo, kuris būtų pa
lankus lietuvių proble
moms.
Vasario 16—toji būtų
labai gera proga tokiose
radijo stotyse gauti ke
letas ar keliolikos minu
čių laiko ir jį išnaudoti
Lietuvos reikalų propa
gavimui. Žinoma, šiuo
atveju turėtų taip pat bū
ti paruošta gera, patrauk
li, aktuali programa.
Tad LB Apylinkių ar Apy
gardų valdybos turėtų
rasti kelius, kaip į to
kias radijo valandėles
įsigauti.
Nereikėtų aplenkti ir
veikiančių
televizijos
stočių. Ir čia reikėtų ban
dyti gauti bent keletą mi
nučių Lietuvos proble
moms. Televizija do
misi ypatingai gera pro
grama. Kartais sudomi
na juos ir pokalbis. Tad

Apylinkių valdyboms čia
plati dirva.Ger a progra
ma, kad ir labai trumpu
tė, televizijos ekrane
gražiai pasitarnautų Lie
tuvos laisvės kovai.
Centro Valdyba paža
dėjo Apygardoms ir Apy
linkėms ruošiant Vasa
rio 16-tos minėjimus ra
dijo stotyse ir amerikie
čių spaudoje, nuoširdžią
talką. Norima į minėji
me? darbą įtraukti kuo dau
giausia akademinio jau
nimo, intelektualų, įvai
rių sričių žinovų, kurie
talkintų šiame darbe.
Tuo rūpinasi CV Jauni
mo reikalų vadovė Da
lia Tallat-Kelpšaltė. Vi
cepirmininkas
visuo
meniniams ryšiams inž.
V. Adamkavičius turi
ypatingą uždavinį — pa
ruošti tinkamą medžia
gą minėjimų progra
moms.
Tai medžiaga, kurią
bus galima naudoti ame
rikiečių spaudai, radi
jo valandėlėse bei vie
šuose rengiamuose mi
nėjimuose. Tas paleng
vins rengėjams darbą.
Tokią medžiagą gaus
netrukus visos LB Apy.
gardos bei Apylinkės.
Tad Lietuvos Laisvės
Kovos
Metai tebūnie
kiekvieno lietuvio pir
muoju rūpesčiu. LB
Apylinkės ir Apygardos
stovi prieš didelį bandy
mą. Tai konkretus dar
bas, kurio sėkmingas at
likimas paliks bendruo
meninės veiklos kelyje
giliai įmintas pėdas, o
pavergtai Tėvynei bus
atiduota graži duoklė.
VIS DAR NEPALEIDŽIA
NUO PAVADŽIO...

Praėjusiais metais be
veik visi menininkai Lietu
voj, saugodamies patekti į
tų eiles, kuriems taikomas
dėsnis "kas nedirba, tas ne
valgo", atidavė atitinkamą
duoklę bolševikinės revoliu
cijos sukakčiai pagarbinti.
A. Sniečkus tai pripažino
lapkričio 27 d. Vilniuje su
šauktame menininkų susi
rinkime. Sakė:
— Respublikos kūrybi
niai darbuotojai jubilieji
niais metais nemaža pasi
darbavo, dar kartą apmąs
tydami socialistinio meno
principus — partiškumą ir
liaudiškumą...
Bet ir nepaleido nuo pa
vadžio. Nes, girdi:
— Ir toliau lieka aktua
lus literatūros bei meno ry
šių su liaudies gyvenimu
stiprinimo bei pilietinės me
nininko pozicijos ugdymo
klausimai... be aiš
kios liaudiškos,
partinės pozici
jos nė vienas kū
rinys, kiek bebū
tų ieškoma nau
jovių,
neturės
rimto visuomeni
nio poveikio.
Tai buvo paskelbta LI
TERATŪROJ IR MENE
(gruodžio 9). Bet kitą sa
vaitę tame pačiame laikraš
tyje (gruodžio 16) nauja
sis Kauno dramos teatro
meno vadovas Jonas Jura
šas prabilo už menininko
savarankiškumą ir prieš kū
rybos "redagavimą”. Esą:
— Kiekvienas me
nininkas nori bū
ti pilnai atsakin
gas už savo kū
rybinę bei pilie
tinę veikią. Deja,
mūsų "vidiniai redaktoriai”
yra dar labai gajūs; jie
dažnai įjungia stabdžius pa
čioje kūrybinio akto užuo
mazgoje. Toks inertiškumas
mus
labai
nuskurdina,
trukdo pasakyti
tai, apie ką no
rėtųsi prabilti
visu balsu. (ELTA)
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Sporto atstovų suvažiavimui
BR. KETURAKIS
artėjant
Visa lietuvių sportinė —
varžybinė veikla remiasi
klubine padalinių gyvavimo
eiga. Jokio plano esančiam
prieaugliui ugdyti ir jį
įjungti į aktyviųjų šeimos
prieglobstin iki šiai dienai
neturime. Nykstantis narių
skaičius sąjungos apimty
rieda žemyn, apmokymas,
nepraktikuojamas ir pa
stangų nedarome šiems
sunkumams pašalinti.
Tokia ryški ir skaudi
problema yra jau ne nuo
šiandien, bet prieš gerą de
šimtmetį pradėjusi reikštis.
Raginimai ir nurodymai
spaudos puslapiuose, arti
mesni susirašinėjimai kele
to sporto vadovybės parei
gūnų, liko be pasekmių. Vi
si ŠALFAS suvažiavimai
praeina administr a c i n i ų
klausimų bevertiškame na
grinėjime, nepasitenkinimų
pareiškime dėl drausmės
stokos ir kt. neesminių klau
simėlių sprendimuose bei
nerealių užmojų — planų
svarstymo, kurie veik visa
da liko neįgyvendinti, o pa
ti esminė sąjungos paskir
tis ir sporto klubų busi
moji gyvastingumo linkmė
— prieauglio klasių įtrau
kimas varžybinėn eigon,
duodant (o tas privaloma)
prideramą paruošimą, yra
nepajudintas.
Varžybinė programa mū
sų prieauglio klasėms (tu
riu dėmesy lengv. atl.) ima
ma pagal šio krašto naudo
jamas rungtis, bet mūsų
jaunieji į aikštes susirenka

labai retomis progomis, ne
žino kaip pasiruošti ir kadro-trenerių ar vadovų tai
plačiai sričiai plėsti nėra.
Čia ir glūdi esminė nykimo
Žymė, kai prieauglis t ne
jausdamas globos ir nuro
dymų, greitai išslysta iš
mūsų eilių, net retai kada
pasiekęs vyrų ar moterų
klasės pakopą.
ŠALFAS organiz a c i n ė
struktūra yra būtina kele
tu požiūrių pakeisti, idant
darbo ir varžybų lankstu
mas įgalintų sėkmingesniems žingsniams. Arčiau
neg vildendamas daugybės
klausimų sportiniam judė
jimui įstatyti į tinkamą lie
tuvišką vagą, siūlau suva
žiavimo atstovams ir būsi
mai vadovybei skubiai, ne
delsiant ir su gyvu užsimo
jimu duoti gerą ir tvirtą
pradžią šių sporto darbų
eigai.

1. Prieauglio klasėms mo
kymo kadro paruošimas
lengv. atletikai.
2. Pagrindinių — mūsų
sporto varžybinėj e plotmė
je pravedamų sporto šakų
ar jos rungčių bei rungty
nių
(liečia komandines
rungtynės) lietuvių kalba
parengti nuostatai.
3. Teisėjų — lengv. atle
tikai kasmetiniai kursai.
4. Sporto stovykla — ne
mažiau 10 darbo dienų ap
imty, kurioje būtų spren
džiamos visų mūsų sporto
šakų pasiruošimo proble
mos ir kartu išplaukiantie

jėgas, kuris daugumoje
klausimų galės aiškiau ir
realiau visus sporto užmo
jus lukštenti ir nuosekliai
įgyvendinti.

ji nutarimai ateities dar
bams gerinti.

BfiGA Iš PORTUGALIJOS

Sporto spaudo? dar
buotojų bendri metiniai pa
sitarimai savo srities ly
giui kelti ir našesniam
klausimų gvildenimui ap
tarti,
6. Mūsų plačiosios spau
dos sluoksnių talkos klausi
mai, liečiant bendrus lietu
viško? sporto veiklos dar
bus.
7. Fiziško lavinimo pa
skirties vertė visame žmo
gaus gyvenimo laikotarpy.
8. intelektualų įtrauki
mas į bendrų specifinių
sporto klausimų kėlimą.
9. Jaunimo organizaci
joms nurodymai ir talka
fiz. lav. srity.
10. Priemonės šiems tiks
lams atsiekti.
Mano giliu įsitikinimu ir
turimą, nors ir nedidele pa
tirtimi, pradžią darbų gali
me ir privalome siekti jau
dabar — žiemos meto mėn.
Sąžiningai ir su noru užsi
mojant, galime Jaukti viso
keriopos visuomenės para
mos. Privalome pasitempti
visuose veikimo baruose, o
tas tikrai galima, tada ir iš
kilmingieji 1968 m. bus gy
vu pavyzdžiu sporto sluoks
nių pažangumo.
Pabaigai norėčiau dar
pabrėžti, kad pirmuoju vei
kimo rodikliu turi būti su
organizuota mokymo kadro
— sporto darbų planavimo
komisija - komitetas, įtrau
kiant geriausias mūsų pa

Portugalai masiškai bėga
iš savo krašto dėl sunkių
gyvenimo sąlygų. Jie bėga
legaliai ir nelegaliai. Ka
dangi legaliai išvykti iš
Portugalijos labai sunku,
nes išvykstantis turi pri
statyti garantiją, kad po
poros metų grįš atgal ir už
jį turi užstatyti tam tikrą
užstatą kreditingi piliečiai,
todėl gyventojai — bedar
biai bėga nelegaliai. Tiesa,
yra dar vienas būdas gauti
valdžios leidimą išvykti iš
Portugalijos tuo atveju, jei
norįs išvykti pristato pažy
mėjimą, kad jam garantuo
tas yra darbas bet kurioj
pramoninėje šalyje.
Ekonominė Portugalijos
padėtis yra labai sunki,
Didelis skaičius bedarbių
nuolat, galima sakyti . kas
dien vis didėja. Kai kuriose
krašto vietose gyvento
jai stačiai badauja. Todėl
šie badaujantieji žmonės
stengiasi patekti užsienin,
tikėdami ten rasti bet kurių
darbų.
Už nelegalų pabėgimą
portugalų valdžia smarkiai
baudžia, sodindama ilges
niems laikams kalėj iman.
Šią sunkią portugalų būklę
išnaudoja kontrabandinin
kai, kurie už portugalo per
sieną pervedimą į Ispaniją
ar Prancūziją nulupa iki
250 dol.
Tokiu būdu Ispanijos sie
ną jau perėjo loO.tOO por-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
(4)
Krivis sustojo ir laukė nusigręžęs 1 rytus. Ligi tik pasirodė
saulės skritulio kraštelis, iš šventyklos kuoro pasigirdo trimito
garsas, aidų aidais nuskardėjęs per girią. Trimitui nutilus, krivis
pradėjo savo sveikinamąjį žodj, o kartu ir maldą saulei. Jo jauno,
skardaus balso skandavimas ryto tyloje ir ramybėje sklido tartum
varpo dūžiai, atsimušdami kiekvieno maldininko širdyje pakilios
rimties giliais atbalsiais:
t

štai Saulės, Dievo Dukrytės, auksinis vežimas
Devyniais žirgais veržliais pakinkytas,
Jau skrieja per dangišką skliautą mūsų šalelėn.
Žiežirbos trykšta žvaigždėm, kur jie tvieskia kanopom,
O jos ratai mirguliuoja stipinais gintariniais.
Ir rieda vežimas nuo kalno sidabro ant kalno sidabro.
O Dievo Dukrytė, apjuosusigalvąraudonųpaparčiųžiedųvainiku
Grazna amžinąja spinduliuot spinduliuoja.
Iššokus iš savo sparnuoto vežimo,
Ji lengvai šokinėja ant debesėlių padraikų
Ir vaiko nuo skliauto botagėliu šilkiniu juodus debesėlius.
Kad javas derėtų, kad mergelė sau kraitį sukrautų,
Kad piemenėliai nevargtų ir našlaičiai neskurstų
Nuo vėjų šaltų ir žvarbių.
Mes sveikinam mūsų Motiną Saulę, Dievo Dukrytę,
Kad ji vėl grįžta pas mus su dosniom dovanom!
Ir kad dėl mūsų gerovės savo didžią skriaudą pamiršus
Vėl rieda padangėj skaisti ir linksma.
šį ankstų pavasarį dievaitis Mėnulis ją vedė.
Bet, kėlus iš dieviško guolio anksti rytelį,
Pamatė, kad jos mylimasis, nuo jos atsiskyręs,
Klajoja padangėmis vienas ir žvalgos į gražuolę Aušrinę.
Tuomet teisusis tėvas Perkūną s .padangių valdovas.
Rūstybe didžia užsidegęs, tvieskė žaibais į klastingą jaunikį
Perskeldams perpus jo dievišką veidą
Ir šaukdams griausmingai per visą padangę:
— Kam Saulės Dukrytės viešpatnų guolį tu palikai?
Kam klaidžioji vienas ir kam pamylėjai gražuolę Aušrinę? —
Taip tarė Perkūnas, ir toks atpildas laukia visus,

Kas savo širdin Įsileidžia meilę klastingą.
Tad sveikintam Motiną Saulę, kad užmiršusi savo negandą,
Ji vėl grįžta pas mus, budindama gyvį kiekvieną iš žiemiško
miego
Ir ragindama džiaugtis josios palaima
Ji skatina žemdirbį berti grūdą išpurenton dirvon,
Ji kviečia gręžti skylę berže,
Kad gausiai ištekėtų jo saldžioji sula.
Ir akina Žvejį šutyti žeberklus upės tėkmėj.
Ji kibirkščiuoja gyvybės verpetais kraujo laše,
Ji žėri namų Gabijos tyliuos židiniuos
Ir plazda Ugnies Amžinosios šventuos aukuruos.
Tad žvelkit į Motinos Saulės auksinį vežimą,
Pažvelkit į aukuro liepsną ir Gabiją savųjų namų,
Ir savo Širdysna pažvelkit, visur jūs matysit Motinos Saulės
Palaimintą ranką, beriančią dosniai mūsų šalelei
Gėrybes, džiaugsmą ir palaimą šventą!
Tai buvo malda Saulės dievybei, ui buvo jos galybės ir grožybės
išaukštinimas, tai buvo saga apie dievybės nelaimingą meilę, galop
ui buvo priminimas ir pagrasinimasbūti ištikimiems šeimos reikaluose. Ir kai baigė Motinai Saulei žodį krivis, kiekvienas savo mei
lę dievybei reiškė pagal savo būdą ir tikėjimo gilumą. Daugumas
šaukė mosuodami iškeltomis rankomis, kiti susitelkę žiūrėjo J ky
lantį saulės skritulį, bet buvo ir tokių, — ypačiai kas nebetilpo atvade ir saulės patekėjimą pasitiko girioje, -- kurie Motiną Saulę
sveikino parpuolę ant kelių po medžiais. Krivio žodis visus jungė
į vieną bendrą maldingą polėkį, kurstydamas širdyse karštos meilės
‘sąmyšį pergalingai skriejančiai per padangę didžiajai Gyvatos ne
šėjai, Motinai Saulei.
Po trumpos pertraukos iš šventyklos pavermu ėmė eiti vaidi
lutės ir stojo eilėn ant pakylos. Jos rengėsi apeiginiam Motinos
Saulės grįžimo šokiui. Visos jos vilkėjo baltomis, plonos medžia
gos iki žemės be rankovių apdangomis ir juosėjo poplačiomis, auk
su ataustomis juostomis. Jų palaidi plaukai per kaktas buvo pa
rišti Padysnio nagingiausių audėjų išaustomis juostelėmis, o jų
galvas puošė nedideli prisagstyti ąžuolo lapų vainikėliai. Visos
jos buvo basos. Vaidilutės stovėjo eilėje, nuleidusios akis, ir laukė.
Maždaug eilės viduryje stovėjo vaidilutė Vyga. Šventaragis,
kuris sėdėjo su savo tėvais ir broliais pirmoje, tik šalies valdo
vui kunigui startoje suolų eilėje, atkreipė i ją savo akį, nes jis ži
nojo ją esant jo bičiulio šilinio seserį. Lankydamasis ramovėje,
jis ne kartą buvo ja sutikęs.
Ryte rijo ją savo akimis ir Šalia sėdįs jo brolis švitrys. Mer
gina buvo vidutinio ūgio, grakštaus ir kartu tvirto stoto, kaip ir
dera žemdirbio dukrai. Vešlūs, geltoni plaukai bandomis krito ant
jos dailių, poplačių pečių. Nuo saulės skaisčiai rausvai paraudęs
Vygos veidas buvo bejausmis, tartum sustingęs. Ji stovėjo nė ne
krustelėdama, nuleidusi akis. Ji kažkaip nenorėjo skirtis iš ki

tugaių. jų tarpe yra įvairių
specialybių darbininkų, ama
tininkų ir paprastų bedar
bių. Šiuęs nelegalius emi
grantus "medžioja” trijų
Kraštų policija — Portuga
lijos, Ispanijos ir Prancūzi
jos. Pabėgėliai bėga daž
niausiai naktimis. Nelega
lūs emigrantai grupėmis —
po 5-10 asmenų traukia į
pasienio kalnus, šiomis die
nomis netoli prancūzų sie
nos, ispanų pusėje buvo
rasti penki portugalų lavo
nai. Jie žuvo besistengdami
pereiti Pirėnų kalnus, kur
juos pasienio policija pašo
vė. Kai kurie emigrantai
stengiasi pasislėpti automo
bilių bagažjninkuose ir tuo
keliu pasiekia užsienį. Per
eiti Pirėnų kalnus yra sun
ku ir bėgliams tenka pasi
naudoti trimis naktimis,
kad pasiektų kitos valsty
bės ”E1 Dorado” — darbo
ir pragyvenimo šaltinį.
Pr. šul.

"SMEGENŲ ANTPLŪDIS”
AMERIKOJE
Daugelio Europos, Azijos
valstybių valdžios ir spau
da skundžiasi, kad pasta
raisiais metais iš visur į
Ameriką emigruoja geriau
si specialistai. "Smegenų
nutekėjimu” susirūpi n u s i
Anglija, Prancūzija, Šveica
rija, V. Vokietija, net Indi
ja, Japonija, Iranas ir Egip

tas. šie kraštai, skyrę daug
pinigų savų specialistų in
žinierių, gydytojų ir kt. pa
ruošimui, o tie vėliau iš
vyksta į JAV-bes.
"Smegenų nutekėjimas"
Įgavo tokią apimti, kad pra
eitą vasarą Lozannoj, Švei
carijoj, buvo sušaukta spe
ciali konferencija, kurioj
dalyvavo iš įvairių valsty
bių atstovai, svarstę, kokių
priemonių imtis šiai proble
mai išspręsti. Diskusijos
vykė prie uždarų durų, ta
čiau jie nesutarė, kokių
priemonių reiktų imtis. Dėl
to nepaskelbta nei konfe
rencijos nutarimai.
Pagal statistinius duo
menis, 27 nuoš. gydytojų
JAV ligoninėse — svetim
šaliai. Kad tuos svetimša
lius gydytojus pakeisti,
Amerikoj reiktų 30 naujų
medicinos fakultetų. Viena
dešimtoji visų inžinierių —
technikinio personalo ame
rikiečių fabrikuose taip pat
"importuoti". Į JAV vyksta
mokslininkai tik dėl to, kad
šiame krašte mokami dides
ni uždarbiai, geresnės labo
ratorijos, amerikiečių išra
dimų lygis aukštesnis.
Leonas šul.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

SCHOOL TEACHERS
SUMMER and HOLIDAY SEASON employment is available
to School Teachers as Drivers with EASTERN GREYHOUND
Lines.
For many years your fellow teachers have found driving for
GREYHOUND a rewarding, interesting experience.
No heavy equipment experience necessary-we will train you.
Qualifications are: Age — 24 to 35, inclusive
Heigh — Minimam; 5’8”, Maximum: 6’2”
Weight — Minimum: 155#, Maximum: 201#
Vision — 20/30 Both eyes, Corrected 20/20
Mušt pass aptitude and psychological tests and complete
Driver Training Program. Also, pass Greyhound Physical
Examination.

Saturday, Jan. 6, 1968, 10:00 A. N. Only!
MONTICELLO MOTOR LODGE
Black Horse Pike & Exit #3 New Jersey Turnpike
BELLMAWR, N. J.
(No Telephone Inųuiries)

GĮĮgHfflįND
An Equal Opportunity Employer
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tų ir skyrėsi, ji lyg norėjo pasislėpti ne tik savo palaido apdaro
klostėse, bet ir kietame vaidilutės apžadų kevale, bet vis dėlto
jos grožis, sveikata, jos nerami jaunystė ir aitri moteriška šili
ma spinduliuote spinduliavo iš jos asmenybės prieš jos valią,
švitrys, kuris tarėsi moteris pažįstąs ir iš tikrųjų jas pažino,
nes turėjo šiuose dalykuose plačią patirtį, šypsodamasis galvojo,
kad ta, ten ant pakylos suakmenėjusi mergužėlė panaši į spindin
čią ledinę būtybę, kuriai kažkas į krūtinę {žėrė žarijų saują.
Reikia tik, kad kas į tas žarijas pūstelėtų ir ta pilna dorybių skry
nia staiga užsiliepsnos! švitrys slankiojo akimis per visą jos kū
ną, stengdamasis atspėti, kaip jis atrodo ir po jos plačiu apdaru.
Paskum jis peržvelgė visas Amžinosios Ugnies sergėtojas: ten bu
vo gražių ir ne tokių gražių, ir jo akys vėl grįžo prie Vygos, kaip
grįžtama prie gražiausios ir kvapniausios gėlės puokštėje.
Šventaragis pagavo savo brolio žvilgsnį ir sunerimęs pa
galvojo, kad negerai, kai vilkas atsėlina prie avidės...
Alkaragio muzikantai, įsikūrę ant šventyklos laiptų, pradėjo
groti. Iš pradžios traški ir pagavi melodija laipsniškai perėjo į
ramią ir sravią, ir ūda prasidėjo vaidulučių apeiginis saulės grį
žimo šokis. Tiesą sakant, gal tai šokiu ir nebūtų buvę galima pa
vadinti, tai greičiau buvo pantomima, vaizduojanti saulės grumty
nes su žiema ir jos nugalėjimą. Pradžioje šokėjos, susiglaudusios
ir nuleidusios galvas, sukosi ratu iš lėto, tartum jas būtų sukaus
tęs nematomas geležinis lankas. Baltas vaidilučių ratilas vos judėjo
lyg kovodamas su kažkokia jėga, ir žiūrovams buvo aišku, kad tas
ratilas tai prasmuo saulės, kurios nykų veidą jie kartais mato anks
tyvą pavasarį pro debesų properšas. Bet palaipsniui ratelis plėtėsi
ir sukėsi vis greityn, kol visai išsiplėtė, ir šokėjos, persirikiavusios į spindulius, atmetusios galvas ir susikabinusios rankomis
už pečių, ėmė suktis nepaprastu greičiu. Prie lumzdelių, rėknių,
birbynių ir švilpų dabar prisijungė skudučiai, ožio ragai ir paukai,
ir maldininkų galvomis per girią skardėjo džiaugsmo ir pergalės
garsai. Žiūrovai savo vaizduotėje matė spinduliuojančią, per padan
gę pergalingai skriejančią Motiną Saulę. O kai muzikos garsai vėl
ėmė silpnėti, spinduoliuoto šokėjų ratelio skridimas irgi ėjo lėtyn,
kol jpagaliau visai sustojo, šokėjos tačiau ratelio spindulių neardė,
o stovėdamos vietoje sraviai plasnojo ištiestomis rankomis. Žiū
rovams buvo aišku, kad Motina Saulė, nugalėjusi visas kliūtis, ra
miai spinduliuodama rieda per dangaus mėlynę.
(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE, KAD DIRVOS PRENUMERATA
METAMS 13 DOLERIŲ,
PUSEI METŲ 7 DOLERIAI
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L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

PARAMA VASARIO 16
GIMNAZIJAI
Vasario 16 Gimnazijos
Clevelando 5 ir 53 su
jungtų būrelių globoti
nėms 6 kl. Loretai Subačiūtei ir 5 kl. Nijolei
Žūtautaitei per būrelių
vadovą Steponą Nasvytį Kalėdų švenčių pro
ga pasiųsta 20 dolerių
dovanų, kurias sudė
jo A LTS Clevelando sky
riaus valdyba 10.00, dr.
ir ponia Sandargai 5.00
ir būrelių vadovas St.
Nasvytis 5.00.
Per pastaruosius me
tus tų būrelių vadovo St.
Nasvyčio Lietuvių Va
sario 16 gimnazijai pa
siųsta 3000 dolerių pa
ramos. Clevelando 5 ir
53 narių rėmėjų sujungti
būreliai turi 40 narių-rė
mėjų. Šių būrelių pa
rama minėtai gimnazijai
tęsiama toliau.

• L.V.S. Ramovė Clevedo skyrius rengia Klaipė
dos krašto sukilimo minė
jimą sausio 14 d., 12 vai.
šv. Jurgio parapijos salėje.
Tuoj po minėjimo įvyks
skyriaus narių metinis su
sirinkimas.
Skyriaus valdyba kviečia
svečius ir narius dalyvauti.

HELP WANTED MALĖ
PUNCH PRESS OPERATORS
For medium aize stamping plant. Experienced on small & medium stamping. Excel)ent wages & fringe benefita. Steady employment.
PARAMOUNT FABRICATING CO.
13595 Helen
Detroit, Mich.
P-9)

PIRKITE KETVIRTAD. MIESTE 8:30-9; HEIGHTS, PARMATOWN, GREAT
LAKĘS MALL, GREAT NORTHERN, SHEFFIELD IKI 9:30 KASDIEN
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

fA e

6 TIRE CENTERS TO SERVE YOU
Including May’s Sheffield

Užpirkome didelį kiekį padangų
KAD PAKARTOTI ŠĮ ĮVYKĮ!

GAMYKLOS KAINOMIS

24 ir 30 MĖN. GARANTIJA
ŽIEMINĖS AR NORMALIOS
VIENA ŽEMA KAINA
8.25-14
7.75- 14
7.75- 15
6.50-13

(8.00-141
(7.50-14)
(6.70-15)
(6.40-13)

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

WANTED
MACHINE REPAIRMEN
JOURNEYMEN ONLY
Need men for maintenance of heavy
tool machinea, also need machine
repairmen with numerical
control
electrical experience.
Plenty of Overtime
REPUBL1C DIE & TOOL CO.
45094 Van Born,
Wayne, Mich.
313 — 721-7800
(410)

$1 E
juodos tubeless
plius mokesčiai

Normalių turi ir kitų dydžių!
Fed. mokesčiai pagal dydį nuo
$1.55 iki $2.38. Baltais šonais tik
$3.00 brangiau.

PARENGIMAI

CLEVELANDE
SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs §v. Jurgio parapijos
salėje.
SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

RETA PROGA
įsigykite papiginta kaina
šias knygas:

PALIK AŠARAS
MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie^
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis.
KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos
konkurse.
KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.
KAINA$4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pasiuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenime
Nepr. Lietuvoje.
KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00,
bet 4Dirvos skaitytojai , naudodamiesi knygų
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.
■
--------------------- IŠKIRPTI----------------------DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103
Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Timeless Lithuania ir
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

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

Adresas ............................................................................

VASARIO 10 D. Ateitininkų ba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 10 D. Sv. Kazimie
ro ir Vysk. Valančiaus lit. mo
kyklos, naujos parapijos salė
je mini Lietuvos Nepriklausomy
bės 50 metų sukaktį. įėjimas
laisvas.
VASARIO 18 D.
Lietuvos
Valstybės Atstatymo 50 Metų
Sukakties Minėjimas. Rengia
ALT Clevelando skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.
KOVO 9 D. Koncertas Nau
jos parapijos salėje. Progra
mą atlieka sol. Daiva Mongirdaitė. Rengia šv. Kazimiero
lit. mokyklos tėvų komitetas.

8.85
9.00-15**
9.00-15
8.45-15
8.15-15
7.75-15
7.35-15

8.85-14
8 85-14
8.25-14
7.75-14
7.35-14
6 95-14**
7.00-13
baltos tubeless
6 50-13
plius mok<*NČihi
I‘ ed. mokesčiai pagal dydį nuo
$1.80 iki $2.86. **Tik žieminės!

• ApdraUdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
į site kreipdamiesi j Z. Obelenį tel. 531-2211.
• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone.
Teirautis telef.: 431-2497.

IŠNUOMOJAMAS
4 kamb. butas su vonia —
6911 St. Clair Avė. Švarus,
prieinama nuoma.
Teirautis 291-3523.
(3-5)

REGISTERED
NURSES
Immediate permanent supervisory positions awaiting graduate* of accredited school of nursing. B. S. degree
preferred,however olhers will be considered'.
If interested and qualified apply

Director of Nursing

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol.
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.

36 ir 40 MĖN. GARANTIJA
PREMIUM* 4-PLY
ŽIEMINĖS AR NORMALIOS

KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.

THE GRACE HOSPITAL
18700 Meyers Road
Detroit, Milhigan
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Be įkeitimo senų... Be įmokėjimo... Nemokamas uždėjimas

DVIEM METAMS
GARANTUOTOS
BATERIJOS! BET
KURIO DYDŽIO

pakeitus
Grps. 22F, 22FC, 24
24C, 24F, 29NF
Mūsų dry charge baterijos
• neboja sukrėtimu!
Sukrėtimu nebojančioje gu
minėje dėžėje!
• Apsaugoti jungikliai!
• Llektra įrengiamos
Patentuoto* dalys greitam
startui!
• Nauji gang-vent jungikliai.
Patraukiami kamščiai
patikrinimui ar pripylimuil

SPECIALUS STAB
DŽIŲ IR NUREGULIAVIMO PATAR
NAVIMAS!

Mūsų mechanikai: SURE
GULIUOJA PRIEKINIUS
RATUS! IŠBALANSUO
JA PRIEKINIUS RATUS!
PATAISO STABDŽIUS!
VALO IR PATIKRINA
REGULIATORIUS.

8.88
Su oro vėsinimu mašinoms
kiek brangiau!

AMŽINA KLIJENTŲ PATENKI
NIMUI GARANTIJA. Falcon pa
dangos yra tokios puikios koky
bės, kad jos garantuoja pilną kli
jentų pasitenkinimą, o taip pat
dė) gamybos ir medžiagos defektų
bei normaliu kelio nelaimių atve
jais gautų susižeidinių kiekviena
me automobilyje, kol laiko pa
dangos originalios sriegė,, pagal
sąlygas, nurodytas garantijos tu
rinyje. Padangai sugedus, kiekvie
na krautuvė, parduodanti FALSON padangas - - pataisys be mo
kesčio ar pakeis, įkainuojant pro
rate dali, bazuojanti* sriegių nu
sidėvėjimu, plius reikalingi mo
kesčiai.
SRIEGIU
NUSIDĖVĖJIMO
GA
RANTIJA. FALCON padangų srie
gė* užgarantuotos nuo nusidėvė
jimo nurodytą mėnesių skaičių.
Jei sriegė* nusidėvi, kiekviena
krautuvė, parduodanti FALCON
padangas, pakeis, paskaitant nuo
reg. pardavimo kainos nustatytą
dolerių kieki, plius mokesčius.
♦ Tai mūsų pirmaujančios ir pir
mos eilės padangos. Nors šiuo
metu neveikia padangų gamybai
ir kokybei tikrinti visuotina sis
tema, mes rekomenduojam iiaa
padangas klijentams, ieškantiems
gero patarnavimo. ŽIEMINĖS PA
DANGOS SU TUNGSTEN CARBIDE SAGOMIS TIK $6 BRANGIAUI

tuvos valstybės, nereiš
kia, kad turime jos at
sisakyti. Jeigu šiuo mo
mentu negalime padėti
pavergtai tautai, nereiš
• Onai Šimaitei, buv. singųjų Medalį” ir jos var kia, kad nereikia ieško
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Lietuvos universiteto bib du pasodinti medį Teisingų ti kelių jai pagelbėti. Pa
liotekininkei, dabar gyve jų alėjoje ant Atminimų stangos vienu ir kitu atve
nančiai Paryžiuje, Lietuvos Kalno Jeruzalėje, nes O. ju tai tos pačios laisvės
VLIKo pilnaties sesijoje ir Pasiuntinybės sekretoriaus Šimaitė, neatsižvelgdama į kovos žygis, neišskiriąs
NEOLITHUANŲ
STOVYKLINIO RAŠINIO tarė sveikinimo žodį.
A. Liutkaus lydimai, Izrae gręsiantį jos gyvybei pavo nei tautos, nei valsty
KONKURSAS
lio
ambasadorius Prancūzi jų, yra išgelbėjusi daug žy bės".
• JAV LB Centro Valdy

IZRAELIS APDOVANOJO
LIETUVAITĘ MEDALIU

DIRVA

Kaip anksčiau buvo skelb ba, priimdama dėmesin Ta
ta ir dabar Korp! Neo-Li rybos sesijos pageidavimą
thuania vyr. valdyba pa- sušaukti LB apylinkių ir
thuania primena, paskuti apygardų pirmininkų kon
nis terminas neolithuanų ferenciją, minėtų LB insti
stovyklinio rašinio konkur tucijų valdyboms išsiunti
sui skirtiems rašiniams nėjo specialias anketas, atįteikti yra š. m. kovo 31 d. siklausdama, ar jos tokios
Konkurse gali dalyvauti konerencijos pageidautų.
korporantai, stovyklavę pra
• Leonas šuląs, studijuo
ėjusią vasarą. Rankraštis
jąs
mediciną antruosius me
paruošiamas rašomąja ma
šinėle, jo apimtis 2-5 pus tus Vienos universitete,
lapiai. Tema leidžiama pa praeitą vasarą atostogavęs
sirinkti laisvai, tačiau ji pas tėvus, M- ir Pr. šulus
turi liesti Korp! Neo-Lithu Chicagoje ir dirbęs chemi
ku vienoje bendrovėje, šias
ania stovyklos programą.
Trys geriausi rašiniai bus žiemos atostogas pasilikęs
premijuojami: I prem. 50 Vienoje, panaudojo besi
dol., II — 25 dol. ir III — ruošdamas egzaminams.
15 dol.
• Algis šabanas, žinomų
Konkursiniai rašiniai iki
chicagiečių
gydytojų šabanustatyto termino pasiun
čiami Vyr. Valdybos pirmi nų sūnus, studijuoja Vienos
ninko Algio Modesto adre universitete, Austrijoj, tre
su: 6456 So. Talman Avė., čiuosius metus mediciną.
Gavęs žiemos atostogas, iš
Chicago, III. 60629.
vyko pas dėdę į Tirolį. Stud.
• A. L. T-nės S-gos Chi doktorantas P. Vytas, ku
cago skyriaus valdyba, gerb* rio šeima gyvena Chicagoj,
dama ilgametį Lietuvos mi iš Vienos išvyko į Heidel
nistrą Anglijai Bronių Ka bergą, Vokietijoj, medicinos
zį Balutį, jam mirus, jo gi studijų pagilinimo reikalais.
minėms, artimiesiems ir
bendros idėjos vienminSTUDENTŲ
čiams reiškia širdingą ir gi
lią užuojautą. Vietoje gėlių
SUVAŽIAVIMO
skiria 25 dolerius Dirvai
paremti.
REZOLIUCIJOS
Skyriaus Valdyba

• Diplomatijos šefas min.
St. Lozoraitis iš Romos bu
vo nuskridęs į Londoną, kur
dalyvavo min. B. K. Balu
čio laidotuvėse. Laidotuvių
iškilmėse jis atsisveikino su
velioniu Lietuvos diploma
tų vardu.
Laido tuvėmis rūpinosi
londoniškis Petras Varkala, Korp! Neo-Lithuania fi
listeris. Jis yra ir velionies
testamento vykdytojas.
Londono katedroje nu
matomos iškilmingos pa
maldos už velionies sielą,
kuriose dalyvaus kardino
las, vyriausybės atstovai,
diplomatai ir visuomenės
veikėjai.

• Inž. Valdas Adamkavičius, JAV LB Centro Val
dybos vicepirmininkas, at
stovavo Centro Valdybą
gruodžio mėn. įvykusioje

šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos 17tojo visuotinio suvažiavimo,
įvykusio 1967 m. gruodžio
mėn. 29-31 d.d. Baltimorėje; Maryland
REZOLIUCIJOS 1968 LIE
TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ATKŪRIMO JUBI
LIEJINIAMS METAMS
I. Suvažiavimas dekla
ruoja, kad:
Lietuvių tauta turi ne
nuneigiama teisę į valsty
binę nepriklausomybę ir de
mokratinę santvarką;
D i p 1 o m atinė Tarnyba,
Vlikas, Bendruomenė, Bal
tas, Batunas ir Altas atlie
ka nepakeičiamas funkcijas
ir Lietuvos laisvinimo bei
lietuvybės išlaikymo išeivi
joje darbai yra be kompro
misų remtini ypatingai, bet
ne išskirtinai, šiais Lietu-

A. A.

EMILIJAI LABANAUSKIENEI
mirus, sūnui VYTAUTUI ir kitiems šeimos na
riams nuoširdžią užuojautą reiškia

A. Žemaitienė ir
Jurkūnai

Mielus prietelius

I)r. VLADĄ su šeima ir PETRĄ BLOŽES,
jų mylimai motinėlei Lietuvoje mirus, nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi
Kun. Stasys, Juozas ir Janina
Valiušaičiai
Jurgis ir Elena Sirusai
Kazys ir Ona Bačauskai

■ m ....... II..... ............... .....................

Mielą p. MARIJĄ GERULAITIENĘ, duk
ras: VALENTINĄ ir ANGELĘ ir jų šeimas, vy
rui bei tėveliui

PETRUI

į

GERULAIČIUI

mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

A. V. Mažeikai ir šeima

joje Walter Eytan, laike
trumpos ceremonijos įteikė
''Teisingųjų Medalį”.
Duotame diplome pažy
mėta, kad Kankinių ir Did
vyrių Jad Vachem Institu
to, Teisingųjų Komisija Je
ruzalėje, pasiremdama su
rinktais ir patikrintais fak
tais, nutarė pagerbti Oną
Šimaitę jai įteikdama "Tei

dų jų naikinimo metu.

AUKOS DIRVAI
.'•X

X*’

•x« •X

Spaudoje 1
Ipasidairius
•X

TAUTA LAISVOJE
VALSTYBĖJE

Sausio 4 vedamajame
"Kova ir savikova" Tė
viškės Žiburiai iškelia
Lietuvos Laisvės Kovos
Metų reikšmę ir nurodo
į principus, kurių tame
kovos kelyje privalėtu
me laikytis. Tų metų pa
skelbimu, rašo T.Ž., ne
sakoma, jog iki šiol bu
vo snausta. Bet, nežiū
rint visų laimėjimų,
,fper ilgą laiką atsira
do spragų ir net tam tik
ro pasimetimo ženklų".
Jei • daugelis spragų
mūsų santykiuose atsi
rado dėl antraeilių da
lykų, tai "pastaraisiais
metais atsirado tam tik
ras lūžis dėl santykia
vimo su okupuota Lie
tuva"... "Žinoma, iš
esmės tai nesuskaldė
patriotinės visuomenės
tvirto nusistatymo Lie
tuvos laisvės atžvilgiu,
bet išskyrė jos pažiūras
į metodus tos laisvės be
siekiant. Vieniems at
rodo, kad vienintelis tik
ras kelias yra besąly
ginė
kova turimomis
priemonėmis už Lietu
vos valstybės nepriklau
somybę, kiti gi mano,
kad to paties tikslo ga
lima siekti su tam tik
ra lankstumo doze".
"Vieni laisvės kovoje
pabrėžia nepriklauso
mos valstybės atstaty
mą, kiti — tautos išli
kimą". Čia jau vedamo
jo autorius įžiūri pavo
jingos trinties pavojų, ne
žiūrint, kad "ir vienų ir
kitų intencijos geros".
Tai trinčiai plečiantis,
"vietoje kovos su pavergėjais gali įsiliepsnoti
savikova".
"Jau dabar matyti ašt
rių apsisvaidymų, ypač
kraštutines pozicijas už
ėmusių spaudoje. Tokio
je savikovoje patriotinė
visuomenė pergalių nė
viename fronte tikėtis negal. Būtinas yra bend
ras frontas su bendra va
dovybe. Kas į jį neįsiri
kiuoja, silpnina pajė
gas ir netiesiogiai pasi
tarnauja
Lietuvos lais
Rezoliucijų komisija: Al
vės priešams. Jeigu kas
dona Drazdytė, Mykolas
tai daro patriotizmo varDrunga, Tomas Gasparėnas,
du,
kenkia Lietuvai tos
Vytas Kasniūnas, jr., Skirpačios Lietuvos vardu.
ma Makaitytė ir Jonas ŠiTai pseudopatriotizmas.
paila.
Jeigu kas gina Lietuvos
pavergėją bei jo atsto
NEW YORK
vus tautos išlikimo var
du, savo patriotizmą pa
* KLAIPĖDOS KRAŠ daro falsifikatu: mano
TO prijungimo paminė tarnaująs tautai, o iš tik
jimas įvyks sekma rųjų daro paslaugą ver
dienį, sausio 14 d. 3 vai. gijai. Tai iškrypimai.
po piet Congregacijos sa Bendrasis patriotinės vi
lėje 91 Street kampas 85 suomenės tikslas turėtų
Road, Woodhaven, N.Y. būti pagrinde vienas —
Kviečiami visi kas tik kova už lietuvių tautos iš
tuo domisi atvykti ir da likimą laisvoje ir nepri
lyvauti. Ruošia Mažo klausomoje valstybėje.
sios Lietuvos Bičiulių Aišku, tas tikslas nega
Draugija New Yorke. Ji li būti pasiektas per me
pavaišins svečius šiltu tus kitus. Jeigu šiandie
ną negalima atstatyti Lie
gėrimu.
vos Nepriklausomybės At
statymo 50-ties metų jubi
liejaus metais.
II. Suvažiavimas įparei
goja ŠALSS Centro valdy
bą:
1. Siųsti Metraštį į sve
timus kraštus Pietų Ame
rikoje, Europoje bei Aust
ralijoje visiems jai žino
miems studentams;
2. Sušaukti visų Lituanus
žurnalo darbu artimiau su
interesuotų asmenų posėdį
Chicagoje dviejų mėnesių
bėgyje su tikslu prieiti pa
tariamąjį balsą turinčio
sprendimo dėl Lituanus žur
nalo ateities;
3. Skatinti visus ŠALSS
narius užsiprenumeruoti Li
tuanus ir jį, kaip Studentų
Sąjungos įkurtą žurnalą,
visomis jėgomis paremti.
III. Suvažiavimas įparei
goja ŠALSS skyrius:
1. Pasirūpinti, kad kiek
viena jų ribose esanti bib
lioteka užsisakytų Litua
nus žurnalą, Lituanus Fondacijos planuojamas leisti
"Studies in Lithuanian History and Culture”, Lietuvių
enciklopedija anglų kalba,
Maryland Books knygyno
leidinius ir įvairias kitas
anglų kalba apie Lietuvą
knygas pagal skyriams
Centro valdybos pateiksimą
pilną sąrašą.
2. Pravesti programą
bent viename jų ribose
esančiame amerikiečių ra
di je Vasario 16-tosios ir ju
biliejinių metų proga.
IV. Suvažiavimas sveiki
na visus jaunimo sąskry
džius ir studijų dienas,
įvyksiančias 1968 m. Pietų
Amerikoje, Europoje ir
Australijoje ir siūlo šiau
rės Amerikos studentams
užmegzti tampresnius ry
šius su lietuvių jaunimu be
išimties kiekvienoje pasau
lio šalyje.
V. Suvažiavimas dėkoja:
1. Lietuvių spaudai, litu
anistinėms mokykloms ir
visoms kitoms lietuviškoms
institucijoms, kurių dėka
išeivijos lietuvių studentija
dar šiandien kalba lietuviš
kai ir jaučiasi lietuviškos
bendruomenės nariais;
2. Suvažiavimo Rengimo
Komisijai už kruopštų Su
važiavimo suruošimą.

P. Kasperiūnas, Rahway ... 3.00
J. Graužinis, Chicago....... 2.00
J. Krivis, Rochester......... 2,00
B. Burba, Detroit............... 4.00
A. Jonkutė, Chicago.......... 4.00
M. Ka ra ša, Baltimore........ 2.00
V. Slavinskas, Monticello 5.00
S. Žadeiki, Forest Hills 4.00
J. Bartkus, Chicago........ 11.00
A. Misiūnas, Detroit ........ 4.00
S. Antonaitis, Chicago .... 4.00
A. Vabalas, Barquisimeto 4.00
T. Bartkus, Toronto....... 5.00
F. Andriūnas, VVyncote ... 2.00

P. Dagys, Columbus ....... 2.00
A. Valius, Riverside ........ 4.00
J. Gelažius, Chicago ........ 2.00
X.Y., Chicago .................. 7.00
P. Drabišius, Cleveland .. 9.00
A. Melinis, Cleveland ....... 1.00
P. Bačiulis, Cleveland .... 1.00
P. Budininkas, Cicero ... 10.00
P. Matiukas, Rochester .. 5.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 2.00
M. Sandargas, N. Royalton 5.00
A. Andriulionis, Boston ... 2.00
R. Valodka, Cleveland..... 5.00
K. Arnastaitė, Bayonne ... 2.00
P. Stankus, Hartford ........ 2.00
P. Mičiulis, Calumet City 2.00
S. lljasevičius, Detroit ... 2.00
V. Keciorius, Toronto .... 2.00
V. Vasikauskas, Richmond
Hill............................ 3.00
J. Maurukas, Richmond
Hill ........................ 2.00
L. Raslavičius, Chicago 2.00
M. Nagys, Chicago .......... 1.00
P. Vėbra, Chicago ....... 4.00
ALTS Chicagos Skyrius 25.00

Skaityk ir platink
DIRVĄ

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS..................................... $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ........... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................ $4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)............. $3.0(1
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ
LITERATŪROS METRAŠTIS —
minkštais viršeliais •....................................... $3.15
kietais viršeliais............................................. $3.75
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ............................ $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ........................$3.00
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais.............................................. $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) ........................ $6.00
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................................................. $2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA .. $4.00
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
knygų.
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
pašto išlaidoms.
Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...
DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Vj metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. 1/2 metų).
Ta proga jungiu Dirvai auką ................ dql.

Parašas .........................................................
Adresas ............................................................................

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., 14 metu
7 dol.

