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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LENKAI IR ŽYDAI
PAVASARIO NERAMUMAI LENKIJOJE, KU
RIE SIEKĖ REŽIMO SUŠVELNINIMO, IŠSIVYS
TĖ Į KOVĄ TARP TAUTINIAI NUSITEIKUSIŲ
VIETOS KOMUNISTŲ IR ŽYDŲ, KURIUOS
SAUGUMO ŠEFAS MOCZAR LAIKO SAVO DI
DŽIAUSIAIS PRIEŠAIS.
------------------

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Prieš kurį laiką, ra
šydami apie neramumų
bangą Čekoslovakijoje ir
Lenkijoje, pastebėjome
joje bendrus bruožus —
abiejose šalyse revoliu
cija prasidėjo iš vir
šaus, pačiose komparti
jose, — ir skirtumus.
Būtent, Čekoslovakijoje
reikalas sukasi apie re
žimo sušvelninimą, o
Lenkijoje liberalizmas
greitai buvo .užmirštas
ir staiga iškilo 'tautinis’
klausimas.
Čia reikia atsiminti,
kad pagal 1931 m. gyventojų surašymą, Lenkijo
je gyveno 3.113.900 žydų,
kas sudarė 10% visų gy
ventojų skaičiaus. 400.
000 žydų pasisakė nebevartoją savo kalbos ir
jų įtaka ir dalyvavimas
lenkų politiniame ir kul
tūriniame gyvenime bu
vo daug didesnis negu, pa
vyzdžiui, Lietuvoje. Ir

IŠ VISO PASAULIO
• VALSTYBINIŲ BANKŲ nuosimčiai vėl pakelti 1/2% norint
išlaikyti pasitikėjimą dolerio
kursu. Visa tai reiškia, kad ne
užilgo tįjrės pakilti visų pasko
lų nuošimčių ratos, bankams
skolinantis pinigų iš federalinių
fondų. Prekybininkų paskolos
jau sieks 7% ar 7 1/Vja, Nekil
nojamo turto paskolos jau da
bar daugelyje vietų siekia 6 3/4
ligi 7% ir turės dar pakilti.
• VALST. SEKRETORIUS
Dean Rusk vienoje iš savo kalbų
pareiškė, kad JAV vyriausybė
pasiūlė dar 10 pasirinktinų vie
tovių deryboms su Hanoi atsto
vais pradėti. Jis taip pat pabrė
žė, kad užtęsimas atsakymo iš
Hanoi pusės jau baigiaWashingtono kantrybę, nes bombardavi
mų sustabdymas nebuvo numa
tytas neribotam laikui.
Deryboms paskubėti inter
venciją daro JTO gen. sekre
torius U Thant.
• LENINGRADE buvo nuteisti
kalėjimo bausmėmis 17 "agita
torių", kursčiusių kovoti už de
mokratinį režimą Sov. S-goję.
Jų tarpe esą dauguma intelektu
alų. Dar 4 nuteisti iki 15 metų
kalėjimo priklausę t.v. "rusų
socialistų unijai kovai už žmo
nių laisvę". Ir jie kaltinami už
pastangas nuversti Kremliaus
režimą.
Komunistų nuomone, baus
mės, palyginti švelnios, nes
teisme nebuvę įrodyta, kad kal
tinamieji būtų ėmęsi teroristi
nių veiksmų.
• NEGRŲ KATALIKŲ tikėji
mo kunigai, kurių yra apie 150,
savo Detroite (vykusioje konfe
rencijoje, priėjo išvados, kad
"Katalikų Bažnyčia JAV yra bal
tųjų rasistų institucija". Reika
laudami įsileisti daugiau negrų
kunigų Jie kartu nuarė peržiūri
ti savo pažiūras į "juodųjų ka
ringąsias priemones" savo tiks
lų siekiant. Jų nuomone, karin
gasis protestas yra virtęs re
alybe ir nesmurtiškosios (nonviolence) priemonės laikytinos
neveiksmingomis, baltiesiems
atsakant bruulumu. "Savisau
gos principai, lygiai kaip patei
sinamas karas, tenka priuikytl
ir smurtui, atitinkančiam baltų
jų reagavimui į juodųjų reika
lavimus."

---------

Lenkijos kompartijoje
žydai sudarė didesnį
nuošimtį negu bet kurio
je kitoje Rytų Europos
komunistinėje partijo
je. Savaime aišku, kad
karui prasidėjus Lenki
jos komunistai žydai pa
bėgo į Sovietų Sąjungą ir
daugelis jų grįžo su so
vietų kariuomene. Tai ne
galėjo sumažinti jau
anksčiau buvusio tau
tinio antagonizmo. 1946
m. birželio mėn., t.y.
vos metams po karo pa
baigos praslinkus, Kielcų mieste buvo suruoš
tas seno stiliaus žydų po
gromas, per kurį akmeni
mis buvo užmušta per 60
žydų. Policija laiku ne
pasirodė, tačiau prie
kaištai jai nebuvo labai
garsūs dėl to, kad jai va
dovavo buvęs lenkų pro
komunistinių partizanų
vadas Mieczyslaw Moczar, ir nauji Lenkijos
valdovai labai vertino
kiekvieną lenką, kuris
dar prieš karą buvo įsto
jęs į kompartiją, nes to
kių buvo labai mažai.
Dėl tos priežasties
Moczarui padaryti kar
jerą nebuvo sunku. Šian
dien jis yra vidaus rei
kalų ministeriu ir kon
troliuodamas saugumo
aparatą, pasidarė galin
giausiu valstybės parei
gūnu. Pačioje partijoje
jo įtaka nebuvo labai
didelė, nors jis ir yra
CK nariu nuo 1954 m.
Skaičiuojama, kad jo
šalininkai sudaro apie
1/5 CK narių.
Pavasarį kilę neramu
mai, kurių metu buvo
reikalaujama
daugiau
laisvės kultūriniame gy
venime, Moczarui davė
progos kaltę už tai su
versti žydams ir pra
vesti didesnio masto valymą, šalinant žydus iš
aukštesnių vietų. (Reikia
pastebėti, kad žydų Len
kijoje šiuo metu nėra
daug, iš viso dabartinė
je Lenkijoje, kuri turi

apie 25 milijonus gyven
tojų, svetimtaučių tėra
apie pusė milijono). Moczar prieš žydus pasisa
kė jau anksčiau, prasi
dėjus Izraelio - arabų
karui. Jis įrodinėjo, kad
Lenkijos žydai neesą
tikri komunistai, bet tik
prisimetėliai iki to lai
ko, kada galės pabėgti į
... JAV. Taip 1955 me
tais į JAV pabėgęs Len
kijos saugumo pulkinin
kas Josef Swiatlo iš tikro
buvęs Izaak Fleishfarb;
1965 metais į Vakarus
pabėgęs, ir 1967 metais
Amerikoje miręs, Lenki
jos karinės misijos Ber
lyne šefas Valdislovas
Tykocinski iš tikro bu
vęs Tikotiner. Žydas bu
vo ir pulkininkas Pawel
Monat, kuris 1960 m.
pabėgo į JAV, o aukštas
policijos pareigūnas Severyn Bialer buvęs Ges
tapo šnipu. Savaime aiš
ku, kad ir už dabartinių
neramumų, kurie prasi
dėjo su Mickevičiaus Vė
linių uždraudimu, Moczar įžiūri cionistus. Žy
dų kilmės Lenkijos ko
munistai, aišku, teigia,
kad Moczar visų pirma
yra antisemitas ir tik po
to komunistas, neken
čiąs žydų ir... rusų.
Tokioje
situacijoje
partijos bosas Gomulka
jaučiasi
labai nejau
kiai. Iš vienos pusės
jam, kaip ir Kremliui,
paranku, kad kaltė už ne
ramumus suverčiama
tautos priešams ir kad
neatsiranda proga na
cionalizmą daugiau ne
gu bet kada įkinkyti kom
partijos tarnybai. Antra
vertus, nacionalizmas
gali būti ir pavojingas.

VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas (dešinėje), lankydamasis Tolimuose Rytuose tarėsi su Philippinų
valstybės pasekretoriu Ingles, kaip geriau būtų galima atžymėti Lietuvos nepriklausomybės 50 metų
atstatymo sukaktį.

Baltijos valstybės yra vienintelės
Europoje dar likusios kolonijos...
Dėmesį patraukian č i o s
antraštės Australijos laik
raščiuose prie juose perteik
tų pasikalbėjimų su Vliko
pirmininku dr. Valiūnu liu
dija, kad Vliko pirminin
kas Lietuvos bylą laikraš
tininkams dėstė aiškiai ir
laikraštininkai jį gerai su
prato.

daugiau reprezentacinis,
Gomulka jautė, kad ge
riau toje vietoj turėti sa
vo žmogų, juo labiau, kad
į Spychalskio vietą su
sidarė proga paskirti jau
nesnį ir energingesnį
savo šalininką ir Moczar
Moczar išėjus į viešu priešą Wojciechą Jarumą, Gomulka skubiai pra zelskį.
vedė visą eilę pakeitimų
Vienu žodžiu, tai kas
kariuomenėje, Moczar dabar vyksta Lenkijoje,
draugus ir galimus suo Time magazinas pavadi
kalbininkus pašalinda no bizantiškom intri
mas iš raktinių pozicijų. gom, New York Times Iš vietos buvo pašalintas konvulsijom, o Maskvos
ir ’prezidentas’ Ochab, "Sovietskaja Rossija"
kurio žmona yra žydė ir (įdomu tačiau, kad ne
kuris pats praleido karo daugiau oficiali Isvestimetus Sovietų Sąjungoje. ja ar Pravda) kovo mėn.
Ochabo vieton buvo pa įvykius pavadino lenkų
skirtas krašto apsaugos buržuazinių sluoksnių
ministeris Marian Spy- pastangom Lenkiją "nu
chalski, 62 metų. Nors stumti į pražūties ke
prezidento postas yra lią".

THE CATHOLIC WEEKLY (Sydney, kovo 28) pa-,
teikė klausimą — Kodėl
Lietuva siekia nepriklauso
mybės. Ir atsako į antrašte
iškelta ištrauka iš dr. Va
liūno pareiškimų:
"Nauru (6900 gyven
tojų) gavo nepriklausomy
bę. Mes tereikalaujam to
paties Lietuvai’’.
Ir teksto vidury pabrėž
tas australams plačių aiš
kinimų nereikalaująs pa
vyzdys :
"Kraštas (Lietuva) —
maždaug Tasmanijos dy
džio — techniškai yra su
dėtinė SSSR dalis. Bet tai
tik gražus vardas dalykui,
kuris iš tikrųjų yra rusų
kolonija, — ir tai tokiu me
tu, kai kolonializmas mirš
ta’’. ..
THE ADVERTISER
(Adelaide, kovo 25) antraš
tėj pareiškė, kad "Rusų oku
pacija Lietuvoj Jungtinėms
Tautoms" (spręsti), nes —
cituojama iš dr. Valiūno at
sakymo — "Baltijos valsty
bės — Lietuva, Latvija ir
Estija — yra vienintelės
Europoj dar likusios kolo
nijos”.
DAYLY MIRROR (Cydney, kovo 21): "Egzilas
prašo pagalbos. Nori, kad
Australija padėtų laisvės
planui". (Atpasakota, kas
yra Vilkas, ko jis siekia, ką
daro, pridėta pirmininko
nuotrauka). "Jei pajėgsiu
išlaikyti žmonėse susidomė
jimą Lietuva, ji tikrai vėl
atgaus nepriklausomybę”,
cituojamas vienas iš dr. Va
liūno pareiškimų. (ELTA)

restauruoti, šio darbo turė
jo imtis SMRG dirbtuvės.
Bet kažkodėl Rotušės pa
statas buvo paliktas 'dievo
valiai’: iš esmės restauravi
mo darbai ligi šiol čia dar
nevykdomi. O per 2-3 metus
šis pastatas smarkokai ap
griautas. Kadangi jo niekas
specialiai nesaugo (nėra
nei naktinio, nei dieninio
sargo), per tą laiką daug
kas išgrobstyta. Dabar, žiū
rint į Rotušės langų kiau
rymes, į apdraskytas sie
nas, išlaužytas duris, ir
graudu, ir skaudu”....
Prieš daugiau kaip 4Q
metų Vaižgantas — pava
dinęs Kauno rotušę "Baltą
ja Gulbe” — šaukėsi į mies'
to ir valstybės valdžias, kad
rūpestingiau ją prižiūrėtų.
Tada tas balsas buvo iš
girstas. Dabar, Maskvoj
c e n zūruojamame biudžete
atsirado lėšų viešbučiui tu
ristams iš Rusijos Lampė
džiuose statyti, o Baltajai
Gulbei nuo šalčių, audrų ir
vandalų apsaugoti jų neli
ko.
(ELTA)

KAUNO ROTUŠĖ
PALIKTA DIEVO
VALIAI...

Sovietų Sąjungos dailinin
kų fondas pasistatydino Pa
langoj naujus didelius ke
turių aukštų namus. Anot
TIESOS (bal. 4), "šiomis
dienomis juose apsigyveno
pirmieji naujakuriai. Jie
atvažiavo čia iš įvairių Ta
rybų Sąjungos kampelių...
Numatoma, jog kasmet juo
se kūrybiškai dirbs apie 160
dailininkų ir apie 500 daili
ninkų su savo šeimos na
riais galės praleisti atosto
gas”.
Anksčiau rusai dailinin
kai buvo užėmę buv. Tiške
vičiaus rūmus.
(E)

LITERATŪRA IR ME
NAS (Vilnius, kovo 30) ra
šo, kad "Vienas Kauno se
namiesčio kampelių labai
įspūdingai atgimė — čia
restauruoti Perkūno namai,
įdėta daug darbo, daug sub
tilios kūrybinės meilės”. —
”Bet iš viso Kauno sena
miesčio komplekso restau
ravimo klausimas kelia tam
tikrą Nerimą. Pvz., Rotušės
likimas.
"Maždaug prieš trejus
metus buvo sumanyta ją

VYKS Į KAZACHSTANĄ
Vilniškė KOMJAUNIMO
TIESA prasitarė (kovo 27),
kad keturi šimtai studentų
iš Lietuvos šią vasarą vėl
keliaus dirbti prie statybų
Kazachstane. Kazachstaną
studentai Lietuvoj vadina
"mūsų planeta” — užuomi
na apie klimatą, kuriame
tenka dirbti: "karšta maž
daug kaip Veneroj”... (E)

RUSAI KURIASI
PALANGOJE ...

1968 m. balandžio 22 d.

DIRVA

Nr. 46 — 2

PAVAINIKIŲ PROBLEMA
AMERIKOJE
1965 metais Ameriko
je gimė 291,200 pavaini
kių. Be to apskaičiuota,
kad šiuo metu Ameriko
je apie du milijonai vai
kų daug šeimose be tė
vo. JAV atsakingieji
sluoksniai niekada ne
buvo tiek susirūpinę šia
padėtimi kaip dabar. Ko
dėl gi taip? Ir minėti ne
bereikia kokį vaidmenį
Čia vaidina įvairių re
ligijų postulatai tuo rei
kalu. Tačiau ir toji vi
suomenės dalis, kuri šal
toka religijos reikalavi
mams, taip pat nepalan
kiai žiūri į nevedusiųjų
motinų ir pavainikių pa
pročius. Priežastis gan
aiški. Kokia šeima tokia
ir visuomenė. Gi nevedusios motinos ir jų pa
vainikiai nebe žodžiais,
bet darbais ir užkrečia
mais pavyzdžiais griau
na šeimos principo pa
grindus.
Daugumą nevedusiųjų
motinų reikia finansiniai
remti. Tai liečia, tiesio
giai ar netiesiogiai, visų
piliečių kišenę. Dažnas
atsitikimas, kad nevedusios motinos, pagimdžiu
sios kūdikį, nebesugeba
grįžti į padorų gyveni
mą ir nueina, kaip lie
tuviškas priežodis sako,
"šunims šėko piauti".Gi
jų vaikai pasidaro užpuo •
likiškų gaujų nariai, dėl
kurių Amerikos didžiųjų
miestų gatvėse ir pasi
rodyti ne visada saugu.
Spėjama, kad yra trys
pagrindinės aplinkybės,

KAZYS SRUOGA, Ph.D.

kurios iššaukia nevedu
sių motinų atsiradimą.
Svarbiausiąja aplinky
be laikoma žmogaus sek
sualinių funkcijų malo
niosios pusės viešas gar
binimas. Atrodo, kad be
to niekas niekur Ameri
koje nebegali apsieiti.
Nėra reikalo apie tai
daug kalbėti — visi ži
nome ir matome, kas,
kaip ir kur. Ne taip dar
seniai teko matyti vie
name laikraštyje protes
tantų kleboną su gražios
ir jaunos žmonos nuo
trauka. Ji dėvi "mini"
sijonuką. Korespondento
užklausta, kodėl ji taip
daro — labai rimtai ir
pagarbiai atsakė, kad
tuo būdu ji grąžina baž
nyčiai ir Dievui daug nu
klydusių jaunuolių. Aiški
nimai nereikalingi. Argi
daug suklysime spėlioda
mi, kad dauguma nevedu
siųjų motinų savo elge
sy neįžiūri jokio mora
lės ar visuomeniškų pa
pročių pažeidimo. Prie
šingai. Viena kita gal net
didžiuojasi, kad ji moka
pasinaudoti tuo malonu
mu, kurį įvairūs porno
grafijos biznieriai taip
įmantriai propaguoja.
Antroji aplinkybė, tai
vadinama "briaunos po
litika" romantikos rei
kaluose. Visi gi labai ge
rai žinome, kad mergai
tėms JAV sunku ištekė
ti. Sunku baltosioms, dar
sunkiau nebaltosioms.
Todėl nemažai tėvų di
džiai susirūpinę savo

OPPORTUNITIES FOR REGISTERED NURSES
To work in 90 bed accredited acute general hospital — located 20
minutes from Downtown Detroit — Starting salary $650.00 per month,
plūs $45.00 paid differential for afternoon & night shifts. Ejccellent
personnel policies and liberal benefits include:
• PAID SICK LEAVE
• PAID VACATION
• PAID BLUE CROSS
• PAID PENSION PLAN
FOR FURTHER 1NFORMATION CONTACT
MR. S. B. M1LTON—ADMIN1STRATOR

SUMBY MEMORIAL HOSPITAL
234 VISGER RD.

RIVER ROUGE, MICH1CAN
313 — DU 1-626S

(42-48)

dukrų ateitimi, tiesio
giai ar netiesiogiai ska
tina savo dukras vartoti
"briaunos" taktiką ištekėjomo "politikoje": ne
pasikliauti vien skaisty
bės išpažinimu, eiti to
liau, eiti iki briaunos ir
ten sustoti. Taip. Bet ne
visada pavyksta prie
briaunos sustoti. Dažnai
rezultatas
maždaug
toks: santuokos nėra, bet
nevedusioji motina ir pa
vainikis garantuoti. Ir
statistika rodo, kad iš
kiekvienų penkių sužadėtinių viena jau yra nėš
čia prieš vedybas.
Trečioji aplinkybė yra
kaikurių
gyventojų
sluoksnių nepakankamas
ekonominis lygis ir kul
tūros bei civilizacijos
laipsnis. Iš kiekvieno
tūkstančio JAV gimusių
jų nebaltųjų kūdikių 236
yra pavainikiai. Tuo tar
pu kai iš kiekvieno tūks
tančio baltųjų kūdikių tik
maždaug 30 pavainikių.
Peršasi išvada, kad ne
baltieji sluoksniai yra ir
bus pats žymiausias JAV
nevedusiųjų motinų ir
pavainikių šaltinis. Ta
čiau toks sprendimas ga
li būti visos problemos
sutvarkymui labai žalin
gas. Jau pastebėta, kad
kai nebaltieji pasiekia
aukštesnį medžiaginio ir
gerbūvio ir civilizacijos
laipsnį — pavainikių
skaičius jų tarpe mažė
ja.
Tačiau kalbėdami apie
neturtingųjų sluoksnių
palinkimus į pavainikius
neturime "šauti pro ša
lį". Turime nepamiršti,
kad tiek baltieji tiek ne
baltieji
pasiturintieji
sluoksniai turi daug dau
giau galimumų (o gal ir
palinkimo) savo roman
tines nuodėmes paslėp
ti ir tuo būdu išvengti
pakliuvimo į statistikas,
o svarbiausia išvengti
visuomenės teismo. Yra
žinių (statistikos, aišku
negali būti), kad JAV kas
met padaroma apie 120.
000 nelegalių abortų. Nu
rodoma net to patarnavi
mo kaina: 600-800 dole
rių. Suprantama, kad to
kiu patarnavimu gali pa
sinaudoti tik pasiturin
tieji sluoksniai. Kelionė
į Europą ar kitą užjūrį
taip pat gera (nors bran
gi) priemonė nėštumui
nuslėpti.

Žinant tokius faktus ir
matant tokius statistikos
duomenis atsiranda op
timistiškų pranašautojų
kurie tiki, kad nevedusių
jų motinų aštrus klausi
mas per kokius 10-20
metų savaime išsispręs.
Kuriuo gi būdu? Tikima,
kad
neturtingesniųjų
JAV gyventojų medžia

ginis gerbūvis tolydžio
kils. Aukštesnis civili
zacijos lygis pasieks vi
sus — taigi ir dabarti
nius neturtingųjų sluoks
nius. Prieš nėštumą vais
tai bus visuotinai papli
tę po visą kraštą, visos
(turtingos ir neturtin
gos) merginos žinos ka
da ir kaip juos vartoti.
Klaidų nebebus — nebe
bus ir pavainikių. Kaž
kas dar prideda tokį drą
sų galimumą: jaunuome
nė, bendrai imant, ma
žiau besidomės seksua
liniais malonumais. Sek
sualinis malonumas bus
lengvai ir nepavojingai
visur prieinamas — to
dėl praras jaunimui tą
mistišką patrauklumą.
Jaunimas ieškos stipres
nių susijaudinimo būdų
(jau dabar tokia tenden
cija įžiūrima) vartojant
įvairiausius narkotikus.
Ar taip bus ar nebus at
eityje, niekas tikrai iš
pranašauti negali. Bet
nevedusiųjų motinų ir pa
vainikių klausimas šian
dien nebeleidžia atsakomingiems JAV politi
kams ir sociologams ra
miai užmigti. Ypatingai
pamačius ir dar daugiau
numatant "karštųjų vasa
rų" Amerikos miestuo
se.
Yra siūlymų nevedu
sias motinas moraliai,
materialiai ir įstatymiš
kai sulyginti su vedusio
mis motinomis. Šiandien
daugelyje JAV valstijų
jos negali naudotis tąja
parama, kurią gauna ve
dusios motinos. Nevedusios nėščios mergaitės
neturi būti išstumtos iš
studijų tęsimo ar kitokio
profesinio pasiruošimo.
Jau steigiamos vakari
nės studijos specialiai
nėščioms studentėms.
Ten jos ne tik be jokio
trukdymo toliau tęsia
pradėtas studijas, bet
gauna tuo laiku labai rei
kalingus patarimus iš
medicinos ir teisinės sri
ties. Nevedusiųjų motinų
likimas pagimdžius kūdi
kį, yra dar aštresnė pro
blema. Ji glaudžiai rišasi su pavainikių liki
mo sutvarkymu.
Šiandien JAV sociali
nės institucijos labai in
tensyviai stengiasi su
tvarkyti pavainikius —
juos įsūnijant. Geroje
šeimoje įsūnytas pavai
nikis gali susilaukti lai
mingos ateities. Bet lie
ka dar du labai svarbūs
reikalai nesutvarkyti.
Koks gi likimas laukia
nevedusią motiną? Daž
nas atvejis, kad tokia
"nusūnyta" nevedusi mo.
tina — (iš ilgesio, nusi
minimo ar nesąmoningo
keršto jausmo) susilau
kia vėl kito pavainikio.
Dauguma pavainikių yra
nebaltos spalvos. Įsūni
jimo galimumai tokiems
pavainikiams labai ribo
ti. Po tų vadinamų "karš
tųjų vasarų" nebaltųjų pa-

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.

SNIEČKUI 'TAUTŲ 0RAU6VSTE
REIŠKIA PAGARBA RUSU TAUTAI
Kaune kovo pabaigoj (2526) sušauktasis mokytojų
suvažiavimas buvo ne tik
ryškus priminimas, bet ir
akivaizdus įrodymas, kad
Lietuvoj nėra savos
švietimo sistemos. Lemia
mas žodis švietimo reika
lais Lietuvoj priklauso M.
Kondakovui. Tai tas pats
Kondakovas — Sovietijos
švietimo viceministras, —
kurio stebimas ir pataisinėjamas M. Gedvilas (Lietu
voj besivadinąs švietimo
ministru) kovo pradžioj
dėstė savo darbo apyskaitą
Maskvoj, Sovietijos švieti
mo ministerijos kolegijoj.
Tasai Kondakovas buvo at
vykęs ir į mokytojų suva
žiavimą Kaune. Sėdėjo pre
zidiume, stebėjo ir pasakė
mokytojams viršininkišką
prakalbą, kaip vyriausias
Lietuvos švietimo reikalų
žinovas. Kondakovas šiame
suvažiavime buvo lyg koks
inspektorius apskrities mo
kytojų konferencijoj.
Lietuvos mokytojų ir vi
sos švietimo organizacijos
priklausomybė nuo Mask
vos buvo pabrėžta ir teisiš
ko pobūdžio veiksmu. Su
važiavime buvo sudaryta
("išrinkta”) delegacija į vi
sos Sovietijos mokytojų su
važiavimą, kurs numatomas
Maskvoj. Delegacija suda
ryta ne kaip savarankaus
vieneto delegacija į kokį
tarptautinio pobūdžio suva
žiavimą, o tiesiog kaip drau
gijos skyriaus delegacija į
tos draugijos visuotinį at
stovų suvažiavimą. Dar savotiškiau atrodė tai, kad to
kiu "Lietuvos mokytojų de
legatu" tapo paskelbtas ir
tasai maskvinis viceminist-

vainikių įsūnijimas bus
dar sunkesnis. Ką su jais
daryti? Atsakymas čia
siūlomas toks. Nepai
sant visų įstaigų pastan
gų, 2/3 pavainikių lieka
neįsūnyti. Todėl ir siū
loma sudaryti materia
lines ir moralines (bei
visuomeniškas) sąlygas
kad pavainikius galėtų
auginti pačios nevedusios jų motinos. Tiesa,
tam tikras skaičius bal
tųjų ir nebaltųjų nevedu
sių motinų nenori augin
ti savo kūdikio ir trokš
ta kiek galima greičiau
jo atsikratyti. Bet dau
guma nori. Sudarius są
lygas, kurios leistų nevedusioms motinoms pa
čioms auginti savo pa
vainikius, būtų išspren
džiami du labai sunkūs
klausimai. Tai nevedusios motinos tolimesnis
likimas ir jos kūdikio au
ginimo rūpestis.
Dabar svarstomas ga
limumas sukelti nevedusiojo tėvo didesnį ir nuo
širdesnį susidomėjimą
savo kūkikiu, o ne vien
priverstinu alimentų mo,
kėjimu.
Suprantama, kad nau
jos idėjos ir nauji siū
lymai dėl daugelio prie»žasčių gali susilaukti
griežtos visuomenės kri
tikos. Tačiau negalima
lengvai pamiršti.kadpati
visuomenė (bent jos da
lis) padeda sudaryti są
lygas, kurios skatina ne
vedusiųjų motinų papro
tį. Spręsdama tuos klau
simus, visuomenė (kad
ir ne viešai, kad ir neprisipažindama) vartoja
dvigubą mastą. Vienas
mastas tiems (ar toms)
kurie gali savo nuodė
mes nuslėpti — kitas
tiems (toms), kurie to
padaryti negali.

ras Kondakovas... šalia jo,
įrašyti į delegaciją ir toki
"mokytojų atstovai”, kaip
L. Diržinskaitė, vilniškio
kompartijos CK sekretorius
Barkauskas, arba to CK se
kretoriato skyriaus virši
ninkas Jemeljanovas ...
Visa Lietuvai skirtoji
kompartijos viršūnė buvo
mokytojų suvažiavimo pre
zidiume. Ne tik Sniečkus,
bet ir Charazovas. O Snieč
kus atliko ir mokytojų pa
reigą. Įtikinėjo mokytojus,
kad vienas iš jų svarbiausių
uždavinių tai "internacio
nalinis moksleivių auklėji
mas". Tas uždavinys todėl
esąs svarbus, kad — "tautų
draugystė tai mūsų Tėvy
nės jėgos ir galios šaltinis".
Jau trečias dešimtmetis
tai girdėdami, Lietuvos mo
kytojai ir be žodyno moka
tuos įtikinėjimus iš sniečkinės kalbos išsiversti į pa
prastą šnekamąją lietuvių
kalbą. "Internacionali n i s"
ar "tautų draugystės" auk
lėjimas reiškia ne ką kita,
kaip — rusams nuolanku
mo ir rusais gėrėjimosi au
klėjimas. O kai Sniečkus ta
ria "mūsų Tėvynės" (ir tė
vynę parašo didžiąja T), tai
atmintinai žinoma, jog tai
reikia suprasti — Rusijos.
Sniečkus išsidavė, kad ir
pats tuos savo taip dažnai
vartojamus žodžius supran
ta taip, kaip ir kiti. Niekam
Lietuvoj ne paslaptis, kad
laisvėj lietuviai kelia balsą
prieš rusų okupaciją, prieš
visokiais pavidalais Lietu
von spraudžiamą rusų įtaką
ir vyravimą, prieš rusų su
kurtą ir Lietuvai primestą
prievartavimą, prieš visas
bolševikinį terorą, dvasinį
Maskvos primetamas nesą
mones. Apie tai Sniečkus
kalbėjo ir mokytojams Kau
ne, kai sakė, kad:
"Ne atsitiktinai mūsų (t.
y., bolševikų) priešų diver
sijos smaigalys nukreiptas
visų pirma tautų draugystei
pakirsti... Visas jų kiršinimo darbas yra nukreip
tas būtent šia kryptimi".
O kad net ir lėtos orien
tacijos klausytojai neapsi
riktų dėl "tautų draugys
tės"
sąvokos reikšmės,
Sniečkus dar pridėjo, kad
ryškiausiai tautų draugys
tė turėjusi progos pasi
reikšti rusų literatūros ir
meno dekados Lietuvoj die
nomis (kovo 12-22). Anot
jo, rusams buvusi rodoma
"didi širdžių šiluma", bu
vusi reiškiama "meilė ir pa
garba rusų tautai, jos kul
tūrai”.
Kiek tuose "meilės ir pa
garbos” pareiškimuose bū
ta neišvengiamos vaidybos,
iš Sniečkaus žodžių nepa
aiškėjo, bet kad "tautų
draugystė" bolševikinės kal
bos žodyne reiškia "meilė
ir pagarba rusų tautai”, —
tą patvirtinti Sniečkui šį
kartą pasisekė geriau, negu
kada nors.
(ELTA)
LAURINČIUKAS VĖL
AMERIKOJE

Sovietinė žinių agentūra
Vilniuje balandžio 3 d. pra
nešė, kad "Nuolatiniam žur
nalistiniam darbui j Jungti
nes Amerikos Valstija iš
vyko žurnalistas A. Laurinčiukas su šeima".
Jau pernai rudeniop Vil
niuje kalbėjo, kad R. Žiugž
da būsiąs iš New Yorko at
šauktas ir jo vieton grįšiąs
Laurinčiukas, anksčiau New
Yorke buvęs Maskvos "Selskaja žizn" (Kaimo gyve
nimas) korespondentas. Ta
da Laurinčiukas buvo dar
negrįžęs iš Montrealio pa
rodos, kur ėjo iš Lietuvos
atsiųstų menininkų politi
nio prižiūrėtojo pareigas.
(E)
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Sąlygos jaunimo
veiklai
Prieš 58 metus, Lietuvių Mokslo Draugijai
svarstant Tautos Namų statybos klausimus, An
tanas Smetona Viltyje rašo:
"Tūkstančiai mūsų jaunikaičių yra ėję svetur
mokslo ieškoti, tauta tikėjosi susilauksianti iš jų
paguodos, bet nusivylė: dirba vieni vyresnieji.
Ateis laikas, kada jie pails ir kada jų nebebus, tai
gi iš anksto turime rūpintis jiems pavaduotojų.
Tautos namai tėra didelio darbo pradžia, ir vieni
mūrai ne ką tepadarys, jei juose nebus įsigyvenu
si tautos dvasia, jei lietuvio, einančio mokslus,
širdyje neužsidegs meilės kibirkštėlė savo kraš
tui". (Iš A. Merkelio monografijos A. Smetona,
104 psl.)
A. Smetona jau tada plačiai skleidė ir puose
lėjo idėją, kad kuo daugiau inteligentų, išsisklai
džiusių po visą pasaulį, sugrįžtų Lietuvon. "Jei
kas neketina, išėjęs mokslus, grįžti savo kraštan,
padirbėti jam šiek tiek, tai kam dar laikyti save
lietuviu, žadėti šį tą Lietuvai padaryti? Tepasižiūri, kas kitaip mano, į senius inteligentus, dabar
išsimėčiusius po visus pasaulio pakraščius ir nie
ko bendro su lietuviais nebeturinčius. Kaip jie
manė, studentai būdami, ir kas jie nūdien yra?
Jie nedėjo sau pareigos gyventi Lietuvoje, aiški
no, kad ir svetur gyvendami, galį išlikti geri lie
tuviai, dar geresni už Lietuvoje gyvenančius. Sve
tur, girdi, pralobsi, apsišviesi ir ilgainiui sušelp
si kultūros darbą. Taip, jie pralobo, apsišvietė
svetima šviesa, nutuko, o nuo mūsų pusės sama
nomis apaugo". (Monogr. 105 psl.)
Šiandien, kad ir kitos sąlygos, bet Tautinių
Namų idėja ir reikšmė, o taip pat inteligentijos
spietimasis lietuviškojon visuomenėn yra ne ma
žiau svarbu. Didžiosiose mūsų išeivijos salose,
kaip JAV, Kanadoje, Australijoje ir P. Ameriko
je inteligentiškojo lietuvių potencionalo išlaikymas
lietuvybei yra tiek pat gyvybiniai svarbus, kaip
1910 metais, pirmiesiems nepriklausomybės dai
gams dar tik atsargiai reiškiantis bendrųjų tauti
nių idėjų mintimis.
Kaip tada toms tautinėms idėjoms puoselėti
stigo darbo rankų ir sąmoningų lietuvių talkos, taip
ir dabar labai dažnai ir daug kur pasigendama
jaunesnių, ne tiek dar pavargusių veidų ir energi
jos. Kaip tada daugelis į mokslą žiūrėjo kaip į prie
monę geresniam gyvenimui susikurti, ir tik tam,
taip ir dabar daug kam lietuviškieji veiklos barai
atrodo tik tėvų sentimentu, jauno žmogaus gyveni
mo ateičiai ne daug reikšmės beturinčiu.
Ir šiandien gražių ir patriotiškų žodžių spau
doje ir prakalbose nebeužtenka. Lietuviškosios vi
suomenės uždaviniai ir idėjos liks tyruose šau
kiančiųjų balsu, jei nebus galvojama, planuojama
ir rimtai kas nors daroma, kad sukūrus ir tinka
mas sąlygas lietuviškąja! veiklai augti ir bujoti.
Mokslo ir civilizacijos pažangoje bręstąs ar
jau subrendęs jaunuolis, patyręs tose srityse ne
tik pažangą, bet ir galėdamas naudotis jųjų pra
banga, geriausiu atveju su gailesčiu, jei ne pa
šaipa, žvelgia ne tik į atsilikusius veiklos meto
dus, bet ir į tai veiklai nepakankamas sąlygas.
Sunku jauną inteligentą įtikinti, kad kas lietu
vių įkurta, kas padaryta ir kas lietuvių daroma, tai
jau ir gerai. Neveltui jau daug kartų jaunimo atsto
vai yra šaukte šaukę, kad reikia dialogo su vyres
niąja karta, reikia Išsiaiškinti lietuviškųjų vertybių
matavimo skalė, kad neliktų neperžengiamas nuo
monių skirtumas.

VISUOTINAS LIETUVIŲ SEIMAS
1918 m. sausio 2 d. ka
talikų Garsas pasveiki
no tautininkus šiais žo
džiais: "Susispietusius
šliuptarnius, anot Šv.
Rašto, reikia išpjauti".
Tačiau prieš akis sto
vint nuolat daugėj an
tienas Lietuvos reika
lais darbams, kuriems
reikėjo abiejų srovių
bendrų pastangų, tauti
niai veikėjai katalikų už
tai nepasmerkė, neatsa
kė jiems, kad "su bude
liais mes toliau negali
me dirbti".
Sausio 10 d., lietu
viams stipriai užprotes
tavus, iš N.Y. Tribūne
dienraščio išmesti len
kams parsidavusio kolumnisto F. Simonds
straipsniai, kuriais jis
varė klastingą propa
gandą prieš lietuvių tau
tą ir Lietuvą.
Mūsų laikraščiuose pa
skelbtas
pranešimas,
kad Amerikos kariuomenėję apytikriai tarnauja
apie 30,000 čiagimių ir
ateivių vyrų, pašauktų
1917 metais Amerikai įs
tojus į karą prieš Vokie
tiją. Suprantama, daug jų
negrįžo.
Sausio 30 d. Tautinin
kų Taryba pasiuntė kabelgramą Trockiui į Pet
rogradą reikšdama pa
sitenkinimą, kad rusų ka
riuomenė ištraukiamais
Lietuvos.
Vasario 13 d. inž. Ta
rnas Norus straipsniu
tautinėje spaudoje, "Lie
tuva pavojuje", šaukėsi į
sroves, sekmingesniam
darbui nepriklausomy
bei siekti, rinkti aukas
į bendrą "Lietuvos Iž
dą", bet katalikų ir soci
alistų tarpe tam pritari
mo neatsirado.
Tautininkai, 1917 metų
pabaigon, pradėjo judinti
klausimą apie šaukimą
visuotino Amerikos Lie
tuvių seimo. Katalikų
spauda ir vadai pradžio
je seimui nepritarė. Pa
siūlė tautininkams atvyk
ti pasitarimui su katali
kų Tarybos valdyba. Sa
kė, ta organizacija yra
pakankamas
organas
Amerikos lietuviams at
stovauti.
Tada buvo pradėję plis
ti žinios apie Lietuvos
Tarybos santykius su Vo
kietija, vokiečiams pa
darius taiką su Rusija.
Vokiečiai, norėdami
patraukti Lietuvą į savo
kontrolę, stengėsi įpirš
ti lietuviams karalium
kaizerio sūnų Joakimą.
Kadangi Joakimas buvo
protestantas, svetimas
katalikiškai
Lietuvai,
Lietuvos Tarybos daugu
ma, kaip žinios skelbė,
negalėdama kitaip atsi
laikyti prieš vokiečių pri
simetimą, ir norėdama
išvengti priklausomybės
Berlynui, sutarę kviesti
karalium princą Urachą,
nors vokietį, bet kata
liką. Šitos žinios su
kėlė Amerikos lietuvius
prieš Lietuvos Tarybą.
Vieni, šmeiždami Tary
bą ir jos pastangas Lie
tuvos nepriklausomybės
siekti, kėlė kaltinimus,
įtarimus ir priekaištus
Lietuvoje dirbantiems.
Kiti, dirbdami čia Lie
tuvos nepriklausomybei,
nesutiko karaliaus idėją
remti.

talikai reikalavo seimą
pradėti su malda. Tau
tininkai pasisakė esą
d., su tautininkais nepa
tam priešingi... Prezi
sitarę, suvažiavę Wa- diumas tarpais nepajėg
shingtone, nutarė visuo
davo nei tvarkos atstaty
tiną seimą šaukti. Tau
ti įkaitusioj auditori
tininkai, ramybės dėlei, joj...”
įtūžimui
priešingoje
Seimas pradėtas su
spaudoje ir taip reika
malda.
lams kenkiant, laikyda
Yra užsilikę daviniai
miesi nusistatymo su ka ir apie kitą žymų to sei
talikais dirbti, sutiko. mo dalyvį tautininką Bro
nių K. Balutį. Balutis ta
da buvo Lietuvos redak
torium. Jis apie seimą
pastebėjo sekantį:
Dalyviai seime, susėsdarni kaip tai pasidali
no savi su savais. Jam
išėjus į sceną kalbėti,
tautininkai kairėje pra dėjo ploti, o dešinėje bu
vo tylu ir net pasigirdo
švilpimų. Balutis pareiš
kė: Jūs mano draugai kai
rėje, prašau neploti,nes
čia susirinkome Lietu
vos laisvinti, o plojimais
laisvės neišplosime. Jus
gi mano prieteliai deši
KUN. F. KEMĖŠIS (1879-1954)
nėje, prašau nešvilpti,
Energingas katalikų srovės
veikėjas, organizatorius, spau nes švilpimais galime
tą laisvę prašvilpti." Sa
dos žmogus, redagavęs Darbi
ninką, Draugą, bandęs leisti
lėje staiga pasireiškė ty
laikraštį ir Clevelande. Ame
la.
K. S. KARPIUS

rikon atvyko prieš karą 1914 m.
Lietuvon grįžo 1924 m. Profeso
riavo Dotnuvoje. Buvo vėl atva
žiavęs į JAV 1934 m. Lietuvoje,
stengėsi taikinti katalikus su
tautininkais.

ŽINGSNIAI į BENDRI
DARB^

Seimas nesibaigė, bet
gi pasidžiaugimu ir iš
siskirstymu. Pasireiš
kė susirūpinimas, kokių
žygių reikės imtis iš
gavimui Amerikos de ju
re pripažinimą Lietuvai.
Lietuvos delegacijos į
Versalio taikos konferen
ciją įleidimas. Toliau,
naujai kylą Lietuvai pa
vojai iš priešų bolševi
kų, bermontininkų, len
kų.
Tų reiškinių akivaiz
doje pasireiškė plates
nio abiejų srovių bend
radarbiavimo reikalingu
mas.
Seimas, tas Amerikos
lietuvių išeivijos stiprus
balsas, entuziastiškai
priėmė Lietuvos Tary
bos Vasario 16-tą pa
skelbtą Lietuvos Nepri
klausomybės pareiški
mą.
Seimas priėmė eilę re
zoliucijų. Lietuvos nepri
klausomybės prasme re
zoliucija buvo paremta
Prezidento Wilsono ma
žoms, pavergtoms tau
toms pareikšta sąvoka:
"Lietuvos plėtojimuisi
reikalinga sudaryti ne
priklausoma, demokra
tiniu pagrindu sutvarky
ta valstybė, etnografi
nėse ribose, su ekono
miniam gyvenimui rei
kalingomis pataisomis.
Lietuvos nepriklauso
mybę privalėtų užtik
rinti Taikos Kongre
sas, kuriame privalėtų
dalyvauti ir Lietuvos
atstovai".

Nors šio seimo tikslas
buvo pareikšti didelį iš
Tautininkams įstojus eivijos protesto balsą
į komitetą seimas su prieš Lietuvos Tarybos
Viena rezoliucija bu
tarta rengti kovo 13-14 siekimą glaudžių ryšių vo pasveikintas Prezi
dd., New Yorko Madi- su Vokietija ir prieš kvie dentas Wilsonas 700,000
son Sąuare Garden pa timą Uracho karalium, Amerikos lietuvių var
talpose. Ir tikrai, patal spėjusios ateiti iš Vil du. Kita prašė jo užta
pų reikėjo didelių, nes niaus žinios apie Va rimo - sutikimo įleisti
suvažiavo virš 1,100 rink- sario 16-tos Aktą seimo
(Nukelta į 4 psl.)
tų atstovų iš plačios Ame nuotaiką pakeitė.
rikos.
Seime siautė ypatinga
atmosfera suplaukus į
vieną vietą dideliam skai
čiui dviejų priešingų sro
vių veikėjų, nors susirū
pinusių darbu tam pa
čiam tikslui.
'Priešingų srovių’ sa
Šiais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktu
kau dar ir dėl to, kad ir
viniais metais mecenatas SIMAS KAŠELIONIS DIRVOS
paskutinėmis dienomis
novelės konkursui skiria dvi premijas: I — 300 dolerių ir
prieš seimą vienos ir ki
II — 150 dolerių.
tos srovės spauda plie
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
kė, vanojo antruosius.
temą ir turinį patiems pasirinkti, tačiau šiais sukak
Socialistams atsisakius
tuviniais metais premijuojamos novelės turėtų būti
dalyvauti, laimei, sei
patriotinio pobūdžio literatūriniai kūriniai.
me nesimaišė trečias at
ILGIS. Novelės rankraštis turi būti ne trumpesnis, kaip
kaklus gaivalas, nes jie
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
nepriklausomybei buvo
džiant
vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų
priešingi. Jie skelbė:
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau tole
"Nepriklausomybė — im
ruojamos išimtys pagal novelės siužetą ir meninę
perializmo įrankis."
vertę.
Seime siautęs triukš
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai turi būti
mas buvo dėl skirtingų
paruošti tik rašomąja mašinėle ir pasirašyti slapy
pažiūrų tarp vadinamų
vardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pride
"laisvamanių - šliuptardamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto
nių" (tautininkų) ir rūs
riaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu.
čiai nusiteikusių katali
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta:
kų.
nelaimėjus — neatplėšti
Katalikai į seimą atvy
ko su kun. F. Kemėšio
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Drauge nustatytu dekre
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio
44103.
tu: "Velnias su tautinin
kų pagalba varo politi
LAIKAS. Paskutinė konkursiniams rankraščiams įteikti
ką". (Gal tikriau būtų
data: 1968 m. gegužės 31 d.
buvę, "Tautininkai su vel
JURY KOMISIJA. Sudaryta iš trijų asmenų, ji visiškai
nio pagalba varo politi
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia,
ką")
kas premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti.
Šitaip "nustatytų" sei
Jeigu
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateiktų
L. S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
mo atstovų minioje rei
novelių nepremijuotina, premijos' ar premija šiais
kėjo rimtų pastangų, kad
LEIDINYS
metais neskiriama, perkeliama į ateinančius metus
pasiekti pagrindas vie
ir panaudojama greta eilinės ateinančių metų pre
išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popieningam darbui, kuris vi
mijos.
ryje, gausiai iliustruotas, gaunamas
sai tautai prieš akis sto
SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui ar laimėjusiems auto
DIRVOJE,
vėjo.
riams 300 dolerių ir 150 dolerių premijos bus įteikia
Apie
tą
seimą
nese

6907 Superior Avenue,
mos 1968 metų rudenį. Konkurso skelbėjas Dirvos
niai
(vasario
17
d.
Drau

Cleveland, Ohio 44103
laikraštis turi teisę premijuotąsias noveles be papil
go numeryje) katalikų
domo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru leidiniu
"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
veikėjas ir vienas to sei
ar novelių rinkinyje. Autoriai gali premijuotąsias
tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
mo dalyvių, Leonardas
lėkiuose, jų idealuose ir siekimuose”.
noveles spausdinti antruoju leidimu arba jų siuže
Šimutis šitaip trumpai
(Redakcinės Komisijos žodis).
tais rašyti dramas, poemas ar romanus.
paminėjo:
Leidinio kaina — 10 dol.
NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
"Seimą pradedant, dau
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
giau kaip pusdienis su
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.
atskirai sutartomis sąlygomis.
To visko akivaizdoje gaišta svarstant ir gin
katalikų vadai sausio 18 čijantis dėl maldos. Ka
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"DIALOGAS SU KRAŠTU”

O9)

BRONYS RAILA

KAS BŪTU DEMAGOGIJA?
Šalia pinigėlių klausimo, mano recenzijoje
apie J. Baltušio amerikinių įspūdžių knygą buvo
dar vienas sakinys, kuris užvirino sovietinio au
toriaus kraują tiek, kad jis ryžosi viešai protestuo
ti ir, kitaip sakant, pradėti dialogą su užsienio lie
tuviu fašistu, reakcinio lagerio žurnalistu ir aršiau
siu Tarybų Lietuvos priešu.
Savo recenzijoje tuomet pasisakiau, kad nesu
Tarybų Lietuvos priešas, nes ir norėdamas nega
lėčiau būti priešu valstybės, kurios dabar nėra lais
vų ir nepriklausomų valstybių tarpe. Įsakmiai pa
reiškiau pažodžiui, kad - ”... tuo tarpu nėra nepri
klausomos Lietuvos valstybės, o tik Sovietų Rusi
jos, Sąjunga vadinamos, karinių jėgų okupuota pro
vincija LTSR su silpna ir vis daugiau kolonizuoja
ma kalbine autonomija”.
Rodos, labai paprasta mintis ir nekažin koks
raizgytas sakinys, - bet jis man kaštavo pusvalan
dį redagavimo ir tris cigaretes. Tai yra politiškai
teisinis dabartinės Lietuvos padėties aptarimas, be
abejo, nepilnas ir išreikštas gal ne pačia geriausia
ir tiksliausia kalba. Kada nors ateityje, esant rei
kalui, mėginsiu savo pastangą patobulinti. Bet kas
ir kiek buvo pasakyta, dar kartą pergalvojęs, pa
laikau: negalėčiau nieko pakeisti, nieko nubraukti,
nebent papildyti.
Toks sovietinės Lietuvos aptarimas atitinka
tikrovę, ir su juo, esu tikras, sutiks mažiausiai
keturi penktadaliai tarybinių lietuvių.

Pusprotis yra komplimentas...
Bet draugas Baltušis nesutinka.
Jis protestuoja beveik sujaudintas, kone pate
tiškai. Jis savo laiške Bimbos ”Laisvei" pateikia
keletą nesugriaunamų faktų mano klaidai ar melui
atremti (kuriuos vėliau aš dar bandysiu trupučiuką
griauti, ne visai patikėti). Ir tuomet jis prašo vieš
paties (aišku, mažąja raide) man atleidimo, nes aš
nežinąs, ką darąs, - ... jei šaukiu, kad Lietuvoje
dabar okupacija.
Ak, taip nesmagu prieštarauti: bet man rodos,
kad žinau, ką darau. Tokią prielaidą man padova
noja ir Baltušis, pasakydamas antrą gražiausią sa
vo rašinyje komplimentą, jog - "Bronys Raila ne
koks pusprotis, jis mato tikrovę".
Taigi, deja, matau, ir ne aš vienas, bet be
veik trys milijonai lietuvių. Ir į tą pilną ar visą
protą baisiai nesisiekiu, nes pasaulio reikalai da
bar tokie sudėtingi ir painūs, kad viską visu protu
supranta ir išmano tik genijai arba gausėjantys
mūsų spaudos fantastiškai genialūs grafomanai.
Gadynėje, kada dažnai jokių proto ženklų nebematy
ti, manęs nė kiek nepažemintų tik puspročiu pava
dinimas. Priešingai, - turėti nors pusę proto šiais
laikais jau būtų šis tas, visai užtenkamai, net gana
daug, jei ne per daug.
Ir kai vi stiek aš pakartotinai šaukiu, kad Lie
tuva Sovietų Rusijos okupuota, tai Baltušiu! ir pa
aiškėja mano "žullkiškumas". Jis rašo: -... "lieka
viena išvada: demagogas ponas Raila, tikras dema
gogas!" Ir dar prideda, kad ši mano demagogija ne
atsitiktinė, bet paskutinė beviltiška priemonė, "ku
rios dar gali griebtis pono Railos padėties žmo
nės".
Ot, čia ir imu nebesuprasti sovietinės minties
gijų ir jaučiu, kad kažin ar mes dar susikalbam.
Greičiausia, mums tie patys žodžiai nebe tą patį
reiškia.
Pasenusi vakariečių kalba
Kas yra demagogija, kas yra demagogas?
Tą žodį daugelis išmokom suprasti taip, ką
jis reiškė senovės ir vėlesniais laikais ir ką gali
ma patikrinti kiekviename stambesniame žodyne.
Jis susideda iš dviejų graikiškų šaknų: demos "žmonės", "liaudis", ir gogos - "vadas", vairuoto
jas... Taigi, demagogas maždaug buvo žmonių, ar
liaudies vadas, kuris juos savo pusėn patraukdavo
ypač gera iškalba ir pataikavimais.
Vėlesniais laikais to žodžio reikšmė ėmė blo
gėti. Anglų Websterio žodynas, pvz., nurodo, kad
demagogas tai toks beprincipinis oratorius, kuris
daro miniai įtakos, pataikaudamas jos prietarams,
išnaudojantis jos ignorantiškumą savo egoistiniams
tikslams pasiekti ir tt. Panašiai demagogą aptaria
ir prancūzų Larousse žodynas, - kaip liaudies va
dą, kuris dedasi jos interesų rėmėju, siekdamas
įgyti jos palankumo. O demagogija tai yra politika,
kuri pataikauja miniai, arba toks politinis stovis,
kur valdžia patenka į minios rankas ir kontrolę.
Mes, lietuviai, demagogo ir demagogijos są
vokas taip pat suprasdavom, kaip ir kitos Vakarų
tautos. Ir jei mano kalbinis jausmas galutinai ne
išdilo, tai lietuviai, rodos, į demagogą net dar rūs
čiau žiūrėdavo. Jei jis ir tiesą sako, tai vis per
tempdamas ir išnaudodamas egoistiniams ar siau
riems savo partijos interesams, o dažniausiai tai

jis tik kursto, aitrina, kiršina, nešvariai tepa savo
varžovus, gi ne kartą paprastų paprasčiausiai ne
rausdamas meluoja.
Nauja giesmė sovietiniame žodyne

Labai klystume galvodami, kad taip demagogi
ją supranta sovietinis žmogus ir šimtaprocentinis
sovietinis lietuvis. Bolševizmas jam sukūrė žodyną,
kur tie patys senieji žodžiai reiškia visai ne tą pa
tį. Laisvė, nepriklausomybė, demokratija, tiesa,
menas, taika, išlaisvinimas, masių gerovė, gyveni
mo džiaugsmas ir šimtai panašių sąvokų ten dabar
reiškia visai ką kitą.
Tad dėl visa ko turėjau dirstelėti ir į trečią "Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodyną", 1954 m. iš
leistą sovietinės leidyklos Vilniuje. Tas žodynas
kai kurių užsienyje kartais pavadinamas "Balčiko
nio žodynu", kas yra grubi netiesa ir to stambaus
lietuvių kalbininko gero vardo žeminimas. Be abe
jo, prof. J. Balčikonis padėjo savo žiniomis ir pa
tyrimu tą žodyną sudaryti, bet nėra abejonės, kad
ne jis lemiamai redagavo ir daugelio žodžių reikš
mes surašė.
Žodyną redagavo septynių kalbininkų redakci
nė kolegija, atsakinguoju redaktoriumi buvo paskir
tas J. Kruopas, ir kolegijoje darbavosi "vyresnis
brolis" iš Leningrado, prof. B.A. Larinas, vienas
iš Rusijos lituanistų, atsiųstas Lietuvon mūsų atsi
likusiai kalbai susovietinti ir mus naujų reikšmių
pamokyti.
Iš to "dabartinės lietuvių kalbos žodyno" (125
ps) mes ir sužinom, ką dabar sovietinėje kalboje
reiškia demagogija.
Ji yra - "būdas politiškai atsilikusioms liau
dies masėms apgaudinėti visokiais melagingais
pažadais; pagrindinis buržuazinių, fašistinių par
tijų metodas" (I).
Tai šitaip didysis brolis ir mūsų kalbos žody
ne "užtraukė naują giesmę". Aišku, ta prasme de
magogiją turi vartoti ir mažasis brolis...

kų srovės — Tarybų Pil ro pabėgėlių stovyklas.
domąjį Komitetą, įkurti Jo apipasakojimus apra
jį Washingtone, kur šė dienraščiai.
dirbtų Lietuvos nepri
Birželio mėnesį ame
klausomybę liečiančiais rikiečiai lietuviai paskel
klausimais.
bė rinkimą parašų pro
Pinigų tam tikslui testui prieš vokiečių
abiejų srovių fondai tu žiaurumus su žmonėmis
rėjo pakankamai.
Lietuvoje. Kitas lygiai
Gegužės 3 d., dar pil svarbus klausimas iš
nai nesusitvarkęs bend kilo: Lenkai agentai pra
ras komitetas sukvietė dėjo vilioti lietuvius sto
į Washingtoną 16 veikė ti į "Polską armiją", lie
jų delegaciją, kuriai va tuviai visomis pusėmis
dovavo inž. Norus ir tą paneigė ir agentų pa
kun. J. Žilius, ir įtei stangas užbaigė.
kė prezidentui \Vilsonui
Liepos 10 d. socialis
prašymą remti ir palai tų spaudoje pasirodė
kyti atstatytą nepriklau agitacija prieš nepriklau
somą Lietuvos valsty somybę-ir raginimai dė
bę. Amerikiečių spau tis į federaciją su kito
da tą plačiai paminėjo. mis Rusijoje buvusiomis
Birželio 12 d. iš Euro tautomis.
pos grįžo Dr. Jonas Šliu
Rugp. 14 pranešta apie
pas, Centralinio Komi
Liaudis nesuviliojama okupacijom
teto atstovas, dalyvavęs išvykstančius į Europą
Stockholmo konferencijo katalikų atstovus adv.
Bet ir sovietiškos demagogijos prasmės pa je, po kurios jis plačiai Mastauską, kun. J. Dosiklausius, juo toliau, tuo man dar labiau neaiškes apvažinėjo Rusijoje pasi- bužį ir K. Pakštą pasi
nis Baltušio galvojimas.
su vien
matydamas su lietuviais tarimams
Lietuvos liaudies masių aš gi neapgaudinėju. veikėjais ir pamatęs ka minčiais.
Neturiu tam sąlygų, nei priemonių. Mano žodžiams
neleidžiama ligi jų nuskristi. Išeivijos lietuvių liau
dies masių, nors ir "atsilikusių", taip pat negalė
NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
čiau prigauti, nes nieko naujo nepasakiau, ko jos
pačios nežinotų ir panašiai negalvotų.
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
Mano teigimas apie Lietuvos okupaciją nėra
A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............ $12.00
joks "melagingas pažadas". Tuo gi nieko niekam ne
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
prižadama ir neviliojama. Priešingai - pasakomas
VALSTYBININKAS ...................................... $2.00
nieko gero nežadantis, nelinksmas, gana liūdnai O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ............ $4.00
nuteikiantis konstatavimas. Tokiais žodžiais nie
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE
$3.00
kas liaudies nevilioja.
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................ $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
Antra vertus, demagogija Vakaruose nėra bur
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00
žuazinių ar "fašistinių" partijų pagrindinis meto
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
das. Jei tik demagogija būtų jų veiklos pagrindinis
Lietuviškų dainų rinkinys ........................ $2.00
metodas, tai jokia stambesnė buržuazinė partija
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ
$2 50
demokratinėje santvarkoje ilgai neišsilaikytų. Tie
Pr.
Aiženas
—
MARTYNAS
JANKUS
....................
$4.00
sa, prie savo pagrindinių uždavinių ir metodų jos
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
$7 00
kartais naudoja demagogiją, kaip pagalbinę prie
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
monę per rinkimus ir pan. Bet daug lengviau būtų
REPRODUKCIJOS
įrodomas komunistinių partijų demagogiškumas Ru
(angliškų jvadu ir parašais) .....
$6.00
sijoje ir kituose kraštuose.
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —

Proletariniai ir sovietiniai buržujai?

Pagaliau, trečia, - aš nepriklausau jokiai nei
buržuazinei, nei fašistinei partijai.
Kaip jau nekartą minėjau ir ką kiekvienas ma
no pažįstamas gali lengvai patikrinti, pagal savo
socialinę padėtį Amerikoje aš net nepriklausau bur
žuazijai. Laimei ar nelaimei, visai aiškiai pri
klausau garbingai proletariato klasei, kuriai pa
gal marksistų pranašavimą kaip tik priklauso
ateitis.
Negi namelio, sklypelio, darželio, poros auto
mobiliukų ir pyrago riekei pagruzdinti aparatėlio
savininkai Sovietijoje jau būtų laikomi stambiais
buržujais? Bet ką tada daryti, pvz., su mano buv.
draugu A. Venclova ir daugybe kitų kompartijos
draugų, kurie irgi nesispiaudo į privatinę praban
gą, namukus, net automobilius ir vilas vasarvie
tėse? Juk čia irgi ta pati nenykstanti buržuazinių
palinkimų erkė!
Žodžiu, kaip nesuksi, pagal buržuazinįar sovie
tinį žodyną, Baltušis kalba miglotai, lyg ir grynus
niekus. Mano esamai padėčiai nereikia jokios "pas
kutinės beviltiškos priemonės". Ji ryškesnė irtragikomiškesnė tuose, kurie Lietuvos okupaciją mėgi
na vaizduoti Lietuvos nepriklausomybe...

Dar viena rezoliucija
skelbė, kad Lietuvos
žmonių dauguma darbo
(Atkelta iš 3 psl.)
vių vardu pareikšta JAV žmonės, tokiu būdu iš
į taikos konferenciją Lie- Prezidentui visiška Ame • prigimties demokratai.
tuvos atstovus. Toliau rikos lietuvių parama
Lietuvos respublika to
kitoje, Amerikos lietu- kare prieš Vokietiją.
dėl privalo būti remia

VISUOTINAS LIETUVIU SEIMAS...

Lygybė...

ma demokratiniu pa
grindu, užtikrinanti vi
sas laisvo piliečio tei
ses.
Gal svarbiausia rezo
liucija buvo: Įsteigti abieių — tautinės ir katali-

PADAVIMAI ...........................................
«2 50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA
$4 00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ..............................
$6 00
Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg __
INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN .........
$7.00
P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais
$3.00
kietais viršeliais
$3.75
J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES .......... ........................................... $2.00
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
knygų.
Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
pašto išlaidoms.
Rašykite:
DIRVA,
690 / Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

R
Tel. HYacInth 7-4«77

ibio
V/fyŽEl/S

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir
į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN STREET — RIDGEwood,

n. y.

11237
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Įspūdinga lietuvių
paroda Baltimorėje

TAI BUVO DAR TAIP NESENIAI... Margutiečiai radijo programos metu studijoje. Iš kairės: adv.
A. Lapinskas, K. Deveikis, VI. Vijeikis, L. Vanagaitienė ir adv. A. Olis.

MARGUČIUI 40 METŲ
”Kaip Lietuvoje margu
tis Velykų šventėje puošia
Velykų stalą savo margu
mynais, taip dabar "Mar
gutis” puoš Tavo buveinę ir
kartas nuo karto primins
Tau kas tu esi ir kuo turi
būti” — šiais žodžiais An
tanas Vanagaitis kreipėsi į
Amerikos lietuvius, išleis
damas pirmąjį Margučio
žurnalo numerį, 42,000 ti
ražu ! Tai buvo 1928 m. ba
landžio 1 d., t. y. prieš 40
metų. Vėliau, už 4 metų
(1932 m. kovo 11), Margu
tis pradėjo kasdienines ra
dijo transliacijas iš WHFC.
Tai buvo A. Vanagaičio ir
J. Bačiūno svajonių ir ilgų
svarstymų galutinis įgy
vendinimas. Nesileidžiant į
plačią istoriją, būtina pa
brėžti, kad Margutis yra at
likęs milžinišką vaidmenį.
Jo veikla nesiribojo žurnalo
leidimu ir radijo programų
transliacija. Ne kas kitas, o
Margutis išvedė Chicagos
lietuvius į didžiausias mies
to sales. Didieji Margučio
parengimai Chicagos vidurmiestyje sutraukdavo iki
5000 žmonių!
Po A. Vanagaičio mirties,
Margučio pastogę žiauriai
užgulė negailestingų mir
čių banga. Daugiausiai stai
giomis mirtimis amžinybėn
keliavo vienas po kito, veik
lūs ir iškilę lietuviai kultū
rininkai, Margučio štabo
bendradarbiai. Mirė Anta
nas Olis, Kazys Deveikis,
dr. Bronius Dirmeikis. Pa
galiau, grįždami iš radijo
stoties, auto katastrofoje
žuvo Lilija Vanagaitienė ir
Algimantas Mackus. Mirė
"žinių žinovas” Pranas Gu
das. Ne gana to, praeitais
metais sunkiai susirgo Hen
rikas žemelis, kuris iki šiol
dar nėra galutinai sustip
rėjęs. Prie nesėkmių pridėtina dar ir tai, kad WHFC
radijo stotis perėjo į juodo
sios rasės rankas, o Margu
čiui teko ieškoti kitos sto
ties, persikeliant net du
kartus. Dabar Margutis vei
kia 5 kartus savaitėje iš
WXRT stoties, FM bango
mis.
Po didesnių ar mažesnių
audrų, taip jau Dievulio pa
tvarkyta, visuomet ateina
ir saulėtas laikas, šviesėja
ir Margučio gyvenimas. Su
kviestoje spaudos konferen
cijoje, dabartinis Margučio
vedėjas Petras Petrutis in
formavo apie ateities veik
lą ir planus. Konferencija
įvyko Margučio patikėtinių
tarybos pirmininko, dabar
kandidatuojančio į Chica
gos Sanitary District pati
kėtinius, Valdo Adamkavičiaus bute. (Sėkmės pasek
ti A. Olio karjeros keliu!).
Iš P. Petručio ir V. Adamkavičiaus informacijų iš
ryškėjo, jog Margutis yra
jau nugalėjęs daugumą sun-
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kūmų. Dabar planuoja plės
tis ir tobulinti savo progra
mas. Numatoma įsirengti
savo transliavimo studiją
ir, jei sąlygos leis, įsigyti
nuosavas patalpas.
šiuo metu pastoviai pro
gramas praveda Petras Pet
rutis ir Eglė Vilutienė. Su
pagalba prisideda Leonas
Narbutis ir Romas Sakadolskis, o ateityje žada vėl
aktyviai įsijungti žurn. Vy
tautas Kasniūnas. Raštinę
administruoja Matas Nau
jokas.
Dabartinis ir svarbiau
sias Margučio rūpestis yra
iškilmingai atšvęsti 40 me
tų sukaktį, šiam tikslui su
darytieji planai yra sėk
mingai vykdomi. Pirmas iš
jų yra sukaktuvinio banke
to rengimas. Tą pačią dieną
Margutis rengia jaunųjų
dainininkų pramoginės dai
nos konkursą. Banketo me
tu konkurso laimėtojai iš
pildys programą. Pageidau
ja, kad jaunieji pramoginio
žanro dainininkai-ės registruotųsi dalyvauti konkur
se, adresu: Margutis, 6755
So. Western Avė.
Prieš pat Tautinių šokių
šventę, liepos 4 d., Bučo so
dyboje Margutis rengia di
delę gegužinę su programa.
S v a rbiausioji sukakties
programa rengiama rudenį,
spalio 13. Tą dieną numato
mas plataus masto koncer
tas . Koncertas būdingas
tuo, kadangi įvyks taip va
dinamoje stebuklingoje sa
lėje. Minima salė ilgam bu
vo uždaryta ir ėjo ginčas
dėl jos nugriovimo. Įdėjus
daug kapitalo, ji buvo atre
montuota ir dabar vėl nau
dojama koncertams. Salė
yra liuksusiniai išpuošta.

Akustikos atžvilgiu vadina
ma "stebuklinga”, nes yra
bene vienintelė tokia pasau
lyje. Tai Chicagos Audito
rium salė, kurioje, pasak
neužmirštamo Enrico Caruso, tenoras gali dainuoti ba
ritono balsu. Salė talpina
daugiau 4000 žmonių. Spa
lio 13 įvyksiančiam koncer
tui jau rengiamasi, tačiau
dar neskelbiama programa
bei programos dalyviai. Te
galima pasakyti, kad tai bus
nepaprastai iškili muzikos
ir meno šventė Chicagoje.
Margutis yra ramstis vi
sų organizacijų Chicagoje.
Rūpestingai jis prisideda
prie didžiųjų švenčių, minė
jimų ir pramogų ruošimo.
Už tai publika su pamėgimu
lanko jo ruošiamas šventes
bei kitus parengimus.
HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE
1ST CLASS SKIULED
GEAR & SPL1NE GR1NDERS
AIRCRAFT & TOOL ROOM
MACH1NISTS
Day & Night Shift
100% company paid pension, paid
vacation, paid holidays, Blue Cross,
life insurance & siek & accident
insurance. Steady work, plūs overtime.
GEARCRAFT, 1NC.
23349 Dequindre Avė.
Hazel Park, Mich.
313 — 564-5923
(40-46)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN
TOOLMAKERS
Mušt have Job shop experience on
Tools, Gauges & Fixtures. Day work.
Steady work for qualified men.
ENMARK TOOL CO.
14835 Stephens Drive
East Detroit, Mich.
313 — PR 6-2721
(42-48)

CITY ENCINEER—Experience in design and supervision of construction of water, sewer and street projects reųuired. Michigan registrątion or capable of becoming registered. Liberal fringe benefits, salary 310,000. Apply to City Manager, 29 North Main St., Three Rivers, Michigan.
(46-48)

šių metų Vasario 16sios minėjimo išskirti
numui pabrėžti Baltimorės lietuviai surengė
platesnės apimties lie
tuviškos kultūros paro
dą.
Šitokį sukaktuvinį atžymėjimą sumanė vieti
nis liet, studentų būre
lis, pirmininkaujamas
Jūratės Auštraitės, nuo
širdžiai remiamas tėvų
ir talkinamas vieno kito
pašaliečio.
Parodoje buvo atsto
vaujama senoji Lietuva,
nepriklausomybės lai
kotarpis ir išeivijos kū
rybinės pastangos. Ne
trūko ir iš pavergtos tė vynės atsiųstų rankdar
bių ir tenykštės pramo
nės pagamintų tautodai
lės dirbinių.
Visa erdvi Baltimorės
Liet. Tautinių Namų ant
rojo aukšto salė nepajė
gė sutalpinti įvairių įvai
riausių rūšių dailės da
lykų gausybės. Nuo sienų
stalų, pakilumų ir stovų
jie iškalbingai liudijo
apie tautos sugebėjimus,
kantrų susikaupimą ir
praeities
gaivinamus
dvasinius išteklius.
Įmantrūs staltiesių, lo
vatiesių ir rankšluosčių
raštai, šilkinių juostų
blizgesys, pagalvėlių
puošnumas, takelių ir ki
limėlių spalvų ir siūlų
derniai žavėjo lankytojo
akį.
Retai dabar namai,
ypač naujųjų ateivių, kur
nebūtų šitokių dalykų. Ta
čiau, kai jų tokia dau
gybė vienoje vietoje, ne
vieną ne tik kitatautį, bet
ir saviškį stebino. Tai
šen tai ten galėjai nu
girsti prasitariant: ''Ši
tokios parodos Balti
morėje dar nesame ma
tę”.
Po paviršutinės apžiū
ros kiekvienas ilgiau už
truko prie daiktų, kurie
jam buvo arčiau širdies.
Moterys gilinosi į mez
ginius ir audinius, spė
liojo, kiek kur nyčių pa
naudota, kokiais siūlais
apmesta ir atausta. Ki
tos gėrėjosi gintaro pa
puošalais, ypač karo
liais, kurie lyg di*
džiuliai medaus lašai,
gelsvomis ir tamsesnė
mis srovėmis liete lie
josi ant lininių ir spal
votų audinių margumy
no. Labai visus domino
vienas didelis, sveriąs
daugiau svaro, neapdirb

to gintaro gabalas su
viršuje jo pritaisyta Vil
niaus pilimi. Ties šiuo
radiniu tarpais vyko be
veik mokslinio pobūdžio
pašnekesiai apie ginta
ro atsiradimą, jo chemi
nę sudėtį, jo apdirbimą
ir kainas.
Ant stalų atitinkamais
protarpiais kryžiai, kop
lytstulpiai, medinės stovylėlės, kalbančios į žiū
rovą liet, pasakų ir pa
davimų temomis. Neuž
miršti ir velykiniai mar
gučiai. Tam reikalui pri
taikytame
mediniame
rėme jie mirguliavo spal
vų ir marginio įvairumu;
nežinodamas,
galėjai
juos palaikyti pramonės
gaminiu.
Sienos bylojo sava kal
ba. Čia šalia nepapras
tai išdailintų sieninių
kryžių ir madonų savo
tapybos darbus rodė šių
laikų dvasios reiškėjai,
Baltimorės liet, meninin kai A. Grintalis, K. Mikolaitis, E. Benderienė
ir kt. Iš vieno paveiks
lo veržėsi pilko metalo
grėsmingos raketos. Ki
tame — iš niūriai debe
suoto dugno ritosi ugni
nis mėnulio kamuolys.
Įprastinė, tikrovinė, ta
pyba maišėsi su naujovine.
Nei vienas lankytojas
nepraėjo nestabtelėjęs
ties senoviška medine
Lietuvos ūkininko gyve
nama troba (J. Kairio
darbas). Aplink ją žalia
pievelė, aptverta tvore
lė. Čia pat šulinys su

Baltimorės lietuvių studentų
būrelio pirmininkė Jūratė Aušt raitė atidarant parodą.

svirtimi ir mediniu ki
biru. Tolėliau, už sody
bos, vėjinis malūnas,
medinė senoviška žag
rė (arklas), mintuvai li
nams minti ir geroka sau
ja dar su galvutėmis li
nų. Per dvi parodos die
nas linai buvo beveik vi
siškai "iškulti”. Viena
kita moteris, ypač seno
sios ateivijos, skabėsi
linų galvutes, nešiojosi
apsigniaužusios,
kad,
parsinešę namo, galėtų
pasėti savo darželyje.
Praeities prisimini
mus vyresniesiems ypač
žadino turtingas namų
apyvokos daiktų rinki
nys. Kilnodamos medinę
kultuvę žlugtui skalbti,
moterys juokavo, pamė
gino ir kočėlus skalbi
niams kočioti. Domėjosi
lengvučiais mediniais
(Nukelta į 6 psl.)

Lietuviškos seklyčios dalis Baltimorėj suruoštoj lietuvių paro
doj.

B.

Masiulis
B. Masiulis, prieš tris metus
miręs Beverly Shores, Ine. gar
bingas tautinės srovės veikėjas,
buv. Lietuvos teisingumo minist
ras ir tautininkų s-gos garbės
teismo pirm., ėjęs ir kitas aukš
tas pareigas Nepr. Lietuvos gy
venimo vadovybėje.

E LEGIJA

Miela pilelė... Užsimerkęs gyvą ją regiu:
Ranka paveikslą tapė talentinga.
Lankaus tenai minties žygiu —
Širdies opa ir ašara gailinga...
Žavioji! Buvom tavo įnamiai ir siela.
Žinau, brangioji, tu vaikų ilgies:
Visiems drauge taip buvo miela.
Dabar klajūnai esame išties...
Lakštute! Šią dienužę kur skraidai,
Kitkart tenai nokturną liejus ?
Virpėjo tavo arfa, dangiški aidai
Mane kerėjo, tildė žemę, klusdė vėjus...

Rudens esu jau gelstąs lapas,
Nukristi skirtas nuo šakos.
Vistiek kur bus bejausmiui kapas,
Norėtųs visdėlto gimtuos laukuos...
Margučio baliai visad būdavo šaunūs savo programa. Nuotraukoje vieno tokio baliaus, rengto prieška
riniai laikais Morrison viešbutyje Chicagoje svečiai ir programos išpildytojai.

1968 m. balandžio 22 d.
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Parodos lankytojai apžiūri A. Lažaičio, J. Kairio ir B. Buračio
drožinius.

ĮSPŪDINGA LIETUVIŲ

PARODA BALTIMOREJE
(Atkelta iš 5 psl.)
šaukštais, dar senųjų at
eivių atsigabentais ir lig
šiol baltutėliais išlaiky
tais. Buvo čia ir ranki
nės girnos grūdams mal
ti. Gaila, kad tik retas
tėvų susiprato pasinau
doti pedagogine proga
vaikams paaiškinti gir
nų paskirtį ir, kad, nuo
bodaus jų zurzimo ryt
mečio prieblandoje be
siklausant, anuomet yra
gimusios mūsų liūdnos,
ilgesingos dainos.
Šalia ūkio ir namų pa
dargų gulėjo puošnios
lazdos, didžiulės, metro
ilgumo, pypkės ir daug ki
tokių smulkesnių, kar
tais juokingų ir sąmojin
gų, dalykų.
Kad dėl vietos stokos
ir neplačiausiai tegalė
jęs išsiskleisti liet, laikraštijos vaizdas, tačiau
aiškiai, kaip ant delno,
jis rodė kovų dėl laisvės
ir savos kultūros skaus
mingą kelią.
Šalia senutės aptrupėjusios "Aušros" (su pa
čiu pirmutiniu jos nume
riu), tautos budintojo
"Varpo" ir vėlesnio "Tė
vynės Sargo" darniai
šliejosi ir pirmutiniai
išeivijos
laikraščiai:
"Unija", "Lietuviškasis
Balsas", "Vienybė Lie
tuvninkų" ir "Saulė".
Po I-jo pas. karo stam
biomis antraštėmis pra
nešami istoriniai vals
tybės įvykiai — nuo ne
priklausomybės
pra
džios ligi jos pabaigos:
"Lietuvos valdžia pri
pažinta" (1919 m.), "Lie
tuvoje raudonasis tero
ras" ir "Lietuva nete
ko nepriklausomybės"
(1940 m.)
Apstu laisvoje Lietu
voje ėjusių dienraščių
pavyzdžių: "Lietuva",
"Lietuvos Žinios", "Lie
tuvos Aidas", "XX Am
žius", "10 centų". Moks
lo, kultūros ir politikos
mėnesinius
atstovavo
"Vairas" (su jo pradi
ninku, 1914 m. Nr. 1),
"Kultūra", "Židinys".
Daug visokios paskir
ties savaitinių, tarp jų

spalvingais viršeliais
pasipuošę "Karys", "Tri
mitas", "Mūsų Vilnius",
"Naujoji Romuva". Daž
nam rinkinys būtų atro
dęs skurdus, jei čia ne
būtų pamatęs "Lietuvos
Ūkininko" ir "Ūkininko
Patarėjo".
Susidomėjimas įvaira
vo pagal amžių ir polin
kius. Vienas skaitinėjo
to laikmečio sporto ži
nias, kitas žiūrinėjo be
ne pamatys pažįstamo
žmogaus atvaizdą, tre
čiam buvo smalsu, ko
kiais klausimais tada ra
šyta. Dažnas norėjo at
rasti laikraštį, kuris at
eidavo pas jį į namus ar
ba reiškė jo pažiūras.
Prie spausdinių rinkinič ypač derinosi iš
kalbingas "Lietuvos Mo
kyklos" drožinys. Kai
vienai lietuviškai jau nebemokančiai čiagimei bu
vo paaiškinta to vaizdo
mintis, ji pasakė: "Kiek
viena tauta galėtų di
džiuotis tuo, kas šioje
statulėlėje išreikšta".
Čiagimiai ir ypač mū
sų prieauglis domėjosi
neprikl. Lietuvos pinigų
rinkiniu, įrėmintu tauti
nių spalvų lentelėje. Mo
netos nuo 1 cento ligi 10
litų su Vytauto Didž. ar
A. Smetonos atvaizdais.
Smalsesnis lankytojas
čia užtiko ir pirmutinės
Amerikos lietuvių nu
tartos vartoti tautine, vė
liavos (žalia-balta-raudona, su vytimi vidury)
atvaizdą.
Nemažas plotas, net
dviem pasieniais stalas,
teko Lietuvos pašto ženk lams. Jų čia buvo pilnas
rinkinys — nuo pradinių
paprastučių, vėliau jau
puošnesnių, įvairios pa
skirties ir išvaizdos, li
gi pačių paskutiniųjų lai
dų. Tvarkingai išdėlioti
ženklai buvo gera isto
rijos pamoka mažiau su
Lietuva
’ susipažinusiems. Čia daugiausia
stoviniavo vyrai, vieni
kitiems aiškindami vi
sokias mėgėjų - rinkė
jų gudrybes ir didelę kai
kurių, jau išretėjusių

PLANINGAS TAUPYMAS

ženklų vertę.
Ant vienos sienos lan
kytojai užtiko gražiai įrė
mintas kelias lošiamųjų
kortų kalades. Įsižiūrė
ję, pastebėjo, kad tūzai
pagražinti tautodailės
puošmenimis ir Lietu
vos pilių vaizdeliais.
Kortų karaliuose atpaži
no Lietuvos valdovus,
kunigaikščius, o aukštukai vaizdavo kunigaikš
tienes ir nuometuotas rū
mų didikes.
Šio skyriaus sienas
puošė Br. Buračo keli
dideli aliejiniai paveiks
lai. Vienas jų vaizdavo
dailininko sodybą, Šiau
lėnų valsčiuje jo paties
pasistatytą. Sodo žalu
mos apsupti raudoni tro
besių stogai, šermukš
niais apsodintas kelias į
kiemą. Akivaizdus ne
prikl. Lietuvos ūkininko
atkutimas. "Graži buvo
ta Lietuva", linguodama
galva, lietuviškai jau sun
kiai bešnekanti, pratarė
tautietė, o šalia jos kita
tautis vyras nuolankiai
šypsojos.
Šičia buvo
nors maža atsvara prieš
mūsiškių vis tebevaro
mą "bakužių, klumpių ir
vyžų" garsinimą.
Ant kitos sienos kabo
jo mediniai A. Lažaičio
kito baltimoriečio dro
žinėtojo, paveikslai.
Bene didžiausia vi
siems naujove buvo Lie
tuvos kaimo svečių kam
barys — seklyčia, nuo
gretimo laikraštijos sky
riaus atitverta vienos
spalvos, bet įvairių raš
tų staltiesėmis ir lova
tiesėmis.
Nustebusio
svečio
žvilgsnis glamonėjo bal
tą, kaip pusnis lovą, pri
klotą pūkinių patalų, su
dviem didžiulėm pagal
vėm ir viena maža vir
šuje. Ir stalas ir lova
apdengta rankų darbo už
dangalais. Tikra reteny
be daug kam buvo bliz
gąs lininis rankšluostis,
įvertas į medinę, tauti
niais piaustiniais pagra
žintą rankšluostinę ("abrūsinyčią"). Lankytojus
ypač stebino gale lovos
pastatyta kraitinė skry
nia besipuikuojanti mė
lyname dugne išdažyto
mis stilizuotomis gėlė
mis. Ne vienas tautietis
teiravosi, kas šį liau
dies palikimą galėjo ligi
šiam laikui išsaugoti, jei
ir būtų prieš keliasde
šimt metų iš Lietuvos at
sigabenęs. Čia jau paro
dos rengėjų paslaptis.
Mįslė buvo ir rankų dar
bo žemos kėdutės su tau
tine apdaila. Jos traukte
traukė nors trumpam pri
sėsti.
Ant langų karojo megz
tinės užuolaidos, už ku
rių reto nėrinio skais
čiai žiburiavo raudonų
pelergonijų žiedai. Pa
šaliais ir prie langų di
deli puodai gyvų mirtų.
Jų smalkių lapelių sod
rus žalumas puikiai tiko

prie svetainės sienų žals voš spalvos ir lietuviškų
audinių rašto rimties ir
nuosaikumo.
Nuo vienos sienos iš
puošnių sunkių rėmų
žvelgė (Br. Buračo dar
bo) Aušros Vartų liūd
nas Dievo Motinos vei
das, o ant kitos šv. Ka
zimiero paveikslas. Sek
lyčia dvelkė kukliu gro
žiu, ramybe ir nepapras
tu jaukumu. Kai, pasi
baigus parodai, atėjo lai
kas viską išardyti, skir
tis su šiuo kampeliu bu
vo labai gaila. "Taip ge
ra čia būti! O kad taip
būtų galima visam laikui
viską čia išlaikyti nepa
liestą" — šnekėjo sek
lyčios sumanytoja G.
Auštrienė.
Lietuvių sodiečių sve
čių kambarys visuomet
yra buvęs ne tik svečiui
prieglobstis ir poilsiui
vieta, bet svarbiausia
reiškė lietuvišką vaišin
gumą. Tad ir šioje, tik
parodai atkurtoje, sekly,
čioje, retesni svečiai, ki
tataučiai, pav. miesto
galva D’Alessandro, kon
gresui. Edw. Garmatz,
keli televizijos ir angį,
laikraščių atstovai, bu
vo vaišinami savo gamy
bos skanėstais: žagarėliais, spurgomis, baltu
sūriu ir medumi perte
kusiu, tirštu krupniku.
Šis gėrimas Baltimorėje lietuvių draugų-amerikiečių tarpe jau seniai
pagarsėjęs
"virytos"
vardu.
Lietuviško stalo patie
kalai dažnai būna stip
resnė patrauka kitatau
čiams, negu mūsų kultū
rinės srities dalykai.
Nors seklyčioje vaišių
buvo parūpinta nemažai,
bet netrukus visos atsar.
gos pasibaigė. Mat, pir
mąjį parodos vakarą že
mai, didžiojoj salėj, Bal
timorės Liet. Draugijų
Tarybos suruoštame po
kylyje dėl užgriuvusios
žmonių gausybės ir ren
gėjų neapdairumo daug
atsilankiusių liko men
kai arba ir visai nepa
vaišinti, nors buvo už

simokėję. Apvilti apa
čioje, stengėsi bent kiek
atsigriebti parodos ska
nėstais.
Protarpiais atrodė,
lyg seklyčioje būtų tik
ros kaimo vestuvės ar
krikštynos. Lankėsi iš
tisos šeimos, tarp jų ir
lietuviškai nešnekančių.
Nepakalbinus, negalėjai
žinoti, ar jie tikri kita
taučiai ar tik nutolę tau
tiečiai. Tik nuolat girdė
jai sakant: "Ponchki are
real good".
. Ši paroda nors trum
pam laikui atvėrė liet,
kultūros kraičio skry
nią, iš kurios tautietis
galėjo pasisemti dvasi
nės stiprybės, o kitatau
tis bent prabėgomis su
sipažinti su mūsų kūry
biškumu.
Baltimorės liet, stu
dentija savuoju įnašu ne
tik praplėtė šių metų Va
sario 16-sios sukaktuvi
nes iškilmes, bet lemia
mai nusvėrė jų pasiseki
mą.
St.M.
PATARIMAI DĖL

INDĖLIU
C

Marshal Savings and
Loan Assn. 1965 m. bal.
5 d. subankrutavo tik dėl
to, kad gal jos vadovai
buvo neatsargūs ir ne
mokėjo tvarkytis, kas ir

privedė prie bendrovės
likvidavimo. Tais me
tais Federalinė apsau
gos b-vė garantavo su
bankrutavusiai b-vei su
mokėti $10,000 kiekvie
nam depozitoriui. Viena
šeima turėjo tris knyge
les, turint viso $24,000
taupmenų. Depozitoriai
reikalavo, kad Federali
nė apsaugos b-vė išmo-kėtų jiems visas san
taupas — $24,000. Bet
Fed. apsaugos B-vė at
sisakė. Tada depozito
riai užvedė Chicagos
teisme bylą ir ją laimė
jo.
Federalinis teismas
1968 m. kovo 25 d. atme
tė žemesnio teismo
sprendimą, motyvuoda
mas, kad "jeigu viena
šeima turi tris sąskai
tas, vieną vyro ir žmo
nos, antrą žmonos ir duk
ters ir žmonos, trečią
vyro ir sūnaus, tai teismas tvirtina, kad tai ne
buvo trys sąskaitos, bet
viena šeimos sąskaita".
Šis teismas pripažino,
kad Federalinė apsaugos
b-vė turi išmokėti tiktai
$10,000. Taigi ta šeima
prarado $14,000.
Apsaugos b-vė visada
paaiškina kiekvienam de
pozitoriui, kai jis ati
daro sąskaitą, kad ji ga
rantuoja vieną sąskaitą
šeimai. Norėdamas ati
daryti daugiau negu vie
ną sąskaitą, jei Taupo
moji b-vė bankrutuotų,
išmokėtų tik už vieną
sąskaitą $15,000.
Turiu pažymėti, kad
lietuvių taup. b-vės buvo
ir yra finansiškai stip
rios ir nė viena iki šiol
nebuvo blogame finansi
niam stovyje.
Turime žinoti,kad per
paskutinius 6 metus ke
lios svetimtaučių b-vės
subankrutavo. Ne dėl eko
nomiškų sąlygų, bet dėl
jų viršininkų nesugebėji
mo tvarkytis, ir keli iš
jų buvo net kriminališkai
apkaltinti.
Išvadoj noriu pasakyti,
kad mes turėtume labiau
pasitikėti lietuviškom
taupymo b-vėms ir dėti
tenai savo depozitus.

Adv. Charles P. Kai

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vieny mėty taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
and

Loan Association of Ghk:ago

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 • TELEPHONE 847-7747

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

_L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Adv. Antano Olio mir
ties sukakčiai paminėti aka
demija, turėjusi įvykti š.
m. balandžio 27 d. Clevelande, atidėta kitai datai.

* A LT Clevelando Sky
riaus Valdyba balandžio
18 d. pasiskirstė parei
gomis, skyriaus pirmi
ninku išrenkant inž. R.
Kudukį. Kiti nariai pa
siskirstė
pareigomis
sekančiai:
K. Žiedonis, Sankalaitė ir Minkūnas — vice
pirmininkai, V. P alūnas
— iždininkas, J. Bublie
nė — sekretorė, Ant.
Jonaitis — parengimų
vadovas, P. Razgaitis ir
A. Pautienius — iždo
sekretoriai.

♦ DAIL. A. RŪKŠTELES viešnagė Clevelande įvyks gegužės 5-12
dienomis
Čiurlionio
Ansamblio
namuose.
Antanas Rakštelė į Clevelandą atveža keliasde
šimt tapybos kūrinių.
Parodą globoja LB I
Apylinkės valdyba. Apie
parodos atidarymo ir lan
kymo valandas bus pra
nešta vėliau.

Clevelandietis Pranas Neimanas, lankantis Balzeko mu
ziejuje Chicagoje.
Pr. Neimanas padovanojo mu
ziejui savo gamybos kankles ir
sutiko talkininkauti sudarant nuo
traukų ir knygų rinkinį apie Lie
tuvą. Nuotraukos ir knygos ka
taloguojamos ir saugomos mu
ziejuje ateities kartoms. .

MIRĖ
♦ MARIJA GALKAUSK1ENE, gyv. 6733 Bayliss Avė., palaidota ba
landžio 20 d. Kalvarijos
kapinėse.
♦ JUOZAS P. MELAUCKAS (Miller), gyv.
367 E. 408 St., palaido
tas balandžio 20 d.
• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

ORKESTRAS
”S a i n t s”. Visokiom
progom muzika, polkos,
valsai, lietuviški kūri
niai vestuvėms, baliams
ir t.t. Prieinamos kai
nos.
Daniel Gendrich
tel. 442-8816
(45-50)
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1968 m. balandžio 22 d.

VISUOTINIO SALFASS SUVAŽIAVIMO

REZOLIUCIJOS IR PAREIŠKIMAS

H LITU UOS KIMPELIS
_

Šiaurinės Amerikos
Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Sąjungos
Visuotinis Suvažiavimas,
susirinkęs Clevelande
1968 m. balandžio mėn.
6 d. apsvarstyti gyvybi
nių Š. Amerikos lietu
vių sporto reikalų, nuta
rė:
1. ŠALFASS-gos su
važiavimas su apgailes
tavimu konstatuoja įvy
kusį dalies narių atski
limą ir bandymą įsteig
ti "Amerikos Lietuvių
Sporto Federaciją". Su
važiavimas spręsdamas
iš "Amerikos Lietuvių
Sportp Federacijos" at
sišaukimo minčių neran
da jokių esminių skirtu
mų tarp ŠALFASS-gos
ir Amerikos Lietuvių
Sporto Federacijos tiks
lų ir linijos.
2. Suvažiavimas dar
kartą pabrėžia ŠALFAS
S-gos Centro Valdybos
viešą pareiškimą, pa
skelbtą 1967 m. birže
lio 4 d., nepritariantį
1967 m. krepšininkų iš
vykai į pavergtą Lietu
vą. ši išvyka įvyko be
ŠALFASS-gos sutikimo
ir už jos ribų.
ŠALFASS-gos nusista
tymas šios išvykos reika
lu visiškai sutampa su
veiksnių nusistatymu.
3. Suvažiavimas, ap
svarstęs šios išvykos
įneštus nesklandumus
mūsų sportiniame gyve
nime, įpareigoja Centro
Valdybą ateityje laiku im
tis reikalingos akcijos
panašiems, su ŠALFAS
S-gos ir veiksnių nutari'
mais nesutinkantiems žy
giams išvengti.
4. Suvažiavimas ran
da, kad paskutiniu laiku
spaudoje pasirodę pasi
sakymai apie ŠALFAS
S-gos liniją ir ypač apie
ŠALFASS-gos suvažiavi
mą š.m. sausio mėn. To
ronte nėra tikslūs. Taip
pat suvažiavimas kons
tatuoja, kad ŠALFASSgos organų nereagavimas į neteisingą informa
ciją pagilino visuome
nės klaidinimą.
5. Suvažiavimas nuta
rė ieškoti konkrečių ir
glaudesnių santykių su
JAV-bių ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenėmis.
Visuotinis ŠALFAS
S-gos Suvažiavimas

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį tel. 531-2211.
• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone,
virš Superior Saving banko
patalpų. Teirautis telefonu:
431-2497.
MALĖ
ARC VVELDERS
and
SPRAY PAINTERS
EXPERIENCED ONLY.
Ininiediate openings. Good wages &
pension plan.
REMKE, INC.
28100 Groesbeck Hwy.
Roseville, (Detroit), Mich. 48066
«5-54)

EXPERIENCED
MACHINE REPAIRMEN
MACHINE ASSEMBLERS
SCRAPER HANDS
Full & Part Time
Days. 60 hour week.
GIBBS MACHINERY CO.
21500 Hoover
Warren, Mich.
313 — 755-5353
(46-48)

ŠALFASS-GOS CENTRO
VALDYBOS
PAREIŠKIMAS

Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo
ir Sporto sąjungos Cent
ro Valdyba, Visuotinio
ŠALFASS-gos Suvažiavi
mo š.m. balandžio mėn.
6 d. Clevelande įparei
gota laiku imtis akcijos
su ŠALFASS-gos ir
veiksnių nutarimais ne
sutinkantiems žygiams
išvengti, jau dabar pa
reiškia:
a) ŠALFASS-gos Cent
ro Valdyba smerkia kai
kurių pašalinių asmenų
neskrupulingą sąjungos
jėgų panaudojimą poli
tiniams
eksperimen
tams.
b) ŠALFASS-gos Cent
ro Valdyba praneša lie
tuvių visuomenei ir vi
siems sąjungos na
riams, kad Centro Val
dyba imsis visų įmano
mų priemonių užkirsti
kelią bet kokioms pana
šioms, sąjungos veiklai
kenkiančioms
užma
čioms.
c) ŠALFASS-gos Cent
ro Valdyba kviečia pasi
traukusius narius su
grįžti į ŠALFASS-gos
eiles.
ŠALFASS-gos Cent
ro Valdyba
Clevelandas, 1968
Lietuvos Laisvės
Kovos Metų, balan
džio mėn. 13 d.

NAUJI ŠALFASS-GOS
CENTRO
VALDYBOŠ
NARIAI
ŠALFASS-gos Centro
Valdybos nutarimu š.m.
balandžio 13 d., naujais
nariais į Centro Valdy
bą kooptuoti šie asme
nys: Viktoras Memėnas
iš Detroito, Detroito
LSK Kovo narys; Jaunu
tis P. Nasvytis iš Cleve
lando, Clevelando LSK
Žaibo narys ir Zigmas
Žiupsnys iš Chicagos,
Chicagos LSK Neries
narys. Tuo būdu C. Vbos sąstatas padidėjo iki
9 narių. Netolimoje atei
tyje C. V-bos sąstatą nu
matoma dar padidinti.
ŠALFASS-gos Cent
ro Valdyba

KREPŠINIO IR
TINKLINIO
PIRMENYBĖS

Kaip jau anksčiau bu
vo skelbta, 1968 m. Š.
Amerikos Lietuvių Krep'
šinio ir Tinklinio Pir
menybės įvyks š.m. ba
landžio 27-28 d. Detroi
te.
ŠALFASS-gos Centro
Valdybos pavedimu, žai
dynes vykdo Detroito
LSK Kovas.
Krepšinio pirmenybės
vyks šiose klasėse: vy
rų, moterų, jaunių A
(1949—51 m. gimimo), jau
nių B (1952 m. gim. ir
jaunesnių) ir mergaičių
(1949 m. gim. ir jaun.).
Vyrų ir jaunių A klasė
se dalyvaujančių koman
dų kontingentas nustaty
tas nedaugiau kaip po 8,
kitose klasėse — nedau
giau kaip po 6 koman
das. Komandos atrenka
mos pagal apygardinių
pirmenybių davinius bei
pagal Krepšinio Komite
to instrukcijas.

«

(5)

Antanas Bernotas ----- ■'

--------

JAV kovo 30 d. išleido 6
centų p. ženklą Hemisfair '68
parodos atidarymo proga San
Antonio mieste, Texas. ši pa
roda turi tikslą pavaizduoti "kuF
torų susidūrimą" Vakariniame
pusrutulyje. Paroda truks nuo
balandžio 6 iki spalio 6 d. šių
metų. Piešinys — abiejų Amerikų žemėlapis su J San Anto
nio susibėgančiomis linijomis.
Kartu šiuo ženklu paminima ir
San Antonio miesto 250 metų
įkūrimo sukaktis.

San Antonio miestas, trečias
didumu Texas valstijoje, yra
daugiau Meksikos pusėje, prie
San Antonio ir San Pedro upių
santakos, visai prie garsiojo
Alamo forto. Pirmieji kolonis
tai čia ėmė kurtis 1715 m., at
vykę iš Monerey, bet mieste
lio pradžia laikomi 1718 me
tai, kada atvykę ispanų misio
nieriai įsteigė dvi misijas -San Antonio de Valero ir San
Antonio de Bexar. Vėliau atvy
ko daugiau kolonistų ispanų iš
Kanarų salų. Vietoje gyveno is
panų gubernatorius ir pamažu
augo miestelis, kuris 1809 m.
gavo miesto teises. Miesto apy
linkėse siautėjo dideli mū
šiai: 1813 m. Guttierez-Magee,
1835 m. amerikiečiai miestą
užėmė, o jau sekančiais me
tais ispanų diktatorius Santa
Anna šturmavo Alamo fortą ir
visus amerikiečius ten išžudė.
Vėliau 1 miestą smarkiai nunio
kojo vykstančios kovos tarp pie
tiečių ir šiauriečių. Mieste ga
na gyva pramonė ir laikomas
gyvulininkystės ir žemės Ūkio
produktų centru, šiuo metu gy
vena apie pusė milijono gyven
tojų.
♦♦♦

AIRIJA išleido 2 pašto ženk
lus garsiam anglų rašytojui sa
tyrikui Jonathan Swiftui pagerb
ti: 3 penų ženkle parodytas jo
atvaizdas ir katedros vidus, vie no šilingo 5 penų ženkle -- Guliveras nykštukų krašte. Pasta
rąjį čia dedame.
Jonathan Swift (1667-1754) gi
mė Dubline, Airijoje, iš netur
tingų tėvų. Į mokslą leido tur
tingesni giminės. Baigė Oxfor-

Salą aptiko ispanų keliautojas
Fernando Po
penkioliktame
šimtmety, nuo ko ir jos var
das. Ispanai salą užvaldė 1778
m. Nuo 1827 m. salą administra
vo anglai ir joje buvo įsteigę
didelę navigacijos bazę. Nuo
1844 m. salą ispanai įjungė Į
savo Ispanų Gvinėjos koloniją.
Dabar ji laikoma viena Ispani
jos provincija. Pirmuosius paš
to ženklus išleido 1868 m.

KANADA kovo 13 d. išleido
5 centų p. ženklą paminėjimui
200 metų sukakties, kai ten bu
vo pradėti moksliniai meteoro
loginiai stebėjimai. Piešinys:
Kanados žemėlapis su oro sto
vio atžymėjimais, saulė, vėjo
rodyklė ir matuoklė ir rada
ras.

do universitetą Anglijoje ir tarp
1688 ir 1694 m. buvo vieno ang
lų diplomato sekretorium. 1694
m. buvo įšventintas anglikonų
kunigu ir gavo parapiją Airijoje.
Nuo 1708 m. gyveno daugiausia
Anglijoje. Mėgino dėtis prie ta
da vyraujančių politinių parti
jų, bet niekur nepritapo, kas iš
šaukė jo didelį nusivylimą, pa
sireiškiantį jo raštuose -- sa
tyrose ir poezijoje. Pirmuosius
savo raštus išleido jau 1704 m.
Pats geriausias jo satyrinis vei
kalas yra Gulivero kelionės, iš
leistas 1726 m. Gulivero kelio
nės 1924 ir 1936 m. sutrumpin
tai buvo išleistos ir lietuviškai.

Pirmuosius meteorologinius
stebėjimus ir užrašus pradėjo
du kanadiečiai — WilliamWales
ir Joseph Dymond 1768m. rugsė
jo 10 d. tolimoje Kanados šiau
rėje, Fort Prinęe ofVVales.prie
dabartinio Churchillio mieste
lio, vakarinėje Hudsono įlan
kos pakrantėje, Manitobos pro
vincijoje, ten, kur iš vakarų į
ISPANIJA savo buv. koloni
įlanką įteka vandeninga Chur
jai FERNANDO POO išleido 3
chillio upė. Jie užrašinėjo ter
pašto ženklų seriją paminėjimui
mometro ir barometro parody
100 metų sukakties nuo ten iš
mus vienus metus, ir tai laiko
leistų pašto ženklų. Piešinys —
ma Kanados oro stebėjimo pra
herbai ir pirmieji pašto ženk
džia. Abu ten buvo pasiųsti Ka
lai.
rališkosios Mokslų Draugijos
stebėti Veneros kelią. Wales vėliau keliavo su garsiuoju kapi
tonu Cook aplink pasaulį. Pats
Prince of Wales fortas sudegė
1689 m., bet 1717 m. buvo atsta
tytas ir dabar randasi kaip is
torinė vieta Churchill mieste
lio ribose. Į Churchill iš pietų
ateina
geležinkelis, kuris ten
Fernando Poo sala yra Gvi
ir baigiasi. Pats Churchillmies ■>
nėjos įlankoje, Vakarų Afri
koje, maždaug 20 mylių atstu telis šiuo metu turi apie 1000
gyventojų.
me nuo žemyno, ir turi 800 kv.
mylių plotą. Sala labai kalnuo
ta ir turi stačius krantus, tro
pinis klimatas. Aukščiausias
kalnas — Pico de Santa Isabel.
NEPAMIRŠKITE
Vienintelis uostas ir krašto ad
ministracinis centras -- Santa
ATNAUJINTI
Isabel. Gyventojai — negrų kil
DIRVOS
mės arba maišyti su baltaisiais
PRENUMERATĄ
verčiasi žemės ūkiu. Auginami
ryžiai, kava, kakao, vaisiai ir
daržovės, palmių alyva ir eks
portuojama daug kietmedžio.

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
Tinklinio pirmenybės BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
bus pravedamos šiose
klasėse: vyrų, moterų, prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
juniorų (1947 m. gim. ir ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
jaun.)
ir mergaičių ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
(1949 m. gim. ir jaun.).
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
Dalyvaujančių komandų pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
skaičius neapribojamas.
Smulkios informaci rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
jos ir instrukcijos išsiun Amerikoje...
tinėtos visiems ŠALFAS
S-gos klubams. Visais
reikalais prašome kreip
DIRVA,
tis į žaidynių vykdyto
6907
Superior Avė.,
jus šiuo adresu:
Cleveland, Ohio 44103
Mr. V. Memėnas, 2310
Rochester Rd., Apt. 214,
U. S. A.
Royal Oak, Mich. 48073.
Prašau siųsti Dirvą 1-metams (VĮ metų) šiuo adresu
Šiais Lietuvos Lais
vės Kovos Metais žaidy
nės vykdomos Lietuvos
Nepriklausomybės At
statymo 50 metų sukak
ties ženkle ir kartu pa
minint 30 metų sukaktį
Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. 1/Į metų).
nuo I-sios Pasaulio Lie
tuvių Tautinės OlimpijaTa proga jungiu Dirvai auką ................ dol.
dos, įvykusios 1938 m.
Parašas ...............................................
Kaune. Ta proga tiek
sportuojantis jaunimas,
Adresas ...............................,............................................
tiek ir lietuvių visuome
nė kviečiama suteikti
šioms žaidynėms pride
ramą dėmesį.
Varžybų adresai, tvar
karaštis ir kitos infor 7 dol.Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., i/2 metų
macijos bus skelbiama
vėliau.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DAINININKAI, NELAUKIT
PASKUTINĖS DIENOS
Šiais jubiliejiniais metais
Dirva, talkinama ALT Są
jungos Clevelando skyriaus,
rugsėjo 28 d. Clevelande
rengia tradicinį JAUNŲJŲ
DAINININKŲ KONKUR
SĄ, kurio laimėtojams ski
riamos 3 premijos. Pirmoji
premija — $300.00, antroji
— $200.00 ir trečioji —
$150.00. Konkurse kviečia
mi dalyvauti jaunieji dai
nininkai iš JAV ir Kana
dos.
Konkurse gali dalyvauti
lietuvių kilmės moterys ir
vyrai, nevyresni kaip 28
metų amžiaus, iš anksto
pranešę apie tai Dirvai, bet
ne vėliau, kaip iki rugsėjo 1
d. Įsiregistruojant reikia
pranešti balso rūšį, kur mo
kosi dainavimo, tikslų ad
resą ir atsiųsti vieną foto
grafiją, tinkančią laikraš
čiui.
Konkurse dainininkai tu
rės padainuoti po tris savo
pačių pasirinktas dainas.
Viena iš jų turi būti lietu
vių kompozitorių kūrinys,
kitos dvi gali būti ir sve
timtaučių kūriniai. Dvi iš
trijų dainų turi būti dai
nuojamos lietuviškai, o tre
čioji gali būti dainuojama
ir originaline kalba.
Visiems konkurso daly
viams bus parūpintas akom
paniatorius. Norintieji gali
ir savo akompaniatorių at
sivežti.
Dirva, rengdama jaunų
jų dainininkų konkursus,
kurių pirmasis įvyko 1959
m., aukščiausiu tikslu lai
ko iškelti mūsų priaugan
čios dainos jėgas, jas pre
mijomis paremti ir sudary
ti bent minimalias materia
lines sąlygas toliau tobu
lintis.
• JAV laivyno admirolas
Fred. E. Bakutis šiomis
dienomis buvo, iškilmingai
įvesdintas į naujas parei
gas, jam perėmus vadovau
ti penkiems laivyno dali
niams su baze Havajuose.
Adm. Bakutis, laivyno la
kūnas, už nuopelnus II Pas.
karo metu yra apdovanotas
visa eile ordenų ir buvo lai
komas vienu iš pirmaujan
čių lakūnų. Ligi šiol jis va
dovavo laivyno daliniams
Aliaskos pakrantėse.
Honolulu Daily Star laik
raštis net dviem atvejais
aprašė adm. Bakučio gyve
nimą ir karjerą laivyne. Ki
limo jis iš Brocktono, Mass.

• ALT valdyba JAV už
sienio politikoje svarbes
nius uždavinius turintiems
kongresmanams ir senato
riams bei su užsienio poli
tika surištomis institucijo
mis išsiuntinėjo Owen J. C.
Norem, B. D., L. L. D. pa
rašytą, Vilties draugijos iš
leistą, knygą Timeless Lithuania. Dalis knygą gavu
siųjų atsiuntė ALTo valdy
bai padėkos raštus.
• Dr. Vladas Šimaitis,
ALT sekretorius kiekviena

dr. Balys ir Nijolė Poškai
iki $1,500, dr. Pranas ir
Danutė Jarai iki $1,300, dr.
Kazys ir Marija Ambrozak
čiai iki $1,100, Juozas Vai
neikis iki $1,100, dr. Au
gustinas Laucis iki $900, dr.
Pranas ir Ada Sutkai iki
$1,000, Julius Pakalka iki
$1,000, dr. Henrikas ir Ele
na Armanai iki $1,000, Bro
nius ir Anastazija Drauge
liai iki $1,000, Pranas Totilas su šeima iki $1,000, dr.
Leonardas Plechavičius iki
$800, Nežinomo Lietuvos
Kario Įnašas iki $781.80,
Petronėlė ir Kazys (miręs)
Seniūnai iki $600, Taura
gės Lietuvių Klubas iki
$600, LB Los Angeles Apy
linkė iki $600, Jonas Jan
kauskas (gyv. Floridoje)
iki $550, Marųuette Parko
Lituanistinė Mokykla iki
$531, Adolfas ir Stefa Dimai iki $500, Antanas Ka
reiva iki $500, a. a. ltn. Va
lerijono Vizgirdos Atm. Įn.
iki $415, Antanas ir Polė
Rėklaičiai iki $400, LB Melrose Parko Apylinkė iki
$400, Zigmas ir žibutė
Brinkiai iki $400, Jonas ir
dr. Rožė Tijūnai iki $400,
a. a. inž. Jurgio Pauliko
Atm. Įn. iki $315, LB St.
Louis, Mo. Apylinkė iki
$310, dr. Osvaldas Nakas
iki $350, Lietuvių Moterų
Klubas Waterbury iki $300,
Jonas Belinis iki $300, Vla
das ir Alfonsą Pažiūrai iki
$300, Juozas ir Stefa Fabi
jonai iki $300, Antanas
Kruklys iki $300, Fabijonas
ir Severiną Valinskai iki
$300, Vaclovą Bagdanavičienė iki $300, Pranas ir
Petronėlė Atkočaičiai iki
$300, Vincas ir Aldona Ka
činskai iki $300, Bronius
Liškus iki $300, dr. Alfon
sas ir Kotrina Martus iki
$300, a. a. vysk. Kazimiero
Paltaroko Atm. Įn. iki $295,
Antanas Kazilionis iki $250,
Vytautas ir Romaina Jo
naičiai iki $200, Juozas Bubelis iki $200, Casimir Kupetis iki $200, a. a. Eugeni
jos Kasnickienės - Ralkevičiūtės Atm. Įn. iki $200,
Pranas Kestauskas iki $200,
Julius ir Adelė Balsiai iki
$200, Aleksas ir Laima
Kulniai iki $200, Petras ir
Elzbieta Anužiai iki $200,
Nikodemas ir Regina Rei
kalai iki $200, Jonas Litvi
nas iki $200, Zenonas Sa
muolis iki $200, Jonas ir
Leokadija Dainauskai iki
$200, Adolfas ir Leonora
Trinkūnai iki $200, Izido
rius Straukas iki $200, Jo
seph A. Petkūnas iki $200,
Pranas Stankus iki $200,
šv. Antano Gimnazija Kennebunkport’e iki $150, ir
East St. Louis, III. Lietuvių
Mokykla iki $150.
(Sk.)

me ALT valdybos posėdyje
padaro pranešimą apie gau
tus ir išsiuntinėtus raštus.
ALT valdyba daug raštų
gauna ne tik iš senatorių ir
kongresmanų, bet ir iš įvai
rių institucijų, kurios domi
si lietuvių tautos kultūra,
istorija ir dabartine padė
Naujai išrinkta "Laisvės žiburio" radio vadovybė, kuri birželio 2 d. New Yorke organizuoja Chica
timi.
ALT valdybos atstovai gos Lietuvių Operos gastroles. Pirmoj eilėj iš kairės: N. Umbrazaitė, R. Kezys, J. Klivečka, A. Ma
užmezgė ryšius su demo žeika, G. Mažeikienė. Antroj eilėj: A. Balsys, A. Reventas, D. Kezienė, Z. Dičpinigaitis, B. Macijaus
kratų ir respublikonų parti kienė, V. Padvarietis, V. Daugirdas.
jų vadovybėmis, šiais rin
kiminiais metais glaudesnių
vilas Tauras, Kostas ir Kot
ryšių su JAV politinių par
ryna Repšiai, Jonas ir Stefa
tijų vadovybėmis palaiky
Juškaičiai, Mark ir Ona
mas, be abejo, bus naudin
M. VASARIO IR KOVO kun. Liongino Jankaus Atm Jurgučiai, Adelė Verbickas,
gas Lietuvos laisvinimo
MĖN. Į LIETUVIŲ FONDO Į.; $111.00 — Stasys Gar a. a. Vytauto Galinio Atm.
darbui.
sas ir $101.00 — Vladas ir Įn., Bronius ir Stasė PrialNARIUS ĮSTOJO:
ALTo valdyba šiais me
gauskai, Vincentas ir Ma
Eleonora Velžiai.
tais yra gavusi daug laiškų,
Po $1,000.00 — a. a. Ja
rija
Grėbliūnai, Bronius ir
Po $100.00 — Adolfas ir
daugiausia iš amerikiečių ninos Kašiubienės Atm. Ina
Marija
Macevičiai, Danutė
jaunimo, studijų o j a n č i o šas, paaukojo Tomas Ka- Leonora Trinkūnai, Darius
ir
Antanas
Viktorai, Vy
įvairiuose universitetuose, šiuba; Ona I Vaškienė; Pet ir Jūratė Gvidai, a. a. Me
tautas ir Elena Pagiriai,
čislovo
Kavaliausko
Atm.
•kurie prašo informacinės li ronėlė Orentienė (įrašė sū
Petras ir Emilija Trainausteratūros anglų kalba apie nus Vytautas E. Orentas); Įn., X. (pavardės prašė ne
kai, Petras želvys, Pranas
Lietuvą. ALTo Biuras at po $500.00 — a. a. Alek skelbti), Jonas ir Bronė
Nedas, Antanas Marma,
Venckai,
Juozas
ir
Aldona
sakydamas su paaiškini sandro Prankaus Atm. Įn.
Justinas
ir Marija Palubins
mais į gautus laiškus, šiais (įrašė Pranciška Prankus); Rimkevičiai, Savanoris-Kūkai,
Vincas
ir Ona Urbonai,
metais jau yra išsiuntęs a. a. Onos Petrauskienės rėjas Vyties Kryžiaus Ka Eugenija Izokaitienė, A.
valierius
(pavardės
prašė
virš 200 knygų ir brošiūrų Atm. Įn.; $339.00 žuvusių
Viržintas, Jonas Sakas, Pet
apie Lietuvą.
Lietuvių Lakūnų Atm. Įn.; neskelbti), a. a. Jurgio Ge ras Spetyla, ltn. Antanas
$305.00 — a. a. Agnietės dimino Kisieliaus Atm. Įn., Šarūnas Vadopalas, Edmun
ATITAISYMAS
šaikūnienės Atm. Įn. (įrašė a. a. Viktoro Izokaičio Atm. das Jankauskas, Jonas ir
Įn., Brighton Parko Namų
Dr. J. Balys praneša, kad Jonas šaikūnas); $250.00— Sav. D-ja, Tadas Kęstutis Eleonora Giečiai, Marius P.
X
(prašė
pavardės
neskelb

jo straipsny "Pirmasis balRūta, Monika ir Stasys Iva ir Emilija Kielai, Stasys ir
tiečių kalbininkų suvažiavi ti) ; po $200.00 — Mečys ir nauskai, Milda ir Viktoras Akvilė Rudžiai, a. a. vysk.
mas Amerikoje” (Dirva Elena Krasauskai, Jonas ir Lesniauskai, Vincas Mic Vincento B o r i s e v ičiaus
Nr. 45) ir po nuotrauka Elena Gaižučiai ir Jurgis ir kus, Angelas ir Milda Ma- Atm. Įn., a. a. vysk. Pran
klaidingai buvo atspaus Veronika Bubniai; $167.00 tuzai, Petras ir Vytautas ciškaus Ramanausko Atm.
dinta konferencijos vadovo — LB San Francisco Apy Petras Lalai, dr. Violeta Įn., a. a. vysk. Petro Maže
pavardė. Turi būti Dr. W. R. linkė; $140.00 — a. a. K. Juodakytė, JAV Preziden lio Atm. Įn. (šiuos tris
Schmalstieg, o ne Schmals- Navasaičio Atm. Įn.; $132. tas Woodrow Wilson’as vysk. įrašė ir įnašus aukojo
teig, kaip buvo klaidingai — a. a. Ipolito Tvirbuto (įrašė Aurelia Bartkus, M. Antanas Virkutis), a. a.
atspausdinta ir konferenci Atm. Įn.; $120.00 — a.a. D.), LRKS 42 Kuopa, An Vinco ir Anastazijos Būdų
jos dalyvių sąraše.
tanas ir Angelė Norbutai, Atm. Įn., Bronius Maciansinž. Albinas ir Eugenija kas, Kasperas Radvila, Ig
BOSTON
DETROIT
šatraičiai, kun. Vytautas nas Navickas, dr. Albinas
Balčiūnas, a. a. Antano Ku Grigaitis (pensininkas),
taičio
Atm. Įn., Elzbieta Stanley ir Irene Balzekai,
♦
Lithuanian
Holiday.
Pa

Š. m. balandžio mėn. 27 d.,
7:30 vai. International In garsėjęs muzikos žurnalis šerkšnas, K. S. 41 Kuopa, Jr., Bronius ir Bronė Nai
stituto patalpose (287 Com- tas Kari Haas tokiu pava Antanas ir Eleonora Gan- niai, Kazys ir Irena Barzmonwealth Avė., BostonJ dinimu skiria visą valandą tautai, Angelė J. Raulinai- dukai, Simas Kašelionis,
lietuviškai muzikai savo tis, Bostono Skautų Žalgi Petras ir Bronė Martinai
L. B. Bostono Kultūros
"Adventures in Good Mu- rio Tuntas, Vladas ir Adelė čiai, inž. Pranas ir Antani
Klubas rengia
sic
” radijo programų seri Mickūnai, Aleksas Krau- na Urbučiai, Vytautas, Sta
PUTINO MINĖJIMĄ.
Programoje apie Putiną joj per WJR stotį (760 čenka, Algimantas Jurgis sė ir Aleksandras Mažeikai,
ir jo kūrybą kalbės svečias KC). Programa, skirta Lie Didžiulis (Colombia), Juo Bronius ir Aurelija Poliiš Chicagos — poetas KA tuvos nepriklausomybės su zas Blažys, a. a. Juozo Ven- kaičiai, Juozas Stulga, Vin
kakties paminėjimui, bus ciaus Atm. Įn. (įnešė Ona cas ir Vanda Simanavičiai,
ZYS BRADŪNAS.
Ištraukas iš Putino kūri girdima trečiadienį, balan Vencienė), Juozas ir Mari inž. Gediminas Biskis, Caja Jonaičiai, Adelė ir Ka simir G. Oksas, a. a. Anta
nių pristatys Giedrė Karo- džio 24 d., 10:10 vai. ryte.
Malonu, kad LB apyl. rū zys Barčiai, dr. Joseph Va- no žmuidzino Atm. Įn., Vin
saitė, Teresė Durickaitė,
Kazys Barūnas, Feliksas pesčiu mums taip svarbią lantines (Italija), Jonas ir cas Degutis, Ona RumbuKontautas ir Algis Lapšys. sukaktį prisimins ir viena Izabelė Steponaičiai, a. a. tienė, Vytautas Biliūnas,
Bostono ir apylinkės lie iš žymiausių Detroito radi kun. Pijaus Aleksos Atm. Paul Vileita, Pranas ir Bro
tuviai maloniai kviečiami jo stočių. Būtų gera, kad Įn., Balys ir Birutė čiurlio- nė Maineliai, Vincas, Vin
pagerbti mūsų didį poetą- apylinkės lietuviai, išklausę niai, Kostas Liaudanskas, centa ir Audronė Pavilčiai,
PARENGIMAI
rašytoją savuoju atsilanky šios programos, paskambin kun. Kazimieras Steponis, Šventos Trejybės Vyrų Klu
CLEVELANDE
tų stočiai, arba išreikštų sa Juozas Tininis, Antanas ir bas, Marcei ir Kristina Se
mu.
nuliai.
Konstancija
Stankai,
Alek

padėką
atvirlaiškiu
LB Bostono Kultūros vo
BALANDŽIO 28 D. parengi
Tuo pačiu laiku savo įna
(WJR, Fisher Bldg., De- sandra Buivydienė, Riman
Klubo Valdyba
mas
senelių namų Putnamesta
šus
padidino:
dr.
Gediminas
tas Liubartas Bakaitis, Pet
troit 48202, tel. 875-4440).
tybai paremti.
• Mykolui Manomaičiui,
ir
Vanda
Balukai
iki
$2000,
ras
Dimgaila,
Richardas
Po

(k)
veikliam
Bostono
jūrų
GEGUŽES 5-12 D. Dail. An
s k a u t ininkui, pagerbimą
tano Rakštelės karinių paroda
ruošia Bostono Jūrų Skau
Čiurlionio Ansamblio namuose.
tų Tėvų Komitetas. Banke
GEGUŽES 25 D. Vysk. M.
tas įvyks balandžio 27 d.,
Valančiaus
Lit. Mokyklos moks
6 v. Tautinės Sąjungos na
lo
metų
pabaiga
ir Aukuro an
muose.

LIETUVIU FONDO ŽINIOS

..

samblio koncertas.
GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
, ...

BIRŽELIO 30 D. LVS Ramo
vė rengia gegužinę p. Visockio
sode.
RUGPIOČIO 11 D. — Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo ge
gužinė šv. Juozapo parke.

Majorui JONUI ŠIMKUI

RUGSĖJO 7 D. Jungtinių Fi
nansų Komiteto parengimas —
koncertas.

mirus, liūdinčius: ponią MARIJĄ ŠIMKIENĘ,
dukterį ir sūnų širdingai užjaučiame ir kartu liū

RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka

dime

ras.
Ona ir Jurgis Rekašiai

LB Vokietijos krašto tarybos suvažiavimo metu bendruomenininkai aplankęadv. Juozo Bataičio kapą.
Stovi iš kairės: Stp. Vykintas, J. Glemža, dr. V. Raišys, K, Dikšaitis, J. Matulaitis, V. Sutkus ir Fr.
Skėrys.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

