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SOVIETŲ BĖDOS
Naujas Čekoslovakijos pavergimas atrodo neišvengiamas
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

čiame sovietinės imperijos pakraštyje ir dėl to,
kad tai buvo žemės ūkio
kraštas.
1961 m. nuo sovietų at
simetė Albanija, prisiė
musi Raudonosios Kini
jos globą. Tai irgi nebu
vo per didelis nuostolis
Sovietų Sąjungai, nors ji
ir neteko povandeninių
laivų bazės, kuri jai gal
praverstų dabar sten
giantis įsistiprinti Vidur
žemio jūros baseine. Bet
tie abu 'prarasti'kraštai
negali lygintis su Čeko
slovakija.
Visų pirma tai yra la
bai pramoningas kraš
tas, kurio pramonės gami
niai yra svarbūs sovie
tiniam blokui, juo labiau,
kad jie bent iš dalies yra
gaunami kreditan. Ant
ra, sutikimas su režimo
sušvelninimu paskatintų
pakelti galvas opozicijai
ir kitų satelitų komparti
jose. Trečia, Čekoslova
kijos
’išsiderėjimas’
kiek kitokio režimo ir
tuo pačiu didesnės nepri
klausomybės, paskatintų
jos reikalauti ir kitus sa
telitų režimus, nepai
sant to ar jie 'liberalūs'
ar ' stalini stiniai’.
Dėl viso to Maskva po
ilgų svyravimų, atrodo,
apsisprendė imtis di
desnio spaudimo negu li
gi šiol. Laukiant tolimes
nių įvykių raidos, pravar
IŠ VISO PASAULIO tu prisiminti būklę, su
sidariusią šios savaitės
prdžioje.
Kai birželio mėn. iš
* PREZIDENTAS JOHNSO
partijos CK buvo paša
NAS, kalbėdamas gubernatorių
lintas senasis 'staliniskonferencijoje, dar kartą pa
brėžė, kad jo vyriausybė ne
tas' AntoninNovotny, iš
sieksianti primesti P. Vietna
eidamas iš posėdžio jis
mu! koalicinę (su komunistais)
pagrasino:
"Draugai,
vyriausybę, ar bet kokią vy
vėliausiai
po
trijų mėne
riausybę. Tik garbinga ir sau •
sių
mes
vėl
pasimaty
gi taika galinti užtikrinti Viet
sim".
namo tautai teisę, pačiai nusi
statyti savo tvarką ir vadovy
Po trijų mėnesių, rug
bę.
sėjo mėn., turi įvykti ne
* CLEVELANDE kilusios neg paprastas Čekoslovaki
rų riaušės liepos 23 d. vakare
jos kompartijos kongre
pareikalavo 10 gyvybių. Žuvo ir
sas, kuris arba pritars
3 policijos tarnautojai.
Dubčekui,
dabartiniam
Staigiai, užpuolus policijos
sunkvežimį, prasidėjo susišau kompartijos vadui, arba
dymai ir gaisrai negrų apgyven vėl grąžins valdžią Notame Glenville rajone. Tuoj pat votny, kuris įrodinėja
buvo sutrauktos policijos jėgos
Maskvai, kad Dubčeko va
ir tautinės gvardijos daliniai.
dovaujama kompartija
Sekantį rytą gaisrininkai baigė

Paskutiniai įvykiai Če
koslovakijoje byloja už
tai, kad sovietai už savo
sutikimą su to krašto ri
bota ’liberalizacija' no
rėtų išsiderėti teisę ten
laikyti savo kariuomenę.
Maskvos susirūpinimas
Čekoslovakijos įvykių
raida yra pilnai supran
tamas. Tol kol kraštas
yra sovietų bloko sudė
tyje, jis neatrodo ypatin
gai svarbus su savo ne
pilnai 15 milijonų gyven
tojų, tačiau, jei jis išsi
skiria iš sovietų bloko,
žvilgsnis į žemėlapį liu
dija, kad Čekoslovakija
tuo atveju yra panaši į
peilį, įsmeigtą į sovie
tinio bloko kūną. Tos si
tuacijos nepakeičia fak
tas, kad jau gyvename
atominiam amžiuje, kada sienų geografinė būk
lė neturi labai didelės
reikšmės.
Čekoslovakijos išsi
skyrimas moraliai ir
ūkiškai, ne vien tik stra
teginiai , įrodytų, kad so
vietinė imperija laikosi
tik nuoga jėga. Kur jos
nėra, ji pradeda byrėti.
Tai jau buvo aišku nuo
1948 metų, kaa išsisky
rė Tito Jugoslavija, bet
tas nuostolis buvo paly
ginti pakenčiamas dėl to,
kad Jugoslavija buvopa-

gesinti gaisrų židinius, nors pa
vieniai susišaudymai dar vyko.
Burmistras Carl B. Stokes
vakare per televiziją kreipėsi J
gyventojus prašydamaslaikytis užsirakinus savo butuose.
Riaušininkai buvo izoliuoti ir pa
sirodė esą iš juodųjų ekstremis
tų grupių. Daugelis negrų gy
ventojų padėjo įvairiais būdais
policijai surasti pavienius gink
luotus riaušininkus.
* PUSĖ MILIJONO Fordo
Mustang automobilių gali pri
reikė sugrąžinti į fabrikus pa
taisymui. Rasti defektai stab
džių sistemoje iššaukia daugelį
eismo nelaimių.
* SOV, S-GA paskelbė prave
danti anksčiau nenumatytus ka
riuomenės manevrus savo va
karų pasienyje, koncentruojan
tis prie Čekoslovakijos sienos.
Manevrams sumobilizuotas pri
vatus sektorius transporto dali
niams. Manevrai siejami su įvy
kiais Čekoslovakijoje.
Manevrų teritorija,
pagal
spaudos pranešimus, siekianti I
Ukrainą, Baltgudiją ir Latviją. |

išduoda komunizmą, atsisakydama nuo monopolio
krašto viešajame gyve
nime, kas iš dalies ati
tinka tikrenybei. Vėl leis
ta organizuotis 1948 me
tais išvaikytai socialde
mokratų partijai, o lie
pos 7 d. Prahoje net
buvo leista viešai susi
rinkti keliems šimtams
jaunų Mao šalininkų. Jie
tačiau negalėjo įsteigti
savo "marksistų ir nemarksistų kairiųjų sąjun
gos" dėl to, kad salė
jiems buvo išnuomota ta
sąlyga, kad jie nieko ne
steigs ir iniciatoriai tą
sąlygą išpildė.
Tačiau reikšmingiau
sią opoziciją sudaro ne
partijos, bet... spauda.
Pačios kompartijos or
ganas "Rude Pravo" pa
skelbė skaitytojų anketą,
iš kurios paaiškėjo, kad
tik kas dešimtas iš ap
klaustųjų nori išlaikyti
politinio gyvenimo mono
polį partijai! Be jokios
baimės žurnalistai pra
dėjo iškelti partijos pra
eities nusikaltimus, kas
privedė prie įstatymo iš
leidimo, kuris numato au tomatiškai
peržiūrėti
visas bylas, spręstas
tarp 1948 m. spalio mėn.
ir 1965 m. liepos 1 d. ir
nekaltai nuteistiems bei
jų Įpėdiniams išmokėti
apie 250.000.000 dolerių
vertės atlyginimą. (Tai,
žinoma, bus pasiekta il
gainiui, kol kas nekaltai
nuteistiems duodama tik
po 1.250 dolerių (20.000
kronų) į rankas).
Aplamai imant, šian
dien
Čekoslovakijoje
vyksta ne organizuota ir
ne grupinė, bet spontaniš
ka beveik visų žmonių
revoliucija tokio masto,
kad ’stalinistai'be tiesio
ginės sovietų interven
cijos nesitiki nieko lai
mėt.
Šalia užsienio politi
kos sumetimų sovietus
dar verčia reaguoti bai
mė, kad nuotaikos Čeko
slovakijoje gali labai
greitai persimesti ir įpačią Sovietų Sąjungą. Tai

Prakiurę batai ...

Iš Pavergtųjų Tautų Savaitės minėjimo Clevelande: viršuj — kalbą sako senat. Fr. Lausche, jam iš
kairės sėdi RJ. Perk, iš dešinės inž. R. Kudukis, miesto burm. C. Stokes ir miesto policijos vadovybė.
Apačioje - lietuvių gretos.
J.Garlos nuotraukos

dar vienas argumentas
už intervenciją.
Kad išvengus Maskvos
intervencijos , 1956 m.
Lenkijos komunistų va
das Gomulka turėjo su
tikti su sovietų įgulom,
kurios saugotų ryšių li
nijas su sovietų kariuo
mene Vokietijoje. Tais
pačiais metais — spa
lio 31 d. du aukšti sovie
tų pareigūnai — Mikojanas ir Suslovas —paža
dėjo atitraukti sovietų ka
riuomenę iš Vengrijos.
Lapkričio 3 d. sovietai
dar prašė vengrų leidi
mo 'atsisveikinimo šven
tei’. Kitos dienos rytą
— 5 vai. 19 min. — Ven'
grijos ministerispirmi
ninkas Imry Nagy —
pranešė savo tautai: "So
vietai puola sostinę. Mū
sų kariuomenė ginasi".
10 metų po jo sušau
dymo praėjus, Prahos
"Literarni listy" Nagy
pavadino 'mūsų pavyz
džiu'. Ar sovietai pasi
elgs irgi pagal tą pavyz
dį, gali pasirodyti dar
prieš pasiekiant šiems
žodžiams skaitytojus.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
SAVAITĖ NEW YORKE
Dėkodamas New Yorko
miesto galvai J. Lindsay, jo
pavaduotojui dr. Costello ir
visam New Yorko miestui
už Pavergtųjų Tautų Savai
tės minėjimo iškilmių su
rengimų, Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo pirminin
kas dr. Dimitrovas (bulga
ras) pareiškė, kad:
— šios dienos apeigos
dar kartą patvirtino glaudų
ryšį tarp laisvę mylinčių
New Yorko piliečių ir mili
jonų žmonių anapus Geleži
nės Uždangos pasiilgusių
žmogaus teisių ir asmeni
nės laisvės grįžimo.
— Kasmetinis Pavergtų
Tautų Savaitės minėjimas
padeda priminti ir patvir
tinti žmonėms už Geležinės
Uždangos, kad tvirtos įpūsų viltys matyti juos vėl
laisvus tebėra nė kiek nepasikeitusios. šios apeigos
liudija, kad amerikiečiai ne
pripažįsta neteisėto komu
nistinių valdžių primetimo
tems II Pasaulinio karo me
tu nuniokotoms valstybėms
ii- nesutinka duoti moralinio
pritarimo antspaudą toms
valdžioms ar komunizmo
užgrobimams.
— Pavergtų Tautų Sa
vaitė yra vienas iš būdų
garsinti pavergtų tautų pa
dėčiai ir kelti aikštėn ko
munizmo veidmainybę, in
telektinį bergždumą ir ūki
nį nesugebėjimą.
— 1968-tieji metai yra
kritiški Rytinėj Vidurio Eu
ropoj. Studentų ir intelek
tualų bruzdėjimai -Lenkijoj,
dramatiškas laisvėjimo įsi
bėgėjimas ir, nors ir ap
gaubta šydu, bet šarvuotu
kumščiu grasanti Sovietų
kariuomenės interven c i j a
Čeko Slovakijoj patvirtina
faktą, kad Rytinėj Vidurio
Europoj, nepaisant dauge
lio
niūrių
diktatūriškos
priespaudos metų, laisvės
viltys nepasiduoda.
—
Visiškai
akivaizdu,
kad ne vertingos idėjos, o
Sovietų durtuvai telkiami
sutra mdyti neužtvenkia

miems reikalavimams, sie
kiantiems esminių pakeiti
mų santvarkoje. Satelitinės
Rytinės Vidurio Europos
valdžios, žmonių spaudžia
mos, pasijuto verčiamos da
ryti nuolaidų ir atpalaiduo
ti komunistinės imperijos
varžtus. Tačiau pagrindinės
asmens laisvės ii* teisė lais
vai pasirinkti valdžią tebė
ra užgniaužtos šimtui mili
jonų europiečių.

★

Apeigose
New
Yorko
miesto valdybos salėje lie
pos 16 d., kur buvo pasaky
ta ši Pavergtų Europos
Tautų
Seimo pirmininko
kalba, dalyvavo Pav. Euro
pos Tautų Seimo generali
nis sekretorius Feliksas Gadomskis (lenkas), vicepir
mininkas Vasil Gearmenji
(albanas) ir PET Seimo ge
neralinio komiteto nariai:
V. Majer (čekas), L. Vah-

ter
(estas), A. Berzinis
(latvis), V. Sidzikauskas
(lietuvis), E. Biega (len
kusį, A. Popa (rumunas).
Prel. J. Balkūnas atstovavo
iš pavergtų kraštų kilusių
amerikiečių sąjungai. Drau
ge buvo po būrį kiekvienos
tautybės visuomenininkų.

(ELTA)
FREIE PRESSE-KORRESPONDENZ, Muenchene leidžiamas Laisvos Spau
dos Sąjungos informacijų
leidinys
balandžio-gegužės
mėn. laidoj perspausdino iš
E L T A - PRESSEDIENST
(vokiečių kalba leidžiamojo
ELTOS biuletenio) stud i j ąapžvalgą apie žemės ūkį ir
ypač apie Sovietų Sąjungos
pramonę Baltijos kraštuo
se.
Taip pat yra perimta ži
nia ir apie Vliko pirmininko
dr. Valiūno kelionę į Toli
muosius Rytus, ypač apie
pasimatymą su Filipinų pre
zidentu ir apie Filipinų Se

nato pirmininko pareiškimą
dėl Lietuvos.

(ELTA)
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LIETUVIU TAUTOS KILMĖS BEIEŠKANT
( Ivad as)

Lietuvos vardo kilmę
beieškant esame paste
bėję, jog negalima su
plakti mūsų vardo, vals
tybės bei tautos. Baltų
pro-tautė- tokia plati ir
jos raida tiek ilga ir su
dėtinga, jos šias tris są
vokas reikia atskirai iš
nagrinėti, jei norime su
sigaudyti painiavoj, jau
nekartą suklaidinusiai
daugelį svetimų tyrinė
tojų.
Jų nepasisekimas be
aiškinant mūsų tautos kil
mę išplaukia iš jų varto
jamo sauso knyginiai-is
torinio metodo. Imama
kuri nors tauta, pav. Prū
sai, ir bandoma jos rai
dą išnagrinėti vien iš
rašytos istorijos. Ro
dos, viskas tvarkoj. Nu
statoma "pradžia", vi
durys ir galas. Bet vė
liau kyla nemalonios
staigmenos, kai atran
dama Didžiojo Naugardo kasinėjimuose 10 šimt
mečio Prūsų gatvė (prof.
S.N, Orlov, 1968 m.),
taip pat mano jau anks
čiau minėtus Prūsus Pie
tų Prancūzijoje, Liauda
vau slėny (Lodeve) ir vėl
Lotaringijoje.
Kadangi istorija jau pa
rašyta, ir tiems "emi
grantams" tenai vietos
numatyta nebuvo, susi
daro kebli padėtis. Ar
bandysim tuos nusta
tytos tvarkos ardytojus
nuginčyti? Ar juos skelb
ti išeiviais? Ar patogiau
sia, užmiršti, lyg jų nie
kas ir nebūtų minėjęs.
Tai mažiausia vargo siū
lanti išeitis. O gal, bent
kartą, rimtai susirūpin
ti ir paieškoti tiesos?
Užbaigiant šių ieško
jimų ciklą, pašvęskime
tad dėmesį mūsų tautos
kilmės klausimui. Pra
dėti teks nuo pat pra
džių, nuo tvano, nes ne
perdedant, galime pasi
didžiuoti savo senove.
Kad kas mus neapkal
tintų šališkumu, naudo
jant tik Vakarų šaltinius,
paminėkime Tarybinių
lietuvių archeologų dar
bus (kurie susilaukė jau
apie 50 tyrinėtojų prie
auglio).
Štai R. ir P. Kulikaus
kų ir A. Tautavičiaus
(Lietuvos archeologijos
bruožai, Vilnius 1961)mū
sų kilmės tezė: 3-čio
tūks. prieš Kr. baigmė
je Baltijos pajūrys buvo
Ugro-finų retai apgyven
tas. Apie 1800 prieš Kr.
tenai atsirado pirmieji
mūsų pro-tautės pirmatakai (tuos, lenkų moks
las kėsinasi aneksuoti
"\Venetų" vardu). Vėliau
apie 1200 prieš Kr. at
siranda nauja gyventojų
banga, kuriems šį kartą

~~ 300 Km.
SOOMlttf
...... Sarty and Mlddle
Sranze Aje
— late Brome Aje

lįiSStfSJ

feiŠČi&Ž Moxiinum txtenl of tbe Buitie culture dūrinį tbe Bronzt Ag
Didžiausias Baltų kultūros išsiplėtimas Bronzos laikais. (M.
Gimbutienė "The Balts" 63 p.).
Štai mūsų protėvių gyvenamas plotas einant archeologiniais da
viniais. Kalbiniai daviniai liudija senesnio pro- Balto-Slavų klodo
žymiai didesnj paplitimą.

prikergiamas "Baltų"
vardas.
Man regis, tarybinis
mokslas daro pagrindinę
klaidą. Jis apsirubežiuoja "Smetoninė Lietu
va", kurios juk tariamai
nemėgsta, o visai išlei
džia iš akių Vytautinę
Lietuvą. Tyrinėjant mū
sų praeitį, ypač tolimą,
reikia galvoti kontinen
tų kategorijomis, o ne
apskričių. Šitaip gi, dar
net nepradėjus, iš anks
to galime būti tikri, jog
rezultatai bus nepilni ir
klaidingi.
Kitas užmetimas, ir
gi , skaityčiau , svarbus.
Tarp 3 tūkst . prieš Kr.
ir 5 šimt. po Kr. mes ne
tikime, jog mūsų pro-istorė vystėsi taip papras
tai ir schematiškai, tik
su ta viena ateivių banga,
paplintančia 1200 prieš
Kr. Juk tame pusketvir
to tūkstančio metų tarpe
pasaulinė istorija per
gyveno ne vieną sukrė
timą, lygų Hetitų Impe
rijos griuvimui, su ku
riuo tektų rišti tų "Bal
tų" bangos sukūrį. Ta
sritis lituanistikoj vi
sai dar neištirta, - at
sidaro dėkinga dirva di
deliam darbui.

SEZAMO RAKTAS

Mūsų filosofas E. Kan
tas lietuvių vokiečių žo
dyno įžangoje pažymi:
"Lietuvių kalbą reikia iš'
saugoti, nes jinai turi rak
tą, kuris išsprendžia ne
tik filologines, bet ir
tautų raidos paslaptis".
Kaip gaila, jog tų filo
logų, geografų, istorikų
aibės bergždžiai pra
dilinę akinius bandyda
mi atspėti Sarmatijos
tautų paslaptingą reikš
mę, jo pirma nepaskai
tė.
Tą jiems neįkandamą
darbą mūsų skaitytojai
be ypatingų pasiruoši
mų, o tik ginkluoti mūsų
Sezamo raktu — gimtą
ja kalba — atliks tuoj
pat. Paprastai, pateik
sime tuos senovės ge
ografų užrašytus var
dus, o skaitytojai pa
tys turės nustatyti, ko
kios kalbos Čia būta.
Baudiniai, Galonys,
Nauvariai, Neriai, Nauvareišiai, Sekitai, Pagirytai, Gudai, Gudonys,
Sėlonys,
Būrgaudai,
Gemvaroniai, Aukščiai,
Aukščiliai, Rasai, Parūsiai, Kūrikuonys, Kurėtai, Kūrivonys, Saliai,
Suvarai, Bastarniai, EidKad nevarginti skai riai, Eigulionys, Gauvitytojų neišspręstais klau niai, Aukštarniai, Upesimais, pradėkim nuo to čionys, Gautonys, Gauką žinome tikrai: Varu- čingiai, Undenaičiai, Sarmonių Rikio Gintaro Ke gaičiai, Galindai, Sudėnai, Vandenėtai, Eistulio Valstybės.
vonys.

PLANINGAS TAUPYMAS

Štai 35 Sarmatijos tau
tos. Kaip atrodo, ar tai
buvo slavai, mongolai, o
gal graikai arba ger
manai? Juk buvo realūs
gyvi žmonės^ ne kokios
šmėklos, ir kuriai nors
kukliai, senai užmirštai
tautai jie turi priklausy
ti. Tai kuriai?
Suprantama tad buvo
ir Pan Lowmianski iste
riką jąsias bežudant. įdo
mu, jog tie vardai išliko
beveik gryni, - teko išly
ginti tik smulkesnes ra
šybos ar tarimo klai
das. Rytprūsių sudar
kytus vietovardžius at
statant kalbininkui daug
sunkiau. Bet kai kurie
vardai išliko absoliučiai
be pataisų: Galindai, Pagirytai, Sudėnai. Dabar
galima spėti, ką Jaunius
su savim kapuosna nusi
nešė...
Štai dar keletą vardų:
Melanchlainai, Hippopodai, Hamaksobijai,
Transmontanai, Anartofraktai, Metanastai. Čia
mūsų raktas nebeveikia,
— paprastai, tai graikų
žodžiai. Hippopodai, —
Arkliakojai, atatinka sugraikintą mūsų Kintavyrį (Kentavrą): tai raite
lio sudievinimas. Ha
maksobijai, — Vežimų
Gyventojai, tai klajok
liai. Jų liekanas, 20
amž.
čigonus ir 12
amž. Puolaučius gerai
pažįstame. Pridėkim,
jog Hunai irgi taip gy
veno, kaip smulkiai ap
rašo Priscus Bizantijos
ambasados Attilos sto
vykloje lankymosi pro^
ga. Transmontanai, tai
persidanginę užkarpatin Užukalniai, kaip už
upiai, Užnemuniečiai ir
pan. Metanastai tai ir
gi "persikėlėliai", anks
tesnėj jų gyvenvietėj va
dinti Gaučingiais. Dar
du vardu lengva atpažin
ti: Fenni— Suomiai ir
Chunni — Hunai. Turi
me jau 41 atsakymą
tiems
paslaptingiems
vardams. Palikim dar
20 kontr a veršinių vė
lesniam specialistų na
grinėjimui: jie parei
kalautų painių techniškų
išvedžiojimų. Iš jau pri
rinktų turime ir taip pa
kankamai
medžiagos,
kad susidaryti Sarma
tijos "tautų" apytikrį
vaizdą.
Atsimename, jog apie
Olbijos mugiavietę turi
me du skirtingus praneŠimus: iš vienos pusės,
tenai susitikdavo 300
"tautų", — iš kitos,
vertėjų reikėjo tik 7 kal
bom. Ką tai reiškia?
Bandykim
nustatyti
tas kalbas. Baltų, grai
kų, romiečių nesudaro
abejonių. Prie jų nema
žiau aiškiai turime pri
dėti egiptiečių, kurių
flotas kursuodavo tarp
Aleksandrijos ir Kry
mo, ir semitų-Finikie-

DAUGIAU DIALOGO
BENDRUOMENĖS REIKALAIS
Dr.A.Bntkos
Praėjo pusmetis Su
kaktuvių metų. Iškilmin gai paminėjome Vasario
16—tąją.
Džiaugiamės
gražiai pasisekusia Tau
tinių šokių švente. Ar
tinasi PLB seimas ir
jam ruošiamasi. Kadan
gi iki jo pradžios vos ke
letas savaičių beliko, jau
ir spaudoje pradedama
daugiau ir konkrečiau
apie jį kalbėti. Pats lai
kas.
Seimo išvakarėse no
riu sugrįžti prie senų,
bet mano supratimu pa
grindinių reikalų
bendruomeninės idėjos
ir jos prasmės išsiaiš
kinimo. Praėjusių metų
gruodžio mėn. Clevelan
de įvykusios JAV V-tosios Tarybos II sesijos
metu buvo paskelbta vie
na iš rezoliucijų, kuriai
PLB seimui besiartinant
reikėtų skirti daugiau
dėmesio. Joje sakoma:
čių pirklių, aptarnaujan
čių Artimus Rytus. Lie
ka dvi, o prekybos ke
lių iš Olbijos ėjo sau
suma dar trys: šilko ke
lias per Samarkandos
centrą, ir Indijos bei
Persijos keliai. Čia tik
galima spėti, bet Avestų,
Indų ir Kiniečių kalbos
varžosi kandidatūrom.
Dabar susidarome ne
blogą praeities vaizdą.
Tos paminėtos kalbos
yra tarptautinės, ir jos
priklauso ne tautoms, o
imperijoms, lygiai kaip
šiandien anglų, rusų, ki
niečių. Iš Čia išvada per
šasi pati savaime: kaip
Romos imperijos ribose
buvo virš šimtą "tautų",
bet viena oficiali kalba,
taip ir mūsų Sarmatijoje
vartota tik viena. Tą pa
liudija ir pačių "tautų"
pavadinimai, kurie pa
sirodo esą ne kas kita,
o atskirų genčių "pra
vardės", angliškai "nicknames" pagal jų gyven
vietę, užsiėmimą ar ki
tą ypatybę.
Taip pav. Kurėtai, Kurionys, vėlesni Kriviči
-Kuriviečiai, kuria ugne
lę ir varo smalą Baltgudios miškuose, di
džiai reikalingą anų
laikų medžio laivams.
Mūsų Baltijos flotas bu
vo aprūpinamas pana
šaus amato Kuršių, gy
venusių Žemaitijoje, Ne
muno, tuomet vadinamo
Kuronių, žemupyje. To
kie vietovardžiai kaip
Karšuva,
Smalininkai
Kurtuvėnai, Kražiai liu
dija jų veiklą. Apie jų
navigacinius gabumus
pranešime vėliau.
(B.d.)

"Trečiojo PLB seimo iš
vakarėse JAV LB Tary
ba kviečia visas lietuvių
organizacijas ir visus
lietuvius įsijungti į Lie
tuvių Bendruomenės ei
les.
Visuomenininkus
prašome suaktyvinti Lie
tuvių Bendruomenės idė
jos skleidimą bei jos po
puliarinimą per susirin
kimus, spaudą ir radiją,
kad 1968-tais Lietuvos
Laisvės Kovos Metais
Bendruomenės rėmuose
susitelktų visas organi
zuotas JAV lietuvių judė
jimas. Padarykime Lie
tuvių Bendruomenę ir
šiame krašte iš tiesų vi
suotiną ir efektyvią. Stip
ri ir vieninga Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė
trečiojo seimo metu
galės efektyviai dekla
ruoti pasauliui okupuo
tos Lietuvos padėtį ir
drauge su VLIKu bei Dip
lomatine Tarnyba sustip
rinti Lietuvos išlaisvini
mo darbą".
Nors LB idėja kas me
tai mūsuose labiau pri
gyja, bet ar ne per lė
tai? Nors LB ir yra stip
ri ir pajėgi, dalis tautie
čių dar ją tebeignoruoja. Nors spaudoje apie
LB ir yra rašoma, ne
retai LB traktuojama tik
kaip viena iš eilinių or
ganizacijų.
Daugumas pripažįsta
me, kad organizuoti
ir sistematingai veikda
mi lengviau atsispiriame nuo mus priglaudu
sio krašto svetimų įta
kų, siekiančių mus tau
tiniai sunaikinti. Gi bend
ruomeninė veikla ir yra
tos organizuotos pastan
gos tautinei gyvybei iš
laikyti. Šiam uždaviniui
tinkamai įvykdyti yra
būtinai reikalinga apjung
ti ir į sistematiną darbą
įtraukti kaip galima dau
giau lietuvių. Būtų idea
lu, jei visi laisvame pa
saulyje gyvenantieji lie
tuviai aktyviai įsijungtų
į šią bendruomeninę veik
lą. Deja, ne visi tai no
rime padaryti: dalis dėl
bendruomeninės idėjos
nesupratimo, dalis dėl
tautinio atvėsimo, kiti
dėl visuomeninėj veik
loj patirto nusivylimo ir
t.t... Visų Čia priežasčių
nesuminėsi. Faktas yra
tas, kad norint geresnių
rezultatų, bendruomeni
nę idėją reikia nuolatos
populiarinti ir į bendruo
meninį darbą reikia pri
traukti kaip galima dau
giau pajėgių ir kūrybin
gų asmenybių.

(Nukelta į 6 psl.)

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.
($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)
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MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
t^/2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
""
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1. VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
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VISUOMENĖ LAUKIA

pavyzdinga patriotė
Juzefą Kemešytėgimė
1884 metais, balandžio
mėn. 5 d. Vastapų kai
me, Aluntos valsčiuje,
Utenos apskrityje, kara
liškų, arba laisvų ūki
ninkų šeimoje. Tėvai tu
rėjo 2 valakus, arba 40
hektarų žemės ir užau
gino tris dukteris ir vie
ną sūnų, kunigą-profesorių Fabijoną Kemėšį.

ną, kuomet vienas len
kas kunigas jos paklausė
ar mokanti lenkiškai kal
bėti. Juzefą atsakė, kad
nemoka ir nenori lenkų
kalbos mokytis. Šiandien
ir laisvam krašte gyve
nant, tai nebūtų buvęs di
delis nuopelnas. Negali
me pamiršti tačiau, kad
Juzefą tai išdrįso pasaky
ti 1897 metais, spaudos

Kad Kemėšių šeima iš
augo giliai religinga, la
bai patriotiška ir parei
ginga lietuviška šeima,
tai buvo daugiausia Juzefos motinos Barboros
Kemešienės nuopelnas,
nes jinai anksti liko naš
lė ir vaikus išaugino ir
ūkį prižiūrėjo viena pa
silikusi.
Prof. kunigą Kemėšį
pažinome daugelis iš mū sų. Ne mažiau tautiniai
susipratusi ir šviesi as
menybė buvo ir jo sesuo
Juzefą Kemešytė, kuri
vos 13 metų būdama turė
jo progos tai viešai įro
dyti, kad ji yra ne tik
tauri lietuvaitė, bet ir
drąsi ir tiesi asmenybė.
O tai buvo sutvirtinimo
sakramento davimo die-

draudimo metu.
Juzefą teišėjo tik na
mų daraktoriaus mokyk
lą, kurioje ji išmoko lie
tuviškai skaityti ir rašy
ti. Būdama gabi ir darbšti, ji tą savo išsimoksli
nimą papildė pati, išmok
dama skaityti ir kalbėti
trimis kalbomis. Turė
dama gražų balsą ir ak
torės sugebėjimus, Juze
fą nuo vaikystės laikų da
lyvavo choruose ir vai
dinimuose.
Visuomeninė jos veik
la ypatingai pagyvėjo,
kai ji ištekėjo už pro
vizoriaus Stepono Nasvyčio, rugpiūčio mėn.
1907 metais, taigi mote
rystėje išgyveno beveik
61 metus.
Nasvyčiai apsigyveno

GYVENIMIŠKO DARBO
Gal todėl, kad šių eilučių autoriui yra tekę
pridėti pirštus prie paties bendruomenės embrio
no Amerikoje, pradėjus steigtis pirmajai apylinkei
Clevelande, visos teoretinės kalbos apie bendruo
menės reikšmę, gražūs žodžiai apie dar gražesnes
idėjas ir pan., nebeprilimpa ir tiek. Ir taip, bai
giantis bendruomenės veiklos antram dešimtme
čiui, prisimena projektai, svarstyti klausimai, ku
riais šiandien niekas nebekalba, bet be kurių ir
bendruomenės ratai rieda į padanges. O tada svarstėm tokius "nepopuliarius" klausimus, kaip socia
linę globą ir savitarpinę pagelbą, steigėm ūkio ta
rybas ir svarstėm bankelių, kompaktiškesnių nau
jų gyvenviečių reikalus, buvom įsteigę namų fon
dą ir t.t.
Ir visa tai nuėjo niekais, pasinešus veikti neneigtina kultūrine plotme, bet tą veiklą paliekant be
organizuotų ekonominių pagrindų.
***
Kokią organizaciją bepaimsi, kultūrinei, poli
tinei ar ekonominei veiklai įkurtą, joje niekas iš
vietos nepajudės be gerai suplanuotų ir paruoštų
ūkinių pagrindų. Juk ir į knygų, laikraščių leidi
mą taip pat žiūrime, kaip į kultūrinę veiklą, bet ar
daug kas pagalvoja apie lėšų organizavimą tiems
reikalams? Čia tai jau kažkoks "juodas darbas",
apie kurį kalbėti humanitarams nepritinka...
Įsivyravus grynai humanitarinėms pažiūroms,
nenuostabu, kad viename iš PLB seimų Juozo Bačiūno pranešimas apie bendruomenės ūkines gai
res buvo praleistas negirdomis, tikriau sakant,
vienam kitam pro "vieną ausį įėjo — pro kitą iš
ėjo".
Nei anksčiau, nei dabar niekas nesiūlo bend
ruomenei atsisakyti tų kultūrinės veiklos kelių, ku
riais pradėta eiti ir kuriais teks ir ateityje kul
tūrinį vežimą traukti. Tik kyla klausimas, ar tas
vežimas toli riedės be tepalo ir avižų? O čia lie
čiamas ne vien tik pinigų reikalas, vien tik medžia
ginės gėrybės, bet bendruomenės gyvybės išlaiky
mas, prisitaikant prie įvairiausių interesų, domė
jimosi ir noro veikti sričių. Koncentruojantis tik į
vieną tašką, visa eilė kitų veiklos sričių nueina į
"privačias rankas", jokio ryšio su organizuota vi
suotina bendruomene nebeturint. Taip išsilaksčius,
kaip žydo bitėms, vargsta kultūriniai reikalai, gir
disi tik tais reikalais besisielojančių aimanavi
mai, kai tuo tarpu bankelių, fondų, investavimo klu
bų ir kt. organizacijų pajamos auga.
O esame toje pačioje lietuvių bendruomenėje.
Tik bėda ta, kad humanitarinės "frakcijos" toje
bendruomenėje ryšys su ekonomine "frakcija" yra
nutrūkęs, nederinamas ir net nerodomas noras abu
galu suderinti.
***
"Nusiteoretinę" yra ne tik dabartiniai mūsų
bendruomenės šulai, bet ir jų kritikai. Neveltui
bendruomenės šulai ir sako, kad kritikuodami duo
kite ir realesnių, apčiuopiamesnių sugestijų. O
man kaip tik atrodo, kad sugestijos į bendruomeni
nės veiklos periferijas turėtų išplaukti iš viršū
nėse sudaryto plano ir veiklos gairių, kurių kaip
tik ir pasigendama. Blogai, kai tų sugestijų reikia
prašyti iš šono.
Bendruomenei pats laikas išeiti iš teoretinių
jos tikslų vyniojimo iš vieno vystyklo į kitą. Bend
ruomenė yra subrendusių žmonių kolektyvas, o ta
me kolektyve yra pajėgių asmenybių veikti ir reikš
tis visose gyvenimo srityse. Todėl gal pritiktų iš
reprezentacinės ir sugestyvinės, agitacinės ir vis
dar "tikrojo kelio" beteškančios bendruomenės per-

eiti į tas veiklos sritis apimančią bendruomenę,
kurioje tilptų ne vien vaikų darželiais ir pradžios
mokyklomis besirūpiną, bet ir kitose srityse galį
pasireikšti bendruomenės nariai.
Šiuo metu nemažai kalbama apie artėjantį
bendruomenės seimą, naujai renkamą valdybą.
Gerai, kai žmonės tais reikalais domisi. Bet ne
visi vienodai. Vieniems rūpi, Jonas ar Petras
ateis į valdybą, kitiems gi, kokius planus ir kon
krečias veiklos gaires patieks Mataušas ar Aloy
zas.
j»č«

Subačiuje, kur įsigijo viai dalyvavo savivaldy
vaistinę. Tuo metu Lie bės darbuose.
Nuo lietuviško-visuo
tuvos miesteliuose vy
ravo taip vadinama "Klo meninio darbo Juzefos
jimo teatro gadynė", nes šeima niekados nepasi
visuomeniniam gyveni traukė. Ir vėliau įsigy
mui pritaikytų salių ne tam Baripolio ūkyje, ku
buvo. Subačiuje Juzefą ris radosi vos 20 kilo
ir buvo to lietuviško vie metrų nuo Kauno, susi
tinio visuomeninio gyve darė kultūrinio - intelek
nimo ašis ir jo didelis tualinio bendradarbiavi
ramstis. Juzefą ne tik or mo vieta. Ir prezidentas
ganizavo parengimus, Antanas Smetona mėgda
bet ir pati dainavo solo vo čia atvažiuoti. Jis la
partijas, vaidino sceno bai vertino Juzefos lie
je bei deklamavo eilė tuviškumą ir visuomeniš
raščius.
kumą ir jos sveiką - gi
Juzefos gražaus bal lų protą. Ilgesniuose po
so ir lietuviškos dainos kalbiuose prezidentas
meilės įtakoje solistė su- mėgdavo išsiklausti Ju
batietė Vincė Jonuškaitė zefos nuomonės įvai
pradėjo pirmąsias dai riais klausimais. Tai bu
nas dainuoti. Toks dide vo įgimta visuomenininlis lietuviškas židinys kė, draugiška, nepapras
Nasvyčių sodyboje neli tai vaišinga ir gera šei
ko ruso okupanto nepas mininkė. Jinai buvo labai
tebėtas. Vieno vaidinimo didelis ramstis savo vy
metu Juzefą padeklama rui visuose jo gyvenimo
vo visiems gerai žinomą kovos etapuose. Abu
eilėraštį: "Jau slavai drauge išauklėjo didelę
sukilo"... Už tai rusų šeimą, kuriai perteikė
žandarai pradėjo perse savo didelį patriotišku
kioti šeimą ir atėmė mą, visuomeniškumą ir
Nasvyčiui teisę vesti pažangos bei kultūros
vaistinę...
troškimą. Juzefos šei
Aplinkybių verčiami, ma ir jos atsiekimais
dar prieš I Pas. karą, gali didžiuotis kiekviena
Nasvyčiai išsikėlė į Ru lietuvė motina.
siją, kur Smolensko aps Mes žinome, kad jos
krityje įsigijo vaistinę, vaikai laikė ir visuo
bet ir ten rusų policija ne met laikys savo motiną
leido Nasvyčiui valdyti nepalaužiamu lietuvės
vaistinės.
- patriotės idealu ir ja
1915 metais Juzefą su visuomet didžiuosis.
vyru išsikėlė į Maskvą,
Paliks Juzefą brangi
kur abu įsijungė į Mask ir mūsų atsiminime, nes
vos lietuvių karo trem jinai dar ir Clevelande
tinių gyvenimą. Ji daina ir jau sulaukus vyresnio
vo Šimkaus vadovauja amžiaus, kol dar sveika
mam chore, ir dirbo vi ta leido, noriai visur da
sokį kultūrinį darbą. Jos lyvaudavo. Ypatingai ji
namai virto lietuvių kul mėgo ir gerbė lietuviš
tūriniu centru, nes čia ką dainą, kuri buvo jos
dažnai lankėsi ar net gy didžiausioji sielos da
veno ano meto daug žino lis.
Su J. Nastytienės mir
mų veikėjų, kaip Gruo
dis, Šimkus, Karosas, tim lietuvių visuomenė
Martinonis, Nezabitaus- palydi ne tik tipingą lie
kaitė-Galaunienė, artis tuvę motiną, bet ir pa
tė Rymaitė, Vienuoli s- vyzdingą patriotę.
Žukauskas ir eilė kitų.
Dr. A.B.
Grįžę į Lietuvą Nas
vyčiai įsikūrė Vilniuje,
NEPAMIRŠKIT
kur Nasvytis drauge su
ATNAUJINTI
Vienuoliu-Žukausku ir
DIRVOS
Narbutu įsteigė urmo
PRENUMERATĄ
vaistų sandėlį, 1919 me
tais Juzefą su kitais lie
tuviais dirbo paruošia
muosius darbus priimti
MALĖ
įžygiuojančiai lietuvių
kariuomenei. Jos sūnus
PLANT HELP
For new dairy plant, need men with
Algirdas su Plechavi ability
ice cream & niilk procesčiūte buvo parinkti sutik sing., allin company
paid benefits. Exti lietuvių kariuomenę su ceUent staTting sMaiy. Apply.
CUMBERLAND FARMS
duona ir druska.
777 DEDHAM ST.
Vilnių greitai užėmė
CANTON, MASS.
(78-84)
lenkai. Nasvyčiams teko
bėgti per demarkacijos
F E M A L E
liniją į Lietuvą. Apsigy
veno Jonavoje, tuo metu
PACKERS WANTED
labai
aplenkėjusiame
For ice creajjv dept. modern dairy
krašte. Vėl Nasvyčių šei plant.
For day and night ^hifts. Excellent company benefits. Good Sal•
ma tapo lietuviškos veik ary.
Apply in person:
los ašimi. Rūpinosi lietu
CUMBERLAND FARMS
vybe, menu, steigė mo
777 DEDHAM ST.
CANTON, MASS.
kyklas, organizavo rink
(78-84)
liavas kariuomenei, akty
NAUJA KNYGA MUSŲ
MAŽIESIEMS
Tik ką išėjo iš spaudos
Pr. Imsrio nauja eilėraščių
knyga mūsų mažiesiems —

"TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU”.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VULISTG IR LIKERIU KRAUTUVĘ —
2334 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.

Knyga tinka ne tik pasi
skaitymui, bet, svarbiausia,
jąja lengvai išmokinama de
klamuoti nekomplikuot a i s
žodžiais parašytus patrioti

nius ir vaikams pritaikytus
eilėraščius.
Knyga iliustruota, 40 psl.
Kaina 1 dol. Išleista auto
riaus 1968 m. Sukrauta Vil
ties leidykloje — 6907 Su
perior Avė., Cleveland, Ohii

44103.
Platintojams
laida.

25%

nuo

M

A L E

BORING MILL
OPERATING
PRF.FF.R AIRCRAFT MACHINING
EXPF.RIENCE
Top rates fringe benefits, dayn,
ununual opportunity.
313
SL 4-4500.
(80-82/

HELP WANTED MALĖ
EXPF.RIENCF.D
PLASTIC EXTRUSION 5ET UP MEN
and
EXPER1ENCED PLASTIC INJECT1ON
SĖT UP MEN.
Mual be experienced in Colored Vinyl.
For all shifts,
Steady work. Fringe benefits
Send resume to
HOWELL INDUSTRIES
1560 E. Mi|waukee Detroit, Mich.
(67-86)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU”
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BRONYS RAILA

RENDEZ -VOUS PO 20 METU
Laisvės karo metais (1945-1950) mes turėjom
tam tikrų santykių su kraštu. Buvo kiek ryšių, dia
logų ir diskusijų su kovojančia tautos dalimi. Ne vi
suomet tik broliškų ir sutariančių, bet svarbių ir
labai atsakingų. Tūkstančių žmonių gyvybės nuo jų
priklausė, ir taip pat iš dalies bendroji tautos gy
venimo eiga į ateitį. Kokybės atžvilgiu, politiškai
ir dvasiškai, tai buvo turiningiausi ir vertingiau
si santykiai. Iš to laikotarpio kilo ir anie vad. įga
liojimai išeiviams kalbėti už pavergtą tautą ir veik
ti jos vardu.
Tie santykiai buvo nuolatiniai, atliekami iki
galo pasiaukojusių vyrų, slapti, pogrindiniai, dau
giausia tik su tėvynėje kariaujančiomis laisvės ko
votojų grupėmis, ir todėl negausūs, plačiajai už
sienio lietuvių visuomenei mažai žinomi, ir tei
sybę pasakius, anuo metu nekažin kiek įdomūs. Tik
nesiginkit: mes daugumas rūpinomės, kur emi
gruoti, kur įsikurti, naują Dausuvą rasti. Beje, mes
anuo metu, bjaurėdamiesi degraduojančiu DyPy
"statusu" ir nelabai mėgdami politinių pabėgė
lių vardo, su užsispyrimu pasivadinom tremti
niais, paskui politiniais emigrantais, kurių daugu
mas dar vėliau tapo įvairių pasaulio kraštų imi
grantais ir, pagaliau, turbūt teisingiausiai reikė
tų pasakyti - išeiviais, visokių nelietuviškų vals
tybių piliečiais.
Pasikeitimas gal neišvengiamas ir natūralus,
bet gana stambus. Tik nerealistai gal bandys su tuo
nesutikti. Lygiai kaip ir tik fantastai galėtų nesi
skaityti su faktu, kad anų už laisvę didvyriškai ka
riavusių lietuvių tautos grupių, kurios mus įgaliojo
kalbėti užsienyje už Lietuvą ir veikti jų vardu, jau
seniai nebėra. Okupantas, "liaudies gynėjų" (stri
bų) padedamas, jas sunaikino.

Šimtas tūkstančių, gal mažiau? Laisvo patikri
nimo gi nėra. Aišku, reikšmė čia ne skaičiuje, bet
užnugario realiojoje jėgoje. Man labai gaila drau
gus nuliūdinti, bet nei čia užsienyje, nei Lietuvoje
tos grupės veikėjų dažniausiai niekas nelaiko lietu
vių tautos dalimi, ir bendravimas su jais nieko
bendro neturi su lietuvių tauta. Jei aš anksčiau mi
nėjau pavardes, kaip Sniečkaus, Paleckio, Venclo
vos, Baltušio, Zimaino, Žiugždos ar kitų, tai ypač
norėdamas pabrėžti, kad taip, kaip jie, gali kalbė
ti ir įtikinėti tik rusai, kurie užgrobė Lietuvą ir
nori ją "amžinai" pasilaikyti - ir dar suvaidinti
geradarius.
Lietuvis, kol jis yra lietuvis, normaliai taip ne
galėtų kalbėti ir okupantui šunuodegauti. Iš tikrųjų,
ta aiški rusų kalba lietuvių lūpomis mūsų tautai nė
ra labai pavojinga, išskyrus atvejus, kai pasitaiko
pasimetimas ar, ypač jaunojoj generacijoj,neįsigijimas tų lietuvių tautos likimą ir uždavinius tvirtai
saistančių dėsnių, kuriuos pavadinau "konservaty
viais".
Juntant artėjančią senatvę, šunuodegautojų gru
pei, man rodos, nieko kito nelieka, kaip geriausiu
atveju su Putinu dar pasižvalgyti pro kalėjimo "lan
gą", žilvičiu pasiūbuoti aplink palaižūno dalią, gy
vuosius apverkti, mirusiuosius šaukti... Mirusiųjų
nebeprikelsi, bet bent anūkams būtų kiek gražiau.

save, net pasididžiuoti, ir esamom sąlygom vis dėl
to pajėgia kūrybiško ir naudingo padarai savo tau
tos rėmuose, savo tautos garbei, savo "tėviškės" la
bui. Tuo ji nuoširdžiai tiki, nori būti taip mūsų su
prasta ir už tai įvertinta.
Su ja išeivija turėjo ir turės daugiausia dvasi
nių, ideologinių ir psichologinių konfliktų, sunkiai
suderinamų pažiūrų, rimtų ar trivialių nesusiprati
mų. Nes čia beveik neįmanoma surasti abi pusi pa
tenkinančių išeičių ir protingo dialogo temų, kadan
gi už nugaros stovi enkavedistinis arbitras. Užsienio
"fašistinė" ar "klerikalinė" spauda pagirs tokįveikėją ar kūrėją, teigiamai įvertins tos rūšies darbus
ar reiškinius, - anas ar anie atsilieps, kad tai bepro
tiškas meškos patarnavimas, skandinimas ir pirš
tu parodymas, ką okupantas tuojau gniauš. Jei kuris
ryškesnis asmuo ar jo veiksmas bus Čia išpeiktas ir
išbartas, - anas nepyks dėl to pasidaręs dar šva
resnis kompartijos ir policijos bylose, bet dvasioje
kentės ir rūsčiai priekaištaus: aš juk dirbu rizikuo
damas Lietuvai ir lietuviams, bet tie idijotai at
plaišos nesupranta, nieko nepažįsta, tik koliojasi.
Pagyventų čia, tai žinotų...
Tokių priekaištų, skundų, pasipiktinimų jau
daug girdėjau per pastarą dešimtmetį. Reikia ir
reikės prie jų šaltai priprasti, nes jie negalės iš
nykti. Nes abi pusės savaip teisios, galbūt.

Liaudis, ”nežmonės” ir stebuklai

Pagaliau, tebėra dar trečia lietuvių visuomenės
grupė - pati gausiausia, tik ne gyvumu ir įtaka, bet
skaičiumi. Nekomunistinė, savo dvasia dar ir nesusovietinta, neturtingiausia, mažiausiai aprusinta,
privilegijų. Tai liaudis, "darbo bitės", išlaikan
be
Sovietine buržuazija
čios Kremlinio avilio karalienes ir tarnus: kolŽymiai gausesnis ir gana reikšmingas "respu chozininkai sodiečiai, įmonių darbininkai, smulkie
blikos" bei jos "rajonų" gyvenime yra kitas lietuvių ji įstaigų tarnautojai, senesnio amžiaus kartos, ka
sluoksnis - tai naujai susidariusi ir kasmet iš jau pitalistinės sistemos "liekanos", grįžę sibiriokai,
nimo priauganti raudonoji ar surausvėjusi buržu visas gausus išnykimui skirtas "buvusiųjų" kon
azija. Tai Kremliaus politrukų akimis dar netobu glomeratas (vokiškai vadinami Unmensch, angliš
la, bet lietuvių požiūriu jau pakankamai išbrendusi kai non-person, "nežmonės")...
sovietinė visuomenė. Vienas iš tipiškų jos atstovų,
Šios grupės labiausiai išsiilgusios bendravi
Rusai lietuvių lūpomis
kartą keliaudamas po Ameriką, intymiai išsireiškė: mo ir ryšių su išeiviais, pabėgėliais, atsiskyrė
Bet tauta dar liko. Didžiausioji jos dalis gyva "Skirkite socializmą nuo komunizmo. Man socializ liais. Jos pirmosios užmezgė santykius, kai ofici
ir tebegyvena savo tėvynėje, nors jau nebe savo mas artimas, savas, aš jo niekada neišsižadėsiu. aliai jie buvo dar neskatinami, o slopinami. Šiuo
žemėje ir dažnai nebe savo tėviškėje. Ar ji nutilu Rusų komunizmo, kaip ir daugumas mūsų, nemėgs
se santykiuose nėra beveik jokių politinių ar šiaip
si, ar nebekalba, ar ji mums nebeturi naujų įgalio tu. Jeigu esu komunistas, tai ne dėl to, kad to noriu, gudraujančių motyvų. Jie trokšta daugiau žinių apie
jimų? Ar niekas iš ten nebekalba, - nei ji pati, nei bet kad taip reikia"...
gimines, artimuosius, draugus, pažįstamus - pra
plėšti
ilgų metų atsiskyrimo ir uždarumo luobą,
niekas už ją jos vardu?
Ši grupė, pradedant kompartijos nariais lietu
O! Kalba. Nuolat. Ir dar kaip! Tik nevisai vie viais patriotais, plačiai apima ir įsilieja į visas gyr- labdaringos pagalbos, gerų darbų, paguodos, vil
nodai...
venimo sritis, apie kurias galėtume pasakyti, kad ties, širdies, jautimo, kad ne visi žuvom ir gal
Pirmiausiai ir garsiausiai kalba - Maskva. čia dar tebėra lietuvių tauta. Šitokių vyrų ir mergi ne viskas žuvo. Tai "privatiniai santykiai" pačia
MGB (buvę MVD, NKVD, GPU, Čeką). Lietuvos ko nų dabar gausu mokslo, literatūros, menų, sporto, gryniausia, sentimentaliausia prasme.
munistų partija. Agitpropas. Visi teritorijos admi įvairių viešųjų sambūrių, ūkio, pramonės, ar mū
Galėtume pridėti dar vieną labai specialią gru
nistracijos organai. Visa valdinė spauda, informaci siškai sakant, "laisvųjų profesijų" (gydytojų, inži pę - atkaklių, principinių antikomunistų, pasiryžu
jų agentūros, radijas, filmas, didelė grožinės ir nierių, rašytojų, agronomų...) sektoriuose. Tai visi, sių niekuomet nepasiduoti, visuomet kovoti už lais
mokslinės literatūros dalis, talkininkaujant muzi kurie turėjo, sugebėjo ir norėjo prisitaikinti naujo vę, dviejų "pogrindžių" veteranų, kurių pažiūra į
kai! teatrui, dailei, visų laipsnių mokslo įstaigoms. gyvenimo sąlygoms ir stiliui ir kurie kur nors yra užsienio lietuvius, tikėkit, nebuvo švelni, daug lau
Visi šie Kremliaus spinduliu surikiuoti "mediu "spec." Visi, kurie tose sąlygose augo, mokėsi ir kianti, dažniau priekaištaujanti, kaltinanti pabėgė
mai" daugiau ar mažiau "nori" taikingos koegzis savaime priprato. Šalia visais laikais ir visur tū lius dėmesio stoka kraštui, išsiskiedimu, net išsi
tencijos, ryšių ir bendravimo su lietuvių išeivija nančio arivizmo, oportunizmo, savanaudiškumo ir gimimu ir supuvimu. Jie statė uždavinius sau, ku
vienu ir labai aiškiu tikslu: ją sukirštinti, suglu palaižūniškumo, ši grupė turi nemaža teigiamų ir rių negalėjo įvykdyti, ir reikalavimus išeivijai, ku
minti ir ypač uždusinti jos minčių bei jausmų po visai gerų savybių: ji lietuviška, patriotiška, darbš rių ji nė nenorėjo vykdyti... Ta narsi ir gana gausi
lėkius nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty ti (... nors, kaip teigiama, kiekperdaugnugerianti), grupė buvo! Šiandien jos, kaip minėjau, beveik ne
mo kryptimi. Jos niekados nebebus! Nesąmonė. geriau už fanatikus partiečius išmananti savo sri bėra.
Taip galvoti ne tik pamišimas bet ir nusikaltimas. čių darbus ir žinanti, kaip reikia gyventi.
Jei kas panašaus atsiras, tai bus naujas po
Lietuva visam laikui, "amžinai" yra ir liks sovie
Ji daugumoje nori atdarų langų į Vakarus ir vi grindis ir kiti dalyviai. Ir visai kitos sąlygos. Tuo
tinės rusų imperijos laisva, nepriklausoma, demo sokių santykių su išeiviais. Ji ne būtinai trokšta tikėti galima visiems, kurie tiki stebuklais. O ste
kratinė ir laiminga "gimtoji šalis"...
mums tik "blogo", daugiau gal linki gero ir net ne buklų būna ir šiais laikais, nors retai.
Kiek lietuvių taip iš tikrųjų galvoja?
sistengia agituoti^ Bet su pabrėžimu siekia parodyti
Mykolas Vaitkus

KAI MYLĖJOSI STASYS
(Iš M. Vaitkaus knygos Nepriklausomybės Saulėj)
(Tęsinys)
Gerai pataikiau: Kipras
gaute atsigavo, susivaržymas jam dingo, ir jis,
nors ir kukliai, bet labai gyvai ir įdomiai pradė
jo pasakot apie dainos Olimpo dievaičius, ypač ko
miškuosius jų nuotykius, pirmiausia, žinoma, gar
siųjų danininkių, o čia, savaime aišku, pirmiau
sia pikantiškus (kaip paprasta vyrų tarpe), bet ga
na saikingai ir visai estetiškai. Juokėmės, straigtus atpalaidavę. Ypač juokingi atrodė svetimtau
čių dainininkių nesusipratimai rusų kalbos dirvoj:
mat, prisimeilindamos publikai, jos bandydavo
padainuot ką nors ir rusiškai, tam kartui pramoku
sios kokį posmą, ir išeidavo kartais tokie juokin
gi pokštai, jog, rods, pats kipšas prikišdavo savo
nagą ar uodegos galą. Ne be reikalo romėnai saky
davo: littera docet, littera nocet, ką lietuviškai ga
lėtume pasakyt: raidė čia moko, čia kelia juoką,
įsivaizduokit dabar, kad kuri nors tuometinė pasau
linė garsenybė, sakysim, Patti ar Melba, ar Tetracini, ar Curci dainuoja puošnioj Marijos teatro
scenoj. Tūkstančiai rinktinės publikos akių spir
gina dainininkę. Caro ložėj sėdi pats Mikalojus,
carienė Aleksandra, visos caraiės. Ir štai daini
ninkė uždainuoja posmą rusiškai, o jo gale stovi
nelemtas žodis, kuriam pakeisk vieną raidę, ir pa
sigirs kažkas labai nepadoru. Taip ir atsitiko: nie
ko nenujausdama, gražuolė nekalčiausia mina nuo
širdžiai traukia biauriausią žodį, pati skonėdamasi
balso auksu. Vieną mirksnį visas teatras pa

skendo nuostaboj. Bet tuoj sugriaudė homeriškas
juokas, vyrų beprotiški bravo. Moterys pasipiktinu
sios nuleido žemyn žvilgsnį. Pats caras neištūrėjo
nešyptelėjęs. Dainininkė nustebo: kas čia? Toks
pasisekimas? Taip. Bet kodėl jie taip juokias?
Juk čia, rodos, turėjo kilti kita emocija, ne links
mumas! Kai jai užkulisy paaiškinta, ką visatai reiš
kia, ji kuo neprasmego kiaurai į rūsį (o gal ir ne
juk ir tai — puiki reklama).
Tačiau visa, kas miela, greit baigias: bai
gės ir mūsų pietūs. Tingiai atsistojom. Vanagaitis
atsisėdo prie fortepijono, atsiskleidė kažkokią kny
gutę ar sąsiuvinį ir ėmė klavišuose ieškot pirštais
tonų, rodos, kokiai melodijai, o mes kiti dar šnekuČiuojam apie šį, apie tą. Tik girdim — jau Vana
gaitis sučiupo savo ieškomą melodiją, tokią pap
rastą, rodos, kažkur girdėtą, bet gal ir naują, o
linksmą ir ausiai malonią.
— Ką tu ten cinksini? — eidamas prie jo Kip
ras klausia.
— O gi ieškau melodijos šitai komiškai Giros
dainelei, — atsako Vanagaitis, skubiai žymėdamas
gaidų popieriuje savo sukurtą melodiją.
— Na gi, padainuok j^mums!
— Kodėl gi ne! Tik nepamirškit, jog aš ne ope
ros dainininkas.
Ir Vangaitis ėmė dainuot: "Kai mylėjosi Sta
sys, jam giedojo vieversys" ir t.t. Neblogai, bet
dainužiukė kaip dainužiukė. Klausos Kipras, klau
sos ir sako:
— Duok šia! Aš dainuosiu, o tu pritark!
Ir jis, ėmęs knygutę, pradėjo savo sidabriniu
balsu dainuot. Kas gi čia? Visai kita daina! Tokia
nauja, šviežia, įvairi — čia naivi ir graudžiai juo
kinga, kaip jaunuolio meilė, čia liūdesingai svajin
ga, kaip senelio atsiminimai, su lašeliu komizmo,
bet visa — miela ir gražu.
Juodu baigė. Mes plojame meisteriui Petraus
kui ir kompozitoriui Vanagaičiui. Mes sakom jiem

komplimentus (tyli vien Byla). Pasigėrėdami minim
Kipro pirmąjį koncertą Kaune, kur jo balsas bei
dainavimas buvo mum, dar jo negirdėjusiem, tie
siog tyrojo grožio pasireiškimas. Aš buvau tame
koncerte draug su Byla. Koncerto pirmojoj daly
Petrauskas, tarp kitko, dainavo nuostabiąją Šuber
to serenadą "Tyliai skrenda mano dainos", dainato taip pagaunamai nuoširdžiai, taip tobulai tech
niškai, tokiu nuostabiai gražiu balsu, jog širdis
tirpo. Aš vis žvilgčiojau į Bylą, kaip jam atrodo:
jis gerai nusimano apie balsus ir dainavimą, jis
yra girdėjęs nemaža geriausių dainininkų —neleng
va iš jo susilaukt, kad ką girtų — tai kokį įspūdį
jam ta serenada padarė?... O jo veidas toks susi
kaupęs, rimtas, akmeninis. Aš jį klausiu: na, kaip?
Užuot ką man atsakęs, jis kelias ir eina lauk iš sa
lės į kuluarą ir stačiai prie palto ir kepurės, vadi
nas, eina namo.
— Argi nebelauksi antrosios dalies? Ten toks
perlas, kai Čaikovskio "Vai, kur, vai kur jūs nuplasnojot" iš "Eugenijaus Onegino" operos — tai
lyg kad Petrauskui kurte sukurta, — sakau.
Byla man kažkaip kietai, lyg ramdydamas grau*
dūlį, atsako:
— Ne, einu namol Jis taip tą serenadą padai
navo, jog nieko lygiai gražaus nebesusilauksim. Ge
riau eiti, kad įspūdis nesumažėtų.
Na, na! Netgi Byla taip įsiegzaltavo. Taidyvai!
Sieloj aš jam pritariau, betgi pasilikau koncerte iki
galo. Ir nesigailėjau.
Šį kartą Byla iš šio valgyklos koncerto nesku
bėjo išbėgt, gal manydamas, kad po šios dainos kita
jam įspūdžio nebesugadins. Tad, dėl dėmės, nuolai
džiai komiškai paplojęs, eina prie Kipro ir bičiuliš
kai iššaukiamai sako:
— Žmonės plepa, esą, Tamsta galįs paimt
aukštąjį mi. Argi tai būtų tiesa?
(Bus daugiau)
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DVIDEŠIMT PENKTOJI VASARA PUTNAME
Seselės M. Augustas
įkurton stovyklon susi
rinko apie 15 mergaičių.
Tai buvo 1943 m. Iki
šių metų čia praleido
vasaras arti 3,000 mer
gaičių. Stovyklaudamos
stiprino tautinius, reli
ginius bei humanitari
nius principus, ir tuo pa
čiu metu jos praleido va
sarą sveikoje gamtos
aplinkoje.
Stovyklos pasiseki
mas matomas iš nuola
tinio stovyklautojų skai
čiaus augimo. Per 25
vasaras mergaitės sve
čiavosi seselių sodybo
je, kur jų augintinių
skaičius jau nelengvai
sutalpinamas.
Stovyklautojo s mini •
šiemet net keturias sukaktis: 50 metų nepri
klausomybės, 50 metų
skautijos, 50 metų Nek.
Pr. Marijos vienuolyno
ir 25 m. stovyklos. Sto
vyklos vadovybė: globė
ja — Motinėlė M. Aloy
za, dvasios vadas kun. V.
Zakaras, vedėja sės. M.
Viktorija, vedėjos padė
jėja sės. M. Monika. Mo
kytojai: sės, M. Berna
deta, sės. M. Monika,
sės. M. Paulė, sės. M.
Viktorija, kandidatės Jo
nė Saltanytė ir Eglė Mo
tiejūnaitė, O. Adomaitie
nė, A. Dabrilaitė, E. Girdauskas, J. Jasaitytė.G.
Juozapavičiūtė, L. Rizai
tė, B. Prapuolenis, R.
Sakalaitė, R. Urbonaitė,
K. Val'iuškienė. Vandens
sargė J. Bielskutė. Pagelbininkės: R. Juzukonytė, Aida Palytė, R. Sa
kalaitė, J. Tautvilaitė.
Sudaryti rankdarbių, dra
mos, literatūros, meno,
CHICAGO

dainų, tautinių šokių ir
sporto būreliai.
Stovyklautojų yra at
vykusių ne tik iš rytinio
pakraščio nuo Maino_ iki
Marylando, bet ir iš Šiau
rės Dakotos, Illinois, Michigano, Ontario, Quebecko. Viso 120.
Stovyklautojas sutiko
vadovybės išleistas laik
raštėlis "LABAS”.
Šių metų stovykla ofi
cialiai prasidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo
kun. V. Zakaras. Pa
moksle jis priminė, kad
visi turim savo tikslą bei
paskirtį. Mes esame įpa
reigoti atiduoti savo
duoklę Dievui, Tėvynei
ir žmonijos labui.
Stovyklautojų geriau -

šia charakteristika yra
jų būrelių pasirinkti var
dai: Voveraitės, Druge
liai, Rūtos, Vilniaus bū
relis, Nendrės, Pušys,
Laumės, Liepos, Kuni
gaikštytės,
Spinduliai
Vaidilutės, Nemuno būre
lis, Bangos, Šatrijos Ra
ganos, Vėliavėlės ir Gin
tarai.
Stovykla gausi ir jau
natviškai nerami prisi
glaudusi seselių sodybo
je. Seselės įsipareigoju
sios daugeliui darbų. Ne
lengva joms yra juos at
likti, kai 25-ji vasara tu
ri svečius, o jau patal
pos sunkiai talpina sto
vyklautojas.
Reikalinga parama
naujai stovyklai.
K.V.

Susirinkome dvidešimt penktajai stovyklai Putname.
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CHICAGOS MOTERŲ
VEIKLA
L. M. K. Federacijos Chi
cagos klubas aktyviai vei
kia. Paskutinis prieš vasa
rą reguliarus mėnesinis su
sirinkimas - pobūvis įvyko
narės J. Jakubauskienės bute-sodelyje.
Susirinkimą atidarius val
dybos pirmininkė M. Krauchunienė gausiai susirinku
sias nares paprašė susikau
pimo minute pagerbti 1941
m. birželio aukas. Susirinki
mui pravesti ji pakvietė tei
sininkę A. Liorentienę. A.
Velbasienė, spaudos sekre
torė, perskaitė laišką, gautą
iš Centro Vald. pirmininkės
V. Leskaitienės, kuriuo na
rės
buvo
painformuotos
apie leidžiamą anglų kalba
leidinį "Lietuvė Moteris".
Leidinio tikslas — supažin
dinti kitataučius su žymesnėm mūsų moterim (maž
daug nuo Onos Vytautaitės
ligi dabartinių laikų). Na
rės šią žinią sutiko šiltai ir
tuoj pat užsisakė 50 egzem
pliorių.
Po to M. Krauchunienė

trumpai papasakojo apie
pirmąjį lietuvių moterų su
važiavimą įvykusi 1907 m.
Kaune. Buvo supažindintos
narės su to suvažiavimo
darbotvarke, jo prelegen
tėm ir paskaitų temomis.
Pažymėtina, kad mūsų mo
terys
tais sunkiais rusų
priespaudos laikais ryžosi
šiam dideliam ir nepapras
tai
reikšmingam
darbui.
Ten, kaip Tumas-Vaižgan
tas tada rašė, ne tik mies
tietis inteligentės, bet ir su
sipratę sodietės su baltom
skepetaitėm užpildė teatro
salę ir kartu visos sprendė
savo problemas. Pagarba
joms ir pavyzdys mums
kaip reik vieningai veikti
lietuvėms moterims!
Susirinkimas užbaigtas
sodely besivaišinant kavu
te.

K. Leonaitienė

• Greit atvėstą dėžutės svariame 6 pakete
• Amerikos vienintelis liepsnoj darytas
• Viskas pirmos rūšies išskyrus kainą •
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Stasys J.Dalius

kėliau mintį, kad šiais HAMILTONO
sukaktuviniais metais
mes geriausiai pasi LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS "TALKA"
(Atkelta iš 2 psl.)
džius priskiria tiktai tarnautume lietuvybės iš
Pirmas operacinis va
Lietuvoje paskutiniai goję, tačiau realiau iš
Bendruomenės tikslai technikinę sąvoką, kadan laikymo ir Lietuvos va
ryškėjo
tik
vėliau
po
pri

sario
mėn. buvo užbaig
siais
nepriklausomo
gy

ir jos uždaviniai yra api gi pastarosios yra tik davimo pastangoms, jei
vačių
pasitarimų
ir
kai
venimo
metais
plačiai
brėžti įstatų. Pravartu tai tam tikru laiku ir organizacinius veiklos
tas turint 461.25 dol. ba
juos gerai išstudijuo tam tikrų žmonių supla pagrindus padėtume ant buvo išbujojusi koopera buvo apsispręsta su lansą.
ti ir, svarbiausia, jais nuotos ir todėl kiekvie tvirtesnių pamatų. Dar cijos idėja, kuri praktiš šaukti informacinį visuo
Pirmieji darbo metai
susirinkimą. užbaigti turint 95 na
vadovautis. Gal labiau nu metu jos gali būti pa ir šiandien man atrodo, kai reiškėsi beveik viso menės
siai patrauklios yra dvi keičiamos, arba visai pa kad LB ir yra tas natū se ūkinio gyvenimo sri Toks susirinkimas bu rius. Metinis balansas
LB pagrindinės savybės: naikinamos. Gi Bend ralus mūsų organizaci tyse. Ši idėja ir jos pri vo sušauktas 1955 m. sau už 1955 metus suvestas
jos visuotinumas ir de ruomenė yra substanci nės struktūros pagrin taikymas gyvenime ne sio mėn. 23 d., kuris 10.177.31 dol. sumoje.
išblėso ir vėliau kai daug praėjo nelauktai dideliu
mokratiškumas. Demo nė, istorinė žmonių san das.
Nuo 1958 m. sausio
pasisekimu,
nes
dalyva

lietuvių
atsidūrė
Vakarų
kratiškumo sąvoka dau talka, kuri gyvuoja tol,
mėn.
1 d. asmeninėms
Pribrendo laikas vi
gumos lietuvių yra gerai kol jos nariai jaučiasi siems išeivijoje gyvenan kraštuose. Nors pradžio vo virš 80 asmenų.besi- paskoloms sumažintos
suprantama ir gal dėl to esą susieti ilgamečiais, tiems lietuviams įsi je visų dėmesys daugiau dominčių kooperatinės palūkanos iki 10% ir lei
tiksliai įgyvendinama. istoriniais arba prigim jungti į konkretų darbą buvo atkreiptas beku- įstaigos įkūrimu Hamil džiamos paskolos riba
Organizuota LB laisva tiniais saitais — kalba, LB rėmuose. Skubu pa riant įvairias kultūrines tone. Susirinkime išren pakelta iki 2.000 dol.
organizacijas,
tačiau kama į Steigimo Komi
Nuo 1959 m. sausio
me pasaulyje tikrai gali praeitimi, papročiais, brėžti, kad nesiūlau pa vėliau
ir eko tetą: E. Lengnikas, J. mėn. 1 d. pradedama na
didžiuotis, kad jos orga tradicijomis, tikėjimu ir naikinti esamų organiza nominiųsusirūpinta
draugijų steigi Kšivickis ir E. Sudikas, riams išdavinėti nekil
cijų. Anaiptol ne. LB rė
nai yra demokratiniu bū kt.
mu,
nes
buvo pasigesta kurie įpareigojami pra nojamo turto — pirmųjų
Savame krašte gyve muose vietos pakanka
du sudaromi ir į juos
įstaigos,
kurioje galima vesti visus parengia- morgičių paskolas iki
patekti kiekvienam lietu nant pagrindinė bend mai ir organizuotam ir būtų laikyti
savo sutau muosis formalaus stei 5.000 dol. sumos iš 7%
viui yra atviras kelias. ruomeninio žodžio sąvo organizacijom nepriklau pąs, o reikalui
gimo darbus, atlikti rei ir asmenines paskolas
Parodyk truputėlį noro ka pilnai sutaptų su tau sančiam lietuviui. Vieni gauti pasiskolinti iškilus
kiamus
kontaktus su kaprieiir geros valios, svar tos sąvoka ir dėl šios galėtų ir toliau dirbti namom sąlygom. Tad bu nadiškom įstaigom bei iki 3.000 dol. iš 10%.
Tais pačiais metais nuo
biausia, sąžiningai atlik prasmės pilno išsiaiš per savo specifines orga vusių
sušaukti steigiamąjį su kovo
kooperatininkų
nizacijas,
draugijas
ar
mėn. 1 d. jau pra
kinimo
niekam
didelių
prisiimtas pareigas ir
sirinkimą pagal Ontario dedama dirbti tris die
žvilgsnis
krypo
atgal,
tas savaime atidarys du problemų nekiltų. Išei komitetus, kiti (kam tas kad panaudojus įgytą provincijoje veikiančius
nas savaitėje, bet dar vis
ris į bet kokį bendruo vijoje pagrindinė bend patinka) pavieniui. Svar praktiką svetur ir skir įstatymus.
meninį postą. Blogybė ruomenės sąvoka tamp bu, kad būtų lietuviškųjų
sąlygose, ku
kartais pasireiškia ta riai sutampa su "tautos uždavinių vykdymo sub tingose
riant
kooperatinę

me, kad tikrai pajėgūs dalimi", kuri yra pasi- ordinacija ir koordinuo dito įstaigą,padėti kre
savo
dirbti kūrybingą darbą rįžusi išlikti tautiniai gy tas darbo sričių pasi tautiečiams.
vadovaujančių bendruo va.
skirstymas: vieni kultū
Hamiltone pirmieji pa menės postų vengia, o tik
Pagrindinė problema rinėj, kiti politinėj, vi sikalbėjimai tuo reikalu
■ '• Y
į- V- Hfi*
mŽ
stovėdami nuošalyje pik dėl tinkamo lietuvių bend suomeninėj, dar kiti so prasidėjo 1954 m.pabair
S?
W
tinasi, kad kartais toji ruomenės dvasios ir jos cialinėj srityje. Šios dar
' | T . F f
bendruomeninė veikla nė  esmės nesupratimo, ma bo sritys praktikoje daž
■ 1
ra
pakankamai pa no manymu, kyla iš to, nai taip glaudžiai susilie mažiau tarpveiksninių
vienybę
skelbiančių
re

traukli ar kūrybinga.
kad dalis tautiečių LB ja, kad aiški riba tarp jų
Bendruomenės visuo teprisikiria tik pirmąja yra labai sunku nusta zoliucijų. Konkrečiam
tinumas išplaukia iš to, jos žodinę prasmę ir dėl tyti. Tačiau LB rėmuo darbe terūpėtų darbo na
kad LB savaime apima to LB kai kurių lietuvių se subordinavus būtų šumas ir atsiekti laimė
visus lietuvius, kurie yra klaidingai laikoma daug lengviau darbą ko jimai, o ne bereikalingas
stengiasi išlaikyti savo tik kaip viena iš eilinių ordinuoti, jį pasiskirs- rūpestis, kaip sau ir sa
Bankelio valdyba 1968 m. Iš kairės: A. Repčys -- sekretorius, A.
tautybę, tėvų kalbą, bei organizacijų, kurių išei tant konkrečiais vykdy vo organizacijos vienVainauskas — vicepirm., E. Lengvikas -- vedėjas, E. Sudikas —
tradicinio
tautinius papročius ir vijoje priskaitoma šim tinais uždaviniais, o ne minčiams
pirmininkas, St. J, Dalius -- Ižd. Trūksta vald. nario J. Bulionio.
yra pasiryžę rūpintis bei tais. Dar ir šiandien net abstrakčiom politinėm- darbo prasimanyti...
patys aktyviai prisidėti dalis visuomenės orga kultūrinėm sritim. To
Sukaktuviniams me
1955 m. vasario mėn. vakarais, nes nepajėgta
prie Lietuvos išlaisvini nizacijoms vadovaujan kiu būdu dirbant būtų leng tams įpusėjus ir PLB 13 d. Aušros Vartų para - pasamdyti nuolatinio ap
mo pastangų. Nors LB čių klaidingai tvirtina, viau išvengiama lygia- trečiojo seimo išvakarė* pijos salėje įvyksta stei mokamo tarnautojo.
1960 m. švenčiant penk
ir yra visuotina, tačiau kad, girdi, LB turėtų gretiškumo ir jėgas eik- se pažiūrėkime ką mes giamasis susirinkimas
aktyvus ir organizuotas rūpintis vien tik kultūri vojančio paralelizmo.
Lietuvai ir ką lietuvių įkūrimui kredito koope metį bankelio balansas
joje pasireiškimas yra niais reikalais, bet jokiu Mažiau reikėtų ir tarp- bendruomenei, o ne ką ratyvo. Susirinkime daly jau buvo pakilęs 215.
tik laisvos valios reika būdu nesikištų į Lietu organizacinių ryšininkų, mums LB galėtų duoti. vauja CUNA atstovas 753.84 dol. sumoje. Tu
las, kuris išeivijoje nė vos išlaisvinimo, at
Don Smith, kuris nušvie rėta jau 398 narių . Gau
ra taip stipriai saisto seit, politinius reikalus.
tas pelnas už tuos metus
LIETUVIŲ
TAUTINIŲ
ŠOKIŲ čia tokio kooperatyvo 8.390.87 dol. Nariams dimas net ir su likimine kil Juos, girdi, reikia palik TREČIOSIOS
(Credit Unin) įstatus,
me, nei pagaliau ekono ti politinėm partijom, ŠVENTES MENO VADOVES JADVYGOS MA nes kad ir tautiniu pa vidento už šėrus paskir
TULAITIENĖS
PADĖKOS
ŽODIS
mine nauda. Čia mano arba, kaip šiandien yra
grindu steigiamam ban ta 4.5%. 1960 m. vasario
supatimu ir slypi LB madoje vadinti "grupi
mėn. 14 d. valdybos nu
Ačiū tau, jaunime, už nuotaikingai ir dinamiš keliui privaloma būti tos tarimu lietuviškas banke
idėjos didžiausia stip nėm"
organizačijom.
sąjungos nariu, kad gau
rybė, o kartu ir jos or Dr. Juozas Girnius, ana kai išpildytą mūsų tautinį šokį; už daugelį pašvęs ti leidimą, turėti visas lio vardas iš Draugijos
ganizacinio
pajėgumo lizuodamas Tautą ir jos tų valandų jam besiruošiant; už drausmingą ir pa privilegijas bei įstatymų pakeistas į "Hamiltono
silpniausia vieta. Bend ištikimybę labai tiksliai tvarų generalinės repeticijos atlikimą; už ryžtą ir apsaugą.
Susirinkime Lietuvių Kredito Koope
ruomeninės idėjos stip pastebi, kad: "nors ir bū skaitlingą dalyvavimą III—čioje JAV ir Kanados lie dalyvauja 40 asmenų, iš ratyvas Talka".
rybė — tai ios idealisti dama formali organiza tuvių tautinių šokių šventėje.
Apyvartai nuolat au
kurių nariais ten pat įs
nis visų lietuviškųjų rei cija, LB nėra jokio spe
gant
ir narių skaičiui ky
Ačiū ir tau, mažasis lietuviškos mokyklos mo toja 31.
kalų rūpinimąsis, kuris cialaus tikslo organiza
lant
atsirado per daug
Išrenkama pirmoji vaisavaime sukelia mumy cija: nei kultūros, nei kiny, duodantis vilčių naujom šokėjų gretom, ypač- dayba: J. Giedraitis — darbo, kad liuoslaikiubū
kad tu, kaip ir tavo vyresnieji broliai ir sesers, bu
se tai idėjai pritarimą, socialinės globos, nei
pirmininkas, A. Vainaus tų pajėgiama aptarnauti,
jos autoriteto pripažini tautinės politikos ir.1.1, vai entuziastingas, nuoseklus ir ištvermingas.
tad nuo 1960 m. birželio
Ačiū jums, šaunieji akordeonistai, kurie visada kas — vicepirminin mėn. 1 d. bankelio valdy
mą, jos uždavinių supra organizacija, o drauge ji
kas, P. Vaitonis — sek
timą ir norą tiems dar yra ir kultūros,ir socia keliat ir lydit šokio paruošimą.
ba pasamdo pilną laiką
Ačiū muzikams ir dainininkams už pasigėrėti retorius, E. Lengni- dirbti ižd. E. Lengniką.
bams talkininkauti.
linės globos, ir tautinės
kas
—
iždininkas,
A.
Silpnumo ar bendruo - politikos ir 1.1, organi ną šokiui puošmeną.
Tuo būdu darbas sunorAčiū šventės rengimo komitetui už sudarytas Repčys — narys. Kre malėja pastoviai dirbant
meninės idėjos pilnuti zacija. Todėl LB veikla
dito
Komitetas:
J.
Mik

nio nesupratimo prie yra principiškai nukreip sąlygas ir didelį triūsą, kad šventė įvyktų.
tarnautojui
raštinėje
Ačiū ir jums, žiūrovai, už ašaros blizgesį,ku šys, K. Stanaitis, A. Šu* kasdien ir atliekant vi
žastis iš dalies atsiran ta į visus uždavinius, ku
kaitis. Revizijos Komi
da tame, kad pats žodis rie lietuviškajai išeivi ris liudija, kad esate nepamiršę ir pasiilgę savo sija: A. Jankūnas, P. Sa sus reikalus su nariais.
bendruomenė .pagal kal jai turi gyvybinės reikš namų.
Nuo 1961 m. kovo mėn. 1
Didelis ačiū jums, mano Bendradarbiai Moky vickas, P. Lukošius.
bininką dr. P. Skardžių, mės".
Naujai įkurtai įstaigai d. bankelis įveda asmeni
tojai, už rūpestingą ir puikų šokėjų paruošimą; už
yra naujai sudarytas ir
nių čekių sistemą taip
Prikišite, kad aš ra meilę
lietuviškam šokiui, už didelę kantrybę; už ju pasirenkamas formalus kaip ir visuose bankuo
turi dvi prasmes: pirmo šalą, popierių ir Jūsų
lietuviškas vardas — Ha
ji to žodžio prsmė yra kantrybę eikvoju dar kar. biliejinės šventės mano idėjų supratimą ir jų įgy miltono Lietuvių Kredi se. Gerindamas savo pa
kolektyvinė, kuri apibū tą aiškindamas ir taip vi vendinimą.
tarnavimus nariams nuo
Ir kokia būtų laimė dar pamatyti sujungtus jau to Draugija "Talka". An 1962 m. sausio mėn. 1 d.
dina bendrai gyvenančių siems savaime supranta
gliškame tekste — Talka
ar bendrai dirbančių mus dalykus. Prisipa nimo ratus, bešokančius žaliose laisvos Tėvynės (Hamilton) Credit Union sumažina asmeninėms
žmonių santalką. Šia žo žinsiu, kad praėjusių pievose!
paskoloms palūkanas iki
Jadvyga Matulaitienė Limited.
dine prasme bendruo metų pabaigoje Dirvoje
Pradžia buvo labai kuk 9% metinių.
menė nemažai primena
1962 m. liepos mėn. 25
li, nes daugumas įmokė
draugijos ar organizaci
d.
miršta pirmasis ban
jo tik įstojamąjį mokes
jos žodžių sąvokas, ku
kelio
pirmininkas ir val
tį ir privalomą vieną šėrios irgi išreiškia drau
dyboje
einąs vicepirmi
rą penkių dolerių sumai.
gų sambūrį, ar to paties
ninko
pareigas
.Juozas
Dirbama buvo tik vie
tikslo siekiantį junginį ną dieną savaitėje sek Giedraitis. Valdyba ir vi
organizaciją. Antroji ir
sas bankelis nustoja nuo
madieniais po pamaldų širdaus kooperatininko
pagrindinė bendruome
Aušros Vartų parapijos ir tauraus lietuvio. Jam
nės sąvokos prasmė iš
bibliotekos
kambaryje. vadovaujant bankeliui, vi
esmės skiriasi nuo drau
Kitom
dienom
iškilusie suomenėje buvo įgytas
gijos ar organizacijos
ji
reikalai
buvo
atlieka pasitikėjimas ir banke
sąvokų tuo, kad pastaro
mi
vakarais
iždininko
sios yra tik sambūriai
lis išaugo tiek narų skai
E. Lengniko bute. Ofi čiumi, tiek kapitalu, pa
žmonių, laisvai susibū
cialus leidimas - char- darydamas didžiulę pa
rusių dėl jiems bendro,
teris buvo gautas 1955 m, žangą peržengdamas pu
tačiau specifiško reika
kovo
mėn. 21 d., tačiau sės milijono dolerių ba
lo, kaip , pav, rašytojų
bankelio
įsteigimo data lansą. į valdybą grįžta
draugija, gydytojų sąjun
skaitoma nuo steigiamo dirbti A. Vainauskas.
ga, skautų organizacija
jo
susirinkimo — 1955
Smagi Dainavos lietuvaiČiŲ stovykla artėja prie galo. Čia buvo proga lietuvaitėms iš įvairių vietovių
ir 1.1. Draugijoms arba
(Nukelta Ų 7 psl.)
m.
vasario mėn. 13 d.
organizacijoms dr. Skar susipažinti, pasidalinti, pasidžiaugti. Stovykla baigiasi švente liepos 28 dieną.

DAUGIAU DIALOGO*.

A

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
SAVAITE
CLEVELANDE

Kad ir daug pastangų
padėjus, šių metų Pa
vergtųjų Tautų Savaitės
masinis minėjimas žmo
nių skaičium prilygo
pernykščiam. Skirtumas
gal tik tas, kad progra
moje pasirodė gausus
jungtinis tautybių cho-*
ras, labai darniai ir ga
lingai sugiedojęs Ameri
kos himną ir 2 patrioti
nes giesmes. Chorui
akompanavo Regina Brazaitienė. į choro suorga
nizavimą daug rūpesčių
ir darbo įdėjo tos prog
ramos dalies vedėjas
Juozas Stęmpužis.
Paradui grojo škotų
ir Čekų orkestrai. Pa
rade, dėl atostogų ir sto
vyklų užmiestyje, stigo
organizuoto jaunimo.
Iškilmėms vadovavo
Tautybių Sąjūdžio pirm.
Ralph J. Perk, pristatęs
aukštuosius dvasiškius
inauguracijai ir Laisvės
liepsnos
uždegimui,
miesto burmistrą Carl
B. Stokes, kuris trum
pu žodžiu prisiminęs pa
vergtąsias tautas paskel
bė savo vardu išleistą

proklamaciją. Kalbėjo
kong. Fr. Bolton ir M.
Feighan atstovai bei kan
didatas į Kongresą Saxbe ir kt.
Pagrindiniu kalbėtoju
buvo senatorius Frank
J. Lausche, tiesiu žodžiu
pasmerkdamas komu
nizmą ir jo nusikaltimus
pavergtoms tautoms ir
žmonijai.
Iškilmėms grėsė aud
ra ir lietus, todėl dauge
lis parado dalyvių iš anks
to pradėjo skirstytis. Be
to, ne visi iškilmių daly
viai buvo pajėgūs supras
ti kiek per ilgai užsitę
susias kalbas, kurias sa
kė pristatomieji dignito
riai ar jų atstovai.
Pačiam paradui vado
vavo Chester Koch, poli
cijos daliniui saliutuo
jant ir pagerbiant vėlia
vas. Parade, vietoj numa
tytų dalyvauti veteranų
dalinių, atvyko tik jų va
dovai.
Bendras minėjimo įs
pūdis — įdėtos pastangos
pasiteisino, tautybių ei
sena buvo gana įspūdin
ga, geriausiai pasirodė
choras, teikdamas gra
žių vilčių ateičiai. Tokių
iškilmių metu pritiktų
vengti priešrinkiminių
nuotaikų brovimosi pro
gramom
Kalbant apie amerikie
čių spaudą, radio ir te
leviziją, stebina tų prie
monių ignoracija ir nesu
gebėjimas (ar neno
ras) atkreipti didesnį dė
mesį į įvykį, miesto cent
re sutraukusį 25.000
žmonių. Kas kita, jei čia
būtų patrukšmavę kokie
25 apšepę barzdilos. Šį
tą paminėti turėjo tik dėl
to, kad dalyvavo senato
rius, burmistras ir kt.
aukštesni pareigūnai.
Skaitlingos pavergtų
jų tautų bendruomenės
Clevelande, atrodo, būtų
pajėgios tokiomis ir pa
našiomis progomis pa
sirodyti kiek kitokia, dva-
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siniai ir moraliniai stip
resne forma. Apie tai jau
dabar verta pagalvoti.
J. Pm.

• SLA 14 kuopos

narių
n e p a prastas susirinkimas
įvyks rugpiūčio 4 d., sekma
dienį, Vytauto ir Noros Braziulių sodyboje, 1852 Knowles Avenue, East Cleveland.
Susirinkimo darbotvarkėje:
buvusio SLA Seimo 14 kuo
pos delegatų pranešimai ir
kuopos antro pusmečio vei

HAMILTONO Lietuviu* Kredito...

(Atkelta iš 6 psl.)
Padaugėjus darbuipasamdomas antras tarnau
• Pašto įstaigos veiklą
tojas
nuo 1963 m. rug
siaurinant, iš tos įstaigos
piūčio
mėn. Taip patpaatėjęs pranešimas skelbia,
samdomas
viešasis revi
jog šeštadieniais pašto įstai
zorius
(Chartered
Acgose galima išsiimti tik iš klos aptarimas. Susirinkimo
countant)
atlikti
meti

pašto dėžučių savo siuntas metu nariai galės užsimokėniam balanso patikrini
nuo 8 iki 12 vai. Įmonės tį apdraudų mokesčius. Su
mui pagal valdžios reika
savo siuntas atsiima nuo 9 sirinkimą užbaigus, ten pat
laujamus įstatymus. Pa
iki 11 vai.
įvyks narių bei jų šeimų bi
didėjus kapitalui ir tu
Kiti pašto patarnavimai čiuliškas pobūvis.
rint daugiau pinigo 1964
įstaigoje šeštadieniais neSusirinkimo pradžia 2 v.
beatliekami.
m. pavasarįpakeltos pa
po pietų.
skolų normos: asmeni
nės paskolos iki 5.000
dol. ir nekilnojamo turto
iki 15.000 dol. vienam na
riui. Taip pat asmeni
nėms paskoloms suma
žintos palūkanos iki 8%
metinių. Geresniam ry
šių ir informacijos pa
laikymui su nariais val
dyba pradėjo leisti perio
dinį biuletenį, kuris iš
siuntinėjamas paštu.
Kiekvienas metais ko
operatinis bankelis "Tah
ka" augo, progresavo, v
plėtėsi ir dešimtmetis
užbaigtas pasiekus 804.
908.30 dol. balansą su 811
narių, kurių tarpe jauni
mo iki 18 metų amžiaus
V-je Tautinėje Stovykloje Clevelando Neringos tunto skautininbuvo 136 , kas sudarė
kės ir skautės žygiuoja vėliavo nuleidimui. Priekyje vadovė s. M.
16,7% bendro narių skai
Švarcienė.
v. Kizlaičio nuotrauka
čiaus.
Per visą darbo dešimt
• A. A. Juzefą Kemešytę• Jonas Ignatavičius-Igmetį
į bankelio narius įs
Nasvytienė j paskutinę šios nas, Lietuvos kariuomenės
tojo
990
asmenų, išsto
žemės kelionę palydėjo gau- kapitonas ir Vyties Kryjo 119, buvo pašalinta
siai susirinkę giminės, drau- ' žiaus Kavalierius, mirė Ole
47, mirė 13, tuo būdu nu
gai ir lietuviai, iš Clevelan velande ir liepos 23 d. buvo
stota 179 narių. Kiekvie
do ir iš toliau atvykę. Pa palaidotas Visų šventųjų
skutinę pagarbą atiduoti kapinėse. Nuliūdime liko
no nario indėliai iki
buvo atvykę JAV LB Tary žmona ir du sūnūs — dail.
2.000 dol. ir asmeninės
bos Prezidiumo pirminin Vytautas ir Eugenijus Ig
paskolos yra apdraustos
kas J. Kapočius, solistė Vin' nai.
mirties ir visiško invali
cė Jonuškaitė - Leskaitienė.
Velionis buvo pašarvotas
dumo atvejais nemoka
Prie gėlėse skęstančio kars Jakubs and Son laidotuvių
mai. Tam tikslui banke
to atsisveikinimo žodį tarė namuose E. 185 gt., o gedu
lis per dešimtmetį iš
JAV LB Ohio Apyg. pirm, lingos pamaldos atlaikytos
mokėjo
apie 25.880 dol.
dr. A. Butkus, Clevelando Naujos parapijos bažnyčio
draudimo
reikalams.
JAV LB I-sios Apylinkės je.
Kooperatinio
bankelio
pirm. F. Eidimtas, solistė
veikla
yra
teigiamas
V. Jonuškaitė - Leskaitienė,
veiksnys mūsų lietuviš
Čiurlionio ansamblio vado
• Prieš atnaujindami sa kos kolonijos gyvenime,
vas A. Mikulskis ir artimų
vo namų ar automobilių
kai nariams patar "uja
jų vardu žentas advokatas draudimus, palyginkite sa
ma ekonominiuose reika
Julius
Smetona.
Giedojo vo mokestį paskambindami
luose.
Tuo pačiu gauna
Čiurlionio ansamblis.
V. Giedraičiui tei. 944-6835.
ma
visokieriopa
nauda,
Pamaldų metu giedojo ve
nes
kiekvieni
metai
gra
lionės giminaitė solistė S.
žios
pinigų
sumos
grįžta
Nasvytytė-Valiukienė. Jau
• Apdraudos reikalais ge
nariams išmokamų divitrų atsisveikinimo žodį ta
riausius patarnavimus gau
dentų pavidale.
rė savo parapijonei kunigas
site kreipdamiesi į Z. ObePer trylika savo veik
J. Angelaitis. Karstą nešė
lenį tel. 531-2211.
sūnūs dr. inž. Algirdas ir
los metų bankelis išinž. Jaunutis Nasvyčiai, žen'
tai inž. J. Augustinavičius
ir adv. Julius Smetona ir
velionės sesers vaikai Ka
zys ir Pranas Karaliai.
Prie kapo jautriai "su sa
vo tetute ir su savo antrą
ja
mamyte”
atsisveikino

JURŲ SKAUTŲ
STOVYKLA
L. J. S. Clevelando jūrų
skautų stovykla įvyks nuo
liepos 27 d. iki rugpiūčio 4

d. prie Pymatuning rezer
vuaro, Penna.
Jūrų
skautus prašome
prisistatyti stovyklon liepos
27 d. iki 11 vai. ryto.
pinėse, kur gamta primena
Liepos 28 d. vėliavų pa
Aukštaitijos kalnelius
ir
kėlimu vyks stovyklos atigimtuosius velionės Vasta- _ darymas,
pus. šalia jos kapo žalia pu“
Rugpjūčio 3 d. įvyks di
šaitė, lyg Vastapų šilelyje.
dysis laužas, į kurį kviečia
me atsilankyti visuomenę ir
pabendrauti su jūrų skau

mokytojas ir skautininkas
Pr. Karalius.
Amžinam poilsiui palai
dota gražiose Visų sielų ka

LENKŲ KARO ATTACHE
KAUNE PLK. LEON MITKIEWICZ KNYGA Iš JO
ĮSPŪDŽIŲ KAUNE 1938—
1939 M. GAUNAMA
DIRVOJE’.'.’.

tais.
Rugpiūčio 4 d. bus pra
vestos vainiko nuleidimo ce
remonijos ežere ir 10 vai.
ryto įvyks stovyklos užda-

rymas. Kadangi tuojau po
uždarymo apeigų stovyklau
tojai bus atleisti iš stovyk
los, patartina, kad tėveliai
atvyktų kiek anksčiau.
Stovyklai vadovaus j. ps.
A. Andrašiūnas talkinant j.
s. Pr. Petraičiui, v. j. s. VI.
Petukauskui ir j. ps. D. Kižiui. Bus pravesta įvairi ir
įdomi programa tiek sausu
moje tiek vandens sporto
srityje.
šiais metais jūrų skautai
įsirengs stovyklavietę nau
joje ir gražesnėje vietoje.
Norintieji aplankyti stovyk
lą, susisiekite su minėtais
vadovais dėl informacijų.
Stovyklą žada aplankyti
svečiai iš kitų miestų, kurių
jūrų
skautai
nuoširdžiai
laukia.

MONROE,Conn.
Birželio 22 d. Rygelių sodybon prisirinko nemažai
jauną ir netaip jaunų lietu
vių Joninių laužui. Įdomu,
kad dauguma mažai arba
visai nieko apie šią šventę
nežino.
Sodyba didelė ir graži. Ir
pramogų visiems: smėlio
dėžė su žaislais ir sūpynės
vaikams, tinklinis jaunuo
liams, kėdės, įvairių formų
natūralūs akmenys bei ply
tos vyresniesiems "pasiraškažyti”. Lietuviškai čiauš
ka smėlio dėžėj, sūpynėse,
ant akmenų ir kėdėse, gi,
tinklinis angliškai (o tikrai
visi moka ir turėtų kalbėti
tik lietuviškai). Joninių lau
žas paruoštas ir kažkieno
meistriškai "subudavotas”.
Pečiukai rūksta ir daugumą
uodų atbaido, o vyresnieji
ruošiasi dešrelių ir maltinių

New Jersey, Connecticut.
Gerokai pasisotinę papra
šomi užimti vietas progra
mai. G. Ivaškienė pristato
svečią iš New Yorko, daili
ninką, rašytoją, poetą ir že
maitį Paulių Jurkų, šio
karo paskaitininką apie Jo
nines Lietuvoj. Dideliu susi

domėjimu išklausyta įdo
miai paruošta paskaita, ku
ri vieniems priminė pri
mirštą lietuviškų tradicijų
bei papročių kampelį. Dis
kusijose iškilo klausimas,

ar įmanoma ir ar verta sve
timam krašte besilaikyti
savų papročių ir tradicijų.
Dr. P. Vileišis pasisakė už
palaikymą bet kokia kaina.

Atėjo laikas ir laužą už
kurti. Dr. Elona Vaišnienė,
iš New Haveno pravedė pro
gramą ir vadovavo bendrom
dainom. Laužą įžiebė pa
kviestas V. Vaitkus iš Waterbury. Padėkojęs už su
teiktą garbę, laužą uždegti
paprašė didelę skautininkę
Pūtvytę-Tercijonienę. Jai
pagerbti, laužo programa
pradėta
skautiška
daina
"Lauželis, lauželis”. Graži
na
Seliokaitė
padainavo
Ąžuolų šlamesį, Donna, donna ir Einu namo, pati sau
pritardama gitara. Po po
ros bendrų dainų, Rasa Na
vickaitė iš New York, ir
Gitą Merkevičiūtė iš New
Haveno paskaitė Mačernio
eilėraščių. Vaiva Vėbraitė
(New Haven) Putino Prolo
gą į giesmę apie Gediminą.
Kodėl jaunimas turėtų
skaityti, o ne atmintinai iš
mokti? Jiem būtų begalo
naudinga! Gražiam vakare,
didelė žaisminga laužo lieps
na nukelia mintis į gražią
sias laisvos tėviškės Joninių
išvakarėse. Ryžtas ir noras
didžiausias nors mažą dalį
savo brangių tradicijų iš
laikymui. Begęstantį laužą
publika spontaniškai paly
dėjo skautiška daina Nusi
leido saulužėlė.

Albina Lipčienė
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SAVINGS
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OL

HOME and
REMODELING
LOANS
• • • •

Tai įdomus to meto įvy
kių stebėtojo veikalas, ar
čiau privedąs prie lenkų-lie
tuvių pažiūrų į abiejų tautų
santykius.
Diplomatinių
ryšių
po
lenkų ultimatumo užmezgi

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

mo eiga, pirmieji lenko pa
reigūno įspūdžiai Kaune su
daro įdomią medžiagą san
tykių su lenkais stebėto

jams.
294 psl. knyga, kietais vir
šeliais,
išleista
Londone.
Kaina 7.50 dol.
Užsakykite Dirvoje, 6907
Superior Avė., Cleveland,
Ohio 44103.

mokėjo nariams 201.505.
28 dol. dividento, gi pri
dėjus išmokėtus nuoš. už
depositus 35.725.83dol.,
į narių rankas grįžo 237.
131.11 dol. Taipgi buvo ne
pamiršti ir lietuviški kul
tūriniai reikalai, ku
riems per tą patį laiko
tarpį buvo paskirta
9.178.20 dol. aukų.
1967 m. vasario mėn.
baigęs savo kadenciją iš
valdybos pasitraukė nuo
pat įsteigimo dienos dir
bęs ižd. E. Lengnikas,
kuris pasiliko dirbti vien
tik bankelio vedėjo parei
gose. Dabar valdybą su
daro: E. Sudikas — pirm.
A. Vainauskas — vice
pirm., A. Repčys — sekret., St. J. Dalius — ižd.
J. Bulionis — narys.
Kredito Komitetas: J.
Mikšys — pirm. J. Pleinys, A. Šukaitis. Revizi
jos Komisija: J. Varnavičius — pirm. Z. Sta
naitis, R. Kontenis.
Bankelis "Talka" iš
augęs į milijoninę įstai
gą ir apjungęs virš tūks tanties narių su pasiti
kėjimu žvelgia ateitin,turėdamas prieš akis lie
tuvišką kooperatinį šūkį,
Vienybėje - Galybė!

kepimui. Ant stalo dar ma

tosi kopūstai, mišrainė, Sa
ločiai ir kt. Kas nemėgsta
lauke vakarienę pavalgyti
ir dar taip skaniai paruoš
tą! Kalbom galo nėra. Su
sitinka taip senai, senai ne
simatę. Jaunos, lietuviškos
šeimos su atžalynu ... Juk
privažiavo iš New Yorko,

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

F

fe

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Clevelando lietuvių jttrų skautai išplaukimo metu su vadovu p. ps.
A. AndrašlOnu.

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

dūžiai man primena ki
tą humoristą - roman
tiką a.a. Alb. Valenti
Du didieji šios vasa ve ugnimi ir dūmais al V. Petravičium ir daili ną, su kuriuo vasarų va
ros įvykiai — III Tauti suoja pralenkiami Gary ninkas pažadėjo vieną saromis klajodavom po
nių šokių šventė ir plieno fabrikai, o po jų kitą paveikslą Adelaidės "Gintaro" sodus, po vi
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Tautinė skautų stovyk — East Chicagos žiba lietuvių muziejui. O Pet są Union Pierą, suriš
la, vykstanti Rako miš lo rafinerijos — pajun ravičiaus paveikslai tai ti kažkokios nęatskiriakuose, Custer Mich. — ti, kokioje klaikioje vie jau ne eilinis turtas
• Vincas Tamošiūnas, kų motinai ir seniausiai.
į lietuvišką darbą įtrau- toje išeivijos vyresnioji
Dirvos bendradarbis Detroi
Motinos Dienos minėjime kė šimtus jaunuolių ir
karta pasirinko gyvena
te,
atsilankęs į Ramunės
dalyvavo ir Miss Argentina suaugusių ir jų dienos
mąsias vietas, čia sta
Varekojytės ir Jono Kava
Marytė Sabaliauskaitė. Su
skambėjo ar skamba lie tydama bažnyčias, mo
liausko vestuvės Clevelan
žavėta Liet. Centro veikla tuviškose
nuotaikose. kyklas, ligonines, iš ko
de, paruošė jaunavedžiams
ir jaunimo vieningumu už Tai
vienos iš įspūdin ir išsirutuliojo laisvojo
prasmingą dovaną — Dir
pildė pareiškimo lapą Įsto giausių dovanų ir Tėvy
pasaulio lietuvių sosti
vos prenumeratą.
dama nare.
nei ir išeivijai Lietu nės vardas. Kas kita, kai
Juozas šiušis vos nepriklausomybės at- į Chicagą grįžti iš šiau• Skulpt. J. Rakis iš To
1 rėš ar vakarų, kai prieš
ronto buvo atvykęs į Bever
•'
akis atsiveria didžiulis
ly Shores, Ind. ir tarėsi su
O'Hare
aerodromas, o
lietuvių klubu dėl Nepri
neužilgo ir miesto dan
klausomybės paminklo sta
goraižiai, be dūmų tvai
tybos
Lituanikos
parke.
ko ir degančių ugnies lie
Parko planavimo ir pamink
žuvių.
lo statymo komitetą suda
Rastą namas” Gintaro vasarvietėje Union Piere.
Per porą apsilankymų
ro; arch. E. Masiulis —
Alg. Grigaičio nuotrauka
šią vasarą man Karaipirm., Kristina Austin —
vicepirm., I. Jonynienė —
čių "Gintaras", kur pa
VI. Dumčiaus kompa
inform., dr. K. Ambrozaitis
garbiai išdėstyta ir kiek nijoje matau ir gražiai mos draugystės. Dabar
mintyse vėl kyla roman
— fondacija ir S. Rudys —
vienam vasarotojui pri nudegtą australietę — tiški
vaizdai, nupiešti
sekr.
einama lietuviškoji spau brunetę p. Kybartienę.
da, jų tarpe ir mėgiamo Kai ji tik išgirdo Petra Alb. Valentino plunks
• Dail. V. Petravičius Ne
ji Dirva, pasirodė esan vičiaus vardą, kai susi nos:
priklausomybės pami n k 1 o
"Varpas vis gaudžia,
ti kaip tarptautinių susi pažino, taip ir ėmė minė gaudžia.
fondui paaukojo savo vieną
Geras varpiniutikimų vieta. O gal tokie ti tuos Australijos lietu
paveikslą. Kontraktoriai J.
tik supuolimai! Pirmą vius, kurie turi dail. V. kas tas "Gintaro" šei
Mildažis, Beverly Shores,
Ind. ir L. Dambrauskas,
ją apsilankymo dieną vi Petravičiaus paveikslų. mininkas Alg. KaraiLong Beach, Ind. tam pa
duryje savaitės čia atsi Ir smagu buvo klausytis tis.„ Pakrūmėje suskam
čiam fondui paaukojo po 25
rado torontiškiai, iš kad JAV gyvenančių iš ba varpelis pakylėjimui.
darbo valandas prie pa
Chicagos grįžtą į Toron kilių lietuvių dailininkų Žmonės suklumpa antke
minklo statybos.
tą. Painioje greitkelių paveikslai pasiekia ir lių. Stebiu voveraitę. Ir
raizgynėje jie surado Australijos lietuvius. Ar ji staiga sustojo bėginė
Union Pierą ir "Ginta čia nebus tik nuopelnas jusi ir žaidusi. Ant šake
ARGENTINA
rą", kur vasaros mė didžiojo abiejų kontinen lės atsisėdo ant pasku
nesiais veikia puiki val tų ryšininko Juozo Ba- tinių kojyčių, o pirmu
PAMINĖJO MOTINOS
gykla su į ežerą išbė čiūno, iš kurio globos tines sudėjo ant krūti
DIENĄ
gančiais langais ir liū nūn grįžtantį VI. Dum nės... Sakytumei ir žvė
Motinų minėjimas įvyko
liuojančiais didžiojo eže čių su palyda susitikau, relis suprato žmogiško
Liet. Centre gegužės 5 d.
ro vaizdais, čia atsigai
Daug kalbų, daug įs jo susikaupimo valandė
gražia programa ir vaišė
vinti, pailsėti, susitikti pūdžių Union Piere. Bet lę..."
mis.
su vienu kitu chicagie- štai suskamba tradici
VI. Ramojus
Programai vadovavo inž.
čiu ar detroitiškiu ir pa' nis "Gintaro" varpas
A. Rastauskas. Arg. Liet.
sidalinti dienų įspū kviesdamas visus vasa
"Gintaro" vasarvietės varpas šaukiąs žmones valgiui, o sekma
Centro pirm. Julius Mičiudžiais.
Kai kitą kartą rotojus ir svečius vaka
dieniais ir maldai, kuriai, A. Valentino žodžiais, suklumpa ir vovedas savo gražioje kalboje
vėl
sustojau
"Gintare", rienei, o vasarų sekma
Alg.
Grigaičio
nuotrauka
apibudino Motinos Dienos
užgirdau
balsą
ir pa
LIETUVIŲ TAUTOS
reikšmę, nurodė jų kilnius
statymo ir Lietuvos Lais mačiau žmogų, kurį dienių popietėmis — mi KANKINIŲ PAMIKLAS
darbus vaikų gerbūviui ir
vės Kovos sukaktuvi 1947 m. išlydėjom į Aus šioms. Už girdu s varpą
prašė, kad visi būtume išti
ir laikinai skiriantis su
Šv. Marijos Gailestingu
niais metais.
traliją. Nuo to laiko jo humoristu iš Australijos mo Motinos — Aušros Var
kimi savo motinoms ir jų
O mus, vyresniuosius, ir nebebuvau matęs, tik
niekad nepamirštume.
1
Taut. šokių šventei įs prieš kelias savaites Dir VI. Dumčium, tie varpo tų koplyčia, šalia švento
Petro karsto Bazilikoje, Ro
pūdingai prėjus ir tebe voje patebėjau jo nuo
Zavickienė padainavo ke
moje, jau ruošiama.
letą
dainelių,
pritaikytų
gyvenant jos nuotaiko trauką. Tai Vladas Dum
Kasimo darbai jau baig
Motinoms, akomponuojant
mis, traukia į save ra čius iš Adelaidės. Vokieti, vykdomi sienų ir lubų
dukrelei Nelidai. Motinos
mybė ir melsvas Michi- tijoje gyvenom vienoje
sutvirtinimo darbai, ruošia
garbei mažieji padeklama
gano paežerys. Vėl vi stovykloje, jis buvo pui
mi dekoracijų projektai.
vo.
Buvo
įteiktos gėlių
su gyvumu atgimsta lie kus humoristas, leido hu
Vatikano ir lietuvių ar
puokštės jauniausiai 4 vaituviškas- Union Pier ku moro žurnalą "Kirvar
chyvuose liks koplyčios au
rortas Michigano vals pą" ir stovyklos val
kotojų vardai, kurie bus
tijoje — malonioji chi- džios žmonės prieš jįkeįdomūs ne tik šiandien, o ir
cagiečių atgaiva. Kai pures iš tolo keldavo,
tolimoje ateityje. Reiktų,
prieš šventes pasitaiky nes anais laikais humo
kad lietuvių vardų ten bū
davo laisva diena, nie ristinės plunksnos ne vie
tų tūkstančiai. Galima įra
šyti save, savo šeimos na
ko nelaukdamas skuos nas stovyklinės valdžios
rių, savųjų ir pažįstamų
davau į Union Pierą, kur žmogus bijodavo. Vladas
kankinių vardus, pasiunaukštų medžių pavėsyje sakėsi apie mane galvo
čiant
auką adresu:
ant paties Michigan eže jęs per 20 metų, o da
LITHUANIAN MARro kranto kaip karalai bar štai netikėtai pasiga
te
TYRS’ CHAPEL
tis stovi V. ir Alg. Ka- vę lietuviškam "Ginta
T, Stovykloje susitikę pirma
FUND,
raičių "Gintaras", o už re" Union Piere. Iš toli sis tremtyje LSS Tarybos pirm,
2701 W. 68th St.,
jo į visas tris puses mos Australijos atvykęs v.s. K. Palčiauskas, pirmasis
Chicago, III. 60629.
skleidžiasi kitos lietu į šį kraštą rinkti ekspo vyriausias skautininkas Nepr.
Amerikoje aukos nurašo
V.s. V. Šenbergas ir
vių vasarvietės iki dai natų
organizuojamam Lietuvoje
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užjautusius

MŪSŲ MYLIMOS MOTINOS

šeima

mirties atveju nuoširdžiai dėkoju: pp. Rajeckui
ir poniai,

Lietuvos

pasiuntiniui Vašingtone,

ir

svainiui

S.

ASTRAUSKUI gili

mano

vi

Jonas Valys
Australia

ar asmenškai ar per spaudą, p.p. Aldonai ir Ste
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pp.

A.

ir
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(New Yorke), dr. K. Pautieniui su šeima, Cleve

lande, Alei ir Liudui Sagiams, Clevelande, J. ir O.

Talalams,

Chicagoje;
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pat
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riams bei "Vilties" draugijos v-bai bei

redakto

visiems

tiems, kuriu čia neprisiminiau padėkojant.

JUZEFAI

NASVYTIENEI

užbaigus garbingai žemišką kelionę, giliai užjau
čiame jos vyrą p. STEPONĄ, dukras ALDONĄ
ir BIRUTĘ, sūnus ALGIRDĄ ir JAUNUTĮ, jų

šeimas ir artimuosius. Liūdime kartu su Jumis

Bronus Aušrotas su šeima

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425

užuojauta

siems vašingtoniškiams pareiškusiems užuojautą

bei L. M.

■
■

Clevelando skyriaus birutietės

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.
Vila AUDRONĖ JAU ATIDARYTA IR PRI
IMA SVEČIUS.
Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE. CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425,
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausių ir
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų
pajūrio vilų.

