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VIDAUS FRONTE
NIXONO PASTANGOS IŠAIŠKINTI KARO PRASMĘ
Prezidentas Nixonas
praėjusią savaitę atsi
grįžo į Vietnamo karo...
vidaus frontą. Mat, di
desnis JAV kariuomenės
pietryčių Azijoje prie
šas yra ne džiunglėse
iš pasalųpuoląkomunistai, bet didelės dalies
amerikiečių samprota
vimas, kad karas piet
ryčių Azijoje yra bepras
miškas ir todėl pasitraukim as iš ten būtų vienintėlis galimas laimėji
mas. Tokios galvosenos
vaisius buvo ir senato
priėmimas
vadinamo
Cooper-Church pakeiti
mo. Pagal tą pakeitimą
ginklų pardavimo įstaty
me, kuris administra
cijai leidžia parduoti kre
ditan ir dovanoti ginklų
draugingiems kraštams
už 500.000.000 dolerių
per metus, prezidentui
draudžiam a siųsti ka

IŠ VISO PASAULIO
• VATIKANE praeitą antra
dienį, liepos 7 d., šv. Petro Ba
zilikoje buvo atidaryta ir pa
šventinta lietuvių koplyčia, ku
rios oficialus vardas yra Gai
lestingumo Motinos Koplyčia,
Ji yra šv. Petro bazilikos po
grindžio viršutiniame aukšte ša
lia kitų tautybių koplyčių. Jos
meninį išpuošimą atliko daiL
Vytautas Jonynas. Į iškilmes
buvo suvažiavę daug lietuvių iš
įvairių kontinentų.
• MASKVOJE viešįs Egipto
prezidentas Nasseris turėjo ei
lę pasitarimų su sovietų vadais
Vidurio Rytų klausimais.
• PRAHOJE praėjusią savai
tę buvęs Čekoslovakijos refor
mos vykdytojas Dubčekas apkal
tintas kenkęs santykiams su
Maskva, esąs atsakingas už
krašto ekonomijos nesekmes ir
blogai ėjęs ambasadoriaus Tur
kijoje pareigas.
• AMERIKA duos Rumunijai
papildomai pusdevinto milijono
dolerių paramos, nukentėjusiai
nuo potvynio.
• PRANCOz.UA praeitą sa
vaitę išsprogdino stiprų bran
duolinį užtaisą Ramiajame vanv denyne. Tai buvo vandenilio bom
ba. Iki šiam laikui Saharoje ir
Ramiajame vandenyne prancū
zai išsprogdino 34 atominius už
taisus.
• PREZIDENTAS NIXONAS
praeitą savaitgalį tarėsi suambasadoriumi Bruce, kaip išjudin
ti Paryžiuje pasigarimus dėl
Vietnamo. Bruce paskirtas nau
juoju amerikiečių delegacijos
Paryžiuje pirmininku.
• P. VIETNAMO premjeras
Tran Thien Khiem pa reiškė, kad
sąjungininkų dėka Pietų Vietna
mo žmonės jau gali matyti tai
kos perspektyvas.
• KOMBODUOS kariuomenės
teismas pripažino buvusį vals
tybės valdovą princą Sihanouk
kaltu valstybės išdavime ir nu
teisė mirti
•š. AIRUOJE ramybėatstatyta ir draudžiamas vikščioti lai
kas atšauktas. Per riaušes pra
eitą savaitę žuvo 5 ir buvo su
žeista virš 100 asmenų. Paryžiu
je prie britų ir airių ambasa
dų išsprogdintos bombos. Ma
noma, kad tai turi ryšio su Ai
rijos įvykiais.
• PRANCŪZUOS prezidentas
Pompidou grįžo iš Bonnos po pa sitarimo su Vokietijos kancleriu
Brandtu. Abu valdovai pareiškė
pasitenkinimą
pasitarimais.
Pompidou remiąs Brandto poli
tiką suartėti su Rytų Europos
kraštais. Taip pat buvo aptarta
Europos
Bendrosios Rinkos
reikalai.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
riuomenę į Cambodiją,
draudžiam a mokėti atly
ginimą Thailando ar Pie tų Vietnamo kareiviams,
kurie kariautų Cambodijoje, irnetneleidžia JAV
aviacijai paremti kovo
jančią prieš bendrą prie
šą Cambodijos kariuome
nę! Tame pakeitime yra
dar įvairiausių priedų,
kurie, pavyzdžiui, lei
džia prezidentui "protect the lives of U.S.
Armed forces wherever
involved", atseit, prezi
dentas patyręs apie prie šo judėjimą Cambodijoje, ruošiantis pulti ame
rikiečius Pietų Vietna
me, gali įsakyti aviaci
jai tuos priešo dalinius
bombarduoti. Visa tai jo
reikšmę gerokai aptem
do. Be to, kad taptų įsta
tymu, tas 'pakeitimas'
dar turi gauti atstovų rū
mų sutikimą. Adminis
tracija tikisi, kad rūmai
tam pasipriešins, sena
to rankose tačiau yra dar
vienas ginklas: jis gali
pasipriešinti bet kokiam
ginklų pardavimo įstaty
mui, kas labai sukliudy
tų administracijos užsie
nio politikos vedimui.
Neįsileidžiant į ^tatimdavystės techniškas
smulkmenas, šiuo tarpu
tik konstatuojam e nuotai
kas krašte, kurios atsi
spindėjo senato diskusi
jose ir balsavime. Tas
nuotaikas norėdamas pa
veikti prezidentas irpra
dėjo savo ofensyvą tam e
fronte. Jis paskelbė il
gą pranešimą spaudai
apie Cambodijos kampa
niją, o trečiadienio vaka
re per televiziją stengė
si išaiškinti situaciją gy
vu žodžiu.
Nėra jokios abejonės,
kad prezidentas teisin
gai padarė įsakydamas
savo kariuomenei pulti
komunistų bazes Cambodijoje. Kadangi jos iki
šiol buvo neliečiam os,
jos davė puikios progos
komunistams, užpuolus
kokią vietovę pietiniame
Vietname, greitai pasi
traukti ir ten saugiai
pasilsėti bei persigru
puoti kitam puolimui.
(Net sostinė Saigonas
yra vos 35 mylios nuo
Cambodijos sienos).
Amerikiečių puolimą
palengvino tas faktas,
kad komunistai jau buvo
atitraukę dalį savo ka
rių, ruošdami juos Cam
bodijos užkariavimui.
Tokiu būdu Nixonas nušo
vė du zuikius vienu šū
viu: jis pašalino pavojų
Pietų Vietnamui ir išgel
tėjo, bent laikinai, Cam
bodijos vyriausybę. Bet
apie antrą tikslą Nixonas
stengėsi per daug nekal
bėti, nors duotuoju laiku
jis atrodo svarbesnis už
pirmą. Per televizijos
pokalbį Nixonas pabrė
žė, kad amerikiečiai
Cambodijos ginti nėra
įsipareigoję, nors ir pa
geidauja jos nepriklau
somybės bei neutralu
mo ir tikisi, kad tai bus

pasiekta. Aplamai imant, manoma, kad
Hanojus, jei norėtų galėtų Cambodiją okupuo
ti, tačiau tai nebūtų leng
vas žygis. Jis pareika
lautų didelio įtempimo
iš šiaurinio Vietnamo,
kurios jėgos ir dabar yra
labai įtemptos. Tai, ži
noma, vestų prie spau
dimo į Pietų Vietnamą
sumažėjimo ir duotų dau
giau laiko "vietnamizacijai".
Prezidentas iš esmės
neatsakė į vieną iš pa
grindinių Vietnamo karo
priešininkų argumentų.
Jis yra toks, kad jei JAV
gali ramiai gyventi su
komunistine Kuba pašo
nėje, kam kvaršinti sau
galvą ir lieti kraują dėl
to, kad Vietnamas turės
komunistinį režimą, ku
ris greičiausiai tiek pat
klausys Kinijos, kiek
Jugoslavija paiso Sovie
tų Sąjungos! Net jei ir vi
sa pietryčių Azija prisimtų komunistinę val
dymo formą, JAV saugu
mas nuo to vargiai nu
kentėtų.
Tai turėdamas galvo
je prezidentas nurodė,
kad nė vienas komunis
tinis režimas nėra tau
tos valios išraiška. Jis
yra primestas ir be prie
vartos negali būti įves
tas bei išlaikytas. JAV
pasitraukimas iš Viet
namo paskatintų tokio re ■
žimo įvedimą visoje Piet
ryčių Azijoje. Jis pa
veiktų ir Japoniją. Ma
ža to, pasitraukimas taip
sustiprintų amerikiečių
norą izoliuotis nuo liku
sio pasaulio, kad admi
nistracijai ir kongresui
būtų sunku tautą išjudin
ti akcijai, jei jos reikė
tų Artim uosiuose Rytuo
se. Prezidentas pabrė
žė, kad situacija ten pri
menanti padėtį Balka
nuose prieš I-jį Pasauli
nį karą. Ten prasidėję
neramumai į karo sūku
rį įvėlė ir didžiausias
valstybes. Ir šiuo metu
ten vyksta susirėmimai,
jei dar išsiplėstų, gali
prie konfrontacijos pri
vesti ir dvi didžiaisias
super-valstybes. Tokia
(Nukelta į 2 psl.)

SLA seimo prezidiumas. Sėdi iš kairės: J. Mileriutė, dr. S. Biežis, E. Mlkuziutė, adv. S. Briedis,
SLA aktuaras, S. Gegužis ir prie mikrofono dr. A. Budreckis ir P.P. Dargis.

Susivienijimo Seimas New Yorke
TRIMITAS j JAUNIMĄ
Birželio 22 ryto rin
kosi Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje dele
gatai į "Commodore Hotel" pačiame New Yorko
miesto centre — į ten
šauktąjį 56-tą šios .or
ganizacijos Seimą. Seni
draugai, ar bičiuliai, ar
vien tik pažįstami šia
me susitikime vienas ki
tą gyvai sveikino, viens
kitam šypsojosi ir džiau
gėsi, kad vėl pasimato,
dar kartą, ilgai nesima
tę, susitinka — dar vis
nugalėdami laiką, metų
metus.
Tokie Seimai yra mar
gi lytimi, dalyvių amžiu
mi ir daug kuo kitu, nes
ir pats Susivienijimas
yra margaspalvis su vi
som spektro spalvom.
Tačiau šio Seimo, kaip
ir visų kitų buvusių ir
būsimų Seimų, didysis
ir pagrindinis uždavi
nys yra atskiram dele
gatui svarstymuose ne
pasimesti, o visiem bend
rai nuomonių įvairume
neprarast vienybės. Tuo
visada yra susirūpinę
Susivienijimo preziden
tas, visa pildomo ji tary
ba, tuo šį kartą buvo su
interesuotas ir Seimo
priėmimo ir pramogų ko
mitetas, sudarytas 5-ojo
apskričio vadovybėje.
Šis Seimas turėjo tri
jų dienų darbų tvarką ir
tai praėjo trejopose nuo
taikose: iškilmingume,
darbingume ir linksmu
me.

ANTANAS DIRŽYS
timi buvo išklausyta Kon
greso nario JohnM.Mur
phy angliškai pasakyta
šiam Seimui pritaikinta
kalba, kurios stiprumas
glūdėjo Lietuvos istori
nių įvykių priminime.
Manau, kad ta kalba buvo
labai naudinga mūsų bro
liams ir seserims į JAV
seniai atvykusiems, o
tuo labiau čiagimiams.
Ir visa Seimo pirmoji
diena praėjo iškilmingu
mo ženkle, kai buvo mi
nimas Lietuvos Steigia
masis Seimas, kaip apie
jį — tą taip svarbų vals
tybinį įvykį — kalbėjo
specialiai kviestas iš Washingtono pirmasis Lie
tuvos savanoris - kūrė
jas, pulkininkas K. Škir
pa, kai šią Seimo dalį
pagerbė savo atsilanky
mu Lietuvos generali
nis konsulas New Yor
ke A. Simutis, VLIKo
pirmininkas dr. J. K.
Valiūnas ir Lietuvos
Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikaus
kas.
Prie šių svečių jungė si BALFo reikalų vedė
jas, kun. Pr. Geisčiūnas su sveikinimu ir ge
rais linkėjimais tiek Sei
mui, tiek visam Susivie
nijimui.
Dramos aktorius Vi
talis Žukauskas groži
niu rašytu žodžiu davė
Lietuvos laisvėn žengi
mo vaizdą — iki Steigia
mojo Seimo, iki jo skam

VAIZDAS IŠ SLA SEIMO NEW YORKE - Spaudos sulas (iš kairės): Tėvynės redaktorius Juozas
Petrėnas, SLA garbės narys adv. Nadas Rastenis, jo žmona Julė; K.S. Karpius, LŽS pirm. Vytaums
Alantas. Vyuutas Braziulis. Už jų sėdi Vienybės red. Jonas Valaitis ir Naujienų red. M. Gudelis.

baus pakartojimo tautos
valios: būti tauta sau,
kraštu nepriklausomu,
būti laisva valstybe tarp
laisvųjų pasaulio vals
tybių.
***

Vykdant šio Seimo dar
bus, t.y. priimant vado
vavusių asmenų ar komi
sijų apyskaitas, buvo ma
tomas delegatų gyvas su
sidomėjimas Susivieniji
mo gyvavimo stiprumu.
Buvo daug paklausimų ir
į juos atsakymų; buvo
naudingų ir netikusių siū
lymų; buvo optimistinių
ir pesimistinių pareiški
mų.
Įdomi akimirka buvo,
kai, ačiū visiems šven
tiesiems, vienas — oho!
— dar sveikatingas dele.
gatas, kažko įkvėptas,
pakeltu tonu pokštelėjo
pranašystę apie SLA ga
limą mirtį. Esą, jeigu
bus ir toliau daroma
taip, kaip iki šiol, arba
— jeigu nebus padaryta
to, ko iki šiol nedarė tai
tada SLA laido jam...
Sėdėjusi ant ratelių kė
dės ilgalaikė Susivieniji
mo narė, o šiandien už
didelius nuopelnus jau ir
garbės narė Jadvyga Tumavičienė, prikaustyta
prie kėdės lyg Prometė
jus prie uolos, pakelia
savo dar stipriom ran
kom seną, prieš kelioli
ka ar keliasdešimt metų
išleistą leidinėlįsu stam
biu užrašu:
"Kas mirs pirma? —
— Susiviejinimas?
ar Tamsta?"
Tai buvo ir atsakymas
į nykias prielaidas.
Pasirodo, pranašau
jamas baubas organiza
cijoj yra seniai žinomas
vyresniesiem nariam.
Anksčiau buvo peršoka
ma per baubų pakilimus
trakėnišku
lengvumu,
tad ir dabar pesimisti
nes prielaidas Seimo dau
guma nuleido juokais.
Tačiau tai nereiškia,
kad Seime nebuvo rūpes
čių dėl Susivienijimo na
rių prieauglio, dėl orga
nizacijos stiprinimo atei
čiai. Kaip tik buvo dera
mai pabrėžtas delegatų
noras matyti Susivieniji
me daugiau jaunimo. Kai
kurie delegatai net tri
mitavo, kad jaunimas ne
delstų, nevėluotų, o ei(Nukelta į 5 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

IŠKELIAVO MASKVON
Bronius Lukavičius, kaip politinis pabėgėlis,
paskutinius 20 metų praleido Adelaidėje, bet šiuo
metu jau yra pakeliui į Vilnių, o gal ir į Maskvą.
Likvidavęs savo turtą ir sumokėjęs 1600 dolerių už
vietą prekiniame laive, Lukavičius su šeima pra
dėjo kelionę, kurios Adelaidės lietuviai paslapčio
mis laukė. Dabar jie tik klausia, kodėl jis taip il
gai čia gyveno?
Atvyko jis į Adelaidę kartu su kitais pabėgė
liais. Kartu su jais kūrė jiš Čia gyvenimą iš naujo,
kartu džiaugėsi ir kartu liūdėjo. Tačiau tai buvo
tik kūrimosi pradžioje, kada Lukavičius dar akty
viau reiškėsi lietuviškam judėjime ir buvo visur
mielai laukiamas. Po kiek laiko Adelaidės lietu
viai pradėjo Broniaus Lukavičiaus vengti. Jam pa
sirodžius besikalbančių būrelyje, kalbos tuojau nu
tildavo ir kalbėjusieji išsiskirstydavo. Niekas jo
jau nebekvietė pas save, net ir kaimynai nustojo jį
lankyti.
Priežastys buvo nemalonios visiems Adelai
dės lietuviams, kurie, vertino kiekvieną likimo bičiu
lį. Iš karto nenorėta tikėti, bet laikui bėgant prisi
rinko pakankamai davinių, kad Lukavičius aprūpina
okupantą Adelaidės lietuvių adresais ir tam pačiam
tikslui renka kitur gyvenančių lietuvių adresus. Jo
"pagelba" lietuviai pradėjo gauti okupanto leidinį
"Grįžkim į Tėvynę", buvo baiminamasi, kad Luka
vičius nesitenkina vien adresų tiekimu. Neilgai tru
kus, tame pačiame leidinyje pradėjo rodytis ko
respondencijos apie Adelaidės lietuvius; dalis jų til
po slapyvardėmis, o po kitomis buvo dedami inici
alai "B.L." arba "L.B.". Tos korespondencijos bu
vo perdėm užgaulios, aiškiai tendencingos, iškrai
pytos ir pramanytos. Ypač skaudžiai buvo kandžiojami lietuvišką darbą dirbantieji pavieniai lietu
viai.
SSSR šnipo Petrovo bylos metu buvo pradėta
aiškinti ir Lukavičiaus veikla, tačiau Adelaidės lie
tuviai jo neklupdė. Jis jau jiems neatrodė pavojin
gas, nors jie ir šlykštėjosi jo darbais. Lukavičius
niekada nebuvo viešai pavadintas Maskvos agentu,
tačiau jis pats puikiai jautė, ką lietuviai apie jį gal
voja.
Tyliu boikotu iš lietuvių tarpo išjungtas, Luka
vičius vistiek palaikė glaudžius ryšius su okupantu.
Adelaidės lietuviai ir su tuo apsiprato; jie laikė jį
išdžiūvusiu šašu, kuris vistiekpats savaime nukris.
Ir žinia apie šio šašo nukritim ą Adelaidėje buvo su
tikta su neslepiam u pasitenkinimu.
Beveik tuo pačiu laiku, kai Lukavičius ruošė
si sprukti iš Adelaidės, Sydnejaus lietuviai padarė
aštrių priekaištų jų tarpe gyvenančiam poetui Jur
giui Janavičiui dėl jo bendradarbiavim o "Gimtaja
me Krašte". Australijoj turbūt niekas nėra taip ne
kenčiamas, kaip lietuvis pabėgėlis, pataikaująs oku
pantui viena ar kita forma. Todėl visai nenuostabu,
kad per viešą Sydnejaus lietuvių susirinkimą, kuria
me buvo iškilęs ir šio poeto bendradarbiavimas
"Gimtajame Krašte", lietuviai patarė kraustytis į
Maskvą ne tik pačiam šio leidinio bendradarbiui,
bet ir jį ginti pasišovusiai poniai. Vargu ar ką įti
kins poeto pareiškimas, kad kūrybai neturi būti
jokių užtvarų. Lietuviai puikiai žino, kokios "kūry
bos" okupantui reikia. Kaip teko patirti, irSydnejuj
yra galvojančių, jog šis vyras taip pat ruošia dirvą
kelionei į Lietuvą su "one way ticket". Jei tai įvyk
tų, ir Sydnejų, tikriausiai, apgaubtų tokios pat nuo
taikos, kokios apgaubė Adelaidę, Lukavičiui išlin
gavus .
** *
• PASIRUOŠIMAI KRAŠTO TARYBOS POSĖDŽIAMS jau pra
dėti. Krašto Tarybos suvažiavimas Įvyks Melbourne š.m. gruodžio
27-31 dienomis. ALB Krašto Valdyba "Mūsų Pastogėje" (Nr. 24, 22.
6.70), paskelbė bendraraštl, nurodydama, kad Krašto Tarybos at
stovai turi būti išrinkti bendruomenių susirinkimuose iki š.m. rug
pjūčio 15 dienos. Renkamas vienas atstovas "nuo šimto turinčių tei
sę balsuoti narių". Be rinkimų (exofficio) Krašto Tarybos posėdžiuo
se dalyvauja atstovai j PLB Seimą, Krašto Valdybos nariai, Krašto
Revizijos komisijos pirmininkas, apylinkių valdybų pirmininkai, se
niūnijų seniūnai.
• VAIDILOS TEATRAS, esąs Adelaidėje, kaip teko patirti,
ruošiasi gastrolėms { Sydnejų, kur žada suvaidinti Mykolaičio-Puti
no dramą "Valdovo Sūnūs", o taip pat populiarią komediją "Bubulis
ir Dundulis". Tai būtų pati tolimiausia Vaidilos išvyka, prašokanti
1000 mylių.
• MELBOURNO LIETUVIAI GEDI jauno savo bendruomenės
nario Raimondo Kazlausko, kuris žuvo jo automobiliui susidūrus su
tramvajumi. Sis 28 metų vyras buvo ypatingai populiarus ir mėgia
mas visoj Australijoj. Jis reiškėsi skautų, studentų, sportininkų,
dainorių, vaidintojų, tautinių šokių šokėjų tarpe.
• VISOJE AUSTRALIJOJE šiuo metu yra pilnai įsisiūbavęs
balių sezonas, papildytas krūvomis mažesnių iškilmių, kuriose pa
garbinami įvairiausi varduvininkai. Kai kuriose vietose, /caip pav.,
Perthe, populiariosios varduvės organizuojamos bendrai net miesto
salėje ir Pertho apylinkės valdyba per "Tėviškės Aidus" skelbia:
"Visi tautiečiai su savo svečiais maloniai kviečiami dalyvauti ir kar
tu atšvęsti įvairius vardadienius bei gimtadienius".
• RŪBŲ RINKIMAS PUNSKO LIETUVIAMS vykdomas Mel
bourne nuo birželio 15 iki liepos 15 dienos. Vajų vykdo Melbourno
Moterų Socialinės Globos Draugija.
•ADELAIDĖJE VIEŠI detroitiškė Marija Korsakienė, kuri at
vyko Čia aplankyti savo dukterį dantų gydytoją S. Pacevičienė. Po
nai Pacevičiai bandys pasilaikyti ją Adelaidėje visam laikui, nors
jos sūnus Rimas Korsakas pasiliko Detroite pasinėręs J lietuviškas
radijo transliacijas, o duktė Birutė Bagdonienė gyvena Chicagoje.
• PULGIS ANDRIUŠIS, slogai susikomplikavus jau trečia sa
vaitė gydosi Adelaidės ligoninėj. Ligonio sveikata pamažu gerėja ir
liepos pradžioje, tikimasi, jis grįš į namus ir į darbą. Pulgis dar
vis suka sau galvą dėl paslaptingo dingimo jo rankraščių, kurie tu-

Vilkiukai ir paukštytės Dainavos stovykloje su vyr. skautininke L. Milukiene. V. Bacevičiaus nuotrauka

SKAUTU SEIMĄ
Jau ne kartą gyveni
me esame girdėję, kad
šeimoje, kartais jaunuo
liai per greitai subren
dę pasijunta jau vyrais
ir su tėvais nebegali gy
venti po vienu stogu. Iš
eina iš namų savo lai
mės ieškoti...
Toliau gal niekas nesi
gilina įsmulkmenas: ko
kius gyvenimo sunkumus
atsiskyręs januolis turi
pereiti, kokias nugalėti
audras ir vėtras ir, kiek
neviltyje tenka praleisti
abejonių akimirkų? Tik
žinoma yra viena, kad iš
ėjęs sūnus sugrįžta įsavo šeimą. Tėvų širdis
yra jautri jam , juk tai jų
sūnus,
tai
didelis
džiaugsmas ir šeimos
laimė, kad vėl visi gali
susėsti prie bendro sta
lo.
Kad tokie įvykiai gy
venime pasitaiko, žino
me iš Bažnyčios istori
jos, žinome iš draugų šei
myninių pasakojim ų, ar
neretai skaitome spaudo
je.
Kai 1963 m. kovomėn.
12 d. iš Skautų Brolijos
jurisdikcijos protestuo
dama pasitraukė Lietu
vių Jūrų Skautija, visuo
menė buvo informuota neskaniais
kaltinimais.
Viena pusė ieškodamakitoje atsiskyrimo priežas
ties, nematydama savo
klaidų, stengėsi jas su
rasti priešingoje sto
vykloje.
Šiuo straipsniu netu
riu tikslo kelti senas nuo.
dėmes jau gerokai dul
kėmis nusėdusias, taip
pat nesistengiu ieškoti
tikrosios priežasties,
nes ji man kaip jos eigos
dalyviui, yra tiksliai ži
noma. Nesistengsiu čia
ką nors apkaltinti, tik no.
riu iškelti tą faktą, kad
kaip tame šeimos aprašy
me, tenka konstatuoti,
kad vienybėje yra galy
bė ir, kad gyventi vienoje
organizacijoje mūsų jau
nimui yra ne tik svei
kiau, bet ir būtina sąly
ga, kad mes toliau galė

tume puoselėti tautinį judėjim ą ir kaip organiza
cija gyventi pagal savo
įstatus be sąžinės prie
kaišto, kad jų ne visada
laikomės...
Prabėgo jau septyneri metai nuo atsiskyri
mo. Karingos grupės,
kaip paprastai kovose,
pasikarščiavusios vei
kiai užgęso. Kiti nuvar
gę pasitraukė į šešėlį
ir tik tikrieji skautai
pasiliko prie savo lai
vų vairo, kad visi galė
tume suplaukti į bend
rą uostą.
LSB ir LJS prieky
je atsistojo asmenys, ku
riems organizaciniai rei
kalai stovi aukščiau sa
vų ambicijų, aukščiau as
meniškumo. Juos idealiz
mas. ir meilė tautai te
belaiko prie mūsų mie
lo jaunimo organizacinio
vairo. Dabar yra laikas
pamiršti kaip ten buvo,
reikia pradėti galvoti po
zityviai ir viską, kas yra
negatyvinio, nubraukti į
šalį ir žiūrėti, kas yra
sveikiausiai mūsų pri
augančiam jaunimui. Da
bar visiems yra aišku,
kad atsiskyrimas nebu
vo naudingas nei vienai,
nei kitai pusei ir kad da
bar yra laikas užgydyti
praeities žaizdas, jau lai
kas susivienyti į vieną
stiprią skautišką šeimą.
Š.m. liepos mėn. 11 ir
12 d.d. Bostone susitiks
aukštieji skautų vadovai
susijungimui aptarti ir
mano nuoširdžiausias
linkėjimas, kad susijun
gimas be kliūčių tikrai
būtų įgyvendintas.
LSS pusėje matom e ge
rus skautus, aukštos tau
tinės moralės žmones,
rimtus darbuotojus. LJS
viršūnėje šiuo metu sto
vi atsakingi skautų va
dovai, puikūs lietuviai
ir geri visuomeninin
kai. Šioji aplinkybė tvir
tina, kad nebus susitiki
me drabstomas! pur
vais, blaškomasi neat
sakingais veiksmais ar
jaunuoliškais tempera-

mentals sprendžiamas
šis svarbus gyvenimo
momentas.
Ta proga, nuoširdžiai
kviečiu Bostono lietuvių
visuomenę tuos gerus no
rus plačiai paremti. Su
eikime gausiai į priė
mimus iš toliau atvyks
tančius svečius, kelki
me jų moralę ir drąsin
kime jų dideliame ryž
te.
Organizacijai susi
jungus, skaitysiu, kad
mano gyvenimo užda
vinys bus atliktas ir ra
mia širdimi galėsiupasi
traukti į pavėsį, nes bū
siu savo gyvenimo tikslą
jau pasiekęs — Lietuvių
Skautų Sąjunga liks viena
lytė organizacija ir,
Dieve mums tai padėki.
L.J.S. Vyr. Skautininkas
j.s. Myk. Manomaitis

VIDAUS FRONTE
(Atkelta iš 1 psl.)
konfrontacija',
Nixono
nuomone, tačiau negresianti pietryčių Az-ijoje.
Ten prieš JAV nestos
nei Sovietų Sąjunga, nei
Raudonoji Kinija.
Tbkia prielaida yra tei
singa, jei ji tačiau to
kia, kyla naujas klausi
mas. Kodėl nebombar
duoti Hanojaus ir jo uos
to Haipongo, kad nutrau
kus bet kokį tiekimą šiau
rini am Vietnamui. Atsa
kymas turbūt slypėtų ir
gi nuotaikose šio krašto
viduje. Koks klyksmas

čia pakiltų? Toks tačiau
žygis greičiausiai karą
greitai pabaigtų, nes
kaip Nixonas teisingai pa
stebėjo, taikos derybos
tik tada būna sėkmingos,
jei kuri pusė kariaujanti
pastebi, kad ginklu laimė ti ji negali. Vis dėlto Pre 
zidentas, iš vienos pusės
imdamasis iniciatyvos
Cambodijoje ir davęs su
prasti, jog galimas ir
šiaurinio Vietnamo bom
bardavimas, iš kitos pu
sės, norėdamas patenkin
ti taikos balandžius, pa
skyrė naują įgaliotinį
Paryžiaus deryboms —
ambasadorių Bruce ta
rytum derybas galėtų nu
lemti ne padėtis karo
lauke, bet įgaliotinio gar
bingas amžius!
Ir oficialus karo tiks
las pasikeitė. Demokra
tų administracija karą
pradėjo ir išplėtė (sukon
greso pritarimu, nes jis
tam skyrė lėšas) tam kad
įrodytų, jog agresija ne
apsimoka ir pasaulinė
santvarka turi būti suor
ganizuota teisės pagrin
dais. Nixonas apie tai ne
kalba. Savo veiksmus jis
pagrindžia reikalu apsau
goti ten jau esančias ka
rių gyvybes, nes karą su
virš pusės milijono ka
rių Vietname jispaveldė
jo iš demokratų admi
nistracijos. Demokratų
dauguma ir net dalis
respublikonų atstovų da
bar karpo lėšas tam ka
rui vesti ir tuo pačiu...
skatina komunistus nenu
sileisti. Tokioje situaci
joje Nixono nenusileidimas didelės tautos da
lies sentimentui vertas
pagarbos. Kas tiesa ir
kas ne — negalima nu
spręsti balsavimu.
MACHINIST
Experienced in machine
assembly
also
STEEL FITTERS
For Conveyor Assembly
Days & Nights.
Will c.onsider part time
help.
MAYFRAN,
INCORPORATED
1710 Clarkstone Rd.
Euclid, Ohio
(44-50)

rėjo sudaryti velionies J.J.Bačiūno biografiją. Atrodo, kad tuos rank
raščius kasnors vistiek slepia.

Viešėdami iChicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUAAITIS 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.
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ORGANIZUOJASI REIKALAUTI
PRIEVARTOS PRIEMONĖMIS
Šiomis dienomis nauja
negrų organizacijapasivadinusi "National Committee of Black Churches" (Nacionalinis Juo
dųjų Bažnyčių Komite
tas) New Yorke išleido
atsišaukimą matyti į ki
tas krikščionių bažny
čias obalsiu "Bažnyčiai
ir bendruomenei atnau
jinti". Šis komitetas yra
neįregistruotas ir vie
šųjų bažnytinių bei pas au
linių organizacijų nepri
pažintas. Jame šio ko
miteto vadovybė nurody
ta susidedanti iš vieno
vyskupo kaipo jos prezi
dento, vieno reverendo
kaipo direktorių tarybos
pirmininko, ir vieno pa
sauliečio kaipo egzekutyvinio sekretoriaus. Ja
me nurodyti septynių
vyskupų ir vieno reve
rendo parašai. Matyti,
kad jie visi priklauso
dviem negrų metodistų
bažnytinėm organizaci
jom. Bet atsišaukime nė
ra bažnytinio turinio. At
sišaukim e nurodytasis
reverend yra Southern
Christian
Liberation
Council (Krikščioniškos
pietiečių išlaisvinimo ta
rybos) politinis propa
gandistas ir todėl atsi
šaukimo turinys yra po
litinio turinio.
Atsišaukime sakoma,
kad sekmadienį birželio
28 d. skelbiam a "Black
Liberation Day" (juodų
jų ar negrų išlaisvinimo
diena) nuo baltojo ra
sizmo prievartos ir dis
kriminacijos. Esanti mo
ralinė prievolė priešin
tis asmeniškai ir.mobi
lizuoti visas bažnyčias
ir bendruomenes negrų
išlaisvinimui. Esą "silent majority" (tylioji
dauguma), kuri esanti
krikščionių bažnyčių na
riuose, esanti priešinga
negrų pastangoms kovo
ti dėl laisvės, teisingu
mo, ir lygybės. Toji dau
guma esą pelnosi nusikal
timais prieš negrus. Ji
esą rėkianti dėl "law and
order" (įstatymo ir tvar
kos), bet neleidžianti tei
singumui ir įstatymui
dėl negrų įsigalėti. At
sišaukimas
kviečia
krikščionių bažnyčių dau
gumą jungtis su negrais
kovoje prieš mažumų iš
naikinimą.
Tiesa, mažumų reika
las Amerikoj nėra rei
kiamoj aukštumoj. Bet
negrų mažuma yra dar
geriau apsaugota neguki
tos mažumos švietimo,
darbo, ir ekonominėj bei
socialinėj srityse. Lie
tuvių emigrantai Ameri
koje turėjo sunkesnes są
lygas įsikurti negu jas
dabar turi lygaus pasi
ruošimo negrai. Šia pras
me vienas lietuvis atei

vis kartą pasakė: "Neg
ras yra mūsų brolis".
Todėl reikia pritarti ko
vai dėl mažumų lygybės
ekonominėj ir socialinėj
srityj..
Bet nereikia perdėti
normalaus būtinumo, ko
voti dėl mažumų lygybės
ekonominėj ir socialinėj
srityj. Tuo obalsiu neg
rai reikalauja: sau pa
tiems teisių be pareigų;
privilegijų teisių pavi
dalu; priekaištauja kad
baltieji juos prievartau
ja, bet tikrumoj prievar
taudami baltuosius; sta
to reikalavimus grąsindami prievartomis; ir
primeta skirtingus neg
rų metodus baltiesiems.
Pav. šiomis dienomis
negrų jaunikliai užpuo
lė, sumušė, ir apiplėšė
Lietuvos atstovą Washingtone prie pat jo re
zidencijos. Ar tai kova
dėl laisvės ir teisingu
mo? Tiesa, tokiais kri minaliniais veiksmais
negalima kaltinti visų
negrų. Bet jais negrai
pasireiškia didesniu nuo
šimčiu negu baltieji. Ne
girdėjome, kad negrai
smerktų savuosius dėl
to. Negrai turėtų atkreip ti savo dėmesį pirmiau
siai auklėti ir mokyti sa
vuosius kaip elgtis visuo
menėj prieš pasmerkda
mi baltųjų visuom enę
negrų pavergimu. Negrų
bažnyčios turėtų pir
miausiai rūpintis saviš
kių dvasiniu atnaujinimu
prieš propaguodami bal
tųjų bažnyčių ir bendruo
menių politinį atnaujini
mą. Nereikia pačiam
prievartauti ir kartu rėk
ti kad kiti prievartauja.
Iškreiptomis ir išpūsto
mis priemonėmis ne
galima įgyvendinti tai
ką ir teisingumą sociali
niame ir ekonominiame
gyvenime.
(mk)

Grandinėlės šokėjai Piety Amerikos kontinente...

ATVYKO IR NUGALĖJO...
Atvyko, pašoko, nuga
lėjo. Šiais žodžiais ga
lime parafrazuoti romie
čių posakį kalbėdami
apie Grandinėlės kelio
nę į Pietų Ameriką.
Pameni, skaitytojau,
prezidento Nixono kelio
nę į Venezuelą? Girdė
jai apie neįvykusią gu
bernatoriaus Rockefellerio kelionę? Užtenka šių
gina vergiją, komisarus
ir naują baudžiavą...
Tavo revoliucija yra ver
gija, kuri jau įgyvendin
ta Lietuvoj, Vengrijoj,
Čekoslovakijoj..." Anks
čiau teko "tarybinėj"
spaudoj pastebėti apra
šymą, kai J. Mekas la
bai draugiškai priėmęs
savo bute "ekskursan
tus" iš Lietuvos. Dabar
viskas paaiškėjo ir ma
tome, į kur tas "bendra
darbiavimas" veda.

JAUNIMAS BE VEIDO
Akiračiai paskutinia
me savo nr. įrodinėja:
"Lietuvių išeivija yra
aiškiai pasukusi į apoli
tinį, be bendro ideologi
nio veido vienetą, kurį
riša bendra tautybė. Į
tai mus pastūmėjo bend
ras apolitinis ir antiideologinis šių laikų kli
matas, kurio ypatingai
yra paveikta jaunoji kar
ta".
Įdomu būtų žinoti, kas
yra žmogus be veido ir
koks klimatas mūsų jau
nuomenę patūmėjo atsi sakyti savo veido. Jeigu
tikrai taip yra, kaip Aki
račiai teigia, tai būtų la
bai tragiška, kad ir lie
tuviškasis jaunimas pra
randa veidą, atsisako ide
ologijų, o seka ir bando
užsidėti Amerikos bei
kitų kraštų infiltruoto
jaunimo kaukę. Tikro vei
do prarasti neįmanoma,
bet labai lengva jį apžel
dinti, nesiprausti, pa
keisti kita išvaizda, kita
ideologija. Tačiau mūsų
jaunimas tuo keliu dar
neina, tik Akiračių lei
dėjai ir bendradarbiai
bando tuo keliu sukti
traukdami paskui save
DAR VIENAS
ir jaunimą.
RAUDONŲJŲ
Tačiau ir jie turi sa
DRAUGAS"
vo veidą ir ideologiją.
Reiškęsis kaip rašy Štai prieš LB Tarybos
išsiuntinėjo
tojas, vėliau kaip fil rinkimus
muoto jas, Jonas Mekas kandidatų sąrašą už
pasikeitė viešais laiš braukę jiems nepriim
kais su dr. H. Nagiu tinas, siūlydami balsuo
"Nepr. Lietuvos" 23 ti už jų nurodytas, kry
nr-y. Iš tų laiškų pa žiuku paženklintas pavar
aiškėjo, kad J. Mekas des. Kodėl gi kiti kandi
yra įsirikiavęs į komu datai netinkami, ar dėl
nistinių propagandistų to, kad jie dar neprara
eiles. Jis užstoja naujo do savo veidų? savo ide
sios kairės maištininkus ologijos? įsigilinus įuž
ir
revoliucionierius. brauktųjų pavardes, at
Tuo tarpu H. Nagys tie rodo, jog tikrai jie dėl
siai ir aiškiai jam atsa tos priežasties buvo iš
kė: "Tu esi tas, kuris braukti .

kad Grandinėlės sam
būris atvyksta iš Cleve
lando, JAV. Kai Maracay stadijone 5-6 tūks
tančių žmonių minia pa
matė Grandinėlės šo
kius, karštakraujai pie
tiečiai neiškentę ką nors
nemėtę — tačiau šįkartą jie mėtė gėles į išei
nančias mergaites.
Grandinėlės artis
tams išvažiavus, jų veik
la tęsiasi ir toliau. Te
atre filmuotas spektak
lis yra televizuojamas
kelis pirmadienius iš ei
lės, 9 vai. vakaro. Val
diškos televizijos prele
gentė programos metu
taktiškai nurodė "vi
siems žinomą" šio ma
žo krašto būklę, ir pa
brėžė, kad lietuviai yra
ne slavų tauta.
Daug garsintas Pietų
Amerikos "good will"
yra baukštus paukštis.
Kuo aršiau amerikiečiai
jį gaudo, tuo labiau jis
baidosi. Šis paukštis, dėl
kurio JAV išleido bilijo
nus dolerių, pats, nė ne
prašytas, įskrido Liudui
Sagiui į ranką.
J. St.
Venezuelą

Caracaso "Teatro Nacional" sale, Grandinė
lė visur iššaukė entuzi
astingą
publikos pritari
dviejų pavyzdžių tam, mą.
kad suprasti, jog Gran
Spektaklio programo
dinėlė parodė nemaža
je
buvo atžymėta, jog
drąsos užsirekomenduo
Lietuva
šiuo metu pergy
dama Venezueloje kaipo
vena
priešo
okupaciją.
lietuviškas ansamblis iš
Laikraščiai
ir
progra
Šiaurės Amerikos: "ei
ma
pakartotinai
nurodė,
mejor conjunto lituano
en Norteamerica".
Tautinių grupiųpasirodymai paprastai įvyksta
didžiausioj Caracaso sa
lėj, kuri yra Centrinia
Birželio 20 d. Chica navo M. Motiekaitis. Me
me Universitete. Svars go je praėjo partizanų mi no programa buvo jauki,
ir janatviška.
tant salės gavimo klausi nėjimo ženkle. Tos die graži
mą, vienas venezuelietis nos vakare, Jaunimo Tarp atskirų pristatymų
profesorius trumpai api centro salėje buvo įteik buvo V. Ramojus, skyręs
būdino padėtį: "Jei gerai tos trys premijos, Lais savo veikalus partiza
supratau, ji e protestuoja vosios Lietuvos organi nams ir rašytojo J. Gliau
prieš Lietuvos okupaciją zuoto literatūrinio kon dos sūnus kapt. J. Gliau
ir
užsirekomenduoja kurso išvada. Premijos dys, atskridęs į iškil
kaipo atvykę iš JAV — įteiktos rašytojui Jur mes.
tai yra tas pat, kaip paro giui Gliaudai už jo roma
Premijos komisija bu
dyti buliui ne vieną, odų ną Aitvarai ir Giria (V. vo Toronte: dr. J. Žmuiraudonus skudurus iš Šimkus mecenatas), ra dzinas, V. Tamulaitis,
karto". Reikalą apsvars šytojui Aloyzui Baronui kun. J. Gutauskas, S. Jačius, universiteto salės už jo romaną Vėjas le kubėnas ir V. Kralikausbuvo atsisakytą.
kia lyguma (mec. B. Ba- kienė.
Pirmi ženklai pasiro cianskas), ir dramatur
Pirmąją premiją ga
dė iškabinus plakatus vie gui Anatolijui Kairui už vusiai knygai (J. Gliau
noje maisto krutuvėje.
jo romaną Ištikimoji žo dą Aitvarai ir Giria) vir
Krautuvės langai buvo iš lė (mec. J. Valiušaičiai). šelį nupiešė dail. A.
daužyti.
Scenoje buvo laurea Rūkštelė.
Šio konkurso stam
Bilietus platinant, kai tai, mecenatai ir garbės
kurie venezueliečiai už svečiai. J. Gliaudos ro biausias mecenatas V.
klausė: "Ar nesibijote manas Aitvarai ir Giria Šimkus pareiškė tvirtą
riaušių?" Kuomet vie buvo pristatytas publi įsitikinimą, kad parašy
nas svarbiausių dienraš kai, ir knyga tuoj buvo tais konkursui kūriniais
čių atspausdino Grandi
išpirkta, autografuojant bus visiškai atremtas
okupantų melas, skel
nėlės
nuotrauką su autoriui.
straipsniu, kuriame bu
Kad ir dangus grąsi- biąs laisvės kovotojus
vo nurodyta Grandinėlės no audra, kuri vėliau pra esant "buržuaziniais na
atvykimo data, valanda pliupo, susirinko arti cionalistais" bei krimi
ir vieta, pažįstami ve pilnė didžioji Jaunimo nalistais.
nezueliečiai skambino centro salė. Vėliau se
Pasirodant
sekan
lietuviams telefonu pa
tiems
partizanų
temai
kė vaišės ir neforma
brėždami tokių praneši
skirtiems veikalams lie
li dalis.
mų pavojų.
Premijų įteikimo da tuvių literatūron bus
Reikia pasakyti, kad lyje kalbėjo laimėtojai. įskiepytas partizanų ko
vietiniai lietuviai dėl to
Jų kalbos buvo įrekor- vų ir patriotikos kultas.
visko nesijaudino. Ilga
duotos. Jos bus perduo Šis premijų įteikimo va
metė praktika jiems nu
tos per Amerikos Balsą karas buvo įvadas to
rodė, kad jie gali jaus
ir per Manilos naują lie kiam judėjimui.
tis gana saugiai. Vi
tuvių programą. Tikima,
siems yra aišku, kad už kad ir Madridas tas kal
1968 metais Dirvos no
velės konkurso mecena
kliudžius Lietuvos klau bas perduos į Lietuvą.
simą, krašto vieša opini
tas Simas Kašelionis ir
Vietinės Margučio ir
gi kvietė rašytojus domė
ja stos automatiškai ma Barkus šeimos radijo
tis partizanavimo tema.
žos, laisvės nustojusios, stotys perdavė įdomius
tautos pusėje. Komunis pasikalbėjimus su Gliau Ir tada novelės "Žaizd
re" laimėtojas buvo ra
tai stengiasi šią natūra dą, Kairiu ir Baronu.
lią savitarpę mažų tautų
Zigmas Peckus prave šytojas Jurgis Gliaudą.
simpatiją išversti savo dė oficialią programos
Dabar iš spaudos iš
ėjusioji antra laida Ago
naudai vartodami kito dalį premijų vakare.
nija kviečia jus pažin
kias priemones: maž Tarp sveikinimų raštu
ti įvykius, kuriems at
daug tuo pat metu, kai nepastebėta
Rašytojų sakymu
buvo vėlesnieji
Grandinėlė vyko į P.
Draugijos sveikinimo,
Ameriką, Vilniaus kam e lyg partizanų tema ir jai partizanų metai.
(po)
rinis orkestras gastro skirti romanai tai drau
liavo Kubos saloje.
gijai nebūtų literatūrinio
Gerai pažindami Vene gyvenimo sveikintini lai
WANTED AT ONCE
zuelą, vietiniai lietuviai mėjimai! Gal būt tas
JOURNT.YML.N OR IST CLASS
neabejojo, kad Grandinė sveikinimas gautas vė
SKILLED
lė visur bus šiltai sutik liau.
DIE MAKERS
DIE REPAIRMEN
ta. Iš tiesų, taip ir buvo,
Meno dalyje pasirodė
Experienced on Die Cnsling or
— nuo pat atvykimo į
Trini Die* and Tool«.
talentai. Tai
aerostotį, kur daina ir jaunieji
IST and 2ND SHIFTS
Jaunimo
teatro
aktoriai
mėlynos mergaičių akys
Liberal cornpany paid benefits
Apply in person or cafl 481-3050
bematant patraukė visų L. .Jadviršytė, M. Eivaitė, R. Vasiukevičius,
SUPERIOR DIE CASTING
tarnautojų širdis, ei
ir
A.
Alenksas.
Daina

CORP.
nant pro Valencijos mies
1001 LONDON RD.
vo
D.
Bajalytė,
Z.
Burto teatrą "Municipal",
CLEVELAND, OHIO
<45-5.1)
Maracay miesto "Pla- neikytė, A. Baronaitė ir
V.
Aleksiūnas.
Akompa

za de Toros" ir baigiant
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VISUOTINUMO MANDATAS LB NĖRA LIKIMO
DOVANA - JĮ REIKIA UŽSITARNAUTI ui
LIETUVIŠKOS VEIKLOS
TIKROVĖ JAV-se
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DR. ANTANAS BUTKUS

kė turi būti prezidiumo
Veiklos realybė yra iš anksto paruošta ir iš
labai paprasta ir nusi siuntinėta nariams su
stovėjusi. Iš tradicijos sipažinti bei pareikšti
dalis tautiečių veikloje dėl jos savo nuomonę.
nori reikštis per savas Tas yra ypatingai svar
organizacijas, dalis jų bu ir dėl to, kad sesijų
reiškiasi individualiai. laikas yra labai ribotas,
Ar neatėjo laikas abi o LB reikalų daug. Tad
šias veiklos kryptis su tas sesijoms skirtas lai
derinti, o nelaukti kol kas turi būti labai racio
viena iš jų išnyks. Prob naliai paskirstytas ir jo
lema nėra neišsprendžia griežtai prisilaikoma.
ma, jei iš abiejų pusių Prezidiumo pareiga da
būtų parodyta geros va boti, kad šio brangaus
lios. Lietuvių Bendruo laiko niekas nepiktnaumenė laimėtų daug, nes dotų. Sveikinimams ir
būtų išspręstas visų jos kitiems procedūriniams
narių atstovavimo rei rekalams neturėtų būti
kalas. Taip pat būtų at gaištama — tai atliekant
siekta ir nemaža prak raštu. LB rūpimi klau
tiška nauda. Kai indivi sim ai būtų daug geriau
das išrenkamas į LB or išsprendžiami, jeigu jie
ganus, tai jis atsineša būtų apsvarstyti studiji
tik dvi, kad ir labai nėse — darbo komisi
darbščias rankas. Kai or jose. Šias komisijas tu
ganizacija savo atstovą rėtų VI Taryba išsirink
deleguoja — už po pečių ti ir dėl jų efektingumo
stovi visa jo organiza turėtų būti atsakingas
cijos talka. Darbo rankų prezidiumas.
niekados nėra perdaug
dideliems darbams nu CENTRO
VALDYBOS
dirbti. Lietuviškojo dar PIRMININKO RINKIMAI
bo esmė tačiau yra ne
tik didelių kalnų nuver
Pagal dabartinius JAV
timas bet ir kaip galim a LB įstatus, C V pirminin
daugiau savanorių dar ką išrenka Taryba. Vė
bininkų į bendrą darbą liau ji tvirtina pirminin
įjungimas.
ko pristatytą valdybos na
Išvada, mūsų suprati rių sąstatą. Tai yra la
mu, peršasi viena: JAV bai praktiškas būdas
LB Tarybos sudėtis tu veiksmingai
valdybai
rėtų būti praplėsta. Rei sudaryti. Į jos sąstatą
kia sudaryti sąlygas, praktika rodo, Taryba te
kad joje būtų atstovau turi labai mažai įtakos.
jamos visos didesnės lie Patirtis taip pat rodo,
tuvių apylinkės ir visų kad toks Centro Valdy
pakraipų ir įsitikinimų bos rinkimų būdas gali
tautiečiai. Kaip tas tu įnešti mūsų gyveniman
rės būti atsiekta — tai nesklandumų ir įtam
jau techniškas klausi pos. Įtampa neišvengia
mas, kuriuo, mano supra mai susidaro tuomet, kai
timu, turėtų susirūpinti dvi antagonistiškos as
VI Taryba ir jį kuo grei menybės susikryžiuoja
čiau teigiamai išspręsti. ir kai tenka pasirinkti
vieną iš jų. Blogiausia
TARYBOS VAIDMUO
būna tuomet, kai klau
simas pastatomas ne tik
Penktoji Taryba nepa aštriai, bet ir ultimaty
teisino savo egzistenci viai. Taip pavyzdžiui jis
jos, nes neatliko jai pri buvo pastatytas V-toje
valomų funkcijų. Negali Taryboje CV pirmininko
me sutikti, kad CV pir rinkimo metu. Tokiu at
mininko išrinkimas ir jo veju neišvengiamai di
valdybos narių patvirti delė dalis (40-49%) atsi
nimas bei jų veiklos ap randa nepatenkintoje-nužvalgos
išklausymas, byrėjančioje mažumoje.
jau pateisintų Tarybos Pirmininko rinkimu klau
egzistenciją. Jei taip, tai simo tokioj aštrioj-ultiar nebūtų tiksliau vieto matyvioj formoj pastaty-je Tarybos rinkti Centro mas yra labai kenksmin
Valdybą.
gas pačiai LB. Pana
Pagrindinė sąlyga Ta šaus fakto išdavas jau
rybai gerai veikti — tai tėme per visą V-tos Ta
stiprus ir pajėgus Pre rybos kadenciją. Tai at
zidiumas. Praktika pa siliepė
net ir į VI Tarodė, kad ligšiolinis rybos rinkimus.
Prezidiumo rinkimo bū
Turint galvoje vis
das nebuvo tikslus, nes sunkė j anči as, ne nuo
nebuvo jam sudaryta ga mūsų pareinančias,dar
limybė dirbti. Prezidiu bo sąlygas, ar nevertė
mas turi būti išrenka tų Vl-tąjai Tarybai rim
mas atsižvelgiant į jo tai peržiūrėti Centro val
narių gyvenamą vietą.
Prezidiumo nariai turi dybos sudarymo būdą.
turėti sąlygas regulia Minimalus, mano supra
riai susirinkti. Idealu bū timu, pagerinimas būtų
tų, kad jie visi gyventų šalia pirmininko ir jo
tame pačiame mieste, pavaduotojo išrinkimas.
ar bent labai netoli vie Dar geriau būtų, jei bent
keli valdybos nariai bū
nas nuo kito.
tų renkami Tarybos.Ki
ti — specialistai koop
TARYBOS SESIJOS
tuojami kaip lygiateisiai
valdybos
nariai. Tuomi
Tarybos sesija — tai
būtų
sudaryta
sąlygos ko
Tarybos narių darbovie
alicinei
valdybai
suda
tė, kur turėtų būti spren
ryti.
Ji
gal
nebūtų
taip
džiami aktualūs LB rei
harmoniškai
veiksmin

kalai — tariam a jos veik
ga.
Draugų
būryje
leng

la. Tarybos nariui neuž
tenka tik atvykti į sesi viau susitarti ir už drau
ją ir reikalus aptarti vi gą atidirbti. Koalicinė
sai iš anksto nepasiruo valdyba,tačiau apsaugo
šus. Sesijos darbotvar- tų geriau nuo trūkčioji-

mų iš šalies, kurių taip
daug išgyvenome per pas
kutinius kelis metus.
DALIS VI-TOS
TARYBOS UŽDAVINIŲ

1. Sugrąžinti Tarybai
JAV LB įstatuose numa
tytas funkcijas, padarant
ją veiksmingą LB veik
los tarėja:
a) Prezidiumo suveiks
minimas, išrenkant jį to
kio sąstato, kuris turėtų
sąlygas
(geografines)
reguliariai posėdžiauti;
b) Tarybos darbo studijinių komisijų su
darymas, įtraukiant į jas
kaip galim a daugiau Ta
rybos narių;
c) Suaktyvinti Tary
bos narių ne sesijų metu
veiklą, įtraukiant juos į
konkretų LB darbą;
d) Prieš-sesijinis pa
siruošimas: procedūri
nių klausimų apsprendimas raštu; darbotvarkės

rącionalus paskirsty
mas laiko atžvilgiu se
sijoje ir griežtas jo pri
silaikymas.
2. Peržiūrėti JAV LB
įstatus:
a) Išlyginti dabarti
niuose įstatuose esan
čias anomalijas,.
b) Išdirbti Tarybos rin kimų taisykles, praplečiant Tarybos sudėtį,
c> Pakeisti Centro Val
dybos rinkimų būdą.
Šiuos uždavinius vyk
dant reikėtų įsisąmonin
ti, kad visuotinumo man
datas Lietuvių Bendruo
menei nėra likimo lem
ta dovana. Jį išlaikyti
neužtenka nei gražbilys tės. Tam reikia gauti iš
eivijos lietuvių pritari
mą. Jį lengviau atsiek
sime, jei LB-nėje suda
rysime sąlygas visų
pažiūrų ir įvairaus am
žiaus lietuvių nuomonei
pareikšti. Jų nuomonės
išklausyti neužtenka. LB
darbuotojams reikia ma
žumų valią respektuoti.
Šeštosios Tarybos narių
pareiga tai LB įstatais
apsaugoti.
Cleveland, 1970.6.24

BAPTISTU REZOLIUCIJA
PAVYZDYS KITIEMS
Šiame krašte yra daug
religinių sektų. Viena jų
yra baptistai. Jie turi
apie 1,400 bažnyčių ar
ba parapijų. Praeitais
metais jie davė 7.1 mili
jono dolerių paremti mi
sijoms svetimuose kraš
tuose.
Neseniai
Denverio
mieste jų konvencijon su
sirinko apie 1,800 dele
gatų. Konvencija priėmė
eilę rezoliucijų. Vienoje
visais balsais priimtoje
rezoliucijoje jie pa
smerkė "falšyvą evange Ii ją", kuri žadina įsta
tymų nepaisymą ir pri
sideda prie tautos mora
linio supuvimo. Rezo
liucijoje pažodžiui sa
koma: "Daugelis didelių
religinių bendruomenių
ir tarpreliginės organi
zacijos yra perpildytos
socialiniais aktyvistais,
kurie religijos vardu iš
kelia visokias socialinės
revoliucijos schemas...
Mes tvirtai pareiškia
me, kad Biblija išdėsto
Dievo nustatytus morali'
nius dėsnius, tie dėsniai
turi būti skelbiami ir jų
laikomasi, ypač iš tų pu
sės, kurie skelbiasi esą
religiniai vadovai... Nuo
laidumas, kurį parodo
kai kurie vadovai religi
jos, auklėjimo ir politi
kos srityse, pasitarnau
ja padrąsinimui, pakurstymui ar tiesiog pa
gelbsti prieš Dievą ko
vojančio komunizmo rei
kalui... Neteisėta veikla
ir maištavimas plačiu
mastu skatina veikian
čiųjų įstatymų, tvarkin
gos teisinės eigos ir de mokratijos principų ne
paisymą... Ypač tai pa
stebime
jaunuomenės
griaunančioje veikloje
universitetų kiemuose ir
miestų gatvėse, o viso to
išdava — turto naikini
mas ir žmonių aukos".
Visoms šioms min
tims galime tik pritarti.
Tai sveiko proto kalba.
Gaila tik, kad kitos reli
ginės bendruomenės,
pvz. katalikų, nėra taip
aiškiai šiuo svarbiu klau
simu pasisakiusios, bet
kiša savo nosį ten, kur
nepriderėtų — į vedusių.

jų miegamuosius. Net da
bartinis popiežius kažin
kodėl rodo dideles sim
patijas komunistinei Ki
nijai. Eilė katalikų kuni
gų ir vienuolių aktyviai
dalyvauja komunistų su
organizuotose demons
tracijose, padaro nusi
kaltimus , kaip karinėn
barnybon šaukimo doku
mentų naikinimas. Ta
čiau neteko girdėti, kad
už tuos veiksmus jie bū
tų savo religinių viršinin
kų įspėti ar nubausti.
Juos nubaudžia pasaulie •
tiški teismai.
teismai, Šitoks
vyriausybės
dvasinės
atlaidumas revoliucionieriams kunigams ir
vienuoliams yra nesuprantamas ir papiktinantis. Jie kerta šaką,
ant kurios patys sėdi.
Alfa
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J. GRAUDA

Apie tarybinę kultūrine segregaciją
Segregacija visuomet labiausiai pastebim a, ka
da ateina kokių vertinimų ar rinkimų metas. Juk sa
vo laiku mūsų Čiurlioniui lenkai nedavė konkursinės
premijos tiktai dėl to, kad jis pasiskelbė esąs lie
tuvis.
Lietuvos rašytojų sąjunga aneksuotoje Lietuvo
je yra kuklesnė už Lietuvių rašytojų sąjungą, esan
čią New Yorke. Ši sąjunga premijuoja savo narių
knygas, bet ana, Bakūžės samanotos Krašte, tiktai
parenka premijų kandidatus. Premijuoja juos labiau
išmanantys žmonės.
— Ką jūs parinkote? — paklausėme Lietuvos
rašytojų sąjungos žmogaus.
— Mes parinkome Juozo Macevičiaus eilių kny
gą "Kasdieniška knyga". Juk Juozas Macevičius
mokėsi Maskvoj Gorkio literatūros institute. Jis,
taip pat, studijavo prie to instituto prikergtuose
Aukštuosiuose literatūros konkursuose. Jis vertė
Majakovskio eiles į lietuvių kalbą. Jis turi būti at
žymėtas literatūrine premija. Juk jis partietis nuo
1961 metų.
— Mes matome, kad vyras tikrai nusipelnęs.
— Ir dar daugiau, — mums atsakė iš Vilniaus,
— 1950 metais jis parašė eiliuotai Laišką Vadui, tai
yra, draugui Stalinui.
— Tai neabejotini literatūriniai nuopelnai, —
mes sutikome. — Ką jūs dar numatėte prem ijuoti?
— Mes parinkome Antano Jonyno satyrų rinki
nį "Puodai savo vietoje". Juk Antanas Jonynas mo
kėsi Maskvoj Gorkio literatūros institute. 1950 me
tais jis parašė eiliuotai Laišką Vadui, tai yra drau
gui Stalinui.
— Tai neabejotini literatūriniai nuopelnai, —
mes sutikome. -- Ją jūs dar numatėte premijuoti?
— Mes parinkome Vytauto Petkevičiaus apysa
kas "Ko klykia gervės". Juk Vytautas Petkevičius
mokėsi Maskvos universitete ir pasižymi "išskirti
niu bolševikiniu budrumu" (tarybų spaudos termi
nas).
— Tai neabejotini literatūriniai nuopelnai, —
mes sutikom e. — Ką jūs dar numatėte premijuoti?
— Dar mes parinkome atžymėti respublikine
premija Vilniaus operos tenorą Virgilijų Noreiką
už ašaras sugestijuojantį Bakūžės samanotos išpil
dymą užsienio lietuvių koncertuose...
Čia mes pajutome pokalbį pakrypus į kontraversines užsienio lietuvių pašnekesių pelkes.
— Mes norime žinoti apie literatūrą, — mes
pasakėme. — Juk turite ir daugiau knygų, vertų
respublikinių premijų? Argi pamiršote Katiliškio
"Miškais ateina ruduo"? Jūsų satyrikas Antanas
Jonynas savo rinkiniu "Puodai savo vietose" jums
pasakytų, kad Katiliškio katilo, tai yra puodo, jūs
savo vieton nepastatėt.
Valandėlę Vilniaus kabelio gale buvo tyla. Tai
buvo akimirksniniai pasitarimai, ką atsakyti užsie
nio lietuviams.
Ir iš tikrųjų, kur teisybė, už ką kovojom, ko
atsiekėm? Katiliškio knygą išleido Vilniaus Vagos
leidykla dvidešimt penkių tūkstančių tiražu, o tik
prieina respublikinių premijų dalinimo laikas, ne
mato Katiliškio! Segregacija, šešėlis ant respubli
kinių premijų paskirstymo objektyvumo!
Staiga Vilniaus kabelio galas prabilo:
— Mes vertiname Katiliškio nuopelnus demas
kuoti buržuazinės visuomenės ydas. Kaip gi kitaip
Vaga nusitvertų tą knygą? Bet respublikinės pre
mijos negalime duoti, nes jo Zimagorai neįstojo į
partiją. Taip pat imperialistinė Amerikos santvar
ka neįleis mūsų valiutos atmokėti jam premiją, jei
gu tokia būtų paskirta. Taip pat, reakcinė išeiviškoji spauda ims terorizuoti Katiliškį, kad už rublius
pardavęs savo zimagorus. Pagaliau...
— Kas pagaliau? — surikome mes pasipiktin
dami tokiais išsisukinėjimais iš aiškios segrega
cijos kazuso.
— Pagaliau, respektuodami bendradarbiavimą,
mes galim e atsiųsti jam Volgą, ar Moskvičių.
- ------------

-•

--------------- -...... — -

Los Angeles Lietuvių Dienoj, kuri buvo suruošta Sv. Kazimiero parapijos salėje prie dali. Antano
Petrikonio kūrinių parodos atvarkytojai N. Apeikienė, pianistė R. Apeikytė ir . Apei^.^ nuotrauka
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Vienas gi brolių buvo
pagerbtas ypatingai. Li
teratūros laureatas Nadas Rastenis, ilgalaikis
Susivienijimo narys vien balsiu Seimo nutarimu
buvo pakeltas į Garbės
Narius ir įteikiant jam
SLA PREZIDENTO POVILO P. DARGIO KALBA, PASAKYTA SLA SEIMO
tam
tikrą pažymėjimą
BANKETE NEW YORKE, BIRŽELIO 23 D.
sugiedota "ilgiausių me
Susivienijimo Lietu tarpe kita ko, parašyta, Kelias į Jaunimo širdis
tų"!
Brolybės ženkle pra
vių Am erikoje 56-tas sei jog organizacijos tiks nėra lengvas, ypač čia
las
suteikti
pagalbą
na

svečioje
šalyje.
Tačiau
ėjo
ir banketas Seimo
mas yra reikšmingas
antros dienos vakare, ku
tuo, kad jis įvyksta vi riams nelaimėje esan turime laužti ledus ir lie rio ’toastmaster’ buvo
sai arti Brooklyno, kur tiems. Čia yra humaniš tuvių kilmės jaunimą tu
kas
ir
broliškas
Susivie
rėti
savo
tarpe.
Nepa

ponia Lilia Šateikienė su
1886 metais spalio 16 d.
su trupučiu Stepono Brie
buvo pasakyti didieji žo nijim o pareiškimas - pa mirškime, kad Susivie
džiai: mums reikalin siryžimas teikti pagalbą nijimas kaip tik siekia
džio pagelbos. Vakarie
nės metu prez. Dargis
gas susivienijimas, tegu savo broliams,- bet kar palaikyti lietuviškumą
pasakė ugningą kalbą.
visi geros valios lietu tu čia yra kasdienis dar mūsų tautiečiuose. Tai
viai vieningai dirba tau bas, kurio vaisius jau pa yra tradicinis SLA užda
Žadėjo dirbti pats, ragi
juto dešimtys tūkstančių vinys, kurį iškėlė ir juo
no ir kitus. Kad Susivie
tinį darbą.
rūpinosi organizacijos
Jau ankstyvoje Susivie lietuvių.
nijimas gyvuotų turtin
Mūsų
Susivienijimas
steigėjai.
Jis buvo visa
nijimo Lietuvių Ameri
gas ir stiprus, kad vie
koje konstitucijoje buvo per tuos aštuoniasde- da gyvai palaikomas ir
ningose pastangose artin
šimts su viršum savogy juo nužymėta visa orga
tume mūsų troškimų iš
vavimo metų nepaliauja nizacijos eiga.
sipildymą — Lietuvos
mai ir su dideliu pasiau
Tik atsiminkime tuos
laisvės
atgavimą —
ATSIŲSTA PAMINĖTI
kojimu atliko lietuvių tau žygius, kuriuos Susivie
skriejo kalbėtojo mintys
tai reikšmingus kultūri nijimo veikėjai ir vado
ir kėlė 150 banketo daly
nius
* ir visuomeninius vai atliko kovodami
• TECHNIKOS ŽODIS, 1970
vių ovacijas.
darbus. Jei ir šiandieną prieš caristinę priespau
m. gegužės-birželio mėn. Nr.
Gener. Konsulas A. Si
SLA prezidentas Povilas P. Dargis ir Lietuvos gen. konsulas
3. Leidžia Amerikos Lietuvių
man trumpai.tektų atsa dą. Taip pat malonu pri New
mutis,
dalyvavęs čia su
Yorke Anicetas Simutis.
inžinierių ir architektų sąjun
kyti į klausimą, kokie siminti Susivienijimo pa
Ponia,
taręs
žodįnuo gar
ga Chicagos skyriaus Techni
yra
lietuvių
didžiausi
galba
atstatant
nepriklau

bės
stalo,
džiaugėsi
net
Kiekviename
tautos
sū

mesti
be
reikalo
ginčikinės spaudos sekcija. Vyr. re
nuopelnai išeivijai ir tau somą Lietuvą.
nuje tautinės laisvės mei jusis ir tarpusavy kovo, su pasididžiavimu pri
daktorius — G.J. Lazauskas,
tai, neabejodamas pasa
Tas šiandieną kelia ne lė turėtų degti neužgęsta- jus.
klausydamas Susivieniji
208 W. Natoma Avė., Addison,
kyčiau,
jog tai lietuvių tik mūsų pasigėrėjimą, ma ugnimi. Laisvės mei
III. 60101. Administratorius A.
Nepamirškime parti mui. Esą, džiugu, kai ma
Pargauskas, 6643 So. Francis
spaudos sukūrimas ir Su bet ir naują ryžtą daly lė kiekviename tautiety zanų tėvynės meilės ir to šios org-jos preziden
co Avė., Chicago, I1L 60629.
sivienijimo
Lietuvių vauti kovoje už mūsų je turi pasireikšti dar jų didvyriškumo. Kai tą brolį žemaitį P. DarTechniškasis redaktorius — J.
tautos teises prieš da bais, tautos laisvę gi prieš desėtką metų Lie gį, taip pat kai mato nau
Amerikoje
įsteigimas.
Slabokas. Prenumerata metams
bartinį okupantą.
Per
šiuos
ilgus
dešimt

nančiais, ją sekančiais. tuvoje vienas 18 metų jos ir jaunos kartos sek
$6.00, studentams $2.00.
Štai šiame seime pa Gyvensime ta viltimi, partizanas po ilgų kan retorių dr. Budreckį,
mečius pro mus lietu
• LIETUVIŲ GYDYTOJŲBIU- vius praėjo daug įvykių,
minėjome 50 metų nuo kaip kalnų šaltinis, ne kinimų buvo paguldytas duodantį vilties sutelk
LETENIS, 1970 m. balandžio Lietuvos Steigiamojo Sei - užslegiama nei žemės, prieš didžiulį tanką, kad ti į SLA ir daugiau jauni-:
iškildavo
ir
pranykdavo
birželio mėn. Nr. 2. Redakto
mo
sušaukimo. Tuo minė nei uolos. Būsime tau išduotų save, draugus ir mo.
sąjūdžiai,
garsėjo
veikė

riai: S. Budrys, A. Garūnas ir
jai ir jų darbai, o laikui jimu mes norėjome pa tinės dvasios knygne paslaptis, jis tylėjo. Pa
Banketą stiprino gero
V. Tauras. Atsakingasis redak
torius: M. Budrienė, 2751 W. 51
bėgant garsenybės buvo brėžti ir neišleisti iš dė šiai.
padažo
vakarienė, j į tur
judėjęs maskolių tankas
St., Chicago, I1L 60632. Admi
pamirštos, tiktai mūsų mesio politinio momen
Kiekvienas yra knyg ir įspaudė didvyrio šir tino šaunus akordeonis
nistratorius: Irena Makštutienė
Susivienijimas visada pa to. Mes tuo norime ir tu nešys, kuriam lietuviš dį kankinių žemėn.
tas Kazys Daubaras ir
8743 Mobile Avė., Oak Lawn,
rime pasakyti pasauliui, kos spaudos palaikymas
siliko
tvirtas
ir
pasto

linksmino Juozo Tomo
III. 60453. Metinė prenumerata
kad
laisvas
lietuvis,
ku

gyva šokių muzika. Ir
vus,
kaip
toji
uola,
kuri
Tankai
yra
bejėgiai
su

yra
ne
pašalinis
reika

$6.00.
nebijo nei audrų nei pik rio teises garantavo žmo las, bet misija; kuris sie naikinti tėvynės meilę ko taip — iki vidunakčio.
***
nių išrinktas Steigiama lojasi spauda, besirūpi votojų širdyse. Priešai
tų puolimų.
• MOŠŲ VYTIS, 1970 m. ko
vo - balandžio mėn. Nr. 2. Skau
Susivienijimas nepa sis Seimas, šiandieną nančia
Paskutinę Seimo die
atgimstančios bejėgiai bus, jei nepalau
tiškos minties žurnalas. Leidžia
sidavė jokioms įstai yra patekęs į sunkiausią Lietuvos demokratiniu žiama viltimi, knygne ną, birželio 24, Seime
Akademinis skautų sąjūdis. Re
goms, liko tas pats visus kolchozinę baudžiavą.
šių, aušrininkų, savano pasirodė ašara, dosnu
ir tautiniu gyvenimu.
daktorė -- Ramunė Kviklytė,
Mes
norime
pasakyti
geros
valios
lietuvius
Nepriklausomybės ko rių ir partizanų dvasia mas ir dėkingumas.
5747 S. Campbell, Chicago, I1L
pasauliui,
kad
ta
žeme

jungiantis
centras.
Delegatų tarpe kilu
kovosime
vų savanoriai tebūna gyvensime,
60629. Administratorius -- Jo
lė,
kur
lietuvis
gyvena
Ištikrųjų
Susivieniji

sia
iniciatyva buvo pa
nas Tamulaitis, 6744 S. Oakley
mums pavyzdys. Parti vardant tos Lietuvos...
mas yra mūsų ateivių di yra nuo amžių lietuviška nius ir asmeninius gin kada Gedimino Kalne ple ruoštas atsisveikinimas
Avė., Chicago, III. 60636. Pre
numeratos kaina: JAV ir Kana
delis ir gražus kūrinys. žemelė ir kad sovietai čus atidėsime iki tos vėsuos trispalvė vėlia išeinančiam iš Pildo
doje $5.00.
Jis lyg tas stiprus me jokios teisės į ją netu dienos, kada tauta vėl va ir Laisvės Varpas mosios Tarybos vicepre
dis
pasodintas lietuvio ri. Mūsų uždavinys siek bus laisva. Savanoriai prabils, iki tos dienos zidentui Stasiui Gegu
• ATEITIS, 1970 m. gegužės
svetimoje
žemėje, arba ti, kad toji klaida būtų ėjo mirti vardan Lietu mes nenutilsime. Būti žiui. Pridėta kukli ir do
mėn. Nr. 5 Lietuvių katalikiš
tartum
žaliuojanti
rū pataisyta... Priminiau vos. Tuo tarpu Lietuva tėvynės laisvės šaukliu vanėlė. To viso, tikriau
kojo jaunimo žurnalas. Vyr.
ta,
prižiūrima
sesučių
redaktorius — Jonas Šoliūnas,
tai siekdamas, kad tokie iš mūsų gyvybės kainos Amerikoje yra Susivieni šia, St. Gegužis nelau
lietuvaičių. Nenustelbė minėjimai būtų panaudo nereikalauja. Ji prašo jimo pareiga.
6641 So. Albany Avė., Chicago,
kė. Čia gi dar sugaudė
III. 60629. Administratorius —
šio lietuviško daigo ki- ti Lietuvos laisvės rei
iš visų delegatų krūti
Juozas Polikaitis, 7235 S. Sacfi žolynai ir tik todėl, kalams. Juk mes negali
nių "ilgiausių metų, il
ramento Avė., Chicago, III.
kad
jį
slaugė
ir
prižiū

giausių" ir galingas "va
me likti nebyliais, kada
60629. Prenumerata metams
rėjo
rūpestingos
orga

lio".
To pakako garbin
mūsų tauta yra engiama
JAV ir Kanadoje $5.00.
nizacijos veikėjų ran ir jos balsas yra užslo
go
amžiaus
broliui Ge
narių
sudėtyje
pasikeitė
(Atkelta
iš
1
psl.)
kos.
gužiui,
kad
jis
atsidėko
• AIDAI, 1970 m. gegužės mėn.
pintas. Mes visomis iš
Nr. 5. Mėnesinis kultūros žurnaTaip pat turime pri galėmis turime prisidė tų dabar į Susivienijimą 29%. Atėju du nauji žmo jo Seimui ne žodžiu bet
las. Redaguoja Juozas Girnius,
pažinti, kad SLA stip ti prie kovos už mūsų pasiruošimui vadovaut, nės: dr. Algirdas Bud tyra ašara.
27 Juliette St., Boston, Mass.
rybė kilo iš jo pagrin tautos šventąsias teises. perimt užaugintą kapita reckis — sekretorius ir
Tautiškų centų Komi
02122. Leidžia lietuviai pranciš
inž. Aleksandras Čapli
dų,
kuriems
nustatyti
lą
ir
tęst
naudingą
visuo

Pirmoje
eilėje
mes
savo
sija
skelbia turinti
konai. Administruoja Benvenu— viceprezidentas.
nemaža įtakos turėjo
dvasia turime likti lietu meninį darbą, naudingą kas
3,000
su
viršum dolerių
tas Ramanauskas, OFM, 680
Abu nors ir skirtingi am
tautinio atgimimo laik viais ir nenutolti nuo sa sau ir kitiems.
Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y.
ir
siūlė
skirt: 100 dol.
raštis "Aušra", gimęs vo tautos. Jei būsime tau
1122L
Metinė prenumerata
Toje darbo rimtyje žiumi bet akivaizdžiai lietuvių kambario palai
kiekvienas kymui Pittsburgho uni
$10.00.
trims metams anksčiau tiškai gyvi, tai laikui at Seimas patvirtino šių energingi
savo
užimamai
vietai. versitete, 500 dol. sti
nei Susivienijimas...
ėjus, sugebėsime ir pa metų pradžioje įvyku
• MUSŲ KRAITIS. Mokslei
Aušra skelbė vieny jėgsime atlikti tuos dar sius Pildomosios Ta Ir tikrai. Naujojo sek pendijoms, studijuojan
vių metraštis. 1969-1970moksbės reikalingumą lietu bus, kokių pastangų iš rybos rinkimus, pagal ku retoriaus pirmasis iš tiems lituanistiką Chica
lo metai. Išleido Kristijono Do
vių tautai; tą principą, mūsų pareikalaus ar pa riuos sekančiam 2-jų me ėjimas tribūnon paliko gos universitete ir 100
nelaičio aukštesnioji lituanisti
kaip
anksčiau minėjau, diktuos naujai iškilusios tų laikotarpiui buvo iš labai gerą įspūdį. Jis dol. Elizabeth, N.J. lietu
nė mokykla Chicagoje 1970 m.
jau spėjo aprėpt SLA reiį savo konstituciją įsi aplinkybės.
Tai didelio formato, mokyklos
rinkti: Povilas P. Dar kalų sudėtingumą ir pa vių šeštadieninei mokyk veiklą gausiomis nuotraukomis
rašė Susivienijimas. Ta
Lietuvių tautos ryžtin gis — prezidentu, Alek
lai. Likusius pinigus siū
iliustruojantis 97 psl. leidinys.
mintis mūsų organi gų kovų dėl laisvės ir ne sandras Čaplikas — vi rodė greitą orientaciją lė pavesti pildomajai ta
zacijos yra palaikoma priklausomybės prisi ceprezidentu, Algirdas klausimuose, kurie by
• PIRMIEJI ŽINGSNIAI, 1970 ir šiais laikais.
rėjo į jį nuo delegatų, rybai paskirstyti jos nuo
minimas
atgaivina
mūsų
Budreckis
—
sekreto

žiūra. Tuos visus siūly
m. birželio mėn. Nr. 5. k. Do
Siu dienų uždavinys praeitį, išryškina skau rium, Eufrozina Miku- sąryšyje su jo raportu mus Seimas užgyrė.
nelaičio lituanistikos mokyklos
***
džią dabartį ir skatina žiutė — iždininke, Jose- Seimui. ***
Chicagoje mokinių laikraštėlis, yra rūpintis, kad Susi
vienijimas ir toliau aug garbingai ateičiai.
iliustruotas 32 psl.
fina Mileriutė — iždo
Ir tada, kai Chicagoj
Susivienijimas Lietu
tų bei stiprėtų.
Nepraraskime vilties globėja, Steponas Brie
lietuviai
guodėsi užsitar
• AKIRAČIAI, 1970 m. ba
Iš raportų mes mato ir tikėjimo, kad Lietuva dis — iždo globėju ir vių Amerikoje yra frater- nauta Washingtono Bal
landžio mėn. N r. 4. Atviro žo
me organizacijos gerą prisikels. Juo labiau tu dr. Steponas Biežis — nalė draudos or-ja, tad tųjų Rūmų atida suruoš
džio mėnraštis. Redaguoja re finansinę padėtį, bet kar
narių tarpusavio titulas
rime pagrindo tuo tikė daktaru kvotėju.
lietuvių tautos geno
dakcinis kolektyvas. Adresas:
"brolis". Seimui pir tai
tu mums turi rūpėti ir ti, nes ir dabartinis jau
Šis Seimas vienbalsiai yra
cido
tuo pačiu
6821 South Maplewood Avė., Chi
mininkavęs prez. Dar metu parodai,
cago, III. 60629. Metinė prenu Susivienijimo narių skai nimas Lietuvoje savais pratęsė
sekantiems gis,
New
Yorke,
SLA
o ir kiti pildomosios
merata JAV $5.00, kituose kraš čiaus didėjimas. Tuo rū būdais kovoja dėl lais -dviems metams Tėvynės,
Seime
buvo
balsuojama
tarybos nariai nuo tribū
tuose $6.00.
pintis yra ne vien Pil vės. O kada žmonės su redaktoriaus Juozo Pet- nos pavertė šį titulą bū rezoliucija, sveikinanti
JAV Prezidentą R. Nixodomosios Tarybos, bet stiprina savo viltis ir rėno kadenciją, ir —te• SKAUTUA. Lietuvių Skautų
tina
kreipinio
dalimi.
paguodžia
tai
jį
—
šia

ną
ir jo vedamą kovą
ir visų narių reikalas. drįsta laisvai galvoti, ta
Sąjungos biuletenis. 1970 m. N r.
Tad
gana
gražiai
skam

prieš komunizmą.
Ypatingą dėmesį turime da tirono jėga negali il me Seime nė vienas de
L Turiny: Skautija, Gabija, Kri
Amerikos ir Lietuvos
vūlė ir Skautybė. Leidžia LSS
kreipti į čia gimusį jau gai išsilaikyti. Tautos legatas nebeprasitarė su bėjo "broli Jakštai", ar
Tarybos Pirmija su Skaučių Se. nimą. Įtraukdami jį į
himnai užantspaudavo
laisvę išlaikyti ar ją at siūlymu suretinti Tėvy "broli Alantai", ypač ta
serijos ir Skautų Brolijos vadi- SLA eiles, mes ne tik
gauti netenka vien didvy nės leidimą ir tuomažin- da, kai delegatų kalbos SLA 56-tą Seimą ir dele
jomis. 20 pust iliustruoas.
gatai skirtėsi su vilti
sustiprinsime
organiza

riams, dar reikia, kad vi ti laikraščio išlaidas. To pakrypdavo į pyktelėji
Redaktoriai A, Saulaitis, R. Gu
kia
mintis
teneateinanie

mo
toną,
ar
vien
tik
su

mi pasimatyti ateinančia
ciją,
bet
kartu
laimėsi

sa
tauta
rūpintųsi
savo
daitienė ir C, Kiliulis. Adminis
keldavo
tokio
tono
įspū

kad!
me Seime Miami, Flori
laisve
ir
už
ją
visais,
ga

me
ir
priaugančią
kar

truoja K. Šimėnas, 45 Alban St.
Pati
Pildomoji
Taryba
doj — 1972 metais.
tą
lietuvių
visuomenei.
limais
būdais
kovotų.
dį.
Dorchester, Mass. 02124.

MES NEGALIME LIKTI NEBYLIAIS, KADA
MŪSŲ TAUTA ENGIAMA...
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PASAULIO LIUTERONU SĄJUNGAI SUSIRENKANT

1970 m. liepos 8 d.
tarnautoja Milda vyks su
Grandinėle Pietų Amerikon,
Kreiger įstaigoje iškabino
aiškioje vietoje didelę rek
lamą su Mildos tautiniuose
rūbuose nuotraukomis. Tos
reklamos žodžiai: "Šerifo
Departamentas nori pasiųs
ti SAVO Mildą Jokūbaitytę
į Pietų Ameriką su Gran
dinėle, lietuvių liaudies šo
kėjais."
Įstaigos tarnautojai, jų
tarpe ir pats šerifas sudėjo
$300 Mildos kelionei apmo. keti.
Mildai tarpininkauj ant,
šerifas Kreiger pakvietė
Grandinėlę balandžio mė
nesį palinksminti savo šo
kiais Ohio šerifų suvažiavi
mo atstovus Statler viešbu
tyje, sumokėdamas Grandi
nėlei $170.
Tuo šerifas Kreiger pasi
• ;įĮa|
tarnavo plačiai išgarsinti
mūsų jaunimą ir lietuvius
amerikiečių tarpe ir Gran
dinėlei sudarė apie $500.00
paramos.
Milda Jokūbaitytė, bai
iSHi
gus Dyke Kolegiją, dabar
tarnaudama šerifo įstaigo
Ralph E. Kreiger, Cuyahoga apskrities Šerifas,
je dar lanko Cleveland Statė
Universitetą.
paaukojo $20.00.
ŠERIFAS KREIGER
K. S. Karpius
Patyręs,
kad
jo
įstaigos
PARĖMĖ GANDINĖLĘ

žiavimą iškilusios dik
tatūrinės politinės prie
monės, prireikė PLSopozicijoj viena kitam.
suvažiavim ą sku
Bet dabar abu ekumeniz gos
biai
atšaukti telegra
mo sąjūdžiai bendradar momis.
Vietoj 1969 bu
biauja tam tikrose srity vo paskirta
jam susi
se. Pavyzdžiui, Jungtinė rinkti 1970 m. liepos
se Valstybėse matome mėn. Brazilijos Porto
jos padalinių valstybėse Alegre uosto mieste. Bet
ir miestuose, kuriuose susidarius ten karinės
dalyvauja evangelikų, or diktatūros valdžiai ir už
todoksų ir katalikų dva kulisyj opozicijai pradė
siškiai kartu. Evangeliš- jus grobti politinius įkai •
kojo ekumenizmo ypa tus,
Danijos, Suomijos,
tybė yra ta, kad jis yra Švedijos ir Vakar. Vokie
bažnyčių veiklą derinan tijos bažnyčių atstovai
tis, patariantis, ir pa atsisakė ten vykti. Liute
tarnaujantis veiksnys,
bažnyčia Afrikos
bet ne bažnyčias valdan ronų
Etijopijos valstybėj siū
tis organas.
suvažiuoti jų teritori
Evangeliškojo ekume lė
jos
Ababa mieste.
nizmo rėmuose susida Bet Addis
ten
trūko
pakankamų
rė Pasaulio Liuteronų vietų dideliam
pasauli
Sąjungos organizacija.
niam
suvažiavimui.

Liuteronai yra gausin dėl PLS-gos CentrasTo
Že
giausio ji evangelikų gru nevoj paskyrė, kad šiuo
pė PBT organizacijoj. metinis
PLS-gos suva
Jie tarė, kad be PBT žiavimas turi įvykti pran
jiems reikia dar ir PLS- cūzų kuroritinėj Evianbos, nes norint efekty les-Bains vietovėj, kuri
viai dalyvauti visuotinėj yra 30 km atstu nuo Že
religinėj veikloj pirma nevos. Lietuvos Evange
Ralph E. Kreiger, Cuya
reikia dvasiniai sustip likų Liuteronų Bažnyčiai hoga
apskrities šerifas, pa
rėti savitarpyje. PLS-ga ten atstovauti vyks kun. minėtinas už jo paramą
rut SHttiff's
dabar susidaro iš 78 baž Trakis iš Chicagos ir Grandinėlės kelionei į Pietų
nyčių, kurios turi 53 mi dar vienas liuteronų ku Ameriką. Apie tai teko pa
VJISHES TO StNO„
lijonus tikinčiųjų iš 75 nigas iš Lietuvos jei pas tirti iš Mildos Jokūbaitytės,
milijonų liuteronų visa kutiniu momentu komu kuri yra Grandinėlės narė
me pasaulyje. Joje daly nistinė valdžia neat ir šerifo įstaigos tarnauto
vau j a Lietuvos Evange šauks leidimą. Viena liu ja.
Kai Grandinėlė rengė sa
likų Liuteronų bažny teronų bažnyčia iš Ame
čia iki šiol vien per jos rikos siunčia savo dele vo metinį koncertą kovo 1
DETROIT
organizaciją tremtyje,
gaciją iš 250 asmenų. d. Milda Jokūbaitytė pado
kuriai Vak. Vokieti
Pasaulio Liuteronų Są vanojo bilietus šerifo įstai
bendradarbiams į tą
• Nadios ir Stasio Gar- joj vadovauja kun. senj. junga siekia padėti, kad gos
koncertą.
jų buvo ir
liauskų vestuvėse birželio Adolfas Kelertas ir Jung bažnyčios
bendradar pat šerifasTarp
Kreiger.
Jis, su
JVHtlS
27 d. dalyvavo virš 400 sve tinėse Valstybėse kun. biautų: misijų veikloj, žavėtas Grandinėlės šokiais
čių. Kai kurie buvo atvykę senj. Ansas Trakis, Tė socialinėj šalpoj, teolo ten pat salėje Grandinėlei
ir iš tolimesnių vietovių: viškės parapijos klebo ginėse studijose ir eku
UTHUANIAN FOLk PANCERS
Wiridsoro, Hamiltono ii’ ki nas Chicagoj. Vien pas meninėj veikloj. Ji tarp
Skaityk
ir
platink
tų Kanados vietų. Jaunave kutiniu laiku komunisti kitko turi atskirą skyrių
Šitoks didelio formato plakatas buvo iškabintas Šerifo Krei
DIRVĄ
džiai povestuvinei kelionei nė valdžia Lietuvoj lei mažumų bažnyčioms ka
ger įstaigoje Clevelande.
išvyko į Havajus.
do, kad tos bažnyčios talikų ir komunistų kraš
• A. Patamsis, gyv. Ha atstovas iš Lietuvos da tuose padėti.
nas XXIII, nei popiežius
miltone, Ont., būdamas ves lyvautų PLS-gos suva
ĮDOMI paskaita Paulius VI nėra paskel
c
NEPAMIRŠKITE
tuvėse ir jdomaudamasis žiavime.
bę
jokių
esminių
pakeiti

Pasaulio Liuteronų Są PASVEIKINTAS
ATNAUJINTI
Amerikos lietuvių gyveni
* MSGR. SCHUMA- mų katalikų tikėjime.
mu, užsiprenumeravo laik junga turėjo keturis ARCHITEKTAS
DIRVOS
CHER
birželio 19 d.
raštį "Dirvą”.
visuotinius suvažiavi EDMUNDAS ARBAS
PRENUMERATĄ
skaitė paskaitą apie kai
Paskaitos
klausė
gau

Šeštadienį,
birželio riuosius katalikus lietu si auditorija.
• V. čiuprinskis gyv. mus : Švedijos Lundo
27 d. arch. E. Arbo ir jo vių konservatorių klubo
Windsore, Ont. irgi žadėjo mieste, Vakarų Vokie
užsiprenumeruoti "Dirva”, tijos Hannoverio mies žmonos rašytojas Alės susirinkime.
ir paprašė keletą numerių te, Jungtinių Valstybių Rūtos daug draugų susi
Paskaitininkais tiks
Minneapolio mieste ir rinko į svetingus Arbų liai ir pagrįstai painfor
susipažinimui.
Suomijos Helsinkio mies
•Delhi šaulių kuopai Ka te. Praėjusiais 1969 me namus Santa Monikoje. mavo klausytojus, kas
nadoje, birželio 27 ir 28 d. tais turėjo įvykti jos Tai nebuvo paprastos yra tie vadinamieji kai
vaišės, bet staigmenos rieji katalikai ir kokia
švenčiant šauliškos veiklos
penktas
visuotinis
suva

pobūvis
su tikslu pasvei jų įtaka katalikų bažny
dešimtmetį, iš Detroito bu
žiavimas, kuriam buvo kinti arch. E. Arbą, jam čios gyvenime. Be abe
vo nuvykę ir toje šventėje
dalyvavo: L. š. S. T. c. v. paskirta vieta Rytų Vo gavus pirmąją premiją jonės, pagrinde esą tai
kietijos Weimaro mies Inž. ir Architektų Sąjun komunistų pastangos įsi
pirmininkas Vincas Tamote.
Tačiau to krašto ko gos konkurse. Buvo pa brauti savo liberalinė
čiūnas, Stasio Butkaus šau
munistinė
valdžia prieš skelbtas vasarnamio pro mis idėjomis net ir to
lių kuopos pirmininkas L.
pat
suvažiavimą
atsisa jekto konkursas ir vie kion tvirtovėn kaip kata
Šulcas ir jūrų "švyturys”
kė
išduoti
vizas
Vak.
Vo nas E. Arbo projektas likų bažnyčia. To judė
kuopos pirmininkas M. Vit
kietijos bažnyčių atsto gavo pirmąją premiją, jimo vadai patys daugiau
kus su tų kuopų vėliavomis
ir būriu šaulių.
vams atvykti į Weimar. o kitas gavo pagyrimą. šia nėra katalikai, kai
A. Grinius Dėl šio prieš pat šuva- Tuo būdu šiuos laurus kurie jų yra atskilę nuo
Edmundas prijungė prie bažnyčios, gi kai kurie
anksčiau gautų 1959 me tikintieji tik savo naivu
tais
pirmąją prem iją lai mu pakliūva į kairiųjų
SOLEMN NOVENA TO
mėjęs už Lietuvos kon idėjų pinkles.
sulato Brazilijoje rūmų
SAINTE ANNE
Iš esmės gi sakė pas
projektą.
Jis yra laimė kaitininkas, katalikų baž
at the Shrine of Ste. Anne of Detroit
jęs ir daugiau premijų nyčioj niekas nepasikei
Ste. Anne St., at Hovvard, Detroit, Mich.
už
architektūrinius pro tė. Nei popiežius Jo
PREACHER:
Rev. John E. Murphy, C.S.B.
jektus. Jo nuopelnu rei
SERVICES:
kia laikyti ir daugelio
Morning Masses: 6:30, 7:30, 8:30.
aukštųjų namų projektų
Afternoon Mass: 5:00.
kuriuos vykdo stambūs
Evening Mass: 7:00 p. m.
vietos kontraktoriai.
Novena devotions & sermon: 8:00 a. m.; 5:30 & 7:30 p. m.
Labai energingas vi
Veneration of the relic of Ste. Anne after all the Masses
and devotions.
suomenininkas, Edmun
das dalyvauja daug kur
July 17th to July 26th 1970
ir savo energija talkina
visuomenės veiklai. Ne
seniai jis išrinktas Ka
MACHINE SĖT UP MEN
lifornijos Lietuvių Fon
DRILL PRESS SĖT UP MAN
do
vajaus pirmininku.
SHAVER SĖT UP MEN
Šis
pobūvis buvo nuo
TRIMMER SĖT UP MEN
širdus
ir malonus. Juo
MACHINIST REPAIRMEN
labiau kad ir laureato
ROIL THREAD SĖT UP MAN
Experieneed persons needed in the above areas for a busy,
gimtadienis sutapo su
growth minded fastener producer. Excellent earning potential
šiuo vakaru. Po "ilgiau
and fringe benefit program. Please experienced people only
sių metų" giesmės Ed
apply in person to:
mundui teko "sėkmin
FERRY C AP AND SĖT SCREW CO.
gai" užpūsti žvakutes
2151 SCRANTON RD.
CLEVELAND, OHIO
ant šventiškojo pyrago,
Msgr. L. Schumacherio paskaitos klausėsi gausi auditorija,
(mg'

Pasaulio Liuteronų Są.
junga veikia evangeliškojo visuotinumo ar evan.
gėliškosios katalikybės
sąjūdžio sąveikoj. Jo is
torinės šaknys glūdi pa
sauliniame nukentėjusių
nuo karo asmenų šalpos
sąjfldyj, kuris prasidėjo
kai pirmojo pasaulinio
karo pasėkoj susidarė
didelių bėdų ekonominėj
ir socialiniai politinėj
srityj. Tada švedų liute
ronų arkivyskupo Soedęrbom ir kitų pasaulinio
masto dvasinių autoritetų pastangomis užsimez
gė visuotinis religinis
sąjūdis, kuris įvairiais
etapais ir pavadinimais
susidarė pastovia orga
nizacija, kurią mes da
bar žinome Pasaulio
Bažnyčių Tarybos var
du, kurios centras yra
Šveicarijos
Ženevos
mieste, kur tuomet buvo
susidariusi tarptautinė
Tautų Sąjungos buveinė.
Pasaulio Bažnyčių Ta
ryba dabar vysto evangeliškojo ekumenizmo
veiklą. Ją sukūrė evan
gelikų įskaitant episko
patų, bažnyčių atstovai
ir jai prisidėjo rytų or
todoksų bažnyčios. Ji ir
senasis Romos ekume
nizmas pirmiau laikėsi

MARTYNAS KAVOLIS
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1970 m. liepos 8 d.

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
LIEPOS 17 — LAISVĖS
FORUMAS
JAV prezidentas liepos
trečiąją savaitę paskelbė
Pavergtųjų Tautų savaite.
Clevelande minėjimas įvyks
penktadienį, liepos 17, 7:30
vai. vak. šv. Jono katedros
salėje (kampas Superior
Avė. ir E. 12 St.).
Priminti pasauliui Sovie
tų Sąjungos okupacinius
bei genocidinius veiksmus
pavergtose tautose rengia
mas Laisvės Forumas, ku
riame trylikos pavergtųjų
tautų atstovai padarys mo
tyvuotus pareiškimus apie
sovietinę okupaciją ir įteiks
teismo kolegijai dokumen
tus, įrodančius tautžudystės ir kitus komunistų nu
sikaltimus. Teisėjų kolegiją
sudarys dvylika žymių Cle
velando teisininkų bei vi
suomenininkų, jų tarpe žy

dų ir negrų atstovai, nes
norima ir juos supažindinti
su baisiais komunizmo ver
govės padariniais. Teisėjų
kolegijos sprendimą sura
šys John Carroll universi
teto profesorius Michael
Pap. šis sprendimas drauge
su pavergtųjų tautų atsto
vų parodymais bus pasiųs
tas prezidentui R. Nixonui,
JAV kongresui, Valstybės
Departamento sekretoriui
ir Jungtinėms Tautoms.
Visi lietuviai kviečiami
liepos 17 gausiai dalyvauti
Pavergtųjų Tautų Laisvės
Forume.

• Petras Maželis, režisie
rius, pradėjo dirbti Higbees
prekybos bendrovėje deko
ravimo skyriuje, ruošiančiame madų ir specialių
įvykių parodas.
• Važiuoju liepos 10 d.,
penktadienį, automobiliu į
Chicagą. Galiu paimti porą
asmenų. Jei kas interesuotųsi, skambinti tel. 845-1905

• ALT S-gos Clevelando
skyriaus gegužinė įvyks
rugpiūčio 23 d. Vlado Dauto sodyboje, 2971 Bishop
road.

Stambi parama naujiesiems
namams
Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. Balys Ivanaus
kas pirmasis įsigijo už
$1040 akcijų Clevelando lie
tuvių namų statybai. Pain
formuotas, kad Lithuanian
Village b-vė E. 185 gatvėje
(naujosios lietuvių parapi
jos rajone) nupirko namų
statybai sklypą, kun. Iva
nauskas entuziastingai pri
tarė sumanymui.
Lithuanian Village b-vė
turi raštiškų pasižadėjimų
už apie $35,000. Statybos
planavimo darbai sparčiai
stumiami pirmyn. Planavi
mo k-jos pirmininkas inž. V.
Vinclovas tikisi, kad iki lie
pos 15 bus paruoštas ar
chitektūros planas. Taip
pat du visuomeniniai komi
tetai, vadovaujami dr. A.
Butkaus ir inž. B. Snarskio,
buvo susirinkę posėdžiui ir
nutarė sudaryti vieną bend
rą statybos komitetą, kurio
tikslas bus palaikyti ryšį
su visuomene, propaguoti
namų statybą, padėti pla-

A

for

VIEŠNIOS Iš KANADOS
šiuo metu Clevelande pas
savo tetą ir dėdę Veroniką
ir Antaną Garmus vieši at
vykusios iš St. Catharines,
Ont. Daivutė ir Vaidilutė
šetikaitės.
Vaidilutė šetikaitė, ku
riai dar tik keturiolika ir
pusė metų, buvo išrinkta
Niagara Peninsula Miss Lithuania ir gegužės mėn. da
lyvavo St. Catharines tau
tybių meno festivalyje. Ji
buvo apdovanota St. Catharine miesto burmistro si
Kleb. kun. B. Ivanauskas
dabrine apyranke, o vieti
niai laikraščiai plačiai ap
tinti akcijas, patarti Lithu rašę šį festivalį, įsidėjo nuo
anian Village b-vės admi trauką, kurioj V. šetikaitė
nistracijai statybos ir na tautiniuose rūbuose stovi
mų naudojimo reikaluose.
prie Lietuvos vėliavos.
Svarbiausias darbas šiuo
metu kaip galima greičiau
RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ
priimti architektūrinį pla
Sekmadienį, birž. 28 d.,
ną ir paruošti statybinius
brėžinius ir sukelti apie L.V.S. Ramovė Clevelando
$100,000 pradinį kapitalą. skyrius turėjo savo metinę
Bendra padėtis verčia Cle gegužinę Visockų sodelyje.
velando lietuvius kuo grei Suvažiavo virš šimtas ra
čiau pasistatyti namus. To- movėnų, su savo žmonomis,
ir šiaip svečių. Programai
vadovavo pirmininkas V.
Knistautas.
Ramovėnų priimta tradi
cija, būna pagerbimas da
lyvių, kurių vardadienis iš
puola birželio mėnesį. Jų
susidarė didokas būrys.
Kiekvienam varduvininkui
buvo prisegta po gėlę. Pa
žymėtina, kad tas gėles pa
dovanojo, kaip pernai ir šį
met, ponia Plechavičienė,
už ką skyriaus valdyba reiš
kia jai didelį ačiū.
Į Ramovėnų eilę įstojo
šioje gegužinėje dalyvavęs
teisininkas Juozas Krygeris.
(k)

• Globė Parcel Service,
Ine. Clevelando skyrius, dėl
atostogų bus uždarytas nuo
liepos mėn. 4 dienos iki lie
pos mėn. 28 dienos.
787 E. 185 St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. 486-1836

Kodak's

0

Hawkeye
Instamatic II
Camera
HMVKeye

interest
on savings passbooks
5/4% CERTIFICATE OF DEPOSIT
$5,000 minimum — 6 months maturity

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

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

v-

• Grandinėlės šokėjų ir
vadovų pagerbimą rengia
LB Clevelando abi apylin
kės liepos 19 d., sekmadie
nį, 4 v. p. p., Nauj. parapi
jos salėje.
Kviečiami dalyvauti visi,
tuo išreiškiant jaunimui
pagarbą ir padėką už jų
įdėtą darbą.
Vietas prašome rezervuotis pas apyl. valdybos na
rius: O. Jokūbaitienę —
tel. 681-9143, J. Malskį —
486-9165, M. Aukštuolį —
181-9928 ir Z. Tarutį —
932-9687.

/

Nstamatic

m

dėl Lithuanian Village b-vė
kviečia kiekvieną lietuvį vi
sais ištekliais prisidėti ir
įsigyti naujųjų namų akci
jų.

II

YOURS

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

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

RUGPIDČIO 23 D. ALT S-gos
Clevelando Skyriaus gegužinė
Vlado Dauto sodyboje, 2971 Bi
shop Rd.

RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
pristatymas - balius.
RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.
SPALIO 4 D. - LRK Mote
rų Sąjungos 36 kuopos metinė
vakarienė Naujosios parapijos
salėje.
SPALIO
18 D. Religinės
šalpos vakaras Naujos Para
pijos salėje.

LAPKRIČIO 26-68 D. Lietu
vių Studentų Sąjungos XX visuo
tinis suvažiavimas Pic Carter
viešbutyje.

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

MŪRINIS NAMAS

9 kambarių kolonialinis.
Biblioteka ir salionas.
Nauja moderniška virtu
vė. 3 1/2 vonios. 3 ži
diniai. Geros kokybės na
mas gerame rajone. Pra
šo virš 40,000. Skambin
ti C. Russo 261-5100.
WM. T. BYRNE
REAL ESTATE, INC.
26101 Euclid A vė.
Euclid, Ohio
Tel. 261-5100
OPPORTUNITY FOR

REGISTERED PIIYSICAL
THERAPIST
Depnrtment Supervisor in 2 22 bed
Extcnded Care Facility
to work
with medical and paru-medical leani
vvhich
includes:
An
Occupational
Therapist, Medical Sočia! Worker,
f’rofeasionai Nursinų Slaff, Medical
Director,
Speech
Therapist.
Staff
Bioanalyst. Benefits included: Competitive aalary, lwo wceks vacation,
siek leave, I I paid holidayh. longevity compensation.
retirement j$ro.
gram, $300.000 personai liability and
malpractice insurance, Blue Cross - Blue Shield M.V.F.-1 coverage with
O.B. and master medical ridera and
$7,000.00 life insurance.
Marlha T. Berry Memorial Medical
Care Facility, 43 533 Elizabeth Road.
Mount
Clemens,
Michigan
48043.
Phone (313 ) 465- 1922
— Exlension
250.
(57-59)

EXPERIENCĖD

SIDING INSTALLERS
WANTED
Steady work, mušt ha ve own
tools. Ilighest priees paid.
Call colleet, Mr. Phillips, 716685-1G00.
(49-55)
New Plautie Injection Moldind
Plants Needs Experienced
MATERIAL HANDLERS
MACHINE OPERATORS
New
buildings,
new
molds,
new
equipment.
Good workin« condilions & benefita.

API
1900 EASY ST.
\VALLLD LAKI.. MICH.
Call b.-tvv.-t-n 9 \ II o'elock
(313l 624-4066
(50-541

.
KNYGOS
^(JAUNAMOS
DIRVOJE

MAIDS
Tūli tme, paid holiday N vacalions,- uniforma. Good startini'
vvages. Apply ai

(DEPOSIT TO REMAIN ONE YEAR)

SHERATON
AIRPORT INN

ONE PER FAMILY

15541 BROOKPARK
CLEVELAND. OIIIO
9 AM TO 5 P M

fmm your triemfc at

Superior^

Į CLEVELANDO PARENGIMU |
I_ _ _ KALENDORIUS —1

• Aloyzas Baronas, DIE
NA PRIE EŽERO. Pieši
niai Nijolės Vedegvtės-Palubinskienės. Išleido Terra
(3237 W. 63rd St., Chica
go. III. 60629). Knyga di
delio formato, kietai įrišta,
spalvotomis iliustracijomis,
40 psl., kaina 3 dol.

DELLA E. JAKUBS & SON
-=n

)n
13515 EUCLID AVĖ. - 651-8100 ——

798 EAST 185th STREET/CLEVELAND, OHIO 44119/TELEPHONE: 481-8552

fe

LAIDOJIMO IŠTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
936 East 185th Street
361-1763
531-7770

baritoną-solistą, bet ir pirilnkauianti ansambliui 1945> m.
u pirmaisiais žingsniais
9) šioje šaly velionis nedels
ias tuoj įsijungė į Waterbušv. Juozapo parapijos chorą;
a u kvartetą, o dar vėliau
alnos mokymo darbą (tris
us) Waterburio lituanistinėj

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS PAGERBIMO DIENA
Praeitą
šeštadienį, šį pasaulį gerąja žeme,
liepos 4, Washingtone bu bet neleisti jam tapti dy
vo suruošta įspūdinga kuma kaip mėnulis. Pa
Amerikos
Pagerbimo grindinis kalbėtojas bu
Diena, sutraukusi virš vo pamokslininkas Billy
350,000 žmonių prie Lin- Graham,
išvardinęs
kolno paminklo.
daug priežasčių dėl ku
Prezidentas Nixonas rių amerikiečiai gali di
iš Californijos atsiųsta džiuotis savo šalimi.
me žodyje pareiškė, kad
Vakare prie obelisko
pasirašymas nepriklau vyko linksmoji progra
somybės deklaracijos mos dalis, kuriai vado
1776 metais buvo didžiau vavo Bob Hope, talkinant
sias politinis laimėji žinomiems amerikiečių
mas žmogaus istorijoje. aktoriams.
Dienos iškilmėse as
tronautas FrankBorman
Skaityk ir platink
prašė Dievo pagelbėti
DIRVĄ
amerikiečiams paversti

SLA seime pertraukos metu: K.S. Karpius, pik. K. Škirpa, Vyt.
Braziulis ir aktorius Vitalis Bukauskas.

Tauriam lietuviui ir visuomeninkui

ALEKSUI STATULEVIČIUI
mirus, jb žmoną ANELĘ, brolius, sese
rį ir kitus artimuosius šią skausmingą

valandą nuoširdžiai užjaučia

Leokadija ir Juozas česekai
Juzefą ir Albinas Pliopliai

A. A.

ALEKSANDRUI STATULEVIČIUI
mirus, skausmo prislėgtą žmoną LIUDĄ ir kitus
gimines nuoširdžiai užjaučiame
Ona ir Antanas Juodvalkiai
Teodozija Trakymienė

Veiklus ALT S-gos E. St. Ix>uis skyrius, savo aukomis nemažai parėmęs Dirvą ir tautinės spaudos
leidimą, šiomis dienomis susirinkime buvo aptarta skyriaus veikla ir pasiruošta šį sekmadienį liepos
12 d. Iv. p.p. įvyksiančiai gegužinei p. Jono ir Onos Lują sodyboje, 9 Westlake Dr., Fairview Heights, I1L
Visi maloniai kviečiami atvykti ir kartu linksmai praleisti laiką. Nuotraukoje skyriaus nariai susirin
kime. Sėdi iš kairės: Olga Dagienė, Meta Kikutienė, Ona Lujienė. Stovi: Romas Gintautas, Jonas Gumbelevičius, dr. Paulius Švarcas, Aldona Švarcienė, Bronius Tiškus, Vanda Tervydienė, Vladas Tervydis, Agota Tiškuvienė, Kristupas Kikutis, Jonas Luja, Juozas Saladžius, ir Jonas Kleinaitis.

PASKAITOS MOKYTOJU
STUDIJŲ SAVAITĖJE
JAV ir Kanados lietu
vių mokytojų studijų sa
vaitėje, kuri vyks rugpjū
čio 16-23 dienomis Dai
navoje, bus sekantys pas
kaitininkai: prof. A. Salys skaitys atidaromąją
paskaitą — "Kodėl lie
tuvių kalba yra svarbi in
doeuropiečių kalboty
rai". Be šios profeso
rius dar skaitys "Dvikal
bių vaiky tarties taisy
mas", "Žodyno gausini
mas ir švarinimas", "Žo
džio kirčio kilnojamumas" ir "Žodžio lyčių
vartojimo ydos". P. Bal
čiūnas — "Kokį mokinį
gauna lituanistinė mo
kykla iš vietinių mokyk
lų". Dr. R. Kriaučiūnas
— "Jaunuolio psichologi
ja", dr. Ilona Gražytė —
"Dabartiniai
lietuviai
rašytojai, kurių veikalus
turėtų skaityti mūsų
moksleiviai". F. Strolia
— "Jaunimui tinkamos
ir patinkamos lietuviš
kos dainos". Dalia Orantaitė — "Vietinės mokyk
los metodų pritaikymas
lietuviškose mokyklo
se". J. Čeponkutė —
"Skaityba ir skaitymas".
Tėvas J. Vaišnys, S.J.
— "Religinis auklėji
mas", L. Sagys — "Jau
nimo meninių vienetų
organizavimas ir išlaiky
mas" Be paskaitų vyks
simpoziumai: "Lietu
viška mokykla ir jauni
mo organizacijos", "Li
tuanistinio švietim o pa
gerinimas", "Lituanisti'
nių mokyklų išlaikymas:
mokinių ir finansų atžvil
giu".
Tuo pačiu metu vyks
studentams lietuvių kal
bos pasitobulinimo kur
sai, kuriuos praves prof.
A. Salys, L. Dambriūnas, St. Barzdukas.
Studijų dienomis ir
kursais susidomėjimas
yra gana gyvas. Prašo
mi dalyviai iš anksto re
gistruotis pas stovyklos
ūkio vadovą Henriką Bankaitį, 4320 West 211 St.,
Fairvievv Park, Ohio
44126.

KEARNY

ĮVEDĖ LIETUVIU
KALBOS PAMOKAS
A. A.

ALEKSANDRUI STATULEVIČIUI
mirus, žmonai LIUDAI ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia

Stasys Mankus

Sopulingosios Dievo
Motinos parapija Kearny, N.J., užlaiko savo
pradžios mokyklą. Šįmet
išleido I-ją abiturientų
laidą — 9 mokinius. Mo .
kykloje mokinosi 155 mo
kiniai. Mokyklai vadovau
ja sesuo M. Joyce.
Vietos klebono, kun.
D. Pociaus ir kun. R. Ta-

A.A. KAZįSELIOKĄ ATSISVEIKINANT
Sekminią rytą, saulei gausiai
žeriant žemėn savo auksinius
spindulius, užmerkė amžiams
savo akis a.a. Kazys Seliokas.
Jo nelaukta ir taip netikėta mir
tis giliai sukrėtė netik šeimą,
bet ir waterburiečius. Tepasirgus tik keletą dieną, po gal
vos operacijos, užsibaigė dar
taip toli į priekį planuota jo
žemiškoji kelionė.
Velionis buvo gimęs 1909 m.
gegužės 12 d., Vilkaviškio mies
te, Lietuvos vakarą pasieny.
Pradžios mokslą įgavo Vilkaviš
ky; mokėsi tris metus Vilka
viškio gimnazijoj ir nuo, 1934
iki 1937 m. .Kauno suaugusią
gimnazijoj.
Nuo mažumos pamėgęs dai
ną, joje surado kelius į žmo
gaus širdį. Daina jam parodė
Nemuno Šalies grožį, daina ir
giesmė išugdė jo širdy bekompromisinę meilę savo tėvą že
mei. Pamilęs Lietuvos padan
gę, 1929 metais savanoriu įsto
jo Lietuvos karo aviacijon ir
įgijęs puskarininkio laipsnį, jo
je išbuvo iki Lietuvos laisvės
dienų sutemų.
Be savo tiesioginių pareigą
tarnyboje, jis taupiai naudojo
savo liuoslaikį netik savęs to
bulinimui ir bendram lavinimui
si, bet ir mokydamas aviacijos
karius karišką dainų. Jaunam
vyrui energijos netrūko: jis ne
tik uolus šaulių S-gos choro da
lyvis choristas-solistas, bet ir
to choro pirmininkas 1938-1940
m. Lygiagrečiai su daina, jis ir
sportininkas entuziastas. 1935
m. įsteigė Šaulių sporto klu
bą "Grandis” ir jo veiklą papuo
šė savo asmeniškais laimėjimo
titulais. Jo sportinę veiklą ti
kiu, paryškins tie su kuriais ji
sai dalinosi gražiais atsiekimais.
Siekdamas dainos meno aukš
tesnių pakopų, 1941 m. jis lanko
Vilniuj muzikos mokykloj daina
vimo klasę, duoną užsidirbda
mas kaip Valstybinės Filharmo
nijos artistas. Kiek vėliau jis
lanko Kauno muzikos kursus ir

A.A. K. Seliokas
privačią Jono Butėno dainavi
mo studiją.
Tremties dienos jo siekimus
sutrukdė, tačiau Tėvynės ilge
sys dar tvirčiau surišo su dai
na ir giesme. Hanau stovykloj
mes jį matėme netik kaip labai
aktyvą Dainavos ansamblio na-

Jutilo jo skambus baritonas,
įtojo plakusi širdis, kuri taip
Įėjo Lietuvą ir visa tai kas
uviška. Buvo pašarvotas
ke*
laidojimo koplyčioj,
lvios koplyčios patalpos, tars, nesutalpino lankančią, kusu grauduliu širdy, taip gaui rinkosi jo atsisveikinti. TriIve apgaubtą jo karstą puogėllų vainikai, rožėmis pinšaulio ženklas, gausios miaukos bei aukos jo L.F. įnapadidinti. šv. Juozapo para
pijos choras atsisveikindamas
savo uolųjį narį, koplyčioj su
giedojo Viešpaties Angelas, kom pozitoriui A.J. Aleksiui ir J.
Brazauskui tarus jautrąatsisveikinimo žodį ir pareiškus užuo
jautą jo artimiesiems.
Iškilmingas gedulo šv. Mišias
atnašavo klebonas kun. J. Vilčiauskas, asistuojant kun. H.
Balčiūnui ir kun. H. Cartig. Mi
šių metu giedojo choras, o ve- •. ■.' ••■' '
lionies taip daugel kartų giedo
tą "Kad širdį tau skausmas" su
giedojo J. Brazauskas, vargo
nais grojant komp. A.J. Alek
siui. Po mišių dar buvo sugie
dotas Tautos Himnas.

Ilga virtinė automobilių ir gau
sus būrys artimųjų ir waterburiečią palydėjo velionies palai
kus į Lietuviškus kapus amžipoilsiui. Prie kapo L.B. ir
organizacijų vardu atsisveikini
mo žodį tarė dr. P. Vileišis. Jis
suglaustai nušvietė velioniesKa
zio veiklą L.B..ALT, Balfe, Ramovėnuos, ypatingai' ryškinda
mas jo didelę meilę Tėvų Žemei
ir nepaprastai tvirtą tikėjimą į
grįžimą jos laisvės.
Ilsėkis ramus brangus dainos
ir giesmės mylėtojau laisvųjų
na likta c ora?nc
ir
žemėj. Tavn
Tavo paliktas
gražus ir
kilnus pavyzdys tebūna kelro
džiu ir paskata pasilikusiems.
Tavieji idealai nemirė, jie gyvi
su tavo palikta našle Tatjana,
dukra Gražina, sūnum Zenonu ir
jo šeima.
j.b.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS

CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

F East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA
IR PRIIMA SVEČIUS
Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425,
MRS. MARIJA JANSONAS.

mošiūno dėka ir rūpes
čiu šį pavasarį pradžios
mokykloje įvesta lietu
vių kalbos mokymas.
Buvo užklausti tėvai,
kas norėtų, kad vaikai bū
tų mokomi lietuviškai.
45 vaikų tėvai pasisakė
už lietuvių kalbos dėsty
mą.
Mokyklos vedėja, se
suo M. Joyce sudarė 20
norinčiųjų
vyresniųjų
klasių mokinių (V-VIII)
sąrašą ir nuo gegužės
pradžios, kas trečiadie
nį būna po vieną pamoką,
įsigyta ir vadovėliai.
Mokyti vaikus lietu
viškai, parapijos vadovy bė, pasikvietė Nataliją
Kiaušienę, dabartinę dr.
Vinco Kudirkos šeštadieninės lietuvių mokyklos
mokytoją Elizabethe.
Tikimasi, kad nuo ru
dens susidarys ir kita
grupė lietuviškai pasi
mokyti.
(jk)

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

Užsisakykit 'Agoniją’
IŠKIRPTI

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu

dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

.......... egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA".
Kaina 5 doleriai.
Pavardė ir vardas
Adresas

O!

