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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BREŽNEVO BĖDOS
Jo vizito Vokietijoje šviesoje

Mes jau minėjome 
būkštavimus, kad Brež
nevo vizitas JAV įvyksta 
nelaimingu Amerikai lai
ku. Watergate bėdų spau
džiamas prezidentas 
Nixonas gali padaryti 
jam daugiau nuolaidų ne
gu to reikalautų reali pa
dėtis ir jėgų balansas. 
Laimei ir Brežnevas tu
ri savo bėdų. Ir jam, kaip 
Nixonui, reikia skubių lai, 
mėjimų savo prestižui pa
kelti. Žinia būtų geriau, 
kad mūsų prezidentas 
galėtų kalbėti didesniu au-

Toronte išrinkta "MISS VILNIUS”

Gražiausios Toronto lietuvaitės rinkimuose, kurie buvo praves
ti gegužės 26 d. Lietuvių Namuose, Miss Vilnius titulą laimėjo Jū
ratė Kobelskytė (dėžinėje) ir antrą vietą laimėjo ŽibutėŠilinipkai- 
tė (kairėje). Vidury LN Moterų būrelio, pirm, šių rinkimų organiza
torė Julija Skrebutėnienė. St. Dabkaus nuotrauka

Su vasaros pradžia kas 
met Toronte vyksta di
džiulė paruoša — tauty
bių karavanas. Jame d a 
Iyvauja apie 50 tautų, ku 
rios į šį pasirodymą 
kreipia nemažai dėme
sio, nes yra pati tinka
miausia proga supažin
dinti lankytojus su tautos 
dvasiniu pasauliu, jos 
charakteriu, ir kultūri
niais laimėjimais.

Šiemet karavanas iš
kilmingai bus pradėtas 
birželio 23 d. ir tęsis 9 
dienas iki liepos 1 d. As
muo nusipirkęs už 3 do
lerius, taip vadinamą pa
są galės aplankyti plačiai 
mieste pasiskirsčiusias 
atskirų tautų buveines, 
pavadintas jų sostinių 
vardais. Lietuvių buvei
nė Vilnius bus įruošiama 
Lietuvių Namuose. Jinai 
yra numatyta užims pir
maujančią reprezentaci 
nę vietą. Todėl neveltui 
karavano komitetas vie 
tos LB apylinkės valdy
ba, visi meniniai vienetai 
ir jaunimo organizaci
jos dirba išsijuosę, kad 
būtų pelnyta Lietuvai gar
bė.

Ryšium su karavanu,

Varžovės į Miss Vilnius titulą. Iš kairės: Sigita Dudaitė, Vida 
Javaitė, Jūratė Kobelskytė, Laimutė Mačionytė ir Žibutė Silmin- 
kaitė. St. Dabkaus nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

toritetu, tačiau ir dabar 
jo pozicijos nėra visai 
blogos.

Kad taip yra, paliudija 
nesena Brežnevo viešna
gė Vakarų Vokietijoje. 
Tiesa, Brežnevas iš pir
mo žvilgsnio galėjo atro
dyti kaip nugalėtojas. 
Šiaip ar taip jo diploma
tai padarė milžinišką 
žingsnį į pokarinės pa
dėties įteisinimą, tačiau 
kas vyksta ilgesniam lai 

gegužės 26 d. sporto klu
bai Vytis ir Aušra talki
ninkaujami karavano ko
miteto, surengė Lietuvių 
Namuose didžiulį paren
gimą. Jame buvo išrink
ta lietuvaitė Miss Vil
nius. Iš viso buvo penkios 
kandidatės. Pirmąją 
Miss Vilnius vietą lai
mėjo Jūratė Kobelsky
tė, antrąją — Žibutė Ši- 
lininkaitė. Praėjusių me 
tų Miss Vilnius titulo lai
mėtoja perdavė naujajai 
Jūratei Kobelskytei ka
rūną ir pasakė žodį. Tei
sėjų sątatą sudarė J. 
Andrulis, V. Balčiūnas, 
Edv. Bumistras, A. O' 
Donahue, J. Rukšienė, 
Br. Saplys ir G. Šernas. 
Visas rinkimų ceremoni 
jas gražiai ir sumaniai 
pravedė Eugenijus Ro- 
vas. Miss Vilnius 1973 m. 
laimėtoją sveikino KLB 
Toronto apylinkės valdy
bos pirmininkas J. Kar
pis. Pažymėtina, kad 
pats parengimas sutel
kęs daug jaunimo visais 
atžvilgiais buvo puikus ir 
pasisekęs. Taip pat pri
simintina ir J. Sernaitė- 
Miklejohn sumaniai ir tin 
karnai pranešinėjusi pa
rengimo programą, (pb) 

kui nusistovėjusiose sie
nose?

Kapitalistinis pasaulis 
pergyvena nepaprastus 
gerovės laikus ir daro to 
kią pažangą, su kuria So 
vietų Sąjunga ir jos sate
litai negali susilyginti. O 
tai reiškia, kad jie vis 
daugiau ir daugiau atsi
lieka. Sovietijai skubiai 
reikalinga kapitalistų tai 
ka. Už tat Brežnevas spe
cialiai prašė pasikalbė
jimo su Vokietijos pra
monės vadovais. Kai tie, 
kurių įmonės padaro 70 
bilijonų markių apyvar
tos, susitiko su visasąjun
ginės kompartijos gene- 
raliu sekretorium, tas 
jiems atpylė trijų va
landų monologą, kurio 
kulminacinis punktas ne
skambėjo bolševikiškai: 
"Mes ieškome bendravi
mo, 30, 40 ar 50-čiai me
tų. Pradėkite, nelaukit. 
Jūsų laukia neišsemia
mos Sibiro žaliavos".

Vokiečiai klausė susi
domėję, tačiau toli gra
žu nebuvo sužavėti biznio 
su sovietais perspektyvo
mis. Jau dabar Vakarų 
Vokietija yra vienas iš 
svarbiausių Sovietijos už
sienio prekybos partne
rių, tačiau jos apyvartoje 
prekyba su Sovietija su
daro vos 1,3%. Mažytis 
Liuks meburgas iš jos 
daugiau perka ir parduo
da. Jei ta apyvarta ir bū
tų padvigubinta, ji vis
tiek siektų tik 2,6%! Be 
to, Brežnevo formulė 
bendravimui yra tokia. 
Vakariečiai pastato jam 
įmones, o jis už jas at
silygina jų gaminiais. Pa
vyzdžiui yra vedamos 
konkrečios derybos tarp 
Salzgitter AG ir sovietų 
dėl plieno įmonės Kurs
ke, kuri atsieitų apie 4,5 
bilijono markių. Sovietai 
už jos pastatymą atsily
gintų per 10 metų prista
tydami jos gaminius, ku
riuos vokiečiai toliau ap
dirbtų. Didžiausia kliūtis 
sandėriui tačiau yra %už 
paskolintą kapitalą. Vo
kiečiai nori 9%, sovietai 
siūlo tik 3, bet gali sutik
ti mokėti 6%: Tai reiškia, 
kad vokiečiams neapsi
moka investuoti savo ka
pitalus į Sovietų Sąjungą, 
jei jie gali juos panaudo
ti kitur. Už tat Brežne
vas yra prašytojo rolė
je. Tas pats_ jam bus ir 
Amerikoje. Šiuo metu jos 
ūkis pergyvena pakilimo 
laikotarpį. Amerikos 
ūkiui sovietai nėra būti
nai reikalingi. Net dabar, 
nepaisant milžiniško 
Amerikos javų įvežimo, 
Sovietija daro mažesnę 
prekybos apyvartą su 
JAV negu ... Ispanija, vie 
nas iš neturtingiausių ka
pitalistinio pasaulio kraš
tų.

Atrodo, kad Brežnevas 
svajoja, kad vokiečiai tu
rėtų talkininkauti sovie
tams išnaudoti jų žemės 
turtus Europoje, japonai 
-- Tolimuosiuose Rytuo
se, amerikiečiai į Rytus 
nuo Murmansko. Tačiau 
kaip jau minėjome, Sibi
ro turtai nėra lengvai ap- 

(Nukelta į 2 psl.)

ALTS-gos seime Detroite valdybos vicepirmininkas Kazimieras Pocius daro pranešimą apie miru
sius Sąjungos narius. Prie prezidiumo stalo sėdi iš kairės: seimo rengimo komiteto pirm. J. Švoba, V. 
Abraitis ir S-gos pirm. T. Blinstrubas.

ĮVYKIAI IR VAIZDAI ALT S-gos SEIME (2J
ALTS-gos pirminin

kas Teodoras Blinstru
bas, perėmęs seimo pir
mininkavimą, padėkojo 
Jonui Švobaijo vadovau
jamam skyriui bei vi
siems seimo rengimo ko
miteto nariams už rūpes
tį, kad seimas galėjo įvyk
ti tokioje puikioje vieto
je. Po savo kalbos, ku
rios santrauka buvo at
spausdinta Dirvoje Nr. 
42, pasiūlė, tęsiant sei
mų tradiciją, pagerbti 
tautinės srovės ideologą 
a.a. Lietuvos respubli
kos prezidentą Antaną 
Smetoną, padedant ant jo 
kapo gėlių vainiką ir pa
prašė susirinkusiųjų, 
kad ALTS-gos Clevelan
do skyriaus pirm. J. Moc
kus būtų įgaliotas suor
ganizuoti Clevelande vai
niko padėjimą. Susirinku
sieji plojimu pritarė.

Toliau sekė mirusiųjų 
narių pagerbimas, kurį 
atliko vicepirmininkas 
Kazimieras Pocius, iš
vardindamas paskutinių 
dviejų metų laikotarpy 
mirusius sąjungos na
rius: K. Karpių, dr. V. 
Ramanauską, dr. S. Bie- 
žį, Joną Steikflną, Karolį 
Cicėną, Frank Mėlis,Sta
sį Orentą, Jurgį Jaku
bauską, Stasį Rutkauską 
ir Joną Sakalą. Mirusie
ji buvo pagerbti atsisto
jimu ir susikaupimo ty
los minute.

Po to buvo pakviestas

Clevelando šv. Kazimiero aukšt. Lituanistinę klasę baigę mokiniai su mokytojais. Sėdi iš kairės: 
mokyklos direktorius Pr. Karalius, J. Ignatavičiūtė, 11 ir 12 skyr. auklėtoja V. Augulytė, L Sarra tauš
kutė. 10 skyr. auklėtojas J. Vyšnioms. Stovi V. Gudėnas ir R. Strimaitis. Plačiau apie baigimo iškil- 

, J. Garlos nuotraukames 7 psl.
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ANTANAS MUSTEIKIS

buvęs sąjungos pirmi
ninkas Vytautas Abraitis 
pagrindinei paskaitai 
apie ALTS-gą kaip ideo
loginę politinę ir kultūri
nę organizaciją. Jo kal
ba pilnumoje, seimo na
riams pageidaujant'buvo 
atspausdinta Dirvoje nr. 
43.

Po šios paskaitos są
jungos sekretorius K. Ka- 
sakaitis perskaitė gautus 
seimui sveikinimus iš 
Lietuvos Diplomatijos Še 
fo, diplomatų, Vliko, Al
tos, PLB ir kt. Jie bus 
išvardinti kituose Dirvos 
numeriuose. Žodžiu svei
kino Balfo direktorių ta
rybos pirm. V. Selenis ir 
Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos pirm. K. Veiku
tis.

Po trumpos pertrau
kos buvo pradėtas dar
bo posėdis. Sąjungos 
pirm. T. Blinstrubas į 
seimo darbo prezidiumą 
pasiūlė pirmininku inž. 
E. Bartkų ir vicepirmi
ninkais B. Dūdą, A. Juod
valkį, E. Cibą, dr. V. Dar, 
gį ir dr. P. Švarcą. Įsek 
retoriatą: V. Linkevičie
nę, J. Gumbelevičių ir 
A. Musteikį. Susirinku
sieji plojimu pasiūlymą 
priėmė.

Nominacijų komisija 
sudaryta iš V. Abraičio, 
dr. J. Bartkaus, A. Lai- 
kūno ir J. Jurkūno.

Rezoliucijų komisija 
sudaryta iš dr. J. Balio, 
Br. Kasakaičio, Z. Juš
kevičienės, K. Petraus
ko, J. Bagdono ir V. Ma
tomo.

Mandatų komisija suda
ryta iš: A.S. Trečioko, 
P. Didelio ir V. Aukštuo
lio.

Registracijos komisi- ■ 
ja jau veikė sudaryta iš: 
J. Lesčinsko, V. Šarkos 
A. Grigaičio, V. Tamo
šiūno, R. Baužaitės.

Po to prezidiumo 
pirm. inž. E. Bartkus pa
kvietė A LT Sąjungos 
valdybą padaryti prane
šimus. Pirmuoju kalbėjo 
s-gos pirm. T. Blinstru 
bas. Jis pasiūlė sąjungos 
veikėją, seną tautininką, 
Clevelando skyriaus gar
bės narį provizorių Ste
poną Nasvytį už jo nuo
pelnus sąjungai ir tauti
nei srovei pakelti į są
jungos garbės narius. Su
sirinkusieji nuoširdžiu 
plojimu pritarė.

Toliau sąjungos pirm.
T. Blinstrubas nušvietė 
s-gos valdybos atliktus 
darbus, kad sąjunga nė
ra užsidarius ir yra at
vira kiekvienam lietuviui 
kuris pritaria sąjungos 
tautinei linijai siekiant 
Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. Santy
kiai su tautinėmis gru
pėmis buvo sklandūs. Jis

(Nukelta į 3 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.) 
Čiuopiami. Priėjimas 
prie jų toks sunkus, kad 
ūkiškai kol kas dar ne
apsimoka. Vienos tonos 
naftos transportas iš Si- 
į rytus nuo Maskvos)kaš
tuoja 15 rubių, tuo tarpu 
Italija pirkdama sovietų 
naftą dabar moka tik 9,5 
rublius už toną. Taip pi
giai naftą Sovietija gali 
pristatyti tik iš Kaukazo, 
tačiau ten esančios vers
mės baigiamos išnau
doti. Giliau kaip 60 met
rų sovietai nemoka gręž
ti. Turint galvoje, kad 
sovietai bando praplėsti 
savo autovežimių skai
čių, galima drąsiai teig
ti, kad greitai jų naftos 
neužteks vidaus pareika
lavimui patenkinti.

Už tat jie svajoja, kad 
japonai išvystytų naftos 
versmes Tiumeno srity
je, kurias galima pasiek 
ti tik lėktuvu. Vamzdžių 
linija į ten iš Vladiva- 
stoko kaštuotų mažiau
siai 14 bilijonų markių, 
amerikiečiai turėtų pra
vesti panašią liniją na- 
turalėm dujom iš Mur
mansko. Kaštai — 20 bi
lijonų dolerių.

Tokios sumos nesimė
to veltui. Už tai sovietai 
turi ką nors daugiau pa
siūlyti negu tik mažes
nius už pasaulinėje rinko 
je mokamus nuošimčius. 
Už tat Nixono pozicijos 
derybose su Brežnevu nė 
ra silpnos. Sovietai ne
gali patys prieiti prie Si
biro turtų. O be jų išnau-
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE lAl'llliSS & TRAVEL AGENEV,
(Licensed by Vnešposyltorg) Je| (z, 2) S8 Į .6590 

VYRIAUSIA IŠTAIGA (212) 581-7729

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami tnūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitu daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ry*o iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:

GERB. REDAKTORIAU,
Norėčiau pasisakyti dėl š.m. 

ha landžio 11 dienos Dirvoje til- 
pusio laiško mano redaguotos 
knygos ”The USSR — German 
Aggression against Lithuania" 
klausimu.

Pirmiausiai noriu pasveikin
ti ir padėkoti Ponui Daukšai už 
jo jautrų reagavimą ir griežtą 
pasisakymą šios knygos klausi
mu. Turiu atvirai prisipažinti, 
kad dėl Pono Daukšos minimų 
knygos trūkumų, aš kaip redak
torius jaučiuosi daug blogiau ne
gu mano kritikas. Tie visi trū
kumai man labai nemalonūs. Tuo 
reikalu esu jau padaręs rimtų žy
gių, kurie, tikiuosi, gal duos ko
kių nors rezultatų.

Nors ir sutikdamas su Dauk
šos technine - formaline kriti
ka, norėčiau tačiau atitaisyti kai 
kurias jos klaidas.

ELTOS komunikatas mano 
honoraro klausimu buvo teisin
gas, nes iš niekur jokio honora
ro neesu gavęs. Sutikau to dar
bo imtis tikslu bent kuo pasitar
nauti mūsų bendram reikalui. 
Ne tik kad nesutikau imti jokio 
honoraro, bet ir savoasmeniškų 
išlaidų šiam reikalui galėčiau 
suskaičiuoti gan didoką sumą ke
lionėms, viešbučiams ieškant do
kumentų ir atsisakydamas tris 
vasaras mokymo darbo savo - 
kolegijoje, kad pašvęsti laiką 
knygos suredagavimui. Pono 
Daukšos minimos "faktiškos iš
laidos" yra mašininkių ir vieno 
studento vasarinė techninė pagal
ba, už ką sąskaitos yra patiek
tos. ( šias išlaidas įskaičiuoju 
įvairių kitų patarnavimų, ku
riuos padengė mano Kolegija, pv. 
xerox neribotas naudojimas,paš
to išlaidos įvairiems susirašinė-

dojimo skirtumas tarp jų 
ir kapitalistinių šalių 
pragyvenimo lygio vis 
daugiau didės.

USSR-GERMAN 
AGGRESSION 

AGAINST j 
ak LITHUANIA a

jimams, raštinės išlaidos ir t.t.
Pilnai sutinku su Ponu Dauk

ša, kad visuomenės fondai turi 
būti leidžiami labai atsargiai ir 
skrupulingai tikrinami. Aš šį 
principą esu net keletą kartu 
pabrėžęs knygos leidėjui, o taip 
pat esu jam jau pranešęs ir Po
no Daukšos kritikos turinį "Dir
voje". Aš pats esu Vliko viens 
iš steigėjų ir per daugelį metų 
piniginis rėmėjas. Turiu atvi
rai pasakyti, kad, kiek mano in
tensyvūs santykiai su šia insti
tucija parodė, Vlikas su išlaido
mis yra labai atsargus ir griež
tas.

Dabar dėl knygos techniškų 
trūkumų. Knygos viršelius ir vi 
są technišką darbą pasiėmė ir 
atliko leidėjas. Kaip knygos re
daktorius aš labai dabar apgai
lestauju, kad leidėju pasitikėda
mas, su technišku paruošimu 
nieko bendro neturėjau. Nor
maliai šis darbas paliekama lei
dyklai. Iki knyga pasirodė, man 
nebuvo pagrindo leidėju nepasi
tikėti. Jis yra Columbia Univer, 
siteto auklėtinis ir jau 37 metai 
su savo, gan, atrodo, išsilavi
nusiu, universitetą baigusiu sū
num vadovauja savo leidyklai. 
Kodėl šis leidėjas apsileido ir 
knygos spausdinimo ir įrišimo 
neprižiūrėjo yra man tuo tarpu 

paslaptis, kurią aš su leidykla 
stengsiuosi išsiaiškinti.

Ponas Daukša iškelia kai ku
rių ir esminių knygos aspektų. 
Knygos turinio apimtis buvo nuo
dugniai daugelyje pasitarimų 
svarstyta, debatuota su visa ei
le žmonių minimų ir neminimų 
Daukšos laiške, ir pagaliau bu
vo prieita prie turinio, kurs 
yra knygoje patiektas. Lai Po
nas Daukša nemano, kad tas bu
vo atlikta paskubomis, lengva
pėdiškai ir be ilgos minties kon - 
centracijos. Mūsųpagrindinėidė- 
ja buvo pristatyti angliškai skai
tančiai visuomenei ir palikti is
torijai pilną Lietuvos laisvės 
problemą dokumentų ir.tarptau
tinės teisės bei tarptautinių san
tykių principų šviesoje. Bočiau 
dėkingas Ponui Daukšai, jei jis 
galėtų man pranešti ne "šim
tus tomų" tuo klausimu mano 
redaguotos knygos apimtyje, bet 
bent vieną tomą. Tiesa yra me
džiagos tuo klausimu, bet ji iš
mėtyta ir nekoncentruota J vie
ną tomą, be specialios sistemos 
siekiančios vieno tam tikro tiks
lo. Ta medžiaga neturi elemen 
tų pilnai nušviečiančių mūsų 
klausimą šviesoje tų principų, 
kurie Lietuvą okupuojant buvo 
brutaliai sulaužyti ir į kuriuos 
mes vis dar ir šiandien apeliuo
jame ir bazuojame visą savo lais 
vinimo kovą. Tie principai turi 
būti patiekti ne tik šių dienų skai
tytojui, kurs dažnai jų nežino, 
ignoruoja ar užmiršta, bet ir is
torijai bei ateities generaci
joms, kurios, tikėkime, angažuo- 
sis už Lietuvą ir ieškos tinka
mos medžiagos lietuvių tautos 
bylai motyvuoti.

Pono Daukšos manymu, rei
kėtų "išmesti Vliko memorandu
mus ir kitus susirašinėjimus", 
ir aš spėju, jis mano kitą pa
našią medžiagą. Man atrodo, kad 
Ponas Daukša neturi politinės 
bei istorinės perspektyvos Lie
tuvos byloje. Jis būtų linkęs į 
istoriją įdėti tik ką kiti Lietuvai 
blogo ar gero padarė, bet ne ką 
pati lietuvių tauta darė ir kaip 
reagavo katastrofos metu. Jis 
nori pagrįsti Lietuvos istoriją ne 
lietuvių tautos veiksmais, bet tik 
kitų vyriausybių aktais ir veiks
mais. Man atrodo, kad mums rei
kia dokumentuoti ne tik ką kiti 
prieš mus ar už mus veikė, bet 
ypač ką mes patys darėme. Tas 
liečia taip pat mūsų rezistenci
ją ir mūsų heroišką tautos suki
limą 1941 metais, kuriuos aš 
bandžiau pirmą kartą anglų kal
boje dokumentais oficialiai pa
tiekti viešajai opinijai ir istori
jai.

Ponas Daukša gan rimtai kri
tikuoja mano anglų kalbą, nenu
rodydamas konkrečiai koks yra 
tas stilius, kuris jam toks "sau 
sas" ir "kaip atšipusiu kirviu 
kerta". Neesu anglų kalbos spe
cialistas, bet esu jau daug anglų 
kalboje rašęs ir kalbėjęs. Turiu 
atvirai pasakyti, kad mano anglų 
kalbą peržiūrėjo jei ne geriau
si specialistai, tai bent geri ir 
kompetetingi.

Turėdamas mintyje Pono Dauk 
šos didelį susidomėjimą, būčiau 
dėkingas ir prašyčiau sueiti su 
manim į kontaktą, kad artimoje 
ateityje galėčiau jį pakviesti į 
talką. Man tas yra labai svarbu, 
nes dabartiniu metu aš ruošiu ki
tą knygą apie Baltijos valsty

bes ir jo patarimai man būtų la 
bai naudingi. Man patinka Pono 
Daukšos kritiška, aštri mintis 
ir, tikiuosi, kad jis mano pakvie 
timą priims. Bučiau taip pat dė 
kingas- už pavardę ir adresą to 
"amerikiečių laikraščio redak
toriaus", kurs buvo Ponui Dauk 
šai "tikru spaudos vertintoju", 
aš į jį taip pat kreipčiaus patir
ti jo nuomonę apie turinį ir sti
lių.

Pono Daukšos kvietimas ir ke
tinimas organizuoti naują knygos 
laidą yra sveikintinas ir tikimės, 
kad, antros laidos prireikus, jo 
patarimai ir patyrimas galės bū
ti sėkmingai panaudoti.

Baigdamas norėčiau pastebė
ti, kad šios knygos klausimu 
TIESA yra kažkur tarp labai 
griežtos Daukšos kritikos ir re 
alybės.Spaudos darbas yra be abe
jonės su trūkumais, bet knygoje 
nėra, kaip Daukša tvirtina, "ne
įskaitomų puslapių". Tokie teigi
mai kiek sumažina Daukšos 
objektyvumą ir be reikalo per
dėtai nuvertina atliktą darbą ir 
knygą, kuri jau yra fait accomp- 
li, su kuriuo mums reiks susigy 
vent kaip tai motinai, kuriai ne
išsipildė laukimas labai gražios 
dukrelės, bet, nors ir ne gra
žuolė, ji užaugo, buvo visų pri
imta kaip išmintinga ir visuome
nei naudinga asmenybė. Tad ir ši 
knyga, nors nėra "gražuolė",bet 
ateityje, esu tikras, bus labai 
naudingas šaltinis mūsų tautos 
problemų studijoms ir plačiai in 
formacijai. Taip jau man ir da
bar tvirtino rimti intelektualai, 
kurie jau knyga pasinaudojo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tad aš lauksiu Pono Daukšos 
laiško ir man pagalbos ateičiai.

Profesorius Bronis Kasias 
Wilkes College 
Wilkes-Barre, Pa. 18703

PERSONAL MAID
For semi-invalid vvoman in Eastern 

Suburbs. Mušt be free & able to 
travel. Elxperience necessary. Refj- 
rence required, fringe benefits 

provided. Call (216) 531-8900

(Cleveland, Ohio) for appoint 

tnent.

BENTON HARBOR 
ENGINEERING

DIVISION OF KOEHRING CO.
Has immediate openings on 2d shift.

FOR EXPER1ENCED
• RAD1AL DRILL OPERATORS
• VVELDERS
• ENGINE LATHE OPERATORS
• TURRET LATHE OPERATORS 

Excellent opportunity with a growing 
concern. Interested persona are re- 
ąuested to apply in person ai

331 M1LLER ST.
BENTON HARBOR, MiCH. 49022

An Equal Opportunity Employer 
(41-45)

DIE 
REPAIRMEN

Permanent position for ąualified 
men experienced on all types of 
dies and fixtures. Progressive 
West Side plant. Excellent 
fringe benefits.
DONN PRODUCTS, INC.

1000 Crocker Rd.
Westlake, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(4*1-43)

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street___________________ ._______ 342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue..........„............... 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue_______    __895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue__ ____________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street_____ ____________________.,„376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. _______________________„'„925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue __________________ 771-0696
• DETROIT, MICH -- 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
• FARMINGPALE, N. J. — Freeyvood Acres, Rt. 9_____________ .363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 1133*9 Jos Campau Avenue________________ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — IŽ2-126 Hillside Avenue _________ 249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue________________ 385-6550
• NEWARK, N. J. — 378 Market S'treet________1_______  642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue.......... ......................... 674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue__________________________ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue___ _______________ 769-4507
• RAIIWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_______________  381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue________________ 257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ...............  475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue--------------------------------------- 392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street ...732-7476

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA | EUROPA 
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu metu 
Europoje — praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas.

BUS APLANKYTA

LONDONAS PARYŽIUS ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems 

lietuviams joje dalyvauti.

Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:
Londone — Didž. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras).
Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius. 
Romoje — prel. A? Jonušas.

Į Ekskursijos kainą įskaitoma kelionė lėktuvais, viešbučiai, maistas dau
gumoje vietų, įdomesnių vietų lankymas (daugumoje su lietuviškais paaiškini
mais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės 
kaina bus apie 100 dol. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas or
ganizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS, Pres.

2129 KNAPP STREET 
BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL. (212) 769,3300
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BUDELIU VIZITO 
IŠVAKARĖSE

Ir budeliai turi savo 
dinastijas, savo geneolo- 
ginį medį!

Tą tvirtinimą suponuo
ja sovietinės "čekos" ir 
GPU istorija. Geneologi- 
nis budelių medis savo 
"veiklos" syvus Čiulpia 
šaknimis, įaugusiomis į 

/ klaikius egzekucijų rū
sius. Ten aukos buvo nai
kinamos, šaudomos, kan
kinamos. Kraujas gi to
kia puiki trąša budelių 
medžiui klestėti ir tarp
ti !_

Štai konkretus geneolo. 
ginio budelių medžio vaiz 
das: Abakumovas, Sero- 
vas, Andropovas...

Apie Abakumovą, Stali 
no teroro žvaigždę, tuo 
tarpu, sunkoka surinkti 
biografines detales. Šis 
budelis garsėjo savo var 
du, kuris (kaip dažnai bū 
na) gali būti pasivadini- 
mas. Pavardė yra kaimu - 
kiška. Iš Maskvos šis bu
delis, karui pasibaigus, 
buvo komandiruotas į 
Rytų Vokietiją. Čia jis 
vadovavo labai kruvi
noms operacijoms — ro
vė "nacistinį palikimą", 
trėmė žmones darbams į 
Sibirą. Jis įsteigė Rytų 
Vokietijos politinę mili- 

► ciją, jos darbo pagrinde
padėjęs bolševikinės "če 
kos" "patyrimą". Iki šiol 
tą įstaigą kietai kontro
liuoja politiniai Maskvos 
emisarai.

Abakumovo "teroro pa 
tyrimo" vaikas yra Ivan 
Serovas, gimęs 1905 me 
tais. Šis čekistas, pakel
tas čekistiniu generolu, 
skaudžiai atmintinas Pa
baltijo valstybėse, kur 
jis vadovavo didiesiems 
žmonių trėmimas. Tenka 
galvoti, Serovas sukūrė 
ok. Lietuvoe GPU arba 
kitaip NKVD įstaigą, kur 
jo artimiausiais "teroro 
patyrimo" mokiniais bu
vo A. Sniečkus, Razaus- 
kas ir Dembo. Šie du, 
pastarieji, dabar dingo 

, iš lietuviškos bolševiki
nės aplinkos.

Serovas, pasižymė
jęs nerusiško elemento 
likvidavimu sovietų už
grobtuose kraštuose, įsi
teikė į Kremliaus valdo
vų malonę. Chruščiovas 
ir Bulganinas parinko Se- 
rovą būti jų apsaugos vir 
šininku kelionėse. Per 
tas užsienio keliones Se
rovas susipažino su lais
vojo pasaulio gyvenimo 
sąlygomis. Jis išdirbo 
specifinį saugojimo pla
ną. Didelis enkavedistų 
būrys supa saugomąjį as
menį. Šitokį apsaugos bū
dą laisvojo pasaulio žmo
nės mato ir TV ekrane, 
kada rodomas kurio nors 
kremlinio vadovo vizi

tas. Taip dabar buvo 
saugojamas Brežnevas 
jo užsienio ekskursijoje.

Vėliau Serovas pateko 
nemalonėn ir dingo.

Serovo štabe (geneolo- 
ginis budelių medis!) dir
bo Jurijus Andropovas. 
Toki būdu "patyrimas" 
ėjo iš Abakumovo, Sero- 
vui ir, toliau, Andropo
vui.

Andropovas dabar, Se- 
rovui dingus, tapokrem- 
linių valdovų apsaugos 
viršininku. Kaip ir kiti 
garsūs budeliai, Jurijus 
Andropovas savo kruvinu 
teroru reiškėsi greta Se 
rovo 1956 metais Vengri
joje. Jis talkino naikinti 
vengrus patriotus,trėmė 
juos Sibiran, pasirašinė
jo mirties sprendimus.

Andropovas įsiteikė 
Brežnevui ir yra asme
niškas jo saugotojas. And - 
ropovas valdo didelįšta- 
bą, kuris turi Brežnevo 
kūno sargus ir būrį "ste
bėtojų". Jie išdėstomi, 
tam tikrai padėčiai 
esant, minioje. Tas di
džiulis štabas lydi Brež
nevą jo kelionėse — So
vietų sąjungoje ir užsie
niuose.

Dabar, Brežnevui at
vykstant Amerikon, spau
da praneša, kad jo asme
nišku saugumu rūpinsis 
Serovo auklėtinis Jurijus 
Andropovas. Bolševiki
niai vadai nepasitiki 
laisvųjų kraštų teikiama 
apsauga aukštiesiems 
diplomatiniams sve
čiams.. Bolševikiniai va
dai atvyksta su savo sar
gų kuopa. Tai, aišku, 
kartu yra veiklus šnipų 
būrys, nes, sueidami kon- 
taktan su slapta lanko
mos šalies policija, jie 
stengiasi gauti kuo dau
giau žinių apie saugumą.

Kaip ilgai budelis And
ropovas išsilaikys savo 
vietoje? Brežnevas jau 
gana senas. Kremliaus 
vadovai, kaip pastebėta, 
keičia savo sargus. Tuo 
tarpu laisvoji spauda dar 
nepatyrė, kas yra arti
miausias Andropovo pa
dėjėjas. Nėra abejonės, 
kad geneologinis budelių 
medis nepasibaigs su 
Andropovo pavarymu. Jo 
vietą, Brežnevui pasi
traukus, užims kitas bu
delis, turįs pakankamą 
"patyrimą".

"Patyrimo" mokykla 
— teroro veiksmai. Aba
kumovas "treniravosi" 
ir mokėsi teroro Rusijo
je ir Rytų Vokietijoje, Se 
rovas — Pabaltijo valsty 
bėse, Andropovas 
Vengrijoje.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Kalbėdamas apie mūsų spaudą 
plačiąja prasme, turėsiu galvoje 
mūšy lietuviškosios išeivijos 
spaudą apskritai, nes jos perio 
diniai ir neperiodiniai leidiniai, 
kiek skirtingi jie būty savo turi
niu, vedamąja linija ar besiva
dovaujančia ideologija, tiek pat 
maždaug visi susiduria su pana
šiais rūpesčiais ir egzistencijos 
sunkumais. Jeigu vieniems seka
si lengviau, o kiti net labai sun
kiai grumiasi dėl savo gyvybės 
išlaikymo, yra gal ne tiek lai- 
mės ar sėkmės dalykas, kiek 
jiems vadovaujančiy apdairumo, 
tikryjy sąlygų pažinimo ir jy sa
viems uždaviniams panaudojimo 
reikalas.

Antrojoje savo pranešimo da
lyje stengsiuos pasidalyti savo 
aštuoneriy metų Vilties Draugi
jos pirmininkavimo įsigytu pa
tyrimu, išryškindamas daugiau 
tai, kas gali, mano manymu, už 
tęsti ir palengvinti mūšy siaures
ne prasme pažįstamos tautinės 
spaudos ateitį. Niekas kitas, tik 
mes patys turime ja rūpintis, nes 
kas ateitimi nesirūpina, tas ir 
negali jos turėti.

Mūsiškė tautinė spauda yra pa
ti didžioji medžiaginė ir iš da
lies dvasinė tautinės srovės žmo • 
niy investicija. Ji yra mūsų vi
sų. Todėl ją, kaip savąją nuo
savybę, visi tolygiai turime glo. 
boti ir tolydžio ugdyti.

*»•

Lietuvių išeivijos spauda, ga
lima sakyti, yra tiek pat sena, 
kiek ir pati lietuvių išeivija. Ka
da toji spauda pradėjo reikštis 
čia, Amerikoje, kur pamažu su
siformavo lietuviškasis organi
zuotas veikimas, istorijos bėgy-

ALT S-gos
Seimas •••

(Atkelta iš 1 psl.) 
pabrėžė, kad tautiškoji 
spauda — Dirva ir Nau
joji Viltis — yra stip
riausi ryšiai tarp S-gos 
vadovybės ir jos narių.. 
Ta proga išreiškė padė
ką V. Gedgaudui— Dir
vos ir dr. J. Baliui — 
Naujosios Vilties redak
toriams bei Vilties dr- 
jos pirm. Al. Laikūnui. 
Taippat išreiškė padė
ką Kasakaičiui už Tau
tinių namų priežiūrą ir 
adv. Ant. Lapinskui už 
s-gos inkorporavimą. 
S-gos sekretoriui, kad 
per dviejų metų laiko
tarpį esą buvę išsiųsta 
600 įvairiausių raštų.

S-gos iždininkas St. 
Virpša painformavo, jog 
S-ga per dvejus metus 
turėjo pajamų 4548.49 
dol, išlaidų — 2464.97 ir 
kasoje yra 2083.52. Tai 
malonus reiškinys. Iš 
kontrolės komisijos pa
aiškėjo, kad S-gos žinio
je yra dar likę 247 prez. 
A. Smetonos monografi
jų-

Kontrolės komisijos 
pranešimu, S-gos finan
sinė atskaitomybė yra 
tvarkingai vedama.

Po diskusijų S-gos V- 
bos pirm. T. Blinstrubas 
pareiškė, jog jis po 6me
tų buvimo S-gos V-bos 
pirmininku iš eitųjų pa 
reigų pasitraukia. Pasi
traukia ir visa valdyba.

Seimo rengimo komite
to pirm. J. Švoba apgai
lestavo pasitraukimą, 
nes per tą metą S-gos 
veikla buvo gyva ir svar
bi tautinėje, politinėje 
bei kultūrinėje veikloje 
ir todėl siūlė p. Blinstrū- 
bą dar laikyti S-gos pir
mininku ir išreiškė pa
dėką už atliktus darbus.

Neatvykus į Seimą dr. 
Br. Nemickui ir Vac. Ma
žeikai, T. Blinstrubas ir 
V. Abraitis paryškino 
tuos klausimus, apie ku
riuo turėjo kalbėti kvies
tieji.

(Bus daugiau) 

je pasiekęs mūsų laikus, Lietu
voje viešpatavo rusiškoji prie
spauda, draudžianti lietuviškas 
knygas ir laikraščius, persekio. 
janti ir baudžianti jų leidėjus, au. 
torius, bendradarbius ir platin
tojus. Dėl daugybės laikraščių, 
kurių ir pavadinimų čia neįma
noma išskaičiuoti, Amerikos 
lietuviai išleido visą eilę monu- 
męntalių knygų, kaip dr. J. Ba- 
sanavičiaus, S ima no Daukanto, 
Vinco Kudirkos raštus, teminint 
tik keletą iškiliųjų? Jų įtaka lie
tuvybės išlaikymui ir lietuvių tau
tinės sąmonės stiprinimui turė
jo nepaprastos reikšmės.

Lygia dalimi, tik suktesnėmis 
priemonėmis lietuviškoji spauda 
prievartaujama dabar pavergtoje 
Lietuvoje. Paprasčių paprasčiau • 
šiai ten ji paversta rusiškojo 
imperializmo propagandiniu 
įrankiu, kuris brukte brukamas 
rusiškai nemokančiam ar net 
nenorinčiam mokėti pavergta
jam lietuviui. Istoriniai faktai 
kraipomi ir klastojami, kad tik 
augąs ir bręstąs jaunimas grei
čiau apsiprastų su esama san
tvarka ir jaustųsi laimingas, ga
lįs "kurti ir stiprinti didžiąją 
tautų tėvynę —SovietųSąjungą”, 
iš tikrųjų — rusiškąją imperi
ją, pasišovusią užvaldyti pasau
lį. Mokslas, menas ir net pra
mogos pirmoje eilėje panaudoja 
mos pavergtiesiems surusinti.

Vienintelė šiuo atveju atspa
ros priemonė pasilieka spauda, 
laisvai leidžiama tuose kraštuo
se, kurių ligi šiolei negalėjo pa
jungti rusiškoji priespauda. Ta
čiau klystume manydami, jogmfl- 
siškė spauda palikta ramybėje. 
Apie jos laisvą įsileidimą į oku 
puotą Lietuvą nė didžiausi "bend
radarbiavimo” piršliai nedrįsta 
nė užsiminti. Ji skelbia tiesą ir 
propa'gauoja laisvę, kuria ji pati 
čia naudojasi. O tiesos okupan
tai bijo kaip nelabasis kryžiaus. 
Bet trypdami sąžinės, žodžio ir 
spaudos laisvę anapus geležinės 
uždangos, okupanti mielai nau
dojasi vakarietiškąja laisve čio. 
nai ir visomis priemonėmis ren
gia bei remia savo spaudos gar 
siakalbius čia. Jeigu viena jų au 
ditorijos dalis susensta ir iš
miršta, jie stengiasi vėl susi- 
lipdyti šiokį tokį užnugarį, kuris 
ne tiek svertų, kiek visur maišy 
tusi ir garsiai šūkautų, kartoda
mas sovietijoje nuvalkiotas fra 
zes.

Būdinga yra tai, kad čionykš
tės prosovietinės ir prorusiškos 
spaudos pionieriai, okupantui ne 
malonius įvykius vertindami, 
prabyla tik "dėl techniškų prie
žasčių" galėję išeiti viešumon 
po dviejų - trijų mėnesių Per 
tuos du - tris mėnesius pasi- 
ruošiama šaltai advokatiškai tar
ti neva savo žodis...

»*♦

Mūsų išeivijos patriotinė spau
da turi ir atlieka visą eilę užda
vinių. Jų pirmoje eilėje pabrėž
tinas Lietuvos laisvinimo pastan 
gų skatinimas. Greta to eina vie
šumon kėlimas okupantų naudo
jamų priemonių pavergtiesiems 
lietuviams rusinti, tautinei sąmo
nei slopinti, religijai kaip vienai 
pagrindinių atsparos priemonių 
persekioti, Lietuvai ūkiškai alin
ti ir besąlygiškai sulydinti suru. 
siškąja imperija. Pavergtieji to 
kelti viešumon negali. Pogrindi
nė spauda rusiškoje imperijoje 
naikinama ir persekiojama vi
su žiaurumu ir įnirtimu.

Išeivijoje lietuviškosios vals
tybinės sąmonės palaikymas ir 
jaunajai kartai nuolatinis skie
pijimas, teigiamai ir pozityviai 
viešumai pristatant kiekvieną 
šviesėlesnį lietuviškojo gyveni
mo pasireiškimą yra kitas toly
giai svarbus ir mūsų spaudos 
gražiai vykdomas uždavinys, su 
laikąs mūsų kartų kartas nuo iš
nykimo emigracijos gyvenimo są
lygose. Jeigu šį uždavinį vykdant 
atskirose grupėse pasireiškia 
skirtingos nuomonės tuo pačiu 
klausimu, dažniausiai atsitinka 
todėl, kad laisvame krašte gy
vendami ir visomis jo teikiamo
mis laisvėmis naudodamiesi, vi
sai natūraliai galime rinktis skir
tingus kelius ir skirtingas prie
mones bendriesiems mūsų tau
tos ir išeivijos tikslams siekti. 
Ginčyjamės ne tik dėl tų tikslų 
skirtingumo, kiek dėl vieniems 
vienų, kitiems kitų šiems tiks
lams siekti kelių rinkimosi.

Galėčiau čia vardyti visą ei
lę kitų mūsų spaudos uždavinių. 
Bet tokių dalykų dėstymas išei
tų jau už mano pasirinktos te
mos apimties ribų.

Mūsų išeivijos patriotinė spau
da savo uždavinius supranta ir 
juos be atodairos vykdo. Kas ją 
atidžiau per keletą dešimtmečių 
sekė, tasai šiandien gali visiškai 
pagrįstai pasidžiaugti viena ap
linkybe. Būtent: kiek ne taip se 
nais laikais paskirų laikraščių, 
skirtingomis ideologijomis be
sivadovaujančių, buvo atkakliai 
imamasi vienų su kitais, neven
giant nei asmeniškumų nei ne- 
cenzūriškų antpuolių, tiek da
bar, juo toliau, tuo daugiau įsi
vyrauja pakantumo ir toleranci
jos dvasia; problemų nagrinėji
mas bei sprendimas pamažu iš
stumia tuščius ginčus ir necen- 
zūriškus antpuolius. Žinoma, nė 
ra jau taip visur švaru ir šven
ta, ypač pro-okupantiniuose lei
diniuose, bet tatai daugiau pri
lygsta jų beviltiškam blaškymui
si.

Man atrodo, jog ateityje tąja 
linkme turėtume stūmėtis dar to 
liau, vengdami savo laikraš
čiuose niekinti vertingas kny
gas, kurias išleidžia kitos lei
dyklos ir kurias sukuria kitų, 
gal mums ir ne taip arti širdies 
esančias ideologijas atstovaują 
rašytojai. Dešinieji turėtų įžvelg 
ti šį tą gera kairiųjų ar viduri
niųjų veikloje, tikėdamiesi to pa 
ties ir iš kitų.*»•

Viena pagrindinė visai mūsų 
patriotinei spaudai bendra žy
mė ir iš tikrųjų jos giliausias 
gyvybės šaltinis yra tai, kad ji 
gali remtis ir didžiuotis iš šir
dies plaukiančiu idealizmu, atsi
dėjimu ir pasišventimu tų, kurie 

■ Sfr (e< fa*
Kai kurie psichoanalizės specialistai sprendžia, kad dabarti

nė mūsų pasaulinė krizė — relig. ir etiniai principai eižėja, so
cialiniai ir rasiniai aštrumai kurstosi votimis, šeimos pamatai 
griaunami, politinis cinizmas viešumos nesigėdi -- kad visa tai 
turi šaknis kaip tik mūsų amerikoniško ”wayof life" šaltiniuose. Il
gametė pedagogo filosofo JohnDewey įtaka per eilę metų išugdė sa
vanaudiško pragmatizmo apsėstą žmogų be intelektinės medita
cijos gelmių ir be pagarbos objektyviai, pastoviai moralei. Pato
gumų ir malonumų siekimais apsigėręs, žmogus patapo egoistu sa
vanaudžiu, kuris lyg dviveidis dievaitis Janus, nuolatos šaukia apie 
lygias teises ir visuomeninę gerovę, o iš tikrųjų nepakenčia .nieko, 
kas stoja skersai kelio jo savanaudiškumui ir asmeniniams įsivaiz
davimams. O kad po H Pas. karo Amerika kuriam laikui savo įtaką 
ir globą buvo išplėtusi įvairiose pasaulio šalyse, tai amerikoniškas 
pragmatizmas lengvai užkrėtė ir kitas tautas. Netgi didžioji anti- 
egoizmo religijos tvirtovė Vatikanas neatsilaikė ir —nužengė kelis 
laiptus žemyn nuo savo grynų principų sosto, mėginant prisitaikyti 
prie susvyravusio pasaulio. Ir taip tuo tarpu ši visuotinė krizė gi
lėja, o antrasis, dar žiauresnis egoizmo polius —bolševizmas sa
vo materialistinės dialektikos plėšrumu naudojasi proga sau pelny 
tis visokeriopo grobio.

• Ar tik ne tuo pačiu egoizmo suklestėjimu paveiktas yra ir 
mtlsų kai kurių organizacijų vadovybių tam tikras nuošimtis ir — 
kartkartėmis įneša į viešą veiklą nesmagaus sumišimo, suerzi
na nuoširdžius visuomeninių darbų veikėjus. O tai trukdo vieningus 
Žygius siekiant tarpusavio susiklausymo, stiprinant kovojimą už 
laisvę, už išvadavimą tėvynės iš Maskvos nagų. Net šalpos viršū
nės neišvengė to ambicijų susikirtimo ir nemalonių kliuvinių buvu
sios taip darbingos eigos vėžėse. Neatsispirdami laiko madų ban
goms pristingame gilesnio apsisvarstymo ir pasiduodame savo 
silpnybių pagundoms. O užmirštame, kad kas save puikybėn per- 
aukštai pasikelia ir savo pajėgumą bei įsivaizdavimus tevertina -- 
tas yra tik žemojo laipto tevertas. Dabartinėje mūsų tautos nelai
mėje, jeigu dar norime tikėti šviesia Lietuvos ateities laisve -- 
vien tuščių ambicijų išsižadėjimas, broliškas susiklausymas ir nuo - 
širdi savęs auka didžiajam idealui tegali atnešti laimėjimą, drau
ge ir mūsų, svetur laisvėje gyvenančių, veiklos įprasminimą.

• Rimtos spaudos uolesnius skaitytojus vėl pradžiugino "Nau
josios Vilties" naujas nr. 5. Ne vien teikia įvairių žinių ir nagri
nėja tautinės kultūros bei politikos klausimus, bet sykiu išbudina 
mūsų galvojimą ir atšveičia minties gajumą, kad svarbūs lietuviški 
reikalai mūsų sąmonėje būtų vis ryškesni, kad nepamestų tiesios 
krypties ir nuolatos kurstytų veržlumą idėjiniam darbui. Tai lyg 
būtinas vaistas amerikoniškų gėrybių apgožtam lietuviui — vais
tas nuo protinio apsnūdimo, nuo dvasinio apkerpėjimo.

Jau pats pirmasis dr. J. Balio str. apžvelgiant 55 metų sukak
tį nuo Lietuvos laisvės paskelbimo Vilniuje — išskirtinai ryškus 
mokėjimu aprėpti didžius dalykus įžvalgia nuovoka ir padaryti re
alias, dabarčiai svarbias išvadas. Autorius nebedangsto žiaurios 
tikrovės iškilmingais žodžiais, o kalba kietai ir atvirai apie šio 
momento būklę. Ateitis nebus beviltiška, jei mes akylai budėsime, 
viską teisingai suprasime ir — nevengsime atlikti savo pareigos.

• Žurnalo 120 pust užpildyta tikrai turiningai. Keletas rimtų
studijų (apie "Vairą" Vilniuje, apie neprikl. Lietuvos Ūkinę ir so
cialinę struktūrą ir kt.), gausus apžvalgos skyrius. Iš naujų knygų 
paminėjimo visus sudomins K. Musteikio recenzija —atsiliepimas 
į St. Raštikio atsiminimus. Formos atžvilgiu tai pavyzdinis raši
nys, kur liečiami asmeniški susidūrimai ir nuomonių skirtumai: 
išlaikomas nuoseklus ir šaltas nagrinėjimo tonas, tezės dėstomos 
konkrečiais piūviais, be savigyros, be gudravimo ar išsisukinėji
mo, be išklydimo į pašalinius posmavimus — labaitiksliai apsiri
bojama knygoje iškeltais faktais, netikslumus atremiant savo paty 
rimo žiniomis. Jokios jausminės demagogijos, jokio tuščiažodžia
vimo. Be abejo, daugelis ano laiko įvykių ir sprendimų skaityto
jui šiandien nėra galima patikrinti, tad nevienas svarsto: kuriam 
reikia patikėti? Bet jau raFt.>r~—, iš kalbėjimo būdo ir daromų 
išvadų kiekvienam ’ tg’.’ai išryškėja K. Musteikio asmens skaidrus 
grynumas ir — _..u tampa aišku, kuriam iš tų dviejų generolų
galime tikė’ i be abejojimo.

rūpinasi, kad toji spauda savo 
uždavinius atliktų ir savo egzis 
tenciją nutęstų per kartas ir bū. 
simąsias kartas. Lengviau, yra 
tiems, kurių užnugaris gauses
nis, kurių savikaina, panaudo
jant maža tekainuojančią vienuo
lių technikinį darbą, yra žemes

nė, nors kitų normaliai apmoka
mų patarnavimų ir infliacinės 
sąlygose vis kylančios medžia
gų kainos visus lygiai spaudžia 
ir rūpesčių kelia ypač tuo metu, 
kada prisieina pasenusius spaus
dinimo įrengimus atnaujinti. Kuo 
ne visų laikraščių surenkama 
prenumerata pv. nepadengia bū
tiniausio personalo algų ir atly
ginimo. Kur dar kitoms išlai
doms padengti surasti lėšų? Kiek 
vienas verčiasi pagal savo išmo
nę. Laimingesnis tasai laikraš
tis ar jo leidykla, kuriai pavyks 
ta išsidirbti ar išlaikyti masių 
pritarimas ir savanoriškos pini 
ginės paramos aukos, kurių gau - 
sumas faktiškai yra ir tos spau
dos turimos įtakos tikrasis at
spindys. Mūsų tautinės minties 
spauda ligi šiolei, kaip iš skelbia
mų aukotojų sąrašų galima spręs 
ti, šiuo atžvilgiu gali tik didžiuo
tis.

Mes visi šiandien rūpinamės, 
kad senųjų rėmėjų eilės pamažu 
retėja dėl natūralaus jųnubyrėji 
mo, mirštant ar spaudžiantis, 
pensijos amžiaus sulaukus. Visi 
taip pat rūpinamės surasti nau
jų skaitytojų ir rėmėjų, iš šia
me krašte išaugusio ir subren
dusio jaunimo. Tiesa, jie pasi
traukusiųjų vietas užpildo, bet 

(Nukelta į 4 psl.)
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mažesnėmis pridėtinėmis auko
mis. Tatai visai natūralu ir su
prantama. šio krašto pagundos 
didelės, savarankišką gyvenimą 
pradėjusio jaunimo, siekiančio 
aukštesnio gyvenimo standarto 
ir įsikūrimo bent neblogesnio, 
kaip jų tėvai per keliolika mėty 
kantriai spausdamiesi pasiekė, 
išlaidos nė kiek nemažesnės. 
Daugelis jų jau pradeda rūpin
tis savo prieaugliu, kurio atei
ties užtikrinimas taip pat savo pa
reikalauja. Nemažesnę vaidme
nį vaidina ir tai, jog tasai jauni
mas jaučia, jog toji spauda kol 
kas dar tvirtai laikosi, rūpestin - 
gai senesniyjų globojama. Ta
čiau jeigu neatlaidžiai (skiepy
sime šiam jaunimui jausmą ir 
(sitikinimą, jog metai po mėty 
visa ta spaudos išlaikymo naš
ta tiesioginiai užguls juos (o ta
tai turėte turime {skiepyti), aš 
numatau, kad mūšy ateinančios 
kartos savo atliks. A.a. Juozas 
Bačiūnas Dirvos bėdos metu ma 
ne tikino: "Kol aš gyvas. Dirva 
eis, kai pasimirsiu, tuo turėsi
te pasirūpinti Jūs patys". Man 
rodos, kad šį velionies nerašy
tą testamentą jo bendraminčiai 
turėty visuomet atsiminti ir jau
niesiems skiepyti. Kai mūšy me
tai pasibaigs, ateis jy metai: me
tai ryžimosi ir neretais atvejais 
savo asmeninio malonumo išsi
žadėjimo.

...
Savo tautiniams uždaviniams 

ilgiausiai ištikima išlieka ta 
spauda, kurią leidžia visuomeni
nės organizacijos. Privati inicia
tyva, jeigu jos nesaisto visuome
niniam sektoriui Įsipareigoji
mas, neretai, kaip gyvenimas 
parodė, neišvengia pavojaus pa
simesti ir iš tikrojo kelio pa
sukti į šunkelius, nuvedančius 
tarnauti okupanto interesams. 
Todėl aš, kada prieš aštuone
rius metus buvusiuose piniginiuoL. 
se Vilties Draugijos negalavi
muose buvau skatinamas prisi
imti Vilties pirmininko parei
gas, pirmy pirmiausia pasisten
giau išsiaiškinti, kiek realūs 
buvo tąsyk sklidę ir Įkyriai kar
tojami teigimai, jog vienintelė 
išeitis tesanti Dirvos visiškas 
ar bent dalinis suprivatinimas. 
Savo naujas pareigas prisiė
miau, tik gavęsChicagoje.ALTS 
valdybos posėdyje, patikinimą, 
jog toks privatinimas iš viso ne
galimas. Tada sutikau.

Visy bendru sutarimu, {temp
tomis pastangomis ir piniginių 
lėšy sutelkimu mes šiandien pa
siekėme tai, kad po šio Seimo 
skirstysimės, pasiryžę savo 
{rengimus tobulinti ir modernin
ti, o ne ieškoti greičiausios pa
galbos, kad būty galima tarnauto
jams algos išmokėti, ekspedici

jos išlaidos padengti ir p.p. Per 
tuos aštuoneris metus šis tas 
pasiekta.

...

Prieinu antrąją savo prane
šimo dal{, liečiančią galimą mū
šy išeivijos spaudos ateitį Ji ga
li būti tokia, kokią nežinomas ry 
tojus atneš, arba tokia, kokios 
mes patys ryžtingai sieksime ir 
solidariai su priaugančia karta 
pasieksime, čia galvos nesuka
me dėl aiškiai sovietinės ar pro 
sovietinės spaudos, kaip jibesi- 
dangstyty ir kaip ji besivadintą. 
Ta spauda buvo ir bus kaip stro
piausiai prižiūrimame žolyno 
piktžolės ar švariausiai užlaiko 
mame kieme šiukšlių dėžė. 
Jos buvimas kai kuriais atžvil
giais ir naudingas: turime kur 
kur nukreipti rašeivas, kurie 
savo suktais ir kiršinančiais iš
vedžiojimais bando brautis 
{ padoriąją spaudą.

Kiek toji ateitis liečia patrio
tinę išeivijos spaudą, mano, kaip 
lietuvio, troškimas yra ir bus 
tai, kad ji dar ilgai išsilaikytų 
savo dabartine apimtimi: terito 
riniu pasiskirstymu apimdama 
visą lietuvių išeivijos gyvenamą 
plotą, ideologiniu atžvilgiu vaiz
duodama visų mūsų pagrindinių 
srovių spektrą. Manau, neklystu 
manydamas, kad ir Jūs to paties 
siekiate: nepasitenkinate vien 
savąja spauda, bet pagal išgales 
remiate ir palaikote visą kitą, ku 
ri nežeidžia jūsų įsitikinimų ir 
kuri nekenkia mūsų bendrie
siems tautiniams, kultūriniams 
ir politiniams siekimams.

Kaip tautinės srovės žmogus, 
jos {takoję išaugęs ir žilo plau
ko sulaukęs, joje visą laiką pa
syviau ar aktyviau reiškęsis, aš 
norėčiau, kad mūsų tautinė spau
da ne tik dabartiniame lygyje iš 
silaikytų, bet ateityje dar dau 
giau stiprėtų ir visuomenėje dar 
didesni svori įgsutų. Dažnokai 
išgirstame, kad ne tiek svarbu, 
ką parašo kiti laikraščiai, bet 
didžiausios reikšmės priduoda
ma tam, ką paskelbė Dirva. Gal 
neatsitiktinumas ir tai, kad rusų 
diriguojami lietuviški laikraš
čiai, leidžiami pavergtoje Lietu 
voje, nė vieno kito išeivijos laik
raščio taip dažnai ir žiauriai ne- 
puldinėja, kaip tai daro su Dir
va. Tiesiog darosi (spūdis, kad 
Dirva yra jiems žvirgždas sky- 
je ar kaulas gerklėje. Vadinasi, 
einame teisingu keliu.

Paskutiniais metais nusisto
vėjusiu ir redaktoriaus Vytauto 
Gedgaudo su nuolatiniais bendra
darbiais išlygintu keliu eidami 
mes dieną iš dienos susilaukia
me daugiau draugų ir rėmėjų. 
Tatai stiprina gražios ateities 
viltį

Dirva yra, buvo ir bus tik laik
raštis, pabrėžiu: tik laikraštis.
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kuriame, kaiptokiame,atsispin
di šiandieninis mūsų gyvenimas, 
su dabartine tikrove, prisiminti
nais praeities momentais ir šie - 
kiamos ateities samprotavi
mais. Koks gyvenimas, toks ir 
laikraštis, kuris niekada nepre
tendavo ir nepretenduos ( moks
linį problemų sprendimą. Šiam 
pastarajam tikslui yra per trejis 
metus įsistiprinęs ir apie save 
intelektualų būrį sutelkęs Naujo
sios Vilties žurnalas.

•••
Jau dabar atsiranda laikraš

čių, kuriems pinigų netrūksta, 
bet nebėra žmonių, kurie tuos 
laikraščius užpildytų. Juo toliau 
tuo aktualesnis jaunųjų žurnalis
tų prieauglio klausimas darysis 
visiems laikraščiams. Jau
niesiems ugdytis buvom įsivedę 
Dirvoje Jaunosios Kartos sky
rių. Jis pamažu išnyko. Natū
raliausias mūsų prieuaglis turė
tų ateiti iš Korp! Neo-Lithuania 
eilių. Žinome, yra daug neolitu
anų, čia neseniai baigusių aukš. 
tuosius literatūros ir žurnalisti
kos mokslus. Lietuviškon spau- 
don jie neįsijungia dažniausiai 
dėl nepakankamo lietuvių kalbos 
mokėjimo. Jeigu Korp! vadovy 
bė atitinkamai paskatintų, vyres
nieji globotų ir padėtų jiems gry
nai savo pajėgomis suorganizuo
ti periodinį biuletenį, kur( patys 
jaunieji ir Prirašytų, ir sure
daguotų, ir atsispausdintų, ir iš 
platintų, — jaunieji išeitų prak
tiškąją žurnalistikos mokyklą. 
Tuo keliu mūsų didžiojon spau- 
don yra atėję kuone visi jos 
nuolatiniai ir pažįstami bend
radarbiai.

*««
Baigdamas norėčiau padaryti 

savo pranešimą apibedrinančias 
išvadas:

1) Istorijos būvyje dingsta sro
vės ir ideologinės grupės, kurios 
be laiko savo spaudą sumenkina 
ir numarina. Todėl savos spau
dos išlaikymas ir į pasiruošu
sios jaunosios kartos rankas jos 
atidavimas tolesniam puoselėji
mui yra mūsų visų Šios kartos 
žmonių pareiga, kurią vykdyti 
turėtume solidariai visi, kas 
kiek galėdamas ir kas kuo įma
nydamas.

2) Mūsų spauda esamose są
lygose savo uždavinius puikiai 
atlieka, grynai idealistiniu nu
siteikimu, o tas idealistinis mo
mentas yra pats galingasis jos 
gyvybės šaltinis bet šviesios 
ateities laidas. Nesileisdamas į 
detales, čia drįstu pripažinti, 
jog dalis visuomenės ir di
džiųjų organizacijų, spaudos pa
tarnavimais naudodamosi labai 
dažnai pamiršta jai atiduoti tai, 
kas tai spaudai priklauso.

3) Pagarba ir padėka priklau
so ne tik aktyviesiems mūsų spau
dos redaktoriams, bendradar
biams bei skaitytojams - rėmė
jams, bet ir visiems tiems, ku
rie siekia išblaškyti įsigalėjusį 
visuomenės dalies abejingumą 
savajai spaudai: telkime savo 
pajėgas, kad neliktų šeimos, ku
ri nesidomėtų lietuviška knyga, 
laikraščiu ar žurnalu,tuo pačiu 
didindami mūsų spaudos (taką 
ir svorį lietuvių išeivijoje ir ne 
tiesiogiai — pavergtoje Lietu
voje.

4) Sveikintina ir plėstina spau 
doje besireiškianti tolerancija 
kito įsitikinimo žmonėms, jeigu 
jie savo darbais ir raštais sie
kia tautinio solidarumo, nuošir
džiai ieško tiesos ir lieka ištiki
mi amžiniesiems lietuvių tautos 
siekimams — laisvės tautai ir 
valstybinės nepriklausomybės 
Lietuvai.

SHEET METAL SHOP 
has immediate openings for the lof- 
lovving:

BRAKE OPERATORS 
LAYOUT MEN 

WELDERS 
STRIPP1T OPERATORS 

For Ist & 2nd Shift 
Ezperienced only need apply. Excel- 
lent fringes include paid 365 day 
Blue Ofoss, Blue Shield, and Major 
Medičio. *Also paid long-term dis- 
ability and life insurance.

Apply in person to: 
GLENWAY 1NDUSTRIES, INC. 
Glenway Bldg. No. 4, Door 8 

3670 Werk Rd., Cincinnati. O. 45211 
(44-50)

BURNER
Experience on light and heavy plalc 
necessary. Multiple torch electric eve. 
Excellent wages, profit sharing plan, 
group insurance, hospitallzation paid, 
holidays, weekly overtime, steady day 
shift. Call Mr. Eckstein, 216-883-4200 
GENERAL SHEET STEEL & PLATE 

3344 E. 80 St.
Cleveland, Ohio

(44-48)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED
TOOLROOM MACHINISTS

WE HAVE 6 OPENINGS
Due to our current expansion in the 
plastic pipe field we have Severai im
mediate openings for machinists. 
Persons mušt be able to operate 
standard toolroom equipment for in- 
jection mold repair. Normai fringes. 
4-day week. Driving to and from 
work a mušt.
R & G SLOANE MFG. CO. INC. 

6100 HILLCREST
VALLEY V1EW, O. 216-524-8600 
(Off Rockside Rd. between Canal and 

Turney in V1P Industrial Park) 
An Equal Opportunity Employer 

(44-45)

DESIGNERS/DRAFTSMEN. For 
design and layouts of industrial fur- 
naces and equipment. Some experience 
preferred. Rate commensurate witn 
training and experience. Full benefits 
including profit sharing. Send resume 
and salary requirements to Chief 
Draftsman, Drever Co., Red Liou 
Rd. flc Philmont Avė., Huntington 
Valley, Pa. 19006. (44-48)

KEYPUNCH OPERATOR 
FULL TIME)

Opening for individual familiar with 
systems 3 Data Recorders (IBM 
5496). We require a minimum of 6 
months’ experience. lf interested 
please call for app't.

RICKEL BROS., INC. 
1764 NEW DURHAM RD. 
SO. PLA1NF1ELD. N. J. 

201-753-4900
An Equal Opportunity Employer 

 (44-45) 

MAINTENANCE MECHANIC 
Experienced maintenance man 
m-w reųuired in rapidly-growing 
business, just moved to Spring
field (Rt. 22). Punch press re
pair or set-up experience desir- 
able, būt not reęuired. Please 
call Mechanical Felt, 201-467- 
8686. (44-45)

OPERATORS — zippers 
and plain. Experienced. 
Good pay. J & D Manufac- 
turers, 6709 Jackson St., 
Guttenberg, N. J. Call (201) 
868-0004.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATOR 
SHAPER HAND 

SURFACE GRINDER HAND 
Mušt have job shop experience. Br 
able to sėt up work from blue prinU 
and close tolerance.

DAY WORK 
Air condilioned, all benefits. Including 
profit sharing. 58 hour week.

JACK HAINES CO.
2761 STA1R 

DETROIT. MICH.
(44-51)

Wanted ist Class Skilled 
TOOL and DIE MAKERS 

lf vour want steady work, small ma- 
nufacturing company in business ov^r 
50 years. General all around small 
tools, dies and machinery. Nice place 
to work. Fringes. Age no barricr. 

Call for aDpointment 
313-875-1046

CRESCENT CHAPLETS INC. 
5766 Trumbuli Avė., Detroit, Mich.

(44-48»

WANTED
EXPERIENCF.D

STEEL 
WAREHOUSEMAN

To work for a small wnrehouse oper
ation in Southfied. Steady work for 
qualified man.

SHERWOOD STEEL CORP. 
26500 W. 8 MILE RD. 

SOUTHFIELD. MICH.
CALL 313-353-4780

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Goen Mon., 9-8; Tue»., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

PERSONAL MAID
For invalid woman in Eastern 
Suburbs. Mušt be free & able to 
travel. Experience necessary. Re- 
ference required, fringe benefits 
provided. Call (216) 531-8900
(Cleveland, Ohio) for appoint- 
ment. <42-481

DIE CASTING OPERATORS 
DIE REPAIRMEN 
DIE SETUP MAN 

PUNCH PRESS OPERATORS 
INSPECTORS

DRILL PRESS OPERATORS 
For Ist & 2nd Shift 

Excellent fringe benefits, high hourly 
rate, plūs incentive.

APPLY 9210 LOREN AVĖ., Southeast 
(Off East 93rd St.)

TOOL DIE ENGINEERING 
(39-46)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
KAKTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Iš vykstančios Lietuvių Tautiniuose Namuose Chicagoje dail. 
Jadvygos Paukštienės parodos “Eglė žalčių karalienė". Akvarelė.

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

ALL ROND MACHINISTS 
MOLD MAKERS 
TOOL MAKERS
IST «< 2ND SHIFT

Mušt have job shop experience and be able to sėt up vvork from Blue 
Prints and Close Tolerance. Steady work for qualified men and over
time. All - fringe benefits.

APPLY CALL OR WR1TE

TDM CORPORATION
P. O. Box 277, Fletcher, North Carolina 

704-684-9818
(41-50)

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 

PIPEFITTERS 
TOOL MAKERS

(JIG AND FIXTURE)
MINIMUM OF 2 YEARS EXI’ERIENCE

SPRAY GUN REPAIRMEN 
WELDING EQUIPMENT REPAIRMEN 

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
965 CLAIRPOINTE 

DETROIT, MICHIGAN 

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT
A CHRYSLER
W CORPORATION

An Egual Opportunity Employer

MACHINE OPERATORS
MILLING MACHINE
SURFACE GRINDER 

BLANCHARD GRINDER 
ENGINE LATHE

Ist & 2nd SHIFT
FULL OR PART TIME. EXPERIENCE PREFERRED BŪT WILL TRAIN. 

EXCELLENT WAGES AND BENEFITS.

CALL OR APPLY TO:

FUTURMILL DIV. OF KYSOR IND. CORP.
11929 Abbey Rd. North Royalton, Ohio

216-237-9460 ,42.44

A-1 SĖT UP MAN
On Gridley Automatic Screw Machines.

Qualified Man Can Earn
$20,000

Sent us a Resume Today.

HOYT MACHINE CO. 
1925 Massachusetts Avė.

Indianapolis, Indiana 46218
(40-46)

PATTERN MAKER-METAL
We are a large manufacturer located in Brantford, Ontario, 
who are pressently looking for Metai Pattern Makčrs. The 
successful applicants should have knowledge of foundry 
practice and should possess journeymen’s papers or equiva- 
lent in this trade.
This position would be of interest to individuals who feel 
that they can work to their fullest potential with a minimum 
of supervision with all the modern pattern shop facilities. 
Candidates who wish to live with their families in a moder- 
ate-sized, būt progressive community with all the advan- 
tages of a large metropolitan area would enjoy the com
munity in which we are located. The starting wage will be 
$4.36 per hour and of October Ist, 1973 will be $4.61 per 
hour.

Apply in confidence to the Personnel Supervisor, 

CRANE CANADA LIMITED ’ 
P. O. Box 1355, Brantford, Ontario, Canada
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ŠVIESA IR TIESA TELYDI
ALG. DOMEIKA

Skaitome Švietimo Gairių nr. 
8. Dukart metuose išeinąs žurna
las parodo bent dalį rūpesčių, 
kuriais pulsuoja mūsų švieti
mas, svetur veikiančios lit, mo
kyklos. Gausu rimtų, dalykiškai 
paruoštų straipsnių. Pvz. apie 
ritminius judesius — jie rodo 
kelią į tautinį ugdymą: “Kiek
vienas vaikas privalo išmokti 
žaisti ir dainuoti jų amžiaus šo- 
kius, dainas. Kartų kartomis vai
kai šoko ir žaidė dainuodami..." 
— rašo Jadvyga Matulaitienė. 
Taip prie judesio, kuris vaikui 
natūralus jo augime, prisideri
na lietuviška dainelė, lengvai iš
mokstama ir pamėgstama. Be 
didelio vargo išmokoma savos 
kalbos, sklandaus žodžio tari
mo, net pamėgimo tautosakos 
gabalėliams. Nuo vaikiškų dai
nų nuosekliai einama prie rim
tesnių dalykų.

B. Krokys gvaldo mintį jauni
mui: kodėl verta lankyti lit. mo
kyklą? Ji teikia vertybių asme
niui ir praktinės naudos gyveni
me. Dvikalbis žmogus — turtin
gesnė asmenybė už čiabuvius 
vienaka Ibius. Ir praktinė nau
da: su giminėm susikalbi ir su
sirašai, jauti gyvesnį ryšį su tė
vyne (gal ketini ten kada lan
kytis?); šioj šaly mokslą einant 
profesoriai ir draugai gėrisi ta
vim dvikalbiu; liet, draugijos, 
spauda, draugai, suėjimai — ne 
maža įdomybių patiri, džiaugs
mo išgyveni. Gal gyvenime bus 
proga kada savo kalbą panaudo
ti: kariuomenė, prekyba, kelio
nės. Duodama ir tikrų faktų pa
vyzdžių, kur liet, kalbos mokė
jimas buvo jaunuoliui didžiai pra
vartus, teikė garbės, pagyrimų, 
net apčiuopiamo pelno.

Įdomus ilgokas aprašas apie 
JAV LB šviet. tarybos suvažia
vimo darbus.

D. Petrutytė reikalavo paakin - 
ti visuomenę bent kiek daugiau 
suprasti priešmokyklinio auklė
jimo svarbą lietuvybei. Savos 
kalbos iš mažens įsisavinimu for
muojasi vaiko protas, būdas, 
jausmai, asmenybė. Vėliau to 
nuostolio neatitaisysi: "Vaikai 
ne nutausta, o neįauga į lietuviš 
ką kultūrą", tad privalu juos nuo 
kūdikio dienų įauginti. Šeima yra 
svarbiausias veiksnys tautinio iš
laikymo srityje, o mokykla, drau 
gijos, bažnyčia — tik pagalbinės 
įstaigos. D.P. siūlo steigti tė
vams vaikų aukėjimo kursus, 
židinėlius namuose ir kt. LB tu
rėtų paskelbti šeimos pirmeny
bę ir jai telkti didįjį dėmesį, 
nes kitaip -- daugelis liet, insti
tucijų nustos reikšmės, turės už
sidaryti. Taip D.P. nurodo pačią 
skaudžiąją spragą, deja, ligi šiol 
nieko nepadaryta jai užlopyti (ir 
nė šis švietimo vadovų suėji
mas jokios tėvams pagalbos nenu
matė). Steigti tėvams kursus — 
nerealu, neįvykdoma, Bet duoti 
periodinį žodį spaudoje būtų ne
brangu ir veiksminga. Šviet, Gai
rės yra mokytojų žurnalas, o 
paantraštė "ir šeimai" tik tuš
čias reveransas. V. Čižiūnas be 
reikalo nori žurnalą pritaikyti ir 
tėvams. Tai dalyko nesuprati
mas, nepraktiška, net žalinga: 
nebūtų nei tiems nei aniems. 
Tėvai laukia ne žurnalo ar gi
lių pedagogo profesijos įsiskaity- 
mų, o trumpų kasdieniškų, fak
tiškų žinių, praktikos ginčų, tar
pusavio pa s imokymų, šiandienos 
pavyzdžių. Ir negundykime, kad 
tėvai dar apmokėtų ir šį žurna
lą, kuris jų problemų negali ap
imti. Jiems jau įdomiau būtų 
užsisakyti vaikams leidžiamas 
knygeles ir drauge su savo at
žalynu skaityti, štai kur būtų 
tikra nauda. Bet mes linkstame 
į padangių teorijas, kai laikas 
leistis žemėn ir stvertis tikro 
darbo.
Tėvams steigti atskirą žur

nalą būtų sunki prabanga, o ir 
nereikalinga: geriau (vesti po
rą skilčių bet kur laikraštyje. 
Juk Drauge Tėvynės Žvaigždu
tė savo vaidmenį atlieka ir ne 
daug ką apsunkina. Kodėl kitame 
spaudinyje neįsteigti ko pana
šaus tėvams? (gal ir Dirva už
leistų kampelį vietos?). Kvies
tinas redaktorius iš patyrusių 
pedagogų ir -- nedelsiant užkiš - 

ti spragą. Ko dar abejoti? D. 
P-tė pabrėžė, kad šeima tai 
pirmasis veiksnys lietuvybės kū
rime ir išlaikyme, o dėl šio ap
sileidimo "daugelis liet, institu
cijų nustos savo reikšmės"...

Apie knygas jaunimui pranešė 
J. Vaišnys, jaunimo skaitiniams 
ruošti komisijos pirmininkas. 
Jis pripažino savo darbo visiš
ką fiasco: "Beveik visai neturi
me tinkamų vaikams ir jauni
mui skaitinių" Ir ėmė kalbėti 
apie palankesnes sąlygas vai
kams okup. Lietuvoje: aplinka 
lietuviška, tėvai daugiau bend
rauja su vaikais, išleista keli 
šimtai labai gražiai iliustruotų 
knygelių... Kasmet jų išeina apie 
30-40, kurių tik apie 10 yra su 
komunistų propaganda, o kitos 
geros, (domios, patrauklios. O 
išeivijoj jaunimo skaitinių padė
tis skurdi, sąraše yra "(trauktos 
36 knygelės vaikams ir 41 pa
augliams". Be to, mūsų knygelių 
nedaug yra tokių, kurias vaikai 
ir paaugliai mielai skaitytų, nes 
dauguma — neįdomios, nepritai
kytos, parašytos sunkiu stilium 
ir sunkiai suprantama kalba. 
Ateičiai J.V, pateikė trejopą pa 
siūlymą: a, skelbti konkursus 
(antri metai konkursas davė po 
gerą knygą paaugliams), b. už
sakyti pas jaunesniuosius rašy
tojus, c. perspausdinti Lietu
voje išleistų knygų arba tie
siog parsisiųsdinti didesnius 
kiekius (bet, girdi, kai kas prie
šinasi kultūriniam bendravimui 
su okupantu). Esą būtina kasmet 
išleisti bent po 5 knygeles vai
kams ir 2-3 paaugliams -- išei 
tų 12-13 tūkst. dolerių. Todėl J. 
V. išprašė LB Sv. tarybos pa
skelbti vajų — surinkti 50,000 
dol. Taigi, vėl iš visuomenės 
kaulyti pinigų. Pasvarstytinas 
šis reikalas išsamiau: ar būti
nas ir ar bus sėkmingas?

Toliau ir pats J. Vaišnys aiš
kino, kad jei čia vaikams knygas 
leisti sunku, tai jas išplatinti 
dar sunkiau. Net geros knygelės 
(ačiū Dievui, galop jis randa ir 
gerų) guli neišpirktos sandėliuo
se. Ir jis pasiūlo "realiausią ir 
naudingiausią" būdą -- šviet. 
tarybos išleistas ir rekomen
duojamas knygeles (vesti pri
valomu skaitiniu mokyklose! De
ja, tai visiška nenuovoka. Vie
na, privalomos knygos (kaip va
dovėliai) vaikų meilės tikrai ne
įgyja — tuo būdu knygos neišpo
puliarinsi, prie knygos vaiko 
nepritrauksi, gal tik atgrasinsi. 
Bet dar blogesnis antras daly
kas, kad šiuo būduj. Vaišnys siū
lo sužlugdyti bet kokį jaunimo 
skaitinių laisvą leidimą. Jeigu 
tik Sv. tarybos leidiniai bus pri
valomi mokyklose ir rekomen
duojami skaityti, tai aišku -- ki
tų leidėjų knygos bus paliktos 
už durų ir savaime paniekin
tos, "nerekomenduojamos" skai 
tyti nei pirkti. Joks leidėjas to
kio šv. tarybos monopolio, vi
suomenės lėšom paremto, neat
laikys ir liausis iš viso jauni
mui knygas beleisti. O tuomet 
tikrai atsiras dar didesnis skai
tinių trūkumas. Ir J.V. galės pra
vesti savo tikslą: pargabendinti 
Maskvos rekomendacijom pa
remtų spaudinių mūsų vaikams 
auklėti...
Taip matome, kad J. Vaišnio 

užmojis su 50,000 dol. vajum ir 
rekomendacijom mūsų jaunimo 
knygai tik pakenktų. Ar nėra iš
eities? Kol komisijos pirminin
kas svajoja apie okupanto knygų 
grožį ir įdomumą bei pigumą, tol 
iš šios pelkės nebus išbrista. 
Bet iš anapus knygose tikėtis tau
tinio ir religinio dvasios maisto 
savo jaunimui --toksneišmanė
liškas, gal ir suktas ar kvislin
giškas galvojimas, kad gėda klau
sytis. Tokiu jaunimo skaitinių 
tvarkytojo pasiūlymu mes imtu
me patogiai ir pigiai slinkti į 
okupanto glėbį, pirmiausia į jo 
rankas (ir ideologines užma
čias) atiduodami savo atžalyną... 
Pagal J.V. mums jau kitos išei
ties nebeliko. Argi taip?

Net ir tas vajus, ar patrauk
tų vaikus daugiau knygų skaity
ti? Vargu. Lengva visuomenės 
lėšom bet ką planuoti, bet "val
dišku būdu" ir daugiau knyge- 

lų išleidus — jos tik sandėliuo 
se tebegulės, anot J.V., ir dul
kes rinks, nes nei didesnis pi
nigas nei kupinesni sandėliai 
dar vaiko nesudomins. Iš atbulo 
galo stumiant šis vežimas neju
da iš vietos. J.V. pripažino, kad 
išplatinti knygeles dar sunkiau 
nei jas išleisti, tad nuo čia rei
kia ir pradėti, o ne dar daugiau 
leisti, bet nieko nekalbėti apie iš 
platinimą. Kodėl vaikščioti aplin 
kui, o nejudinti tikrosios bėdos? 
Būtent, vaikams skaitinių leidi
mą reikia gretinti su skaitytojų 
suradimu! Tiktaippa judėtume iš 
užburto rato. Oskaitytojųdome
sys gali pagausinti ir knygų ti
ražus, ir patobulinti jų patrauklu 
mą. Būtina ugdyti ryšį tarp kny
gos ir pirkėjo. Betgi tuo atveju 
jau reikėtų rimtai padirbėti (da
bar net negirdime, kas ta skai
tinių komisija, ką ir kada ji dir
ba, nes atrodo, vienas pirminin 
kas viską tvarko, o toks šimta
darbis, neturi laiko, todėl nori 
lengvai nuo pareigos atsimesti 
— su gatavom ir pigiom knyge
lėm iš komunistinių šaltinių)! 
Pavyzdžiui, kodėl nesuplanuoti 

tikrai naudingo vajaus —suras
ti nors 1000 pirkėjų vaikų ir jau
nimo knygelėms? Per LB apylin
kių švietimo vadovus, per tėvų 
komitetus, jaunimo įvairias or
ganizacijas, moterų ir kt. klu
bus, mokyklų vedėjus — argi 
neatsirastų bent minimalus nuo
latinių knygos ėmėjų skaičius? 
Tuomet atpultų nauji stambių lė
šų elgetavimai ir migloti užmo
jai, netikrų vilčių planai, netgi 
laisvo knygų vaikams leidimo 
žlugdymas. Amerikiečiai turi 
daugybę panašių klubų — knygos 
prenumeratorių, prie jų priklau
so milijonai skaitytojų ir džiau
giasi gaudami savo skoniui tinka
mas knygas pigiau, nesbetarpi- 
ninko, be ieškojimo, kai jos tam 
tikrais protarpiais pačios ateina 
į namus.

Su skaitiniais jaunimui jautaip 
mūsų nusigyventa (o tai nėra 
koks antraeilis, mažareikšmis 
reikalėlis), kad būtina skubi ir 
griežta reforma ligšiolinėje tvar
koje. Pagaliau reikia mums vi
siems prabusti ir sustabdyti jau
nimo knygų sabotavimą, kuris 
trunka ilgoką eilę metų, beveik 
pagal planą, vis dairantis į ša
lis ir ieškant neuždirbto pelno. 
Sušauktinas tėvų, pedagogų, jau - 
nimo organizacijų atstovų, lei
dėjų sąskrydis ir nuodugniai iš 
svarstytina dabartinė būklė. Ir 
pastatytinas ne vienas abejotino 
išmanymo asmuo, bet nuošir
džiai darbinga komisija. Ilgiau 
šitaip gaišuoti negalima. Štai, 
JAV LB šviet. tarybos pirminin 
kas J. Kavaliūnas tame pat su
važiavime pareiškė, kad mūsų 
lietuvybės darbuose jau labai 
daug padaryta: veikia lituan. mo 
kyklų gausus tinklas visame kraš 
te, išleista 36 tomų enciklopedi
ja, statomos operos, vyksta di
dingos dainų ir šokių šventės, 
jaunimo kongresai, surenkami 
šimtai tūkstančių dolerių, bet... 
"beveik nieko bendru mastu ne
padarėme, kad mūsų mažieji tu
rėtų ką namie skaityti lietuviš
kai ir taip nejučiom suaugtų su 
lietuviška knyga, viena ryškiau
sių tautinės kultūros apraiškų". 
Tikrai baisus apsileidimas. Ir 
po šių švietimo vadovo žodžių 
dar mūsų jaunimo skaitinių tvar
kytojo sąžinė leidžia jam ramiai 
sėdėti soste tebetrukdant toliau?

švietimo Gairių žurnalo gale 
yra įdėtas ilgas sąrašas -- Re
komenduojamos knygos jauni
mui": jaunesniųjų grupei 36 ir 
vyresniųjų 41 knyga, o okupuoto. 
je Lietuvoje išleistų abiejų gru 
pių iš viso 32 knygos. Taigi, 
visuomenės lėšom leidžiamas 
žurnalas jau reklamuoja okupan
to išleistas knygas (tuo tarpu 
daugelio čia laisvėje išleistų lie
tuviškų knygelių vaikams ir jau 
nimui šiuose žurnalo sąrašuo
se visai nėra įtraukta, nere
komenduojama skaityti). Keisto
ka, kad po tais sąrašais niekas 
nepasirašo — nei kas parinko 
tas knygas, nei kas atmetė ki
tas. Manytina, gal būt, tie są
rašai daryti ne kieno kito, kaip 
tos jaunimo skaitinių komisijos

Iš dail. Jadvygos Paukštienės parodos LietuviųTautiniuoseNamuoseCbicagoje "Kaimo improvizaci
ja". Akvarelė.

NUSVYTUSI DULKE - GYVENIMO SAULĖLYDY
I . .

Į artimesnępažintįsu
ėjome su a.a. Kan. Myko
lu Vaitkum, kai jis 1951 
m. atvyko įRhode Island, 
trumpa laiką buvo vienoj 
parapijoj vikaru, o pas
kui 22 metus seselių pa- 
sijoniečių kapelionu, ku
rios vadovavo moterų re
kolekcijų namams Peace 
Dale, R.I., tai valandake- 
lio iš Providence.

Kaip Lietuvoj buvęs 
socialus ir populiarus, 
jo terminu tariant turė
jęs daug "bičiulių", taip 
ir čia kaikada jį apimda
vo nerimastis tame už
kampy "Ramybės Slėny" 
ir todėl dažnokai vykda- 
vau jo aplankyti arba jis 
atvykdavo čia išsikalbė
ti, pabendrauti ir tais ap 
silankymais likdavo la
bai patenkintas.

Nors jis prirašė tomus 
savo atsiminimų, bet tu
rėjo ko pasakoti ir apart

su pirmininku J. Vaišniu prieky
je, bet kodėl vengtų prie savo 
darbo prisipažinti? Atsakomy
bė tuo būdu yra primesta redak
toriui, o ir Lietuvių Fondui, iš 
kurio semiamos lėšos leidiniui 
spausdinti.

Paskiausiai žurnale galop ski
riama 16 eilučių vaikų laikraš
tėliui Eglutei.

• švietimo Gairės. Lietu, 
viškojo ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Nr. 8 
(12). Leidžia JAV LB švie
timo Taryba. Redaktorius 
Petras. Maldeikis. žurnalo 
mecenatas Lietuvių Fondas. 
Kaina 1.50 dol.

NAUJOS KNYGOS
• Jurgis Jankus. UŽ

KANDIS. Pasakojimų rin
kinys. 220 psl. Viršelis ir 
aplankas Rimo Lania'usko. 
Išleido Ateities Literatūros 
Fondas. Galima užsisakyti 
Ateities leidykloje: 174189 
Goldtvin Dr., Southfiekl, 
Mich. 48075.

• Naujoji Viltis, politi
kos ir kultūros žurnalas, 
leidžiamas LST Korp! Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lie. 
tuvių Tautinės Sąjungos, 
Nr. 5 (1973) jau išėjo iš 
spaudos ir siuntinėjamas 
prenumeratoriams. Nume
rio kaina 3 dol.

Administracijos adresas: 
7150 So. Spaulding Avė., 
Chicago, III. 60629.

KUN ’ V. MARTINKUS

to, nes jam buvo žinoma 
tokių faktų, kuriuos spau 
doj bdtų neparanku skelb
ti.

Betgi prieš keletą mė
nesių, jau jį globojusios 
seselės pastebėjo, kad 
jis keičiasi, užsimiršta, 
jei joms kur tekdavo iš
vykti, tai specialiai ma
nęs ats iklaususios, atvež
davo jį pas mane paglo
boti.

Spalio mėnesį jam bū
tų sukakę 90 metų, jau 
planavau, kaip tą jo su
kaktį atžymėti, bet Die
vulio buvo kitokia valia 
ir šiam gražiam gegužy 
sekmadienio rytą, 20-tą 
dieną, pirmiesiems sau
lės spinduliams nušvie
tus padangę, jam nušvito 
... amžinybės horizontai.

Tai nebuvo mums čia 
visai netikėta, nes lygiai 
prieš 2 savaites,sekma
dienio vakarą 6 vai. buvo 
paralyžuota jo dešinė pu
sė. Išgabentas artimiau
sion South County ligoni
nėn, galėjo pajudinti tik 
kairę ranką, bandė kal
bėti, bet sakinių nebega
lėjo sumegsti, nors są
monę turėjo ir iš veido 
neatrodė sumenkęs.

Velionis džiaugėsi ir, 
ko ne didžiavosi, savo il
gu amžiumi, nors nie
kad sveikatoj nesijautė 
galiūnu.

Jį ligoj dažnai lankiau, 
arba apie jo sveikatos 
būklę telefonu teiravaus 
daktaro ir ligoninės per 
sonalo ir, keletą dienų 
prieš mirtį, liga buvo 
lyg stabilizavusis, ir 
man buvo pasakyta su
rasti senelių namus ir jį 
teksią iš ligoninės iš
rašyti. Buvau suradęs, 
bet šeštadienio vakarą 
jo sveikata pablogėjo, ne 
teko sąmonės, man tai 
pranešė, todėl, sekmadie
nio rytą kelioliką minu
čių po 6-tos vai. paskam
binau ligoninėn ir suži
nojau, jog turiu jau kal
bėti Amžinąjį atilsį, nes 
mirė lygiai 6-tą valan
dą.

Kadangi šioj vyskupi
joj tėra viena lietuvių pa 
rapija, o jo gyvenamoji 
vieta mažai žinomam už
kampy, tad buvo aišku, 
jog turiu organizuoti lai

dotuves iš šios Šv. Ka
zimiero bažnyčios Pro
vidence. Buvo problema 
kur jį laidoti: vyskupijos 
seminarijos sode ar kur 
kitur. Velionis niekad 
man nebuvo to pareiškęs, 
todėl, pasitaręs su lietu
viais kunigais ir kaiku- 
riais jo gerbėjais visuo
menininkais, kreipiausi į 
Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seseris, kurios 
sutiko, kad jo kūnas bū
tų priglaustas jų kapinė
se.

Velionis buvo pašarvo. 
tas prieš bažnyčią esan
čiam Russell Boyle lai
dotuvių name. Pirmadie 
nio vakare atvyko nema
ža delegacija iš Bostono 
ir kitur ir įvykojautrus 
atsisveikinimas. A. Gus
taitis rašytojų vardu, p. 
Skudžinskas Lietuvių 
Bendruomenės Apygar
dos vardu, prel. V. Bal
čiūnas "Krikščionis gy
venime" leidėjų vardu, 
aš Providence parapijos 
ir organizacijų vardu, o 
St. Santvaras bičiulių 
vardu atsisveikino spe
cialiai sukurtu eilėraš
čiu jį padeklamuodamas.

Velionies kūnas antra
dienio popietėj buvo per
neštas bažnyčion, o vaka
re vysk. V. Brizgys, da
lyvaujant gausiam lietu
vių būriui su prel. J. Bal' 
kūnu ir kitais kunigais 
atlaikė šv. Mišias,pasa
kė pamoks ą.

.Trečiadienio rytą, at
vykus keliasdešimčiai 
lietuvių kunigų ir vieti
nių, bei vyskupui su vi
sais kanceliarijos prela
tais, buvo atlaikytos šv. 
iVIišios, kuriose skaity
mai buvo lietuviški, lie
tuviškai pamokslą pasa
kė vysk. V. Brizgys, o 
angliškai velionies eu- 
logiją davė kun. dr. V. 
Cukuras. Pabaigoje vie 
tinis vyskupas tarė ve
lionies reikšmingą įver
tinimo žodį. Po apeigų 
galingai nuskambėjo Lie
tuvos Himnas, o išlydint 
— giesmė "Marija, Ma
rija".

Velionį palydėjo kelio
lika mašinų, prie kapo 
dar rašytojų vardu tarė 
žodį Tėvas L. Andriekus, 
o ateitininkų vardu kun.

(Nukelta į 6 psl.)
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NUŠVITUSI
DULKĖ...

(Atkelta iš 5 psl.) 
prof. St. Yla. Užbėrus že ■ 
mės grumstelį, nuskam
bėjo "Viešpaties Ange
las", o giesmės aidąpaga 
vo netolima giria ir nu
nešė tolyn, tolyn!...

Pažymėtina, jog pasi- 
jonistės seserys jautriai 
pergyveno a.a. kan. M. 
Vaitkaus mirtį, dalyvavo 
gausiai pamaldose, o taip 
ir kitos lietuvių seselės. 
Viskas galutinai užbaig
ta vaišingame putnamie - 
čių seselių priėmime. — 
Velionis testamento ne
paliko, bet jo palikimu 
rūpinuos, nežus. Viską 
pargabensiu pas save, 
kol Kunigų Vienybė ar 
kas kitas nuspręs, kur jo 
palikimas turės rasti sa
vo vietą.

Po viena vėliava, turtingas ir įvairus etninių kultūrų įnašas sukūrė Clevelande savo namus. 
Taigi ateikite, atsiveskite savo draugus ir tegu tai būna smagi maisto ragavimo puota. Virš 26 
stalų bus apkrauti viliojančiais tautiniais valgiais ir gražiai pagamintomis prekėmis.
Atsipalaiduokite prie kavos staliuko ir džiaukitės įvairių tautų skoniu, garsu ir vaizdais 
WXEN bus ten pat su tiesioginiais radijo pranešimais ir pasikalbėjimais.
Ateikite. Dalyvaukite tautų puotoje. Šimtmečių senumo kultūros išdidumo. Viskas tai bus surinkta 
smaguriavimo ir pasižiūrėjimo malonumui, sekančią savaitę The May Co., septintame aukšte, mieste.
Vengrija, Italija, Vokietija, Bengalija, Anglija, Afro-amerikiečiai, Baltgulija, Lenkija, Meksika, 
Ukraina, Albanija, Čekoslovakija, Serbija, Lietuva, Olandija, Pakistanas, Jugoslavija, Graikija, 
Rusija, Gvatemala, Japonija, Slovakija, Kinija, Škotija, Italija ir Kolumbija.

WANTF.D AT ONCE 
JOURNEYMEN STATUS 

BENCH HANDS 
(MACHINE BUILDERS) 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS 

AFTERNOON SHIFT
Steady job. top wages. full benefit 

JERED INDUSTRIES 
1300 S. COOLIDGE 
(Near 15 Mle Rd.) 

BIRMINGHAM, MICH.
313-647-1200

An Equal Opportunity Employer 
(38-46)

Po viena vėliava m
Džiaukitės 
virėjo kelione 
po pasaulį 
The May Co. 
mieste

may co

birželio 11

METAL SPINNER
For lamp parts. Experience preferred 

būt will teach. Hourly rate. Apply 

ACME LIGHTING PRODUCTS 
1667 E. 40 ST.

CLEVELAND, OHIO
(41-47)

PAINT SPRAYER
For lamp parts and lighting fixture. 
Experience only. Steady hourly rate.

Apply

ACME LIGHTING PRODUCTS
1667 E. 40 ST. 

CLEVELAND. OHIO
(41-47)

CLERK TYPIST
PUBLIC WHSE. CO.

PLEASANT 
WORKING COND. 

FOR MATURE 
RESPONSIBLE 

PERSON
Call 301-539-8560

WEEKDAYS 
(41-46)

<1

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

MILLWRIGHTS
First class for industrial mantenancc. 
familiar 4 with punch presses and 
hydraulic.

Tool and Diemakers
CLASS A

Experienced in plastic injection molds 
and progressive dies. Excellent op
portunity, good benefits* and job 
satisfaction. Apply

PREMIER
ELECTRIC CO.
1734 1VANHOE RD.

EAST CLEVELAND, OHIO
(39-451

4

DRIVER/SALESMAN
To provide and deliver LehighVal- 
Jey Dairy products to home accounls. 
Excellent opportunity to earn $200 
pluk per week and enjoy companv 
paid benefits including

Medical/Surgical (family) 
Prescription drugs (family)

> Vision Care (family)
Pension

Life Insurance $7,000 
Accident /Sickness 

Vacation 8c paid hohdays 
For an immediate appointment call 

LEHIGH VALLEY DAIRY 
Edgemont. Pa. 2 15-356-1755 

(42-45)

STRUCTURAL STEEL 
LAYOUT MEN 

FITTERS 
OVERTIME. INSURANCE 

LONG PROGRAM 

APPLY AT 

Congress Steel Products 
18100 Rinito, Melvindale, Mich. 

An Equal Opportunity Employer 
(42-48)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or 
IST CLASS SKILLED 

RADIAL DR1LL 
BORING MILL 

E.D.M. OPERATORS 
MOLD MAKERS 

ust be able to sėt up work Irom 
’lue prints and close tolcrance. 

For 2nd Shift.
conditioned shop. tonu program 

ALE MOLD & ENGRAVING CO. 
24501 HaTItvood Court 

Farmington. Mich. 48024
313 477-0300

(42-48’

'”ANTLD ZNPERIF.NCF.D 

GEaSRAL foundry help 
Shift incentive and bonus. New plant. 
Paid hospitalization & pension plan.

ARR0W ALUMINUM 
CASTING CO 

33659 WALKER RD. 
AVON LAKE. OHIO 44012 

216-871-6767 
An Equal Opportunity Employer 

(38-44)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

1972 rugpiūčio 6 buvo pašventinti Clevelando lietuvių naujųjų 
namų pamatai. Po vienerių metų kantraus darbo, dosnių savo kolo
nijos lietuvių remiami, baigiame statybos darbus. Deja, dėl labai 
svarbių priežasčių naujųjų namų atidarymo iškilmės keliamos j 1973 
rugpiūčio 19.

• Algio Rukšėno knygos 
apie Simą Kudirką ”Day of 
Shame”, kurią išleido lei
dykla McKay, Clevelando 
lietuvių visuomenei prista
tymas įvyks birželio 10 d., 
sekmadienį, 4 v. p. p. Euro
pa Travel Service salėje, 
911 E. 185 St. Dr. V. Stan
kus pristatys autorių, o 
rašyt. A. Garlauskas kalbės 
apie jo knygą. Po to tars 
žodį ir pats autorius. Bus 
rodomos skaidrės, iliustruo
jant šį tragišką įvykį. Pri
statymą rengia Korp! Neo- 
Lithuania Clevelando sky
rius. Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Apsilankęs galės nusL 
pirkti knygą papiginta lei
dyklos kaina ir gauti auto
riaus autografą.

• Cuyahoga Community 
College pradeda birželio 25 
d. vasaros kursą visose tri
jose kolegijose. Dėl plates
nių informacijų skambinti 
464-3535, 241-5365 ar 845-

8!r

D
i
S
E

D
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NAMŲ ATIDARYMO PROGRAMA

Penktadienį, 1973 rugpiūčio 17 
KLUBO ATIDARYMAS

KLUBO TRANSLIUOJAMA TĖVYNĖS GARSŲ RADIJO PROGRAMA

Šeštadienį, 1973 rugpiūčio 18
STATYBOS RĖMĖJŲ BALIUS

NAUJŲJŲ NAMŲ SALĖJE

ir

Sekmadieni, 1973 rugpiūčio 19
NAUJŲJŲ NAMŲ ATIDARYMO AKTAS

C PAŠVENTINIMAS, DEDIKACIJA 
STATYBOS RĖMĖJŲ PAGERBIMAS

Naujieji namai bus visų lietuvių pastogė, kurioje teiksis vyresnės
jaunos kartos judrus lietuviškas gyvenimas. Namai liudys mūsų socialinį pa
jėgumą, bendruomeninę taiKą ir tautinę vienybę. Kviečiame visus Ohio valstijos 
lietuvius dalyvauti šiose trijų dienų iškilmėse ir padėti savo ištekliais šiuos 
namus gražiai įrengti.
TELEF. (216) 531-2131
877 EAST 185 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119

LITHUANIAN VILLAGE INC. 
DIREKCIJA

11

i
y

4000.
• May krautuvėje mieste 

nuo birželio 11 iki 16 d. 
rengiamame penktame tau
tų festivalyje ”Po viena vė
liava” dalyvaus 32 tautybės 
su savo tautiniais valgiais 
ir įvairiais meno išdirbi
niais.

Lietuvius atstovaus aka
deminis skautų sąjūdis (Dr. 
Giedrė Matienė, tel. 524- 
3242).

MŪSŲ PADĖKA 
MIELIEMS 
CLEVELANDIEČIAMS

Clevelando šv. Kazimiero lit. mokykloje mokslo metų užbaigimo iškilmės. Baigusiųjų mokyklą var
du dėkoja J. Ignatavičiūtė, Prie stalo sėdi iš kairės: Karalius, Malskis, Jonaitienė, Žiedonis, Auguly
tė, Kazlauskienė, Kižys, Muliolienė ir mokyklą baigę I. šamatauskaitė, R. Strimaitis ir V, Gudėnas. 

J. Garlos nuotrauka

MOKSLO METU UŽBAIGIMAS

Laimingai atsidūrę 
prie ošiančio Atlanto, nei 
vienai akimirkai negali
me užmiršti tų dviejų 
brangių gyvenimo dešimt
mečių, kuriuos praleido
me Clevelande ir įsigijo
me tokį gausų būrįnuo- 
širdžių draugų, prietelių 
ir pažįstamų. Visi gau
sūs šių metų išgyvenimai 
iki amžiaus galo lydės 
mus pačiais maloniau
siais ir džiaugsmingiau
siais prisiminimais.

Tačiau ypatingai gilų 
ir širdyse neišdildomą 
įspūdį mums paliko taip 
jaukiai, puikiai ir įspū
dingai surengtas mūsų iš' 
leistuvių pobūvis, kurio 
metu išgirdome tiek daug 
gražių žodžių ir patyrė
me tiek daug širdies ir 
draugiško jausmo.

Tad širdingai dėkojo
me šio pobūvio iniciato
riams : J. Augustinavi- 
čiui, V. Januškiui ir Pr. 
Razgaičiui, visiems kal

bėtojams ir šio pobūvio 
gausiam dalyvių skai
čiui, kurie nepagailėjo 
laiko šią mums taip bran
gią popietępraleisti drau
ge su mumis.

Iš Clevelando išsive
žėme brangiausius pri
siminimus ir jais dar il
gus metus gaivinsime sa
vo širdis ir raminsime 
ilgesį.

Laukiame visų pasiro
dant puikioje Juno vasar
vietėje.
Juoze ir Jonas Daugėlai 
2059 No. Suzanne Circle 
Juno, Florida, 33408 
tel.: (305) 842-8995

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Kaunas ir S. Kaunas. IV sk. 
D. Balčiūnaitė, V. Kijauskaitė 
ir R. Vyšnionytė. X sk. D. Stri- 
maitytė, R. Belzinskas ir A, 
Mackevičius. XII sk. — J. Ig- 
natavičiūtė ir I. šamatauskai
tė.

Svarbioji pabaigtuvių akto da
lis buvo aukšesniąją 12 m. mo
kyklą baigusiems atestatų įteiki
mas. Šių metų laida nedidelė, bet 
pasiektais rezultatais ir litu
anistiniu išsilavinimu labai stip
ri. Mokyklą baigė: V. Gudėnas, J. 
Ignatavičiūtė, R. Strimaitis ir I. 
šamatauskaitė. Jų darbas buvo 
sunkus, pareikalavęs daug ryžto 
ir ištvermės. Dovanas --parink
tas knygas jiems padovanojo LB 
Ohio apygardos pirm. K. Žiedo
nis, kurs savo trumpoj kalboj ra
gino abiturientus stoti (pedagogi
nius kursus ir ruoštis svarbiai 
ir garbingai lituanistinių mokyk
lų mokytojo misijai. Su abiturien
tais atsisveikino jų auklėtoja ir 
liet, kalbos ir literatūros moky
toja V. Augulytė. Abiturientųvar 
du turiningai atsisveikino su mo - 
kykla J. Ignatavičiūtė.

Po iškilmingosios akto dalies 
buvo mokinių išmoktų mokykloje 
"menų" pademonstravimas. 
Vaizdelis "Yra Šalis” originali 
2 dimensijų kompozicija parašy
ta mkt. V. Augulytės būtų gana 
gražus derinys pasireikšti cho
rui, šokėjams ir šiaip jaunimo 
grupės linksmybėms. Deja, šį 
kartą jaunimo pasirodymai bu
vo kiek silpniau organizuoti. Vai 
dintojai R. Belzinskas, L. Jo- 
hansonas ir A. Miškinis savo 
roles atliko gerai. Mergaitės — 
D. Strimaitytė ir R. Vyšniony
tė galėjo būti gyvesnės ir balsin- 
gesnės. Jaunimo šokis "Lenciū
gėlis" paruoštas H. Johansono 
atliktas labai gerai.

Antrojo daly debiutavo mokyk
los kanklių orkestras (9 mergai
tės ir 3 berniukai) mokytojos O, 
Mikulskienės ir jos pavaduoto
jos mokinės D. Januškytės va
dovaujamas. Jie gražiai ir rū
pestingai paskambino 7 kūrinė
lius, daugumoje muz. A. Mikuls
kio kompozicijas.

Trečiojoj daly jauniausio ji ga
na gausi mkt. J. Vyšnionio išmo
kyta grupė pašoko suktinį ir kal
velį. Šokiams grojo mokinys R. 
Strimaitis. Jo muzika labai ge
ra. Ritmas išlaikytas, akordai 
skambūs.

Programa užtruko virš 2 va
landų (gal kiek per ilga?) bet pa
ties dangaus lėmimu (pylė ato- 
grąžinis lietus ir siautė baisi 
audra) pabaigtuvių svečiai kant
riai išbuvo iki galo.

Buvo suruošta mokinių darbų 
ir lietuviškų vaizdų rinkinių pa

rodėlė, tėvų komitetas išleido 
du naujus dviračius loterijon.po 
to buvo vaišės abiturientams, 
mokytojams ir oficialiems sve
čiams. (tbk)

• Išnuomojamas kamba
rys lietuvei pensininkei mo
teriai. Netoli E. 185 gatvės. 
Galima naudotis virtuve ir 
kitais patogumais. Taipgi 
savininkė gali pagaminti 
maistą, jei asmuo pageidau
tų. Skambinti savaitės die
nomis po 5:30 vai. vak. Tel. 
481-7081. (43-44)

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

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

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų naujas mūrinis 

namas, Euclid, O. Kiekvie
nas butas po 3 miegamuo 
sius, lį/2 vonios, perskirtas 
skiepas, 21/2 garažai. Neto
li Naujos parapijos centro. 
Greitas pirkėjas turės pro
gos pasirinkti spalvas.
ČIPKUS Realty, 943-0910

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

MOKINIUKŲ AUKA
Vysk. Valančiaus Litua

nistinės Mokyklos I-o ir II-o 
skyr. mokiniai Pavergtos 
Lietuvos Bažnyčiai parinko 
aukų ir per savo mokytoją 
R. Premeneckienę perdavė 
Rel. šalpos K-tui. Aukojo: 
Ingrida Nasvytytė — 2. 18 
dol., Rūta Mačiulytė — 2 
dol., Nida Marcinkevičiūtė 
— 40 c., David Burdett — 
30 c. Sharon Walsh — 10 
c. ir Tauras Bublys — 1 c. 
Jų mokytoja R. Premenec
kienė pridėjo 5.51 dol. Iš vi
so įteikta 10 dol. ir 50 cen
tų. Jie aukojo ir pernai.

Ačiū už auką ir sėkmės 
Lituanistinėj Mokykloj.

Rel. šalpos K-tas16-jų mokslo metų pabaigtu
vės Clevelando Šv. Kazimiero 
Lituanistinėje mokykloje {vyko 
praeitą sekmadienį birželio 3 
d., dalyvaujant visai mokyklai, 
tėvams, giminėms ir mokyklos 
draugams.

Savo pranešime mokyklos di
rektorius mkt. Pr. Karalius pa
sidžiaugė gerais darbo duome
nimis: 76% visų mokinių perkel
ti į aukštesniąsas klases, 20% 
gavo pataisas bei vasaros dar
bus ir tik 5 mokiniai palikti kur
so pakartoti. Iškeltas taip pat 
ir mokinių - ambasadorių nuo
pelnas, kurie savo geru elgesiu 
ir darbštumo pelno pripažinimą 
ir atžymėjimus amerikiečių mo
kyklose. Be to, daugelis jų sėk
mingai informuoja savo mokslo 
draugus apie Lietuvą, jos kovą 
dėl laisvės. Pav., 10,11 ir 12 kl. 
mokiniai surinko virš 1000 pa
rašų po jaunimo peticija. Mo
kyklos meno grupės gastrolia
vo kitų organizacijų ruošia
muose parengimuose. Baigda

Clevelando šv. Kazimiero 8 skyriaus mokiniai su mokytojais. Sėdi iš kairės: D. Petukauskaitė, mok. 
direktorius Pr. Karalius, 8 skyr. globėja St. Kazlauskienė, D. Miškinytė ir R. StaniŠkytė. Stovi: R. 
Kaunas, V. Tatarūnas, S. Kaunas, A. Kazlauskas ir E. Bliumentalis. J. Garlos nuotrauka

mas savo pranešimą mkt. Pr. 
Karalius reiškė nuoširdžią pa 
dėką mokytojams, tėvų komi
tetui ir Lietuvių Bendruome
nei už teikiamą paramą mokyk
lai.

Tėvų Komiteto pirmininkas 
Dž. Kižys trumpai pranešė apie 
mokyklos išlaikymui padarytas 
išlaidas ir apie tėvų komiteto 
pastangas sukelti pajamų, nes 
vien tėvų sumokamų mokesčių 
toli gražu nepakanka. Iš viso 
1972-73 m.m. išleista $6.200. 
00. Iš tėvų surinkta $ 3845.00. 
Vieno mokinio išlaikymas kai
navo apie $47.00

Šiais metais pradžios mokyk
los kursą (8 sk.) baigė 9 moki
niai: E. Bliumentalis, R. Kau
nas, S. Kaunas, A. Kazlauskas, 
V. Majorovas, D, Miškinytė, D. 
Petukauskaitė, R. StaniŠkytė ir 
V, Tatarūnas. Visus juos apdo
vanojo knygomis ir lietuvio ženk
leliais L.B. Clevelando apyl. 
pirmininkas J. Malskis, ta pro 
ga pasaydamas jautrią kalbą. 
Klasės auklėtoja mkt. St. Kaz
lauskienė atsis.veikindama su 
savo abiturientais, palinkėjo, 
kad visi jie ir toliau lankytų 
mokyklos aukštesniąsias kla
ses. Aštuntokų vardu gražų pa
dėkos ir pasižadėjimo žodį pa
sakė R. StaniŠkytė.

Po to sekė ilgamete tradicija 
virtęs apdovanojimas knygomis 
geriausių kiekvienos klasės mo • 
kinių. Mažiesiems darželiu- 
kams šį kartą teko ne knygos, 
kurios jiems dar sunkiai (kan
damos, bet didžiuliai kamuoliai. 
I sk. rinktiniai: D. Mataitė, A. 
Johansonaitė ir M. Kampė. H 
sk. — V. Staniškis, E. žilio- 
nytė ir W. v. Kiparski. III sk. 
— V. Ramonaitė, A. Kižys ir 
V, Banionytė. IV sk. M. Kaunas, 
L. Vyšnionis ir P. Ramūnas. V 
sk. E, Muliolytė, P. Staniškis ir 
R. Motiejūnaitė, VI sk. R. Kaz
lauskaitė, A. Miškinis, V. Juodi- 
šiūtė ir R. Jonaitytė. VII sk. L. 
Balčiūnaitė, A. Majorovaitė ir 
E. Kižys. VIII sk. R. StaniŠkytė, 
D. Miškinytė, A. Kazlauskas, R,

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• "Pasaulio Lietuviu Ben
druomenės ateities uždavi
niai ir veikla” — tokia te
ma svarstybos (simpoziu
mas) rengiamos PLB sei
me rugpiūčio 31 popietinia
me posėdy. Svarstybų tezes 
pateiks septyni įvairių 
kraštų PLB seimo atstovai, 
po trumpų jų pranešimų iš
keltaisiais klausimais galės 
pasisakyti ir kiti seimo at
stovai. Vėliau siūlymai dar 
bus svarstomi seimo kon
stitucijos sekcijoj. Išvados 
bus pateiktos seimui priim
ti nutarimų forma ir taip 
pat turės atsispindėti kei
čiamoj PLB konstitucijoj. 
Svarstybas organizuoja ir 
konstitucijos komisijai pir
mininkauja Antanas Rin
kimas.

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba ir Marąuette parko 
LB Apylinkės valdyba bir
želio 15 d., 7 v. v., Jaunimo 
Centre rengia birželio bai
siųjų įvykių — didžiųjų 
trėmimų minėjimą. Pagrin
diniu kalbėtojų pakviestas, 
Tarybos vykd. sekr. Alvy
das Jonikas. Programą prie 
paminklo ir salėje išpildys 
Pedagoginio Lit. Instituto 
studentai, aukšt. lit. mo
kyklos mokiniai ir Jaunimo 
Centro choras, vad. Fausto 
Strolios.

Be to, birželio 1G-18 d.d. 
Marąuette parko parapijos 
salėje ruošiama genocido 
paroda.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama minėjime ir parodoj 
kuo gausiau dalyvauti.

• Dr. Ad. Palaitis, gyv. 
Racine, eilę metų dėstęs 
Sturtevanto aukštojoj mo
kykloj, išeina į pensiją ir 
gegužės 21 d. atsisveikino 
su savo studentais ir pro
fesoriais.

Mokyklos prezidentas, 
profesoriai ir studentai pa
linkėjo jam sveikatos ir 
gražaus saulėto gyvenimo.

Los Angeles

• LB Vakarų Apygardos 
naujai išrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. 
J. Činga, sekr. J. Raulinai- 
tis, ižd. A. Skirius, jaunimo 
reik, vadovė D. Razutytė ir 
vicepirmininkai — visuo
meniniams r. dr. J. žmui- 
dzinas, informacijai I. Žu
kaitė, organizaciniams r. A. 
Adomėnas ir kultūros r. L. 
Zaikienė.

Dirvoje 41 Nr. tilpusi 
nuotrauka yra ne Los An
geles apylinkės, bet LB Va
karų apygardos valdybos.

Į JAV LB Tarybą iš Va
karų apygardos išrinkti 

Amžinos Atminties

GABRIELEI ALKSNINIENEI
mūsų Vilniaus laikų Globėjai mirus, reiškiame 

širdingą užuojautą jos sūnums VYTAUTUI ir 

ALGIRDUI, ir visiems velionės artimiesiems

Aldona ir Stepas Mackėvičiai

Mielam prieteliui ir draugui dailininkui

ALFONSUI D O C I U I

mirus, jo žmonai p. ELENAI DOCIENEI reiškia

me giliausią užuojautą ir kartu liūdime

Stasė ir .Tonas Lozoraičiai

nariais: ALT S-gos Los An
geles skyriaus pirm. A. 
Mažeika ir dr. J. S. Žmui- 
dzinas.

SKAUTŲ IŠKYLA

Gegužės mėn. 27 d. 
Los Angeles skautai ir 
skautės suruošė šv. Jur
gio iškylą į kalnus.

Iškilmingą sueigos da
lį pravedė ps. R. Bužė- 
nas; skautus-es ir jų tė
vus pasveikino rajono va
das s. V. Vidugiris,prof. 
v.s. Kuprionis tarė trum
pą, bet prasmingą ir tai 
progai pritaikytą žodį, 
taip pat pravedė skauti
ninkų įžodį. Šia proga 
paskautininkės įžodį da
vė Alma Vilkaitė, tur
būt, jauniausia paskau- 
tininkė seserijoje. Jau
niausia — metais, bet ne 
savo darbu ir patyrimu.

Tos pačios iškilos me
tu apdovanoti medaliais: 
Už nuopelnus su rėmė
jo kaspinu — G. Nefienė, 
ir E. Vidugirienė. Padė
kos ordinu v.s. P. Pakal
niškis ir Lelijos ordinu 
s. Kęstas Pažemėnas, 
per 15-ką metų vedęs ir 
dabar tebevedąs ūkinį 
sąjungos skyrių.

Be duoįųjų jaunesnių
jų skautų skaučių ir gel- 
tonšlipsių įžodžių, buvo 
taip pat oficialiai uždary. 
ti skiltininkių kursai, ku
riuose pravedė s. B. Juo
dikienė ir ps. D. Bal- 
čienė. Kursus baigusios 
skautukės, kurių buvo net 
11, iš kitų skyrėsi savo 
šviesiai mėlynais šlip- 
sais.

Gausiu tėvų suvažia
vimu pasinaudojo ir ta 
pačia proga tėvai išsi
rinko komitetą, kuris mo
raliai ir materialiai 
rems ir globos' skautiš
kąją veiklą. Pirmininkas 
— p. Tomkus, K. Paže
mėnas, G. Kaunas, A. Tu- 
mas, P. Butkys ir A. 
Kiškis — nariai.

Skubiausia šio komi
teto užduotis, trumpu lai. 
ku sukelti užtektinai lė
šų ir pasiųsti į Clevelan 
do jubiliejinę stovyklą 
bent 2 reprezentacines 
skiltis (vieną — berniu
kų, antrą — mergaičių). 
Lėšų sukėlimui bus krei 
piamasi į plačią lietuviš 
ką visuomenę, nes ne vi 
sų skautukų ir skaučių tė 
vai yra pajėgūs stovyklos 
ir kelionės išlaidas ap
mokėti. V. Iri.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Detroito "Aušros" šeštadieninės mokyklos mokiniai š.m. gegužės 26 d. baigę mokslo metus. Pir
moje eilėje iš kairės: Jaunutis Zubrickas, Jonas Bosas, Julytė Žebraitytė, Antanas Ramiriz, Julytė 
Ramiriz ir Linas Barauskas. Antroje eilėje: DonatasBitleris — baigęs 8 skyr. Vincas Žebraitis, Kas
tytis Zubrickas ir Edmondas Bosas. Kairėje sėdi mokyt. Eugenija Zubrickienė.

K. Sragausko nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
GRINIUS

• AUŠROS LITUANISTINE 
MOKYKLA gegužės 26 d. už
baigė mokslo metus. Mokyklos 
užbaigimo proga visus pasvei
kino ir atitinkamą žodį tarė mo 
kyklos vedėjas Vladas Pauža. 
Jis įteikė ir pažymėjimą mo
kyklą baigusiam mokiniui Dona
tui Bitleriui.

Mokytoja Eugenija Zubrickie
nė visiems mokyklos mokiniams 
įteikė po dovaną --knygą. Ji taip 
pat pravedė ir meninę progra
mą, kur mokiniai eilėraščius dek ■ 
lamavo ir padainavo.

Vincas Žebraitis, 13 metą, pa 
dainavo solo "Oi neverk motinė-

San Francisco

PASISEKĘS BALIUS
Gegužės 19 d., S.F. lie

tuviai susirinko jaukioje 
Alamo Womens Club sa
lėje tradiciniam pavasa
rio baliuj. Svečiai iš Los 
Angeles išpildė įdomią ir 
linksmą meninęprogra- 
mą, sudarytą iš Los Ange
les kompozitorių kūri
nių. Lucija Zaikienė, 
sopranas, danavo G. Gu 
dauskienės dainų ciklą 
"Metų laikai" ir "Svajo
nė", B. Budriūno "Išdy
kęs rudenėlis", G. Gu
dauskienės "Ar ateisi". 
Jai akompanavo pianis
tas Algis Draugelis. Ra
sa Draugelytė ir Algis 
Draugelis atliko du jo su
kurtus kūrinius piano ir 
fleitai: "Viena pamiškė
je" ir "La Gitara". Už
baigti programai, visi 
trys menininkai ypatin- 
gai.gr až i ai aliko O. Met- 
rikienės "Gegutė".

Sekė skani vakarienė, 
šokiai, ir loterija. Dova
nas laimėjo: Eleonoros 
Grigaliūnienės kerami
kos vazą — Petras Fra- 
nys, Janinos Šukelienės 
paveikslą — Jonas Siu- 
rila, Jono Gaigalo žvakę 
— Shirley Grant, butelį 
šampano — Vytas Paže
mėnas ir J. Fraser kep 
tą pyragą — Jack Paul- 
son.

Šokiuose atsilankė ke
letą lietuvių iš toliau. Bu 
vo malonu matyti Virgini 
ją ir Anatolijų Butus iš 
Seattle, Wash., Vidą Ta
mošiūną iš Rochester, N. 
Y. ir Dalią Aleknienę iš 
Chicagos. Taip pat da
lyvavo bostoniškis Ri
mas Gavelis, kuris San 
Francisco atlieka karinę 
tarnybą.

•RITA ir VYTAUTAS 
SALIAMONAI praleido 
dvi malonias savaites ge 
gūžės mėn. pradžioje 
prie jūros Mazatlan, 
Meksikoje. Prieš išvyks
tant atostogom, jie skri 
do į Phoenix, Arizona 
kur Vytautas dalyvavo 
American Assoc. of Me- 
chanical Engineers su
važiavime. (dj) 

le”. Po to visiems buvo vaišės 
su kava. Vaišes suruošė ir joms 
vadovavo Stasys Račiukaitis.

• NERINGOS krautuvėnišlau
žę geležines duris ir sudaužę 
lango stilklus, naktį gegužės 24 
į 25 įsilaužė 5 jaunuoliai - va

Laikraščių reporteriai ALTS-gos Seime Detroite. Iš kairės: Dir
vos — Antanas Grinius, Naujieną — Alfonsas Nakas ir Draugo — 
Vladas Selenis. K. Sragausko nuotrauka

gys, kurie jau policijos sugauti 
ir atiduoti teismui.
• DIEVO APVAIZDOS BAŽ

NYČIOS ir KultūrinioCentro sta
tybos fondui aukos pakilo: pasi
žadėjimais $106,444.80 ir iš tos 
sumos įnešta grynais $84,106,00 
Paskutiniuoju laiku aukojo: po 
200 dol. Jadvyga ir Jonas Damu- 
šiai; Ona, Julius ir Vincas Gri- 
galauskai, po 100 dol. Elena ir 
Česlovas Anužiai, Angelė Kuku- 
čionienė, Marija ir Vytas Lau
rai ir Stasė ir Antanas Zaparac- 
kai. Kiti aukojo po mažiau.

• JURŲ ŠAULIŲ "ŠVYTU
RIO" kuopa kapą puošimo die
ną, gegužės 28, organizuotai nu 
vyko į Holy Sepulchre kapines 
ir ten aplankė šaulią, karią ir 
saanorią kapus, šauliams va
dovavo kuopos pirmininkas My
kolas Vitkus ir jam talkininkavo 
vicepirmininkas Stasys Mali
nauskas.

Jūrą šaulią "švyturio" kuopos 
pirktoje stovyklavietėje dirba pa 
samdytos dvi mašinos. Jas vai
ruoja Antanas Šiurkus ir Stepas 
Lungys. Jiems talkininkauva Vin
cas Rinkevičius. Verčia kalvas 
ir užpila žemumas. Kuopos pir
mininkas Mykolas Vtkus stovy
klavietės įrengimui bei anksčiau 
duotą $2,000 dol. dar iš savo ki
šenės paskyrė 10,000 dol.

Išlyginus stovyklavietės vic. 
rovę, bus pradėta įrengti rei
kalingiausi dalykai: šaudykla, te
niso ir tinklinio aikštelės, lauko 
pompa, lauko tualetas ir būsimo 
pastato rūsys. Jis turės laikiną 
stogą ir bus laikinai naudojamas 

Antanas Šiurkus ir Stepas Lungys baigę dienos darbą ruošiamo
je prie Dainavos Jūrų Šaulią Švyturio kuopos šaudybos ir sporto 
aikščių. K. Sragausko nuotrauka

kaip svetainė. Vėliau, laikui bė
gant, bus pastatytos sienos ir 
įrengtas stovyklavietės reika° 
lams gražus ir patogus pastatas. 
Stovyklavietė bus apsodinta me
džiais ir keliai išasfaltuoti. Sto 
vyklavietės pašonėje yra nedide 
lis, bet gražus ežeras. Šį šau
lią kultūrinį židinį sutvarkįus 
bus labai graži ir patogi vieta 
ne tik šauliams, bet ir ją sve
čiams pailsėti ir gražiai dieną 
praleistu

Jūrą šaulią "Švyturio" kuopa 
šios stovyklavietės įrengimui 
skelbia piniginį vają ir visus 
kviečia prie jos įrengimo pri
sidėti. Aukas priima kuopos pir
mininkas Mykolas Vitkus, 325 
W. Grand Blvd., Detroit, Mich. 
48216 tel. 826-6312.

• JAUNIMO STOVYKLOJE 
"DAINAVA" greitai prasidės 
stovyklavimo sezonas ir pagal 
stovyklos kalendorią stovykla
vimas vyks tokia tvarka: birže
lio 17-30 d. moksleiviaiateitinin • 
kai. Liepos 1-14 jaunučiai atei
tininkai. Liepos 15-28 d. Putna- 
mo seselių mergaičių stovykla. 
Liepos 29 d. Dainavos metinė 
šventė. Liepos 29 - rugpiūčio 
4 d. ateitininkų sendraugių sto
vykla. Rugpiūčio 5-11 d. Fronto 
bičiulių studijų dienos. Rugpiū
čio 12-18 d. lituanistikos studi
jų savaitė. Rugpiūčio 19-25 d. 
ŠALFAS sąjungos sportininkų 
kursai. Rugpiūčio 26- rugsėjo 
3 d. studentų ateitininkų stovyk
la.

• LŽS-GOS DETROITO sky
rius liepos 8 d. 12 vai. p.p. Va- 
siulių vasarvietėje rengia išva
žiavimą. Dr. Kazys Karvelis 
skaitys politinę paskaitą ir žurn, 
Alfonsas Žiedas paskaitys iš
trauką iš savo leidžiamos kny
gos. Po to bus įteikti į LŽS- 
gos Detroito skyrių naujai įs
tojusiems nariams pažymėji- 
tojusiems nariams pažymėji
mai. Vėliau turėsime bendrus 
užkandžius. Išvykoje dalyvauja 
žurnalistai, jų šeimos ir sve
čiai iš anksto iki liepos 5 d. už-

Kenosha

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Kenoshos ir Racines 
ALTo skyriai bendru su 
sitarimu yra nutarę reng
ti bendrą abiejų kolonijų 
Birželio trėmimų minė
jimą, Kenoshoje Sv. Pet
ro parapijos salėje, 
3100 - 23rd Avė., birže
lio 10 d., 3 vai. p.p. Mi
nėjime kalbės Dr. V. Bal
čiūnas, o meninę progra
mą atliks skautininkių 
sekstetas "Dainuojan
čios sesės" iš Chicagos. 
Tą pačią dieną 8 vai. ry
te Kenoshos Sv._ Petro 
bažnyčioje bus Sv. Mi
šios už ištremtuosius.

Kviečiami visi lietu
viai atsilankyti.

siregistravę pas skyriaus pirmi
ninką Vladą Selenį tel. 293-4611.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Š.m. birželio mėn. 10 
dieną, 3 vai. p.p. Mercy 
College Studentų Centre, 
8200 West Outer Drive, 
Detroito Pabaltiečių Ko
mitetas ruošia Sibirinių 
trėmimų minėjimą. Pa
grindinis kalbėtojas bus 
Raimundas Kudukis, 
Clevelando miesto viešų
jų įmonių direktorius 
Meninę dalį išpildys es
tų, latvių ir lietuvių me
nininkai. Lietuviams at
stovaus Windsoro kvar
tetas Aušra.

Minėjimas tęsis apie 
pusantros valandos ir 
yra svarbus Detroito ko
lonijos įvykis, nes tai vie
nintelis susibūrimas kur 
dalyvauja visos trys tau
tybės — turinčios bend
rus interesus ir tikslus 
— siekdami laisvės sa
viems kraštams. Visi lie
tuviai yra laukiami minė 
jime.

Birželio 13 dieną, 8 
vai. vakare, WMZK-FM 
banga 98, bus transliuoja 
ma pusė valandos spe
ciali programa paminėti 
tragiškus įvykius įvyku
sius prieš 32 metus.

ĮRENKIME LIETUVIŠKĄ 
KAMBARĮ

Iki šiol lietuviškos klasės įren 
gimo klausimą V/ayne Statė uni
versitete daugiausiai judino Ste
fanija Kaunelienė. 1973 m. gegu
žės mėn. 24 d. šv. Antano para
pijos kavinėje buvo susirinkę 16 
asmenų, kurie sudarė organiza
cinį komitetą ir čia pat patys su 
aukojo 1,200 dol. Pirmieji auko
tojai po 100 dol. yra (alfabeto 
tvarka): Stefanija ir Ignas Kau- 
neliai, Emilija ir Vytautas Kut- 
kai, Juozas Leščinskas, Marija 
ir Jurgis Mikailai, Viktorija Nor 
vilaitė, Elena ir Stasys RaČiukai- 
čiai, Kazys Sragauskas, Bronė 
ir Antanas Sukauskai, Pranas Ta
mošiūnas, Stasė ir Vacys Urbo
nai, Regina ir Algirdas Vaitiekai- 
čiai ir "XX“ (pavardės prašė ne
skelbti).

Organizacinio komiteto pirmi - 
ninku išrinktas Jurgis Mikaila, 
vicep. -- Stefanija Kaunelienė, 
sekretorė --Viktorija Norvilai- 
tė, iždininkas — Antanas Sukaus 
kas ir informacijos vadovas — 
Vytautas Kutkus. Vėliau bus su
darytas pastovus komitetas į ku
rį bus pakviesti asmenys vado
vauti rinkliavai, paruošti klasės 
projektui, propagandai irkt.Bus 
stengiamasi, kad komitetas apim
tą visą platųjį Detroitą.

Organizacinis komitetas ge
gužės 27 d. susirinko pirmajam 
posėdžiui. Birželio 3 d. važia
vo j Pittsburghą, kur apžiūrėta 
Pittsburgho universitete jau 
prieš II Pasaulinį karą įrengta 
lietuviška klasė tarp kitą 18 tau
tybių klasių. Lietuviška klasė 
nufilmuota, kad vėliau būtą gali 
ma rodyti detoitiečiams.

Komitetas vadinasi "Lietuviš 
ko kambario Wayne universitete 
komitetas" ir priima aukas. Kam 
bariui Wayne Statė rezervuoti 
reikia įmokėti 5000 dol.

Vytautas Kutkus
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