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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

<>
AKIRAČIŲ praeitame 

numery, redakcijos na
rys Z. Rekašius su me
diniu vaikišku kalaviju 
puolė Dirvą. Puolė jis už 
tai, kad, esą, Dirva už
miršo rašyti lietuviško
mis temomis, nerašanti 
apie okupuotos Lietuvos 
gyvenimą ir, daryda
mas drąsias (bet klaidin
gas) išvadas, net meta 
klausimą, ar rūpi Dirvai 
lietuviški reikalai?

Z. Rekašius sakosi tik
rinęs ir lyginęs daug 
Dirvos numerių ir faktai 
kalba už jį.

Dirva tol jam buvo ge
ra ir dora, kol ji nepa
skelbė atmetanti tokias 
visuomenines platfor
mas, kurios nesiderina 
su tautinio, patriotinio 
leidinio užsiangažavimu 
savo visuomenei. Dirva 
neskelbė smerkimo užsi
angažavimui priešinga 
linkme tol, kol neišryš- 
kėjo to priešingo užsian
gažavimo veidas. Juk kol 
šie noko ir brendo, kol 
jie dar neturėjo ryškaus 
veido, ne tiktai Dirva, 
bet ir kiti tariami lietu- 
viško "establishment’o" 
leidiniai neorganizavo 
akiratininkų herodotiš- 
kų kūdikių skerdynių. 
Vaikučiai augo, stiprėjo, 
kol pagaliau pradėjo kal
tinti tėvus neprolietu- 
viška galvosenai

Bet Z. Rekašiaus kul- 
tūrpolitika yra veržima
sis į atviras duris. Su 
kiekvienu dėmesio aktu 
pavergtam lietuviui Dir
va, ir visi kiti leidiniai 
sutinka, tam pritaria, 
padeda, talkina, negalavi - 
mus iškelia aikštėn. Be
veik kiekvienam okupuo
tos Lietuvos negalavi
mui paaiškėjus, Akira
čiai velkasi kitų leidinių 
uodegoje. Kiti jau būna vi - 
sa tai pastebėję, iškėlę 
viešumoje, aptarę ir in
formacinį bei įvertinimo 
darbą atlikę.

Z. Rekašius nesugebė
jo po informacinės tarny
bos apkaltinimo skraiste 
paslėpti piktos tenden
cijos: esą Dirva nesirū
pina ok. Lietuvos gyve
nimu. Okupuotos Lietu
vos gyventojų vargai, jų 
gyvenimo problemos ir 
jų bailios, kuklios vil
tys yra esminis Dirvos 
susirūpinimas. Jų ko
vas dėl laisvės, jų pas
tangas dirbti esamomis 
sąlygoms lietuvių kul
tūrai, sudaro esminį Dir
vos užsiangažavimą.

Išeidama du kartu sa
vaitėje Dirva skiria 
daug dėmesio Amerikos 
lietuvių gyvenimo kroni
kai ir problemoms. Rei
kia būti visiškai apaku

siam neapykantoje įsi
kalbėtam lietuvių leidi
nių "establishment’ui", 
kad žmogus galėtų pra
bilti priekaištais a la Z. 
Rekašius. Todėl tuos 
priekaištus tenka atmes
ti ir patarti būti pasta
biu ir įdėmiu, erudiciniu 
ir atlaidžiu stebėtoju, 
stengiantis šakoto leidi
nio turinį suvesti įstere-

NIXONO PASIŪLOS
JŲ STIPRIOSIOS IR SILPNOSIOS PUSĖS

Praėjusį trečiadienį 
prezidentas Nixonas per 
televiziją tautai išdėstė 
savo taikos Indokinijos 
planą, kurį ketvirtadienį 
ambasadorius Bruce ofi
cialiai pasiūlė Vietkon- 
go ir šiaurinio Vietnamo 
delegacijom Paryžiuje. 
Tas planas numato pa
liaubas, belaisvių palei
dimą, tarptautinę konfe
renciją ne tik Vietnamo, 
bet ir visos Indokinijos 
(t.y. Cambodijos ir La
oso) problemom ap
svarstyti ir visišką 
amerikiečių kariuome
nės atitraukimą iš piet
ryčių Azijos.

Iš pirmo žvilgsnio at
rodo, kad prezidento pla
nas turėtų komunistams

A.A. Vladas Radzevičius

Mus pasiekė liūdna žinia: 
Australijoje, Adelaidės Ro- 
yal ligoninėje, spalio 2 d. 
mirė Dirvos bendradarbis, 
redagavęs skyrių ”Po Pietų 
Kryžiumi”.

Kaip anksčiau jau buvo 
pranešta, jis turėjo kraujo 
išsiliejimą smegenyse ir bu. 
vo paguldytas ligoninėn. 
Stengiantis nustatyti prie
žastį, ir darant naujus ty
rimus, jo širdis sustojo 
plakti.

Palaidotas spalio 6 d. iš 
Adelaidės lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčios Centennial 
Park kapinėse, palydint 
gausiam būriui lietuvių.

Velionis priklausė Lietu
vių Žurnalistų Sąjungai ir 
yra redagavęs eilę laikraš
čių.

otipines ir išsigalvotas 
formas...

Juk ne kas kitas, kaip 
Dirva, viena pirmųjų iš 
Amerikos lietuvių laik
raščių 1945 metais ieš
kojo Europoje išblašky
tų lietuvių vardus ir ad
resus, šelpė juos per or
ganizuotą veiklą, nemo
kamai buvo siuntinėjama 
kiekvienam, kieno adre
są sugavo. Gal būt ir Z. 
Rekašiaus tėvai tiesiog 
ar netiesiog jautė tą šil
tą globą, o per juos ir 
vaikai...

Tada visų Amerikos 
leidinių "estabiishmen- 
t’as" kiekvienam lietu- 
vui patriotui buvo negin
čijama vertybė.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

patikti, nes daugiau ar 
mažiau patenkina jų rei
kalavimus, išskyrus vie
ną — Nixonas katego
riškai atsisakė primes
ti Pietų Vietnamui koali
cinę vyriausybę, visai 
teisingai teigdamas, kad 
čia reikalas sukasi ne 
apie Thieu ar Ky asme
nis , bet komunistų reika
lavimą tokioje vyriausy
bėje matyti tik jiems pa 
tinkamus žmones, atseit 
— dominavimą. Kai tik 
tas punktas daugelio ame
rikiečių politikų ir ko
mentatorių yranesupras
tas. Jie mano, kad dabar
tinė Saigono administra
cija yra komunistams ne 
priimtina dėl to, kad ji 
yra 'fašistinė'. Panašiai 
kaip kai kurie mūsų poli
tikai, nors turėjo geriau 
žinoti, tikėjosi, kad su 
sovietais galima būtų'su
sikalbėti', jei tik būtų 
pašalintas prezidentas 
Smetona ir keletas jo 
ministerių. Iš tikro, jų 
parodytas noras 'bend
rauti’ tik sklandžiau pra
vedė absoliučią Lietuvos 
sovietizaciją, už kurią 
'bendrautojai' buvo labai 
mažai atlyginti.

Tokiu būdu komunistai 
negali Nixono pasiūlose 
įžiūrėti savo pagrindinio 
tikslo patenkinimo — pie
tinio Vietnamo atidavi
mo. Bet to tikslo iki šiol 
jie negalėjo pasiekti ir 
dabartinės kovos priemo
nėm. Atvirkščiai, po žy
gio į Cambodiją Pietų 
Vietnamo pietinėje daly
je kovos praktiškai pa
sibaigė, jos sumažėjo ir 
šiaurinėje dalyje, ne
paisant žymios ameri
kiečių kariuomenės da
lies atitraukimo.

Pačioje Cambodijoje 
40 ar 50 tūkstančių ko
munistų karių kol kas 
nepadarė žymesnės pa
žangos. Tiesa, jie kon
troliuoja žymią krašto 
dalį, tačiau toji yra la
bai retai apgyventa. Ki
tur jie gali pasirodyti pa
lyginti neilgam laikui ir 
Cambodijos išsilaiky
mo šansai dabar laikomi 
didesniais negu bet kada 
anksčiau. Be to ir užka 
riautoje Cambodijoje 
jiems tektų laikyti dide
lę okupacinę kariuome
nę, nes jos gyventojai 
vietnamiečių nuo seno 
nekenčia. Panaši situa
cija yra ir Laose. Gink
lu jie tą kraštą galėtų 
prisijungti, bet ar tai il
gainiui apsimokėtų? 
Gudriau būtų paverg
ti pietinį Vietnamą, iš 
ten išvarant ir amerikie
čius. Tada Cambodija 
ir Laosas noroms ne- 
noroms turėtų 'prisi
taikyti'. Dėl viso to, kau
tynės Cambodijoje ir
Laose, jei jos sulaiko 
dalį komunistų kariuo
menės nuo pasiuntimo į 
Vietnamą jau yra laimė
jimas, nes leidžia su
stiprėti Saigono reži
mui.

Už tat, jei komunis

tai nesijaučia galį arti
moje ateityje suduoti 
smūgį kariškai pietinia
me Vietname, jie galė
tų sutikti derėtis dėl 
amerikiečių pasiūlymo. 
Jų pirmoji reakcija bu
vo, žinoma, teigimas, 
kad Nixonopasiūlos esąs 
tik dovanos pažadas ame 
rikiečių rinkikams. Ne
gali sakyti, kad taip teig
dami jie nebūtų teisūs. 
Didžiausias komunistų 
talkininkas Indokinijos 
kare yra beveik visuoti
nas amerikiečių npasi- 
tenkinimas karu. Todėl 
labai svarbu tas įspū
dis, kurįNixono pasiūlos 
paliko pačioje Ameriko 
Je.

Pirmieji atgarsiai bu
vo labai palankūs ir iš 
'sakalų' ir 'balandžių'pu
sės. Komunistai be abe
jo nuotaikas šiame kraš
te stebi ir iš jų gali pa
sidaryti išvadą, kad gal 
ir neverta prezidento pa 
siūlymus atmesti, nes 
tuo atveju viešoji opini
ja gali smarkiau prieš 
juos nusikreipti ir leisti 
administracijai pavarto
ti daugiau jėgos. Nuo ko
munistų amerikiečių nuo
taikų įvertinimo ir pri
klauso tolimesnė įvykių

• pietryčių Azijoje raida.

Baronui paskirta

Kazimieras Barėnas

Vinco Krėvės vardo lite
ratūrinės premijos (500 do
lerių), skiriamos kas antri 
metai Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Montrealyje, ju
ry komisija (dr. I. Gražytė, 
dr. H. Nagys, J. Adomaitis, 
V. Jonynas, A. Beniušis) 
rugsėjo 30 dienos posėdyje 
nutarė balsų daugunųa pre
miją paskirti Kazimierui 
Barėnui už jo romaną ”Tu- 
boto Gaidžio Metai”.

Po premijuojamos kny
gos, daugiausiai komisijos 
balsų gavo sekančios trys 
knygos: Vitalijos Bogutai- 
tės "Lietus ir Laikas”, Ka
zimiero Barėno "Atsitikti
niai Susitikimai” ir Leonar
do Andriekaus "Po Dievo 
Antspaudais”.

Ši, jau aštuntoji, premija 
paskirta už 1968-1969 me
tais išėjusias ir dar nepre
mijuotas grožinės literatū
ros knygas.

Įteikimo iškilmingas ak
tas įvyks Montrealyje spa
lio 24 d.

Dail, Juozas Bagdonas, kurio kūrinių paroda atidaroma Detroite 
Lietuvių Namuose šj šeštadieni, spalio 17 d. ir bus atidara iki spa
lio 25 d., savo studijoje prie skulptūros darbų.

DAILININKO JUOZO BAGDONO 
KŪRINIU PARODA DETROITE

Dail. J. Bagdono kūri
nių paroda įvyks š.m. 
spalio 17 dieną ir tęsis 
iki spalio 25 dienos, Lie
tuvių Namuose, globoja 
ma LŠST St. Butkaus kuo. 
pos valdybos.

Ta proga Dirvos bend
radarbis aplankė dai
lininką jo studijoje ir pa 
siinformavo apie įvyks
tančią parodą ir apla
mai apie jo kūrybą.

— Kiek ir kokių kūri
nių detroitiečiai turės 
progos matyti šiojeparo 
doje?

— Parodoje numatau 
išstatyti apie 60 darbų: 
aliejinės, tempera ir pas
telinės tapybos.Iš jų tris 
didesnio formato. Žino
ma, toks skaičius neleng
va pergabenti ir sudaro 
daug ne tik išlaidų, bet ir 
paruošiamųjų darbų, ta
čiau, aš laikausi nuomo
nės , jog parodos turi bū
ti tokios, kad visuomenė 

JUOZAS BAGDONAS Tapyba
Iš parodos, kufi {vyksta spalio 17-25 Detroite, Lietuvių Namuose,

atsilankiusi galėtų dau
giau ar mažiau susida
ryti apie dailininką ir jo 
kūrybą tikrą nuomonę. 
Esu priešingas nuomo
nei, kad dailės paroda 
būtų vien tik paveikslų 
pardavimo vieta, kad bū
tų kūriniai išstatyti vien 
tik pritaikyti pirkėjų sko
niui. Ne maža mūsų dai
lininkų nuėjo pirkėjų gau
dymo keliu, pamiršdami 
pačią kūrybos esmę. Ruo- 
šia parodas ir tie, kurie 
nekuria, o gamina pa
veikslus.

— Jūs jau seniai dir
bate abstraktinėje formo 
je, ar nemanote pereiti 
į kitą žanrą?

— Niekuomet never- 
čiau savęs dirbtinu būdu 
keistis. To nemanau da
ryti dabar nei ateityje. 
Keitimasis kūrybinėje 
formoje, jei taip įvyks
ta, turi vykti natūra- 

(Nukelta į 5 psl.)



Nr. 77 — 2 DIRVA 1970 m. spalio 14 d.

EUROPOS LIETUVIAI
-------------- Liudas Vismantas ----------------  

BE LIETUVIŠKOS KNYGOS

V. Vokietijoje gyvenantieji lietuviai jau užmir
šo tuos "gerus" tremties metus, kada jie, kaip sil
kės sugrūsti stovyklose, bekovodami su materiali
niais nepritekliais, galėjo pusdykiai įsigyti lietu
viškus laikraščius ir knygas. Kas nespekuliavo ak
menėliais, kava, gėralais, cigaretėmis, tas steigė 
leidyklas. Ir kiek gerų knygų tada išėjo. A. Šapo
kos "Lietuvos istorija", rašytojų metraštis "Trem
ties metai", V. Ramono "Kryžiai", Brazdžionio, F. 
Kiršos, S. Santvaro, A, Nykos-Niliūno, H. Nagiopo
ezijos ir daugybė vertingų knygų. Deja, šiandien Vo
kietijoje nebėra nė vienos knygų leidyklos, ir lietu
viškoji knyga yra labai retas svečias: jai sunku iš 
užjūrių aplankyti kultūriškai apleistą lietuvį.

Vienintėlė knygų leidykla Europoje šiuo metu 
yra Londone. Tai "Nidos" leidykla. Rašytojo ir žur
nalisto K. Barėno ir kitų pasiaukojusių žmonių dė
ka ši leidykla išleido apie 80 knygų. Pažymėtina, 
kad leidykla, norėdama labiau praskinti lietuviška
jai knygai kelią, pardavinėja savo leidinius labai 
pigia kaina. Dėl to leidykla prisidarė nemaža nuo
stolių ir dabar yra priversta pakelti kainas. Be to, 
leidyklos redaktorius skundžiasi, kad pastaruoju 
metu leidykla pritrūko ir darbininkų. Būtų labai di
delis nuostolis, jei ši leidykla dėl materialinių ir 
personalinių sunkumų susilikviduotų. Nuo ko tai 
priklauso, viską darykite, kad ši leidykla išliktų 
ko ilgiausiai.

Tačiau ir "Nidos" leidiniai, man rodos, Vo
kietijos lietuvius pasiekia labai negausiai. Gal 
reikėtų daugiau reklamos ir geresnės platinimo or
ganizacijos. Taip pat ir tolimos užjūrių leidyklos 
turėtų labiau susirūpinti savo leidinių išplatinimu ir 
V. Vokietijoje. Ypač vaikų literatūra visais būdais 
gabentina Vokietijon, nes dėl knygų stokos nulie- 
tuvėjimas sparčiais šuoliais žengia priekin.

Šioje srityje mums stinga ir geros organizaci
jos. Pvz. Vokietijos Krašto Valdyba, kuri turėtų bū
ti kultūrinio judėjimo variklis, ne tik nesugebėjo 
suorganizuoti bibliotekos, bet dar geros valios ini
ciatorių P. Gudelį nuo šio darbo atstūmė... Pora 
senų lietuviškų leidinių "Informacijos" reklamuoja, 
bet kur gauti gerų lietuviškų knygų, tame biuleteny
je neužtiksi.

Atsiradusią spragą bando užkimšti okupuotos 
Lietuvos "kultūrininkai". Jie pro visus plyšius len
da brukdami bolševikinį literatūrinį šlamštą. 
Todėl dažno lietuvio, ypač vėliau atvykusio iš Lie
tuvos, knygų lentynose pamatysi šolochovus, Cvir
kas, Venclovas, Salomėją, marcinkevičius etc. Be 
abejo, ši literatūra užteršia ir skaitytojų sąmonę. 
Vis daugiau atsiranda tremtyje jaunuolių, kurie su
ka komunizmo link, nors jie to komunizmo pyragų 
nėra paragavę.

Visi veiksniai, kuriems rūpi lietuvybė stiprinti, 
turėtų neužmiršti lietuviškosios knygos reikalų. 
Lietuviškųjų knygų platinimo problema turėtų būti 
pirmoj eilėj knygų leidėju išspręsta, ir moderniš
kai suorganizuotinas jų platinimas globaliniu mas
tu. Ypač V. Vokietijos lietuviams stinga geros lie
tuviškos lektūros. Kas galite, neužmirškite savo 
giminių ir, užuot niekniekius dovanoję, siųskite 
švenčių ar kitomis progomis dovanomis knygų.

***

• ERDMONAS SIMONAITIS 1961 m. suorganizavo Raštato lietu
vių apylinkę. Šiai apylinkei apie 10 m. stropiai vadovavo J. Rugulis. 
Šiemet jis dėl savo senyvo amžiaus pasitraukė iš pirmininko parei
gų. I naują valdybą susirinkimas išrinko: Mortą Kuršienę — pirmi
ninke, A. Sargiejų — pirm, pavaduotoju ir V. Gustainį — iždininku. 
Pažymėtina, kad M. Kuršienės dukrelė lanko Vasario 16 gimnazijos 
V D klasę.

• K. DIKŠAITIS, Bonnos -Koelno apylinkės Įsteigėjas ir ilgame
tis pirmininkas pasitraukė iš pareigų ir persikėlė gyventi į Breme
ną. Neseniai jis vedė Jadvygą Kelerytę, ev. senj. A. Kelerio dukte
rį Linkime jam laimingo šeiminio gyvenimo ir sėkmingos bendruo
meninės veiklos Bremene.

• BONNOS - KOELNO bendruomenės apylinkės valdybon išrink
ti: R. Šileris — pirminiku.A. Makutėnas — iždininku ir J. Jasulai
tis — sekretoriumi. Jaunimo sekcijon išrinkti: H. Bertulaitis, V. Pa. 
jarskaitė ir D. Pikšneiderytė. Kontrolės komisijon: A. Kalfeldas ir 
J. Packevičius.

• LONDONE rugsėjo 19 d. buvo paminėta Tautos šventė ir Stei
giamojo seimo sukaktis. ĮvadinĮ žodĮ pasakė Sąjungos pirm. J. Al
kis, o paskaitą laikė V. Zdanavičius. Meninę dal{ puikiai atliko jau
nimas, vadovaujamas P. Mašalaičio.

• MANCHESTERYJE (Anglijoje) Tautos šventės minėjimo metu 
paskaitą apie dabartinę politinę būklę ir Lietuvą laikė dr. S. Kuz
minskas. Savo poeziją skaitė E. Navickienė.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MUŠTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠA1TIS 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.

Rochesterio lietuvių radijo valandėlės pirmieji vadovai. Iš kairės 
kun. P. Valiukevičius, Ann Valuk, H. Žemelis ir D. Saladžiūtė- 
Kasaitienė.

Rochesterio lietuvių radijo 
valandėlei 20 metų

Šiemet sukako 20 me
tų, kai Rochestery, N.Y. 
be pertraukos lietuviš
kas žodis radijo bango
mis pasiekia lietuvių pa
stoges .

1949 m. klebono kun. 
J. Bakšio ir kitų kvieti
mu į Ro'chesterį atvyko 
keletas šimtų iš Vokie
tijos tremtinių, kurių 
dauguma čionai ir apsi
gyveno. Gavę darbus ir 
šiek tiek asmeniškai su
sitvarkę ėmė organizuo
tis. Kai kuriems kilo 
mintis įsteigti Rocheste- 
ryje lietuvišką radijo va
landėlę. Pirmaisiais ini
ciatoriais buvo žurna
listas H. Žemelis, kuni
gas Pr. Valiukevičius ir 
kiti. Sumanymas gražus, 
bet tam reikėjo lėšų su 
rasti rėmėjų, kurie pa
stoviai valandėlę remtų. 
Nežiūrint sunkumų, H. 
Žemelis ir kun. Valiu
kevičius ryžosi suinany 
mus vykdyti. Jiedu lan
kė visus lietuvius, ypač 
verslininkus ir kitus iš 
kurių tikėjosi gauti pa
ramos. Vieni į lietuviš
kos valandėlės steigimą 
žiūrėjo teigiamai, kiti — 
neigiamai. Bet juodu be
veik visus sugebėjo įti
kinti, kad lietuviška ra
dijo valandėlė Roches
tery reikalinga. Tai, va, 
tokiu būdu jiems pavy
ko suorganizuoti nedide
lį būrelį rėmėjų ir pa
sirašė sutartį su WRNY 
radijo stotimi.

1950 m. vasario 16 d. 
10 vi. 30 minučių pirmą 
kartą Rochestery nu
skambėjo radijo bango
mis lietuviškas žodis ir 
daina. Tai buvo jaudinan
tis momentas. Tos pir
mos valandėlės pranešė
jais buvo Anna Valuk, 
kun. Pr. Valiukevičius 
ir H. Žemelis.

Rochesteriečiai lietu
viai jautriai išgyveno lie
tuviškos valandėlės ati
darymą, nes jiems ji pa
darė malonaus ir didelio 
įspūdžio. Valandėlė 
jiems tapo kultūrinio gy
venimo centru. Visi ja bu

vo patenkinti irkiekvie 
ną sekmadienį atsidėję 
nuoširdžiai klausydavo. 
Valandėlės išlaikymas 
reikalavo vis daugiau lė
šų, tai dėl to ir susidarė 
sunkumų. Ir vėl reikėjo 
susirūpinti ir ieškoti pa
ramos.

Po dviejų metų sėkmin
gos veiklos, atsirado 
rimtas klausimas, ar 
valandėlę uždaryti, ar 
ieškoti bendrų pastangų, 
ir jos išlaikymą pratęs
ti, nes buvę vedėjai dėl 
lėšų sunkumo atsisakė iš 
pareigų. Tada valandė
lės išlaikymą perėmė įsi
steigęs Radijo Klubas, 
kurį visuomeninė orga
nizacija perėmė savo ži - 
nion ir sėkmingas lietu
viškos valandėlės gyvavi
mas vyksta visą laiką be 
.pertraukos.

Radijo klubas susior
ganizavo 1952 m. Buvo 
išrinkta valdyba: pirmi
ninku Pr. Saladžius, na
riais L. Vilimas, P. Šla
pelis ir A. Beresnevi
čius. Nariams mokestis 
nustatytas vienas dol. 
mėnesiui. Narių skai
čius augo, ir tuo būdu va
landėlės gyvavimas buvo 
garantuotas.

Kiek vėliau Radijo klu
bo vadovybė perėjo i nau
jos valdybos vadovavi
mą, kurios priešaky at
sistojo energingas ir uo
lus pirmininkas Pranas 
Puidokas su veikliais na
riais: A. Ciemeniu, R. 
Kiršteinu, Krokiu, Vyt. 
Žmuidzinu ir kitais.

Valdyba savo sumanu
mu ir pastangomis nu
galėjo visus sunkumus 
ir ryžtingai vykdo toli
mesnį lietuviškos valan
dėlės gyvavimą bei jos 
tobulėjimą.

Pažymėtina, kad valan
dėlės išlaikymas per 
tuos 20 metų kainavo per 
32,000 dolerių. Valdyba 
nei pranešėjai atlygini
mo negauna — dirba iš 
pasiaukojimo.

Valandėlė turi savitą 
veiklą. Ji nėra komerci
nė, bet grynai kultūrinė.

b laiškai Dirvai
SARTRE - LAISVES APAŠTALAS?

Rugsėjo 25 d. Dirvoje 
(Pogrindy) buvo išspaus
dintos keliolika eilučių, pa
lietusių prof. Aldonos Au- 
gustinavičienės kalbą šių 
metų "Varpo" skaitytojų

Tačiau jos turinys ir ko
kybė priklauso nuo vedė 
jų programų paruošimo 
— žodįtarti, muziką, dai
nas parinkti, suderinti ir 
visa tai tinkamai klau
sytojams perduoti. Be 
to, visada kreipiamas dė 
mesys į mūsų tradicinių 
švenčių bei sukakčių pa
minėjimus. Taip pat se
kama viso lietuviškojo 
gyvenimo kultūrinė bei 
tautinė raida ir informuo ■ 
jami klausytojai. Žo
džiu, valandėlė yra tau
tinės kultūros reiškėją, 
tėvynės meilės žadinto
ja, kuri jungia visus lie
tuvius darnion vienu- 
mon. O per lietuvišką žo
dį, dainą, muziką gaivi
na pavergtosios Lietu
vos ilgesį...

Valandėlė per ištisus 
20 metų dar nėra turė
jusi atostogų. Tačiau kai 
kurie pranešėjai yra pa
siėmę ilgesnes atosto
gas, o kiti dėl šeimyni
nės būties ir kitų aplin
kybių iš pranešėjų rate
lio pasitraukė. Bet kele
tas yra tokių pasišventė
lių tam kilniam darbui, 
kurie beveik per abu de
šimtmečiu be pertrau
kos ryžtingai dirba, bū
tent: A. Ciemenis, R. 
Kiršteinąs, V. Žmuidzi- 
nas, Ilgūnas, Dziakonas 
ir Br. Krokys, prie jų 
dar prisijungė O. Ado
maitienė, D. Šiurilienė,
B. ir V. Litvinai, V. ir 
N. Draugeliai, J. Šipai- 
la, Gečys ir Vidmantas.

Rochestery lietuvių va
landėlė tik pasiryžėlių 
dėka gyvuoja, tobulėja ir 
be didelių sunkumų išsi
laiko. O tie pasiryžė
liai — Radijo Klubo val
dyba su nepailstamu il
gamečiu pirm. Pr. Pui
doku, o šalia valdybos 
uoliai darbuojasi prane
šėjai, kurie visada sten
giasi sudaryti tokias pro 
gramas, kad jos būtų 
klausytojams įdomios, 
patrauklios. Valandėlės 
puoselėtojai budi ir deda 
pastangas, kad visi lietu 
viai persiimtų tautiško
mis idėjomis ir neleistų 
savo vaikams nutautėti.

Žodžiu, radijo valan
dėlė Rochestery yra lyg 
šviesus žiburys, kuris 
rodo tikrojo lietuviškojo 
kelio kryptį.

20 metų valandėlės gy
vavimo sukakčiai atžy
mėti rengiamas koncer
tas, kuris įvyks spalio 
24 d. 8 vai. vakare šv. 
Jurgio parapijos salė
je.

Klausytojai pradinin
kus ir dabartinius dar
buotojus sveikina 20 me
tų lietuviškos valandė
lės gyvavimo proga ir 
pasižada visada medžia
giškai ją remti. Todėl su 
viltimis žiūrima į visus 
rėmėjus ir tikimasi, kad 
į rengiamą koncertą at
vyks ne tik rochesterie
čiai, bet ir iš kitų kolo
niją lietuviai. Nes tai 
mūsų pareiga ir tauti
nės garbės reikalas. 
Programa bus turininga, 
įvairi ir įdomi.

J. Miškinis 

suvažiavimo metu sureng
tame poezijos vakare. Tos 
eilutės niekieno nepasirašy
tos, taigi priskirtinos re
dakcijos sąskaiton.

Iš magnetofono juostelės 
dar kartą atidžiai išklausęs 
tą A. Augustinavičienės 
kalbą, "Varpo" suvažiavi
mo rengėjų vardu jaučių 
pareigą painformuoti Dir
vos skaitytojus, kad:

1. Netiesa, jog ji pasakiu
si "šiandien patriotinė poe
zija yra nemadinga”. Tai ne 
jos žodžiai, iš kurių klausy
tojai suprastų, kad patrio
tinė poezija yra atgyvenęs 
dalykas. Ji, priešingai, su 
p a g ą unančiu nuoširdumu 
apgailestavo, kad mūsų 
naujoje poezijoje yra maža 
laisvės ir heroikos motyvų.

2. Netiesa ir tai, kad 
"Varpo simpoziume A. Au- 
gustinavičienė pristatė Sar
tre kaipo laisvės ir kūrybos 
laisvės apaštalą”.

Jeigu kam Jean-Paul Sar
tre vardas yra baubas, ku- 
riuo galima užgauti bet ku
rio asmens garbę, tai ir čia 
Aldona Augustinavičienė 
yra be dėmės. Pacituosiu 
tiksliausiai užrašytus žo
džius, kuriuos ji pasakė 
aname poezijos vakare: 
"Jean Paul Sartre savo 
ateistinėj ir egzistencialis
tinėj filosofijoj sako, kad 
žmogus esąs pasmerktas 
laisvei, kad jis turįs per
daug laisvės, nes jis nesąs 
jokių moralinių principų, 
kurios nors religijos ar eti
nės bazės suvaržytas”.

Sakykit, gerbiamoji re
dakcija ir mieli skaitytojai, 
kur čia Sartre pristatytas 
kaip laisvės ir kūrybos lais
vės apaštalas?

Antanas Kučys
Redakcijos pastaba. Nau

jienose Nr. 178, liepos 30 d. 
2 psl. J. Daugėlos korespon
dencijoje apie "Varpo” 
skaitytojų suvažiavimą per 
keturias skiltis, tilpo p. Au
gustinavičienės paska i t o s 
atpasakojimas. Bet tai ne
buvo atpasakojimas, bet ka
butėse įjungti autentiški 
jos sakiniai. Kadangi saki
niai patalpinti kabutėse, tai 
reikštų neiškraipytą kores
pondento pasakojimu au
tentišką tekstą.

Cituojant, Pogrindyje bu
vo nurodyta, kad paimta iš 
Naujienų.

Iš autentiško teksto: 
prancūzų rašytojas Sartre 
tvirtina, kad žmogus yra 
pasmerktas laisvei, žmogui 
padaryti sprendimo reikia 
laisvės ... Pogrindžio re- 
redakcija pabrėžė paskaiti- 
ninkės palankumą tam 
prancūzui, kuris, būdamas 
ok. Lietuvoje, padarė lais
vai Lietuvai tokius priešiš
kus nusakymus. Todėl teks
te po Sartre karikatūra yra 
ir teksto karikatūra. Tai 
yra Pogrindžio redakcijos 
ir karikatūristo teisė pa
gautą bruožą perkelti kari
katūrom

Kaina 6 doleriai.
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MOKSLO METUS
PRADĖJUS

Lietuvių Bendruome
nės švietimo metode, ku
riuo vadovaujasi mūsų 
šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos, atrodo, 
reikalingas ypatingo su
stiprinimo lietuviško 
auklėjimo kursas.

Paprastai su ta sąvo
ka rišamas mokinio pa
jėgumas kalbėti, skaity
ti ir rašyti lietuviškai. 
Visa tai natūralu prak
tikuoti, kada jaunas lie
tuviukas ar lietuvaitė 
ateina iš lietuviškai kal
bančios šeimos ir moky
mosi metu santykiauja 
su lietuviškai kalbančia 
visuomene, kurioj orga
niškai įaugęs yra ir lie
tuviškas jausmas. De
ja, mūsų gyvenimo sąly
gos nėra tokios idealios. 
Mūsų gyvenimo sąlygos 
yra ženkle nuolatinės ko
vos dėl lietuviškumo. 
Lietuvių šeštadieninė 
mokykla yra miniatiūra 
greta angliškosios mo
kyklos ir lietuvių visuo
menė yra tik miniatiūra 
greta angliškosios vi
suomenės. Tose sąlygo
se, kaip ištarė Pulgis 
Andriušis savo garsiąhi 
perbolę: mes turime bū
ti pasiutę lietuvybėje.

Iš tikrųjų, lietuvybės 
hipertrofeja ir tegali iš
saugoti lietuvių visuome
nei jaunuosius lietuvius.

Nėra paslaptis, kad da
lis Vaikų visai nelanko 
lietuviškų mokyklų. Čia 
lietuviškos vaikžudystės 
nusikaltimas tiesiog ski
riamas tėvams. Bet kiti, 
kas lanko, ir lanko ilges
nį laiką, baigę mokyklą 
irgi dingsta iš lietuvių 
tarpo. Lietuvių visuome
nė jiems atrodo neįdo
mi, nepatraukli, lyg ame 
rikiečių visuomenėje bū 
ti kaž kas kita. Šis prie 
auglis, baigęs mokyklą 
dingsta nuo mūsų dėl to, 
kad jiems mokyklinė lie 
tuvybė buvo mechaninis 
prievartinis reiškinys, 
be jokios atramos, be jo
kio inkaro dvasioje. Jie 
mechaniškai išmoko, ir 
jie abejingai užmiršo ką 
jiems dėstė mokykloje. 
Tas pats reiškinys pa
stebimas ir organizaci
jose. Jaunimas tol mo
kyklose, kol tėvųpage įda
vimas dar yra ir dikta
tas.

Bet jaunimas nenorės 
trauktis iš organizacijų, 
iš visuomenės, jeigugre 
ta skaitymo ir rašymo, 
greta šokio ir sporto, 
jis bus išėjęs lietuviškos 
indoktrinacijos trenin
gą. Jaunimui turi būti, 
vulgariai kalbant, plau
namos smegenys per vi 
są mokyklos periodą. 
Jis turi būti ne mecha
niškas lietuvis, bet gy
vas lietuvis. Ir čia sava 
istorija, raštija, visuo-< 
menė, turi būti dalis jo 

prigimties. Jaunuolis 
turi remtis į vieną nesu
dėtingą idėją: savo tau
tos suverenumo prima
tą. Tiktai su ta idėja ki
tos idėjos tampa naudin 
gaiš ir našiais priedais 
lietuviškumui ugdyti.

Lengvas sukalbamu
mas su smurtinės okupa
cijos faktu, kuris dabar, 
deja, netgi siūlomas pri
imti, kaip neišvengia
mas blogis (ir čia niekas 
nekaltinamas patriotiz
mo stoka, tik jo ribotu
mu), jau pirmos emigra
cinės kartos prieaugly
je švyti ryškiu įrodymu, 
kad šeštadieninės litua
nistinės mokyklos mokė 
"skaitymo ir rašymo", 
bet neformavo auklėtinio 
kaipo būsimo, nesukalba
mo, drąsaus irbekom- 
promisinio potencialo ko
vose ne tiktai už emigra
cinę lietuvybę, bet už 
virš lietuvybės esančią 
Lietuvos suverenumo 
idėją.

Sau žmogus idėja, ku
rią nuostabiai ryškiai 
formulavo Vydūnas, da
bar gali patraukti mūsų, 
prieauglį. Amerikos tau
tinės, etninės grupės 
ima grumtis už savo 
identitetą. Tai pavyz
dys, kad mūsų lituanis- 
tinės mokyklos į savo 
repertuarą turi įnešti 
ryškesnių gaidų: lietu
viškai raštingo auklėti
nio parengimą tapti ir ge
ru lietuviu valstybinin
ku.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Iš parodos, kuri {vyksta spalio 17-25 Detroite, Lietuvių Namuose.

ISTORINE NUOTRAUKA. 1939 m. Lietuvos Tautininkų Sąjungos Papilio valsč. Biržų apskr. skyriaus 
metinio susirinkimo dalyviai su svečiais išBiržų.Sfedinčiųjų(ne ant žemės) tarpe penktas iš kairės no- 
taras-poetas Pr. Lembertas, skyriaus vicepirmininkas miręs 1967 m. Los Angeles, Calif. Si nuotrauka 
buvo užtikta pas ALT S-gos Baltimorės skyriaus narį Karolį Grintalį, kuris toj istorinėj nuotraukoj yra 
pirmoje stovinčiųjų eilėje penktas iš kairės (su šauliška kepure).

LAIKAS PRABILTI EMILIJA ČEKIENĖ

Lietuvių visuomenė tu
ri išeiti į aiškų ir be- 
kompromisinį Lietuvos 
laisvės idėjos stiprini
mą ir tam visų priemo
nių panaudojimą. Jokių 
nuolaidų okupantui ir 
tiems, kurie į jį įsikibę 
stengiasi laisvės sieki
mo dvasią menkinti, — 
pabrėžė ALTS-gos pir
mininkas Teodoras 
Blinstrubas K. Karpiaus 
pagerbime, Clevelande, 
kur šioms mintims pu
blika entuziastingai pri
tarė.

Taigi, pritarė. Ir Ame
rikos tylioji dauguma 
Nixono politikai prita
ria, o tik visiška mažu
ma rėksnių šaukia, vis
ką degina, griauna, nai
kina kraštą. Per didelė 
laisvė ėmė virsti anar
chija. JAV vyriausybė 
tuo susirūpino ir tokius 
reiškinius jau sustabdė 
imdamasi griežtesnių 
priemonių prieš tokįlais. 
vės supratimo iškraipy
mą. Kai kas tuose reiški
niuose įžiūrėjo naivaus 
JAV jaunimo kurstymą 
iš komunistinių kraštų 
pusės.

Daug išmoksta sveti
muose kraštuose apsi
gyvenę emigrantai. Iš
mokome ir mes, o ypač 
mūsų kartos vaikai lanky- 
darni svetimas mokyk
las, klausydami svetimų 
profesorių paskaitų, ne

turinčių nieko bendro su 
mūsų tėvyne, net su tau
tybių skirtumais. O vis- 
dėlto, nors JAV yra tau
tybių mišinys, bet jų vi
sų dar niekas nesugebė
jo suliedinti į vieną ma
sę ir tikrai nesugebės. 
Galima laikinai įkalbėti 
sau nutautimą, galima ir 
rimtų priežasčių tam tu
rėti, galima laikinai pa
klysti, kaip jau atsiranda 
paklydėlių ir sovietinio

šė, paminėdamas 
rumunų rašytojo Iones- 
cou:

"Yra šiapus Atlanto 
žmonių, kurie niekuo ne
besidomi, kurie yra už
sidarę ir nejautrūs Jo
kiam kultūriniam ar so
cialiniam įvykiui. Tai 
yra asmenys, kurie tik 
duona tegyvena. Rumuni
jos rašytojas Ionescou 
apie tokius sako: "Nei 
tie, kurie su pavojum gy- 

okupanto pavergtos Lie- vybei peršokdavo Berly- 
tuvos klausimais. Kaip 
štai S-gos pirm. T. Blins
trubas, savo kalboje pa
minėdamas K. Karpių, 
kaip vieną pavyzdingiau
sių išeivijos lietuvių, nu
rodė šių laikų priešingą 
jam liūdną pavyzdį, kur 
vienos org-jos simpoziu
mo pirm, pareiškė: "Lie
tuva yra laisva. Mums 
tik atrodo, kad ji nelais
va, kadangi mūsų tėvai 
nesutiko su nauja komu
nistine krašto valdžia".

Jeigu kas iš mūsų jau
nesnės kartos taip mano, 
tai reiškia, kad mes tik
rai per maža apie Lietu
vos laisvės idėją kalba
me išeivijoje. Ne visi tė
vai sugeba perduoti vai
kams , juk auklėjimas 
taip pat yra menas bei ta
lentas, ne visi vaikai 
vienodai pasiduoda auklė
jimui bei mokymui, ne vi
si paklusnūs tėvams, ne 
visi iš viso rūpinasi to
kiais klausimais, jie už
sikrečia tiktai gatvės 
nuotaikomis. Tačiau tie, 
kurie eina viešai tokiais 
klausimais kalbėti, dis
kutuoti, privalo patys pla
čiau apsišviesti, jei ne
pasitiki ar nebemoka 
lietuvių kalbos, jiems li
teratūros netrūksta ir ki
tomis kalbomis. Apie jo 
vadinamą "laisvą" komu 
nistinę Lietuvą trumpai 
ir aiškiai atsako savo tė
vynės priešams parsi
davęs enkavedistas A. 
Sniečkus: "Lietuvos Ko
munistų partija, vadovau
damasi marksizmo - le
ninizmo mokslu, pasisa
kė už socializmo staty
bą Lietuvoje bendroje 
sąjungoje su Tarybų Ru
sijos tautomis... (Tiesa, 
1970 liepos 19 d.).

Tik ir čia neapsiėjo be 
melo, gerai žinomo vi
sam pasauliui, kad nepa
sisakė, o buvo Sovietų 
Rusijos okupuota. Bet, 
jeigu kam nors ir tas 
yra nežinoma, tai reikia 
manyti, kad jis yra vie
nas iš tų, apie kuriuos 
1929.9.25 d. Draugas ve
damajame teisingai ra-

no sieną, nei sovietų 
tarnautojai, kurie kar
tais nusižudydavo, užuot 
grįžę į savo kraštą, nei 
knygos ar autentiški do
kumentai, nei paties Sta
lino dukros liudijimai, 
nei rusų rašytojų laiky
mas kalėjimuose, niekas 
negali jų įtikinti."

Pigiausias būdas 
aplankyti savo 
kilmės kraštą.

Jeigu jūs turite draugus ar gimines Eu
ropoje, ar nebūtų malonu nustebinti juos ap
lankymu.

Tik pakelkite telefono ragelį ir tuojau 
pat jūs galite kalbėtis su giminėmis namuose. 
Savaitinė kaina "person-to-person" pirmas 
tris minutes su dauguma Europos kraštų yra 
tik 12 dol. (pridėkit federal tax). Ir nužemin
tos kainos pritaikomos daugeliui vietų specia
liomis nakties valandomis ir sekmadieniais. 
Telefono operatorė gali jums duoti visas 
smulkmenas.

Skambinti į užsienį yra labai lengva, tik 
pasukit "OPERATOR" ir ji sutvarkys visa 
kita.

Linkime malonaus apsilankymo su gimi
nėmis savo namuose.

@ Ohio Bell

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Ir mūsų lietuviškajam 
išeivijos pasaulyje yra 
įvairių žmonių, įvairiai 
galvojančių, bet tokių, 
kaip aukščiau minėto 
simpoziumo pirminin
kas mūsuose yra tikrai 
maža, bet jie rėksniai. 
Jie leidžia savo laikraš
tį daugiausia persispaus - 
dindami iš okupuotos Lie 
tuvos spaudos, bet patys 
būdami menkai, kaip iš 
jų pasisakymų matome, 
apsišvietę dar stengiasi 
mokyti ir kitus redakto
rius, kaip redaguoti. įdo
mu, tokį klausimą sim
poziume pastačius, ar 
vis dar neprabilo susi
rinkimo dalyviai — ty
lioji dauguma.

Skaudu ir koktu, kai 
girdi laisvėje ir praban
goje gyvenančius tautie 
čius pateisinančius žiau
riausia, negirdėta pašau 
lyje klasta pavergusį mū 
sų tėvynę okupantą. Juk 
mes, kuriems likimo bu
vo lemta pasirinkti lais
vę, išvykome skelbti, liu
dyti pasauliui tiesą apie 
tėvynės pavergėją ir tos 
mūsų pareigos pasibaigs 
tik su mumis arba Lietu
vai atgavus nepriklauso 
mybę.

Ir tikrai jau pats lai
kas ir mūsų tyliajai dau
gumai prabilti nedarant 
okupantui nuolaidų ir 
tiems, kurie į jį įsikibę 
stengiasi laisvės sieki
mo dvasią menkinti. Pra
bilti mūsų partizanų žo
džiais :

Kaip gali tylėti, kada 
žemė šaukia / Akmenys 
vaitoja tėviškės miške?/ 
Kaip gali šypsotis, užsi
dėjęs kaukę, / Kada bro 
lių rankos tiesias į ta
ve...

Kas išdrįs įrodinėti, 
jog taip nebėra?
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Jaunieji Vytautas ir Birutė Radzivanai New Yorke. I§ kairės: S. Sabulis, V, Knistautas, S. Knistautie
nė, J. Sabulis, R. Krapavickaitė, Vytautas ir Birutė Radzivanai, A. Radzivanienė, dr. B. Radzivanas, A. 
Lutkonienė ir J. Lutkonis. V. Maželio nuotrauka

NUOTAKA IS AUSTRALIJOS
rugp. 22 d. jiedu susi
tuokė.

Po vestuvių atsisvei
kinant su jaunosios tė-

Kai lietuvis iš New 
Yorko įsimyli lietuvaitę 
iš Australijos ir sukuria 
taip pageidaujamą lietu
višką šeimą, įdomu skai- vais, Vytautas savo nuo- 
tytojui kaip tas atsitiko.

Ta porelė — inž. Vy
tautas Radzivanas ir Bi
rutė Garnytė.

Tas įvykis parodo ir 
kaip naudinga jaunimui 
dalyvauti savo lietuviško
je veikloje.

Atsimename — 1968
metais New Yorke įvyko 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas. Biru
tė Garnytė buvo tame sei
me Australijos lietuvių 
delegacijos narė.

taką išsivežė į New Yor
ką. Skrisdami, kelionėje 
aplankė pasaulinęparo- 
dą Japonijoje.

Vytauto tėvai jaunie
siems surengė iškilmin
gas sutiktuves — tai bu
vo lyg antros vestuvės. 
Brooklyne, rugsėjo 20 
d. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje atlaiky
ta specialios pamal
dos su bažnytiniu jauna-

vedžių palaiminimu. Šio
je iškilmėje neužmiršta 
pakviesti ir piršlius p.p. 
Knistautus iš Clevelan
do.

Jaunojo tėvai yra žino 
mi visuomenės veikėjai: 
dr. B. Radzivanas yra 
VLIKo narys, dr. Apolo
niją Radzivanienė dauge
lio organizacijų veikėja. 
Pats inž. Vytautas yra 
pirmininku choro, kuris 
bažnyčioje, jaunavedžių 
pamaldose, giedojo.

(ks)

• LITHUANIA 700 
YEARS. Redagavo dr. A. 
Gerutis. .Anglų kalboje. 476 
psl. didelio formato. Išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas. Kaina $12.00.

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom 
natarnavimo!

Statė 
Savings

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfield Rd., Souih Euclid
1 1623 Buckeye Rd., Cleveland

30500 lake Shore Boulevard, Willowick

MALĖ

0WNER OPERATORS 
with late model tractors.

Please apply
DAVIS MOTOR EXPRESS 

1312 SCHUSTER 
KALAMAZOO, MICH.

Jos tėvai parašė savo 
pažįstamiems CIevelan
de, V. ir S. Knistau- 
tams, atvykusiems Čia 
iš Australijos prieš 10 
metų, kad jų dukrai bus 
reikalinga apsistojimui 
vieta seimo laikotar
piu.

S. Knistautienė pare 
komendavo dr. Bronių ir 
dr. Apoloniją Radziva- 
nus, gyvenančius Rich- 
mond Hill. N.Y.

Atvykus į New Yorką,
delegatė Garnytė, priim
ta Radzivanų viešnia, su
sipažino su jų sūnum Vy
tautu. Jų pažintis liko ne
nutraukiama.

Inž. Vytautas Radziva- 
nas šios vasaros birže
lio pradžioje išskrido į 
Australiją, ir ten su Bi
rute susižiedavo. Gi

Australijos LB Sydnejaus apylinkė jaunimo būrelis, kuris dalyvaus jaunimo koncerte Lietuvių Dienų 
metu Melbourne.

Skaitykit ir platinkit
D

J. GRAUDA

Apie lietuviškas "dačas”
Žodis "dača" tarybų žmogui reiškia prestižą 

ir statusą. Aišku žodis "dača” (buržuazinių nacio
nalistų leksikone — vasarnamis — tą pat reiškia 
ir lietuviams). Kiekvienas nori turėti dačą, bet ne 
kiekvienas gali. Tačiau Juozas Šimaliūnas, LTSR 
prekių paskirstymo sąjungos rajoninio prekių skirs
tymo direktoriaus pavaduotojas gali turėti dačą. Ir 
tokią jis pasistatė. Tai buvo pat Vilniaus pašonėje 
išdygęs puikus pastatas, dviejų aukštų namelis,pa
statytas ant betono stulpų. Greta atsirado dekora
tyvinis krioklys ir baseinas. Iš antro aukšto balko
no direktoriaus pavaduotojas- galėjo nunerti besi
maudydamas į baseiną, o iš kito krašto ilsėtis bal
kone kartu sekdamas televizoriaus ekraną ir įme
tęs meškerę su masalu į baseino vandenį. Mat van
denyje buvo įveistos žuvelės.

Namuose, ženklindamos dekoratyvinius sa
vininko polinkius sienos buvo nukabinėtos ginklų 
kolekcijomis, žvėrių skūromis ir ragais. Lokio 
kailis akcentavo namų puošnumą.

Selskaja Žizn laikraščio korespondentas nuste
bo išvydęs mūsų Juozo vilelę, Selskaja Žizn kores
pondentas, kaip kiekvienas ten korespondentas turi 
politines galias. Jis gali tiesiog paklausti: iš kur 
pinigai? Ir jis paklausė. Ir atsakymo negavo. Bet Įei
tas dačos savininkas Izaakas Kibarkis (ūkio mašinų 
depot vedėjas) pasigriebė korespondentą už alkūnės, 
ir konfedencialiai pasiūlė jam nesidomėti, iš kur 
dačų resursai? Mat ir Kibarkis turėjo greta tokią 
pat dačą su baseinais ir lokio kailiais.

— Ko tau puldinėti čia biednus dačnikus? Ar 
ne geriau tau gauti naują mašinėlę? Automobiliu
kas bus pirmos rūšies. Užmiršk apiedačas. Džiau
kis nauju automobiliu...

Selskaja Žizn vyras, eidamas politinio infor
matoriaus .pareigas, kreipėsi į Joną Smilgevičių, 
Vilniaus burmistro pavaduotoją. Bet draugas Smil
gevičius turėjo dačą kitur, bet valdžia, imdama sau 
jo įgyventą sklypą, kompensavo burmistro pavaduo
toją tokia suma, kad šios užteko puošnesnei dačai 
pastatyti ir pridurti didelį maudymosi baseiną.

Tik, staiga Selskaja Žizn vyras pastebėjo, kad 
miesto valdybos žmonės jau tirštai apstatė Vil
niaus kalnelius spiečiais dačų.

Korespondentas sudėjo krūvon Šimaliūno,Ki- 
barkio ir Smilgavičiaus pavardes ir atspaudė raši
nį savo rusiškame laikraštyje apie lietuvių pastan
gas turėti Vilniaus kalneliuose savo nuosavus rū
tų darželius su maudymosi baseinais ir lokio kai
liais...

Kai sužinosime daugiau, parašysime ir jums. 
O gal jūs galvojate, tai prasimanymas? Paskaity
kite N.Y. Times.

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti
ir Į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai 
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

JUR6IS GLUUDA

JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS 
žmogus ir asmenybė m 

(Paskaitos metmenys]

— Mūsų literatūra kyla ir plinta, ir nebesu
prantama, — kartais jis sakė. — Lygiai kaip su 
mūsų opera. Nusivedė miestietis dėdę kaimietį į 
operą. Ir sako dėdė, operą išklausęs. Gražu taigra- 
žu, ale visvien ne mūsų armonika.

Iš kur tas anekdotinis pokštelis? Ar tai ir vėl 
nėra iš gyvenimo išplėštas siužetas Vaižganto kū
riniui, toks sodrus ir toks efektingas.

Jis turėjo savo ūkį: tai buvo taksiukas Kaukas 
ir dvi kanarėlės. Sako, kad ir dabar vienos kanarė
lės iškamša yra Literatūros muziejuje. Tame pat 
muziejuje turėjo būti ir Vaižganto kailiniai. Aš vis 
tariuosi, kad man ir teko tada matyti Vaižgantą su 
Jakštu tais kailiniais apsirengusį. Bet per sovieti
nės invazijos sąmyšį, kailiniai iš muziejaus patal
pos dingo. Gal būt ir dabar kas šiltai pražiemavo- 
ja sų Tumo Vaižganto kailiniais'tarybinėje Lietu
voje?

Tai judrus kunigas, rašytojas, dėstytojas, vei
kėjas kuriam tauta buvo nepamainoma širdies tik
rovė Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažia
vime Toronte pereitą mėnesį aptarė ir nusakė Jo
nas Aistis.

Nepamainomas širdies tikrovė, kad ir savo pa
tetika nepatenkintų paties Vaižganto, yra geras nu

sakymas. Jis save kartą taip aptarė laiške, atsaky
damas dar 1917 metais į sveikinimą: Gerosios po- 
naitėlės, kad jūs tai manęs tokio patamsio žmogaus 
neužmirštate. Aš tik niekai tuo žvilgsniu, esu tik
ras storžievis. Dabar politikos metu — visiškai pa
sidariau bergždžias...

Metas tikrai buvo sunkus tie 1917 metai, tada 
Vaižgantas dar smarkiai dalyvavo politikoje. Jo 
asmens dinamika dar neturėjo vienos krypties ta
ko. Jaunystėje nuolatos kilnotas iš vienos parapi
jos į kitą, vyskupijoje jis buvo vienas iš m ažumos 
tų kunigų, kurie veržėsi iš rutinos, kvėpavo lietu
viška dvasia ir kaip toks jis buvo neproteguojamas 
ir labai nepageidaujamas. Toks jis liko ir Nepri
klausomos Lietuvos metais. Vienas iš labai nedau
gelio kunigų jis sustoja prie tos studentų organi
zacijos, kuri veikimo primatu pastatė grynai Jietu- 
viškos veiklos elementą, 1922 metais lapkričio mėn. 
Vaižgantas dalyvauja Neo-Lithuania korporacijos 
steigime, 1923 metais jis šventina korporacijos rū
mų statybos kertinį akmenį, ir kada tie rūmai iš
augo Parodos gatvės ir Kauno Ąžuolyno erdvėje, 
jis 1928 metais vasario 18 d. pašventina korporaci
jos rūmus ir pasako pamokslą.

Initinm semestri šventėse jis nenuilstamai da
lyvauja ir kalba atrasdamas savo optimizmo meto
du tartuose žodžiuose naujų idėjų ir gairių.

Tose kalbose jis ragino domėtis socialiniais, 
politiniais, kultūriniais reikalais. Jeigu būtų išli
kusios tos kalbos, ir jeigu būtų išlikę pamokslų teks
tai, pasakyti Vytauto bažnyčioje, mes turėtumėm pil
nesnį Vaižgantą. Bet jis nepakeistų mūsų vaizdavi
me to, kuris jau susiformavo. Kelių jo posakių ir ke
lių jo pasielgimų tokių spalvingų, strazdeliškai-eks
centriškų, nuoširdžiai - drąsių užtektų sudaryti jo 
vaizdą. Išlikę jo kalbų ir pamokslų tekstai tik pra

platintų jo jau turimą vaizdą.
Kaip jau vėliau svarstė, kyla klausimas, kodėl 

Vaižgantas taip arti suėjo su visiškai neturinčia 
konfesinio pobūdžio korporacija, kurioje paskirų kon
fesijų išpažinimas beturėjo reikšmės ir kurios šū
kis Pro Patria nelietė religinio aspekto? Nuostabu 
ir tai, kad Maironis buvo arti susijęs su Neo-Lithu
ania korporacija. Vaižgantas buvo vienas iš pirmų
jų dvasiškių kuris užsidėjo garbės nario spalvas. Ši
tas klausimas ilgą laiką buvo gana jautrus supras
ti ano meto dvasiškį, katalikų kunigą, sutikus į globo
ti nereliginio aspekto studentų korporaciją. Galima 
galvoti, kad korporacijos siekiai: tautos didybė, jos 
garbė ir gerovė, asmenybės ugdymas, jau 1922me
tais imponavo Vaižgantui, kaipo atrasta tautybės ir 
veiklos sintezė. Praėjęs tokį ilgą kelią, kaifiokuni
gas savo nerespekto ženkle, jis tartum pajuto, kad 
įmanoma praktikuoti savą tautinę gyvenimo filo
sofiją, nesurištą su pašaukimo profesija, nei su sa
vo luomo tvarkymosi statutais. Pagaliau jis visad 
buvo tas, kas vėliau buvo vadinama kunigo liberalo 
tipu. Jis savy neturėjo gana avantiuristinai intelek
tualinio raugo, kuris pildė Mykolaitį-Putiną. Vaiž
gantas buvo darbo ir pareigos žmogus. Savo laiku 
Kostas Radžvilas (Korsakas) pasinaudodamas tada 
jo sugautu viršūnėse Plechanovo metodu, bandė ap
tarti kaip reiškiasi lietuvių, literatūroje tas didysis 
Lietuvos ūkininkas - Vaižgantas. Su kokiais verty
bių matais jis įžengia į intelektualinę kūrybinę sfe
rą. Ir vargšas Korsakas paskelbė pampfletinio po
būdžio studiją, kurioje pripažino jo nuomone, pra
gaištingai pabrėžto lietuviško ūkinlnkiško primato 
buvimą. O mums tai yra savitumas, galia, realy
bės kvėpavimas, kur greta meninės tikrovės yra so
cialinio turto aruodai.

(Bus daugiau)
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Tautos šventės minėjimo, {vykusio Philadelphijojerugsfejo26d.,programos išpildymo dalyviai. Iš kai
rės: kun. K. Saklauskas, I. Veblaitienė, V. Matonis, E. Čekienė, J. Stankūnas, L Stankūnaitė-Silva, prof. 
J. Puzinas, O. Valašinaitė ir inž. V. Gruzdys. K. Čikotos nuotrauka

TAUTOS ŠVENTĖ PHILADELPHIIOJE
Kai per ištisą eilę me

tų čia niekas iš esamų 
organizacijų nesiėmė pa 
minėti Rugsėjo Aštuntą
ją — Lietuvių Tautos 
šventę, primenančią Vy
tauto Didžiojo laikais 
Lietuvos galybę ir jo vai 
nikavimą karalium su
kaktį, tai dabar ALT S- 
gos Philadelphijos sky
rius stvėrėsi tokį pami
nėjimą pravesti plates
niu mastu, įpinant ir me 
niškąją dalį. Minėjimas 
įvyko rugsėjo 26 d. Lie
tuvių Muzikalinio klubo 
patalpose, Philadelphi- 
joje.

Trumpu žodžiu minė
jimą atidarė ALT S-gos 
skyriaus pirm. Vytau
tas Matonis, pakviesda
mas kun. K. Sakalaus
ką sukalbėti invokaci- 
ją, o po jos buvo pa
kviestas prof. J. Puzi
nas kalbėti apie Rugsė
jo Aštuntosios dienos 
prasmę. Prelegentas pa
darė lietuvių tautos is
torinę apžvalgą, daugiau 
išryškindamas XIV šimt
mečio pirmoje .pusėje 
Lietuvos valstybės didy
bę, kai Vytautas 1430 m. 
turėjo vainikuotis Lietu 
vos karaliumi, o taip pat 
priminė ir tas visas jo- 
gailmečio negeroves, ku 
rios privedė prie Lietu
vos valstybės sunaiki- 
mo.

Toliau jautriu žodžiu 
prabilo žymi visuome
nės veikėja ir uoli spau
dos darbuotoja, knygos 
Lithuania 700 Years iš-

JUOZAS BUBELIS 

leidimo iniciatorė E. Če 
kienė iš New Yorko. Ji 
šį kartą čia ėmėsi misi
jos pristatyti tą knygą su 
sirinkusiai lietuvių vi
suomenei šitaip tarda
ma:

— Šiandien čia susi
rinkome paminėti mūsų 
tautos šventę. Kol mes 
būsim pajėgūs susirink
ti ir žymiuosius praei
ties tautos įvykius prisi 
minti, žvelgti į ateitį, tol 
mūsų viltys atstatyti ne
priklausomą Lietuvą ne
žus. Tačiau daug reikš
mingesnis sukakties mi
nėjimas yra tas, kuris 
minimus įvykius atžy
mi pastovesniais dar
bais. Tokių darbų tarpe 
laikytini leidiniai tiems 
įvykiams uždokumen- 
tuoti ir vispusiškai nu
šviesti. Jie reikalingi 
mums patiems — būsi
moms kartoms, bet taip 
pat ir visiems tiems, ku
rie norės mums pagel
bėti mūsų kovoje dėl sa
vo tautos teisių į laisvę.

Neseniai įvairiais bū
dais minėjome reikšmin
giausią mums sukaktį 50 
metų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Mi
nėjome visa išeivija 
bendrai, minėjome orga
nizacijos atskirai. Krei
pėmės į laisvojo pasau
lio vyriausybes ir par
lamentus, šaukėmės į 
Jungtines Tautas, kad lik
viduotų Sovietų Sąjun
gos agresiją prieš Lietu -

DIRVA

vą, ir į žmonijos sąži
nę, kad paremtų Lietu
vos pastangas nepriklau
somybei atstatyti. Žo
džiu, visais būdais ir ga
limumais informavome 
svetimuosius.

Visos mūsų delegaci
jos stengėsi aprūpinti 
spauda numatytus lanky
ti svetimų valstybių at
stovus, politikus, žurna
listus, profesorius ir ap 
lamai intelegentiją, ku
ri formuoja savo krašto 
visuomenės nuomonę ir 
kuri turi įtakos į kraš
to vyriausybę. Ta proga 
noriu paminėti, kad ir 
Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas įdėjo 
stambų įnašą į Lietuvos 
Laisvės Kovos metus, iš 
leisdamas anglų kalba 
informacinį veikalą apie 
500 psl. pusantro tūks
tančio egz. apie Lietu
vą — Lithuania 700
Years.

Veikalas parašytas 
penkių autorių: prof. J. 
Puzino, dr. A. Geručio, 
prof. J. Jakšto, min. S. 
Lozoraičio ir A. Bud- 
reckio. Jis buvo išleis
tas jubiliejiniais me
tais, bet šiandien jį pra
vartu paminėti todėl, kad 
šiemet išėjo antroji pa
taisyta laida 1000 egz. 
tiražu. Tai yra pirmoji 
didesnės apimties kny
ga anglų kalboje infor
muojanti apie Lietuvą, o 
autoriai, savo sričių ži
novai darbą atliko 
kruopščiai ir sąžinin
gai, ne partinių ambici- 

jųpatenkinimui, ne pasi
pelnymo tikslu, o tik to
dėl, kad mūsų išeivijai 
tokios informacijos la
bai trūko. Jie dirbo pa
rodydami daug pasiauko 
jimo bendram tautos rei 
kalui.

Toliau kalbėtoja nupa
sakojo kam pirmiausiai 
buvo išsiuntinėjama šio
ji knyga ir kas kokius at
siliepimus jai prisiun
tė.

Lithania 700 Years bu 
vo išsiuntinėta nemoka
mai lietuvių ir amerikie
čių spaudai, kurios pro
fesionalų kritikų verti
nimai, visi teigiami; nu
lėmė knygos pasisekimą 
ir svetimųjų tarpe,-ypač 
"Foreign Affairs", Lib- 
rary Journal (1969.VI.15) 
Publishers Weekly (1969 
nr. 13), nes tų recenzijų 
gale buvo pažymėta - re
komenduotina įsigyti bib
liotekoms. Nuo tadapra
dėjo užsisakyti Ameri
kos ir kitų kraštų biblio
tekos per leidyklą. At
kreipė dėmesį ir lietu
viai, iš jų laiškai su če
kiais pradėjo ateiti iš vi
sų kraštų vartojančių 
anglų kalbą, kas rodo, 
kad lietuvis, nežiūrint 
kur begyventų ir kaip il
gai būtų atskirtas nuo tė
vynės, bet jos niekuo
met nepamiršta, sielo

JUOZAS BAGDONAS Kompozicija (8x6 pėdų)
Iš parodos, kuri Įvyksta spalio 17-25 Detroite, Lietuvių Namuose.

jasi jos laisvės atstaty
mu ir lietuvybės palai
kymu svetur. Laiškai at
eina ir anglų kalba rašy
ti (iš senosios kartos lie
tuvių) prašant atsiųsti ne 
jiems, bet sūnui ar duk
rai ir dažnai universite
to adresu, kuriame stu
dijuoja. Būna prašytojų, 
kad knygą siųsti sveti
mos tautybės žentui ar 
marčiai, nebemokan
tiems lietuviškai vai
kams ar anūkams. Bet 
svarbiausias laiškelis at
ėjo tokio turinio: prita- 

(Nukelta į 6 psl.)

JUOZO BAGDONO
PARODA DETROITE

(Atkelta iš 1 psl.) 
liai, be teoretinių nuo
sprendžių ar nustaty
tų terminų. Dirbu taip, 
kaip jaučiu ir kaip dik
tuoja protas ir jaus
mas, sąmonė ir pasą
monė, visos kitos kūry 
binėš galios, kurių ne
galima perstatinėti pa
gal norą, reikalą ar lai' 
ką.

— Kiek žinau, Jūs esa
te reiškęsis taip pat ke
ramikoje ir skulptūroj, 
ar šiuo metu ką nors da
rote šioje srityje?

— Keramikoje daug 
dirbau gyvendamas Pie

Nr. 77 — 5

tų Amerikoje irgiektiek 
Washingtone. New Yorke 
neturiu sąlygų nei gali
mybių. Skulptūrai ir ke
ramikai reikia turėti ati
tinkamą studiją su įren
gimais.

— Spaudoje buvo užuo 
minų, kad tapote paveiks
lus laisvės kovų temo
mis, ar tai užsakymas ar 
konkursui, kurį skelbia 
Laisvosios Lietuvos lei
dėjai?

— Nei užsakymui nei 
konkursui. Idėją pavaiz
duoti lietuvių kovas už 
laisvę ir mūsų partiza
nų veiksmus nešiojausi 
jau labai seniai. Pasitai
kė proga gauti šiokią to
kią patalpą, nešaldomą 
ir nešildomą, kurioje ga 
liu išsiteikti su didesnio 
formato drobėmis, tad 
prie jų ir dirbu. Tai ba- 
talistika. Šie darbai dar 
tik įpusėjo.

• Dail. Juozo Bagdono 
kūrinių paroda Detroite 
prasideda š. m. spalio 17 d. 
ir tęsis iki 25 d. Lankymo 
valandos: 17 d., šeštadienį, 
2-6 vai. v., sekmadienį nuo 
12 vai. iki 6 vai. vak. Darbo 
dienomis nuo 4-7 vai. vak. 
Spalio 25 d. atidaryta 11:30 
iki 6 vai. vak.

Paroda vyksta Lietuvių 
Namuose, 3009 Tilman St., 
Detroite.

PIERRE NORO (22)

Liudininkas buvo inžinierius iš prancūzų kon- 
tražvalgybos, bet jis nesistengė kalbėti perdaug 
moksliškai.

— Modernioji fonetika, — sakė jis, — suskal
dė žmogaus balsą į keliasdešimt elementų, aš ne
žinau tiksliai kiek, bet sakykim apie penkiasde
šimt. Turint tuos penkiasdešimt garsų iš XY bal
so užrekordavimo, galima sukurti ištisą jo kalbą, 
kuri būtų priskirta jam, nors tikrumoje jis jos nie
kad nebūtų sakęs ir padirbimą labai sunku atpažinti. 
Tam reikalui prekyboje egzistuoja Bell Telephone 
bendrovės aparatas Vocoder, kuris turi klavišus 
kaip rašomosios mašinėlės, nurodančius tuos pen
kiasdešimt kalbos elementų, ir juos spaudžiant su
kuriama kalba, rekorduojama į juostą. Tokiu būdu 
galima sukurti, kad prezidentas Nixonas ardeGaul- 
le, sušauktų "Tegyvuoja sovietai!" Aišku galima 
klausytoją bandyti įtikinti motyvuojant politine, is
torine ar intelektualine priežastim, kad tai nėra 
Nixono ar de Gaulle žodžiai. Bet moksliškai negali
ma įrodyti. Dėl paprastos priežasties, nes tai tik
rai bus Nixono ar de Gaulle balsas.

Mūsų atvejuje, tęsė toliau inžinierius, rusai 
Prancūzijoje įrekordavo Routier kalbą, kurią Mask
voje suskaldė ir paskui savo laboratorijoje sukūrė

jo kalbą, kokia jiems buvo reikalinga, dialoguojant su 
gen. Karbinu, kuris tikrai pats įkalbėjo įjuostą.

— Bet kokiu būdu jūs tai galėjote žinoti, — su
šuko pirmininkas Eisenberg, — jei sakėte kad moks
liškai negalima atskirti tikros kalbos nuo padirbtos.

Inžinierius atsisuko į pik. Dubois.
— Jūs galite sakyti, — pasakė Dubois.
Visi pastebėjo, kad šiuo momentu Vlasovas pa

silenkė į priekį ir sunkiai kvėpuodamas stengėsi 
nepraleisti nė vieno žodžio.

— Ar aš tikrai galiu viską sakyti? — paklausė 
liudininkas.

— Gerai, aš pasakysiu jūsų vietoje, — pasakė 
Dubois. — Techniškas demonstravimas būtų labai 
komplikuotas, bet mespasiryžępademonstruoti ČIA 
specialistams, kurie manau tuo reikalu domėsis. Ka
dangi čia buvo dialogas, tai galima buvo lengvai pa
stebėti skirtumą tarp gen. Karbino ir vadinamojo 
Barino balso įrekordavimo. Barino, arba, kaip norė
ta įrodyti Routier, balsas buvo iš atskirų gabalų. Jo 
frazėje buvo nevienodo stiprumo garsų ir tarpų, ku
rie paprastai ausiai nepastebimi, bet galima buvo 
detektuoti su moksliniu aparatu.

Vlasovas krūptelėjo. Dubois atsisuko į jį.
— Jūs neturėjote šanso, — pasakė jis. — Jūs 

sugalvojote milžinišką politinio apnuodijimo opera
ciją, kokią kas buvo išgalvojęs mūsų laikais. Jums 
buvo atviras kelias į pasisekimą. Deja jums nepasi
sekė ir suklupote šitoje vietoje.

Aš manau, tęsė jis toliau, kad galiu dabar pa
rodyti šito manevro mechanizmą. Rusai numato ka^ 
rą su Kinija. Šitas karas turėsiąs įvykti pagal jų hi
potezę tarp 1975 ir 1978 metų. Tad jų žvalgyba deda 
visas pastangas politinėj ir karinėj srity, kad netek
tų kariauti dviejuose frontuose. Politiškai sovietai 
ruošia naują Jaltą su Amerika. Kariškai jie stipri

nasi vakaruose, ypač sustiprindami savo kontrolę 
Čekoslovakijoj ir savo laivyną įvesdami į Vidurže
mio jūrą. Kad susilppinus vakariečius, K.G.B. gavo 
misiją suskaldyti vakarų valstybes, įnešantnepasi
tikėjimą ČIA ir kitom vakariečių žvalgybų tarnybom. 
Kas reiškia sukurti nepasitikėjimo atmosferą tarp 
Amerikos ir jos sąjungininkų, sugriauti NATo, nes 
patys amerikiečiai skelbia, kad ČIA yra nematoma 
Amerikos vyriausybė.

Šios priemonės tikslas: įtikinti amerikiečius 
kad visi Europos sąjungininkai yra "užkrėsti" ko
munistinėm is bacilomis, supuvę ir manevruojami 
Maskvos agentų, kurie turi susisukę lizdus vakarų 
vyriausybėse. Tai buvo pati ambicingiausia užnuo- 
dijimo programa, kokią kuri nors valstybė drįso pa
naudoti.

Bet K.G.B. be kitko gavo ir kitą misiją. Patys 
didžiausieji jų agentai vakaruose rizikavo būti ati
dengti 1968 m. pabaigoje, jie buvo "perdegę". Sovie
tų švalgybai buvo pavesta bet kokia kaina juos iš
gelbėti, į jų vietą sukompromituojant nekaltus, kaip 
vokiečių gen. Felseną.

Abi misijos buvo patikėtos vykdyti vienam žmo
gui. Vlasovas iš G.R.U. buvo angažuotas dėl K.G.B. 
ir savo uždavinį atliko du trečdalius.

Visų nustebimui Vlasovas leidosi įtraukiamas į 
dialogą su pulk. Dubois.

— Geriau paaiškinkite, pulkininke, kur, kada ir 
kaip aš suklydau.

— Kaip sakiau, pradžioj jums gerai pasisekė, 
— atsakė Dubois. — Nuo jūsų stipraus įsitaisymo 
vakaruose priklausė pasisekimas. Aš būsiu labai 
diskretiškas apie jūsų įsimylėjimą. Tai jūsų asme
niškas reikalas ir palieku tai jūsų sąžinei. Bet 
sveikinu, jūs mokėjote sužavėti ponią Lee.

(Bus daugiau)
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Aldona Tamošiūnaitė ir Antanas Rauchas susituokę Chicagoje. 
V. Noreikos nuotrauka

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

_______________________DIRVA ___________________

TAUTOS ŠVENTE PHILADELPHIJOJ

Rugsėjo 20 d. Nekalto 
Švč, P. Marijos Prasidėjimo 
bažnyčioje, Chicagoje įvy
ko Alberto ir Aldonos Ta
mošiūnų dukters Aldutės 
su Antanu Rauchu sutuok
tuvės.

Jaunuosius sutuokė Tė
vas Raibužis. Sutuoktuvių 
metu giedojo sol. N. Linke
vičiūtė.

Aldutė Tamošiūnaitė gi
mė tremtyje. Su tėveliais 
atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Chicagoje. Čia bai
gė gimnaziją ir Illinois U-te 
biologijos mokslus. Be to 
baigė Medical Technikumą. 
Gi Antanas Rauchas taip 
pat gimęs tremtyje,“atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno 
Chicagoje. Netekęs tėvelio, 
jo mamytė rūpinosi, kad jis 
baigtų gimnaziją ir Illinois 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

Lp Ji (Licensed by Vnesbosyltorg)
Tel. (212) 581-6590 

jį/| VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuves; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

ALLENTOWN, PA. — 126 Tllflhman Street ....................
BALTIMORE, M D. — 1900 Fleet Street ............................
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ....................
BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ...........................
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue .................
CLEVELAND, OHIO — 1028 Konilworth Avenue ..........
DETROIT, MICH. — 11601 Joe Ctmpau Avenue............
FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acree ......................
HAMTRAMCK, MICH. — 11338 Jas Campau Avenue ....
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllslde Avė. ........
JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomer? Street ..........
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ........
NEVVARK, N.J. — 378 Market 8treet ................................
NEW YORK, N.Y. — 78 8econd Avenue ...»....................
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ............
RAHWAY, N J. — 47 E. Milton Avė. ......................
80. BOSTON, MASS. — 386 W. Broadway ......................
8OUTH RIVER, NJ. — 46 Whltehead Avenue ..............
SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ..........
TREMTOM, NJ..— 1152 Deutz Avenue .............................
UTICA, N.Y. — 863 Bloecker Street ---------------------

U-te elektroninius mokslus 
ir įsigydamas inžinieriaus 
laipsnį, šiuo metu ruošiasi 
.magistro laipsniui. Taigi 
abu jaunuoliai yra baigę 
aukštuosius mokslus ir at
sistoję ant tvirto ekonomi
nio pagrindo.

Abu jaunieji Aldutė ir 
Antanas Rauchai yra pasi
žymėję visuomeniniame gy
venime. Nuo jaunystės abu 
priklausė skautų organiza
cijai, o dabar abu yra skau
tai akademikai.

P a g a usėjusios vedybos 
lietuvių tarpe rodo, kad 
akademinio jaunimo daly
vavimas organizacijose yra 
labai svarbus ir naudingas 
dalykas, tiek lietuvybės pa
laimime tiek ir lietuviškų 
šeimų sudaryme.

Vestuvių vaišės vyko gra-

MŪSŲ SKYRIAI

(Atkelta iš 5 psl.) 
riant Jūsų atliktam dar
bui, išleidžiant anglų kai 
ba knygą, Lietuva 700me
tų būvyje, esu nusista
tęs ir aš šiek tiek prisi
dėti nuperkant 500 egz. 
tos knygos ir pavedant 
pačiam LNF išsiuntinė
ti JAV mokslo institu
cijoms. Čia pridedamas 
čekis su linkėjimais Fon
dui ugdant lietuviškumą 
bei tautinį, susipratimą. 
Tokiuo geradariu buvo 
Gasparas Kazlauskas iš 
Los Angeles.

E. Cekienė savo kak 
bos baigmėje padėkojo 
kvietėjams į čia atvykti 
suteikiant progą Lithu- 
ania 700 Years knygą pri
statyti ir pasisvečiuoti. 
Pasveikino prof. J. Pu- 
ziną švenčiantį garbin
gą 65 metų amžiaus su
kaktį palinkėdama dar 
daug kūrybingų metų ir 
gyvenime geros ąekmės. 
Po gan prasmingų pir
mųjų kalbų sekė meniš
koji dalis. Solistė Irena 
Stankūnaitė - Silva pra
džioje padainavo šešias 
daineles sukomponuo
tas lietuvių kompozito
rių, o savo pasirodymo 
antroj daly dainavo iš 
svetimųjų kūrybos. So
listė susilaukė iš klau
sytojų tinkamo įvertini-

žioje St. Nicholaa salėje. 
Dalyvavo virš 300 kviestų 
svečių.

Vaišėms vadovavo A. Si- 
liūnas.

Vestuvinėje puotoje buvo 
matyti daug akademinio 
jaunimo. Protarpiais skam
bėjo nuotaikingos dainos, 
pareikšta eilė sveikinimų.

Taigi, gražiai išauklėta 
lietuviška šeima atėjo į gy
venimą. Mano linkėjimai 
yra, kad Aldutę ir Antaną 
Rauchus lydėtų šeimyninė 
laimė, pasisekimas ir tyras 
gyvenimo džiaugsmas.

Juozas Jurevičius
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mo, u tam pripažinimui 
lydėjo audringi plojimai. 
Ji nes ibr angino publikos 
iššaukiama — padaina
vo dar porą smagių dai
nelių. Solistei akompa
navo jos tėvelis, muz. 
Juozas Stankūnas.

Po trumpos pertrau
kos į sceną išėjo dailio
jo žodžio išpildyto ja Ire
na Veblaitienė. Ji kaip 
ir visuomet su dideliu 
įsijautimu ir meile lie
tuviškam žodžiui inter
pretavo patriotinius ei
lėraščius.

Išsenkant meniškajai 
programos daliai buvo 
parodyta dar viena nau
jovė, visuomenei pri
statyta jauna lietuvaitė 
Onutė Valašinaitė, kuri 
yra laimėjusi Nationali- 
ties Queen titulą.

Tautos šventės minė
jime ji pasirodė tautinio 
rūbo apdare ir tarė trum
pą padėkos žodį ALT 
S-gos Philadelphijos sky 
riaus v-bai, kuri ją iš
statė kandidate karalai
tės titului laimėti, o taip 
pat pažadėjo taip gyven
ti ir veikti nenutolstant 
nuo tautinės savigarbos 
ir gero vardo,

Inž. V. Gruzdys sa
vo žodyje didžiai įverti
no nepaprastus jaunimo 
pasirodymus svetimtau
čių tarpe garsinant lietu
vių tautos vardą.

Uždarydamas Tautos 
Šventės minėjimą jis dė
kojo programos išpildy- 
tojoms bei išpildytojams 
talkininkams ir atsilan- 
.kiusiajai lietuvių visuo-

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LITHUANIAN HALL INC. BENDROVĖS 

PANAIKINIMAS

Pranešama, kad Cu- 
yahogos apskrities teis
mui (Common Pleas 
Court of Cuyahoga Coun- 
ty) įteiktas prašymas, re - 
gistruotas No. 886169, 
leisti Lithuanian Hali 
Ine. bendrovės direkci
jai parduoti vienintėlęir 
pagrindinę šios bendro
vės nuosavybę,kurią su
daro nekilnojamas tur
tas esantis 6835 Su
perior Avenue, Cleve
land, Ohio. Teismas yra 
prašomas leisti panaikin
ti bendrovę,pardavus mi
nėtą neiklnojamąjįturtą, 
ir nustatyti tvarką, kaip 
turi būti padalinti pini
gai gauti iš šio turto par
davimo.

Remiantis Teismo įsa
kymu, pranešama vi
siems Lithuanian Hali 
Ine. akcininkams, kad 
viešas apklausinėjimas 
šiam prašymui patenkin 
ti įvyks Cuyahogos aps
krities teisme 1970 lap
kričio 7 dieną 10 vai. ry
to teisėjo George J. Mc 
Monagle kambaryje No.
1. Jeigu Teismąs minė
tą apklausinėjimo dieną 
arba prieš tai negaus 
priešingų pareiškimų su 
rimtomis priežastimis, 
kodėl toks prašymas tu
rėtų būti nepatenkintas, 
tada Teismas įsakys se
kantį:

1. Lithuanian Hali Ine, 
direkcijai leidžiama 
parduoti vienintėlę ir 
pagrindinę šios bendro
vės nuosavybę, kurią su
daro nekilnojamas tur
tas esantis 6835 Supe
rior Avenue, Cleveland, 
Ohio, už aukščiausią ga
limą gauti sumą.

2. Gautieji iš šio par-

Australijos LB garbės narys A. Bauža ir ponia neseniai buvo pa
gerbti Sydnėjaus apylinkės 20 metų vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. V. Vilkaičio nuotrauka

menei. Jis, kaip ALTS- 
gos Rytų Apygardos pir
mininkas ypatingai įver
tino Philadelphijos sky
riaus gražias pastangas 
įvedant į tradiciją minė
ti Tautos Šventę išeivi
joje.

Jis pristatė visuome
nei prof. J. Puziną, kaip 
sukaktuvininką minint 65 
metų amžiaus sukaktį. 
Jam buvo sugiedota il
giausių metų.

Nors tuo metu patal
pose buvo nepaprastai 
karšta ir tvanku, bet vi
suomenė dar ilgai sve
čiavosi, žmonėjosi ir vai
šinosi, o taip pat prie 
geros muzikos ir links
mai pasišoko.

davimo pinigai turi būti 
paskirstyti tokia tvarka:

a. apmokėtos visos 
bendrovės skolos, jeigu 
tokių yra, visiems kre
ditoriams,

b. išmokėti likusią su - 
mą proporcingai pagal 
turimų akcijų skaičių vi
siems akcininkams, ku
rių yra žinomas adresas 
ar gyvenamoji vietovė,

c. išmokėti Lithuanian 
Village Ine. bendrovei tų 
akcininkų dalį, kurių ad
resas ar gyvenamoji vie 
tovė yra nežinomi, Pati
kėtinio (Trustee) teisė
mis.

Šis patikėtinis (Trus
tee) privalo gautąją su
mą padėti į Ohio valsty
bėje veikiantį banką ar 
Trust bendrovę ir priva
lo išmokėti iš tos sumos 

Pasiskubinkite Įsigyti

AGONIJA
------------------- IŠKIRPTI----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .... i dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

..........egz. J. Gliaudos romaną ”AGONIJA".
Kaina 5 doleriai.

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

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

proporcingai atitinkamą 
dalį kiekvienam akcinin
kui, kuris atsilieptų ir 
įteiktų prašymą raštu, 
pristatydamas reikia
mus įrodymus tokiam 
reikalavimui. Dešimčiai 
metų prėjus nuo šio 
Teismo įsakymo, likusi 
neišmokėta suma, laiko
ma Patikėtinio teisėmis, 
privalo būti atiduota Li
thuanian Village Ine. 
bendrovei naudotis jos 
reikalams. Tačiau Lithu
anian Village Ine. bendro
vė ir toliau lieka atsa
kinga ir sutinka išmokė
ti priklausančą dalį vi
siems akcininkams, ku
rie įteiks raštu prašymą 
ir pristatys tinkamus 
įrodomuosius dokumen
tus tokiam reikalavimui.

Lithuanian Village, 
Ine'., paskyrus ją Pati
kėtiniu ir jai gavus li
kusią nepaskirstytą su
mą, įpareigojama raštu 
pranešti Teismui apie 
tos sumos gavimą ir sa
vo kaip Patikėtinio atsa 
komybę bei įsipareigoji
mus.

LITHUANIAN HALLINC 
By Paul P. Chalko 
Attorney at Law 
409 Park Building 
Cleveland, Ohio 44114

Visais draudimo reikalais 
kreipkitės į prityrusį atsto
vą _ V. GIEDRAITĮ, tele
fonas 944-6835, kuris su
teiks Jums reikalingas in
formacijas.

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



1970 m. spalio 14 d. DIRVA

ATSISVEIKINANT SU SIBIRO 
KANKINIU BENEDIKTU BUTKUML. .

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BALFO VAJUS

A t s i statydinus BALFo 
Clevelando skyriaus valdy
bos pirmininkui Edvardui 
Stepui, valdybos papildy
mui skyriaus valdyba savo 
posėdyje 1970 m. rugsėjo 
27 d. kooptavo Vincą Ake
laitį ir naujai pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: Vin- 
ras Akelaitis — pirminin
kas, Feliksas Eidimtas — 
vicepirmininkas, Antanina 
Puškoriūtė — sekretorė, 
Ona Jokūbaitienė — iždi
ninkė, Antanas Buknys, 
Vladas Čyvas, Jonas Dun- 
duras ir Leonas JKeženius 
—■ valdybos nariai. Buvu
siam ilgamečiui BALFo 
Clevelando skyriaus valdy
bos pirmininkui Edvardui 
Stepui valdyba savo ir au
kotojų vardu reiškia nuo
širdžią padėką už tiek daug 
įdėto darbo.

Savo posėdyje Valdyba 
nutarė šiais metais aukų 
vajų skelbti nuo spalio 15
d. iki lapkričio 15 dienos. 
Kaip ir ankstesniais metais 
aukotojams bus išsiuntinėti 
adresuoti vokai su prašymu 
aukas prisiųsti iždininkui. 
Tačiau, kaip ir visuomet, 
dalis aukotojų neprisiren
gia aukas pasiųsti ir reika
linga juos aplankyti aukas 
paimti. Valdyba prašo ga
linčius jai patalkinti šias 
aukas rinkti skambinti se
kretorei A. Puškoriūtei tel. 
851-9149, arba iždininkei O. 
Jokūbaitienei tel. 681-9143.

SPORTININKŲ TĖVŲ 
ŽINIAI

Š.m, spalio 19 d. pir
madienį, 7 v.v. Naujo
sios parapijos mažoje 
salėje, viršuje, šaukia
mas sportuojančio lie
tuvių jaunimo tėvų susi
rinkimas į kurį malo
niai kviečiami atvykti vi
si tėvai.

Iniciatoriai

. DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & U'illiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Amžinai žaliuojančių 
pušelių ir kiparisų pavė
syje sparčiai auga dvi 
pastovios ir didingai ra
mios lietuvių bendruome
nės. Tai Kalvarijos ir

A.A. Benediktas Butkus Jaunosios Lietuvos 
rajono vado uniformoje 1938 m.

Visų Sielų kapinių bend
ruomenės. Jos amžinos. 
Jų neskaldys nei žmogiš
ki rūpesčiai ir vis besi
keičiančios, kaip rudens 
vėjai, mūsų nuotaikos. 
Jos ir dabar ir rytoj ir 
po daugelio metų liudys 
atsilankiusiam, kad da
lis mūsų tautos istorijos 
buvo rašoma toli nuo sa
vos žemės, su užsidegi
mu, svajonėmis, ryžtu ir 
viltimi, kol tų didelės 
knygos vieno mažo skyre
lio veikėjų žem iškas ke
lias pasibaigė po Erie 
paežerių pievų velėno
mis.

Visų Sielų kalvose vėl 
išdygo gėlėmis nuklotas 
vieno neeilinio lietuvio 
kapas. Tai didelio pa
trioto, Sibiro kankinio, 
tautininko, žmogaus, ku

ris niekad nenustojo bū
ti pilnutiniu ir nepalen
kiamu lietuviu, mokytojo 
Benedikto Butkaus ka
pas.

Benediktas Butkus gi

mė 1901 metais Skirsne
munėje. Vaikas būdamas 
prie žemės ūkio darbų 
neteko vienos rankos. 
Todėl su ginklu negalė
jo ginti Lietuvos, lais
vės kovų metu, bet visa 
energija įsijungė į pri
sikeliančios Lietuvos 
švietimo ir kultūros dar
bą. Įsigijęs mokytojo cen
zą mokytojavo Tytuvė
nuose, Skirsnemunėje ir 
Jurbarke. Buvo Jurbar
ko pradžios mokyklos ve
dėju. Mokyklose, kur jis 
dirbo jaunimas jautė mo
kytojo Butkaus tvirtą lie
tuvišką dvasią ir gilią 
meilę savo tėvynei. Or
ganizuoja jaunimo cho
rus, režisuoja vaidini
mus, organizuoja jauna
lietuvius ir vadovauja 
Jaunalietuvių sąjungos 
Jurbarko rajonui. Yra 
vienas pagrindinių Jur
barko Tautinės Sąjungos 
veikėjų, kuri tuo metu 
buvo išvysčiusi itin gyvą 
veiklą.

Lietuvos laisvei užte- 
mus, 1940 m. liepos 11d. 
mokytojas Butkus bolše
vikų suimamas. 1941 m. 
išvežamas į Sov. Rusiją 
ir ten buvo kalinamas 
įvairiuose kalėjimuose 
ir darbo stovyklose 20 
metų. 1961 metais, Ka
lėdų metu iškankintas ir 
nusilpęs grįžta į gimtą
ją Skirsnemunę. Bet čia 
okupanto rėžimas jam ne - 
leidžia apsigyventi, tad 
vyksta *į Jurbarką kur 
kantriai leidžia savo vie
nišas dienas kol po dide
lių pastangų šeimai pa
vyksta atsiimti į JAV. 
1967 m. rudenį Benedik
tas Butkus atvyksta į Cle 
velandą kur po 27 metų 
vėl sutinka savo šeimą, 
žmoną Pranę, dukteris 
Aldoną Stempužienę ir 
Nijolę Brazienę ir pir
mą kartą gyvenime pa
mato savo sūnų Raimun
dą. JAV, nežiūrint jau pa 
šokusio amžiaus, gyvai 
įsijungia į lietuvišką 
veiklą. Išrenkamas Cle
velando LB pirmos apy
linkės valdybon, įstoja į 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelan
do skyrių, pasakoja savo 
atsiminimus lietuvių ko
lonijose, dalyvauja spau-
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L. T. M. Čiurlionio Ansamblis, kuris išpildys meninę programą savo tradiciniame koncerte-baliuje š. 
m. spalio 31d, šeštadien}, šv. Jurgio parapijos salėje. Prieky stovi solistė Irena Grigaliflnaitė ir ansamb
lio vadovas muz. Alfonsas Mikulskis. Bilietai j koncertą-balių jau dabar užsakomi pas A. Penkauską, 
tel. 888-5940, arba pas bet kuri ansamblieti.

doje ir rašo atsimini
mus.

Giliai išgyvena taip il
gai trunkančią Lietuvos 
okupaciją ir nors mato 
permaža Amerikos lie
tuvių įnašo ir pastangų 
Lietuvos laisvei atstaty
ti, bet nepuola ne pesi- 
mizman nei dabar taip 
paryškėjusion viską kri
tikuoti nuotaikon. Lieka 
pilnai tikinčiu į Lietuvių 
Tautos ateitį ir neginči
jamai ateinantį Laisvės 
pavasarį.

Kam teko arčiau pažin
ti a.a. mokytoją Bene
diktą Butkų, į akis krito 
dvi didžio žmogaus ypa
tybės: tai gilus žmoniš
kumas, prašokąs net jo 
žiaurių kankintojų besą
lyginį smerkimą ir nepa
laužiamas, jokių vėjų ir 
grąsinimų, nepalenkia
mas lietuviškumas ir ti
kėjimas savo tauta, toli 
prašokąs mūsų tarpusa
vinius ginčus ir nesutari 
mus.

Nepriklausomybės lai
kais mokytojas Benedik
tas Butkus už nuopelnus 
lietuvių tautai buvo atžy
mėtas DLK Gedimino 
ordenu. Mes, Amerikos 
ir Clevelando lietuviai, 
palydėdami Benediktą 
Butkų amžinam poilsiui 
neturime ordinų nors 
simboliškai pabrėžti jo 
nueito lietuviško darbo 
ir kančios kelio nuopel
nams. Bet didžiausias 
jo amžino miego paleng 
vinimas bus nepailstan
tis mūsų darbas jo taip 
mylėtos Lietuvos švie
sesnei ir laisvai atei
čiai.

J.P. Nasvytis

Velionis — Benedik
tas Butkus — mirė spa 
lio 5, 9 vai. ryto Chica
goje, savo sesers ir švo- 
gerio Onos ir Gaudento 
Mališauskų namuose.

Pašarvotas buvo Ja
kubs and Son laidotuvių 
namuose, Clevelande, 
kur atsisveikinti susirin 
ko pora šimtų clevelan- 
diečių. Atsisveikįnimo 
žodį tarė Clevelando lie
tuvių visuomenės vardu 
LB I apyl. pirm. F. Ei
dimtas, Lietuvių Konser
vatorių klubo vardu dr. 
V. Ramanauskas ir ALT 
S-gos Clevelando sky
riaus pirm. A. Garmus. 
Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas muz. A. Mi
kulskio sugiedojo keletą 
giesmių.

Spalio 9 d. iš Šv. Jur
gio parapijos bažnyčios, 
po gedulingų pamaldų, 
gausaus lietuvių būrio 
buvo palydėtas į Visų Sie
lų kapines amžinam po
ilsiui.

Ohio lietuvių judėjimas remti Tafta

Robert Taft, Jr.
Palaikymui Amerikos ga

lybės prieš išlaukinius prie
šus, ir saugumą viduje — 
balsuokime už ROBERT 
TAFT Jr. į U. S. Senatą 
lapkričio 3 d.

Kai kurie žmonės turi 
trumpas atmintis — greitai 
pamiršta istorijos pamokas 
— tik ne Robert Taft Jr.

Robert Taft Jr., dabar 
Kongreso atstovas, daly
vauja politikoje eiles metų, 
pradėjęs nuo Ohio seimelio 
atstovo 15 metų atgal.

Jis neužmiršo žiauraus 
Stalino išžudymo milijonų 
žmonių. Jis susirūpinęs 
liūdnu likimu gyvenančių 
už geležinės uždangos, tota
litarinių diktatorių prie
spaudoje.

Jis rūpinasi šio krašto gy
nimu. ir apsauga. Demokra
tų Kongrese reikalavimą 
krašto apsaugos biudžetą 
jis laiko pavojingu.

Visokias tarybas su So
vietais jis reikalauja vesti 
įrodymu Amerikos galingu
mo, ne nuolaidumo. Komu
nistai respektuoja tik jėgą.

Jis stovi už stiprią, griež
tą kovą šalyje prieš krimi
nalistus, nusižengėlius, pa
darymui krašto saugiu rim
tiems, ramiems gyvento
jams.

Ohio lietuviai Amerikos 
piliečiai, veikėjai, organiza
cijų vaaai, profesionalai — 
padėkit žodžiu ir darbu iš
rinkti Robert Taft Jr. į U. 
S. Senatą. Visoje Ohio ga
lima balsuoti už jį.

Robert Taft Jr. yra ainis 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

senos, garsios respblikonų 
dinastijos ainis iš Cincinna- 
ti, Ohio. Jo senelis William 
H. Taft buvo JAV preziden
tu 1908-12 metais. Jo tėvas 
Robert A. Taft buvo žymus 
Ohio politikas, Senate Wa- 
shingtone išbuvo iki savo 
mirties.

Roberto Taft Jr. rinkimų 
vajuje darbuojasi bendrai
K. S. Karpius, paskirtas 
Ohio lietuvių pirmininku, ir 
Clevelando Lietuvių Ameri
kos Piliečių Respublikonų 
Klubo pirmininkė Rita Pre
meneckienė, (ks)

• Harold Ticklin, Natio- 
nalities Services Center 
prezidentas, šį penktadienį, 
spalio 16 d., 8:30 v. v. kal
bės lietuvių konservatorių 
klubo susirinkime, tema 
”Juodas ir baltas”.

Susirinkimas įvyks Union 
Savings patalpose, 5106 
Wilson Mills Rd.

RAIDOS ATITAISYMAS
Dirvos nr. 76-me, K. S. 

Karpiui sveikinime įsi
skverbė korektūros klaida. 
Sveikinimas buvo nuo: Lie
tuvių Veteranų Sąjungos 
RAMOVĖ Clevelando sky
riaus (ne Veneranų).

Dirvos Nr. 74 sveikinime 
nuo LB I apyl. sakiny 
”... Tamstos, tėvynės Lie
tuvos garbei ir laisvei didį 
įnašą, kuriai savo darbais 
pragyvento 75 metų am
žiaus didesnę dalį esate ati
davęs JAV”, būti būti 
”... esate atidavęs JAI.”

Dėl klaidų atsiprašome.



TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos anketos davinius 
skelbdami praėjusiame nu- 
mety pažymėjome, kad at
sakiusių į anketą buvo keli 
šimtai. Keliems skaityto
jams prašant duoti tikslų 
skaičių, pranešame,' kad į 
anketą buvo gauti 427 atsa
kymai.

• Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio JAV Vietininkijos 
Valdyba ir "Laisvosios Lie
tuvos” redakcinė kolegija 
30 metų lietuvių kovai su 
okupantu atžymėti skelbia 
konkursą, kuriam skiriami 
kūriniai turi aiškiai vaiz
duoti Lietuvos kovas su 
okupantu. Pirmoji premija 
750 dol., antroji 250 dol.

• Lietuvių Studentų Są
jungos pirm. Antanas Kal

ALT S-gos garbės nariai K.S. Karpius (kairėje) ir A.S. Trečio
kas (dešinėje) žurnalistų suvažiavime Tabor Farmoje laisvalaikio 
metu kalbasi su Z. Juškevičiene ir Eltos red. V. Alseika.

J. Gaižučio nuotrauka

Dirvos bendradarbiui Australijoje

VLADUI RADZEVIČIUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiems gilią

užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

A. A.

BENEDIKTUI BUTKUI

mirus, jo.žmonai PRANEI, dukroms 

ALDONAI ir NIJOLEI, sūnui, Cleve

lando Vyrų Okteto nariui, BENEDIK

TUI RAIMUNDUI, nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Clevelando Vyrų Oktetas

A. A.
BENEDIKTUI BUTKUI

mirus, žmoną p. BUTKIENĘ, sūnų RAIMUNDĄ, 
dukteris ALDONĄ STEMPUŽIENĘ, NIJOLĘ 
BRAZIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
jų skausmo valandoje

K. Giedraitienė, 
Aniceta ir Vytautas Giedraičiai

vaitis, Teresė Neimanaitė ir 
Vytenis Gatautis, rugsėjo 
26 d. buvo nuvykę į Pitts- 
burghą susitikti ir pasitarti 
apie studentiškus reikalus 
su Pittsburgho lietuviais 
studentais.

P i 11 s b urgho jaunimas 
jautėsi izoliuotas, ši Centro 
Valdyba deda pastangas su. 
jungti visus studentus, kur 
jie bebūtų, ir pritraukti j 
vieningą ir reikšmingą stu
dentišką veiklą.

Pittsburgho jaunimas en- 
tuzastiškai ir gausiai įsijun
gė į darbą, šiltai priėmė ir 
suruošė bendrą susirinki
mą. Buvo nutarta, kad Gin
tas Taoras pasiliks kaip 
LSS ryšininkas su Centro 
Valdyba ir Pittsburgho jau. 
nimas aktyviai dalyvaus 

LSS visuotiniame suvažia
vime, kuris įvyks Clevelan
de, lapkričio 26-28 dieno
mis, Pick-Carter viešbuty
je.

• Pabaltiečių protesto de
monstracijai visi valdžios 
leidimai gauti ir ji įvyks 
sekmadienį, spalio 18 prie 
Jungtinių Tautų, Dag Ham- 
marskjold Plaza, prie Ist 
Avenue ir 45th Street, New 
Yorke. Manifestacijos pra
džia — 2 vai. p. p. punktua
liai. Prašoma nesivėluoti. 
Manifestacija ir protesto 
demonstracija įvyks nežiū
rint kokiam orui esant.

• Jonas Bertašius, LB 
Chicągos apygardos valdy
bos narys lietuviškajam 
švietimui lėšas telkti (5348 
So. Talman Avė., Chicago, 
III. 60632) priima aukas li
tuanistinio švietimo reka- 
lams. Kiekvienas lietuvis 
maloniai kviečiamas per sa
vaitę skirti vieną dolerį tam 
svarbiam reikalui.

• Prel. Mykolą Krupavi
čių, kuriam sukakto 85 me
tai amžiaus, kardinolas Vil- 
lot telegrama pasveikino 
popiežiaus vardu, perduoda
mas apaštališką palaimini
mą.

EAST ST. LOUIS

RUDENS 
SUBUVIMAS-VAKARAS

Į s i bėgėjus rudeniniams 
vėjams gamta nušiurpsta ir 
vėsuma užsiskleidžia ne tik 
lauke, bet įsimeta ir žmonių 
širdin — vidun. Ruduo ir 
yra metas kada šilumos ir 
jaukumo visi pasijunta rei
kalingi daugiau negu vasa
rą. O ta šiluma ir jaukumas 
tegali būti tarp žmonių — 
jų sambūryje, kurie gali 
vieni kitus suprasti ir min
timis ir jausmais pasidalin
ti tarpusavyje.

ALT S-gos East St. Louis 
apylinkės skyrius jau eilė 
metų rengia rudens vaka
rus, kur visada lietuviškas 
jaukumas ir šiluma tarpe 
suėjusių lietuvių atsispindi. 
Šių metų spalio 17 dieną, 
7:30 vai. vakaro toks lietu
vių suėjimas įvyks Fisher 
svetainės Vesta Room pa
talpose 2100 West Main St., 
Belleville, Illinois.

Visi atsilankusieji galės 
valgius pasirinkti iš menu, 
pagal savo skonį ir norą. 
Kaip paprastai visi galės 
geroje nuotaikoje pasišokti 
pagal pageidaujamos muzi
kos garsus ir taktą.

Visi artimesnių ir toli
mesnių apylinkių lietuviai 
maloniai yra kviečiami at
silankyti ir atsivesti savo

Los Angeles šv. Kazimiero bažnyčioje rugsėjo 12 d. susituokė 
Vytenis Dūda su Daiva Cingaite. Juos palaimino ir pasveikinimo 
žodį tarė prel. J. Kučingis. Jaunuosius | bažnyčią atlydėjo trys V. 
Dūdos broliai, kurie taip pat neseniai susituokė toje pačioje baž
nyčioje. Mišių metu giedojo parapijos choras ir solistai B. ir R. 
Dabšiai. Vestuvių vaišės vyko gražiame Ocean Park viešbutyje. 
Dalyvavo daug svečių. Visi džiaugėsi gražia lietuviška šeima. Jau
nieji apsigyveno San Diego, Calif.

SUDARYTAS II PASAULIO JAUNIMO 
KONGRESO KOMITETAS

Š. m. spalio 4 d. Cle
velande, Lietuvių Namų 
patalpose, įvyko Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos posėdis.

draugus. O jei kas norės ir 
iš toliau atkeliauti, bus taip 
pat maloniai sutiktas.

BALFO SKYRIŲ 
GEGUŽINĖ

Šįmet BALFo East St. 
Louis ir Collinsville skyriai 
susitarę pravedė bendrą iš
vyką ponų Grybinų ūkyje. 
Nors dangus išvykos sek
madienį buvo ūkanuotas ir 
net lietus lijo protarpiais, 
tačiau apylinkių lietuviai 
vistiek atsilankė ir parėmė 
Balfo skyrių pastangas su
kelti taip reikalingų lėšų 
Balfo darbams įvykdyti, 
šelptinųjų yra daug, ne visi 
lietuviai rado gerą gyveni
mą eidami gyvenimo keliu 
įvairiuose kraštuose. Sako
ma, kad yra geriau duoti 
kaip prašyti. Visų susipra
timas ir artimo atjautimas 
yra geros širdies apraiška. 
Tokį susipratimą kaip tik ir 
parodė visi atsilankiusieji į 
BALFo gegužinę. (rb)

IEŠKOMI
Juozas ir Vincas Miliaus

kai, į Ameriką atvykę 1911 
metais. Ieško sesuo Štreimi
kienė, likusi Lietuvoje: 
Kapsuko rajonas, Kalvari
jos paštas, kolūkis "Ban
ga”, Mikalaukos kaimas.

šimankauskai, gyvenę 
Amerikoje dar 1937 m. Ieš
ko giminaitė Zuzana Žemai
tienė Lietuvoje: Kapsuko 
rajonas, Liudvinavos paš
tas, kolūkis "Nauju keliu”, 
Padovinio kaimas.

ALGIS DRAUGELIS, jaunas 
ir gabus smuikininkas, išpildant 
meninę programą Kalifornijos 
Lietuvių Dienos koncerte Los 
Angeles, rugsėjo 27 d.

L. Kanto nuotrauka

Jame dalyvavo visa val
dyba: pirm. Stasys Barz- 
dukas, vykd. vicepirm, 
dr. Ant. Butkus, vicepir
mininkai — M. Lenkaus
kienė, dr. H. Brazaitis, 
dr. V. Majauskas, Al. 
Laikūnas, Kultūros Ta
rybos pirm. dr.Alg.Nas- 
vytis, Švietimo Tarybos 
pirm. Ant. Rinkūnas ir 
sekretorius Ant. Gailiu- 
šis.

Šio posėdžio pagrindi
nis dalykas buvo planuo
jamo Jaunimo Kongreso 
reikalai ir atitinkamų 
statutų bei parengiamų
jų darbų svarstymas bei 
tvirtinimas. Š.m. spalio 
3 d. Clevelande, Čiurlio
nio Ansamblio patalpose 
buvo įvykęs jaunimo or
ganizacijų atstovų kartu 
su dauguma PLB Valdy
bos narių posėdis Jauni
mo Kongreso reikalams 
aptarti. Vadovaujantis 
šio suvažiavimo išvado
mis, šiame PLB Valdy
bos posėdyje patvirtin
tas II-jo Jaunimo Kongre
so komitetas ir jo pre
zidiumas. Kongreso Ko
miteto sudarymo tikslu 
buvo anksčiau kreiptasi į 
jaunimo organizacijų 
vadovybes ir JAV bei Ka
nados LB valdybas,pra
šant deleguoti savo atsto 
vus į jį. Iki šiolei atsi
liepė ne visos vadovy
bės. Joms rezervuota 
teisė savo atstovus de
leguoti vėliau ir tuo pa
čiu Komitetą atitinkamai 
papildyti.

Iš atsiliepusiųjų vado
vybių pristatymo II Jau
nimo Kongreso Komite
tas sudarytas ir patvir
tintas tokios sudėties: 
Milda Lenkauskienė 
(PLB, išrinkta šiame 
posėdyje), Virgilijus 
Krapauskas (Korp! Neo 
-Lithuania), Audronė Ku 
biliūtė, Laima Nainytė, 
Romas Sakadolskis ir Po
vilas Žumbakis (visi 
JAV LB ir jaunimo 
sekc.), Antanas Razgai- 
tis (stud. ateitininkai) 
Algis Norvilą (moksl. 
ateitininkai), Antanas 
Kalvaitis (L. Studentų S- 
ga), Vitalija Ruibytė 
(Akad. Skautų Sąjūdis), 
Audronė Tamošiūnaitė 
(Skaučių Seserija), Vik
toras Kučas (Skautų Bro 
lija), Vacys Šaulys (Švie- 
sa-Santara), Augustinas 
Idzelis (PLB jaunimo 
sekcija), Joana Kuraitė 
(Kanados LB). Delegavu
sių organizacijų vadovy
bių teisė ateityje pagal 
reikalą savo atstovus II- 
jo Jaunimo Kongreso Ko 
mitete keisti.

Komitetas išsirinko 
penkių narių prezidiumą 
kuriame atstovaujamos 
visos ideologinės jauni
mo organizacijos, nors 
paskiri to prezidiumo na
riai, kaip pastebėjo jau
nimo organizacijų atsto
vų suvažiavimas, suda
ręs Komitetą, būtų atė
ję prezidiuman ir nesa
vo ideologinės organiza
cijos mandatu. PLB Vai 
dyba šiame posėdyje li
jo Jaunimo Kongreso pre
zidiumą patvirtino šios 
sudėties: pirmininkas — 
Romas Sakadolskis, na
riai: Joana Kuraitė, Aud 
ronė Kubiliūtė, Virgili
jus Krapauskas ir Vitali
ja Ruibytė.

"Prieš patvirtinant II- 
jo Jaunimo Kongreso ko
mitetą ir jo prezidiumą, 
šiame posėdyje PLB Vai 
dyba apsvarstė ir priė

mė tris statutus: PLB 
Jaunimo Sekcijos darbo 
nuostatus, n-Jo Pasau
lio Jaunimo Kongreso ko
miteto darbo nuostatus 
ir to paties Kongreso Fi 
nansų Komisijos darbo 
nuostatus. PLB Jaunimo 
Sekcijos vadovybė patvir
tinta šioje sudėtyje: 
pirm. Milda Lenkauskie
nė, vykd. vicepirm. Au
gustinas Idzelis, prot. 
sekr. Dalia Orantaitė, 
sekr. Marija Gailiušy- 
tė ir ižd. Antanas Kal
vaitis. Finansų Komisi
jos sudarymas atidėtais 
kitam posėdžiui, kuris 
numatytas š.m. gruodžio 
mėn.

Iš kitų reikalų, svars
tytų šiame posėdyje, pa
minėtina laisvinimo 
veiksnių konferencijos 
organizavimas. Savo lai
ku PLB valdyba buvo 
ėmusis iniciatyvos to
kiai konferencijai su
kviesti, gavusi pratari
mą ir paskatinimą iš Vli- 
ko ir Alto. Atlikus pa
ruošiamąjį susižinoji* 
mą PLB Valdyba nutarė 
tolimesnį organizavimą 
perleisti Vlikui, tokiai 
konferencijai pritarda
ma ir jos sušaukimui sa
vo paramą pažadėdama.

Kitas dalykas tai š.m. 
gegužės mėn. jaunimo 
pageidautas suorganzuo- 
ti jaunimo simpoziumas 
santykiams suookupuota 
Lietuva išsiaiškinti. Pas
taruoju metu Lietuvių 
Studentų Sąjunga tuo pa
čiu tikslu kreipėsi įPLB 
Valdybą, siūlydama tokį 
simpoziumą surengti š. 
m. lapkričio pabaigoje 
Clevelande vykstančia
me L. Studentų Sąjungos 
suvažiavime. Ankstyves
niuose svarstymuose bu
vo numatyta simpoziumo 
organizavimo reikalu, 
jeigu tatai būtų aktualu ir 
reikalinga, tartis su Vil
ku, kuris panašios pa
skirties simpoziumus or
ganizavo New Yorke ir 
Chicagoje, kur betgi ne 
visos jaunimo organiza
cijos pareiškė domėjimą
si. Dabar tokio simpoziu
mo reikalu nutartai PLB 
jo neruošia. Jeigu jo ruo
šimui iniciatyvos ėmusi
L. Studentų S-ga būtų rei
kalinga bet kokios pagal
bos ar patarimo, paski
ri PLB valdybos nariai, 
tai teikdami ir jame 
reikšdamiesi, veiks kaip 
asmenys, nekeisdami 
PLB valdybos nusistaty 
mo, kuris ir toliau pasi
lieka toks, koks buvo su 
tartas veiksnių konferen 
ei jo je, prieš keletą metų 
įvykusioje Clevelande.

Pasiinformavus kitais 
bėgamaisiais reikalais, 
sutarta artimoje ateity
je šaukti PLB Valdybos 
posėdį, kuriame būtų iš 
pagrindų apžvelgta bend
ruomeninė veikla visuo
se lietuvių gyvenamuose 
kraštuose apskritai ir 
kiekviename krašte de
taliai.

AR REIKALINGAS 
AMERIKIETIŠKAS 

ŠOFERIO LEIDIMAS?
Mes išmokinsime jus vai

ruoti ir padėsime Jums gau
ti amerikietišką šoferio lei
dimą. Pigios kainos. Nemo
kamas paėmimas iš namų. 
Skambinkite dabar dėl pil
nų informacijų kainų ir pa
mokų. Arba apsilankykite 
4229 Fulton Road, Mem- 
phis-Fulton Shopping Cen
ter.

TeL 351-8786
ACE DRIVING SCHOOL
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