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Pranas ir Algirdas Bražinskai, kurie su sovietiniu lėktuvu atbėgo į Turkiją.

JAV LB V-sios Tarybos 
suvažiavimas Clevelande

BUDĖKIME, KAD BRAŽINSKUS 
NEIŠDUOTU SOVIETAMS

Laisvės kovotojai, tė
vas Pranas ir sūnus Al
girdas Bražinskai, iš 
Lietuvos į Uzbekistaną 
ištremti negrįžtamai, 
spalio 15 d. sovietų lėk
tuvą, skridusį iš Batu- 
mi į Suchumi, privertė 
nusileisti Trabizondo 
aerodrome Turkijoje.

Šv. Jono bažnyčia Vilniuje 
paversta 'kitiems tikslams’

Okup. Lietuvoje pa
skelbta, kad atgimstąs 
Vilniaus perlas — šv. 
Jono bažnyčia. Iš tikrų
jų, nors prieš kelerius 
metus šioji bažnyčia — 
architektūros šedevras, 
buvo remontuojama ji, iš 
esmės, pritaikyta, kaip 
nurodoma plačiame 
straipsnyje "Tiesoje" 
(rugp. 29) "kitiems tiks
lams". Šios bažnyčios 
paskirtis okupacijoje iš 
dalies primena šv. Ka
zimiero ir, žinoma, Vil
niaus Katedros likimą. 
Gyventojai krašte, dabar 
ir išeivijoje, patyrė, kad 
zakristijos patalpose ir 
dalyje koplyčių bus įs
teigtas komunistinio 
mokslo ir Vilniaus uni
versiteto istorijos mu
ziejus, o pati bažnyčia 
būsianti pritaikinta rim
tos muzikos koncer
tams. Pagal seną akade
mijos tradiciją čia bus 
rengiami iškilmingi mi
nėjimai, aktai, dispu
tai... Varpinę galės lan
kyti turistai.

Šiuo metu bažnyčios 
restauravimo darbai jau 
baigiami. Bažnyčios

Jie pasidavė vietinei 
policijai. Kitą dieną bu 
vo teisiami ir teismas 
pripažino juos politi
niais pabėgėliais.

Bet pavojus jiems bū
ti grąžintiems yra dide
lis. Rusijos spaudimas 
su grąsinimais Turkijai 
nepaprastas. Yra pa- 

praeitis lietuvių ar
chitektų buvo rūpestin
gai ištirta — tų tyri
mų ir projektavimo au
toriai yra architektas 
Romas Jaloveckas ir is
torikė Teresė Damb
rauskaitė.

Dabar skelbiama tik 
apie bažnyčios ^pritaiky- 
mą naujiems reikalams 
ir nutylima, kas įvyko su 
bažnyčios didžiuoju al
torium, kuris "Tiesoje" 
paskelbtais architekto 
bei istorikės žodžiais, 
tai — "pasaulinio lygio 
šedevras". Šv. Jono baž
nyčią palietė religijos 
paminklų bei įstaigų nai
kinimo ar bent pritaiky
mo rykštė — tai vykdo
ma tik ateistinio komu
nizmo sąlygose. Tai ap
gailestaujama visų lie
tuvių, savo senovės, re
liginių ir kitų paminklų 
mylėtojų ir jų negali pa
tenkinti partijos noras 
koncertus ar minėjimus 
rengti bažnyčių patalpo
se. Vienintelė paguoda 
yra tai, kad okupantas 
bent šiuo metu neišdrįs
ta tas bažnyčias visiš
kai sunaikinti (E) 

vojus, kad juos galės iš
keisti į sovietų pagrob
tus amerikiečių genero
lus ir turkų pulkininką.

Viso pasaulio lietu
viai kviečiami skubiai 
siųsti telegramas Turki
jos vyriausybei tiesiog, 
arba per savo gyvenamų 
kraštų Turkijos amba
sadas ir prašyti Bra
žinskų sovietams neiš
duoti, nes jų žygis buvo 
iš vergovės į laisvę.

Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas yra pa
siuntęs tokią telegramą 
Turkijos prezidentui:

"Politiniai pabėgėliai 
iš Sovietų Sąjungos, tė
vas ir sūnus Bražinskai, 
pasirinkę laisvę jūsų sve 
tingo krašto keliu,pašau 
lio spaudos žiniomis sie
kia politinės globos.

Lietuva šiuo metu yra 
Sovietų Rusijos okupaci
joje ir kaip Jūsų Eksce
lencija žinote, ji nėra 
pripažinta daugelio neko
munistinių, laisvų vals
tybių vyriausybių. Tuo 
būdu, Lietuva De jure 
egzistuoja.

Bražinskų pastangos 
pabėgti, išvengti politi
nės bei tautinės prie
spaudos liudija persekio 
jamųjų lietuviu ryžtą 
siekti politinės laisvės.

Vlikas, ats tovau j ąs
Lietuvą ir jos gyvento
jus, prašo Tamstą su
teikti politinės globos 
teisę tėvui ir sūnui Bra
žinskams.

Visas pasaulis su nuo 
staba žvelgia į jų drąsą, 
pavojun pastačius savo 
gyvybes laisvės sie
kiant.

Sovietų okupuota lietu
vių tauta ir lietuviai gy
veną visame laisvame 
pasauly bus dėkingi, il
giems laikams, turkų tau
tai ir vyriausybei šių 
politinių pabėgėlių atve
ju panaudojant politinės • 
globos dėsnį".

STUDENTU 

GRUBUMAS
Vilniaus spaudoje vis 

dar teberašoma apie jau
nimo, ypač studentų tar
pe įsiveisusią blogybę: 
grubumą moterų atžvil
giu, dažną keiksmažo-

JAV LB šeštosios Ta
rybos pirmosios sesijos 
posėdžiai įvyko 1970 spa
lio mėn. 24-25 dienomis 
Clevelande. Sesiją ati
darė ją globojusios Ohio 
apygardos pirm. K. Žie-

SOVIETAI TEBEZEIDŽIA 
JUNGTINES TAUTAS

Lietuvos Diplomati
jos šefo S. Lozorai
čio raštas Jungtinių 
Tautų generalinės 
asamblėjos pirmi
ninkui Edvardui 
Hambro.

Minint Jungtinių Tautų 
įsteigimo 25 metų sukak
tį, linkiu joms geros atei
ties. Pirmoje vietoje 
linkiu, kad Organizacija 
taptų veiksmingu įran
kiu atstatyti tarptautinei 
tvarkai, pagrįstai lais
vės bei teisingumo prin
cipais ir privalomai 
ypač visiems Jungtinių 
Tautų nariams.

Šis linkėjimas yra juo 
nuoširdesnis, kad jis iš
plaukia iš Lietuvos gy
vybinių interesų,nes Lie
tuva yra vieno Jungtinių 
Tautų nario, būtent, So

džių vartojimą. Pasipik
tinęs pensininkas J. But
kus laiške "Komj. Tie
sai" (rugp. 27) teigia, 
kad "Seniau žmonės bu
vo nemokyti, nekultū
ringi, bet kalba buvo pa
prasta, be keiksmų ir ble
vyzgų.... Kolioti mergi
nas — juk tai chuliganiz 
mas viešoje vietoje... 
studentams trūksta išsi
auklėjimo... " Kitas gy
ventojas, Kauno inžinie
rius J.S. tenpat nusiskun
dė dėl autobuse girdėto 
dviejų jaunuolių pokal
bio: "Nustebau, kad jų 
kalboje kas trečias žo
dis — keiksmažodis ar
ba necenzūrinis žodis. 
Supratau, kad jie... Poli
technikos instituto stu
dentai". Pasiūlyta, kad 
visos aukštosios mokyk
los Lietuvoje turėtų dau
giau dėmesio skirti stu
dentų moraliniam auklė
jimui. (E) 

Grupė JAV LB Vl-sios Tarybos suvažiavimo dalyviųClevelandespalio 24-25 d. J. Garlos nuotrauka

donis. Pirmiesiems 
dviem posėdžiams pir
mininkavo penktosios Ta
rybos prezidiumas: dr. 
Vileišis, V. Bražėnas ir 
A. Barzdukas. Šio pre 
zidiumo pateikta darbo- 

vietų Sąjungos agresijos 
auka.

Kaip žinoma, Lietu
va, kartu su Estija ir Lat
vija, tebėra karinėje so
vietų okupacijoje, kuri 
prieš lietuvių tautos va
lią jai yra jėga primeta
ma. Vadinamoji "Lietu
vos sovietinė socialisti
nė respublika" tėra 
Maskvos vyriausybės 
padaras, sumanytas oku
pacijai paslėpti.

Pareikšdamas dar kar
tą, kad lietuvių tauta ne
pakeičiamai siekia atgau
ti laisvę savo suvereni
nių teisių vykdymą, aš 
laikau sau pareiga pakar
totinai protestuoti prieš 
brutalų jėgos pavartoji
mą, kuriuo Sovietų Sąjun 
ga yra nusikaltusi Lie
tuvos atžvilgiu ir taip 
pat pažeidusi tiek Jung
tinių Tautų statutą, tiek 
tarptautinę teisę.

1939 metais p. C. J. 
Hambro, pirmininkavęs 
Tautų Sąjungos asamblė
jai, kurios pasėkoje So
vietų Sąjunga buvo paša
linta iš Ženevos institu
cijos, kalbėdamas apie 
sovietų agresiją prieš 
Suomiją, padarė Tautų 
Sąjungos nariams šįrim- 
tą įspėjimą: "Mes pri
valome veikti tokiu būdu 
kad neapviltume mažos 
nelaimėje atsidūrusios 
tautos lūkesčių".

Dabar kita maža tau
ta, lietuvių tauta, būda
ma didžioje nelaimėje, 
laukia, kad Jungtinės 
Tautos, atsižvelgdamos 
jos teisių, sugebėtų padė • 
ti jai atgauti nepriklau
somybę. Lietuva laukia, 
kad Jungtinės Tautos at 
liktų Tamstos įžanginė
je kalboje tikslingai api
būdintą užduotį — "at
statyti milijonų žmonių 
pasitikėjimą Jungtinių 
Tautų Organizacijos 
veikla". 

tvarkė buvo priimta be
veik be pakeitimų, nors 
dr. A. Butkus raštu pre
zidiumui ir vėliau posė
dyje prašė JAV LB Ta
rybos darbo susiorga- 
nizavimo ir funkcijų klau
simą bei jos sudėties pra
plėtimą svarstyti prieš 
Tarybos prezidiumo rin
kimus. Prez. pasiūlytą 
darbotvarkę priėmus 
tuoj paaiškėjo, kad su
siduriama su neišbren
damais sunkumais, ypa
tingai svarstant New Yor
ko Apygardos kandidatų 
skaičių į šią Tarybą ir 
antra, dėl prezidiumo su
darymo, kuomet nebuvo 
įmanoma susitarti dėl 
vieno kandidatų sąrašo. 
Tam kliudė trijų chica- 
giškių noras kandidatuo
ti atskiru sąrašu ir tik 
trim. Tuo jie sakėsi ge
riau galėsią dirbti ir pra
vesti savo skirtingą nuo 
kitų supratimą į Tarybos 
darbo funkcijas, kurios 
iki šiol nei vieno prezi
diumo nebuvo tinkamai 
suprastos.

Svarstant N.Y. Apygar
dos atstovų klausimą te
ko pirma iš principo nu
tarti praplėsti šios Ta
rybos sudėtį. Paaiškėjo 
dar vienas įdomus fak
tas, kad ir dabartinėje 
Tarybos sudėtyje kai vi
si nori kalbėti, nėra nei 
laiko, nei galimybių pai
niems LB įstatų inter
pretavimams išnarplio
ti. Teko sudaryti tam 
klausimui specialią ko
misiją, kuri, susitarus 
su N.Y. Apygardos pirm. 
A. Vakseliu sesijai pa
siūlė nutarimą: "Iki 1971 
bal. 15 Tarybos prezi
diumas, įpareigotas su
šaukti specialią sesiją 
JAV LB įstatams pakeis
ti, kad a) atitaisyti VI 
Tarybos narių skaičių 
proporcingai pagal rin
kimuose dalyvavusių 
balsuotojų skaičių, pa
darant reikalingu^ pa
taisymus ten, kur rinki
minėse apygardose at
stovų skaičius yra per 
mažas, bet nesumaži
nant išrinktųjų atstovų 
skaičių tose apygardose, 
kur toks skaičius jau 
yra per didelis. N.Y. 
apygardos valdybos na
riams prašant k-ja re
komenduoja, kad N.Y. iš- 

(Nukelta į 2 psl.)
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RELIGINĖ LIETUVIU SPAUDA

Š.m. rugsėjo mėn. V. Vokietijoje pasirodė katali
kų religinio turinio leidinys "Krivūlė". Tai naujojo 
vyskupo Antano Deksnio nuopelnas. Jis, būdamas 
spaudos žmogus ir organizatorius, suprato, kad be 
laikraščio neįmanoma skleisti religinių idėjų.

"Krivūlės" tikslus nusako vedamasis: "V. Eu
ropoj lietuvių vyskupas A. Deksnys, D. D., nori ke
leriopu požiūriu komunikuotis su jo globai pavestais 
tikinčiaisiais. Kartais jis turės pranešti visiems sa
vo neteritorinės vyskupijos nariams apie naujai iš
leistus Bažnyčios liturginius nuostatus ir su visos 
Bačnyčios disciplina susijusius potvarkius. Taip pat 
jis norės prabilti į visus geros valios brolius - se
ses sveikinimo žodžiu didžiųjų Išganytojo švenčių 
progomis.

Metas taip pat pradėti Vatikano II koncilijos 
dvasia pokalbius su skirtingų religijų ar pasaulėžiū
rų lietuviais.Minėtiems tikslams reikia turėti spau
dos organą, kaip jungtį tarp Ganytojo ir tikinčiųjų, 
tarp sielovados centro ir parapijų ar mis i jų narių".

Šio leidinio redakcijos štabas sudarytas gana 
didelis: toks štabas galėtų didelį periodinį laikraš
tį redaguoti. Redaktoriai: kun. P. Celiešius ir kun.
B. Liubinas, bendradarbiai pasauliečiai: K. Čegins
kas, A. Grinienė, J. Lingis, P.B. Venckus--katali
kai ir kun. J. Urdzė, W. Banaitis — evangelikai. 
Techninis red. kun. R. Krasauskas, adm.kun.K. Ža- 
lalis.

Turinys: Popiežiaus Pauliaus VI kalba, pasa
kyta lietuvių koplyčios pašventinimo proga, vysk. 
A. Deksnio laiškas tikintiesiems, apie V. Europos 
lietuvių sielovados tarybą, V. Europos LK Bendri
jos statuto projektas, plati kronika apie V. Europos 
lietuvių sielovadą etc.

Naujas reiškinys liet, katalikų gyvenime — tai 
šalia tautinės bendruomenės religinės bendrijos stei 
girnas. Ar šalia katalikų Bažnyčios reikalinga dar 
kita organizacija steigti? Tai labai svarstytinas 
klausimas.

Nepažymėta, kaip dažnai "Krivūlė" rodysis. 
Jos adr.: kun. K. Žalalis, OFM., 8939 Bad Woeris- 
hofen, Kirchenstr. 5.

Lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis "Sve
čias" šiemet jau pasiekė 89 numerį. Jis yra leidžia
mas kas du mėnesiai Bremene LEL Bažnyčios Vy
riausios Tarybos tremtyje. Jo faktinasis red. yra 
kun. Ansas Trakis, gyv. JAV, o atsakingasis red. 
senj. kun. A. Keleris, gyv. Bremene. Laikraštis 
spausdina ne tik daug religinės ideologinės litera
tūros, bet ir pasaulietinio turinio liet, kultūros 
straipsnių. Pateikia plačią evangelikų gyvenimo kro
niką.

"Svečio" administratorius ir techniškasis re
daktorius yra Fricas Šlenteris. Adr.: F. Šlenteris, 
28 Bremen 41, Kurt Schumacher - Allee, Etage 4, 
Wohnung 7, W. Germany.

Be šių dviejų leidinių dar išeina sekminininkų 
laikraštis "Išganymo žinia". Jį leidžia ir redaguo
ja St. Tautvaišas. Jo adr.: 509 Leverkusen 2, Post- 
fach 121, W. Germany.

Visi šie tikybiniai leidiniai pasitarnauja lie
tuvybės išlaikymui tremtyje. Būtų gerai, kad jie vi
si rūpintųsi redaguoti šiuos leidinius taisyklinga 
lietuvių kalba ir rašyba.

• LILIJA ŠUKYTE, Metropolitan žinoma dainininkė, pasta
ruoju metu dainavo Muencheno operoje Cosi fan tutte, Bohemoje, 
Capricio ir Carmen. Šiomis dienomis ji pasirodė vokiečių televizi
joje, kur dainavo Cosi fan tutteFiordiligi rolėje. Ji atliko ŠĮ vaidme
nį su dideliu meniškumu ir skoniu, dainavo žavingai ir virtuoziškai. 
Lietuviai g?.Ii didžiuotis, kad tremtyje išaugino tokią žymią pasauli*- 
nio masto dainininkę.

• VOKIEČIŲ TELEVIZIJOJE taip pat dainavo ir lengvosios 
muzikos dainininkė Anelė Valaitytė. Tai jauna, vad. "šlagerių" dai
nininkė, kuri veržiasi iškovoti atitinkamą vietą dainininkų pasaulyje.

• DIEBURGE, tėv. Bernątoniobute, rugsėjo mėn. mirėkun. Vik
toras Kaleckis (48 m.). Jis buvo zarasiškis, baigęs Šiaulių g-ją, mo
kėsi Kauno, Vilniaus, Eichsteto kun. seminarijose, filosofiją studija
vo Gregorianumo u-te, Romoje. Kurį laiką mokytojavo Diepholzo ir 
Huettenfeldo liet, gimnazijose, pastoracini darbą dirbo Vokietijoje, 
JAV, Kanadoje ir vėl Vokietijoje.

Senj. kun. Ansas Trakis su šeima šią vasarą lankėsi Vasario 16 
gimnazijoje. Nuotraukoje gimnazijos sodelyje prie vėliavos aikšte
lės. Stovi iš kairės: Antanas Veršelis, senj. kun. Ansas Trakis, stud. 
Auderytė, M. Saulaitytė, dr. Adelė Trakienė, O. Krutulytė-Boehm, 
mokyt. Fr. Skėrys ir stud. Martynas Trakis.

DIRVA

RAUDONASIS AMARAS - 
tikrovės romanas

sumoje. Taip vadinamie
ji aprašymo štampai ir 
klišė pertirštai sotina 
kiekvieną puslapį. Tuo 
tarpu novelisto siekis nė - 
ra didinti knygos pusla
pių skaičių. Daugelis si
tuacijų vaizdžiau nusa
koma lakonišku vaizdavi
mo metodu, ne daugžo- 
džiavimu. Kaip tik tikro
viškumui kenkia ir tik
roviškumą sudaro pseu- 
dopatriotiniai pareiški
mai net tokiai padėčiai 
esant, kada herojus turė
tų elgtis kitaip, skubiai, 
aistringai, sumaniai. 
Taip pusi. 282 Kensmi- 
nienės pareiškimas yra 
gražus, patriotinis, ap- 
reiškiąs ją, kaip daug 
nusimanančią moterį, 
bet tas pareiškimas iš
duoda tikroviškumą. Ke
li trapūs, skausmingi ir, 
kaip tai buvo okupacijos 
metu, atsargūs žodžiai, 
tiktai užuominos, giliau 
ir tragiškiau atskleistų 
išgyvenimą. Tas plataus 
išsisakymo metodas pa
dengė visą knygą ir smar 
kiai padidino puslapių 
skaičių, bet neindividu
alizavo herojų. Jie visi 
sklidini patriotinių fra
zių, okupanto smerkimo 
ir patyčių iŠ jo. Bet jie 
nustojo būti individais, 

- kuriais jie nebuvo nuo 
pat pirmųjų knygos pus
lapių. Herojus autorius 
negali susikurti stereo
tipiniais žodžiais ir vaiz
dais. Skirtingi savo gy
venamąja filosofija vie
nas nuo kito, herojai turi 
gyventi. Tada gaunamas 
spalvingas, žaižaruojan
tis, įvairiomis varsomis 
spindintis kūrinys. Nie
kas labiau nepražudo kū 
rinio, kaip kūrinio mono
tonija. įvykiai gali rie
dėti, okupanto žiaurumai 
gali piktinti ir drėksti 
širdį, išviršinė žmonių 
bėgiojimo dinamika gali 
atrodyti veikalo dinami
ka. Bet taip nėra mene.

Todėl tenka galvoti, 
kad Raudonasis Amaras 
ir parašytas be pretenzi 
jų į meno veikalų rubri
ką. Knyga parašyta su 
intencija: pasisakyti. Ir 
tuo ji atsiekia savo pas
kirtį. Nepretenzingas 
skaitytojas ja bus paten
kintas.

Autorė turi neabejoti
ną darbštumą, norą dirb
ti, sumuoti medžiagą. Ji 
turi vengti kaip didžiau 
sios nuodėmės dėstymo 
štampų, nejučiomis pra
siveržiančių pagraudeni-

Amerikos Lietuvių 
Vaikų Ugdymo Draugija 
(Alvud) savo gražios 
veiklos sąskaitoje turi 
įdomių ir įvairių lei
dinių. Penkioliktuoju da
bar yra išleistas Onos 
Algminienės romanas 
Raudonasis Amaras. Tai 
stambi (465 psl.) knyga 
su Alvudo pirmininko An
tano Stakėno įvadu, ku
riame pristatoma pati 
Vaikų Ugdymo draugija 
ir jos siekiai.

Romano turinyje pa
vaizduota pirmosios so 
vietinės okupacijos sunk 
mėtis. Vyksmo vieta — 
Telšiai. Centrinės siu
žeto figūros — Vydei- 
kų šeima. Epilogas už- 
skleidžia tos nelaimin
gosios šeimos beveik vi 
sišką eksterminaciją 
graudžiais ir beviltiš
kais akordais.

Paimta tema, protago 
nistų tipai, įvykių sąraiz 
ga ir autorės sugestijos 
implikuoja knygos para
šymo tikslą. Tai noras 
pavaizduoti okupacijos 
brutalumą, neteisę, lie 
tuvių tautos kančias, šio 
je knygoje sukoncentruo 
tas Vydeikų šeimos ap
linkoje. Net knygos vir
šelis, dailininko Juozo 
Kiburo pieštas, akcen
tuoja Telšius, kaip cent 
rinę knygos turinio vie
tą.

Knygos dėstymas yra 
gyvas ir dialogai, atsi
traukimai į šoną, vienas 
ir kitas šuolis į praeitį 
gerai išlaikyti turinio 
bėgyje. Daug detalių pri 
mena ano periodo bui
tinius objektus. Tačiau 
visa tai neteikia rakto 
suprasti, kodėl autorė 
pavadino savo knygą 
"tikrovės romanas". 
Nepažymėta, ar tai yra 
tikrųjų asmenų istorija 
ar tai fiktyvinė bele
tristinė medžiaga?

Tokios yra geros in
tencijos pusės: knygos 
formoje atskleisti siau
binguosius okupacijos 
įvykius. Bet intencijos 
talka nevisad yra naši 
meniškai sumanymo pu
sei. Čia yra kaž ko dau
giau, kas nei išmoksta
ma, nei pasekama. Čia 
trūksta beletristo ga
lios, Publicistinis dės
tymas neatskleidžia lite
ratūrinio išsamumo. Ne
paprastas dialogų ištęsi 
mas atneša į dialogą ne
esminius padėčiai ele
mentus ir užtemdo dialo
go vaidmenį knygos vi

• LONDONE spalio 10-lld.d. Įvyko Anglijos lietuvių jaunimo su
važiavimas. Jis priėmė organizacijos Įstatus, apsvarstė tolimesnes 
veiklos planus ir pasiryžo jungti jaunimą Į bendrą organizaciją,

• BONNOS-KOELNO apylinkės jaunimas Šią vasarą daly
vavo tarptautiniam folkloro festivalyje Kroevo miestelyje, prie 
Mozelio. Tautinių šokių grupė pašoko tris liaudies šokius, o Baltijos 
kvintetas padainavo lietuviškų dainų. Dešimttūkstantinė publika visa 
tai priėmė su dideliu entuziazmu ir plojimais.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
vuavro 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.
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Dail. Alfonso Dargio kūrinys "Composition", kuris išstatytas drau
ge su kitais jo kūriniais šiuometuvykstančiojeparodoje meno gale
rijoje Atelier 164, 164 Clinton Avė. S. Rochester, N.Y. Paroda bus 
atidaryta iki lapkričio 7 d. Lankymo valandos kasdien nuo 11 iki 5 
vai. vak.

mų, beprasmiai ištęstų 
dialogų, kurie prakalba 
ne herojų bet sujaudintos 
autorės lūpomis. Autorė 
turi siekti tapti neutrali 
veikale, kad ir kaip skau 
di jai būtų tema, ir tai, 
atneš savo vaisius.

M.Č.M.

LB TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
rinktieji atstovai LB VI 
-tosios Tarybos sesijoje 
nedalyvauja su priežas
tim, kol šis klausimas 
bus išspręstas Tarybos 
specialioje sesijoje. Ši 
rekomendacija netaiko
ma pirmiem dviem dau
giausia balsų gavusiem 
kandidatams". Šis k-jos 
ir N.Y. Apygardos atsto
vų sutartas siūlymas 
tuoj buvo priimtas su 
priedu, įrašytu paskuti
niam sakinyje.

Kadenciją baigiančių 
JAV LB organųpraneši- 
mai buvo pateikti raštu 
ir tik C V pirmininko pra 
nešimas buvo perskaity
tas sesijoje ištisai. Jis 
ir visi kiti organai buvo 
Tarybos šiltai priimti 
už įdėjimą labai daug 
darbo praėjusių trijų me
tų kadencijoje.

Neatsiradus daugiau 
siūlymų, į CV Pirminin
ko postą vienbalsiai bu
vo išrinktas inž. Vyt. 
Volertas ir jam pavesta

sudaryti Centro Valdy
bą.

Tarybos prezidiumo 
rinkimus teko atidėti se
kančiai dienai, nes kaip 
minėta trys chicagiškiai 
nesutiko įeiti į "koalici
nį" sąrašą. Šeštadienio 
posėdyje buvo siūlyti du 
sąrašai: trys prezidiu
mo nariai iš Chicagos ir 
kitas sąrašas iš penkių, 
kuriame, kaip vienas ta
rybos narių vaizdžiai iš 
sireiškė buvo "iš kiek
vieno kaimo po šunį".

Po igokai trukusių 
diskusijų ‘koalicinio’ są
rašo nariai atsiėmė sa
vo kandidatūras, palikda
mi atvirą kelią trim chi- 
cagiškiam būti išrink
tiems be opozicijos. Rin
kimai vis dėl to buvo ati
dėti sekančiai dienai. 
Chicagiškiai savo sąra
šą papildė dviem arti
mais LB bendradarbiais 
iš Clevelando ir rinki
mus laimėjo. Taigi, į 
VI-tosios Tarybos prez. 
buvo išrinkta ir vėliau pa 
reigom pasiskirstyta se
kančiai: V. Kamantas — 
pirm., dr. Razma, dr. 
E. Lenkauskas ir dr.Ma 
tas vicepirmininkai ir V. 
Kleiza sekretorius. Kan 
didatais liko: dr. Vilei
šis, dr. A. Butkus ir J. 
Jasaitis.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

RETAIN JUDGE ALVIN I.

Court oi Appeals o1 Čuyahoga County 
Endorsed by Bar Associations, 

Nevvspapers, Labor and Civic Groups
George Dobreo, Chairmon, 3324 We»t 159th Sfreef
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LIETUVIS KARIŠKIS SMERKIA
IAV KARIUOMENĖS DEGRADACII1

Amerikos aukštųjų 
pareigūnų niekinimas ir 
degradacija, kaip šlykš
ti epidemija siautėja te
levizijos programose, 
karikatūrų serijose ir 
vaidinimuose. Stengda
masi labai rafinuotai, 
arba ir labai kvailai į 
programų turinį įvelti 
aukštų pareigūnų vardus 
arba jų klounišką imita
ciją. Greta to, stengia
masi išjuokti Amerikos 
kariuomenę, patriotinių 
nusistatymų organizaci
jas, patriotines tradici
jas. Viskas statomapri- 
statyti savotiškos klou
nados stiliuje, įtaigo- 
jant, kad tos visos "tvar
kos ir įstatymo" verty
bės yra kvailybės, pašie 
pimo verta medžiaga, 
niekam verto turinio. 
Tai, be abejo, yra savo
tiška kampanija prieš 
Amerikos kūrybingojo 
gyvenimo filosofiją, to
lygi bombų ir padeginė
jimų epidemijai.

Konservatyviuose lei
diniuose tai jau iššifruo
ta, bet plačiose publi
kos sferose tai vis nesi
liaujanti niekinimo bom
bų mėtymo kampanija. 
Savo laiku tuo garsėjo 
Smothers Bros. progra
ma. Dabar tai atlieka 
Lough-in klounada. Da
limis ta kampanija at- 
švyti ir kai kur kitur. 
Karikatūrų serijose nuo 
lat vaizduojami kvailiai 
kariškiai, arba kretinai 
profesoriai.

Kariuomenės žurnale 
"Army" (spalio mėn.) 
prieš tą niekinimo bom
bų kampaniją išėjo aukš 
tas kariškis lietuvis ma
joras Algis J. Tallat- 
Kelpša. Jis rašo:

Negalima toliau tole
ruoti kariuomenei skir
tų patyčių per kino fil
mus, televiziją ir spau
dą. Nėra jokio pagrindo 
teisinti, kodėl mažumos 
nepakanta turi būti nu
kreipta į karišką visuo
menę. Visa priauganti 
karta dabar pasiekianti 
brandos amžių težino 
apie kairuomenę tik iš 
Beetle Bailey (karikatū
ros) ir nuolatinė eilė uni
formuotų idiotų ir nieka- 
dėjų pristatoma per TV 
ir kino filmus.

Daug kur atrodo, kad 
net teismo akcija galėtų 
būti iškelta daugely at
sitikimų, kada dergimo 
sumanymai atsiranda 
prieš tam tikras kariuo
menės grupes, padali
nius ir netgi asmenis. 
Kadangi valdiškos agen
tūros taip ilgai nekreipė 
dėmesio į padėtį, tai bū
tų laikas Association of 
Ū.S. Army ir atitinka
moms grupėms pasigar
sinti atitinkamuose atvė- 
juose.

Aš suprantu, kad kitos 
profesinės, industrinės 
ir dargi etninės organi
zacijos atidžiai stebi per 
tam tikrus organus ir 
dėl to atsiekia gerų re
zultatų apsisaugoti nuo 
nepalankių pristatymų 
viešumai. Ar jūs galite 
prisiminti, pavyzdžiui, 
bent kada matę blogą 
medicinos gydytoją jūsų 
televizijos ekrane?

***
Lietuvių visuomenė la

bai suinteresuota tvar
kos ir įstatymo dvasia 
amerikinėje visuomenė
je. Nešvanki amerikinio 
prestižo dergimo kam
panija po švelniapatyčių 
skraiste dažnai labai 
lengvai pamatoma TV 
klounadoje. Tokiais at
vejais lietuviai turi ra
šyti savo protestus tai 
stočiai, kuri prezentuo- 
ja netinkamą programą. 
Reikia rašyti, nurodant 
programos pavadinimą, 
laiką, aktorių vardus. 
Reikia rodyti savo pasi
piktinimą ir vadinti pro
gramą tikru vardu: de
gradacija Amerikos gy
venimo filosofijos ir 
pan.

Tokios reakcijos bijos 
stotys ir programos. To 
ypač nenori skelbimų da
vėjai. Todėl reikia, rašy 
ti prekių skelbėjams, ku 
rių skelbimai palaiko 
nešvankią Amerikos de
gradacijos kampaniją. 
Kada tam tikra firma pri
statė televizijos sovieti
nį propagandinį filmą, gi
riantį Sibirą, kaip moks 
lininkų žemę', tūkstan
čiai žiūrovų reagavo, 
tvirtindami, kad tai 
priešamerkinė propagan 
da, nes Sibiras tebėra 
kapų ir kančių kontinen
tas.

TV žiūrovo nuomonės 
toks elementas bijo, kaip 
žiurkės bijo spąstų. To
dėl ir lietuviai turim im
tis pavyzdžio iš aukš
čiau pristatyto majoro 
Algio J. Tallat-Kelp- 
šos laiško.

Kada žiurkių priviso 
perdaug, reikia reakci
jos, reikia spąstų, reikia 
protesto: programai,
spaudiniui, skelbimų da
vėjui.

DĖL DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSO

Spalio 18 d. Dirvos nove
lės konkurso komisija tu
rėjo savo pirmąjį posėdį. 
Buvo apsvarstyta gauta 
konkursui medžiaga. Vie
ningai sutarta skaitymo ir 
vertinimo procedūra. Pagal 
konkurso įstatus jury ko
misija, peržvelgusi noveles, 
rado, kad viena novelė ne
atitiko nustatytoms sąly
goms: novelė pasirašyta ži
nomo rašytojo literatūriniu 
vardu. Nutarta šią novelę

HENRIKAS ŽEMELIS KLAIDŽIŲ 
SĄVOKŲ LABIRINTE

Žurnalas Laiškai Lietuviams 
mėgsta paslidinėti ant kontra- 
versinią aptarimą ledo. Tam pa- 
sičiuožinėjimui surengti, žur
nalas sukviečia į savo puslapius 
skirtingą pažiūrą asmenis, iš
provokuoja juos pasisakyti tam 
tikra linkme suformuluota tema. 
Kaip ir kiekvienos varžybos, 
įskaitant ir ristiką suėjimą, gau
namas tam tikras dinamišku
mas, gimsta už ir prieš kardą 
ir laužomą iečią skambalavi- 
mas... Suorganizuotas spektak
lis. Tuo liberalėjantieji Laiškai 
Lietuviams skiriasi nuo labai li
beralią katalikiškąją leidinią, ku 
rie retai į savo puslapius įsilei
džia piešingą nuomonią raši
nius.

Tačiau, organizuodamas dvi
kovą spektaklius žurnalas ne
mėgina užkabinti savo tezės, įro 
dyti jos pranašumą, ar bent pa
grįstumą. Žurnalas demonstruo 
ja savo nuosavos tezės neturėji
mą. Žurnalas rodo, kad iškeltu 
klausimu jam neegzistuoja nė di
lemos. Jis stovi tiktai dvikovos 
organizatoriaus padėtyje, rū
pindamasis, kad renginys būtą įs
pūdingas ir patrauklus publikai. 
Iš grynai idėjinės šitokio elge
sio prasmės jau netoli ligi gry 
nai komercinės šitokio renginio 
prasmės. Šitoks variety show 
tinka visiems: ir kas už vieną 
ristiką, ir kas už kitą ristiką. 
Idėjinė pusė čia niveliuojama 
tuo, kad pats rengėjas lieka be
spalvė, neutrali dvikovos are
na.

Arena suteikia galimybę dras
tiškoms nuomonėms suskambė
ti, prapilsti erdvėje, patraukti 
dėmesio, gal būt rasti tam tik
rą atgarsį, suklaidinti savo pos
tulatais tam tikrą elementą, li
gi kurio, jeigu tokios arenos ne
būtą, ir tie bendrai masei kenks
mingieji postulatai nebūtą galė
ję suskambėti. Pats faktas bylo
ja, kad lietuvią išeivią spauda 
iki šiol sudarė instinktyviai at
sparią tvirtovę lengvapėdiš
kiems eksperimentams bet ku
rio kultūrinio kvislingizmoadep
tams. Eksperimentą robinzonai 
dėl to rėkia ir kelia demonstra^ 
cijas, organzuoja savo kelią 
šimtą tiražo leidinėlius. Ataka 
sukoncentruota į pastangas už
gožti kitaip manančius ir vo
kalinės mažumos tezes iškelti

išimti iš kandidatų sąrašo 
ir grąžinti Dirvos redakci
jai, persiųsti autoriui, ku
ris nesilaikė konkurso tai
syklių reikalavimų. Svar
styti nutarta likusias devy
nias noveles. Buvo surašy
tas sekantis nutarimas:

Nutarimas. 1970 m. spa
lio 18 d. mes, žemiau pasi
rašę Dirvos novelės kon
kurso jury komisijos na
riai: Rita Bureikiėnė, Čes
lovas Gedgaudas ir Jurgis 
Gliaudą, susirinkę į gautų 
dešimties novelių kvalifika
cijų premijai gauti svarsty
mo posėdį, nustatėme, kad 
viena konkursui patiekta 
novelė "Tykiai Nemunėlis 
teka” yra pasirašyta žino
mo rašytojo literatūriniu 
vardu Norimas.

Norimas (Andrius Miro
nas) yra laimėjęs tris Dir
vos novelės konkursus ir 
šiuo literatūriniu vardu iš
leidęs keletą knygų, šis li
teratūrinis vardas bet ku
riuo atveju netinka panau
doti tikro slapyvardžio rei
kalui, kaip to būtinai reika
lauja Dirvos novelės kon
kurso nuostatai.

Todėl jury komisija nu
tarė išimti iš gautų novelių 
novelę vardu "Tykiai Ne
munėlis teka” ir grąžinti ją 
Dirvos redakcijai, nesvars
čius jos kandidatu premijai 
gauti skaičiuje.

Šituo nutarimu jury ko
misija nori įtvirtinti prece
dentą, kad žinomais visuo
menei literatūriniais var
dais, kaipo slapyvardžiais, 
literatūriniuose konkursuo
se nebūtų pasirašoma.

Pasirašė: Rita Bureikie- 
nė, Česlovas Gedgaudas, 
Jurgis Gliaudą.

virš patriotinės emigracinės 
masės.

Su mįslinga žinovo ir arbitro 
mina Henrikas Žemelis minimo 
žurnalo puslapiuose prabyla į 
skaitytoją su provokuojančiu 
klausimu: kodėl mes nesusikal
bame? (L.L. Nr. 8).

Savo rašinį autorius suskirs 
tė į įvadą, į pagrindines prie
žastis, ne bendradarbiavimas, 
o ryšiai, skirtumai ir riboti pa - 
sikeitimai, ryšiai ir lietuvią 
emigracijos misija. Keturiąpus- 
lapią rašiny suteikti tiek krū
vio pavojinga. Žurnalistiškai ta
riant, tai turi įgauti paradoksą 
krušos vaizdą. Čia reikia svai
dytis lakonizmais, drožti žo
džiais iš peties, apsukti proble 
mas, “nepastebėti" kitos kiek
vieno reiškinio pusės, net grą- 
syti kumščiu priešininkui. Ir to 
pavojaus išklysti iš kelio į dul
kinus takelius Žemelis netiktai 
kad neišvengia, bet sukėlęs dul
kes ir pats dulkėse nyksta. Dul
kės iškyla aukščiau ausą, todėl 
klaidžią sąvoką labirinte tema
tome dulkes. Bet apie tas dul
kes tenka kalbėti, nes dabar rei
kia amerikiniu mastu rūpintis 
apie aplinkos poliuciją, o mūsą 
emigraciniu mastu -- rūpintis 
apie mūsą patriotikos poliuciją.

Įvade į rašinį Žemelis pakelia 
toną iš vietos šuoliais. Tas mi- 
litantiškumas, tačiau, nėra ge
ra talka turiniui. "Ginčai pasie

Balsuokit už geriausiai kvalifikuotą

Rūpinaties šiandien nusikaltimais ir smurtu Amerikoje?
Bob Taft rūpinasi taip pat — ir jis rūpinasi pakankamai, kad bū

tų pasiruošęs dėl to dirbti. Eilę metų Bob Taft kalbėjo prieš palinki
mų į kriminalinę anarchijų šiame krašte ir nuolaidumų, kas jį augi
na. Keturi metai Bob Taft kovoja, kad legalizuotų prieš nusikaltimus 
pasiūlymus, kad nusikaltimai būtų sustabdyti liberalaus demokratų 
kongreso. Netikėkite žmonėms, kurie sako, kad nusikaltimas nėra 
problema. Tai yra didelis skirtumas tarp tuščių žodžių ir veiksmų, des
peratiškai reikalingo, kad būtų darbas atliktas.

• Balsuokite už vyrą siūlantį aktyvią prieš nusikaltimus programą.
• Balsuokite prieš nusikaltimus ir smurtą Amerikoje.
• Balsuokite už BOB TAFT.

X ROBERT TAFT
Lithuanian for Taft U.S. Senator Committee, Kazys K. Karpius, 
Statė Chairman, 1908 Euclid Avė., Cleveland, O.
Rita Premeneckas, President Lithuanian-American Rep. Club of 
Greater Cleveland

kia labai aštrą pobūdį, pavirs
dami eiline demagogija ar pa
triotizmo matavimu, nes ginči
jamasi ne dėl klausimo esmės, 
bet dėl klaidingą ar nesuprastą 
tvirtinimą bei išvadą" taria Že
melis. Ir čia pat jis pūsteli sa
vo "suprastus tvirtinimus ir iš
vadas". Kada jis paliečia emi
gracijos sistemą ir organizaci
nę struktūrą, jis jau plačia bur
na šneka apie "vadinamuosius 
veiksnius", apie "save pasivadi- 
nusius tarptautinės teisės žino
vus". Viešuosius kitaip manan- 
čiąją pareiškimus, jis jau vadi 
na "feljetonais". Jis kaltina ki
tus už tai, kad ją nuomonė neati 
tinka jo nuomonei. Bet gi tai nė 
ra įžengimas Į diskusijas. Tai 
yra savęs neklaidingumo dog
ma. Tai nėra ir pastanga pa
stebėti kitame individe taip pat 
atvirą patriotizmą, kurio reali
zacija siekiama kitu metodu. Že 
mėlis visus tokius vadina "sa
ve pasivadinusiais patriotais". 
Kiek čia atšviečia lietuvią kal
bos pažinimas, tesprendžia kal
bininkai, bet kiek čia atšviečia 
elementarus respektas savo dia 
loginiam oponentui, aišku ir be 
aiškinimą.

Tik truputį pratęskite Žeme
lio sąvoką esmę ir jūs atsidur
site V. Kazakevičiaus ir E. Juš 
kio (sovietinią ryšią suemigra- 
cija pareigūnai) terminologijos 
darželyje. Kas yra veiksnys? 

BOB TAFT
for 

U. S. SENATOR

klausia V. Kazakevičius, ir at
sako: tai emigrantas, kurį ame 
rlkiniai imperialistai šeria do
leriais, kuris engia ir uzurpuo
ja emigracijos norus atsukti sa
vo veidą į kraštą. Žemelis Iš to
lo ataidi ui tezei. įvade į savo 
rašinį, jis visą pirma strategiš
kai išmuša iš balno "veiksnius". 
Jam nėra dvieją dešimtmečlą 
tradicija palaikomą politinią 
emigracijos atstovą, kuriuos 
precedento metodu politinė emi
gracija personaliai keičia, bet 
niekad nenušalina nuo politinės 
misijos vykdymo. Žemeliui ui 
yra urpuutinės teisės nomok- 
šos. Tur būt tokią pat "tarpuu- 
nės teisės" kvalifikaciją jis pa
geidautą iš 1918 metų savanorių, 
iš 1941 metu sukilėlių iš 1945- 
51 metą partizaną. Juk jie visi 
tarptautinės teisės "nemokšos", 
be reikalo savo auka realizavo 
Lietuvos laisvės ir suverenumo 
idėja.

Pagaliau, ar Žemelis yra kva
lifikuotas arbitras apspręsti ki
tą "urptautinės" teisės žinoji
mo balansą? Ar jis nežino, kad 
politinėje situacijoje yra nuos
tabią precedentą, kada nublanks, 
ta "urptautinė" teisė, ir "tau
tinė" teisė triumfuoja ir laimi? 
Klaipėdos prijungimas prie Lie. 
tuvos kūno sutriuškino "tarp
tautinės" teisės klauzules, tik
tai dėl to, kad greta abstrakto 
nuotarčią egzistavo "tautinės" 
teisės labai gaji ir veržli prie
laida.

Žemelis skubomis įžengia J 
savo labirinto koridorių, kurio 
tamsoje pasišviečia vyras savu

(Nukelta į 4 psl.)
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HENRIKAS ŽEMELIS KLAIDŽIŲ 
SĄVOKU LABIRINTE...

(Atkelta iš 3 psl.) 
arogancijos žiburėliu. Jis tvir
tina, kad pagrindinės priežastys 
dėl kurių nesutariama yra są
vokų sumaišymas. Esą.mespra- 
dėjome sirgti "priešų apsupimo 
liga”. Ir tuojau, pasirėmęs tuo 
metodu, Žemelis atranda ir tik
rus priešus, kurie mums tą pra. 
gaištingą ligą (varė. Tai "viso
kie buvę raštininkėliai, paštinin 
kai, viršaičiai ar vargonininkai 
pradėjo duoti toną mūsų visuo
meniniam ir kultūriniam gyveni
mui”. Tas elementas, anot Že
melio, žudo mūsų gyvenimą ir 
tarpusavę santaiką. Žemelis 
skundžiasi "su jais netik susi
kalbėti buvo neįmanoma,bet pra
dėjo trūkti paprastos minties 
komunikacijos". Gal būt ir pa
prastas "rašintinkėlis” pajėgs 
įrodyti Žemelio sakinio grioz
diškumą, pakeisdamas jį papras 
tu lietuvišku: nes'tsikalbame.

Bet netiktai "paštininkai ir 
viršaičiai", bet ir Vlikas mai
šė santaikos norus, sėjo nesan
taikos grūdus. Ir Vlikas sumai
šė, kaip "viršaičiai ir vargo
nininkai" sąvokas. Žodį "kova" 
jis. pavertė pretekstu nesusipra 
timams. Ir tai dėl to, kad " į vi
sokias veiklos viršūnes iškilo 
asmenys, kuriems nekompeten 
tingumo žodis būtų per švel
nus". Personalinės kaitos evo
liucija neišvengiama kiekviena
me masės atstovavimo procese. 
Čia ateina įvairūs asmenys, bet 
dar neteko girdėti tokio pakvai
šusio tvirtinimo, kad mus žudo 
"raštininkėliai, vargonininkai, 
paštininkai ir viršaičiai"... Kas 
ui per pražūtingas elementas, 
įsiveržęs į mūsų visuomenę? Ar 
Žemelis nesijaučia brutaliai 
įžeidęs tų garbingų pašaukimų 
ir profesijų žmones, kuriųištik
rųjų nemažas skaičius gyvena 
mūsų kolonijose, kurie yra nuo
širdūs visuomenės gyvavimo rė • 
mėjai, aukotojai, parengimų lan
kytojai. Kokia teise galima im
ti ir įžeisti visuomeninę klasę, 
metus J veidą kvailus prasima
nymus? Jeigu jiebfltų tų pra
gaištingų, anot Žemelio, vargo 
nininkų, kaip atrodytų mūsų dai
nų šventės ir muzikinis gyveni
mas? Kadangi toks rašto tonas 
yra griežtai netoleruotinas ir 
šalintinas iš mūsų spausdinto 
žodžio sferos, mes sustojame 
ilgiau ties tuo piktybiniu reiš
kiniu.

Žemelis pripuola prie ryšių 
su Lietuva klausimo. Čia tuoj 
pat reikalinga esminė valstybi
nė teisės korektūra. Lietuva, 
savo politine bei istorine pras
me reiškia valstybę. Tai yra bu 
vusi suvereninė valstybė, kuri 
dabar tapo okupuota, gal būt ir 
aneksuota teritorija. Šio skir
tumo nemato, kaip tiktai daugis 
tų, kas žiauriai puola "pasivadi
nusius tarptautinės teisės žino
vus". Lietuva yra valstybės są
voka. Bet valstybė egzistuoja 
tiktai turint tris esmines dalis: 
tauta, teritorija ir valdžia. Tuo 
tarpu iš buvusios valstybės ele
mentų liko svetimų valstybių 
diktatoriškai iškraipyta terito. 
rija, ir liko dar tauta, arba gy
ventojai (populus), kurie neturi 

JUDGE NAHRA WINS 
BAR ASSOCIATIONS

Common Pleas Court teisėjas Joseph J. Nahra yra remia
mas abiejų vietinių advokatų sąjungų lapkričio 3 d. rin
kimuose. Cleveland ir Cuyahoga apskrities advokatų są
junga sutiko remti teisėją Nahra pravedusi atsiklausimą 
tarp 4000 advokatų.
Daugelis civilių organizacijų taip pat remia teisėją Nahra, 
kuris šiose paregose yra nuo 1969 m. kovo mėn.

štai keletas grupių, kurios tvirtina, kad teisėjas Nahra yra užsitarnavęs pasilikti 
šiame svarbiame poste:
• The Cleveland Press • AFL-CIO Cleveland Federation of Labor • Plain Dealer
• United Automobile Workers • Sun Newspapers • I’olish American Ine.
• Citizens League • Mechanic’s Educational Society of America

Teisėjo Nahro patirtis, kaip paktikuojančio advokato per 1G metų prieš užimant šių vietų, 
jam labai padėjo atlikti šias teisingumo pareigas. Nors palyginus buvo naujas narys savo 
pareigose, Nahrai buvo paskirta išnešti sprendimus rekordinį skaičių iš 12 pirmo laipsnio 
nužudymų ir didelio skaičiaus kontroversinių bylų.

Iki šiol teisėjas Nahra yra gavęs KIEKVIENO didžiausių nepriklausomų paramų savo 
pozicijai. Svarbiausia tačiau yra balsuotojai lapkričio 3 d. JŪSŲ BALSAS už teisėjų Nahra 
labai rimtai prašomas.

Judge Joseph J. Nahra* Comm. Michael Ruaco 
4530 Warrensville Rd. 44128

savo valdymosi minimos teri
torijos sienose. Todėl tai nėra 
valstybė tarptautinės teisės 
prasmės terminu. Tai yra sve
timų interventų užimta teritori 
ja, su tam tikromis nuolaido
mis tos teritorijos gyvento
jams: jie gali kalbėtis lietuvių 
kalba, šviestis ta kalba ir nag- 
rinėtis savo problemas sava 
kalba. Bet čia iškyla žiauri 
svetimųjų patyčia: kultūrinis dar
bas yra ribotas, jis turi sutilp- 
li rėmuose, jis turi būti atrem
tas fikcija, naudinga okupaciją 
diriguojančiai valstybei. Todėl 
negali būti ryšio su Lietuva, 
kaip tvirtina Žemelis, nes to
kios valstybės nėra. Yra tiktai 
tauta populus sąvokoje egzis
tuojanti, veikianti, engiama ir 
sovietinės emisijos nuolatos ma
žinama. Tiktai suta tauta: popu
lus prasme, ir galima bendrau
ti, turėti ryšius, pažinti ją.

Todėl bendradarbiavimas, 
kiekvienas sutinka nėra tinka
mas žodis. Nėra tinkamas žo
dis ir Žemelio sugalvoti ryšiai. 
Kas su kuo čia susiriša nomina
le tos sąvokos prasme? Čia yra 
tiktai bendravimas. Tas bendra
vimas tol bus gyvas ir graudulin - 
gas, kol bus gyvi lietuviai pasau
lyje. Su kuo čia Žemelis kovoja 
stengdamasis įrodyti kad "rašti
ninkėliai, viršaičiai, vargoninin 
kai ir paštininkai", vis trukdo 
bendrauti su okupuotos tėvynės 
lietuviais? Kuris iš "vadinamų
jų veiksnių" bei "pasivadinusius 
tarptautinės teisės žinovais" 
kovoja prieš bendravimo lietu
vio su lietuviu? Tai yra įsavin 
tas nonsensas. Kas gi nesidžiau
gia bet kuriuo okupuotos Lietu
vos kultūriniu nuoveikiu?

Bet aštria akimi stebėdami 
kultūrinės veiklos sferą nuolat 
ir nuolat matome, kaip okupan
to režisūra kultūrinius nuovei- 
kius priteršta sava propagan
da. Neilgai ieškodami pavyz
džių matome, kad milžiniškas 
Lietuvių kalbos gramatikos to
mas, kuris yra nepaprastos 
reikšmės mūsų kultūrai, pra
dedamas pavyzdiniu kalbos 
struktūrai pažinti sakiniu: Ta
rybų šalis nenuilstamai kovoja 
už taiką visame pasaulyje. Jei
gu jūs norite ir kito sakinio, 
prezentuojančio tame tome lie
tuvių kalbos versatilumą atras
ti niuansus, jūs skaitote: Tary
binė liaudis tokių laimėjimų pa
siekė todėl, kad 1917 metų Spaly
je pasirinko socialistinį vysty- 
mosi kelią...

Tie pavyzdžiai akivaizdžiai 
rodo, kad okupanto režimas bud - 
rus kaip niekad nepraleisti in- 
doktrinacinės progos ir išlaiky
ti smegenų plovimą, kad tvirti
nimai ir prieštarautųelementa- 
rinei faktinei arba istorinei tie
sai.

Žemelis graudina Laiškų Lie
tuviams skaitytojus, kad tiemis- 
tiški "vargonininkai su pašti
ninkais" neleidžia bendrauti su 
mūsų tėvais, seserimis, bro
liais... bet gi tai yra absurdas! 
Niekas nedraudžia ir niekas "re - 
zoliucijų" dėl to nerašo. Žeme
lis absoliučiai sumaišė sąvokas. 
To akligatvio labirinte, kurin jis 

įbrido, buvo tiek dulkių, kad ma
tymas tapo sunkus ir dulkės ap
krito blakstienas. Jis skelbia, 
kad "sovietų gyvenimo norma- 
lėjimas" atskleidžia mums gali 
mybę bendrauti. Bet bendravi
mas buvo ir iki to fantastiškai 
susigalvoto "normalėjimo" ir 
bus bet kuria kaina. "Ryšių 
palaikymo komplekse", kaip su 
sigalvoja išsisakyti Žemelis, 
tačiau yra daugiau komponentų, 
kaip elementarus bendravimas 
su broliais ir seserimis. Ta
me bendravime yra policinio re
žimo kliauzulės, panašios į aukš
čiau pacituotus sakinius iš tik
ro mokslinio veikalo. Į bendra
vimą yra režimo infiltracija. į 
bendravimą yra infiltruoti reži
mo įrankiais, kurie turi politi— 
niai-agitacinę žymę. Rezoliu
cijos skamba ir įspėjimai sako
mi, kad mūsų iš esmės politi
nio tūrio išeivija suvoktų, kur 
sentimentas ir V. Kazakevičiaus 
ir E. Juškio režisūra. Ir ta re
žisūra neabejotina ten, kur pla
čiu mastu, viešai, su pompa ir 
žaibais neieškoma sentimen - 
talaus bendravimo, bet užtikri
nama, kad politinė išeivijos pri
gimtis jau pranyko, kad kas bė- 
go, tas ir liko kvailas, kad lie
tuvių kultūrinis gyvenimas kles
ti savo krašte su nebūtų pakili
mu, kad lietuvija sutapo su pri 
verstinai atnešta "viera". Per 
viešus koncertus ir paskaitas 
stengiamasi įrodyti, kad netik
tai tautos, bet ir Lietuvos, kai
po valstybės, problemos nėra! 
šito kaip tik ir nesuvokia Že
melis, ir visi tutti ąuanti "ne
pasivadinusieji tarptautinės tei
sės žinovai". Ir su tuo kovoti 
sunku, beveik neįmanoma, nes 
įtikėjimas savo "tezėmis" čia 
pasiekė maniakinį vaizdą. Tie
siog gaila žiūrėti, kad mergič- 
kos, a la Kviklytė, iššaukia, kai
po patriotine pareiga, naikinti 
Lietuvos suvereniteto tezę, kaip 
tik savo ignorantiškai suvokto 
bendravimo titulu. Žemelis ir 
Co. į savo klaidžiojimų labirin
tą įžengia kaip Brolių Grimų 
pasakos išdykėliai, kurie su sa 
vo. dūdele išvedė iš kaimo gryčių 
vaikus ir peles. "Pasivadinusių 
veiksnių” aiškinimus, kas yra 
tautinės problemos, ir kas yra 
valstybės suvereniteto proble
mos, šie Brolių Grimų išdykė
liai pavertė savo ignorantiškų 
šūkavimų taikiniu.

Todėl tenka nesmerkti, nei 
plūsti, nei įrodinėti... Tenka mal
dauti sustoti prie klaidžių labi
rintų durų ir į savo prielaidas 
įvesti ir Lietuvos valstybės są
voką. Vardan tos sąvokos nėra 
ir negali būti ryšio su režimu, 
nes režimas atstovauja okupan
tą, okupantas gi varžo mūsų tau
tą ir žudo jos kūrybinę ir, kar
tu, vitalinę potenciją. Koncertą- 
vimai ir paskaitos priklauso 
prie organizuoto režimo darbų. 
Tuos reginius organizuoja ne 
pavieniai tautiečiai, bet siste
ma, režimas, sovietinis estab- 
lishmentas plačiu mastu. Kaip 
buvo poros dienų bėgyje Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vyriau
sybėms įteikti ultimatumai, taip 
lygiai tuo pat sinchronizuotu lai
ku, pagal Žemelį "sovietų gyve
nimui normalėjant", prasidėjo 
vieši renginiai estams, lat
viams ir lietuviams su tuo pat 
receptu ir JAV ir Kanadoje, ir 
V. Vokietijoje. Tai dėl to, kad

IŠRINKIT...

Roger Cloud yra VIENINTELIS kandidatas su valstijos vyriausybės pa
tyrimu.

Jis rūpinasi tautinėmis ir etninėmis problemomis ir tarsis su visais jų vado
vais kiekviena svarbia problema ir juos liečiančiu pasiūlymu.

REMIAMAS:
• Frank J. Lausche, former Governor and U. S. Senator
• American Nationalities & Ethnic Political Action Committe
• Many Civic and Fraternal Organizations
Roger Cloud for Governor Nationalities Committee, Bohdan Futey, Chmn.,
Nicholas Bucur, Co-Chmn., 814 Prospect Avė., Cleveland, O. 44115

Chicagoje buvo pagerbtas buvęs ilgametis LŠST pirmininkas Vladas Išganaitis. Prie stalo sėdi mote* 
rys ir sukaktuvininkas Vladas Išganaitis. Stovi: programos vedėjas Algirdas Budreckas, vaišių vyr. šei
mininkė Stasė Cecevičienė ir pagerbimo komiteto pirmininkas Karolis Milkovaitis. P. Molėtos nuotrauka

PAGERBĖ VLADĄ ISGANAITį
Chicągos šauliai spalio 4 

d. Vyčių salėje iškilmingai 
pagerbė VI. Išganaitį, buvu
sį ilgametį LŠST centro val
dybos pirmininką, savo gar
bės narį, 70 metų amžiaus 
ir 50 metų šauliškos veik
los sukakties proga. Sukak
tuvininką sveikino visuo
menės atstovai, organizaci
jų vadovai, ir šaulių dalinių 
vadovai. Gautas visas pluoš
tas sveikinimų ir raštu. Su
kaktuvininkas gavo daug 
vertingų, ilgai atmintinų 
dovanų.

tai yra ataka prieš idėjinį politi - 
nės išeivijos atsparumą. Kiek
vienas tokiai akcijai pritarimas 
yra kvailas arba atkaklus ataidė- 
jimas į sovietinio režimo šūka
vimą. Nekitaip ir Kvislingas sa
vo laiku "suprato" tautos palai
kymo mintį.

Žemelis nesupranta esminių 
tarptautinės teisės dėsnių. Jis 
visiškai nesusigaudo, kur pasi
baigia sentimentas ir graudūs 
tautiški verskmai, ir kur prasi 
deda kitos teritorijos. Nešvan
ku ir paika rėkauti prieš "var
gonininkus ir paštininkus" prieš 
"raštininkėlius ir viršaičius". 
Reikia verkte verkti dėl nevykė - 
lių invazijos į Lietuvos suvere
numo sferą. Ir ta invazija turi 
visiškai lygų vaizdą hipių festi- 
valuose, kur vardan broliavimo
si, laisvės ir meilės išduoda
mos visos tos sąvokos, sukei
čiant tas aukštas sąvokas įsta
tymo ir moralės baustinais 
veiksmais.

"Kodėl mes nesusikalbame?" 
klausia Žemelis.

Mes nesusikalbame dėl to, 
Žemeli, kad reikia ir jums atsi
minti seną klasišką posakį "pa
žink pats save”, tai yra, nesku
bėk rėkti, kol neatradai reiški
nio esmės.

B. Ritkus

Pagerbime dalyvavo virš 
pora šimtu žmonių.

K. Milkovaitis, LŠST c. v. 
vicepirmininkas, sukaktuvi
ninko asmenį pristatė spal
vingai, gyvai, išskaičiuoda
mas jo kaip visuomeninin
ko, vadovo talentingus cha
rakterio bruožus, didelius 
nuopelnus Lš Sąjungai Lie
tuvoje ir dabar tremtyje.

Po šio pristatymo, iškil
mių vadovavimą perėmė 
Alg. Budreckas.

Pirmasis oficialus sveikin
tojas buvo dabartinis L.š.T. 
S-gos pirm. V. Tamošiūnas. 
Jis irgi akcentavo sukaktu
vininko, kaip ilgamečio Są
jungos pirmininko išskirti
nus, teigiamus charakterio 
bruožus. Baigęs savo kalbą, 
įteikė dovaną — adresą VI. 
lšganaičiui, L.š.T. Sąjun
gos vardu. K. Kodatienė, 
LŠST šaulių moterų vadė, 
visų šaulių moterų vardu 
pasveikino sukaktuvininką, 

ir įteikė dovaną, savo pa
čios tapytą paveikslą. Tam- 
kus sveikino Chicągos šau
lių rinktinės vardu ir visų 
šaulių vardu įteikė dovaną 
— sukaktuvininko portre
tą, dail. P. Kaupo tapytą.

Kiti sveikintojai buvo A. 
Sprindys, adv. R. Skipitis, 
gen. K. Musteikis, gen. S. 
Dirmantas, kpt. A. Juške
vičius, kun. J. Borevičius, p. 
Dubauskienė, Z. Juškevičie
nė, p. Sakalas, A. Gintneris, 
S. Bernatavičius, M. Maks
vytis, p. Petrauskas ir kt.

Pats sukaktuvininkas VI. 
Išganaitis širdingai padėko
jo už sveikinimus, dovanas 
ir pasižadėjo ir ateityje gy
venti šaulio dvasia ir būti 
drauge su savo idėjos drau
gais.

K. Milkovaitis pagerbtu- 
vių puotą atidarė, jis ją ir 
užbaigė, paskaitęs savo kū
rybos, humoristinio pobū
džio eilėraštį.

Po to sekė trumpa meni
nė programa ir vaišės, (ab)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO STABAS

Žmoniškoji išeivijos 
tikrovė
Rudens sezonas į išeivijos gyvenimą visuomet 

atneša gaivių tautinių vėjų. Tai yra ne dėlto, kad 
staiga imtų visi ir susitartų neiti į tarybinių estra
dos svečių, pono Juškio parengtus koncertus. Ir vi
sai ne dėlto, kad imtų visi ir susitartų eiti į kiek
vieną pono Juškio koncertą, kad ir pats ponas Juš- 
kys ten rodytųsi scenoje, pasikvietęs akompanuoti 
Kazakevičių.

Rudens sezonas išeivijai yra gaivus dėl to, 
kad tai yra šaunių balių sezonas. Šio sezono prem
jeroms moterys pradeda ruoštis nuo vasaros vidu
rio. Vienijančiu tautos faktorium čia tampa sezono 
mada. Ir kaip filosofas Girnius teigia, kad tauta yra 
žmoniškoji tikrovė, taip viskas ir yra priešbaiinia- 
me periode. Bet žodis "žmoniškoji" čia jau kildina
mas iš žodžio "žmona". Šiame atvejyje visa išei- 
viškoji tauta yra žmonų tikrovė.

Dėl to vienijančio tautos prado nepatariama Juš- 
kiui arba Kazakevičiui išsišokti su savo koncertais. 
Šio periodo estradą, sceną, koncertą jungia savyje 
žmona, einanti į balių. Tai yra jos "žmoniškoji tik
rovė", ir, šarap, visos kitos filosofinės teorijos.

Brolžudiškos vyrų tendencijos gęsta. Dialogi- 
ninkas sėdi kartu su ortodoksu antidialogininku, ir 
dargi žvalgosi į savo ideologiniai-politinio priešo 
žmoną. Akiratininkas šokdina naujienininko pačią. 
Kataliko žmona daro akutes liberalui. Jaunosios kar
tos žurnalo Metmenys bendradarbis stebi, kaip baliu
je šoka jo anūkėliai.

Balių nuotraukos užgožia spaudos puslapius ir 
palieka savo įspaudą į kultūrinę išeivijos istoriją. 
Nuo giljotinos kirvio ištrūkę laisvės ieškotojai ir po
litinio teroro kankiniai balių pompa ir investacijo
mis sugeba parblokšti ir nevalyvus amerikonus. Tuo 
atliekama didžiulė tautinė propaganda, nė iš tolo ne
lygintina su kokia genocido paroda. Tauta įrodo savo 
teisę gyventi laisva ir nepriklausoma. Tauta demons
truoja savo žmoniškąją tikrovę. (Žmona ergo Žmo
niškoji).

Kaip galima sukelti Lietuvių Fondui fondus? 
Per šauniausi balių. Kaip galima sukelti fondus 
Balfui? Per balių. Kaip galima sukelti fondus net 
mažam stogo palopijimui mažoje parapijoje? Irgi, 
tik per balių.

Ir kaip mūsų "didieji" politikai prasnaudė tą 
galingą faktorių? Jie įkibo į simpoziumus, konferen
cijas, sąskrydžius, net apsenusių žmonių stovykla
vimus...

Tik baliai išganys vienybę. Puoselėkime tai, kas 
mus jungia. Jungti visus besipešančius laikraščius į 
vieną ir pavesti jiems rašyti tik apie madas, etike
tą ir valgiaraščius.

Sujungti visas pasaulėžiūrines sroves į vieną, 
ir pavesti tam junginiui rūpintis baliais ir premijo
mis už šokį, už kostiumą, už šukuoseną.

Išeiviškoji veikla atgaus savo vieningą kelią. 
Nestokos fondų, nestokos žmonių parengimuose, ne
stokos ir tautinės propagandos kitataučiams.

Mūsų ideologinė vienybė glūdi "žmoniškoje" 
tikrovėje.

KULTŪRINIO GYVENIMO 
GILINIMAS

Rašo Iza Motiekaitie
nė (Moterų Gyvenimas):

Mūsų tautinis avan
gardas traukiasi į sun
kiu darbu įsigytas ištai
gingas rezidencijas ir 
dažniausiai jose jau mes 
sutinkame nuo poros iki 
keleto šimtų kviestinių 
svečių — šeimos šven
čių progomis — tai nau
jas lietuviškų parengimų 
tipas ir labai sėkmingas 
— be bilietų — puikūs iš 
radingi patiekalai, gėri
mai, susitikimai tik su 
mielais ir prašomais as
menimis , ‘pabendravi
mas, pasikalbėjimai, 
dažniausiai apkalbų for
ma apie savo artimus...

Rašo J. Valiūnas (Aki
račiai):

Jeigu mūsų moterys 
pasidaro pavargusios ar 
net irzlios nuo to vieno
do fabrikuose darbo, o 
mes, vyrai, dažnas

mirkstame "čierkutė- 
je", tai katras gi iš mū
sų tokių tėvų gali turėti

... Mes prikabinsim čiū-čiū garvežiuką, mes pavešim čiū-čiū traukinuką

KROKODILO

KAI TRYS STOS
Kai trys stos 
visados
daugiau padarys: 
viens Akiračius skaitys, 
kits bendravimą varys, 
trečias tars: gyvent gardu 
po tarybiniu padu!

Kai trys stos
visados
daugiau padarys: 
čia Vienybė, ten Vilnis - 
pažvalgą neišganys; 
trečias tars: štai atgaiva 
su Akiračių šuva!

KOOPERAVIMO
DOGMA

Tarybinė kooperavimo dogma, 
bet tinka ir mums:

Su kultūra 
griauki mūrą, 
jei užstoja kelią snukis, 
duok Į snūkj, kaip padūkęs.

Su kultūra 
gink sau skūrą, 
nežiūrėk, jei kur sutrflkęs 
ir kraujuos kieno nors snukis!

gana kantrybės auklėti 
tinkama morale ir tauti
ne linkme mūsų atžaly
ną?

Rašo Pr. Narušonis 
(Akiračiai):

Akiračiai su pridera
mu drovumu vienąprie- 
žodį anąkart panaudojo: 
"Dyka laisvė š.... dras
ko". Maža to, jau visai 
be kuklumo čiuposi už 
dar nepadoresnio ir di
džiai gąsdinančio žodžio 
— nusišlapinti! ...Nusi- 
šlapinimas yra tikras 
įvykis ir tikras veiks
mas, jis ir liks nusišla- 
pinimas — tarp kabučių 
ar be kabučių.

Red. abejonė J. Va
liūno ir Pr. Narušonio 
tezėmis, iškeltomis At
viro žodžio mėnraštyje,

DIRVA

KADŽIULIS
AMERIKOJE
(Priėjo Kadžiulis ir tarė)

Suvažiavo jaunimas sto
vyklauti ir pasikvietė Nagį 
paskaityti poezijos. Nagys 
ėmė deklamuoti Salomėjos 
Nėries eilėraštį. Priėjo Ka
džiulis ir tarė:

— Salomėja buvo Stalino 
giedorka.

★
— Tai prisigąsdinome, — 

pasakė stovyklautoja, — 
kai Liūne Sutema prigrasi
no sudeginti visą pasaulį. 
Juk dabar tų arsonistų ir 
šiaip visur pilna.

čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

— Ar jau Spyglį pripilė 
žibalu ?

★
Kalbėjo tautiečiai:
— Ir vėl nusiuntėme Va

sario 16 gimnazijai tris 
tūkstančius paramai.

čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

— Ar ta ta gimnazija, 
kur išleidžia kasmet vieną 
abiturientą ?

★
— Ar tu už bendruome

nę, ar už tarybą? ginčijosi 
vyrai.

— Aš už tarybą!
Čia priėjo Kadžiulis ir ta

rė:
— Reiškia už tarybų Lie

tuvą.
★

Kalbėjo tautiečiai:
— Įsivaizduok, Nagys 

susipiovė su Meku, o Trum
pa išėjo juos sutaikinti.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė;

— Kur trumpa, ten ir 
trūksta.

tokia: ar įmirkus čier- 
kutėje nebuvo nusišlapi- 
nimo ne tarp kabučių, bet 
Narušonio kelnėse? Ir nė 
ra ko čia kabutėmis gin
tis.

PROTESTUOJAM
Atviro žodžio mėn

raštis Akiračiai (birže
lis, 1970) vedamajame 
Birželis ir Parodos, 
visiškai prasilenkia su 
tiesa ir padėties realy
be. Mėnraštis rašo:rei
kia surasti dvi salės. Vie 
ną pripildyti lietuviško
mis knygomis, kurioms 
nevalia pakliūti į Lietu
vą. Reikia ir antros sa
lės. Tuščios. Visiškai 
tuščios. Lietuviškoms 
knygoms, kurios galiįke- 
liauti į Lietuvą. Ketu
rios nuogos sienos tuš
čioje salėje teliudija 
apie dvidešimtojo šimt
mečio barbarus.

Toje citatoje nėra tie
sos. Kurgi Katiliškio, Al- 
mėno, Pipiraitės, Kėkš
to, Mikuckio ir kt. var
dai. Vienas Katiliškis su 
savo 25.000 egz. tiražu
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Su linkėjimais dialogininkams Šlovingosios 
Spalio revoliucijos proga. L. Brežnevas

Aušrelė Ličkutė

PUŽAUSKO DOKTRINA
BALADĖ

(Per vieną simpoziumą A. Pu
žauskas pareikalavo mirties 
bausmės tiems, kas nušneka 
raudonai ir aiškiai "prosnieS- 
kiškai". Saulius Simoliūnas ap
kaltino "vadeivas" kruvinais 
darbeliais)

Vyras didelis Pužauskas 
svietui paskelbė doktriną: 
jei su Sniečkumi bendraus kas, 
galvą to po giljotina.

Bus gera tvarkos rutina, 
kas tik "raudonuot" mėgina, 
to galva po giljotina...

Per debatus, kaip Perkūnas, 
trenkė Saulius Šimoliflnas: 
jūs nedori, jūs žudikai, 
jūs nacizmo pakalikai, 
čia jūs kalbate gražiai, 
o, iš tikro, žmogžudžiai!

Rėkė ir kitus "pridėčkus", 
lyg koliotųsi pats Sniečkus. 
Kilo salėj aimana: 
sėsk, išmesti jį, gana!

Žiūri žmonės į Pužauską - 
Ar Pužauskas sudraus ką? 
Tarė Algis: man kartu, 
Sauliau, prieteliau, ir tu?!

... ir nuėjo jie kartu 
ten, kur Bachas sprendžia bylą, 
kur, kas žodis, ūpas kyla, 
kur aiškumai patamsėja, 
bet tamsėjimai šviesėja...

Verkė vargšė giljotina: 
kur Pužausko ta doktrina, 
kur, likimo pamaiva, 
pirma Sauliaus galva??

gali užversti visą sa
lę. Protestuojame! 
Ryšiams su užsienio lie 
tuviais palaikyti Komi
tetas Vilniuje.

TAUTA, KAIP ŽMO
NIŠKOJI TIKROVE — 
toks dr. J. Girniaus pas-

kaitos pavadinimas. Bet 
kas yra "žmoniškoji tik
rovė? Kas yra, pagaliau 
"nežmoniškoji tikrovė"? 
kodėl tauta yra "tikro
vė"? ar čia glūdi vien 
materialistinis pradas? 
Bet ar tautą sudaro tik 
materialistinis pradas? 
Kodėl ignoruojamas spi- 
ritualistinis pradas?

Kaip matyti: kuomand- 
riau pavadinsi, tuo la
biau sugriešysi.

SPAUDOS PERLAI
Molotovo kokteilis į Dirvos 

anketą
(Anketos) palyginamai 

nekaltu pavadinimu bando
ma pridengti šlykštų defe
tizmą ir skaudų lietuvių 
tautos įžeidimą.

Naujienos
(Julius Smetona)

Come-on kids!
Melrose Park lituanistinė 

mokykla paskelbė Naujie
nose : Visi lietuvių tėvų vai
kai bus priimami į mokyk
lą nors ir visai nekalba lie
tuviškai.
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IUR6IS GUAUOA

JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS 
žmogus ir asmenybė

(Paskaitos metmenys)
Tokie 

Vaižganto žmonės turi būti savi ir Afrikos visuome
nės skaitytojams, ir japonų ir turkų skaitytojui.

Savo vaizdavimo metodu is buvo geras lakoniš
kumu, dažnai lengvu šaržu, glaustu siužeto išvysty
mu, ir daug kur ir dabar su didelėmis pastangomis 
atrandamų temos susintetinimą Vaižgantas sugebė
jo parodyti neblogiau už garsiausius pasaulio rašy
tojus. Čia nėra reikalo pedantiškam dėstymui, ką jis 
rašė, kada pradėjo dailiosios raštijos ekskursus 
dėstyti. Jo garsiausieji kūriniai, kuriuos jūs, aišku, 
turėjote progos pažinti mokyklose didelės apimties 
epopėja PRAGIEDRULIAI. Parašyta epopėjos pra
džia 1915 metais už tėvynės ribų, Švedijoje.

Tai Žemaičių kraštas, kuriame nusiperka že
mės aukštaičiai Šešiavilkiai iš dvarponio Sviestavi- 
čiaus ir čia Šešiavilkiai susiartina su žemaičiais 
Vidmantais. Čia atsiranda tautinės sąmonės švy- 
tesiai greta plataus ir sudėtingo naujakūrystės as
meniško gyvenimo.

Nerūpestingai palaidos kompozicijos veikalas, 
dabar atrodo, kaip tik atatikęs modernaus polėkiš- 
kos kompozicijos kūriniams. Siužetas mums lietu
viams įgauna plačios simbolinės reikšmės — nes 
čia suauga ir į bendrą kamieną vėl susilieja lietuviš
kos padermės. Atsiminus, kad knyga parašyta 1915 
metais, Pragiedruliai ima švytėti pranašiška švie
sa, nes išpranašavo Nepriklausomybę tautos suėji
mą visų po vienu savo valstybės stogu.

Ir kada aš dėsčiau, kad Vaižgantas yra stiprus 
asmens ir žmogaus portretūroje, tą minėjo ir kiti 
drąsesnieji tarybinės konstrukcijos minėjimai oku
puotoje Lietuvoje. Bet visos tos Vaižganto temos, ku
rios kiekvienam lietuviui brangios jo tautos, kaipo 
herojaus, protagonisto, vitališkos masės,vaizdavi
me, okupuotos Lietuvos minėjimuose buvo absoliu
čiai nutylėtos. Tai sudaro jau nebe universalinio 
rašytojo vaizdą, tai mums sudaro mūsų Vaižganto 
vaizdą, jo rolę tautos gyvenime, netiktai jo rolę 
vien beletristikos laukuose.

Zaborskaitė, filologijos mokslų daktarė Vil
niuje, nedrąsiai respektuodama Vaižgantą, pažymi, 
kad: Vaižgantas yra viena įdomiausių asmenybių lie
tuvių literatūroje ir visame mūsų kultūriniame gy
venime... bet tuoj peršoka į komplimentus dėl lite
ratūros privalumų. Tuo Zaborskaitė išvengia Vaiž
ganto nagrinėjimo kaipo faktoriaus, kuris gaivino 
stiprino ir pildė tautos brandumą suvokti save, sa
vo tautą, atrasti valstybinio mąstymo pagrindus, o 
per tai ir valstybinio suverenumo mąstymą. Dar ir 
dabar, dažnai, išeivių mokyklos ir jaunimo organi
zacijos tiesiog nesupranta, kad greta tautinių dory
bių puoselėjimo yra didingas savo tautos suverenu
mo mąstymas. Tai išleidžiant iš akių, daug jaunimo 
parengimų yra tik pusės lietuvio formavimu. Būti 
lietuviu tik savo tautybe yra pusės lietuvio kons
travimas. Tiktai kada lietuvio tautybės samprata vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

nikuota jo siekius savo tautos suverenumo linkme, 
jis tampa pilnas lietuvis. Kaip tik Vaižganto kūriniai 
ir indoktrinavo pilno lietuvio sąmonę jo sąlygose, o 
kartu ir, kaipo testamentas, visam lietuvių tautos 
būviui. Greta jo laiko beveik visi kiti rašytojai ne
turėjo to savo kūrybos skalėje. Imdami pavyzdžiu 
Žemaitę, mes matome tą pusę lietuvio. Jeigu visi 
lietuviai rašytojai būtų Žemaitės diapozono, iš kur 
lietuvio mąstymas būtų apvaisintas savo valstybės 
konstravimu?

(Bus daugiau)

Bostono lietuviai daro žygių, kad' adv. Bronius Talutis būtų pa
skirtas teisėju. Vieno mitingo metu, kuris buvo surengtas parem
ti gub. Sargent, adv. Br. Talutis gubernatoriui įteikė knygą Lithu
ania 700 Years.

Joseph Walters, Sec’y., 3001 Mapledale Avė., Cleveland, O. 44109

SUPPORT SCHOOL ISSUES 11,12, and 13
KRIZĖ KRIZĖ

Tautybių komitetas ragina clevelandiečius balsuoti mokyklų pasiūlymus 11,12 ir 13... 
lapkričio 3, 1970 rinkimuose

CLEVELANDO MOKYKLOS FINANSINĖJE KRIZĖJE
----- Taksai mokami Clevelando mokyklų Pen-Central Railroad nuosavybei yra sumažinti nuo $430,000 iki 

$172,000 ir buvo įsakyta grąžinti $774,00 už praėjusius taksus, kurie jau buvo išleisti.
----- Kiti lokaliniai valstijos taksai, kurių buvo tikimasi, sumažinti 9 milijonais.
----- Mažėjančių taksų -duplikavimas reiškia mažesnes pajamas.
----- Kylančios išlaidos dėl didėjančios infliacijos
----- Didėjąs mokinių skaičius.

J

NEPADINTI NUOSAVYBĖS TAKSŲ PASIŪLYMAS 12 ir 13

X GEROS MOKYKLOS 1’illEht (STATYME! IR TURKAI

LIETUVIŲ DIENA 
CLEVELANDE

Rengiama abiejų LB 
Apylinkių Valdybų Lietu
vių Diena įvyks š. m. lap
kričio 7-8 dienomis naujo
sios parapijos salėse.

Jau aštuoniolika metų 
kaip ši prasminga tradicija 
vykdoma kas metai šiais 
metais LD Apylinkių Val
dybos kviečia ir tikisi gau
saus tautiečių atsilankymo, 
nes Lietuvių Diena yra mū

sų solidarumo diena irpri- 
tarimas LB tikslams bei 
darbams.

Paliktas doleris bus pa
nauduotas lietuvybės ugdy
mui ir kitiems gyvybiniams 
kultūriniam reikalams, ku
riems Apylinkių Valdybos 
skiria nemažas sumas, ku
rias sutelkti įdedama daug 
rūpesčio ir darbo.

Tad maloniai kviečiame 
visus tautiečius šioje Lietu, 
vių Dienoje gausiai daly
vauti ir ją remti.

PERRINKIT...

JUDGE BERNARO

FRIEDMAN
Common Pleas Court

(Term begininning Jan. 3, 1971)
ENDORSED BY: Cleveland Bar Assn., Cuyahoga County 
Bar Assn., Cleveland Press, Plain Dealer, AFL-CIO Labor, 
Democratic Cosmopolitan League, Citizens League, Cuya
hoga County Democratic Executive Committee.

X BERNARD FRIEDMAN

NEW CANADIAN BLITZ NET
LOSI 5 POUNDS OVERNIGHT!

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY reducing formule! Have your wholesome, yummy 
"Blitz"! (4 mystery meals)—Go to bed! Wake up!—and 
you hove lošt 5 pounds. Unbelievable? Sure! Būt it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER 
(limited period only): $3.00

IYes I want to Jose five pounds overnight. Please rush by 
mali CANADIAN BLITZ DIET. I enclose $3,00 cash, 
money order, or cheque (Sorry no C.O.D.’s).

. If payment by cheque enclose $3.50 to cover handling costs.
I CANADIAN BLITZ DIET
i 203 - 15104 Stony Plain Road,
| EDMONTON, Alberta, Canada

| Name ..................................................................................

| Address

City Statė Zip

RINKIMŲ DIENOS VERTES
BALSUOKITE UŽ:

• Už geras mokyklas, kad būtų pastovi apylinkė.
• Už geras mokyklas, kurios ugdo įstatymą gerbiančius piliečius.
• Daugiau amatų paruošimo šių dienų jaunimui.
• Daugiau mokytojų, kad pakeltų mokslinimo lygį.
• Už pagerinimą šios dienos programos.
• Už išlaikymą mūsų šios dienos programą.
• Prieš drastišką sumažinimą esamos programos.
• Už kompetingumo palikimą.
• Už pakeitimą 100 metų senumo pastatų.
• Už mokyklų išlaikymą.

KRIZĖ KRIZĖ

X GEROS MOKYKLOS PADARO PASTOVIAS APYLINKES
BALSUOKIT LAPKRIČIO 3, 1970

NATIONALITIES COMMITTEE FOR SCHOOL ISSUES 11, 12, 13 
Joseph Kocab, Chairman — 5302 Fleet Avė., Cleveland, Ohio
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Lietuvių Respublikonų 

Klubas Clevelande siūlo bal
suoti už sekančius kandida
tus lapkričio 3 d.

Į U. S. Senatorius: Ro
bert Taft Jr.

Į Ohio Gubernatorius: 
Roger Cloud.

Į Leitenantą Gubernato
rių: John W. Brown.

Į Attorney General: John 
D. Herbert.

Į Ohio valstijos sekreto
rių: Ted W. Brown.

Į Ohio valstijos iždinin
kus: Robin J. Turner.

Į U. S. Kongresą:
20 District: J. William 

Petro.
21 District: Bill Mack.
22 District: Adrian Fink.
23 District: William E. 

Minshall.
Į Ohio valstijos atstovų 

rūmus:
51 District: Gertrude E. 

Polcar.
53 District: George V. 

Voinovich.
54 District: Allen J. Bar- 

tunek.
Į Cuyahoga apskrities 

komisijonierius: Seth Taft.
Į Cuyahoga apskrities 

kontrolierius: Ralph J.
Perk.

Jei turite kokių klausimų 
apie kandidatus prašau 
skambinti man telefonu — 
871-4186.

Rita Premeneckienė, 
Pirmininkė 

Jadvyga Budrienė,
Sekretorė

• LSS VADOVŲ IR VA
DOVIŲ studijinis suva
žiavimas įvyksta šį sa
vaitgalį spalio 31 - lap
kričio 1 d. Clevelande, 
Jesuit Retreat House, 
5629 Statė Rd.

Suvažiavime dalyvau
ja LSS vadovybės,tary
bos, tarybos pirmi jos, 
garbės teismo, kontro
lės komisijos, seseri
jos, brolijos, akademi
nio skautų sąjūdžio vadi- 
jų nariai, tuntininkai ir 
tuntininkės.

• Ralph J. Perk, Cuya
hoga apskrities kontrolie
rius ir Tautybių Sąjūdžio 
pirmininkas, Dirvos prenu
meratorius ir jos nuolatinis 
rėmėjas, šį kartą Dirvai pa
remti atsiuntė auką 60 do
lerių.

Už auką Dirva nuošir
džiai dėkoja.

•KĘSTUTIS KIZEVI- 
ČIUS, šįpavasarįbaigęs 
St. Joseph High School ir 
vasarą pradėjęs studi
juoti Clevelando meno 
institute, kaip turįs iš vi 
sų mokinių didžiausį 
menininko talentą, gavo 
Clevelando meno insti
tuto alumnų stipendiją 
studijuoti meną.

• DAIL. LEONAS UR- 
BON AS, šiuo metu lanko
si Clevelande ir tariasi 
dėl parodų-pakaitų su
ruošimo. Lapkričio 28 d. 
jis Bostono Kultūros klu
be praves paskaitą - dis 
kusi jas apie meną. Be to, 
žada su paskaitomis lan
kytis Hartforde irPut- 
name.

RETAIN JUDGE ALVIN I.

KRENZLER
Court of Appeals of Cuyahoga County 

Endorsed by Bar Associations, 
Newspapers, Labor and Civic Groups 

George Dobrea, Choirmon, 3324 West 159fh Street

ISTRIEHT 
R t>RU&

Prezidentas Nixonas remia Robert Taft { senatorius.

RINKIMU DIENA LAPKRIČIO 3
Ohio lietuviai šiais rin 

kimais lapkr. 3 d. suin
teresuoti respublikonais 
kandidatais r Du jų, patys 
aukščiausi: kandidatas į
U.S. Senatą Washingtone 
Robert Taft, Jr., ir Ohio 
gubernatorium — Roger 
Cloud.

• ROGER CLOUD, respubli
konų kandidatas į Ohio valsti
jos gubernatorius, turi dešim
ties metų vadovavimo patyrimą 
ir yra pasireiškęs kaip svarbus 
ir veiklus vadovas. Jis pasisako 
prieš riaušes, narkotikus,gink
lų panaudojimą universitetuose, 
oro teršimą.

Jis turi patyrimą, žinojimą ir 
pajėgumą Šiais neramiais lai
kais.

Senatoriai renkami 
du, šešetui metų. 1968 
metais buvo išrinktas ir 
gi respublikonas, Wil- 
liam Saxbe, dabar kandi 
datuoja Robert Taft, Jr.

Šiais rinkimais bus 
perrenkami visi 435 Kon 
greso atstovai. Jie ren
kami dviem metams. 
Ohio yra 24 kongresiniai 
distriktai; atstovus 
rinks kiekvienas dis- 
triktas savo balsais, ne 
visos valstijos. Taipgi 
bus renkama dalis aps
kričių viršininkų ir tei
sėjų savo apskrityse tik
tai.

Kitų kandidatų sąra
šas bus patiektas kitame 
pranešime.

Robert Taft, Jr. kan
didatuoja įvietąpasitrau 
kusio seno senatoriaus 
Stephen Young, kurio po
litika lietuviams buvo 
svetima.

Ainis senos, garsios 
Ohio valstybininkų šei
mos, kurio senelis buvo 
prezidentu, tėvas — se
natorium iki mirties, 
nors tėvui mrus, Ro
bertui buvo siūloma se
natoriaus vieta paskyri
mo keliu, jis atsisakė,pa
siryžo savo politišką 

karjerą atžymėti savo 
visuomeniniais darbais. 
Tarnavo 8 metus Ohio 
seimelyje, ikišiolei 6 me - 
tus Kongrese Washing- 
tone. Šių rinkimų proga 
kandidatuoja į Senatą.

Kongrese jis yra vie
nas septynių asmenų pre
zidento Nixono vadovy
bės komitete, jie posė
džiauja kas savaitę.

Spalio 30 d. Robert 
Taft Jr. lankysis Cleve
lande, dalyvaus tautybių 
komiteto rengiamose su
sipažinimo vaišėse. Ta
me komitete lietuvius at
stovauja Rita Premenec
kienė ir K. S. Karpius. 
Vaišės bus Manger vieš
butyje, 7:30 iki 9 vai. 
vak. Gavusieji kvieti
mus, vienu kvietimu ga
lit ateiti du, vyras ir 
žmona arba su kitu drau
gu.

• TEISĖJAS NAHARA arti
mai bendrauja su tautinėmis 
grupėmis, yra išsilavinęs advo
katas ir prityręs teisėjas, bai
gęs Harvard teisių mokyklą dak 
taro laipsniu. Jis yra remia
mas perrinkimui Clevelando ad - 
vokatų sąjungos, abiejų Clevelan
do dienraščių ir visuomenių bei 
profesinių organizacijų.

• UNITED APEEAL aukų rin 
kimo vajus baigiasi spalio 29 d. 
ir kas dar nedavė savo aukos, 
prašomas padėti. Praeitais me
tais buvo surinkta $18,4 milijo
nų iš kurių tik 6% buvo skirta ad • 
ministracijos reikalams, kiti 
išdalinti pagalbos reikalin
giems asmenims.

• TEISĖJAS FRIEDMAN iš 
Common Pleas Court kandida
tuoja naujam terminui. J j remia 
Clevelando advokatų sąjunga, 
abu dienraščiai ir įvairios orga
nizacijos.

Jis yra prityręs teisėjas.

KAUKIŲ VAKARAS
š. m. spalio 30 d., penkta

dienį, 8 v. v. E. Cleveland 
YMCA (Grandinėlės repeti
cijos patalpose), 1831 Lee 
Blvd. Ohio Lietuvių Gydy
tojų žmonos ruošia pasi
linksminimą — kaukių va
karą — Clevelando moks
leiviams ir studentams. Vai
šės, šokiai, dovanos už kos
tiumus. (80-81)

• TEISĖJAS ALVIN L KRENZ
LER kandidatuoja { Cuyahoga 
County Court of Appeals. Jis bu
vo Ohio attorneygeneralasisten
tu ir yra Common Pleas Court 
teisėjas. Jį remia Clevealndoad - 
vokatų sąjunga, abu Clevelando 
dienraščiai ir didelis skaičius 
profesinių organizacijų.

UŽ LIETUVIŲ BIČIULI

RALPH J. PERK
raginame jus balsuoti lapkričio 3.

I CLEVELANDO PARENGIMU I 
I_ _ _  KALENDORIUS —1

SPALIO 31 D, Čiurlionio an
samblio tradicinis balius šv. 
Jurgio parapijos salėje.

LAPKRIČIO 7-8 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB I-os ir II-os 
ApyL valdybos.

LAPKRIČIO 15 d. L.V.S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.

LAPKRIČIO 26-2frD. Lietu
vių Studentų Sąjungos XX visuo
tinis suvažiavimas Pic Carter 
viešbutyje.

LAPKRIČIO 28-29 D. Gabija 
rengia lietuvių grafikų parodą 
Nauj. parapijos salėje.

GRUODŽIO 12 D. Religinės 
Šalpos vakaras Naujos Para
pijos salėje.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me 
tų sutikimas rengiamas LBI-os 
ir II-os Apyl. valdybos.

VASARIO 20 D. Pilėnų tunto 
tėvų komiteto tradicinis blynų 
balius.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

• ASD ir Korp! Vytis 
Clevelando skyrių metinė 
šventė įvyks lapkričio 14 d., 
7:30 v. v. Čiurlionio an
samblio namuose.

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

Cleveland, O

Main Office: ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

J'/<% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
>5,000 minimum — 6 mooth* moturity

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

5>/4% CERTIFICATE OF DUOSIT 
$5,000 minimum - 1 year moturity

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

RALPH J. PERK

JUNGTINIS LIETUVIŲ KOMITETAS 
UŽ RALPH J. PERK

Dr. W. V. BLOŽĖ, pirmininkas 
NARIAI — P. Balčiūnas, J. Budrienė, B. Bukus, Z. Duč- 
manas, J. Čiuberkis, J. Malskis, N. Maželienė, S. Lukas, 
S. Knistautienė, J. Stempužis, K. Marcinkevičius, S. Mačys, 
R. Premeneckienė, B. Snarskis, dr. Z. Sabataitis, P, Stem
pužis, J. Švarcas.

F E M A L E
OPPORTUNITY for PROFESSIONAL 

HELP FOR 450 BED 
MED1CAL CENTER 

REGISTERED NURSES 
For all services & all shifte. Good 
starting salary. Plūs shift differential 

for evening & night duties.
B£GISTERED DIETITIAN ADA 

THERAPEUTię 
MALĖ OR FEMALE 

X-RAY TECHNICIAN REGISTERED 
Salary comensurate with experience 

6t ability. 
EXCELLENT FRINGE BENEFITS. 

Such as: 100% paid Health & Lif< 
Insurance and Retirement. 

Appiy call or write to 
Personel Director 

MEMORIAL MED1CAL CENTER 
P. O. Box 6688 Station C 

Savannah, Ga. 3 I 4Q 5 
(78-92)

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

WANTED AT ONCE

1ST CLASS 
SPRINGMAKERS

Coilers, Torsion Winders» Secondary 
Men. Experience neceesary. No age 
limit. Top pay, benefits, and vvorking 
conditions, and steady work.

WRITE
SOUTHERN PRECISION 

SPRING CO.
P. O. Box 8186

Charlotte, N. Carolina 28208 
(78-81)

GLUE MACHINE 
SF.T-UP MAN 

For folding cartons. Experienced on 
straighl line and right angle gluers.

And 
OFFSET PRESSMAN 

F.xperienced in running ąuality print- 
ing on 25x38 and 36x49 2 color pres- 
ses. Steady work. Overlime^for quali> 
fied men.

ACME CARTON CORP.
6470 Miller Rd. 
Dearborn, Mich. 
313 — 581-4820

ATSIŲSTA PAMINĖTI
L. Vaičiūnienė — NE

PRIKLAUSOMOS LIETU
VOS MOKYTOJAS IR JO 
DARBO APLINKYBĖS. Iš. 
leido Chicagos Lietuvių Li
teratūros Draugija 1970 m., 
69 psl. iliustruota, kaina 1 
dol.

Juoze Vaičiūnienė •— 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
ČIŲ TAKAIS, išleido Chi
cagos Lietuvių Literatūros 
Draugija 1969 m., iliustruo
ta, 99 psl., kaina 2 dol.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ



DIRVA
• Dirvos novelės konkur

so jury komisija (J. Gliau
dą, R. Bureikienė ir C. Ged
gaudas — Los Angeles, 
Calif.) šiuo metu skaito at
siųstas konkursui noveles.

• Vladui Išganaičiui, buv. 
ilgamečiui LŠST c. v. pir
mininkui, už aukų 20 dol. 
Dirvai paremti nuoširdžiai 
dėkojame.

• Lietuviškųjų Studijų 
Savaitėje šių vasarų Vokie
tijoje, kaip praneša LB inf. 
biuletenis, buvo demons
truojami keturi filmai iš 
Lietuvos, parūpinti Vasario 
16 gimnazijos mokytojo 
dail. A. Krivicko. Filmų de
monstravimas buvęs nu
trauktas dėl techniškų kliū
čių.

Studijų Savaitės modera
toriumi buvo V. Natkevi
čius, Vasario 16 gimnazi
jos direktorius. Buvę pasiū
lymų kitais metais į studi
jų savaitę kviesti paskaiti
ninkus iš Lietuvos.

• VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
Kanados vilniečių suva
žiavimas, įvykęs spalio 
10 ir 11 d. Londone, Ont. 
išklausęs pranešimus, 
nutarė išreikšti savo ne
pasitenkinimą mūsų 
veiksnių dalyvavimu len- 
kų kongresuose, kuriuo
se daromi nutarimai 
reiškiantieji pretenzi
jas į Vilnių ir jo kraš
tą, sveikina VLIK jo dar 
be, reiškiant pageidavi
mą, kad neatidėliojant 
būtų išleista mokslinė 
Rytų Lietuvos atnografi- 
niu sienų studija. Suva
žiavimui pirmininkavo
B. Saplys. Sekretoriavo 
I. Krasauskas.

• Hot Springs, Arkansa- 
se, neseniai įsisteigusi LB 
apylinkė, rugsėjo 27 d. tu
rėjo susirinkimų ir išsirin
ko valdybų, į kurių įeina: 
pirm. Juozas Bružas, vice- 
pirm. Kostas Rūkas, dr. Ze

Dail. Juozo Bagdono paroda Detroite, uždaryta spalio 25 d„ sėk
mingai praėjo, sutraukusi daug lankytojų. Nuotraukoje dail. J. Bag
donas su dviem lankytojom Elena Karveliene ir Irena Alantiene.

J. Gaižučio nuotrauka

STASIUI BARZDAIČIUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI ir visiems artimie

siems reiškiame giliausią užuojautą

Lietuvių Tautinės S-gos 
Toronto Skyrius

Mielam Prieteliui,

STASIUI BARZDAIČIUI 

mirus, žmoną JADVYGĄ ir artimuosius, nuošir

džiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Anelė-Liuda Statulevičienė

ROCKEFELLER
ŽIŪRINTIS PIRMYN...
IŠRADINGAS... 
ATSAKINGAS...

Žmogus kuris rūpinasi valstijos ateitimi, jos 
jaunais žmonėmis, parūpindamas specialią 
paramą parapijinėms ir privačioms mokyk
loms iki šiol neturėtą paramą viešoms mo
kykloms. Jis sukūrė valstijos universiteto 
sistemą, kuriai nėra kitos lygios.

Lapkričio 3, antradienį, balsuokite už 
Rockefeller-Wilson grupę.

Friends of Rockefeller-Wilson Team Lithuanian-American 
Division, 575 Madison Avė., New York, N. Y.

nonas Minginas, sekr. Ka
rolis Cicėnas ir ižd. Gedimi
nas Sakevičius. Kandidatai: 
J. Grybauskas ir K. Plepys. 
Į revezijos komisijų išrink
ti: S. Jucienė, J. šlegaitis ir 
A. Bertulis. Apylinkei pri
klauso 38 nariai.

Apylinkės raštinei ir su
sirinkimams patalpas duo. 
da Bronė ir Herbertas Mar
tinai, Southern Hotel Apart 
ments savininkai, 333 Qua- 
chita at Orange, Hot 
Springs, Ark.

• Kanados valstybinėje 
bibliotekoje Ottawoje stei
giamas lietuviškųjų knygų 
skyrius. Jame planuojama 
sutelkti visų lietuvių rašy
tojų veikalus, lituanistinius, 
istorinius leidinius lietuvių 
ir kitomis kalbomis. Jau 

yra paaukota visa L. Enci
klopedija, stambesnių kny
gų rinkinių, žurnalų kom
plektų, senų knygų, ne ma
ža dalis autorių atsiuntė po 
viena egzempliorių visų sa
vo išleistų knygų.

Knygas siųsti: Dr. Maria 
P. Ramūnas, 187 Carling 
Avė., Ottawa, Ont., Canada.

NEW YORK

• ”The people, yes!” fes
tivalis, trukęs visų savaitę, 
baigėsi spalio 17 d. New 
Yorko centriniame parke. 
Festivalio užbaigimo pro
gramoje, šalia 50 kitų etni
nių grupių, dalyvavo New 
Yorko lietuvių tautinių šo
kių grupė, vedama Jadv. 
Matulaitienės. Jaunieji lie
tuviai šokėjai, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, sukė
lė didelį susidomėjimų ame
rikiečių tarpe. Liet, tauti
niai šokiai buvo palydėti 
didelių ovacijų. Didelio gar
so žurnalas ”National Geo- 
graphic” fotografavo lietu
vius šokėjus, žadėdamas 
didelio formato spalvotas 
fotografijas išstatyti ruo
šiamoje parodoje New Yor- 
ke ir kituose miestuose. 
”The people, yes!” festiva
lis buvo suruoštas tikslu at
žymėti etninių grupių kul
tūrinį įnašų į amerikiečių 
gyvenimų.

• Giedrės žumbakienės iš 
Chicagos emalio tapybos 
paroda spalio 17-18 d.d. 
Kultūros židinyje turėjo 
gražų pasisekimų. Iš išsta
tytų 29 emalio tapybos dar
bų buvo parduota 21. Susi
domėjimas mažesnio forma
to darbais buvo didelis, ir 
jų dailininkė būtų galėjusi 
parduoti dar daugiau. Lan
kytojų parodoje taip pat ne
trūko, ir lituanistinė mo
kykla, neseniai iš Brookly- 
no perkelta į Richmond 
Hill, susilauks gražios pa
ramos.

• Vytautas Augustinas, 
žinomas foto menininkas, 
išvykdamas iš Lietuvos, su 
savimi išsivežė ir didelį sa
vo nuotraukų negatyvų ar
chyvų, kurį sudaro Lietuvos 
g a m t ovaizdžiai, istoriniai 
pastatai, įvairių įvykių 
vaizdai ir kt. Šis archyvas 
yra papildytas Vokietijos 
stovyklų gyvenimo nuotrau
komis, taip pat ir Amerikos 
lietuvių gyvenimo ir veiklos 
fotografijomis. Dabar Vyt. 
Augustinas intensyviai dir-

RAMUNĖ IR GINTAUTAS
Šių metų pradžioje 

sklidusi žinia, kad chi- 
cagiškių visuomeninin
kų Jono ir Vincentinos 
Jurkūnų dukra, Ramunė 
Jurkūnaitė, California 
Statė College, Los An
geles, gavusi psicholo
gijos magistro laipsnį, 
sugundė Dirvos kores
pondentą parinkti dau
giau personalijų apie ją.

Deja, Dirvos korespon
dentas neskraidantis ir 
nesinaudojąs radijo ar ki
tomis šių dienų spaudos 
priemonėmis, todėl tas 
žinių surinkimas pusė
tinai užsitęsė... Per tą 
laiką, pasirodo, energin
goji Ramunė Jurkūnai
tė, jau bežengianti nau
ją didelį žingsnį — šio 
mėn. 31 dieną Chicago
je susutuokia su Gintau
tu Vitkum, Los Angeles 
gyvenančiu inžinierium, 
taip pat neseniai savą 
profesinį išsimokslini
mą, vainikavusiu magist
ro laipsniu.

Ramunė su savo tė
veliais 1949 m. atkilo ir

ba prie šių nuotraukų pa
ruošimo, jų sudėjimo į spe
cialius albumus ir katalo
gavimo. Kiekviena nuotrau
ka turės savo metrikų ir 
smulkų aprašymų, kas šiam 
rinkiniui suteiks didelę is
torinę vertę. Tokių albumų 
Vyt. Augustinas yra supla
navęs paruošti kelias dešim
tis. 

įsikūrė Chicagoje, Mar- 
ąuette Parke. Čia ji lan
kė ir labai gerais pažy
miais baigė parapijinę 
pradžios mokyklą. Vė
liau (1958-1962) — Ma
ria Hs. o ją baigusi, pa 
sirinko studijuoti psichę- 
logiją, Loyola universi
tete, Chicagoje. Gavusi 
bakalauro laipsnį, išvy
ko psichologijai ir vo
kiečių, prancūzų kalbom 
pagilinti į Vienos univer
sitetą, Austrijoje.

Grįžusi iš Europos, ap
sigyveno Kalifornijoje, 
pradėjo darbą savoj pro
fesijoj ir toliau tęsė stu
dijas minėtame Califor
nia Statė College. Jį 
baigė 1969 m. gruodžio 
13 dieną, gaudama psi
chologijos magistro 
laipsnį. Nūn ji dirba Se- 
curity Pacific National 
Bank, Los Angeles, kaip 
Personnel research 
analyst.

Ramunė yra taip pat 
išsimokslinusi ir išauk
lėta lietuvaitė visuome- 
nininkė. Lankydama gim
naziją ji buvo aktyvi skau - 
tė, ėjusi įvairias jaunes
nių vadovių pareigas Ker 
navės Skaučių tunte, sto
vyklavusi eilėje stovyk
lų. Taip pat ji dalyvavo 
tautinių šokių Jaunimo 
centro grupėje šokėja, o 
paskutiniosios šokių 
šventės estrados prane
šėja.

Pradėdama studijas, 
Ramunė įstojo į LST 
Korp! Neo-Lithuania ir 
dabar yra jos filisterė. 
Studijų laikmety ji akty 
viai dirbo neolituanų 
gretose, būdama Chica
gos padalinio vald. na
re, vicepirmininke, jun- 
jorių magistrą ir kt. pa
reigose.

Ramunė yra baigusi 
Aukštesniąją Lituanisti
nę Mokyklą, mėgstanti 
ir skaitanti lietuvių kal
ba raštiją ir pati gražiai 
valdanti lietuvišką saki
nį. Tos josios savybės 
ryškiai matėsi, kai ji 
pora metų reiškėsi kaip 
aktorė Antraojo kaimo 
pastatymuose. Be to, ji 
darniai rodėsi mokyklo
se ir organizacijos,kaip 

kalbėtoja, deklamatorė 
ir parengimų programų 
vadovė — pranešėja.

Šia tad proga linkėji
mai — geriausios sėk
mės Ramunei ir Gintau
tui jų gyvenimo kelyje, o 
mūsų visuomenei — ap
jungti juos ir toliau lie
tuviško darbo baruose. 
Darbo, kuriam jiedu tu
ri ir pasiruošimą ir su
gebėjimą!

M. Valiukėnas

MIRĖ STASYS TIKNIS

Los Angeles, Calif., 
mirė Stasys Tiknis,dide
lis Lietuvos patriotas. 
Lydimas artimųjų ir bi
čiulių, rugsėjo 27 d. bu
vo palaidotas Šv. Kazi- 
mireo kapinėse.

Velionis buvo gimęs 
1873 m. Strazdų km. 
Gruzdžių valsč. Į JAV 
atvyko 1913 m. ir pra
džioj apsigyveno Newar- 
ke, N.J. Vėliau persikė
lė gyventi į Los Ange
les, Calif. kur 1947 m. 
susituokė su buvusia cle- 
velandiete našle Suzana 
Morkūniene.

Nuliūdime paliko žmo
ną, podukrą Emą La
pinskienę Clevelande, po 
sūnį Albertą Čižinauską 
ir daug draugų, kurie jį 
ilgai prisimins kaip ide
alistą ir pavyzdingą žmo-

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