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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GALIMYBIŲ RIBOS
PEKINO - VVASHINGTONO SANTYKIAMS KINTANT

Prezidento Nixono ket
virtadienio vakaro sen
sacingas pranešimas 
apie savo būsimą kelio
nę į Raudonosios Kinijos 
sostinę Pekiną gali su
kelti įvairiausių minčių 
ir spekuliacijų apie 
ateitį. Pesimistai, ku
rie visoje demokratinių 
Vakarų ir komunistinio 
bloko santykių eigoje ne
gali įžiūrėti nieko kito 
kaip tik nuolatinius Va
karų pralaimėjimus bei 
amžinus nusileidimus, 
ir dabar galėtų piktai su 
sukti: "Nenorėdami iš
duoti komunizmui vien 
pietinį Vietnamą, ame
rikiečiai dabar priedui 
dar duoda Taiwaną (For- 
mozą), kuris veda dides
nę užsienio prekybą, ne
gu R. Kinija.

Negali sakyti, kad to
kiam pasakyme nebūtų 
nė krislo tiesos. Ir kaip 
dažnai iki šiol,pesimis
tai ir toliau gali pasiro
dyti teisūs. Iš kitos pu
sės, prezidento Nixono 
noras surasti kokį ’mon- 
dus vivendi’ su dabarti
niais Kinijos valdovais, 
buvo gudrus politinis žy
gis, kuris eventualai 
gali padėti išspręsti ir 
Vietnamo problemą ir 
santykiams su Sovietų 
Sąjunga.

Kaip tik tekinas pra
dėjo savo ’ping-pongo’ 
diplomatiją ar, jei nori
te, ’šypsenos ofenzyvą’, 
kuri faktinai buvo atsaky
mas į tam tikrus Wa- 
shingtono mostus,mums 
iš karto pasirodė, kad tu
rime reikalo su didesne 
ir lemtinga pasikeitimo 
pradžia istorinių įvykių 
eigoje. Pekino saugu
mui, rašėme tada, reika
lingos stiprios JAV, nes 
jei vidaus nesutikimai 
ir demoralizacija, kuri 
baido daugelį amerikie
čių ir užsieniečių, nebus 
greitai sulaikyta, JAV 
greičiau nusmuks į antra
eilių valstybių tarpą ne
gu pasaulio stabilumas 
galėtų pakęsti. Į JAV pa
liktą jėgos tuštumą įsi
veržtų vienintėlė likusi

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Supervalstybė — Sovie
tų Sąjunga, kas visų pir
ma nebūtų malonu Rau
donajai Kinijai.

Už tat Pekino intere
suose yra sulaikyti JAV 
smukimą, kas tarp kit
ko visai neprieštarautų 
marksizmui. Pagal tą 
mokslą niekas galutinai 
negalės išgelbėti buržu
azinio pasaulio, tačiau 
laikinas flirtas, jei jis 
padėtų komunistiniam 
reikalui, ne tik pakęsti- 
na, bet ir sveikintinas. 
Sovietų Sąjunga tos poli
tikos laikėsi ir laikosi 
per visą savo egzistenci
jos laiką.
Tuo tarpu JAV demo

ralizacija yra taip toli 
pažengusi, kad jos ne
gali varyti jokios griež
tos užsienio politikos. 
Nuotaikos čia tokios, kad 
karininkas (kapitonas)
už dalyvavimą demons
tracijoje prieš savo pa
ties krašto užsienio po
litiką, buvo kariuome
nės teismo nubaustas tik 
papeikimu ir 1.000 do
lerių bauda! Kaip gali ka
riauti su tokia kariuo
mene? Daug kas ir iš 
liberalų, ir iš dešiniau 
nusiteikusių tarpo ilgi
si /ado, kuris išvestų iš 
moralinės balos, į kurią 
dabar yra patekusios 
JAV, tačiau nė vienas iš 
galimų vadų, pradedant 
Nixonu ir baigiant visais 
galimais demokratų kar> 
didatais neatrodo pakan
kamai autoritetingas va
das ant balto žirgo, kuris 
galėtų suvienyti ir suža
vėti mases.

Turint tai galvoje, pre
zidento Nixono pastan
gas geriau susikalbėti 
su Pekingu negu su Ha
nojum, atrodo protin
gos. Kiekvienu atveju jos 
buvo labai palankiai be
veik viso pasaulio sutik
tos. Didele dalimi jos 
gali padėti ir kokiam su
sitarimui ar bent 'sta
tus quo’ kuriam laikui 
išlaikymui Pietryčių Azi

joje. Nes iš vienos pu
sės Hanojus galėjo su
maniai išnaudoti ameri
kiečių bei kiniečių nepa
sitikėjimą vieni kitais, 
iš kitos pusės JAV nega
lėjo išnaudoti savo tech
nikos persvaros tameka 
re dėl to, kad šiaurinio 
Vietnamo pralaimėji
mas būtų galėjęs iššauk 
ti kiniečių invaziją į tą 
patį kraštą, kaip tai at
sitiko Korėjoje. Bijant 
panaudoti atominius 
ginklus, tai buvo vengti 
nas atsitikimas JAV po
litikoje, kuris buvo dau
giausiai kaltas dėl da
bartinės būklės Vietna
me.

Už tat suvedant viską 
į krūvą ir turint galvoje, 
kad politika yra galimy
bių išnaudojimo menas, 
t.y. kai nėra galimybių, 
nėra ir politikos, atro
do, kad bent kol kas 
Nixonas pasielgė gud
riai. Ar tas optimizmas 
pasiteisins ir toliau, ki
tas klausimas.

***
Popiežius Povilas VI 

taip aptarė prezidento 
Nixono nutarimą vykti 
į Pekiną:

"Atsitiko ir ruošiama
si kaž kam dideliam ir 
naujam, kas gali pakeis
ti pasaulio veidą".

Tai tarp kitko labai 
abstraktus pareiškimas 
kurį gali aiškintis kaip 
nori. Dėl to ir sunku dėl 
jo ginčytis. Konkrečiai 
ir praktiškai galvojant 
pasaulio veido didelio pa
sikeitimo pagrindinius 
bruožus sunkiau įsivaiz
duoti. Visų pirma Rau
donoji Kinija yra ir, kiek 
galima numatyti, ilges
niam pasiliks uždara nuo 
likusio pasaulio bend
ruomenė. Gyvenimas te
nai yra labai sunkus ir 
tiek priešingas žmogiš
kai prigimčiai, kad da
bartinį režimą galima 
išlaikyti tik su didele 
drausme. Jei toji draus
mė būtų sušvelninta, Ki
nija vėl paskęstų chao
se ir nevaidintų dides
nės rolės pasaulio poli
tikoje. Ironiška, kad tuo 
atveju santykiai su ja 
nebūtų taip svarbūs — 
silpno niekas neklauso. 
Už tat bent dabartiniu 
momentu Nixonui reika
lingas Kinijoje stiprus 
režimas, nors ir komu
nistinis, bet tik šnairiai 
žiūrįs į Sovietų Sąjungą. 
Tuo atveju jam lengviau 
susikalbėti ir su Kinija 
ir su Sovietų Sąjunga.

Už tat atrodo, kad san
tykiai tarp amerikiečių 
ir raudonųjų kiniečių bus 
ir toliau labai riboti, tik
rai nuoširdžių Kinijos 
komunistai negali sau 
leisti, kaip jų negalėjo 
ir negali leisti Rusijos 
komunistai. To nepai
sant, JAV ir Kinija gali 
turėti ir turi kitų bend
rų interesų, ne tik neleis
ti per daug įsigalėti So
vietų Sąjungai. Labai ga
limas daiktas, kad Kini
jos interesuose yra ir 
baigti Vietnamo konflik-

(Nukelta į 2 psl.)

Venezuelos lietuviai, išleisdami čiurlioniečius, Maracay mieste, surengė pietus, kuriuose dalyvavo 
apie 180 asmeny, jų tarpe daug Venezuelos kariškiy ir valdžios pareigūnų. Nors tą dieną buvo Venezu
elos tautinė šventė ir vyko daug visokiy valdžios parengimy, į pietus atsilankė Aragua valstijos guber
natorius su žmona ir išbuvo iki galo. Piety metu čiurlioniečiai žymiems venezueliečiams įteikė iš JAV 
nuvežtas dovanas. Nuotraukoje Čiurlionio ansamblio vadovas Alfonsas Mikulskis, stebint Vliko atstovui 
Jurgiui Bieliūnui, įteikia gubernatoriui ir poniai čiur lioniečių dovaną takelį - patiesalą. ,

J. Garlos nuotrauka

LIETUVOS ZYDIĮ NEIŠLEIDO Į MASKVĄ..
IŠVAŽIAVIMAS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS LABAI SUVARŽYTAS

(Tęsinys iš 54 nr.)
Jefim Sevela, savo pa 

sikalbėjime su L’Ex- 
press redaktoriais, nu
pasakojęs žydų padėtįso
vietijoje, paklaustas, 
kaip galima išvykti iš So
vietų Sąjungos, atsakė:

— Principe niekad ne
iš vykstama. Skandalinga 
tai, kad etninė grupė, jei 
bando išvykti, gali susi
laukti kalėjimo. Pirmiau
siai, kad giminės rei
kalautų atvykti į Izraelį. 
Tik tada galima prašyti 
išvažiavimo vizos. Nuo 
tada prasideda kliūtys. 
Vienas KGB generolas 
Sevelai paaiškinęs, kad 
tų kliūčių yra tiek daug, 
jog sunku esą išvardinti.

Pirmoji kliūtis tai 
"charakteristika", arba 
darbdavio išduotas ge
ro elgesio pažymėjimas. 
Kai paprašoma, tai jis 
atsisako išduoti ir paša
lina iš darbo. KGB tada 
painformuoja, kad be to
kio pažymėjimo prašy
mas nepriimtinas. Silp
nieji praranda vilties. 
Drąsesnieji protestuoja 
ir praleidžia penkioli
ka dienų kalėjime. Po 
šešių ar aštuonių mėne
sių apeliavę į teismą, 
jie gauna minimą pažy
mėjimą, Bet dar reikia 
kito: tėvų leidimo. Ir tė
vai dažnai bijo tokį pa
sirašyti. Kada jau turite 
visus šiuos popierius, ga 
lite kreiptis į centrinę 
organizaciją "Ovir", vi
daus reikalų ministeri
jos tarnybą,kuri kontro
liuoja sovietų piliečius 
vykstančius į užsienį. 
Jūs jiems galite primin
ti žmogaus teisių dekla
raciją, bet tarnautojai 
pasijuoks iš jūsų. Jie 
jus laikys liaudies prie
šu. Po trijų mėnesių te
lefonu jums praneš, kad 
jūsų prašymas atmes
tas. Jūs būsite sumokė
ję 50 dolerių veltui ir 
viską reiks pradėti iš 
naujo. Ag pažįstu žmo

gų, sakė Sevela, kuris de
šimt metų rašė prašy
mus. Pagaliau buvo pri
pažintas bepročiu.

Sovietijoje yra 3 mili- 
jonevi ž/j’dų, saku otJVeia, 
ir mažiausiai milijonas 
norėtų emigruoti. Kiti 
žydai irgi norėtų emi
gruoti, jei dokumentų ga, 
vimas būtų mažiau kom
plikuotas. Leidimas iš
vykti į Izraelį kainuoja 
1000 dolerių ir su savim 
leidžiama pasiimti ne
daugiau 100 dolerių ver
tės daiktų. Kaip matote, 
išleidžia visai nuogą...

— Kaip jums pavyko 
išvykti?

— Mano prašymas bu_ 
vo atmestas pirma negu 
jį patiekiau: laiškas iš 
giminių Izraelyje "din
go", bet aš turėjau drą
sos kreiptis į ministerį 
pirmininką Kosyginą, 
kad protestuotų dėl Iz
raelio pašto netvarkin
gumo. Tuoj po to sovie
tų kinomatografininkų 
unija mane išbraukė iš 
savo narių. Ir be gero ei - 
gesio pažymėjimo aš ne, 
galėjau kreipis į Ovir 
prašyti vizos.

— Jūs jėga užėmėte 
Aukščiausiąją Tarybą?

— Tai buvo vieninte
lis šansas. Aš buvau pir
masis kinomatografi- 
ninkas norįs emigruoti. 
Visi Maskvoj tai žinojo 
ir aš neturėjau kitų prie
monių. Aš negalėjau 
trauktis: išvykti arba ka
lėjimas. Mudu su žmona, 
kino ir teatro artiste, 
pradėjome organizuoti 
kolektyvinius laiškus, ku- 
riuos slaptai siuntėme į 
užsienį. Kai kurie turėjo 
po 120 parašų. BBC, Ame
rikos Balsas ir kai ku
rie laikraščiai paskelbė. 
KGB pradėjo persekioti 
kai kuriuos laiško pasi
rašytojus, o aš iš naujo 
padaviau prašymą leisti 
išvykti. Pradžioj gavau 
anoniminius laiškus, 
grasinant. Vieną dieną 

keturi civiliai sustabdė 
vieną mūsų draugą ir pa
klausė: "Tai tu nori iš
vykti į Izraelį?" Jiejįsu- 
mušė ir pusgyvį paliko 
garveje guieu. ivuucija. 
jam pasakė, kad bus ap
kaltintas provokacija, 
jei paduos skundą.

Taip mes penkiolika in
telektualų, mokslininkų, 
inžinierių, susirinkome 
Maskvoje ir parašėme vi
daus reikalų ministrui 
laišką, kad mes suorga
nizuosime savisaugą ap. 
sigynimui savęs ir savo 
šeimų. Ministras keletą 
mūsų iškvietė išvadinda
mas provokatoriais. Bet 
nuo tos dienos anonimi
niai grasinimai sustojo. 
Tada mes nutarėme už
imti Aukščiausiąją Ta
rybą. Vien tik pagalvojus 
apie tai atrodė neįmano
ma. Tokių dalykų niekad 
sovietų istorijoje nebuvo 
ir už tai galima buvo lauk' 
ti sušaudymo. Bet mes 
matėme po Stalino mir
ties režimą truputį su- 
liberalėjus ir ėmėmės 
rizikos, blogiausiu atve
ju gauti dešimt metų kalė
jimo.

Mes buvome 22 vyrai 
ir 2 moterys. Mūsų butai 
buvo apstatyti mikrofo
nais, telefoniniai pasi
kalbėjimai buvo sekami, 
tad susirinkę savo tar
pe "kalbėjomės" rašyda
mi laiškelius. Mes suta
rėme susitikti vasario 
24 d. 11 vai. ryto. Laikas 
buvo patogus, nes turėjo 
atsidaryti kompartijos 
XXIV kongresas ir Mask
va buvo pilna atstovų. Sa ■ 
vanorius mes užaliarma- 
vom tik išvakarėse ir įs
pėjome užsienio žurna
listus.

Vasario 24 d. 11 vai. 
mes įžengėme po vieną į 
Aukščiausios Tarybos 
rūmus. Aš buvau su žmo
na, tuo tarpu mūsų duk
tė liko namuose. Mes tu
rėjome peticiją pasirašy- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Philadelphijos lietuvių moterų sporto komanda. Prieky su kamuoliu: E. Paulaitytė. Stovi iš kairės: D, 
Muraškaitė, L. Šiugždienė, A. Sileikytė, D. Makarauskaitė ir G. Skladaitienė. R.A. Dilbos nuotrauka

Lietuvos žydų.
(Atkelta iš 1 psl.)

tą 120 asmenų, prašant 
prezidento Podgornio 
mus priimti ir leisti iš
vykti mums į Izraelį. 
Mums pasakė, kad prezi
dentas nepriims, tada 
mes atsakėme, kad mes 
neišvyksime iš rūmų jo 
napamatę.

Rūmų duris uždarė 
5 vai. p.p. kaip įprasta, 
bet mes likome viduje ir 
pro langą matėme, lauke 
susirinkus kareivius, ka
rininkus ir miliciją apsu-. 
pant pastatą. Matėme, 
kaip milicija nuvijo 
Newsweek koresponden
tą, tačiau 6 vai. vak. BBC 
pranešė apie įvykį.

Salėje, kurioj mes bu
vome, mums nieko blogo 
nedarė. Kanceliarijos 
vjršininkas atėjęs mums 
pasakė: "Jūs žinote kas 
jūsų laukia?" Mes jam 
atsakėme: "Mes žinome 
ir pasiliekame". Man at
rodo, kad jo akyse pama
čiau pasigerėjimo žvilgs
nį.- Jis niekad savo gyve 
nime nebuvo panašaus 
matęs.

Tris kartus jis atėjo 
su mumis diskutuoti ir 
kiekvieną kartą vis dau
giau ir daugiau nusilei- 
dinėjo. Jis rodė pirštu į 
dangų. Dangus tai buvo 
viršutinis aukštas, su
prask valdžia.

Trečią kartą jis atėjo 
pas mus pranešdamas, 
kad bus padaryta pagal 
mūsų pageidavimą ir 
bus už keturių dienų įs- 
teiga komisija svarstyti 
žydų išleidimą į Izraelį.

Mes netikėjo savo au
simis ir paklausėme: 
"Kur įrodymas”? Jis at
sake, kad yra preziden
to garbės žodis. Tada 
mes paklausėme, ar bū
sime areštuoti grįždami 
į namus. Jis mums atsa
kė, kad mes turime pre
zidento garantiją, kad to 
nebus padaryta.

Ir žąsele mes apleido
me Aukščiausiąją Tary
bą. Praėjome prokariuo- ma, ji turėtų skubaus in- 
menės žiedą. Keturias- tereso palaikyti draugiš- 
dešimt asmenų, visi vie- kus santykius su JAV ir 
nodais lietpalčiais, mus 
palydėjo iki požeminio 
traukinio, nes gatvė bu
vo pilna žmonių ir bijo
ta, kad kas 
neužpultų.

Ir ne 24, 
tūkstančiai 
leidimą išvykti. Komisi
ja buvo sudaryta su 
dviem generolais prie
šaky ir greitai pirmieji 
lėktuvai pakilo į Izra
elį. Šimtas šešiasdešimt 
žydų po dešimties dienų 
atvyko iš Rygos ir taip 
pat užėmė Aukščiausią
ją Tarybą. Jie irgi išvy
ko į Izraelį. Bet kai šim 
tas Lietuvos žydų atsi-
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GALIMYBIŲ RIBOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tą, amerikiečiams neper- 
daug skaudžiu būdu.

Atrodo, kad greičiau
siai tas konfliktas nebus 
pabaigtas kuria nors su
tartimi, bet pats neteks 
savo aštrumo, amerikie
čiams pasitraukus iš ak
tyvios kovos, tačiau ir to
liau remiant pietinio 
Vietnamo režimą,kuris, 
atrodo, nepaisant visų 
liūdnų pranašavimų, gali 
turėti neblogų šansų iš 
silaikyti pakitusioje tarp 
tautinėje situacijoje.

Galimas Raudonosios 
Kinijos įsileidimas (ir 
tautinės Kinijos pasitrau
kimas su protestu) į Jung
tines Tautas neturėtų tu
rėti per didelės praktiš
kos reikšmės. Jei Rau
donoji Kinija iki šiol sa
vo teritorijoje gali pa
kęsti britų koloniją Hong 
Kongą ir portugalų Ma- 
cao — ji bent kuriam lai
kui galėtų pakęsti ir fak
tinai nepriklausomą re
žimą Taiwane, jei.žino-

dėl jų kai kurių proble 
mų sprendimą atidėt vė
lesniam laikui. Be to:

sėdo traukinin Vilniuje, 
milicija juos išlaipino ki
toje stotyje, neleisdama 
pasiekti Maskvos. Komi
sija buvo uždaryta gegu
žės 10 d., tačiau judėji
mas už leidimą emigruo
ti tebesitęsia.

Jefim Sevela, savo pa 
sikalbėjimą baigė pa
reikšdamas, kad jis nie
kad nesijautė taip laimin
gas, kaip dabar, išvažia
vęs iš Sovietijos.

kas šiandien skaitosi su 
Jungtinėm Tautom?

Labai įdomu bus ste
bėti ir tolimesnės Japo
nijos laikysenos raidą. 
Japonija iki šiol stengė 
si užmegsti galimai glau
desnius prekybinius ry
šius su Raudonąja Kini
ja, tačiau rezultatai nebu
vo labai geri. Dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
Kinija galėtų sunaudoti 
daug japoniškų prekių, 
bet neturi kuo už jas at
silyginti. Kol kas Japoni
jos ūkiniai ryšiai su Tai- 
wanu buvo jai naudinges
ni negu su milžinišku Ki
nijos žemynu! Be to kol 
kas kinų komunistai apie 
japonus kalbėjo kaip so
vietai apie vokiečius: 
kad tie nori ’revanšo’. 
Tas baubas reikalingas 
griežto režimo pateisini
mui. Kiniečiai taip pat ga
li bijoti Japonijos atsi- 
ginklavimo, jiems daug 
parankiau, jei Japonijos 
saugumu rūpintųsi, kaip 
iki šiol, JAV. Japonija, 
tarp kitko, padariusi mil
žinišką pažangą pramo
nės gamyboje, bet labai 
nedaug socialinėje sri
tyje, šiuo metu yra so
cialinės ir ūkinės kri
zės išvakarėse, bet tai 
jau kita tema.

Žodžiu, naujų galimy
bių netrūksta, bet kad 
jos greitai pakeistų pa
saulio veidą, sunkiau pa
tikėti. Ir galimybės turi 
savo ribas.

NESUSTOJANTIEJI
PROTESTAI

Kada Lietuvių Fondo 
pinigais R. Šilbajoris iš 
leido anglų kalba knygą 
"Perfection of Exile", 
mūsų spaudoje pasigir
do protestų balsai. Ypa
tingai ryškūs ir tikslūs 
buvo Dirvos, Darbininko 
ir Naujienųpareiškimai. 
Ir ypatingai neprausta- 
burniškas knygos apgy
nimo riksmas pasigir
do iš... Draugo literatu 
rinio priedo.

Visa šios spekuliaty
vinės knygos istorija pa-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

sidarė pačiu nešvankiau
siu įvykiu mūsų raštų is
torijoje. Per tam tik
ras užkulisines machi
nacijas, Lietuvių Fondo 
pinigais, kurie yra visų 
pinigai, buvo išleista ten
dencinga ir pašaipos pat
riotinei visuomenei pri- 
varvintą knyga.

Tenka klausti K. Bra- 
dūno, kodėl jis laiko, kad 
Jonas Mekas tinka būti 
pristatytas kaip tobulas 
kūrybinės ir patriotinės 
tremties eksponatas. 
Štai, kaip apibūdina tą ne 
laimingai pasimetusį 
žmogų Naujienų rašyto
jas B. Ja-kevičius:

Newyorkiškiai Joną 
Meką matome "Laisvės" 
subuvimuose, Sovietų 
kultūros - propagandos 
parengimuose. Jį aplan 
ko hipių valkatyne beveik 
visi atvykę iš Lietuvos 
įvairioms misijoms kaip 
didelį poetą ir kinemato
grafijos pionierių Joną 
Meką. 1970 "Look" žurna
las lapkričio mėn. pa
skelbė išsamų straipsnį 
apie filmų pionierius 
New Yorke. Ten buvo pa
žymėta, kad laužyne, rū 
siuose susimetę hipiai 
narkotikai demonstruoja 
sekso, pornografinius fil
mus. Tokio "meno" — 
filmų demonstravimo 
pionierių tarpe buvo pa
žymėtas ir Jonas Mekas.

Šiame rašinyje B. Ja- 
kevičius nepažymėjo, 
gal nežinodamas, kad sa
vo laiku "Time" magazL 
nas, rašydamas apie 
"avangardinius” filmus, 
pavadino ir Joną Meką 
"masturbacinių ir sex 
perversion" filmų gamin
toju.

Jeigu šitokia "tobula" 
egzilės asmenybė pasta
toma greta kelių, dėl ap 
gaulės įtalpintų, rimtų 
rašytojų, kaip turi jaus
tis tie tikrai garbingi 
žmonės.

Ši knyga Naujienose va
dinama kultūr bolševiz
mo aktu. Baisu pagalvo - 
ti, kad kultūrbolševizmo 
aktą, per Lietuvių Fondo 
pelno paskirstymo komi
sijos žioplumą, apmoka 
eiliniai aukotojai, kurie 
Savanorių ir Simo Kudir
kos vardu,centas po cen
to, didina Fondo resur
sus.

Dabar rengiama dide
lė kampanija "išbaltinti" 
šį kultūr bolševizmo 
"perlą". Chroniški kny
gų dergėjai galanda 
plunksnas Šilbajoriui bal
tinti. Jie Lietuvių Fon
dui įnašų nemokėjo ir 
ateityje norėtų matyti,

Ar Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 

statutas yra bedieviškas?
Šį klausimą ”Europos Lietuvio” skaitytojų laiš

kų skyriuje svarstė kun. K. Senkus. Jis, aptaręs re
ligiją ir religines funkcijas, toliau rašo: "Religines 
funkcijas atliekantysis gali būti be tikėjimo, religi
nes pareigas išpildąs be asmeniško įsitikinimo, toks 
asmuo vadinamas funkcionierių. Todėl yra įsitikinu
sių komunizmo atstovų, bet yra ir komunistų ir funk
cionierių, kitaip galvojančių partijos įrankių. Yra 
net kunigų funkcionierių, pareigas atliekančių be as
meniško įsitikinimo, viduje nusiteikusių kitaip, ne
gu atstovaujamasis tikėjimas-religija reikalauja. 
Jau iš Šventraščio yra žinoma apie veidmainius 
fariziejus".

Apie VLB statutą šitaip samprotauja kun. K. 
Senkus: "Jame apie Dievą bei religiją nerandame 
nė vieno žodžio. Tai buvo statuto rašymo metu ap
leista, išjungta. Todėl jį reikia vadinti bereliginiu. 
Tenai nesant kalbos apie religiją arba ryšįbei san
tykiavimą su Dievu, nerasi jokios bendrai nustaty
tos krypties iš atžvilgio į religiją. Jame yra tačiau 
nustatytas kelias į mums gerai pažįstamą idėją, ku
rią vadiname lietuvybe. Bet lietuvybė jokiu būdu ne
gali Dievo be ryšio su Juo, arba religijos atstoti ar
ba pavaduoti. Todėl Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės statutas yra bedieviškas”.

Kaip visiems Vokietijoje yra gerai žinoma, kad 
VLB statutą rašė, o vėliau kelis kartus taisė katali- 
kinės krypties žmonės. Jų tarpe buvo ir katalikų ku
nigų. Šių metų VLB tarybos sesijoje buvo iš sielo
vados pusės pasiūlyta papildyti statutą religiniu 
punktu, tačiau kai kurie katalikų kunigai balsavo 
prieš. Pagal kun. K. Senkų atrodytų, kad tie katali
kų kunigai tėra tik funkcionieriai...

Mums atrodo, kad VLB statutas nėra bedieviš
kas, o tik vykdo Dievo įsakymą: Neminėk Dievo var
do be reikalo. Lietuvių bendruomenė yra ne religi
nė, o visų lietuvių socialinė ir kultūrinė organizaci
ja. Taigi, ir Dievo vardo minėjimas čia nėra būti
nas. Kas yra bedievis ir kas yra "sudievis" nusta
tys ne kun. Senkus, bet pats Ponas Dievas. Ir funk
cionierius ir dar kitokius fariziejus Jis nustatys...

• Vasario 16 d. gimnaziją šiemet baigė su abi
turientai: Ričardas Palavinskas ir Jonas Sonsas. Pir
masis ruošiasi studijuoti mediciną, o antrasis nu
mato vykti į Lietuvą studijuoti odontologiją Vilniu
je. Abiem linkime didžiausios sėkmės.

• Mainco apylinkės visuotiniame narių susi
rinkime buvo išrinkta nauja valdyba: J. Kriščiū
nas — pirm., dr. B. Paltarokaitė — sekr. ir Ant. 
Staniulis -- iždininkas. Kontrolės komisijom J. 
Černius — pirm, ir VI. Sivonis — narys. Į Šalpos 
komisiją — dr. V. Totoraitis.

• Vokietijos Liet, bendruomenė turi 1000 narių. 
Tūkstantasis narys įstojo į Hannoverio apylinkę. Jis 
vadinasi Vytautas Ramanauskas.

•Vasario 16 gimnazijoje paminėtas Balio Sruo
gos 75 gimtadienis. Apie B. Sruogos kūrybą refera
tą laikė VlIIkl. mokinys M. Šiušelis. K. Žutautaitė ir 
Alg. Valiūnas padeklamavo keletą B. Sruogos eilė
raščių.

• Geesthachte birželio 16 d. mirė Juozas Drun- 
gilas, bendruomenės narys. Velionis buvo gimęs 1901 
m. liepos 21 d. Rudaičių kaime, Kretingos apskr. 
Baigė Kretingos gimnaziją. Studijavo ekonomijos 
mokslus Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Tar
navo Klaipėdos ir Panemunės muitinėse. Hitleriui 
okupavus Klaipėdą, 1939 m. persikėlė įTauragę. Po 
karo buvo susirgęs. Pagijęs dirbo Lauenburgo muiti
nėje. Vėliau pasitraukė į pensiją. Lietuvių vardu vai- 
niką, perrištą trispalve juosta, padėjo kun. V. Šarka.

*' Britų - Europiečių Laisvės Lygos Komitetas, 
kuriame dalyvauja ir lietuviai, š.m. liepos 18-25 d.d. 
ruošia pavergtųjų tautų savaitę. Liepos 19 d. buvo 
laikoma paskaita tema "Intelektualų ir politinių vei
kėjų persekiojimas Sovietų Sąjungoje ir komunistų 
kraštuose". Be to, buvo suruošta spaudos parodėlė. 
Liepos 20 d. įvyko priėmimas Britų parlamente, kur 
dalyvavo apie 60 kviestinių asmenų ir parlamento 
atstovų. Kiekviena tautybė šia proga įteikė Britų 
už. ministeriui po atitinkamą memorandumą. Bu
vo platinami specialūs atsišaukimai, organizuoja
mos demonstracijos, piketuojama Sovietų atstovybė. 
Ukrainiečiai suorganizavo specialų priėmimą ki
toms tautybėms Holand Park Avenue salėje.

• Kanados lietuvių tautinių šokių grupė "Ginta
ras” lankėsi Londone ir atliko programą, kurios pa
sižiūrėti atvyko ir iš tolimesnių Anglijos vietovių, 
pvz. Nottingham.

• Solistė Laimutė Stepaitienė, gyv. Chicagoje, 
šiomis dienomis atvyksta į V. Vokietiją ir dainuos 
studijų savaitėje, kuri įvyks nuo liepos 18 iki 25 d. 
Stuttgarte.

kad tais pinigais, ku
riuos į Fondą sudėjo pa- 
.triotinė lietuvių visuome
nė, Fondas ir toliau leis 
tų panašius leidinius..

"Aš nesutinku jokiu bū
du apmokėti kultūrbol-

ševizmo propagandos, 
nežiūrint kiek aukojau 
Liet. Fondui", pareiškia 
Naujienose vienas iš L. 
F. rėmėjų. Tokių yra 
daug.

(ap)
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DIDŽIOJI
Masiniai renginiai vi

sad įspūdingi. Jie įtaigo
ja individo priklausomu
mą kolektyvui. Todėl to
kia stipri yra masinių 
reiškinių propagandinė 
reikšmė. Kariuomenės 
paradai, kur pulsuoja 
maršų ritmas, ypač pa
mėgti tam tikrų režimų, 
besiveržiančių sulieti 
tautą į vieną stiprų, in
dividualiomis nuomonė
mis' nedalomą organiz
mą.

Mums, lietuviams, iš
eivijoje, nerūpi militari- 
nių maršų dundėjmai ka
riškų paradų aikštėse. 
Mus sulydina įvienos šir
dies masę mūsų masi
niai kultūriniai renginiai. 
Tai buvo kaip tik ir pa
demonstruota per puoš
nią ir įspūdingą Dainų 
Šventę Chicagoje.

Tūkstančiai šventės 
dalyvių stebėjo tūkstan
čius programos atlikė
jų. Salė ir estrada buvo 
tartum viena šeima su
ėjusi dainos pokyliui. To
kį sunkų šventės organi
zavimo darbą atliko pa
siryžėliai. Jie buvo šven
tės herojai, nusipelnę pa
dėkų. Taip pat ir pro
gramos dalyviai buvo 
šventės herojais, nusi
pelnę padėkų. Tai buvo 
lietuviškos šeimos šven
tė, kur visi sueina drau
gėn išgyventi lietuvybės 
ekstazę, atvirai ir vie
šai išpažinti savo ištiki
mybę tautai ir giliai jos 
kultūrai, sukauptai dai
noje.

Ši demonstracija 
reikšmingai deklaruoti 
kitataučiams, kad lietu
vių mažuma turi puikias 
kvalifikacijas būti res
pektuojama, vertinama 
ir palaikoma jos siekiuo
se. Tai duoda mums be
galę nuoširdžių draugų. 
Masinis kultūrinis rengi
nys turi didelį poveikį į 
savus ir į svetimus, čia 
slypi ir jo politinės reikš
mės nuopelnas.

REIKŠMĖ

Tačiau pati didžioji 
reikšmė mums, lietu
viams išeiviams, Dai
nos Šventėje glūdi nuo
stabiame fakte, kad tūks
tančius estrados dalyvių 
sudarė jaunos išeiviškos 
jėgos, įskaitant ir pačius 
mažuosius pipirus. Ta
me džiugiame fakte yra 
išeivijos gyvybės dekla
racija. Kol sueis dainas 
dainuoti mūsų jaunieji, 
kol mažiukai atsidavu
siai seka dirigentą ir gie
da "Mūsų žemė Lietuva” 
— tol ir bus gyva išeivi
ja. Didžioji tokių masi
nių renginių reikšmė pa
reina nuo to, kiek jaunos 
ir jauniausios kartos 
įstraukta į repertuaro at
likėjų skaičių.

Pedantiški įvertini
mai, kaip pavyko atlikti 
tą ar kitą dainą, tą ar ki
tą sonatą tegu nebaido 
būsimųjų rengėjų. Esmė 
čia glūdi pareiškime: bu
vome, dainavome, dir
bome ir esame patenkin
ti, nes pasijutome po 
šventės, nauji, atšviežin
ti, sukaupti naujam dar
bui...

Lietuviai visad juto 
masinių renginių povei
kį. Išeivija nuo anksty
viausių laikų vykdė dainų 
dienas ir šventes. Vydū
nas didžiai vertino dai
nos ir masinio sambūrio 
reikšmę, išlaikydamas 
lietuvišką sąmonę vokie
tinimo epidemijoje. Vi
sur ir visad mieliausias 
tokios šventės dalyvis 
buvo jaunuolis ir jaunuo
lė.

Jų ženkle teįvyksta ir 
sekančioji Dainų Šventė. 
Estradoje jiems rezer
vuokime vietos kuo pla
čiausiai. (ar)
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UETUVIŠKOIO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILU* ČEKIENĖ

KAD LIETUVIŠKAI GALVOTŲ
Neseniai turėjau pro

gos pasidalinti mintimis 
su lietuviškuoju jauni
mu, kurį dažnai kaltina
me už per mažą domė
jimąsi mūsų spauda, ne
si jungimą į lietuviškas 
organizacijas bei ins
titucijas. Iš eilės vy
resniųjų jaunuolių, ak
tyviai dalyvaujančių vi
suomeniniam gyvenime, 
gavau tokį maždaug vie
nodą atsakymą, jog iš mū
sų spaudos neįmanoma 
susidaryti tikro lietuviš 
kų siekių išeivijoje vei
do ir, kai ateina Lietu
vos nepriklausomybės at - 
gavimo Vasario 16-j i 
diena, tai sunku susigau
dyti, kam atiduoti lais
vės auką.

Nuo mažens iš tėvų, 
vėliau iš spaudos bei ne
priklausomybės minėji
muose girdėjome, kad 
mūsų tėvynės laisvės at
statymu rūpinasi ir au
kas renka ALTas, o 
tarptautinėj plotmėj vei
kia VLIKas. Nereikėjo 
sukti galvos, kur ir kam 
savo uždirbtą ir nuo jau
nos šeimos nutrauktą 
dolerį atiduoti tėvynės 
naudai.

Vėliau atsirado spau
doje raginimų nebeduoti 
niekam kitam tiktai 
ALTui, po to vėl tiktai 
Lietuvių Bendruomenei. 
Ir sunku spręsti, kas iš 
jų daugiau nuveikia Lie
tuvos naudai. Tuo tarpu 
mums atrodo, kad visi 
šio meto veiksniai nusto
jo kovoti su tikruoju lie
tuvių tautos priešu ir pra
dėjo savitarpio kov^ dėl 
pirmenybių. Štai LB Ta
rybos prezidiumo vicep. 
dr. A. Razma Philadel- 
phijoj įvykusiam LB va
dovų pasitarime tvirti
no, kad LB nesiveržia į 
VLIKo ir ALTo veikimo 
sritis. Tačiau, — sakė 
jis, — yra tokių sričių, 
kurių niekas neatlieka. 
Tad JAV LB turėtų tai 
atlikti.

Ta proga pravartu pri 
minti, kad vienas iš pa
čių svarbiausiųjų darbų 
yra vaikams knygelių ir 
vadovėlių parūpinimas. 
Tai sritis ir darbai ku
riais dar niekas iki šiol 
organizuotai nepasirūpi
no. Tai svarbiausi dar
bai.

Toliau dr. Razma tvir 
tino, kad dėl savo struk
tūrinio susitvarkymo nei ■ 
VLIKas nei. ALTas lietu
vių jaunimui nėrapriim- 

tinos institucijos, nes 
jos sukurtos ant partinio 
pagrindo. Gi pastarųjų 
programų jaunimas nesu
pranta ir jomis nesido
mi, tad LB turi rūpintis 
sudaryti jaunimui pri
imtinas veiklos galimy
bes.

Visi galėtume džiaug
tis, jei mūsų LB būtų 
tikrai tokia talentinga 
jaunimą patraukti. Deja, 
taip nėra, faktai kalba ki
taip . Palengva ir į LB ei
les jaunimas jungiasi,ta
čiau daugumoj tik tie, 
kurie supranta ir net 
priklauso kartu ir ideo
loginėms org-joms. To
kie jaunuoliai yra ir da
bar LB net centriniuose 
organuose ir apylinkė
se. O kam tikrai nepri
imtina VLIKo ir ALTo 
struktūra, tam jokia veik 
la nepriimtina ir nereikš - 
minga.

Tame pačiame suva
žiavime LB cv iždinin
kas M. Vaišnys pasiskun
dė, jog vyresnieji su
seno, o jaunimas LB ne
sidomi. Net ir apylinkių 
valdybas kai kur sunku 
sudaryti, sakė jis. čia 
tenka priminti, kad jau
nuolių ateina ir į apylin
kes, tačiau taip pat tik
tai tie, kurie priklauso 
ir ideologinėms org- 
joms.

Teisingai dr. J. Balys 
ALTS-gos seime skaity
toj paskaitoj pabrėžė, 
kad visiškai nesvarbu, 
koks bus VLIKas ir 
ALTa, kaip jie bus veik
lūs ar neveiklūs, skir
tumas bus mažas ar jo
kio, kol nepasikeis JAV 
užsienio politika. Jokie 
bendruomenininkai, jo
kios rezoliucijos čia ste 
buklų nepadarys.

Aplamai, jei visa mū
sų išeivija pritaria kovai 
prieš Lietuvos okupan
tą, tai nesvarbu kokiu 
vardu vadinasi kuri mū
sų organizacija. Tam 
tikslui reikia mobilizuo
ti visas jėgas, rašo Nau
joje Viltyje A. Jurgėnas. 
Kai yra vienos kokios 
nors grupės demonstra
cijos, vieni kitiems turė
tume padėti demons
truoti, kai yra reikalas 
laiškus rašyti valdžiai 
ar spaudai, visi turėtu
me rašyti, tie laiškai 
atstovauja aktyvios vi
suomenės nusistatymą, 
žmonių, kurie yra pa
kankamai drąsūs, kad ne
bijotų viešai pasisakyti 

ir pakankamai išsilavi
nę, kad galėtų tiksliai sa
vo mintis raštu reikšti.

Tai pati plačiausia mū
sų jaunimui dirva pasi
reikšti nežiūrint kokiai 
organizacijai jis pri
klauso ar nepriklauso. 
O kad jaunimas jaustų 
pareigą tokius darbus 
atlikti tai, anot Jurgėno, 
nepakanka užauginti jau
nimą, kuris lietuviškai 
kalba ir lietuviškus šo
kius šoka, reikia užaugin 
ti tokį, kuris žinotų, kas 
mūsų tautai kenksminga, 
o kas naudinga, kas mū
sų priešai o kas draugai. 
Tas turėtų būti lengva 
dėl to, kad Lietuvos ir 
JAV interesai pilnai su 
tampa. Abiejų pirmuti - 
nis priešas — Sovietų 
Sąjunga ir jos komuniz
mas.

Tik tokios dvasios tu
rėtų būti mūsų lituanis
tinės mokyklos ir jų va
dovėliai bei skaitiniai, o 
ne iš okupuotos tėvynės 
išrašyti. Tokioj dvasioj 
išaugęs jaunimas leng
vai ras bendro lietuviš
ko darbo, kurio netrukdy
tų jokie ideologiniai skir 
tumai, nes lietuvybė ir 
kova už Lietuvos lais
vę yra aukščiau visų 
skirtingumų.

Yra šeimų, kurie nors 
čia gimę ir augę, bet pui
kiai lietuviškai kalba, 
dainavę choruose, šokę 
tautinius šokius ir kai 
kurie iš Daily News laik
raščio New Yorke turi ir 
nuotraukas su tautiniais

ąjįį įeĮ tįį
įsidėmėtinai ryškus šios vasaros įvykis (greta grandiozinės 

Dainų šventės ir k.) — Gintaro Karoso suorganizuota LJIC kelionė 
aplink šiaurinę Ameriką. Šviesus spindulys mūsų sunkokai tempia
moje tautinėje veikloje ir ypač — abejojimuose dėl savojo jaunimo. 
Pirma, tai iš paties jaunimo išskelta veiksmingo užmojo ir tauti
nės pastangos kibirkštis. Antra, čia išsimušta iš įprastos rutinos 
ir parodyta kai kas šviežesnio, todėl ir įspūdingesnio, jaunimui pa
trauklesnio. Trečia, tai gajus jaunimo bendravimo, telkimosi drau
gėn proveržis. Ketvirta, čia buvo taip reikšmingai atsiremta į pa
vyzdinį tautiškumo ir moralės pagrindą, taikant nugalėti pačias di
džiąsias dabartinio mūsų jaunimo negeroves: nevartoti jokių svaiga
lų nei narkotikų ir — tarpusavy kalbėtis tiktai sava kalba. Šimtu 
nuošimčių premijuotinas, teigiamai pasigėrėtinas žygis. Vadinas, 
G. Karosu ir jo padėjėjais mes galime visapusiškai pasitikėti. Jie 
ne tik žino tikrą kelią, bet ir mėgina ryžtingai juo eiti.

• PLB Šviet. Taryba išleido labai gerą knygą: V. Čižiflno Šei
ma tautinėje bendruomenėje. Tenelieka nė vieno lietuvio, šios kny
gos nepaskaičiusio. Mums visiems yra aišku, kad tautinės gyvy
bės gajumas ir ateitis pirmiausia pareina nuo pagrindinės visuo
menės ląstelės - šeimos. Čižiūno knyga ir gvildena šį pirmaeilį 
klausimą. Autorius sugeba šaltai ir objektyviai, moksliškai, bet ir 
aiškiu žodžiu, populiariu stilium atskleisti temą iš visų pusių. Jis 
čia paliečia ir tėvų - vaikų santykius, aplinkos veikmę ir įtakas, 
dabarties pavojus, mūsų pačių ydas, jaunimo blogėjimą, tėvų klai
das etc. Gale įdėti dar ir šeimos kronikos pavyzdžio puslapiai. Ir 
svarbiausia: ši taip rimta ir naudingą knyga yra visai trumpa, tad 
kiekvienam nenuobodžiai paskaitoma — vos 70 puslapių.

• Okup. Lietuvoje mūsų lituanistai įtemptai ir nuoširdžiai dir
ba savos kultūros baruose ir yra pasiekę nemenkų vaisių. Įvairūs 
lituanistiniai tyrinėjimai varomi, net ir Maskvai žiauriai trukdant. 
Todėl ir viešoji kalba dar palyginamai gryna ir tobulėjanti, nors 
partija savo visagalėm pastangom yra pribėrusi maskoliškų šiukš
lių. Ir ypač spaudos leidiniuose, mokslinėse bei literatūros kūrybos 
knygose lietuviška išraiška dar uoliai puoselėjama. Tačiau politinių 
sferų sluoksniuose lietuviškos kalbos laužymo daug daugiau žymu. 
Gimtasis Kraštas bando vaidinti labai dailią lietuvybę, bet kartais 
prasiveržia tikrasis okupanto pirštas. Štai jis pamini laisvės pusė
je esančią Lietuviu rašytojų draugiją ir —mėgina ją suniekinti, nu
vertinti, paneigdamas jai tikrąjį lietuvišką pavadinimą, ir pravar
džiuoja, girdi, tai esanti — Užsienio lietuvių literatų organizacija. 
Kodėl negerai vadintis draugija, o reikia — organizacija? Ir kodėl 
savą žodį rašytojas išversti į — literatą?

• Bolševikinis tarnas ir pataikūnas Antanas Venclova užbaigė 
savo kreivą kelią. Buvo palinkęs į nutukimą ir ilgokai sirguliavo. 
Trečias infarktas buvo lemiamas. Buvo Vilniuje labai iškilmingai 
palaidotas: karstas skendo rožėse ir gvazdikuose, o į Antakalnio 
kapines susirinko minioą žmonių, nors lietus pylė kaip iŠ kibiro. 
Tačiau kai kieno buvo nusistebėta, kad dėl tokio žymaus komunisti
nių vėžių vadovo mirties — spaudoje buvo visai maža užuojautų pa
reikšta. Matyt, tas viršūnėse sėdįs žmogus buvo iš baimės gerbia
mas ir prisibijomas, bet -- nemylimas. Be to, dar netyčia pasitai
kė tokia negera aplinkybė, kad laidotuvėse negalėjo dalyvauti jo ar
timieji bendrininkai rašytojai, kaip Korsakas, Mieželaitis ir kt.,nes 
tuo metu kaip tik vyko Maskvoje visasąjunginis rašytojų suvažia
vimas.

rūbais iš kokių nors šven
čių išsikirpę ir po stik
lu saugo. Bet, mūsų kai
mynystėje 15 metų yra to 
kių šeimų gyvenančių ir 
niekada nepasisekė pri
kalbinti į kokį lietuvišką 
parengimą pažiūrėti, 
kaip naujieji ateiviai šo
ka ir dainuoja, o jau apie 
lietuvišką spaudą ar au
ką ne neprimink. Tokių 
yra daug net ir iš nau
jųjų, o ką bekalbėti apie 
anuos. Jie moka lietu
viškai, nes tėvai nemo
kėjo angliškai. Deja, nei 
tautinių šokių mokytojai 
nei chorai neįkvėpė 
jiems lietuviškos dva
sios. Tikrais lietuviais 
dvasioje liko tik tie, ku
rie priklausė kokia nors 
organizacijai, nežiūrint 
ar jie kalba dar lietuviš
kai ar ne, kaip Vyčiai, 
tačiau galvoja ir veikia 
savo, tėvų gimtojo kraš
to Lietuvos naudai.

• Emilija čekienė, KAD 
71 BŪTŲ GYVA. Išleido 
Vilties leidykla. Aplankas 
ir vinjetės puslapiuose — 
Pauliaus Jurkaus. Leidinys 
iliustruotas ir nuotrauko
mis. 420 psl. Kaina — 5 
dol. Gaunama Dirvoje ir 
pas platintojus.

V. A. Račkausko nuotraukaSuaugusiųjų choras IV-toje Dainų šventėje Chicagoje.
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BENDRUOMENINKU BEIEŠKANT... Dr. A. Butkus

AR IŠ TIESU BENDRUOMENE VIEN 
'GRAŽBILYSTĖS NUODĖMĖJE" UŽGIMĖ?

V. Rastenis Akiračių 
28 nr. svarsto Bendruo
menės sąvokos reikšmę 
ir ieško atsakymo į 
"Kas sudaro Lietuvių 
Bendruomenę?" Įprastu 
nuoseklumu ir elegan
tišku žodingumu ilgame 
straipsnyje autorius 
"taršo" dviprasminį 
Bendruomenės žodžio tu
rinį, Bendruomenės idė
jos sąvoką, bei šios są
vokos sampratos skirtu
mus. V?R. tame straips
nyje greit prieina išva
dos, kad ir Bendruome
nės (didžiaraidės) orga
nizavimo sumanytojai 
vadovavosi daugiau pat
riotiniais jausmais, o ne 
protiniu sąvokos tikslu
mu ir dėl to jos idėją 
skleidė "gražbilystės 
nuodėmėje".

Savo tezėms pagrįsti 
autorius gal ir per daug 
reikšmės priduoda dve
jopos prasmės turin
čiam žodžiui "sudaro". 
Ypatingai dėl to, kad V. 
R. vieną to žodžio pras
mę (jo paties aiškinimu 
galimą) atmeta.

Teisingai V.R. paste
bi, kad Lietuvių Charoje 
įrašyta jog bendruomenę 
sudaro pasklidę lietu
viai, o LB įstatai teigia, 
kad bendruomenė yra 
visi lietuviai.

Kalbininko preciziš
kumu V.R. aiškina, kad 
žodis sudaro vienu at
veju reiškia tą patį kaip 
yra. Gi antruoju atveju 

aro ^ali reikšti su
deda, sustato, sukuria.

Pirmuoju žodžio su
daro sąvokos atveju 
tokios Bendruomenės ne
reikėtų sudarinėti - or
ganizuoti, nes jeigu yra 
lietuvių, tai taip su
prasta jų visų bendruo
menė jau yra. Gi Lietu
vių Chartos autoriai, V. 
Rastenio teigimu, taip 
gražbilingai ją surašę 
svajojo apie išeivijos lie
tuvių tautinę savivaldy
bę, kurią dar reikėjo su
daryti. Tiksliai nežinant 
Chartos autorių svajo
nių, sunku ir šio straips
nio autoriui kategoriškai 
prieštarauti, kad jo Char
tos interpretacija dėl 
Bendruomenės idėjos 
nėra tiksli. Man vistik 
atrodo, kad pirmoji są
vokos sudaro pras
mė yra daugiau idealis- 
tiškesnė už antrąją, tad 
ir Chartos autorių svajo
nėms galėjo geriau ati
tikti. Juoba, kad ir pat
riotiškumo jausmas 
anuomet mūsuose buvo 
daug universališkesnis. 
Anuomet dar vis tvirti
nome (šiandien, deja, 
rečiau), kad "kiekvie
nas išeivijos lietuvis yra 
ambasadorius". Tad

man ir atrodo, kad tokių 
"ambasadoriškom" do
rybėm apsišarvavusių 
lietuvių Chartos auto
riai negalvojo organizuo
ti į dar kaž kokią specia
lią bendruomeninę orga
nizaciją. Priešingai, tų 
lietūvių buvimas kokia
me nors krašte jau s a 
v a i m e sudarė Bend
ruomenę, kuriai beliko 
tik išsirinkti savo atsto
vus vienom, ar kitom pa
reigom atlikti. Pasta
rieji gi, lyg tie "super- 
ambasadoriai" turėjo vi
sus lygiai atstovauti. Žo
džiu, ir pirmąją šio žo
džio sąvoką galima ro
mantišku rūbu apvilkti. 
Jinai man atrodo ir dėl 
kitų priežasčių priimti
nesnė: 1. Taip suprasta 
bendruomenė tegali būti 
tik viena. 2. Bendruo
menės "valdžion" atėju
sieji privalo rūpin
tis visų lietuvių reika
lais, kad pastarieji 
laisvanoriškai "val
džion" atėjusius parem
tų. (Valdžios aparato 
tikrąja šio žodžio pras
me LB struktūroje sukur
ti ne tik neįmanoma, bet 
ir jos siekti yra žalinga 
bendriesiems išeivijos 
lietuvių reikalams ).Vi
sų lietuvių reikalais be
sirūpinant bendruome- 
nininkams tenka užsi
tarnauti laisvanorišką vi
sų parėmimą. Nelengvas 
tai uždavinys. Jis dide
lio takto, tolerancijos ir 
idealizmo reikalauja. Ta
čiau vieni kitų supratime 
ir glūdi Bendruomenės 
stiprybė. Tą supratimą 
organizaciniais potvar
kiais išgauti - suorgani
zuoti sunku. Jį reikia dar
bais užsitarnauti. Lygiai 
kaip šalto-tyro oro sro
vė pravaldo - "apvaldo" 
užterštą orą, taip kultū
ringa ir tolerancija pa
grįsta bendruomeninė 
veikla savaime tautiečių 
prie jos pritraukia.

Lengva sutikti su auto
riaus tvirtinimu, kad "ap
imti plačiau, o suorgani
zuoti tampriau — sun
kiai vienoj vietoj suderi
nami užsimojimai". Ta
čiau šių uždavinių išba
lansavimas, mano su
pratimu, yra būtina są
lyga Bendruomenės pa
grindiniams uždavi
niams įgyvendinti. Tad 
ir tenka skaitytis su fak
tu, kad Lietuvių Bendruo
menė yra daugiau "lie- 
tuvynas" o ne "organiza
cija" žodžio prasme.

LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMAS

Tiesa, kad išeivijoje 
sąmoningas išsilaiky
mas iš lietuvių reikalau

ja pastangų. Sąmoningu
mas pirmiausia ateina iš 
vidaus. Vidujinis impul
sas ir duoda akstiną da
lyvauti Bendruomenėje. 
Pavyzdžiai, žinoma pa
skatina. Jie ateina iš tė 
vų, lituanistinės mokyk
los, draugų, lietuviškų 
organizacijų. Svarbiau
sia, iš čia suminėtų fak
torių visumos — lietu
viškos aplinkos. Tos ap
linkos patrauklumas, jos 
kūrybiškumas ir kultū- 
rinis-visuomeninis pasi
reiškimas daug priside
da prie sąmoningo išsi
laikymo. Iš kitos pusės, 
svetimoji aplinka ir ne
retai asmeniniai egoisti
niai sumetimai veikia 
prieš dalyvavimą bend
ruomenėje. Iš tiesų sun
ku apčiuopti kur baigiasi 
patriotinis jausmas, ra
ginąs dalyvauti bendruo
menėje, kur prasideda 
protinis apsisprendimas 
kad reikia dalyvauti. 
Ypač, kad ir už protinį 
apsisprendimą motyvų 
yra visokių ir jie ne pas 
visus yra vienodi.

Toliau straipsnyje V. 
Ratenis įrodinėja, kad 
prel. M, Krupavičiaus 
bendruomeninės idėjos 
aiškinimas: "į draugiją 
rašosi kas nori, tautinei 
bendruomenei gi pri
klauso kiekvienas lietu
vis", yra daugiau "graž
bilystės nuodėmėj gimu
si idėja, kalbanti daugiau 
į tautiečių patriotinius 
jausmus, o ne tikslus Lie
tuvių Bendruomenės api 
būdinimas". Tiesa, sva
rus yra V.R. argumentas 
"Kadangi tauta nėra or
ganizacija, todėl nėra 
apčiuopiamų dėsnių, 
kaip asmuo priklauso tau
tai". Išeivijos sąlygose 
tas pats argumentas man 
atrodo yra svarus ir 
Bendruomenei: sunku
surasti apčiuopiamus ir 
vien protiniu apsispren
dimu pagrįstus dėsnius 
dėl kurių tautiečiai turė
tų priklausyti Bendruo
menei. Dar sunkiau būtų 
išvardinti visiems lygiai 
priimtinus argumentus 
dėl kurių jie turėtų rašy
tis į tą Bendruomenės or
ganizaciją, kaip kad siū
lo Vincas Rastenis.

Kad ir truputėlį sušlu. 
bavus logikoje dėl ter
minų, manau, geriau pa
likti griežtai neapibrėž
tą liniją tarp "patrioti
nio jausmų padilginimo" 
ir protinio apsisprendi
mo už dalyvavimą Bend
ruomenėje. Gal šių dvie
jų kompleksinių sąvokų 
susikirtime ir yra ge
riausia išeitis šioje iš
eivijos lietuvių komplek
sinėje situacijoje. Ypač 
dar ir dėl to, kad pati

sąvoka "pasklidę lietu
viai sudaro Bendruome
nę" (Lietuvių Charta), 
su tiesa šimtaprocenti
niai neprasilenkia pasa
kius, kad "Bendruome
nė yra visi lietuviai" (LB 
įstatai).

Mūsuose jau paplito 
būdas bendruomenę at
skirti nuo bendruomeni
nės organizacijos, pir
mąją rašant mažąja b. o 
antrąją B didžiąja. V.R. 
neabejotinai tiesus, kad 
raidžių skirtumą tik raš 
te lengva pastebėti. Gy
voj kalboj jis nėra ap
čiuopiamas, jeigu išskir 
tinai nėra paryškina
mas. Čia, manau, nedide
lė bėda. Priešingai, gal 
tik laimė nelaimėje. 
Bendruomeninėje veik
loje juk neturi būti esmi
nio skirtumo tarp lie
tuvių, siekiančių dviejų 
pagrindinių idealų — iš" 
silaikymo ir Lietuvos 
išlaisvinimo. Veiklos 
metodus tarpusavio su
sipratimo dvasioje su
derinti įmanoma.- Sude
rinta veikla — vieninte
lis laidas pagrindinių ide 
alų atsiekime. Gyvam lie - 
tuviškam gyvenime, kaip 
ir gyvoje kalboje kur pra
sideda didžioji B ir kur 
pasibaigia mažoji b nėra 
tiek svarbu, kiek svar
bus yra pats gyvas lie
tuviškas gyvenimas.

Viena iš didžiausių 
kliūčių, mano suprati
mu, mažaraidei bendruo
menei įsilieti įdidžiarai- 
dės eiles tai pastaro
sios Tarybos sudarymo 
būdas JAVse.Jos praplė
timas, įsileidžiant apy
linkių ir organizacijų at
stovus yra vienas iš la
biausiai degančių reika
lų tarpusavio kovoms ap
gesinti.

• Jurgis Gliaudą, SIMAS. 
Išleido "Vilties” draugijos 
leidykla 1971 metais Cleve
lande. Knyga 160 psl., kai
na 3 dol., gaunama Dirvoje 
ir pas knygų platintojus.

Want to Earn 
$20,000 

with a

<SU«DCO>
TRAVELMART AND 

TRAVEL 
TRAILER CENTER

We have available now in 
Hartland County a new 
business

OPPORTUNITY FEATURING:
• Travelmart store
• Overnight travel trailer sites 
For information on this location 
call NOWI

Mr. Robert Anthony
313-843-4200 
days or evenings

West of Woodward 
or downriver

Mr. J. Oliver
East of Woodward 

and northern suburbs 

day 313-872-8100 
evenings 313-543-0167

(54-58)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO 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.

J. GRAUDA

Copyright
Senovės dainiai, sukūrę mums nuostabius mūsų 

dainų tekstus, nė negirdėjo apie copyrightteises. Ir 
nesirūpino tie senovės dainiai, kuriuo būdu apsaugo
ti atskirą žodį ar sakinį,

— Kuriam galui? Kokiam reikalui? —nusteb
tų senovės dainius, jeigu dabartinis korespondentas 
paklaustų, ar jis turi copyright tekstui, sakysim 
"Kai aš turėjau kaime mergelę"?

— Tegu dainuoja jaunimas ir senimas, — at
sakytų senovės dainius, — tegu džiaugiasi mano su
kurta dainele.

Nekitaip buvo su Strazdeliu. Jis nesirūpino co
pyright’ais, sukūręs "Pulkim ant kelių" o copy
right’ą turėdamas turčiumi pavirstų. Galėtų kiek
vieną parapiją apdėti duokle už jo sukurtos giesmės 
pagiedojimą.

Taip gera savųjų tarpe. Vienas sugalvoja, kitas 
pagražina. Visi džiaugiasi kūrinėliu.

Modernaus gyvenimo sąlygose copyright būti
nas. Modernaus gyvenimo sąlygose išsivysto ambi
cijos. Tos ambicijos sako: aš sugalvojau dainelę, 
ko anas savinasi ir mano dainelę išduoda už savo! 
Taip netoli ir iki "akies įjuodinimo" (liet, versija 
"Akies užmūrijimo").

Dabar perdaug landžių tipelių, kurie svetimo
mis plunksnomis besipuošdami išsiduoda už povus.

Antai, koks prietykis —
Dana Deksnytė - Kybartienė parašė jausmingą 

eilėraštį ir patalpino jį "Laiškuose Lietuviams". 
Eilėraštis buvo toks:

Ateik, naktie, ir būki mano mylima;
Apgaubk juodais plaukais ir žemę užmigdyk. 
Palikę vienu du pasaulyje tada
Svajonių pilyje galėsim žaist...

Dabar paaiškėjo, kad spartus vyrukas, pavarde 
Mačernis, ėmė ir nukniaukė tą eilėraštį ir išduoda 
už savąjį. O kad neatpažintų nukniaukimo, dar ir žo
džius nevykusiai sukeitė. Jis sakosi, kad tai jo kūry
ba!

Ateik, naktie, ir būki mano mylima,
Ateik pečius apskleidusi tamsiais plaukais. 
Palikę vieni du pasaulyje tada
Žavingomis svajonėmis galėsim žaist.

Copyright, kaip matome, neleistų Mačerniui 
kniaukti teksto.

Dar aršiau, kada ne savi, bet svetimi kniaukia 
iš lietuvių jų tekstus. Visi atsimena, kaip buvo su 
Nagiu, Parašė poetas dar žiaurios tremties sąly
gose eilėraštį apie "krentantį sniegą". Vos susku
bo išleisti "Lapkričio naktis", o kaž koks kitatautis 
Verhaeren kniaukt ir nukniaukė tą dalykėlį į savo 
rinkinį Les Villages Illusoires!

Būtų copyright padėjęs žiaurios tremties sąly
gose, nesipuoštų tūlo kitataučio Verhaeren’o knygu
tė mūsų poeto kūrinėliu.

Sentencija? Naudokimės copyright patarnavi
mais.

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS

VILTIES LEIDINIUS
J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija.

160 psl......................................................... $3.00
E. čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl. ...........$5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į, LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi

minimai. Kietais viršeliais. 526 psl.............$6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 

žlugimo. 4'08 psl. ........  .....$5,00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 

okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00
Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.........................................................$3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu
egz.
egz.
egz.
egz.
egz.
egz.

.... dol. ir prašau atsiųsti
SIMAS
KAD JI BŪTŲ GYVA
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ
AGONIJA

man
$-
$-
$-

REZISTENCIJA
DRAUGAS DON CAMILLO

Mano adresas: .................................................................
(pavardė ir vardas)

adresas: .................................................................
(namo numeris ir gatvė)

adresas: .................................................................
(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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LIETUVIAI DAILININKAI AUSTRALIJOJE
Prieš pat mirtį mano geras 

bičiulis Antanas Kausas atsiun
tė man iš Melbourno gražią do
vaną "Eleven LithuanianArtists 
in Australia". Savu laiku nespė
jau parašyti apie šią knygą re
cenzijos, tai nors pavėluotai ban
dysiu, pasinaudodamas šios kny 
gos medžiaga, apžvelgti 11 mūsų 
dailininkų, kurie gyvena ir kuria 
Australijoje. Papildomai naudo- 
siuosi ir "LE" medžiagą. Ti« 
kiuosi, kad skaitytojams bus 
įdomu susipažinti su mūsų mo
derniąja daile.

Vincais Jomantas. Tai 
dailininko Viliaus Jomanto sū
nus, gimęs 1922 m. Kaune. Dai
lės pomėgį ir polinkius gavo iš 
tėvo. Studijavo Vilniaus dailės 
ir Muencheno meno akademijo
se. 1949 m., atvykęs į Australi
ją apsigyveno Melbourne. Čia jis 
yra Karališkojo technologijos 
instituto dailės lektorius ir 
skulptūros skyriaus vedėjas. Sa
vo skulptūros kūriniais jis iš
garsėjo ne tik Australijoje, bet 
Japonijoje ir kituose kraštuose. 
Yra dalyvavęs daugelyje parodų 
Australijoje, Japonijoje. 1967 m. 
surengė individualinę savo dar
bų parodą Sydney. Milduros 
miesto parodoje už "Guardant" 
kūrinį laimėjo premiją. Jo kūri
nių įsigijo Viktorijos nacionali
nė galerija, NewSouthW a les me
no galerija, Tokio "Young Aus- 
tralians" ir kt.. Apie V. Jomanto 
kūrybą palankiai atsiliepia aus
tralų dailės kritika. ElwynLynn 
knygos įžangoje be kitko pabrė
žia, kad V. Jomanto dailės for
mos yra kilusios iš kubizmo, ta
čiau jos nėra nuobodžios, o yra 
prisigėrusios vidinio dinamiz
mo. Visa jo kūryba dvelkia mo
numentalumu, grožiu ir ritmin
gumu. Dailininkas A. Vaičai
tis jo kūrybą apibūdina nešau
kiančia, negrūmojančia, svajin
ga, poetiška, čiurlioniška. Leidi
nyje yra trys V. Jomanto dar
bai: "Auka" (plastika ir medis), 
"Biros" (medis) ir "Sculpture" 
(bronza). Visi trys darbai pasi
žymi kompoziciniu tobulumu, 
formų išraiškumu ir grakštu
mu.

I e va Kubienė, tebūnie 
man atleista, kad jos pavardę 
sulietuvinau. Ji pati vadinasi 
Eva Kubbos. Gimusi 1928 m. Ši
lutėje. Studijavo Berlyno pritai
komojo meno aukštojoje mokyk
loje. 1952 m. išvyko į Australi
ją ir čia studijavo Melbourno 
Karališkoje technikos kolegijo
je ir Swinbourno to pat vardo 
mokykloje. Ji yra bent kelių 
Australijos dailininkų organi
zacijų narė. 1962 m. ji suruošė 
Sydney savo darbų parodą. Tais 
pat metais dalyvavo trečioje 
tarptautinėje bienalės parodo
je Tokio, vėliau Australijos gra 
fikų parodoje, Washingtone etc. 
Ji yra laimėjusi'22 dailės pre
mijas. Jos kūrinių yra įsigiju- 
sios ne tik Australijos, bet ir 
Londono, Lumpur, New York 
ir kt. galerijos.

Ieva Kubienė yra grafikė ir 
tapytoja. Iš pradžių kūrusi vo
kiečių ekspresionistų įtakoje, 
vėliau pakrypo į abstraktizmą. 
Jos kūriniuose dominuoja tam 
sus koloritas, vakaro prieblan 
dų nuotaika. Jos kūriniai pasi-

STEPAS VYKINTAS
žymi ne tik nuotaikingumu, bet 
ir metafiziniu gilumu. Leidiny 
je yra išspausdinti trys dar
bai: "Mood of a Landscape", 
"Melting trunks"... ir "With- 
in a Landscape" (visi guašo 
darbai).

Vladas Meškėnas. Gimė 
1916 m. vasario 17 d. Baku mies 
te, Kaukaze. 1921 m. grįžo į Lie ■ 
tuvą. Studijavo dailę Kauno me
no mokykloje. 1936 m. konkur
se už Vaitkaus pašto ženklus 
laimėjo III premiją. 1944 m. pa
sitraukė nuo bolševikų ir apsi
gyveno Vienoje. 1949 m. išvy
ko į Australiją. Čia įsigijo "full 
-time" portretisto dailininko 
vardą. Laimėjo bent kelias lie
tuvių organizacijų ir australų 
"Womens Weekly" žurnalo pre
mijas. Jo kūrinių įsigijo Lietu
vos, Vokietijos meno muziejai 
ir Australijos New South Wa- 
les galerija.

Leidinyje yra trys VI. Meškė
no kūriniai: WilliamDobell por
tretas (pastelė), "PonųHaw- 
kins" portretas (aliejus), ir We- 
aver Hawkins portertas (pas
telė). Jo portretuose ryškus cha
rakterio bruožų iškėlimas, kū
no sudvasinimas. Elwyn Lynn 
laiko William Dobell portretą 
kaip geriausią Europos ekspre
sionizmo tradicijų išraišką.

Ieva Pocienė. Ji yra gi
musi Sakalauskaitė, 1923 m. rug
sėjo 14 d. Piniavoje, Panevėžio 
apskr. Mokėsi Panevėžio ir Kau 
no gimnazijose, studijavo VD uni - 
versitete iki 1943 m., kada na
ciai u-tą uždarė. 1950 m. išvyko 
į Australiją ir apsigyveno Ade
laidėje. Čia studijavo skulptūrą 
Adelaidės meno mokykloje. Įsi
gijusi skulptūros meno diplo
mą dirba toje pačioje mokyklo
je kaip "part-time teacher". 
Anksčiau kurį laiką dirbo sa
varankiškai keramikos srityje 
ir už keramikos darbus laimė
jo keletą premijų. Dalyvavo aus 
tralų meno parodose Adelaidė
je, Sydney, Melbourne, Milduro 
je. 1962 m. Melbourne suruošė 
savo darbų parodą. Taip pat lai 
mėjo daugybę premijų už skulp 
tūros ir kitus kūrinius. Leidi
nyje yra trys Ievos Pocienės 
darbai: "Medžio konstrukcija" 
(jarrah), "Adams arising" 
(spalvotas cementas) ir "Rising 
forms" (Liment Fondo). Jos kū 
ryba pasižymi abstraktikumu, 
formų išraiškumu.

Vacys Ratas. Gimęs Ra- 
taiskis, vėliau sulietuvinęs pa
vardę. Drįstu sulietuvinti ir jo 
vardą, nes jis man grumpesnis 
ir gražesnis. Jis gimė 1910 m. 
vasario 25 d. Paliepio kaime, 
Seinų apskr. Baigęs Kaune gim
naziją, įstojo į Meno mokyklą, 
kur pas prof. Adomą Galdiką stu
dijavo grafiką. Šias studijas dar 
gilino Venecijoje, Florencijoje 
ir Romoje. Nuo 1937 m. iki 1944 
Vytauto Didžiojo Kultūros mu
ziejaus meno skyriaus konser
vatorius. Aktyviai dalyvavo dai
lininkų organizacijose: Liet, dai
lininkų sąjungoje ir "Ars" For
mos meno kolektyvuose. Ginda
mas dailininko individualybę ir 
laisvę, 1944 m. pasitraukė į Vo

kietiją. Čia Augsburge įsteigė 
privačią dailės studiją - mokyk
lą. Buvo tarptautinės meno aka
demijos lektoriumi Muenchene, 
Freiburgo Liet, dailės instituto 
nariu, "Žiburių" dailės skyriaus 
redaktoriumi. Išvykęs įAustra- 
ją, aktyviai dalyvauja lietuvių ir 
australų dailės organizacijose, 
priklauso Sydney "Printmakers 
Society" ir "Contemporary Art 
Society".

Nuo 1935 m. V. Ratas yra ži
nomas kaip moderniosios mūsų 
grafikos kūrėjas. Jis su savo 
kūriniais dalyvavo ne tik Lietu
voje, bet ir Prancūzijoje, Ame
rikoje, Čekoslovakijoje, Vokie
tijoje, Belgijoje, Olandijoje, Aus 
tralijoje, Naujoje Zelandijoje, 
Pietų Azijoje. 1937 m. pasauli
nėje meno ir technikos parodo
je Paryžiuje už raižinius "Jū
ratę ir Kastytį" yra laimėjęs 
garbės diplomą. 1965 m. yra ga 
vęs už savo darbus Australijos 
"Fashion Fabric Design" pre
miją. Jo grafikos darbų yra įsi
giję Kauno, Vilniaus, Šiaulių, 
Telšių muziejai, Perth Sydney 
Canberros ir kt. miestų meno 
galerijos, Muencheno, Chicagos 
ir Washingtono muziejai.

V. Ratas yra žinomas ir kaip 
knygų iliustratorius. Jis ilius
travo "Seku seku pasaką" 1935 
m., V. Krėvės "Skerdžių", P. 
Jurkaus stilizuotą liaudies pa
saką "Dvylika brolių, juodvar
niais laikstančių" 1948 m. ir kt. 
Jo raižinių yra išspausdinta 
"40 Wood Cuts" 1945 m. Augs
burge, "Lithuanian Art in Exi- 
le" 1948 m. etc.

Australijos lietuvių dailininkų 
leidinyje yra išspausdinti 3 V. 
Rato kūriniai: "Desert" (plaster 
print), "Luxuriant space" (me
tai graphic) ir "Fragment in 
space" (metai graphic). Elwyn 
Lynn taip atsiliepia apie šiuos 
V. Rato kūrinius: "Ratas has, 
over the years, exhibited some 
fine, spare works of racing mo 
vements arrested by areas as 
štili as stones -- as here in 
"Desert"; būt his other two 
works reveal an increasing in- 
terest in experimental print te- 
chniąues and in a haunting, 
other - world strangeness. He 
seeks to capture a mystical 
suggestiveness that may ema- 
nate from simple, familiar 
forms".

Apie kitus Australijoje ku
riančius mūsų dailininkus sekan
čiame numeryje.

• ”Lithuania 700 Years” 
veikalo jau ir antroji laida 
baigiama išparduoti, pra
nešame gerb. platintojų ir 
lietuvių visuomenės dėme
siui, kad numatantieji šį 
veikalą dar platinti ar kaip 
dovaną lietuviškai nekal
bantiems įteikti, nelaukda
mi užsisakytų. LNF žinioje 
beliko tik 100 egz.

Gavę čekį 10 dol. sumo
je pasiunčiame knygą. Ad
resas: Lithuanian Indepen- 
dence Fund Ine., 87-90 96 
St., Woodhaven, N. Y. 
11421. Arba pas knygų pla
tintojus, kurie dar turi.
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ALGIRDAS GUSTAITIS

KARTOGRAFINĖ RETENYBĖ
Garsusis šešioliktoje am

žiaus žemėlapių rengėjas 
Gerardus Mercator, savo 
Europos žemėlapiuose ne
išvengiamai turėjo paliesti 
Lietuvą.

Ano meto Lietuvos valdo
mi plotai buvo įtraukiami į 
žemėlapius, bet 1575 metais 
Mercator išleido žemėlapį, 
kuris yra pirmasis vaizduo
jąs Lietuvą visiškai atski
rai, ne tarp kitų valstybių.

Šiam žemėlapiui paga
minti kartografas naudojo
si kitų surinktais ir pa
skelbtais daviniais. Kaip ta
da buvo praktikuojama, že
mėlapis turėjo -visą skiltį, 
aiškinančią kuklius ir daž
nai netikrus davinius apie 
šalį, kuri pristatoma lakšte.

Šį kartą tenka minėti šią 
kartografinę retenybę dėl
to, kad žemėlapis (naujoje 
laidoje) sugrįžta į lietuvių 
visuomenę, o per ją ir į pa
saulį. Jaunas dalininkas Li
nas Baškauskas (123 Fra- 
zer Avė., Santa Monica, 
Calin. 90405) color Etching 
būdu atkartojo žemėlapį, 
pristatydamas tą laidą lie
tuvių dėmesiui.

Tai didelio formato leidi
nys. žemėlapis atspaustas 
ant specialiai parinkto bran 
gaus popierio, kuris suta
patina leidinį su originalu. 
Atspaustas dviem spalvom. 
Brėžinio apačioje įdėtas lie
tuviškasis a i š k i n amasis 
tekstas, kurį rūpestingai 
parengė Algirdas Gustaitis. 

Čia aprašytas žemėlapio tu
rinys ir aplinkybės, kuriom 
esant senasis žemėlapis at
siradęs.

Senojo Lietuvos žemėla
pio nuospauda labai įspū
dinga. Kūrinys vilioja pa
kabinti jį ant sienos ir su
teikia estetišką papildinį 
lietuvių butams. Jis tinka 
puošti įstaigas, sales. Ir 
nepakeičiamas kaipo bet 
kurios progos dovana. Me
niškas teksto įrašas harmo
ningai sutampa su originalo 
raidžių forma, žemėlapio 
kaina, atgaunant leidimo iš
laidas, — 25 dol. Tiražas 
labai ribotas. Nėra abejo
nės, kad ši laida ilgainiui 
taps kartografine reteny
be. Užsakymus adresuoti 
dailininkui, jo adresu.

J. Gliaudą

H. (HtllUSUS

VELNIO SURAITYTAS
Motiejus buvo šaunus kalvis, žinomas visoje 

apylinkėje ir visiems reikalingas. Per dienų dienas 
paišinas trankėsi kalvėje, nuo ryto iki vakaro, ir be 
savo kalvės, atrodė, nieko nežinojo. Bet koks buvo 
menininkas, kaip dailiai apkaustydavo roges,išde
gindamas gėles, lekiančius briedžius — neatsižiū
rėti! O kiek jis pasakų mokėjo — darbui sumažė
jus, ilgais žiemos vakąrais, kai ims pasakoti apie 
velnius bei visokius vaiduoklius, tai kitam ir plaukai 
šiaušiasi, išėjus į kiemą, ypač kai lauke tamsu. O 
jis pats sakėsi nesykį akis į akį susidūręs su velniu 
— ir ką jam gali padaryti? Bet kai Motiejus patek
davo į miestelį, tai jau be nakties negrįždavo. Parei 
davo kartais ir auštant. Ir kur ne, kol išsipasakoda
vo, kol išliedavo viską, kas jame per ilgą laiką buvo 
susikaupę, eidamas nuo vieno telefono stulpo prie 
kito, arba, žiūrėk, tvoros mietą apsikabinęs, kaip 
kokį draugą, — ir išaušdavo... Kartais pareidavo 

šlapias, purvinas, kruvinai nusibalnojęs nosį, bet 
vis tik pareidavo. Ir be pagelbos. Visi stebėjosi, 
kaip jis dar gyvas. Kartą net per lieptą perėjo, grįž
damas iš kaimyno, nors pats nebeprisiminė nė 
kaip, nė kada. Per tą lieptą ir blaiviam nelabai drą
su būdavo eiti, nes jis visas suposi, o atramos kar
telės, kaip ant juoko prisektos, vos vos besilaikė — 
tarpais ir visai nebebuvo. Ir tada žmonės paleido 
gandą, kad Motiejų velnias pervedė — negi Dievas 
ar angelas paduos ranką tokiam sudvokusiam nak
tibaldai ir giruokliui?

— Kaip tu ir nenusisuki sprando? — pykdama 
sakydavo žmona, pagiriojančiam seniui.

Velnias man padeda, — atsakydavo ir pats 
kalvis, norėdamas atsikratyti nelabos bobos bambė
jimo.

— Palauk, palauk... vieną sykį tas velnias ta
ve suraitys, matysi!

Taip ir atsitiko.
Grįžo Motiejus iš jomarko jau visai sutemus, 

apglostinėdamaš telefono stulpus tai medžius pake
lėje, kol pagaliau pasuko į miškelį. Buvo mėnesie
na. Tylu, ramu. Motiejus gal ir nebuvo per daug 

prietaringas, bet vis tik kartais ir nejaukiai pasi
jusdavo, jei blaivesniam kada pasitaikydavo grįžti 
pro Ožkabalį— toks žliurgantis raistas prie pat ke
liuko, pakalnikėje. Po lietaus ten tuojau telkšnoda- 
vo vanduo. Ėjo kalbos, kad va vieną velnias ten yra 
gerai pamurkdęs. Ketino ten statyti tiltuką, jau ir 
eglaičių pakirto tam reikalui — kelmai ana kada 
išversti mėtėsi pakely, raitytas šaknis iškėlę, lyg 
pagelbos šaudami, bet niekas neprisibaudė pradėti 
tilto. Iki stebulių garmėjo vežimo ratai, o ir pės
čiam reikėjo kuone iki kelių bristi, kai palydavo. 
Nusileidi ten kaip į kokią duobę: tamsu ir nejauku. 
Dabar, tiesa, švietė mėnuo, bet eglių šešėliai vis 
tiek dengė kelią ir kelmus. Motiejus kaip tik leido
si tuo šlaitu. Niekur nieko. Staiga slystelėjo jis, ir 
kažkas capt jam už kojų patamsy, parbloškė aukš
tielninką, stvėręs kietom kaip geležis rankom už 
kupros, už rankų — net sprandas sutratėjo ir nudie
gė per galvą — ir nebepaleidžia. Kalvis ir šiaip 
bando išsilaisvinti ir taip — nieko neišeina. Nie
kaip negali suvokti, kas čia su juo atsitiko?

(Bus daugiau)
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GRYBAI - PUVENU GYVENTOJAI
Lietuvoje, o taip pat ir JAV 

miškingose vietovėse, vasaros 
gale, dygsta daug grybų. Žmonės 
daugumoje linkę visus kremb
lius vadinti grybais, tačiau jų 
esti įvairių rūšių, turi atski
rus pavadinimus: ūmėdės, vo
veruškos, kelmučiai, pievagry - 
biai, rudmėsės, raudonikiai, 
biredžiabudės, kazlėkai, varna-

JONAS MIŠKINIS

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Anatolijus Kairys, IŠ
TIKIMOJI ŽOLĖ. Išleido 
Lietuvos atgimimo sąjūdis 
1971 m. Mecenatai — Jani
na ir Juozas Valiušaičiai. 
Viršelis: Ant. Rūkštelės. 
Tiražas 1,100 egz. Leidinys 
254 psl., kaina 4 dol.

• Alfonsas Grauslys, IEŠ
KAU TAVO VEIDO. Ro
dyklės ieškojimo keliuose. 
Viršelis Giedrės Vaitienės. 
Išleido Lietuviškos knygos 
klubas 1971 m. Knyga 296 
psl., kaina 5 dol.

lėšos', kiškigrybiai, smarskofe 
ir pagaliau tikrieji baravykai. 
Grybų yra naudingų irkenksmin 
gų. Dažnai grybautojai, neatskir 
darni grybų rūšių, renka juos iš 
eilės ir parsinešę namo išverda 
juos ir bando valgyti. Neretai 
pasitaiko, čia Amerikoje, val
gydami netikrus baravykus ap 
sinuodija jais ir suserga. Nau
dingus grybus nesunku atskirti 
pagal jų išvaizdą, pvz., pieva
grybio, ūmėdės, voveruškos, kel
mučio ir kai kurių kitų, apatinė
je galvės pusėje yra plokštelių. 
Tai tokius vadinama lukštiniais 
grybais. Kiti grybai — baravy 
kas, raudonikis, kazlėkas, kiš— 
kiagrybis, apačioje galvelės pu
sėje turi skylučių, vamzdeliais 
vadinamų, vamzdeliniai grybai.

GRYBIENA

Pakasinėjus žemę toj vietoje, 
kur auga grybai, randama bals
vų, susipynusių, panašių į šak
nis siūlelių, šie siūleliai nėra 
šaknys, bet patsai grybas, gry
biena vadinamas. Tai, ką pap
rastai vadinam grybu, t.y. kote 
lis ir galvelė, yra tik grybo vai 
sius, kaip kad, agurkas arba ar
būzas yra ne patsai augalas, o 
tik augalo vaisius, augantis ant 
besidriekiančių žeme stiebų. To’ 
dėl grybiena yra nešaknis, o pat
sai grybas? Mat, šaknys tik čiul
pia iš žemės mineralines me
džiagas, o jas perdirbinėja kitos 
augalo dalys, lapai, stiebai ir 
chlorofilas. Grybiena, čiulpda
ma iš pūvėsių maistą, perdirbi 
nėja pūvėsines medžiagas i gry 
binę medžiagą. Tai ne grybie
nos šaknys, bet patsai grybas. 
Bet ir tai, ką paprastai vadina
me grybu, yra grybo vaisinė da - 
lis - kotelis ir kepuraitė, irgi 
yra sudaryta iš tankiai susipy
nusių grybinių siūlelių — iš gry - 
bienos.

MICELIS

Žemė, kurioje dygsta grybai 
yra išraizgyta, kaip voratink
liu, baltais daugeceliais siūle
liais, vadinamais gyfais.

Grybai tiek augą, tiek užaugę 
yra susiraizgę su tais siūle
liais, nes tas siūlelių mezginys, 
vadinamas miceliu, ir pats gry. 
bas yra to paties auglio dalis.

Micelis ilgai gyvena žemėje. 
Užaugęs tam tikro didumo, jis

leidžia į orą grybelių. Grybai, 
kai tik pasėja sporas, tuojau žtL 
va. Jų, vietoje atsiranda kiti. 
Micelis vis auga. Jis panašus į 
vaisinį, daug duodantį vaisių 
medį: kai vaisius subręsta, nu
krinta, bet pats medis, kaip ir 
tas micelis, lieka gyventi. Tai
gi micelis yra tikrasis augalas 
-grybas. Micelio siūlai labai 
glėžnūs. Kai juos išimi iš že
mės, jie tuojau sudrimba. Vai
sinė dalis stipresnė: ji išsilai
ko pati, o micelis glūdi žemėje 
jos prilaikomas.

VEISIASI SPOROMIS

Jeigu perpiausim skersai bet 
kurio lakštinio grybo - ūmėdės 
arba voveruškos lakštelę ir žiū' 
rėsim į piūvį pro mikroskopą, 
tai pamatysim, kad grybo lakš- 
telės, kaip ir kitos visos vaisi
nės dalys susideda iš plonų gry
bienos siūlelių. Šios plokštelės 
paviršiuje matysime sluoksnį 
pailgų buoželės pavidalo celių. 
Vienos tokios buoželės, kiek 
ilgesnės už kitas, turi keturis 
plonus smaigelius, ant kurių 
yra po vieną sporą.

Kai grybai subręsta, sporos 
nuo smaigalių byra. Sporas pa
griebia vėjas ir išnešioja. Pa
kliuvusi į drėgną gausią pūvė
sių žemę, sporos ima dygti ir 
išaugina grybieną, ant kurios 
po lietaus, kai grybiena gauna 
daugiau maisto, iššoksta iš že<

• REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.

Skaityk ir platink 
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mės grybo vaisius. Šiame gry
bo vaisiuje, kaip jau minėjau, 
pribręsta sporos. Sporomis 
ūmėdės ir kiti grybai veisia
si. Bet grybai dar gali veistis 
ir iš grybienos. Jeigu perkel- 
tum grybienos siūlelių į že
mę, gausią pūvenom, tai gry
biena ima augti, bujoti ir išaugi
na kotelių su galvelėmis.

Baravykas, ūmėdė, pievagry
bis, voveruškos ir daugelis ki
tų galvinių arba kepurinių gry
bų minta pūvenomis. Tokię gry 
bai, vadinami saprofitais. Ta
čiau tarp kepurinių bei galvinių, 
pasitaiko vienas kitas, kuris 
čiulpia sau maistą iš gyvųjų 
augalų, pvz., kai kurie kelmu
čiai čiulpia maistą iš medžių 
ir yra žalingi medžiams. Tokie 
grybai, kurie minta gyvųjų auga 
lų sultimis, vadinami parazi
tais.

BECHLOROFILIAI

Nė vienoje grybo dalyje nė
ra chlorofilo. Dėl tos priežas
ties pievagrybiai negali patys 
pasigaminti tų medžiagų dalių, 
kurių jiems reikalinga, kad ga
lėtų augti ir gyventi. Tokių me
džiagų jie pasiima gijomis iŠ 
žemės, kurioje pūva gyvulinės 
ir augalinės medžiagos. Vadi
nasi, pievagrybis yra pūvenų 
gyventojas — saprofritas.

Tokiu būdu minta daugelis ir 
kitų grybų. Jų randa daugiausia 
ten, kur yra pūvančių medžia
gų dalių. Daug pūvančios me
džiagos prisirenka miško že
mėje samanose, nes ji esti ap
klota storu lapų ir samanų sluoks
niu. Grybai neturi chlorofilo ir 
jiems jo nereikia. Jie ir bešvie - 
sos gali apseiti. Jų randama net 
visai tamsiose vietose. Dėlto 
pievagrybiams auginti tinka po
žemiai, pvz., Prancūzijoje, duo
bės ir kitos panašios tamsios 
vietos.

Kai ore drėgna ir šilta, tai 
viskas pūna greičiau, ypač va
sarą ir rudenį po lietingų die
nų žemėj daug kas pūna. Tuo lai
ku grybams yra daugiausia mais - 
to. Tuomet geriausios sąlygos 
augti.

Ne vien baravykai bei pieva
grybiai valgyti tinka, bet daug 
ir kitokių kremblių. Taigi gry
bai reikia gerai pažinti. Čia ten 
ka pastebėti, kad ir valgomieji 
grybai būna nuodingi, kai jie 
IMA DŪLėti. Dėlto valgyti galima 
tik jauni grybai ir neilgai tru
kus po jų rinkimo. Prieš ver
dant reikia kelis kartus verdan 
čiu vandeniu apipilti ir gerai iš 
plauti, o po to tik grybus virti.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

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!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja’i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

IŠEIVIAI

KOVOJE
DĖL 

LIETUVOS 
LAISVĖS '

A. JURGĖNAS

iii
Jei norime užtikrinti, kad už tėvynės ribų gyvenantieji 

lietuviai nenustotų dalyvavę kovoje už Lietuvos laisvę prieš 
Sovietų Sąjungą, turime pasirūpinti tos kovos tęstinumu kar
toms besikeičiant. Svarbiausias mūsų uždavinys jaunimo at
žvilgiu buvo ir tebėra išlaikyti jo lietuviškumą ir į tą tikslą 
yra nukreipta labai daug pastangų. Bendrai paėmus, rezul
tatai iki šiol buvo patenkinami, ir didelė jaunimo dauguma 
kalba lietuviškai, lanko lietuviškas mokyklas, dalyvauja lie
tuviškose organizacijose. Atvažiuojant į Ameriką, mums buvo 
aišku, kad gali būti rimtas pavojus jaunimui ištautėti, ir dau
gumas tėvų ėmėsi priemonių tam pavojui užbėgti už akių. 
Anuomet mums ir į galvą negalėjo ateiti, kad Amerikoje lie
tuvių tremtinių vaikai ir anūkai galėtų patekti komunistų ar 
komunistams simpatizuojančių asmenų įtakon. Daug kam tas 
ir dabar atrodys neįtikėtina. Viešosios mokyklos yra daugu
moje liberalų, radikalų bei naujosios kairės rankose, ir yra 
draudžiama mokytojus atleisti, net kai žinoma, kad jie yra 
komunistų partijos nariai. Mūsų jaunimas daugumoje ėjo ir 
eina į katalikiškas pradžios ir aukštesnes mokyklas ir atrodė, 
kad šios yra pakankamai apsaugotos nuo viešose mokyklose 
vyrauiančios dvasios. Deja, padėtis pasikeitė per pastarąjį de
šimtį metų. Atsirado nemaža katalikais savo vadinančių libe
ralų ir radikalų net ir katalikiškųjų mokyklų mokytojų tarpe. 
Šiandien mažėja galimybės, kad katalikiškų mokyklų jaunimui 
būtų aiškinama apie komunizmą, kad jis būtų supažindintas 
su Pijaus XI enciklikos ”Divini Redemptoris” mintimis ir Pi
jaus XII pasisakymais tuo klausimu. Abiem mokyklų siste
mom objektyviai jaunimo neinformuojant apie komunizmą, 
reikia tam rasti kitų priemonių. Vartoju čia žodžius "objek
tyviai informuoti’’, o ne ”indoktrinuoti”, nes bešališkas supa
žindinimas su gyvenimu komunistų valdomuose kraštuose ne
gali nepadaryti jaunuolių sąmoningais antikomunistais.

Nors mūsų tarpe yra ryškių nuomonių skirtumų, neteko 
girdėti, kad kur būtų nueita į kraštutinumus. Pakanka mūsų 
jaunimą palyginti su tais žydų jaunuoliais, kurie aktyviai re
mia prieš Izraelį kovojančius arabų partizanus, nors žydai am
žiais garsėjo savo vienybe ir susipratimu, ir daug mūsų žiū
rėjo į juos, kaip į sektiną pavyzdį. Arba prisiminkime tas 
amerikiečių jaunimo grupes, kurioms Madame Binh iš Viet
kongo delegacijos Paryžiaus taikos derybose siuntė telegra
mas, reikalaudama mobilizuoti jėgas kovai prieš Jungtinių 
Valstybių paramą į Laosą įžygiavusiems pietų vietnamiečiams. 
Tokių faktų akivaizdoje galime pasidžiaugti, kad nieko pana
šaus, bent iki šioliai, neatsitiko mūsiškių tarpe. Vis dėlto, jei 
kada išgirstume, kad koks jaunas lietuvis ar lietuvė, tremti

nių vaikas ar anūkas, viešai ir aiškiai pasisakys už sovietų 
valdžią Lietuvoje ir už reikalą ją remti, turėtume pasipik
tinti ir nuliūsti, bet nustebti nereikėtų, nes tik labai sąmo
ningi jaunuoliai galės atsispirti aplinkos įtakoms. Iš dalies ir 
patys būtume kalti. Iki šiol, kiek žinau, nebuvo jokios akcijos 
sistemiškai aiškinti mūsų jaunimui apie komunizmo tikrąjį 
veidą, o apie dabartinę sovietų valdžią buvome linkę tiesiog 
kalbėti, kaip apie rusų okupaciją, tartum tąi būtų svetima 
okupacija, kaip bet kuri kita, nesigilindami į specifinį komu
nistinės okupacijos pobūdį.

Lietuvybė gali būti tik etninė arba etninė ir politinė. Et
niniai lietuviai yra tie, kure lietuviškai kalba, lietuviškas dai
nas dainuoja ar šokius šoka, gal ir dalyvauja kurioje lietuviš
koje organizacijoje, ir tuo jų lietuviškumas baigiasi. Toks lie
tuviškumas egzistavo prieš tautos atgimimą; atrodo, kad būtų 
sovietų valdžios noras, kad lietuviai tėvynėje grįžtų i etninio 
lietuviškumo stadiją. Reikia mums budėti, kad mūsiškių lie
tuviškumas toks nepasidarytų. Politiniu lietuviškumu čia va
dinu tokį, koks išsivystė po tautinio atgimimo, kai prie seno 
etninio lietuviškumo buvo pridėtas naujas elementas — troš
kimas, kad Lietuva būtų tarptautinio bendravimo dalyviu ir 
kad lietuvių tautai būtų duota laisvė nevaržomai tvarkytis, 
be marksizmo-leninizmo ar kitokios Prokrusto lovos. Aišku, 
svarbu mums sąmoningai auginti jaunimą ne vien etniniais, 
bet ir politiniais lietuviais, kelti jo entuziazmą kovai už Lie
tuvos laisvę ir išsivadavimą iš dabartinio dvigubo jungo. Kaip 
tai padaryti? Mes turime nemažai praktikos toje srityje iš tų 
laikų, kai visa tauta, o ypač jos jaunimas, buvo nukreipti į 
Vilniaus vadavimą. Buvo mokėta tinkamai visus paveikti. Kai 
šiandieną tenka kalbėti apie reikalą vaduoti ne vien tik Vilnių, 
bet ir visą Lietuvą, žymiai mažiau daroma. Aišku, už Lietu
vos ribų gyvenant, tokia veikla tampa žymiai sunkesnė, bet 
nėra neįmanoma. Jei nuo lietuviškų vaikų darželių, per lietu
viškas šeštadienines mokyklas, per visas jaunimo ir senimo 
organizacijas, visur būtų įskiepijama mintis, kad ’’be laisvos 
Lietuvos nenurimsime”, būtų galima išauginti jauną kartą, 
kuri taip trokštų išvaryti iš Lietuvos sovietiškąjį komunizmą, 
kaip jaunimas prieš 35 metus troško lietuviško Vilniaus. Jau
nimas būtų įsisąmoninęs sovietinės sistemos žalingumu ir 
turėtų įtikinančius ir tikslius argumentus, kurie tiktų disku
sijoms universitetuose su radikaliais kitataučiais. Nepakanka 
užauginti jaunimą, kuris lietuviškai kalba ir lietuviškus šo
kius šoka, reikia užauginti tokį, kuris žinotų, kas mūsų tautai 
kenksminga, o kas naudinga, kas mūsų priešai, o kas draugai.

{Bus daugiau)
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"Einu padėti šio krašto žmonėms ir ieškoti 

talkininkų Lietuvos laisvos atstatymui...”

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GRAŽIAI PAVYKUSI 
GEGUŽINĖ

ALT S-gos Clevelando 
skyriaus gegužinės, kaip 
tradicija, visad gausiai lan
komos, bet šių metų liepos 
18 d. gegužinė svečių gau
sumu ir nuotaika bus pra
lenkusi iki šiol rengtas.

Sekmadienio oras pasitai
kė labai gražus ir į p.p. 
Dautų sodybą susirinko 
200 svečių, tarp kurių ma
tėsi ir tokių, kurie retai bu
voja kokiame parengime. 
Buvo svečių ir iš tolimesnių 
vietovių, kuriuos čia būtų 
sunku visus išvardinti. Po 
obelimis prie išdėstytų sta
lų visi gražiai vaišinsoi 
tarpusavy d a 1 i n d amiesi 
įspūdžiais ir, saulei nusi
leidus, nenoromis skirstėsi 
į namus.

Tarp svečių matėsi ir 
daug jaunimo.

Šios gegužinės pasiseki
mas, be abejo, priklauso da
bartinei valdybai, sugebė
jusiai pritraukti tiek sve
čių.

Skyriaus valdybą sudaro: 
pirmininkas J. Mockus, vi- 
cepirm. K. Morkūnas, sekr. 
K. Karalis, ižd. V. Stuogis 
ir parengimų vadovas S. 
Lukas.

Prie gegužinės pasiseki
mo prisidėjo ir malonūs tal
kininkai, be kurių visa tai 
būtų buvę sunku suorgani
zuoti. Visiems jiems valdy
ba pareikš atskirą padėką.

• Steponas, Nasvytis, 88 
metų amž., senas tautinin
kų veikėjas, neseniai na
muose griūdamas susižeidė 
koją ir šiuo metu guli St. 
Vincent Charity ligoninėje 
Clevelande.

Linkime p. S. Nasvyčiui 
greitai pasveikti.

• Vladas Blinstrubas ir 
J. Kaklauskas rugpiūčio 2 
d. vyksta atostogų į Cape 
Cod ir apsilankys pas drau
gus Bostone.

• V. ir J. Stuogių žentas, 
Lt. Cdr. John W. Carpenter, 
su žmona Guoda ir 10 mė
nesių kūdikiu, perkeltas iš 
Atlanto pakraščių tyrinėji-

Daiva ir Vaidilutė šetikaitės aktyviai dalyvauja St. Catharines, 
Ont., lietuvių veikloje. Jei pernai tautybių šventėje Vaidilutė bu
vo išrinkta gražiausia lietuvaitė, tai šiais metais titulas teko jos 
stf^utei Daivai, kuri šiuo metu atostogauja pas savo tetą ir dėdę 
p p, Garmus Clevelande.

rtl

Š.m. birželio 30 d. 
Clevelando vakarinės 
miesto dalies priemies
čių Westlake, Bay Villa- 
ge, North Olmsted, 
Rocky River, Fairview 
Park laikraštis West Li
te įsidėjo Ritos Preme- 
neckienės fotografiją ir 
minėtų apylinkių gyven
tojams gražiai ją prista
tė, kaip kandidatę įWest 
lake miesto tarybą. Ri
ta yra Respublikonų par
tijos atstovė prieš var
žovą amerikietį advoka
tą Al. Tolaro, įvykstan
čiuose rugsėjo 21 d. pir
miniuose rinkimuose. 
Laikraštis pažymi, kad 
kandidatė yra atvykusi iš 
Lietuvos, kaip politinė 
pabėgėlė nuo komunisti
nio režimo, ji yra nuošir
di ir pareiginga, ryžtin
ga ir mėgstanti atsako- 
mingumą. Jos tikslas 
esąs suįdominti Ameri
kos gyventojus jų pačių 
gyvenimo interesų svar
ba politikoje, įtiktinti, 
kad visi žmonės domėtų
si ne vien dienos gerbū
viu, bet pastovia laisve 
ir krašto gerove ir, kad 
į valdžios vietas gyvento
jai kviestų ir rinktų pa
čius geriausius ir suma
niausius žmones, kurie 
nuoširdžiai dirbtų bend
ram visų labui, ji rįžta- 
si padėti žmonėms ir tuo 
pačiu pasitarnauti Lie-

mo pareigų laive ”Whit- 
ing”, vyksta į Pacifiko van
denis, apsigyvens Seattle, 
Wash. Pakeliui sustojo pa
viešėti pas žmonos tėvus. Jo 
tarnyba yra National Ocea- 
nic and Atmospheric Admi
nistracijoj, veikiančiai U. 
S. Prekybos Departamento 
žinioje. Pacifike jis darbuo
sis "Surveyor” laive.

• Michael Burke, muzi
kas, Petro ir Alvinos Luizų 
žentas, su žmona ir dviem 
dukrelėm apleido Clevelan
dą, kur tarnavo Clevelando 
Muzikos Institute. Jis gavo 
tarnybą Muzikos Departa
mente New Yorke Valstijos 
Universitete, Buffalo mies
te.

Rita Premeneckienė

tuvos ir lietuvių reika
lams.

1949 m. R. Premenec
kienė įsijungė į visuo
meninę ir politinę veik
lą. 1955 m. gavusi JAV pi
lietybę tuojau buvo pa
kviesta Respublikonų 
partijos komiteto atsto
ve savo rajone, kuriame 
išbuvo 12 metų. Persikė
lusi į Vakarinę Cleve
lando miesto pusę ir ap
sigyvenusi grynai ameri
kiečių aplinkoje Rita ne
nuleido rankų ir intensy
viai galvojo bei dirbo po
litinį ir visuomeninį 
darbą. Prieš prezidento 
R. Nixono rinkimus ji 
ypatingai aktyviai pasi
reiškė, organizavo lietu
ves moteris balsuoti už 
Nixoną, už parodytą ypa 
tingą aktyvumą gavo pa
dėkos raštą iš Centrinio 
Respublikonų Komiteto 
ir 1969 m. buvo pakvies
ta ir dalyvavo preziden 
to R. Nixono inaugura
cijos baliuje, Baltuosiuo
se Rūmuose, Washingto- 
ne, atstovaudama Ohio 
Respublikonių moterų or
ganizaciją, pasipuošusi 
gražiais tautiniais rū
bais. Atvykusi iš Wa- 
shingtono sumanė suor
ganizuoti Lietuvių Respu
blikonų Klubą, Cleve
lande ir savo projektą 
įvykdė. 1969 m. rugsėjo 
mėn. pasikvietusi į savo 
rezidenciją nedidelį bū
relį lietuvių patiekė sa
vo sumanymą susiorgani- 
zuoti ir aktyviai veikti 
šio krašto politiniame gy
venime pilnomis teisė
mis. Pirmame susirinki'- 
me dalyvavo 16 žmonių ir 
tapo įkurtas Lietuvių 
Respublikonų Klubas Cle
velande, kurio pirminin 
ke buvo išrinkta Rita Pre - 
meneckienė. Šiuo metu 
klubas turi virš 50 narių.

Rita aktyviai veikia 
šiose organizacijose: Le- 
ague of Women Voters, 
kasininkė Namų savinin
kų d-jos Westlake; ji ap
gynė draugijos reziden
cinio rajono reikalus 
prieš biznierių intere
sus ir tapo populiari sa
vo apylinkėje, atstovė 
Tautybių Tarybos Wa- 
shingtone, aktyvi narė 
Westlake Respublikonų 
klubo, priklauso Pasau
lio Diskusinei grupei, vi
cepirmininkė Ohio tarp
tautinės moterų sąjun
gos, Atstovė Lietuviukui' 
tūrinio darželio. Inicia
torė ir įkūrėja Ameri
kos Liet. Resp. Federaci
jos, kurią sudaro: —pir
mininkas Bronius Nai
nys iš Chicagos, sekre
torė Rita Premeneckie
nė iš Clevelando ir spe
cialus įgaliotinis prie 
Amerikos Centrinio Res
publikonų K-to dr. prof. 
Jonas Genys, gyv. Wa- 
shingtone. Federacija bu< 

vo įsteigta Ritai daly
vaujant tautybių komisi
jos posėdžiuose, Wa- 
shingtone.

Nuo 1966 m, Rita mo
kytojauja Vysk. M. Va- • 
lančiaus lituanistinė
je mokykloje, kur yra 
labai mylima savo mo
kinių ir gerbiama moky
tojų. Mokykla ją apdova
nojo padėkos laišku. Yra 
daug padėjusi Clevelan
do Skautų Tunto skau
tams ir kaip jų globėja 
užsitarnavo iš Skautų Są
jungos Padėkos už Nuo
pelnus ordeną. Būdama 
pulkininko Bironto duk
tė, priklausė L.D.K. Bi
rutės draugijai. Ji yra 
baigusi Kauno Aušros 
mergaičių gimnaziją. 
1941 m. studijavo Vytau
to Didžiojo Universitete, 
Medicinos Fakultete, me
dicinos mokslus. Užda
rius universitetą 1943 m. 
ji išvyko studijas tęsti į 
Vieną - Austriją, kur su
sitiko inž. Juozą Preme- 
necką ir susituokė. Grį
žo į Lietuvą ir 1944 m. 
su pabėgėlių banga vėl 
jai teko palikti Lietuvą. 
Rita yra labai jautri lie
tuvių ir Lietuvos reika
lams, tai pavyzdys ne tik 
vyresniajai kartai, bet 
ypatingai jaunesniajai, 

Daugiau kaip iš 1087 lagaminų 
pasirinkimas vyrams ir moterims 

garsių gamintojų pigiomis kainomis

Jei geri
13.99 - 22.99

Ir daug

ŽEMIAU 
normalios 

kainos

• Train Cases
• 21” Weekender 
Jei geri
13.99 -15.99

• 24” Jr. Pullman
• 26” Pullman 
Jei geri
19.99 - 22.99

• HARDSIDES • SOFTSIDES ’ MOLDEDS
Planuojate atostogas? Pradėkite taupyti pasirinkdami reikalingą lagaminą. Vy
kite su šiais vertingais lagaminais. Lengvi, minkštais šonais ziperiu užtrau
kiami, kietais šonais ar iš plastinės medžiagos paskutinės mados, alumino 
rėmais ir nikelio užraktais. Dabar už žemą kainą!

Budget Accessories, visose 7 krautuvėse.

kuri laisvai kalba krašto 
kalba ir turi daug galimy
bių teigiamam darbui.

Rita ir Juozas Preme- 
neckai augina tris sūnus, 
kurių vyriausias Vikto
ras šiais metais baigė 
odontologiją ir pradėjo 
dantų gydytojo praktiką. 
Edvardas šiais metais įs
tojo į Universitetą pasi
ryžęs studijuoti medici
ną ir Vytautas dar gim
nazijoje.

Ritos kandidatūrą į 
Westlake miesto Tary
bą labai sėkmingai re-

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

SAVININKAS PARDUO
DA vienos šeimos namą 
Naujosios parapijos rajone, 
4 miegamieji, pilnai įreng
ta vonia antrame aukšte, 
salionas, valgomasis, virtu
vė, vonia pirmame aukšte. 
Namas yra Landseer Rd. 
Skambinti dėl apžiūrėjimo 
481-0213. (54-55)

PARDUODAMAS NAMAS
Cleveland Heights rajo

ne, prie Oxford-Monticello 
mokyklos. Aluminum ap
muštos sienos. Nauja virtu
vė ir vonia. 3 miegamieji. 
Medžiu kūrenamas židinys. 
Aptvertas kiemas. Prašo 
žemiau $20,000. Tel. 382- 
9736. (55-64)
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mia miesto gyventojai. 
Linkėtina mūsų mielai ir 
energingai p. Ritai Pre- 
meneckienei laimėti rin 
kimus ir nenuilstamai 
kopti laiptais aukštyn.

Jadvyga Budrienė

Visais gyvybės, sveikatos 
bėi pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS_ _ _

RUGPIŪČIO 8 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo geguži
nė šv. Juozapo parke.

RUGPIŪČIO 15 D. sekmadienį 
Lietuvių Budžių plaukiojimo die
na.

RUGSĖJO 25 D. Tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando Atei
tininkų koncertas.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

• Jurgio Gliaudos ”Si- 
mas”, Emilijos čekienės 
”Kad ji būtų gyva” ir Ste
fanijos Rūkienės ” Vergi jos 
kryškeliuose ir Grįžimas į 
laisvę” bus pristatomos š. 
m. rugpiūčio 1 d. Melbour
ne, Australijoj.

A. Zubras apibudins kny
gą "Simas”, J. Grigaitienė 
— "Kad ji būtų gyva” ir 
poetė Malakūnienė abi Rū
kienės knygas.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTISo
BRAŽINSKAI DĖKOJA 

Už KNYGĄ
Lietuvos Generalinio Kon

sulo A. Simučio iniciatyva 
buvo pasiųsta Emilijos če- 
kienės knyga ”Kad ji būtų 
gyva” Bražinskams į Tur
kiją, kurią jie gavo ir at
siuntė padėkos laišką, kad 
iš tos knygos jie susipaži
no su išeivijos lietuvių gy
venimo bei veiklos veidu. 
Buvo nustebinti, kad išeivi
ja tokia gausi lietuvių skai
čium ir tokia gyva darbais 
Lietuvos naudai. Jie taip 
pat dėkoja dr. E. Armanie- 
nei už p&stangas ir visiems 
lietuviams už visokią para
mą jų bylos eigoje.

• Rūta Noreikaitė, Mari
jos ir Leono Noreikų duktė 
iš Woodhaven, N. Y., bir
želio 27 dieną baigė Mary 
Louis Academy, Jamaica, 
N. Y. Būdama gimnazijoje 
priklausė National Honor 
Society, taip pat išlaikė Na
tional Merit egzaminus. Ga
vo labai daug kvietimų iš 
įvairių universitetų, ir bu
vo priimta į University of 
Virginia, C h a r lottesville, 
Va., St. John’s University, 
Queens, N. Y. (su stipendi
ja) ir Cornell University, 
Ithaca, N. Y. Cornell Uni
versitetas paskyrė Rūtai 
garbės stipendiją, kaipo ge
riausiai išlaikiusiai N. Y. 
valstybės stipendijos egza
minus. Rūta žada studijuoti 
matematiką Cornell Uni
versitete. Ji yra skautė ir 
New Yorko tautinių šokių 
grupės narė.

• Kęstutis Miklas, pra
ėjusiais .metais išrinktas 
antru kartu 3-jų metų ka

dencijai į Long Islando 21 
distrikto valstybinių mo
kyklų švietimo tarybą 
(Board of Edūcation), šie
met liepos 6 jis buvo iš
rinktas tos tarybos vicepre
zidentu ir visuomeninių rei
kalų komisijos pirmininku.

• Antrasis Pabaltiečių 
Festivalis, kurį rengia 
BATUNas, įvyks šeštadie
nį, rugpiūčio 21 toje pačio
je vietoje, kaip ir pernai, 
latvių bendruomenės sody
boje ”Priedaine”, Freehold, 
New Jersey.

• VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas su šeima išvyko 
trims savaitėm atostogų.

Jų sūnus Domas Oaigė 
Armhurst, Mass. universi
tetą bakalauro laipsniu cum 
Įaudė literatūrą ir filosofi
ją. Jo nuotrauka tilpo Time 
Magazine š. m. birželio 21 
d.

• Jurgis ir Elena Sirusai, 
iš New Yorko, liepos 19 
dieną išskrido 3 savaitėm 
atostogų į Europą. Jie žada 
aplankyti Prancūziją, Ita
liją ir Ispaniją.

• Saulius ir Gražina Si
rusai susilaukė naujagimės 
dukrelės vardu Dalia-Elena. 
Sirusai dar augina du sū
nus ir dukrą. Saulius yra 
LNF iždininkas.

• BATUNo rengiamo ant
rojo pabaltiečių festivalio 
proga ir šiemet bus išleis
tas specialus gausiai ilius
truotas leidinys su progra
ma. Tas leidinys bus išda
lintas visiems, kurie atvyks 
į šią pabaltiečių šventę, ne
mokamai. To leidinio išlei
dimo padengti šiuo metu 
renkami skelbimai, sveiki
nimai ar linkėjimai iš pa
baltiečių organizacijų, įstan
gų ir pavienių ašmenų. Kas 
pageidautų tame leidiny pa
siskelbti ar pareikšti linkė
jimus šio festivalio proga, 
prašoma iki rugpiūčio 1 
pranešti apie tai United 
Baltic Appeal, 2789 Schurz 
Avė., Bronx, N. Y. 10465, 
telef. (212) 828-2237.

• Felicija Modestavičienė 
iš Clevelando, lankėsi Chi
cagoje pas savo vaikus ir 
ta proga nuvežė Naujai 
Vilčiai penkias metines pre7 
numeratas ir dar nuo savęs 
pridėjo auką 5 dolerius.

A. A.
EMILIJA VAIŠNIENĖ.

1971 m. rugpiūčio 2 d. sueina penkeri metai 
kai velionę E. Vaišnienę slegia amžinas kapas ir 
plauna užmaršų vilnis. Tą sukaktį minint už Jos 
sielą bus atnašaujamos šv. Mišios Waterbury, 
Conn. šv. Juozapo bažnyčioj š. m. rugpiūčio 1 d., 
11:30 vai., Chicagoj šv. šeimynos Viloj, Lemont, 
III. rugpiūčio 1 d., 7:15 vai. ir trijose bažnyčiose 
Lietuvoje. Prašau gimines, bičiulius ir pažįstamus 
prisiminti ir pasimelsti už Jos sielą.

Vyras

Philadelphijos lietuvių sporto klubo krepšininkės Ardytė ir Sur- 
dėnaitė rungtynių metu. Rimo A. Dilbos nuotrauka

EAST CHICAGO čiai kviečiami atsilankyti ir 
maloniai praleisti vakarą.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

Premija $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas^ jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu. >-

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš penkių asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

TRADICINĖ GEGUŽINĖ 
UNION PIER, MICH.

A. L. Tautinės S-gos East 
Chicagos skyriaus tradici
nė gegužinė rengiama š. m. 
liepos 24 d., šeštadienį,
Community salėje, ant Ba- 
rian Road, Union Pier, 
Mich., lietuvių žinomoje sa- 
įėję.

Namie gamintų valgių 
Užkandinė veiks nuo 2 vai. 
p. p. Bus karšti ir šalti val
giai. Skyriaus narės ruo
šiasi svečius nuoširdžiai pa
sitikti ir numalšinti alkį.

Ištroškusius pagirdyti ir 
atgaivinti yra pasiruoš^ 
skyriaus nariai — vyrai. 
Baras su minkštais ir kie
tais gėrimais veiks taip pat 
nuo 2 vai. p. p.

Vakare, 8 vai. grieš ži
nomas Ąžuolo Stelmoko or
kestras.

Visi vasarotojai ir sve-

LOS ANGELES

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVO I-SIS 

PUSMETIS
Lietuvių Kredito Koope

ratyvas (3356 Glendale 
Blvd., Tautiniuose Namuo
se) užbaigė šių metų pir
mąjį pusmetį $9677.00 pel
nu, likusiu, apmokėjus vi
sas išlaidas, kurių stam
biausią poziciją sudaro 
draudimas, (arti $2000.00). 
Iš gauto pelno $6967.00 iš
mokėti kaip dalininkų divi- 
dentas, ir likusi dalis per
vesta į rezervų fondą, kuris 
jau pasiekė $25,000.00. Ko
operatyvo balansas šio pus
mečio pabaigoje buvo $318,- 
608.00. Narių indėliai sie
kė $283,484.00, išduotos 
paskolos — $275,426.00,
trumpalaikes investicijos —

$29,000.00. Kooperat y va s 
duoda įvairių rūšių pasko
las: asmeniškas iki $5000 
penkeriems metams, nekil
nojamo turto (mortgage) 
iki 20 metų ir automobi
liams pirkti — geresnėm 
sąlygom, negu kitose ban
kinėse institucijose. Taupy
tojai gali gauti nemokamą 
gyvybės draudimą iki 
$2000.00, skolininkai — pa
skolintos sumos dydžiui iki 
$10,000.00. (m)

cialinio darbo srityje. Ji bu
vo viena iš Lietuvos nepri
klausomybės kūrėjų, prieš
mokyklinio auklėjimo pio
nierė, nepaprastai taurios 
ir jautrios ir kilnios sielos, 
atsidavusi v a r gstančiam, 
kenčiančiam žmogui ir savo 
tėvynei. Jos asmenybė tai 
pavyzdys kiekvienai lietu
vei, kaip reikia organizuo
ti, kaip dirbti organizacinį 
darbą.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

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

VILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su šiltu ir šaltu 
tekančiu vandeniu kainuoja tarpe $45.00 ir $55.00 
savaitei dviem asmenim.

Atdari nuo Memorial dienos iki pirmo spalio.
EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI

Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė., Ocean City, 
New Jersey 08226

Telefonai: 399-9871, Privatus 399-1221
Area Code 609

• Marija Nemeikšaitė, 
žymi pedagogė 1970 m. sau
sio 28 d. okupuotoje Lietu
voje atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Jos asmenybę ir 
veiklą plačiai aprašė Sofija 
Jasaitienė, pasinaudodama 
įvairiais Nemeikšaitės bu
vusių draugų bei bendra
darbių prisiminimais "Mo
ters” žurnalo š. m. 3-me nu
meryje. Tai pravartu pa
skaityti kiekvienai lietuvei 
moteriai.

Ji vienintelė moteris ne
priklausomoje lietuvoje pa
likusi tokį gilų pėdsaką so

• Emilija čekienė, KAD 
JI BOTŲ GYVA. Išleido 
Vilties leidykla. Aplankas 
ir vinjetės puslapiuose — 
Pauliaus Jurkaus. Leidinys 
iliustruotas ir nuotrauko
mis. 420 psl. Kaina — 5 
dol. Gaunama Dirvoje ir 
pas platintojus.

• NAUJOJI VILTIS Nr. 
2 jau išėjo iš spaudos. Kai
na $2.00. Norintieji įsigyti 
kreipiasi į Naujosios Vilties 
administraciją: 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629. Telef. (212) 
778-7707.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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