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CLEVELANDE 
SUDEGĖ 
LIETUVIU SALE
DIDELIS GAISRAS
DIRVOS KAIMYNYSTĖJE
Pirmadienį, rugpiūčio 

2 d., apie 7 v.v.,ruošiant 
spausdinimui šį Dirvos 
numerį, užsidegė greti
mai esantis Lietuvių Sa
lės pastatas ir jame esan
tis Lietuvių Piliečių 
Klubas.

Gaisras prasidėjo nuo 
kito kaimynystėje esan
čio pastato sandėliuko, 
kuriame matyt buvo su
krautos greit degančios 
medžiagos, nes ugnis 
per keletą minučių išsi
plėtė ir persimetė į Lie
tuvių Salės pastatą.

Į gaisrą labai greit at
vyko Lietuvių Klubo iš
šaukti iš gretimų stočių 
viso apie 60 ugniage
sių ir jiems pavyko gais
rą lokalizuoti, neduodant 
ugniai persimesti į gre
timai esantį Dirvos na
mą. Laimė, kad oras pa
sitaikė nevėjuotas ir 
Dirvos namas buvo ap
saugotas nuo pavojaus, 
bet tuo metu pradėtą 
laikraščio spausdinimą 
reikėjo sustabdyti ir bū
ti pasiruošusiems, jei 
reikės gelbėti invento
rių. Dėl šios priežas
ties ir šis Dirvos nume
ris išeina diena vėliau, 
o sekantis numeris pa
sirodys tik rugpiūčio 11 
d.

Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo ir Lithuani’ 
an Village bendrovės pir
mininkas Juozas Stempu
žis, kuris su kitais di
rektoriais ir valdybos 
nariais tuoj atvyko į gais
rą, rūpinosi, kad ir po 
gaisro būtų palikta prie 
pastato policijos apsau
ga, Jis sako, kad gaisras 
pridarė didelius nuosto
lius. Namas esąs 60,000 
dolerių vertės ir jį nebū
sią galima atremontuo
ti.

Šį pastatą lietuvių or
ganizacijos įsigijo 1902 
metais ir čia per eilę 
metų vyko gausūs lie
tuvių susirinkimai, ypa
tingai tuo metu, kai Lie
tuva tapo nepriklauso
ma. Čia buvo telkiama 
Lietuvai pagalba, rengia
mi koncertai, vaidinimai 
suvažiavimai.

— Nors gaisras sunai
kino daug lietuvių turto,
— sako J. Stempužis,
— bet atsiminimuose pa
silieka turtinga Clevelan
do lietuvių salės istori
ja ir vyresnės lietuvių 
emigracijos darbai.

Kaip žinia, Clevelando 
lietuviai ruošėsi naujų 
lietuvių namų statybai ge - 
resnėje vietoje. Plačiau 
apie tai rašo K. S. Kar
pius 7 psl., tad dabar, ne
tekus lietuviškos, pasto
gės, Clevelando lietu
viai kviečiami intensy
viau stoti į naujųjų na
mų statybos talką.

— Atėjo metas sku
biai veikti, — sako J. 
Stempužis, — ir nedel
siant pasistatyti naują 
salę ir klubą. Direkcija

taip pat primena, kad šį 
sekmadienį, rugpiūčio 8 
d. šv. Juozapo sodyboje, 
White Rd., Willoughby 
hills vistiek įvyks meti 
nė klubo gegužinė ir vi
si lietuviai kviečiami 
ypatingai gausiai geguži
nėje dalyvauti. Ten bus 
painformuota apie gais
ro nuostolius ir tolimes
nius planus. Gegužinės 
pradžia 12 vai.

Tuo metu, kai gais
ras prasidėjo, Dirvos pa
state, V. Kizlaičiui išvy
kus atostogų, prie foto
grafijos negatyvų paruo
šimo dirbo talkininkauti 
sutikęs Jonas Palukai
tis» Štai jo suglausti įs
pūdžiai apie prasidėju
sį gaisrą:

"Dirvos puslapių ne
gatyvai jau buvo suvesti 
į formas, ir pradėjau 
plokščių įdeginimo pro
cesą. Buvo kelios minu
tės prieš septintą, už pus - 
valandžio turėjo atva
žiuoti vyrai laikraščio 
atspausti — laiko užtek
tinai, bet skubėjau dėl ki
tų priežasčių, nesidai
rydamas į šalis. Betriū 
siant pro langą lyg ir 
šmėkštelėjo šešėlis. At 
sisukau: per kiemą sku
bėjo pora vyrų.

— Ko jie čia slankio
ja? — dingtelėjo mintis, 
bet likau prie aparato. 
Už minutės ar kitos kie
mu vėl prabėgo pora vy
rų. Priėjau prie lango: 
kaimyno verandoje jau 
stovėjo būrelis žmonių, 
žvelgiančių kažkur virš 
Dirvos namų stogo. Ir 
gatvėje jau telkėsi mi
nia.

Baigiau prideginti ant
rą formą, išryškinau, 
pro langą pamatęs jau po
licijos ir gaisrininkų ma
šinas, nusprendžiau 
žvilgterėti, kas dedas 
lauke. Pravėręs fronto 
duris, pajutau stiprų de
gėsių kvapą. Paėjęs po
rą žingsnių, pamačiau 
pro Lietuvių Salės palė
pes besiskverbiančius 
juodus dūmus.

— Dink iš čia, — šūk
telėjo netoliese stovįs po
licininkas.

— Žiūrėk, valdininke, 
— atkirtau, — aš dirbu 
šiame name ir noriu ži
noti, ar negresia pavo
jus ir jam.

— Tai nuspręs gais
rininkų viršininkas, — 
jau kiek švelnesniu tonu 
atsakė jis. — Bet jie lau
kia didelio gaisro.

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuviai dalyvavę pavergtųjų tautų minėjime Chicagoje liepos 18 žygiuoja su plakatais. M, Na&i° nuotraukos

ARABAI IR MES
PARALELĖ TARP ARABU IR LIETUVOS POLITIKOS

Paskutinieji įvykiai 
arabų pasaulyje vykusiai 
įkvėpė olandų karikatū
ristą Behrendt. Arabai 
šoka ratelį vienas kitam 
į nugarą įrėmę peilius 
ar šautuvus. Ir tas šo
kis vadinasi 'pirmyn 
prieš Izraelį’. Atsimi
nus paskutinius įvykius 
Jordane, Sudane ir Mo- 
roke, kitaip visą būklę 
sunku ir įsivaizduoti. 
Anot Newsweek, Valsty
bės Sekretoriaus padėjė
jas Joseph Sisco, besi
rengiąs naujai kelionei į 
Izraelį, kad jį palenkus 
prie Suezo kanalo atida
rymo, turėjo rimtai su
abejoti savo kelionės 
prasmingumu. Paskuti
nieji įvykiai pakartotinai 
parodė plyšius arabų 
fronte, o kartu ir sutvir
tino Izraelio pažiūrą, 
kad jam reikalingos ne 
sutartys, bet lengvai ap
ginamos sienos.

'Arabų šokiai’ patie
kė galvosūkį ne tik Vals
tybės Departamentui, 
bet ir sovietams. Mat, 
tie remia ne tik visus 
arabų valstybių diktato
riškus režimus, bet ir 
pogrindžio komunistus. 
Sakoma, kad komuniz
mas neturi didelių šan
sų arabų pasaulyje dėl 
jų prisirišimo prie Ma
hometo religijos. Iš 
kitos pusės kylantis švie
timas ir augantis masių 
skurdas tose arabų vals
tybėse, kurios neturi naf
tos šaltinių, daro jas

Behrendt—Het Parool, Amsterdain

Pirmyn prieš Izraelį!...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

jautrias komunistų pro
pagandai. Rezultate, ara
bų valdovai persekioja 
savo komunistus, tačiau 
kartu prašo sovietųpara- 
mos ir ją... gauna.

Tai gali atrodyti labai 
komplikuota vakarie
čiams, bet daugiau su
prantama mums. Ir mes 
sodinom komunistus įka- 

' Įėjimus, tačiau užsienio 
politikoje ieškojome at
ramos Sovietų Sąjungo
je. Argumentai už tai 
ypač buvo keliami vyks
tant deryboms dėl Klai
pėdos perdavimo ir ban
dant išlyginti Lietuvos - 
Lenkijos santykius Hy- 
manso projektu. 1924 m. 
vasario 16 d., kalbėda
mas Nepriklausomybės 
Šventės proga Šiauliuo
se prof. Krėvė-Micke
vičius, tuo laiku buvęs 
Šaulių Sąjungos pirminin 
ku, taip samprotavo:

"Lietuva todėl tokioje 
sunkioje padėtyje (nėra 
Vilniaus, dėl Klaipėdos 
ginčai) atsidūrė, kad tu
ri daug "draugų"— Fran- 
ciją, Italiją, Latviją, Tau
tų Sąjungą, kuriųsąžinin 
gurnu, teisingumu pa
tikėta daugiau negu savo 
jėgomis. Tai viena. Ant
ra: Iš pat pirmųjų vals
tybės susikūrimo dienų 
bloga mūsų diplomatų po
litika, visą viltį dedanti 
konferencijoms, Tautų 
Sąjungai ir nesirūpini

mas vidaus pajėgų didi
nimu. Tautų Sąjunga 
mums tik kenkia, reikia 
ja atsikratyti".

"Reikalinga kitokia, ki
ton pusėn nykreipta mū
sų užsienio politika. 
Mums reikia dėtis su 
Rusija ir Vokietija (ma
no pabraukta), kurios su
interesuotos Lietuvos 
nepriklausomybės palai
kymu. Vokietija supran
ta, kad Klaipėda jai nie
kai, o mums viskas. Ru
sija turi turėti artimiau
sią kelią į Europą, o jis 
eina per Lietuvą — tai 
čia Vilniaus atvadavimo 
kelias. Baisu gal krikš
čionims katalikams dė
tis su liuteriais vokie
čiais ir bedieviais bolše 
vikais, už tat geriau su 
katalikais lenkais, bet vi
sa tauta prieš tą".

Vėlesnė praktika pa
rodė, kad sustiprėjusi 
Vokietija atsiėmė Klai
pėdą, kuri turėjo jai bū
ti 'niekai’, o Rusija už 
sitikrino sau kelią į Eu
ropą iki Kybartų. Tačiau 
1924 metais ir net ilgą 
laiką vėliau daug kam 
atrodė, kad mes gali
me gauti daugiau iš Vo
kietijos ir Rusijos negu 
joms duoti.

Viskas tai, žinoma, 
priklauso istorijai, ta
čiau kartu leidžia leng 
viau suprasti įvykius 
arabų pasaulyje. Komu
nistai kariami, tačiau su 
sidėjusių aplinkybių dė-

NAUJA OKUPUO
TOS LIETUVOS 
VYRIAUSYBE

Tariamas okup. Lie
tuvos parlamentas — 
Aukščiausioji Taryba š. 
m. liepos mėn. 15 d. po
sėdyje "išsirinko" prezi
diumą (iš viso 15 asme
nų) ir "sudarė" Ministrų 
Tarybą.

Šiais metais "sudary
toji", tiksliau —parti
jos padalinio Lietuvoje 
paskirtoji "Ministrų Ta. 
ryba" mažai kuo skiriasi 
nuo prieš ketverius me
tus, t.y. 1967 m., "suda
rytosios".

Tarybos pirmininku 
toliau lieka, pakeitęs Mo 
tiejų Šumauską — Juo
zas Maniušis. Pirmasis 
Tarybos pirmininko pa
vaduotojas — Ks. Kai
rys, kiti pavaduotojai —
L. Diržinskaitė-Piliu- 
šenko (ji ir toliau eina 
nesamas "Lietuvos už
sienio reikalų ministro" 
pareigas...) A. Drobnys 
(paliktas vadovauti Tary
bos Valst. plano komisi
jai), Pavelas Kulvietis 
ir penktasis pavaduoto
jas — Vyt. Vazalinskas.

Seka dar 25 "minist
rai". Štai paskirtieji: 
Aukštojo ir specialiojo 
vidur, mokslo H. Zabu
lis, baldų ir medžio ap
dirbimo pramonės — P. 
Kurys, finansų — R. Si
korskis, kaimo statybos 
— A. Bagdonas, kultū
ros — L, Šepetys, leng 
vosios pramonės — A. 
Adomaitis, maisto pra
monės — S. Dulskas, 
melioracijos ir vandens 
ūkio — J. Velička, mė
sos ir pieno pramonės 
— M. Buklys, miškų ūkio 
ir miško pramonės — A. 
Matulionis, paruošų —
L. Kareckas, prekybos 
— A. Mikutis, ryšių — 
K. Onaitis, statybinių me
džiagų pramonės — S. 
Jasiūnas, statybos — R. 
Sakalauskas, sveikatos 
apsaugos — V.A. Kleiza, 
švietimo — M. Gedvilas, 
teisingumo — A. Randa
kevičius, vidaus reikalų 
— J. Mikalauskas, že
mės ūkio — M. Grigaliū
nas, automobilių trans
porto ir plentų — V. Mar
tinaitis, buitinio gyven
tojų aptarnavimo — K. 
Plechavičius, komunali
nio ūkio — J. Šėrys, 
socialinio aprūpinimo — 
Tatjana Jančaitytė irvie-

(Nukelta į 2 psl.)

ka, tų kraštų valdovai 
užsienio politikos sri
tyje žiūri į Maskvą kaip 
į naują Meką. Sudanas, 
išpiovęs visus komunis^ 
tus ir toliau priklauso 
nuo sovietų karinės' ir 
ūkinės pagalbos, kuria 
laikosi ir Egiptas ir iš 
dalies Sirija bei Ira
kas. Sovietams tokia si
tuacija nėra visai malo
ni, bet Sovietų ambasa
dų priėmimuose, apie nu
žudytus ar kalinamus 
komunistus tiek pat ma
žai kalbama, kaip ir So
vietų pasiuntinybės ba
liuose Kaune.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

DAINA SKAMBA IR ČIA

Vienas iš stipriausių ir, pirmiausiai į paskirus stiprius vienetus 
susibarusių Australijoje, yra mūsų dainos mėgėjai, Žengiant į mū
sų gyvenimo antrąjį dvidešimtmetį čia, daina dar net nebando išeiti 
ar susilpnėti mūsų kasdieniniame gyvenime. Pradėję kurtis jau pa
čiuose pirmuose pereinamuose Australijos lageriuose, lietuviai dai
nininkai nepavargo ir šiandien mes čia didesnius ar mažesnius cho
rus turime, kone visuose ne tik didžiuose miestuose, kur yra susi
spietę daugiau lietuvių, bet ir mažesniuose, kur tautiečių tegyvena 
vos keli šimtai ir jie yra plačiai išsisklaidę.

Pagrindiniai Australijos lietuvių chorai, nuolatinai dalyvaują 
mūsų rengiamose dainų šventėse yra: Adelaidės "Lituania” — vie
nas didžiausių mūsų dainos vienetų, turintis apie 60 dainininkų. 
Ilgus metus šiam chorui vadovavęs, žinomas mūsų dirigentas V. 
Šimkus, persikėlęs gyventi į naują vietą, prieš porą metų choro va
dovavimą perdavė'G. Vasiliauskienei, vienai iš mūsų iškiliausių so
lisčių. Choras stiprus, gerai susidainavęs ir yra mūsų reprezenta
cinis vienetas Adelaidėje, per daugelį metų žavėjęs ne tik savuo
sius, bet ir svetimuosius gražiąja mūsų daina.

Sostinės Caberros "Aušros” choras, diriguojamas P. Dariaus, 
yra vienas iš mūsų jaunesniųjų vienetų. Turintis apie 30 dainininkų 
kas sostinės mažoje lietuvių kolonijoje yra labai reikšminga, šis cho-j 
ras pasižymi savo gyvumu ir yra mėgiamas, ypatingai jaunesnio
sios kartos klausytojų.

Geelongo, taip pat mažosios mūsų kolonijos choras, vadovau
jamas J. Juškos, turi apie 25 dainininkus, dažnai pasirodo ne tik sa
vo, bet ir kituose parengimuose.

Melbourne yra du chorai, tai "Dainos Sambūris", vadovauja
mas dirigento A. čelnos ir parapijos choras, vadovaujamas P. Mor, 
kūno. "Dainos Sambūris", kuriame ilgus metus administracinį dar
bą dirbo žinomas mūsų veikėjas, buvęs iškilusis Lietuvos sportinin
kas Leonas Baltrūnas, yra tur būt pats geriausias lietuvių choras 
Australijoje, nes čia, bent anksčiau, didelę dalį sudarė buvę Vokie
tijoje Čiurlionio Ansamblio dainininkai. Choro pajėgumas ir dina
miška dirigento A. čelnos dainų interpretacija, šį mūsųdainos vie
netą daugeliu atvejų išskiria iš kitų Australijos chorų.

.Mažosios Newcastle lietuvių kolonijos choras, vadovaujamas 
St. Žuko ir turintis apie 25 dainorius, yra graži lietuvių reprezenta- ( 
cija šiame mieste, kur jie daug kartų dainavo viešuose australų ir 
užsieniečių pasirodymuose ir dideliu savo gerbėju turi patį New- i 
castle miesto burmistrą.

Sydnėjaus mieste taip pat yra du dainos vienetai. Jau eilę metų I 
veikiantis "Dainos" choras, kuriam ilgus metus iki mirties vadova
vo K. KaValiauskas ir dabar — Bronius Kiveris. Choras yra gau- , 
sus, turintis apie 60 dainininkų, be savo nuolatinių pasirodymų lie
tuvių tarpe, jie dažnai reprezentuodavo savą dainą ir gausiuose sve
timtaučių parengimuose Sydnėjuje, lygiai taip šis choras jau daugelį 
metų gieda sekmadieniais bažnyčioje.

Antrasis Sydnėjaus -- "Meno Ansamblis" yra palyginti dar jau. 
nas, tačiau vadovaujamas ekspresyviosios davo dirigentės M. Um- 
bražiūnienės, nors savo eilėse ir teturėdamas apie 40 dainorių, jis 
yra savo gyva ir energinga dvasia prašokęs daugelį kitų senesnių 
ir gausingesnių chorų.

Paskutiniu laiku Sydnėjuje, kas yra labai sveikintina,- abu dai
nos vienetai kartu reprezentuoja lietuvius didesniuose australų ar 
svetimtaučių pasirodymuose, kas yra tikrai įspūdinga ir didinga.

Be šių pagrindinių chorų dar turime savo dainos vienetą Bris- 
banėje, vadovaujamą P. Stankūno ir eilę mažesnių dainos sambū
rių, oktetų, paskirų grupių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu iškelia 
mūsų gražia jąją lietuvišką dainą ir tuo pačiu, džiugindami ne tik 
mus pačius, supažindina su mūsų dainos grožiu ir kitus nelietuvius.

Ir tikrai, kol dar mūsų gražioji daina skambės Australijos lietu
vių tarpe, tol ir lietuviškoji dvasia, lietuviškos tradicijos ir mūsų 
meilė gimtajam savo kraštui ilgai, ilgai nebus išdeginta karštosios 
Australijos saulės.

♦♦♦

• Adelaidės lietuviai turi savo šv. Kazimiero koplyčią, kuri ran. 
dasi Adelaidės Lietuvių Šventovėje. Paskutiniu laiku yra sumany
mas šios koplyčios languose įamžinti Lietuvos bažnytinę provinci
ją. Pirmieji tai padarė panevežiečiai, vyskupo K. Paltaroko atmini
mui, viename lange įamžinę, pagal dailininkės J. Pocienės kompo
ziciją, Panevėžio katedros bokštą, vyskupijos insignijas, Panevė
žio miesto herbą — medinį plūgą ir priekyje stovintį iš Panevėžio 
katedros didžiojo altorizus Kristų Karalių. Šio projekto iniciato
rius buvo p. Račiūnas. Vitražą pašventino kun. A. Spurgis MIC.

• Norint sukoordinuoti tiesesnį mūsų darbą Australijoje, Mel
bourne įvyko pabaltiečių bendruomenių pirmininkų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo: lietuvių -- V. Neverauskas, latvių — V. Eglite, 
estų— P. Perendi, lietuviu Krašto Valdybos patarėjas J. Lapšys, 
Melbourno Apyl. pirm. G. Žemkalnis ir V. Baltutis. Be kitų, pabal- 
tieČius liečiančių, klausimų buvo nuspręsta: palaikyti draugiškus ir 
artimus santykius su kitomis pavergtomis tautomis, dėti pastangas 
įsijungti į Australijos Meno Tarybą (Council of Arts) ir bandyti iš 
ten gauti finansinę paramą visų tautybių meno dienoms. Visų trijų 
tautybių vardu bendrai veikti visuose politiniuose pasireikimuose, 
liečiančiuose Pabaltijo kraštus. įvykę pasitarimai praėjo labai drau 
giškoje ir darbingoje nuotaikoje pasikeičiant naujomis idėjomis, ku
rios ateityje bus stengiamasi įgyvendinti.

• Melbourno Apylinkės V-ba, kartu su Lietuvių Klubo Taryba, 
atidarė skaityklą Lietuvių Namuose, kuri bus atidaryta šeštadieniais 
ir sekmadieniais. Lietuvių Namuose savaitgaliais galima gauti karš
tus pietus, kuriuos parūpina Socialinė Moterų draugija, kai tautiečiai 
naujoje skaitykloje, beskaitydami lietuvišką literatūrą ir spaudą, ga
lės gauti ir kavą su pyragaičiais, kas ypatingai šaltais žiemos mėne
siais bus labai pravartu. Jokio mokesčio skaitykloje nebus imama.

• Brisbaniečiai lietuviai, nors per daug mūsų lietuviškame 
bendrame gyvenime ir nesirodydami, pačiame savo mieste dar nė
ra užmigę. Turėdami savo aktyvų ir gyvą kapelioną dr. P. Bačins- 
ką, jie kartu sukitais tikinčiaisiais su savo vėliava ir tautiniais dra
bužiais dalyvavo kaip paskira grupė Brisbanės miesto gana svarbio
je ne tik katalikams, bet visam miestui Dievo Kūno procesijoje. Taip 
pat lietuvių atstovai V. Kuliešius, A. Kocius ir kun. dr. P. Bačins- 
kas dalyvavo surengtose prieš buvusį Vietnamo moratoriumą dis
kusijose, kur be padarytų pranešimų iš Wing Commander Oliver ir 
P. Vietnamo ambasados sekretoriaus, buvo plačiai diskutuojama es- 
ma padėtis Vietname ir moratoriumų pasekmės.

Brisbanės lietuviškasis jaunimas ir yra plačiai susidomėjęs bū- 
simuoju II-jų P. Jaunimo Kongresu ir jaudabarši negausi mūsų ko
lonija daro savo pirmuosius žingsnius pasiuntimui ir brisbaniečių 
lietuvių jaunuolių į šį jaunimo festivalį.

įvykusiame metiniame Apylinkės susirinkime, buvo išrinkta se
kanti Brisbanės Apylinkės V-ba: P. Zabukas, V. Zabukaitė, V. Lo
rencas, J. Bernotas ir V. Mališauskienė.

•Australijoje, sositinės Canberros ApylinkėsV-ba išleido nau
ją knygą "Putino laiškai Australijon". Tai yra mūsų žinomojo rašy
tojo ir poeto Vinco Mykolaičio-Putino laiškai, rašyti savo seseriai 
Marijai Magdelenai Slavėnienei ir jos vyrui Juozui Slavėnui į Austra
liją paskutiniųjų 10-ties metų laikotarpyje. Nors tai yra daugiau šei
myniniai laiškai, tačiau juose pareikštos mintys yra labai reikšmin
gos ir įdomios, čia atsiskleidžia Putino šiltoji charakterio pusė. Laiš
kus redagavo poetas Jurgis Janavičius.

Nauja 

vyriausybė...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tinės pramonės — E. 
Ozarskis.

Šalia ministrų, Tary
bos nariais yra ir eilės 
Komitetų pirmininkai: 
šalia Valst. plano komi
sijos — A. Drobnys dar 
— Liaudies kontrolės ko
miteto — A. Barauskas, 
valst. darbo resursų nau
dojimo — B. Gaigalas, 
Valst. kainų — M. Gruo
dis, Valst. kinematogra
fijos komiteto — Vyt. 
Baniulis, Valst. profesi 
nio techninio mokymo — 
A. Dziska, Valst. spau
dos komiteto — F. Bie
liauskas, Valst. statybos 
reikalų komiteto — A. 
Aksomitas, Valst. tele
vizijos ir radi jo komite
to — J. Januitis, Valst. 
saugumo komiteto — J. 
Petkevičius, be to, dar 
trys ’ viršininkai: vad. 
Respublikinio susivieni 
jimo "Lietuvos žemės 
ūkio technika" pirm. A, 
Zorskas, Centrinės sta
tistikos valdybos prie 
Lietuvos "Tarybos" vir
šininkas B. Dubasovas 
ir Vyriausios materiali
nio techninio tiekimo 
valdybos viršininkas, 
taip pat rusas — J. Ki- 
riuščenka (nuo š.m. va
sario mėn. pakeitęs lie
tuvį V. Mickevičių).

Palygimus su 1967 m. 
okupanto "sudarytąja" 
Taryba, stebime maža 
pakeitimų. Dabar — 26 
"ministerijos", 1967 m. 
nebuvo dviejų: paruošų 
ir teisingumo (abi — res 
publikinės - sąjunginės). 
Iš 26 "ministerijų" vos 
penkios respublikinės au 
tomobilių transporto ir 
plentų, buitinio gyvento
jų aptarnavimo, komuna
linio ūkio, socialinio ap 
rūpinimo ir vietinės pra 
monės.

(ELTA)

ventiliatoriai, nebedir
ba transporteriai. Žmo
nės gaišta", teisinasi

SIENAPIUTES ŽENKLE
1LC/H gaiSLtt , UC±»LXL<a.3L 

akyje, ir prievartinis 'Dainavos' kolūkio plr- 
darbas, raginamas "gar
bės" lentomis bei "pir
mūno" titulais.

Šienapiūtė nelaukia, i 
I žolės perauga ir medė
ja. Todėl šienapiūtės j 
aliarmai užpildo so
vietinę spaudą. "Vals
tiečių Laikraštis" liepos 
3 d. laidoje, net pirmojo 
puslapio stambiais ant- 
galviais garsina šiena
piūtės "frontą".

"Šienauti neskuba
ma", verkšlena laikraš
tis. Paežerio agronomas 
Maslenikovas tvirtina, 
kad šienapiūtei atėjus, 
vietos kolūkiai pritrūko 
"technikos". Nebuvo au
tomatinių šakių, pneuma
tinių transporterių, ven
tiliatorių. Milžiniškų plo
tų • užveistos pievos pri
taikytos techniškam "ap 
dirbimui". Technikos ne 
tekus, žolės nusmerktos 
medėti, nes tokių plotų 
neįmanoma nušienauti 
tuo paprastu dalgeliu, ku 
ris taip plačiai apdainuo - 
tas lietuviškose dainose. 
Dalgis buvo lietuviškos 
šienapiūtės šeiminin
kas, nes laisvo lietuviš
ko ūkio dydis buvo su
derintas su šienavimo 
pajėgumu. Milžiniški 
pievų plotai reikalingi 
labai pranašios techni
kos. Tokiai sugedus,der
lius žūna.

Bet ar milžiniškieji 
plotai rodo ir žolės kul
tūrų prašmatnumą? "La
bai nemalonu buvo ste
bėti kontoros aplinką, ga 
mybinius centrus", rašo 
tame pat laikraščio nu
meryje Kaltinėnų bandy
mų stoties direktorius 
O. Visockis, "visur bujo
ja piktžolės. Per usnis 
nematyti prie kontoros 
stovinčio reklaminio 
stulpo".

"Blogai su šienapiūtė 
Obelyno tarybiniame ūky- 
je. Čia iš 458 ha nuplau
ta tik 230", kitur skam
ba desperatiška žinutė.

"Antai Paežerio kolū
kyje iš 311 ha iki birže
lio 28 d. buvo nušienau
ta tik 170. 50 ha sudėti 
į žaiginius ir kupetas. 
Kitas plotas nepjautas. 
Šlaituose esančios dau
giametės žolės daug kur 
nuo sausros pradėjo 
džiūti ir medėti", skam
ba kitas nusiskundimas.

Daug kur einama reg
reso keliu. "Dainavos" 
kolūkyje (Raseinių ra
jone) "Dobilų derlius šie
met daug mažesnis už 
antramečių dobilų der
lių. Bėda tik ta, kad šie- 
napiūtę mums labai truk 
dė ir trukdo elektros tink 
lų darbuotojai. Kur ma
tyta, kad po pusdienį ir 
daugiau kartais nebūna 
elektros srovės. Sustoja

Laisvojo pasaulio 
ūkiui atrodo nuostabiai 
keistas ūkininkavimas 
už geležinės uždangos. 
Paimkime, pavyzdžiui, 
sezoninius žemės ūkio 
darbus. Birželiui bai
giantis prasideda šiena- 
piūtė. O kas laisvame 
pasaulyje, kur ir kaip 
dramatiškai ir netgi tra
giškai prabyla apie tai 
per radiją, per televizi
ją, per periodinę spau
dą? Didžiuliai plotai nu
šienaujami, ūkio maši
nos dirba be priekaišto, 
silosai užraugiami, šie
no presai seka vienas ki
tą, šieno milteliai pilasi 
į sankrovas. Ir niekas ne
pastebi, kaip šis skubus 
sezoninis darbas baigia
mas ir užleidžia vietą 
kitam.

Smulkusis, privatus ir 
labai našus Nepriklauso
mos Lietuvos žemės 
ūkis pažinojo šienapiū- 
tę kaipo skubų sezono 
darbą. Bet ūkininko iš
monė ir sumanumas, 
darbo pažinimas ir įgū
dis, kartais kaimyno tal
ka kaimynui, sukrauda
vo į stirtas' puikų, kve
piantį šieną, kurio atsar
gų užtekdavo visiems at
einantiems metams. Šie- 
nui gauti buvo kultivuo
jamos atitinkamos kul
tūros. Nepriklausomos 
Lietuvos šieno ūkis ėjo 
modernios pažangos ke
liu.

Kitaip yra priversti
nai suvaryto į kolūkius 
"darbuotojų” ūkyje. Fak- 
tinai, didžiuliai žolių kul
tūrų plotai yra "nieki e- 
no žemė". Baudžiavinis 
darbas turi tiktai dvi 
priemones priversti ko
lūkio darbininką dirbti. 
Tai akordinis atlygini
mas už darbą, kas se
nai panaikinta laisvame

mininkas.
Šienapiūtės ‘fronte’ to 

dėl neišvengiami drastiš- 
' ki prievartavimai talki
ninkauti

[ "Darbo 
siems", 
tiečių 
džiaugdamasis, kad stu
dentus, moksleivius, 
miesto tarnautojus tie
siog mobilizuoja talkinti 
šienapiūtei.

Komiškos atrodo šio 
"fronto" naujienos: 
"Ankyščių vyno" gamyk 
los darbuotojai nušiena
vo "Kibirkšties" kolūkio 
pievas; vyrai iš veltinių 
fabriko nušienavo "Čer
niachovskio" kolūkio lan
kas.

Panevėžio gazifika- 
cijos valdybos darbuoto 
jai įnyko šienauti "Arto
jo" kolūkyje ir "Ąžuolo" 
kolūkyje (Panevėžio ra
jonas) dirba "rajkoopsą- 
jungos" darbuotojai.

Kėdainių rajone su
organizuotas "rajoninis 
talkininkų štabas". Šis 
štabas surenka žinias, 
kurio kolūkio šienapiū
tės reikalai pasiekia kri
tišką stovį ir parūpina 
"darbo rankas" iš ... 
miesto įstaigų.

Štai ir Kėdainių pra
monės darbininkai įsi
pareigojo išdirbti ūkiuo
se 10 dienų. Nereikia už
miršti, kad tie darbinin
kai turės nudirbti ir fab- 
rike savo "išdirbio" nor
mas.

kolūkiams, 
užtenka vi- 

skelbia "Vals- 
Laikraštis”

Sudegė 
Lietuvių Salė

(Atkelta iš 1 psl.)
Padėtis buvo aiški: jei 

grius salės siena, už
degs medinį į Dirvos na
mus atsišliejusį namuką 
ir tada jau baigta. Rei
kia šaukti redaktorių ir 
Vilties draugijos pirmi
ninką.

Telefonas jau nevei
kė. Aiškiai nutraukta li
nija.

Per didžiulę minią,— 
pro gaisrininkų, polici
jos, elektros ir telefo
no bendrovių mašinas, 
nuskubėjau į savo spaus
tuvę. Čia telefonas vei
kia.

Liepsna nuo stogo jau 
šauja keliasdešimt pė
dų į aukštį, atplyšę as
falto dangos gabalai deg
dami skrenda ant Dir
vos namo. Gerai, kad be 
veik nėra vėjo — nebe- 
išgelbėtum. Gaisras vis 
plinta, slenka stogu, tarp 
minios laksto televizijos 
fotografai, viduriu gat
vės Zenonas Dučmanas 
su kažkuo kitu tempia 
registerį. Gaisrininkai 
kapliais daužo salės lan
gus.

Liepsnos kiek atslūgs
ta. Pavojus Dirvai ma
žėja, bet salės pastatas 
sunaikintas: vidus išde
gęs, nors sienos gal ir 
negrius. Dirvos kiemas 
pilnas apdegusių stogo 
gabalų.

Pamatau minioje šlub
čiojantį Dučmaną.

— Koją 
vilkdamas 
Svarbiausius dokumen
tus išgelbėjom, daugiau 
— nebuvo laiko.

Gaisras prasidėjo gre
timame kieme — gara
že, kur užsidariusioji 
kėglių salė laikė savo 
turtą. Tarp garažo ir sa 
lės stovįs stulpas nu
plieskė kaip degtukas. 
Tada — jei Lėlys nebū- 
tū į klubą įšokęs ir šūk
telėjęs "degam" — gal 
nebūtų spėję...

Jau stoviniuojam ir ap 
tarinė j am įvykį visas bū
rys: ir Vytautas Gedgau 
das ir Henrikas Maci
jauskas ir salės direk
torių būrys. Keli pasili- 
pam ant tvoros ir ste
bim vietą, iš kur pra
sidėjo — tebedega dar 
ir ten. Salės tik griau
čiai — sunakinta, ir vi
sų nuostolių draudimai 
nepadengs. Juozas Stem- 
pužis sako:

— Taip kažkieno ran 
ka išdegino iš Clevelan 
do lietuvių istorijos sep 
tynias dešimtis metų.

Nėra abejonės, kad ga 
ražas — gaisro pradi
ninkas buvo padegtas: 
kaimynai prieš pusvalam 
dį matė prie jo slankio
jančius du vaikėzus.

Gaisras buvo staigus, 
stiprus (tripple four 
aliarm), tęsėsi iki vidu
nakčio, sukliudė Dirvos 
išleidimą. Dabar, rytą, 
policijos organai ieško 
priežasties ir aplink sto 
viniuoja tą valandą nuo 
darbo laisvų lietuvių bū
reliai, Lyg paukščiai 
prie išdraskyto lizdo..."

išsisukau, 
registerį.

Atrodo, kad šie san- 
traukiniai daviniai, paim
ti tik iš vieno "Valstie
čių Laikraščio" liepos 3 
dienos numerio, gerai 
atestuoja baudžiavinio 
darbo sistemą. Ta siste
ma paremta teorija, ku
ri eina atskira nuo gy
venamųjų sąlygų realy
bės. Ta sistema sutriuš
kino privataus žemės 
darbuotojo tipą, sukūrė 
ne pagal technikos sąly
gas aptvarkomus pievų 
plotus. Dėl to šieno ūkis 
merdi, skursta, pasida
rė nenašus.

Šienapiūtė pasidarė 
problema, kuriai spręsti 
reikalinga tūkstančius 
mobilizuoti, atitraukti 
juos nuo jų įprasto dar
bo jr mesti į pievas ir 
lankas. Reikia dar žino
ti, kad "talkininkai" nė
ra įpratę dirbti žemės 
ūkio darbus, nei jie pažįs
ta bet kokią žemės ūkio 
mašinizaciją.

Esant tokiai nesveikai 
ūkininkavimo sistemai, 
nestebina ir žinia iš Skuo
do rajono: "dirbama ir 
poilsio dienomis. Žem
dirbiams talkininkauja 
miesto darbininkai ir 
tarnautojai (st)
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OKUPUOTOS LIETUVOS 
RAŠYTOJU TARPE

•Šių metų pavasarį įvy
ko "LTSR rašytojų" susi
rinkimas, skirtas ap
svarstyti jaunųjų rašyto
jų kūrybos problemoms. 
Rašytojų sąjunga turi at
skirą komisiją, kurios 
uždavinys sekti jaunųjų 
rašytojų darbus. Tos ko
misijos pirmininkas yra 
poetas A. Maldonis, ku
rio partiškumu ir "pilie
tiškumu” neabejoja kom
partija.

Šiame susirinkime da
lyvavo didžiulė dauguma 
pripažintieji sovietinia
me parnase rašytojai. Iš 
spaudoje tilpusių prane
šimų matyti, kad jaunųjų 
nedaug buvo susirinkime 
ir dar mažiau progų ga
vo jie pasisakyti. Tačiau 
iš senųjų buvo suorgani
zuota ištisa sunkioji ar
tilerija, kur pirmose gre 
tose buvo-"Nemuno” žur
nalo redaktorius A. Dri 
linga, "Pergalės” žurna
lo redaktorius A. Balta
kis, Justas Paleckis ir 
Rašytojų Sąjungos val
dybos pirmininkas A. 
Bieliauskas* Iš jaunųjų 
buvo A. Masionis, S. Ge 
da, M. Karčiauskas. Ta
čiau "senių" ir jaunųjų 
pareiškimai, kurie paste
bėti spaudoje, tilpo 10 
prieš 1 proporcija.

Kodėl toks susirinki
mas yra įdomus ir ver
tas stebėti jo procese 
pagautas pastabas?

Sis susirinkimas sa
vo bendra tonacija, 
"kryptingumu", reikalvi- 
mais, kai kur pretenzijo 
mis, kai kur labai švel
niu sukilimu prieš dik
tatą, teikia supratimą 
apie naujų literatūrinių 
kadrų atėjimą. Įdomu ste
bėti, kaip "literatūrinė 
tradicija", "pilietišku
mas”, netgi partiškumas 
stengiasi sutramdyti jau
nųjų PaJėgą pastangas 
jaustis laisviau, kaip tik 
neužsiangažuoti "tarybi
niam pilietiškumui", bet 
savo kūrybinį pasaulįlai- 
kyti esmine savo darbo 
dalimi.

Intelektualiniame tary
biniame žargone "litera
tūrinė tradicija", "pilie
tiškumas", "būties pro
ceso suvokimas",, "tvir
tas giluminis išprusi
mas" ir kt. reiškia klus
numą kompartijos direk
tyvoms .

Susirinkimas ir vyko 
tam tikro patikrinimo 
ženkle: kiek jaunosios li
teratūrinės pajėgos klus
nios ideologinėms di
rektyvoms?

Šitos ideologinės "nuo
dėmės" tokios jau ryš
kios priaugančios kar
tos darbuose, kad... se
nieji, gerai įsitvirtinu
sieji tarybinės literatū
ros bunkeriuose atiden
gė kryžminę ugnį į ply
name lauke pasirodžiu
sius jaunuosius. Neklus

nieji buvo vadinami "li
teratūrinėmis prielipo- 
mis". Buvo "iškeltas" ir 
pasmerktas jaunųjų 
"brendimo nenuoseklu
mas". Esą, jaunieji ieš
ko paradoksų, pasiduoda 
apgailėtiniems mados šū 
kiams, užsiima stilizavi 
mu ir mėgėjišku perkū
rimu, reiškiasi "snobiz
mo formomis".

Senųjų ataka prieš jau 
nuosius įgavo neskonin
gą formą. Iš savo stip
raus bunkerio Alg. Balta
kis tiesiai puolė S. Ge
dą, kviesdamas atsisa
kyti "kraštutinio meta
forų užšifravimo ir irra 
cionalumo tendencijų". 
Aprašydama tą disputą 
"Tiesa" (Nr. 95) aiškiai 
gina Baltakį ir rašo, kad 
į Baltakio žodžius S. Ge 
da atsakė "poza ir nuo gy
venimo atitrūkusiu pa
sisakymu".

Tai rodo, kad jaunie
siems vis labiau užspau
džiamos burnos. Jie ne
beturi tribūnos. Visa tai 
automatiškai stumia jau
nuosius į "stalčininkų" 
leidyklas. Lietuviškas 
"Samizdat" suka savo 
gūžtas literatūriniame 
ok. Lietuvos pogrindyje.

Pasak tą pat "Tiesą": 
"kai kurių jaunuolių po
za savo talentą demons
truoti mestais universi 
tetais, reikia traktuoti 
kaip dezertyravimą iš 
humanitarinės kultūros 
poligono". Išvertus tą sa
kinių griozdą į lietuvių 
kalbą, matyti, kad jaunie
siems lietuviams lite
ratams nepakenčiamos 
partinės literatūrinės 
mokyklos. "Tiesa" atvi
rai išsitaria, kad "vie
nas kitas jaunasis rašy
tojas vardan efektyvaus, 
netgi mada paremto ori
ginalumo kategoriškai 
nutraukia ryšius su mū
sų literatūrinėmis tra
dicijomis, nesuvokda
mas, kad puola į kitą 
kraštutinumą — epigo- 
nizmą, kuris tam tikrą 
laiką skaitytojų akyse 
sublizga efemeriška au
reole".

Tuo tarpu — rašyto
jų sąjungos uždavinys pa 
stebėti "tikrus talentus" 
jiems padėti ir koreguo
ti juos jų kryžkelėje.

Šito lemtingojo kore
gavimo ženkle glūdi jau
nojo literatūrinio prie- 
augliaus tragedija. Tai 
yra jaunojo talento tram
dymas partinių dogmų 
vardu.

Kaip atrodytų "buržu
azinės" Lietuvos sąlygo
se, jeigu Cvirka ir Venc
lova būtų smerkiami už 
"nepilietiškumą", jų per
auklėjimas būtų privers
tinai pavestas "Židi
niu"? Tokia padėtis at
rodytų absurdu. Tačiau 
tokia padėtis kaip tik 
klesti ok. Lietuvoje.

bendruomehinku beieškant... Dr. A. Butkus

NEPADARYKIME JAUNIMO KONGRESO TIK 
SKUBIAI PRABĖGANČIU PASIŽMONEJIMU

Al. Gimantas Tėviš
kės Žiburiuose liepos 8 
d. rašo jaunimo kongre
so tema ir sielojasi,kad 
jo paruošiamieji darbai, 
jeigu ir vyksta, tai jie 
yra paslaptingumo uždan
ga apdengti: "II-sis pa
saulio lietuvių jaunimo 
kongresas, galima saky
ti, jau čia pat -- teliko 
vieneri metai, kurie 
artėja vis didesne spar
ta. Stebėtis tenka, kad 
dar tiek mažai ir negar
siai kalbama apie įvykį 
kurio tikrai negalima 
laikyti eiliniu. Paruošia
mieji darbai labai di
delio mąsto. Biudžetas 
dar didesnis, o diskusijų 
įvairių pasisakymų ta 
tema labai nedaug".

Gal tų diskusijų ir yra. 
Deja, su Al. Gimantuten
ka visiškai sutikti, kad 
tų darbų per mažai. Blo
giausia, kad tos diskusi
jos ir kongreso paruošia
mieji darbai (kokie ten 
bebūtų) yra per uždari ir 
svarbiausias trūkumas 
yra tas, kad juosna tėra 
įtraukta tik labai mažas 
skaičius jaunimo.

JAUNIMO KONGRESO 
K-TAS JUDA — JAU
NIMO SEKCIJOS DAR
BO VAISIŲ NESIMATO

Jaunimo kongreso ren 
gimo k-tas savo planus 
nors ir lėtu tempu, bet 
vykdo. Girdėti, planuoja 
bei komplektuoja komi
sijas įvairiems techniš
kiems kongreso dar
bams įvykdyti. Tas ge
rai. Tačiau šalia to dar 
turėtų vykti plati PLB 
Jaunimo Sekcijos veik
la. Toji jaunimo sekcija 
turėtų aktyviau kongre-

Tad ir tvirtinama, kad 
jaunųjų darbus "globė
jišku žvilgsniu aprėps" 
Rašytojų sąjunga! Ergo 
vėl reductio ab absur- 
dum, paveskime ir mes 
ideologiniai brandinti Jo
ną Meką mūsų rašytojų 
sąjungos valdybai, ku
riai dabar vadovauja po
etas Andriekus!

Kūrybinės jaunųjų ne
sėkmės, tvirtina šio su
sirinkimo vertintojai so 
vietinėje spaudoje, kyla 
iš jaunųjų dvasinio "už
darumo, ribotumo ir as
meninio egoizmo". Lais 
vojo pasaulio literatūro
je tai vis rašytojo savai
mingumo premisos. Ra
šytojui pavojingiausias 
kelias eiti pramintu taku, 
tapti kliše, būti visuoti- 
niųjų temų vari j antu. Vi
sa tai tarybinio "pilie
tiškumo" aplinkoje yra 
rašytojiškos dorybės!

Koreguoti jaunuosius 
rašytojus jų "ideologi
niuose akligatviuose", 
tramdyti jų "savaimingu
mą ir asmeninį egoiz
mą", sekant laisvojo pa 
šaulio literatūrines tra
dicijas reiškia: tramdy
ti ir alinti literatūrą.

Tikroji literatūra, 
kaip rodo istorija, nie
kad nebuvo ir niekad ne
bus režimo tarnaite. Tai 
parodė rusų rašytojai - 
maištininkai, tai rodo ir 
"stalčininkų" kadrai ok. 
Lietuvos literatūrinia
me pogrindyje. (kg) 

so rengimo darban 
įtraukti ir daugelyje di
desnių lietuvių kolonijų 
jaunimą per savo sekci
jos skyrius, ar Studentų 
Sąjungą. To konkretaus 
darbo sąryšyje su kon
greso surengimu yra la
bai daug. Jis būtina ge
rai atlikti. Svarbiausia, 
tą paruošiamąjį darbą 
reikia išdalinti kaip ga
lima didesniam būriui 
įvairiose lietuvių kolo
nijose gyvenančio jauni
mo. Per konkretų darbą 
lengviausia jaunimą 
įtraukti lietuviškonveik
lom Gi kongreso pagrin
dinis tikslas — išjudinti 
ir pritraukti jaunimą 
bendran lietuviškan dar
ban. Sunku suprasti, dar 
mažiau pateisinti tokią 
Jaunimo Sekcijos neveiki 
lą kongreso išvakarėse. 
(Prie šios neveikios prie 
žasčių sugrįšime kitą 
kartą).

Labai teisingai Al. G. 
rašo, kad "Jei bus renka
mos aukos, jei planuoja
ma kuri kita akcija lė
šoms telkti (loterijos, pa
rengimai, vienokių ar 
kitokių suvenyrų, ženk
liukų, lipdžių, leidinių 
patinimai n u) 
platinimai...) ar nebūtų 
pats laikas apie tai iš
girsti ir darbą pradėti da
bar, tuoj pat?"

Ir vėl tenka Al. Giman- 
tui šimtaprocentiniai pri
tarti ir pabrėžti, kad šis 
darbas turėtų būti vyk
domas per PLB jaunimo 
sekcijas, kviečiant Lietu
vių Studentų S-gą ir kitas 
jaunimo organizacijas 
talkon.

IŠ PRAEITIES KLAIDŲ 
REIKĖTŲ PASIMOKYTI

Toliau Al. G. siūlo an
ketos forma atsiklausti 
visus I-mojo kongreso 
dalyvius apie jų lūkes
čius, pageidavimus ir 
sugestijas. Tai padėtų iš
vengti buvusių klaidų. 
Svarbiausia, iš praeities 
klaidų pasimokius rei
kėtų bandyti duoti tokią 
formą ir tokį turinįdi- 
džiajam jaunųjų sąskry
džiui, kad jis neliktų tik 
skubiai prabėgu
siu pasižmonėjimu 
nors ir mielam susitel
kime!

Straipsnio pabaigoje 
Al G. sumini iš I-jo 
kongreso dalyvių girdė
tus nusivylimus ir ragi
na tų klaidų Il-me kon
grese nepadaryti. Svar
biausia, surasti efektin
gą būdą suvažiavusiam 
jaunimui vien lietuviškai 
tarpusavyje kalbėtis. 
Tam tikslui atsiekti jis 
siūlo gerą praktišką pa
tarimą: Tarpusavy su
maišyti angliškai, vo
kiškai', ispaniškai ir ki
tomis kalbomis kalbantį 
jaunimą, kad pastarasis 
būtų "priverstas" kalbė
ti lietuviškai!

VENEZUELOS LIETU
VIŲ JAUNIMAS LAU
KIA PRAKTIŠKUMO’ IR 
KOORDINACIJOS VEIK
LOJE

J. Kongreso reikalu 
gegužės 21 d. Dirvoje til- 
po jos spec. korespon
dentės Jūratės S. pasi
kalbėjimas su Venezu
elos lietuvių jaunimu. 

liems vadams per men
kai atrodančio — kas
dieninio, tačiau siste- 
matingo darbo tarporga- 
nizacinės veiklos koor
dinavime..

Jūratė S. tame Dir
vos straipsnyje vaiz
džiai perteikė keletą 
praktiškų pageidavimų. 
Reikia tikėti, kad J.K. 
rengimo k-tas į tuos pa
geidavimus atkreips rei
kiamo dėmesio. Svar
biausias mūsųprašymas 
ir pageidavimas būtų, ra
šo Jūratė S.:"Negaišin- 
ti trumpo suvažiavimo 
laiko srovinio pobūdžio 
diskusijoms ar paskai
toms. Tuo pageidavimu 
mes jokiu būdu nenori
me paneigti srovinio su
siskirstymo reikalingu
mą: didesnėse bendruo
menėse jis yra — mūsų 
nuomone — sveikas reiš' 
kinys, nes priverčia jau
nimą lenktyniauti. Nežiū
rint to, srovinis- susi
skirstymas yra nepritai- 
kintinas mažos e bendruo
menės e ir tuo pačiu jis 
nėra visiems suvažia
vusiems bendra tema. 
PLB jaunimo kongreso 
metu jo nagrinėjimas 
būtų ne vietoje, nepagei
daujamas ir neįdomus. 
Kongreso dėmesys turė
tų būti sutelktas įžymiai 
realesnius ir aktuales
nius įvairių kraštų ap
linkos skirtumus".

Dvylika metų išgyve
nusiam mažoje lietuvių 
kolonijoje N. Zelandi
joje, šie Venezuelos lie
tuviu jaunimo sampro
tavimai man yra labai su
prantami ir logiški. Man 
atrodo, kad ir gyvenimo 
būdas bei programa kon
greso stovyklose turėtų 
būti ne tik "tarpvalstybi
nė" bet ir tarporganiza- 
cinė.

KONGRESO TIKSLAS - 
JAUNIMO TARPORGA- 
NIZACINIO BENDRAVI
MO IŠUGDYMAS JO 
RUOŠOS METU

Jaunimo organizaci
jos nei praėjusio kon
greso nutarimų įgyvendi
nimais, nei būsimo kon
greso rengimu iki šiol 
per mažai tesirūpina. Sa 
vas organizacijas beug- 
dydami ir vien jų reika
lais besirūpindami jauni
mo vadovai turėtų nepa
miršti, kad ir pastarųjų 
likimas ir tų organizaci 
jų išlikimas, bei jų sėk
minga ir patraukli veikla 
visų pirma pareina nuo 
to, kiek stipri, kūrybin
ga ir pajėgi išliks mūsų 
išeivija. Bendrajai išei
vijos lietuvių veiklos nuo
taikai ir jos kūrybingu
mui pakelti ir yra ruošia
mi jaunimo kongresai. 
Jų pasisekimas visųpir- 
ma pareina nuo sutelkti
nio visų jame dalyvavi
mo. Tačiau kongrese da
lyvavimas neapsirūbe- 
žiuoja vien tik į jį atvyki
mu. Tai būtų nedovanoti
nai per brangus liuksu
sas. Kongreso pasiseki
mas — jo duoklė lietuvy
bės išlaikyme — visų pir
ma pareina nuo to, kiek 
jo planavimo - paruošia 
moji stadija sugebą su
traukti išeivijos lietuvių 
jaunimo bendrontarpor- 
ganizacinėn veiklon.

Praėjusių metų rug
sėjo 16 aš rašiau Dirvo
je, kad kongreso pasise
kimui yra būtinas stip
rus prieškongresinis 
tarporganizacinis jauni
mo bendravimas, kuris 
tėra įmanomas tik per 

(Nukelta į 4 psl.)

Šis straipsnis yra ypa
tingai vertingas ir dėl 
to, kad jame perteikiama 
ne Dirvos koresponden
tės asmeniška, bet Vene 
zuelos lietuvių jaunimo 
nuomonė.

"Venezueliečiai" pa
geidavo Kongrese ne tiek 
filosofinio ar psicholo- 
ginio lietuviškumo nagri
nėjimo, kiek ieškoti at
sakymų į praktišką 
mūsų lietuviškumo 
įgyvendinimą. Pir
moj vietoj jie prašė kon
greso rengėjus skirti 
laiko ne paskaitoms, o 
diskusinio pobūdžio nag
rinėjimams lietuviško 
jaunimo veiklos ir jos tin 
kamesnių metodų ieško
jimo. Venezuelos lietu
vių jaunimas pageidavo, 
kad susidarytų aktyvus 
centras, kurio pareiga 
būtų periodiniai infor
muoti jaunimą įvairiuo
se pasaulio kraštuose. 
Tas centras, reikalui 
esant, galėtų pravesti 
sinchronizuotą politinę 
akciją visose vietovėse, 
kur tik esama lietuviško 
jaunimo.

"Vienas rimčiausių 
priekaištų, kurį norėtu
me padaryti praėjusiam 
Jaunimo Kongresui, ra
šo Jūratė S., yra tas, 
kad suvažiavimui pasi
baigus, ryšiai nutrūko 
iki sekančio kongreso. 
Padėtis pasikeistų, jei 
būtų centras, kuriame 
dirbtų kiekvienam kraš
tui skirtas ryšininkas, 
su kuriuo vyktų nuolati
nis susirašinėjimas, įku- 
rį galėtume kreiptis dėl 
informacijos, kurio ga
lėtume prašyti medžia
gos ir tt." skundžiasi Ve
nezuelos lietuvių jauni
mas Dirvos spec. kores
pondentės Jūratės S. 
vaizdžiai surašytame re
portaže.

Jų skundas tikrai pa
matuotas , tik informaci
ja ne visai tiksli. Tokio 
tarpusavio susižinoji
mo — koordinacijos cent
ro pageidavo ir I-jo J.K. 
dalyviai ir už tat nutarė 
įsteigti prie PLB valdy
bos Jaunimo Sekciją. 
Šios sekcijos tiesioginė 
pareiga yra rūpintis Ve- 
nezueliečių lietuviu jau
nimo skunde iškeltais 
reikalais. Deja, kaip jau 
anksčiau Dirvoje rašiau, 
šios sekcijos veikla po 
jos įsteigimo pakanka
mai neišsivystė. Svar
biausias trūkumas ’— 
nesuorganizavo savo sky
rių platesnio tinklo. Toji 
veikla, kaip minėjau, dar 
ir antrojo kongreso iš
vakarėse nėra tinkamai 
išvystyta. Tad nenoro
mis peršasi mintis, kad 
pastaroji dar pirmojo 
kongreso metu nuskin
tais laurais tebegyvena. 
Deja, sugaištas laikas nė 
ra gailestingas nei jau 
nimui nei jų tarporgani- 
zacinei veiklai koordi
nuoti apsiėmusiems va
dams . Gaila, bet vadovau • 
jamoje jaunimo veikloje 
neužtenka tarpkontinenti 
nių kelionių (septyniose 
valstybėse per penkias 
dienas...), kad ir kaip dai
liai biuletenio pusla
piuose fotografijom pri
margintų. Salia to dar 
reikia bent truputėlio, 
kad ir paprasto, kad ir 
nuobodaus, kad ir dide
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veiklius Lietuvių Studen- Tarporganizacinian kon- 
tų Sąjungos skyrius ir 
per periferines LB jau
nimo sekcijas.

Prieš metus A. Rinkū- 
nas, PLB Švietimo Ta
rybos Pirmininkas, Tė
viškės Žiburių 31 nr. 
taip pat skundėsi, kad už
truko beveik metai nuo 
PLB valdybos formalaus 
nutarimo rengti 2-rąjį 
jaunimo kongresą iki šio 
kongreso rengimas iš 
mirties taško pajudėjo.

PASTOVAUS TARPOR- 
GANIZACINIO TINKLO 
STOKA

Praėjo dar vienerime, 
tai. Ta padėtis ir šian
dien vos iš mirties taško 
pajudėjusi. Dar ir šian
dien toks mažas kongre
su susidomėjimas (čia 
kalbu apie išoriniai ma
tomą susidomėjimą, pa
sireiškiantį jaunimo kon
krečiu jo darbų atliki
mu įvairiose lietuvių ko
lonijose) yra ne dėl to, 
kad jaunimas iš tiesų per 
mažai domisi busimojo 
kongr es o reikalais. 
Anaiptol ne. Greičiau
sia, to išoriniai matomo 
mūsų jaunimo susidomė
jimo kongresine veikla 
nėra dėl to, kad didžio
ji dalis jaunimo, kaip ir 
prieš metus, taip lygiai 
ir šiandien dar neturi 
sąlygų antrojo kongre
so paruošiamaisiais dar 
bais produktingai užsi
imti.

Su apgailestavimu ten
ka pastebėti, kad jauni
mo organizacijų vado
vai dar ir šiandien "šnai
romis" tebežiūri į LB 
jaunimo sekcijos tinklo 
išplėtimą ir šios akcijos 
tinkamai neparemia. Ne 
pakankamai remiama ir 
Lietuvių Studentų Sąjun
gos skyrių veikla. Svar
biausias trūkumas — nė
ra dar paruoštas (bent 
nėra dar paskelbtas ir 
išpopuliarintas) jaunimo 
sekcijos skyrių veiklos 
planas, kuriame būtų de
talizuotas konkretus dar
bas bendrajai tarporga- 
nizacinei veiklai stiprin
ti bei 
greso 
darbus

Ar
prieš dvyliką" suprasti, 
kad tarporganizacinis 
jaunimo bendravimas ir 
bendrosios išeivijos lie
tuvių jaunimo veiklos su
stiprinimas bei jos su- 
patrauklinimas savaime 
nepasidaro. Tad argi ne
atėjo laikas jaunimo or
ganizacijų vadovams ati
duoti daugiau duoklės 
bendriesiems lietuvių 
jaunimo reikalams? Ar
gi ne pats geriausias bū
das tai atlikti drauge 
dirbant paruošiamuo
sius kongreso darbus? 
Tame darbe, žinoma, 
vadų ar jų atstovų posė-

konkrečius kon- 
paruošiamuosius 
atlikti.
nėra "penkios

greso ruošos darban tu
ri būti įtraukta visa lie
tuvių jaunimo masė vi
sose periferijose. Ne
lengvas ir nedėkintas tai 
darbas. Tačiau jis yra 
būtinas ir jis yra įmano
mas. Šio darbo neįvyk
džius ir kongreso pasi
sekimas pilnąja to žo
džio prasme, nėra įma
nomas.
TARPORGANIZACINĖ 
VEIKLA — SVARIAU
SIAS "EKSPONATAS 
KONGRESINEJE PARO
DOJE"

Juk kongresas, nelygi
nant paroda, kaip tik ir 
yra tų lietuviško jauni
mo apjungimo pastangų 
demonstracija. Kaip sa
va paroda negali apsiei
ti be savų eksponatų, 
taip ir jaunimo kongre
sas negali apsieiti be 
tarporganizacinės jau
nimo veiklos. Kaip ren
giant parodą eksponatai 
yra pagaminami dar 
prieš parodos surengi
mą, taip lygiai ir toji 
tarporganizacinė veikla 
turi būti suorganizuota 
dar prieš kongreso pra
džią. Kaip ruošiamoji pa
roda yra akstinas paga
minti - sukurti jai eks
ponatus, taip lygiai kon
gresas yra akstinas lie
tuviškajai jaunimo veik
lai ugdyti. Kaip parodo
je, taip ir kongrese, no
rint užtikrinto ir pilnu
tinio pasisekimo reikia 
nenuilstamų, pastovių ir 
intensyvių pastangų jų 
suruošime.

AR BESUSPESIME?

Kiekviena sugaišinta 
savaitė ir kiekvienas pra
bėgęs mėnuo be konkre
čių žymių jaunimo veik
los apjungime kelia ne
rimą ir abejones dėl 
kongreso pasisekimo. į 
kongresą bus sudėta 
daug darbo ir padarytos 
didelės finansinės išlai
dos. Tad Al. Gimanto Tė
viškės Žiburiuose pa
klausimas: "Ar besu- 
spėsime?" ne tik pama
tuotas bet ir tikslingo 
bei skubaus atsakymo 
reikalauja iš bendruome 
nės jaunimo vadų, tarpo r 
ganizacinę jaunimo veik 
lą koordinuoti apsiėmu
sių.

Aš 
prie 
prieš
Dirvoje: 
kyla nerimas ar bus pa 
teisintas didelis darbas 
ir milžiniškos pinigų su
mos išleistos svetimuo
se daržuose, svetimų 
rankų užaugintiems pa- 
midorams savoje paro
doje pasigrožėti?"

Ir pamidorai per sa
vaitę neužauga. Tarp
organizacinė jaunimo

dar vis pasilieku 
savo nuomonės, 
metus pareikštos 

"Tad iš tiesų

veikla išeivijoje (jauni
mo kongreso pats sva
riausias eksponatas) dar 
trapesnė už augalo žie
dą. Jai išugdyti, kaip sa
kiau, nuolatinio darbo ir 
šiam darbui meilės (o 
ne savimeilės) daug rei
kia. Šios traporga’niza- 
cinės veiklos tinkamai 
neišvysčius Jaunimo 
kongresas ir prie ge
riausių norų liks tik 
greit prabėgantis pasi- 
žmonėjimas ir todėl į 
jį sudėtas darbas ir išlai - 
doš teliks tik nepateisi
namas liuksusas.

BALSAS IŠ MINIOS
Dirvoje nr. 55 dr, A. 

Butkus savo straipsnyje ' 
"Bendruomeninkų be
ieškant... Ar iš tiesų 
bendruomenė vien ’Graž- 
bilystės nuodėmėje* už
gimė?" tarp kitko rašo:

"Tiksliai nežinant 
Chartos autorių svajo
nių, sunku ir šio straips
nio autoriui kategoriškai 
prieštarauti, kad jo 
Chartos interpretacija 
dėl Bendruomenės idė
jos nėra tiksli."

1950 m. liepos 22 d. 
tai yra prieš 21 metus 
Schweinfurto emigraci
nėje stovykloje įvyku
siame pirmame Vokieti
jos Lietuvių Bendruome
nės Tarybos ir Valdybos 
posėdyje dalyvavo tuome
tinis VLIKo pirmininkas 
ir Lietuvių Chartos auto
rius a.a. prelatas Myko 
las Krupavičius.

1950 m. liepos 25 d. 
"Tremtis" straipsnyje 
"Ne skaldytis, bet jung
tis mums reikia" tarp kit
ko rašo:

"VLIKo pirmininkas
M. Krupavičius savo pra
nešime pažymėjo, jog Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menė savo organizacine 
forma primena britų 
dominijas. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei tu
rinčios būti svetimos po
litinės bei partinės ten
dencijos . Ji turi būti gry
nai lietuviška organizaci
ja, kurios pagrindinis 
tikslas yra lietuvybės iš 
laikymas ir kova dėl Lie 
tuvos laisvės.

Ši organizacija — Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menė — apjungdama vi
same pasaulyje išsi
sklaidžiusius lietuvius, 
galės atlikti milžiniškus 
darbus tik tuomet, kada 
ji nesimes į politines 
aistras, o atsidės pozi
tyviam lietuvybės išlai
kymo darbui, kada vie
toje skaldymosi bus jun
giamasi".

Tarp kita ko prel. M. 
Krupavičius savo kalbo
je pasakė, kad tremtyje 
ir šluota yra toks pat 
garbingas ginklas kaip ir 
kardas vaduot laisvę tė
vynei.

Prel. Mykolas Krupa
vičius 1950 m. liepos 22 
d. Schweinfurto emigra
cinėje stovykloje įvyku
siame pirmame Vokie
tijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos ir Valdy
bos posėdyje savo kalbo
je dar kalbėjo, kad yra 
pareiga, kad mūsų ma
žieji būtų auklėjami lietu
viškoje dvasioje, kad jie 
pradžios mokslą gautų 
lietuviškose mokyklo
se. Jei jie kalbės pote
rius lietuviškai, bus pa
ruošti lietuviškai priim
ti pirmąją komunią ir 
melsis iš lietuviškų mal
daknygių — jie visuo
met kalbės lietuviškai ir 
save laikys lietuviais. 
Jei PLB to nepadarys, ji 
bus nieko nepadariusi.

Kur ne kur, bet Ameri
koje buvo tas labai leng
va padaryti, nes PLB 

i mokyklas rado pastaty- 
i tas, tik reikėjo tas mo
kyklas pripildyti lietuvių 
vaikais ir ta svarbiausia 
PLB pareiga būtų buvusi 
padaryta bent šiuo kar
tu.

Aš paprastas eilinis 
minios žmogelis manau, 
kad pretendentai į PLB 
vadus pirmučiausiai tu
rėtų skubėti ne PLB įs
tatus keitinėti, bet tauti
niu susipratimu, poli
tiniu sąmoningumu ir as
menybės subrendimu ap
sišarvuoti, tada ir PLB 
pirmutiniai įstatai bus 
geri lietuvių veiklai kles
tėti.

Dr. Jonas Adomavi
čius jau prieš kelis me
tus rašė, kad asmenybe 
nebrandus žmogus visa
da ką nors kitą kaltina. 
Vieni Dievą, kiti arti
mą, treti priešą, o dar 
kiti atominį amžių.

Tuo ir baigsiu, nes se- 
! na liaudies išmintis sa
ko, kad mažiau žodžių, 
daugiau prasmės.

P.P.
Detroit

ŠVEICARIJOJE 
MIRĖ M. ŠAULIENĖ

Tik dabar gauta žinia, 
kad š.m. birželio 13 d. 
Lugano, Šveicarijos ita
liškame Tesino kanto
ne, mirė Mafalda Šaulie
nė, Lietuvos nepriklau
somybės akto signataro, 
varpininko ir diplomato 
Dr. Jurgio Šaulio našlė.

Velionė, susilaukusi 
83 metų amžiaus, 1933 
metais ištekėjo už dr. J. 
Šaulio, kuris tuo metu 
atstovavo Lietuvai Ber
lyne.

Mafalda Šaulienė buvo 
gimusi Neapolyje irSal- 
vatini pavarde buvo iš
garsėjusi Vokietijoje 
kaip pirmaeilė operos 
dainininkė. Ji ilgus me
tus dainavo Berlyno ope 
ros e. Taip pat Berlyno 
visuomenėje Mafalda Sal- 
vatini buvo žinoma asme
nybė ir kviečiama į dip
lomatinius priėmimus. 
Per vieną tokįpriėmimą

r J. GRAUDA

Tradicija
Faktai byloja ir nieko prieš faktus nepadarysi. 

Faktai byloja taip: lietuviai mėgsta giedoti Lietuvos 
himną.

Kažin kurioje Montrealio parodoje etninės gru
pės turėjo savo standus. Išstatė savo etnines verty
bes. Tarp jų ir lietuviai. Lietuviai garsinosi savo et
ninėmis vertybėmis. Ir, pagavę tam tikrą progą, su
giedojo Lietuvos Himną.

Nuvyko čiurlioniečiai į Bogotą. Dainavo, žavė
jo kolumbiečius. O tam tikrai progai atėjus Lietu
vos himną sugiedojo....

Gal būt lietuviai galvoja, kad Lietuvos Himnas 
yra etninė vertybė?

Visai kitaip galvoja Sovietų Sąjungos atsto
vybės. Jų budrias ausis pasiekė Bogotoje ir Montre
alyje sugiedoto Himno garsai.

Ir Montrealyje, ir Bogotoje, Sovietų Sąjungos 
pareigūnai šoko su karštais protestais — Kanada 
ir Kolumbija privalo uždrausti Lietuvos Himno 
giedojimą!

Mums teko patirti, kad Montrealyje Sovietų Są
jungos atstovybėje veikė šie "demaršantai", kurie 
sielojosi Lietuvos Himno išgujimu iš visuome
ninės apyvartos: Borisas Mirošničenka, Vladimi
ras Chorevas ir Andriejus Ignatievas.

— Kodėl tamstos protestavote prieš Lietuvos 
Himną? — buvo klausimas.

Mirošničenka, Chorevas ir Ignatievas pasakė:
— Žinote, taip išeina, kad tenka vertinti šei

mos tradicijas, sentimentus, atsiminimus.Kažkaip 
brangini tas vertybes, todėl ir gini jas netgi labai 
griežtais žodžiais.

— Nelabai suvokiame, — buvo atsakymas. — 
Ar tai jūs turite galvoj, kad Lietuvos himnas etninei 
lietuviškai grupei yra šeimos tradicija, sentimen
tas, atsiminimas?

— Kad ir tamsta nesupranti, —atsakė Mirošni
čenka, Chorevas ir Ignatievas. Mes čia kalbame apie 
mūsų šeimos tradicijas.

— Visiškai nesuvokiame, — buvo klausimas. 
— Kas bendro tarp jūsų ir etninės lietuvių grupės 
sentimentų.

— Tamsta visiškas sapaila. Šeimos tradicijos, 
brangūs sentimentai tai brangiausias turtas. Pagal 
mūsų šeimų padavimus mūsų seneliai net su kaltu 
grandė iš granitinio Kudirkos_paminklo Lietuvių Tau
tinės Giesmės tekstą. Grandė naktį. Su baime. Su 
pavojumi. Todėl ir dabar, išgirdę tos Giesmės gie
dojimą, prisimename savo šeimų tradicijas... Ir...

— Ir?
— Ir protestuojame prieš tą tekstą, kurį iš 

granito mūsų seneliai grandė.

tuometinis Lietuvos ka
ro atstovas Berlyne gen. 
št. pulk. Kazys Škirpa 
supažindino Dr. Šaulį su 
Salvatini. Ištekėjusi už 
Lietuvos pasiuntinio, ji 
iš scenos pasitraukė.

M. Šaulienė turėjo nuo
savybę Lugano, Šveica
rijoje. Lietuvą okupavus 
raudonajai armijai, Šau
liai apsigyveno toje nuo
savybėje. Dr. Šauliui 
1948 m. mirus, jis buvo 
palaidotas netoli Luga
no, San Giorgio parapi
jos kapinėse. Šios para
pijos bažnyčia paskelb
ta paminklinės vertės 
pastatu. Dr. Jurgio Šau- 
lio palaikai cinkiniame 
karste įmūryti kapinių 
uoloje, o užrašai lietuvių 
ir italų kalbomis žymi, 
kad čia palaidotas Lietu
vos ministras, pasira
šęs Lietuvos nepriklau
somybės aktą.

Birželio 15 d. šalia Lie
tuvos nepriklausomybės 
akto signataro amžiną 
atilsį rado ir jo našlė, 
dainininkė Mafalda Sal
vatini.

NAUJAS GYDYTOJAS

Ziuricho universite
te valstybinius medici
nos kvotimus išlaikė Al
gimantas Gegeckas, gi
męs Šveicarijoje ir vi
sas mokyklas išėjęs Žiu 
riche.

Algimantas Gegeckas 
dar studentu būdamas, 
įsitraukė į Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės 
veiklą ir vienu metu bu
vo bendruomenės valdy 
bos pirmininkas. Švei
carijos lietuviai, s to ko
ją visuomenininkų prie
auglio, tikisi iš jaunojo 
mediko, kuris šiuo me
tu ruošia doktoratą, 
veiklaus bendruomenės 
veikėjo.

• Emilija čekįenė, KAD 
JI 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.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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IR MOKSLAS
PRIESKONINIU DARŽOVIŲ 

GYDOMOJI GALIA
Maistui paskaninti jau 

nuo senų laikų vartoja
mos prieskoninės dar
žovės. Jos turi daug vi
taminų, eterinių aliejų, 
fitonicidų ir kitų aroma
tinių medžiagų. Be to, 
čia suminėtuose elemen
tuose yra sukaupta nema
ža gydomųjų ypatybių. 
Prieskoninės daržovės 
žymiai vertingesnės už 
pipirus ar lauro lapelius 
kurie yra kenksmingi, 
ypač vaikams, o taip pat 
sergantiems širdies li
ga, reumatizmu ir ner
vingiems žmonėms.

Kai kurios prieskoni
nės daržovės kartu yra 
ir medingieji augalai. 
Daugelis prieskoninių 
daržovių plačiai varto
jamos vaistų, parfume
rijos ir vynų gamyboje.

Prieskoninių daržovių 
yra labai daug rūšių. Jos 
skirstomos į vienmetes 
ir daugiametes. Vienų 
prieskoninių daržovių 
vartojami žali lapai, o ki 
tų džiovinti lapai bei jau 
ni ūgiai, trečių — šak
nys ir sėklos. Džiovini
mui sėklos surenkamos 
sausos, nes drėgnos blo
gai džiūsta, greitai pely- 
ja ir nustoja kvapumo.

SVOGŪNAI — labiau
siai paplitusi prieskoni
nė daržovė. Be pagrindi
nių maisto medžiagų, vi
sų veislių svogūnų laiš
kuose ir ropelėse randa 
ma vitaminų: B, C, PP, 
jodo fitonicidų bei orga
ninių rūgščių. Šviežiai 
sutrintų svogūnų išski
riamų fitonicidų įkvėpi
mas gydo įvairius plau
čių susirgimus, užmuša 
bakterijas kvėpavimo ta
kuose, o tuo pačiu yra ge 
ra kovos priemonė prieš 
slogą ir gripą. Svogūnai 
padeda gydyti skrandžio 
ir žarnyno susirgimus,

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

Premija $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turini 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.

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš penkių asmenų. Ji visaiTre- 
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.

IGNAS ANDRAŠIUNAS

nedizinterinį viduriavi
mą ir arterosklerozę. 
Svogūnai pasižymi šla
pimą varančiu veikimu 
ir kartais padeda paša
linti net inkstų akmenis. 
Be to, jie padeda įsisa
vinti maistą, stiprina 
skrandžio ir žarnyno vei
kimą. Todėl žiemą ir 
ir ankstyvą pavasarį kai 
maiste ypač trūksta vi
taminų, patariama varto
ti daugiau svogūnų,kurių 
vitaminai ir fitonicidai 
padeda stiprinti orga
nizmo medžiagų apy
kaitą ir jo atsparumą 
ligoms.

Česnakai. Česnakų 
gydomosios savybės pa
našios į svogūnų. Aštrus 
česnakų skonis priklau
so nuo eterinių aliejų. 
Be to, juose yra vitami
nų: A, B, C ir fitonici
dų. Česnakai žadina ape
titą, skatina skrandžio 
sulčių išsiskyrimą ir 
žarnyno peristaltiką. 
Česnakus patariama val
gyti kalkėj ant arteri
joms. Eterinis aliejus 
žudo askarides ir kitus 
žarnyno parazitus, nai
kina rūgimo, puvimo ir 
įvairių infekcinių vidaus 
ligų bakterijas, todėl yra 
gera priemonė, kovojant 
su vidurių šiltine ir di- 
zinterija. Česnakas stip
rina organizmo atsparu
mą toms ligoms ir pake
lia darbingumą. Česna
kai mažina kraujospūdį, 
nuo jo priklausančius gal
vos skausmus ir svaigu
lį. Nuo česnakų sumažė
ja vėžinių ląstelių augi
mo energija. Veiklio
sios česnakų medžiagos 
turi įtakos lytiniams hor
monams ir tuo pačiu 
atjaunina ląsteles ir il

likerius ir kt. Lapeliai 
tinka salotoms ir sriu- 
boms. Tenka apgailes
tauti, kad mūsų šeiminin
kės dažnai užmiršta šią 
daržovę. Ji yra tinkamas 
prieskonis duonai, mė
sos gaminiams, mari
natams, sūriui, alui. Da
bar ji, kaip, vaistinis au
galas, yra įtraukta įdau 
gelio šalių oficialius far
macininkų vadovus (far- 
makopėjas). Pagrindinė 
veiklioji medžiaga ka
lendros sėklose yra ete
rinis aliejus, nuo kurio 
ji turi savotišką kvapą. 
Kalendros sėklos varto
jamos nuo skrandžio ir 
žarnyno sutrikimų, vidu
rių pūtimo, užkietėjimo, 
jos gerina tulžies darbą. 
Kalendra, kaip priesko
nis , žadina apetitą ir stip - 
rina virškinimą.

MAIRŪNAS. Jis pla
čiai vartojamas konser
vų ir dešrų gamyboje. 
Mairūnas dedamas į ke
penines dešras, salotas, 
padažus, sriubas ir kt. 
patiekalų prieskonius. 
Mairūno lapai ir žiedai 
vartojami medicinoje. 
Bitininkai jį vertina kaip 
medingąjį augalą, kurį 
antroje vasaros pusėje 
labai lanko bitės ir su
renka daug nektaro.

BAZILIKAS. Bazili
ko lapai vartojami žali 
ir džiovinti. Susmulkin
ti lapeliai dedami į salo
tas, sriubas, padažus, į 
mėsos, žuvies ir daržo
vių valgius. Baziliko ar
bata geriama sergant 
skrandžio kataru ir ner
vų ligomis. Bazilikas tu
ri labai malonų kvapą, 
primenantį lauro lape
lius. Todėl dedamas ga
minant pamidorų konser 
vus, tyres, vartojamas 
kvepalų gamyboje.

Neišminginta būtų ti
kėti, kad prieskoninių 
daržovių veikimo galia 
sugeba pašalinti iš žmo
gaus organizmo visus ne - 
pageidaujamus reiški
nius. Prieskoninių dar
žovių gydomosios savy
bės sudaro žmogaus kū
ne tinkamas sąlygas, kad 
pats organizmas jų įta
koje sugeba sėkmingai 
nugalėti besitelkiančių 
ligų pradus. Visos prie
skoninių daržovių gydo
mosios savybės gali žmo
gaus kūne turėti efektin
gą galią tik tada, kai žmo 
gaus mitybos procese 
yra išbalansuotas balty
mų ir riebalų santykis, o 
svarbiausia kai maitini
mosi metode yra išlai
kyta prieskoninių daržo
vių vartojimo lygsvara. 
Žmogaus vidaus pajauti
mas, gilus protas ir šal
ta išmintis ilgame prie
skoninių daržovių sąra
še galį surasti paslėptą 
raktą, kurio pagalba sa
vo kūne pasireiškiančias 
kliūtis gali pašalinti ir 
tuo būdu prisidėti, kad 
brangi žmogaus sveika
ta būtų išlaikyta ir ap
saugota.

Žinant prieskoninių au
galų veikimą, galimapa- 
rinkti maistui tokius au
galus , kurie veiktų orga
nizmą norima kryptimi. 
Bet nesaikingas prie
skonių vartojimas gali 
pakenkti. Į tai ypač rei
kėtų atsižvelgti sergan
tiems širdies inkstų li
gomis arba turintiems 
sumažintą kraujo spaudi-

gina žmogaus gyvenimą.
KRAPAI. Krapuose 

yra šių gydančiųjų me
džiagų: eterinio aliejaus 
(daugiausiai sėklose — 
2,5 - 4%), vitamino C 
(135 mg), karotino, flo- 
vonoidų, mineralinių 
druskų. Krapai žadina 
apetitą, ramina skaus
mus, spazmas žarnyne, 
skatina virškinimą, pie
no liaukų darbą, tulžies 
išsiskyrimą, mažina 
arterinį kraujo spaudi
mą ir pilvo pūtimą (tin 
ka mažiems vaikams), 
laisvina vidurius.

SALIERAI. Salierų 
šaknys, stiebas ir sėk
los turi malonų kvapą. 
Salierai valgiui teikia ge
rą skonį ir aromatą. Juo 
s e yra angliavandenių 
mineralinių medžiagų ir 
įvairių vitaminų.

Salierai yra vaistas 
nuo reumatizmo, kaulų 
gėlos, o taip pat stipri
na nervus.

PETRAŽOLE. Petra
žolė tai labai vertinga 
prieskoninė daržovė. 
Prieskoniams vartoja
mi lapai ir šaknys. Ji 
turi labai vertingų gy
domųjų savybių ir gali 
pakeisti ne vieną dėžu
tę tablečių. Visose pet
ražolių dalyse randama 
eterinio aliejaus, vita
mino A ir ypač daug 
(iki 250 mg%) vitamino 
C. Trisdešimtyje gra
mų petražolės lapų yra 
tiek vitamino C, kiek jo 
reikia vienam žmogui 
per parą. Yra petražolė
je ir geležies bei kitų 
organizmui svarbių me
džiagų. Petražolės pasi
žymi jėgas atstatančio- 
mis savybėmis, padeda 
išgydyti šlapimo pūslės 
bei inkstų uždegimus, 
inkstų akmenis, virškini
mo sutrikimus ir pašalin 
ti vandenį sergant van
denlige.

Čiobrelis. Tai nuo 
senų laikų gerai žinomas 
prieskoninis ir vaistinis 
augalas. Jį, kaip medin
gą augalą labai vertina 

' bitininkai. Čiobrelis tu
ri malonų kvapą. Jo la
pai ir šakelės valgiui 
suteikia aštrų, gaivi
nantį skonį. Dėdamas 
į dešras, įvairius pada
žus, pupelių ir žirnių 
sriubas. Iš čiobrelių ga 
minama ir arbata. Čiob
relis yra vasarinis ir 
žieminis.

KMYNAI. Kmyną kaip 
prieskonį, žmonės var
toja nuo priešistorinių 
laikų. Kmynai pagerina 
maisto produktų skonį, 
ramina vidurių skaus
mus, skatina virškinimą 
nes jų sėklose yra ete
rinio aliejaus (3-7%) ir 
rauginių medžiagų. Kmy
nų sėklos vartojamos 
esant diegliams skran
dyje ir žarnyne, pučiant 
vidurius ar jiems užkie
tėjus, žadina apetitą, ge 
rina tulžies darbą, maži 
na puvimo ir rūgimo pro 
cesus žarnyne, maitinan 
čioms motinoms didina 
pieno išsiskyrimą.

KALENDRA. Kalend
ros sunokusios ir padžio
vintos sėklos vartoja
mos gaminant dešras, py
ragaičius, meduolius,

DAR ŽVILGSNIS Į DAINŲ ŠVENTĘ
Ketvirtoji Dainų Šven

tė, įvykusi liepos 4 d. Chi
cagoje, kaip ir ankstyves
nės į praeitį nuėjusios, 
pasiliks svarbi ir atmin
tina, kaipo mūsų tauti
niai kultūrinės apraiš
kos bei patriotinių jaus
mų akivaizdus pademons - 
travimas. Kas joje daly
vavo, visi su dideliu pa
sigėrėjimu programos 
klausėsi ir kartu džiau
gėsi, kad išeivijoje dar 
nepraradome tautinio en
tuziazmo tokias masines 
Dainų Šventes surengti.

Jau skaitėme spaudoje 
vienokių ir kitokių pasi
sakymų, įvertinimų, bet 
tebūna leista ir man šį 
tą nuo savęs pridėti, gal 
geriau pasakius, apdai- 
ros žvilgsnį pakartoti, 
ką mačiau Dainų Šventė
je.. Nuoširdus žvilgsnis 
į kitų veiksmus padeda ir 
darbų atlikėjams kritiš
kiau savo darbus ver
tinti, kad ateityje turėtų 
mažiau trūkumų siekiant 
kokį tikslą.

Pradėkime nuo estra
dos dekoravimo, kurį 
atliko dail. A. Valeška. 
Jos šoninėse pusėse stie
bėsi įvairiaspalviai stul
pai su Vilniaus verbo
mis, o priekinėje plokš
tumoje buvo išringuota 
stilizuotos tulpės ir me
džių šakelės su paukšte
liais. Kombinacija pa
traukli, bet tas išradin
gumas su visais išraity
mais priminė kiek Loty
nų Amerikos meniškąjį 
skonį (gal ir Meksikos), 
bet gal ne skolinį. Ta
čiau tokia naujove ir ori
ginalumu visi gėrėjo
mės.

Tiek viduje ir tiek In- 
ternational Amphiteatro 
pastato išorėje buvo pa
sigesta mūsų trispalvės 
vėliavų iškabinimo. Se
niau lengviau buvo susi
randamos visos durys įei
ti, kai iš tolo plėvesa- 
vo vėliavos.

Nemalonų įspūdį darė 
matant parteryje (salės 
plote) nemažai tuščių kė - 
džių eilių ir ne vienas 
šimtas tokių šalutinėse 
balkonų pusėse ir aukš
tumoje. Kaip tai įvyko ne- 

mą. Svarbiausia — pasu 
tarti su gydytoju. 

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

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

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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 AUDRONE JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS

teko sužinoti. Kėlė nuos
tabą toli — balkone sė
dintieji meno veteranai 
prof. Adomas Varnas su 
žmona ir kiti, tuo tarpu 
kai matėsi tiek tuščių 
ir gerų vietų, pamaniau 
kad jie galėjo būti sodi
nami pagarbesnėje vie
toje, tegu ir pigiau bū
tų bilietus pirkę. Juk 
neviskas pinigu perka
ma. O kita vertus dera 
nerafinuotai pagerbti ir 
jaunajai kartai pavyz
džiu pristatyti mūsų tau 
tai nusipelniusius tokius 
tautos veteranus.

Šis tas pasakytina ir 
dėl parinktų dainų re
pertuaro: pasigesta
linksmesnių, gyvesnių 
ar trankesnių, o taip pat 
ir melodingesnių. Dau
gumoje žiūrovai buvo pri
snūdę, nerodė reikiamo 
dėmesio dainai jos liūd
nokais ringavimais. Bet 
gi, kai pasirodė dirigen
tas Br. Budriūnas su 
savo kantata "Lietuvos 
šviesos keliu", tuoj visi 
ligi vieno gyviau sužiū- 
ro ir įdėmiai dainos gar
sų ir žodžių klausė, o 
jos baigmėje audringai 
plojo ir iššaukiančiai pri
vertė nors dalį dar jos 
pakartoti, kas ir buvo pa 
daryta. Reiškia, ženk
las buvo ko minia pagei - 
dauja, o taip buvo pa
demonstruotas gyvas įro - 
dymas, kad daugiau pa
dirbėjus galima brandes
nių vaisių susilaukti.

Beje, šioji Dainų 
Šventė, atrodo, galėjo ap- 
seiti su keletą mikles
nių dirigentų: Br. Bud- 
riūnu, F. Strolia ir dar 
kokiu kitu, žinoma, įskai 
tant ir patį vyriausią 
Dainos Šventės "bosą” 
muz. Petrą Armoną.

Šiaip ši IV Dainų Šven
tė atliko savo gražiąpas- 
kirtį, herojišką kultūrinį 
žygį. J. Bubelis

• Jurgio Gliaudos "Si
mas’’, Emilijos čekienės 
”Kad ji būtu gyva” ir Ste
fanijos Rūkienės "Vergijos 
kryškeliuose ir Grįžimas į 
laisvę.’’ bus pristatomos š. 
m. rugpjūčio 1 d. Melbour
ne, Australijoj.

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

AUDRONE’
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BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS NEW HAVENE

Birželio mėnuo, mūsų 
tautos istorijoje, liks di
džios reikšmės ir svar
bių įvykių mėnesiu. To 
mėnesio viduryje prasi
dėjo istorijoje negirdė
tas mūsų tautos naikini
mas — didieji trėmimai 
į Sibirą. Taip pat mūsų 
tautos sukilimas prieš 
tironus — komunistus. 
Tie įvykiai buvo prieš 
trisdešimt metų, bet tur 
būt veik visi, mes juos 
taip skaudžiai išgyvena
me ir matome, lyg jie 
vyktų šiandien.

New Haven lietuvių 
bendruomenė, tą baisųjį 
birželį paminėjo š.m. 
birželio 20 d. iškilmin- 
gom.pamaldom bažnyčio
je. Prie paminklinio kry
žiaus, kuris buvo pasta
tytas lygiai prieš dešimt 
metų, buvo padėta gėlių 
puokštė ir kalbas pasa
kė: angliškai vietos lie
tuvių parapijos klebonas 
kun. ZaneviČius, o lietu
viškai stud. Gitą Marke
vičiūtė.

Po to sekė minėjimas 
salėje. Minėjimą pradė
jo Liet. Bendr. New Ha
ven apylinkės pirm. A. 
Gruzdys primindamas, 
kad šis minėjimas turi 
trejopą prasmę. 1) 30 me- 
tų trėmimų į Sibirą su
kaktis, 2) 30 metų tautos 
sukilimo prieš komuniz
mą sukaktis ir 3) 10-tis

paminklinio kryžiaus,ku
ris buvo pastatytas žu- 
vusiems Sibire tremti
niams ir kritusiems ko
voje už, Lietuvos laisvę 
prisiminti. Susikaupimu 
pagerbti paminklinio kry
žiaus mirusieji fundato
riai (Iš virš 200 aukoto
jų per 10—tį mirę 41) 

Pagrindinę kalbą pasa
kė LB Conn. apygardos 
pirm. Vilius Bražėnas. 
Didžioji kalbos mintis 
buvo, kad mūsų auka 
lietuviškam darbui nie
kad nebus perdidelė, pa
lyginus su tais kanki
niais žuvusiais prieš 
trisdešimt metų ir dabar
tiniais drąsuoliais, kaip 
Simas Kudirka, Bražins
kai ar Simokaičiai. Kvie
tė visus į lietuvišką dar
bą. Liet, bendr. pirm. A. 
Gruzdys padėkojo kalbė
tojui už puikias mintis ir 
pranešė, kad Conn. lietu
viai netenka gero, mielo 
lietuvių veikėjo, kuris 
kraustosi gyventi į Flo
ridą. P. Vilius Bražė
nas ir jo žmona Edą yra 
reti lietuviai, kurių jau 
dabar mes pasigendame. 
Vietoje dovanos p.p. Bra
žėnams, paaukota Tau
tos Fondui 20 dol. o p. 
Lipčienė prisegė p. Bra
žėnui dvi rožes, kurios 
buvo skirtos jiems 
abiems.

Salėje buvo prisirinkę

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas i 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

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. 408 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

gana daug vietos lietu
vių, taip pat ir iš aplin
kinių kolonijų Bridgepor- 
to, Midlebury, Bostono, 
Waterbury Sibiro trem
tinė P._ Bagdonienė.

Visus skaniai pavaiši
no mielos šeimininkės 
ponios: A. Plečkaitienė, 
A, Biknaitienė, M. Mer- 
kevičienė ir N. Naikienė. 
Joms daug padėjo p. M. 
Jokūbaitis.

Visiems pasisotinus 
buvo parodytas spalvo
tas garsinis filmas "Pa
minklinis kryžius" kurį 
susuko p. J. Jasiukonis.

Pabaigai surinkta au
kų 101 dol 23 et. ir kry
žiaus projektuotojas dai
lininkas a.a. Kazys Ja- 
tužis įrašytas į Lietuvių 
Fondą. V. Gr.

MINĖJO 20 METŲ 

SUKAKTĮ

Š.m. liepos mėn. 9- 
11 d. Cape Cod, skaū- 
tininkų Nenortų vasar
vietėje, Bostono Senų
jų Lapinų skautų vyčių 
būrelis paminėjo savo 
veikos dvidešimties me
tų sukaktį.

Į šią šventę buvo su
kviesti visi iki šiol bu
vę būrelio nariai su šei
momis. Suvažiavo virš 
trisdešimts asmenų ir 
gražiam orui esant, 
linksmai praleido savait
galį ir atnaujino gal kiek 
ir pasenusias pažintis.

Iš toliausiai atvažia
vo buvę būrelio nariai 
evangelikų kun. A. Ži
linskas su žmona iš To 
ronto, R. Tamošiūnas su 
žmona ir vaikais iš Ro- 
chesterio, W. Mikaitis 
ir V. Strolia iš New Jer- 
sey, Algirdas Banys su 
žmona iš New Hamp- 
shire.

Senųjų Lapinų būrelio 
sueiga įvyko šeštadienį, 
kurioje dalyvavo šešio
lika būrelio narių. Jos 
metu į vyresniškumo 
laipsnius buvo pakelti 
kun. Algimantas Žilins
kas , Algimantas Kriš
čiūnas ir Vitas Kurapka. 
Broliui Ramūnui Kalvai
čiui po dešimties darbo 
metų su būreliu buvo 
prisegta sidabrinė la
pės galva, o būrelio įkū 
rėjui Algirdui Baniui 
įteiktas akmens kirvis.

Iškilmingas minėji
mas buvo pravestas va
kare atvirame ore vė
žių vakarienės metu. 
Apie būrelio veiklą lai
ke dvidešimties metų 
kalbėjo s. Kostas Nenor
tas. Minėjime dalyvavo 
ir Senuosius Lapinus 
sveikino LSB Vyriausias 
Skautininkas v.s. Petras 
Molis su skautininke ir

Clevelandiečiai ps. Milda Jokūbaitytė ir Jonas Sandargai š.m. birželio 12 d. sukūrė lietuvišką šeimą. 
Moterystės sakramentą suteikė kun. J. Vaišnys, atvykęs iš Chicagos. Sutuoktuvių liudininkais buvo ne
tik gausus būrys pabrolių ir pamergių, bet taip pat ir Clevelando lietuviška visuomenė. Nuotraukoje 
iš kairės: R. Kubiliflnaitė, S. Misevičienė, R. Jokūbaitytė, G. Motiejūnas, Milda ir Jonas Sandargai, V. 
Ramonaitė, D. Juodėnaitė, M. Gruzdytėir A. Jucaitienė. Antroje eilėje pabroliai: A. Rukšėnas, T. Mise
vičius, D. Sandargas, Dr. B. Grigaliūnas, P. Stungys ir A. Jucaitis. Talio nuotrauka

GYVENANAMIĮJU PATALPŲ STATYBA 
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

Pernai, spalio 5-10 d. 
Maskvoje vyko trečias sta
tybininkų seminaras; Tai 
buvo tam tikros reikšmės 
tarptautinė statybi ninku 
konferencija, kurią organi
zavo Europos statybinis ko
mitetas (Economic Com- 
mission for Europe’s Com- 
mittee on Housing, Building 
and Planning). Sovietų Ru
sijos vyriausybė pakvietė 
Europos statybinį komitetą 
parinkti tam trečiam semi
narui vietą Maskvoje. Jung
tinės Amerikos Valstybės, 
kaipo šio komiteto narys, 
dalyvavo seminare, atsto
vaujamos penkių asmenų 
delegacijos. Seminaro dele
gatai lankė statybinės pra-

Atlanto rajono vadas s. 
Mikas Subatis su skauti
ninke.

Dainas, o jos tęsėsi 
iki vidurnakčio, prave
dė Vytautas Strolia. Taip 
pat buvo rodomi filmai iš 
skautų stovyklų ir iš bū
relio pavasarinių iškylų 
baidarėmis.

Sekmadienį bendrus 
pietus visiems svečiams 
pagamino patys Senieji 
Lapinai, parodydami sa
vo virimo meną.

Visas subuvimas pra
ėjo linksmoje nuotaikoje 
paįvairinant jį išvyka 
prie jūros, dainomis ir 
tinklinio rungtynėmis. 
Šiuo metu būreliui vado
vauja v.s. C. Kiliulis pa
dedant ps. R. Kalvaičiui.

(kn)

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu
egz.

...  dol. ir prašau atsiųsti
SIMAS

man:

egz.
egz.
egz.

KAD JI BŪTŲ GYVA
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ
AGONIJA

$

egz. REZISTENCIJA
egz.

$;-
DRAUGAS DON CAMILLO $

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

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

Senieji Lapinai: priekyje iŠ kairės: Rimvydas Tamošiūnas, Ver
neris Mikaitis', Vytautas Dilba, Česlovas Kiliulis, Ramūnas Kalvai
tis, Bronius Banaitis. Stovi: Algimantas Žilinskas, Vytas Kurapka, 
Vincas Šnipas, Gintaras Čepas ir Romas Bričkus.

adresas: .............. ................................................
(miestas ir valstybė, zip Nr.)

monės ir statybos vietas 
Maskvoje, Krimo kurorte 
Soči, ir Vilniuje. Tie trys 
miestai buvo parinkti, kaip 
tipiškiausi tarybinės staty
binės technikos pavyzdžiai.

Iš seminaro grįžusi ame
rikinė delegacija patiekė 
šį oficialųjį, griežtoką, ra
portą, kurį duodame atski
rais, plačiai auditorijai įdo
miais fragmentais.

Pagal amerikinį gyvena
mosios patalpos standartą, 
pažymi raportas, vidutinis 
sovietų pilietis tebegyvena 
lūšnose, nes baisus patalpų 
trūkumas vis negali paten
kinti paklausos. SSSR sta
to, pagal patiektus davinius 
2,5 milijono vienetų per 
metus, tačiau to neužtenka. 
Kai kurie gyvenamųjų sri
čių rajonai jaučia gyvena
mųjų patalpų stoką nuo re
voliucijos laikų. Antrasis 
pasaulinis karas nusiaubė 
dalį valstybės ir dar labiau 
prisidėjo prie patalpų tru
kumo.

Dabar Sovietų Sąjungoje 
auga daugiaaukščiai na
mai. Labai dažnai tie na
mai statomi iš pre-fabrika- 
tų, tai yra iš tam tikrų sie
nų plokščių, kurios gamina
mos statybos industrijoje. 
Tačiau skuba ir techniškojo 
patyrimo stoka labai slegia 
statybos kvalifikacijas. Ko
kybės nežiūrima dėl kieky
bės. Nenuostabu, kad nie
kas negalvoja apie tinkamą 
ventiliaciją, apšvietimą, 
niekas nekalba apie gara
žus, vonios patalpas, ir kt. 
Nežinomas dar yra patalpų 
šaldymas, šilto-šalto van
dens tankai, etc.

Beveik nėra kokybės 
kontrolės. Patalpa skubiai 
atiduodama naudojimui, tuo 
tarpu tokia patalpa Ameri
koje būtų skaitoma nepa
ruošta gyvenimui. Statybo
je nėra moderniųjų staty
bos įrankių. Darbininkų 
saugumo klausimas neeg
zistuoja. Beveik niekas ne
žino apie šalmus (hard 
hats), apsauginius akinius, 
pirštines, specialius batus. 
Statybos atramos (scaffol- 
dings) gresia nelaimėmis. 
Moterys matomos visur. 
Jos dirba sunkiausius dar
bus. Amerikos delegatai 
matė moteris, dirbančias 
sunkiuosius cemėnto dar
bus. Neatydumas toks dide
lis, kad delegatai Ynatė, kaip 
dažomas surūdijęs metalas, 
be pastangos jį pakeisti, 
arba nušveisti rūdis.

Sienų plokštės, kaip tai

syklė, niekad nesueina san
dariai ir blogo standarto ga
minys reikalauja papildo
mų suderinimų. Tai labai 
apsunkina sienų surinkimą 
į visumą.

Iš pasikalbėjimų staty
bos vietose, delegatai su
prato, kad apie daugelį 
komforto detalių, statybi
ninkai neturi nuovokos. 
Skuba ir kiekybė yra di
džiausi statybos varykliai.

Tiktai keletą pastatų, ku
rie skirti specialiems vy
riausybės tikslams, delega
tai pripažino pastatytus ge
rai ir saugiai. Eilinės gyve
namosios patalpos sugru- 
džiamos masėmis, kur mo
notonija ir labirintiškas 
klaidumas tampa neišven
giami palydovai. Terenos 
klausimo delegatai nepaste
bėjo. Tie patys projektai 
statomi visai skirtingose 
terenose.

Visi sovietų statybos de
fektai, padarė išvadą dele
gatai, yra, ir negali būti 
pašalinti, dėl to, kad staty
bos sektoriuje, kaip ir ki
tur sovietijoje, nėra kon
kurencijos. Valstybė gami
na statybines medžiagas, 
apmoka statybos procesą ir 
parenka statybinius skly
pus.

Toks yra sutrumpintas ir 
nedetalizuotos Amerikos de
legatų raportas.

* PRANEŠĖJAS Nr.
6. Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos biuletenis. Re
daguoja Vyt. Alantas, 
8897 Rabindale, Detroit 
Mich. 48239. Šiame nu
meryje rašoma apie tre
čiąją LŽS konferenciją, 
spausdinama ekonomi
nės anketos rezultatai ir 
smulkus pranešimas 
apie CV veiklą.

Skaitykite ir platinkite 
DIRVĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ABITURIENTŲ 
DĖMESIUI

Visi šiais metais bai
gę gimnaziją abiturien
tai - abiturientės malo
niai prašomi paskam
binti vienam iš sekan
čių: R. Butkutei 932- 
9944; R. Jasinevičiūtei 
932-6788; A. ir I.Rauli- 
naičiams 382-5037 arba 
V. Žagarskui 261-6420 ir 
suteikti apie savo žinias 
bei fotografiją. Tai rei
kalinga dėl abiturientų 
pristatymo lietuvių vi
suomenei.

NAUJU LIETUVIU NAMU REIKALU

Su pasigėrėjimu skai
čiau Dirvos nr. 52-me 
straipsnį "Nuosavoje 
Pastogėje" — kokiu en
tuziazmu rengiami Lie
tuvių Tautiniai Namai 
Chicagoje, kaip prie fi
nansavimo, rėmimo jun
giasi net profesionalai, 
ypatingai lietuviai gydy
tojai.

Chicagoe, tų Tautinių 
Namų įsigijimu susirū
pinus tik viena srovė — 
tautininkai. Ten yra jau 
ir kitų srovių namų, bet 
matomai per maža.

Pas mus CIevelande 
dabar pirmiausioje eilė
je stovi reikalas pasta
tymo bendrų visiems lie
tuviams NAMŲ. Lietu
vių daugumai persikėlus 
į rytus, East 185-tą gat
vę, o sename centre Lie
tuvių Namui likus benau
džiu, naujų Namų pasi-

statymas pasidarė nea
tidėliotinas. Lietuvių Na
mui sklypas jau nupirk
tas, prie kampo Kewanee 
Avė., visiems prieinamo
je vietoje.

Pats gyvenimas dik
tuoja naujų Lietuvių Na
mų reikalingumą. Nuo

to nepabėgsime, ar ne
pritartume, ar atidėlio
tume.

Taigi, stokim į darbą 
— į talką toms organiza - 
ei joms kurios tąprojek-' 
tą vykdo.

Naujų Lietuvių Namų 
finansavimu rūpinasi se
na organizacija Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klu

bas, senosios Lietuvių 
Salės Bendrovės ilga
mečiai nariai ir jau jau
nesnės kartos atvykusių, 
kartu su ankstyvaisiais, 
įkurta Lithuanian Villa
ge, Ine., bendrovė. O rei
kalas, betgi, privalėtų 
noriai būti vykdomas vi
sų: organizacijų ir pa
vienių.

Svarbiausia pusė, kaip 
visiems aišku, yra šukė 
limas reikalingų finansų 
pastatydinimui moder
niškiems laikams reika
lingų Lietuvių Namų.

Su Naujų Namų pro
jektu jau yra supažindin
ti veik visi Clevelando 
lietuviai nesenai išsiun 
tinėta literatūra.

Sekmadienį, rugp. 8 d. 
Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas rengia savo 
tradicinę metinę geguži

nę žinomame Šv. Juo
zapo parke Lietuvių Na
mų naudai. Ten dalyvau
ją turės progą plačiau 
susipažinti su naujos sta
tybos projektu.

Geistina matyti prie to 
lietuviams labai reika
lingo savo kultūrinio 
centro pastatymo su 
stambesniais įnašaispri 
s i jungiančius mūsų dak
tarus ir kitus profesio
nalus . Tai bus jiems gy
vas paminklas. Jų var
dai - pavardės bus įrašy 
ta garbingoje vietoje pa
statytuose Lietuvių Na
muose.

Miela bus matyti ir 
pasidžiaugti kai virš Lie - 
tuvių Namo stogo pasiro
dys lietuviams pažįsta
mas statybos baigimo 
vainikas I

K. S. Karpius

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!

• ANTHONY J. GARO- 
FOLI, Clevelando mies
to tarybos pirmininkas, 
kandidatuojąs demokra
tų sąraše į Clevelando 
burmistrus, atidarė sa
vo rinkiminės kampani
jos štabą 1512 Euclid 
Avė. (tel. 771-2450) ir vi
sus mielai kviečia užeiti 
ir pasiimti rinkiminės 
propagandinės literatū
ros bei automobiliams 
stikerius. Jis taip pat 
kreipiasi į savanorius 
talkininkus, kurie sutik
tų įsijungti į rinkiminę 
kampaniją, susisiekti as
meniškai ar telefonu su 
štabu.

• INŽ. E. JARAŠIŪ
NAS, Rūtos bendrovės 
prezidentas, lankyda
masis CIevelande buvo 
užėjęs į Dirvą ir paliko 
auką 20 dolerių. Už pa
ramą spaudai nuošir
džiai dėkojame.

• VINCUI KIZLAIČIUI, 
Dirvos foto laboratori
jos vedėjui, išvykus atos
togų, fotografavimo dar
buose Dirvai mielai su
tiko talkinti Jonas Palu
kaitis, Galindos spaus
tuvės CIevelande savinin
kas.

• DR. JONAS IR AL
DONA SANDARGAI su 
Ona Jokūbaitiene ir jos 
dukra Rūta automobiliu 
išvažiavo trejetai savai
čių į Floridą. Ta proga 
viešės pas jaunavedžius, 
Joną Sandargą ir Mildą 
Jokūbaičių dukterį, ku
rie apsigyvenę Florido 
je, Clermont, prie Or- 
lando.

• STEFANIJA DOU- 
VAN (Čiurlionytė), SLA 
14 kuopos narė, prašo 
savo draugų aplankyti ją 
Whitecliff Manor Nurs- 
ing namuose, 12507 Ce- 
dar Road, Cleveland 
Heights.

VASAROS PABAIGAI 
GEGUŽINĖ

SLA 136 kuopa rengia 
įprastinę viešą geguži
nę rugpiūčio 22 d. K. 
Gaižučio sodyboje,leng
vai pasiekiamoje vieto
je, 20230 Miller Avė., 
visai arti prie 200 St. 
Pradžia 1 v.

Maloniai kviečiami sa
vo ir gretimųjų kuopų, 
tiek Clevelando, tiek ir 
apylinkių nariai su šei
momis lygiai kaip ir pla 
čioji mūsų visuomenė.

Lauksime su gardžio 
mis vaišėmis, lietuviš
ka muzika, viliojančio
mis dovanomis ir įvai
riais kitokiais linksmi
nimais.

Nuotaikingai ir jaukiai 
užbaigsime vasarą.

• CTS organizuoja au 
tobusais kelionę į Carey 
šventovę rugpiūčio 8 d. 
Autobusai iš Public Squa- 
rę išvyks 7:30 - 8:00 vai. 
ryto. Paskutinis autobu
sas atgal iš Carey iš
vyks 4:30 vai. p.p. Bilie
tai į abu galus suaugu
siems $5.75, vaikams 
jaunesniems 13 metų 
$4.00, gaunami CTSkios
ke Public Sąuare.

• ARENOJE rugpiūčio 
7. d. 1 vai. p.p. įvyks įdo 
miausios imtynės kokios 
kada buvo CIevelande, bi
lietų kainas paliekant tas 
pačias nuo 4 iki 2 dol. Im
tynėse dalyvaus 18 žymių 
imtininkų.

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

PARDUODAMAS NAMAS

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

Cleveland Heights rajo
ne, prie Oxford-Monticelįo 
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)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.

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

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

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8106

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (V-* metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U meta 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką dol.

Parašas .........................................................

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

1. KAS RŪPINASI NAUJŲJŲ NAMŲ STATYBAI LĖŠŲ 
TELKIMU?
Lithuanian Village bendrovė sudarė Finansų Komisiją, į 
kurią įeina Lithuanian Village b-vės direktoriai, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo vadovybė ir asmenys iš visų 
Clevelando lietuvių organizacijų bei visuomenės sluoksnių.

2. KIEK KAINUOS NAUJŲJŲ NAMŲ STATYBA? 
Naujieji namai bus visų Clevelando lietuvių kultūrinio, 
visuomeninio, ir socialinio veikimo centras. Tokio centro 
statybai reikia apie $275,000.

3. KIEK NUMATOMA IŠLEISTI NAUJŲ AKCIJŲ? 
Naujųjų namų statybai yra nutarta išleisti 12,000 akcijų. 
Vienos akcijos kaina $27.00.

4. KOKIAS TEISES TURI AKCININKAS?
Akcininkas yra tikrasis naujųjų namų šeimininkas. Jis 
turi teisę balsuoti, būti renkamas į direktorių tarybą ar 
kontrolės komisiją, tarti bendrovės klausimus ir balsavi
mo kebu juos spręsti. Akcininkas už kiekvieną įsigytą 
akciją gauna vieną sprendžiamą balsą.

5. KAIP NAUJIEJI NAMAI BUS ADMINISTRUOJAMI? 
Naujieji namai bus Lithuanian Village bendrovės nuo
savybė, o jų administravimu rūpinsis akcininkai per jų 
rinktą direktorių tarybą ir kontrolės komisiją.

6. KOKIOS NUMATOMOS PAJAMOS LIETUVIŲ NAMŲ 
IŠLAIKYMUI?
Naujieji namai bus administruojami taip, kad neštų pelną. 
Pajamos numatomos iš moderniai įrengto klubo, valgyk
los, salės bei kitų patalpų nuomos.

7. AR BUS MOKAMAS AKCININKAMS DIVIDENDAS?
Taip. Lietuvių namų išlaikymas apskaičiuojamas tik eko
nominiu principu. Kiek ir kaip tas dividendas bus moka
mas, tai spręs .patys akcininkai metiniame bendrovės su
sirinkime.

8. AR BUS GALIMA AKCIJAS ĮSIGYTI IŠSIMOKĖTI
NAI?
Taip, galima. Prašom kreiptis į Lithuanian Village b-vės 
direkciją ar Finansų Komisiją.

9. AR BUS GALIMA PARDUOTI ĮSIGYTAS AKCIJAS? 
Bendrovė yra įsteigusi akcijų fondą ir, akcininkui pate
kus į sunkią ekonominę padėtį, bus stengiamasi šio fondo 
lėšomis akcijas atpirkti.

10. AR NUMATOMA ATŽYMĖTI STAMBIUOSIUS AKCI
NINKUS BEI STATYBOS RĖMĖJUS?

♦

Kiekvieno akcininko vardas bus įamžintas bendroje nau
jųjų namų statybos rėmėjų knygoje. Rėmėjai, kurie įsigys 
akcijų už $500 iki $1000 bus įamžinti bronzos lentoje, ku
rie įsigys akcijų už $1000 iki $2500 bus įamžinti sidabro 
lentoje, kurie įsigys už $2500 ar' daugiau bus įamžinti 
aukso lentoje. Naujųjų namų fundatoriais laikomi tie as
menys ar šeimos, kurių lėšomis bus Įrengta seklyčia, salė 
ar kiti kambariai. Tos patalpos bus pavadintos fundatorių 
vardais ir jose įrengtos atitinkamos paminklinės lentos.

11. KOKS YRA DABAR LITHUANIAN VILLAGE BEND
ROVĖS TURTAS?
Lithuanian Village nupirko naujiesiems namams sklypą 
Kewanee ir E. 185 St., už kurį sumokėjo grynais pinigais 
$54,000. La Šalie pastatas yra bendrovės nuosavybe, ku
rio vertė yra apie $110,000. Bendrove taip pat turi 330 
akcijų senosios Lietuvių salės bendrovės, kurių vertė 
apytikriai yra $3,300. Už La Šalie pastatą dar yra $60,000 
skolos.

12. AR GALIMA LA SALLE PASTATĄ PARDUOTI IR 
GAUTĄ KAPITALĄ PANAUDOTI NAUJŲ NAMŲ 
STATYBAI?
Suprantama, kad būtų labai tikslu tai padaryti, kai tik 
naujų namų statyba bus pradėta. Bendrovės direkcija jau 
yra padariusi nutarimą La Šalie pastatą parduoti.

13. KADA IR KUR BUS GALIMA ĮSIGYTI AKCIJAS?
Statybos Finansų Komisija, vajui prasidėjus, spaudoje ir 
per radiją paskelbs, kur bus galima įsigyti akcijas. Taip 
pat Finansų Komisijos nariai stengsis kontaktuoti kiek
vieną lietuvį ir paraginti įsigyti akcijų. Apskritai visais 
naujųjų lietuvių namų statybos ir akcijų įsigijimo reika
lais prašome informuotis pas šiuo asmenis:

1. J. Stempužis, Lithuanian Village Ine. pirmininkas, 4249 
Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121. Telef.: 382-9268.

2. Z. Dučmanas, Lithuanian Village Ine. vicepirmininkas, 
6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103. Tel.: 391-1143.

3. St. Mačys, Lithuanian Village Ine. vicepirmininkas, 1026 
Dillewood Rd., Cleveland, Ohio 44119. Tel.: 481-4504.

4. V. Vinclovas, 1903 Sunset Dr. Tel. 261-1794.
5. Pr. Stempužis, 18720 Neff Rd. Tel. 486-6055.
6. Inž. R. Kudukis,* 380 Balmoral Dr. Tel. 486-5865.
7. L. Staškūnas, 1681 Beverly Hills. Tel. 481-2216.
8. J. Malskis, 17904 Ingleside. Tel. 486-9165.
9. J. Apanavičius.

10. E. Šamas. Tel.: 751-6893.
11. J. Švarcas. Tel. 944-2179.
12. S. Lukas. Tel. 486-4010.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kviečiame į Korp! Neo-Lithuania 
stovyklą

sudaro: filist. inž. J. Jur
kūnas — stovyklos vado
vas; šen. Virgilius Kra- 
p aus kas — vadovo pava
duotojas; šen. Jurgis 
Lendraitis — vyrų va
dovas; filist. Živilė Mo- 
destienė — merginų va
dovė; filist. Audronė Si
monaitytė — vakaroji
mų progr. vadovė, jun. 
R. Maurukas — sporto 
vadovas; šen. Julija Kas- 
niūnienė — juniorų ma
gistrą ir filist. Bronius 
Kasakaitis — adminis
tratorius.

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiemet suda
ryta įvairi stovyklos pro
grama. Be eilės paskai
tų ir kitos dieninės pro
gramos, stovykloje į- 
vyks ir golfo turnyras, 
nes šiuo metu korporan- 
tų golfininkų skaičius 
yra jau didokas ir šis 
sveikas bei populiarus 
sportas visiems lengvai 
preieinamas.

Stovykloje paskaitas 
skaitys: Tėvas Kubilius, 
dr. L. Kriaučeliūnas, fi
listeriai: A. Stelmokas, 
J. Gruzdys, R. Mulokas, 
A. Vaitekaitis, E.Modes
tas ir V. Kasniūnas, jr.

Artėja stovyklavimo 
laikas. Kaip ir kiekvie
nais metais, taip ir šie
met, kiekvienas neolitu- * 
anas stengiasi savo as
meninį laiką taip susi
tvarkyti, kad galėtų pa- 
stovyklauti, stovyklavi
mo metui atėjus. Lietu
viškam jaunimui nėra 
reikalo daug aiškinti 
apie stovyklų reikšmę: 
ją šeniai visi žino ir iš 
patyrimo gali pasakyti, 
kad stovyklavimas duo
da labai daug daug nau
dos lietuvybei išlaikyti. 
To mes ir visos jauni
mo organizacijos siekia 
me. Tad norint lietuviš
ką sąmonę stiprinti, rei
kia kiekvienam organi
zacijos nariui stovyklo
se pabuvoti.

Korp! Neo-Lithuania 
šiais metais stovyklą 
ruošia Dainavoje. Sma
gu bus visiems, tiek fuk- 
sams-jumorams ir se- 
niorams, tiek filiste
riams ir kitiems artimie
siems lietuviškoje pasto
gėje ir jos aplinkoje bu
voti ir jausti savųjų ar
tumą.

Šių metų Neo-Lithua
nia stovyklos vadovybę

Stepono ir Valentinos Minkų radijo programos metiniame piknike 
kur visad būna linksma, nes programa būna įvairi ir suvažiuoja 
daug žmonių ir šiais metais rugpiūčio 8 d. sekmadienį, Romuvos 
parke, Broktone, Mass. bus renkama "Miss Lithuania of N.E.” Nuo 
traukoje 1970 metais išrinkta gražuolė Frances Kveselytė priima 
gėlių puokštę iš M, Ivaškienės. Atsilankę į pikniką galės laimėti dova 
nų. Bus įdomi programa. Visus kviečia Steponas ir Valentina Min
kai.

PADĖKA

DĖKOJAME VISIEMS, KURIE MUS

PRISIMINĖ MŪSŲ A.A. MOTINOS u

ELZBIETOS T E R C IJ ONA IT Ė S

-- RAMANAUSKIENĖS MIRTIES

VALANDOJE.

SŪNUS:

VINCAS, KOSTAS, JONAS,

VLADAS IR JUOZAS

Stovyklinį gyvenimą la
bai paįvairina "Nakti
balda", neolituanų sto
vyklos laikraštėlis, šį 
vardą "Naktibalda" 
prieš tryliką metų yra 
parinkę Arūnas Gaspa- 
raitis ir Kęstutis Gai- 
džiūnas. Jis labai tinka 
neolituanų laikraštėliui 
nes jis daugiausia spaus
dinamas nakties metu, 
kad rytą visos "naujie- 
nos" ir rimtoji mintis vi 
sus pasitiktų prie pusry
čių stalo. Šių metų "Nak
tibaldos" redakciją suda 
ro: Daiva Vaitkevičiūtė, 
Audronė Pavilčiūtė, Al
gis Regis, Romas Česas 
ir Vytas Paukštys.

Tai maždaug tiek iš pa
siruošimo stovyklai.

Korporacijos suvažia
vimas įvyks ten pat. Jo 
programa bus skelbiama 
spaudoj. Kiekvieno kor- 
poranto pareiga yra su
važiavime dalyvauti ir 
pareikšti savo sugesti
jas dėl Korporacijos 
veiklos. Suvažiavimo dis
kusijose ir nutarimuose 
pasireikš Korporacijos 
gyvybingumas ir išryš
kės ateities užsimoji
mai.

Bus labai malonu sto
vykloje matyti visus kor 
porantus-es, susitikti su 
jų šeimomis ir artimai
siais. Laukiam visų — 

Jūsų L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania Vyr. 
Valdyba

• VLIKO SEIMO me
tu Detroite š.m. gruo
džio 4-5 d. numatytas 
spaudos bei radijo dar
buotojų pokalbis su Vli-
ko atstovais. Ryšium su 
tuo, "Laisvės Žiburio" 
radijo vedėjas New Yor
ke R. Kezys pasiūlė įs
teigti Radijo Darbuotojų 
Sąjungą. Kiekvienas RDS 
narys įsipareigotų vie- 
nerių metų bėgyje pa
ruošti reportažus, nevie
tos pobūdžio, ir juos pa
siųstų kitiems nariams 
magnetofono juostose. 
Pasiūlymas svarstomas 
lietuviškų radijo progra - 
mų vedėjų tarpe.

SPAUDOS IR RADIJO 
DIENA

PLB Valdyba ir šiais me
tais rengia Bendruomenės- 
Spaudos-Radijo Dieną, kuri 
įvyks 1971 m. rugsėjo 18-19 
dienomis Tabor Farmoje, 
Sodus, Michigan.

Susitikimo tikslas, kaip 
ir ankstyvesnėse dienose — 
pabendrauti ir visiems ' 
mums rūpimais reikalais 
pasikalbėti. Bendroji ket
virtosios dienos pokalbio te
ma: "Išeivijos lietuvių kul
tūrinis, visuomeninis ir po- 

.litinis pasireiškimas". Ypa
tingas dėmesys bus kreipia
mas į šio pasireiškimo su
derinimą JAV-bėse.

Šalia bendro simpoziumo 
numatyti ir atskiri semina
rai radijo ir spaudos dar
buotojams. Jie, taupant lai
ką, vyks lygiagrečiai. Juose 
norima sudaryti progos spe
cialistams išsikalbėti jiems 
rūpimais klausimais.

Radijo ir Spaudos dar
buotojai prašomi iš anksto 
pranešti ar tų seminarų pa
geidauja, ar žada juose da
lyvauti ir kokie klausimai 
turėtų būti jų darbotvarkė
je keliami. Laukiama su
gestijų bei konkrečių pasiū
lymų ir dėl pagrindinės šio 
susitikimo temos.

Oficiali sutikimo pradžia 
— rugsėjo 18 d., 1 vai. p. p., 
pabaiga — rugsėjo 19 d. pa
karę.

Apie savo dalyvavimą 
pranešti iki 1971 rugsėjo 1 
d. — duomęnys reikalingi 
nakvynių ir maitinimo rei
kalams tvarkyti. Sugestijų

Kanados lietuvių skautų suorganizuota ekskursija lankėsi Anglijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Itali
joje, Austrijoje, Vokietijoje ir Liuksemburge. Ekskursijoje dalyvavo 180 asmenų. Nuotraukoje ekskur
santai Paryžiaus geležinkelio stoty atvykę iš Londono. Prieky eina A. Dabrilaitė iš Bostono, V. Kali
nauskas iš Toronto ir kt.

dėl programos laukiama iki 
rugpiūčio 20 d.

Visais Ketvirtosios Bend
ruomenės — Spaudos ir Ra
dijo Dienos reikalais, PLB 
Valdybai pavedus, prašoma 
rašyti jos vykd. vicepirmi
ninkui, sekančiu adresu: 
Dr. Antanas Butkus, 2370 
Canterbury Rd., Cleveland, 
Ohio 44118. Telefonas 216- 
932-9944.

DR. A. ŠLIUPAITEI
85 METAI AMŽIAUS

Liepos 26 d. Santa 
Monikoj, Calif., artimų 
draugų ir pažįstamų ini
ciatyva buvo pagerbta 
dr. Aldona Šliupaitė 85- 
jo gimtadienio proga. 
Dr. M. Devenis nuošir
džiai pasveikino sukak
tuvininkę, iškeldamas 
jos nuopelnus Lietuvai. 
Dr. A. Bartkaitėpriminė 
dar tuos laikus, kadadr. 
Aldona Šliupaitė buvo 
Lietuvos Universiteto 
Medicinos fakulteto Aku
šerijos ir ginekologijos 
katedros asistentė. A. 
Devenienė padėkojo vi
siems taip gausiai susi
rinkusiems, kas įrodė, 
kiek daug draugų dakta
rė turi.

Sukaktuvininkė, dėko
dama už tokią netikėtą 
staigmeną, kuri, anot jos 
žodžių, esanti pirma jos 
gyvenime, patiekė žiups
nelį prisiminimų iš sa
vo veiklos Lietuvoj ir 
Amerikoj.

Visiems dalyviams 
malonu buvo matyti su
kaktuvininkę geroj nuo
taikoj ir stiprioj sveika 
toj, gražaus amžiaus su 
laukus.

Want to Eorn 
$20,000 

with a

<SUNDCO>
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 loca(ion 

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)

Ekskursijos viena vadovių s. M. Vasiliauskienė Paryžiuje prie 
Sacre Coeur bažnyčios.

Dirvos atstovas Toronte A. Kuolas, buvęs ekskursijos vienos gru
pės vadovas, Paryžiuje susitiko su kalbininku Michel Dequeker, ku
ris susirašinėja su K. BaltromaičiuKanadoje. Nuotraukoje iš kairės: 
A. Kuolas, K. Baltromaitis, Michel Dequeker ir B. Abromaitienė.

Su ekskursantais keliavo ir tautinių šokių grupės Gintaro šokėjau 
Nuotraukoje grupės vadovas ps. J. Karesiejus Šv. Morkaus aikštėje 
Venecijoje lesina balandžius. V. Bacevičiaus nuotraukos
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