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BE AUKSO
PADENGIMO DOLERIS VISTIEK

Iš visų prezidento 
Nixono rugpiūčio 15 d. 
paskelbtų ūkinių priemo
nių tik viena susilaukė 
visuotino pritarimo: do
lerio atpalaidavimas nuo 
aukso. Dėl kitų — nuo
monės griežtai skiriasi. 
Vieniems jos neteisin
gos-, nes padeda daugiau 
pramonei negu vartoto
jams, kitiems pačios sau 
prieštaraujančios, nes 
iš vienos pusės siekia 
darbų padidėjimo pramo 
nėję, bet iš kitos pusės 
nori sumažinti 5% fede-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

r alinių tarnautojų skai
čių bei sumas sociali
niams reikalams, tre
tiems algų ir kainų ’su- 
šaldymas’ yra tik kos
metinė, bet ne gydomoji 
priemonė. Čia pat ver
ta pastebėti, kad visi kri
tikai šalia demoagogijos 
turi ir bent truputį tie
sos. Kiek — matysime 
tik vėliau. Už tat šian
dien sustokime tik prie 
visų užgirtos priemo-

SPAUDOS IR RADIJO DIENA

TABOR FARMOJE
Jau ketvirtą kartą P a- 

saulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba ruošia 
LB, spaudos ir radijo 
dienas Tabor Farmoje. 
Pirmutines suruošė tuo
metinis PLB pirminin
kas, šios vasarvietės s a 
vininkas a.a. Juozas Ba- 
čiūnas. Labai malonu, 
kad naujieji Tabor Far- 
mos savininkai, inž. 
Valdas ir Alma Adam
kai šią tradiciją padeda 
PLB valdybai palaikyti. 
Vasarvietės maloni at
mosfera ir šeimininkų 
vaišingumas daug prisi
deda prie šių dienų sėk
mingo pravedimo.

Ketvirtasis susitiki
mas įvyks rugsėjo 18-19 
dienomis. Susidomėji
mas ir, šįmet didelis ir 
tikimąsi daugelio visuo
menės, radijo ir spaudos 
darbuotojų atsilankymo. 
Pakviesti ir žada daly
vauti Lietuvos Diplomati
jos atstovai, VLIKo, 
ALTo ir bendruomenės 
pirmininkai bei jų valdy 
bų atstovai. Kviečiami 
apylinkių, apygardų bei 
LB Tarybos nariai.

Suvažiavimas visiems 
atviras ir mielai laukia
mas kiekvienas lietuvis- 
lietuvaitė, kuriam tik 
rūpi išeivijos lietuvių iš
silaikymas ir veiklos su 
stiprinimas.

Šių metų pagrindinė 
pokalbio tema plati: Iš
eivijos Lietuvių Kultūri
nis, Visuomeninis ir Fo 
litinis Pasireiškimas. 
Savaime suprantama, 
kad nuodugniai visų klau
simų apsvarstyti nebus 
įmanoma. Gi ilgų prane
šimų retas tenori klau
sytis. Tad formalių pra
nešimų visai nebus, iš
skyrus trumpus pasisa
kymus VLIKo, ALTo ir 
Bendruomenės pirminin
kų, ar jų įgaliotų.

Susitikimo pokalbiuos- 
na norim įtraukti visus 
dalyvius. Sistematingam 
šių diskusijųpravedimui 
ir kad nekalbėtme apie 
viską iš karto, keliamus 
klausimus reikės iš anks - 
to sugrupuoti ir jiems pa 
skirstyti laiką taip, kad 
visiems norintiems kal
bėti jo užtektų. Pirmoje 
eilėje bus kviečiami kal
bėti tie, kurie iš anksto 
pateiks raštu trumpai su
formuluotą konkretų pa
siūlymą. Siūlymai turėtų 
liesti Šiaurės Amerikos

lietuvių kultūrinės,poli
tinės ar visuomeninės 
veikos pagerinimą-su
stiprinimą. Ypatingas dė
mesys bus kreipiamas į 
lietuviškosios veiklos su
derinimą JAV-se. Lau
kiama taip pat ir konkre
čių pasiūlymų kaip ge
riau, efektingiau ir nuo
dugniau informuoti ame
rikiečių spaudą — svar
biausia į ją pakliūti su 
mūsų padėtį nušviečian
čiom žiniom.

Šalia bendro simpoziu
mo numatyti ir atskiri 
seminarai radijo ir spau
dos darbuotojams. Jie, 
taupant laiką, vyks lygia
grečiai. Juose norima 
sudaryti progos specia
listams išsikalbėti 
jiems rūpimais klausi
mais.

Radijo darbuotojų se
minarą pravesti prašo
mas Tėvynės Garsų Ra
dijo vedėjas Juozas Stem
pužis ir Margučio Vedė
jas Petras Petrutis.

Spaudos darbuotojų se - 
minarą — Laiškai Lietu
viams redaktorius kun. 
J. Vaišnys, S.J. ir Dir
bos redakcijos atstovas 
Antanas Juodvalkis.

Šeštadienio vėlus va
karas bus paskirtas kul
tūrinei programai. Ją 
pravesti maloniai sutiko 
Lietuvių Radijo Forumo 
vedėjas Vytautas Kąsniu- 
nas. Norintieji šioje pro
gramoje dalyvauti (2-3 
minutės kiekvienam) pra
šomi betarpiai kreiptis 
į V. Kasniūną: 3754 West 
70th Place, Chicago, III. 
60629.

Dienų proga numato
ma speciali spaudos ir 

"radijo konferencija, ku
rioje tikimasi dalyvaus 
Lietuvos Diplomatijos, 
VLIKo, ALTo ir Bendruo
menės vadovaujantieji 
asmenys.

Apie savo dalyvavimą 
prašome kuo skubiausiai 
pranešti. Duomenys rei
kalingi nakvynių ir mai
tinimo išlaidoms tvarky
ti. Džiugu pastebėti, kad 
ir šiemet p. p. Adamkai 
mus sutiko globoti tik už 
savikainą vasarvietei.

Dalyvavimo ir progra
mos reikalais rašykite 
PLB vykd. vicepirm. dr. 
A, Butkui, 2370 Canter- 
bury Rd., Cleveland,
Ohio 44118, Tel. 216-
932-9944.
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LIKO TVIRTAS
nės — aukso pašalinimo 
iš pinigų vertės sąvokos.

Iki šiol bet kurios va
liutos vertė buvo sieja
ma su ją išleidusio ban
ko aukso atsargomis. Jei 
bankas gali jam patiek
tus banknotus pakeisti, ji 
buvo laikoma tvirta, 
nors niekas neįsivaizda
vo tokio atsitikimo, kad 
visi banknotai būtų stai
ga patiekti. Tokio parei
kalavimo nė vienas emi
sijos bankas negalėtų iš
pildyti, kas veda prie 
minties, kad visas paden
gimas auksu yra daugiau 
ar mažiau fikcija, kurios 
reikia laikytis tik tiek, 
kiek tai sutampa su ki
tais krašto interesais.

Faktinai doleris atpa
laiduojamas nuo aukso 
jau ne pirmą kartą. Jį 
jau buvo atpalaidavęs 
prezidentas Rooseveltas 
1933 metų kovo 6 d. Ki
tais metais jis nustatė 
kitą dolerio santykį su 
auksu, būtent JAV pasi
žadėjo už 35 dolerius 
parduoti vieną unciją auk
so, jei kas to reikalau
tų. Tai buvo pdaryta ne 
dėl to, kad JAV trūktų 
aukso. JAV aukso atsar 
gos 1933 metais buvo di
desnės negu bet kada. 
Santykis su auksu buvo 
pakeistas tik dėl to, kad 
sumažinus JAV ekspor
to prekių kainas. Tas pa
sisekė tik iš dalies, nes 
ir kiti kraštai ’ numušė’ 
savo valiutas. Lietuvos 
LITAS tada buvo išim
tis iš bendros taisyklės. 
Nūdienių ekonomistų aki
mis žiūrint tai buvo di
džiausia klaida, kurią 
sumažino tik faktas, kad 
litas, nepaisant jo paden
gimo. auksu, nebuvo pla
čiai kotiruojama valiuta 
užsieniuose ir dauguma 
sandėrių buvo daromi 
kitomis valiutomis, o pa
galiau pašlijusi tarptau
tinė būklė visus santy
kius pavertė daugiau ar 
mažiau iliuzijom...

Nūdien prezidentas 
Nixonas, atpalaiduoda
mas dolerį nuo aukso pa 
dengimo praktiškai sie
kė, kaip ir Rooseveltas 
dolerio nuvertimu, eks
porto-padidėjimo ir im
porto sumažėjimo.Su vo
kiečių ir ypač japonų ga
miniais amerikiečiams 
pasidarė per sunku kon
kuruoti savo pačių kraš- 
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Pasaulio Lietuviy Gydytojų Sąjungos dabartinė valdyba: dr. B. Radzivanas, pirmininkas dr. V. Pap- 
rockas ir dr. V. Avižonis. S.m. rugsėjo 4-5 d.d. New Yorke, The Pierre viešbutyje, įvyksta sąjungos 
aštuntasis suvažiavimas.

BERLYNAS MASKVINIS
TROJOS ARKLYS

Berlynas ne tik iš da
lies pavergtas, bet ir su
varžytas, prislėgtas 
miestas. Jis negali nau
dotis visiška laisve. Di
džiausia kliūtis šiai lais
vei yra Maskvos uždė
ta letena. Tačiau ir Va
karų sąjungininkai Ber
lynui nėra suteikę tik
ros laisvės. Tai yra pu
siau okupuotas miestas, 
su svetimų valstybių ka- . 
riuomene, su komendan
tų priežiūra ir kontro
le.

Vakariečiai yra lin
kę suteikti Berlynui dau
giau laisvių, tačiau šį 
jų norą tormozuoja Mask
va. Tai parodė 17 mėne
sių užtrukę pasitarimai 
dėl V. Berlyno, kuriuos 
vedė 4 didžiųjų valsty
bių pasiuntiniai Vokie
tijoje. Šitie pasitarimai 
kartais būdavo komiški, 
kartais tragiški, nes jie 
išreiškė tragi-komedi- 
ją, kurią vaidino komu
nistų patikėtinis, buvęs 
Gudijos politrukas, da
bartinis R. Vokietijos po
litinis prižiūrovas P. Ab 
rasimovas. Žinoma, jis 
tai darė ne savo nuožiū
ra: jam buvo Maskvos 
pavesta vaidinti trukdy
tojo ir didžiausių reika
lavimų kėlėjo vaidmenį. 
Jis tą vaidmenį ir vaidi
no iki galo. Juokingai at
rodė, kada po 33 posė
džių, su rusiška "vod- 

amerikietišku vis-

STEPAS VYKINTAS
Dirvos korespondentas 

Europoje

Naujam Vasario 16 gimnazijos bendrabučiui kasami pamatai. 
Statyba prasidėjo rugpiūčio 12 d. Pagal paskutinius planus, statomas 
3 aukštų bendrabutis, kuriame tilps mažiausiai 10Q mokinių. Vokie
čių federalinė ir Baden-Wuerttembergo lando vyriausybė pažadėjo 
statybą remti DM 400.000,-- suma. K.J. Dėdino nuotrauka

kiu ir prancūzišku kon
jaku, šampanu, pasiekus 
susitarimo, pirmas išsi 
veržė iš pasitarimo rū
mų P. Abrasimovas ir 
suvaidino grindinį lai
mėtojo vaidmenį: su di
džiausiu pasitenkinimu 
pranešė žurnalistams, 
kad ”die Šache ist per- 
fect". Taigi, užpakaly
je palikta trijų didžių
jų trejukė televizijoje at 
rodė kaip pralaimėtojai.

Kaip gi iš tikrųjų yra, 
ar Vokietija iš Berlyno 
susitarimo ką nors lai
mėjo? Kol kas dar sun
ku į šitą klausimą atsa
kyti, nes 4 pasiuntinių su
sitarimas bus dar svars
tomas tų 4 didžiųjų vals
tybių sostinėse aukš
čiausios jų valdžios. Tai 
gi, šis tas dar gali pasi
keisti, tačiau pagrindi
niai susitarimo punktai, 
reikia spėti, kad bus pa
tvirtinti.

.Būtume šališki, jei 
tvirtintume, kad šis Ber 
lyno susitarimas nieko 
V. Vokietijai neduos. Jis 
suteiks, be abejo,berly
niečiams daugiau pato
gumų. Jie galės šiek tiek 
laisviau judėti. Susisieki
mo numatytos lengvatos 
Vakarų berlyniečiams 
leis be bolševikinių "ši- 
kanų" vykti į visą V. 
Vokietiją. Taip pat jie 
galės laisviau važinėti 
į R. ............ .........
nes, 
Rytų 
kris 
čiai. 
nebus toks komplikuo
tas ir varžomas.

Tačiau už šiuos pato
gumus V. Vokietija bu
vo priversta atsilyginti 
aukšta politine kaina. So
vietų Rusija sąjunginin
kams ir V. Vokietijai nu
metė kaulą, kad laimėtų 
visą kaimenę. Maskvai 
rūpėjo daugiausia laimė
ti politinėje srityje ir ji 
nemaža laimėjo. V. Ber
lynas pagal susitarimą 
yra likęs ne V. Vokieti-

Vokietiją pas gimi- 
ar jų giminės iš 
į V. Berlyną. At- 
kai kurie mokes- 
Prekių gabenimas

jos dalis, o miestas su 
atskiru politiniu statusu. 
Anksčiau Bonna galėjo 
šaukti parlamento posė
džius V. Berlyne, galėjo 
čia rinkti valstybės pre- 

x. J.xxxxvx Jj>X. -X

zidentą, galėjo čia lais
vai posėdžiauti partijų 
frakcijos, dabar gi nebe
galės, nes susitarimas 
tai nebeleidžia. Tegalės 
V. Berlyne įvykti tik to
kie frakcijų ir parlamen
to komisijų posėdžiai, ku
rie liečia Berlyno klau
simus. Taigi, V. Vokie
tijos vadinamas "prezen 
cas” Berlyne yra susiau
rinamas iki minimumo.

Tikrasis Trojos ark
lys, kur įvedė P. Abra- 
simovas į V. Berlyną, 
yra Sovietų Rusijos ge
neralinio konsulato išsi- 
kovojimas V. Berlyne. 
Charakteringa, kad šis 
konsulatas nepriklausys 
Sovietų pasiuntinybei 
Bonnoje, bet kuriam 
nors, greičiausiai anglų, 
komendantui. Tuo pabrė
žiamas iš Sovietų pusės 
V. Berlyno okupacinis 
statusas. Vokiečių spau
doje buvo rašyta, kad šis 
generalinis konsulatas 
bus gausingiausias tar
nautojų skaičiumi. Tai 
bus, tiksliau sakant, ne 
konsulatas, bet agitbiu- 
ras. Turint galvoje, kad 
V. Berlynas ir šiaip yra 
smarkiai apkrėstas "ra
dikaliųjų” kairės (atseit 
komunistų) bacilais, ge
neralinio konsulato įs
teigimas dar labiau su
stiprins V. Berlyno bol- 
ševikėjimą. Tai sukels 
nemaža rūpesčio ne tik 
V. Berlyno tvarkyto
jams socialdemokra
tams, bet ir visai vokie
čių tautai. Šis Trojos ark
lys yra pats didžiausias 
trijų sąjungininkų pra
laimėjimas prieš S. Ru
siją.

Laisvoji vokiečių spau
da nevienodai vertina šį 
susitarimą. Dabartinei 
vyriausybei palankioji 
spauda rašo, kaip apie 
tam tikrą laimėjimą. Nu 
rodoma, kad buvo dau
giau laimėta, negu tikė
tasi. Tačiau opozicinė 
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS 

LIETUVIU SOCIALINĖ GLOBA

Prisiminimų vaizde, mano akyse stovi paskutinioji Australijos 
Lietuvių Šventė Melbourne. Apie ui jau buvo nemažai rašyta, tačiau 
aš negaliu pamiršti tų darbščiųjų šventės moterų, apie kurias taip 
retai teužsimenama, kurios ne savo propagandiniu, daugi reklamuo
jančiu, darbu išsiskiria iš mūsų ir yra taip mums reikalingos ir to
kios didelės pagarbos vertos. Jų didelis šalpos ir socialinės para
mos darbas neturi sau lygaus.

Šimtai, o gal ir |keli tūkstančiai vietinių ir svečių iš visos Aus
tralijos, būdami per praėjusią Šventę Melbourne, matė ir džiaugėsi 
gerąja ir duosniąja Melbourno'Lietuvių Soc. Globos Moterų D-jos ran
ka. Jaunimo pietuose, dalyvaujant apie 600 Australijos.lietuviškojo 
atžalyno, nustebau pamatęs Lietuvių Namuose taip puikiai parengtus 
ir turtingus stalus. Tai buvo vienas iš pirmųjų didesnių melbourniš- 
kių moterų parengimų, vėliau per visas penkias dienas vienoje ar ki
toje vietoje, vieną ar kitą lietuvių grupę prižiūrint ir vaišinant.

Ir dar didesnis nustebimas mane pagavo, kai pamačiau, jog vi
soms šioms moterims vadovavo niekada nesenstanti ir nepavargs
tanti E. Nagulevičienė. Nors ir įžengusi jau į 70-nę, ji buvo visos 
Šventės metu ir, daugel metų prieš tai, Melbourno moterų pirminin
kė, vadovavusi šiai, taip pagarbos vertai, organizacijai. Šiandien ji 
dėl didelės darbo naštos, vadovavimą perleido jaunesniai E. Šeikie- 
nei, pati pasilikdama vicepirmininkės pareigose. Be šių vadovaujan
čių draugijos ponių, valdyboje nuoširdžiai ir energingai dirba: J. 
Žalkauskienė-sekretorė, V. Morkūnienė-iždininkė, O. Plečkauskie- 
nė-parengimų vadovė, E. Korsakaitė ir P. Šemienė — ligonių lanky
tojos.

Kaip draugijos pirmininkė E. Šeikienė išsi reiškė, visos draugi
jos pagrindinis tikslas yra — šalpa. Šiuo metu Melbourno Soc. Glo
bos moterys savo globoje turi dvyliką nuolatinai globojamų ir šelpia
mų psichinių ligonių, kurie, neturi Melbourne ir apylinkėse jokių gi
minių. Draugija prižiūri ir rūpinasi eile senelių, kai kuriems išrū
pinusi ir pensijas, daugiavaikių šeimų, kurioms padeda maistu. Ne
žiūrint gyvenimo aplinkybių ir nenorėdamos būti teisėjomis, kaip 
išsireiškė pirmininkė, draugija globoja ir eilę alkoholikų. Kiekvie
nais metais moterys išsiunčia nemažai siuntinių Punsko lietuviams, 
padeda kompensacijų bylose ir dažnai, net savo lėšomis, palaidoja 
mirusius neturtingus tautiečius.

Be pagrindinio šalpos darbo, rūpestingosios Melbourno mote
rys nemažiau pasireiškia ir visame lietuviškame gyvenime. Jas ra
sime visur, jas matysime kone visuose didesniuose bendruomenės 
parengimuose, ne pasipuošusias puikiomis balinėmi suknelėmis 
besilinksminančias, bet tik besilinksminančius kitus tautiečius be
vaišinančias. Jos nemoka niekuomet pasakyti to žodžio "ne”, taip 
dažnai panaudojamo mūsų gyvenimo darbų žodyne. Jos yra kaip mo
tinos mūsų jaunimo didžiuosiuose darbuose. Jos savo dosnia ranka 

' numato gražiai prisidėti prie jaunimo atstovų išvykos į H-jį P.J. 
Kongresą, jos kasmet surengia vaikams Kalėdų Eglutę, apdovanoda- 
mos pačius mažiausius dovanėlėmis, jos kasmet surengia puikias 
vaišes vietiniams Melbourno lietuviams abiturientams, apdovano- 
damos juos prisiminimo dovanomis, jos nepamiršta ir sportininkų, 
paaukodamos jiems taurių, vaišindamos juos švenčių pietumis ir ki
ta. Sunku būtų tą viską išvardinti, nes be jaunimo statant ir remon
tuojant Lietuvių Namus, žiūrėk, darbščiosios moterys, jau neskai
tant savo 1000-čio dolerių duoklės, savo lėšomis kasdien vaišinda
vo pietumis talkoje dirbančius tautiečius. Jos,kartusukatalikių Mo 
terų ir Liuteronių Moterų draugijomis, atremontuotuose namuose, 
įrengė puikią moterų seklyčią, išpuošdamos ją lietuviškais dirbi
niais ir raštais, šiuo metu jos LietuviųNamuose, atidarius skaityk
lą, sekmadieniais-ruošia lietuviškų valgių pietus, kur jauni ir vyres
ni tautiečiai, besiklausydami lietuviškos muzikos ir skaitykloje be
skaitydami viso pasaulio lietuviškąją spaudą, gali ir pasismagu- 
riuoti puikiais lietuviškais skanumynais.

Džiugu yra matyti tokias puikias ir širdyje taip nuoširdžias 
melbourniškes moteris jų tokiame dideliame šalpos ir kultūrinia
me darbe. Melbourno lietuvių kolonija tikrai gali savomis moteri
mis didžiuotis ir su pagarba joms dėkoti už tas neišskaičiuojamas 
jų darbo valandas, suteikusias labai daug kam paguodos, pasigėrėji
mo ir džiaugsmo.

• Kalbant apie Melbourno moteris, prieš kelias savaites savo 
gyvavimo dvidešimtmetį atšventė Melbourno Lietuvių Katalikių Mo
terų D-ja., Šiai moterų katalikių draugijai jau keli metai vadovauja 
E. Semetienė, valdyboje esant H. Statkuvienei — vicepirmininkei, 
V. Vaitiekūnienei — sekretorei, G. Jokubaitienei — ligoniųlankyto
jai, A. Žemaitienei — parengimų vadovei ir R. Kaunienei — kasinin
kei. Pagrindinis draugijos tikslas yra subūrimas katalikių moterų, 
kad, kartu, su skleidimu katalikybės dvasios, būtų išlaikomas tauti
nis, kultūrinis ir visuomeninis supratimas, prisidėjime prie lietu
vybės išlaikymo. Per savo veiklos dvidešimtmetį draugija yra nusky
nusi didelę darbo vagą ir jų pagrindinė veiklos būstinė yra Melbour
no Parapijos namai.

Jeigu Melbourno moterų socialinės draugijos viena iš ilgame
čių vadovių buvo ir yra E. Nagulevičienė, tai tikrai gražu matyti, kad 
ir jos dukra E. Šemetienė, neatsilikdama vadovauja kitai moterų 
reikšmingai organizacijai.

• Pulgio Andriušio antkapio projekto jury komisija: A. Lapšys, 
J. Riauba, V. Kapočiūnas, V. Baltutis ir L. Pakalnis, balsų dauguma, 
P. Andriušio antkapio konkurse pripažino pirmąją premiją projek
tui, kurio autorius yra architektas Edmundas Arbas iš JAV. Šiuo 
metu daromi su paskiromis firmomis pasitarimai dėl šio projekto 
pastatymo.

• Adelaidėje žinoma veikli kultūrininkė E. Varnienė, lankanti 
mokytojus ruošiančią kolegiją, išlaikė savo kurso malajų kalbos eg
zaminus geriausiai iš Pietų Australijoje esančių visų mokytojų se
minarijų mokinių, už ką gavo specialų pažymėjimą,

• Kaš gi Geelonge, Melbourne ir gal būt visame mūsų lietuviš
kame, ypatingai sportiniame gyvenime, nepažįsta geelongiškių bro
lių Volodkų. Jeigu ne savo Ūgiu, tai darbais lietuviškame gyvenime 
jie yra labai gerai žinomi, vadovaujant ir dirbant daugelį metų vi
suomeniniame ir sportiniame gyvenime Geelonge. Liepos mėnesį 
gražus būrys draugų susirinko į Anelės ir Liudo Volodkų gražų 
Ūkį atšvęsti pirmojo 10-čio jų puikaus įsikūrimo šiame kiaulių ūky
je. Tai tur būt vienintelis didžiulis lietuvių kiaulių Ūkis Australijo
je, apie kurį labai gerai žino ne tik artimi, bet ir tolimesnieji lietu
viai kaimynai, nes ne vieną savą tautietiį Liudas aprūpina kiauliena, 
kai puikūs kepti paršiukai labai dažnai yra ponų Volodkų padovanoja
mi įvairių balių loterijoms, paruošimams ir kt. Augindami dvi duk
ras ir du sūnus, įsitraukusius į lietuviškąjį sportinį gyvenimą, p. 
Volodkai, nors ir daug darbo ūkyje turėdami, visuomet randa laiko 
ir mūsų lietuviškajam gyvenimui ir yra aktyvūs jo nariai.

• Atžymėti 25 metų nuo lietuviškos skautijos įsisteigimo trem
tyje, buvusioje skautų stovykloje Schweitzingene, Vokietijoje, Aus
tralijos skautus atstovavo ir Australijos rajono vadeiva ps. Romas 
Cibas, jis su savo tėvais, Sydnėjuje, turėdamas pačiame miesto 
centre puikią suvenyrų krautuvę, yra kelionių biuro atstovas, siun
tinių į Lietuvą siuntėjas ir labai gabus jaunas prekybininkas, akty
viai dalyvaudamas skautų veikloje ir būdamas vienas iš Australijos 
skautų vadovų.

Istorija Montrealio parodoje
Paskutinėmis dieno

mis Montrealio pasauli
nė paroda ypatingai gau
siai lankoma, bet labiau
sia šeštadieniais: žmo
nės plaukia visomis kryp
timis. Daugelis montre- 
aliečių į parodą eina ne
būtinai ką nors ten ap
žiūrėti, bet tiesiog poil
siauti. Dabar pats gėlių 
žydėjimas, o tų gėlių ten 
ištisi plotai, vis kito
kios, vis kitų spalvų. Ga
lima pasėdėti, pasigėrė
ti, užkandžiauti. Bet, 
kaip parodos administra 
cija apskaičiavo, maž
daug 90% visų lankytojų 
yra amerikiečiai. Dauge
lis jų dar turi savo atos-

Be aukso...
(Atkelta iš 1 psl.) 

to viduje. Tai dėl to, kad 
vokiečių ir japonų dar
bininkas gauna mažiau už 
amerikietį, arba popu
liariai tariant, tų krašto 
valiutos, palyginus su 

doleriu, yra žemesnės.
Vokiečiai, tiesa, jau 

prieš kurį laiką griebė
si priemonių santykį 
tarp dolerio ir jų mar
kės grąžinti į daugiau re
alų stovį. Tą jie padarė 
atpalaiduodami savo 
markę nuo aukso standar
to, nors aukso šiuo me
tu jie turi daugiau negu 
kuri kita valstybė. Dole
rio kursas nuo tos jų 
priemonės Vokietijoje 
krito netoli 8%, tačiau 
tai laikoma nepakanka
ma. Skaičiuojama mar
kės vertė turėtų pakilti 
13 ar 14% — tada jos san 
tykis su doleriu atitiktų 
gyvenimo realybei. Dar 
daugiau turėtų pakilti Ja
ponijos ’ jenos’ kursas, 
tačiau kol kas japonai 
stengiasi išlaikyti seną 
kursą, supirkdami bilijo
nus jiems pasiūlytų dole
rių.

Aplamai imant, dole
rio vertė užsieniuose po 
Nixono naujos ūkinės po
litikos paskelbimo krito 
vos vienu ar daugiausiai 
dviem nuošimčiais, kas 
laikoma nepakankama. 
Administracija tikėjosi, 
kad doleris kris daugiau, 
tačiau skaitydamasi su 
dabartine galimybe, įve
dė 10% vertės muitą, ku
riuo siekia to paties 
tikslo — importo suma
žėjimo.

Galime tikėtis, kad ga
lų gale bus prieita prie 
naujų kursų tarp atski-. 
rų valiutų nustatymo, pa
gal kitą, ne aukso, for
mulę, nors blogiausiu at
veju Nixono priemonės 
gali privesti ir prie tarp - 
tautinės prekybos dides
nio sumažėjimo, kas vėl 
būtų nemalonu JAV, nes 
iš 200 didžiausių JAV 
korporacijų, 80 bent 25% 
ar daugiau savo apyvar
tos padaro užsieniuose, 
kur JAV įmonės yra in
vestavusios apie 76 bi
lijonus dolerių savo ka
pitalo.

Kas gi pasidarys su 
auksu? Logiškiausia bū 
tų auksą atpalaiduoti nuo 
bet kokių suvaržymų taip 
kaip kitus metalus plie
ną, varį, sidabrą. Lais
voje rinkoje jo vertę nu
statytų pasiūlų ir parei
kalavimų dėsnis. Dabar 
Londone auksas laisvai 
pardavinėjamas, mokant 
40 dolerių Už unciją, il
gainiui jo vertė turėtų 
kristi.

ANT. BERNOTAŠ

togas ir įparodą atvyks
ta su visomis šeimomis. 
Maždaug 85% surenkamų 
ąumų yra amerikiniai do
leriai.

Puošnusis Irano pavilionas pasaulinėje Montrealio parodoje.

Amerikos pavilionas 
vienas iš geriausiai lan
komų. Kaip sakyta, Ame
rika šiemet vėl sugrįžo į 
savo seną pavilioną. Pen
kiuose aukštuose Smith- 
sonian Instituto iš Wa- 
shingtono rūpesčiu yra 
išstatyta parodėlės, ku
rios geriausiai gali pa
vaizduoti Amerikos žmo
nių gyvenimą. Cia.iš įvai 
rių krašto vietų atvykę 
įvairūs amatininkai rodo 
savo meną: skaptuotojai 
iš medžio skaptuoja įvai
rius įrankius, statulas ir 
drožinius, kalviai rodo 
arklių kaustymo meną 
(tarp kitų čekas Jo e 
Chenchar, buvęs nepri- 
klusomos Čekoslovaki
jos armijos kavalerijos 
kalvis), balnininkai iš 
Texas ištatė savo darbo 
balnus ir jiems daryti 
įrankius, taip pat kito
kius odos išdirbinius, 
specialistai iš lazdyno 
karnų pina kėdes, indėnė 
demonstruoja indėnų vi
rimo receptus ir čia pat 
lankytojams duoda para
gauti "indėnų duonos", 
jugoslavė moteris de
monstruoja virimo me
ną, skaptuotojai padarė 
iš antracito anglies įdo
mių figūrų, Hickory 
Farms išstatė maisto ga 
minius. Daugelis tų da 
lykų parduodama. Visa 
Amerika suskirstyta ra
jonais ir sudaryta tokia 
aplinkuma, kaip geriau
sia atatinka. Prisodinta 
gėlių ir medelių, augan
čių toje srityje. Rodomi 
filmai. Kas savaitę at
vyksta vis kiti meninin
kai. Pav., pirmąrugpiū
čio savaitę Roosęvelt 
Sykes iš New Orleans, 
Louisiana, dainavo savo 
blues, indėnų grupė iš 
New Mexico šoko savo 
karo šokius ir dainavo 
savo dainas. Antrą rug 
piūčio savaitę Floridos 
universiteto studentai iš 
Tampos demonstravo la
bai vykusiai išpildytus 
cirko numerius. Trečią 
savaitę užpildė "Blue- 
grass" dainininkai, atvy 
kę iš Kentucky, Tennes- 
see ir Ohio.

Bene puošniausias pa
vilionas yra Persijos 
(Irano). Persija šiemet 
švenčia 2500 metų impe - 
rijos įkūrimo sukaktį ir 
ta proga pavilione išsta
tė visa geriausio, kas 
gali pavaizduoti to kraš
to seną ir labai įdomią 
istoriją. Dviejuose aukš
tuose išstatyta daugybė 
nepaprastai įdomių 
architektūros ir arche
ologijos pavyzdžių, dau
gelis jų atgabenti iš mu

ziejų. Senovės amžių si
dabriniai, auksiniai ir 
žalvariniai papuošalai ir 
namų apyvokos įrankiai. 
Monetos, ginklai, ale
bastras. Atgabentas ka
ralius Hamurabi įstaty

mų kodeksas, kyliaraš- 
čiais iškaltas ant juodo 
akmens. Prie įėjimo sto 
vi didžiulė molinė ur
na iš 1500 metų prieš 
Kristų. Jos viršutinia
me frize parodyti spar
nuoti jaučiai, o į užpa
kalį išsiraitę du žal
čiai. Tie žalčiai kažkaip 
primena dar pagoniško
je Lietuvoje buvusį žal
čių gerbimo kultą. Sako
ma, kad žiloje senovėje 
lietuvių kiltys yra atėju
sios iš Indijos per Ira
ną. Ko gero, ar lietuviai 
nebus pasisavinę žal
čių gerbimo kultą iš se
novės iraniečių. Tarp kit
ko, Pakistano pavilione 
yra išstatytas vakarinio 
Pakistano žemėlapis, ku
rio viena provincija va
dinasi BALTIstan (artai 
neprimena BALTIją ir 
BALTus?). Viršutinia
me Irano paviliono aukš
te gyvenimas daugiausia 
iš šių laikų: jų pramonė, 
mokslas, jų žmonės. Yra 
išstatyta dabartinės ka
ralienės karūnavimo ka
rūna ir keliolikos metrų 
ilgumo vėlumas, auksu 
ir sidabru išsiuvinėtas 
ant žalio brokato, šacho 
karūnavimo metu dėvėti 
antpečiai, jų krašto pui
kūs kilimai, šilko audi
niai. Pavilione skamba il
gesinga orientališka mu- 
zika. Pavilionas taip mie 
lai lankomas, kad praei
tą savaitę parodą aplan
kęs Kanados generalgu
bernatorius Mitchel pir
moje eilėje aplankė Ira 
no pavilioną ir čia turė
jo konferenciją su Mon
trealio burmistru Dra- 
peaū. Tik paskui jis nu
vyko į Amerikos pavilio - 
ną.

Trečias iš mieliau
siai lankomų pavlionų 
yra Čekoslovakijos. Vėl. 
išstatyta reto grožio 
stiklo ir kristalo išdir 
binių, papuošalų, žaislų 
ir mados dalykų. Vaikų 
piešiniai ir dirbiniai. 
Ypatingas dėmesys skir
tas jų žymiam auklėto
jui ir rašytojui Komens- 
kiui: išstatytos jo rašy
tos knygos įvairiomis 
kalbomis, laiškai ir nuo
traukos. Šalia esančia
me kino teatrė rodomi 
čekų filmai.

Egipto pavilione vėl iš 
statyta daugelis senovės 
Egipto meno ir kultūros 
pavyzdžių, statulos, fa
raonų laikų iškasenos, 
milžiniškos archeologi 
nės nuotraukos. Rodo
mas įdomus filmas, su
rišus faraonų laikų is
toriją su šiuolaikine.

Pakistanas išstatė se 

nų ir naujų laikų liau
dies dirbinių, šilko au
dinių, kilimų, kruopš
čių dirbinių iš žalvario, 
odos ir medžio. Rodo
mi filmai iš prieškris- 
tinių laikų archeologinių 
kasinėjimo vietų. įsidė
mėtina, kad Pakistanas 
parodoje šiemet dalyvau
ja pirmą kartą ir, be sa
vo restorano, sugebėjo 
išstatyti ir įdomiąparo- 
dą.

Sovietų Sąjunga prie 
savo fotografijų parodos 
jau uždėjo ir užrašus, 
tuo būdu dabar lankyto
jai galės žinoti, kas ten 
rodoma. Yra daug lietu
viškų pavardžių. Šalia 
esančiame teatre jau ku 
ris laikas koncertuoja 
rusų menininkai. Trys 
muzikantai atlieka kai- 
kurių melodijų pynę. 
Balalaikomis paskambi
na ir padainuoja rusiškų 
dainų. Maskvos cirko ar
tistai atlieka pasigėrėti
nų cirko numerių. Bet 
daugiausia pasisekimo 
turi ukrainiečių moterų 
trio, kurios, palydimos 
bandūrų, padainuoja ke
lias ukrainiečių liaudies 
dainas. Uzbekistanietė 
šokėja atlieka orientališ- 
kus šokius, o dainininkė 
Nina Dorda padainuoja 
rusiškų dainų ir roman
sų. Pasirodymas būna 
tris kartus per dieną ir 
labai gausiai lankomas.

Etninių grupių pavi
lione, nežiūrint visų 
sovietų protestų ir rei
kalavimų nuimti paverg
tų tautų vėliavas irher 
bus, jos ten tebekabo. Ma
tyt sovietų reikalavimai 
buvo atmesti. Tame pa
vilione, kaip sakyta, kas 
savaitė turi savo "die
nas" vis kita tautybė. Pirmą rugpiacio savaną tu
rėjo vokiečiai, kurie bu 
vo išstatę gana įdomią pa
rodą ir turėjo savo pasi
rodymus. Pašoko tauti
nių šokių ir parodė gim
nastikos numerių. Ant
roji s vaite teko indams. 
Lietuviai parodoje šie
met savo pasirodymo ne 
turės. Teturi mažą sky
relį, kai ir kitos tau
tybės .

(Bus daugiau)

Berlynas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vokiečių spauda gana 
skeptiškai, objektyviai 
ir kritiškai vertina šį 
laimėjimą. Ypač atvirai 
pasisako prieš vokiečių 
pabėgėlių organizacijos, 
kurių žmonės savo kai
liu pažįsta bolševikinįro 
jų ir jų valdymo siste
mą. Jie bijo, kad ir V. 
Berlynui nebūtų užmau
tas bolševikinis apinas
ris.

Laisvojo pasaulio 
spauda taip pat nevieno
dai atsiliepia apie šį su
sitarimą. Valdinė spau
da, be abejo, siekia už- 
girti trijų sąjungininkų 
pasiuntinių darbą. Ta
čiau suprantama: šian
dien niekas nenori dėl 
V. Berlyno ar dėl Vokie
tijos kovoti, jei patys vo 
kiečiai dėl savo valsty
binių ir tautinių intere
sų pakankamai nekovoja. 
Amerikiečiai, anglai ir 
prancūzai nenori būti vo- 
kiškesni už vokiečius.

Mes, lietuviai, iš sa
vo pusės trokštume vi
sam Berlynui vienodų tei
sių, visiškų demokrati
nių laisvių, kaip ir visai 
Vokietijai demokratinės 
valdymo sistemos be sve
timų politrukų, kariuo
menių ir priežiūros.
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nės gyvenimo sąlygos ir 
daug pasiekę medicinos 
laimėjimai palengva kei
čia ankstesnes gyventojų 
masės proporcijas. Pir
mą kartą bendrinėje gy
ventojų masėje pradeda 
užimti stiprias pozici
jas generacija, kuri pri
ėjo šešiasdešimt penke
rius metus amžiaus, ar
ba peržengė tą ribą.

Si generacija Jungti
nėse Valstybėse užima 
stambią, dešimties nuo
šimčių visų gyventojų 
grupės, poziciją. Dvide
šimt milijonų žmonių 
Amerikoje jau peržengė 
tą ribą, paskelbė pasku
tinės Cenzo apklausinėji
mo naujienos. Tas pat, 
1970 metų Cenzas, skel
bia, kad septyniasdešimt 
penkerių metų ar vyres
nių Amerikoje yra sep
tyni milijonąi penki šim
tai tūkstančių.

Vyresniųjų generaci
ja nėra bejėgių asmenų 
kategorijoje, bet vis iš
lieka aktyvi ir judri. Šie 
dešimt nuošimčių gyVen- 
tojų diktuoja savo daž
nai tradicingus požiū
rius į gyvenimišką bui
tį. Tai liečia pramonę, 
automobilių linijas, na
mų statybą, netgi mote
rų madas. Vyresnieji su
daro gana pasiturinčią 
klijentūrą, kurios polin
kiams stengiasi prisitai
kyti gamintojai.

Tas pat pastebima ir 
kultūriniame gyvenime. 
Netgi kino produkcija, 
televizijos programa, ne
išleidžia iš akių vyres
nės, jau į pensininkų am
žių peržengusios gene
racijos. Tai atsispindi 
scenos parengimuose, 
literatūroje ir periodi
kos leidiniuose. Netiktai 
specifiškai vyresniems 
skiriami spaudiniai ar
ba renginiai sulaukia fi
nansinio pasisekimo, bet 
ir eiliniuose pasireiški
muose — stengiamasi ne
išleisti iš akių dešimties 
nuošimčių vyresniųjų 
nuomonės, skonio, įpro
čių, madų, pomėgių ir in
teresų. Cenzo daviniai 
nenurodo, kiek materi
alinių resursų valdo vy
resnioji karta, bet, atro
do, kad tie resursai,pro
porcingai, didesni už ki
tų generacijų, tolygiai, 
proporcingai imamus re
sursus.

Tvirtinama, kad toliau 
didės vyresniųjų skaičius 
ir netrukus jau kalbės 
apie dvyliktą jų procen
tą bendrame gyventojų 
skaičiuje. Kada legalus 
pensijos amžius, Įjūris 
ir reiškia senumo ribą, 
bus nukeltas į šešiasde
šimtį, vyresnės genera
cijos didumas ir reikš
mė bendrame šalies gy
venime bus ypatingai iš
ryškinta. Jie sudarys 
apie šeštadalį visų gy
ventojų. Atmetus gi iš

/

balsavimų iki balsavimo 
periodo nepriaugusią ge
neraciją, vyresniųjų bal
sai tampa daug reiškian
čiu faktorium federali- 
niuose ir lokaliniuose 
balsavimuose. Ryšy su 
tuo tenka laukti ir vyres
niųjų aprūpinimo refor
mų. Dažnas politikas ža
dės jiems lengvatų, re
formų, pensijų. Ši kar
ta politikui jau reiškia 
balsų aruodus.

New Yorko valstijoje 
suspietė daugiausiai vy
resniųjų, net du milijo
nai. Antrą vietą užima 
Kalifornija su vienu mi
lijonu ir aštuoniais šim
tais tūkstančių. Trečia 
vieta tenka Pennsylva- 
ni’jai — milijonas ir 
trys šimtai tūkstančių. 
Ketvirta vieta Illinois 
— vienas milijonas. 
Imant procentiniai Flo
rida turi pirmą vietą sh 
penkiolika nuošimčių gy
ventojų, peržengusių še
šiasdešimt penkerius 
metus amžiaus. Sekan
čios valstybės išsirikiuo
ja savo senų gyventojų 
nuošimčiais: Iowa, Ne- 
braska, Missouri, North 
Dakota, South Dakota, 
Minnesota.

Kaip matyti, įvairūs 
klimatai priaugina žmo
nes, pasiekusius pensi
jos amžių. Bet taip pat, 
imant skaičiumi, maty
ti tendencija ieškoti šil
tesnio klimato. Dekados 
bėgyje pietų valstijos su 
laukė net trisdešimt dvie
jų nuošimčių senųjų im- buvo susidariusi jo nuo 
porto iš šiaurinių vals
tijų. Ir Floridoje nuo 
1960 iki 1970 metų senų
jų imigracija pašoko iki 
stebinančių septyniasde
šimt aštuonių nuošim
čių.

Lietuvių visuomenė, 
deja, neturi priemonių 
savo tarpe susekti įdo
mų generacijomis pasi
skirstymo reiškinį. Spau- 
doje matomas senųjų iš
mirimas, savaime pro
vokuoja spėjimą kad į 
mirštančiųjų vietas pri
auga kiti, kaip lygiai į 
jaunuolių poziciją, laikui 
bėgant, įžengia paaug
liai.

Jdomi problema: išei
vijai senstant, kiek pajė - 
gi išlieka tautinė išeivi
jos potencija? Tos te
mos Cenzo apžvalgoje, 
aišku, nėra. (js)

SUSIMASČIUS DĖL 
NEKROLOGO 
KAN. KAPOČIUI

Paskaičius pasaulie
čio dvasiškiui surašytą 
ir Dirvos VIII 18 d. lai
doj paskelbtą nekrologą, 
susidarė liūdnas vaizdas 
dėl lietuvių bažnytinio gy 
venimo ir krikčioniškos 
meilės praktikavimo iš
eivijoj.

Kan. Kapočius buvo

Šią vasarą Stuttgarte, Vokietijoje, suruoštoji 
XVIII Liet, studijų savaitė buvo gausi paskaitomis 
ir dalyviais.

Liepos 19 d. savaitė buvo pradėta pamaldomis. 
Savaitę atidarė dr. K. Čeginskas, pasveikindamas 
dalyvius ir palinkėdamas jaukios ir darbingos nuo
taikos .

Pirmuoju paskaitininku buvo kun. Br. Liubinas, 
kalbėjęs apie LB Vokietijoje veiklą.

Žemiau patiekiame kelių paskaitininlzų suglaus
tai pareikštas mintis.

Liepos 20 rytiniame posėdy 
dr. A. Gerutis iš Berno skaitė 
paskaitą tema "Sovietinimo ir 
rusinimo politikos padariniai 
Lietuvoje".

Per beveik dvi valandas buvo 
išnagrinėti du skirtingi, bet es-

žymus asmuo Romos ka 
talikų bažnytinėj hierar
chijoj Nepriklausomoj 
Lietuvoj. Jis buvo Kauno 
Prisikėlimo bažnyčios 
organizatorius ir rekto
rius, Kauno bažnytinio 
dekanato dekanas ir Kau
no arkivyskupijos kapi
tulos kanauninkas. Trem- 
tyj 1946-1950 m. jis bu
vo pirma popiežiaus mi
sijos lietuviams ir vė
liau lietuvių sielvados 
vyr. tvarkytojas Vokie
tijoj. Tose pareigose dar 
prieš antrojo Vatikano 
ekumeninio suvažiavimo 
nutartas reformas, jis 
pasižymėjo ekumeniška 
lietuvių katalikų ir evan
gelikų bažnytinio suartė
jimo dvasia. Ji buvo su
prantama jau tuomet vo
kiečių katalikų ir evan
gelikų praktikuotame 
ekumenizme. Bet ji bu
vo dar nesuprantama tuo
met dar buvusiose lietu
vių katalikų ir evangeli
kų bažnytinėse šaltojo 
karo nuotaikose.

Kan Kapočius, 1950m. 
emigravęs didžiojon lie
tuvių kolonijon Chicago
je, nesurado sau vietos 
bažnytiniai veikti lietu
vių katalikų parapijose 
Chicagoj ar kitur. Todėl 
jis pasidarė airių kata
likų parapijos vikaru Ri- 
verdale vietovėj, Chica
gos priemistyj. Prieš ke 
lėtą metų jis išėjo pen
sijon ir pragyveno iš so 
cialinės apsaugos, kuri 

mažo vikaro atlyginimo 
padarytais įmokėjimais 
Sočiai Security ir kuni
gų pensijų kasoms. Pen
sijos metu jis altaristos 
titulu prisiglaudė gyven
ti s akytoj airių kleboni
joj. Bet jis atvykdavo į 
lietuvių kultūrinius, me 
ninius ir visuomeninius 
parengimus ir palaikyda
vo asmeniškus ryšius su 
senaisiais draugais lie
tuviais. Bet mirus paaiš
kėjo, kad jis išeivijoj vie
nišas gyveno, mirė ir bu
vo palaidotas, saviš
kiams lietuvių tautie
čiams ir kunigams pri
deramai nedalyvaujant 
jo laidotuvėse Chica
gos lietuvių parapijoj, 
Riverdale airių parapi
joj ir kazimierinėse ka
pinėse.

Tat sudaro aktualią 
krikščioniško tikėjimo 
pamoką, kuri yra nusa
kyta mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus krikš
čioniškos meilės įsaky
mu, kuris yra privalo
mas konservatyvie
siems ir pažangiesiems 
kunigams ir pasaulie
čiams: "Naują įsakymą 
aš duodu jums, kad my- 
lėtute vienas kitą. Iš to 
visi pažins, kad esate 
mano mokytiniai, jei tu
rite meilęt tarp savęs" 
(Jono 13,34^-35).

Martynas Kavolis

LIETUVA IR IŠEIVIJA

mėje glaudžiai susipynę dalykai, 
kurie apsprendžia nūdienę pa
vergtosios Lietuvos tikrovę. 
"Be sovietinimo nebūtų ir rusi
nimo”, — sakė paskaitininkas. 
Su abiem blogiais lietuviai ve
da neatlaidžią kovą.

Pirmoji paskaitos dalis buvo 
skirta sovietinimo klausimui. 
Sovietinimas — tai toji politinė 
padėtis, kurią Sov. Sąjunga, su
simokiusi su kita totalistine ga
lybe, smurtu primetė Lietuvai. 
Dabar iš laiko nuotolio galima 
rimtai abejoti, ar Sov. Sąjunga, 
su kuria nepriklausomoji Lietu
va visą laiką palaikė "tradici
niai draugingus” santykius, buvo 
betkada susitaikiusi su faktu, 
kad nuo jos atsiskyrė buvusios 
carinės Ruąijos imperijos da
lys. Dr. Geručio nuomone, Le
ninas ir jo įpėdiniai niekad to 
nuoširdžiai neatsižadėjo. Vadi
namasis "tradiciniai draugingų" 
santykių laikotarpis sovietams 
tebuvo tik "peredyška" -- savo 
rūšies politinis Nepas.

Naivu manyti, jog Lietuvos su. 
sovietinimo mintis kilusi tik 
1939 m., kaip nacių - sovietų 
suokalbio išdava. Pats suokal
bis tebuvo tik vokiečių nacional 
socialistų sudarytoji proga, ku
ria sovietų grobikiškoji politi
ka greitai pasinaudojo.

Nors šiuo metu okupuotoje 
Lietuvoje smarkiai jaučiamos 
neostaliniškosios apraiškos, ta
čiau stalininio teroro sugrįži
mas nebeįmanomas. Niekas ne
gali užmiršti masinių trėmimų 
aukų. Nesibaigianti komunizmo 
krizė nuo Jugoslavijos atskyri
mo iki lūžio su Kinija užkrėtė 
sovietinį jaunimą apatiją, šian
dien Maskvoje jaunuoliai maino 
Lenino ženklelį į kramtomosios 
gumos gabalėlį.

Sovietinimas reiškiasi įvai
riai: slegiamos pagrindinės 
žmogaus teisės, nutraukiami tra
diciniai ryšiai su V. Europa,kul
tūrinis ir dvasinis gyvenimas 
kontroliuojamas partijos, nesi
baigia žemės Ūkio krizė, pramo
nė vis dar neišbrenda iš atsili
kimo.

Antroje paskaitos dalyje buvo 
išnagrinėta sovietų tautybių po
litika. Nors sovietai ir smar
kiai giriasi, kad jie pavyzdin
gai išsprendę nacionalinį klau
simą, tačiau jiems niekad nepa
vyko užslėpti rusinimo tikslų. 
Nežiūrint gražaus konstitucinio 
fasado apie tautų lygiateisišku
mą, praktikoje rusų tauta ir kal
ba visur privilegijuojamos.

Dr. Gerutis nurodė eilę pa
vyzdžių, kaip rusinimo politika 
vykdoma Lietuvoje. 1920 Mask
vos sutartimi nustatytosios šie 
nos nebuvo Lietuvai sugrąžin
tos. Rusija pasiglemžė etnogra
fines lietuvių sritis, Donelaičio 
Tolminkiemį pavertė čystyje 
Prudy, Tilžę — Sovietsku. Gat 
vės pavadintos rusų gąrseny- 
bių vardais. Mokyklų progra
mos beveik išimtinai sudarytos 
pagal rusiškąsias arba tiesiog 
išverstos. Visur brukama Leni
no kalba. Ne tik Maskvoj, bet ir 
Vilniuj stačiatikių bažnyčios 
puošiamos, o Lietuvoje katali
kiškosios šventovės niekina
mos. Respublikinės ministeri
jos mažai teisių teturi. Ir apie 
kokį savarankumą galima kal
bėti sovietinio "federalizmo" 
sistemoj?

Drauge su vietinio tautišku
mo slopinimu vyksta rusiškumo 
apoteozė. "Didysis brolis sau
goja kiekvieną rusišką sielą". 
Rusai nerusiškosiose teritori
jose naudojasi eksteritorialė- 
mis teisėmis. Jie turi savo mo 
kyklas, teatrus, spaudą. Visa, 
kas rusiška, yra išsaugotinos 
ir privilegijuojamos vertybės. 
Sov. Sąjungoje nėra tokio teis
mo, kuriame būtų galima kelti 
bylą dėl konstitucinių tautos tei 
šių pažeidimo. Kritikuodamas 
sovietų vykdomą rusinimo ir 
tautų diskriminavimo politiką, 
dr. Gerutis jai piešpastatė 
šveicarų daugiatautės federa
cijos politiką, paremtą terito
riniu principu.

Baigdamas paskaitą, prele
gentas kėlė klausimą, kuris 
šių dviejų blogis Lietuvai didės 
nis. Didesniu jis laiko rusini
mą, nes režimai ateina ir pra
eina. Tuo tarpu Sov. Sąjungo
je nėra laisvo žmonių judėji
mo, vyksta vairuojamas de
mografinis procesas, kurio
tikslas stiprinti proteguojamą 
rusų gaivalą. Partinė priklau
somybė būtinai reiškia ir ruso 
filiškumą. Kaip tik todėl tau
tinė nesantaika Sov. Sąjungoje 
toliau didėja. Artimoje ateity
je lauktina, jog rusinimo po
litika stiprės, todėl mūsų pa
reigą — kelti balsą prieš bet 
kokias tos politikos apraiškas, 
kad būtų sulaikytas tautų dis
kriminavimas ir tautinio klau
simo sprendime taikomas te
ritorinis principas.

Liepos 21 vakariniame posė
dyje kalbėjo Oklahomos uni
versiteto profesorius dr. V. 
S. Vardys tema "Lietuva ir 
išeivija".

Pradžioje jis išdėstė savo as
meninį požiūrį į mokslo ir lietu 
vybės dalykus. Tas požiūris nei' 
grynai teorinis nei praktinis, 
bet visiškai atsietas nuo politi
kos. Jis kėlė reikalą svarstyti 
Lietuvos padėtį ne per išeivi
jos prizmę, bet platesnėje paly
ginamojoje plotmėje, atsižvel
giant į bendrą Sov. Sąjungos ir 
pasaulio raidą.

Mokslinį žvilgsnį trukdo dve
jopas emocinės žvalgos būdas, 
dėl kurio Lietuva tampa tik mei
lės ar neapykantos, bet ne stu
dijų dalyku. Jis skyrė du emo
cinio galvojimo būdus: 1) naivu
sis — būdingas prokomunisti
niam senųjų amerikiečių "vil- 
lininkų" nusistatymui, pašiepia
mam pačioje Lietuvoje, ir 2) 
schizofreninis, kuris pastebi
mas naujųjų išeivių dalyje, per 
siėmusių neapykanta kraštą vai - 
dantiesiems ir dėl to nenorin
čių regėti tikrovės, jeigu ji ne
siderina su jų politiniu nusista
tymu. Paskaitininkas, kaip lygi
namosios valstybinės santvar
kos specialistas, siūlė Lietu
vos padėtį svarstyti palygina
muoju būdu, atsižvelgiant į 3 
raidos veiksnius, būtent, Sov. 
Sąjungą ir jos tarptautinį svorį 
sovietų tautinę politiką ir pačią 
Lietuvą.

1) Postalininėje raidoje ne
pasitvirtino spėjimai, kad so
vietinė visuomenė pasuks sude- 
mokratėjimo ar didesnių lais
vių keliu. Ji ir toliau palieka 
vienapartiškai orientuota. Po 
Chruščiovo valdžios atėjusi ko
lektyvinė vadovybė savo pozi
ciją sutvirtino. Lietuva vystosi 
sovietų vienapartiškai orientuo
tos visuomenės rėmuose.

2) Chruščiovą pakeitus, bu
vo pastebėtas tam tikras ato
slūgis: daugiau atsižvelgta į tau
tines savybes, leistos rehabili 
tuoti senosios kultūrinės ver
tybės. Tačiau dabar vėl palaips
niui grįžtama prie Chruščiovo 
suformuluotos tautų asimilia
vimo politikos, siekiant sukurti 
"vienlytę sovietinę tautą". Rei
kia palaidoti viltį, jog sovietai 
kada nors sugebės sukurti tik
rą tautų federaciją. Ilgoje dis
tancijoje nerusiškosioms tau
toms iŠ viso nebeliksią daug 
vietos.

3) Svarbu žinoti, kas per tą 
laiką įvyko Lietuvoje, kuri kei
tėsi sovietinės santvarkos po
veikyje. Ryškiausias jos bruo
žas — pramonėjimas, kuris bu
vo padiktuotas svetimšalių. 
Drauge sekė krašto miestėji- 
mas. Lietuva vis daugiau supa
ma rusų. Atsirado nauji lietu
vio tipą L Sovietinio žmogaus 
vyraujantis ideologinis bruo
žas -- pragmatiškumas. Lietu
voje marksistinių mintytojų kaip 
ir nėra. Užtinkama daug pykčio 
Vakarams. Lietuvoje brendu
siam žmogui esą būdingi tokie 
ideologiniai elementai: a) ko
lektyvinė nuosavybė, b) rezig
nacija, kad politiniai ryšiai su 
Rusija galutinai nustatyti, c) 
smarkiai pažengusi sekuliari
zacija, d) nesumenkęs tautišku
mas, taikingomis priemonėmis 
siekiąs kiek galima daugiau 
sprendžiamosios galios paverž 
ti iš Maskvos į Vilnių, e) susi
taikymas su žmogaus teisių try
pimu, sąmoningas apsiriboji
mas asmeninio saugumo, duo
nos kąsnio rūpesčiais, nemato
mos policijos baimė, f) betko- 
kio idealizmo išblėsimas parti
jos kadruose.

Išvadinėję dalyje prof. Var
dys kėlė klausimą, kaip turime 
reaguoti į tokią kaitą. Jis siūlė: 
1) atmesti naivų ir schizofrėži
nį galvojimą, 2) regėti daugia- 
riopus visuomenės matavimus, 
kuriems suvokti reikalingas blai
vus žvilgsnis, 3) išsivaduoti iš 
"politizmo diktatūros.

Stasys Lozoraitis, jr., Lietu
vos atstovas prie Šv. Sosto, penk
tadienį rytą skaitytoje paskaito
je "Lietuvos situacija naujojo 
dešimtmečio angoje", pažymė
jo, kad yra atėjęs laikas krašto 
reikalais ne tiek informuotis ar 
informuoti, kiek pasiremiant tu 
rimomis gausiomis žiniomis, 
nuodugniai išdiskutuoti visas su 
Lietuva susijusias problemas ir 
rasti patį veiksmingiausią būdą 
padėti pavergtai tautai. Pastebė
jęs, kad Lietuvos likimas didele 
dalimi priklauso nuo Maskvos, 
nagrinėjo opozicijos užuomaz
gą pačioje Sovietų Sąjungoje. Jo 
įsitikinimu, sovietų raidai ateity
je nemažos reikšmės turės tau
tinė problema ir didelis techno
loginis atsilikimas.

Lozoraitis toliau kalbėjo apie 
1941 sukilimą, pažymėdamas, 
jog priešingai sovietų teigi
mams, jis buvo gaivalingas tau
tos aktas už savo krašto lais
vę, neturėjęs jokios užsienio 
paramos. Sukilimas buvo lie
tuviškos rezistencijos pradžia, 
kuri ir šiandien tebesitęsia, tik 
kita forma. Jis iškėlė faktą, kad 
nacių viliojama Lietuva niekad 
nesėdo prie bendro stalo, kaip 
Sovietų Sąjunga, kuri, su jais pa
sidalinusi Pabaltijo valstybių že
mes, vėliau tiekė brangias ža
liavas.

Lozoraitis išreiškė nuomonę, 
kad lietuvių kova pirmoje vieto 
je vyksta už krašto laisvę ir 
prieš svetimuosius. Net ir rusai 
už Lietuvos sienų gali būti jos 
draugai ir sąjungininkai. Kova 
prieš svetimuosius Lietuvoj yra 
visoms pasaulio tautoms su
prantama ir dialektinė j plot
mėj pastato net Vakarų komunis
tų į keblią padėtį. Net ir Vaka
rų komunistams dažnai neaišku, 
kodėl tiktai Maskva turi spren
džiamąjį balsą marksizmo in
terpretavime ir, būdama vadi
namame socialistinių šalių blo
ke mažuma, imasi neklaidingo 
"vyresniojo brolio" rolės.

Paskaitininkas pažymėjo, kad 
naujasis dešimtmetis atneš 
daug, kartais ir netikėtų, nau
jovių. Lietuviai galės tinkamai 
prisitaikyti prie padėties tiktai 
tada, jei jų visuomenė užsieny
je turės diferenciuotą sąrangą, 
kurioje visos nuomonės galės 
pasireikšti ir kurioje skirtingų 
pažiūrų žmonės mokės kartu 
dirbti. Baigdamas, Lozoraitis 
ragino žiūrėti į ateitį su pasiti
kėjimu, nes lietuvių jėgos yra 
šiandien didesnės, negu bet ka
da praeityje.

A. Grinienės rūpesčiu didžio
je salėje buvo įrengtas išeivijos 
knygų skyrius, o dail. A. Kri
vicko ok. Lietuvos knygų sky
rius. Parodoje buvo ištatyti 
gausūs naujausieji literatūros 
meno, muzikos, mokslo ir kul
tūros žurnalai. Bendros knygų 
parodos panoramą sudarė me
niški plakatai.

Kitose mažesnėse salėse kei
čiamos foto parodėlės, supažin 
dinančios su šiolaikine architek
tūra tėvynėje, mūsų pajūriu ir 
dainų šventėmis išeivijoje ir 
okup. Lietuvoje. Popietėmis bu - 
vo demonstruojami ok. Lietuvo
je gaminti filmai: "Poetas" (Mai 
ronis), "Saulės pasakos", "I. 
Simonaitytė", "M.K. Čiurlionis” 
ir "Muzikinis kaleidoskopas".

Tėvynės valandėlės dieną 
Grinienė, Laukaitienė, Lucienė 
ir kit. įrengė gausų ir gražų lie - 
tuviškos tautodailės ir gintaro 
dirbinių skyrių. Tą pačią dieną 
savaitės dalyviai susipažino ir 
su naujausia dail. A. Krivicko 
kūryba. Svečiai gyvai domėjosi 
visų parodėlių eksponatais.

Studijų savaitėje dalyvavo 138 
asmenys. (Inf.)

• LB Woodhaveno apy
linkės valdybos skelbtas 
konkursas rašiniui parašy
ti, kuris sudomintų jauni
mą Lietuvių Bendruomenės 
veikla, pratęsiamas iki spa
lio 15 d.

Straipsnis turi būti apie 
500-700 žodžių dydžio. Ski
riamos trys premijos. Siųs
ti šiuo adresu: LB Woodha- 
veno apylinkės valdyba, 
86-34 91 St., Woodhaven,
N. Y. 11421.
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JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS
Visuose miestuose ku - 

riuose čiurlioniečiai ža
dėjo rodytis, lietuviai 
rūpinosi skelbimais. 
Caracase rašėme
straipsnius ir išnešinė- 
jome laikraščiams. Tų 
straipsnių pasirodė tik 
maža dalis. Maracay ir 
Valencijoje buvo skelbia
mi koncertai per radiją, 
irgi lietuvių rūpesčiu.

Prieš Ansamblio atva
žiavimą, valencietis Ku- 
kanauza įrėmino spalvo. 
tas ansamblio nuotrau
kas ir iškabino jas užsie
nio delegatus priėmusio 
viešbučio salėje.

Vėliau, Ansambliui at
vykus, Caracaso koncer
to skelbimas buvo trans
liuojama kas valandą te
levizijoje.

ATVYKO IŠVARGę IR 
PATENKINTI

Čiurlioniečių atvažia
vimo dieną vėl telefonai 
nesustojo. Visi ruošė
mės kažkaip ypatingai an
samblį pasitikti, bet nei 
vienas nežinojome, kaip 
mūsų nuoširdumą iš
reikšti.

Atvykimas sutapo su 
keturiom iš eilės nedar
bo dienomis. Tokiose są
lygose, net gėlių buvo 
sunku gauti. Nežiūrint 
to, Caracaso LB valdy
ba atvežė į aerostotį ke
letą puokščių rožių. Pas
kutiniu momentu man 
dar skambino karakie- 
tis ponas Orentas, sakė
si gavęs geltonų ir rau
donų gvazdikų, prie jų 
pridėjęs žalių lapų, bet 
niekur negaunąs trispal
vio kaspino. Paskubo
mis, viena ponia man at
vežė trispalvę juostelę. 
Vėliau, aerodrome, man 
buvo itin malonu matyti, 
kad ponia Mikulskienė 
šią simbolinę dovaną 
spontaniškai įvertino ir 
žadėjo juostą įdėti į An
samblio aukso knygą.

Žmonių aerodrome su
sirinko ne tiktai iš Ca
racaso, bet ir iš toli
mesnių Maracay ir Va- 
lencijos miestų. Lėktu
vas vėlavo virš pusva
landžio. Iš Maracay 
jaunimas atvežė vienos 
jaunos mergaitės tapy
tus pasveikinimo plaka
tus.

Pagaliau pasirodė il-

JCRATĖ DE ROSALES
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

gai laukti čiurlioniečiai. 
Juos pamatę apsidžiau
gėme ir staiga nebeiš- 
manėme ką čia toliau da
ryti. Jie gi, išėjo iš mui
tinės sunkiais lagami
nais nešini. Inž. Venckus 
bandė mus ir juos kiek 
sulaikyti, trumpai pakal
bėjo, bet vos į juos pa
žvelgus* mums visiems 
buvo aišku, kad čiurlio
niečiai išrodo nežmoniš 
kai pavargę ir, kad jie 
trokšta tiktai poilsio.

Persimetame keliais 
žodžiais. Man reikia se
kantį rytą paduoti kariš
kiams nuotraukas ir pir 
mo spektaklio progra
mą. Kadangi čiurlionie
čiai iš aerodromo va
žiuos į Maracay miestą, 
programa turi būti sura
šyta čia pat, aerodrome.

Susipažįstu su ponu 
Plečkaičiu — ansamblio 
valdybos pirmininku. 
"Jūsų pirmas koncertas 
įvyks senamiesčio aikš

tėje, priešais namus, ku 
riuose gimė Bolivaras. 
Atsisakyti negalėjome" 
— . aiškinu ir jaučiuos, 
lyg būčiau tuo kalta — 
"nes jums tuomi buvo pa. 
skirta garbingiausia vie
ta visame mieste, ir jū
sų programa bus Cara
caso švenčių užbaigimo 
koncertas". "Gerai", sa
ko Plečkaitis, "Štai 
prieš išvažiuojant iš Bo- 
gotos, davėme tokį kon
certą miesto aikštėje. 
Publikos buvo virš 10. 
000 ir pasisekimą turė
jome didžiausią".

Plečkaičio žodžiai 
man nuskambėjo lyg pa
ti gražiausia čiurlionie
čių daina. Kalnas rūpes
čių nuvirto nuo krūtinės. 
Na ir ko mes čia bijojo
me?

BOGOTOS KONCERTAS

Kiek vėliau, jau sėdė
jome šalutinėje aerodro
mo salėje ir aš trumpai 
aiškinau muz. Mikuls
kiui, kad man yra reika
linga vienos valandos 
spektaklio programa; bū
sianti minia žmonių ir 
programa turėtų būti gy 
va, galimai su šokiais.

DIRVA

"Ar bus vakare, su švie 
som?" klausia maest
ro. "Taip". "Gerai, man 
taip patinka", pastebėjo 
ir kelių minučių bėgyje, 
ant kelio pasirėmęs, su
darė valandos spektaklio 
programą. '

Keliais žodžiais, bet 
ryškiai sujaudintas, 
muz. Mikulskis atpasa
kojo Bogotos koncertą. 
Kai jie nuvažiavo į aikš • 
tę -kurioje turėsią dai
nuoti, publikos jau buvo 
susirinkę nemaža, bet 
netrukus pradėję lynoti. 
"Žiūriu, ir galvoju, da
bar jau "farfal"!" Žodį 
"farfal" palydėjo vaiz
džių rankų skėstelė j imu. 
Aš tą žodį paskutinį kar
tą girdėjau dar Lietuvo
je, berods Aušros gim
nazijoje po kažkokių che
mijos egzaminų. Vėl jį 
išgirdusi, smagiai nusi
juokiau. "Susirinkę žiū
rovai nė nepajudėjo. Iš 
skėtė savo kaldras, iš
kėlė lietsargius ir nė

SPORTAS IR SVEIKATINGUMAS
Br. Keturakis

Pilnos veiklos fiziška
me auklėjime, kuris api
ma fiz. lavinimą, varžy- 
binę sritį, plačios pas
kirties gimnastiką, ran
dame sveikatingumo kė
limo veiksnį.

Istorinė šio amžiaus 
raida atskleidė daugelį 
naujų prošvaisčių žmo
gaus pilnutiniame auklė
jime, kur sportinis ele
mentas neatskiriamai 
slenka su kasdieniniu gy
venimu, pagyvindamas 
asmens judrumą, jėgą, 
energiją, lengvinant sun
kaus darbo naštą ir at
gaivinant dvasines ga
lias nuo perkrautos me 
chanizacijos. Visa tai iš
ryškėjo pedagoginiame 
mokslo kely, kai dabar
tinė modernioji bendruo
meninių apmatų plati or
ganizacija ieško jo tinka
mo sprendimo jauno
sioms kartoms ugdyti.

Plačios apimties gim 
nastika: gydomoji, išly
ginamoji, spec. paskir
ties mokyklinio amž. vai- 
kams, specialioji — pa
skiroms sp. šakoms bei 
jų rungtims siekti aukš
tumų, įskaitant ir gar
siąsias gim-kos mokyk- 

krust" — tęsė Mikuls
kis. "Netrukus nustojo 
lyti ir minia dar padi
dėjo. Prieš koncertą or 
ganizatoriai skaičiavo 
apie 10.000 žmonių. Pra
sidėjus koncertui žmo
nių skaičius žymiai pa
didėjo. Į galą atėję žur
nalistai suskaičiavo apie 
20.000, nes ir aukštesnė
se vietovėse aplink aikš 
tę prisirinko aibės žiūro - 
vų. Koncertui pasibai
gus, minia plojo irnesi- 
skirstė, o radio stoties 
direktorius pribėgęs siū
lė pratęsti transliacijos 
laiką kad tik mes daugiau 
padainuotume".

"Tai buvo mums ne
paprastas įspūdis" —su 
s įjaudinus i pridėjo ponia 
Mikulskienė — "Kiek tik 
akis užmatė nuo scenos, 
mus supo nesibaigianti 
minia. Tokio dalyko dar 
niekad nebuvome matę".

Klausiau pasakojimo 
su dideliu malonumu. Ma
no baimė, kad vieši kon
certai Venezueloje nepa
vyks tirpo kaip sniegas 
saulutei pašildžius.

(Bus daugiau)

las, nūdien reiškiasi so
cialiniame gyvenime. 
Peržvelgiant lietuviško 
gyvenimo kultūrines ap
raiškas matome jog mū
sų dirvonai dar toli gra
žu nuo reikiamo apdirbi
mo.

Atrodo, kad ši vertin
ga sveikatingumo prie
monė, jaunuomenės au
gimo ir brendimo tarps
niuose, o suaugusiųjų 
kasdieniniame gyveni
me, privalo rasti pride
ramą vietą.

Žmogus, kaip protin
giausias Kūrėjo tvari
nys suprasdamas savo 
paskirtį, turi tobulinti 
visas galias — fiz. ir 
dvasines. Gamtoje mato
me, kad augmenijos pil
nas išsiskleidimas vyks
ta natūraliai ir pilnai, 
bet kai šie augmenys yra 
perkelti į botanikos so
dus ar k.t. skirtingas są
lygas, pamažu nyksta ir 
žymiai trumpiau išsilaiko. 
Toks pat gamtos dėsnis 
ir gyvuliams galioja. Pa
imkime gražiausią ir 
žmogui vertingiausią tal
kininką darbe, naminįgy 
vulį arklį, kurį mes pel
nytai net žirgu vadina-
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ALKOHOLIO TEMOMIS
Amerikoje alkoholizmas jokia problema. Jeigu 

nenori apsikvailinti, nekovok Amerikoje su alkoholiz
mu. Alkoholio kultūra įleido šaknis ir įsikerojo so
cialinio gyvenimo struktūroj. Kūrybingai veikia "ano
niminių alkoholikų" draugija. Labai aktyvūs ir neano
niminiai alkoholikai. Kiekvienoje maisto krautuvė
je, greta duonos kasdieninės, tavęs meiliai laukia 
bent kelios dešimtys įvairių patrauklių, teisiog hipno
tizuojančių vardų gėrimų. Ant bonkų užtikrinta spiri
to dozė, galinti tave aukštai pakelti virš žemiškųjų 
rūpesčių. Kiekvienas padorus žurnalas, bet penktada
liu savo turinio, pristato alkoholinius gėrimus ir 
įvairių mišinių paslaptis. Bartenderiųmokyklos gili
na pasigėrimo kultūrą. Alkoholinių gėrimų įpilimas 
į žmogaus kūną įgavo buitinio meno formas. Dėme
sys alkoholiui sulaukė tokios apdailos, kad galima 
ir bonką prisapnuoti vietoje mylimosios.

Reikia būti naiviam arba, vulgariai tariant, kvai
lam, užginčyti, kad nėra malonumo būti atšaldytoje 
baro patalpose, sėdėti minkštoje kėdėje, prieš spal
votą TV ekraną, sekti sporto įvkį, turėti greta gerą 
pašnekovą, laikyti rankoj, pagal bartenderių meną 
parengtą sudėtingiausį alkoholinį šedevrą...

Amerikoje išgėrimo menas nediskutuojama gy
venimo vertybė. Ir kalbame, susirūpinę ne Amerika, 
bet brangia mūsų Lietuvėle.-Kaip gi ten?

Ten blogai. Gėrimą^ toli stovi nuo meno apdai
los. Geriama kaž kaip skubomis, nesigardžiuojama 
mišiniais, nei gėrimų pavadinimais. Okupantas gai
li net ledo geriančiam tautiečiui.

Įsuka tautietis į kavinę ir sako:
— Piliete pardavėja, du šimtu gramų, ir ne

delsk!
— Ko toks skubus, gaisro nėra.
— Delsti negaliu, penkmečio užduotis piauna. 
Skubomis įverčia šiltus, be ledo du šimtu gra

mų į burną ir jau bėga, ir jaupluša prie penkmečio 
plano. ,

Degtinė nėra deficitinė prekė. Degtinė ant kiek
vieno kampo, nes tai tarybinio biudžeto atrama. Ta
čiau, kur apdaila? Kur nugėrimo menas?

— Duok du šimtu gramų.
— Lak!
Žibt, išmovė, jau prie darbo. Pluša lauke. Sau

lė spirgina makaulę. Apverčia traktorių į griovį. Už
lipa su kombainu ant pušies. Sukapoja kuliamoje šu
nis ir vaikus. Lentpiūvėje koją nusipiauna...

Čia projektą pasiūlė tokį. Rimtas projektas ko
voti su nedailiu alkoholizmu LTSR teritorijoje. Rei
kia stabdyti degtinės pardavimą. Stabdyti p aiengėle, 
kad nebūtų tarybinio biudžeto kracho. Pirmais me
tais nepardavinėti degtinės vieną dieną. Sekančiais 
metais jau dvi dienas, etc. etc.

Po trys šimtai šešiasdešimt penkerių metų jau 
ir visai nebūtų degtinė pardavinėjama. 2336 metais 
įsigaliotų Lietuvėlėje vyskupo Valančiaus svajonė.

Abstinentai piliečiai keltų savo nuotaikas busi
mųjų Sniečkų ir brežnevų kalbomis...

me, matysime, jog ge
ras tvartas ir atatinka
mas pašaras, toli gražu 
nebus pilnutiniam jo iš
augimui: ūgiui, jėgai ir 
patvarumui. Jam būtinas 
jo išsilakstymas, kurį 
vėliau pervedame į bė
gimo tarpsnius — išjodi
nėjimo — riščia, zovada, 
šuoliais, kliūtys gamti
nės ir dirbtinės. Jude
sys įvairiose formose 

laiduoja pilną išaugimą 
ir grožį.

O kaip gi su žmogumi 
yra?! Mes visi irgi esa
me gamtos įstatymų rė
muose ir jų priklausomy
bėje, bet kaip išmintin
giausia žemės būtybė tu 
rime savo paskirtį, to
dėl pagal intelektą bei 
dvasini imlumą, priva
lome plėsti visas galias.

(Nukelta į 6 psl.)

SIMO KUDIRKOS 

BYLA (5)

— Ar tu nesakai, — pasakė teisėjas, — kad šis 
teismas yra nedemokrtiškaš ir neteisėtas?

— Iš tikro, — pasakė Simas, — kadangi teis
mas vyko už rūpestingai užsklęstų langų, už uždary
tų durų ir sargais buvo rusai. Demokratiniame teis
me kiekvienas, kas nori stebėti, yra įleidžiamas. 
Jeigu aš išdaviau savo tėvynę, kodėl jūs bijoteparo- 
dyti žmonėms išdaviką? Paveskite žmonėms teisti 
mane. Deja, teismo patalpa tuščia. Išskyrus mano 
žmoną ir kelius čekistus, aš nematau kitų. Tie keli 
sargybiniai nesupranta lietuviškai ir net nežino dėl 
ko mes ginčijamės...

SPRENDIMAS
Trumpai pasitaręs teismas paskelbė sprendimą: 

dešimt metų griežto režimo stovykloje ir asmeni
nio turto konfiskacija.

Kudirka atsiduso. Jis laukė mirties sprendimo.
Simo Kudirkos pareiškimai teisme atiden

gia pasauliui naują tipą žmogaus, kuris susiforma
vo Sovietinės valstybės okupuotuose kraštuose. Tai 
drąsaus savo šalies patrioto tipas. Jis linkęs kovoti 
dėl savo krašto nepriklausomybės. Jis atsargus ir 
nebylus, iki gyvenimo bėgis nepastato jo akistaton 
su jo tėvynę vergiančiu okupantu, arba kvislingais, 
t.y. okupanto tarnais. Šiame atvejyje kvislingų rolė

je buvo "Aukščiausias teismas, reziduojąs Vilniu
je". Kudirka blaiviai ir pavydėtinai aiškiai prave
dė pareinamumo ryšius su centrine okupacijos būs
tine, su Kremliumi.

Politinėms Kudirkos definicijoms galėtų pavy
dėti daugelis mūsų politinių utopistų, vis ir vis 
sapaliuojančių apie "kultūrinio bendravimo su kraš 
tu" lygiateisiškumą. Sukakęs 32 metus Kudirka at
stovauja kartai, kuri visiškai nepažįsta Nepriklau
somos Lietuvos. Šios kartos patriotizmas tačiau tu
ri visas tas premisas, kurios suponavo Vasario Še
šioliktosios rezoliuciją 1918 metais.

Reikia sutikti, kad ši, Kudirkos, karta labai ma
žai žino apie išeiviją. Partizanų periodas jos skau
džiai išgyventas. Šiuo metu jie apmaudingai regi, 
kad Lietuvoje triumfuoja elementas, rusų durtuvų 
įvestas į krašto valdymą, ekonominėje ir kultūri
nėje sferoje.

Neįmanoma dar nustatyti, ar politinis išeivijos 
gyvenimas turi bet kokią įtaką į šios kartos susifor
mavimą ir tyro suverenės savo valstybės išpažini
mo praktiką? Tenka, tačiau, galvoti, kad tai yra na
tūralūs savo valstybės ideologijos paveldėjimas, iš 
likęs gyvas ir gajus per porą gerų dekadų.

Savo pro-suvereninėmis Lietuvos definicijo
mis, savo aiškiu Lietuvos interesų atribojimu nuo 
okupacinės valstybės interesų, savo humanistinė
mis tendencijomis, kurias jis pareiškė savo kalbo
se, Simas Kudirka tampa ryškiausia lietuvio patrio
to ir idealisto figūra, vienur artėdamas prie Da
riaus-Girėno tipo, kitur atsiremdamas į Laisvės ko- 
votojo asmenį. Taipatrioto intelektualo tipas. Jo pa

reiškimų idealizmas ir tirštai koncentruotas pat
riotizmas dešimtmečiams liks gyvas patriotų ir tė
vynainių arsenale. Kadangi buvo tokia ryški jo kon
frontacija su režimo tarnais - lietuviais, netiktai 
lietuviams išeiviams, bet ir pasauliui pademons
truota, kad per dvidešimt septynerius metus, vie
nus žudydami, kitus puoselėdami, okuantai užau
gino tipingą, kvislingišką kartą, klusnią ir paslau
gią užmačioms režimo, kuris naikina tautą.

Tačiau nuo dabar neprarastos viltys, .kad liks 
ir ryškės atsargi ir pagal aplinkybes, tyli dviejų 
kartų konfrontacija: idealistų ir oportunistų - ari- 
vistų.

Už preciziškus okupacijos apibūdinimus, ku
riuos tarė Kudirka bylos metu, jį pavadintų užkie
tėjusiu konservatoriumi dalis jo tautos, kuri prino
ko išeivijoje, Amerikos gerbūvyje ir mirtinai už
krėsta tariamojo amerikino liberalizmo kvaituliu. 
Kudirka nežino kompromiso; bet kompromisas glū
di, kaip kertinis akmuo, kiekviename amerikinio li
beralo sprendime.

Pagaliau gi, ir vėl pasaulis pamatė tarybinį 
teismą, apie jį prašnekus pačiam kaltinamajam, Ku
dirkai. Slapukiškas teismas, prie užvožtų langų ir 
durų, izoliuota viešuma, net tarybinės spaudos ne
buvimas! Toks teismas yra ne kas kitas, kaip bude
lių teismas, požeminis, iš. anksto nutartas. Iki šiol 
tarybinėje spaudoje nebuvo nė eilutės, skirtos Simo 
Kudirkos incidentui. Tai rodo, kokios milžiniškos 
svarbos yra tas įvykis okupanto akyse. Chuliganiš
ki Vytauto Minioto tvirtinimai "Laisvėje" absoliu
čiai sutriuškinti Anatolio Shubo reportažu. (jg)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Taigi, būna gyvenime 
staigmenų! Vieną gražią 
dieną gaunu labai rūpės 
tingai supakuotą knygą, 
kurios titulinis pusla
pis-taip skamba: Paruo
šė Balys Jacikevičius, 
Pragaro Pošvaistės Ato 
švaistėse... Recenzijų ir 
atsiliepimų rinkinys 
apie Vytauto Alanto ro
maną Pragaro Pošvais
tės, 1955 m. New York,
N.Y.

Pragaro Pošvaisčių 
romanas pasirodė knygų 
rinkoje 1951 m. t.y. lygiai 
prieš 20 metų. Veikalas 
spaudoje ir šiaipjau vi
suomenėje tada sukėlė 
didelį triukšmą, kuris 
užtruko maždaug dveje
tą metų: 1953 m. triukš
mas dar nebuvo nuri
męs.

Sklaidant B. Jacikevi- 
čiaus knygą kyla du klau
simai: kodėl jis Pragaro 
Pošvaisčių Atošvaistes 
leido ir kodėl išleido 20 
metų pavėlavęs. I tuos 
abu klausimus atsako 
pats leidėjas. Savo įžan
giniame žodyje jis sako, 
kad "Vyt. Alanto roma
nas bene bus vienintelė 
lietuviška knyga sukėlu
si tokią milžinišką aud
rą mūsų spaudoje" ir kad 
ne visi turėję progos ir 
galimybės susipažinti su 
visais atbalsiais, ku
riuos ta knyga iššauku
si laisvojo pasaulio lie
tuvių spaudoje, tačiau, 
leidėjas toliau pažymi, 
jo svarbiausias tikslas 
buvęs ne tiek pasitarnau
ti sekančiam mūsų kul
tūrinį gyvenimą skai
tytojui, kiek iškelti aikš
tėn ir užfiksuoti tą fak
tą* jog Vyt. Alanto veika 
lo recenzijų gausybė, jų 
tonas ir polemika pasie
kė tokio laipsnio, kad 
jam atrodė būsiant visai 
tikslu ir reikalingas visą 
pasirodžiusią medžiagą 
sutelkti į vieną knygą ir 
ją išleisti "ne kaip aktu
alų dalyką šiandien, bet 
kaip mūsų laikams būdin
gą dokumentą ateičiai "į 
Savo įžanginio žodžio pa 
baigoje leidėjas dar pas 
tebi, kad "visa medžia
ga patiekiama be jokių 
komentarų ir tuo būdu pa
liekama visiška laisvė 
susidaryti savo nuomo
nei bei išvadoms".

Kodėl knyga pasirodė 
tik po 20 metų, leidėjas 
paaiškina savo baigiama
jame žodyje. "Ši knyga, 
sako jis, buvo paruošta 
išleisti 1954 m. ir jau 
1955 m. buvo beveik visa 
atspausta (buvo belikę at
spausti tik paskutinieji 
puslapiai — rodyklė ir 
įrišti), bet susiklosčius 
aplinkybėms" baigti ne
pavykę, spaudinys buvęs 
padėtas į šalį ir leidėjas 
tik dabar ryžosi knygą 
baigti ir išleisti,
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Iš to paties leidėjo bai
giamojo žodžio sužino-
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me, kad knygos išleista 
tik 31 egz., būtent: 19egz. 
numeruotų ir 12 nenume
ruotų. Pažymėtina, kad 
knygų rinkoje tas leidi
nys nebus pardavinėja
mas. Leidėjas po vieną 
numeruotą egz. paskyrė 
atsikūrusios laisvos Lie 
tu vos Vilniaus ir Kauno 
universitetų bibliote
koms ir taip pat laisvos 
Lietuvos Rašytojų Drau
gijos, Karo Mokyklos, 

i Vilniaus, Kauno, Klaipė 
idos, Šiaulių, Panevėžio,

B. Jacikevičius — Pragaro 
Pošvaisčių Atošvaisčių auto
rius ir leidėjas.

Marijampolės ir Ukmer
gės miestų bibliote
koms. Tie egzemplioriai 
bus kur nors depontuoti 
Amerikoje iki Lietuvos 
atsikūrimo. Likusius 
egz. leidėjas išdalino 
čia Amerikoje (1 egz. 
buvo pasiųstas vakarų 
Europon) daugiausia ra
šytojams bei žurnalis
tams. I numeruotą egz. 
leidėjas užrašė Pragaro 
Pošvaisčių autoriui.

Knyga didelio formato 
atspausta ant gero po
pieriaus, darbas techniš
kai atliktas labai šva
riai ir skoningai. Spaus
dinta ofsetu origina
liai iš laikraščių neda
rant jokių kalbos ar spau 
dos klaidų pataisų. Prie 
straipsnių įdėtos laikraš 
čių irgi originalios ant
raštės tik sumažinto dy
džio. Minkšti, balti sko
ningai sukomponuoti vir 
šeliai. Pačios knygos ant
raštės Pragaro Pošvais
tės Atošvaistėse raidžių 
forma atliepia origina
lios knygos antraštės rai
džių pavidalus. Iš visko 
matyti, kad ruošiant kny 
gą įadėta daug darbo ir

kad knyga padaryta gero 
skonio ir atsidėjusio, są
žiningo specialisto. Kny 
ga turi 231 psl.

Bronio Jacikevičiaus 
paruošta, atspausta ir iš 
leista Pragaro Pošvais
tės Atošvaistėse knyga 
yra unikumas ne tikmū- 
literatūros istorijoje, 
bet ir aplamai visuotinė
je rašliavoje. Reikia ma 
nyti, kad ji iš tikrųjų 
liks "mūsų laikų būdin
gas dokumentas atei
čiai", kaip sako leidė
jas.

DU NEPASKELBTI 
STRAIPSNIAI

Kaip aukščiau buvo pa 
cituota, leidėjas savo 
įžanginiame žodyje pa
žymėjo, kad jam atrodę 
"tikslu ir reikalinga vi 
są pasirodžiusią medžia
gą sutelkti į vieną kny
gą", tačiau knygoje til
po ir pora straipsnių, ku 
rie spaudoje nebuvo pasi
rodę, būtent, Aleksio 
Rannito "Mano padėka 
poniai, ponui ir ponams”" 
ir Vyt. Alanto "Baimė 
senųjų dievų".

"Dėl Ranito straips
nio leidėjas pastebi, 
"Kad nors šis rašinys 
spaudoje ir nebuvo til- 
pęs, bet kadangi Darbi
ninko redakcija atsisa
kė jį talpinti, ir jis yra 
susijęs su Pragaro Po
švaisčių recenzija, lai
kau tikslu talpinti šioje 
knygoje". Rannito
straipsnis poleminis ir 
parašytas labai origina
lia, ironiška, kandžia 
forma. Tai buvo maž
daug prieš 20 metų, daug 
kas prisimiršo, ir mes 
prie tos polemikos čia 
nebegrįšim e, o tik stab
telėsime ties ta Rannito 
straipsnio vieta, kur jis 
kalba apie Alanto roma
ną.

"Padėkojęs", kad Dar
bininkas savo skaityto
jams reguliariai prime
nąs Alanto romaną Pra
garo Pošvaistes ir tuo 
būdu prisidedąs prie jo 
"publicity" ir kad tai ro
dą, jog laikraštis "palan
kiai" žiūrįs ”į šio įdo
maus darbo išgarsini
mą", toliau Rannitas ra
šo: "Lietuvos tautinis 
atgimimas ir net tau
tinės minties nauja pa
žanga tėra greičiau įma
nomi per bendravimą su 
tautos praeities dvasi
niais šaltiniais, o neko
kių nors svetimų valsty
bių (pav. Maskvos ar Ro 
mos) požemiais.... Pri
simenant Alanto roma
ną ir Lietuvos senovę, 
rašo toliau straipsnio au
torius, aš norėčiau Jums 
pasiūlyti pasiskaityti 
Francois Mauriac’o kny
gas Genetrix ir Lachair 
et le sang, kad įsitikin- 
tumėt su kokia pagarba 
didelio formato katalikai 
kalba apie pagoniškus da 
lykus". Išvadoje Ranni
tas pastebi j kad "Vytau
to Alanto knyga nėra jo-

kia "naujakurio žemė", 
bet tų visiems gerai ži
nomų dalykų atspindys 
ir paskatinimas domėtis
ir toliau Lietuvos tur
tinga dvasine senove".

BAIMĖ SENŲJŲ 
DIEVŲ

Ilgame pasisakyme — 
viso 14 psl. — Vyt. Alan
tas kalba apie savo įspū 
džius ir mintis, kurias 
jam sukėlė Pragaro Po 
švaisčių spaudoje ir vi
suomenėje kilusi audra. 
Leidėjas pastebi, kad tą 
straipsnį Alantas para
šęs specialiai šiam lei
diniui jo paprašytas: lig 
šiol jis niekur nebuvo pa 
skelbtas. Kokia buvo Pra
garo Pošvaisčių auto
riaus reakcija kilusios 
audros akivaizdoje vei
kalui pasirodžius, atro
do, geriausiai į tą klau 
simą atsako jo paties ke 
liami klausimai kalbama
me straipnyje. Taigi, 
jis sako, kad "skaityda
mas visas tas mane ko- 
neveikiančias recenzi
jas... aš niekaip negalė
jau nusikratyti tokiais 
klausimais:

Ar mes, lietuviai, te 
beturime žiūrėti į seną
jį lietuvių tikėjimą pro 
tuos pačius murzinus aki
nius, kuriuos mums už
dėjo lenkų kunigai šovi
nistai ir kurių, deja, dar 
ir šiandien daug kas mū
sų nenori nusiimti?

Ar senojo tikėjimo Lie - 
tu va buvo išsigimusi, 
nedora ir nusmukusi 
dvasiškai, kad reikėtų jos 
neapkęsti ir niekinti?

Ar Mindaugo, Traide
nio, Vytenio, Gedimino, 
Algirdo ir Kęstučio Lie
tuva nebuvo laisvesnė, 
savarankesnė ir galin
gesnė už šv. Kazimiero 
ir vyskupų Baranausko 
ir Valančiaus Lietuvą?

Ar rašytojas, vertin
damas Lietuvą palietu
sius tikybinius sąjū
džius, turi pirma atsi
klausti oficialių įstaigų, 
kaip jis tuos klausimus 
turi traktuoti?

Kodėl kai kurie mūsų 
konfesiniai sluoksniai no - 
r i monopolizuoti pažiū
ras į tikėjimą, dorovę, į 
senovės lietuvių tikėji
mą ir t.t.?

Kodėl negalima sua
bejoti tais sakytojais, 
kurie iki nuobodumo ka
la mums į galvą, jog tik 
Roma Lietuvai buvusi, 
esanti ir būsianti išganin
giausia?

Ar krikščionybė yra 
jau paskutinis žodis ti
kybinių sąjūdžių istori
joje ir ar nebegali atsi
rasti naujų tikybinių są
jūdžių? (Tą klausimą 
Alantas kėlė prieš 20 
metų, o šiandien mato
me, kad nauji tikybiniai 
sąjūdžiai dygsta kaip gry 
bai po lietaus).

Ir jo paskutinis klau
simas buvo toks:

Ar mes, pagaliau, 
pripažįstame žodžio, są
žinės ir kūrybos lais
vę, ar "aukštesnių su
metimų" dėlei ją atme
tame?

Man rodosi, kad tuose 
klausimuose gludo ir 
Alanto požiūris į senąjį 
lietuvių tikėjimą ir ap
lamai į prieškrikščioniš - 
ką Lietuvą. Tai yra fi
losofija laužianti ledus į 
giliuosius ir tikruosius

KAD JI BUTŲ GYVA
Julija Grigaitienė

Emilijos Čekienės kny
ga "Kad ji būtų gyva" 
yra dar vienas tautines 
problemas išeivijoje 
svarstąs veikalas.

Išleista Clevelande 
1971 m. 413 p. Iliustra
cijos P. Jurkaus.

***
Jau pats knygos pava

dinimas instinktyviai su 
kelia pagarbą ir verčia 
susimąstyti. Žinodami 
lietuvių tautos nedalią, 
pajuntame, kad knygoje 
rasime daug liūdesio, ii' 
gesio, nusivylimo ir vil
ties... Iš tikrųjų, kiek 
vienas knygos puslapis 
reiškia tėvynės meilę, 
rūpestį jos ateitimi, jos 
laisve, jos tęstinumu. 
Knyga, kurioje pagrindi
nis veikėjas yra Lietuva 
ir lietuvių tauta, visada 
ras garbingą vietą lietu
viškoje knygų lentynoje.

Reikėtų būti šaltu,pro
fesiniu kritiku, kad pir
miausiai ieškoti silpnų
jų vietų. Tą rūpesčio, 
dėl tėvynės laisvės 
šauksmą galima priimti 
pirmiausiai širdimi. To
kio jausmo vedama ir 
peržvelgiu knygos turinį 
bei idėją. ***

"Kad ji būtų gyva" — 
priskirtina publicistikos 
žanrui, nes atitinka rei- 
kalavimus: mažos apim
ties veikalai, straipsniai 
žurnaluose, laikraščiuo
se, kurie nagrinėja gy
venamojo laiko rūpimus 
klausimus.

Ši knyga ir yra rinki
nys paskaitų, straipsnių, 
atspausdintų 1956-1969 
metų laikotarpyje įvai
riuose žurnaluose, dien
raščiuose: Dirvoj, Mo
tery, Drauge ir t.t. Kny
ga padalinta skyriais ne 
pagal laiką, bet vieną ko - 
kią temą, klausimą, idė
ją: Lietuvė moteris trem
tyje, Lietuvis tėvas, 
Lietuvė moteris veiklo
je, Kad ji būtų gyva, Lie
tuviško gyvenimo nuo
taikos, Tautinė Sąjunga, 
Žvilgsnis į spaudą ir Ji 
buvo lietuvaitė. Straips
niai, dauguma jų, rašyti 
įvairiomis progomis (ar 
skaitytos paskaitos): Mo
tinos dienos, Vasario 16, 

tautos šaltinius, į ku
riuos tiek daug privertė 
sąšlavų svetimieji ir sa 
vieji krikščionybės skel
bėjai.

Atrodo, kad mes vis 
dar tebebijome savo se
nųjų dievų, kad jie ne
prisikeltų iš numirusių 
ir nesusigrąžintų savo 
sostų, ir bijome paklaus
ti: ką jie mums padarė 
blogo? Tikrai, mums rei
kia platesnio kalibro min 
tytojų.

iMan rodos, kad B. Ja
cikevičius labai gerai pa
darė surinkdamas visą 
apie Pragaro Pošvaistes 
spaudoje pasirodžiusią 
medžiagą ir ją išleisda
mas vienoje knygoje. Tai 
yra labai būdinga medžia
ga šių laikų lietuvio dva^- 
siškai-tikybiškąi galvo
senai apibūdinti. Ta kny
ga visais požiūriais ir 
visu šimtu nuošimčių pa
teisina save. D.L. 

Kariuomenės šventės, 
BALF’o ar ALTOS su
kaktuvėms pažymėti, 
Jaunimo Kongreso rei
kalais, mirusius veikė
jus pagerbti ir kitokio
mis progomis ar aktua
liais klausimais... Juose 
autorė svarsto moters, 
motinos, tėvo, šeimos, 
jaunimo, Sibiro trem
tyje, išeivijoj ir Lietu
voj likusių lietuvių nuo
taikas, pareigas ir pasi
šventimą tautos gyvybę 
išlaikyti ir Lietuvos lais- 
vę atgauti.

• Knygos įvade Dr. A. 
Gerutis šiltai pristato 
knygą pabrėždamas, kad 
Em. Cekienės straips
niai "... nesibaigia sulig 
ta diena..." "Jie yra ver
ti, kad būtų surinkti vie
noje vietoje ir išleisti 
atskiru leidiniu", "nes 
juose atšviečia dabartį - 
nės emigracijos džiaugs
mai, lūkesiai ir nusivy
limai.

***
Daugelis puslapių skir

ti moteriai. Autorė krei
piasi į įvairaus luomo 
moteris, nes visos mo
terys yra šeimos siela; 
joms skirta svarbiausia 
atsakomybė lietuvybę iš 
jlaikyti šeimoje ir per ją 
tautoje. Moteris — mo
tina neša ir "negęstan
čią meilę ir didelę kan
čią", ji yra "negęstan
tis žmonijos švyturys", 
kūrėja, visuomeninin- 
kė... Autorė kreipiasi į 
moteris įvairiomis pro
gomis: Motinos dienoje, 
Vasario 16-je, Birželio 
skausmingose dienose, 
nes "motinos rankose 
mūsų tautos ateitis..." 
Kalbant apie motiną po - 
etiški, švelnūs žodžiai 
liejasi srove.

Jau vien dėl tos mo
ters reikšmės pabrėži
mo tautos gyvenime, lie
tuvė moteris, ypač jau
nosios motinos, auginan
čios šeimas išeivijos ne
dalioj ir sūkuryje, orga
nizacijų narės, turėtu įsi
gyti šią knygą, nes joje 
jos ras naujų minčių, pa
tarimų, pasistiprinimo 
pareigose...***

Autorė aktyviai daly
vauja lietuviškoj veikloj, 
yra patyrusi ir nepails
tanti spaudos talkininkė, 
gerai pažįsta Amerikos 
lietuvių išeivių gyveni
mą, įvairių organizacijų 
ir instuticijų tikslus bei 
darbus, spauda ir 
straipsniuose tą visą pa
kritikuoja, pagiria, pa
sidžiaugia, pasiūlo naujų 
kelių, idėjų Lietuvos va
davimo ir lietuvybės iš
laikymo pastangose.

Ypač rūpinasi lietuviš 
ko jo jaunimo ateitimi — 
lietuvių kalbos ir tauti
nės sąmonės išlaikymu 
jame.
Matosi ir nusivylimo 

ir pasididžiavimo jau
nąja karta.

Keletą ilgokų straips
nių autorė skiria ALT 
S-gos, savo ideologijos 
organizacijos ir spaudos 
(Dirvos) reikalams, bet 
apžvelgdama tų veiksnių 
darbą ir jų reikšmę bei 
įnašą išeivijos gyveni-

(Nukelta į 6 psl.)
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KAD JI BŪTU GYVA...

Sudie, melsvasis ežerėli... taria Gintaro vasarvietės vasarotojai, čia praleidę keletą nerūpestingu 
dieny, savaičių... Dr. B. Jablonskis, dr. Tunkūnas, Patlabos, Varnaičiai, MaciukeviČiai. Sarauskai, Kaz
lauskai, Janušaičiai, V. Stankienė, B. Sekmakienė, Kaniaukos, Plančiūnas, Kuliešius, Stakėnas, V. Ma
šiotienė ir kit.

Prabėgus gražiajai
— Ach, gražioji vasara, tu 

niekada nebesugrįši, tu niekada 
nebepakartosi džiaugsmo, patir - 
to miely žmoniy draugystėje. 
Nuskubėjai Michigano ežero 
krantais. Ir štai netrukus ir gra
žiame Gintare, Union Pier už- 
ges žiburiai. Ateis ramus ru-

Sportas ir...
(Atkelta iš 4 psl.) 

Tą laiduoja asmens lais
vė ir vidinis nusistaty
mas - pažiūra į tuos as
pektus. Socialiniai palin
kimai ir realioji gyveni
mo slinktis deda savo 
antspaudą kuri nūdieni
nių įvykių eigoje ašt
riai rėžia žmogiškosios 
būties aplinką, asmenį 
pajungdama mechaniza 
ei jos sraigtu ir pelno 
rodikliu, nualina dvasinį 
ir fizinį pasireiškimo 
veiksmą, be laiko išsem- 
dama visas pajėgas.

Jeigu šiek tiek aty- 
džiau peržvelgtumėm 
mūsų laisvalaikio - sa
vaitgalių ir atostoginį 
laiką, matysime, kad jo 
išnaudojimu sveikatin
gumui ir tikram pojlsiui 
net 10% nerasime tinka
mų. Nei kiek didesnis 
skaičius bus ir jaunuo
menės stovyklų vasaros 
metu, kur bent pagrindi
niai elementai fiz. lav. 
ir sporto būtų reikiamai 
parodomi ir praktikuoja
mi. Kokį išaugimą jie 
įgaus, koks džaugsmas 
juos patrauks varžybi- 
nėn plotmėn, jei dėl mū
sų nemokėjimo įvertinti 
fiz. lav. uždavinių, tei
sėtai kaltins tėvus ir 
visus vadovus?! Iš re
alių lietuviško gyvenimo 
įvykių matome liūdnas 
fiz. lav. ir sporto pasė
kas, kuriose atsipspindi 
mūsų kai kurių intelek
tualų samprotavimai, 
kai pastarieji dalyvavo 
ŠALFAS šįmetiniame su
važiavime, kai buvo 
svarstybos "Fizinis auk
lėjimas ir sportas kaip 
auklėjimo programos da 
lis Bendruomenės švie
timo ir ŠALFAS s-gos 
požiūriu".

Sportinė veikla neturi 
plano, kadro, patyrimo, 
nesugeba sekti esamos 
mokymo ir metodų, bent 
būtinos, pažangos; sto
koja mūsų intelektuali
nių pajėgų nuovokos ir 
gilesnio įvertinimo. 
Klausimai kuriems pil
ną ir aiškią plotmę pri
valo duoti sumani sporto 
v-bė ir mūsųvadovaujan. 
čių sambūrių (nepoliti
nių) bendras nuospren
dis fiz. lav. brandinti.

JURGIS JANUŠAITIS
duo ir žavingoji žiema... --ne 
vienas iš vasarotojų kartojo aną 
šeštadienį, kraudamas lagami
nus į automobilius ir atsisvei
kindamas su gražiu ir mielu 
Union Pier kampeliu — Gainta- 
ro vasarviete.

Čia lietuviai Viktorija ir Al
gis Karaičiai koją įkėlė prieš 
vienuolika metų. Ir kiek daug 
vasarotojų Čia poilsiavo ir kiek 
daug mielų žmonių čia susiti
ko, susigyveno, tarytum giminė - 
mis tapo...

Ir Ši vasara buvo maloni.
Oras vidutiniškai palankus. Kar
tais kiek vėsiau. Bet ir čia 
išeitis. Kaimynai susimeta rąs - 
tų namelyje, gražioje viloje, 
prie židinio pokalbiuose klai
džioja gyvenimo takais, tai lies
dami šeimos problemas, vaiku
čių auklėjimą, tai vėl į kokį links 
mutį nuotykį nukrypdami...

čia kelinti iš eilės metai va
saroja Varnaičių, Mačiukevi
čių, Lietuvninkų šeimos. Tai jau
nos poros su gražiu ir mielu 
prieaugliu. O kai sulaukėme sve
čių Kazlauskų, Pečiūrienės su 
dukromis, šis rastų namelis 
tapo gražaus pabendravimo vie - 
ta.

Šio namelio galva galima skai 
tyti. Gintaro karalijos kancle
riu pramintą, StasįŠarauską,ku 
ris su miela gyvenimo palydo
ve Maryte čia taip pat pralei
džia jau kelintas atostogas. Šis 
vyras kupinas jaunatvės, sąmo 
jaus, paslaugumo, energijos ir 
nuoširdumo, pasižymi pramo
gų organizavimu. Stasys Šaraus 
kas daug giedrios nuotaikos įne
ša į vasarotojų tarpą.

Gražią popietę sutinkame ir 
mielą spaudos vyrą Vladą Ra- 
mojų-Butėną. Jis su šeimynėle, 
po skubių Sun Times spaustu
vėje darbų, valandėlei čia atki
lo. Bet tikras nenuorama tas 
Vladas. Jis nei minutės nenu- 
tolsta į nereikšmingus pokal
bius. Pirmieji jo žodžiai — kas 
gero mūsų lietuviškame pašau- (Nukelta į 7 psl.)

Duetas prie laužo Gintaro vasarvietėje. Pauliukas ir Vilija Ramūnai savo gražiais balseliais žavi 
suaugusius ir mažuosius laužo dalyvius. Su jais pokalbį veda laužavedys Dirvos bendradarbis Jurgis 
Janušaitis.

vasarai
lyje, spaudoje, mūsų kultūrinia 
me yvenime. Daug kartų savo 
aštria, įžvalgia plunksna minė
jo ir šio kampelio gyvenimą. O 
pokalbiuose tuojau nuskubame į 
gimtosios tėviškės laukus, į lais 
vės kovas; mąstydami skubame 
mūsų tautos kankinių - partiza
nų, laisvės kovotojų keliais. 
Vladas Ramojus juk daug ne
migo naktų praleido kaupda
mas į knygas medžiagą apie 
mūsų tautos kankinius. Ir da
bar mes su Bladu dalinomės 
lietuviškojo gyvenimo rūpes
čiais, džiaugsmais, stabtelė
dami ir žvilgtelėdami į šių die
nų žmonių erzlumą, neapykan
tą vienas kitam...

Visada malonu sutikti seno
sios kartos lietuvius Michali
ną ir Vincą Petrošius. Jie bal
toje pilaitėje jau eilė metų po
ilsiauja, vis nuoširdžiai jung
damiesi į visų vasarotojų nuo
taikas. O ketvirtadienio vaka
rą Vanda Stankienė, Birutė ir 
Kazys Sekmakai, St. ir M. Ša -> 
rauskai, A. Maciukevičienė, G. 
Varnaitienė, St. Patlaba, Gin
taro savininkai A. V. Karai
čiai ir kiti jų artimieji netikė' 
tai užklumpa Petrošius ir ve
randoje, jiems nepastebėjus, 
ima giedoti ilgiausių metų. Jie 
buvo nustebinti svečių išdaiga. 
O proga graži. Petrošiai kaip 
tik tą dieną šventė savo vedy
binio gyvenimo 22 sukaktį. Ir 
vaišės ir dainos iki gaidystų... 
Petrošiais moka daug gražių 
lietuviškų dainų dar išmoktų iš 
savo močiutės. Puikūs patrio
tai ir didžiuojasi savo lietuviš ■ 
ka kilme amerikiečių tarpe.

Penktadienio vakaras atselino 
tylus ir ramus. Saulutė liūdno
ku veidu .nusirito už ežero hori
zonto, žadėdama ryt vėjuotą die 
ną.

į rastų pilaitę vėl vakaro 
prieblandoje rinkosi vasaroto
jai. Rinkosi atsisveikinti vieni 
kitų, nes rytojaus dieną aplei
džiame šį mielą kampelį. Ir 
čia Stasys šarauskas, Gintaro 
karalijos koncleris, parodo iš

(Atkelta iš 5 psl.) 
me, autorė nuoplenus iš
kelia saikiai, nepamirš
dama, gražiu žodžiu mi
nėdama, ir kitų organi
zacijų, PLB, BALF’o, 
Katalikių Moterų, Pabalk 
tijo Moterų Tarybos, žur
nalo Moteris ir t.t. veik
lą, nes Em. Cekieneipir
moj vietoj rūpi Lietuva.

Visų partijų, organiza
cijų, institucijų, spaudos 
kiekvieno lietuvio dar
bas — didesnis ar ma
žesnis — turi būti skir
tas Lietuvos laisvei ir 
tautos tęstinumui. Tai 
ir yra, kaip pats knygos 
pavadinimas pasako, ve 
damoji knygos mintis ir

radingumo, vaišingume, dainų 
pravedime. Tariame ačiū šei
mininkams V.A. Karaičiams už 
pastogę, tariame vieni kitiems 
iki pasimatymo. Bet vakaronė 
nesibaigia. Dainų pynė ilgėja ir 
ilgėja, čia solistė Vanda Stan
kienė, balsingoji Birutė Sekma
kienė, išdaigų sumanytoja Gra
žina Varnaitienė ir daugelis ki
tų veda dainas, joms pritaria 
altai ir sopranai, neatsilieka te
norai ir bosai. O Lietuvių Ope
ros stiprioji pajėga Bronius 
Mačiukevičius nustelbia visus 
savo gražiu balsu. Ir vėl staig
mena. Savo tarpe turime entu
ziastą golfininką, Antaną Ka
šubą, su savo gyvenimo palydo
ve. Jam sukanka kapa metų. 
Pasveikiname šį vyrą sulaukus 
gražaus amžiaus, iškeliame jo 
nuopelnus šeima, lietuviškiems 
užmojams ir golfui ir vėl iš vi
sų širdžių gražiuosius linkėji
mus palydime ilgiausių metų 
aidais.

St. Patlaba prisimena ir šios 
karalijos vyrus Stasį šarauską 
ir laužavedį ir kitus, įnešusius 
į vasarvietės vasarotojų tarpą 
džiaugsmo ir giedrių nuotaikų. 
O V. Kuliešius net patriotine 
poema bando visus nuteikti rim
čiai.

Ach, skubančių dienų slinkty
je sutinki tiek daug mielių žmo
nių, kad net pokalbiams imi sto
koti laiko. Bet miela vasarą pa- 
sidalnti su visais visuomeni
niais klausimais, štai Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos prezi
diumo pirm. Vyt. Kamantas, 
kun. Kidykas ir kun. Tadas De
gutis stabtelėja, skubėdami iš 
Dainavos, valandėlei poilsiui. Ir 
su šiuo vyru paskubomis ap
žvelgiame, tvirtėjančią, gerai 
dirbančią ir visose srityse be
siveržiančią Lietuvių Bendruo
menę, jos darbininkus. O LB gre - 
tose jau sutinkame tokių ener
gingų jaunosios kartos vyrų ir 
moterų, kurių rankose bendruo
menės reikalai išliks ilgam gy
vi.

O trečiadieniais, tai kunigams 
skirta diena. Čia sutinkame 
mielą kun. dr. Igną Urboną. IŠ 
Gėrės klebonas, kaip jis juo
kaudamas save pristato. Tai ma
loni asmenybė, nuoseklaus gal
vojimo vyras visuose gyvenimo
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tikslas. Be to šie straips
niai, norint plačiau pažin 
ti’ mūsų gyvenimą, yra ak 
tualūs, įdomūs — infor
maciniai.

Daug kartų teko gir
dėti nusiskundimų, net 
ir iš suaugusiųjų, gan ak
tyvių, nuoširdžių darbi
ninkų lietuviškame dar
be, kad lietuviškosios 
problemos mūsų spau
doje (knygose, žurnaluO'. 
se, net laikraščiuose) 
yra sprendžiamos per 
daug filosofiniais, inte
lektualiniais išvedžioji
mais, terminologija. Ei
liniam skaitytojui jos da 
rosi varginančios, nesu
prantamos... Ne gyveni
mas, bet filosofija.***

Em. Čekienės knyga 
gyvenimiška ir aiški, 
nes autorei gerai pažįs
tami visi išeivijos var
gai, klystkeliai, pasise
kimai. Autorė supranta 
kiekvieną lietuvį, jo 
mintis. Ji sutinka jį ne 
vien intelektualų simpo
ziume, bet gatvėje, fab
rike, raštinėj, randa jį 
kasantį savo daržą, su 
juo pasikalbėjusi — nu
džiunga ar nusivilia.

Šią Em. Čekienės kny
gą gali skaityti ir supras 
ti kiekvienas, net ir jau
nas bent pramokęs skai
tyti.

Nors knyga atrodo sto 
roką — perskaitoma 
greitai. Sakiniai neištęs- 
ti, žodžiai girdimi kas
dieną. Palikti platūs lau
kai, eilutės nesuspaus
tos, kiekvienas straips
nis prasideda naujame 
puslapyje, baigiasi kuk
lia lietuviško motyvo P. 
Jurkaus kompozicija. Su 
daro grožinės literatū
ros veikalo vaizdą.***

Kadangi knyga yra at
skirų straipsnių rinki
nys, nebūtina ją perskai 
tyti iš karto nuo pirmo 
iki paskutinio puslapio, 
kaip romaną ar apysaką. 
Radus laisvą laiką, gali
ma pasirinkti straipsnį 
atatinkantį nuotaiką ar 
norint pasvarstyti,pagi
linti kokį kylantį klau
simą.

Lyg ir norisi siūlyti 
taip skaityti.

Kai perskaičiau per ke
lius vakarus, lyg pagai
lo... Nereikia geros at
minties, kad neprisimin 
ti, kas ką tik perskaity
ta: kartojasi mintis, ci
tatos, eilutės, net pusla
piai...

Gal tas sunkiau pašte 
bima periodinėj spaudoj. 
Straipsniai buvo rašyti 
maždaug 13 metų bėgyje, 
pav.: vienas motinos die 
nos proga buvo atspaus - 
dintas 1956 m. Dirvoj, vė 
liau panašus 1961 m. Mo 
tery, dar vėliau kitur ir 
tt.

Ne daug kas prisimins 
kažkada skaitytas cita
tas, sakinius... Galų ga 
le, kas skaito Dirvą, gal 
neskaito Moters (ir pana
šiai).

Kai straipsniai liko su 
rinkti ir sutalpinti į vie
ną knygą ir net sugrupuo 
ti į skyrius tas pasikarto 
jimas tik nuvertina min
ties svarumą bei aktualu 
mą.

(Pav. 81 puslapis net 
iki 1 1/2 puslapio karto
jasi 217-8 puslapiuose. 
1 — Motery, kitas 
straipsnis Dirvoj).

Pastebima ir minties 
prieštaravimas. Pav. 
viename straipsnyje (Mo
tery) autorė įrodinėja,

d.

kad jaunimui reikalin
gas politinis auklėjimas 
(73 p) ir nuomonei pa
remti cituoja Vysk. 
Brizgio žodžius: "Ra
ginti jaunimą nesidomė
ti politika, jos bijoti, nuo 
jos šalintis yra tas pats, 
ką jį raginti nesidomėti 
savo politinėmis teisė
mis ir pareigomis, ne
sidomėti visos žmonijos 
problemomis. Ši tenden - 
cija yra atmestina be il
gų diskusijų".

O 209 p. rašo: ...ta
čiau visai nereikėtų 
Kreipti dėmesį į politi
nį jaunimo paruošimą. 
Pasaulinių pedagogų tvir
tinimu, jaunimas politiš 
kai gana vėlai subręs
ta... "... užtektų Įdiegti 
vien lietuvybės ir lais
vės idėją..."

Autorė galėjo nurody
ti skirtingų asmenų skir
tingą šiuo klausimu pa
žiūrą, palikti skaitytojui 
apsispręsti ar pati pasi
rinkti vienokią ar kito
kią nuomonę, jai pritar
ti, duoti argumentus, bet 
du priešingi teigimai — 
netinka.

Patikrinus kur ir kada 
straipsniai buvo atspaus 
dinti — darosi aišku: 
209 puslapyje straipsnis 
buvo atspausdintas Lais
voj Lietuvoj, o 73pusla
py — 1966 m. Motery.

Vienuolikos metų tar
pe autorė galėjo giliau į 
šį klausimą pažvelgti ir 
pakeisti nuomonę... Ar 
būtų buvę neverta, kad 
autorė būtų pašventusi 
dar daugiau laiko ir 
mintis apibendrinusi, pa
sikartojimus išlyginusi. 
Neaišku, dėl ko leidėjai 
nekreipė į tai dėmesio.

Gal kils kartais abejo
nė ar visada priimtinas 
autorės vienokio ar kito
kio klausimo svarsty
mas? Kiekvienas per
skaitęs knygą, susidary
site savo nuomonę:pri
imsite, atmesite ar ieš
kosite "aukso vidurio".

Kai kam, gal ypač vy
rams, gali susidaryti įs
pūdis, jog perdaug jaut' 
rių, graudinančių žo
džių. Perdaug "Šauks
mo".

Tautines problemas, 
nors jos ir gyvybinės ir 
skaudžios, galima sprę- 
ti šaltu protu, kaip skai
tome mūsų filosofų, po
litikų veikaluose. Bet 
autorė tautos nedalią per 
gyvena širdimi ligi jos 
pačių gelmių: "... apie 
tai turime kalbėti, r ašy 
ti, gyvą pavyzdį rody
ti.." reikia šaukti, nors 
kartais atrodytų jog bal
sas tyruose šaukiančio". 
Šaukti taip, kad visi iš
girstų, nes kiekvieno lie 
tuvio tikslas yra kovoti 
už Lietuvos laisvę, tau
tos tęstinumą, formuoti 
jaunąjį patriotą lietuvį 
— rašo ji puslapis po 
puslapio...

Ji negali tylėti ir par
tizanų žodžiais klausia 
visus: "Kaip gali tylėti 
kada žemė šaukia / Ak
menys vaitoja tėviškės 
miške / Kaip gali šypso, 
tis užsidėjęs kaukę / Ka 
da brolių rankos tiesias 
į tave. (Laisvės kovų dai
nos).

Tie jautrūs, pilni mei 
lės ir skausmo žodžiai, 
kaip leidėjai knygos ap
lanke rašo: "... ateina 
pas skaitytojus, kad 
juos sustiprintų ir pa
drąsintų mūsų kovoje 
už Lietuvos laisvę..."

(Šio str. autorė yra 
buv. lietuvių litera
tūros mokytoja Šiau 
lių gimnazijoj).
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ALDONA ir ROMAS 
ZORSKAI susilaukė pir
magimio sūnaus, kuris 
bus pakrikštytas Vyto 
Mykolo vardu.

• VYSK. M. VALAN
ČIAUS lituanistinė mo
kykla mokslo metus pra- 
deda šeštadienį, rugsė-

PRABĖGUS 

VASARAI...
(Atkelta iš 6 psl.) 

reikaluose, pokalbiuose su juo 
keliaujame po Europą, iš kurios 
jis tik sugrįžęs.

Ir dr. kun. F. Gureckas minu
tėlei stabteli. Čia kelis metus 
buvo jo parapija. Jis atnašau
davo Gintaro vasarvietėje šv. 
Mišias sekmadieniais. Tik šiais 
metais, sunegalavęs, atsisakė 
"•klebonavimo" ir šias pareigas 
perėmė tėvai jėzuitai, tikrai pa 
slaugūs ir modernūs kunigai. 
Visada daugybė vasarotojų su
sirenka į pamaldas ir mielai 
klausosi tėvo J. Kubiliaus SJ, 
kun. J. Vaišnio, SJ, kun. A. Ka 
zio SJ ir kitų pamokančio, nuo
širdaus žodžio. O pamaldų me
tu skamba Pulkim ant kelių, Ap
saugok Aukš. tą mylimą šalį... 
Marija, Marija... Ir giesmės 
aidai, lyg išblaškytos tautos vai
kų šauksmas, skuba t tolius, tė
vynės link, ežero platybėmis.

Čia visada sutinkame balsin
gąjį kun. J. Kuzinską, Marquet- 
te Parko lietuvių parapijos vi
karą. Jis mielai jungiasi į va
karones, moka daug gražių dai
nų ir geros nuotaikos vyras, 
nuolatinis ponų Petrošių sve
čias.

Gintaro vasarvietės savinin
kai neatlaidūs ir kieti. Teniso 
aikštelėje visada sutiksi dr. Tun- 
kūną, savininką A. Karaitį, K. 
Žalneraitį, Stakėną ir kit. Ko
vą veda iki nualpimo, bet vis 
vildamiesi, kad tik per sportą 
surandama kelius į sveikatą.

Niekada neužmirš vasaroto
jai ir tradicinių laužų penkta
dienio vakarais, kur susirenka 
Union Pier vasarotojai. Progra
moje pasišvaisto "EšerioUode
ga", brūkštelėdama per vasaro
tojų ydas ir nuotaikas. Mūsų ma
žieji dainuoja, deklamuoja, žo
džiu čia iškyla nauji talentai. 
Ir visi labai patenkinti. O sutar 
tinė sudrumsčia ir vakaro tylą, 
laužui liepsnojant.

šiais metais ypač buvo mie
la sutikti Veroniką Mašiotienę, 
pedagogo Mašioto, prieš kelis 
metus mirusio, žmoną. Ji pasi
žymi sąmojum, nesišsemiama 
energija, visada giedria nuotai- 
Jta ir maloni pokalbininkė. Ova” 
karais sėda prie "maušelio" ir 
pikių tūzu ne vienam suduoda į 
akį, ir kasą papildydama laimė
jimu.

Niekada nepamiršime ir Oma- 
hos Nebr. gyventojų inž. Bukš- 
nio ir simpatingos jo gyvenimo 
palydovės. Jau kelinti metai čia 
praleidžia savas atostogas, nuo
širdžiai besidalindami savojo 
gyvenimo dalimi ir su kitų lie
tuviškųjų kolonijų gyventojais.

Skubėjo ir paskutinioji atos
togų diena. Per kiemą valtį neš
damas skubėjo dr. B. Jablons
kis, į išvykstančiųjų gretas 
rikiavosi ir kiti vasarotojai. O 
į ištuštėjusias vilaites skubė
jo nauji gyventojai. Mūsų vietą 
okupavo Dr. Petro Žiolbos gausi 
šeima ir giminė. Ir Dr. Sidrio 
skaitlingoji šeima rinkosi poil
siui. O ši šeima yra tikras va
sarvietės pasididžiaivimas. Dr. 
Sidrys kas met vargstantiems 
per Balfą atseikėja didelę duok
lę. Tai artimo meilės darbų nuo 
širdus vykdytojas.

Namo broliukai, namo sesu
tės... per kiemą skubėdamas 
užtraukia dr. Tunktlnas. Kaž kur 
atsiliepė jam pritariąs balsas...

Namo darbelio dirbti... vieno 
vyro žmona užtraukė savo kiek 
paišdykauti mėgstančiam, vy
rui...

Namo darbelio dirbti... Atseit 
pradedame naują gyvenimo die
ną kasdieninių rūpesčių lydi
mą... Iki sekančios vasaros. 

jo 11 d. 9:15 vai. ryto. 
Veiks vaikų darželis ir 
visi skyriai. Taip pat 
planuojama sudaryti at
skirą grupę visai nemo
kantiems lietuvių kalbos 
vaikams. Toje grupėje 
bus specialiai mokoma 
kalbos, kad vėliau vaikai 
galėtų įsijungti (norma
lius skyrius. Pamokos 
vyks Šv. Jurgio parapi
jos mokyklos patalpose.

SVEČIAI Iš FLORIDOS
Dr. Jonas T. Vitkus su 

ponia, iš Pompano Beach, 
Floridos, rugp. 20 d. atskri
do pasimatyti su savo bičiu
liais ir buvo apsistoję pas 
giminaitį Kostą Gasparaitį.

Iš čia, automobiliu buvo 
nuvažiavę į Amsterdam, N. 
Y., aplankyti žmonos gimi
nes. Grįžę, išskrido atgal į 
Floridą. Clevelande praleido 
apie dvi savaites laiko.

Dr. Vitkus buvo pats pir
mutinis ir labai reikalingas 
lietuvis gydytojas Clevelan
do lietuvių kolonijoje. Bai
gęs mokslą Chicagoje, 1920 
metais atvyko į Clevelandą, 
čia atliko ligoninėse reika
lingą praktiką; kiek laikas 
leido darbavosi organizaci
jose. Laikui bėgant įsteigė 
ir vadovavo Polyclinic Ligo
ninei, taipgi eilę metų pir
mininkavo Lithuanian Sav- 
ings and Loan (dabar Su
perior Savings) įstaigai.

Į Floridą išsikėlė gyventi 
195.7 metais. (ks)

• Ignas M u Ii oi is su ponia 
išvyko 6 mėnesiams į Ro
mą, Italijon, pas dukrą Da
ną, kuri ten gyvena gražiai 
įsikūrusi.

• Henrikas Stasas su 
dukra šiuo metu keliaująs 
po Europą, Vienoje buvo su
tikęs atostogaujantį Dirvos 
tarnautoją V. Kizlaitį.
_ Per Jugoslavija p. Stasas 
išvyko į Graikiją, iš kur 
siunčia Dirvos skaityto
jams atostoginius linkėji
mus.

PAREMKIME VYTĖNŲ 
STATYBĄ

Sklandžiai besivystančiai 
saleziečių veiklai plintant, 
geidžiama surengti viešą 
„grybų gegužinę” rugsėjo 
19 d. nuo .1 vai. p. p. gražio
je ir erdvioje JAVS 'LB 
Ohio apygardos pirmininko 
K. žiedonio ir jo ponios so
dyboje, 2938 Rockefeller 
Rd., Willoughby Hills. Vie
ta tikrai maloni: miškas, 
takeliai, gėlės ir t.t.

Nepailstantis amžinas ke
liautojas kunigas Petras 
M. Urbaitis, SDB, kaip Ro
mos centro atstovas, be
rinkdamas aukas Vytėnams 
(Frascati, šalia Romos), 
aplankęs daugelį Europos 
valstybių, JAV, Kanadą ir. 
P. Ameriką, žada atvykti 
gegužinėm

Mūsų tautiečių prielan
kumui sužadinti ir geguži
nėje sėkmingai didesnių 
tikslų pasiekti sudarytas 
specialus komitetas iš pir
mininko P. Balčiūno ir na
rių : Iešmantienės, Kaspara
vičienės, Laniausko, Maine- 
lienės, Peckaus, Puškoriū- 
tės, Rumbutienės, Titienės, 
Urbonavičienės ir Zigman
to.

Numatoma įdomi progra
mėlė, laimėjimai, šokiai ir 
kt. Labai laukiamas jauni
mas, kuriam per 18 metų 
jau daug gera saleziečių pa
daryta tiek religiniu, tiek 
tautiniu požiūriu.

Stambesnieji aukotojai 
bus įamžinti bendrabutyje 
p a m i nklinėmis lentelėmis 
arba paskirų kambarių 
įvardijimais.

Vytautas Braziulis

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

DIRVA

Solistė Vanda Stankienė

• Grandinėlei reikia mė
gėjų, kurie turi ryžtą, su
gebėjimą ir 100-tą procenti
nį norą šokti, groti, daly
vauti lietuviško šokio pro
gramoje, kurie, neieškoda
mi draugų-ių artumos, ne
laukdami tėvų raginimo, 
patys randa laisvalaikio ke
lią naujoms pažintims, nau
jiems pergyvenimams, re
petuodami ir scenoje atlik
dami mūsų lietuvišką šokį.

Naujų šokėjų (13 metų 
ir vyresnių) tikrinimas bus 
vykdomas t r e č iadieniais, 
rugsėjo 1 ir 8 d.d., 7 vai. va
kare ir sekmadienį, rugsė
jo 12 d., 12:15 vai. po pie
tų. Muzikantų tikrinimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo. 
12 d., 1:15 vai. po pietų, 
šokėjai ateina su sporti
niais bateliais, muzikantai 
su savo instrumentais ir 
gaidomis į YMCA/YWCA 
patalpas, kampas EUCLID 
Avė. ir LEE Rd.

S u s i d a rius tinkamam 
skaičiui berniukų ir mer
gaičių, jaunesnių kaip 13 
metų, sekmadieniais nuo 
12:15 iki 1:15 vai. po pietų 
veiks jaunųjų šokėjų klasė..

Pirmoji Grandinėlės re
peticija įvyksta trečiadienį, 
rugsėjo 1 d., 7 vai. vakare, 
YMCA/YWCA patalpose. 
Repeticijos metu bus pa
skelbtas naujo sezono gru
pės konertų ir darbo pla
nas.

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

SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
•

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100361-1763 531-7770

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Metai iš metų, pastoviu 
darbu Grandinėlė prisidėjo 
prie lietuviško sceninio šo
kio išpopuliarinimo tiek sa
vųjų tarpe, tiek viso šio 
krašto visuomenėje ir net 
užsienyje, čia padėka pri
klauso visiems tiems jau
nuoliams, kurie šalia savo 
pareigos tėvams, mokyklai, 
visuomenei randa laiko ir 
lietuviškam šokiui.

Ir naujas grupės sezonas 
pareikalaus ne. mažesnio, 
bet net gilesnio darbo. Se
kančiais metais turėtų įvyk
ti patys gražiausi Grandi
nėlės koncertai Clevelande, 
New Yorke, naujos progra
mos premjera Chicagoje. 
Sąlygoms susidarius, Gran
dinėlė bus pasiruošusi at
likti ir didesnes išvykas. O 
kur eilė pasirodymų Cleve
lande ir apylinkėse. Paga
liau sezono gale Grandinė
lės šokėjai dalyvauja 4-to j e 
šokių šventėje Chicagoje.

Visam tam atlikti Gran
dinėlė ir laukia iš savo da
bartinių narių ir busimųjų 
pasiruošimo, atsidėjimo, su
siklausymo, noro repetuoti, 
šokti bei groti lietuvišką 
šokį.

L. Sagys

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS vakarinėje Cleve
lando dalyje. Dėl sąlygų 
prašom skambinti telefonu 
941-7758.

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVOS 
RUDENS 
BALIUS 
1971 m. rugsėjo 25 

Šv. Jurgio parapijos 

salėje BUS POLICIJOS APSAUGA

PROGRAMOJE:
SOLISTĖ VANDA STANKIENĖ IR

NEO-LITHUANIA ORKESTRAS

BILIETAS ASMENIUI 9 DOLERIAI. BUS DUO
DAMA KARŠTA VAKARIENĖ, KAVA, PYRA
GAIČIAI IR GĖRIMAI. VIETAS PRIE STALŲ 
PRAŠOME IŠ ANKSTO REZERVUOTIS PAS 
K. KARALĮ - TEL. 462-2419, ARBA DIRVOJE 
TE1. 431-6344.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, rugsėjo 2 d., 8 v. v., mil
žinas Bobo Brazil iš Benton 
Harbor rungsis su Waldo 
von Erich. Be to, bus ir ki
tų imtininkų rungtynės. Bi
lietai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami Arenoje, 3717 Euclid 
Avė.

a " " ■—-- -
NAMAI PARDUODAMI
Dviejų butų 67 St. South 

prie St. Clair. Pečius. 5 
kambariai viršuje ir 6 apa
čioje. Skambinti 391-5569.

(63-65)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

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

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

didžiausias palūkanas.

Nr. 65 — 7

• Lituanus, Nr. 2, vol. 17, 
1971. šiame numeryje visa 
eilė svarbių bei įdomių 
straipsnių: V. Vaitiekūno 
apie masinių deportacijų 30 
m. sukaktį (su sovietų do
kumentų fotokopijomis), A. 
Musteikio „Lietuviškieji he
rojai” — U. Sinclair „The 
Jungle”, Juozo Titinio (ne
seniai žuvusio auto nelai
mėje) „Similes in Lithua
nian folk proverbs”, apie 
Lietuvą liečiančią medžiagą 
Rusijos I ir II Dūmoje ir 
kt. Meną atstovauja Giedrė 
žumbakytė — paskelbta 
visa eilė jos kūrinių foto 
reprodukcijų, žurnalo adr.: 
Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chicago, III. 60690, USA.

k



TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Antano Seniko mirties 
metinių paminėjimui už jo 
vėlę bus atlaikytos gedulin
gos šv. Mišios Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 259 
N. 5 St., Brooklyne, rugsė
jo 11 dieną, 10 vai. ryto.

Po mišių bus šventina
mas paminklas Holly Rood 
kapinėse, Westbury, L. I. 
Šv. Mišias atnašaus ir pa
minklą šventins BALFo 
reikalų vedėjas kun. P. 
Geisčiūnas.

Draugai ir pažįstami ma
loniai kviečiami pamaldose 
dalyvauti;

• Vlikas prašo JAV, Ka
nados ir kitų kraštų spau
doje paskelbtus straipsnius 
ar laiškus (jų iškarpas, fo
tokopijas ir pan.) apie S. 
Kudirką, be to, ir šiaip apie 
Lietuvą, jos laisvės kovą, 
padėtį, siųsti adresu: Vli
kas, 29 W. 57th St., New 
Yok, N. Y. 10019. (ELTA)

• Sol. Lilija šukytė rug
sėjo mėn. dainuos Berlyno 
operos spektakliuose, ir te
levizijoje, o spalio mėn. 
Muenchene. Gruodžio mėn. 
grįžta į New Yorką, Metro
politan operon.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO 
TARBOJE

Gaunamos mokslo priemonės ir knygos jaunimui
A. MOKSLO PRIEMONĖS

Priešmokykl.
Ig. Malėnas, A — ŽU (ABC spalvotomis iliustr.).___ $1.00

I skyriui
E. Ruzgienė, GINTARĖLIAI, elementorius ________ 4.50
E. Ruzgienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ____ r 1.75
P. Maldeikis ir V. Milavickienė, MOKYMAS SKAITYTI

ŠEIMOJE (naudojantis E. R. "Gintarėliais”) ___ 0.30
Ig. Malėnas, ELEMENTORIUS Ė __________________2.50
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, I dalis ________________ 3.00

II skyriui
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, I dalis _____________ 3.00
G. Česienė, RŪTELĖ _____________________________ 3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI _______ 2.00

III skyriui
J. Plačas, TĖVIŠKĖS SODYBA __________________ 3.00
E. Narutienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI______2.00

IV skyriui
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, II dalis __________ ,___ 3.25
S. Jonynienė, Naujas vadovėlis baigiamas ruošti, išeis 

1972 metų pradžioje.
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 

(nekirčiuoti) ________________________________ 2.00
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti 2.00

V skyriui
S. Jonynienė, LIETUVOS LAUKAI_________________ 3.00
Z. Grybinas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI __ ____ 1.25

VI skyriui
A. Tyruolis, TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA___ 3.50
J. Plačas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ________ 2.00

VII skyriui
S. Jonynienė, TĖVŲ ŠALIS _______________________ 3.50
J. Kreivėnas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

VIII skyriui
J. Plačas, GINTARAS______________________________ 4.00
S. Sližys, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00
J. Plačas, LIETUVOS ISTORIJOS, GEOGRAFIJOS IR 

LITERATŪROS PRATIMAI_______ ___ _________ 2.00
IX skyriui arba V klasei (Aukšt. mokyki.)

V. Liulevičius, LIETUVOS ISTORIJA (konspektas)-------0.75
Aukštesniems skyriams ir tėvams

J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIETUVOS KALBOS 
GRAMATIKA________________________________ 2.00

Dr. Z. Ašoklis, LIETUVOS GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS 1.50 
Visoms mokykloms

MOKYKLŲ DIENYNAI____________________________ 0.50
SĄSIUVINIAI (viena linija)________________________ 0.25
V. Frankienė, VAIDINIMAI----------------  1.00

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, LABAS RYTAS, VOVERE_______________ 2.50

Eilėraščiai vaikams
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS______________ 3.60

Premijuota istorinė apysaka
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU ________________ 3.00

Premijuota apysaka
J. Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS ______________ 3.00

Premijuotos apysakos
A. Norimas, BE NAMŲ----------------------------------------- 3.00

Premijuota apysaka
Užsakymus siųsti šiuo adresu:

L. RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento 
Chicago, Illinois 60629. Tel. (312) 776-3254

A t A
ANT. VALINSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukterį
STASĘ K E Ž E N I E N Ę

ir jos vyrą nuoširdžiai užjaučiame

White Motor Office 
Management Bendrabarbiai

• Vida čyvaitė, nuo š. m. 
liepos mėn. 15 d. paskirtą 
atstovauti šALFAS Sąjun
gą šiaurės Amerikos Pabal- 
tiečių Sporto Federacijoje. 
Nuo tos pat datos ji užima 
ir Š. A. Pabaltiečių Sporto 
Federacijos egzekutyvinio 
komiteto sekretorės parei
gas. Jos adresas: Miss Vi
da Cyvas, 18301 La Šalie 
Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
U.S.A. Telefonas: (216) 
486-3228.

• Lietuvos Vyčių suva
žiavime Kennebunkpo r t e , 
Me., rugpiūčio 26-29 d., Ro
bertui Briezei buvo įteiktas 
„Lietuvos draugų” medalis, 
už atidengimą Simo Kudir
kos tragedijos.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
A. Tošis — „Meilė”, Erškė
tis — „Rožės ant kalno”, 
Degučio sūnus — „Laisvės 
šalis”, Vaidila iš Sodų — 
„Ant marių krašto”.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferencija-suvažia- 
vimas įvyks, 1971 m. lap
kričio mėn. 13-14 dienomis, 
Chicagoje.

♦ Vytautas Dubauskas, 
Justinos ir Alekso Dubaus
kų sūnus, baigė Arizonos 
valstybinį universitetą, gau 
damas bakalauro laipsnį iš 
istorijos. Jis toliau sieks 
master laipsnio Bostone.

Dubauskai, p r i k 1 a ūso 
SLA 308 kuopai. A. Andriu
lionis, SLA 308 kuopos pir
mininkas linki Vytautui Du
bauskui geros sėkmės mok
slo srityje ir SLA organi
zacijoje dirbti narių gero
vei.

• LVS „Ramovė” New 
Yorko skyriaus valdyba 
ruošia dr. Kosto R. Jurgė- 
los knygos „Lietuvos suki
limas 1862-1864 metais” 
pristatymą, rugsėjo 19 die
ną (sekmadienį), 4 vai. po
piet, Kultūros židinyje, 391 
Highland Park, Brooklyn, 
N. Y.

Ten pat rengiama seno
vės Lietuvos žemėlapių ir 
litografijų paroda. Į šį re
to pobūdžio parengimą kvie
čiama atsilankyti visa lie
tuviška visuomenė.
• Aidučių ansamblio kon

certas „Svajonės” įvyks 
rugsėjo 18 d., 8 v. v. Chica
goje, Jaunimo Centre. An
sambliui vadovauja muz. 
Alice Stephens. Visi lietu
viai maloniai kviečiami at
silankyti. Po koncerto bus 
vaišės.

PETRO IT
• Prel. Juozas Končius, 

buv. Balfo pirm., dėl ligos 
negalėjo atvykti į ruošia
mą su juo atsisveikinimą ir 
pagerbimą Onos ir česio- 
Šadeikų sodyboje rugpiūčio 
22 d. Tačiau Balfo 76 sky
riaus iškyla įvyko, sutrauk
dama apie 80 asmenų.

Onos ir česio Šadeikų so
dyba yra labai gražioje vie
toje ir Balfo skyriaus na
riai dėkingi šadeikams už 
leidimą surengti pas juos 
išvyką, česys šadeika yra 
ilgametis Balfo 76 skyriaus 
finansų sekretorius, o jo 
žmona Ona vadovauja jų 
laikomai maisto krautuvei 
„Parama”.

• Anicieta ir Jurgis Ma
žeikai, Chicagos „Paramos” 
krautuvės savininkai, vyk
dami atostogų į Kanadą, 
buvo sustoję Detroite ir ap
lankė savo gimines Joaną ir 
Joną švobus.

• „Gelbėkime Bražins
kus” ženkliukai jau paruoš
ti ir platinami prie lietuvių 
parapijų, ženkliukų kaina 
nenustatyta. Už juos pri
imama auka, ženkliukus iš
leido Vliko seimui ruošti 
komitetas, Detroite.

• Advokatas Rimas Su- 
kauskas persikėlė į naujus 
namus: 4692 Alton Dr., 
Troy, Mich. 48280. Telef. 
689-7860.

• Dr. Birutė Gimiuvienė 
Balfo išvažiavime rugpiūčio 
22 d. įsigyjo ženkliuką 
„Gelbė k i m e Bražinskus” 
paaukodama $20.00.

• Jane Narūnė-Pakštienė 
rugpiūčio 19 ir 20 d. lankėsi 
Detroite ir šaulėms paliko 
daug dovanų laimėjimams.

• Detroito šauliai ruošia
si vykti į Karin. Juozapavi- 

JUNGTINIS LIETUVOS 
REIKALŲ KOMITETAS

Š.m. rugpiūčio 15 d. 
Elizabeth, N, J., įvyko 
New Jersey Lietuvių Ta
rybos ir LB N J apygar
dos valdybos narių susi
rinkimas šių organiza
cijų veiklai, susijusiai 
su Lietuvos laisvinimo 
darbais, aptarti.

Susirinkusieji išklau
sė abiejų valdybų pirmi
ninkų pranešimus apie 
iki šiol jų vadovaujamų 
organizacijų atliktus dar 
bus ir, visiems susirin
kimo dalyviams pasisa
kius, kad našesniam, vie- 
ningesniam ir labiau su
derintam darbui kovoje 
už Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymų ir

čiau šaulių kuopos Cleve
lande vėliavos šventinimą 
spalio 17 d.

• šaulių šaudymo sporto 
varžybos ir kitas sportas 
įvyks rugsėjo 4-6 d. Daina
voje. Ten pat įvyks ir rug
sėjo 5 d. ir LŠST centro 
valdybos posėdis.

• Stasio Butkaus kuopos 
šauliai Silvija ir Viktorija 
Leonaviūčitės ir Antanas 
Šiurkus Romuvos skautų 
stovykloje rugpiūčio mėn. 
per šaudymo sporto rung
tynes laimėjo 1-as vietas, o 
skautai-skautės pereinamą
ją taurę, kuri bus įteikta 
Dainavoje.

• Juozas Grybauskas iš 
Hot Spring, Ark. dovanojo 
LŠST pirmininkui klotinių 
linų ir natūralios vilnos 
tautinę juostą ir auksinį 
ženklą, kurie bus pereina
ma dovana šaulių Sąjungos 
pirmininkams keičiantis.

• Vincas Rastenis, Stasio 
Butkaus kuopos šaulys, įsi
gyjo gražią nuosavybę kal
ne tarp aukštų pušų ir 
ąžuolų Hot Springs, Ark. ir 
greitu laiku su žmona ap
leis Detroitą ir persikels ten 
gyventi.

• A. A. Stasė Pranienė 
prieš mirtį šaulėms mote
rims vėliavos įsigyjimui pa
skyrė $200.0o. Vėliava jau 
siuvama ir turės Emilijos 
Putvienės, Sibiro kankinės 
vardą.

A. Grinius

HAMILTON

• Tautos Fondo Hamilto
no sk. valdyba rugsėjo mėn. 
18 d. Jaunimo Centre ren
gia Tautos šventės minėji
mą. Meninę programos dalį 
išpildys Hamiltono mergai
čių choras Aidas. Po pro
gramos bus smagūs šokiai, 
turtingas bufetas ir loteri
ja. Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai prašomi gausiai 
dalyvauti šiame pirmame 
rudens parengime ir tuo 
pačiu, paremti laisvės kovą. 
Valdyba jau pasiuntė cent
rui 600 dol., nors vykdoma 
rinkliava, aplankant hamil- 
toniečius namuose, dar ne
užbaigta. Turimom žiniom, 
iki šiol, hamiltoniečiai pa
aukojo jau virš 1000 dol.

• B. B. Milašiai grįžo iš 
viešnagės Europoje.

• Mirė Povilas Stukas. 
Velionis buvo rastas tik po 
penkių dienų savo kamba
ryje, kurį nuomavo pas sve
timtaučius. Į Kanadą atvy
ko 1927 m.

• Rainutė Telyčėnaitė
baigė McMaster U-tą ir prie 
Toronto u-to College of 
Education. Nuo rudens ji 
pradeda dėstyti Wellando 
katalikų gimnazijoj geo
grafiją ir meną. Naujoji 
mokytoja yra duktė vilnie
čių Juliaus ir Genovaitės 
Telyčėnų ir vaikaitė Šven
čionių krašto knygnešio a. 
a. Aleksandro Telyčėno-La- 
zinskos. (kb) 

už kitus lietuvių tautinę 
gyvybę liečiančius klau
simus, yra iškilęs reika
las sudaryti iš šių dvie
jų vadovaujančių N J lie
tuvių organizacijų vieną 
bendrą ir pastovų orga
ną, kuris rūpintųsi:

a) megzti ir palaikyti 
ryšius su amerikiečių in
formacijos šaltiniais 
(spauda, radijas, televi
zija), juos sekant, infor 
muojant, atitaisant klai
dingas žinias ir rašant 
spaudai laiškus;

b) palaikyti ir plėsti 
ryšius su N J valstiją at 
stovaujančiais JAV Se
nato ir Kongreso nariais 
valstijos gubernatoriu
mi, miestų burmistrais 
ir kitais įtakingais asme - 
nimis, prašant jų para
mos Lietuvos bylai;

c) atsiradus svarbiam 

Į

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, mūsų kainos iki galo šių metų pasilieka tos 
pačios.

Išnaudokite proga pasiųsdami, jau dabar, do
vanų siuntinuką savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3).

314 jardo puikios vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui me
džiagos, l1/; jardo crimplene medžiagos suknelei, vy
riškas arba moteriškas nertinis, vyriškos arba mote
riškos nailono arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta 
arba su ornamentais skarelė, 20 geriausių angliškų 
cigarečių, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina įskaitant muitą ir visas per
siuntimo išlaidą yra $100.00.
SIUNTINYS 1971 (4).

Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas 
lietpaltis, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė 
medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vyriški išei
giniai nailono marškiniai, 1 bliuskutė, šilkinė gėlėta 
skarelė, 1 kaklaraištis, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00.
Taip pat, galime pridėti prie šių arba kitų siun

tinių be jokių papildomų persiuntimų išlaidų, daiktus 
kuriuos klijentas pageidauja.

Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai: Nai
loninio kailio viršus apsiaustui $3.00, vilnonės gė
lėtos skarelės $5.00, vyriški arba moteriški nerti
niai už $12.00, arba $18.00, nailono marškiniai $9.00, 
nailono lietpalčiai $11.00, crimplene medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai šaliai $10.00, kompliktas 
moteriškų nailono apatinių $7.00, kompliktas vyriš
kų šiltų apatinių $12.00 ir kita.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Tčl. 01 739 8734.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. UESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
M*»* V V 'V

TRYS MODERNIŠKOS £
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS V

Mašinoms vieta

X

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

reikalui, organizuoti pa
rašų rinkimą, masinį 
laiškų ir telegramų siun
timą, demonstracijas ir 
pan.;

d) atlikti kitus Lietu
vos vardą ir lietuvių tau
tinę kultūrą garsinan
čius darbus.

Šio organo vardas — 
Jungtinis Lietuvos Rei
kalų Komitetas.

Komiteto branduolį su
daro šie nariai: N J LT 
atstovai — Valentinas 
Melinis, Pranas Puro- 
nas ir Albinas S. Tre
čiokas ir LB N J apygar
dos atstovai — Kazys 
Jankūnas, Antanas Po
cius ir Julius Veblaitis.

Didesniam darbo na- 
.šumui pasiekti Komite
tas gali būti papildytas 
kvietimo būdu.

K. Jankūnas
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