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EUROPOS ATEITIS
PO SUSITARIMO

a
V*

JAV, D. Britanijos, 
Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos susitarimas 
dėl Vakarų Berlyno sta
tuso visuotinai laikomas 
Vakarų laimėjimu, nors 
faktiną būklę susitari
mas praktiškai ne daug 
pakeitė.

Laimėjimais laikoma: 
a) kad sovietai pakar

totinai pripažino 3 Vaka-

VOKIEČIU TELEVIZIJA APIE 
BALTUOS VALSTYBES

Š.m. rugpiūčio 30 d. 
V. Vokietijos televizi
jos pirmojoje programo 
je buvo pasakojama ir 
vaizdais iliustruojama 
Baltijos tautų ir valsty
bių istorija. Šią progra
mą paruošė Jost von 
Morr. Tenka pasidžiaug
ti, kad laisvieji vokie
čiai retkarčiais dar ne
užmiršta paminėti Esti- .—T. ——5 *——* **•“
jos, Latvijos ir Lietuvos 
vardų. Tačiau šiuose re
tuose paminėjimuose jau
čiamas didelis atsargu
mas ir Maskvos baimė.

Suprantama, kad per 
45 minutes neįmanoma 
pakankamai apžvelgti tri- 
jų tautų ir valstybių is
toriją. Tai buvo atlikta 
labai suglaustai ir epi
zodiškai., Viso praneši
mo pagrindinis motyvas 
— Baltijos mažos tautos 
tarp trijų didelių kaimy
nų. Todėl amžinai vyko 
Vokietijos, Rusijos ir 
Lenkijos rivalizacija ir 
karai dėl šių tautų domi 
navimo. Susidarė žiūro
vui įspūdis, kad šios trys 
tautos yra nelaimingos 
dėl savo geografinės būk- p~ieš Raudonąją armiją 

' -taip pat nutylėtas. Atro
do, kad tik Hitlerio ka
riuomenė išgelbėjo Lie
tuvą. Tačiau buvo teisin
gai pažymėta, kad Hitle
rio planai kolonizuoti 
Lietuvą susilaukė visos 
lietuvių tautos pasiprie
šinimo.

Pabaigoje buvo netei
singai pasakyta, kad Bal
tijos tautų žmonės nebe
turi tikėjimo į jų valsty
bių savarankumą. Tai 
bolševikinė tezė. Kiek 
mus pasiekia žinios iš 
Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos, tai jos rodo, kad 
šių tautų žmonių atspa
rumas prieš bolševiki
nę okupaciją yra toks 
pat didelis, koks jis yra 
buvęs 1940-41 m. Išski- 

• riant mažą estų, latvių 
ir lietuvių kvislingu kad
rą, kurį sudaro ištiki
mieji komunistai, šių tau
tų absoliutinė dauguma 
gyvena tvirtu tikėjimu į 
valstybinį prisikėlimą. 
Jei šia teze netikite, tie 
kurie netiki, padarykite 
visiškai laisvas demo
kratines sąlygas ir leis
kite tų tautų žmonėms 
pabalsuoti: dauguma pa
sisakys už Baltijos vals
tybių nepriklausomumą 
ir visišką savarankumą 
be rusų, lenkų ar vokie
čių globos, įtakų ar sfe
rų. (m s)

lės. Tačiau kalta ne vien 
geografinė būklė, bet ir 
tie trys kaimynai, kurie 
dažnai rodė savo impe
rialistinius tikslus Bal
tijos tautų ir valstybių 
atžvilgiu. Prisiminkime 
kryžiuočių ir kalavijuo
čių ordinų veržimąsi į 
Baltijos kraštus, Lenki
jos Liublino uniją, Pil
sudskio politiką Vilniaus 
atžvilgiu, Hitlerio pla
nus Pabaltijįpaversti Vo
kietijos kolonijomis. 
Daug mažesnės tautos, 
kurios neturi imperialis
tinių kaimynų, net pavo
jingesnėje geografinėje 
būklėje egzistuoja kaip 
savarankios valstybės. 
Šit Azijoje Butanas te
turi vos 750.000 gyven
tojų, bet jis yra nepri
klausomas, turi savo ka
ralių, ir jo kaimynai ne
okupuoja, kaip rusai ke
lintą kartą okupavo Bal
tijos valstybes. Arba ita
lai leidžia egzistuoti sa
vo viduj^ San Marino 
valstybėlei, kuri teturi 
60,57 kv. kilometrus ir 
18,300 gyventojų. Bet ją 
valdo savarankūs Capita- 
ni Reggenti ir "Congres- 
so di Statė”, kur viešpa
tauja tikroji demokrati
ja, .o ne enkavedistų 
prievarta išrinktos so
vietinės tarybos. Taigi, 
mažų tautų likimas pri
klauso ne nuo kaimynų

DĖL VAKARŲ BERLYNO STATUSO

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

rų valstybių teises Va
karų Berlyne;

b) kad jie sutiko, jog 
Vakarų Berlynas turi tei
sę į specialius ryšius su 
Vakarų Vokietija;

c) kad laisvas susisie
kimas su Vakarų Berly
nu garantuotas visų ke- 

didumo, bet nuo jų poli
tinio subrendimo ir žmo
niškumo.

Teisingai pranešėjo 
buvo užakcentuota, kad 
Baltijos tautos nėra nei 
slavų, nei germanų gimi
nės. Tačiau buvo veda
ma mintis, kad Latvija 
ir Estija dėl istorinių ap
linkybių įgijo daugiau vo 
kiečių įtakos ir kulto- 
ros. Lietuva buvo paro
dyta, kaip savaranki tau
ta ir valstybė, kuri atsi
spyrė kryžiuočių invazi
jai ir sukūrė didelę nepri
klausomą valstybę, kuri 
siekė iki Juodųjų jūrų. Ji 
ir Hitlerio okupacijos 
metv. parodė didžiausią 
atsparumą, atsisakyda
ma organizuoti SS dali- 

į nius.
Tai, be abejo, prane

šėjo nebuvo įskaityta Lie - 
tuvai kaip pliusas. Apie 
ją buvo mažiau kalbama 
ir mažiau rodoma. Ko
vos dėl Lietuvos nepri
klausomybės ‘ buvo visai 
nepaliestos. 1941 m. lie
tuvių partizanų sukili- 
inas Kaune ir Vilniuje 

tūrių didžiųjų valstybių.
Iš kitos pusės tačiau 

reikia nurodyti, kad Va
karų Berlynas ir toliau 
liko sala raudonoje jū
roje ir sovietai, jei tai 
reikalautų jų interesai, 
gali susitarimo raidės ir 
dvasios nesilaikyti. Jei 
sovietų interesai reika
laus gerų santykių su Va 
karais, jie leistų Berly
nui laikytis ir be forma
laus susitarimo.

Šiuo momentu sovie
tų interesai reikalauja 
saugaus Vakarų fronto, 
kas paaiškina jų "nuo
laidumą", kuris kiekvie
nu mastu matuojant, ne
buvo labai didelis. Mat, 
susitarimu draugams ir 
priešams, laisviems ir 
pavergtiesiems, daugiau 
ar mažiau pasakoma, 
kad dabartinė būklė lai
kytina nusistovėjusia il
gesniam laikui. O jei 
taip, sekantis logiškas 
žingsnis būtų karo jė
gų iš abiejų pusių suma
žinimas. Kaip žinia, 
JAV jau nuo seniau gir
disi balsų, kad amerikie
čių karinės jėgos Euro
poje turi būti, jei ne vi
sai atšauktos, tai bent 
gerokai sumažintos.

Bet tai įmanoma būtų 
tik tuo atveju, jei ir so-,. 
vietai iš savo pusės su
mažintų grėsmę Euro
pai. Todėl jau porą me
tų kaip kalbama ne tik 
apie NATO, 
— "Mutual 
ced force 
Kirtis tame 
krinta ant žodžio 
lanced", nes šiuo metu 
NATO Europoje turi 22 
divizijas, o Varšuvos 
blokas 58, kurioms grei 
tai į talką gali ateiti dar 
63 divizijos iš Sovietų 
Sąjungos. Jei būtų susi
tarta kariuomenės suma' 
žinti, sakykim, 50%, s o 
vietinio bloko pajėgų pra
našumas praktiškai pa
didėtų. Be to ir Varšu
vos bloke divizijos nely
gios divizijom. Jei so
vietai atitrauktų savas, 
satelitų divizijos būtų 
mažiau baisios. Bet, so
vietai negali atitraukti 
savo kariuomenės iš Vi
durio Europos dėl tos 
paprastos priežasties,

bet MBFR 
and balan- 
reduction”. 
pavadinime 

”ba-

Korp. Neo-Lithuania stovyklos Dainavoje dalyviai su stovyklos viršininku inž. J. Jurkūnu priešakyje 
vėliavų pakėlimo metu. \ J. Gaižučio nuotrauka
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Brazinsky advokatas C. Yardimci, atskridęs iš Turkijos įNevv Yorką, rugpiūčio 30 d. tarėsi veiksnių 
atstovais bylos vedimo reikalu ir vėliau turėjo pasikalbėjimą su spaudos atstovais. Sėdi iš kairės: V. Al
seika, E. Cekienė, adv. C. Yardimci, Vliko pirm. dr. K.J. Valiūnas, ALT pirm., dr. K. Bobelis. Stovi 
R. Kezys, tėv. dr. K. Bučmys, J. Petrėnas ir J. Audėnas. L. Tamošaičio nuotrauka

TARĖSI BRAŽINSKU BYLOS REIKALU
valstybininkas. Jau 1932 
m. dirbo vyriausiam teis
me, įstojo į demokratų 
partiją. 1950 m. buvo iš 
rinktas Turkijos parla
mento nariu. 1951 m. iš
rinktas parlamento vi
ceprezidentu. 1953-6 m. 
buvo Švietimu ministe- 
riu, 1956-tais'-ėl išrink
tas į parlame įtą. Ketu
ris metus buvo teisingu
mo ministeriu.

Jau 1947 m. jam teko 
sėkmingai ginti trijų Ru
munijos pabėgėlių kari
ninkų panašią bylą, to
dėl ir Bražinskų šuolis 
į 1‘aisvę jam gerai supran
tamas, nes tiki, kad kiek
vienas individas turi tei- 
sę į laisvę ir jis dės yi- 
sas pastangas juos apgin
ti.

Susipažinęs su posė
džio dalyviais jis pa
reiškė, jog esąs labai nu
stebintas ir sužavėtas 
laisvojo pasaulio lietu
vių nepaprastu jautru- 

*mu, organizuotumu ir 
patriotiškumu. Jis pa
brėžė, kad Turkijos vy
riausybės nariai gavo 
krūvas telegramų ir laiš
kų iš viso pasaulio lietu
vių ir tai visiems sudarė 
nepaprastą įspūdį.

Advokatas nupasakojo 
visą bylos eigą nuo pat 
Bražinskų nusileidimo 
Turkijos teritorijoje, 
kada jie buvo atiduoti tei
sėjui, kuris nusprendė, 
kad jų pabėgimas yra po
litinio pobūdžio. Tada 
prokuroras pateikė skun-

Paskutiniu laiku spau
doje pasirodo klaidingų 
informacijų apie Bra
žinskų bylą. Š.m. rugpiū
čio 30 dieną iš Istambu- 
lo, Turkijos buvo atskri
dęs į JAV, Bražinskų 
advokatas C ei ai Yardim
ci, kuris VLIKo pirm, 
dr. K. J. Valiūno įstaigo
je New Yorke, tarėsi su 
Veiksniais bylos gynimo 
reikalais.

Pasitarime dalyvavo 
adv. C. Yardimci, VLIKo 
pirm. dr. K.J. Valiūnas, 
ALTo pirm. dr. K. Bo
belis, Generalinis konsu
las A. Simutis, LLK 
pirm. V. Sidzikauskas, 
VLIKo valdybos nariai: 
dr. B, Nemickas, J. Au
dėnas ir Valaitis. Daly
vavo ir spaudos atsto
vai: tėvas K. Bučmys 
(Darbininkas), V. Alsei
ka (ELTA ir Draugas), 
E. Čekienė (Dirva), J. 
Petrėnas (Tėvynė) ir 
R. Kezys (Laisvės Ži
burio radijas).

Advokatas nėra tik ei
linis savo profesijos 
žmogus, bet ir politikas, 

kad jų satelitai galėtų už
sinorėti progai pasitrau
kus iš' Varšuvos bloko 
visai pasitraukti.

Už tat atrodo, kad so
vietų interesai nebūtinai 
reikalauja JAV kariuo
menės atitraukimo iš Eu
ropos, nes tuo atveju ir 
jiems nebūtų prekeksto 

(Nukelta į 2 psl.) 
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dą aukštesniam teismui. 
Baudžiamųjų bylų tribu
nolas taip pat pripažino, 
kad jie politiniai nusikal
tėliai. Vėl prokuroras 
įteikė skundą Apeliaci
niam teismui, kuris irgi 
sprendimą patvirtino.

Bet, sovietams darant 
nepaprastą spaudimą, pa
teikiant įvairiausius kal
tinimus prieš Bražins
kus, kuriuos 16 lapų advo - 
kątas parodė ir atstovus 
supažindino, buvo nutar
ta sušaukti vyriausią 
Teismo Tarybą, kuri su
sideda iš 45 teisėjų. Da
lyvavo 38 ir jie balsavo. 
Algirdui už politinių tei
sių pripažinimą balsavo 
15, o 23 prieš. Pranui 
26 prieš. Tokiu būdu iki 
to laiko jų byla vykusi 
savaime sklandžiai, po 
šios Tarybos nubals avi 
mo Bražinskų nenaudai, 
kovo 10 d. į Turkiją at
vyko VLIKo pirm. dr. J. 
K. Valiūnas ir užmezgė 
kontaktą su manim ir ki
tais advokatais, sakė 
adv. C. Yardimci. Kovo 
15 d. aplankėm Bražins
kus ir jie pasirašė įga
liojimą pavesdami ginti 
jų bylą.

Dabar jie yra Istambu 
le, bet ne kalėjime, kaip 
buvo skelbta, o arešto 
namuose. Tai provizori
nė priemonė, bet ir tai 
du teisėjai atsisakė su 
imti, įsakymą davė teis
mo pirmininkas. Rug
piūčio 27 d. advokatas 
padarė žygių, kad ir iš 
tų arešto namų jie bū
tų evakuoti, nes stiuvar 
desės mirtis nėra žmog 
žudystė.

Bražinskai kaltinami 
5 punktais: nužudymas, 
sužeidimas, keleivių pa 
vojun pastatymas, gink
lo į svetimą valstybę be 
leidimo įvežimas ir be 
vizos įvažiavimas į sve 
timą valstybę.

Jis pabrėžė, kad byla 
nepaprastai rūpinasi 
VLIKas ir visi laisvieji 
lietuviai ir nemažiau rū 
pi jam su jo patarėjais, 
tačiau iki jos sprendi
mo teks palaukti 2-3 mė 
nesiūs. Spaudos atstovų 
prašė nekelti sensacijų, 
nes byla yra paprasta, 
Turkijos vyriausybės 
užvesta ir čia ji bus baig 
ta. Tolimesnis pasitari
mas vyko be spaudos at
stovų. (eč)
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■ Europos lietuviai
i

NE SIENAS RAMSTYTI, BET IŠTIESTI RANKĄ
SVARSTYMAI APIE "SKANDALUS”, DRAUDIMUS IR KRIKŠČIONIŠKĄ NUSISTATYMĄ

LIUDAS VISMANTAS
RŪPESČIAI DĖL JAUNIMO

Šią vasarą, nuo liepos 15 d. iki 30, Bad Pyr- 
monto kurorte įvyko lietuvių jaunimo sąskrydis, 
kurį surengė VLB Jaunimo sekcija. Vieta graži, 
vasarotojus viliojanti, tačiau lietuviškojo jaunimo 
į sąskrydį tesusirinko apie 40 jaunuolių. Ir tai iš 
keturių kraštų: Vokietijos, Anglijos, JAV ir Kana
dos.

Registruoto jaunimo V. Vokietijoje esą apie 400. 
Reikia spėti, kad apie tiek, o gal ir daugiau yra ne
registruoto jaunimo. Kodė,l tiek mažai tesusirinko 
Bad Pyrmonte? Romas E. Šileris "Europos Lietuvy
je" bando taip aiškinti lietuviškojo jaunimo pasyvu
mą: "Čia reikia pažymėti, kad po karo audros iš 
Vokietijos išvyko s veikiausio ji dalis. Liko ligonys 
ar tokie, kuriems nebuvo galima išvykti. Jaunimas 
buvo paliktas vienas sau, niekas juo nesirūpino, ir 
jis taip ir dingo vokiškoje visuomenėje. Prieš kele
tą metų atvykusi banga iš Lietuvos irgi pasklido, pa
simetė. Tėvai, kurių daugumas laikė save vokiečiais 
ne tik neragino jaunimo jungtis į lietuvių eiles, bet, 
.priešingai, draudė jam tai daryti".

Šis R. Šilerio aiškinimas tik iš dalies tėra tei
singas. Jaunimas nebuvo paliktas vienas sau: juo rū
pinosi tėvai, jaunimo organizacijos: skautai, ateiti
ninkai, evangelikai, bendruomenė. Tik ar rūpinima
sis buvo pakankamas ir tinkamas, tai kitas klausi
mas . Didelė psichologinė klaida buvo tų besirūpinan
čiųjų, kad jie norėjo jaunimą palenkti vienapusiškai 
ideologinei pasaulėžiūrai. Jaunimo tarpe kilo reakci- 
ja ir pasipriešinimas vienapusiškumui. Susidarė dvi 
jaunimo kryptys, kurios ir dabar rivalizuoja, bet ne
parodo reikiamo organizuotumo ir aktyvumo.

Abejotina, ar vėliau atvykusiejiTietuviai iš oku
puoto krašto dauguma laikė save vokiečiais. Tiesa, 
jie atvažiavo vokiečių tautybės pretekstu. Bet jų 
dauguma buvo priterorizuoti bolševikų, o patekę ki
toje valstybėje bijojo, kad jų vaikai nebūtų maltretuo - 
jami dėl lietuvybės. Tačiau nemaža vėliau atvyku
siųjų tėvų leido savo vaikus į lietuvių gimnaziją, ir 
šiandien tas jaunimas aktyviai dalyvauja Jaunimo 
sekcijoje. Žinoma, didelė yra mūsų tautos tragedi
ja, jei tėvai iš baimės išsižada savo tautybės ir 
vaikams neleidžia dalyvauti lietuviškoje veikloje.

Iki šiol Jaunimo sekcija priklausė VLB. Bet 
kadangi bendruomenės vadovybė tempė jaunimą vie
našališkai. tai iaunimas pasiryžo nuo jos atsiskir
ti. Apie tai informuoja R.Šileris: "Beveikvisas Bad 
Pyrmonto suvažiavime dalyvavęs jaunimas pasiry
žo kurti savo organizaciją. Tai bus Vokietijos Lietu 
vių Jaunimo Sąjunga, kuri savo steigiamąjį susirin
kimą turės spalio 9 d. Bad Godesberge ir įsiregis
truos per teismą. Ji remsis tik nariais, ir gal taip 
pavyks šiek tiek suaktyvinti jaunimą, nes jis jaus 
atsakomybę savo organizacijai".

Šį lietuviškojo jaunimo žygį tenka sveikinti ir 
linkėti, kad jis, savarankiškai susiorganizavęs, ap
rėptų visą V. Vokietijoje gyvenantį lietuviškąjį at
žalyną, nežiūrint tikėjimo, ideologinių ar politinių 
įsitikinimų skirtumo *** ,

• Š. m. rugpiūčio 10 d. Donauwoerthe, Bavari
joje, mirė diplomuotas teisininkas Stepas Tomkus. 
Jis buvo gimęs 1910 m. palio 5 d. Šiauliuose. Bai
gęs Kauno u-te teisiu fakultetą ir įsigijęs diplo
muoto teisininko vardą, dirbo savo profesijoje. Pa 
bėgęs nuo bolševikų į Vokietiją, po karo sunkiai su
sirgo plaučių liga ir ilgai gydėsi Gautingo sanatori
joje. Šiek tiek pasveikęs, nusikėlė gyventi į Donau- 
vvoerthą, kur ir mirė širdies smūgio ištiktas.

Velionis buvo sąmoningas ir tvirtas lietuvis. 
Mėgo lietuvių spaudą ir literatūrą. Domėjosi bend
ruomene ir joje dalyvavo.

• Tėvas Konstantinas Gulbinas parašė vokie
čių kalba disertaciją: Das Pedagogische Lebens- 
werk Der Litauischen Dichterin Marija Pečkaus- 
kaitė", už kurią gavo daktaro laipsnį. Knygą suda
ro 174 puslapiai, kuriuose atpasakota rašytojos 
biografija ir išanalizuota jos kūryba bei pedagogi
nė veikla. Knygą galima gauti: Dr. K. Gulbinas, 
4712 Werne, Suedmauer 5. W. Germany.

• Žinomas Manchesterio, Anglijoj, visuomeni
ninkas, mokytojas, lietuvybės skleidėjas, spaudos 
darbuotojas Domas Dainauskas atšventė savo 65 m. 
sukaktuves. Linkime geros sveikatos, ištvermės ir 
tolimesnių našių darbų Lietuvai.

• Vienintelis Bradforde gyvenantis savanoris 
Raulas Biekša jau ilgesnis laikas serga. Geros 
sveikatos ir ilgiausių metų.

• Vaikų stovykla V. Vokietijoje šiemet vyko 
Huettenfelde, gimnazijos rūmuose, nuo liepos 25 
iki rugpiūčio 15 d. Jai vadovavo mokyt. A. Palavins- 
kas, talkininkaujamas pp. Baliulių. Stovyklavo apie 
60 vaikų.

Nepramatytai didelis mano 
straipsnio "Žmonių norai, sie
nos ir demonstracijos" (Dirva, 
VI.9; straipsnis buvo perspaus
dintas "Nepriklausomoj Lietu
voj", "Naujienose", ilgos iš
traukos spausdintos "Darbinin
ke") įvertinimas parodė ne tik 
Chicagos Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių problemos opumą, 
bet ir kunigo atviro žodžio rei
kalą. Pasauliečių balsų apie tų 
kapinių problemą buvo daug. 
Chicagos "lietuvių dvasiški jai" 
parašius atsišaukimą prieš pa
sauliečių pastangas, reikėjo lie
tuvio kunigo balso. Anas straips
nis buvo labiausiai vertinamas 
kaipo kunigo viešas balsas.

Tiesa, anoms pasauliečių pas< 
tangoms simpatizuojančių ku
nigų (bent dypukų tarpe) yra. 
Kyla klausimas, kodėl niekas 
iš jų viešai nepasisako.

Iš kieno rankų duoną valgai, į 
to dūdą ir pūti... — arba bent 
tyli, nors ir norėtum kitaip pa
sakyti. Leptelsi ką prieš — ir 
pavojus nebeturėti duonos. Ar
ba visokie perspėjimai. Tokia 
ypač parapijose dirbančių ku
nigų dalia. Su vienuoliais kuni
gais irgi ne kitaip. Vienuolijų 
vadovybės nori turėti hierar
chijos ir klebonų malonę. Iški
lus konfliktui, vienuolijos links
ta į hierarchijos pusę arba, ge
riausiu atveju, laviruoja tarp 
jos ir pasauliečių.

Su tokiu vienuolyno diploma
tišku parėdymu kaip tik prasi
žengiau, parašydamas aną 
straipsnį. Ir po to man buvo pa
darytas priekaištas, kad pasiel
giau savavališkai. Jei būčiau 
vienuoliškai klausęs, ano pla
čiai įvertinto atviro žodžio ne
būtų buvę.

♦♦♦

šiuo metu man rūpi kitas pla
čiai žinomas faktas. Kaip ir šv. 
Kazimiero kapinių reikalu, taip 
ir šio fakto atveju noriu pasver
ti pačius nusistatymus ir jų 
reikšmę — žalą ar naudą, o ne 
kalbėti prieš asmenis. Arame 
straipsnyje kalbėjau apie žalin
gus nusistatymus: pirmąją sie
ną, antrąją... ir net trečiąją. 
Asmenų pavardes minėti labai 
vengiau, nebent jos jau buvo vie
šai žinomos. Parodęs neigiamų, 
mus skaldančių nusistatymų ža
lą, stengiaus parodyti ir teigia
mus, mus sujungiančius nusista
tymus. Kaip aname, taip ir šia
me straipsnyje sieksiu to paties.

|

i i

TEIGIAMAS NUSISTATYMAS

Kun. Kęstutis Trimakas

I* kilti "skandalas", jei katali
kai, ir net pats popiežius, mel
džias kartu su protestantais. 
Nors senų pažiūrų žmonėse ky
la "skandalas", negerai būtų, 
jei popiežius dėl to su protes
tantais nesimelstų, o pasaulie
čiai būtų dvasiškių nustumti į 
Salį.

i Panaši, teigiama, žmoniška 
ir krikščioniška dvasia turi pa - 
s Įtikti ir kunigą, vienuolį ar ne- 
vienuolį, kuriam paprašius Baž - 
nyčia atleidžia nuo įžadų ir lei
džia teisėtai Bažnyčioje priim
ti moterystės sakramentą. Toks 
yra jo asmeninis pasirinkimas. 
J ei yra gerbiamas kitaip tikin
čiųjų pasirinkimas tikėjimo da
lykuose, turi būti gerbiamas 
ir tokio kunigo pasirinkimas pa - 
šaukime ir profesijoj. Ne mums 
yra knaisiotis po kito sąžinę. 
Jis tebėra kunigas ir labai daž
nai norėtų eiti kunigo pašauki
mo pareigas, bet šiuolaikiniai 
(vis labiau diskutuojami) lotynų 
bažnytinės insititucijos potvar
kiai jį nuo tų pareigų atleidžia.

Vis gausėja pavyzdžių, kaip 
tokie kunigai ar vienuoliai tei- 
giamiau traktuojami. Jie daž
nai paliekami tose pačiose pro
fesinėse pareigose, pvz. uni
versitetuose. Pvz. viena vienuo
lė, išstojusi, buvo palikta ir to
liau rektore to paties universi
teto, kurį tvarkė ta vienuolija. 
Teko girdėti, kad ir viename 
lietuvaičių vienuolyne su išsto
jusiomis palaikomi draugiški 
ryšiai: jos atsilanko vienuoly
ne, atšvenčiami jų gimtadieniai 
kartu ir t.t.

Principas toks: su visais rei
kia elgtis krikščioniškai. Pasė
kos dažniausiai būna tokios, 
kad, kai išstojusieji neatstumią- 
mi, tada ir jiems suteikiama 
galimybė daugiau prisidėti prie 
Bažnyčios ar šiaip naudingų vi
suomeninių darbų. Pagaliau 
laikantis to krikščioniško prin
cipo ir tikintis gerų pasėkų, ne
reikia pabūgti, jei atsirastų kas 
pasipiktintų. Tas, Kuris valgo 
net su muitininkais, išgirdęs 
fariziejus tariant "Jis valgo 
su muitininkais", ir toliau 
su muitininkais bendravo (čia, 
žinoma, nelaikau išstojusiųjų 
"muitininkais").

Jėi Bažnyčia leidžia, jėzuitams 
irgi nėra kaip beuždrausti, nes 
tas parodytų, jog jie nesugeba ar 

. nesistengia palaikyti draugiškų 
ryšių su išstojusiais, nors XXIII 
Generalinėj Jėzuitų Ordino Kon- 
gregacijoj 1966 m. Romoj daly
vių buvo plačiai pasisakyta UŽ 
tokį gerų ryšių palaikymą.

2) Jėzuitai turėtų būti pirmie
ji parodyti tikrą, žmonišką ir 
krikščionišką dvasią ne tik ne
tikintiesiems, kitiems krikš
čionims, pasauliečiams, bet 
ir išstojusiems iš jėzuitų vie
nuolyno.

3) Amerikiečiai jėzuitai lei
do anoms sutuoktuvių Mišioms 
ir apeigoms turėti savo Gesu 
bažnyčioje. Uždraudus lietuviui 
jėzuitui kunigui pravesti apei
gas, buvo paprašytas amerikie
tis jėzuitas, kunigas, profeso
rius. Jis sutiko. Šiuo atveju 
amerikiečiai jėzuitai parodė 
daugiau supratimo, negu lietu
vių jėzuitų vadovybė.

4) Lietuvių jėzuitų tarpe ne
su vienas, kuris lietuvio jėzui
to kunigo dalyvavimui Gintauto 
Sabataičio vestuvėse pritaria. 
Draudimas yra atėjęs iš lietu
vių jėzuitų vadovybės. Kitas lie 
tuvis jėzuitas kunigas palaimi
no sužieduotuvių žiedus. Dėl to 
Clevelando lietuvių katalikų vi
suomenė, rodos, irgi neturėjo

sunkumų"^ tačiau po to tam jė -M

DRAUDIMAS

EUROPOS ATEITIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

laikyti savo. Dėl tos pa
čios priežasties jie suti
ko ir su vakariečių "pre- 
zencija’ Vakarų Berly
ne. Ji pateisina ir jų bu
vimą.

Vakarų europiečiai, 
aišku, yra suinteresuo
ti amerikiečių ’prezen 
cija’ ne tik Berlyne, bet 
ir Vakarų Europoje. Net 
Prancūzija, kuri de Gaub
te laikais atstovavo pa
žiūrą, kad amerikie
čiams faktinai nėra ko

zuitui iš viršaus buvo priekaiš
tauta.

5) Bent keli su Clevelando lie
tuvių visuomenės nuotaikom ge
riau susipažinusieji yra pareiš
kę* jog jie laiko nerimtu tą ar
gumentą, kad jėzuito dalyvavi
mas tose vestuvėse sukeltų 
"specialų skandalą".

6) Ano uždraudimo pasėka yra 
ta, kad vestuvinės Mišios ir 
apeigos nebegali būti praves
tos lietuvių kalba. Tai skaudu 
kiekvienam susipratusiam lietu
viui.

IŠVADA
Prieš visus aukščiau suminė

tus faktus ir svarstymus atsi
stoja tik vienas argumentas už 
draudimą: kad jėzuito lietuvio 
kunigo dalyvavimas buvusio jė
zuito sutuoktuvėse sukels pasi
piktinimo. Buvo atsiklausta, 
kiek jau yra "nusistebėjusių- 
ių". Atsakymas buvo miglotas: 
"Skaičius nesvarbu".

Viską susumavus, kyla rim
ta abejonė, ar draudimas buvo 
vietoj. Atrodo, kad būtų buvę 
daug žmoniškiau ir net krikš
čioniškiau nepabūgti "nusistebė
jimų", paremtų senom pažiū
rom ir nepersiimti atstūmimo 
dvasia arba bent nesudaryti at
stūmimo vaizdo.

Juk lietuvių visuomenei ir 
čia reikia pavyzdžio ne sienas 
ramstyti, bet ištiesti ^ranką. Ir 
tik ištiesus mums ranką, o ne 
juos atstūmus, Gintautas ir Ni
jolė Sabataičiai gali pilnai įsi
jungti į lietuvių katalikų visuo
menę.

AMERIKIEČIU POŽIŪRIS Į KARĄ

Katalikų Bažnyčioj yra aiškus 
posūkis į teigiamesnį, žmoniš
kesnį ir krikščioniškesnį nusi
statymą visų atžvlgiu — tiek 
pačioj Bažnyčioj, tiek už jos ri
bų. Tai ypač atsispindi Vatika
no II susirinkimo nutarimuose. 
Popiežius atsiklausia vyskupų, 
vyskupai kunigų. Dvasiškiai ra
ginami vertinti pasauliečius 
kaip bendradarbius ir atsižvelg
ti į jų pageidavimus. Kiti krikš
čionys nebevengiami kaip here- 
tikai, bet su jais bendraujama 
kaip su (atsiskyrusiais) bro
liais. Net stengiamasi atviroj 
dvasioj diskutuoti su ateistais 
juos suprasti. Labai stipriai pa
brėžiama pagarba kito sąžinės 
laisvam apsisprendimui.

Senų pažiūrų dvasiškis dar 
gali pasipiktinti, kad pasaulie
čiai yra "pakelti" arčiau jo. 
Senų pažiūrų katalikui dar gali

ieškoti Europoje, dabar 
tą pažiūrą gerokai pakei
tė. Jos premjeras Pom- 
pidou laiške kancleriui 
Brandtui įspėjo, kad ame
rikiečių pasitraukimas 
Vakarų Europą gali pri
vesti prie Suomijos statu - 
so: "une Europe a l’ima- 
ge de la Finlande” — 
Suomijos nepriklauso
mybė priklauso nuo so
vietų malonės.

Dėl to, laukiant Euro 
pos Saugumo Konferen
cijos ir vėliau derybų 
dėl MBFR, netenka, kaip 
ir Berlyno klausime, ti
kėtis didesnių pasikeiti
mų. Sovietai yra suinte
resuoti dabartinės būk
lės įamžinihiu, bet ne pa
keitimu.

Dabar prie faktų. Gintautas 
Sabataitis manęs paprašė būti 
Bažnyčios atstovu jojo sutuok
tuvių apeigose ir atlaikyti šv. 
Mišias lietuviškai. Jis jau buvo 
atleistas nuo jėzuito ir kunigo 
įžadų ir Bažnyčia jam leido pri

imti moterystės sakramentą 
Bažnyčioj. Sutikau, 1) kadangi 
jis, draugas, to manęs prašė; 
2) kadangi norėjau parodyti, jog 
jį neatstumiu, bet priimu; 3) 
kadangi savo dalyvavimu tikė
jaus prisidėti ir tuo, kad ir ves. 
tuvinės MiŠ.ios ir apeigos būtų 
lietuviškai pravestos; ir 4) nes 
ta pačia proga norėjau paprašy
ti jo, kad ir jis palaikytų ry
šius su lietuviais jėzuitais ir 
juos finansiškai paremtų. IšCle
velando vyskupijos man buvo su
teiktas leidimas tas vestuvines 
apeigas pravesti.

Staiga, porą savaičių prieš 
sutuoktuvių dieną leidimas man 
atšaukiamas, nes mano dalyva
vimas vestuvių apeigose "gali 
sukelti tam tikrų sunkumų Cle
velando lietuvių katalikų tarpe". 
Pasiteiravus sužinota, kad lie
tuvių jėzuitų provincijolas Vys
kupui pranešė, jog leidimo man 
neduoda. Priežastis: jėzuito da
lyvavimas buvusio jėzuito vestu
vėse sukelia nusistebėjimo ir 
pasipiktinimo.

Pagal Louis Harris or
ganizacijos surinktus 
duomenis dėl amerikie
čių nuotaikų ar ryžto ka 
riauti, paaiškėjo tokie pa 
s įsakymai, būtent: jei 
Amerikos kraštas būtų 
priešo užpultas, tai 95% 
pasisako už ginklu pasi
priešinimą; Kanadą gin
ti sutiktų tik 77%. Aps
kritai, prieš komunistų 
pasikėsinimą į kitus 
kraštus amerikiečiai ne
vienodai reaguotų. Pav., 
jei Vakarų Europa būtų 
užpulta, tai 47% pasisa
ko už Europos gynybą, 
40% kovotų už Australi
jos kraštą. Jei Sovietai 
pultų Jugoslaviją, tai tik 
11% norėtų padėti ginklu 
ir tik 25% kariautų už Iz
raelį, Sovietų ir Egipto 
užpuolimo atveju.

vo tyrinėjama vanduo 
buvo kietas ir mirtini 
širdies smūgiai palietė 
apie 8,5%, tai yra beveik 
tiek pat kaip normaliai 
tose srityse tie mirimai 
nuo širdies pasireiškia. 
Bet kitose šešiose srity, 
s e, kur vanduo buvo che^ 
mikalais minkštinamas, 
mirtingumas nuo širdies 
žymiai pakilo ir vienoje 
srityje pasiekė net iki 
25%. Vidutiniškai imant 
geriant minkštą vandenį, 
širdies priepuoliai siekė 
17%.

Dr. M. Crawford’s gru
pė tyrinėtojų dar nenu
statė, kokie faktoriai 
minkšto ir kieto vandens 
turi neigiamos ar teigia 
mos įtakos širdžiai.

FAKTAI IR PASĖKOS

Sekantys svarstymai, kylan
tys iš faktų, sukelia rimtų abe
jonių to draudimo teisingumu.

1) Svarbiausia, kas senesnių 
pažiūrų Žmonėms g^li sukelti 
nusistebėjimą, tai yra pats fak - 
tas, kad kunigas (kad ir laici- 
zuotas) visai teisėtai veda su 
Bažnyčios leidimu. Visa kita yra 
priedas: koks nors kunigas vis 
vien turės būti prie altoriaus 
kaip Bažnyčios atstovas paliu
dyti to moterystės sakramento 
teisėtumą. Ar jis bus jėzuitas, 
ar ne, tai yra neesminis daly
kas. Tiktiar geriau, kad jis bū
tų jėzuitas, vedančiojo draugas.

MINKŠTAS
NESVEIKA

VANDUO
GERTI

vyriausybėsAnglijos 
medicinos įstaigos pata
ria geriamo vandens ne
minkštinti. Pagal Ang
lijoje gautus medicinos 
tyrimo įstaigų duome
nis, žmonės vartodami 
minkštą vandenį įgauna 
pagreitintą širdies ata
ką.

Tuo tarpu Amerikoje 
daug kur deda chemika
lų, kad vartojamą van
denį suminkštintų. Varto
jant minkštą vandenį, 
kaip tyrimai rodo, mir
tina širdies ataka padi
dėja 17%. Tyrimai buvo 
daryti per du skirtingu 
periodu: nuo 1948 iki 1954 
ir vėl nuo 1958 iki 1964 m. 
Penkiose srityse, kurbu-

TARŠOS PROBLEMA
OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

Sovietų akademikas 
Igor Petrianov iš Mask
vos pasigyrė, kaip jie 
sutvarkė cheminio fab
riko, pastatyto pavergto
je Lietuvoje, Kėdainiuo
se, fabriko atmatas ir 
tuo būdu apsaugoję ir 
vandenį ir orą nuo tar
šos. Pagal jį, specialūs 
filtrai buvo įrengti ir 
oras aplink fabriką bu
vęs švarus. Pagal jį, da
bar esąs oras tiek šva
rus, jog net bitės jaučia
si puikiai.
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RAUDONAS GENYS
Toks yra menesinu- 

kas "Genys”, kurį lei- 
dži-a jaunesniojo mokyk
linio amžiaus vaikams 
Vilniuje tarpstanti "Pe
riodikos” leidykla. Mė- 
nesinukas yra "Lietu
vos Lenininio Komunis' 
tinio Jaunimo centro ko
miteto ir V. Lenino var
do pionierių organizaci
jos Respublikinės Tary
bos" organas. Vienuoli
ka redaktorių pluša ties 
leidiniu. Pradėtas leis
ti pirmosios bolševiki
nės okupacijos metais, 
panaikinus visus Nepri
klausomoje Lietuvoje 
leistus periodinius lei
dinius vaikams, bolševi
kinis "Genys" puošiasi 
pradinę savo metrikos 
data: 1940.

Faktinai "Genys" turi 
monopolines teises ir pa
reigas "šviesti" ir bol
ševikiniai treniruoti ma
žuosius.

Tas "Genys"nėramar
gas, bet tirštai raudo
nai išdažytas...

Neva stokodami -vai
kams skirtųjų knygelių 
derliaus išeivijos sąly
gose, kai kur pasigirdo 
balsų, raginančių naudo
tis tokio žanro lektūra, 
net gi leidžiama okupuo
toje Lietuvoje. Viename 
jaunimo parengime mė
ginta net platinti iš ok. 
Lietuvos importuotus 
"genius". Ar tai tikslin
ga? Ar tai logiška? Ar 
tai nėra aklas ir akty
vus kolaboravimas su 
suktu bolševiku?

Štai imame pavyzdžiu 
į mūsų rankas pakliuvu
sį "Genio" ketvirtąjį nu
merį. Techniškai, kiek 
reikia vaikus paveikti 
piešiniu ir spalva, mė 
nesinukas atliktas be 
priekaištų. Tačiau...

Turinys pradedamas 
daina. Tai muziko V. Juo- 
azpaičio ir poeto K. Ku
bilinsko kūrinėlis "Le
nino šalis". Šiai dainai 
įkandin seka N.V. Bog
dano vo rašinio vertimas 
"Iljičiaus šypsena". Tai 
rašinys apie Leniną.

Po poros neutralaus 
turinio eilių ir trumpų 
apysakaičių, atrandame 
margais dažais išgražin
tą puslapį. Puslapis pri
stato vaiko dėmesiui "Vi
sų brangiausią žodį". Ra 
šinėlio tekstas pats kal
ba už save:

"Auklėtoja iškėlė rai
dę "L".

— O koks visų bran
giausias žodis prasideda 
šia raide?

— Leninas! — vien
balsiai ir džiaugsmin
gai sušuko vaikai.

— Teisingai, — pagy
rė auklėtoja.

Paskui vaikai iš ka
ladėlių sudėjo žodį LE
NINAS".

Taip suktai, vis su ne
sibaigiančia įtampa, rau
donasis "Genys" varo 
bolševikinės indoktrina- 

cijos darbą. Vos ne vos 
jūs perverčiate porą pus
lapių, būtinai atrasite 
grubiausios propagan
dos "perlą".

Viename iš šio nume
rio puslapių tilpo voro 
piešinėlis. Gal būt ir tą 
"Genį" tiktų pavadinti 
"Voro" vardu, taip suk
tai jis pina savo pragaiš
tingą voratinklį aplink 
nelaimingus lietuviukus.

Reikia dar pastebėti, 
kad visi įvardžiai, kur 
minimas Leninas, rašo
ma su didžiąja raide. Pa
vyzdys: Bet Jis gyvena 
žmonių darbuose, žygiuo 
se. Yra vaikų, kurie Jį 
myli, galvoja apie Jįo

Bolševikinėje spaudo
je Dievas rašomas su ma
žąja raide. Bet netgi 
būdvardis "jis, jį, jam" 
jeigu taikomas Leninui, 
privalu rašyti iš didžio
sios raidės. Lenino kul
tas, išstūmęs religiją, ta
po religija. Ir tas raudo 
nas "Genys", atrodo,yra 
"spaliukų" (kandidatų į 
komjaunimą) maldakny
gė.

Ar apie tai pagalvoja 
tie, kurie ieško bolševi
kinėje spaudoje pedago
gikos ir "neutralumo"?

GEN. ST. RAŠTIKIUI 75 M. AMŽIAUS

Gen. Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, rugsėjo 
13 d. sulaukė 75 metų amžiaus. 1940 m. birželio 15 d. jis buvo pa
skirtas Lietuvos ministeriu pirmininku, tačiau Maskvai pasiprieši
nus, neteko eiti tų pareigų. Prasidėjus vokiečių - rusų karui, suki
lėlių buvo paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės krašto apsau
gos ministeriu. Likvidavus Lietuvos laikinąją vyriausybę, vokie
čiai siūlė gen. Raštikiui būti Lietuvos tarybos pirmininku, pirmuo
ju gen. tarėjo ir vėliau liet, legijono vadu, bet jis atsisakė priimti 
tuos siūlymus. 1944 m. pasitraukė Į Vokietiją ir 1949 m. atvyko Į 
JAV. Syracuse universitete dėstė svetimas kalbas, o vėliau dirbo 
JAV kariuomenės kalbų mokykloje. Yra išleidęs savo atsiminimų 
du tomus "Kovose dėl Lietuvos" ir parašęs daug straipsnių lietu
vių spaudoje.

Rūtos įstaigos sienose 
kaba fotografijos jos pa
statytų pastatų. Dalį jų 
atpažįstu iš nuotraukų 
mūsų laikraščiuose. Iš
siskiria daugiaaukščio 
dangoraižio projektas. 
Susidomiu juo.

— Tai mūsų didysis už-
simojimas — paaiškina 
inž. Em. Jarasūnas,— 
kurį laikinai atidėjome į 
šalį. Turėjome numatę 
sklypą, apskaičiavimus 
ir visa, kas reikalinga 
statybai pradėti, bet tai 
buvo mums per anksti. 
Nebuvome kaip reikiant 
įsigyvenę ir nepavyko su
kelti kiek reikiant staty
bos pradžiai pinigų. Gal 
ir gerai, kad taip išėjo. 
Jo vietoje ėmėmės ma
žesnių pastatų. Vieni jų, 
kaip matysite, puošnes
niame, brangesniame ra 
jone, kiti pigesni, leng
viau prieinami mažiau 
pasiturintiems. Taip ba
lansuodami stengiamės 
patenkinti įvairaus ran
go klijentus.

Žodis po žodžio, ilgai 
negaišdami, jau sėdime 
inž. Em. Jarašūno auto
mobilyje ir išilginėmis 
bei skersinėmis Santa 
Monica gatvėmis prava
žiuojame pastatus, kurie 
yra perėję per Rūtos pa- 
navimą, apskaičiavimą 
ir pagaliau suorganizuo
tą statybą ir išbaigimą.

— Štai apartmentinis 
pastatas, nuo kurio pra
sidėjo Rūta, — aiškina 
inž. Jarašūnas: —Prieš 
keletą metų, kada nebuvo
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PUSDIENIS SU RŪTOS
ŽMONĖMIS «>
ĮSPŪDŽIAI APLANKIUS RŪTOS PASTATUS

Aleksas Laikūnas

nė minties apie plates
nio masto bendrovę, aš 
pats asmeniškai nusipir
kau šį seną, apleistąpas- 
tatą, kaip darė ir tebe
daro ne vienas mūsiš
kis, norėdamas greta tie
sioginės tarnybos dar 
šiek tiek uždirbti. Lais
valaikiais abu su žmona 
stengėmės pastatą ap
tvarkyti, atnaujinti, su
moderninti, kiek pajėgė
me, ir po to arba nuomo
ti arba parduoti. Atsiti
ko pirkėjas, pasiūlęs pa
lankią kainą — pardavė
me. Bet po pardavimo ki
lo mintis, nebedavusi to
liau ramybės: kodėl ne
surasti daugiau į mus pa
našių žmonių, kurie su
darytų bendrovę, sukeltų 
didėlesnę pinigų sumą, 
galėtų imtis didėlesnių 
objektų ir atsipalaiduo
tų nuo primityvaus eks
ploatavimo.

Galiuką pavažiavus, 
stabteli prie kito, nau
jesnio pastato.

— Štai antrasis .mūsų 
asmeniškas pirkinys, 
kurį ir šiandien tebeval- 
dome, tačiau jį aptarnau
ja, t.y., išnuomoja, nuo
mas išrenka ir reikalin 
gus pataisymus atlieka 
Rūtos bendrovė, už tai 
pasiimdama nedidelįpro- 
centą. Ir mums patogu, 
kada su nuomininkais ne
tenka nė jokių tiesioginių 
reikalų turėti, jų net ne
pažįstame, ir Rūtos bend
rovė turi kuo nuolatinį sa 
vo personalą aprūpinti 
darbu, užuot kiekvienam 
kad ir smulkiausio re
monto atvejui kviesda
ma atsitiktinį specialis
tą.

— Kaip verbuojamas 
investuotojų kapitalas, 
ne kartą spaudoje skel
bėte. Bet kaip gi yra su 
Rūtos nuosavu kapitalu, 
— pasiteirauju.

— Nėra nieko lengves
nio, kaip uždirbtą kapi
talą pasidalinti. Tą labai 
greit gyvenime atlieka į 
tėvo laidotuves suvažia
vę įpėdiniai vaikai. Tai, 
ką tėvas per visą gyve
nimą sukrovė, vaikai iš
draskė — ir viskas baig
ta, — aiškino inž. Jara
šūnas. — Mes, Rūtos 
žmonės, einame daugiau 
tėvo pėdomis. Mes suta
rėme ir vis tebekrauna- 
me. Už savo darbą Rūto
je nieko negaudami, visą 
Rūtos kapitalą laikome 
bendrai investuotą ir ne
šantį uždarbį kolekty
viai visiems. Gal ateis 
kada tas metas, kada su
tarsime išsidalinti, bet 
tai bus labai negreit.

— Su investuotojais 
jau kita šnekta, — aiški
na toliau, stabtelėjęs 
prie vieno pastato, ku
rio frontas aiškaus ispa
niško stiliaus. —Tai pir
masis jau Rūtos bendro
vės pastatas. Jį projek
tavome ilgesniam nau
dojimui. Sutelkėme ati
tinkamai suinteresuo
tus investuotojus, įvyk
dėme statybą. Jo savi
ninkai, įregistruoti Ka
lifornijos ipotekos įstai
goje, yra Rūtos inves
tuotojai. Rūta teatlieka 
tik namo aptarnavimą. 
Bet administruodami ir
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gauna per dvidešimt pro
centų uždarbio pagal sa
vo įdėtą kapitalą. Jie 
patenkinti. Bet jeigu pa
sirodytų, jog jau laikas 
su geru uždarbiu par
duoti, pasiūlysime tatai 
jo savininkams. Vykdy
sime tai, kaip jie pagei
daus. ***

Gatvė po gatvės pa-
sukame į Santa Monica 
turtinguosius rajonus, 
kur zoniniai statybos 
nuostatai teleidžia sta- 

(Nukelta į 4 psl.)

namą prižiūrėdami,mes 
atidžiai sekame ir stu
dijuojame ir vietos ne
kilnojamojo turto rinką. 
Tuo tarpu investuotojai

Prie didžiojo pastato Rūta Paims stovi iš kairės: Vilties drau
gijos valdybos pirmininkas Aleksas Laikūnas ir Rūtos bendrovės 
direktoriai inž. Emanuelis Jarašūnas ir Albinas Markevičius.

, Žfr (e< tto
Neperseniai pas mus spaudoje kildavo užuominų, kad, girdi, 

Lietuvoje partizanų narsios kovos bei kraujo aukos, drauge su tra
giška pabaiga -- buvę beveik beprasmiškos... Tiek geriausių, idea
liausių tautos žmonių žuvo, o laisvė vis tiek nelaimėta... Tartum tai 
buvusi tik savižudybė taip eikvotis be naudos. Bet štai Simas Kudir
ka savo žygiu ir žodžiais bolševikiniam teisme — patvirtino mums 
ir visam pasauliui partizanų mirtinos aukos didingą vertę... Jis kaip 
tik yra partizanų dvasios augintinis (tikėkime, ne jis vienas toks iš
augo), būtent: giliai sąmoningas, kietai ryžtingas ir —bekompromi- 
sinis idealistas! Žmogus, kuris dėl tiesos ir laisvės, dėl žmogiškai 
tikro gyvenimo nebijo jauna gyvybe rizikuoti!Taippartizanųkraujas 
jau daigina Lietuvoje naujus didvyrius. Ir Maironis dainavo: "Pagim - 
dys vargai galiūnus!" ... O Simas Kudirka teisiamas drįso išpažinti, 
kokį šiurpiai lemtingą įspūdį jam padarė anais metais turgavietėse 

J bolševikų valdžios išmesti paniekinimui sužaloti partizanų lavonai...
Tas pat partizanų kraujas šiandien ir mus, laisvėje gyvenan

čius, budina iš apsnūdimo, įpareigoja dirbti tautai ir — atsijoja; ku
rie esame praktiški savanaudžiai ir kurie — aukos nešėjai idea’lis- 
tai?

• Po S. Kudirkos bylos aprašymo nevienas skaitytojas, kaip gir- 
j dėti, laukia bent kokio paaiškinimo iš tų ok. Lietuvos aprašinėtojų

mūsų spaudoje, kurie tvirtino, kad maždaug dabar Lietuvoje gyveni
mas jau pakenčiamai normalus, kad žmonės neblogai jaučiasi ir pa
tenkinti, kad net "nepasigenda tokių dar kitokių laisvių", anot cice- 
riškio sportflno. Ar tai buvo tiktai klaida u ip vieša i skelbti, ar per- 
menkas okupuotos tėvynės sąlygų pažinimas, vos trumputį laiką ten 
pasisvečiavus? O gal tai buvo subjektyvi tendencija okupacinį slo
gumą pabaltinti? Suklysti yra žmoniška, tačiau — doras žmogus 
viešai padarytą klaidą stengiasi atitaisyti. Kitaip — lieka nepasi
tikėjimas. Ir paskui nereikia dejuoti, jei kas tokį asmenį smerkia 
arba jo šalinasi...

• Ir šią vasarą daug kas lankėsi Maskvos globojamais turis
tais savoje tėvynėje. Pabuvo svečiu keletą dienų ar savaičių, žino
ma, meiliai vaišinami ir garbstomi, giminių ir pažįstamų širdin
gumu apipilami. Ir paskui manosi galį spręsti apie tenykštę buitį. 
O faktai labai paviršutiniški ir siaurai suprasti, ir išvados -- kiau
rai kreivos. Pvz. nemaža pagyra, kad kaime -- kolchozuose dabar 
yra krautuvės, o neprikL Lietuvoj jų nebūta. Viena, tos krautuvės 
beveik visada pustuštės, tik dėl formos. Jos pykina žmogų, kai nė 
paprastos adatos ar vinies negauni. O antra, tai--bolševikų sis
temos būtinybė, nes kolchozininkas neturi nei arklių nei laisvų die
nų į miestelį kelionei. Kad "negaištų darbo vergai į turgus vaikšti
nėjant" — krautuvė steigiama vietoje. Bet ji toli gražu neatstoja ano 
jo apsipirkimo prekyvietėje arba miestelio parduotuvėse, kur visko 
buvo daugiau, Įvairiau pasirinkti. Dabar žmogaus apsipirkimas daug 
skurdesnis, jo buitis primityvesnė. Jis turi kęsti daugtrflkumų, nes 
negauna norimų prekių ir ypač neturi laisvės pirkti kur nori ir kada 
nori. Kolchozo mašina kai ką nuveža ir į miestą apsipirkti, bet — 
negailėk kyšio arba pataikauk viršininkams, kitaip tavęs neveš.

• Dar kita pagyra, irgi tuščia: dabar ten ištaisyti geresni ke
liai! O mums visai aišku* jei būtų lig šiol buvusi savaranki Lietuva 
— tikrai per tiek metų būtų nemažiau gerų kelių išpilta ar praves
ta. Ir jei kelių tvarkymą lemtų vietinė saviškių valdžia, o ne Mask
va su komunistų partijos CK -- viskas eitų sparčiau ir sklandžiau, 
tikslingiau ir net daug pigiau. Bet dar svarbesnė priežastis, kodėl 
Maskva rūpinasi mūsų krašto keliais ir juos taiso: tai ne dėl Lietu
vos žmonių patogumo, bet — kad Ūkio gaminiai iš kolchozų būtų pa
togiau išvežti "broliškų respublikų bendrai gerovei"... štai, kodėl tie 
vieškeliai taip globojami. Gal būt, žmonėms net geriau patiktų ne
išbrendamos vėžės — gal tuomet Ūkio gėrybių patiems daugiau 
vietoje atliktų... Juk kadaise žemaičiai gynėsi nuo kryžiuočių ne
įžengiamomis giriomis ir klampiomis pelkėmis — tai saugūs gink
lai prieš užpuolėją. Deja, dabar lietuvis nė to neturi. Ir Maskvos 
komunistų CK jam.suskaičiuoja aliai pusę kąsnelio, aliai paršelį 
sunkiais mokesčiais atima. Taip okupantui gyva nauda iš gerų ke
lių. Nors tie keliai vis tiek dar nėra labai geri. Jei būtų nepriklau
soma Lietuva, tikriausiai turėtume daug puikesnius ir vietiniam 
žmogui daugiau naudos nešančius kelius. Kai tu neturi arklių nei 
automobilio, ui — ar daug sušildo uve nors ir neblogi keliai?
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Namas Santa Monicoj, kurį Rtttos bendrovė nupirko ir Nugriovė 
ir jo vietoj statys savo aštuntąjį pastatą — gyv. namą savininkui 
ir šešis butus nuomininkams. Prie namo stovi inž. E. Jarašūnas ir 
ponios Laikflnienė, Nasvytienė ir Jarašflnienė.

Su Rūtos 
žmonėmis...

(Atkelta iš 3 psl.) 
tyti ir laikyti tik vienos 
šeimos namus. Sodybos 
plačios, erdvės kiek no
ri, bet ir kainos pasa
kiškos. Šimtas tūkstan
čių, du šimtai tūkstan
čių, gal net ketvirtis mi
lijono. Grįžtame vėl į 
daugiabučių namų zoną. 
Ir čia kainos, atrodo, ne
žmoniškos. Stovi apšiur 
pęs namelis, menkesnis 
ir daugiau nugyventas ne
gu Clevelando Euclide, 
bet kaina nežmoniška. 
Gera būtų pirkti, jeigu 
savininkas atiduotų už

penkiasdešimt tūkstan
čių. Bet taip nėra. Savi
ninkai dažnu atveju nesi 
leidžia nė į kalbas. Jie 
laukia dar geresnių lai
kų ir dar brangesnių kai
nų, ne tiek už pastatą, 
kiek už žemės sklypą, ku 
riame nugriovus lauželį 
kada nors kils daugiabu
čiai namai, išnaudojant 

i kiekvieną sklypo kvad
ratinę pėdą.

Bet atsitinka ir taip, 
kad, geresnių laikų be
laukdami, žmonės ima 
ir’persiskaičiuoja, o ka
da jau iš abiejų pusių di
džiuliai pastatai name
lį užgožia, belieka tik gai
lėtis ir tuščiai laukti. To
kių, pasirodo, jau yra

COSMOS PARCELS EX PRESS 
CORPORATION

Lieensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Kreipkite demesj į naują adresą:
488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST,

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue ____ Tel.: 254-5450 
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Snawmut Avenue   542-1767 
Boston, Mass. 02127, 389 West Broadway________ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue___ _>_278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road._________ 884-1728
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue___ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė._____ 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Haihtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. -.365-5255 
Hartford, Conn. 06114, Franklin Avenue ______ 246-9274
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard_________562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street _____472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street__________ 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122*, 1214 N. 5th Street___ .,.763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
Warren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road__________ 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė.___ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440

DIRVA

Zvalgomės iš lauko, 
vaikščiojame po vidų ir 
jaučiame vidinę pasigė
rėjimą, kad tai lietuvių 
darbas. Butai įvairaus 
dydžio, bet visi įrengti 
panaudojant rafinuotą 
skonį ir geriausią me
džiagą bei įrengimus. Da
lis jų jau išnuomota, da
lis tebelaukia nuomi
ninkų, bet Rūtos žmonės 
tuo perdaug nesirūpina. 
Jie perdaug gerai pažįs
ta vietos sąlygas, kad 
jaudintųsi ten, kur nėra 
vietos rūpesčiui. Jie dau
giau jaudinosi Rūtos 
bendrovės pradžioje, ka 
da kredito įstaigos tepri 
įminėdavo vekselius tik 
su asmenišku Jarašūno 
ari Markevičiaus parašu. 
Dabar, po Rūta Paims pa 
stato užbaigimo, Rūtos 
bendrovės vardas iš 
karto atvėrė bankų du
ris.

Komplikuotame šio 
krašto ekonominiame gy 
venime daug gali pa
siekti tas, kuris turi pi
nigų, bet dar daugiau tas, 
kuris moka sumaniai, 
bet atsargiai verstis, tu
rėdamas gerą vardą ir 
pasitikėjimą. O tai, 
kaip gavau įsitikinti, Rū
tos žmonės yra, palygim 
ti, per trumpą laiką pa
siekę. Ir tai yra svei
ka bei stipri pradžia. To 
kiomis mintimis kėlė
mės atsigaivinti į kelio
liktą i aukštą Gate of Spain 
užeigos, pro kurios lan
gus kaip ant delno matė 
si išsidriekęs visas San
ta Monica miestas su ki
tais gretimais Los An
geles priemiesčiais.

Šiame krašte, kaip gal 
ir visur pasaulyje, jo
kios gėrybės dovanai ne
dalijamos. Iš dangaus ne 
nukrito ir Rūtos įrengi
mai, kurių bruto vertė 
jau gerokai prašoka mili • 
joną dolerių. Kad tai pa
siektų, jos vadovybės 
žmonės dažnai turėjo iš
sižadėti savo asmeniškų 
malonumų. Dabar man 
jau buvo aišku, kodėl ir 
inž. Em. Jarašūnas, sa
vo laiku buvęs didelis 
sporto entuziastas, turė
jo užmesti tradicinių ori 
nio varžybų tarp Santa 
Monica ir Orange aps
krities lietuvių koman
dų organizavimą. Dabar 
man taip pat aišku, ko
dėl jam nebeliko laiko 
vis labiau populiarėjan
čiam golfui, nors golfo 
laukai, žaliu kilimu nu
sitęs ę, prasideda taip ar
ti jo namų La Mirada 

1 priemiestyje, kad atro
do, jog jis gerą lazdą tu
rėdamas ir iš visos pe
ties užsimojęs, golfo 
sviedinuką į pirmąją sky 
lę galėtų įmušti iš pat 
savo gražiai sutvarkytos 
sodybos. Nėra laiko. Ir 
gerai, nes kas pačiame 
savo pajėgume laiko ne
išnaudoja, tam senatvė 
tikrai gailesčio nepa
rodys.

Kada atsisveikinome 
vieni kitiems sėkmės lin
kėdami, širdies gilumo
je troškau, kad ir kitose 
vietose atsirastų pana
šių pasiryžėlių, pagal 
vietos sąlygas spaudžian
čių ryškius lietuviškus 
pėdsakus šio krašto gy
venime.
LONG BEACH

• Lietuvių Fondo Long 
Beach apylinkės vajaus ko
mitetas: pirm. inž. Alfon
sas Kontvis, nariai: Loret- 
ta Tamošaitiene, Jurgis Mi
kalonis ir Danys Mekišius 
nutarė paskelbti visą spalio 
mėnesį Liet. Fondo vajui

net ir mūsų tautiečių lie • 
tuvių.

— Štai pora vėlesnių 
pastatų, — aiškina inž, 
Em. ’Jarašūnas. — Juos 

/planavome pardavimui,. 
Pastatėme, palaikėme ir 
tinkama proga pardavė
me. Investuotojai atga
vo, kiek jiems buvožadė* 
ta, su dar didesniu pro
centu uždarbio.

— Ką tokiu pardavimo 
atveju darote su inves
tuotojo kapitalu? — pa
siteiravau.

— Jį grąžiname savi
ninkui. Bet kaip taisyklė 
absoliutinė invesįuotojų 
dalis prašo kapitalu įneš
ti bankan jų sąskaiton, 
nes Rūa tų pinigų negali 
savo žinioje laikyti, ir 
laukia, kol paskelbsime 
naują projektą, kuris bus 
jiems priimtinas ir ku
rio galėsime imtis be 
ypatingos rizikos. Su nau
jais projektais esame la
bai atsargūs. Kartais 
juos iššaukia jau patys 
žmonės, su kuriais Rū
ta turėjo reikalų, — pa
sakojo Rūtos pirminin
kas, privežęs mus prie 
vienos paskutinių Rūtos 
statybų.

— Atsitiko labai pap
rastai. Prieš parduodant 
vieną septyniabutįnamą, 
turėjome išnuomavimui 
laisvą butą. Vieną gražią 
dieną jį išsinuomavo mo - 
teriškė, vienui viena su 
šunimi. Pagyveno keletą 
mėnesių ir išsikraustė. 
Nieko apie ją daugiau ne- 
begirdėjome, kol po kiek 
laiko ji vėl atėjo Rūtos 
įstaigon tuo pačiu šunimi 
vedina. Be ilgų išvedžio
jimų ji paprašė tą visą 
namą jai parduoti. Nega
lėjome jos patenkinti, ka
dangi tasai pastatas jau 
buvo parduotas. Tada ji 
prašė, kad jai panašų na
mą pastatytume. Lai
mei, netoliese gavome 
sklypą, kuriame štai jau 
kyla mūsų statomas jai 
septynių butų namas.

— Kodėl sakote, lai
mei? Negi sklypai taip 
sunkiai ir gera kaina 
neparduodami? — neiš
kenčiau nepasiteiravęs.

— Ir dar kaip! — ga
vau tuojau pat inž. Em, 
Jarašūno atsakymą. — 
Mūsų Albinas pažįsta 
Santa Monica kaip savo 
penkis pirštus. Paskuti
niam, Rūtos aštunta
jam projektui — šešių 
butų pastatui su namu 
savininkui gyventi jis bu
vo nužiūrėjęs šešiasde
šimt tris namus, kurių 
vieną nupirkus ir nugrią- 
vus būtų galima imtis 
užplanuotos statybos. įsi
vaizduokite, šešiasde
šimt savininkų ne
sileido nė į jokias kal
bas. Likusieji trys buvo 
jau sukalbami, ir vieno 
jų namą nupirkome, ku
rį rytoj rytą atvažiavu
si griovimo kompanija 
nugriaus ir po to galėsi
me pradėti savo aštunto
jo projekto statybą. O 
štai mūsų didysis pasta
tas, — kalbėjo sukda
mas į požeminį garažą, 
įrengtą po visu didžiuliu 
pastatu.

Buvome atvažiavę į Rū
tos pasididžiavimą, atvė
rusį jai kreditą visose 
amerikiečių kredito ins 
titucijose. Tai trijų aukš
tų, dvidešimt trijų bu
tų masyvas, puošniai 
įrengtas tiek iš lauko, 
tiek iš vidaus. Buvo 
planuotas pastatyti per 
aštuonis mėnesius, sta
tybos darbai pasibaigė 
net pora mėnesių anks
čiau. Net ir žinovai ste
bisi tokiu tempu.

1971 m. rugsėjo 10 d.

J. GRAUDA

Lietuviškųjų. pentagonų popieriai
Paslaptys visad vilioja, visad traukia pašali

nių dėmesį. Kiekvienam įdomu žinoti kaimyno šei
mos paslaptis. Kiekvienam įdomu žinoti ir apie už
kulisinį bendradarbio gyvenimą. Įdomu gi žinoti, ar 
tavo artimas kur nors apsikiaulino ar apsikvailino! 
Blogiausia, žinoma, sužinoti savo nuosavos šeimos 
paslaptis. Jas, kaip visad, sužinai jau tada, kada 
tas paslaptis'apsvarstė visas svietas. Sužinai tokias 
jau paskutinis.

Visuomeniškos paslaptys, kaip jau nori, sva
resnės už asmeniškas paslaptėles. Slaptų Pentago
no popierių kakofonija grindžia mūsų tezę. Kaip ži
nia, aukštosios politikos veiksniai visad pilni suo
kalbių, intrigų, užkulisinių susitarimų, slaptų kon
fliktų, aršios tarpusavės neapykantos ir viešai pri
laižytos taikos. Visad visokie veiksniai yra dėkin
giausia sfera pentagoniškoms paslaptims veistis.

Nekitaip yra su mūsų veiksniais. Pentagoniz- 
mo machiavelizmui ten platus dirvonas.

— Kad taip suradus tokias lietuviškų pentago- 
nų paslaptis, — atsidūsta ne vienas atviražodinin- 
kas, — kad susverdėtų visas lietuviškas pasaulis 
nuo Marąuette parko iki Kutuzovo aikštės Vilniuje.

— Reikia stebuklingo degtuko, iš kurio būtų 
įmanoma priskaldyti vežimą pliauskų, — patūra- 
vojo kitas.

— Kadangi veiksniai nemėgsta atviro žodžio ir 
atviros nuomonės, juos reikia mušti įtąpunktą.

— Vyrai, paskelbkime lietuviškųpentagonųsu
planuotą karą prieš atvirą lietuvišką nuomonę!

; — Bravo! Lietuviški pentagonai nepalaikė Kap
suko universiteto susirūpinimo, kaip išlaikyti išei-

! vijoje lietuvybę.
-- Tuo jie įsijungė kovon prieš atvirą nuomonę.
— Jie norėtų užvožti mums apynasrį.,
— Štai ir siužetas naujai sensacijai, — pakėlė 

pirštą, kitiems suklusus, išradingiausias atviražo- 
dininkas. — Lietuviški veiksniai, ergo lietuviškipen
tagonai, skelbia karą priešingoms, oponentinėms 
nuomonėms. Jie neįsileidžia tų nuomonių į savo ofi
ciozus. Tai suokalbis prieš viešą, atvirą žodį.

— Pratęskime tą veiksnių pentagonizmątoliau. 
| Nepakenks paskelbus, kad veiksniai planuoja išgau
dyti atviražodininkus visoje Amerikoje, užklijuoti 
jiems burnas su impregnuotu ”tape” ir išvežti juos 
į negyvenamą salą, — su sensacingo atradimo 
azartu, atbaigė idėją tretysis.

Staiga sučirškė telefonas.
— Čia iš Vilniaus, iš Kutuzovo aikštės,—pri

sistatė tarybinis tautietis. — Mes įvertiname atvi
ro žodžio politiką. Veskite ją iki pergalingo galo. 
Atviražodiškai vadinkite savo veiksnius irpentago- 
nininkus: vadeivomis, žudikais, banditais, doleri
nio imperializmo išperomis ir pūlingomis lietuvių 
nacijos atplaišomis...

JAV ATLANTO RAJONO 
skautų ir skaučių stovykla 

SIMAS KUDIRKA
Tu skelbei žmonijai Lietuvos nelaimę
Per tavąsias lūpas Šaukėsi tauta 
Atskleidei pasauliui kruviną jos veidą 
Vargo išvagotą žemės pragare.

Mes visi kovosim ir nepasiduosim 
Lietuvai kol laisvė vėl nušvis!
Dirbsime, kiek galim, už mylimą šalį
Kad šviesesnė būtų ateitis.

Simo Kudirkos drąsa, pasitikėjimas 
savimi, artimo ir tėvynės meilė, yra 
gyvas pavyzdys kokiais mes turėtume būti. 
Mes Čia ir suskridome, kad pasimokintume 
viso, kas geriausia.

Su lietuviška daina ir meile tėvynei 
šią stovyklą pradėjome šių metų rugpiūčio 
mėn. 29 dieną ir užbaigsime rugsėjo mėn. 
6 dieną.

SIMO KUDIRKOS stovyklos skautai, skautės 
ir visa vadovybė siunčia. Jums savo 
nuoširdžiausius stovyklinius s’veikinimus.

Budime!

s. Mikas Subatis
s. Antanas Gudaitis
s. Irena Jankauskienė
s. Aldona Bačkaitienė 
s. v. v. si. Saulius Lisauskas 
ps. Algis Glodas
s. Romas Jakubauskas
s. v. v. si. Aleksas Pridotkas 
ps. kun. Vytautas Bitinas 
s. v. v. si. Algis ValanČiūnas

Long beach apylinkėje, ver
bavimui narių į Liet. Fondą.

Vajaus Komitetas išsiun
tinės lietuviams atsišauki
mus, kviesdamas įstoti į 
LF, o taip pat lankysis pas 
kiekvieną asmeniškai ra
gindami įstoti į Lietuvių 
Fondą. Spalio 3U d., 6 vai.

vak. bus rengiamas rudens 
"Karnavalas” su muzika, 
šokiais ir menine programa. 
Visas gautas pelnas skiria
mas Liet. Fondui.

Parengimo metu bus pri
imami įnašai narių į Liet. 
Fondą.

D. Mekišius
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REIKALU Dr. Antanas Butkus

TARPORGANIZACINĖS VEIKLOS

Amerikos Lietuvių Ta
ryba kviečia Lietuvių Sei
mą. Jame dalyvauja 
JAV-bių lietuvių orga
nizacijų atstovai. Orga
nizacijų sąstatas nei jų 
atstovų skaičius,atrodo, 
nėra griežtai apribotas 
ir jis gali būti Ameri
kos Lietuvių Tarybos 
nuožiūra papildomas ar 
pakeičiams.,Kadangi šio 
Lietuvių seimo pagrindi
nis tikslas nėra leisti 
įstatymus (išeivijos sąly
gosi įstatymus įgyven
dinti nėra įmanoma), o 
atstovauti išeivijos lie
tuvius ir išgauti jų pri
tarimą ALT’o vykdo
miems darbams, tai 
griežtas šio seimo na
rių skaičiaus nustaty
mas ir nėra būtinas. 
Priešingai, apdairus 
lankstumas ir į seimą 
pakvietimas daugiau, 
ypač mažesnių skaičiu
mi organizacijų atstovų, 
išeivijos sąlygose gali 
būti ir labai naudingas 
bendriesiems lietuvių 
reikalams.

LB SANTVARKA 
POPIERIUJE IR 
GYVENIME

JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba yra renka
ma. Rinkimuose gali da
lyvauti visi JAV-segyve
nantieji lietuviai. Penkių 
tautiečių pasiūlyti raštu 
gali būti joje renkami.

Pirmos Tarybos rin
kimuose buvo vienas są

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO 
TARKOJE

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 _____ 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
Ž. 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

rašas kandidatų visose 
JAV-se. Vėliau sąrašai 
buvo sudarinėjami r a jo'- 
nais. Kur veikė apygar
dos jos sudarė sąrašą. 
Kur jų nebuvo, buvo or
ganizuojamos rinkimi
nės apygardos. Viskas 
atrodo labai gerai popie - 
riuje. Praktikoje, deja, 
Tarybos atstovų skai
čiaus nustatymas kiek
vienai apygardai buvo ir 
tebėra didelė rakštis 
bendruomeniniame dar
be.

Kadangi lietuvių skai
čiaus nustatymas vieto
vėse yra labai sunkus, 
tad ir griežtas jų atsto
vų skaičiaus paskirsty
mas Taryboje yra ne
įmanomas.

Dabartinis matas — 
atstovų skaičių nustaty
ti pagal apygardoje bal
savusių skaičių nėra to- 
bulas, nes jis (tiksliai 
nereprezentuojamas ta
me rajone gyvenančių 
lietuvių skaičiaus) neiš
reiškia jų valios. Tai 
aiškiai parodė dveji pas' 
kutiniai rinkimai.

Ligšiolinė praktika 
aiškiai rodo didelius trū 
kumus JAV LB Tarybos 
rinkimuose. Iš tikrųjų 
sunku jos atstovų skai
čių tiksliai nustatyti pa
gal tame rajone gyvenan
čių lietuvių proporciją. 
Nėra davinių kiek kur gy
vena lietuvių. Ypatingai 
sunku žinoti kiek lietu
viškos kilmės žmonių 
dar save laiko lietuviais.

Rinkimuose, paprastai 
daugiau dalyvauja tie, 
kurie pritaria dabarti
nei vadovaujančių lini
jai. Tad rinkiminiu bū
du įnešti pakaitos yra la
bai sunku. Svarbiausia, 
net ir kitaip galvojančių 
svaresnės nuomonės pa
reikšti (valdantiems ne
pritariant) neįmanoma.

Dar sunkiau iki šiol 
pavykdavo išrinkti pakan
kamas skaičius apylin
kių veikloje pasireiškian 
čių kandidatų. Priešin
gai, kai kuriose apygar
dose "nes įmaišymas”
apylinkių veikloje būda
vo geras laidas pakliūti 
Tarybon, ypatingai tuo 
atveju, kai kandidatuo
jantis gaudavo "draugų 
- suokalbininkų" palai
minimą.

Šis suokalbininkų (ku
rių ištiesų nėra tiek daug 
kiek stipri jų įtaka) pa
laiminimas yra toks stip
rus vien dėl to, kad LB 
rinkimuose, deja, daly
vauja labai menkas nuo
šimtis visų lietuvių. At
seit, rinkimai mažai re~ 
prezentuoja lietuvių vi
sumos valią. Tie rinki
mai daugiau atstovauja 
aktyvųjį - suokalbinį ele - 
mentą. Tas ir nebūtų 
taip blogai, jeigu tas ak
tyvusis elementas iš tie
sų paisytų visų lietuvių 
reikalus, o ne vien savo 
ir panašiai galvojančių 
draugų norus ir jų sie
kimus.

ESMINIO SKIRTUMO 
TARP ALT IR LB 
SANTVARKŲ NĖRA

Taigi, tiek Bendruo
menės, tiek Amerikos 
Lietuvių Tarybos atsto
vai nėra proporcingai iš • 
rinkti atstovai griežtąja 
šio žodžio prasme. Abi 
santvarkos yra demokra 
tinės: ALT’e dalyvaujan
čios organizacijos savo 
valdybas bei atstovus 
išsirenka; LB Tary
bon, kad ir netobulai, at
stovai renkami.

Išeivijos sąlygose tei
giama savybė yra atsto

■

■

Kristijono Donęlaičio lituanistinią mokyklą dalis mokinią išpildo programą pavasario šventės metu, 
Mokyklos 1971/72 mokslo metus pradeda Š.m. rugsėjo mėn. 11 d. Francis M. McKay valstybinės mokyk
los patalpose 6901 So. Fairfield Avė., Chicago, Illinois. Mokinią registracija vyks nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai po pietą. V. Noreikos nuotrauka

vavimas. ALT’as jo lai
kosi ir žiūri, kad visų 
pažiūrų bei įsitikinimų 
lietuviai jame dalyvautų. 
Geriausia savybe, mano 
supratimu yra tai, kad jo 
reguliariai sukviečiamo 
Lietuvių .Seimo atstovų 
skaičius nėra griežtai su
varžytas. Kitaip yra su 
LB Taryba. Čia kandida
tų skaičiaus griežtai lai
komasi, nors dėl jų nu
statymo tiek bėdų, net 
Garbės Teismą pasieku
sių, turėta.

SPRAGA TARP 
TEORIJOS IR 
PRAKTIKOS

Popieriuje LB Tary
bos funkcijos skamba 
gražiai ir įspūdingai. 
Tai, nelyginti, nepriklau
somos valstybės sei
mas . Praktikoje, deja, to 
visiškai nėra ir to siek
ti, išeivijos sąlygose, 
yra utopija! Imkime da
bartinę Tarybą. Jos pre
zidiumas (palyginti su 
buvusiais prezidiumais) 
tikrai veiklus, bent ka
dencijos pradžioje: tiek 
susirašinėjimo ir tiek 
veiklos uždokumentuo- 
ta laikraščių fotografi
jose! Tačiau ir jis nepa
jėgė daugiau negu vienos 
sesijos per metus su
kviesti, nors jo pirminin
kas , anuomet kandidata
vęs su manimi spaudoje 

i ginčijosi, kad tų sesijų 
sušauksiąs keturias ar 
penkias per metus! Tik
rumoje ir dabartinė Ta
ryba, kaip ir kitos prieš 
ją, išsirinko Valdybos 
pirmininką, patvirtino jo 
pristatytą valdybos są
rašą ir prabėgomis iš
klausė valdybos narių 
veiklos planus. Tiesa, 
atgaivino seniau veiku
sias komisijas, tik jos- 
na būtinai išskirstė vi
sus Tarybos narius.Pas
tarųjų veikla žemės dar 
nedrebina. Iš "prievar
ta" suvarytų — nedaug 
ir gali tikėtis...

Pragiedrulys — tai da
bartinė Centro Valdyba. 
Jos pirmininkas Vyt, 

Volertas (vienbalsiai vi
sų išrinktas) nesilaikė 
draugų įvestos tradici
jos, bet valdybon pasi
kvietė ir kitokių pažiūrų 
bei įsitikinimų bendruo- 
menininkus. Pirmininko 
taktas ir jo bendruome
niškas elgesys jau ne • 
kartą įkaitintą padėtį 
sušvelnino. Tikimasi, 
kad ir ateityje jis žengs 
tuo pačiu keliu ir nuo
širdžiai sieks tarporga- 
nizacinės konsolidaci
jos.

Šią vasarą, pakeliui į 
Vakaruš turėjau progos 
Bendruomenės ir ALT’o 
reikalais plačiau pasikal
bėti su ALT’o valdybos 
pirmininku dr. K. Bo
beliu. Jo didelės ir pa
sigėrėtinai lietuviškos 
šeimos malonioje atmos
feroje dabartiniu laiku 
kylančios įtampos ir 
trukdymai bendram dar
bui iš tiesų bereikšmin- 
gai mažyčiai atrodė.

Su besiartinančiu ru
deniu, ateis ir lietuviš
kosios veiklos pagyvėji
mas. Visiems parodžius 
geros valios, tikiu, bus 
padėti ir stipresni pa
matai tarporganizacinei 
veiklai sustiprinti.

• Kristijono Donelaičio 
lituanistinės mokyklos 1971 
— 72 mokslo metus prade
da š. m. rugsėjo 11 d. Fran
cis M. McKay valstybinės 
mokyklos patalpose, 6901 S. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų mokinių registracija.

1971-72 mokslo metais 
mokykloj veiks: vaikų dar
želis (parengiamasis sky
rius) , šeši žemesniosios mo
kyklos skyriai, V-j i, VI-j i, 
VII-j i ir VIII-j i aukštesnio
sios mokyklos klasės.

Į darželį (parengiamąjį 
skyrių) priimami vaikai pil
nų penkerių metų ir tie, ku
riems penki metais sueis 
1972 m. sausio mėn. 1 d.

Į V-tą ją aukštesniosios, 
mokyklos klasę priimami 
mokiniai išėję L. B. nusta
tytą žemesniosios mokyklos 
programą ir pristatę baigi
mo pažymėjimą arba išlai
kę įstojamuosius egzami-

VIRSUjE: Mokytoją studiją sa
vaitės dalyviai Dainavoje.

K. Sragausko nuotrauka 

nūs. Egzaminai bus rugsė
jo mėn. 11 d. Francis Mc 
Kay mokykloje 10 vai. ry
to. Mokiniams, kurie yra 
baigę K. Donelaičio žemes
niąją Mokyklą, įstojamųjų 
egzaminų į V-tąją klasę lai
kyti nereikės.

Visi mokiniai gavusieji 
pataisas, turi registracijos 
dieną, rugsėjo mėn. 11 d. 
atvykti į mokyklą ir nuo 10 
vai. ryto laikyti pataisų eg
zaminus. Mokinių vasaros 
darbai bus patikrinti rugsė
jo mėn. 18 d. pamokų me
tu.

Registracijos metu bus 
galima įsigyti reikiamus va
dovėlius, lietuvių, aplinkos 
ir Lietuvos pažinimo prati
mus bei sąsiuvinius.

Tėvų Komiteto nutarimu 
visi tėvai prašomi registra
cijos dieną įmokėti bent 
pusę mokslapinigių nuo 
kiekvieno vaiko.

Reguliarios pamokos mo
kykloje prasidės rugsėjo 
mėn. 18 d., 9 vai. ryto. Apie 
tikybos pamokas bus pra
nešta vėliau.

Dėl smulkesnių informa
cijų žemesniosios Mokyklos 
reikalais kreiptis pas mo
kytoją Ireną Bukaveckienę, 
telef. PR 8-3320, o Aukš
tesniosios Mokyklos reika
lais pas mokyt. Danutę Bin- 
dokienę, telef. 925-3850.

Mokyklų Vadovybė
• Cicero aukšt. lit. mo

kykla mokslo metus prade
da rugsėjo 11 d., 9 v. ryto. 
Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti direktoriui kun. 
ir. A. Juškai, tel. 652-0231.

• LB Detroito lituanisti
nė mokyklą mokslą pradeda 
šį šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
8 vai. ryto tose pačiose Red- 
fordo pradžios mokyklos 
patalpose. Mokytojų sąs
tatas yra: kun. Alfon
sas Babonas, kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, Aida Sma- 
linskaitė, Aldona Milman- 
tienė, Ramutė Stonytė, Da
nutė Doveinienė, Kazys 
Gricius, Danutė Arlauskie
nė, Angelė Bajalienė, Gali
na Gobienė, Marija Jan
kauskienė ir Pranas Zaran- 
ka. Atsargos mokytojais 
sutiko būti Jadvyga Damu- 
šienė, Kristina Daugvydie- 
nė, Jadvyga Dunčienė, Dan
guolė Jurgutienė ir Ona Sa
vickienė.

Mokinių pamaldos įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 12 d., 
Šv. Antano parapijos baž
nyčioje 10 vai. 30 min.

• 'REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl,
Išleido Viltis. Kaina $6.00.
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ VENEZUELOJE

JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS
Kalbu telefonu su ži

nomu muzikos kritiku, 
koseryatorijos moky
toju, muzikos instrumen 
tų istorijos specialistu, 
profesoriumi Rhasės 
Hernandes Lopez. Pro
fesorius mane bara gerą 
pusvalandį. "Kodėl visi 
jūsų koncertai Caracas 
yra "popular" pobūdžio? 
Mane domina, mane la
bai domina jūsų instru
mentai. Man reikia juos 
išgirsti koncertinėj sa
lėj, o ne tūkstantinėj mi
nioj".

Klausiu mielo kritiko, 
ar ne jis nesenai plačiau, 
šiai' skaitomo dienraš
čio skiltyse perkūnijo
mis ir žaibais grąsė me
nininkams nesugeban
tiems kelti minios kultū
rinį lygį? Jei čiurlionie - 
čių rafinuota liaudies dai
nų interpretacija suge
bėjo patraukti minios dė
mesį, tai gal čia esama 
nemažo nuopelno?

Toliau kalbamės apie 
"mūsų instrumentus" ku
rie spaudoje buvo išgar
sinti Čiurlionio An
samblio atvažiavimo pro
ga. Skudučiai, dūdos, 
minoriniais tonais sude 
rinti, buvo plačiai varto 
jami senojoj inkų impe
rijoje, dar prieškolum- 
biniais laikais. Moliniai 
švilpukai, kurių ir pas 
mus yra apstu, buvo mė
giamiausias inkų instru
mentas .

Tų molinių švilpukų 
man teko matyti Peru 
muziejuose. Jų gyvuli-

JŪRATĖ DE ROSALES
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

nės galvos ir ornamen
tai yra itin įdomūs.

Čia jau aiškiai nuke
liaujame į tolimiausius 
žmonijos civilizacijųklo 
dus. Panašius pučia
muosius instrumentus 
vartojo ir egiptiečiai, ir 
kiniečiai prieš daug tūks
tančių metų.

Klausiu venezueliečio 
žinovo, ar tai yra suta
pimas, kad vienintelis P. 
Amerikos indėnų stygi
nis instrumentas vadi
nasi panašiai kaip mūsų 
kanklės. Tai yra Čilės 
indėnų "kunkul-kawe" 
kurio artimiausias gimi
naitis turbūt bus seno
vės egiptiečių monokor- 
das. Profesoriaus bal
sas net suvirpa iš susi
jaudinimo. Deja, žodžio 
"kanklės" etimologijos 
jam paaiškinti nesugebu.

Lieka tat apvalus 
klaustukas, į kurį atsa
kius gal eventualiai pri
sidėtų dar viena smulk
mena prie ilgos virtinės 
visiems pasaulio žemy
nams bendrų 
sios senovės

”GO AHEAD,

MALĖ

WANTED EXPERIENCED 

COMBINATION STRUCTURAL 
STEEL FITTERS—WELDERS. 
With ability to read Blueprints 
and Weld.

Mušt have job shop experience.
FOR ALL 3 SHIFTS 

CONCORD CORPORATION 
4570 LAWNDALE RD. 

SAG1NAW, MICH.
(67-71)

RN'S AND LPN’S for afternoon shift, 

modern newly acquired nursing 

home in Northwest Suburb, non- 

profit community agency, offering 

excellent salary, fringes, medical 

coverage and working conditions. 

313-933-6190 for appointmenl.
(67 ?e>

tolimiau- 
reiškinių.

BOY"

Ryto Babicko darbas 
yra labai dėkingas. Aš 
būčiau norėjusi, kad jis 
dar gyviau pasireikštų. 
Dūduoto j ai, užuot stovė
ję chore, būtų galėję iš
eiti į priekį tam, kad ins - 
trumentus aiškiau paro
dyti publikai.

Panašaus pobūdžio 
pastabą norėčiau pada
ryti montažo vadovui 
Petrui Maželiui, bei 
tautinių šokių vado
vams , Jolitai Kavaliū
naitei ir Mindaugui Lek- 
nickui.

Jie talkininkauja pri
tyrusiam lietuviškos sce
nos galiūnui — Alfonsui 
Mikulskiui. Pas juos ne
išvengiamai turi atsiras
ti tam tikras vidinis su
sivaržymas, išplaukian
tis iš pagarbos jausmo 
dirigentui.

Bendradarbių kuklu-

mas nėra logiškas, nes, 
kiek man teko pastebėti, 
dirigento Mikulskio as
menybė toli gražu nėra 
slopinanti. Priešingai, 
gaunasi įspūdis, kad ji 
ugdo tuos, kurie ansamb 
lyje dirba. Tuo pačiu 
stipresnis bendradarbių 
pasireiškimas priklauso 
nuo jų pačių noro ir su
gebėjimo. Spektaklio me
tų, norėjosi jiems sušuk 
ti: ”go ahead,boy,you 
are doing fine!"

Štai keli pavyzdžiai. 
Tam tikros sceninės de
talės, kaip pav. įžengi
mas į sceną, apšvieti
mai ir t.t. nurodo Pet
ro Maželio įgudimą. Jis 
savo sugebėjimų tačiau 
pilnai neišnaudoja, ir kie
tai laikosi statinio choro 
formulės. Kadangi an
samblio repertuaras yra 
platus, jame chorai ir 
orkestrai keičiasi (vy
rų choras, mišrus cho 
ras, mot. choras, kank
lių orkestras, pučiamų
jų instrumentų orkest
ras ir t..), pasikeiti
mai turėtų sudaryti pro - 
gą nedainuojančius ar
tistus kiek pajudinti pa
čioje scenoje, atskiro
mis vaizdinėmis grupė
mis. Toks koks yra šian
dien Čiurlionio Ansamb
lis, jis stovi arčiau pla
čiai publikai skirto te
atro spektaklio negu gry 
nam muzikofilui skirto 
choro koncerto. Tuo pa
čiu, ansambliui reikia at 
sipalaiduoti nuo statinio 
choro vaizdo ir įnešti į 
spektaklį daugiau sceni
niu elementų.

Šokiai buvo parinkti 
nesunkūs, ir buvo aiš
kiai stengtasi juos išpil
dyti dideliu greičiu bei 
tobulai. Tą patį susišo- 
kimą ir lengvumą mes 
norėtume užtikti kiek 
sudėtingesniuose šokiuo
se. Nėra abejonių, kad 
vadovai ir šokėjai tam 
yra pilnai pajėgūs.

N. Butkienė su anūke Kristina ir vyr u Česlovu, buv. Lietuvos Vyr. 
Tribunolo teisėju. Už jų stovi giminaitė.

NEKROLOGO VIETOJE
Rugsėjo 13 dieną suei 

na vieneri metai nuo vai 
kų rašytojos N. Butkie
nės mirties. Apie jos 
mirtį taip mažai buvo 
rašyta, kad Liet. Žur
nalistų Sąjunga, kurios 
nare ji buvo, dar šiais 
metais liepos mėnesį at 
siuntė velionei balsavi
mo blankus.

Toks kuklus jos mir
ties paminėjimas pilnai 
atitiko jos būdui, kurio 
pagrindinis bruožas bu
vo kuklumas. Bet tas 
kuklumas prieštaravo 
jos gabumams ir dar
bams. Ji buvo nepapras 
tai talentinga, bet, deja, 
tų talentų buvo perdaug, 
todėl nemokėjo tinka
mai susikaupti ir pasi
rinkti bei paskirti dar
bą vienam savo gabumui.

Ji studijavo meną, mu
ziką, žurnlistiką, medi
ciną, statistiką. Išlaikė 
dramos studijos egzami
nus, puikiai šokdama iš
studijavo charakteringų 
šokių režisūrą. Turėda
ma gabumus rašyti, kū-

r ė vaikų vadinimams vei 
kaliukus, kuriuos vėliau 
statė Valstybės teatre 
Kaune. Įsteigė "Vaikų 
Namelio" draugiją tiks
lu leisti vaikams žurna
lą "Vaikų Žodis" ir reng
ti .kitas pramogas.

Ir kiekvienoj srityje 
ji buvo aukštai vertina
ma. Vokietijoje dakta
rai psichiatrai kvietė ją 
asistente į nervų gydy
mo ligoninę. Rusijos garg
si balerina Preobrazevs- 
kaja, kuri Paryžiuje mo
kė ją šokių režisūrai, 
ją gerai išbarė, kad ji, 
turėdama tokius gabu
mus šokiams, nepasi-

šventė jaunystėje tam 
menui, galėjo pasidaryti 
antra garsiausia baleri
na, kaip Pavlovą.

Maskvos Dailės teat
ro dramos studija pripa
žino, kad tą, ką garsu
sis Stanislauskas įgijo 
protu, ji turi iš prigim
ties, ir pranašavo jos 
suplanuotam vaikų teat
rui pasaulinio garso.

Po jos vaikų teatro 
pirmo pastatymo, laik 
raštyje pasirodė recen
zija, kurioje jos teatra
linis menas buvo aukš
tai įvertintas. Jos vai
dinimą stebėjo dramatur - 
gas Vaičiūnas, teatro ba 
lėto vadovybė, o jos su
kurtais kostiumais žavė - 
josi teatro dekoracijų 
dailininkai.

Jos sukurtą vaikams 
žurnalą "Vaikų Žodis” 
Pranas Mašiotas pripa - 
žino geriausiu ir kvie
tė visus palaikyti. Švie
timo Ministerija sutiko 
su jo nuomone, kad žur
nalas geriausias?bet pa
remti atsisakė. (Nuo 
1932 m. Šviet. M-japre- 
numeravo visoms pra
džios mokykloms. Red.)

N. Butkienė buvo la
bai nuoširdi asmenybė 
ir sunku surasti kitą, ku 
ri taip mylėtų vaikus, 
kaip ji. Jai kiekvienas 
vaikas buvo malonus ir 
gražus.

V. B-ys

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

SIŪLOME ĮSIGYTI SIUOS 

VILTIES LEIDINIUS

WANTED AT ONCE
SĖT UP MAN

for AUTOMATIC SCREW MACHINE 
be able to sėt up and operate 

6 SPINDLE NEW BRITAIN GRIDLEYS
ALSO

M ACHINIST
experienced in all phases of job shop work—MUŠT HAVE 

0WN TOOLS.
Group insurance & profit sharing plan

DURHAM MANUFACTURING CO.
1260 West Sharon Rd. Forest Park Green Hills Area 

Cincinnati, Ohio 825-4604
An Equal Opportunity Eniployer

KIETA TAUTA
Greta meninių sugebė

jimų, čiurlioniečiai pa
rodė nemažą fizinį at
sparumą. Koncertų metu 
nuovargio nebuvo regė
ti.

Mes, lietuviai, žino
jome, tačiau, .kad An
samblio dienotvarkė bu
vo žiauri. Per visą bu
vimo laiką, čiurlionie
čiai davė po vieną kon
certą į dieną įvairiuose 
Venezuelos miestuose. 
Kelionės iš vieno mies
to į kitą, koncertai, po
būviai prieš ar po kon
certo, nemigas ir karš
tas tropikinis klimatas 
būtų galėjęs net jautį nu
alinti. Ponios Mikulskie
nės žodžiais, nuo išvyki
mo dienos, jie nei vieną 
naktį negavo pamiegoti 
ilgiau penkių valandų.

Jie nesiskundė, dalyva
vo visuose pobūviuose, 
laikėsi linksmai, koncer
tavo puikiai.

Pasibaigus koncertui, 
Valencijos įgulos gydy
tojas, majoras, man pa. 
šakojo, kad vienas šokė
jas pertempė kojos saus 
gysles. "Aš jo koją ap
žiūrėjau, ir uždraudžiau 
jam šokti", — tęsė gy
dytojas — "Neklausė. Šo
ko nekreipdamas dėme
sio į skausmą". Unifor
muotas, nejaunas gydyto
jas, atsigręžęs ilgiau pa
žvelgė į gelsvą netolie 
se pobūvyje sėdinčio Bie
liūno veidą. Gydytojas 
Bieliūną pažinojo jau ke
li metai. Mes visi, o gy
dytojas dar labiau, žino
jome, kad Bieliūnui į po
būvius važinėti nevalia. 
"Pažįstu aš lietuvius" — 
atsiduso gydytojas — 
"Jūs esate kieta tauta".

(Bus daugiau)

J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija.
160 psl.........................................................$3.00

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

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

žlugimo. 408 psl..........................................$5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 

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

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje. 
216 psl. $3.00

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ............ dol. ir prašau atsiųsti 
egz. SIMAS

KAD JI BUTŲ GYVA 
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ 
AGONIJA 
REZISTENCIJA
DRAUGAS DON CAMILLO $.

egz.
egz.
egz.
egz.
egz.

man:
$-
$-
$-
$-

Mano adresas:
(pavardė ir vardas)

adresas:

adresas:

Viešėdami Chicagoje aplankykite

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



1971 m. rugsėjo 10 d. DIRVA Nr. 67 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• VYSK. M. VALAN- 
ČIAUS lituanistinė mo
kykla pradeda savo moks
lo metus, rugsėjo 11 d. 
Šv. Jurgio parapijos kle
bono dėka ir šiais metais 
naudosimės visomis mo
kyklos patalpomis ir 
priemonėmis. Pamokos 
prasidės 9:15 vai. ir tę
sis iki 12:30 vai. Kank
lių muzikos pamokos už
truks ilgiau. Mokykloje 
veiks vaikų darželis, 12 
skyrių ir speciali klasė 
tiems mokiniams, kurie 
silpnai kalba lietuviškai 
arba visai nekalba.

• Inž. Gediminas J. But
kus, Vilties draugijos na
rys, savo įnašą papildė 
įteikdamas 25 dol.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
PRADEDA 32-JĮ SEZONĄ

Po varginančios, bet vi
sais atvejais sėkmingos ke
lionės po Columbiją ir Ve- 
nezuelą, Čiurlionio ansamb
lis turėjo ilgesnes atosto
gas. Jų metu dalintasi ke
lionių įspūdžiais, rodyti fil
mai ir skaidrės, dalintasi 
nuo traukomis. Pernykščio 
sezono darbas ir tautinė bei 
kultūrinė misija pietinėje 
Amerikoje garbingai užver- 
tė 31-jo sezono istorinį la
pą.

Š. m. rugsėjo 12 d. an
samblis pradeda jau 32-jį 
sezoną, kuris turėtų būti 
judrus kelionėmis su kon
certais į New Yorką, Bos
toną, Baltimorę, Torontą, 
Philadelphiją, Waterburį ir 
kt. šių kelionių metu bus 
atlikta pietų Amerikos kon

certų programa. Ansamblis 
tuo pačiu metu turi paruoš
ti ir naują repertuarą, ku
rio bus mokomasi, kaip ir 
anksčiau, sekmadieniais 12 . 
vai. ir trečiadieniais 8 vai. i 
vakaro.

Šia proga kviečiame ir 
kitus būti naujais ansamb
lio nariais — dainininkais, 
šokėjais, orkestro nariais, 
Tautinio meno dirvonai pla
tūs, darbo ir vietos pakaks 
visiems.

Taigi iki pasimatymo 
rugsėjo 1 dieną Čiurlionio 
ansamblio namuose. Tiki
mės ir naujų veidų.

Ansamblio Valdyba

LENGVOSIOS ATLETI
KOS PIRMENYBĖS 

CLEVELANDE
Š. Amerikos Pabaltiečių 

ir Lietuvių Lengvosios At
letikos Pirmenybės įvyks šį 
šeštadienį, rugsėjo 11 d. 
Cuyahoga Community Col
lege stadione, 2900 Commu
nity College Avė., Cleve
land, Ohio,

Varžybų pradžia 11 vai. 
ryto. Pirmenybės vyks vy
rų, moterų ir visose prie
auglio klasėse. Prieauglio 
klasėse kartu vyks pabaltie
čių ir lietuvių pirmenybės, 
o vyrų, moterų ir jaunių A 
klasėse, tik lietuvių pirme
nybės, į kurias kaip svečiai 
pakviesti Clevelando ukrai
niečių sportininkai.

Elitinės lietuvių, latvių ir 
estų lengvatletų pajėgos su
važiuos iš įvairių JAV-bių 
ir Kanados vietovių. Cleve
lando LSK žaibą atstovaus 
apie 40 sportininkų.

Varžybas vykdo Cleve
lando LSK žaibas per spe
cialų organizacinį komitetą, 
kuriam vadovauja Vladas 
čyvas.

Clevelandiečiai kviečiami 
įvertinti mūsų sportuojan
čio jaunimo pastangas ir 
gausiai atsilankyti. į varžy
bas, kurios tęsis iki 7 v. v, 

Clevelando šaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie iki šiol nė
ra aktyviai įsijungę į LSK

Solistė Vanda Stankienė

DIRVOS
RUDENS 
BALIUS

1971 m. rugsėjo 25 d.
ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJE

Pradžia 7:30 vai. vak.

Automobilių aikštė bus policijos saugoma.

Programoje:
Solistė VANDA STANKIEN£ ir 

NEO-LITHUANIA orkestras.
BILIETAS ASMENIUI 9 DOLERIAI. BUS 

DUODAMA KARŠTA VAKARIENĖ, KAVA, PY
RAGAIČIAI IR GĖRIMAI. VIETAS PRIE STALŲ 
PRAŠOME Iš ANKSTO REZERVUOTIS PAS K. 
KARALĮ, TEL. 462-2419, J. MOCKŲ, TEL. 681-5295, 
V. STUOGĮ, TEL. 486-2387, ARBA DIRVOJE, TEL. 
431-Q344. STALAI 10 ASMENŲ.

žaibo eiles, tačiau turėtų 
noro dalyvauti rugsėjo 11 
d. Clevelande įvykstančiose 
lietuvių ir pabaltiečių var
žybose, prašomi kreiptis į 
Vidą ar Ritą čyvaitę, tele
fonu 486-3228.

• Kongr. James V. Stan- 
ton praneša, kad jaunuoliai 
tarp 17 ir 21 metų amž., 
baigę gimnaziją ir norį sto
ti į JAV karo akademijas: 
West Point, Annapolis, avi
acijos ar į prekybos laivy
no, dėl nominavimo gali ra
šyti jam: Congressman 
Stanton, Federal Court 
House, Room 230, 215 Su

There are many advantages to Cuyahoga Community College.
CCC schedules hundreds of classes throughout the week, and the 

new “weekend college” program at Tri-G’s Western and Metro 
Campuses offers you many courses Friday evenings and Saturdays.

If you work or have other responsibilities during the day, you 
may be interested in the College’s evening program, offering late 
afternoon and night classes throughout the week.

The broad curriculums range from the liberal and fine arts to 
the sciences and the career-oriented technologies.

Cuyahoga Community College is convenient. Go east. Go west. 
Go downtown. Three campuses in Warrensville Township, Parma- 
Parma Heights and downtown Cleveland place Tri-C near to all 
residents of Cuyahoga County.

Another advantage is Tri-C’s low instructional costs. Cuyahoga 
Community College—county supported and statė assisted—costs 
less to attend than any other college or university in Ohio. Costs 
for an average Tri-C course (3 credit hours) are $23.10.

Tri-C’s doors are open. Admission is open to all high school grad- 
uates and to individuals, 19 years of age or older, who have not 
been graduated from high school būt can benefit from college-level 
instruction.

Within these open doors are well-equipped laboratories and class- 
rooms providing the most modern instructional aids. Also within 
these doors are Tri-C’s faculty members—highly ąualified and dedi- 
cated to teaching.

Cuyahoga Community College is your college. You are why we 
are here.

Fall ųuarter classes begin Sept. 27 at the Metropolitan and West 
ern Campuses, Oct. 13 at the new Eastern Campus.

Registration for classes at the Eastern Campus will be held in 
trailers at the Eastern Campus site, 25444 Harvard Rd., Sept. 11, 
13 and 14. For registration procedures and specific information, 
please phone 464-3535.

Registration for classes at the Western and Metropolitan Cam
puses will be held at the campuses Sept. 17, 18, 20, 21 and 22. For 
registration times and further information, please phone 845-4000 
(Western Campus) or 241-5365 (Metropolitan Campus). All fees 
are to be paid at the time of registration.

Cuyahoga Communlly college
EASTERN CAMPUS 
25444 Harvard Rd. 
Warrensville Twp.

METRO CAMPUS
2900 Community College Avė. 
Downtown Cleveland

WESTERN CAMPUS 
7300 York Rd.
Parma-Parma Heights

perior Avė., Cleveland, Ohio 
44114. Jis iškviesiąs apklau
sinėjimui 1972 m. sausio 
mėn.

VILIOJANTI GEGUŽINĖ
Nau dingiems saleziečių 

žygiams pagerbti ir parem
ti apsilankykime įdomioje 
bei linksmoje gegužinėje 
rugsėjo 19 d. nuo 1 vai. p. p. 
jaukioje St. ir K. žiedonių 
sodyboje, 2938 Rockefeller 
Avė., Willoughby Hills. Įėji
mas neapmokamas. Nuotai
kinga programėlė, skonin
gos vaišės, „laimės šulinys” 
ir šokiai tikrai patiks.

Jeigu Vytėnuose (Fras- 
cati) auklėjamas brangus 
mūsų jaunimas net iš 11 
valstybių, tai pastaruoju 
metu ištvermingo ir kant
raus keliautojo kun. P. Ur- 
baičio, SDB, pastangomis 
jau didesnis palankumas 
žymus net Brazilijoje ir Ve
nezueloje. Būtų itin gražu, 
jeigu pavyktų bendrabuty
je paskelbti nors vieną Cle
velando lietuvių kambarį.

Prielankiai veiklai sukel
ti ir abejojantiems skepti
kams įtikinti sudarytas ko
mitetas su pirmininku P. 
Balčiūnu, patarėju — iždi
ninku S. Laniausku, sekre
torium Z. Peckum ir gausia 
talka. Vyriausia gegužinės 
šeimininkė Br. Mainelienė.

Dar viena svarbi salezie
čių darbuose sritis — jų 
pačių išleista vertingų kny
gų daugybė, kurias platina 
ir gegužinėje turės P. Zig
mantas.

Tad sukruskime. Prisidė
kime prie mūsų jaunimėlio 
lavinimo ir globojimo.

Vladas Braziulis

• „Paremkime vytėnų 
statybą” (Dirva nr. 65) ži
nutės autorius yra ne Vy
tautas Braziulis, bet Vladas 
Braziulis. Atsiprašome.

• Grandinėlės balius vyks 
senovinio dzūkų šokio ’Tškil 
mingas trejinis” brėžinio ir 
nuotaikos rėmuose. Svečiai 
pirmu kartu pamatys ką 
dzūkai ir jų kaimynai, dar 
prieš suktinio ir sukčiaus 
„gadynių”, šokdavo pradė
dami „šokius vestuvėse ir 
kitomis progomis”. Ne tik 
pamatys, bet ir patys iš
mėgins žengti savo protėvių 
žingsniais, nors tik šokdami 
senovinius šokius, gyvenda
mi jų sudaryta nuotaika.

„Šauniausios poros veda
mos su visu rimtumu suka 
pirmiausia tris kartus į kai
rę, po to tiek pat į deši-

nę ...”, apie „iškilmingą 
tancių” rašė 1867 metais 
lenkų kalba žurnalas „Ilius
truotas savaitraštis’’.

Iškilmingo trejinio balius 
įvyksta spalio 23 d., šv. 
Jurgio parapijos salėje. Ba
liaus rengėjas — Grandinė
lės tėvų komitetas. Pirmi
ninkas — K. Gaižutis. Re
zervacijos stalams ir paski
roms vietoms jau priima
mos. L. Sagys

PARDUODAMAS NA
MAS, prie E. 185 gatvės 
arti Nauj. parapijos bažny
čios. Mūrinis, 6 kambarių, 
su saulės veranda, 18204 
Hiller Avė.

GEORGE KNAUS 
Real Estate

819 East 185 St. 
Tel. 481-9300

• Clevelando pašto virši
ninkui Elmer E. Forsbergui 
pasitraukus į pensiją, nau
juoju viršininku paskirtas 
William J. Sullivan, buvęs 
vyr. pašto viršininko asis
tentu, pašto tarnybos pla
navimo direktoriumi.

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

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

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

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

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

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

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Algis Modestas, Korp! Neo-Lithuania centro valdybos pirminin
kas, rugpiūčio 29 d. Dainavoje atidarant 14-tąją Korp! Neo-Lithua
nia stovyklą. Prie stalo sėdi stovyklos viršininkas inž. J. Jurkū
nas. J, Gaižučio nuotrauka

NAUJA PLGS VALDYBA
Pasaulio Lietuvių Gydy

tojų Sąjungos suvažiavime 
New Yorke rugsėjo 4-5 d. 
buvo išrinkta nauja valdy
ba:

Pirm. dr. Ferdinandas 
Kaunas, vicepirm. dr. Gedi
minas Balukas, sekr. ižd. 
dr. Vacys šaulys.

Antruoju ir trečiuoju vi
cepirmininkais dr. Juozas 
Kriaučiūnas ir dr. Aleksas 
Zotovas.

Direktoriais: dr. Jonas 
Jankauskas, dr. Aleksas 
Valatka, dr. Zigmas Brin
kys, dr. Romas Gineitis, dr. 
Stasys Ankūdas, dr. Ona 
Mironaitė ir dr. Vytautas 
Mileris.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ
SĄJUNGOS RINKIMŲ 

REZULTATAI
1971 m. rugpiūčio mėn. 

17 ir 18 dienomis, LžS rin
kiminė komisija, patikrinu
si LžS-gos narių balsavimo 
davinius, skelbia, kad iš 220 
pasiųstų balsavimo lapelių, 
10 laiškų nepasiekė adresa
tų. Pripažinta teisėtais 118 
balsų. Balsavo 51% sąjun
gos narių.

Į LžS-gos Centro Valdy
bą išrinkti: 1. Kasniūnas 
Vytautas — 71, 2. Būtėnas- 
Ramojus Vladas — 65, 3, 
kun. Vaišnys Juozas, SJ — 
59, 4. Janušaitis Jurgis — 
56, 5. Pužauskas Algirdas 
— 50. Kandidatais liko 

A. A.
JURGIUI BIELIŪNUI 

mirus, žmonai VANDAI, giminėms, 
draugams ir artimiesiems visame pa
saulyje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Veronika Milinienė ir 
duktė Marytė

Remigijus ir Alicija 
Miliniai

Valentinas ir Regina 
Miliniai

Vladas ir Diana 
Miliniai

Gintneris Antanas — 49 ir 
Brazdžionis Balys — 46.

Kiti kandidatai gavo bal
sų: Budreckas Algirdas — 
45, Juškevičienė Zuzana — 
33, Zalatorius Vytautas — 
26, Tautkus Kazys — 23, 
Stakėnas Antanas — 18, 
Peteraitienė Marija — 14 
ir Macevičius Bronius — 
10.

Į- Kontrolės Komisiją iš
rinkti: Selenis Vladas — 
93, Nakas Alfonsas — 83 ir 
Gaižutis Jonas — 66. Kan
didatais liko Kutkus Vytau
tas — 63 ir Januška Pet
ras — 30.

Į Garbės Teismą išrinkti: 
Alantas Vytautas — 87, 
Mingėla Vladas — 86 ir 
prel. Gižinskas Leonardas 
— 69. Kandidatais liko: 
Sims Marija — 62 ir Turū- 
ta Pranas — 39.

LžS-gos Įstatai buvo pri
imti 76 balsais. Prieš pasi
sakė 19 narių. Nuo balsavi
mo susilaikė 25 nariai.

• Dirvos novelės konkur
sui dar gautos šios dvi no
velės, išsiųstos prieš kon
kurso uždarymo dieną: Juo
zo Upsto — ”Ar esame lie
tuviais gimę?”, Naktibal
dos — ”Du draugai”.

Viso šiam konkursui bu
vo atsiųsta 27 novelės, ku
rios perduotos jury komi
sijai.

• Dr. Jokūbas Stukas vy
čių seime perrinktas pirmi
ninku ketvirtam terminui.

TAUTINĖS SĄJUNGOS ELIZABETHO 
SKYRIUS

KVIEČIA JUS DALYVAUTI

TAUTOS ŠVENTĖS 
Ml N ĖJIME-B ANICETE,

1971 m. rugsėjo mėn. 18 d., šeštadienį,
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE,

269 Second Street, Elizabeth, N. J.
Programoje girdėsime DR. KAZĮ BOBELĮ, 

ALT pirmininką iš Chicagos ir 
dainininkę ONĄ PLIUŠKONIENĖ 

iš Philadelphijos
Akompanuos LIUDAS STUKAS.

Po programos vaišės ir šokiai. Bilietai gaunami 
pas skyriaus narius ir Lietuvių Svetainės bare.

ALT S-GOS ELIZABETHO SKYRIUS

• Inž. Vytautas J. Šliū
pas, Akademinio Skautų 
Sąjūdžio filisteris, ir dabar
tinis San Francisco Lietu
vių Bendruomenės apyl. 
pirmininkas, rugpiūčio 1 d. 
tapo paaukštintas pareigo
se — buvo pakeltas į "Re
gionai Manager for Europa, 
Africa and Middle East”.

Inž. V. Šliūpas dirba su 
I n t ernational Engineering 
Company Inc. (IEČO), kuri 
yra viena iš 20-ties didžiau
siųjų inžinerijos Įstaigų 
Amerikoje. Jo tiesioginėje 
priežiūroje yra IECO vyk
domi darbai arba įstaigos 
Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Graikijoje, Turkijoje, Af
ganistane, Libane, Alžire, 
Tunise, Maroke ir Konge. 
Inž. Šliūpui prižiūrint visus 
darbus tenka ypač daug lai
ko praleisti kelionėse — iki 
šiol jau aplankė 74 skirtin
gas valstybes.

• Lilė Milukienė, L.S.S. 
vyr. skautininke, dalyvau
dama Vokietijoj lietuvių 
skautų jubiliejinėje stovyk
loje, atsiuntė Dirvai sveiki
nimą nuo 250 stovyklauto
jų.

• Eugenijus Petrauskas 
dėl susidėjusių gyvenimo 
aplinkybių pasitraukė iš Fi
latelistų draugijos biulete
nio Lietuva redaktoriaus 
pareigų, suredagavęs pa
skutinį rugsėjo numerį.

• Andrius Ryliškis, Dir
vos bendradarbis, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., išsikėlė gy
venti į Hot Springs, Ark., 
kur jau yra įsikūrusi nema
ža lietuvių kolonija, kas mė
nesį vis didėjanti naujais 
nariais.

• Zita ir Kęstutis Cicėnai 
susilaukė pirmagimės duk
relės. Abu tėvai yra veik
lūs akademinio jaunimo 
tarpe ir priklauso Korp! 
Neo-Lithuania. Kęstutis Ci
cėnas tarnauja Chicagos po
licijoje, yra personalinio 
skyriaus vedėjas.

• Iš Lietuvos yra atvykę 
ir šiuo metu pas^gimines ir 
pažįstamus vieši Jonavos 
parapijos klebonas kun. P. 
Čižauskas ir Zarasų parapi
jos klebonas kun. Šukys.

• Chicagos Lietuvių Ope
ra ateinančių metų pavasa
rį statys V. K. Banaičio 
operą ”Jūratė ir Kastytis”. 
Dirigentu bus Aleksandras 
Kučiūnas.

• Milda Lenkauskienė, 
PLB valdybos vicepirminin
kė jaunimo reikalams, per 
Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo 12 d., 11:30 vai., 
šv. Antano parapijos salė
je, Cicero, III. skaitys pa
skaitą. Ji neseniai keliavo 
po Pietų Ameriką, Austra
liją bei Naująją Zelandiją 
ir lankėsi ten lietuvių kolo
nijose.

Minėjime savo poeziją 
skaitys Gražina Tulauskai- 
tė-Babrauskienė. Minėjimą 
rengia LB Cicero apylinkė.

WORCESTER

SOLISTĖS GINOS 
ČAPKAUSKIENĖS 

KONCERTAS

Sol. G. č apkaus kienė

L. B. Worcesterio apyl. 
ruošia kanadietės solistės 
Ginos Butkutės - čapkaus- 
kienės dainų ir arijų kon
certą - rečitalį, akomponuo- 
jant kompoz. J. Gaideliui, 
š. m. rugsėjo mėn. 18 d., 7 
vai. vak. Holy Name aukšt. 
mokyklos salėje, 144 Gra
nito St., Worcester, Mass.

Reta proga vietos ir apy
linkių lietuviams išgirsti iš
kilios solistės dainavimą.

L. B. Worcesterio 
Apylinkė

, ATLANTO RAJONO 
AKADEMIKŲ SKAUTŲ 

IR SKAUČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Atlanto rajono ASS na
rių suvažiavimas — metinė 
šventė įvyks š. m. spalio 
9-10 d.d. Shrewsbury, Mass. 
Maironio salėje.

Prelegentė yra pakviesta 
dr. I. Užgirienė. Pobūvio 
metu meninę programą at
liks Kanados studenčių 
kvartetas ”Rasa”.

Iškilmingoje sueigoje taip 
pat dalyvaus ir tuo pat me
tu ten vykstančio ASD su
važiavimo dalyvės.

Suvažiavimą globoja ASS 
Worcesterio skyrius.

Žibuoklių sekstetas išpildęs meninę programą Batuno surengtoje šventėje latvių vasarvietėje Priedai- 
nėje, Freehold, N.J. V. Maželio nuotrauka

PHILADELPHIA

ATVYKSTA CLEVE
LANDO VYRŲ 

OKTETAS

Sdl. I. Grigaliūnaitė
Jau eilė metų ALT S-gos 

Philadelphijos skyrius, įvai
riomis progomis aktyviai 
prisideda prie vietos lietu
vių kultūrinio gyvenimo pa
gyvinimo, suruošdamas ne
mažos vertės teatrinius pa
sirodymus, pasikviečiant iš 
kitur aktorius, literatūros 
vakarus, koncertus ir k. Pa
sirodo, kad idealoginiai 
sambūviai, jei tik juose yra 
noro ir atsiranda veiklesnių 
narių, gali daug prisidėti 

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, IV2 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.
Td. 01 739 8734.

prie mūsų kultūrinės dva
sios apsnūdimo nušalinimo.

Dabar vasaros laikotarpį 
su visom grožybėm ir malo
numais palydėjus ir rude
nėjančias dienas sutinkant, 
ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus valdyba rugsėjo 
25 d. ruošdama savo veik
los 22 metų tradicinę su
kaktį, kartu pradeda Phila- 
delphijoje pirmąjį rudens, 
sezone įvykstantį, kultūrinį 
parengimą-koncertą, Lietu
vių Muzikalinio klubo patal
pose. Programa atliks iš 
Clevelando Vyrų Oktetas, 
vadovaujamas R. Babicko, 
o taip pat čia pirmą kartą 
pasirodys clevelandietė so
listė Irena Grigaliūnaitė, 
kuri išpildys keletą dainų.

ALT S-gos Philadelphi
jos skyriaus valdyba nuo
širdžiai kviečia visus Phila
delphijos ir apylinkių lietu
vius dalyvauti šiame pirma
me rudens koncerte, po ku
rio seks linksmoji progra
mos dalis ir jaukus pasibi- 
čiuliavimas. (jb)

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS
Š. Amerikos Pabaltiečių 

ir Lietuvių šaudymo Pirme
nybės įvyks rugsėjo 18 d. 
Hamiltono Latvių šaudyto
jų ir Meškeriotojų Klubo 
"Lielupė” šaudykloje, ant 
Highway #54, netoli York, 
Ontario. Varžybas rengia 
latviai.
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