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JAPONIJOS KELIAS
DAUG BENDRU INTERESŲ SU JAV, BET...

Japonijos imperato
riaus trumpo sustojimo 
Aliaskoje, kur jis buvo 
su didele pagarba sutik
tas paties prezidento 
Nixono, išvakarėse šia
me krašte pasirodė dide 
lė (1.239 psl.) David Ber 
gamini knyga "Japan’s 
Imperial Conspiracy”. 
Jos autorius, Japonijoje 
užaugęs, ilgą laiką ten 
gyvenęs ir karo metu ka
lėjęs, amerikietis bando 
■įrodyti, kad visos Japoni 
jos prieškarinės politi
kos autorius buvo pats 
jos imperatorius Hiro- 
hito, kurį MacArthuras 
paliko savo vietoje, nors 
pasmerkė mirtin kelio- 
liką jo generolų. Sako
me ’bando įrodyti’ nes 
daugumas kritikų auto
riaus tezei netiki. Mat,

• SOVIETŲ šnipas, perbė
gęs pas anglus ir išdavęs KGB 
tinklą Anglijoje, vadinasi Oleg 
Lialin, 34 metų amžiaus, dir
bęs sovietų ambasadoje Londo
ne. Sovietai dabar stengiasi jį 
suniekinti, kad tai buvęs tik pap
rastas valdininkėlis ir avan
tiūristas. Bet Oleg Lialine išda
vė sovietų šnipų vardus ne tik 
Anglijoje, bet Vokietijoje ir 
Prancūzijoje. Tarp ištremtųjų 
iš Anglijos sovietų šnipų yra ir 
lietuvis Ričardas Vaigauskas, 
kuris kaip KGB agentas 1960- 
1963 m. dirbo Jungtinėse Tauto- 
se New Yorke, o vėliau buvo per 
keltas Į Londoną. Prancūzai skel
bia, kad pas juos esą 10,000 so
vietų šnipų, sulindusiųįįvairias 
Rytų Europos valstybių atstovy
bes. Visi jie esą sekami.

• PEKINUI anuliavus spalio 
1 d. paradą, sovietų laivynas ir 
kariuomenė buvo aliarmo stovy
je. Sovietų žvalgybiniai lėktuvai 
padažnino skraidymus Kinijos 
pasienyje. Tas parodo, kad Mask' 
va mažiau už vakariečius žino 
kas dedasi Pekine ir ėmėsi visų 
atsargumo priemonių.

• PRANCŪZIJOJE šiuo metu 
gastroliuoja iš Vilniaus atvykęs 
ansamblis Lietuva. Programo
je tautiniai šokiai, kaip Sadutė, 
Lenciūgėlis, Kepurinė ir kt. bei 
tautinės dainos. Kartu su an
sambliu keliauja ir sol. V. No
reika.

šis vyras, pasilenkęs prie medžio, nėra joks gamtos mylėtojas mėgstąs pasivaikščioti Londono apy
linkėse. Tai sovietų šnipas Vladislav Drozdov, sovietų ambasadoje Londone tretysis sekretorius, anglų 
kontražvalgybos nufotografuotas imant iš slėptuvės dokumentus, kuriuos jam paliko vienas anglas 
mokslininkas. "Išdavikas", padėjęs dokumentą, tikrumoj buvo dvigubas agentas, dirbęs sovietams ir 
anglams.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
žmonės paprastai visur 
yra linkę įžiūrėti są
mokslą, konspiraciją. 
Mes dažnai visur įžiū
rime komunistų ranką, 
naciai žydų, o japonai, iš 
paviršiaus be galo man
dagūs ir nuolaidūs, daug 
kam atrodo nenuoširdūs, 
turį kaž kokių 'užpakali
nių’ minčių. Už tat ir 
imperatorius Hirohito, 
privačiam gyvenime ne
paprastai kuklus žmo
gus, gali įkvėpti įtarimą, 
kad po tuo nekaltu fasa
du slepiasi velnias.

Kaip ten bebūtų, šian
dien niekas nei nebando 
galvoti bausti už ką nors 
Hirohito — ūkiškai Japo
nija yra trečia pasaulio 
galybė ir jos talka ar 
priešiškumas yra aktu
alūs ne tik JAV, bet ir 
Kinijai bei Sovietų Sąjun
gai.

Tiesa, kariškai Japo
nija neatrodo įspūdingai. 
Jos savisaugos daliniai 
turi apie 280,000 vyrų ir 
visas jų biudžetas net ir 
su ateityje numatomais 
padidinimais nesiekia 1% 
viso krašto pajamų. 
(JAV — 8%). Formaliai 
dėl to yra kaltas Mac 
Arthuras, privertęs Ja
poniją priimti jo surašy
tą konstituciją, kurios 
9 straipsnis byloja:

"Nuoširdžiai siekda
ma tarptautinės taikos, 
paremtos teise ir tvar
ka, japonų tauta visiems 
laikams atsisako nuo ka
ro kaip suvereninės tei
sės, ir jėgos panaudoji
mo ar grasinimo ja tarp 
tautiniams ginčams 
spręsti.

Kad įgyvendinus aukš
čiau nurodytus tikslus, 
niekados nebus turima 
sausumos, oro ir van
dens karinių pajėgų. Tei
sė vesti karą nebus pri
pažįstama".

Japonijos vyriausybė 
iš pradžių bandė prie
šintis tiems nuostatams, 
tačiau amerikiečiams 
smarkiau paspaudus, nu
sileido. Konstitucija bu

vo nelabai sklandžiai iš 
versta į japonų kalbą ir 
... tautos priimta. Sako
ma’, kad šiandien tie nuo
statai yra taip įsigyvenę 
kad greičiausiai tauta at
sisakytų juos pakeisti. 
Nesirūpindami savo 
krašto saugumu, japonai 
susikoncentravo ūki
niams siekiams. Su tokiu 
pasisekimu, kad dabar 
Japonijos eksportas į 
JAV yra 2,8 bilijonus do
lerių didesnis už impor
tą, kas šiuo metu sudaro 
tamsiausią tašką tų kraš
tų santykiuose. Japoni
jos ūkis yra reikalingas 
laisvos tarptautinės rin
kos. Ta prasme jos inte
resai sutinka su JAV, 
nors pastarosios nori 
laisvoje rinkoje tam tik
rų pataisų. Jei tačiau tų 
pataisų nebūtų sulaukta 
ir prasidėtų prekybinis 
karas, kurio pasėkoje 
JAV įsigalėtų izolia- 
cionizmas, japonai no
romis nenoromis turė
tų grįžti prie prieškari
nės užsienio politikos ir 
eventualaus apsiginklavi
mo.

Amerikiečių laimei Ja
ponijai nebūtų lengva pa
keisti dabartinę sąjungą 
su JAV, glaudesniais ry
šiais su Kinija ar Sovie
tų Sąjunga. Toji santykių 
pagerinimui turėtų ati
duoti po karo jai priskir
tas Japonijos teritorijas 
Kurilų salas ir pietinį 
Sachaliną, kas sunkiai 
susiderintų su sovietų 
norimu išlaikyti presti
žu. Nelabai lengva būtų 
surasti bendrą kalbą ir 
su kinais. Visa tai kalba 
už tai, kad JAV ir Japo
nija šiuo metu turi dau
giau bendrų interesų ne 
gu priešingumų. Bet nū
dienė būklė, su sąmoks
lu ar be jo, netyčia ar 
per apsileidimą, gali pa 
sikeisti. Kaip — kol kas 
dar niekas nežino.

ATGARSIAI APIE 
SIMĄ KUDIRKĄ

Simo Kudirkos tragedija 
susilaukė atgarsio taip pat 
šveicarų spaudoje. Visa eilė

Dailininkas prof. Adomas Varnas ruošiasi savo kūrinių tapybos parodai, kuri atidarome šį šeštadienį, 
spalio 9 d. 7:30 v.v. Lietuvių TautiniuoseNamuoseChicagoje, 6422 So. Kedzie Avė. Visi lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti į šią parodą. M. Kasniūno nuotrauka

LIETUVOS KATALIKU PROTESTAS
"New York Times" 

dienraštis š.m. rugsėjo 
27 d. paskelbė svarbią 
žinią apie okup. Lietu
vos 2.000 katalikų pro
testo raštą Sovietų Są
jungos vyriausybei ir, 
aplamai, apie religijos 
suvaržymus Lietuvoje.

Dienraščio korespon
dentas T. Shabad prane
šė : Lietuvos katalikų pro - 
testo raštas — atviras 
laiškas, turįs š.m. rug
sėjo 19 d. datą ir rugsė
jo 26 d. jis buvo parody
tas užsienio spaudos at
stovams Maskvoje.

Laišką pasirašė 2.000 
Prienų parapijos tikin
čiųjų. Jie pabrėžė, kad

laikraščių paskelbė ilgus jo 
bylos Vilniuje aprašymus ir 
nuteisimą. Ta proga prisi
minta, kokiomis tragiško
mis aplinkybėmis Kudirka 
bandė pabėgti iš sovietinės 
prievartos ir surasti prie
globstį vakarų pasaulyje.

Ziuricho dienraštis ”Die 
Tat" rugsėjo 25 d. paskelbė 
išsamų pranešimą apie Ku
dirkos bylą. Komentuoda
mas jo pasisakymą teisme 
prieš lietuvių tautos rusini
mą, laikraštis pastebi: "Ku
dirkos balsas įsijungia į ki
tų baltų, Krimo totorių, 
Volgos vokiečių, žydų ir ki
tų tautinių mažumų šauks
mą Sovietų Sąjungoje. Jos 
visos ginasi prieš prievar
tinę asimiliaciją didrusiško- 
je imperijoje. Jos visos kaip 
mažos tautos nori gyventi 
nepriklausomą gyvenimą".

Vokietijos iliustr uotas 
žurnalas "Der Stern" Nr. 
67 įdėjo per 5 puslapius re
portažą apie Simo Kudirkos 
tragediją. Paskelbta taip 
pat iliustracijų apie Kudir
kos bandymą surasti azylio 
teisę amerikiečių laive "Vi
gilant".

Saarbruecken, Saaro kraš 
te, išeinąs laikraštis "Stirn
ine der Freiheit" paskelbė 
vyr. redaktoriaus Friedrich 
Fritsch komentarą apie Si
mo Kudirkos nuteisimą. Ko
mentaras baigiamas šiais 
žodžiais: "Esame įsitikinę, 
kad mūsų lietuvių bičiulių 
ir visų priespaudą kenkian
čių tautų reikalas nestovi 
blogai, kol tokio formato 
kovotojas kaip Kudirka be 
baimės kelia savo balsą, — 
laisvės balsą". 

vietos įstaigos varžo re
ligijos laisvę. Dienraš
čio korespondentas pa
žymėjo, jog tas atviras 
laiškas liudija, jog kata
likų Bažnyčios svoris 
Lietuvoje tebėra didelis, 
nepaisant komunistinės 
propagandos, esą, Lie
tuvos tikintieji vis labiau 
atšąlą nuo religijos.

Dienraštis pareiškė 
nuomonę, kad šis Prie
nų parapijiečių laiškas 
taip pat liudija: religinės 
bendruomenės iš sovietų 
valdžios bei partijos vis 
griežčiau reikalauja ga
rantuoti religijos laisvę, 
numatytą sovietų konsti
tucijoje.

Lietuvos katalikų, su 
2.000 parašų, "atvirame 
laiške" pabrėžta: Lietu
vos dvasininkai varžo
mi, jiems vykdant religi
nes apeigas, be to, nu
rodyta, kad Prienų para
pijos kunigas buvo suim
tas, nes "vaikus mokęs 
katekizmo" ar juos pa
ruošęs komunijai.

POSĖDŽIAVO II PLJK PAREIGŪNAI

Rugsėjo 23 d. pas Nijolę 
Stakauskienę, C h i c agoje, 
įvyko II PLJK paskirų ko
misijų ir kitų pareigūnų 
posėdis, kuriame dalyvavo 
12 Komiteto ir komisijų na
rių PLJK pirmininkas Ro
mas Sakadolskis pristatė 
naują pareigūną Romą Kas
parą, sutikusį būti Kongre
so atidarymo komisijos pir
mininku. Išsamioje savo in
formacijoje Sakadolskis aiš
kino apie komisijų darbus 
ir jų paskirtis. Be to, siūlė 
aptarti įvairius ateities dar
bus, tarp jų — suradimą 
redaktoriaus prieškongresi- 
nio ir pokongresinio leidi
nių paruošimui.

P o s ėdyje susirinkusieji 
svarstė Kongreso vakari
nės- kultūrinės programos 
klausimą. Pirmam vakarui 
planuojama trijų viena
veiksmių vaidinimų pasta
tymas scenoje, antram va
karui pramoginės muzikos 
koncertas, o trečiojo vakaro 
programos atlikimui buvo 
įvairių siūlymų, bet nieko 
nenutarta ir klausimas pa
liktas kitam posėdžiui.

Finansinis kontrolierius 
Saulius Mikaliukas paaiški
no apie Jaunimo Kongreso

Laiške nurodytas kun. 
Juozo Zdebskio pavyz
dys — jis buvęs suim
tas, nes vaikus mokęs 
katekizmo ir laukiama 
jo bylos. Laiške sako
ma: "Mūsų nuomone, tai 
pažeidžia sovietų įstaty
mus ir konstituciją. Dėl 
to mes prašome sovietų 
vyriausybę suteikti 
mums tikrą tikėjimo bei 
religijos laisvę ir leisti 
kunigams vykdyti be bai
mės ar trukdymų jų pa
reigas ir įsakyti paleis
ti Tėvą Juozą Zdebskį".

Laikraštis pridūrė, 
kad užsienio stebėtojų 
nuomone, sovietų įstai
gos susirūpinusios reli
giniu gajumu Lietuvoje 
dėl katalikų Bažnyčios 
"tarptautinių ryšių". So
vietų vyriausybė labiau 
pakanti rusų ortodoksų 
atžvilgiu, nes jų Bažny
čia — gausingiausia 
krašte, be to, jos hierar
chija daugiau atsidūrusi 
tiesioginėje sovietų ži
nioje. (E)

sąmatos paruošimą. Jis nu
siskundė, kad sudarę sun
kumų komisijų pirmininkų 
nerūpestingumas ir užvilki- 
nimas skirtu laiku sąmatas 
prisiųsti. Tačiau sąmata, 
kurią sudaro storokas pluoš
tas lapų, jau baigiama ir 
bus pateikta spalio 22 ir 23 
dienomis bendrame posėdy
je, Clevelande.

Dalia Lukošiūnaitė, paro
dų komisijos pirmininkė, 
paaiškino apie jos planuo
jamas parodas kongreso 
metu. Turėdama šioje srity
je gerą patirtį, ji apibūdino 
kokios parodos turėtų būti.

V. Kamantas, LB Tary
bos Prezidiumo pirminin
kas, kėlė mintį, palyginda
mas I-jį PLJK, kad dabar
tinis komitetas vėl ieškotų 
būdų patraukti plačiosios 
visuomenės dėmesį ir ją už
degti kongreso esme ir 
reikšme.

Posėdžio metu diskusijo
se ir pasiūlymuose pozity
vių minčių dar pareiškė A. 
Valaitytė, V. Ruibytė, A. 
Pakalniškis, R. Kviklytė, R. 
Kasparas, N. Stakauskienė, 
J. Šlajus ir kt.

(ik)
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LB Bostono apyl. pirm, A. Matjoška atidaro tautos šventės minėjimą. S. Urbono nuotrauka

KELIONĖ IR PRISIMINIMAI

RUGSĖJO 8-toji BOSTONE
Tautos šventė, prime

nanti istorinės Lietuvos 
valstybės didybės laiko
tarpį ir Vytauto Didžiojo 
pastangas vainikuotis 
Lietuvos karalium, buvo 
gražiai paminėta š.m. 
rugsėjo 19 d. vadovau
jant energingam ALB 
Bostono apylinkės pirm. 
A. Matjoškai.

Sekmadienį 10 vai. ry
to šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. 
Bostone, dalyvaujant or
ganizacijoms su savo vė
liavomis buvo išklausy
tos šv. mišios už paverg
tą Lietuvą. Pamaldų me
tu giedojo parapijos miš
rus choras, ved. komp. 
J. Pačinsko. Pamaldos 
baigtos Maironio "Apsau
gok Aukščiausias tąmy- 
limą šalį"... Amerikos

Lietuvių piliečių klubo 
auditorijoje 3 vai. po pie
tų įvyko iškilmingas mi
nėjimas. Po organiza
cijų vėliavų įnešimo ir 
kun. Klimo invokacijos, 
pirm. A. Matjoška trum
pai apibūdino Rugsėjo 
8-tosio’s minėjimo pras
mę ir jos istorinį ryšį 
tarp praeities ir dabar
ties.

Tylos minute buvo pa
gerbti žuvusieji dėl Lie
tuvos .

Po to Antanas Mažiu
lis pristatė A. Budrec- 
kio anglų kalba parašy
tą veikalą: ”The Lithua
nian National Revolt 
1941”, tai labai vertingas 
veikalas, supažindinęs 
angliškai kalbančią vi
suomenę bei universite
tų studentiją su Lietu
vių tautos laisvės kovo
mis.

Paskaitą apie Vytauto 
Didžiojo asmenį ir to me
to Lietuvos laikotarpį 
skaitė Algirdas Budrec- 
kis iš New Yorko.

A. Budreckis, kaip is
torikas, klausytojus do

Dalis publikos Bostone surengtame tautos šventės minėjime. S. Urbono nuotrauka

mino ir savo gerai pa
rengta paskaita ir gyvai 
perduodamomis citato
mis iš Lietuvos Metri
kos metraščių, kuriose 
buvo vaizdingai pristaty-

Minėjime kalba A. Budreckis

tas Vytautas Didysis, 
Lucko suvažiavimas,Šv. 
Romos Imperatoriaus 
Zigmanto vaidmuo, Lie
tuvos diduomenės ir Vy
tauto pastangos atskirti 
Lietuvą nuo Lenkijos uni
jos ir vainikuotis Lietu
vos karalium. Šį Vytauto 
sumanymą rėmė ir impe 
ratorius Zigmantas ir 
karalius Jogaila ir visa 
Lietuvos bajorija. Ir tik 
lenkų ponų, vedamų Vys
kupo Olesnickio, klasta 
ir pinklės sutrukdė Vy
tautą vainikuotis Vilniu
je 1430 m. rugsėjo 8 d. 
Nors Vytautas mirė tų 
pat metų Spalio 27 d., 
tačiau jo idėja — Lietu
vos valstybės suverenu
mas išliko gyvas iki mū
sų laikų. Dėl šio Lietu
vos suverenumo nuo Vy. 
tauto mirties iki mūsų 

laikų buvo daug kraujo 
pralieta kovose su gro 
buoniškais Lietuvos kai
mynais, o jų vainikas 
yra didvyriškos mūsų 
partizanų kovos su rusiš
ku okupantu. Jų pėdomis 
dėl Lietuvos laisvės ir 
suverenumo ir mūsų die
nose eina jaunoji lietuvių 
karta drauge su Simu Ku 
dirka, Bražinskais, Si- 
mokaičiais ir dauguma 
kitų.

Meninėje minėjimo da
lyje buv. Viniaus operos 
solistas St. Liepas, 
akompanuojant komp. J. 
Kačinskui padainavo lie
tuviškų kompozicijų bei 
operų arijų ir porą dai
nų specialiai prisiminti 
Simui Kudirkai. Dramos 
aktorius Feliksas Kon- 
tautas paskaitė ištraukų 
iš B, Sruogos dramų.

Tautos šventės minė
jimas praėjo pakilusioje 
patriotinėje nuotaikoje.

Po minėjimo mūsų 
mielos šeimininkės vi
sus pavaišino kavute ir 
užkandžiais.

J.V. Sūduvas.

(Iltinis
NEPARSIDUOKIM Už 

AUKSO ŠAUKŠTĄ!
Dirvoje Nr. 70 laiškų 

skyriuje įdėtas straipsnelis 
"Tumo Vaižganto takais", 
kuriame (a) pataria mūsų 
politikos vadovams persi
orientuoti ir ieškoti taikos 
kairėje, nes laikydamiesi už 
konservatorių skvernų ga
lime nieko gero nelaimėti.

Jei geru mes laikome as
meninę naudą, laikinį popu
liarumą ir neturimų suge
bėjimų pripažinimą, tai 
daug daugiau laimėsime 
"laik y d a m i e s i liberalų 
skvernų". Tačiau tie, kurie 
vertina aukščiau už viską 
kova už laisvę ir teisingu
mą, jungiasi į konservato-

Sako akmuo apsama- 
noja gulėdamas, taip ir 
žmogus, vienoje vieto
je gyvendamas, tary
tum surambėja, sustings
ta ir jaučiasi lyg ir ap
samanojęs. Taip ir mu
du su žmona. Šeimos ap
linkybių verčiami per 17 
metų tūnojome saulėto
je Floridoje. Tiesa, lai
kas nuo laiko aplankyda
vome ir Clevelandą, kur 
geriausius savo gyveni
mo metus praleidome. 
Dabar nutarėme laisviau 
pagyventi ir pavažinėti.

Besirengiant kelionėn 
gaunu laišką iš Pary
žiaus nuo ten gyvenan
čios sesers dukterų, Da
nutės ir Lydios Petraus- 
kaičių, kad jos atvyksta 
mus aplankyti. Buvo man 
staigmena, nors susi- 
rašinėdavome, bet aš 
dar nebuvau jų matęs.

Juodvi gimė, augo ir 
mokėsi Paryžiuje. Da
nutė — chemikė ir savo 
srityje prancūzų kalbo
je jau antrą knygą rašo, 
užtai gavo paaukštinimą 
tarnyboje. Lydi a, mokė
dama daug kalbų, dirba 
radio stoty. Gavusios vie
no mėnesio atostogas, 
laivu atplaukė pamatyti 
Ameriką. Aplankė mus 
ir kitas gimines. Ameri
kiečių elgesiais nė mies
tais jos nesižavėjo, bet 
Paryžiuje nėra to,kąma 
tė Miami Beach: džiau
gėsi šiltu Atlanto vande
nynu ir ištaigingais vieš
bučiais. Clevelando ap
lankyti negalėjo, atosto
gų laikas baigėsi ir rei
kėjo grįžti tarnybon. At
einančią vasarą, jeisvei 
kata leis ir mudu pri
žadėjome jas aplankyti, 
ypač noriu aplankyti sa
vo seserį, kurios nema
čiau 58 metus.

Kelionė labai papras
ta. Sėdam lėktuvan ir už

rius. Du Kudirkos — varpi
ninkas ir jūrininkas — net 
mirčiai į akis žvelgiant, liko 
ištikimi laisvės idealui. Ne
jaugi mes "už trupinį auk
so, skanaus valgio šaukštą" 
tą idealą išduosime? (js)

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
V. Ripskis, Evergreen Pk. 2.00
L. Pračkaila, Cicero.......2.00
A. Zatkus, Lavmdale........7.00
L. Almario, Lakewood .... 2.00 
V. Knistautas, Cleveland .. 2.00
J. Jakubonis, Union Pier .. 2.00 
S. Skirmantas, Los Angeles L 00 
B. Norvaišis, Cleveland ... 2.00
L. Kapeckas, Hartford..... 2.00
J. Narbutas, Stanbridge... 1.00 
J. Petronis , Los Angeles 2.00 
A. Simontis, Bay Village... 2.00 
J. Turčinskas, Chicago..... 1.00
A. Cieminis, Rochester .... L00 
A. Varnas, Chicago.........7.00
A. Gruzdaitis, Phoenix.... 1.00 
J. Dūda, Toronto.............. L 00
V. Kiaunė, Easton............2.00
J. Salasevičienė, Cleveland 2.00 
A. Kukučionis, Warren..... 2.00
Liet. Saleziečių Centras ... 5.00 
J. Trojanas, Maspeth 10.00 
X.Y. Cleveland..................5.00
Pas. Liet. Gydytojų S-ga 25.00 
Liet. Golfo Klubas,

Cleveland ................ 20.00
M. Premeneckas, Westlake7.00
J. Kleinaitis, Seimą......... 2.00
K. Gudaitis, Warren...........5.00
J. Tamošiūnas, Detroit ...20.00 
A. Benas, Cleveland......... 7.00
P, Pagojus, Detroit.......... 2.00
V. Rusa, Australia............2.00
V. Skirmuntas, Kenosha .... L00 
J. Urbšaitis, Cleveland.,... 2.00 
G. Žukauskas,Chicago.......2.00
V. Bieliūnienė, Venezuela 5.00
L. Jurskis, Delran..............2.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

Dr. S. TAMOŠAITIS

poros valandų duktė, dr. 
Aldona su šeima ir sūnus 
Vytautas mus pasitinka. 
Kuomet tik aplankau 
Clevelandą, visuomet 
mane apgaubia malonus, 
bet nekartą ir liūdni pri
siminimai. Todėl čia no
riu, nors trumpai, skai
tytojus supažindinti ir 
priminti kaikuriuos svar
besnius įvykius po antro 
pasaulinio karo Cleve
lando lietuvių gyvenime.

Karo audroms siau
čiant Europoje ir žinant 
Lietuvos geografinę pa
dėtį tarpe dviejų didžiųjų 
valstybių nacių Vokieti
jos ir komunistų Rusi
jos, prisibijojome, nors 
ir neutralitetąpaskelbus 
ar Lietuva atsilaikys. 
Tarp dviejų girnų ir la
bai kietą grūdą sumala.

Lietuvos prez. A. Sme
tonai ir Juliaus šeimai 
1942 metais apsigyvenus 
Clevelande, K.S. Kar
pius, Dirvos leidėjas ir 
redaktorius, tautinės ide
ologijos skleidėjas, inž. 
P-.J. Žiūrys ir aš suda
rėme trejukę, pagelbinę 
vienutę, prezidentui veik
ti, ne tik tarpe lietuvių 
bet ir amerikiečių. Di
džioji JAV spauda pla
čiai aprašė prez. atvy
kimą Amerikon. Cleve
lande buvo užmegsti ry
šiai su angliškos spau
dos žurnalistais, kurie 
palankiai aprašė prez. 
pareiškimus apie tragiš
ką Lietuvos padėtį, ir to 
pasėkoje įvairūs klubai 
ir organizacijos kvietė 
A. Smetoną pasakyti kal
bą, ką jis noriai atlik
davo.

Clevelando lietuviai 
mielai priėmė Lietu
vos pirmą ir paskutinį 
prezidentą ir jo pobū
vius ir paskaitas gausiai 
lankė. Dar prez. viešint 
J. Bačiūno Tabor far- 
moje, iš didesnių lietu
vių kolonijų suvažiavę 
veikėjai pramatę, kad 
srovių santykiai suprez. 
blogėja, išstojo iš ALT 
ir įsteigė atskirą orga
nizaciją Lietuvai lais
vinti pavadindami Lietu
vai Vaduoti Sąjunga ir 
sudėjo gausias aukas.

Pasekmės stebėtinai 
buvo geros,organizacija 
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greit išaugo. LVS sky
riai įsisteigė visose 
JAV didesnėse lietuvių 
kolonijose. Kilo mintis 
išleisti anglų kalba pa
rašytą dr. Owen J.C. 
Norem’o, buvusio JAV 
įgalioto ministro Lie
tuvai, knygą Timeless 
Lithuania. A. Smetona 
pykdamas Amerikon jau
tė, kad čia esančių lietu
vių srovių vadai jam yra 
nepalankūs ir jo darbą 
trukdys.

A. Olis sakydavo — 
dirbkime savo darbą ne
atsižvelgdami į priešin
gų srovių puolimus, žmo
nės mus remia. Olis bu
vo labai taktiškas, apgal
votai dalykus aiškino be 
įsikarščiavimo, be kal
tinimų ar niekinimų kitų 
srovių veikėjų. Buvo 
aukštos kokybės diplo
matas ir geras psicho
logas. Be Olio, dr. Bie- 
žio, Bačiūno, dr. Jonikai- 
čio, Smailio, ponios 
Sims - Cernauskaitės, 
Laukaičio, Trečioko, dr. 
Colnio ir kitų veikėjų K. 
S. Karpius nešė didžiau
sią naštą. Tuomet aš bu
vau LVS centro valdy
bos pirmininkas, Kar
pius sekretorius, proviz. 
Smailis kasininkas ir P. 
Žiūrys narys.

Kaip minėjau tautinin
kai iš ALTos buvo pasi
traukę ir užtai buvo ba
rami. LVS knygų leidi
me, finansais lenktynia
vo su ALTa ir tai kenkė 
bendram darbui. Skers
vėjams aprimus, tauti
ninkai grįžo ALTonOliui 
atstovaujant.

Man, eiliniam lietuvių 
spaudos stebėtojui labai 
džiugu žinoti, kad dabar 
turime tiek daug dar
buotojų visame laisvaja
me pasaulyje lietuvybės 
gėriui dirbti; gydytojų, 
profesorių įvairiuose 
universitetuose dirban
čių mokslininkų, inžinie
rių, teisininkų, dvasiš
kių, menininkų, rašyto
jų, žurnalistų ir gabių 
politikų; turime Lietuvių 
Fondą ir daugybę organi
zacijų. Visi su mažais 
nukrypimais, nežiūrint 
ideologinio įsitikinimo, 
dirba lietuvybei išeivijo
je bujoti ir Lietuvai lais
vę atgauti.

(Bus daugiau)
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KAIMO BERNELIAI
Šalia Lietuvos istori

joje palikusių savo gar
bingus vardus eilės did
vyrių atsistojo dar viena 
mūsų tautos tauri asme
nybė — Simas Kudirka, 
kurio vardas jau lygiai 
metai minimas viso lais 
vojo pasaulio spaudoje 
įvairiomis kalbomis. Jei
gu įvykio pradžioje kai 
kas dar bandė suprastin
ti, sukasdieninti jo žygį 
į laisvę, tai dabar, po jo 
tokios didvyriškos lai
kysenos ir pareiškimų 
Sovietijos teisme, turėjo 
progos kiekvienas pri
pažinti Simą legendari- 
niu herojum, lietuvių tau
tos naujuoju didvyriu.

Nei vienos tautos lais~ 
vė neapsiena be kraujo 
aukų. Lietuva tokių au
kų jau sudėjo tūkstan
čius, kuriuos okupantai 
masiniai žudė kankinda
mi ir tebeužudo net ne
drįsusius ir nespėjusius 
pasipriešinti ir, kurių žu
dymo aplinkybių, jų pas
kutinio prašymo laisva
sis pasaulis neturėjo pro
gos išgirsti. Bet Simui li
kimas lėmė paskutinį žo 
dį tarti jų visų vardu, vi
sos rusų pavergtos lietu
vių tautos vardu, visų lie 
tuvių laisvės šauksmą iš
nešti į laisvąjį pasaulį. 
Pasaulis išgirdo ir tas 
šauksmas — Simo auka 
nežus be pėdsako.

Jis nebuvo koks aukš
tos kilmės inteligentas, 
aukštojo mokslo diplo
mais apsikaišęs. Simas, 
kaip jis pats pasakė teis
me kilęs iš neturtingos 
valstiečių šeimos, kurio
je pirmoj vietoj buvo sta 
tomą ne turtas, bet aukš 
ta moralė, gryna sąžinė, 
kuriai buvo svetima veid
mainystė ir sukčiavi
mas.

Čia man prisimena 
Vincas Krėvė Mickevi
čius, kuris iš savo paty
rimo dažnai mėgdavo pa 
brėžti, kad sodžiaus ber 
neliai kraujo auka išpir
ko Lietuvai laisvę praei 
tą kartą, kaimo berne
liai išvaduos ją ir vėl. 
Miestiečiai prisitaikys, 
nubyrės, kaip gyvenimo 
praktika rodo visais lai
kais ir visų tautų, bet 
kaimo berneliai atlai
kys, anot jo.

Ir tikrai, iš tautų is
torijos žinome, kad ne 
kas kitas, bet ūkininkai, 
žemdirbiai yra sveikiau
sia fiziniu ir dvasiniu 
požiūriu bei kūrybingiau
sia tautos dalis. Rusiš
kasis okupantas tai ge
rai žino, todėl okupavęs 
naują kraštą pirmiau
sia, griebiasi naikinti tą 
sveikiausią ir stipriau
sią patriotinį tautos ele
mentą. Taip ir Lietuvoje 
buvo sugriautas nese
niai nepriklausomybės 
laikais suklestėjęs že
mės ūkis. Kūrybingasis 
ūkininkas išvarytas, pa
verstas kolchozo bau

LIETUVIU BENDRUOMENĖS, SPAUDOS IR RADIJO DIENOS oi
ANTANAS JUODVALKISSekmadienis, 1971 m. 

rugsėjo 19 d. (šalta, lie
tus lyja).

Pasistiprinę gausio
mis Dievo dovanomis iš 
Almos ir Valdo Adamkų 
malonės, išklausę mi
šių, kurias atnašavo kun. 
J. Vaišnys, S.J., pradė
jome antros dienos posė
džius.

Ir šiam posėdžiui pir
mininkavo dr. A. Butkus.

■ Atidaromajame žodyje 
prisiminė vakarykštįpo- 
kalbį apie ALTos ir JAV 
LB-nės santykius bei 
veiklą, prisiminė pasakė
čią apie du ožius, susi
tikusius ant liepto. Bū
tų labai skaudu, jei susi
rėmę ožiai vienas ar abu 
įkristų į bedugnę. Būtų 
labai gerai, kad abu 
veiksniai eitų tuo pačiu 
lieptu bet ne iš priešin
gos pusės, o ta pačia 
kryptimi. Savo projektu 
jis to ir siekia.

PRIEŠMOKYKLINIS 
VAIKŲ AUKLĖJIMAS

Įvadinę paskaitą skai
tė Z. Juškevičienė. Sa
vo žodyje daugiausiai dė
mesio skyrė vaikų darže
lių reikšmei ir mažo vai
ko lietuviškam auklėji
mui. Kvietė LB apylin
kes daugiau dėmesio 
skirti jaunoms šeimoms 
ir ateiti su konkrečia pa
galba jaunojo atžalyno 
lietuviškam auklėjimui. 
Paminėjo vaikų darželį 
veikiantį prie Cicero lie
tuvių parapijos. Daržely
je yra 26 vaikai, iš jų 18 
kalba lietuviškai, bet už 
siėmimas pravedamas 
tik anglų kalba. Iš tokio 
darželio lietuvybei jo
kios naudos nėra. Toks 
darželis nepadeda tė
vams auginti vaikus lie
tuviškoje dvasioje ir iš
mokyti lietuviškai kalbė
ti. Čia LB apylinkės val
dyba turi atkreipti dė
mesį ir reikalą pa
kreipti mums naudinga 
linkme.

Vaikams reikia žaidi
mo priemonių, įdomių 
skaitinių, tinkamų plokš 
telių ir kt. Reikėtų pasi
rūpinti, kad žaislai bū
tų gaminami lietuviškais 
motyvais ir vaikas iš ma
žens prie jų priprastų. 
Mažiesiems labai svar
bu turėti jiems tinkamų 
gerų skaitinių suvaizdin- 
gomis iliustr aci jomis. 
Turime nepakankamai. 
Geros plokštelės yra ne 
pakeičiama priemonė 
mažųjų lietuviškam auk
lėjimui. Dabar turime 
tik vieną, reiktų daug dau
giau. Reikia prie lietuv. 
radijo valandėlių įvesti 
trumpas vaikams progra
mas. Taip būtų skiepija
mas lietuviškumas ir vai
kai įpratinami klausytis 
lietuviško žodžio.

DISKUSIJOS

JASAITYTE — Tėvų 
vaidmuo vaikų auklėji
me yra nepakeičiamas. 
Darželiai ir mokyklos 
tik padeda tėvams vai
kus auginti. Priemonės 
yra labai svarbus fak
torius vaikų auginime ir 
auklėjime.

PUŽAUSKAS — Trūks - 
tarnas priemones galima 
būtų pasiskolinti iš okup. 
Lietuvos. Ten išleidžia
ma mažiesiems tinkamų 
ir gražių leidinių.

RASTENIS — Kur mes 
esame? Amerikoje ar sa
vame krašte? Prelegen

džiauninku, paklusnia 
darbo jėga. Jis net pats 
turi sau pirkti maisto ir 
eilėj stovėdamas dažnai 
negavęs grįžti.

O tačiau, jei okupantas 
nebūtų sutrukdęs Lietu
vos nepriklausomybės 
gyvenimo ir sugriovęs 
gražiai išaugusių mūsų 
tautos politinių, ekono
minių ir kultūrinių lai
mėjimų, šiandien Lietu
va galėtų didžiuotis ir 
prilygti pačioms iški
liausioms Europos tau
toms. Sąmoningo, apsi- 
švietusio ir kūrybingo 
ūkininko bolševikams ne
reikia, o tik tamsios 
darbo masės kuria jie 
Lietuvos žemdirbius ir 
pavertė. Net ir komunis 
tinė "Laisvė” New Yor
ke leidžiama, tą liūdną 
Lietuvos ūkininko dalią 
patvirtina š.m. rugpiū
čio 27 d. numeryje, kur 
tarp kitko rašo:

"Beje, reikia pasakyt 
ir kaip kolūkiečiai gyve
na. Kiekviena šeima turi 
po plotą žemės, po 365 
pėdas ilgio ir skersio, 
kur prisisodina visokių 
daržovių, laiko po kar
vę, kiaulę, po pulkelį 
vištų ir taip toliau. O 
kolūkyje dirbdami gauna 
apie 100 rublių į mėne
sį. Tai jiems ir užten
ka.”

Bet paraudusi, sukol- 
chozininkų gyvenimu ne- 
susipažiriusi "Laisvė” 
nepaminėjo, kiek dar iš 
jų pajamų okupantas at
siima duoklės ir ką jie 
gali nusipirkti už tą 100 
rublių. Tai tik vergo da
vinys , bet ne laisvos Lie 
tuvos buvusio savaran
kiško ūkininko.

Lietuvos kaimas vi
sais laikais buvo vertas 
išskirtino dėmesio. Čia 
man prisimena poeto Le
onardo Andriekaus žo
džiai vieno parengimo 
proga pasakyti, ”kad 
mes laimėjome mūšius 
prieš bermontininkus, 
galėjome didžiuotis knyg
nešiais ir savanorių dva
sia, tačiau sąžinei susvy
ravus, Lietuvos kariuo
menės vadas be pasiprie
šinimo sutiko okupantus 
rusus”. Tą susvyravimą 
atitaisė Lietuvos parti
zanai, kuriu daugumą ir 
vėl sudarė sveikiausias 
ir patriotiškiausias mū
sų tautos elementas — 
Lietuvos kaime išaugęs 
jaunimas.

E. Čekienė
• Grįžo Venezuelon ir ap

sigyveno Caracas nuoširdus 
lietuvių draugas pik. ltn. 
Luis Lammersdorf su žmo
na ponia Anita Bieliauskai
te Lammersdorf ir dukro
mis. Pirmame po sugrįžimo 
iš Washingtono susitikime, 
pik. L. Lammersdorf pa
reiškė Bendruomenės pir
mininkui, štai ir vėl esame 
pasiruošę per mano žmoną 
Jums kur tik galėsime, vi
sokeriopai padėti.

tė perdaug užsiprašė. 
Mes negalime sukurti 
visą žaislų pramonę, 
Kad mažiesiems galėtu
mėm gaminti lietuviš
kas motyvais žaislus. 
Vieni tėvai vaikuose 
sugeba sukelti meilę ir 
domėjimąsi lietuvybe, ki
tiems nepavyksta. Visu 
tėvų norai yra geri, bet 
ne visiems pavyksta pa
siekti tų pačių rezulta
tų. Visais laikais visuo
meninio darbo darbinin
kų nebuvo didelis procen
tas. Visada buvo tylioji 
dauguma.

JASAITIS — Juškevi- • 
čienė iškėlė gerų min
čių, bet dauguma jų ne
praktiškos. Reikia, kad 
visi įsijungtų į kūrybinį 
darbą, ne vien tik LB 
vadovai. LB vadovai ska 
tina visus į kūrybinį dar
bą, kaip kas sugeba ir iš
gali. Įsi veždami knygas 
iš okup. Lietuvos, sužlug- 
dysime_ savųjų kūrybą.

TURUTA — Paliestas 
svarbus klausimas. 
Okup. Lietuvoje yra iš
leistų gerų ir praktiškų 
priemonių ir reiktų jo
mis pasinaudoti. Vietoje 
taip pat daug yra pada
ryta ir toliau daroma, 
reikia laiko ir kantry
bės.

NASVYTIS — Vai
kams geros plokštelės 
labai svarbi priemonė. 
Žaislų idėja gera, bet 
reikia eiti per amerikie
tišką žaislų pramonę. 
Jei įdomų žaislą lietu
viškais motyvais supro
jektuotų, amerik. pra
monė priimtų ir išleis
tų į rinką. Bet tokie 
žaislai niekad neatsvers 
kaubojiškų žaislų įtakos. 
Visi norim vaikus užau
ginti lietuviais, bet ne vi
siem vienodai pavyksta. 
Nesugebantiems ar ne
pajėgiantiems tėvams 
reiktų ateiti į pagalbą or
ganizuotai.

GAIDA — Lietuviškų 
vaikų darželių reikia.

ŠIMKUS — Mes čia kal
bame apie auklėjimo 
priemones ir būdus, bet 
pamirštame tėvus,kurie 
lietuvišku vaiko aulėji- 
mu nesirūpina. Kaip rei
kia prie tokių tėvų priei
ti, kad jie daugiau rūpin
tųsi savo prieauglio lie
tuviškumu. Varno Mon- 
tesori vaikų nameliuose 
veikia lietuviškas vaikų 
darželis, bet neturi pa
kankamai lietuvių vaikų. 
Kaip paskatinti jaunuo
sius tėvus, kad savo prie
auglį leistų į lietuvišką 
darželį?!

JUODVALKIS — Prie
monių turime, tik gal ne
pakankamai. Yra vaikų 
laikraštėlis Eglutė. Mo
kyklose vaikų yra apie 
3000, o kiek prenumera
torių turi Eglutė? Svar
bu lietuviškų vadovėlių 
ir kitų skaitinių geras 
apipavidalinimas ir iš
leidimas. Lietuviška kny
ga neturi prasčiau atro
dyti, kaip amerikietiš
koji. Trumpinti tekstus 
negalima. Vaikas skaity
damas lietuviškas kny
gas praplečia savo žody
ną, o "komikais” to pa
siekti negalima.

Jaunoms šeimoms į 
talką geriausiai galima 
ateiti raginant juos kur
tis vienoje vietovėje. Vi
si žinom, kad senosios 
lietuviškos bazės daug 
kur kapituliuoja prieš 
spalvotųjų spaudimą ir 

traukiasi į priemies
čius. LB vadovų pareiga 
išdirbti planus ir raginti 
jaunavedžius ir bėgan
čiuosius kurtis nurodyto
se vietovėse. Kur įsi
kurs 50-100 šeimų, ten 
lietuviško išsilaikymo 
klausimas išsispręs tei
giamai. Galima bus įs
teigti parapiją, mokyklą, 
darželį, jaunimo centrą.
Lietuviškumas tokioje 
aplinkoje bujos, kaip kad 
iki šiol klestėjo senose 
lietuvių kolonijose.

JASAITYTE — Jei įsi- 
vešim e knygas iš okup. 
Lietuvos, ką darys mūsų 
jaunieji poetai ir rašyto
jai? Jų raštų niekas ne
išleis ir neskaitys. Už
mušime savuosius kūrė
jus.

BARZDUKAS — Išei
vija yra tautos dalis. Ar 
ji turi eiti sau, o tauta, 
sau, ar laikyti ryšį ir ei
ti kartu su tauta? Čia 
yra filosofinis klausi
mas ir reikalingas išsa 
mesnės ir gilesnės stu
dijos. Žmonės atvyksta 
iš tėvynės pavieniui ir 
grupėmis, iš čia taip pat 
nuvyksta į tėvynę. Šioks 
toks ryšys yra ir jo 
sustabdyti neįmanoma ir 
nereikia.

■ ši f
Yra mūsų darbuose tariamųjų smulkmenų, kurių svarbumą kaž

kaip pražiūrime. Betgi sakoma, ir didžiulė jūra susideda iš mažučių 
lašelių. Tad vertinkime ir tuos lašelius.

P. Jaunimo kongreso ruoša jau įsibėgėjo, spauda mirga įvai
riom žiniom. Dėmesys kyla. Gal ir daugelį jaunimo pasiekia at
garsiai apie rengėjų posėdžius, svarstymų temas, nutarimus. Štai 
skaitome, kad būsią paskaitų ir simpoziumų. Juk šis ilgokas ir 
griozdiškai nesklandus svetimžodis jau buvo vieno kalbininko iš
verstas lietuviškai, argi rengėjai nesidomi savo kalbos gryninimu? 
O Jaunimo kongresas kaip tik šaukiamas — lietuvybei ugdyti! Tad 
visos siūlės ir sagos, visi metmenys ir apvadai turi būti lietuviški. 
Svetimas žodis paliktinas tik tai, kur savo pakaitalo dar neturime. 
Jeigu kongresan atvykęs jaunuolis daugiau ir nieko neįsidėmėtų, 
tai — programos žodžiai vis tiek jam įsikals galvon savaime ilges
niam laikui, todėl jie turi būti pavyzdiniai, nesipiauną su tautiniais 
tikslais.

• Clevelande statomi nauji Lietuvių namai. Džiugu, kad mūsų 
telkiniai dar nesilpsta, o tvirtėja — bando giliau įsigyventi. Deda 
pagrindus mūsiškei veiklai plėsti bei ugdyti. Savi namai paprastai 
daug pagelbi tautiniam ir kultūriniam judėjimui. Pvz. Chicagoje 
Jaunimo Centras daug nusipelno mūsų gyvybės ugdymui, o ypač 
jaunimui -- rinktis draugėn ir mokytis, pritapti prie saviškių šei
mos ir neatitolti nuo lietuviškų reikalų.

Naujas tautines pastoges ruošiant itin jautru, kad greta in
žinierių ir finansistų, bendradarbiais būtų pakviesti ir kalbos iš
minčiai: kad visa, kas tik įmanoma, čia tą lietuvybę ir atspindėtų, 
kad neliktų kur kiaura spraga ar svetima dėmė. Bent savų šven
tiškų sueigų pastogėj, kaip pavyzdinėj vietoj — privalo visa liudy
ti, kad mūsų kalba yra tikrai turtingą ir ja galima viską išreikšti, 
nusakyti, pavadinti. Net ir kasdieniškai įprastus svetimžodžius čia 
derėtų savaip nusakyti parodant, kad turime tinkamą žodį. Pvz. sa
lė -- kodėl nevadinti menė arba svetainė? O ypatingai ausį pažei
džia numatyta patalpa -- seklyčia... Kai kas mano, kad Lieuvoje 
tas žodis buvo visuotinai vartojamas. Tai klaida. Tik daugiau nutau
tusiose apylinkėse (prie dvarų ar miestų) to žodžio gyventa, o kur bu
vo likusi grynesnė kalba — niekas nė caro laikais jokios seklyčios 
nevartojo. Tai kam dabar pvz. aš turiu įsivesti savo šnekon naują 
slavizmą? O jau ypač nedora Amerikoj gimusiam ir užaugusiam jau
nimui dar teikti šią slavybę, kaip "lietuviškos tradicijos" brangin
tiną ir iškilmingoj vietoj atkištiną perlą? Jei pajėgėme nusikraty
ti visuotinesnių skolinių, kaip griekas, zerkolas, sūdžia, gazieta, 
argi mums dar bereikia plikbajorių seklyčios?

• Įvairios jaunimo draugijos yra vyresniųjų globoje. Taip jaun. 
karta glaudžiau surišama su savo bendruomene, turi progos gyviau 
pažinti praeitį, savo tautos dabartinius reikalus. Todėl vyresniųjų 
pareiga — visas priemones panaudoti tam tikslui, nes svetimi ele
mentai savaime iš visapus skverbiasi ir lengvai sąmonėje bei vaiz
duotėje įsigali, toli nuo Lietuvos gyvenant. Svetimi dalykai įsitra- 
dicins ir be tėvų paramos.

O štai skaitome Tėv. Žib.: "Ateitininkų Tėvų komiteto rengia
mas tradicinis Havajų vakaras”. Net tradicinis, argi drignėm apsi
ryta? Iš kur mums havajiškos tradicijos? Bent tėvams reikėtų pa
našių nesąmonių vengti. Ar savi vietovardžiai negana gražūs ir ne 
prasmingesni? Pvz. Pažaislis, kur ateitininkai pačioj tradicijų pra
džioj mėgo iškylauti, gegužinėse menu grožėtis ir sykiu pasilinks
minti... Ogi Palanga, kur įvyko reikšmingoji konferencija su mis
terijos vaidinimu prie Birutės kalno, kur Baltijos pajūriu įspūdingas 
ėjinys vakare su degėlais pražygiavo... IrgiAnykščiai su gražiais ši
lais ir dailiom upelėm, su nemirtingais A. Baranausko grybais bei 
paukščiais -- tiesiog užu širdies stveria! Panevėžys, kur išmintin
gojo kun. Lindės Dobilo pėdsakai tebešvyti... Maironio apdainuoti 
Raseiniai ar Šešupė, St. Šalkauskio Šiauliai (ten 13 a. lietuviai su
mušė įsibrovėlius kalavijuočius!)...

Taigi, mieli tėvai ir vyresnieji, globokime savo jaunimą iš
mintingai. Kad nebūtų mūsų lietuviškumas tik žodžiuose, o ne dar
buose.

SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Laikui baigiantis pir
mininkaujantis tolimes
nes diskusijas nutraukė 
ir perėjo prie paskutinio 
darbotvarkės punkto — 
spaudos konferencijos. 
Redaktorių pageidavimu 
veiksnių atstovai sutiko 
atsakyti į klausimus.

KUN. VAIŠNYS — 
Kai kas pasisako prieš 
didelį skaičių laikraščių 
ir žurnalų, kai jų leidi
mas yra nuostolingas ir 
sunkus. Manoma, kad su
sijungę laikraščiai pa
didins prenumeratorių 
skaičių ir palengvins jų 
leidimą. Taip nėra. Prak
tika parodė, kad susijun
gę laikraščiai prenume
ratorių skaičiaus nepa
didina, o lieka pasitiku
sio laikraščio prenume
ratoriai.

Iš bendradarbių pagei
daujama daugiau gerų 
rašinių, tinkamai ir tvar
kingai parašytų.

Bendravimo klausimu 
šiandien dar negalima 
vienos nuomonės prieiti, 
tad ir palikim kiekvie
nam asmeniškai apsi
spręsti.

Mokyklinius vadovė
lius, padarius atranką, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Laiškas is Lietuvos

ISTORIJA VERTA 
SOLŽENICINO

PLUNKSNOS
Kaune, Lietuvių g-vėj 

N. 10. Lietuvos teisėjas 
Simonas Žilinskas turė
jo nuosavą, dviejų aukš
tų, mūrinį namą, kuriame 
gyveno su savo žmona 
Natalija Žilinskiene. 
1940 m. bolševikams 
okupavus Lietuvą, tei
sėjas Žilinskas su žmo
na buvo ištremti į Sibi
rą. Prieš ištrėmimą 
Žilinskas pasikvietė sa
vo pažįstamą, advokatą 
Vilių Burkevičių, apsi
gyventi jo namuose, ant
rame aukšte, ir prašė 
prižiūrėti namą. Burke- 
vičius pasiūlymą mielai 
priėmė ir su savo di
džiule, moksline biblio
teka persikėlė į erdvų 
Žilinskių butą gyventi. 
V. Burkevičiaus biblio
teka buvo viena didžiau
sių mokslinių bibliotekų 
Lietuvoje. Jisai mielai 
leisdavo ja naudotis stu
dentams, profesoriams, 
mokslininkams. Lietu
vos nepriklausomybės 
laikais V. Burkevičius 
buvo "Knygos Mylėtojų" 
draugijos narys. Jis pa 
rašė keletą mokslinių 
darbų, padėdavo jau
niems talentigiems 
žmonėms pasiekti aukš
tąjį mokslą. Gyveno vie 
nišas, buvo užimtas tik 
mokslu, knygomis ir s a 
vo profesija. Išvežus Ži
linskus bolševikai naci
onalizavo namą. Bet adv. 
V. Burkevičiui leido to
liau jame gyventi.

Po kelių metų Natali
ja Žilinskienė grįžo iš 
Sibiro į Kauną be vyro, 
nes Žilinskas mirė trem
tyje. Žilinskienė apsi
gyveno savo namuose, 
kur pavargusi, iškan
kinta, tikėjosi pasilsėti, 
ypač, kad jos nacionali
zuotas namas buvo jai 
administracine tvarka, 
su gydytojo Makausko pa
galba, keistu būdu, su
grąžintas.

Makauskų šeima su
sidėjo iš gydytojų: gyd. 
Antano Makausko, jo 
žmonos Elenos, einan
čios vyr. gydytojos pa 
r eigas Tuberkul. Sana
torijoje, jų dukters Ži
vilės Čepulienės — gi
nekologės, pastarosios 
vyro Aloyzo Čepulio, 
dirbančio asistentu in
fekcijos ligų katedroj, 
Kauno medicinos insti
tute. Makauskai buvo iš 
seniau pažįstami su Ži
linskais. Normaliai 
imant, jie turėtų nelai
mingą, grįžusią ištrem 
ties našlę, globoti ir jai 
padėti.

Gyd. Makauskas ir pra
dėjo ją savaip "globoti", 
nuolat ją baugindamas ir 
aiškindamas, kad jai bū
tų saugiau gyventi jeigu 
jos namas būtų perrašy
tas jo, Makausko, vardu, 
nes namas būt tai buvo 
jai grąžintas neteisėtai. 
Makausko įbauginta, pri
kalbinta, Žilinskienė su 
tiko Kauno notarinėje 
kontoroje sudaryti fikty
vią pirkimo ir pardavi
mo sutartį, pagal kurią 
Žilinskienė neva parda
vė gyd. Makauskui namą 
už 55.000 rublių (senais 
pinigais). Žilinskienė tų 
pinigų niekados nematė.

Makauskui tapus namų 
"savininku" Žilinskienei 
jos name kambario neat
sirado. Ji buvo privers
ta persikraustyti įnegy- 
Venamą patalpą prie laip - 
tų. Makauskas ir čia ne
laimingai moteriai ne
davė ramybės. Bijoda
mas , kad Žilinskienė 
kam nors nepasiskųstų 
dėl namų fiktyvinio par
davimo, pradėjo ją kal
binti išvažiuoti į Argen
tiną, pas seserį. Jis jai 

Taip atrodė adv. Viliaus Burkevičiaus kambarys, kuriame jis mi
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net išrūpino reikalingus 
dokumentus kelionei. To 
kiu būdu Žilinskienė ap
leido savo namus ir Lie
tuvą.

Jai išvažiavus į Ar
gentiną Makauskų šeima 
negalėjo paslėpti savo 
dž i augs mo. D abar gyd. 
Makauskas jautėsi tik
ras Žilinskų namų savi
ninkas. Tik jį varžė nuo 
seniau gyvenantieji ši
tame name, advokatas Vi 
liu Burkevičius ir inva
lidas Juozas Krikščiū
nas su žmona. Jis irpra 
dėjo veikti prieš juos.

Pirmiausia jis parei
kalavo; kad adv. Burke
vičius paliuosuotų antrą
jį aukštą ir persikeltų 
gyventi į du mažesnius 
kambarius, pirmame 
aukšte, kuriuose Burke
vičiaus didelė biblioteka 
negalėjo sutilpti. Nepa
dėjo advokato aiškinimai 
ir prašymai palikti jį ant
rame aukšte, ypač, kad 
Makauskų šeima turėjo 
pakankamai gyvenamo 
ploto, Makauskas be pa
sigailėjimo pats išmetė 
didesnę knygų dalį į mal
kinę, kur visos knygos 
nuo drėgmės sugedo.

Su kitu nuomininku, 87 
metų invalidu Krikščiū
nu ir jo senute žmona, 
iMakauskas su žento ir 
dukters pagalba, susi
tvarkė dar greičiau. Jau 
nieji Čepuliai įsibrovė į 
vieną iš dviejų senukų 
kambarių, rankšluoščiu 
surišo senuką, uždėdami 
jam ant galvos priegal
vį ir kartu su senute įs
tūmė į kitą jų kambarį 
su visa senukų manta.

Po tokio barbariško ir 
neteisėto iš kr aus tymo, 
invalidas iškėlė liaudies 
teisme Čepuliams bylą, 
bet Čepulis "panaudojo 
visas priemones", kad 
Krikščiūnas nuo savo ieš 
kinio atsisakytų.

Atrodytų, kad gydyto
jų šeima galėtų da^ar nu
siraminti ir pradėti tai
kingai gyventi. Bet kur 
tau! Jiems vis dar kliu-

DIRVA

dė 86 metų advokatas Vi
lius Burkevičius, sunkus 
ligonis. Jie žinojo, kad 
Burkevičiaus sveikatos 
stovis buvo labai rimas. 
Jis buvo reikalingas pa
šalinės priežiūros, nes 
turėjo sunkioj formoj 
širdies infarktą, pakėlė 
dvi rimtas operacijas, 
nevaldė dešinės rankos, 
negalėjo apleisti lovos. 
Todėl tikėjosi, kad tuose 
mažuose kambariuose 
Makauskas paliks jį ra-

mybėje. Deja išėjo ki
taip.

V. Burkevičius buvo la
bai nustebęs gavęs, per 
gyd. Čepulienės-Makaus
kaitės atstovą advokatą 
Glazą, ieškinį, pagal 
kurį turėjo atiduoti vie
ną iš dviejų kambarių 
Čepuliams.

Būdamas teisininkas 
Burkevičius žinojo, kad 
pagal veikiančius įsta
tymus šis ieškinys nega
lėjo būti patenkinta, nes 
reikalavimas gyvenamo 
ploto buvo "fiktyviai or
ganizuotas”. Dar dau
giau Burkevičiui teko nu 
stebti, kada jis gavoKau 
no Lenino rajono teismo 
pirmininko, teisėjo Ste
ponavičiaus sprendimą 
perduoti kambarį Čepu
liams.

Pats adv, Burkevičius 
dėl savo sveikatos sto
vio teisme dalyvauti ne 
galėjo, bet jo prašymu 
buvo apklausti 7 liudinin 
kai, kurie įrodė Čepulie
nės ieškinio fiktyvumą.

Minėtą sprendimą Bur
kevičius apskundė Aukš
čiausiam Teismui, kuris 
pakartotinai peržiūrė
jus bylą, nutarė, kad pa
grindo ieškiniui patenkin
ti nėra. Nežiūrint to, 
liaudies teismas, pirmi
ninkaujant Jakonienei, 
pakartotinai bylą vėl 
svarstė ir Čepulienės 
ieškinį patenkino.

Antrasis Burkevi
čiaus kasacinis skundas, 
nors byloje nieko nepa
sikeitė, Aukščiausiojo 
Teismo buvo atmestas.

Tokia bylos pabaiga 
visai pakirto advokato 
Burkevičiaus sveikatą, 
bet jis nenorėjo pasiduo
ti, tikėdamas, kad jo tei
sės bus apsaugotos. Tei
sininko Dzegoraičio pa
dedamas, jis paruošė 
dar vieną skundą Aukš
čiausio Teismo pirminin
kui Vilniuje. Tuo pat lai
ku Burkevičius gavo iš 
Lenino rajono liaudies 
teismo vykdytojo Šalčio 
įspėjimą, kad jis tuojau 

turi perduoti kambarį 
ieškovei. Advokatas Bur- 
kevičius padavė liaudies 
teismui prašymą atidėti 
sprendimo vykdymą.

Visų dideliam nuste
bimui teisėja Jakonienė 
nepaprastai greitai iš
žiūrėjo Burkevičiaus 
prašymą ir nusprendė jį 
atmesti. O teismo vykdy
tojas Šaltis tuoj įspėjo 
Burkevičių, kad jau se
kančią dieną, tarp 12 ir 
17 valandos jis atvyksiąs 
į butą vykdyti sprendi
mą.

Vykdymo dieną Burke 
vičiaus atstovas iš pat 
ryto išvyko į Vilnių su 
skundu Aukščiausiam 
Teismui, o pastarojo pir
mininkas, susipažinęs 
su skundu, čia pat išda
vė raštą dėl Kauno teis
mo sprendimo sustabdy
mo. Gavęs šitą raštą, 
Burkevičiaus atstovas 
skubiai išsivežė jį į Kau
ną.

Bet Kaune įvykiai vys
tėsi pagreitintu tempu; 
nežiūrint to, kad teismo 
vykdytojas Šaltis, Burke
vičiaus prašomas, iš kar
to sutiko atvykti į butą 
16 vai, tai yra tuo metu, 
kada pas Burkevičių bus 
slaugė, kuri padės jam 
persikraustyti įkitą kam
barį. Tačiau Čepuliai su 
žinoję apie Burkevičiaus 
atstovo kelionę į Vilnių, 
kažkaip paveikė Šaltį at
vykti pas Burkevičių jau 
prieš 12 vai., taigi anks
čiau Kauno liaudies teis 
mo nustatyto laiko.

Burkevičius gulėjo lo
voj vienas, kada staiga 
įsiveržė į jo kambarį ke
li žmonės, jėga pakėlė jį 
iš lovos, įstūmė vos gy
vą ligonį į gretimą šal
tą kambarį, išgrūsdami' 
kartu lovą, knygas ir 
daiktus. Tokiu būdu, ka
da 12 vai. 40 min. grįžo 
iš Vilniaus Burkevičiaus 
atstovas su Aukščiau
siojo Teismo raštu, kad 
Kauno liaudies teismo 
sprendimas sustabdo
mas, jis rado tą sprendi 
mą jau pilnai įvykdytą.

Pusgyvis Burkevičius 
gulėjo šaltame, dulkė
tame kambary, tarp iš
mėtytų knygų ir daiktų, 
prie jo lovos negalima 
buvo net prieiti. Sunkus 
ligonis negalėjo to vis
ko pakelti, drebančiomis 
lūpomis jis vos supran
tamai skundėsi, kad kaž 
kokie svetimi žmonės 
tampė jį pati ir mėtė jo 
daiktus. Po to įvykio jo 
sveikatos stovis kasdie
ną ėjo blogyn. Kambary 
baldai buvo taip sumesti, 
kad prieiti prie ligonio 
lovos reikėjo perlipti 
stalą.

Devintą dieną po teis
mo sprendimo vykdymo 
advokatas Burkevičius 
pasijuto labai blogai. 
Greitosios pagalbos gy
dytojas konstatavo sme
genų smūgį. Ligonio sto
vis vis ėjo blogyn, išgel
bėti jo jau nebuvo gali
ma. Adv. Vilius Burkevi
čius mirė kovo 8 dieną.

Slaugė nuplovė velio
nį, aprengė ir turėjo sku
bėti į savo nuolatinį dar
bą. Po dviejų valandų grį
žusi pas velionį, ji, steng
damasi atrakinti duris, 
staiga išgirdo griežtą 
šūktelėjimą: stok! Slau
gė išsigando. Už jos nu
garos stovėjo nepažįsta
mas vyras, kuris prisi
statė kaip Kauno pro
kuroro padėjėjas Belo- 
vas. Jis pranešė, kad 
Burkevičiaus mirties 
priežastis nežinoma, to
dėl reikia lavoną vežti 
skrodimui. Slaugė paaiš-
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Ievos obuolys
Tai paprasta ir graudi kolūkinė istorija. Čia 

nieko nėra patetiškai bibliško ir neieškokite Čia 
Adomo obuolio, apie kurį, net per visą knygą, po
rina tarybinis rašytojas Sluckis.

Ir bepigu jam porinti apie Adomo obuolį. Juk 
jis kolūkyje lažo nėjo ir mūsų atpasakojamame 
prietykyje nedalyvavo.

O mes atpas akoj ame prietykį tokį, koks jis at
pasakotas tarybinėje spaudoje, kuri pasipiktino Ie
vos išdaiga. Esą, ta tarybinė Ieva iki šiol neįsisavi
no kolektyvinės nuosavybės sąvokos.

Trumpai - drūtai istorija tokia:
Kolektyvinėje farmoje nepaprastai užderėjo 

obuoliai. Lūžta net obelų šakos sode. O dėti der
liaus nėra kur! Neperka obuolių, nes rajono supir
kimo artelė išpildė savo užpirkimo planą ir ilsisi 
ant atsiektų normų laurų.

Iki miesto krautuvių toli. Pagaliau, pagal ko
lektyvinės farmos darbo grafiką, nenumatyta far- 
mos pareigūnams bei autotransportui trankytis dul
kinais keliais ir ieškoti miestuose pirkėjų savo obuo
lių derliui. Netgi pavojinga daužytis po miesto krau
tuves ir siūlyti savo obuolius. Ne tik kad apkaltins 
darbo grafiko laužymu, bet dar patrauks atsakomy
bėn už mėginimą spekuliuoti farmos obuoliais.

Obelų šakos lūžta, vaisiai byra ant žemės ir 
pūva. Kaltas sodas, kad išsišoko derliaus pervir
šiu, kurio nėra kur dėti.

Kolūkio pirmininkas pasitarė su agropareigū- 
nais ir nutarė:

— Šerti obuoliais farmos kiaules!
Mat, farma turėjo ir kiaulidę.
Tarp kiaulių šėrikių buvo Ieva. Jos Adomas bu

vo kažin kur pabėgęs nuo santuokos ir alimentų. Ie
va turėjo tris vaikučius, liuobė kiaules ir iš to dar
bo mito pati ir jos vaikučiai.

Kada į jos rankas pateko visas krepšys obuolių, 
kuriuos reikėjo sukapoti, lyg bėralą, kiaulėm šer
ti, moteriškė net nušvito.

— Tai skanėstas mano trejetui, — pagalvojo ji 
apie savo vaikus.

Ieva įsidėjo į sijono kišenę tris obuolius, o ket
virtą įsikando ir gardžiavosi juo.

Nebeturėjo Ieva savo Adomo ir pati gardžiavo
si obuoliu...

Čia prisėlino kolūkio pirmininkas su liudininku 
ir nutvėrė kiaulių šėrikę kiaulių obuolį bekramtan- 
čią. Iš papurusių sijono kišenių atrado ir kolūkio tur 
to vagystę: tris obuolius...

Tarybinė spauda su pasipiktinimu aprašė "ne
socialų" kiaulių šėrikės elgesį. "Nejaugi ji nesu
pranta, kad tie obuoliai nepriklauso jai, bet kolek
tyvui?" — paklausė teismo korespondentai. Redak
toriai su jais sutiko ir įdėjo, kitoms kiaulių šėri- 
kėms įspėti, Ievos bylos aprašymą.

kino, kad per visą naktį 
prieš ligonio mirtį, bu
dėjo gydytojas ir ligo
niui mirus parašė pa
žymėjimą apie velionio 
mirties priežastį. Belo- 
vas pakuždėjęs su Če
pulių vis dėlto katego- 
rikai pareiškė, kad pa
ims lavoną skrodimui. 
Kaimynai sužinoję apie 
advokato Burkevičiaus 
mirtį susirinko prie du
rų, atsirado ir milicinin 
kai. Belovas paprašė su
sirinkusius padėti iš
nešti lavoną į koridorių, 
bet niekas nepajudėjo iš 
vietos. Tą juodą darbą 
atliko pats Čepulis su 
nepažįstamu vyru. Pu
siau aprengtas lavonas 
buvo įmestas į sunkve
žimio kėbulą ir išvež
tas į morgą. Ten gydy
tojai atsisakė daryti 
skrodimą, kadangi ve
lionis mirė gydytojui 
prie jo esant.

Slaugė grįžusi pas Be- 
lovą prašė nuimti ant
spaudus nuo velionio 
kambario durų, kad galė
tų jį sutvarkyti, kol at
veš velionį, bet Belo
vas buvo nepermaldau
jamas, neleido net velio
nio drabužių paimti iš 
kambario. Tokiu būdu V. 
Burkevičiaus kūnas vi
są dieną gulėjo morge, 
net negalima buvo su
rengti laidotuvių. Tik 
sekančią dieną Kauno no
tarinės kontoros vyriau 
sias notaras įsakė Belo- 
vui atidaryti kambarį, 
kadangi palikimo apsau
ga neįeina į prokuratū
ros kompetenciją.

Kad Makausluį šeima

stengėsi visais būdais 
išvežti velionį iš namų, 
tą galima paaiškinti tuo, 
kad jie norėjo savo bes- 
tiališką elgesį paslėpti, 
nes žinojo, kad į Burke
vičiaus laidotuves ateitų 
daug žmonių, kurie savo 
akimis pamatytų, kokio
se sąlygose praleido sa 
vo paskutines gyvenimo 
dienas tas garbingas, kul 
tūringas žmogus, ir aiš
ku, tada suprastų, kas bu 
vo dėl tos pagreitintos 
mirties kaltas. Bet visai 
neaišku, kas per magiš
ką galią ta Makauskų - 
Čepulių šeima turėjo, 
kad mokėjo palenkti sa
vo naudai ne tik atski
rus asmenis, bet ir ko
munistines "teisingu
mo" įstaigas, kurios be 
atodairos laužė dargi so 
vietų įstatymus, tuo bū
du padedamos piktada
riams gydytojams Ma
kauskams sunaikinti ge
rą lietuvį, žymų kultūros 
veikėją, nusipelnius į Lie
tuvai žmogų —Vilių Bur 
kevičių ir jo palikimą 

vertingą lietuvišką 
mokslinę biblioteką, ku
rią velionis per visą sa 
vo gyvenimą kruopš
čiai rinko, tikėdamas ją 
palikti ateinančioms kar
toms. (vml)

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Šv.Jurgio- parapijos kle
bonijai Clevelande reikalin
ga šeimininkė. Dėl sąlygų 
skambinti klebonui kun. B. 
Ivanauskui, telefonu (216) 
431-5794.
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Sukaktuvininkas dr. Henrikas Brazaitis

DR. H. BRAZAIČIO DVIGUBOS

SUKAKTIES PROGA
Prieš dešimtį me

tų Dirvoje skaitėme 
straipsnį, pavadintą: 
”Už tautinį išsilaikymą 
ir valstybinį susidraus- 
minimą". Straipsnis bu
vo išspausdintas dr. Hen 
riko Brazaičio 50-ties 
metų amžiaus sukakties 
proga. Šiomis dienomis 
dr. H, Brazaitis atšven
tė 60-ties metų sukaktį. 
Ta proga man atrodo 
pirmiausiai labai įdomu 
ką apie jį Dirvos redak
torius rašė prieš 10 me
tų ir pažiūrėti, kas so- 
lenizanto gyvenimo, jo 
galvojime ir jo gyvena
moje aplinkoje pasikei
tė ir kas išliko iki šios 
dienos.

Tuomet Dirvoje buvo 
taip parašyta:

"Daug kas nusiskun
džia, kad išklydę į sve
timus kraštus pradedam 
pasimesti: daromės dar 
didesni individualistai, 
nebepripažįstam ir nebe- 
klausom jokių savų val
džių, nebepaisom ir 
mus, kaip lietuvius įpa
reigojančių normų. Be 
to, pro tuos skundus pra
sikiša ir tokių pavyz
džių, kurie mus kad ir 
be žodžių verčia susi
mąstyti, pasukti atgal ir 
pareigas atlikti.

Tokiu geru pavyzdžiu 
clevelandiečiai turi dr. 
Henriką Brazaitį, šįtre 
čiadienį švenčiantį savo 
50 metų amžiaus sukak
tį, o su savo ponia Ta
mara Brazaitiene tą pa
čią dieną 21 vedybinių 
metų sukaktį.

Girdėjau, kad čionykš
čiai clevelandiečiai gy
dytojai dr. Henriką Bra_ 
zaitį vadina valstybinin
ku. Esą, jis visada ak
tyviausiai pasisako už vi
sa tai, kas kelia mūsų tau 
tinį išsilaikymą ir prime
na valstybinį susidraus- 
minimą. Jis bendruome- 
nininkas, lietuviškos mo
kyklos siekėjas, jis visų 
lietuviškų darbų rėmė
jas ir nuolatinis svečias 
lietuviškuose parengi
muose.

Tokių pavyzdžių 
mums reikia. Džiaugia
mės, kad jų turime ir 
jais pagrįstai didžiuoja
mės. O ypač kada jie 
švenčia ir neeilinę gyve
nimo sukaktį.

Dr. Henrikas Brazai
tis yra augęs žinomo vei
kėjo, valstybininko ir tei
sininko Povilo Brazai

čio šeimoje. Tėvas Lietu
vos valstybiniam gyve
nime yra ėjęs įvairias 
atsakingas pareigas, 
kaip Teisingumo minis
terijos viceministerio, 
generalinio sekreto
riaus ir kitas. Aišku, kad 
čia ir sūnui buvo nema
žai progų ties daugeliu 
klausimų susimąstyti at
eities kelią pasirenkant.

Dr. H. Brazaitis yra 
baigęs Aušros Berniukų 
gimnaziją ir 1936 metais 
Vytauto Didžiojo Univer
siteto medicinos skyrių. 
Būdamas studentu pri
klausė Fraternitas Li- 
tuanica medikų korpora
cijai. Buvo Medicinos fa
kulteto anatomijos kated
ros asistentu ir Raudo
nojo Kryžiaus Chirurgi
nių klinikų asistentu pas 
prof. J. Kanauką.

Gyvendamas Vokieti
joje kaip gydytojas-chi- 
rurgas dirbo Augsbur
go tremtinių ligoninėje. 
Į JAV-bes atvyko 1949 
m. Čia reikalingą prak
tiką atlikęs ir išlaikęs 
reikalingus egzaminus 
nuo 1956 m. gyvena prie 
Clevelando ir verčiasi 
medicinos praktika. Dve
jus metus yra buvęs Lie
tuvių gydytojų draugijos 
vicepirmininku.

Dr. Henriko ir Tama
ros šeimoje auga dvi 
dukterys Gražina ir Kris
tina, kurios lanko litua
nistinę mokyklą, dažnai 
parengimuose dekla
muoja, šoka ir vaidina, 
taip pat įsijungdamos į 
lietuvių jaunųjų veiklą, 
b.g.)”

Džiugu pastebėti, kad 
ir šiame savo gyvenimo 
dešimtmetyje dr. H. Bra
zaitis išliko aktyvus vi
suomenininkas. Jis vėl 
buvo išrinktas JAV ir Pa 
šaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos pirmininku. 
Šiuo metu yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas visuo- 
meniniems reikalams.

Dar maloniau pabrėž
ti, kad tą pačią dieną 31 
metų vedybinio gyve
nimo sukaktį švęsdami 
Tamara ir Henrikas 
Brazaičiai iš tiesų gali 
džiaugtis savo šeimos 
artumu. Pasirodo, kad 
galima būti ir geru pro
fesionalu - specialistu 
ir aktyviai reikštis lie
tuviškoje veikloje, ir 
rasti laiko savo šeimai.

Švelnios aiSvydo NEBIJOKIME
PRABILTI

PASAKOS JURGIS GLIAUDĄ

Antanas Giedrius - 
Giedraitis lietuvių vai
kų literatūros kūrėjas 
veteranas. Laisvoje Lie
tuvoje jis redagavo popu- 
liariausį vaikų laikraštį 
"Saulutę". Jis parašė 
apie dvidešimtį knygų 
vaikams. Jo kūrybos ap
imtyje sutelpa įvairūs 
žanrai: pasaka, didakti
niai apsakymai, scenos 
kūrinėliai, suasmeninti 
prietykiai, vaikiškų isto 
rijų prisiminimai... 
Giedrius mėgsta gamtą. 
Jis įsigyvena gamtoje, ir 
su švelniu humoru, su 
nuostabiu pastabumu, at
skleidžia savo skaity
tojui medžių, vabalų, gy 
vulėlių, naminių ir lauki
nių paukščių gyvenimą. 
Savo personažus auto
rius pristato labai hu
maniškus, santūrius, 
dažnai net kilnių ir švie
sių "pasaulėžiūrų". Gied
riaus knygos sutelkia sa 
vyje visas tas šviesias 
savybes, kurias vaikams 
labai pravartu pažinti ir 
įsisavinti. Ta prasme 
Giedriaus knygos yra di
daktiškos.

Bet didaktika lieka ne
pagaunama, neapčiuopia
ma, kada autorius patrau 
kia skaitytojo dėmesį 
savo personažų nuoty
kiais ir jų išgyvenamo
mis istorijomis. Dėsty
mas liejasi dailia,pasa
kojimo meno prisotinta 
srove. Personažų intere
sai ir temperamentai iš 
karto pagauna vaiko dė
mesį ir, nelyginant ge
riausiųjų vaikų pasakoto
jų keliais, įveda skaityto
ją į nuostabų savo hero
jaus pasaulį. Autorius 
neieško įmantrių pasau
lių, nei jis domisi praš
matniais nuotykiais. 
Anaip tol, jo scena, kur 
išsidėsto knygos intriga, 
yra lietuviškas kaimas, 
žalios pievos, kuklios 
bakūžės, tvenkiniai ir 
nuostabūs takeliai, ve
dantieji už trobelių kie
mų. Ten jau atsisklei
džia nuostabiausių avan
tiūrų kraštai. Tik drą
sieji drįsta ten nukeliau
ti, Šiaip gi knygos hero-

Pasigėrėjimas ir pagar 
ba pirmiausiai priklau
so poniai Tamarai, tad 
sveikinam ir Ją bei Jos 
šeimą šios vedybinės su 
kakties proga!

Mielam Henrikui dar
bų lietuvių visuomeninė
je dar daug nusimato, 
nes, deja, apie ką Dirva 
rašė prieš 10 metų, te
bėra ir dabar aktualu. 
Šiandien jau ir pats žo
dis "valstybininkas", ku
riuo clevelandiečiai lie
tuviai gydytojai charak
terizavo savo kolegos vi
suomeninę veiklą, jaune 
beatatinka anuometinę 
prasmę. "Valstybinin
ko" sąvoka suskilo į du 
kraštutinumus — "už tau 
tą" ir "už valstybę".

Tad ir linkime gar
bingos 60 metų sukak
ties proga Solenizantui 
konkrečioje veikloje 
siekti, kad išsiskyrusių 
pažiūrų kraštutinumų ša
lininkai surastų bendrą 
kalbą siekdami savų ide ■ 
alų ir darbą dirbtų jei 
ne kartu, tai bent vieni 
kitiems netrukdydami.

(a.b.) 

jai tik pasikalba apie 
nuostabius kraštus,esan
čius už triobelių kiemų, 
tik su šiurpuliu pasiklau
so keliauninkų, sugrįžu
sių iš taip tolimų šalių.

Pristatomoje knygoje 
telpa dvidešimt pasakų, 
sujungtų įdomaus Aiš- 
vydo, pasakų sekėjo. Aiš 
vydo pasakos menas nuo
stabus. Vienur jis atpa
sakoja obels ir ąžuolo 
istoriją, kitur jau bitės 
ir musės konfliktą, tre
čiur prasiveržia pely
čių, kačiukų, gaidžių, vo 
veraičių, žvirblių, įdo
miausios, dažnai net 
"šiurpulingos" istori
jos. Pasakojimas eina 
švelnia, bet dinamiška 
linija. Sakiniai rel
jefingi ir dailūs. Dialo
gai įdomūs ir gyvi. Au
torius dažnai, pažinti
niai, įveda retesnių, vai
kų apyvartai nekasdie
niškų žodžių ir įgudu
siai įpratina skaitytoją 
pažinti tuos žodžius.

Personažai gerai įsi 
mena, nes tipiški ir indi 
vidualūs. Vienas yra peš 
tukas, kitas taikingas ir 
ramus. Vienas nenuosė- 
da, kitas iškilmingai sės
lus. Vienas rėksnys, ki-

PAGARBA
Nors lietuvių niekas 

negalėtų pakaltinti mo
terų negerbimu, tačiau 
visuomeniniame lietuvių 
gyvenime matyti, kad vy
rai vis dar nesiskaito 
su šių dienų laiko dvasia.

Lietuvių išeivija gali 
didžiuotis daugybe mo
terų visuomenininkių, ku
rios gabiai, paveikiai ir 
atsidavusiai, beveik vi
sur, veža visuomeniškos 
veiklos vežimą. Tačiau, 
kaž kaip nuolankiai, lyg 
tradicija, visuomenė no
rėtų matyti visuomeniš
kai nusiteikusią moterį 
prie parodų aiškinamojo 
stando, prie užkandžiais 
apkrauto skobnio, ar vir
tuvės tvaike...

Atrodo, ten moteris 
visuomenininke gali de
monstruoti savo talen
tus! Gi moteris sambū
rio centre jau kitas rei
kalas. Čia gerbiama tik
tai scena, kur dainos, ar 
šokio, ar vaidybos me
nas talkina atlikėjai vai
dybos metu trumpam pa
traukti auditorijos dėme
sį.

Išeivija turi žymesnių 
moterų ne tik meninės 
interpretacijos scenai. 
Yra paskaitininkių, publi
cisčių, rašytojų, moksli
ninkių. Tačiau intelektu
alinių studijų stovyklų 
metu matyti tiktai besi
reiškiančius vyrus. Sim
poziumuose tik vyrų vei
dai, Politiniuose jungi- 

tas saikingas mąstyto
jas. Tačiau jų tarpe nė
ra nepataisomai blogų. 
Kur autorius sutinka blo
gį, tas blogis tėra klai
da.

Ilgesnėje pasakoje, 
tarp kitų, pasakojama 
apie antelių kelionę upe
liuku, už gimtojo kiemo 
ribų. Keliautojos ante
lės sutinka aibes naujo
vių, išgyvena tuzinus dra
mų, o p ar grįžusios savo 
kieman net kelias dienas 
atpasakoja neužmiršta
mus kelionės įspū
džius...

Kiekviena pasaka atsi
skleidžia lyriniame lie
tuviškame gamtovaizdy
je. Mieste išaugę lietu
viukai atras čia nuosta
bų, nežinomą ir be galo 
švelnų lietuvišką kaimą. 
Kaimas atkurtas toks rel
jefiškas, detalizuotas ir 
kartu meniškai susinte
tintas, kad jis vienas, 
kaip visos šios knygos 
nuotykių fonas, sudaro 
visos knygos užburtą ka
ralystę.

Prie vis dar gana ne
gausios vaikų literatū
ros ši Antano Giedriaus 
knyga, "Aišvydo pasa
kos", prisijungia kaip 
puikus knygų lentynos 
praturtinimas. Viršelį 
nupiešė ir pasakas nuo
taikingai iliustravo Ona 
Baužienė. Margiems šių 
pasakų dalyviams daili
ninkė suteikė individua- 
lis bruožus. Kiškelis, 
šuniukas, gandras, ave
lė ar gaidys, kiekvienas 
turi savo specifišką ir 
vaikui suprantamą nuo
taiką. Knygą išleido Lie
tuviškos knygos klubas. 
Kaina 3 dol. Ypatingai re
komenduojama knyga vai
kams.

MOTERIMS
niuose vadovybę pasigro 
bę vyrai.

Argi tik madų parodo
se tėra sritis moterims 
rodyti savo talentus? 
Kas galės suskaičiuoti 
Vasario šešioliktosios 
minėjimus, kur pagrin
dine kalbėtoja būtų pa
kviesta moteris? Visų 
stambiųjų minėjimų cent
riniu kalbėtoju visad yra 
vyras. Kaip tradicija,nė 
galvon neateina, pakvies
ti ten moterį. O gal būt, 
kaip tik moteris jautriau 
pristatytų tos dienos te
mą ir aukos,-dėl to, bū
tų gausesnės.

Garsienė, Čekienė, Rū 
kienė, AugustinaviČienė 
ir daugelis kitų moterų, 
pro nepalankias mote
rims sąlygas, prasiver
žė į neabejotiną visuome
ninį pripažinimą.

Moterims pagarba, no
ras ieškoti jų organiza
cinių talentų talkos ir jų 
intelektualinės pagelbos 
prakalbose, atneš didžiu
lę naudą kultūrinėms ir 
patriotinėms išeivijos 
gyvenimo apraiškoms.

(la)

• Pranas Gvildys paskir
tas naujuoju rytų sporto 
apygardos vadovu, vietoj 
pasitraukusio iš pareigų A. 
Vakselio. Naujojo vadovo 
adresas: 93 Wheeling Avė., 
Staten Island, N. Y. 10309. 
Tel. (212) 356-7871.

Rytų apygardos komite-

Š.m. rugsėjo mėn. 14 
dienos vakare per galin 
giausios Clevelando ra 
dijo stoties WERE po
puliarią ir gana kontra- 
veršinę Steve Clark pro 
gramą buvo gauta proga 
ir lietuvių balsui būti iš 
girstam. Diskusinis pro
gramos pobūdis su gali
mybe eiliniam klausyto 
jui paskambinti į radi
jo stotį ir patiekti klau
simą programoje daly
vaujančiam asmeniui, ją 
dar gerokai pagyvina.

Skubiai Jaunimo Žy
gio Komiteto įgaliota, be 
pasiruošimo bei galimy
bės susipažinti arčiau 
su pagrindiniu progra
mos svečiu Londono uni
versiteto profesoriumi 
Michael Bordeaux, ketu
rių knygų autoriumi, ra
šytoja Aurelija Balašai
tienė turėjo progos at
stovauti "tuos, kurie ne
gali patys už save kal
bėti".

Pagrindinė progra
mos tema buvo: "etni
nių ir religinių mažu
mų padėtis už geleži
nės uždangos".

Klausimų ir atsaky
mų metodu, prof. Bor- 
deaux trumpai, bet la
bai kondensuotai nušvie
tė Sovietų Sąjungoje gy
venančių religinių mažu
mų egzistencijos trage
diją, ypatingai paliesda 
mas baptistų ir musul
monų klausimą.

A. Balašaitienė, gy
vai iškėlusi Lietuvos ka 
talikų beveik beviltišką 
padėtį, taip pat rado pro
gos kalbėti apie Pabalti- 
jo tautų likimo klausimą 
iš esmės, nevengdama 
mesti pagristus kaltini
mus tiek vietinei, tiek 
didžiajai JAV spaudai, 
kuri sąmoningi ven
gianti gvildenti Pabalti
jo klausimą. Paklausta, 
ar galėtų duoti tam rim
tų argumentų, p. Bala
šaitienė pabrėžė,kad,ne 
nagrinėjant politinių 
tendencijų, išvada belie- 
kanti viena: Pabaltijo 
klausimas yra politiniai 
šiuo metu nepatogus, o 
Lietuvos katalikais ir 
pats popiežius nenorįs 
rūpintis galimai dėl ban
dymų pagerinti Vatika
no santykius su Sovietų 
Sąjunga.

Užklausta klausytojo, 
kodėl Letuvos katalikai 
nekelia triukšmo, kaip 
Rusijos žydai, kalbėtoja 
atsakė, kad žydų balsas 
todėl toks stiprus, kad 
jie turi ir savo "paža
dėtąją žemę" ir nepap
rastai stiprų užnugarįuž 
SSSR ribų. Pabrėždama, 
kad emigracijos tradici
jos dar mūsų etninėje 
mažumoje nėra stiprios, 
kad mūsų balsas beldžia
si į uždarytas duris, A. 
Balašaitienė pareiškė 
stiprų norą kalbėti į pa
saulio sąžinę ir prakirs
ti nematomą tylos uždan 
gą tarp mūsų problemų 
ir spaudos. (r)

tą sudaro: P. Gvildys, V. 
Steponis, A. Cenfeldas, E. 
Austras, A. Krušinskas, S. 
Zabulis, K. Budreckas.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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guma išsiskirstė į na
mus.Lietuvių 

Bendruomenės
(Atkelta iš 3 psl.) 

jei jų čia nėra ar trūks
ta, reiktų įsivežti. Mūsų 
veiksniai turėtų tuo klau
simu aiškiau pasisakyti. 

GUDELIS — Vienas iš 
pačių svarbiausių klausi
mų šioje konferencijoje 
yra ALTos ir JAV LB 
C V santykiai ir veiklos 
plotai. Mes Čia tuo klau
simu gerokai pasišnekė
jom, bet mūsų kalbų ne
girdėjo Volertas, nes ne
malonėjo nei pats atva
žiuoti, nei savo atstovų 
atsiųsti. Kodėl Kanados 
LB-nės atvyko pats pir
mininkas su gausia dele
gacija, o JAV LB šią 
konferenciją boikotuo
ja? Tokie pasikalbėji
mai svarbūs visiems, tik 
ne LB C valdybai. Kal
bame apie politiką, o 
JAV LB CV-ba sako ne 
politikuoja, bet jų neda
lyvavimas — yra politi
ka.

Reikia JAV LB CV 
keisti vartojamus meto
dus ir grįžti prie anks
tyvesnių susitarimų, o 
ne sauvališkai veržtis į 
kitų dirbamas sritis. Rei
kia daugiau nuoširdumo 
ir didesnio susiklausy
mo.

KUN. GAIDA — Jei to
kios spaudos ir radijo 
dienos yra ruošiamos, 
reikia ir kitokio turinio 
ir konkretesnės progra
mos. Šioje konferencijo
je nematyti vienų iš įta
kingiausių laikraščių bei 
žurnalų redaktorių ar jų 
atstovų: Draugo, Darbi
ninko, Aidų, Keleivio, 
Nepriklausomos Lietu
vos ir kt. Nėra veiksnių 
kurie būtų painformavę 
spaudos ir radijo dar
buotojus apie jų veiklą. 
Klausia: dr. S. Bačkį — 
Kokia ištikrųjų yra ju
ridinė ir finansinė mū
sų diplomatų padėtis ir 
St. B ar z dūką — Kaip 
yra su II-jo Pasaulio 
jaunimo kongreso ren
gimu. Kongresas yra čia 
pat, o apie jį permažai 
girdime ir žinome.

ŠIMKUS — turėjau du 
klausimus: ko JAV LB 
C V pa’geidauja iš spau
dos darbuotojų ir ko 
spauda nori iš LB-nės 
veikėjų. Nori, kad LB 
veikėjai lygiai traktuo
tų visą lietuvišką pat
riotinę spaudą,betne vie
ną kurią dalį. Kadangi 
nėra JAV LB CV darbuo
tojų, tai nėra reikalo 
apie tai ir kalbėti.

SIMANAVIČIUS — Ap
gailestavo, kad perma
žai atvyko radijo valan
dėlių darbuotojų. Net nu
matytas pranešėjas ir 
tas nepasirodė. Pagei
davo centro, kur būtų ga 
Įima apsikeisti progra
momis.

GARLAUSKAS — Pasi
gedo Il-ro Pasaulinio 
jaunimo kongreso rengi
mo komiteto atstovų. Pa
laikė Simanavičiaus pa
reiškimą.

Dr. S.BACKIS pareiš
kė, kad daugelis vakarų 
valstybių mūsų diploma
tinius atstovus pripažįs
ta ir juos traktuoja, kaip 
Lietuvos reprezentan
tus. Finansinė padėtis 
yra pakenčiama ir dip
lomatams fondų užten
ka.

Laikui pasibaigus, po
sėdis buvo pertrauktas 
su viltimi tęsti po pietų. 
Deja, į popietinį posėdį 
susirinko tik dalis kon
ferencijos dalyvių. Dau-

PASTABOS

Laiks nuo laiko tokios 
konferencijos reikalin
gos ir naudingos. Jose 
sueina įvairių pažiūrų 
ir nusiteikimų žmonės. 
Gyvu žodžiu pasidalina 
mintimis, pasiaiškina už
davinius, lengviau išlygi
na įvairius kampuotu
mus bei nelygumus. To
kių nelygumų JAV lietu
vių veikloje pastaruoju 
metu pasitaiko gana 
d'aug. Deja, kai kurie 
veiksniai (VLIKas ir 
JAV LB CV) nemalonėjo 
dayvauti šioje konfe
rencijoje. VLIKo atstovo 
mažiau pasigęsta, nes 
daugiausia buvo keliami 
JAV lietuvių kultūriniai 
švietimo ir politikos rei
kalai, bet LB C V-bos 
šios konferencijos igno
ravimas nepateisina
mas. L.B-nė skelbia to
leranciją, nuoširdumą ir 
pakantą lietuviškiems 
veikėjams, bet jų vado
vai to neparodė,o pasi
elgė visai priešingai.

PLB pirmininko S. 
Barzduko skelbiami pa
kantos ir nuoširdumo šū
kiai pačių JAV LB-nės 
vadų tarpe neranda rei
kiamo atgarsio. Šis JAV 
LB CV elgesys parodė, 
kad jiems visiškai ne
svarbu, ką kiti veiksniai, 
spaudos ir radijo darbuo
tojai daro ir galvoja. At
rodo, jie yra pasiryžę 
su niekuo nesiskaityti ir 
eiti savo užsimotu keliu. 
Gal ir teisingai, kai ku
rie šios konferencijos da
lyviai pastebėjo, kad 
frontininkų kontroliuoja
ma JAV LB Centro val
dyba, tarybos prezidiu
mas ir spauda šį sulėki- 
mą sąmoningai boikota
vo, nes nenorėjo išgirs
ti jiems nemalonių pa
reiškimų. Jeigu būtų dir
bama nuoširdžiai, tai ne 
reikėtų bijoti kitų nuomo 
nės, nes jų darbai duotų 
tinkamą atsaką. Ar tokie 
veiksmai ir elgesys dau

/

KAUNAS RUOŠIA MILICININKUS MASKVAI
Rugpiūčio pabaigoje 

• Kauno specialioji vidu
rinė milicijos mokykla 
išleido dvidešimt septin
tąją savo auklėtinių lai
dą. Beveik pora šimtų 
kursantų gavo milicijos 
leitenantų laipsnį. Nau
jos uniformos sublizgan
čiais antpečiais sudarė 
įspūdingą rikiuotę prie 
plevėsuojančios raudo
nosios vėliavos.

Mokyklos viršininko 
pavaduotojas papulkinim 
kis J. Trimakas per
skaitė vidaus reikalų mi
nistro įsakymą. Kai ku
rie kursantai baigė mo
kyklą gaudami Komjau
nimo miesto komiteto 
garbės raštus. Mokyklos 
viršininkas G. Šatkaus
kas įteikė diplomus.

Tarybinė spauda lie
tuvių kalba entuziastin
gai aprašė šį įvykį. Šia 
proga mokykla gavo svei
kinimo telegramas iš Al 
ma Atos, Kišenevo, Sa-

giau atneša naudos lietu
vybės išlaikymo ir Lietu 
vos laisvinimo pastan
gose? Reikia turėti 
prieš akis didžiuosius 
tikslus, o jiems atsiekti 
naudoti ir tinkamas prie
mones, bet nebeatodairi 
nį veržimąsi įkitų darbo 
lauką.

Toks JAV LB vadų 
beatodairiškumas nesi
derina su LB-nės prin
cipais, nes ne jungia, bet 
skaldo lietuvius. Buvo 
laikai, kai LB vadai skel
bė ne tik pakantą, bet 
kvietė organizacijas įsi
jungti į LB-nę, sudarant 
apylinkės vienetą, tuo 
prisidedant prie lietuvy
bės išlaikymo. Šiandien 
yra kitaip. Jau dirban
čias organizacijas nori
ma nustumti ir jų vietą 
užimti. Bendruomenės 
vadai eidami tokiu ke
liu, iš visuotinos įrikiuo 
ja LB-nę į eilinę organi
zaciją.

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).

3% jardo puikios vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui me
džiagos, 114 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.

ratovo ir Maskvos. Ir 
nenuostabu. Kauno mili
cijos mokykla pagarsėjo 
Sovietų Sąjungoje savo 
dėstymo gerumu ir sa
vo abiturientų pareigin
gumu. Pasirodo, kur
santai gauna komandiruo
tes Maskvon, susipažin
ti su didmiesčio krimina- 
lizmo problemomis, ir 
daugelis Kauno mokyk
los abiturientų skiriami 
pareigoms Maskvon. 
Apie tai kalba spauda 
(Komjaunimo Tiesa, 
rūgs. 1 d.): "Jaunieji mi
licijos karininkai išsi
skirsto į savo darbovie
tes mūsų respublikoje ir 
Maskvos srityje".

Kauno milicijos mo
kyklą baigęs tvarkos pa 
reigūnas laikomas vienu 
iš geriausiųjų. Matyti, 
įgimtas lietuviui parei 
gingumas labai skiriasi 
nuo rusiškojo apsileidi
mo. Rusų rašytojas L. 
Šlovinąs savo veikalui 
"Toks darbas" herojumi 
paėmė itin pareigingą 
milicijos leitenantą Algį 
Tamulį, Kauno milicijos 
mokyklos auklėtinį. Ne
seniai šis veikalas, se
rijoje kitų knygų,bendro 
vardo "Drąsiųjų keliai", 
pasirodė ir lietuvių kal
ba.

Mokyklos personalo 
tarpe matyti kriminalis
tikos dėstytoją majorą
M. Macežinskį. Sunku su
sekti, koks tautybės po
žiūriu dėstytojų sąstatas 
ir kuria kalba dėstoma. 
Sprendžiant iš kursantų 
skyrimo praktikai Mask
vos srityje, tenka ma
nyti, kad rusų kalba itin 
sustiprinta 
programoje, 
kos pavardės atranda
mos sveikintojų tarpe: vi
daus reikalų ministro pa
vaduotojas milicijos tre
čiojo rango komisaras 
A. Liustikas ir Kauno vi 
daus reikalų valdybos 
viršininkas pulkininkas 
V. Petrauskas. (Kaipma 
tyti, greta ministro ne
dingo dar komisaro titu
las). Kursantų tarpe ne 
mažai ir moterų. Tarp jų 
Klaipėdos milicijos vai

mokykos 
Lietuviš-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

kų inspektorė Nijolė Riš
kienė.

Dalis kursantų baigė 
su pagyrimu. Už ką tie 
pagyrimai? Už aktyvu
mą esant dar mokyklo
je, kada dar neskirtas 
pareigoms. Laikraštis 
atpasakoja tokį įvykį:

"Vėlai vakare kur
santas Aleksas Danilo- 
vas su drauge sėdėjo ant 
suoliuko Laisvės alėjo
je. Prie svetainės pasi
girdo triukšmas: chulig- 
ganas smogė praeiviuio 
Komjaunuolis Aleksas 
bematant atsidūrė ten. 
Chuliganas smogė be pa
sigailėjimo. Nukentėjęs 
per langą įvirto svetai
nės vidun. Didžiulis lan
go stiklas sudužo. A. Da 
nilovas, be penkių minu
čių leitenantas, gelbė
damas žmogų, susižei
dė rankas, koją. Mušei
ka šoko į tamsų kiemą, 
bet Aleksas pavijo jį ir 
sučiupo."

Laikraštis taip pat 
atpasakoja, kaip kursan
tas V. iMigdalovas, at
likdamas praktiką Mask
voje, sulaikė ginkluotą 
nusikaltėlį, seniai mili
cijos ieškomą.

Galimas dalykas, kad 
į pavyzdingai vedamą 
Kauno milicijos mokyk
lą rusai siunčia savo Da 
nilovus ir Migdalovus, 
gerai juos paruošti tvar
kos vykdymo darbui. Vė
liau tuos kursantus ski
ria darbui raudonoje sos
tinėje.

Kaina 3 doleriai

Tegyvuoja 

P.L. Gydytojų 

Sąjungai
Dr. Domas Jasaitis, 

kalbėdamas Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavime Nevv 
Yorke, pasidžiaugė na
rių gausumu, kurių iš
mokslinimas vertas 50 
milijonų dolerių.

"Šitas suvažiavimas sa
kė dr. D. Jasaitis,paža
dina many prisiminimus 
apie Lietuvos Gydytojų 
Sąjungos ir draugijų veik
lą, kurioje ir man teko il
gus metus aktingai daly
vauti — 15 metų buvau 
Šiaulių miesto gydytojų 
dr-jos pirmininkas ir 7 
metus Lietuvos Gyd. Są
jungos vicepirmininkas. 
Ir ne vieną kartą teko bū 
ti kongreso ar suvažiavi
mo prezidiume.

Šakniniai pradai vai
ravę lietuvius gydytojus 
viešame ir visuomeni
niame gyvenime buvo 
mistinė ištikimybė tau
tai ir pagarba žmogui. 
Juose viešpatavo lietu
viška siela ir jos gimdy
tos tautinės aistros ir 
vizijos.

Nėra laiko tą teigimą 
išvystyti, bet noriu pri
minti didžiadvasį varpi
ninką dr. Vincą Kudirką, 
dr. Vincą Pietarį, dr. 
Joną Basanavičių, dr. 
Joną Šliupą, kurie yra 
palikę mums neužgęstan . 
čiais žiburiais — tautos 
atgimimo šaukliais.

Savo tarpe turime dr. 
B-Matulionį, kuris Na
cių okup. laiku buvo Svei
katos Valdybos direkto
rius. Jis kukliai, bet to
bulai, dažnai su pavo
jumi gyvybei, padarė 
daug gero lietuviams ir 
šalies sveikatingumui. 
Jis iškovojo, kad Lietu
vos psichiniai ligonys 
nebūtų nunuodyti dujo
mis, o vėliau sudeginti. 
Tai apie dr. B. Matulio
nį rašė Hintze, SS Bri- 
gadenfuerer ir General 
Major der Polizei: "Prie 
to. (lietuvių mobilizaci
jos 1944 m. nepasiseki
mo, D.J.) prisidėjo, kad 
gydytojai kurie atvyks
tančius kareivius būtų p a_ 
tikrinę arba nebuvo pa
skirti, arba neatvyko ar
ba atskirais atvejais pa 
bėgo". Nesileisiu į gin
čus. Tik pareiškiu, kad 
pasipriešinimas tiro
nams yra ne pabėgimas, 
bet rezistencija ir sabo
tažas.

Dr. Rimgaudas Nemic- 
kas kalbės mums apie 
myokardo revaskuleri- 
zaciją. Tai labai gerai. 
Bet dygiai svarbu yra, 
kad mūsų pasąmonė ir 
sąmonė degtų ir maitin
tųsi tautinėmis žarijo
mis. Didžiausia širdies 
yda yra, jei joje nėra 
meilės lietuviui ir Lie
tuvai.

Mes lietuviai gydyto
jai gerai suprantame 
Bražinskų, Simokaičių 
ir Kudirkos žygius, ku
riuos lėmė tautos lais
vės troškulys, kuriuos 
įvykdė juose atgimusi se
nųjų lietuvių drąsa ir su 
sikaupusi neribota neapy 
kanta pavergėjui.

Lietuvis 
pasakyti — 
žinau kada 
laisva, bet 
ciniai įsipareigojęs dirb
ti ir kovoti už Jos išlais
vinimą.

Veiksmas plienina va
lią ir įdaiktina viltis. Te' 
gyvuoja P.L. Gydyto jų Są
junga!"

gali kartais 
aš tikrai ne- 
Lietuva bus 
jis egzisten-
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VAKARAS ŠIMTMEČIUI
Poetas Henrikas Nagys 

iš Montrealio atvyksta į 
Clevelandą skaityti savo 
kūrybos posmus dainos ir 
grožinės literatūros vakare, 
kurį rengia Tėvynės Garsų 
radijas. Dramaturgas Kos
tas Ostrauskas ir poetas Ri
mas Vėžys pasirodys šiame 
vakare su savo kūrybos 
pluoštais, o solistė Aldona 
Stempužienė atliks lietuvių 
kompozitorių naujas sukur
tas dainas.

Vakaras įvyks sekmadie
nį, lapkričio 14, Clevelando 
Muzikos Instituto kameri
nės muzikos salėje Le Pa- 
villon. Jis dedikuojamas 
Clevelando lietuvių šimtme
čiui. Muzikos ir grožinės li
teratūros mylėtojų tarpe 
vakaras kelia didelio susi
domėjimo.

• LB Clevelando I-os Apy
linkės metinis susirinkimas 
įvyks spalio 10 d., 12 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

Darbotvarkėje: Valdybos 
ir Kontrolės Komisijos pra
nešimai, Valdybos ir Kont
rolės Komisijos rinkimai ir 
einamieji reikalai. Valdyba 
prašo tautiečius gausiai da
lyvauti.

• Lorin Maazel paskirtas 
Clevelando orkestro diri
gentu, vietoj pernai miru
sio George Szell. Clevelando 
orkestras, kuriam yra 54 
metai, yra vienas iš penkių 
žymiausių orkestru. Nauja
sis dirigentas 41 m. amž. 
yra dirigavęs virš 3000 kon
certų ir paskutiniu laiku 
buvo dirigentu New Phil- 
harmonia of London.

• Tyrolerfest! Tokiu pa
vadinimu S. Hurok duos šį 
penktadienį, spalio 8 d., 
8:30 v. v. Music Hali, Cleve
lande, tyroliečių spalvingą 
dainų ir šokių spektaklį, ku-

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

PRADEDAMAS VAJUS PERKO 
IŠRINKIMUI BURMISTRU 

Lietuvių Piliečių Klubas pradeda 

vajų spaliolO d.

Ralph Perk - respublikonų kandidatas į burmistrus

Plačiai lietuviams ir 
kitų tautų clevelandie- 
Čiams žinomas buvęs 
miesto valdybos narys 
eilę metų, dabar apskri
ties kontrolierius, tauty 
bių sąjūdžio pirmininkas 
Ralph J. Perk, nominuo
tas respublikonų parti
jos kandidatu į Cleve
lando burmistrus. Svar
bu ir ypatinga tas, kad 
Perk yra respublikonas,

rį pirmą kartą Amerikoje 
atlieka Austrijos artistų 
grupė. Bilietai parduodami 
pas Burrows, 419 Euclid 
Avė. Kainos nuo 5 iki 3 dol. 

pasekmingai darbavęsis 
demokratų valdomame 
mieste per virš 30 me
tų — demokratų valdo
mame taip kaip mes ži
nom — ir suprantam, jog 
jau atėjo laikas demokra
tus pakeisti, jeigu nori
me Clevelande gyventi.

Ralph J. Perk yra če
kų kilmės veikėjas, su
sipažinęs ir suprantąs 
ir kitų tautybių reikalus 
didžiajame Clevelande.

Nominacijose, kurio
se dalyvavo du respubli
konai, pralaimėjęs Ge
orge V. Voinovich rems 
Perką.

Demokratų partijoje 
susivaržė už nominaci
jas trys kandidatai, savo 
tarpe sukėlę neapykantą. 
Dėl tos priežasties di
džioji spauda paskelbė, 
kad demokratų varžyti
nės, kuriose dalyvauja 
ir juodieji, pasitarnaus 
Perko laimėjimui rinki
muose lapkričio 2 d.

Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubas, sena or
ganizacija, pradeda Per
ko išrinkimui vajų sek
madienį, spalio 10 dieną, 
Lithuanian Village na
me, 877 East 185th gat
vėje. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Susirinkime kal
bės Kazys Karpius, John
T. DeRighter, slovėnų 
radijo programų direkto-
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PRATIMAI

Clevelando Sauliai dalyvavę Šaudymo pratimuose. Sėdi iš kairės: 
Grincienė, Jokūbąitienė, Kapčienė ir V. Jokūbaitis. Stovi: dr. K. Pau
tienis, Vaiginis, P. Motiejūnas, Smelstorius, Grincius ir Kapčius. 
Trūksta šaudymo dalyvių A. Karsoko, K. Karsoko ir K. Bruožio.

Rugsėjo 26 d. Cleve
lando šauliai ir šaulės 
atliko šaudymo pratimus 
amerikiečių skautų šau
dykloje, Camp Beau- 
mant, netoli Rock Creek. 
Šita šaudykla yra 45 my
lios nuo Clevelando, va
žiuojant 90 keliu.

Kaip spaudoje buvo 
skelbta, šauliai ir šau
lės susirinko Naujos pa
rapijos parkinimo aikš
tėje ir penkiais automo
biliais išvyko į numaty
tus šaudymo pratimus. 
Belaukiant kol visi susi
rinks, susirinkusių nuo
taika ir nusistatymas 
šaudymui buvo didelis, 
nes iš jaunesnių buvo gir
dėti, kad nors ir truputį 
lynojant galima bus at
likti šaudymo pratimus 
ir patenkinti didelį no
rą šaudymui. Ginklus vie 
ni šauliai turėjo nuosa
vus, bet daugumoje gink
lai ir šaudmenys buvo pa
rūpinti vietoje šaulio V. 
Jokūbaičio.

Atvykus į šaudyklą, 
vartus rado uždarytus ir 
buvo baimintasi, kad 
teks grįžti atgal, bet nu
kritusiam ūpui nebuvo 
tragiškų pasekmių, nes 
už trumpo laiko šauliai- 
buvo įleisti pro kitus vai

rius Tony Petkovsek 
ir R. Kudukis. Kandida
tas į burmistrus Ralph 
Perk nori pasidalinti in
formacijomis ir patirti 
kaip sėkmingiau praves
ti rinkiminę kampaniją.

Po susirinkime vi
siems atsilankiusiems 
alutis ir vaišės veltui. 
Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti, nes tai gal 
bus vienintelė proga su
tikti kandidatą į burmist
rus prieš lapkričio 4 rin
kimus .

tus. Amerikiečių stovyk 
la yra puiki su dirbtinu 
ežeru ir užima apie 1700 
akrų žemės. Amerikie
čiams skautams tą žemę 
padovanojo vienas tur
tuolis , o skautai pastatus 
pasistatė patys iš surink
to 2 milijonų fondo.

Šaudymas buvo atlik 
tas iš paprastų ir auto
matinių šautuvų 22 ka
libro. Šaudyme dalyvavo 
2 vyrų grupės ir viena 
moterų grupė. Šaudant 
iš paprastų 22 kalibro 
šautuvų pagal taškų kie
kį rezultatai tokie: P. 
Motiejūnas 170 taškų, 
Smelstoris 167 ir Kap- 
čius 136. Kiti gavo po 
mažiau taškų. Iš moterų 
grupės dalyvavo Jokūbai- 
tienė, Kapčie-
ne ir Grincienė. Jokū
baiti enė surinko daugiau
siai taškų — 95, kitos 
mažiau.

Šaudant iš automatinių 
šautuvų pirmą vietą lai
mėjo K. Bruožis su 181 
tašku, K. Karsokas — 
153 ir A. Karsokas — 
136. Kiekvienam buvo 
leista paleisti 100 šūvių. 
Šaudymo vadovas buvo 
V, Jokūbaitis. Šaudymo 
pratimai labai visiems 
patiko ir buvo klausia
ma, kada vėl bus šaudy
mo pratimai, nes šis 
sportas taip pat duoda 
tam tikrą malonumą iš
trukti keletą valandų iš 
dulkėto ir tvankaus did
miesčio. Šauliai ir šau
lės su pakelta nuotaika 
grįžo iš šaudymo prati
mų su viltimi pakartoti 
šaudymą šioje puikioje 
ir patrauklioje stovyklo
je. Dr. K. Pautienis

Šią metą 
abiturientai

Šie abiturientai bus pri
statomi lietuvių visuomenei 
Trečiajame Rudens baliuje 
spalio 9 d. Clevelande.

CLEVELANDO ŠAULIU ŠAUDYMO

Rita Vyšniauskaitė, Cle
veland Statė Universitete 
stud įjuos humanitarinius 
mokslus.

Alvydas J. Ozinskas, bai
gė St. Ignatius gimnaziją. 
Studijuos pre-medical kur
są John Carroll universite
te.

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

• Kanklių muzikos studi
ja pradeda mokslą nuo š, 
m. spalio 15 d. Norintieji 
mokintis kankliuoti, kreip
kitės į O. Mikulskienę tel.: 
268-1825.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.Taip atrodys būsimieji Clevelando Lietuvių Namai kurią statybos vajus šiuo metu clevelandiečių tarpe 

intensyviai vykdomas ir jau surinkta virš 50,000 dolerių.

Onilė Vaitkutė, Case
Western Reserve, biologiją.

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

Audronė Banionytė, Cle
veland Statė Universitete 
žurnalistiką.
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• A. S. Trečiokas, ALT 
S-gos garbės narys, vienas 
pirmųjų atsiliepdamas į 
Dirvos prašymų paramos, 
atsiuntė 10 dol. aukų, saky
damas, kad šiuo metu ruo
šiasi su žmona Ieva išplauk
ti atostogų „France” laivu 
j šiltus vandenis ir grįš na
mo tik lapkričio mėn. Bet 
bandys kelionėje būti tau
piais ir „likutį” parvežti 
Dirvai, papildant šių aukų.

Už šių ir būsimų aukų p. 
Trečiokams dėkojame.

• Steponas Nasvytis, se
nas tautininkų veikėjas, 
pensininkas, siųsdamas Dir
vai paremti 10 dol. linki ge
riausio pasisekimo.

Ačiū už aukų.

• Vaclovas Noreika, Dir
vos fotografas Chicagoje, 
siųsdamas 12.50 dol. Dirvai 
paremti, rašo: „Gyvuokite 
ir veskite kovų už Lietuvos 
reikalų kaip iki šiol.’’.

Už aukų nuoširdžiai dė
kojame.

• John Kancevičius, se
nas Dirvos skaitytojas ir 
rėmėjas, Lawrence, Mass., 
visad nuoširdžiai remiųs 
lietuviškus reikalus, siųsda
mas Dirvai auka 39 dol. ra
šo: „Naudokitės šiais pini
gais, kaip rasite geriau”.

Ačiū širdingai tfž para
mų.

• Dr. D. Degesys, Dirvoj 
mokslinių-kultūrinių straip
snių autorius, rašo, kad 
remdamas lietuviškų spau
dų ir Dirvai siunčia aukų 20 
dol. Sumanymų perkelti 
Dirvų į saugesnę vietų jis 
jau seniau kėlęs. Tad ge
riau tai vykdyti vėliau, ne
gu niekad.

Už aukų nuoširdžiai dė
kojame.

• Vanda Bieliūnienė, ne
seniai mirusio Venezuelos 
lietuvių visuomenininko a. 
a. J. Bieliūno našlė, užpre
numeravo Dirvų pensinin
kui inž. Kostui Gorodeckui, 
gyv. Venezueloje.

Poniai V. Bieliūnienei dė
kojame ir naujų prenume
ratorių sveikiname.

• Jonas Gužauskas, ALT 
S-gos Baltimorės skyriaus 
narys, užprenumeravo Dir
vų savo senai motinai, kuri 

yra kitataučių senelių na
muose slaugės prižiūrima.

J. Gužauskas šiais metais 
buvo išrinktas siuvyklų 
darbininkų unijos lietuvių 
218 skyriaus pirmininku.

• Simo Kudirkos stovyk
lai pasibaigus, buvusi jos 
vadi j a, jausdama dėkingu
mų už Dirvos puslapiuose 
rędomų palankumų mūsų 
rajoninei skautiškai veik
lai, dalelę stovyklinio liku
čio 15 dol. sumoje skiria 
Dirvos paramai.

Už aukų nuoširdžiai dė
kojame.

• Antanas Smetona, pia
nistas, šį penktadienį, spa
lio 8 d., 8:30 v. v. New Yor
ke Alice Tully Hali duos 
koncertų. Programoje De- 
bussy, Ravel, Haydn, Cho- 
pin ir Schumann kūriniai.

Neseniai Antanas Smeto
na davė piano rečitalį Cle
velande, Willoughby Fine 
Arts School auditorijoje, 
kurį The Plain Dealer kri
tikas Robert Finn rugsėjo 
27 d. laidoje gerai įvertino.

A. Smetona nuo šio ru
dens vadovauja piano klasei 
John Carroll universitete.

• Dail. Vytauto Kasiulio 
darbų paroda Chicagoje ati
daroma lapkričio 13 d. Čiur
lionio galerijoje iki lapkri
čio 21 d. Parodų rengia ir 
visa jos paruoša rūpinasi 
pagalbinis moterų vienetas. 
Parodos atidarymam iš Pa
ryžiaus į Chicagą atskren
da ir pats dailininkas Vy
tautas Kasiulis.

• Evangelikų šeimos 
šventė įvyks šį šeštadienį, 
spalio 9 d., 3 vai. p. p. Tė
viškės parapijos sailėje, 
6641 So. Troy St., Chica
goje. Kun. A. Žilinskas iš 
Toronto kalbės apie lietuvių 
evangelikų šeimų ir bažny
čių dabartyje su žvilgsniu 
ateitin, kuratorius V. Ka
rosas apie šeimų — dvasi
nę tvirtovę. Po to, bus dis
kusijos. Ten pat 7 v. v. va
karas su menine programa.

Sekmadienį, spalio 10 d. 
pamaldos abiejose liet. liut. 
bažnyčiose, o 12:30 jauni
mo išvykų Tėviškės parapi
jos salėje. Vakare 6 vai. 
bendra vakarienė B. Pakšto 
salėje, So. California ir 38 
St. kampas. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Ped. Lituanistikos institutui Chicagoje pradedant naujus mokslo metus, Instituto direktorius D. Velič
ka ir lektorius A. Dundulis įteikia studentui instituto reguliaminą, specialiu leidiniu išleistą. Iškilmes 
stebi laikraštininkė Z. Juškevičienė, LB Chicagos apygardos švietimo reikalo atstovas A. Juškevičius, 
instituto personalas ir studentai, kurių su naujai įstojusiais yra 32. V. Noreikos nuotrauka

BALTIMORĖS LIETUVIŲ VEIKLA
Po vasaros pertrau

kos Baltimorės tautinin
kų susirinkimas įvyko 
rugsėjo 11 d. Pirmiausia 
dalyviai supažindinti su 
Taut. S-gos bendraraš- 
čiais Dirvos ir Naujo
sios Vilties reikalu. Ne
seniai vietos T. S-gos 
skyriun įstojęs J. Gu
žauskas Dirvą užsakė sa
vo motinai, esančiai ki
tataučių Senųjų Name. 
Dar bent du nariai, to 
laikraščio lig šiol ne- 
ėmę, sakėsi pirma pasi
tarsią su namiškiais.

N. Viltį kuopa užsa
kė Baltimorės Lietuvių 
Tautiniam Knygynui ir 
savo pačios archyvui,ku
riame jau yra surinkti 
pastarųjų 25 metų Dir
vos komplektai. N. Vil
tį užsisakė dar keturi 
atskiri nariai.

Dabartinio sk. vice
pirm. adv. V. Laukai
čio 50 metų visuomeni
nės veiklos sukaktuvi
nis paminėjimas turė
jo būti atidėtas, nes po 
sunkios operacijos su
kaktuvininkas dar nėra 
pakankamai sustiprė
jęs.

Pagerbtuvėms iškri
tus, pasiliko tik numaty
ta meninė jų dalis. Spa
lio 16 d. rengiamas pra
moginis vakaras-koncer
tas, kuris bus šio ru
dens pirmutinis Baltimo
rės lietuvių kultūrinis 
pobūvis. Programą at
liks torontiškis daininin
kas Jonas Vaškevičius. 
Publikai bus patiekta nau 
jovė, nes svečias mūsų 
mieste dar nesilankęs; 
taipgi pravertos durys 
jaunam dainininkui pla
čiau pasirodyti, jį pa
drąsinant ir paremiant. 
O jauniesiems jų kartos 
atstovas būtų taip pat ar
timesnis ir patraukles
nis. Šokiams gros Liet. 
Svetainėje dar negirdė
ta kapela.

Sk. parengimų vado
vas M. Karas a sakė 
jau turįs numatęs dai
nininkę — koloratūrinį 

sopraną ir ateinančių me
tų pavasariniam koncer
tui.

Pirm. VI. Bačanskas 
pranešė, kad šį rudenį 
Baltimorės Liet. Sve
tainės bendrovė (Lietu
vių Tautiniam Namui) 
sukanka 50 metų, kai jis 
pastatytas dabartinėje 
vietoje, Hollins ir Par- 
kin gatvių kampe. Sukak
tis būsianti paminėta kar
tu su Vasario 16-tosios 
iškilmėmis.

Visos Taut. S-gos ir 
kartu vietos sk. garbės 
narys N. Rastenis reiškė 
susirūpinimą lietuvybės 
reikalais Baltimorėje. 
Priminė, kad esanti li
kusi tik viena savišalpi
nė Mindaugo - Kęstučio 
D-ja, kuriai gresiapa- 
vojus užsibaigti. Narių 
dar esą 150 su virš, bet 
visi jau pasenę ir nesą iš 
ko išrinkti valdybos. N. 
Rastenis pabrėžė, kad 
pailginant organizacijos 
gyvavimą, palaikoma ir 
pati lietuvybė. Mindau
go - Kęstučio D-ja yra 
pats stambiausias Liet. 
Salės dalininkas (šėri- 
ninkas) ir kreditorius, 
nes Svetainės b-vė jai 
dar skolinga 15.000 dol. 
Kalbėtojas ragino jaunes
niuosius stoti įšiądrau
giją, gelbstint ją nuo su
nykimo. Atsiliepė keli 
balsai, kad mėginusius 
įsirašyti nariais nepri
ėmė. Mat, pageidauja, 
kad kandidatai būtų nese- 
nesni, kai 45 metų. To
kie esą D-jos įstatai, ku
rių senieji nariai nenori 
keisti, girdi, tada būtų 
daug metų D-jai priklau
sančių narių išnaudoji
mas, jei D-ją tektų likvi
duoti ir visi nariai jos 
turtą turėtų pasidalinti 
lygiomis.

Sk. raštininkas prane
šė apie dingusįprieš ke
lis metus narį, liaudies 
poetą, Joną Galinaitį. 
Buvę net pranešta poli
cijai, pasigendamų asme
nų įstaigai (Missing Per 
sons Bureau), bet lig šiol 

vis nesulaukta apie J. Ga- 
linaičio likimą jokio at
sako. Būdamas jau virš 
80 metų, vienišas, pra
dėjo liguistai įtarinėti 
savo tautiečius, vengda
mas žmonių, kažkur 
mieste nuo lietuvių vis 
slapstėsi. Tik rugsėjo 
26 d. per Liet. Radijo 
Valandą vietinės SLA 
kuopos pirm. V. Urbonas 
netikėtai paskelbė J. Ga
linaitį suradęs vienoje 
Baltimorės ligoninėje.

K. Karpiaus redagavi
mo laikmečiu J. Galinai- 
tis Dirvai nusiųsdavo sa
vo kūrinėlių. Pasirašinė- 
davęs Galučiu.

N. Ratenis dar primi 
nė prieš 30 metų čia nu
mirusį kitą literatą, sce
nos veikalų rašytoją, 
taip pat tautinės pakrai
pos veikėją, Vincą Na- 
gurnauską. Jis buvęs ži
nomas visoje Amerikoje 
jo kūriniai anuomet su
vaidinti daugelyje vie
tų. Už nuopelnus lietuvy
bei Neprikl. Lietuvos vy
riausybė jam suteikė Ge
dimino ordeną.

V. Nagurnausko ir jo 
artimiausio bendradar
bio J. Skorkos nuopelnas 
kad, statant dabartinį 
Liet. Namą, buvo įreng
ta erdvi salė su didele, 
patogia scena. Tačiau 
lig šiol V. Nagurnauskui 
Baltimorės liet, visuo
menė nepasirūpino pasta
tydinti bent antkapį.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

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

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

Pagerbdamas V. Na- 
gurnausko atminimą ir 
įtaigodamas jam pamink
lo reikalą, poetas N. Ras
tenis sukūrė eilėraštį, 
kuris buvo susirinku
siems perskaitytas. Ja
me apgailestaujama, kad 
didis žmogus - kūrėjas 
tautiečių užmirštas.

(sm) 
DETROIT

• Saulius Kaunelis, inži
nierius vyr. ltn., ištarnavęs 
apie dvejus metus dėdės 
Šamo kariuomenėje, Vokie
tijoje, pirmadienį, rugsėjo 
20 d. grįžo namo. Saulius 
Kaunelis dirbs Chryslerio 
korporacijoje, Wayne uni
versitete sieks magistro 
laipsnio iš biznio adminis
tracijos ir tuo pačiu bus ka
riuomenės rezerve.

• „Aušros” lituanistinė 
mokykla gavo ir išplatino 
70 „Gelbėkime Bražinskus” 
ženkliukų ir surinko $99.40.

ženkliukus platino: Ed
vardas ir Petras Vasiliaus
kai, Jonas ir Ričardas 
Strakšiai, Giedrė Sirutytė 
ir Juozas Račiukaitis.

• Juozas Tamošiūnas, se
nosios kartos lietuvis, šau
lys, paaukojo: $100.00 Lie
tuvių Rašytojų ruošiamai 
akademijai ir $100.00 Sta
sio Butkaus šaulių kultūros 
sekcijai, kultūriniems rei
kalams.

• Lietuvių Rašytojų pa
gerbimas įvyks Detroite, 
Lietuvių Namuose lapkričio 
7 d. Ruošia Detroito Kultū
ros Klubas.

• Kazys Mišeikis pasista
tydino namus 22322 Maple- 
wood Dr., Southfield, Mich. 
48075 ir persikėlė į juos gy
venti.

• Augustinas Rinkūnas, 
senosios kartos , lietuvis ir 
visuomeninės veikėjas, ser
ga ir guli 12950 West Chi
cago Allan Dee Nursing 
Home, kambarys 116. A. 
Rinkūnas ten yra vienišas 
ir mažai kieno lankomas. 
Įvertinkime A. Rinkūno at
liktus darbus ir aplankyki
me jį.

• Tarptautiniame Insti
tute spalio 7-12 d. įvyks 
tautų mugė ir įvairūs pasi
rodymai. Lietuviai ten tu
rės irgi savo kambarį ir bus 
išstatyti meno ir dailės dir
biniai parodai ir pardavi
mui. šiais metais šio lietu
viško kambario vadovė yra 
poetė Marija Sims.

A. Grinius

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Lietuvos Generaliniam Konsului
A. A.

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI 
mirus, gerbiamų P. J. DAUŽVARDIENĘ, sūnų su 
šeima ir visus artimuosius giliai užjaučia

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga
Chicagoje

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

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

Kainos i e m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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