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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

THIEU PERGALĖ
ĮRODĖ, KAD JIS TURI STIPRIĄ ORGANIZACIJĄ

Pietų Vietnamo pre
zidento rinkimų rezul
tatai skamba baisiu di
sonansu demokratiškų 
kraštų gyventojams. Čia 
paprastai valdžios ir opo 
zicijos jėgos, jei ir nė
ra lygios, tai bent pana
šios. Už tat čia gyve
nant sunku patikėti, kad 
kas nors būtų išrinktas 
prezidentu beveik 95%vi
sų balsavusių, nors ir 
būtų tik vienas kandida
tas.

Bet Pietų Vietnamas 
nėra demokratiškas 
kraštas. Tai yra karo 
nukamuota šalis su la
bai stipriu komunistiniu 
pogrindžiu. Tokiose są
lygose nė vienam kraš
te negali klestėti demo
kratija. Ji turi užleisti 
savo vietą daugiau auto
ritariniam režimui iš 
kairės ar dešinės. Rea
liai galvojant nieko kito 
ir nebuvo galima tikėtis. 
Kaip jau šioje vietoje pa-

KADA JUNGTINES TAUTOS
PASISAKYS PRIEŠ NETEISYBĘ

Lietuvos Diploma
tijos Šefo S. Lozo
raičio raštas Jung
tinių Tautų XXVI- 
sios Generalinės 
Asamblėjos pirmi
ninkui.

Savo įžanginėj kalboj 
Tamsta ryškiai apibūdi
nai Jungtinių Tautų Or
ganizacijos atsakomybę 
ir pareigas, pasakyda
mas: "Mes privalome su
prasti, kad vienu ar kitu 
momentu Organizacija 
yra reikalinga kiekvie
nai tautai, didelei ar ma
žai, galingai ar silpnai”.

Šis pareiškimas mane 
paskatina kreiptis į 
Tamstą ir Generalinę 
Asamblėją mažos, lie
tuvių tautos vardu, nes 
Lietuva nuo pat Jungtinių 
Tautų įsteigimo yra rei
kalinga jų moralinės ir 
politinės paramos apgin 
ti savo teisėms į nepri
klausomybę, kurios yra 
Sovietų Sąjungos sunkiai 
pažeistos.

Kaip žinoma, Lietu
va tebėra okupacijoje, 
kurią Sovietų Sąjunga jai 
primetė jėga, įsiveržda- 
ma į jos teritoriją ir tuo 
įvykdydama Hitlerio ir 
Stalino slaptus susitari
mus iš 1939 m. rugpiūčio 
23 d. ir rugsėjo 28 d. nu
kreiptus prieš Baltijos 
Valstybių suverenumą ir 
nepriklausomybę.

Vadinamoji "Lietuvos 
sovietinė socialistinė 
respublika” tėra fikcija 
Maskvos vyriausybės su 
kurta tikrajai dalykų pa 
dėčiai, t.y., karinei oku 
pači jai užmaskuoti. Ko
munistinė santvarka, pa 
grįsta bet kurios laisvės 
panieka, pagilina lietu
vių tautos priespaudą. 
Tokioje pat padėtyje yra 
kitos dvi Baltijos Vals
tybės — Estija ir Latvi
ja.

Tokiu būdu yra aišku

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

stebėjome, prezidento 
Thieu galimi konkuren
tai buvo ne kokie plačiai 
žinomi politikai ar visuo
menės veikėjai, bet taip 
pat generolai valdžios pa
ragavę po prezidento 
Diemo nuvertimo ir su
šaudymo. Per savo val
dymo laikotarpį jie ne
galėjo sukurti pastoves
nės savo valdžios bazės. 
Juos nukonkuravo ma
žiau brilijantiškas, bet 
daugiau darbštus ir gud
resnis politikas Thieu, 
kuris per savo preziden
tavimo laikotar į sugebė
jo sudaryti savo politinę 
mašiną, kuri kontroliuo
ja ne tik kariuomenę ir 
policiją, bet ir viso kraš
to administraciją iki kai 
mų seniūnų imtinai. Tai 
yra sukūrė tokią organi
zaciją, kurios deja, ne
turėjo prezidentas Diem

kad aukčiau Išdėstyti So
vietų Sąjungos veiksmai 
sudaro pastovų, tiek tarp 
tautinės teisės, tiek Jung
tinių Tautų Statuto ir Vi
suotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos dėsnių 
laužymą.

Šitokiomis aplinkybė - 
mis aš reiškiu viltį ir lin
kėjimą, kad Jungtinės 
Tautos pasiektų tikro 
universalumo, kuris leis
tų joms pasisakyti prieš 
kiekvieną tarptautinę ne 
teisybę, neatsižiūrint 
jos kaltininkų galingu
mo, ir ginti neteisėtu
mo aukas, kad ir kaip 
silpnos jos būtų.

Aš tikiuosi, kad šito
kios raidos, kuri, beje, 
atitinka Statuto dėsnius, 
pasėkoje Lietuva ras 
Jungtinių Tautų Organi
zacijos — tartautinės 
tvarkos aukščiausios 
saugotojos, moralinę bei 
politinę paramą savo 
visada galojančioms tei
sėms į laisvę ir nepri
klausomybę įvykdyti. 

JUNGTINES

TAUTOS

Mao: — Aš noriu visų komisijų raktus!

ir už tat pralaimėjo. Tik 
tokia stipri organizacija 
gali duoti vilties, kad 
kraštas pagaliau galės ir 
savo jėgomis pasiprie
šinti komunistų užma
čiom.

Įdomu, kad panašių iš
vadų priėjo ir akylesni 
liberališki komentato
riai, nors kai kurie jų 
dar tiki ir, atrodo, net 
nori komunistinės per
galės bent tam, kad galė
tų pasakyti: žiūrėkite 
mes buvom teisūs iš pat 
pradžios.

Būdinga, kad Thieupo
litiniai priešai, vadinda
mi rinkimus farsu, patys 
nesugebėjo jokios dides
nės akcijos, išskyrus šio
kias tokiais gatvių riau
šes, kurios rado didesnį 
atgarsį Amerikos laik
raščiuose negu pačiam 
Vietname. Patys būdami 
bejėgiai, jie reikalauja, 
kad JAV pašalintų Thieu 
ko nenori klausyti ir pa
tys liberališkiausi Viet
namo karo šalininkai. 
Juk jei pašalinsi Thieu, 
turėsi praktiškai perim
ti viso krašto administra
ciją, kaip atsitiko po 
Diem nuvertimo.

Žinia, po tokių "rinki' 
mų” prezidentas Nixo- 
nas bus priverstas grei
čiau atitraukti savo ka
riuomenę, kam šiame 
krašte turbūt nebus nė 
mažiausios opozicijos. 
Blogiau, kad bus sunkiau 
per kongresą gauti lė- 
šs, reikalingas Thieu 
režimo pasipriešinimo 
komunistams kovai.

Iš kitos pusės karinę 
pagalbą gauna ir kiti 
diktatūriškai valdomi 
kraštai kaip Graikija ar 
Ispanija. Ne dėl simpati
jos jų režimams, bet dėl 
to, kad to reikalauja gy
vybiniai JAV interesai. 
Todėl reikia tikėtis, kad 
Pietų Vietnamas ir to
liau galės gauti visoke
riopą pagalbą, juo la
biau, kad šiaurinis Viet
namas laiko kelis šim
tus amerikiečių nelais- 
vių.

Didesnę įtaką negu rin 
kimai, į Vietnamo karą 
turės tarptautinė situa
cija. Atrodo, kad Sovie
tuos ‘prezidentas1 Pod-

Dailininko Antano Rakštelės tapybos darbų jubiliejinė paroda atidaroma Chicagoje Čiurlionio galeri
jos. patalpose šį šeštadienį, spalio 16 d., 6 vai. vak. Bus išstatyti 45 kūriniai. Dailininkui A. Rakštelei 
spalio 22 d., sukanka 65 metais amžiaus. Nuotraukoje vienas jo aliejaus darbų "Rūgiapiūtės metas”.

V. Noreikos nuotrauka

POSĖDŽIAVO PLB VALDYBA
PAGRINDINIS DĖMESYS SKIRTAS IAUNIMO KONGRESUI

Vasaros ir atostogų 
metui baigiantis, po il
gėlesnės pertraukos, š. 
m. spalio 2 d. Clevelan
do lietuvių namuose įvy
ko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėš valdybos 

gorny nuskubėjo į Hano
jų paraginti komunistus 
toliau kovoti, pažadėda
mas jiems Sovietijos tal
ką. Vietnamo karas da
bar Maskvai daugiau rei 
kalingas negu anksčiau, 
nes jis labai kliudo ge
resniems Washingtono- 
Pekino santykiams. 
Maskvos propaganda vi 
są laiką šaukia apie šiau
rės Vietnamo "išdavi
mą” iš kiniečių pusės. 
Pekinui tačiau labai nesi
norėtų, kad Hanojaus re
žimas pakliūtų visiškon 
Maskvos įtakon, tuo bū
du užbaigdamas Kinijos 
apsupimą iš Pietų pu
sės.

Tokia situacija duoda 
progos įvairiems politi
niams manevrams, ku
rie gali įgalinti ir Thieu 
režimo ilgesnį išsilai
kymą. Tuo atveju reikė
tų pripažinti, kad Thieu 
pasirodė gudresnis ir už 
savo priešus ir už globė
jus amerikiečius.

Jaunimo darbas ir šir
dis --lietuvių tautos atei
tis. Šiame PLB valdybos 
posėdyje nutarta atei
nančius 1972 metus skelb 
ti Jaunimo Metais. Tuo 
tikslu į lietuviškąją vi
suomenę kreipiamasi at 
skiru atsišaukimu,kuris 
spausdinamas kitoje šio 
laikraščio vietoje.

Kituose svarstymuose 
visuomeninių reikalų vi
cepirm. dr. H. Brazai
čiui pavesta su kitais 
vad. veiksniais išsiaiš
kinti, kiek aktualiu laiko
mas tarpveiksminės pa
tariamosios komisijos 
sudarymas, kurio buvo 
pageidavęs bendruomeni- 
ninku suvažiavimas pra
ėjusį gegužės mėn. Phi
ladelphijoje. Apžvelgu
si kraštų lietuvių bend
ruomenių veiklą, PLB 
konstatavo, kad jose pa
sitaiką kai kurie organi 
zaciniai nesklandumai 
atsiliepia visos Bendruo
menės funkcionavimui, 
todėl prašo savo visuo
meninių reikalų vicepir
mininką domėtis kraštų 
bendruomenių organi
zacine padėtimi, apie ją 
informuoti PLB valdybą 
ir ieškoti būdų darniam 
bendr adar bi avimui.

Pasaulio Lietuvio biu
letenis ateityje bus lei
džiamas periodiškai 
kaip ligi šiolei, ir toliau 
redaguojamas PLB val
dybos pirmininko St. 
Barzduko, kuris sutiko 
šias abejas pareigas vie
name asmenyje suderin
tai tęsti. Jam pareikšta 
valdybos padėka. Praė
jusį pavasarį išleistas 
vienkartinis Bendruome
nės leidinys — tai V. Či- 
žiūno knyga "Šeima tau
tinėje bendruomenėje". 
Posėdyje sutarta imtis 
priemonių, kad ši vi
sais atžvilgiais aktuali 
knyga kaip galint grei
čiau ir plačiau pasklis
tų. Reikalui esant leisti 
naują laidą.

Tolesnėje posėdžio ei
goje susipažinta su pa
skirų valdybos narių pra- 

(Nukelta į 2 psl.)

pilnaties posėdis. Posė
dyje, be vicepirm. dr. 
V. Majausko, kuris šiuo 
metu vieši Europoje, da 
lyvavo visi valdybos na
riai: pirm. St. Barzdu
kas, vykd. vicepirm. dr. 
Ant. Butkus, vicepirm- 
kai dr. H. Brazaitis5 M. 
Lenkauskienė, Al. Lai
kinas, sekr. Ant. Gailiu- 
šis, Kultūros Tarybos 
pirmt dr. Alg. Nasvytis 
ir Švietimo Tarybos 
pirm. Ant. Rinktinas. Po
sėdis užtruko pusaš- 
tuntos valandos pirmąją 
dieną ir pustrečios vai. 
rytojaus dieną. Apsvars
tyta visa eilė principi
nių Bendruomenės klau
simų ir eilinių organiza
cinių formalumų.

Pagrindinis dėmesys 
krypo į pasiruošimą 
Antrajam jaunimo kon
gresui, kuris įvyks atei
nančių metų liepos mėn. 
Čia jaunimo reikalų vi
cepirm. M. Lenkauskie 
nė, vasaros metu kele
tą kartų dalyvavusi Jau
nimo kongreso komiteto 
ir jo prezidiumo pasita
rimuose, pranešė, kas 
Jaunimo kongreso ruo
šoje jau padaryta arba 
artimiausiu metu ruošia
masi atlikti. Posėdyje 
pastebėta, kad iki kon
greso beliko mažiau nei 
metai laiko, tuo tarpu 
plačioji visuomenė labai 
šykščiai apie jį painfor 
muota. Tikimasi, kad ne 
trukus bus priimta ir pa
skelbta galutinė kongre
so programa su numa
tytomis paskaitų bei dis
kusijų temomis ir pas 
kaitininkų bei diskusijų 
vadovių sąrašu, o taip 
pat ir piniginė sąmata, 
kuriai lėšas apsiėmė su
telkti Jaunimo Kongreso 
finansų komisija, tikė
damasi gausios visuo
meninės paramos.

Jau sutarta, kad kon
grese dalyvaus 250 jau
nimo atstovų iš įvairių 
kraštų, kuriuos atrinks 
tų kraštų bendruomenių 
centrinės valdybos pa
gal kongreso komiteto nu
matytą proporciją. Pri
imtas ir kongreso šūkis:
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Viena moteris - 200 vyrų
Atrodo dar taip neseniai buvo tie pokariniai 

metai, kai į Australiją važiavo pirmieji pabaltiečių 
viengungiai, jų tarpe ir didelė dalis lietuvių, gerai 
nežinodami kas jų laukia šiame tolimame ir, taip 
mažai europiečiams pažįstamame krašte. Daugu
mas iš tų pirmųjų viengungių jau yra sukūrę šei
mas ir, išauginę vaikus, gali sau laisviau pagyven
ti nerūpestingo gyvenimo apsuptoje australiškoje 
aplinkumoje. Tačiau nemaža dalis dar ir šiandien 
yra "profesionalų viengungių" gyvenančių savo ap
linkumos gyvenimą, šeimos' jausmo visiškai nepa
žįstant ir, neturint didesnių gyvenimo planų, dienas 
leidžiant beatodairiškame lengvo gyvenimo būvyje.

Tipiško gyvenimo viengungiškoje aplinkumo
je yra ir nemažai lietuvių visoje Australijoje. Kaip 
vieną iš tokių aš paminėsiu Algį Lenčių. Suvalkie
tis, netoli jau 50-ties metų amžiaus,pabaigęs ama
tų mokyklą, buvo šveicuotojas ir, turėdamas "auk
sines rankas" gali daryti bet kurį lengvesnį ar sun
kesnį darbą mechaniniame ar geležies apdirbimo 
darbe. Susipažinau jį Vokietijoje buvusiose kuopo
se, kur jis buvo gabus viskam. Susitikom vėliau 
Australijoje ne vieną kartą įvairiuose miestuose, 
kur aš, dalyvaudavau sporto ar lietuvių dienose. 
Algis, lietuviškame gyvenime beveik niekur nedaly
vavo, išskyrus didžiuosius balius, subuvimus,kur 
jis, sutikęs pažįstamus "lietuviškai"užbaliavuodavo. 
Ne vieną kartą paklausiau ar nemano kurti šeimos? 
Nėra laiko atsakydavo jis. Ir tikrai jam ir daugeliui 
panašių viengungių Australijoje nebuvo ir nėra laiko 
šeimos gyvenimui, jau neskaitant, kad ir moterų čia 
yra mažiau negu vyrų. Jų gyvenimas yra daugumo
je čia vadinamuose "bušuose", tolokai nuo miestų, di
delių projektų vykdomose stovyklose, kaip anksčiau 
buvusiame amerikiečių ir norvegų statomose Kos- 
čiuškos kalnuose vandens užtvankų darbuose, dabar 
vykdomuose Vakarų Australijoje žemės turtų iš
kasimuose ir daug kitų panašių darbų. Algis, turė
damas labai čia vertingąprofesiją, niekad darbo ne
stokoja ir jo uždirbama pinigų suma yra gal dvigu
bai ar trigubai didesnė negu miestuose, tačiaupini- 
gų per daug jam nėra. Ir kur gi jie dingsta. Vien
gungiško gyvenimo raidoje, kur visos gyvenimo silp
nybės taip lengvai žmogui pritampa, pinigas irgi la
bai slidžiai išplaukia, nepagalvojant nei apie rytojų 
nei apie kita.

Prieš kelis mėnesius netikėtai ir vėl Algi suti
kau Sydnėjuje, gražiai apsirengusį, važinėjantį 
puikia mašina ir gyvenantį šiame dideliame mieste. 
Galvojau, jau gal aprimo, nusistovėjo, bet kur tau. 
Mieste, nors ir uždirbdamas po 130 dolerių savai
tei (Australijoje tas yra gana gerai) jis negalėjo 
išgyventi ir, atsisveikinęs, išvažiavo į patį naujau- 
sį dabar- statomą žemės turtų miestą Australijos 
šiaurės dykumose Nhulunbuy (aboridžinų kalboje 
reiškiantį "Sapnų laikas") miestą.

Tai yra pats naujausias tropikinis, moderniš
kiausiomis priemonėmis statomas miestas, esantis 
netoli Darwino miesto, Govepusiasalio įlankoje, kur 
prieš tris metus dar laisvai gyveno vietinė juodųjų 
Yirrkala giminė, besigainiodama laukinius bufalus 
ir begaudydama šiltame Arafuros jūros vandenyje 
didžiules ir labai lengvai pagaunamas žuvis. Šian
dien jau vaizdas yra labai pasikeitęs ir labai grei
tu tempu auga naujas 35 milijonų dolerių miestas 
turėsiantis 1972 metais sutalpinti apie 15-17,000 ar 
dar daugiau dirbančiųjų šiose naujai atrastose aliu- 
minijaus kasyklose, kur raudonas ir labai daug aliu
mini jaus turintis, aliumini jaus boksitas randasi ko
ne žemės pavršiuje ir, pagal apskaičiavimus spe
cialistų yra turintis vertės tūkstančius milijonų. Jei 
gu Vakarų Austrlijoje panašius kasyklų miestus dau 
gumoje turi amerikiečiai, tai šią firmą Šiaurės Aus 
tralijoje turi šveicarai su 30% australų kapitalo.

Šiandien paruošiamieji darbai čia eina pilnu tem 
pu ir dirbantieji gana lengvai uždirba po 300 dole
rių per savaitę, neturint tų pinigų kur išleisti. Šis 
miestas yra tikras vyrų miestas, nes maždaug esan
tiems keliems tūkstančiams dirbančiųjų yra tik ke
letas merginų, dirbančių raštinėse, mokykloje ir 
krautuvėje, kurios, pagal jų džiaugsmingus pareiš
kimus turi "rojų žemėje", nes visi vyrai tiesiog 
jas ant rankų nešioja, nežinodami kaip geriau joms 
įtikti. Gyvenamoms patalpoms vis augant ir turint 
nemažą paramą iš vyriausybės, jau yra pastatytas 
čia pirmasis ištaigingas viešbutis, kuriame ši masė 
viengungių ir praleidžia didelę savo laisvo laiko da
lį, kai jau baigiama statyti 4-rių milijonų vertės mo- 
kykla ir kiti pastatai. Kadangi oro klimatas čia yra 
labai karštas, tai visuose pastatuose iš karto yra 
įvedamas oro vėsinimas. Numatoma čia turėti ke
turi plaukimo baseinai, sporto ir net golfo aikštės. 
Ir tas viskas auga kaip grybai iš po lietaus, ir mūsų 
viengungiui lietuviui (greičiausiai jų bus ten ir dau
giau) Algiui pridedant savo specialybės gabumus.

Netoli gyveną specialiame valstybės ir misi- 
jonierių prižiūrimame rezervuare vietiniai juodie
ji negali pilnai suprasti kas iš viso taip staigiai 
čia atsitiko. Padedami baltųjų antropologistų, vie
tiniai juodieji bandė teisės keliu uždrausti šį jų ir 
jų protėvių gyvenamo žemės ploto išnaudojimą, ta
čiau pradedant nuo žemųjų teismų ir daėjus net iki 
Mnisterio Pirmininko, jie visur pralaimėjo, nes 
šiais moderniaisiais laikais, radus tokius turtingus 
plotus žemės turtų, komerciniam jų išnaudojimui
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REIKIA KNY60S APIE LIETUVOS
NIEKŠUS Jonas Kriščiūnas

Neseniai išleistos Vla
do Ramojaus knygos 
"Kritusieji už laisvę" 
ir "Lenktynės su šėto
nu" aprašo mūsų tautos 
didvyrių - partizanų ko
vas ir mirtį už Lietu
vos laisvę nelygiose 
grumtynėse su šėtonu 
— savu ir rusiškuoju 
bolševizmu. Tose kny-

Posėdžiavo
PLB...

(Atkelta iš 1 psl.) 
nešimais, liečiančiais jų 
vadovaujamas bendruo
meninio darbo sritis. 
Kultūros Taryba pav. 
yra užsimojusi organi
zuoti Pasaulio lietuvių 
mokslo akademiją ir su 
rengti dar vieną Kultū
ros kongresą arba jo vie
toje platesnio masto pa
šnekesį aktualiaisiais 
kultūriniais klausimais. 
Čiam užsimojimui PLB 
skatinančiai pritarė.

Kai kurie tolimesni 
kraštai (pvz. Australija, 
Brazilija) yra kreipęsi 
į PLB valdybos pirminin
ką, kviesdami juos ap
lankyti. Tokiam kvieti
mui patenkinti didžiau
sia kliūtis yra, be abejo, 
lėšų klausimas. Valdyba 
tačiau nutarė, jog PLB 
pirm-kas turėtu aplanky
ti Brazilijos lietuvius 
1973 metais, kada tenai 
bus rengiamas Pietinės 
Amerikos lietuvių kon
gresas.

Kitas PLB valdybos 
posėdis numatytas taip 
pat Clevelande apie š. 
m. spalio mėn. pabaigą.

(ai)

gos e Vladas Ramojus
atskleidžia šimtus lie 
tuviškų herojų vardų, ku 
rie savo gyvybės kaina 
bandė išpirkti laisvę sa
vo broliams ir seserims 
pasilikusiems Lietuvo
je. Apie tų didvyrių ka
pus poetas Kazys Bra
dūnas vienos knygos įžan
goje šitaip mums šir
dim byloja:

Jų kapų papėdėje laukinės 
Uogos sirpsta ašarų lašais - 
Tik pridėk pirštą prie Tėvynės, 
Kad pajustum, kiek jos daug, o 

tau mažai.

Tik priglauski širdį prie jos il
gesio, 

Išplėstų akių nedenk ranka, 
Kad apaktum nuo to grumsto 

spindesio, 
Sutrupėjusio po kadugio šaka.

Kad ir vėl stebuklu praregė
tum - 

Vos palietęs jų akių duobes... 
Štai skaičiuok delne kaulėtam 
Tūstančio vardų amžinybes.

Vladas Ramojus pri
dėjo pirštą prie Tėvy
nės, jis priglaudė širdį 
prie jos ilgesio ir pra
dėjo skaičiuoti mirties 
delne sudėtas tūkstančių 
vardų amžinybes, kad jie 
liktų amžiams gyvi, kaip 
kad liko gyvais visa eilė 
vardų senovės karyžgių, 
laisvės sukilimų daly
vių, knygnešių, Nepri
klausomybės kovų sava
norių, ar Lietuvos labui 
atsidavusių mūsų poe
tų, rašytojų, menininkų, 
muzikų ar visuomeninin 
kų brangūs ir kilnūs var
dai. Didelė garbė priklau 
so aukščiau minėtų kny
gų autoriui Vladui Ra
mojui, bet mums reikia 
dar kito Vlado Ramo- 

negalėjo būti jokių pasigailėjimo juodiesiems ribų. 
Vienas tik susitarimas buvo lengvai padarytas tarp 
juodųjų giminės vado Marikka ir firmos vadovybės, 
tai alkoholio ribotas pardavinėjimas juodiesiems, ku
rie, alkoholio įtakoje, pasidaro visiškai nesuvaldo
mi.

Pagal dabartinius ateities planus, šis kasyklų 
moderniškasis miestas numatomas, pilnam darbui 
prasidėjus, padaryti ir turistiniu miestu, nes šioje 
tolimoje šiaurėje, be sostinės Darwino, beveik nie
ko įdomesnio nėra, kai esamoje pieno šiltumo Ara
furos jūroje tur būt žuvavimo sąlygos yrapačios ge
riausios visame pasaulyje. Jeigu eilinis, ne profe
sionalas žuvautojas, nuėjęs sau pasižuvauti, sugau
na mažesnę kaip 20 svarų žuvį, tai jis draugų yra 
vadinamas netikusiu ir jos daugiausiai yra atgal 
įmetamos į vandenį. Su laiveliu paplaukus truputį 
toliau nuo kranto, per kelias popietės valandas nė
ra jokios problemos sugauti apie 30 žuvų didesnių 
kaip 20 svarų dydžio. Tai yra tikra žuvauto jų meka.

Pilnai įsikūrus šiam naujajam miestui tikriau
siai ir vedusių šeimų, įskaitant ir moterų, daug 
daugiau padidės, kas visą šį pionierišką gyyenimą 
sunormalins ir, gyvenant ant tų milijonų dolerių ver
tės aliumini jaus, ar nepadarys šį miestą tik pačiu 
moderniškiausių, bet ir turtingiausiu Australijoje.

Vienas tik dalykas mane verčia pagalvoti ir su
simastyti, ar atlikus pačius pagrindinius parengi- 
simastyti, ar atlikus pačius pagrindinius parengia
muosius darbus ten mano prietelius Algis ir kiti 
"profesionalai viengungiai" galės pagaliau aprimti 
nuo to nuolatinio gyvenimo viengungiškuose lagami 
nuošė ir to nesulaikomo kraustymosi iš vienos vie
tos į kitą, nepadarant juos ne turtingesniais, nei 
jaunesniais. Tai tikrai yra nemažas šio lietuviškai 
čigoniško gyvenimo klaustykas Australijoje.

***
Pirmą kartą Australijoje 1964 metais buvo 

Lake Eyre, Pietų Australijoje pastatytas anglo D. 
Cambell važiavimo žemės rekordas 403 mylios per 
valandą, vėliau jį amerikiečiams pagerinant. Šio
je ežero vietoje anksčiau buvo vanduo, bet dabar 
yra išlikęs tik labai lygus, kone stiklinis, kietas 
druskos paviršius. Šios ir daugelio kitų vietinių ir 
pasaulinių sporto varžybų, rėmėjai ir finansiniai 
sponsoriai yra australiška benzino - alyvos firma 
AMPOL, kurios vyriausias direktorius T. Harris 
yra vedęs buvusią vieną iš žinomiausių lietuvaičių 
modelių Irena Jarmalavičiūtę, buvusią išrinktą gra
žiausiu metų modeliu ir fotogeniškiausia mergina 
Sydnėjuje.

JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS — LIETUVIŲ 
TAUTOS ATEITIS

PLB VALDYBA SKELBIA JAUNIMO METUS
Pasaulio lietuvių jaunimas, antrojo savo kongreso 

šūkiu pasirinkęs mintį ”Jaunimo darbas ir širdis — lie
tuvių tautos ateitis”, įsipareigoja dirbti savo tautai, ją 
mylėti ir branginti jos didžiuosius laisvės bei tautinės 
gyvybės idealus.

Todėl PLB Valdyba, pozityviai vertindama lietuvių 
jaunimo tautinės kultūros ir Lietuvos valstybingumo 
pastangas, ryšium su 1972 metais įvykstančiu II-ju Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresu, šiuos metus skelbia

JAUNIMO METAIS

ir pasaulyje pasklidusius lietuvius kviečia savo dėmesį 
bei rūpestį skirti:

1. jaunimo ryžtui jungtis į Lietuvos laisvės kovą ne
priklausomai demokratinei Lietuvos respublikai at
kurti,

2. tautiniam jaunimo ugdymui mokyklose ir šeimose,
3. lietuvių jaunimo organizacijų stiprėjimui, darbui, 

bei tarpusavio bendradarbiavimui,
4. lietuvių jaunimo kultūrinei veiklai dainos, žodžio, 

tautinių šokių, scenos, sporto ir kituose vienetuose,
5. lietuvių spaudos skleidimui ir skaitymui jaunimo 

tarpe,
6. pasaulio lietuvių jaunimo mastu rengiamos IV-sios 

tautinių šokių šventės pasisekimui,
7. II-jo pasaulio lieeuvių jaunimo kongreso sėkmin

gam įvykdymui.

Tai darbai, kuriems reikia mūsų visų pastangų ir 
talkos, mūsų visų moralinės ir materialinės paramos. Be 
jaunimo negalima tautinė išeivijos ateitis, tad padėkim 
jam jo siekimuose bei darbuose.

Tebūnie Jaunimo metai prasmingi, darbingi ir kū

rybingi!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

VALDYBA
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jaus, ar ir to paties VIa 
do Ramojaus, kuris at
suktų savo pirštą į Lie
tuvos niekšus, išgamas 
ir budelius, užmušusius 
savo brolius, išdavusius 
savo tautą priešui ir jam 
gėdingai tarnavus ius, 
kad jų pačių gėda degintų 
juos amžinai, o jų kapai 
būtų paženklinti gėdos 
stulpais, kad kartų kar
tos galėtų parodyti juos 
savo vaikams.

Šiuo metu mūsų tarpe 
yra dar daug gyvų liudi
ninkų, kurie ne vieną to
kį niekšą asmeniškai pa 
žino ar dėl jo asmeniš
kai kentėjo ir galėtų apie 
juos daug ką pas akyti, jei 
atsirastų toks žmogus, 
kaip Vladas Ramojus,ku
ris visas tas žinias su
rinkęs ir papildęs iš vi
sų galimų šaltinių, iš
leistų knygą apie Lietu
vos niekšus.

Vladas Ramojus savo 
knygose yra paminėjęs 
visą eilę eilinių niekšų 
stribų vardų, bet kur yra 
patys didieji? Kur yra 
tie, dėl kurių Lietuva 
prarado savo Nepriklau
somybę? Kur yra An
tanas Sniečkus, Justas 
Paleckis, M. Šumaus- 
kas, M. Gedvilas, L. Ado- 
mauskas, M. Junča - Ku
činskas, K. Grosmanas, 
A. Guzevičius, M. Meš
kauskienė, K. Preikšas, 
M. Melninkaitė, J. Glu- 
šauskas, L. Diržinskai- 
tė-Piliušenko, Jančaity- 
tė ir kiti komunistų par 
tijos ir bolševikų saugu
mo aršūnai; komunistų 
partijos ir saugumo niek 
šai, vadovavę trėmi
mams, suėmimams, kan 
kinimams ir užmuši
mams; teisėjai ir tardy
tojai; kalėjimų viršinin

kai ir prižiūrėtojai; is
torijos ir teisės klasto
tojai, kaip J. Žiugžda ir 
P. Pakarklis; literatū
ros niekšai, kaip Anta
nas Venclova, Salomėja 
Neris, Petras Cvirka, 
Jonas Dovydaitis, J. Bal
tušis, E, Mieželaitis, 
Liūdas Gira, Gudaitis- 
Guzevičius ir kiti, kurie 
savo kūryboje dergė Ne
priklausomą Lietuvą ir 
išgarbino niekšų žygius, 
ar žurnalistai, kaip G. 
Zimanas ir Laurinčiu- 
kas, kurie garbino ver
giją ir bučiavo savo di
džiojo brolio bolševiko 
lopytų kelnių užpakalį. 
Nereikėtų užmiršti ir 
meno niekšų kurie savo 
kūriniuose vaizdavo oku
panto žygdarbius muzi
kos, paveikslo ar skulp
tūros formomis; žemės 
ūkio sovietizavimo niek- 
šus> kurie Lietuvos ūki
ninką ištrėmė į Sibirą, 
kad galėtų jo žemę pa
imti veltėdžių gaujų mai
tinimui, religijos per
sekiojimo niekšus, ku
rių dėka buvo uždarytos 
bažnyčios, persekiojami 
dvasiškiai ir tikintieji 
ir, pagaliau, visi lietu
vių tautos genocido niek
šai, pasitarnavę okupan 
tui nekaltų žmonių su
ėmimų ir išvežimų į Si
birą metu.

Knyga apie Lietuvos 
niekšus, mano manymu 
yra būtinai reikalinga, 
kaip gėdingas pamink
las visiems Lietuvos 
niekšams, kad jų pačių 
gėdos ugnis degintų juos 
iki pasaulio pabaigos, 
kol Dievas neištars sa
vo sprendimo, kaip Kai
nui, užmušus i am savo 
gerąjį brolį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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VAIŽGANTO SVAJONĖ 
IŠSIPILDĖ

Praeitais metais lie
tuviai visame pasaulyje 
įspūdingai paminėjo mū
sų rašytojo, žurnalisto, 
politiko, visuomenininko 
— taurios asmenybės 
kun. Juozo Tumo - Vaiž
ganto 100-ją sukaktį nuo 
jo gimimo dienos. Visur 
ir visi minėjome, nes 
Vaižgantas priklausė vi
siems lietuviams, jis 
mylėjo visus vienodai: 
turtingą ir beturtį, moky 
tą ar beraštį, vienokios 
ar kitokios pasaulėžiū 
ros ar tikybos.

Rašytojas V. Alantas 
tą jo ypatybę "Naujoje 
Viltyje" nr. 1 taip trum
pai apibūdina: "Visuoti
nio lietuvio vardan Vaiž 
gantas užkasinėjo be
dugnes, kurios amžių ei
goje buvo iškastos tarp 
lietuvių. Jis skelbė lie
tuvių savitarpio meilę ir 
brolybę. Vaižgantas ieš
kojo deimančiukų, bet 
galutinoje išvadoje, kaip 
minėjau, jd tikslas buvo 
skelbti visuotinio lietu
vio atėjimą. Vaižgantas 
buvo kilęs iš tautos, ė j ęs 
per tautą ir grįžęs į tau
tą".

Jis tiek gyvenime tiek 
savo raštuose skelbė 
tikrojo, teisingo, gero 
žmogaus lietuvio sąvo
ką, visur ieškojo tiesos, 
ir atviro nuoširdumo, 
štai apie savo gyvena
mo laikotarpio spaudą 
Vaižgantas taip rašė:

"Kaip man biauru da
rosi skaityti mūsų laik
raščiai, kurie teisybės 
neieško ir nors čia tau
pats Mozė ateitų skelb
damas tiesą, niekas ne
beklausytų, nes kiekvie
nas savyje telaiko tiesą. 
L. Žinios ir Rytas eina 
rungtynių, kas geriau ap- 
šmeiš ir supurvins visus 
asmenis".

Vaižganto svajonė — 
lietuvio idealas visuo
se jų darbuose ir minty
se jo žingsnius lydėjo 
per visą gyvenimą. Vaiž
gantas gerbė svetimas 
nuomones, buvo didis to- 
lerantas ir pakantus vi
siems priešingumams, 
bet jis turėjo ir savo tvir
tus principus visais klau
simais. Jis visa savo esy
be troško, kad jo raštų 
bent kokia dalis pasiro
dytų svetima kalba ir ši
to noro pagrinde slypėjo 
taip pat lietuvybė.

Jis norėjo parodyti 
svetimiesiems, kad yra 
kaž kur tokia Lietuva, 
turinti savo ilgą istori
ją ir kultūrą. Ir štai tik 
tai po 100-jo autoriaus 
gimtadienio iš spaudos 
išėjo Vaižganto raštų ke
letas literatūrinių dei
mančiukų anglų kalba 
"Sin At Easter". Knyga 
131 psl., kietais virše
liais, skoningu P. Jur
kaus aplanku. Įvadas ži
nomo amerikiečių rašy-

tojo lietuvių draugo prof. 
Charles Angoff. Kaina 
5.95 dol. Išleido Many
land Book leidykla, vado 
vau j am a Stepo Zobars
ko. Ši nauja liuksusinės 
išvaizdos knyga vėl pa
sieks JAV viešųjų ir uni 
versitetų bibliotekas, o 
taip pat bus puiki dova
na lietuviškai nebekal
bantiems lietuviams ir 
amerikiečiams drau
gams.

***
Ta proga malonu pri

minti, kad jau atiduota 
rišyklai ir rašytojo J. 
Gliaudos Simas anglų 
kalba, apie kurią ame
rikietis redaktorius la
bai gerai atsiliepė. Si
mą jis pavadino nepap
rastai šviesia asmeny
be. Knygos gale yra pa
talpinta ir Simo pasku
tinis likimas ir jo pas
kutinis pageidavimas rei 
kalaujant Lietuvai nepri
klausomybės okupantų 

"Valstiečių laikraš
čio" korespondentai ap
lankė įMolėtų rajono ko
lūkius ir savo įspūdžius 
aprašė to laikraščio rug 
sėjo 23 d. laidoje. Ko
respondentai lankė Jodi- 
nėnų, Ždanovo vardo, 
Aleksonio vardo, ir kt. 
kolūkius. Ši ekskursija 
buvo surišta su bulvia
kasiu, spartinamu Molė
tų rajone. Sunku supras
ti, kodėl pavyzdiniam ra
šiniui apie bulviakasį pa 
imtas Molėtų rajonas. 
Gal būt, vėliau, darbui 
pasmarkėjus, pasirodys 
ir kitų rajonų bulvių ka
simo meto apžvalgos. 
Vienu žodžiu, dabar mes 
galima suvokti, kaip 
bulviakasis vykdomas ko
lūkyje.

Kai kur bulvėms kasti 
jau panaudojami bulvių 
kombainai. Šios mašinos 
tačiau gali sėkmingai 
veikti tiktai tam tikrų są
lygų paviršiuje. Žemės 
paviršius turi būti lygus, 
išvalytas nuo akmenų ir 
nušalinus bulvienojus. 
Todėl prieš bulviakasį 
reikia daugparuošiamo- 
jo darbo. Akmenis, pa
prastai mėgina nušalinti 
bulves sodinant. Bulvie
nojus nukerta su tam tik 
romis mašinomis (UBD 
-3). Bulvienojus silosuo 
ja kartu su pašarui augi
namais kukurūzais. Pas 
kui bulvių kombainus se
ka bent du ratiniai trak
toriai su savivartėmis 
priekabomis.

Šios mašinizacijos 
problema iškasti svei
kas, nesudaužytas ir ne 
suskaldytas bulves. Bul
vių kombainus paprastai 
naudoja plačiame ir ly
giame lauke. Tačiau ir 
čia mašinizacijos taiky
mas nėra be priekaištų.

"Paskui kombainą se
ka kelios moterys, suren
kančios smulkias iškri
tusias bulves", pastebi 
korespondentas.

Traktorinės prieka
bos veža iškastas bul
ves už pusanto kilomet
ro, kur veikia bulvių rū
šiavimo mašina. Tą ma
šiną pristato prie bul
vių sandėlio ir išrū
šiuotos bulvės "krinta 
nuo transporterių pro 
angas tiesiai įaruodus". 
Atrodo, niekas nesirūpi
na, kaip buvo anksčiau, 
kada dirbo "privatinin
kai", nuvalyti bulves nuo 
žemių, apdžiovinti ir tik 
po to sandėliuoti derlių.

Sandėlis arba "bulvių 
saugykla" pastatyta kolū 
kiečių pastangomis. At
rodo, anksčiau, nukastos 
bulvės laukė išvežimo į 
centrinius sandėlius tie
siog papiltos ant lauko. 
"Bulvių saugykla",kuria 
giriasi kolūkio vadovas 
yra 800 tonų talpos. Sie
nos iš akmenų ir cemen
to, lubos perdengtos 
gelžbetoninėmis plokš
tėmis ir užpiltos pjuve
nomis.

"Galėtume bulves 
krauti ir storesniu

teisme.
Visa lietuvių tauta ir 

išeivija turime būti dė
kingi rašytojui Jurgiui 
Gliaudai už taip greit 
užfiksuotus tragiškus, 
bet istorinius momen
tus, supažindinant su 
jais visą angliškai kal
bantį pasaulį. Turinįper- 
skaitęs anglų kalbos sti
listas amerikietis pa
žymėjo, kad mes turi
me tokių gabių ir darbš
čių asmenų.

Aš tikiu, jog mes vi
si esame dėkingi Jurgiui 
Gliaudai, o taip pat ir 
Stepui Zobarskui už pas
tangas tą Simą išversti 
ir anglų kalboje įamžin
ti ne tik jo asmens, bet 
ir visos tautos okupaci
nę priespaudą. Pagarbos 
verti ir visi tie, kurie tą 
iniciatyvą entuziastingai 
parėmė aukomis. Tai vis 
asmeninės iniciatyvos 
darbai bei nuopelnai, ku
rių negali nepastebėti 
nei vienas lietuvis. Tai 
žmonės, kurie gyvena ne 
sau, o lietuvybei. S. Zo
barsko pastangomis į 
anglų kalbą išverstų lie
tuviu autorių knygų iš 
spaudos išėjo jau bene 
40. Jų tarpe ir "Lithua- 
nia 700 Years" 2500 egz. 
pasklido po platų pasau- E. Čekienė

korespondentas. 
ūkis nesulaukia 
specialistų para- 
protestuoja ko-

sluoksniu", nusiskundė 
kolūkio pirmininkė, "bet 
baiminamės, nes nėra 
aktyvios ventiliacijos".

Mat, "bulvių saugyk
la" pastatyta savamoks
liškai, be specialistų tal
kos. Šita pastebi ir laik
raščio 
"Kodėl 
rajono 
mos?" 
respondentas Žalys.

Bendrai, Molėtų rajo
no kolūkiai nepasižymi 
bulviakasio sparta.

Štai, gale lauko stovi 
nedirbanti elevatorinė 
bulviakasė. Moterys tal
kininkės, išvarytos į lau
ką rinkti bulves iš pra
kastų vagų neturi darbo.

"Kur traktorininkas?” 
klausia korespondentas.

"Išvažiavo dirvų ar
ti".

Pasirodo traktorinin
ko būta smarkaus. Jis 
dirbo per pus: čia nuka
sa dalį lauko bulvėms 
rinkti, kitur dirvas aria, 
ir vėl taip pat. Traktori
ninkas įvaro daugiau rub
lių, bet moterys, bulvių 
rinkėjos, vis jo lūkuriuo
ja parbildant iš atokes
nių dirvų.

NESISKUBINKIME 
SU SPAUSDINIMU

Draugo kultūriniame 
priede nr. 208 paskelb
ta įdomi žinia apie kny
gą — Dabarties kanki
niai. Rašoma, kad mini
mos knygos rankraštį 
peržiūrėjo ir reikiamų 
papildymų įnešė vysk. 
V. Brizgys. Toliau rašo
ma, kad rankraštis dar 
siunčiamas peržiūrėti ir 
eilei kitų šioje srityje 
informuotų. Tokios kny 
gos vertė, aišku, bus 
žymiai svaresnė. Taip 
reikėtų praktikuoti ir ki
tų svarbių veikalų per
žiūrėjimą bei papildy
mą.

Neseniai buvo paskelb 
ta, kad prof. Z. Ivinskis 
jau parašė pirmą Lietu
vos istorijos tomą ir ati
davė spausdinimui. Lie
tuvos istorijos reikalas 
nėra nei kiek menkesnis 
už aukščiau minėtą kny
gą. Prieš spausdinimą 
reikėtų paruoštą istori
jos rankraštį duoti per
žiūrėti mūsų istori
kams. Istorijos veikalai 
neturėtų sukelti tarpusa
viu ginčų, kurie tokį vei 
kalą nuvertina.

Todėl nuoširdus siūly
mas būtų toks; nesisku
binkime su spausdinimu, 
geriau uždelskime kele
tą mėnesių ar metus. 
Kai jau rankraštis pa
rengtas, spausdinimas 
yra antraeilis dalykas. 
Istorija turi būti visų lie
tuvių priimta, išskyrus 
okupantus ir jų pakali
kus. Nepadarykime kon- 
traversine istorija, ypač 
kai ji leidžiama visų lie 
tuvių suaukotomis auko
mis Lietuvos Fonde.

Gal būt ne visi istori
joje klausimai reikėtų pa
pildyti ir peržiūrėti. Vie 
nas asmuo, nors ir aukš- 

lį per du metu. Ir pažy
mėtina, kad Zobarskas 
visa tai atlieka po tiesio - tų kvalifikacijų, negali 
ginio tarnybinio darbo būti žinovu visų įvykių, 
aukodamas visą poilsio 
laiką. Daug tūkstančių istorinių aplinkybių ir 
knygų mūsų rašytojų vis tuo būdu tiksliai interpre - 
Lietuvą primenančių r an- tuoti. 
dasi pasaulio biblioteko
se ir vis tai vieno žmo
gaus rūpesčiu ir darbo 
auka.

visų šaltinių ir pagaliau

Tad rašykime greit, 
bet spausdinkime tik iš 
nagrinėję, išstudijavę ir 
reikiamai interpretavę.

A.M.

Aleksonio kolūkyje ir 
visai nusivylė mechani
zacija.

"Arkliais išariame, 
moterys surenka",pori
na kolūkio agronomas.

Laikraščio bendradar
biai puola ieškoti "me
chanizacijos". Elevato
rinė bulviakasė "ilsisi" 
klane, o "vibracinė ka
samoji" net piktožolė- 
mis apžėlusi, dievai ži
no, kada vartota!

' ’ Kas amo s io s ni ekam 
tikusios", paaiškina ag
ronomas, "daug bulvių 
palaidoja".

Tad vargšių moteriš
kaičių rankos ir sulenk
tos nugaros tikresnis bul
viakasio sėkmės laidas.

(ar)

Lit. Instituto suvažiavimo svarstytose apie "Išeivijos kultūri
nės politikos problemas ir kryptis" išryškėjo įvairių įdomybių. De
ja, mūsų visuomenė savai kultūrai nėra jautri, kad tų svarstybų 
mintys išgeso, lyg neišgirstos. O ten buvo suėjęs šioks toks elitas, 
įvairių kartų ir pažiūrų veiklesni asmenys, palietė svarbesniuosius 
kultūros išeivijoje reikalus. Nors negalėjo nuodugniau išnagrinėti 
ar sprendimus padaryti, bet pats problemų kėlimas aikštėn ir bend
ra peržvalga -- jau žingsnis priekin. Visuomenės pareiga būtų tą 
pokalbį tęsti spaudoje, susirinkimuose, privačiose sueigose. Taip 
ugdytųsi mūsų kultūrinis lygis, susirinkimai (ir LB veikla) taptų 
turiningesni. Be^to neįvyko. Žtiniarinkiai šį tą spaudoje iš parei
gos apgraitom aprašė ir — tyla. Gal kai kam patinka ši tyla, nes 
yra veikėjų, kurie nori būti vien pritariami. Antra vertus, kai kas 
ir į svarstybas iš viso numojo ranka: esą nieko reikšmingo ten ne
būta, pokalbiai žemo lygio, net iš viso nieko nebuvo galima tikėtis. 
Gal ir čia pusė tiesos. Bet jei neturime tobulesnio lygio kultūros 
svarstybų, tad būtina domėtis ir šiomis, kad — nuo žemos pakopos 
galėtume žengti palaipsniui aukštyn. O visiškai numoti ir nutilti — 
sparčiai smuksime žemyn, nes laiko eigoje niekas vietoje nestovi: 
arba kilti arba žlugti...

• Kiek smulkiau svarstybas bando vertinti Akiračių nr. 6 ve
damasis. Ta proga pareikšta keletas ir sveikų apibendrinamų iš
vadų bei sugestijų. Svarstytos buvusios suruoštos "ilgalaikio kul
tūros darbo krypčiai nustatyti... Jos akivaizdžiai iškėlė eilę tru
kumų, būtinų žygių, organizuojant bei vairuojant išeivijos kultūri
nį gyvenimą. Konkrečius sprendimus gali daryti tik LB instituci
jos, ir reikia tikėtis, kad buvusios svarstybos prives ir prie kon
krečių nutarimų".

O svarbiausias dalykas paaiškėjęs ui -- "Aštrus pajutimas 
jog neturime jokios kompetentingos institucijos, kuri kultūrinio gy
venimo organizavimu ir kryptimi deramai rūpintųsi.... Neišvengia
mai peršasi mintis, jog JAV LB Centro valdyba ir taryba turi ne
delsiant perorganizuoti Kultūros fondą į Kultūros tarybą, kurios 
pagr. užduotis būtų organizuoti ir kreipti išeivijos kult, gyvenimą 
gerai apgalvota linkme"...

Buvo iškelta kultūrinė krypies "pločio" ir "gylio" problema. 
Esą lig šiol dirbta pločio linkme, o reikėtų žvelgti daugiau į gilu
mą, nes -- "ribotas jėgas išsklaidome... jokioje srityje nesu
laukiame gerų rezultatų", čia Akiračiai meta kritišką žodį į mūsų 
institucijas aplamai: "Yra aišku, kokie vadovaujantys žmonės, tokia 
ir veikla... nepaprastai svarbu suburti pajėgius talkininkus...”

• Akiračiai itin peikia mūsų kult. įstaigų permenką ryšį su oku
puotu kraštu. Jie geidžia ne tik ryšių, bet — kad išeivijos kultūra 
būtinai semtųsi gaivos iš ten, visiškai atsiremdama į tenykščius 
kultūros išteklius: "Sąlytis su tauta ir jos kultūriniais atsiekimais 
yra conditio sine qua non bet kokiam kultūriniam dinamiškumui iš
eivijoje..." O kad ligi šiolei būta tik — "minimalinio sąlyčio su tau
tos kamienu... tai apsunkina visos eilės kultūr. darbo problemų 
sprendimus". Taip Akir. mūsų čia kultūrinių darbų pagrindine at
rama laiko okupanto globoje smarkiai žalojamus ir tendencinga 
propaganda užterštus kultūros aruodus. Girdi, "išeivija turi bebai
mės ir su pilnu pasitikėjimu pasiimti iš tautos tai, kas kultūriniai 
ten laimima..."

Taip tad Akir. parodo gerus norus, bet ir visišką nepaisymą 
tikrovės faktų. Nuostabu, kad tiksliųjų mokslų epochos karta taip 
skraido padebesiais, nesiekdami kojom žemės ir kone rožiniu su
sižavėjimu žiūri į dalykus, kurie yra žiauriai apgaulingu

• Vyresnioji karta turi jau ilgą (nuo pat Stalino mirties) ir la
bai glaudų sąlytį su tauta, nes ten dar gyvi tikri broliai ar net tėvai 
(arba vaikai likę), artimi buvę draugai. Laiškais ir siuntiniais nuo
latos susisiekia, ir artimi saviškiai vienas kitą gana tiksliai infor
muoja, net iš užuominų gerai supranta; vyresnieji tvirtai nuvokia 
tenykštes sąlygas, atsimena dar, kas buvo — galitiksliau daryti pa
lyginimus ir išvadas. O Akiračių karta —tik uoliai seka komunizmo 
iškreiptą spaudą, oficialiai teikiamas žinias, statistikas, bet neturi 
tiek asmeniškai aprašytų, smulkių buities faktų, kurie paprastai gy
venime būna lemiami. Ir siūlyti mūsų veiklą grįsti "tenykščiais at- 
siekimais — lygu atsisakyti objektyvaus mokslo ir nevaržomo 
meno kūrybos, pasijungti Maskvos indoktrinacijos linijai. Nes gry
nai atsijoti propagandą, kuria ten viskas grėsmingu įsakymu per
sunkta -- nėra lengva, beveik neįmanoma. Tai būtų sunkesnis užda
vinys, nei patiems čia -- be okupanto šaltinių — kultūrą kurtis. Juk 
tiesos žodelis ten dorą mokslo ar meno žmogų veda į kalėjimą, Si
birą ar beprotnamį. Draugo rūgs. 22 vedamasis (b.kv. -- vienas ge
riausių ok. Lietuvos žinovų!) teisingai rašo: "Beveik visi leidiniai 
yra komunistiškai indoktrinuoti, taigi savotiškai užnuodyti. Nein- 
doktrinuotų, objektyvių knygų iŠ Lietuvos istorijos, literatūros, re
ligijos, moralės ir kitų sričių neleidžiama rašyti ir išleisti". Tad 
ar tikslu mūsų veiklą atremti į svetimą indoktrinaciją? Pvz. lietu
viai rašytojai savo raštuose tvirtina, kad Lietuva pati įsijungė į So
vietus -- argi mums galima "pilnu pasitikėjimu" tokias melagystes 
priimti iš anapus? Po lituanisto Kazlausko klaikaus žuvimo, po Sol- 
ženicino, Grigorenko ir kitų kazusų —argi Akiračiai nepraregėjo, 
kad vis tebesiūlo mūsų laisvai kultūrai maitintis komunizmo prievar
tos mielėm užraugtais pyragais?

LANKĖSI BALTUOSE 
ROMUOSE

Lietuvių delagacija, susi
dedanti iš Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko dr.
K. Bobelio ir vicepirm. dr. 
K. Šidlausko, Baltuose Rū
muose, Washingtone spalio 
6 d. turėjo pasitarimą su 
prezidento Nixono patarėju 
George T. Bell ir užsienio 
reikalų sekretoriaus pava
duotoju Richard Davis dėl 
Lietuvos diplomatinės tar
nybos tęstinumo ir dėl toli
mesnės Lietuvos reikalų re
prezentacijos galimybių.

Pasikalbėjime taip pat 
buvo paliestas Lietuvos rei
kalų iškėlimo klausimas 
ateinančioje tarptautin ėję 
saugumo konferencijoje bei 
Simo Kudirkos reikalai.

Spalio 7 d. paminėti Altą 
delegatai dalyvavo Ameri
kos Balso 20 metų sukak
ties iškilmingame minėjime 
May Flower viešbutyje, 
Washingtone, D. C.
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KELIONĖ IR PRISIMINIMAI (2)
Dar prieš "Dievo 

paukštelių" atskridimą 
Amerikon reikėjo susi
rūpinti jų šelpimu. Rei
kėjo jiems siųsti afida- 
vitus, rūbus, maistą ir 
t.t. Buvo kliūčio ir ne
sklandumų dėl ideologi
nių pažiūrų ir JAV val
džios reikalavimų, bet 
pasisekė suorganizuoti 
ir suvienyti lietuvius 
nors šalpos darbe. Bal
fas dabar žinomas visa
me pasaulyje, gerai at
liko pareigas gelbėda
mas į vargą ir skurdą pa 
tekusius lietuvius. Bet 
mažai kas žino, kas Bal
fą pradėjo ir baigė or
ganizuoti. Ta šalpos ne- 
srovinė institucija buvo 
labai artima LVS organi
zacijai. Mintį ir pradžią 
iškėlė a.a. adv. A. Olis, 
tuomet dirbęs su LVS. 
Oliui rūpėjo, kad šalpos 
organizacija Amerikos 
lietuvių būtų viena, o ne 
kelios. Jis daug kartų va
žinėjo į Washingtoną ir 
įtikino valdininkus, kad 
lietuvių šalpa būtų ne- 
srovinė. Anuomet kata
likai dirbo sau, socialis- 
tai sau. Olis ir lietu
viams aiškino vieno fon
do reikalingumą; dažnai 
atvykdavo Clevelandan 
ir su prez. Smetona ir 
LVS centro valdyba ta
rėsi lietuvių šalpos vie
nybės reikalingumu. A.

• Smetona karštai rėmė 
vienybės klausimą.

Vėliau, datos neturiu 
po ranka, visiems, be 
skirtumo pažiūrų susita 
rus steigti šalpos fondą, 
Chicagon suvažiavo visų 
keturių srovių šalpos r ei 
kalais susirūpinę vadai. 
Olis pravedė posėdį ir 
paaiškino kas jau yra pa 
daryta. Susirinkimui pir
mininkavo srovių veikė
jai paeiliui, buvo išryš
kintos Balfo taisyklės ir 
išrinkti direktoriai. Į di- 
rektoriatą įėjo po tris: 
katalikų, tautininkų, san- 
dariečių-liaudininkų ir 
socialistų srovių. Olis 
nesutiko toliau vadovau
ti Balfui, direktoriai iš 
sirinko prelatą J. Kon
čių, kuris per daugelį 
metų Balfui sėkmingai 
vadovavo.

Čiurlionio -Ansamb
lis IR KULTŪROS 
FONDAS.

Pasiilgau Clevelando 
ir mielųjų lietuvių, ypa
tingai naujųjų ateivių su 
kuriais teko susipažinti, 
draugauti ir darbuotis 
organizacijose. Alfon
sas ir Ona Mikulskiai, 
atvykę iš tremties, kol 
apsipažino su miestu ir 
susirado darbą laikinai 
apsigyveno pas mus. 
Daugelį malonių valan
dų praleisdavome klau
sydami jų pasakojimų 
apie Lietuvoje mielą gy 
venimą ir šiurpulingus 
nuotykius karo metu

Dr. S. TAMOŠAITIS

tremtyje. Alf. Mikuls
kis netik muzikas, kom
pozitorius, bet geras hu
moristas ir pasakotojas, 
miela pabūti jo draugys
tėje. Kartą parvykęs na 
mo randu p. Mikulskį, 
iš lauko prie namo du
rų, iš plytų bemūrijant 
gražiai sukomponuotąpa- 
tio. Nustebau. Nemaniau 
kad inteligentas ir muzi
kas mokėtų taip gražiai 
plytas sudėstyti. Kodėl 
ne — sakė Maestro — 
suderinimas plytų ir cho
re žmonių balsus didelio 
skirtumo nesudaro. Tik 
tuomet patyriau balsų su
derinimo pasekmes, kuo
met Čiurlionio Ansamb
lio choras surengė savo 
koncertą.

Tuo pat metu suorga
nizavome Liet. Kultūros 
Fondą. Jo nariai: Al. Au- 
gustinavičienė, St. Barz - 
dūkas, J. Daugėla, Ig. 
Malinauskas, dr. Pr. 
Skardžius, ir mane "iš 
rinko" pirmininku. Po
sėdžiavome, tarėmės 
"knygas rašėme ir lei
dome", bet koncertus ir 
įvairius pobūvius tikrai 
šaunius surengdavome, 
ir tai vidurmiesčio au
ditorijoj arba viešbuty. 
Lankj4ojų netrūkdavo. 
Naujieji lietuviai mo
kėjo linksmintis.

Mūsų namuose, prie 
Erie ežero, sode tarpe 
medžių Čiurlionio An
samblis ir Kult. Fondas 
dažnai vasaros metu su 
rengdavo pobūvius su dai
nomis, šokiais ir išgėri
mais. Kiek ten prikalbė
ta - aptarta... Lietuviai 
skautai, vietiniai ir iš 
kitų miestų, turėdavo čia 
savo pobūvius. Dabar 
sunku beatpažinti, toj vie
toj dangoraižiai stovi. 
Laikai mainosi ir mes 
mainomės juose.

VAŽIUOJAM
CHICAGON

Sūnus Vytautas, bai
gęs mokslą Loyolos Uni 
versitete Chicagoje (už 
aukštą akademinį lygį 
moksle, buvo Dekano gar 
bės sąraše) Odontologi
jos skyrių, iš Chicagos 
atvyko Clevelandan pas 
seserį dr. Aldoną ir švo- 
gėrį dr. Lyon. Mums at
vykus pas juos, Vytautas 
ir mudu su žmona auto
mobiliu važiavom Chi- 
cagon sūnaus daiktų ir 
knygų parsivežti. Man 
rūpėjo dar kartą pama
tyti sūnaus ir mano Al
ma Mater, kurią aplei
dau prieš 42metus,nau
jus Loyolos universiteto 
medicinos ir odontologi
jos rūmus. Buvo šešta
dienis — uždaryta, klini
kų ir įrengimų nema
čiau, bet sūnus sakė, kad 
viskas vėliausios ma
dos. Reikia priminti, kad

daugumoj senesnės kar
tos lietuviai su M.D. ir 
D.D.S. laipsniais yra bai
gę šį universitetą. Ne
buvo laiko Chicagoje, to
je lietuvių sostinėj pa- 
/būvoti kiek ilgiau, kur 
lietuvių politinė, visuo
meninė ir kulūrinė veik
la bujoja: turi operą, te
leviziją, rengia dainų 
šventes ir kt. todėl, ap
lankę žmonos gimines, 
grįžome Clevelandan. Su- matyti. Nors liepos mėn. 
nūs jau su kapitono laips
niu ir medalium pasipuo
šęs išvyko įWashingto- 
ną, Walter Reed ligoni
nę atlikti karinę tarny- 
bą.

CIevelande dr. Aldo
nos namuose mus aplan
kė p. Karpius, p.p. Mi
kulskiai ir kiti, turėjo
me malonų pobūvį. Ma
estro Mikulskis, kaip tik 
grįžęs iš kelionės, papa
sakojo apie Čiurlionio 
Ansamblio išvykąįPietų 
Ameriką. Gražiai juos 
ten priėmė. Dainavo ir 
šoko desėtkams tūkstan
čių žmonių stebint. Pa
sidžiaugė, kad Miami 
Liet. Piliečių Klubas pa
sitiko čiurlioniečius ae
rodrome, atsivežė į Klu
bą, puikiai pavaišino ir 
atgal stotin nuvežė. Gar
bė Klubo darbuotojams. 
Gaila, mes negalėjome 
ten būti...

I SEATTLE, WASH.

Žmona prieš keletą 
metų ten lankėsi, bet 
man -- pirmas kartas. 
Kelionė lėktuvu vienas 
malonumas. Iš Clevelan
do iš skridome anksti po 
piet, su sustojimu Mil- 
waukee, apie šeštą va
landą atskridome įSeat- 
tle. Seattle miestas su 
priemiesčiais išsidrie
kęs tarp kalnų ir šlaitų 
yra beveik pačiame 
šiaurvakarių JAV kam
pe, prie Kanados ir Ra
miojo vandenyno. Klima
tas kiek skirtingas, iš 10 
skirtingų zonų JA V vals
tijos turi 7 skirtingas 
floros ir faunos zonas 
augmenijos atžvilgiu. 
Įvairios kalnų gėlės pa
kalnėse prieš saulutę žy
di netgi žiemos metu, bet 
tarp 10,000 - 12,000 pė
dų virš jūros paviršiaus 
guli mėlini keliolika šim
tų pėdų storio ledai.

Pasėkoje oro atmai
nų, lietaus vasarą ir di
delių šalčių žiemą aukš
tumoj, sniegas tirpsta 
šala ir virsta ledynais. 
Užrekorduota 16 ledy
nų, pats didžiausias Em- 
mos apie 5 mylių ilgio ir 
1 myl. pločio. Tas viskas 
darosi virš Mt. Rainier 
kalno 14,410 pėdų aukš
čio.

Mt. Rainier atrodo vi
sai netoli nuo miesto bet 
nuvažiuoti, tik iki 5557 
pėdų aukščio Paradise 
Parko, 100 mylių, truko

5 valandas laiko. Kelias 
išsiraitęs tarpe gilių 
šlaitų apaugusių spyg
liuotais medžiais. O tų 
spygliuočių visokių, vi
sokiausių. Vardų neži
nau. Yra panašių į Lietu 
vos egles ir pušis. Labai 
gražūs medžiai. Negali
ma atsidžiaugti. Yra 
aikštės automobiliams 
pasistatyti ir takai pasi
vaikščioti. 130 rūšių 
paukščių ir 50 rūšių žvė
relių gyvena tuose miš
kuose bet mažai teko 

šilta, dieną važiuojant 
aukštyn daugiau ir dau
giau matėsi sniego. Pa
radise Parke yra dide
lė aikštė automobiliams 
pasistatyti, suolai ir sta 
lai užkandžiauti. Yra mu
ziejus, suvenyrų krautu 
vė ir užkandinė. Diena 
buvo šilta, dangus mėly 
nas ir tyras oras. Pa
prastai ten būna apsi
niaukę, miglota, drėg
na ir šalta. Aplink aikš
tę sniegas 12 pėdų sto
rio. Per žiūronus ma
tėme kalnų laipiotojus 
ir vietomis kalnų ožius 
Į kalną lipti su vadovu 
reikia turėti tam tinka
mus įrankius, būti svei
kam ir stipriam, užsi
registravus pas "ran- 
gerį”. Užima visą die
ną pasiekti Rainierio 
viršūnę. Grįžtant pri
važiavome Snoąuolmie 
Falls 270 pėdų kriok
lį aukštesnį bet siaurės 
nį už Niagara Falls. Gra
žus tai reginys. Dar ne
buvau matęs, kaip nulei
džia ir iškelia laivus iš 
žemesnio į aukštesnį ir 
atvirkščiai vandens lygį. 
Milžiniškos suveriamos 
durys kanaluose tarpe 
Salmon įlankos, jungia 
su Washingtono ežeru ir 
Puget Sound įtekantį į 
Ramųjį vandenyną.

Seattle ir priemies
čiuose tuo metu buvo 
daug bedarbių. Kongre
sui atsisakius finansuoti 
STT lėktuvo statybą, Bo- 
eing dirbtuvės atleido la
bai daug inžinierių ir 
šiaip darbininkų. Inži
nierių apgyventose vie
tose daug namų parduo
dama. Mūsų žentas išra
do priemonę lėktuvo gar 
są matuoti ir kontroliuo
ti už tai jam pakėlė algą 
ir paskyrė aukštesnę vie- 
tą.

Su lietuviais neteko su 
sitikti, nors jų ten yra. 
Pasisvečiavę grįžome į 
Miami Beach. Ir taip ge 
ra vėl stebėti gražųjį 
Atlanto vandenyną ban
guojant.

LINEMEN
CATV and telephone linemen, For 
N. Y., Ga., Ala., & 111. Top pay, 6 
paid holidays, weeks vacation. 50 
pst paid on excellent hospitalization 

and insurance program.
Young company and growing. lm- 

mediate openings. Long term jobs. 

JACKSON COMMUNICATION
CORP.

513-833-4011
(72-79)

J. GRAUDA

Apsaugok, Aukščiausioji...
Apie Dainų šventę, kuri skambėjo Chicagoje, 

jau pakankamai buvo prirašyta. įvykis išreklamuo
tas, aprašytas, nufotografuotas, įvertintas ir pa
lengva grimzta užmarštin.

Bet per mažai buvo rašyta apie Dainų šventę 
skambėjusią Vingio parke. Apie tarybinę Dainų šven- 
tę prie Vilniaus mažai rašė išeiviškoji spauda ir 
tuo nuskriaudė tą gražųjį parengimą.

— Ar nebuvo jūsų dainų šventė propagandinis 
renginys? — paklausė mūsų korespondentas kom
petentingą komentatorių iš Vilniaus (via phono).

— Tai buržuazinės emigracijos tauškalai, — 
atsakė komentatorius.

— Ar chorai dainavo lietuviškai?
— Taip. Visas lietuviškas dainas dainavo lie

tuviškai.
— Ar dainavo ir nelietuviškai?
— Taip. Rusų kompozitorių dainas d.ainavo ori

ginalo kalba.
— Kokia originalo kalba?
— Rusų kalba.
— Ar daug buvo tokių dainų?
— Iš dvidešimt penkių dainų, kurios įrašytos 

šventės albume, keturiolika dainų sukurta tarybinių 
rusų kompozitorių.

— Tad vienuolika buvo lietuvių dainų?
— Taip. Ir tai įrodo, kad buržuazinė išeivija 

apakusiai šmeižia tą įspūdingai - gražią šventę.
— Kokie lietuviškų dainų pavadinimai?
— Žigaičio kompozicija "Leninui — širdies 

daina", Tamuliūno kompozicija "Daina apie Leni
ną", Juzeliūno kompozicija "Daina apie partiją", 
Ponomarkovo harmonizuota daina "Jūra plačio
ji...”

— Tai jau rusas apie Baltiją? — nustebo mū
sų korespondentas.

— Ne, tai daina apie Baikalo ežerą, — paaiškL 
no komentatorius. — Bet ta daina buvo dainuojama 
lietuviškai.. Tai beveik lietuviška daina, nes prie 
Baikalo dabar daug lietuvių dirba komunizmo sta
tybai.

— Argi neradote lietuviškesnių dainų? — ne
kantriai paklausė mūsų korespondentas (viapho- 
no).

v — O gi, tamsta, Sasnausko dainuška "Kur bė
ga Šešupė". Atliko ją chorai be priekaištų.

— Toje dainoje yra religiniai aspektai.
— Mes ieškojome kompromiso, — paaiškino 

komentatorius, — derinio su nūdiene tarybine ci
vilizacija. Siūlėme lengvai pakeisti tekstą.

— Kaip tai, pakeisti tekstą?
— Posmą "Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą 

šalį" siūlėme pakeisti į "Apsaugok, Aukščiausioji 
Taryba, tą mylimą šalį", bet vėliau, nesukome gal
vos, visai išmetę tą tamsybininkų posmą. Daina
vome be to posmo... Dabar jums aišku, kad Vingio 
dainų šventė buvo stambus tarybinės kultūros 
įvykis?

— Aišku, — atsakė mūsų korespondentas 
(via phono).

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS 

VILTIES LEIDINIUS

J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudii'kos tragedija.
160 psl.......................................  $3.00

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

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

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

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

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

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .............. doį ir prašau atsiųsti man:;
...............egz. SIMAS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

...............egz. KAD JI BŪTŲ GYVA

...............egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ 

..... ........egz. AGONIJA

...............egz. REZISTENCIJA

$................
$................
$............... -
$,................

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $...................

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

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

adresas: ................................................................
(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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Smulkmenos 
iš okupuotos 

LIETUVOS
Į Vilniaus parduotuves 

pristatytas naujas televizi
jos imtuvas, kurį gamins 
Šiaulių televizijos gamykla. 
Imtuvui duotas vardas: 
Tauras.

•
Vilniaus rajono Geišiškių 

pirmininkui Piotrui Kiselio- 
vui suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelnusio žemės ūkio 
darbuotojo garbės vardas. 
Esą, Kiseliovas nusipelnė 
aktyviai veikdamas visuo
menėje.

•
Kelmės rajono Pavėžupio 

žuvininkystės, ūkio tvenki
niuose sėkmingai augina 
karpius. Per metus sugeba 
išauginti ir parduoti 160 to
nų žuvies. Iš atsakingų pa
reigūnų pavardžių — jie 
lietuviai: St. Kvietkus, J. 
Jankus, L. Seliukas, VI. Va
siliauskas.

•
Radijo programa per

krauta rusų numeriais. Pav. 
Spalio 1 d. programoje 
įjungta (vis po valandą) ru
sų liaudies dainos, Armėni
jos estrada, Po Tarybų šalį, 
Tarybinių k o m p o z itorių 
muzika, Ukrainiečių muzi
ka, Rusų kompozitorių ro
mansai. Taip pat nemažai 
komunistinės propagandos 
lietuvių kalba.

Bolševikihė ELTA skun
džiasi, kad žemės ūkio val
dyba nerūpestingai stato 
gyvenamuosius namus Za
rasų rajone. Gyvenvietes 
kuriamos nesilaikant zonų. 
Nesodinama medžių ir de
koratyvinių krūmų. Be to, 
gyvenamieji daugbučiai na
mai statomi labai toli nuo 
darboviečių. Tai vis grubūs 
„zonavimo pažeidimai.

•
Parduotuvėse beveik ne

galima rasti tinkamo dy
džio ar modelio „siuvinių”. 
Taip tarybiniame žargone 
vadinamos bet kurios pasiū
tos prekės. Mažai dėmesio 
skiriama gaminių kokybei 
gerinti, sako ELTA. Siūlo 
Vilniuje įsteigti „firminę 
Vilniaus Modelių namų par
duotuvę”. „Siuvinių” kieky
bės ir kokybės problema pa
sidarė tokia aštri, kad tą 
reikalą svarstė Lengvosios 
pramonės ministerija! Nu
tarta: „siuvinius ritmingai 
tiekti mažmeninės prekybos 
įstaigoms”. Vargšės mote
rys!

•
„Vals t i e č ų 1 aikraštis” 

(Nr. 115) moterims taip 
porina skyriuje „Drabužiai 
vyresnėms moterims”: mo
terys nuo seno mėgo sara
faną. Dabar jis madingas ir 
tinka visoms. Kaip žinia tai 
rusiško tautinio parėdo da
lis. Pats žodis „sarafanas” 
išduoda drabužio kilmę. 
Tvirtinimas, kad „dabar sa
rafanas madingas”, lygiai 
teisingas, kaip tvirtinimas 
„surusėti dabar apsimoka”, 
to nori režimas.

•
TSKP (Komp a r t i j o s) 

Centro komitetas svarstė 
tarybinės bedarbės atvejus. 
Ypač paliečiami tos bedar
bės grįžusieji iš Raudono
sios kariuomenės. Sovietijo- 
je nėra bedarbių pašalpos. 
Kiekvienas turi misti iš 
darbo. Jeigu darbo nėra vie
noje vietoje, bedarbis turi 
kraustytis ten, kur darbas 
jo laukia. Todėl ir nutarimo 
tekstas yra toks: darbinin
kams iš karių, atleistiems į 
atsargą, organizuotų telki
mu siunčiamų statyti kai
mo objektu Sibiro, Uralo, 
Kalpakijos, Kazachijos, Kir
gizijos, Turmenijos ... Tai 
yra ištrėmimas darbams į 
neaprėpiamus taigos plo
tus ...

ŽIEMAI ATEINANT
"Valstiečių Laikraš

čio" korespondentė A. 
Daunienė visai laiku ir 
pagrįstai susirūpino pa
tirti, kaip Lietuvoj ren
giasi sutikti ateinančią 
žiemą. Ar būsimos žie
mos šerkšnai ir speigai 
nenugąsdins tarybinių 
piliečių, ar patalpos pa
kankamai atsparios vė
jams šiauriems?

Buvo svarbu sužinoti 
ar ūkių vadovai rūpina
si remontuoti butus, ar 
sutvarkytos krosnys, ar 
antrieji langai neiširę? 
Mat tai vis pareigos re
monto brigadų. Žmonės 
teikia savo pareiškimus 
o jau nuo remonto vado
vų pareina kaip ir kada 
butą remontuoti arba 
kaip kitaip pagerinti. 
Pats gi buto gyventojas 
visai bejėgis ką nors pa
daryti. Net ir iškultam 
stiklui, dažnai pakaitos 
negaus be atitinkamų raš
tų tokį stiklą nupirkti. 
Butus remontuoja patys 
tiktai tokie pareigūnai, 
kurie turi rezervus iš 
kur kyšį paimti ir kam 
reikia įduoti.

A. Daunienė, gavusi 
darbo kelialapį iš Vil
niaus nudrožė įRaseinių 
rajoną ir prie Kryžkal- 
nio tarybinio ūkio susto
jo Užkalnių gyvenvietė
je. Iš čia korespondentė 
lankėsi paskirose vieto
vėse, arčiau ar atokiau.

Čia korespondentė iš 
karto, per kitų varguo
lių akis, pamatė, kas yra 
ateinančios žiemos bai
mė. Šitaip rašo kores
pondentė apie eilinio ta
rybinio baudžiauninko 
vargą:

"Balčių tarybinio ūkio 
Balčių gyvenvietėje prie 
kelio išsirikiavę seniau 
statyti mūrinukai. Vie
nas jų, ūkio vadovų tei
gimu, neseniai remon
tuotas, tačiau verandos 
stiklų vietoje juoduoja fa
neros lopai. Randame 
namie ir šeimininkę A. 
Bagdanskienę. Skundžia
si moteriškė, kad rei
kia kentėti dėl statybinin
kų broko. Žiemą drėgna, 
apšerkšnija sienos.

— Aš irgi tokiame pat 
name gyvenu, — šneka 
ūkio direktorius A. Di- 
kinis. — Kentėti galima. 
O drėgmę sumanesnė 
šeimininkė pašalina."

Nereikia išleisti iš 
akių, kad koresponden 
tės vadinamas "mūrinu
kas" yra ta statyba, ku
ria prieš dekadą gyrė
si sovietinė spauda ir 
džiūgavo, kad iš šiaudi
nių pastogių žmonės 
kraustosi į mūrinius vie 
netus.

Korespondentė A. Dau 
nienė vyksta toliau, į 

Ariogalos tarybinio ūkio 
Gėluvos skyrių. Štai ir 
vaizdas, jos aprašytas:

"Apirusios senienos. 
Vienos jų net namu ne
pavadinsi. Susmegusi į 
žemę. Iš tolo matyti sky
lės stoge. Antrajame net 
keturios šeimos gyvena. 
Kaip čia žiemos žmonės, 
jei nėra net antrųjų lan
gų, rūksta krosnys, gais
ru grasina dūmtrauky 
žiojėjančios skylės".

Toliau korespondentė 
aprašo daugiau tokių be
viltiškų vaizdų:

"Daugelyje vietų ma
tėm lentgaliais uždėtus 
langus, aprūkusias sie
nas, išdaužytas grin
dis."

"Paskubėkime remon
tuoti", ragina ir laik
raštis, dėdamas tą kvie
timą A. Daunienės 
straipsnio pavadinime.

Tačiau vaizdas bevil
tiškas. Tarybinių ūkių 
baudžiaunininkai, nelygi
nant dvaro ponų laikais, 
yra beteisiai ir bejėgiai 
vargšai. Jie gyvena 
"ūkių darbuotojų" malo
nėje. Čia daug reiškia 
kyšiai, principas kad 
"ranka ranką plauna" 
ir garsus sovietinei si
stemai mokėjimas "kom 
binuoti". Be šių dalykų 
— nė žingsnio. Iš kitos 
gi pusės žmogų apima 
savotiškas apmaudas ir 
apatija. Ir iš šio trumpo 
A. Daunienės straipsnio 
matyti, kad naujas žmo
gaus tipas nesirūpina, 
kaip tai. rūpėjo laisvos 
Lietuvos laikais ūkinin
kams, tvarkyti ir gražin
ti savo gyvenvietę. Da
bar gyvenama diena iš 
dienos ir valanda iš va
landos.

Su tokia pat apatija 
ir šios žiemos laukia ta
rybinis vergas. Kaip gai
la, kad tą vergiją Mask
va užkrovė ir mūsų tė
vynei. Ir nenuostabu, 
kad sovietinis Inturistas 
tik patikimiems turis
tams parodo šiuos bai
siai nualintus ok. Lie
tuvos užkampius.

Kaina 3 doleriai

Philadelphijos LB apylinkės pirmininkas Algis Danta (dėžinėje) įteikia respublikonų partijos kandida
tui į Philadelphijos miesto burmistrus Thacher Longstreth(vidury) kvietimą į š.m. lapkričio 6 d. Phila
delphijoje įvykstantį Čiurlionio ansamblio koncertą. Stebi dr. Antanas Novasitis, JAV LB Centro Valdy
bos vicepirmininkas ir respublikonų partijos kandidatas į Philadelphijos Miesto Tarybą.

K. Čikoto nuotrauka

Philadelphijoje pagerbtas lietuvis politikas
Sekmadienis, rugsėjo 

19 diena, Philadelphijos 
lietuvių su entuziazmu 
atiduotas mūsų politikui 
— visuomenininkui dr. 
Antanui W. Novasičiui. 
Pagerbti ir įvertinti šį 
žinomą advokatą, JAV 
LB Centro Valdybos vi
cepirmininką, Lietuvos 
Vyčių ir daugelio kitų 
lietuviškų organizacijų 
narį "Four Chefs" sve
tainėje susirinko virš 
500 įvairaus amžiaus ir 
tautybės asmenų. Čia 
gausiai matėsi sienieji 
ateiviai, tremtiniai, lie 
tuviškų parapijų kuni
gai, mūsų organizacijų 
atstovai su JAV LB Cent
ro Valdybos pirm. inž. 
Vytautu Volertu prieša
ky. Pagerbtajam esant 
visų gerbiamam ir mė
giamam, šalia lietuvių 
būriais spietėsi Phila
delphijos miesto teisė
jai, respublikonų parti
jos darbuotojai, Phila
delphijos tautinių grupių 
vadai. Svečius savo aukš
tu ūgiu ir užimamomis 
pareigomis viršijo Tha
cher Longstreth, respu
blikonų partijos kandi
datas į miesto burmist- 
ris, ir Philadelphijos 
miesto kontrolierius; 
prieš keletą metų buvęs 
iškilus krepšinio žaidė
jas, Tom Gola. Šalia šių 
dviejų "milžinų’’ glaudė
si ūgiu kiek mažesnis 
Philadelphijos respubli
konų partijos pirminin
kas William Devlin.

Pagerbimo banketas 
pradėtas kun. dr. S. Shim- 
kaus invokacija. Vyriau
siu banketo pravedėju te
ko būti adv. Stasiui 
Mankui, kuriam tenka 
eiti ir dr. Novasičio rin
kiminės kampanijos į 
Philadelphijos Miesto 
Tarybą vadovo parei
gas. Savo kalboje adv. 
Mankas apibudino dr. No
vasičio asmenį, iškėlė 
jo atliktus bei dirbamus 
darbus lietuviškajam rei
kalui, pabrėžė jo turimą 
gerą vardą respublikonų 
partijoje. Respublikonų 
partijos kandidatas į 
miesto burmistrus Long
streth, dažnas lietuviškų 
subuvimų dalyvis,prisi
minė visą eilę progų kur 
jam su lietuviais yra te
kę bendrauti. "Nors An
tanas Novasitis respubli
konų partijos buvo nomi
nuotas kandidatūrai į 
Miesto Tarybą ne dėl bu 
vimo lietuviu, bet dėl jo 
sugebėjimų, man yra 
džiugu, kad respublikonų 
partija galėjo būti pir
moji taip atžymėti lietu
vių kilmės asmenį", kai 

bėjo Longstreth. Kalbė
tojų tarpe sveikinusių 
dr. Novasitį taip pat bu
vo Tom Gola ir W. Dev
lin. Iškilminga banketo 
dalis užbaigtašv. Andrie
jaus parapijos klebono 
kun. J. Degučio malda.

ĮDOMI PASKAITA APIE 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ

ALIAS Centro V-bos 
sumanymu rugsėjo mėn. 
26 d. 12 vai. Šv. Kazi
miero Parapijos salėje 
inž. Vytautas Tamošai
tis skaitė paskaitą apie 
žemės drebėjimą ir jos 
pasėkas Los Angeles vi
suomenei.

Susidomėjimas gan di
delis, susirinko virš 150 
klausytojų.

Susirinkimą atidarė 
Los Angeles Lietuvių B- 
nės pirm. inž. Eugidijus 
Radvenis, trumpai pri
mindamas Inžinierių Ar
chitektų vaidmenį visuo
meniniame gyvenime ir 
pakvietė ALIAS Centro 
V-bos pirm. inž. Vytau
tą Vidugirį, kad supažin
dintų visuomenę su inži
nierių ir architektų veik
la ir uždaviniais. Inž. 
V. Vidugiris išsamiai 
apibūdino ALIAS ir 
PLIAS organizacinę veik
lą nuo įsikūrimo iki šių 
dienų ir kas atsiekta to
je srity. Taip pat supa
žindino su ALIAS Centro 
V-bos uždaviniais, ap
gailestavo, kad jaunoji 
inž. arch. ir technologų 
karta nerodo entuziazmo 
profesinėj organizacinėj 
veikloj. Būdami kartu di 
desniame vienete, galėtu
me daug daugiau padėti 
vieni kitiems profesi
niame gyvenime ir, taip 
pat, lietuviškajai visuo
menei. Aktyvioji ALIAS 
narių dalis gyvai reiškia - 
si vadovaujamoseparei- 
bose visuose išeivijos 
lietuviškose organizaci
jose, pradedant Lietuvių 
Bendruomenę, ALT, Tau
tine Sąjunga, Lietuvių 
Fondu, skautais, ateiti
ninkais ir t.t. ALIAS 
Centro V-ba reiškia 
jiems didelę pagarbą už 
jų įsipareigojimą ir rū
pestį lietuvybės išlaiky
mo darbe.

Po inž. V. Vidugirio 
pranešimo sekė inž. Vy
tauto Tamošaičio pas
kaita. Prelegentas per
žvelgė žemės drebėji
mo priežastingumą susi
darantį iš vandens ga
rų nepaprasto spaudimo 
kai jūros dugno vanduo 
patenka į žemės vidurio

Užsibaigus iškimin- 
gai daliai, lietuvių turė
ta progos pasišneku
čiuoti su respublikonų 
partijos vadovais, jų šei
mų nariais, o taip pat ir 
smagiai pasilinksminti, 

(s ag)

Inž. Vytautas Tamošaitis 

ungingą sluoksnį. Ne
paprasto garų spaudimo 
pasėkoje jūrų periferi
joje ir taip pat jūros dug
ne yra susidariusi išti
sa ugniakalninių kalnų 
virtinė. Nei viena pasau
lio valstybė negali būti 
saugi nuo žemės drebė
jimo pasėkų, kurios su
sidaro iš garais pripil
dyto ugningo žemės vi
durio sluoksnio.
1663 m. St. Lawrence 
slėnyje buvo užregistruo 
ta didelis žemės drebė
jimas ir dar didesnis 
1755 m. Boston, Mass. 
1811 Missouri valstijoje 
ir 1904 to paties stipru
mo kurs sugriovė San 
Francisco buvo užregis
truotas visame ryti
niame pakrašty prie Ka
nados.

Žemės drebėjimo te
ma Kalifornijos gyvento
jus domina ir aktuali, 
nes tas reiškinys yra 
gan dažnas.

Ši tema pasidarė ypa
čiai aktuali, 1971 m. va
sario 9 d. po didelio su
krėtimo, kuris pareika
lavo apie 60 gyvybių, o 
nuostolių padaryta už 
virš bilijoną dolerių. 
Paskaita gan įdomioj ir 
populiarioj formoj per
duota klausyto j ams.

Po paskaitos inž. V. 
Tamošaitis atsakinėjo į 
klausimus. Diskusijos ir 
vasarnamio konkursinių 
darbų parodos apžiūrėji
mas vyko prie kavutės. 
Skania kava ir pyragai
čiais vaišino ALIAS Cent
ro v-bos sekretorė inž. 
Žibutė Brinkienė. E.A.
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VARŽYBOS DĖL VADOVYBĖS

Spalio mėn. pirmomis 
dienomis Saarbrueckene 
įvyks V. Vokietijos 
Krikščionių Demokratų 
partijos (CDU) delega
tų suvažiavimas. Jis be 
kitko spręs ir partijos 
viršūnių problematiką 
Jau viešai žinoma, kad 
buvęs partijos pirminin 
kas G. K. Kiesinger ne- 
bekandidatuos šiai vietai 
užimti. Kol kas yra pa
aiškėję du kandidatai, ku 
rie siekia partijai vado
vauti. Tai parlamento 
Krikščionių Demokratų 
frakcijos lyderis R. Bar 
z ei ir Rheinland - Pfalz 
krašto ministeris pirmi 
ninkas bei partijos dabar 
tinis vicepirmininkas 
Helmut Kohl.

Demokratinėje siste
moje kelių kandidatų var 
žybos dėl tos pačios vie
tos yra savaime supran
tamas dalykas. Tačiau 
Vokietijos krikščionių 
demokratų ilgai užtrukę 
ginčai dėl pirmininko ir 
būsimo kanclerio vietos 
sudarė įspūdį, kad opozi
cija dėl to labai susilpnė- 
jo ne tik savo viduje, bet 
ir viešuose pareiškimuo
se dėl social-liberalinės 
koalicijos politikos, 
ypač užsienio politikos 
klausimais.

Ko siekia abu parti
jos varžytininkai? R. 
Barzel yra pareiškęs, 
kad jis nori būti ne tik 
partijos pirmininku, bet 
ir būsimu kancleriu. H. 
Kohl kol kas pretenduo
ja būti tik partijos pir
mininku, o būsimu kanc
leriu jis pageidautų G. 
Schroeder, buvusį už šie 
nio reikalų ministerį. H. 
Kohl argumentuoja, kad 
partijos pirmininkui pa
kanka ir organizacinio 
darbo: nereikia jo ap
krauti dar valstybinėm 
pareigom. R. Barzel at
virkščiai mano, kad vi
sur demokratinėse vals
tybėse partijų lyderiai, 
laimėję rinkimus, būna 
ir valstybės vairuotojai. 
Be to, vienam asmeniui 
tvarkant partiją ir val
dant valstybę, būna ma
žiau vietos priešininkų 
intrigoms.

Kuris varžybininkas 
partijos suvažiavime lai
mės, sunku pranašauti. 
Abi kandidatai, nors dar 
gana jauni: R. Barzel — 
47 m., H. Kohl — 41 m., 
bet patyrę politikai. R. 
Barzel yra buvęs kelis 
kartus ministeriu ir 8 
metus parlamento parti
jos frakcijos lyderis. 
Jis ypač iškilo bebūda
mas opozicijoje, energin 
gas, greitas, intelektua
liai tvirtas ir logiškai 
nesugriaunamas oponen

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

tas. H. Kohl yra rames
nio, nuolaidesnio charak 
terio politikas. Tačiau jo 
viltys, kad jis, būdamas 
partijos pirmininku, 
žaismingai laimės 1973 
m. parlamento rinki
mus, kažin ar yra pa
grįstos. Reikia spėti, 
kad 1973 m. V. Vokieti
jos parlamento rinkimai 
eis va banąue. Tai bus 
labai sunki kova, nes so 
cialdemokratai ieškos 
visur sąjungininkų, kad 
tik rinkimus laimėtų.

Jei bus partijos pir
mininku išrinktas R. Bar
zel, tada viskas aišku: 
jis bus kandidatas ir 
kancleriu. Tačiau, jei 
bus išrinktas H. Kohl, 
tai dar neaišku, kas bus 
kanclerio kandidatu. 
Kanclerio kandidatūrai 
nustatyti yra numatomas 
abiejų giminingų partijų: 
CDU ir CSU bendras su
važiavimas. Šalia Bar
zel ir Schroeder kandi
datūrų gali dar iškilti ir
F. J. Štrauss, nors jis 
asmeniškai ir paneigia, 
tačiau jo šalininkai nuo
lat kelia jo kandidatūrą 
kanclerio vietai.

Be pirmininko CDUne
liks, bet būsimo kancle
rio kelias dar labai sun
kus, nes reikės absoliu
tinio laimėjimo parla
mento rinkimuose. Po 
krikščionių demokratų 
konferencijos Saarbrue- 
kene paaiškės, kas bus jų 
vadai kolvoje dėl Vokie
tijos likiminės ateities.

(ms)

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

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

WANTED AT ONCE

ELECTRICIAN 
DIE REPAIR
GENERAL 

MAINTENANCE
Mušt have 8 years experience. 

Excellet wages and fringe 
benefits. 

Apply personne ofice.
8 a. m. to 4 p. m.

UNIVERSAL
DIE CASTING
232 MONROE ST. 
SALINE, MICH.

An Equal Opportunity Employer

(76-83)

DIALOGO BEIEŠKANTIS 
KAZAKEVIČIUS

■ filatelijos kampelis
(10) ANTANAS BERNOTAS

Prieš dvidešimtį metų 
išeiviškos poezijos .pa
dangėje sublizgėjo lyg ir 
atsitiktinis meteoras,po 
ezijos almanachas "Že
mė”. Tai buvo nesude
rinamų savo apimtimi ir 
dėstymo metodais auto
rių meteoras. Tačiau dr. 
J. Girniaus įvadas kaž 
kaip sukūrė naują srovę, 
ar mokyklą, kuri, laikui 
bėgant, pasivadino "že
mininkų" vardu. Iš to iš 
eities punkto jau apie dvi
dešimtį metų imama ver
tinti netiktai išeiviško- 
sios poezijos dorybes, 
bet ir "žemininkų" įta
kos simptomai poezijai 
okupuotoje Lietuvoje.

Tai, be abejo yra skau
doka tema kiekvienam so
vietiniam ideologiniam 
puristui, kuriam labiau 
už viską rūpi dogma, kad 
tik "ex oriente lux", ar
ba tik iš raudonųjų rytų 
sklinda šviesa.

Tad pagal savo uži
mamą etatą, į tokius "že
mininkų" teiginius atsi
šaukė ne kas kitas, kaip 
pats vyriausias santykių 
su "užsienio lietuviais 
komiteto" vadovas ir cer
beris Vytautas Kazakevi 
čius. Jis atsišaukė į iš
eiviškos spaudos teigi
nius, esą "žemininkai" 
pralaužę geležinę už
dangą ir viešpataują ta
rybinių poetų ieškojimuo 
se, dėstymo metode ir 
siekiuose. Kazakevičius 
(Pergalė Nr. 1, 1971), 
lyg ir pripažindamas A. 
Mackaus arba VI. Šlaito 
įtaką dabartiniam lietu
viškam Parnasui, klau
sia, kodėl šie "mažiau 
verti už žemininkus Lie
tuvos poetų dėmesio?".

Savaime aišku, kad po
etinis uniformizmas ne
įmanomas išeivijos poe
tuose. Taip pat supran
tama, kad nevisuomet en
tuziastingi rašiniai apie 
"žemininkų" esmę entu
ziastingai priimami to
kių "nepriklausomybi- 
nės" epochos poetų, kaip 
Brazdžionis ir Aistis.Iš 
eiviškoji poetika yra ga
na plati, šakota ir pas
tangos užmesti jai lite
ratūrinės srovės unifor- 
mizmą nesiderina su pa
čia vakarietiška išraiš
kos laisve. Juo labiau, 
kad mūsų poetus labai 
veikia visas margasis 
anglų, prancūzų, vokie
čių, ir kt. poetų pasau
lis. Todėl Vytautas Ka
zakevičius užginčijo 
prielaidas, kad vien tik 
"žemininkai" veikią į 
dabartinės Lietuvos po
etus.

Ieškodamas dialogo su 
užsieniu (tai jo pareigų 
ex officio) Kazakevičius 
stvėrėsi ir grubių, de
magoginių priemonių. 
Jis net tvirtina, kad "že
mininkų" būrys neturi jo 
kios įtakos išeiviškospo
ezijos Parnase ir skaity
tojų tarpe. Kazakevičius 
rašo: "H. Radausko rink
tinė išėjo 1965 m. 500 
egz. tiražu, o vis tebe
siūloma pirkti. Nė kiek 
ne geriau ir su A. Ny
kos-Niliūno bei kitų po
etų knygomis".

Henriko Radausko įjun - 
girnas į "žemininkų" tar 
pą neliudija Kazakevi
čiaus apdairumo, stve
riantis už pavyzdžių. Šis 
poetas nebuvo žeminin
kas.

"Metmenų" žurnalą 
Vytautas Kazakevičius 

laiko gana autoritetingu 
iševijos žurnalu. Nykos 
-Niliūno poeziją Kazake
vičius įveda į "modernų 
katolicizmą", nuneigda
mas jai nuolatos prisega
mą "egzistencinės poezi
jos" etiketę.

Kas labai būdinga: Vy
tauto Kazakevičiaus pas
tanga rasti dialogą su iš
eivijos literatais, dabar 
santūresnė ir kultūrin
gesnė, kaip buvo jo eks
tremistiškas išsišoki
mas prieš J. Gliaudos ro
maną "Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai". Tada, 
toje pat Pergalėje, "ta
rybinio patriotizmo" ši- 
šo pagautas Kazakevi
čius šaukėsi į "gerašir
džius tarybinius patrio
tus" protestuoti prieš mi
nimą romaną, nė neatsky- 
ręs kur yra romane au
toriaus pareiškimai ir 
kur kalba romano hero
jai.

Bendraudamas, nors 
ir slapukiškai ir neviešai, 
su užsienio lietuvija, Ka
zakevičius ima suprasti 
kad ne visur tinka bački- 
nis metodas. Juo labiau 
tas metodas netinka lie
čiant literatūrinį išeivi
jos gyvenimą. Šis Vytau
to Kazakevičiaus raši
nys buvo rūpestingai pa
gautas "Akiračių" redak
cijos ir pristatytas už
sienio lietuviams be sa
vų komentarų.

Suprantama ir tai,kad 
"dialoginio metodo" su
švelnėjimas lengvai gali 
atnešti Kazakevičiui di
misiją, nes čia dialogo 
menas pareina nuo suge
bėjimo užuosti, kurie vė
jai pučia oficialioje so
vietinėje bendravimo
arenojeo (jm)

AUKSO MEDAUS UŽ RETIĮ 
PAŠTO ŽENKLU KOLEKCIJĄ

J. Grigaliūnas, gyve
nąs Clevelande, praėju
sią vasarą birželio 10- 
13 d. dalyvavo su savo 
retų pašto ženklų kolek
cija tarptautinėje oro 
pašto filatelijos parodo
je V. Berlyne, gaudamas 
vieną iš 12 aukso meda
lių, kuriais buvo apdova
noti geriausieji iš 288 
išstatytų rinkinių.

J. Grigaliūnas yra pir
mas lietuvis gavęs aukso 
medalį už lietuvišką rin
kinį. Anksčiau parodose 
tokių rinkinių irgi yra bu
vę, tačiau už juos meda
lius imdavo svetimtau
čiai, pas kuriuos ir šian
dien lietuviškos medžia
gos gal yra daugiau, ne
gu pas lietuvius. J. Gri
galiūnas išstatė Lietu
vos oro pašto gerokai su
spaustą rinkinį iš 48 al
bumo lapų, nes tiek te
buvo galima statyti. To
dėl dėl vietos stokos tu
rėjo labai spausti ir į 
lapus dėti kuo geriausią 
ir rečiausią medžia
gą... Tuose lapuose bu
vo įdėta virš 140 vien 
bandomųjų ženklų, apie 
180 retų abartų, (t.y.klai 
dų) daug retų vokų ir ži
noma po vieną normalų 
ženklą. Ir tik šie daly
kai jo rinkiniui nulėmė 
aukso medalį. Paroda 
buvo labai lankoma vokie 
čių ir atvykusių ekskur
sijų iš įvairių Europos 
kraštų.

Mūsų filatelijoje J. 
Grigaliūnas stovi pir-

JAV.išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. Rugsėjo 12 d. — 8 
c. San Juan miesto (PuertoRico 
saloje) 450 metų įkūrimo sukak
čiai paminėti. Piešinys — seno
vinės EI Morro tvirtovės kam
pinis bokštas.

Puerto Rico salą Kristupas 
Kolumbas atrado savo pirmos 
kelionės metu (1493 m.). Sala 
tada buvo apgyventa Borinąue- 
no kilmės indėnų. Bet tik 1509 
m. Juan Ponce de Leon salą nu
kariavo ir paskelbė Ispanijos 
nuosavybe. Dauguma indėnų ko
vose žuvo, kiti pasitraukė į ki
tas salas, tik nedidelė dalis su
simaišė su ateiviais ispanais. 
Dėl savo patogios strateginės pa
dėties, dengiančios priėjimą 
prie visos Karaibų jūros, sala 
ispanams buvo labai svarbi ir 
1521 m. jie joje pastatė EI Mor
ro tvirtovę, o aplink įsikūrė San 
Juan miestelis, kuris tada tu
rėjo apie 400 gyventojų. EI Mor
ro yra nedidelėje salelėje, su
jungtoje pylimais su sausaže- 
miu ir yra šiaurinėje salos da
lyje. Dabar miestas turi apie 
250,000 gyventojų ir yra salos 
administracinis centras. Aš
tuoniolikto amžiaus viduryje į 
salą buvo atgabenta daug ver
gų negrų, kurie susimaišė su 
vietiniais gyventojais. Iki 1898 
m. sala priklausė Ispanijai, nuo 
tada JAV, bet ji nėra valstija, 
tik JAV teritorija, nors jos gy
ventojai ir turi JAV pilietybę. 
Kiti didesni salos miestai — 
Ponce ir Mayaguez. Saloje gy
vena apie 2,250,000 gyventojų. 
Iki 1898 m. sala vartojo ispaniš
kus, nuo tada — JAV pašto ženk
lus.

2. Rugsėjo 16 d. — 6 centų 
atvirlaiškis Amerikos ligoni
nėms paminėti su New Yorko 
ligoninės pastatu.

3. Spalio 5 d.— 8 c. pašto 
ženklas propagandai prieš nar
kotikų vartojimą vesti.

NORVEGIJA išleido 1 kronos 
pašto ženklą Antarktikos sutar
ties pasirašymo proga su Amund 
seno atvaizdu.

moję eilėje. Iš kitų pažy
mėtinų jo sričių yra taip 
vadinami "birželiniai" 
ženklai, t.y. perspausdi
nami ant sovietinių ženk
lų, kurie buvo atlikti kai 
kurios Lietuvos vietovė
se, užėmus vokiečiams 
1941 metais. Daugumas 
šių ženklų yra dabar ga
na reti ir, kadangi juos 
mėgsta vokiečių rinkė
jai, geresnius vienetus 
ar setus praktiškai gali
ma užtikti tik pasaulinio 
masto aukcijonuose, kur 
kainos įvaromos gana 
aukštos. Kadangi tuo en
tuziastiško perspausdi
nimo metu buvo skubėta 
antrašuose pasitaiko 
įvairių klaidų ir per
spausdinimų aukštyn ko
jomis, o tai ženklų ver
tę dar pakelia. Speciali
zuotą tokių ženklų rinki
nį, neskaitant vokų, jau 
reikia vertinti dešimti
mis tūkstančių dolerių.

J. Grigaliūnas yra 
šios srities ekspertas. 
Kadangi dabartinėje rin
koje, dėl tokių ženklų 
brangumo, atsiranda 
daug falsifikatų, jis tam
pa pasaulinio masto ži
novu, kurio atsiklausia 
ir vokiečių ekspertai.

(vd)

Roald Amundsen (1872-1928), 
žinomasis šiaurės ir pietų aši
galių tyrinėtojas, gimė Borge, 
Norvegijoje. Studijavo Chris- 
tiania (Oslo) universitete. 1894 
m. įstojo į norvegų laivyną ir 
atsidėjo poliarinėm studijom. 
Nuo 1903 iki 1906 m. mažu lai
veliu Gjda perplaukė vadinamą 
Northwest Passage žemiau šiau
rės poliaus į Aliaską. Nuo 1910 
iki 1912 m. laivu Fram padarė 
kelionę į pietų ašigalį, pasiek
damas jį 1911 m. gruodžio 14 d. 
ir paskelbdamas karaliaus Haa - 
kono VII žeme. Nuo 1918 iki 1920 
m. jis praplaukėNortheast Pas
sage šiauriausiais Europos 
ir Azijos pakraščiais iki No- 
me, Aliaskoje. 1926 m. gegu
žės mėnesį kartu su amerikie
čiu Lincoln Ellsworth cepeli
nu jis perskrido šiaurės polių 
iš Spitzbergeno į Aliaską, Žu
vo 1928 m. birželio 28 d. išskri. 
dęs lėktuvu iš Tromso Norve
gijoje ieškoti italų keliaunin
ko Nobile, kuris buvo dingęs 
tolimos šiaurės ledynuose.

VATIKANAS išleido 4p. ženk- 
lų seriją su įvairių dailininkų pa
veikslais, vaizduojančiais šv, 
Dominiką. Čia dedame 90 lirų 
p. ženklą su žinomojo dail. Ti- 
ziano paveikslu.

§v. Domininkas di Guzman 
(1170-1221), domininkonų ordino 
įkūrėjas, gimė Caleruegoje, Is
panijoje. Kilęs iš dvasininkų šei 
mos, nes ir jo du broliai, dėdė 
(kuris jį mokino) ir motina vė
liau buvo paskelbti palaimintai
siais. 1195 m. įšventintas kuni
gu, buvo Osmos katedros pa
mokslininku, kanauninku, vėliau 
atsidėjo domininkonų ordino kū
rimui (1215 m. Tulūzoje, pietų 
Prancūzijoje). Jo pasekėjai tu
rėjo būti mokyti pamokslinin
kai, dėvėti baltą tuniką ir juo
dą kapą bei rožančių. Mirė Bo- 
lognoje, Italijoje. Paskelbtas 
šventuoju 1234 m. Domininkonai 
vienuoliai labai paplitę visame 
katalikiškame pasaulyje. Lietu
voje jie žinomi kaip patys pir
mieji nuo karaliaus Mindaugo 
krikšto laikų, turėjo daugvienuo 
lynų, o Vilniuje tebestovi puiki 
domininkonų bažnyčia.

V. VOKIETIJA išleido 30 pfe- 
nigių pašto ženklą suNuernber- 
go miesto vaizdu..

Nuernberg randasi Žemutinė
je Bavarijoje prie Pegnitz upės 
ir Ludwig kanalo. Tai nepapras
tai senas ir garsus Vokietijos 
miestas, pirmą kartą istorijoje 
minimas apie 1050 metus. Nuo 
1127 m. priklausė Velfams, pas 
kui Štaufenams. Viduramžiuose 
labai praturtėjo iš prekybos su 
Italija ir Orientu. XV amž. pa
sidarė vadovaujantis Europos 
meno židinys, ypatingai skulp
tūroje. Čia gyveno garsusis gra. 
fikas Duereris, Kraftas, Stoss 
ir Vischer. 30-ties metų kare 
mieste gynėsi nuo Valenšteino 
švedų karalius Gustavas Adol
fas. 1806 miestas įjungtas į Ba
variją. 1835 m. iki Fuertho nu
tiestas pirmasis Vokietijos ge
ležinkelis. Nacių laikais čia vy
ko partijos suvažiavimai, o 
1945 m. žymusis nacių teismas. 
Per II karą smarkiai nukentė
jo. Yra išlikusių daugybe vidur
amžių laikų statinių: XII amž. 
pilis, šv. Lorenco ir šv. Sebal- 
do bažnyčios, rotušė ir kiti ar
chitektūros paminklai. Mieste 
žymi įvairių elektros ir namų 
apyvokos dirbinių pramonė, me„ 
no leidyklos, apynių prekyba. Gy, 
vena apie 325,000 gyv.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŠAULIŲ IŠKILMĖS 
CLEVELANDE

š. m. spalio 17 d. Cleve
lande įvyks Kar. Juozapavi
čiaus vardo šaulių kuopos 
vėliavos šventinimas. Į 
šventinimo iškilmes Cleve
lando šaulių kuopos valdyba 
kviečia atsilankyti visas lie
tuvių organizacijas su vė
liavomis ir visą lietuvišką 
visuomenę. Į iškilmes at
vyks šaulių centro valdyba, 
uniformuoti šauliai (apie 
60 šaulių) iš Chicagos, De
troito ir Kanados. Bus apie 
II vėliavų. Iškilmės vyks 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje 10 vai. 30 min. ryto. 
Klebonas Ivanauskas atliks 
vėliavos šventinimo apeigas 
ir pasakys šauliams pritai
kintą pamokslą. Pamaldų 
metu giedos Čiurlionio an
samblio choras vadovauja
mas muziko Al. Mikulskio. 
Čiurlionio ansamblis taip 
pas atliks ir meninės pro
gramos dalį salėje. Meninė
je programoje dalyvaus O. 
Mikulskienės kanklių kvar
tetas ir solo taip pat meni
nei daliai bus paruoštas 
akt. Peckaus montažas iš 
partizanų ir šaulių gyveni
mo. šauliai ir šaulės dar ne
davę priesaikos arba pasi
žadėjimo, duos presaiką ar 
pasižadėjimą.

Visos iškilmės įvyks Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Organizacijų atstovai no
rintieji ir sveikinti šaulius 
iki spalio 16 d. praneša kuo
pos pirmininkui dr. K. Pau- 
tieniui, tel. 371-4168, arba 
tel. 481-3058. Norintieji gi 
dalyvauti vaišėse iki spalio 
14 d. kreipiasi į šaulį V. Jo
kūbaitį, tel. 681-9143, arba 
į šaulį Joną Kapčių, tel. 
486-6750, kuriems praneša 
apie savo dalyvavimą vai
šėse, ir įsigija pakvietimą.

Visi šauliai ir šaulės spa
lio 16 d., 6 vai. vak. renkasi 

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

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

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

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

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Šv. Jurgio salėje pasitikti 
svečius ir paimti nakvynėn.

J. Krygeris

SLA REGIONINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Susi vienijimo Lietuvių 
Amerikoje Ohio valstijos 
kuopų veikėjų ir organiza
torių regioninis suvažiavi
mas įvyks š. m. spalio 30 
d., šeštadienį, 9 vai. ryto 
Clevelande Čiurlionio An
samblio namuose, 10908 
Magnolia Dr.

Pagrindinis darbotvarkės 
punktas: naujų narių įrašy
mas į SLA ir naujas vajus.

Vakare įvyks SLA 14 
kuopos 85 metų veiklos su
kaktuvinis banketas. Pa
grindinis kalbėtojas bus 
SLA prezidentas Povilas 
Dargis.

• Šiaučiūnai Jonas, Ade
lė ir Adutė, persikėlė gy
venti į naują vietą. Jų nau
jas adresas yra: 19107 
Shawnee Avė., Cleveland, 
Ohio 44119. Tel. 531-4925.

• Muz. Pr. Ambrazo svei
kata pagerėjo ir jo vad. dai
nų šventės choras jau dir
ba, kad atsiektų dąr gražes
nio sąskambio numatytai 
mažajai dainų šventei Cle
velande, o gal ir Toronte.

Jau ryškėja ir kas tą 
šventę ruoš bei organizacinį 
darbą atliks.

Mintis kyla į programą 
įjungti ir Detroito bei vie
tini lit. mokyklų chorus.

Suaugusių chorai jau 
”juda”, kuirių iš Toronto, 
Rochesterio ir Clevelando 
sudarytu per 180 daininin
kų.

Gražu, kad išmoktas re
pertuaras dar nuskambėtų 
mūsų liet, visuomenei ir už 
Chicagos ribų, kur ne vi
siems buvo progos jį išgirs
ti. (k)

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

DIRVA

PADĖKA
Dėkojame ALT S-gos Cle

velando skyriaus valdybai: 
pirm. į. Mockui, K. Kara
liui, S. Lukui, K. Morkūnui 
ir V. Stuogiui už talką ren
giant Dirvos rudens balių 
š. m. rugsėjo 25 d.;

Dėkojame solistei Vandai 
Stankienei, išpildžiusiai ba
liuje meninę programą ir 
paaukojus honorarą Dirvos 
stiprinimui;

Dėkojame Korp! Neo-Li
thuania orkestrui iš Chica
gos ir jo vadovui Alg. Mo
destui už puikų grojimą ir 
geros nuotaikos sudarymą 
baliuj-e;

Dėkojame p. Staškūnie- 
nei už padovanotą tortą 
”Beržo šaka”, skirtą laimė
jimui baliuje;

Dėkojame Vincui Kizlai- 
čiui už pinigine auką 15 
dol.;

Dėkojame prie baro talki
nusiems Vytautui Stuogiui, 
Ignui Stankevičiui, Jonui 
žagarskui, Vincui Beno* 
kraičiui ir Albinui Karso- 
kui;

Dėkojame vyr. šeiminin
kei p. Urbanavičienei ir jos 
talkininkėms gražiai aptar
navusias svečius;

Dėkojame maestro A. 
Mikulskiui ir p. Budrienei, 
A. Karsokui ir M. Slabokie- 
nei platinus baliuje laimėji
mų bilietėlius ir sukėlus di
delę sumą;

Dėkojame visiems sve
čiams savo atsilankymu į 
balių parėmus Dirvą.

Vilties Draugijos 
Valdyba 

ir 
Dirva

PADĖKA
Lietuvių R e s p ublikonų 

Klubo sekretorė p. J. Bud
rienė rugsėjo 19 d. suruošė 
man malonią staigmeną. 
Mano kandidatūrai į West- 
lake miesto Tarybą parem
ti, ji sukvietė Lietuvių Res
publikonų Klubo narius ir 
suinteresuotus praleisti sek
madienio popietę gražioje 
savo sodyboje. Po trumpų 
kalbų ir linkėjimų man bu
vo įteikti 158 doleriai, ku
riuos aš panaudosiu rinki
minei literatūrai, fotografi
joms ir skelbimams laikraš
čiuose.

Jadvyga Budrienė akty
viai veikia Lietuvių Res
publikonų Klube ir jos dėka 
klubas turi 15 naujų narių.

Pirminius rinkimus lai
mėjusi, dabar turėsiu rung
tis su savo varžovu spalio 
2 d., visuotinuose rinkimuo
se. Jei laimėsiu, turėsiu 
daugiau svarumo Amerikos 
visuomenėje padėti savo 
žmonėms.

Šios gegužinės iniciatorei 
ir šeimininkei p. J. Budrie
nei ir visiems dalyvavu
siems širdingai dėkoju.

R. Premeneckienė

PARDUODAMI NAMAI
• šešių kambarių vienos 

šeimos namas. Pilnas rūsys. 
2 garažai, nebrangus, prie 
pat E. 185 gt.

• Plytinis, 3 miegamieji, 
tuščias, pilnas rūsys, gara
žai.

• Mūrinis, 2 miegamieji 
apačioj, 2 — viršuj. Įreng
tas rūsys, garažas. Patogi 
vieta.

• 4 šeimų apartamentas 
netoli Neff Rd. Geros paja
mos. Nesenas.

• Turime 2 naujus namus 
Euclide, $35,500.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

Notary Public
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. Tel. 4816900, 

25900 Chardon Rd.
731-9400 arba KE 1-2190

BALFO DIREKTORIAMS CLEVELANDE SOSIRENKANT
Bendrasis Amerikos 

Lietuvių Šalpos Fondas, 
trumpai vadinamas 
B AL F yra viena iš tų 
organizacijų, kurios dar
bai ir rūpesčiai nesibai
gia nei žiemos šalčių 
nei vasaros karščių die 
nomis. Centro valdyba 
posėdžiauja kas mėne
sį. Valdybos pirminin
kas kun. V. Martinkus 
ir vicepirmininkė dr. E. 
Armanienė porą šimtų 
mylių atvyksta į posė
džius nežiūrint ar snin
ga ar lyja, juk šalpos 
laukiantiems ir dienos 
mėnesiais virsta. Ir po

• Jonas Pūkas, gyv. Pitts- 
burghe, studijuos Alleghe- 
ny College meną.

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

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, spalio 14 d. Bobo Brazil 
imtynėse su The Sheik gins 
savo čempijono titulą. Be 
to, bus imtynės tarp Pete 
Sancher, Little Bull ir ja
ponų Mitsu Arakawa ir Ya- 
shino Šato. Bilietai nuo 4 
iki 2 dol. gaunami Arenoje 
ir pas Richman’s mieste.

VINCAS GELGOTAS ati
darė savo kirpyklą, kuri yra 
687 East 185 St. ir kviečia 
visus atsilankyti.

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

SPALIO 15, 16, 17 D. Studen- 
tų Ateitininkų metinis suvažia
vimas Clevelande.

SPALIO 17 D. Kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopos vėliavos 
šventinimas ir šventė.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
"Iškilmingo Trejinio" balius 
šv. Jurgio parapijos salėje.

SPALIO 30 D. SLA diena 
Clevelande-

SPALIO 31 D. 7 v.v. Vytau
to Smetonos piano koncertas 
Cleveland Music Settlement sa
lėje.

LAPKRIČIO 14 D. dainos ir 
literatūros vakaras Clevelando 
Muzikos Instituto salėje. Daly
vauja — A. Stempužienė, K. 
Bradūnas, R. Vėžys ir K. Os
trauskas.

LAPKRIČIO 25 D. Čiurlionio 
Ansamblio pagerbimo balius- 
koncertas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 54 m, 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

25 su viršum metų šel
piamųjų eilės nesibai
gia. Daugeliui likimas 
pašykštėjo sotaus duo
nos kąsnio, šiltesnio rū
bo, pastogės. Daugeliui 
nebuvo likimo lemta pra
dėti gyvenimą iš naujo 
ir pakenčiamai įsikurti 
su mūsų pirmųjų Balfo 
steigėjų ir rėmėjų pa
galba. Ir taip eilei lie
tuvių tenka guostis nuo
širdumu ir mūsų para
ma artimui. Tik lietuvių 
jautrumo ir nuoširdaus 
duosnumo dėka Balfas 
tiek metų sėkmingai vei
kia įvairių pažiūrų žmo 
nių pastangomis vienin
gu sutarimu.

Lietuviai šelpiami vi
suose pasaulio kraštuo
se, o jų skaičius vis ne
mažėja. Gal tikpaskuti- 
niu laiku Balfo ištekliai 
kiek mažėja ir tai ne dėl 
to, kad aukotojų būtų ma
žiau ar tie patys šykštė
tų, bet dėl informacijos 
stokos, o taip pat ir dėl 
kitų įvairių fondų, kurie 
spaudos reikšmę su
prasdami, daugiau visuo
menę ir informuoja per 
mūsų laikraščius.

Artėjantis Balfo di
rektorių seimas, kuris 
įvyks š.m. 23 d. Cleve
lande, turės svarstyti vi
są eilę klausimų, susi
jusių su Balfo veikla, 
centro valdybos pastan
gomis Balfui stiprinti 
bei lėšoms telkti, infor
macijos stoką, direkto
rių pareigas, apylinkių- 
skyrių veiklos pagyvi
nimą ir t.t.

NAUJŲ NAMŲ 
KLAUSIMAS

Betgi pats svarbiau
sias šio direktorių suva
žiavimo klausimas bus 
Balfo senųjų namų par
davimas ir naujų įsigiji
mas. Tas klausimas jau 
buvo svarstomas 1964 m. 
balandžio 18 d., Philadel- 
phijoj įvykusiam direkto
rių seime. Tie namai, 
kaip ir visi kiti ankstes
nieji lietuvių tame rajo
ne buvę namai, iš kurių 
seniai visi padorūs gy
ventojai išsikėlė į kitus 
miesto kraštus dėl pasi
keitusių aplink žemos 
moralės gyventojų, per 
24 metus Balfui puikiai 
tarnavo. Tačiau, dabar 
vandalizmas pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Du 
kartu buvo žiauriai api
plėšta Balfo centro įstai
ga, padarant 600 dol. nuo
stolių. Reikalų vedėjo su
daužytas automobilis ne
žinau, kiek jam nuosto
lių padarė. Be to, jau pa
vojinga ir toli paliko nuo 
lietuviškos kolonijos vyk
ti į centro įstaigą posė
džiams, susirinkimams 
ir įvairiais šalpos rei
kalais atvykstantiems.

Rochesterio lietuvių patriarcho Petro Norkeliflno laidotuvės. Kal
ba laidotuvių direktorius Jonas Morkūnas.

V. Staškevičiaus nuotrauka

Nr. 76 — 7

Todėl pats laikas jau ga
lutinai apsispręsti ir nu
tarti.

Tik labai tenka apgai
lestauti, kad šiame direk
torių seime dėl sunegala
vusios širdies negalės 
dalyvauti pirm. kun. V. 
Martinkus, raštu žadė
jęs savo sugestijas pri
siųsti. Todėl visiems di
rektoriams tuo labiau bū
tina dalyvauti ir rimtai 
pasiruošus klausimą 
svarstyti.

Balfas yra viena iš di
džiausių mūsų org-jų, 
vienas iš didžiausių iš
eivijos lietuvių fondų, ku
rio metinis balansas su
kasi vis apie šimtą tūks
tančių, todėl netenka ste
bėtis jeigu kartais iš 7 
asmenų centro valdyba 
nespėja palaikyti tinka
mų ir aktyvių ryšių su 
skyriais arba nepakanka 
mai juos įpareigoja. Ta
čiau kaip tik į talką atei
na visi Balfo direktoriai, 
kitaip sakant Balfo ta
ryba, kurie turėtų jausti 
pareigą padėti gyvinti 
skyrių veiklą ir talkinti 
informacijos srityje.

E. Čekienė

PRAŠAU IŠBRAUKTI
Dirvos Nr. 73, spalio 1 d. 

paskutiniame puslapyje yra 
tilpusi žinutė pažymint. 
Pulk. A. Rugys.

Prašau Pulk, išbraukti — 
visa kita atitinka.

Labai dėkui.
A. Rugys

Paterson, N. J.

ROCHESTER

MIRĖ BRONĖ 
SALADŽIUVIENĖ

Rochestery spalio 2 d. pa
laidota Bronė Saladžiuvie- 
nė, a. a. pulk. Prano Sala- 
džiaus žmona.

Mirė ji rūgs. 29 d. Balti- 
morėje dukters dr. Danutės 
ir žento dr. Kasaičio na
muose. A. a. Bronė Sala- 
džiuvienė buvo plačiai žino
ma visuomeninėje veikloje 
ir todėl visų gerbiama. Su 
ja atsisveikinti susirinko 
didelis skaičius parapijie
čių.

Po gedulingų šv. Mišių 
palydėta į kapines ir palai
dota greta savo vyro amži
nam poilsiui.

Pamaldas bažnyčioje ir 
kapinėse atlaikė kun. L. Ja
nuška. Atsisveikinimo kal
bas pasakė ramovėnų sk. 
pirm. V. Vitkus ir senas sa- 
ladžių šeimos bičiulis R. 
Liormanas.

Laidotuvėse dalyvavo at
vykęs iš Kalifornijos brolis 
Jasutis ir iš Chicagos — 
gen. M. Rėklaitis, pulk. A. 
Rėklaitis su ponia ir sūnu
mi inž. Vytautu.

Giliame nuliūdime liko 
Brolis Jasutis, sūnus Juozas 
su šeima ir marčios — naš
lės Genės šeima. (rl)



DIRVA
T A UTINES MINTIES LIETU VIŲ LAIKRAŠTIS

• Wisconsino Lietuvių 
Dienai ruošti komitetas, 
v e r t i n d amas lietuvišką 
spaudą, iš savo š. m. gauto 
pelno paskyrė $10.00 laik
raščiui Dirva.-

Už auką komitetui nuo
širdžiai dėkojame.

• Prel. J. Kučingis, Los 
Angeles lietuvių parapijos 
klebonas, siųsdamas Dirvai 
paremti auką 10 dol. linki 
geriausia pasisekimo sun
kiame lietuviškosios spau
dos darbe.

• Dr. Antano W.Novasi- 
čio kandidatūrą į Philadel
phijos Miesto Tarybą uoliai 
remia Philadelphijos lietu
viai. Į virš 30 asmenų komi
tetą įeina V. Gruzdys, S. 
Jurskytė, A. Mačiulaitytė- 
Zerr, A. Gečys, A. Danta ir 
dr. J. Stikliorius.

• Algis Danta, jaunas 
JAV mokslus baigęs bend- 
r u o m enininkas, pirminin
kauja Philadelpsijos LB 
apylinkės valdybai, š. m. 
rugsėjo 26 d., Bendruome
nės mėnesio proga, apylin
kės valdyba suruošė mėgė
jų menininkų parodą, kurio
je savo darbus išstatė net 
22 asmenys. Visas parodos 
pelnas skirtas JAV LB 
Centro Valdybos darbams 
paremti.

• Inž. Liūtas Jurskis, 
JAV LB Centro Valdybos 
ryšininkas su JAV Kongre
su, jungiasi į aktyvią ame
rikiečių politinę veiklą. Lap
kričio mėnesį įvykstančiuo
se rinkimuose jis kandida
tuoja respublikonų partijos 
sąraše į Delran, N. J. aps
krities komisijonierius.

• P. Mučinskiui, Bostono 
lietuvių kolonijos veikliam 
nariui, Carney ligoninėje 
padarytos net dvi operaci
jos. Ligonis palengva sveik
sta.

PADĖKA
L.S.T. Korp! Neo-Lithu

ania Klestėjimo ir Stovyk
los Fondui aukojo: Vytau
tas Girnius — $5.00, Rimas 
Gulbinas — $10.00; Alek
sandras Mantautas — $10, 
Vytautas Aglinskas — $10, 
Korp! Neo-Lithuania Phila
delphia padalinys — $25.00.

Visiems aukotojams už 
aukas Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Chicagoje pradėtas Balfo vajus, kurio atidarymas įvyko Chicago 
Savings Banko patalpose. Ta proga ponia Pakel tarė žodį į susirinku
sius. Salia jos stovi Alb. Dzirvonas ir direktorė M. Rudienė įteikusi 
auką 200 dolerių. Po oficialios dalies Balfo darbuotojai ir svečiai bu
vo pakviesti vaišėms.

1 1
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Netekus brangios Motinos
A t A

DR. V. ALSEIKIENĖS,
jos sūnui žurnalistui VYT. ALSEIKAI ir dukrai 
dr. ALSEIKAITEI-GIMBUTIENEI reiškiame gi
lią ir nuoširdžią užuojautą

Vytautas ir Nora 
B r a z i u I i a i

Feliksas, Eugenija, Liucija ir Eliutė
E i d i m t a i

JURŲ SKAUTŲ VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Artėjant LSB jūrų skau
tų 50-tiems jubiliejiniams 
metams 1972 m. bei padidė
jus jūrų skautų eilėms, atsi
rado reikalas sueiti į asme
ninį kontaktą visiems jūrų 
skautų vienetų vadovams, 
skyriaus vadi jos nariams 
bei jūrų skautininkams, ap
tarti jūrų skautų veiklą lie
čiančius reikalus.

Šiam tikslui Jūrų Skautų 
Skyriaus vedėjas j. ps. A. 
Empakeris šaukia suvažia
vimą š. m. spalio 23 d.. 5 
vai. p. p. Toronte, Kanado
je, tunto skautų būkle: 
1021 College St. W., Toron
to, Ont.. Canada.

Progr amoje numatyta 
laivų vadų bei įgulų vadų 
pranešimai, skyriaus vadi- 
jos pranešimai, planų suda
rymas 50 jubiliejinių metų 
veiklai ir visi kiti jūrų 
skautų auksinio jubilejaus 
stovyklos reikalai.

Laukiama visų kviestųjų 
gausaus dalyvavimo.

Jūrų Skautų Skyrius

• Poetas Stasys ir Alė 
Santvarai šiuo metu atosto
gauja Bermudos salose.

CHICAGO

ŽAVIOJI NEMUNO 
NAKTIS CHICAGOJE
Tokiu šūkiu rengiamas 

n u o t a ikingas pramoginis 
jaunimo vakarojimas. Jame 
programą nauja forma ir 
plačia apimtimi atliks jung
tinis lietuvių studentų ma
žosios scenos sambūris, pa
sirodęs pirmą kartą. Po 
programos šokiai, grojant 
Korp! Neo-Lithuania or
kestrui ir dainuojant Aud
ronei Simonaitytei. Vaišėse 
karšti užkandžiai prie kok
teilio, kava, saldumynai.

Vakarojimas įvyks Chi
cagos Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie 
Avė., š. m. spalio 23 d. Pra
džia 8 vai. vak. Įėjimas 
$3.50 asmeniui. Vietas pra
šoma užsisakyti pas Algį 
Augaitį, tel. 471-0374. Va
karojimo rengimo iniciato
riai — Korp! Neo-Lithua
nia Chicagoje.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Hamiltono mergaičių choras Aidas, kuris spalio 30 koncertuos Hartforde.

HARTFORD

IR VĖL SKAMBĖS 
DAINA!

Hamiltono mergaičių cho
ras „AIDAS” ir solistas 
Vaclovas Verikaitis š. m. 
spalio mėn. 30 d., 7 vai. va
kare Hartfordo Liet. Bend
ruomenės Komiteto kviečia
mas, koncertuos Hartforde.

Šis choras susidedąs iš 
jaunų gražiabalsių Hamil
tono lietuvaičių yra subur
tas Jaronimo Pleinio inicia
tyva ir nuoširdžiu darbu. 
Neveltui Jaronimas Pleinys 
— vadinamas šio vieneto 
įkūrėju ir tėvu.

”AIDO” vadovas ir diri
gentas yra mums žinomas 
solistas Vaclovas Verikai
tis, kuris paskyręs gyveni
mą, ne tik savo talentui 
vystyti, bet ir ugdyti lietu
viškos dainos meilę jauno
sios kartos širdyse.

Nepamirština, kad šiam 
chorui ir solistui akompa
nuoja talentingas pianistas 
Jonas Gavėnas.

Mergaičių choro narės 
amžiumi yra visos jaURSi, 
tačiau dainų išpildyme pa
siekusios aukštą kokybę.

Maloniai kviečiame ir ti
kimės, kad mūsų, lietuvišką 
dainą mylinti kolonija ir 
jos apylinkės lietuviai, šia
me koncerte gausiai daly
vausite.

Savo atsilankymu paska
tinsite ir toliau jaunąją 
kartą puoselėti lietuvišką 
dainą, o patys atsitraukę 
nuo kasdieninių rūpesčių 
pasigerėsit tos dainos sklin
dančios iš jaunų krūtinių.

Tad iki malonaus pasima
tymo Kanados Hamiltono 
lietuvaičių choro „AIDAS” 
koncerte, kuris įvyks š. m. 
spalio mėn. 30 dieną, 7 vai. 
vakare, Hartfordo Liet, 
klubo patalpose 227 Law- 
rence gatvė, Hartford, 
Conn.

šokiams gros ROMO 
BUTRIMO orkestras, veiks 
turtingas bufetas! (sz)

DETROIT

FILMAS „DVYLIKA” 
DETROITE

Spalio 17 d. Lietuvių Na
muose kun. Alg. Kezys, pa
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K.L.B. Toronto apylinkės valdyba, R, Stirbys, G. Urbonas, K. Ase- 
vičius ir pirm, J. Karpis, Kanados tautinėje parodoje lietuviškame 
skyriuje, kur buvo išstatyti dail. A. Tamošaitienės audiniai.

S. Dabkaus nuotrauka

garsėjęs filmininkas ir fo
tografas, rodys įdomų do
kumentinį filmą, kuriame 
matomi mūsų žymūs veikė
jai — M. Vaitkus, L. šimu
tis, M. Krupavičius, J. Žile
vičius, A. Galdikas ir V. Si
dzikauskas.

Ten pat bus ir Al. Kezio 
foto paroda. Parodą apžiū
rėjus, apie 12 vai. 30 mn., 
bus rodomas filmas. Į foto 
parodą ir į filmą mokslei
viai leidžiami veltui. Suau
gusieji prisidės savo auka. 
Visas pelnas skiriamas to
limesniam filmų gamini
mui. Filmas ir paroda nau
dinga matyti visiems. De
troito Lietuvių Kultūros 
Klubo Valdyba prašo gau
siai dalyvauti.

NEW YORK

JUNGTINIS 
PARENGIMAS

LF Bičiulių Rytų Apy
garda New Yorke ir LB 
Woodhaveno apylinkės val
dyba lapkričio 13 d. (Šešta
dienį), Kolumbo Vyčių sa
lėje, 86-22 85 St., Woodha- 
ven, rengia bendrą Aloyzo 
Barono knygos * "VĖJAS 
LEKIA LYGUMA” ir LB 
Woodhaveno Apylinkės val
dybos paskelbtojo konkur
so rašinio, kuris padėtų su
dominti mūsų jaunimą or
ganizuotos LB veikla pri
statymą bei premijų įteiki
mą ir pasilinksminimą, gro
jant šauniam orkestrui. 
Veiks turtingas baras ir už
kandinė.

REZI
STEN 

i CIJA m
R
n
R
s

OMAHA
RAMOVĖNŲ vakaras

Omahos ramovėnai, vie
na iš veiklesnių kolonijos 
organizacijų, š. m. spalio 2 
d. surengė vakarą, kuriame 
gražią programą išpildė 
vietiniai talentai. Solistės, 
Kristina Kartanienė ir Juli
ta Burzdienė nuteikiančiai 
atliko solo po keletą, ne vi
sai lengvų dalykų. Ypač, 
Kristina, gražiai padainavo 
ariją iš Toscos, o Jolita K. 
Binkio ”Gėlės iš šieno”. 
Jaunosios menininkės jau 
keletas metų, apart pagrin
dinių studijų, ima ir daina
vimo pamokas. Ir reikia pri
pažinti, kad jos daro nuo
stabią pažangą dainavimo 
srityje. Lietuviškoji visuo
menė ir ateityje, tikisi gro
žėtis jų maloniais balsais. 
Programoje pasirodė ir 
nuolatinės programų daly
vės studentės ir skautės, 
Danguolė Antanėlytė ir se
serys Violeta ir Silvija Kaz
lauskaitės, padainuodamos 
tris daineles; gitara Silvijai 
pritariant. Dainuojant „Zu
zaną” ir joms prašant, pub
lika mielai pritarė. Silvija 
yra gabi pianistė ir jau nuo 
ankstybos vaikystės yra ži
noma ir amerikiečių visuo
menėj. Taip pat, yra laimė
jusi keletą trofėjų įvairiose 
mokyklų ir gimnazijų var
žybose. žinomas kolonijos 
deklamatorius St. Radžiū
nas su priderama nuotaika 
ir įsijautimu padeklamavo 
A. Gustaičio eilėraščius, 
”šuo” ir ”Mažai”, taip pat 
ir Maironio „Čičinską”. 
Taip pat pirmą kartą sce
noje pasirodė jaunutė Priš- 
mantaitė, atlikdama piano 
solo. Ramovėnų suruoštų 
vakarų ir piknikų pelnas, 
visados paskirstomas įv. lie
tuviškiems — kultūriniams 
reikalams. Ramovėnų pir
mininku yra kapt. Pranas 
Totila, kuris galima sakyti, 
beveik be pertraukos, metai 
iš metų, neša pirmininko 
naštą.

ORGANIZUOJA TAUT. 
ŠOKIŲ GRUPĘ

Dvi ilgametės skaučių va
dovės, Gražina Reškevičie- 
nė ir laima Antanėlienė, 
pereitą vasarą baigusios 
tautinių šokių instruktorių 
kursus, pradėjo energingai 
organizuoti lietuvišką atža
lyną į taut. šokių grupę. Ir 
jau šiuo metu, turi visą tris
dešimtį, jaunų žalių šokėjų. 
Daugumas tėvų giliai įver
tina šių energingų moterų 
užsimojimą ir žada remti jų 
sunkų ir didelį darbą. Tau
tinių šokių grupė ruošią 
būsimai šokių šventei, o 
taip pat, ne vieną kartą pa
sirodys ir Omahos lietuviš
kai visuomenei. Jau per ra
movėnų ruošiamą kariuo
menės šventės minėjimą, š. 
m. lapkričio 28 d., žada rit
mingai dundėti malūnas pa
rapijos scenoje. Tautinių 
šokių grupei reikia daug 
įvairios paramos, ypatingai 
medžiaginės. Daug išaidų 
susidarys įsigyjant muziką 
— rekordus ir kt. Todėl š. 
m. lapkričio ■mėn. 20 d. tau
tinių šokių grupė ruošia va-

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami į prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
A. Mikoliūnas, Cleveland 10.00
A. Bielskus, Wickliffe......10.00
J. Maurukas, Elyria........ 10.00
V. Kalytis, Great Neck ... 10.00
S. Vaškys, Ozone Park ... 10.00
T. Papartis, Chicago.....  5.00
J. Liorentas, Chicago ..... 5.00
J. Radas, Livonia...............5.00
V. Abraitis, Fords............10.00
C. Cheleden, Philadelphia 10.00
P. Budininkas, Cicero......10.00
E. Mazys, Anaheim...........5.00
A. Balsys, New York........ 10.00
V. Miškinis, Toronto......... 5.00
K. Virbickas, Philadelphia 5.00
V. Lozoraitis, Linden........ 5.00
J-. Vigelis, Collingswood .. 5.00
V. Apanius, Cleveland......10.00
V. Mažeika, Lake ZuHch 10.00
K. Zemeckas, Oshkosh ... 10.00
B. Rėkus, Cleveland ....... 5.00
A. Gantautas, Bridgeport 5.00
J. Bortkevičius,Woodhaven5.00
B. Kasakaitis, Chicago ..10.00
A. Reventas, Woodhaven .. 10.00
P. Damijonaitis, Cranford 5.00
J. Ramanauskas,Elizabeth 10.00
S. Simoliūnas, Detroit......3.00
L. Keženius, Cleveland .... 2.00
A. Butkūnas, St. Charles 10.00
R. Kiršteinas, Rochester .. 5.00
J. Rekašius, Detroit...........3.00
V. Vitkus, Rochester..... 2.00
C. Laikūnas, Monee ..........5.00
A. Bernotas, Waterbury .. 2.00 
J. Šepetys, Detroit............5.00
V. Bacevičius, Cleveland ..5.00 
J. Adomonis, Boston........10.00
S. Baniulis, Chicago........ 3.00
E. Bartkus, Beverly

Shores ...................... 10.00
A. Sumakaris, Cleveland 5.00 

Radzys, Chicago •••••••• 5.00 
Povilaitienė, Omaha ., 10.00 
Balsys, Kensington ... 5.00 

Žvirblis, Grand Rapids 10.00

. 2.00
10.00
5.00
5.00

2.00

S. 
J.
A.
J.
L. Lendraitis, Boston .... 1L0O
J. Dačys, Dorchester .... 10.00 
J. Babušis, Los Angeles 3.00 
A. Ramonas, Brooklyn ...
J, Variakojis, Chicago ..

J. MiSSViŽiUS, Mimofe
J. Genys, Sebrook...^........
A. Mironas, Los Angeles 10,00
J. Jakštas, Lakewood......... 5.00
E. Balceris.LosAngeles.. 10.00
J. Gribauskas,Cicero.......10.00
F. AndriUnas,Wyncote..... 10.00
A. Martus,Cleveland........10.00
J. Kučingis, Los Angeles.. 10.00
K. Avižienis, Chicago........3.00
K. Pocius, E. Chicago.......10.00
V. Tauras, Chicago...........10.00
K. Cicėnas, Chicago..........2.00
L. Griniūtė, Chicago......... 10.00
Č. Kiliulis, Dorchester .... 3.00
A. Mačys, Downers Grove 5.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

karą su įdomia ir linksma 
programa. Vadovės deda 
daug vilčių, kad lietuviškoji 
visuomenė supras ir gausiu 
atsilankymu parems šį gra
žų atžalynų užsimojimą da
lyvauti taut. šokių šventė
je, garsinant gražųjį lietu
vių tautos liaudies meną, 
tautinį šokį. (jp)

BEVERLY SHORES

RUDENS BALIUS
Beverly Shores, Ind. 

Amerikos Lietuvių klubas 
rengia tradicinį rudens ba
lių š. m. spalio 30 d., šešta
dienį, 7:30 vai. Obie’s res
torane prie 12 kelio į rytus 
nuo Michigan City, Ind. 
Gros Ąžuolo Stelmoko or
kestras. Kvietimai gaunami 
pas klubo narius.


	1971 Spal.13 0001
	1971 Spal.13 0002
	1971 Spal.13 0003
	1971 Spal.13 0004
	1971 Spal.13 0005
	1971 Spal.13 0006
	1971 Spal.13 0007
	1971 Spal.13 0008

