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JAV KARIUOMENĖ
JOS PERTVARKYMAS Į SAVANORIU ARMIJĄ 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

pas iš i auš imas 
nusistovėjusią

Kokia visuomenė — 
tokia ir kariuomenė. Vi
suomenėje, kurioje kiek 
vienas 
prieš 
tvarką spaudos ir kitų 
komunikacijos institu
cijų išpučiamas į di
džiausią ir švenčiausią 
žygdarbį, negali būti ir 
geros kariuomenės, ku
rios uždavinys kaip tik 
ir yra išlaikyti tvarką 
bei ją apginti nuo išo
rės pavojų. Už tat ne
stebėtina, kad pagal 
spaudą, JAV kareivių 
Vietname pagrindinis su
sirūpinimas yra tik tas, 
kad tik nebūti ten pasku
tiniu žuvusiu. Dėl to vi-

JAUNIMO KONGRESUI REIKIA
100,000 DOLERIU

Nariams ne vienoj vietoj 
gyvenant, PLB valdybai 
posėdžių susirinkti nėra 
lengva. Tačiau kliūtys nu
galimos, ir valdyba po spa
lio 2 dienos posėdžio vėl 
naujai posėdžiavo spalio 30, 
vėl Clevelande. Buvo svar
styti šie klausimai.

Jaunimo kongreso sąma- 
ta, kurią pagal nuostatus 
priima šio kongreso finan
sų komisija ir komitetas, 
bet tvirtina PLB valdyba. 
Reikalai dideli — jaunimo 
atstovų su vežimas ir jų 
globojimas, studijų savaitė, 
vakarinės kongreso progra
mos, stovykla, spaudiniai, 
parodos, įvairiausi organi
zaciniai bei administraci
niai reikalai, tad ir išlaidos 
didelės. Juk kongresas ap
ima viso pasaulio lietuvių 
jaunimą. Normaliai reikėtų 
apie pusantro šimto tūks
tančių dol. Finansų komisi
ja juos įsipareigoja surink
ti. Tačiau bus spaudžiama- 
si, kiek įmanoma. Bet ir su
sispaudimas turi ribą, no
rint, kad kongresas turėtų 
reikiamą apimtį ir lygį. Dėl 
to be minimalios šimto 
tūkstančių dol. sumos ne
bus galima išsiversti, o dau
giau — juo geriau. PLB 
valdyba į pateiktą jaunimo 
kongreso sąmatos projektą 
pažiūrėjo su reikiamu dė
mesiu ir jį patvirtino, kartu 
linkėdama jaunimo kongre
so darbuotojams ko geriau
sios darbų sėkmės. Lietuvių 
jaunimo tautinis judėjimas 
viso pasaulio mastu iš tik
rųjų yra didelės prasmės 
bei reikšmės lietuviškas 
darbas, nusipelnąs visų dė
mesio, supratimo ir para
mos. Sąmatos klausimą re
feravo jaunimo vicep. M. 
Lenkauskienė.

B e n d ruomenės finansų 
organizavimas buvo antra
sis klausimas, kuriam PLB 
valdyba skyrė daugiau lai
ko. Ref. dr. V. Majauskas 
prie klausimo priėjo iš Phi
ladelphijos gegužės 22-23 
susitarimų: "Konstatavusi, 
kad finansų stoka stabdo 
Bendruomenės tikslų ir už
davinių vykdymą, konfe
rencija išreiškia pageidavi
mą a) išbaigti organizavi
mą veikiančių lietuvių fon
dų, kurių pelnas yra skiria
mas lietuvių kultūros — 
mokslo, meno, švietimo ir 
kt. reikalams, b) populia
rinti lietuvio tautinio soli
darumo metinių įnašų idė
ją ir sugyvinti jų išrinki
mą, c) bendruomenių admi- 

sai suprantamas ir karei
vių pasitaikąs atsisaky
mas vykti į kiek daugiau 
pavojingus patrulius. 
Vienas iš tokių įvykių bu
vo itin pagarsėjęs. Tai 
incidentas "Firebase Pa
ce", kuris vėliau buvo ka
riuomenės vadovybės iš 
aiškintas ne kaip maiš
tas, bet tik kaip "nesu
sipratimas”.

Visa tai veda prie min
ties, kad šiame krašte vi
suotina kareiviavimo 
prievolė yra sunkiai pa
teisinama taikos ar ne
oficialaus, ypač nepo

nistracinei bei visuomeni
nei veiklai organizuoti lėšų 
telkimą aukų ir tautinio so
lidarumo įnašų amžinųjų 
narių įmokų principais”. 
PLB valdybos posėdy buvo 
pabrėžta, kad aktualu baig
ti JAV ir Kanados kultūri
nių fondų organizavimą, 
bet nuo nauju fondų steigi
mo atsisakyti. Apskritai 
būtų naudinga prieiti prie 
vieno visuomeninio fondo, 
kuris būtų administruoja
mas tarpveiksniniu susita
rimu. Visų kraštų lietuvių 
bendruomenės daug dau
giau dėmesio turėtų skirti 
tautiniam lietuvio solidaru
mo įnašui ir jam išrinkti 
organizuoti efektyvesnį ad
ministracinį aparatą, tradi
cinių valdybų iždininkų 
šiam reikalui nebepakanka. 
PLB valdyba, be kraštų lie
tuvių bendruomenių atsiun
čiamų konstitucinių įnašų, 
savo darbui lėšų pasidaryti 
turi per "Pasaulio Lietuvį" 
ir intensyviau platindama 
automobilių lipinukus ir 
lietuvių ženkliukus.

Pasaulinė baltų federaci
ja — klausimas, keliamas 
Australijos LB valdybos. 
Posėdy buvo konstatuota, 
kad New Yorke nuo 1954 
veikia Pavergtosios Jungti
nės Tautos, vadinamos taip 
pat Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimu, kurį su
daro Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos Lat
vijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos, de
mokratinių institucijų at
stovai, nuo 1965 taip pat 
New Yorke veikia vien tri
jų Baltijos tautų išeivijos 
institucija Batunas, su ki
tomis Baltijos tautomis ry
šius turi Vlikas ir kt. To
dėl reikia aiškintis, ar Pa
saulinės Baltų Federacijos 
organizavimas nebus para
lelinis darbas, ir tai paves
ta PLB valdybos visuome
ninių reikalų vicep. dr. H. 
Brazaičiui.

Kiti klausimai ir reika
lai. PLB valdybos nariai 
padarė veiklos pranešimus, 
buvo susipažinta su gautai
siais bei išsiųstaisiais raš
tais, patvirtintos sąskaitos, 
aptarti įvairūs einamieji 
reikalai. Posėdy dalyvavo 
šie PLB valdybos nariai: 
St. Barzdukas, dr. H. Bra
zaitis, A. Gailiušis, A. Lai
kūnas, M. Lenkauskienė, 
dr. V. Majauskas, Kult, 
t-bos pirm. dr. Alg. Nasvy- 
tis, švietimo t-bos pirm. A. 
Rinkūnas. PLB v-bos inf. sirinkusiųjų sukeltas ovacijas.

puliaraus karo metu. Už 
tat prieš paskutinį kari
nės prievolės prailgini
mą balsavo ne tik paci
fistai, bet ir tokie žmo
nės kaip senatorius Gold- 
wateris. Faktinai kari
nė prievolė buvo prailgin
ta daugiausiai tik tam, 
kad įkariuomenępritrau
kus... daugiau savano
rių, nes jei vistiek ims į 
kariuomenę, geriau stoti 
savanoriu ir gauti šiokį 
tokį pasirinkimą. Gali
ma teigti, kad, jei tarp
tautinė būklė drastiškai 
nepasikeis, netolimoje 
ateityje JAV turės tik 
savanorių armiją.

Baimė, kad savanoriai 
kaštuos daugiau negu pa
šauktieji nėra pagrįsta, 
nes jau dabar stengiama
si kareivių pragyvenimo 
lygį pakaikyti nežėmiau 
vidutinio krašto pragyve
nimo lygio.

Karinis analistas Ste- 
ven Canby tuo reikalu 
išleistoje knygoje ”Mi- 
litary Manpower Pro- 
curement: A policy Ana- 
lysis", teigia, kad sava
norių, ypač iš mažiau 
pasiturinčių sluoksnių, 
netruks.. Dėl tos papras
tos priežasties, kad ka
riuomenėje jie galės ge
riau ir saugiau gyventi 
negu civiliniam gyveni
me. Be to, daugelis žmo
nių mėgsta įvairiausias 
taisykles ir patvarky
mus, susijusius su ka
riuomenės gyvenimu.

|domu, kad Canby ap
skaičiavimais, savano
rių kariuomenėje padi
dės juodųjų skaičius, ku
ris sieks 20% (dabar tik 
8%). Mat, dabar šaukiant 
visus, kariuomenė turi 
didesnį pasirinkimą ir 
paima daugiau išmokslin
tus, tačiau eilinis karei- 
vis ar net puskarininkis 
nebūtinai turi būti labai 
šviesus ir gabus žmo
gus, tom pareigom pakan
ka mažiau komplikuo
to žmogaus. Pagal 
ARMED Forces Qualify- 
ing Tęst juodųjų daugu
ma - atsiduria paskuti
niam trečdalyje, tačiau 
tų kvalikfikacijų pakan
ka eiliniams. Gabesnis 
ir daugiau išsilavinęs 
žmogus, pasilikęs ilges-

Praeitą pirmadienį įvyko naujai išrinktojo Clevelando mero Ralph Perk inauguracija, sutraukusi iki 
šiol neregėtą mero inauguracijose skaičių žmonių. Inauguracijoje Amerikos himną giedojo sol. Aldona 
Stempužienė. Dalyvavo grupė lietuvių, rėmusių Perko išrinkimą. Dirvą inauguracijoje atstovavo Vilties 
draugijos valdybos pirmininkas A. Laikūnas. Nuotraukoje naujasis burmistras Ralph Perk atsako į su- 

J. Garlos nuotrauka

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Naujoji Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba, kuri buvo išrinkta praeitą savaitę įvykusiame su
važiavime. Stovi iš kairės: dr. A. Čepulis, dr. V.L. Ramanauskas, dr. J. Stankaitis, dr. J. Mačiulis ir 
dr. J. Skrinska. j. Garlos nuotrauka

AR GRAIKIJA NUSIKALTĖLĖ?
Graikija, kuri jau ži

loje senovėje išgarsėjo 
savo literatūra, — pri
siminkime Homerą, Es- 
chilą Sofoklį, Euripidą, 
Safo, Pindarąir kt., savo 
filosofija (Sokratas,Pla
tonas, Aristotelis), savo 
daile, muzika, — šian
dien yra lygiateisė pa-

niam kareivių eilėse, su
kelia daugiau drausmės 
problemų.

Viską suvedus į krūvą 
išeitų, kad savanorių ar
mija kaštuotų tik truputį 
(apie du bilijonus dole
rių). daugiau negu dabar
tinė pašauktųjų armija ir 
geriau atitiktų savo už
daviniui negu dabartinė.

Čia vertėtų pastebėti, 
kad savanorių — profe
sinė armija turi priešų 
iš liberalinių politikų tar
po, kurie prisibijo ka
rinio perversmo. Canby 
tą baimę laiko nepagrįs
ta. Visų pirma sukilimus 
daro ne kareiviai, bet ka
rininkai. Už tat, kaip at
sarga tokiam atvejui, į 
karininkų korpą turėtų 
būti verbuojami asme
nys baigę įvairius uni
versitetus, kurie nebū
tų visiškai vienodų pa
žiūrų į įvairiausius klau
simus.

Kiekvienu atveju, spau
dimas galimai greičiau 
pereiti į savanorių - pro
fesionalų armiją yra 
toks didelis, kad ji jau 
yra tik laiko klausimas.

M. SARGENIS

saulio vastybė, kaip ir 
daugybė didelių ir mažų 
valstybių. Ji yra Balka
nų pusiasalio valstybė, 
kuriai priklauso daugy
bė Egėjo ir Jonijos jūrų 
salų. Ją supa Albanija, 
Jugoslavija, Bulgarija ir 
Turkija. Būdama Vidur
žemio jūros valstybė, 
strateginiu požiūriu ji 
yra labai svarbi Euro
poj, nes ji apsaugo nuo 
tolimesnio maskvinio ko- 
muni7nn ■sci r><2»r'
Bulgariją arpekininio — 
per Albaniją į mažąją 
Aziją ar Afriką.

Maskvos svarbiausias 
siekimas po IIpasaulinio 
karo buvo sukomunistin- 
ti ne tik Jugoslaviją, Bul
gariją, Albaniją, bet ir 
Graikiją. Jau 1943 m. čia 
veikė prosovietinių par
tizanų ELAS būriai, ku
rie svajojo sukurti,pana
šiai kaip Tito Jugoslavi
joje, komunistinę valdy
mo santvarką Graikijo
je. Kai britų kariuomenė 
užėmė Graikiją ir išva
lė kraštą nuo vokiečių, 
tai ir tada ELAS parti
zanai nenurimo ir kovo
jo prieš anglus. Jie bu
vo net sudarę bolševiki
nę Graikijos vyriausy
bę. Tačiau Anglijos ir 
JAV dėka, Graikija 1946 
m. pravedė parlamento 
rinkimus, plebiscito bū
du pasisakė už konstitu
cinę monarchiją. Kurį 

laiką ją valdė karalius 
Jurgis II, vėliau Povilas, 
Konstantinas II. 1967 m. 
karalius Konstantinas II 
buvo suspenduotas ir val 
džią paėmė karininkų 
grupė, pulkininko Geor- 
gios Papadopoulos vado
vaujama.

Šiandien kai kurių de
mokratinių valstybių po
litikai varo smarkią pro
pagandą prieš Graikiją 
kaip diktatūrinę valsty
bę. JAV kongreso ir se
nato kai kurie nariai rei
kalauja neduoti Graiki
jai jokios paramos, kol 
nebus krašte atstatyta de
mokratija. Tačiau šie vi
si propagandistai ir kovo
tojai dėl demokratijos už
miršta, kad Graikija yra 
NATO narys. Taip pat jie 
užmiršta tas priežastis, 
dėl kurių karaliaus Kons
tantino demokratinė vy
riausybė buvo atsakingų 
kariuomenės vadovų nu
šalinta. Graikijai grėsė 
didelis pavojus sužlugti 
iš vidaus. Tokiu žlugimo 
atveju būtų pasinaudoju
si Maskva per savo agen
tus Graikijoje. Protingai 
galvojant, tenka svarsty
ti, kas svarbiau, ar poli
tinė krašto santvarka, ar 
valstybės nepriklauso
mybės išlikimas. Jei ka
ralius ir jo demokrati
nė vyriausybė veda vals
tybę žlugimo keliu, ar 
krašto patriotai neturi 
teisės nušalinti tokį ka
ralių ir tokią suglebusią 
demokratinę vyriausy
bę? Dievas gi nevisus 
karalius apdovanojo pro
tu ir valia, kad jie galė
tų išmintingai valstybę 
valdyti.

Logiškai galvojant, ne 
suprantama, kodėl tie 
visi propagandistai, ku
rie smerkia Graikijos 
dabartinę vyriausybę,ne
kovoja prieš Tito dikta
tūrinę valdžią Jugosla
vijoje. Juk ir Tito yra 
karinis ir politinis dik
tatorius, valdžią išlai
kąs kariuomenės, poli
cijos ir komunistų parti
jos pagalba. Tokių dikta
torių, kaip Tito, Europoj 
Azijoje, Afrikoje yra iš
tisa . gausybė: Brežne
vas, Mao, Gierekas, Ka 
daras, Hoxha etc. Kodėl 
demokratinių valstybių 
vadai ir politikai nerei
kalauja, kad Rusija, Len-

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

KOOPERATINĖ VEIKLA

Graikija...
(Ątkelta iš 1 psl.) 

kija, Vengrija, Albanija 
grąžintų demokratiją? 
Kodėl jie važinėja į Ju
goslaviją, bet pyksta ir 
protestuoja, kada JAV vi
ceprezidentas S. Angew 
lankosi Atėnuose?

Šioje vietoje tenka ypa 
tingai pagerbti JAV vi
ceprezidentą Spiro T. Ag-. 
new. Jis, būdamas grai
kų kilmės, ne tik puikiai 
pažįsta dabartinę Graiki
jos politinę ir karinę 
būklę, bet ir puikiai su
pranta, kad be Graikijos 
militarinės pagalbos 
NATO negali tinkamai at
likti Viduržemio jūros 
gynybos uždavinių. To
dėl, grįždamas iš Per- 
sopolio šventės, jisužsu 
ko visai savaitei į Grai
kiją, kur jis tarėsi su 
Graikijos ministeriu pir
mininku G. Papadopou- 
los ir karine vyriausybe 
NATO reikalais. Vice- 
prez. S. T. Agnew pa
brėžė Graikijos svarbą 
laisvosios Europos poli 
tikoje.

Melbourno mieste, be visų kitų organizacijų, 
puikių lietuvių bendruomenės namų, chorų ir stip
riai veikiančio jaunimo, jau 10-tis metų kaip stip
riai veikia ir vienintelė tokio masto lietuvių organi
zacija, tai Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija 
Talka. Vienas iš pirmųjų šios draugijos iniciatorių 
ir steigėjų Liudas Barkus, kuriam jau senai rūpėjo 
ką nors panašaus Melbourne įsteigti, susirišo su 
Kanadoje veikiančia Montrealio L.K.U. "Litu" ir iš 
ten gavęs visus oficialius davinius ir pamatęs kaip 
pelningai ir gražiai reiškiasi ši kanadiečių lietuvių 
draugija, sukvietė 1961 m. sausio 9 dieną steigiamą
jį kredito unijos susirinkimą Melbourne. Pirmasis 
susirinkimas, apsvarsčius visas galimybes steigti 
savąjį bankelį, pirmuosius sunkumus, susiduriant 
su vietiniais įstatymais, neapmokamu pirmųjų tar
nautojų darbu ir tuo laiku buvusį Australijos lietu
vių tarpe tarpusavio trynimąsi, davė mažai vilčių 
įsteigti šią kooperatyvinę bendrovę. Tačiau L. Bar
kus to nepabūgo, gavęs visus Viktorijos valstijos 
kooperatyvinių draugijų įstatus, jis jau kovo mėne
sį sušaukė kitą susirinkimą ir apsvarstę visus 
davinius, išsirinko pirmąją Talkos valdybą, suside
dančią iš: L. Barkus — pirm., V.Bartuška— vice- 
pirm., F. Gužas — sekret., J. Šniras — atskaitomy
bės vedėjas ir J. Kalnėnas — narys. Visi steigiamo 
jo susirinkimo dalyviai įstojo nariais, įmokėdami sa 
vo įnašus, kurių vienas buvo 5 svarai (10 dol.)

Užsukta šios finansinės draugijos mašina jau 
daugiau niekada nesustojo. Pradžioje darbas buvo 
sunkus ir jį tegalima buvo atlikti valdybos narių di
delio pasišventimo ir laisvo savo laiko paaukojimo 
dėka. Australijos lietuvių visuomenė, kaip ir daugu
moje bent kokio naujo pradinio darbo įsisteigime, bu
vo gana abejingi, nors jau anksčiau vietos lietuvių 
laikraščiuose buvo eilę kartų keltos mintys mūsų bu
vusių ekonomistų apie reikalą pradėti steigti savo 
bankelius ar kredito unijas. Tačiau tų pirmų jų 11-kos 
steigėjų, pradėjusių savo užsibrėžtą darbą, su 230 do
lerių kapitalu, tas viskas neatbaugino ir Talka pradė
jo savo tikrąjį talkos darbą Melbourne.

Rimtų žmonių vadovaujamas rimtas darbas pa
mažu išsklaidė ir visas mūsų tautiečių abejones ir 
jie pradėjo ne vien tik iš Melbourno, bet ir iš kitų 
miestų domėtis šia sava kredito draugija,kai tuo tar^ Jie žino, kas juos atsie- 
pu pati Talka irgi pradėjo savo darbą plėsti, duodant 
vis naujų lengvatų ir imant mažesnius procentus iš 
savų tautiečių. Per tąpirmąjįlO-tįiš Talkos steigė
jų tarpo mirė VI. Savaitis ir J. Valys,kai tuo pačiu 
negailestingoji mirtis išplėšė ir šio draugijos dide
lius rėmėjus A. Krausą ir A. Bikulčių.

Šiuo metu Talkos narių turima netoli 300 ir na
rys už savo įnašus gauna iš Talkos 6 ir 5%, kai kituo 
se bankuose mokama tik 3.75%. Už paskolas čia mo
kama 8%, kai kitur siekiama iki 10-12%.

Šių metų naujoji Talkos valdyba susideda iš: 
Pov. Baltutis, — pirm., B. Vanagas — vicepirm., 
A. Mikaila — sekr., J. Kalnėnas ir J. Balbata — na
riai. Jau nežiūrint, kad ši Talkos draugija yra daug 
gero padariusi paskiriems savo tautiečiams, ji iš 
savo gautojo pelno, kiekvienais metais skiria tam tik
rą sumą pinigų ir bendriesiems lietuvių visuomenės 
reikalams, kas jąpadaro tikrai svarbią ir reikšmin
gą mūsų lietuviškame, ypatingai Melbourno, gyveni
me.

Linkėdamas šiai mūsų vienintelei kooperaty- 
vinei draugijai Talkai ir toliau sėkmingai tęsti savo 
sunkiai pradėtą darbą, neužmirštant ateityje be vi
suomeninių ir kultūrinių mūsų institucijų ir mūsų jau 
nimo, kuris taip dažnai yra reikalingas tos materia
linės paramos, aš su pavydu galiu pasakyti, kodėl 
panašių draugijų nėra kituose miestuose, o ypatin
gai didžiajame Sydnėjuje? Jeigu sydnėjiškiai lie
tuviai per savo apsileidimą nesugeba ko nors pana
šaus čia įsteigti, tai ar nevertėtų Melbourno Talkai, 
plečiant savo veiklą, įsteigti ir savo skyrių Sydnėju
je? Pagalvokit Talkos valdyba, o iki to laiko jums 
ir visai jūsų draugijai geriausios sėkmės ir toli
mesniuose dešimtmečiuose.***

♦ Viktorijos valstijos Švietimo Ministerija ir 
Universitetų Egzaminų Taryba yra oficialiai priė
musi į aukštųjų mokyklų (gimnazijų) kalbų progra
mą lietuvių kalbą ir mokiniai savo kursuose, pasi
rinkdami svetimą kalbą, gali tarp visų kitųpripažin-

taip rašo: "Joks kitas 
NATO narys nepatyrė to
kio ilgo ir sunkaus komu
nistinio teroro, kaip 
Graikija, joks kitas NA
TO narys nėra taip anti- 
komunistiškai nusista
tęs, kaip Graikija, joks 
kitas NATO narys neturi 
tokios svarbios pozici
jos Viduržemio jūroje, 
kaip Graikija. Galima 
apie režimą Atėnuose 
galvoti, kaip norima. Ta
čiau neprotinga vesti 
šmeižiančią agitaciją 
prieš Atėnus, nes ji silp
nina gynybą prieš Rytus 
ir tarnauja Maskvai".

Dabartinė Graikija tu
ri 131.944 kv. klm. ir 
8.900.000 gyventojų. 
Nors ji nedidelė, tačiau 
kaip jūros valstybė yra 
dinamiška, kūrybiška ir 
pasiryžusi savo laisvę ir 
nepriklausomybę ginti vi
somis galimomis prie
monėmis. Graikija, būda
ma pirmoji demokrati
nio valdymo sistemos 
kūrėja, suras tinkamą 
laiką ir tinkamus vadus 
demokratijai atkurti. 
Šiuo metu ji ginasi nuo 
pagrindinio graikų tau
tos priešo — komuniz
mo, kuris ją yra užgulęs 
iš trijų pusių: Albanijos, 
Jugoslavijos ir Bulgari-

■ Europos lietuviai

Vokiečių laikraštis 
"Die Welt" rašo, kad 
"nuo 1967 m. Graikija 
yra geriau valdoma, ne- jos. 
gu anksčiau. Kas netiki, 
tas tegul nuvažiuoja į tiname dabartinįGraiki- 
Graikiją ir susipažįsta, jos režimą kaip graikų 
tegul apsidairo ir pašne- tautos ir valstybės suve- 
ka su žmonėmis gatvėse 
ir kaimuose. Nuo 1967m. 
ūkinė pažanga yra pada
ryta didelė, tiesiog ūkio 
stebuklas (Wirtschafts- 
wunder). Graikai yra iš
didūs šiais laimėjimais.

Būdami realistai, ver-

renumo saugotoją.

kė. "Toliau laikraštis

UNITED 
TORCH į 
DRIVE
GREATER CLEVELAND UNITED

vius V. Kaciūną, A. Reutienę ir S. Sagatį, oficialio 
je dalyje jautriu žodžiu vietos kapelionas dr. kun. 
P. Bačinskas kalbėjo apie Lietuvą. Meninėje dalyje 
mišri tautinių šokių grupė, vadovaujama V. Mali
šauskienės išpildė eilę mūsų šokių, kai paskiri jau
nimo atstovai irgi džiugino gausiai susirinkusius. 
Brisbanės lietuviai jau pagaliau turėtų išsinarplio
ti iš tos juos supančios baimės pasirodyti kitiems ir 
pagaliau kaip ir kitos, kartais net daug mažesnės 
mūsų kolonijos, dalyvauti mūsų didžiosiose Austrą 
lijos lietuvių meno šventėse, kas jų jaunimą pas
katintų būti tik dar aktyvesniu ir veiklesniu lietuviš
kame darbe.

♦ Melbourno Jaunimo Kongreso Išvykos K-to 
iniciatyva buvo suruoštas tarptautinis tautinių šokių 
koncertas, kuriame be Melbourno vietinių šokėjų 
grupių "Gintaras" ir "Klumpakojis" iš Adelaidės 
buvo atvykę ir šio miesto lietuviai šokėjai, kai iš ki
tų tautybių dalyvavo latviai, estai, ukrainiečiai ir 
vengrai. Savo išskirtinu profesionalumu ypatingai 
skyrėsi ukrainiečiai, kai masiniai pasirodė veng
rai, tačiau melbourniškiai lietuviai "Gintaro" grupė
je, kuriai vadovauja H. Statkuvienė, parodė mūsų 
entuziastišką šokių gyvumą, kai antroji grupė "Klum
pakojis", vadovaujama V. Strauko jau nėra eiliniai 
mėgėjai, bet puiki, stilingumą ir grakštumą mūsų 
šokiuose parodanti vyresnioji grupė, kas buvo at
siekta tik dideliu noru ir kruopštaus darbo dėka. 
Melbourno universiteto teatro salė buvo pilnutėlė 
ir tai daugiausiai lietuvių žiūrovų, kurie be meniško 
pasigėrėjimo scenoje, pilnai supranta reikšmingą 
II-jo J. Kongreso Išvykos K-to darbą ir jam visuo
met padeda. Programą vykusiai referavo I-jo kon
greso dalyvė Ieva Didžytė, kai programai pasibai
gus, komiteto pirmininkas H. Antanaitis apdovano
jo svečių grupių vadovus.

• Nedidelė Newcastle lietuvių kolonija, kuri yra 
tų pasirinkti ir lietuvių kalbą ir, išlaikius savo kai už 100 mylių į šiaurę nuo Sydnėjaus ir kur gyvena 
boję egzaminus, gautieji rezultatai lygiai taip pat 
bus traktuojami kaip ir kiti dėstomieji dalykai.

♦ Brisbanės mieste, kur lietuvių yra tik keli 
šimtai, gyvenantieji šiame, beveik niekuomet žie
mos neturinčiame mieste, lietuviškoji veikla nėra 
dar karštosios saulės užmarinta. Jau eilę metų 
veikia, tik gaila kad niekuomet nepasirodo bendro
se lietuvių šventėse ir mūsų dainų festivaliuose, 
Brisbanės mišrus lietuvių choras, vadovaujamas 
nepavargstančio ir visuomet besišypsančio K. Stan
kūno, kuris iškilesnių lietuviškų tautinių švenčių 
metu, sekmadieniais bažnyčioje ir kitais svarbes
niais parengimais, džiugina lietuviška daina ir gies
me ne tik vietinius lietuvius, bet dažnai ir kitus 
svečius. Paskutiniame savo pasirodyme, Tautos 
Šventės minėjimo metu, choras su tikrai pakilia 
nuotaika išpildė dalį programos. Šventės minėjimą, 
atidarius pirmininkui V. Lorencui ir į Garbės Pre
zidiumą pakvietus nusipelniusius Brisbanės lietu-

tik apie 200 lietuvių, yra labai gyva. Be ten gyve
nančių mūsų akademikų dėstančių vietiniame uni
versitete ir maždaug penkių lietuvių daktarų, kul
tūrinis ir visuomeninis gyvenimas nemiega. Pasku 
tiniu metu sukruto ir jaunimas ir tapo išrinkta 
vietinis Išvykos Komitetas į II-jį PLJ Kongresą, 
kurį sudaro: R. Bajelytė, A. Butkus, V. Levickai
tė ir A. Ulanas. Atrodo, jog Jaunimo Kongreso idė
ja yra visoje Australijoje pilnai uždegta mūsų jauni
mo tarpe, kuris, reik tikėtis, gražiai ir tinkamai 
reprezentuos šiame kongrese Australijos lietuvius 
ir jų jaunimą.

♦ Kalnų inžinierius Alfonsas Olšauskas, jau 
prieš eilę metų, pabaigęs universitetą, paliko triukš
mingąjį Sydnėjų ir su žmona Ina ir šeima persikė
lė į kalnus, kur, pradėjęs dirbti didžiuosiuose kal
nų projektuose, savo gabumais išsiskyrė ir jau ku
ris laikas kaip yra vyriausias šių darbų inžinierius 
vykdąs multimilijoninius darbus kalnuose.

LIUDAS VISMANTAS

ANGLIJOS LIETUVĖS SPAUDOJE

Šių metų spalio 26 d. "Europos Lietuvis" nr. 
37/1182/ pasirodė gana storas. Du didžiuliai laik
raščio puslapiai yra paskirti "Moters Balsui", nau
jai suorganizuotam moterų priedui. Šio priedo orga
nizatorius ir leidėjas yra Lietuvių Moterų "Daina
vos" sambūris. Jį redaguoja E. Vilčinskienė. Tai 
tenka labai džiaugtis, kad mūsų moterys imasi ini
ciatyvos tremties lietuviškajai spaudai stiprinti.

Su priedo leidėju mus supažindina J. K. straips
nyje "Keturiolika metų "Dainavai". 1957 m. rugsė
jo 21 d. Londone a.a. Onos Kairiūkštienės iniciatyva 
įsisteigė Lietuvių Moterų "Dainvos" sambūris. Šio 
sambūrio tikslai: šelpti vargan patekusius tautie
čius, rūpintis lietuviškos dvasios šeimose išlaiky
mu, ugdyti kultūrinę veiklą, atstovauti lietuvėms mo
terims tarptautinėje plotmėje, remti jaunimą, jo or
ganizacijas, švietimo židinius etc. Visose šiose sri
tyse per keturiolika metų "Dainavos" buvo atlikta 
nemaža pozityvių darbų. Ypač daug buvo padaryta šal
pos srityje. Žengdamas į penkioliktuosius metus, 
sambūris yra nusistatęs savo veiklą dar praplėsti. 
Bus taip pat bandoma judinti ir remti jaunimą, tauti
nes šokių grupes, skautus ir atskirus mokslą einan
čius jaunuolius, kurių lietuviška ugnis dar nėra už
gesusi. Sambūriui yra vadovavusios: J. Kerienė,B. 
Daunorienė, J. Baublienė. Dabartinę valdybą suda
ro: Gailutė Gasiūnienė — pirmininkė, P. Nenortie- 
nė, M. Varkalienė ir D. Piščikienė. Jos ir yra pir
mosios priedo iniciatorės. Tačiau jųbalsan atsilie
pė visos Anglijos lietuvės. Pagarba joms visoms.

G. Gasiūnienė vedamajame, be kitko, taip rašo: « 
"Visiems išminčiams kalbant apie vienybės sta
tymą, kad būtų išlaikyta lietuvybė ir nepražudytas 
tautai išeivijos jaunimas, beveik visi be išimties pa 
miršta kampinį akmenį. Bendradarbiauti vienam 
tisklui, padėjus į šalį tą taip plačiai bandančią išsi
šakoti mūsų tautiečiuose ydą, kaip kad kiršinti vie
ną prieš kitą, kad būtų iškeltas savo asmuo, garbės 
troškimą, oportunizmą bei partijų politikavimą, yra 
viena iš moters ir motinos atributų. Moteris gali 
dirbti, aukotis, skiepyti meilę savo šeimai, tautai, 
savo tautos papročiams ir kultūrai bei aplamai 
žmonijai, nelaukdama nei nereikalaudama pripa
žinimo, naudos, garbės, atpildo bei laurų vainiko".

Gražių minčių paberia savo straipsniuose V. 
Galbuogytė, Emilija Jakutienė, Vida Gasperienė. 
Redaktorė E. Vilčinskienė rašo apie madas ir laisvę.

Gailutė Gasiūnienė ir Elė Navickienė kuria poe
ziją. Yra išspausdinta po vieną jų eilėraščių. Abu 
jie įdomūs savo tematika. G. Gasiūnienė nuoširdžiai 
ir atvirai prašo motiną atleisti, kad nemokėjusi jos 
mylėti, kad, tik ją praradusi, pažino motinos meilę. 
Toji motina — tai Lietuva. Ir dar prieš mirtį poetė 
prašo Kūrėją, kad jis leistų nubučiuoti jai ašaras 
nuo veido ir savo ašaromis nuplauti jos žaizdas.

Priede gausi kronika iš Anglijos lietuvių mote
rų gyvenimo ir veiklos. Būtų naudinga, kad šis prie
das sutelktų visas laisvojoje'Europoje gyvenančias 
lietuves bendram tikslui — mūsų tautos išlikimui, 
tautiniam ir valstybiniam atgimimui ir kultūros kles
tėjimui. ** *

• Šv. Onos Moterų draugija Londone įsisteigė 
1916 m. sausio 2 d. Ji dirba šalpos ir kultūros darbą. 
Suruošė nemaža vaidinimų. Šiuo metu draugija turi 
45 nares. Jai vadovauja pirm. M. Damidavičienė.

• Manchesterio Moterų būreliui, kuris įsistei
gė 1968 m., vadovavo: O Ramonienė, valdybose buvo 
A. Padvoiskienė, E. Žebelienė, E. Murauskienė. 
Dabartinę valdybą sudaro: pirm. O. Dainauskienė, 
sekr. E. Žebelienė ir ižd. E. Murauskienė.

• Škotijos lietuvės susiorganizavo 1929 m. Ta
da įsisteigė Škotijos Lietuvių Katalikių Moterų drau
gija. Šiuo metu veikia keturi šios draugijos skyriai, 
kurie turi 115 narių. Prieš 20 metų jų buvo 250. Vie
na iš veikėjų yra J. Sarafinaitė. Nemaža nusipelnė 
lietuvybei U. Stalioraitienė.

• G. Gasiūnienė su savo tapybos darbais dalyva
vo Greater London Exhibition. Po to jos darbai ke
liaus per 6 galerijas.

• Skulptorius Antanas Braždys Londone suruo
šė savo darbų parodą nuo spalio 27 d. iki gruodžio 4 
d. Annely Juda Fine galerijoje. Jis išstatė 18 darbų, 
iš kurių 12 šiais metais sukurtų.

• Manchesterio "Ramovės" skyrius lapkričio 13 
d. Lietuvių klubo patalpose suruošė kariuomenės 
šventės minėjimą, kuriame ats.kpt. V. Andruškevi- 
čius laikė atitinkamą paskaitą.

• Nottinghame mirė muzikos mokytojas ir chorų 
vedėjas Alfredas Petrauskas.

• Vokietijoje mirė Hamburgo apylinkės narys 
M. Penelis ir Burgsteinfurto apylinkės narys Jonas 
Juknys.

• Vak. Europos Lietuvių Sielovados leidžiamo 
žurnalo "Krivūlės" pasirodė 2-3 (4-5) nr. Jame yra 
nurodymų, žinių ir aprašymų iš religinio gyvenimo.

• Kipras Ausie jus, gyv. Muenchene, rūpinasi iš
leisti buv. vidaus reikalų ministerio K. Olekos atsi
minimus "Taip buvo".

SKAITYKIT IR PLATINKIT DIRVĄ
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TEATRO FESTIVALIS
Lapkričio paskutiny

sis savaitgalis vėl įsi
rašo į išeiviškojo teatro 
istoriją. Tomis dieno
mis Chicagoje vyks Ant
rasis teatro festivalis. 
Žodis ”festivalis” reiš
kia šventę, iškilmę. Se
novėje festivaliai buvo 
reiginės ir džiaugsmin
gos šventės. Vėliau tą 
terminą ėmė taikyti kul
tūrinio reiškimosi įvy
kiui. Tai buvo puošni, 
pompastiška šventė, su
traukianti minias ir džiu
ginanti jas reginiu.

Anglų literatūros kla
sikas Miltonas sako:
”The morning trum- 

pets festival proclai- 
med."

Tikriausiai, Chicagos 
lietuvių teatro festivalis 
prasidės 'kukliau, nebus 
žygiavimų gatvėmis, nei 
pučiamųjų instrumentų 
eisenos priekyje. Paliki
me tą puošnumą vidur
amžių festivalinėms 
šventėms. Lietuvių išei
viškojo teatro festivalis 
Chicagoje mums bran
gus ir mielas ne puošei
viškumo prasme. Jis 
brangus mums kaipo sun
kaus, neatlaidaus, nedė
kingo kultūrinio darbo at- 
siekimas.

Išeivijos scena turi 
nepalyginamai didesnes 
prievoles savo visuome
nei, kaip kad tokia scena 
savo laisvoje tėvynėje. 
Išeivijos scena į visuo
menę neša atsparą prieš 
ištautėjimą. Tokia sce
na yra lietuviškojo auklė
jimo institucija. Dainos' 
ir šokio šventės begali
niai talkina lietuvybės 
stiprinimui. Tos šven
tės gamina masinius, es
tetinius renginius. Ta
čiau tuose masiniuose 
renginiuose pirmaujan
čio vaidmens nevaidina 
lietuviškas žodis ir int
riguojanti renginio fabu
la. Šitie elementai yra 
tiktai teatre. Todėl ir pir
mas "Amerikos pirtyje” 
vaidinimas lietuvių kultū
ros istorijon įėjo kaip 
kertinis lietuvybės ugdy
mo akmuo.

Lapkričio paskutinįjį 
savaitgalį į Chicagą su
važiuos keletą teatrinių 
kolektyvų ir margu, nuo - 
stabiai atsiskleidžiančiu 
reginiu pademonstruos 
lietuviškos išeivijos 
sostinei ko galima at
siekti scenoje atkakliu 
darbo, neišsenkamu sie
kiu ir pasišventimu pasi
imtai misijai.

Nereikia išleisti iš 
akių, kad festivalis nė
ra varžybos. Premijos 
nėra objektas, dėl ku
rio vyksta trupių santal
ka. Kiekvienas šios te
atro šventės dalyvis yra 
pilnavertis ir girtinas 
didžios prolietuviškos 
veiklos dalyvis. Atrodo, 
pirmasis teatro festiva
lis buvo įgavęs varžybų, 
kaip koks konkursas, 
vaizdą. Varžėsi trupės, 

varžėsi ir paskiri ak
toriai. Premijų paskirs
tymas visad žmoniškas 
aktas, kur neišvengia
mos paklaidos bei emo
cijų diktatas. Šiam, ant
rajam festivaliui linkė
tina vykusiai praeiti pro 
tuos ambicijos gundy
mus, pajusti tikrą, varžy
bomis neužtemdytą šven
tės džiaugsmą.

Visi, scena ir žiūro
vas, sudaro tolygų šven
tės dalyvių kolektyvą. Te- 
jungia visus tas kolekty
vus šventės džiaugsmas, 
apie kurį byloja senų, 
antikinių kolektyvinių 
švenčių, festivalių, kro
nikai.

Linkėtina, kad teatro 
festivalis neliktų vien
kartiniu renginiu, kelian
čiu šiltą dėmesį mūsų 
teatrui. Organizatoriai 
turi pratęsti tą idėją to
liau, plėsti ją ir ieškoti 
būdų jai plisti. Būtų na
šus poveikis išeivijai, 
jeigu paskirų vietovių 
trupės lankytų bent savo 
kaimynines vietoves, 
keistųsi vizitais, steng
tųsi pasiekti tolesnes vie
toves. Juo retesnis sve
čias, juo didesnis susi- 
domėjmas juo. Todėl 
vietinė publika noriau 
lankytų retesnį viziti
ninką. Tai kai ką daugiau 
reikštų ir finansiškai. 
Domėjimasis padidėtų ir 
aptarimuose, recenzi
jose. Tai vis teatro gy
vybės ženklai.

Gi aukštiesiems tvar
kytojams, disponuojan
tiems atitinkamais fon
dais tektų tik pridurti 
deficitines sumeles, jei
gu tokių rastųsi. Svar
bu drąsiai pravesti pir
muosius bandymus ir su 
triukšinti pirmąjį ledą: 
trupių gastrolių inicia
tyvą. Chicaga, kad ir tu
rinti žiūrovų bazę, nėra 
tas vienintėlię, kuris tu
ri laimę stebėti teatro 
festivalio margumyną. 
Išeivijos scena, teatras, 
turi didžiulius morali
nius įsipareigojimus lie-

NEPRALEISKITE NEGRĮŽTANČIOS 
PROGOS

Kad to istorinio paminklo kūrėjų tarpe liktų 
ateičiai jūsų ir jūsų savųjų vaidai, savo auka pa
dėkite išmokėti jo įruošimo išlaidas.

Atlankiusieji Romą visi patvirtins, kad LIE
TUVOS KANKINIŲ ATMINIMUI KOPLYČIA 
šv. Petro bazilikoje iškalbingai skelbia lankyto
jams Lietuvos vardą ir mūsų pagarbą kentėju- 
siems už Dievą ir Lietuvą.

Padėkos Dienos savaitgalio metu, lapkričio 25-28 d.d. Chicagoje,Jaunimo Centre rengiamas antrasis 
JAV ir Kanados lietuvių teatry festivalis, kuriame šiais metais dalyvauja Hamiltono Aukuras, Los Ange
les Dramos Sambūris ir Chicagos Jaunimo Teatras. Nuotraukoje festivaliui rengti komitetas. Sėdi iš kai
rės: pirm. Antolijus Kairys,Marija Remienė,JonėBobinienė,Juozas Šlajus. Stovi: Bronius Nainys, Sta
sė Petersonienė, Marija Grėbliūnienė ir Pranas Beinoras. P. Maletos nuotrauka

NUOMONĖS IR PASTABOS

APATIŠKA ATVANGA TIES
SIMO KUDIRKOS BYLA

Štai pasaulinė spauda 
skelbia, kad iš sovietinio 
laivo pabėgęs į Kanadą 
rusų jūreivis Sergiejus 
Kurdiakovas gavo Kana
doje politinio azilio tei
ses. Taip Kanados vals
tybės organai pademons
travo pasauliui savo 
drąsų humaniškumą ir iš 
sprendė visiškai panašią 
Simo Kudirkos atvejui 
bylą. Garbė jiems.

Bet dėl piktos ameriki
nių pareigūnų valios (ei
nant valstybės departa
mento patarimais) ir dėl 
kvaišų amerikinių jūri
ninkų, Simo Kudirkos rei
kalas atsidūrė neišpasa
kytame skausme. Simas 
Kudirka nuteistas dabar 
lėtai mirčiai naikinamo
je darbo stovykloje.

Kaip reagavo ir tebe- 
reaguoja laisvojo pasau
lio lietuvija?

1. Lietuviai masiniai 
protestavo prieš žvėriš
ką amerikinių jūrininkų 
elgesį, prieš Simo atida
vimą sovietų budeliams. 
Tačiau tos demonstraci
jos buvo.sukeltos jaus
mų, ne strategijos. Kada 
pasaulyje suskambėjo Si
mo Kudirkos teismo 
sprendimas, ar pasikar
tojo tolygios protesto de
monstracijos? Ne, deja, 
tokių nebuvo. Pasireiškė 
lyg tikras "nuovargis”. 
Ir jaunimo minios, ku
rios šaltą gruodį nebojo 
žvarbių vėtrų ir valando
mis vaikščiojo gatvėse 
su plakatais rankose, va
saros metu nesibūrė įde- 
monstrantų minias, pro
testuoti prieš Simo Ku
dirkos nuteisimą.

2. Simo Kudirkos įvy
kis yra permanentinio 
skausmo ir šiurpulio is
torija. Vaizdas toks, lyg 
demonstrantų kariuome - 
nė pabėgo iš mūšio, nors 
priešas tebetūno savo ap
kasuose. Žydų visuome
nė rodo mums pavyzdį, 
kad nereikia iš mūšio 
bėgti, kada tikslas ne
atsiektas. Neužtenka 
vien išlieti savo jaus
mus, o po to nueiti ilsė
tis kavinėje. Demonstra
cijos, kaip karas yra il
go laiko manevrai. Tad 
žydų visuomenė be at- 

tuviškoms masėms. Tad 
šita linkme ir kreiptinas 
visas dėmesys, iniciaty
va ir fondai, skirti teat
rui.

vangos eina į gatves ir 
demonstruoja dėl savo 
tautiečių apsisprendimo 
teisių. Tai pavyzdys. Juk 
Simas, Simokaičiai kali, 
o Bražinskams į akis 
žiūri nežinoma ateitis.

3. Tai gal būt mūsų or
ganizuotos visuomenės 
atstovai kovoja prieš 
tamsią sovietinės impe 
rijos galią? Gal būt, ne 
kviesdami lietuviškų ma
sių gatvėsna ir aikštės- 
na, jie rūpinasi nejuo
kais Simo Kudirkos pro - 
blema. Gal būt jie rei
kalauja reformuoti So- 
viet Affairs desk struk
tūrą Valstybės Departa
mente, tai yra, reikalau
ja išskirti iš Sovietinių 
reikalų skyriaus Pabal
tijo reikalus? Apie tai 
buvo kalbėta demonstra
cijų dienomis. Atrodo, 
tiktai Valstybės departa
mento pareigūnams mė- 
tinėjant pėdas kongresi
nio komiteto tardymuo
se paaiškėjo, kad Pabal 
tijo reikalai per dvide
šimt metų išbuvo Sovie
tinės Rusijos skyriaus ži
nioje. Ta prakeikta struk
tūra ir dabar nepaliesta 
ir nepakeista. Juk vien 
tiktai dėl tų reikalų su
jungimo į vieno asmens 
rankas, nukentėjo Si
mas. Jeigu Valstybės De
partamente būtų veikęs 
Pabaltijo skyrius, tame 
skyriuje atsirastų pasi
teiravimas dėl Simo ati
davimo rusams.

4. Dabar vyksta masi
nės žydų demonstracijos 
dėl asmens emigracinių 
teisių. Tačiau ginče su 
Sovietų Rusija figūruoja 
tik žydų tautybės sovie
tiniai piliečiai. Tuo 
tarpu visus metus anks
čiau Simas Kudirka pade 
monstravo, kad ir kitų 
tautybių sovietų piliečiai 
veržiasi ištrukti iš tau
tų kalėjimo. Simas tary
tum įtaigojo ir žydus bur
tis dėl emigracinių lais
vių kovos. Ar lietuviai iš
naudoja tą progą? Armū 
sų organizuotos visuome
nės veiksniai skatina su
kurti organizaciją vardu 
"Free Simas” ar pana
šiai? Laikas palankus ir 
idėjos nė aiškinti nerei
kia. Tai būtų nuolatinė 
ir kompaktiška organiza
cija kovoti ir dėl lietuvių 
sovietų piliečių, emigra
cinių teisiųi Tokios lega
lizuotos ir kompaktiškos 
organizacijos vardu pa-

JURGIS GLIAUDĄ

SIMAS

'OUTRAGEOUSI"
President Nixon

• Simo Kudirkos trage
dijos metinėms artėjant iš 
spaudos išėjo anglų kalba 
rašytojo J. Gliaudos SI
MAS. Išleido Manyland 
Books leidykla, 84-39 90 
Street, Woodhaven, N. Y. 
11421. Kaina 5 dol.

ranku ir kalbėti ir turė
ti intervencijas. Ameri
koje net kalėjime kalin
tiems gaivalams yra 
sambūriai "Free..." ir 
"Free...". Ar užtenka tik 
raminančių visuomenę 
pranešimų, kad koks 
nors mūsų veiksnys,be
silankydamas Washingto- 
ne, prabėgomis paklausė 
ir apie Simo atvejį ir, 
gavęs miglotą, vande
ningą atsakymą jau ir nu
rimo, lyg visą reikalą 
sutvarkęs? Žydai dirba 
atkakliai, sistematingai 
ir su tolimų atsiekimų 
strategija, mūsų veiki
mas, aukščiau iškeltais 
klausimais, pilnas užsi
degimo, jausmingumo ir 
perdega greitai, nelygi
nant degtukas vėtroje.

5. Štai, dabar, plačiau
sios kalbos apie jaunimo 
kongresą, bet ar yra to
se kalbose bent užuomi
na apie pernai išgyventą 
jaunojo vyro, Simo Ku
dirkos tragediją? Ar ne 
reikėtų rūpintis, kad 
kongresas praeitų Simo 
Kudirko ženkle? Ieško
ma mandriųobalsių kon
gresui, bet neatranda jų 
Simo Kudirkos perbėgi
mo raštelyje, kuris da
bar tragiškai puošia 
knygą "Simas", arba Si
mo pareiškimuose so
vietiniame teisme? Si
mas pareiškė: noriulais- vės ir protestuoti prieš 
vos, nepriklausomos Lie 
tuvos. Kodėl jaunimo kon
gresui neprisidėti prie 
Simo šūkio, kurį išgir
do visas pasaulis? Ar 
falšyvai galvojama, kad 
Simo šūkyje yra politi
ka? Simo šūkyje tiek ir 
politikos, kiek jos yra 

partizanų kraujuje. Ten 
yra aukščiausias huma
nizmo siekimas, nes tai 
yra kova dėl laisvės. Jau
nimo kongresas Simo Ku
dirkos ženkle būtų jauni 
mo pasižadėjimas kovo
ti dėl savo tautos lais
vės. Tas simbolis buvo 
suprantamas ir išgyven
tas demonstracijose, jo 
reikšmės nereikia aiš
kinti ir kongrese. Visos 
kitos problemos savai
me praskaidrėtų greta to 
didingo reiškinio.

6. Pavieniui visuome
nės nariai bei kūrėjai at
siliepė į Simo Kudirkos 
tragediją. Tai buvo kon
kretūs ir jaudinantieji 
darbai. Tie darbai ilgam 
įvedė Simo Kudirkos at
vejį į literatūrą, muziką 
ir dailę. Kaip tą uždavi-

Lietuvių kalboje. Kaina 
$3.00. Išleido Vilties lei
dykla. Gaunama Dirvoje 
ir pas platintojus.

nį, kovoti dėl Simo lais- 

barbarizmą atliko orga
nizuotos visuomenės jun
giniai? Čia turima gal
voj ne prabėginę veiklą, 
bet energingus, pasto
vius, kietus siekimus.

Ar nėra sunkaus slogu
čio jausti, kadorganizuo 
toje visuomenėje viešpa
tauja apatiška atvanga 
ties Simo Kudirkos by
la? Ž.K.

čfkiene

Kaina $5.00

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL 
2701, W. 68th St.
Chicago, III. 60629
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Vidurnaktis Mich
Tą žavinčią mėnesie

nos naktį, kai tyliai ty
vuliavo sidabrinės ežero 
bangos, kai gilios nak
ties šydas gaubė visą ap. 
linkumą ir švelni vėsu
ma dvelkė iš lėtai alsuo
jančio neaprėpiamo van
denyno tolumos, tuokart 
mano lakios mintys sa
vo nepaprastu greičiu 
smigo į tą už Atlanto pa
liktą šalį, apie kurią lie
tuvių literatūros didysis 
klasikas V. Putinas - My 
kolaitis šitaip porino:
Dievuli mano, kas per šviesios 

naktys!
Ir kas plačių padangių per aukš

tumas!
O žvaigždės, žvaigždės didelės 

ir mažos
Taip spindi, net graudu, Dievuli 

mano.

Priimki gi mane, budrus Rūpin
tojėli,

Prie lygaus kelio šią naktį pa
dūmoti...

Oi, leisk man, budrus 
Rūpintojėli, pasišnekėti 
su Tavimi apie toli pali
kusią jaunystę, gimto
sios žemės lietuvio arto
jo sunkią likimo dalią. 
Juk ten pasiliko gražio
sios jaunystės lakios 
svejonės, gražūs sukaup 
ti idealai ir atmintyje 
pasilikę neužmirštami 
sapnai. Su kokiu dide
liu graudumu vis tai ten
ka išgyventi, kai pečius 
slegia pergyventų rude-

gano pakrantėje
nų gausus derius. Gra
žiausios jaunystės sklidi 
na taurė sugrįžta tik pro 
atsiminimų šydą. Legen 
darinis Faustas iš Mefis_ 
to galėjo pirkti jaunys
tės eleksyrą. Bet tiegra 
žūs momentai pasislėpė 
už nuskriejusių praeitin 
laiko bangų. Keistas ma
no kartos gyvenimas. 
Sunkus rudens derlius 
slegia prabėgusio gyveni
mo pečius. Kenčia, liūdi 
ir nerimauja lietuvis. 
Jis prievartaujamas tė
vynėje. Tautos agonijos 
skausme kalinamas kū
niškai ir dvasiškai. Sve 
timuose kraštuose iškly
dęs graužiamas neišsa
komo ilgesio kančios. 
Kiekvieno rudens atėjusi 
idilija lietuviui primena 
graudų ilgesį ir dvasios 
skausmą. Ir šitame gam
tos pasikeitimo fone ver
čia kiekvieną giliau mąs
tantį lietuvį tyliai susi
kaupti ir paieškoti švie
sesnių ateities vilties 
prošvaisčių... Šiuo atve
ju į mano mąstymo ir 
minčių akiratį įsipina 
kaž kur skaityta ir gi
liau atmintin įstrigusi 
mintis:

”Jaunystė nėra vien 
tik gyvenimo laikotar
pis, ji yra dvasios ir 
minties būsena. Ji nėra 
dalykas vien išnokusių 
skruostų, raudonų lūpų

DIRVA

ar lanksčių kelių. Ji yra 
valios kietumas, vaizduo
tės kokybė, išgyvenimų 
ir patyrimų vešliai su
kauptas derlius”.

Niekas nepasensta, 
vien tik pragyvendamas 
tam tikrą skaičių metų. 
Žmonės sensta, tik skir
damiesi ir bėgdami nuo 
savo idealų. Tu esi toks 
jaunas, kaip tavo tikėji
mas, ir toks senas, kaip 
tavo abejonės. Toks jau
nas, kaip tavo pasikliovi
mas savimi ir toks se
nas, kaip tavo baimė. 
Toks jaunas, kaip tavo 
viltis, ir toks senas, kaip 
tavo nusivylimas”.

Ir gal būt teisingau- 
siai šių minčių teigia
mą prasmę patvirtino ne
žinomas rašytojas iš pa
vergtos Lietuvos. Jis kal
bėdamas apie rudenį ši
taip išporino savo min
tį: "Toli arimų nusidrie
kia vagos, kaip stygos, 
smuiko nuostabaus, jei 
tu mokėdamas ranka 
paliesi, jos muzikos gar
sais sugaus. Tiktai arto 
jas žino žemės meną ir 
girdi grūdą dygstantį lau
kuos... Anksti pavasarį 
rugys atbudęs kelsis, jei 
rudenį želmuo žaliuos. 
Kokia skaudi dalia ruge 
lio grūdo — per žiemą 
šalti po sniegu, bet vėl 
pakilti gyvenimas, pa
vasarį nubudus, labai 
smagu!"...

Rūpintojėlis, artojas 
ir rugys. Šiuose trijuose 

žodžiuose slepiasi lietu
vių tautos dvasios atspin
dys. Galima iš tautos me
džiaginius turtus atimti. 
Be atodairos ją skriaus
ti ir fiziniai naikinti. Ga
lima jos laisvę vergijos 
pančiose sukaustyti. 
Bet sunku jos dvasioje 
subrendusias viltis ir ti
kėjimą palaužti. Viltis 
ir tikėjimas — tai yra 
tie pasakingi dvasios 
turtai, kurie teikia stip
rybę tautos gają gyvybę 
išsaugoti. Ir anot to ne
žinomo iš pavergtos Lie 
tuvos poeto posakio: "Pa
likti aš savo krašto ne
norėčiau, kaip rudenio 
sulaukęs paukštis; ge
riau sutikčiau žiemken
čiu pavirtęs labiau prie 
žemės glaustis”.

Gaivus rudens nakties 
vėjas, atplaukęs iš šna
rančio ežero juodų to
lių, kuteno mano veidą, 
gaivino pavargusias kū
no jėgas ir žadino skaid
rią viltį, — tikėti į nau
jo pavasario prisikėli
mą ir lietuvių tautos per 
amžius plasdančią gyvy
bę...

BELEDZIAI 
ŠALDYTUVAI
Dabar yra lengvas būdas iš

laikyti jūsų Stroh’s alų maloniai 
šaltą visą popietę.

Mūsų aluminiaus izoliuotame 
Stay Cold Pack.

Tik pasitikrinkit, kad visa dėžė 
būtų maloniai šalta. Tada alus

pasiliks viduj toks ištisas valan
das.

Bet atsiminkite, mes nesako
me, kad Stay Cold Pack pilnas 
Stroh’s yra malonesnis negu šal
dytuvas pilnas Stroh’s.

Bet tiktai tikrai padaro skirtu
mą jį nešiojant.

Stroh’s ... Vienas alaus mėgėjas kitam.
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Iš Jungtinių Tautų pastogės
Įsivaizduokime, kad mes turėtumėm nuosavą 

korespondentą Jungtinių Tautų asamblėjos posėdyje. 
Ir kad tas mūsų korespondentas būtų kai ką žinąs 
daugiau apie tas valstybes, kurios poėdžiuose ir bal
savimuose lemia kitų valstybių likimus. Ir kad tas 
mūsų korespondentas įžvalgiai sugautų istoriškus 
momentus, kurie lemia kitų valstybių likimus...

Kaip toks mūsų įžvalgus korespondentas pavaiz
duotų Jungtinių Tautų asamblėjos balsavimus, kurie 
lėmė Tautinei Kinijai "būti ar nebūti”, o Kinijos 
liaudies respublikai lėmė "ateik ir valdyk mus, mū
sų žemės gausios ir našios, bet protelio tvarkytis 
mums trūksta"?

Korespondentas rašytų, atrodo, taip:
Trambambijos atstovai, vyrai jauni ir smarkūs, 

vakar iškeitė Jungtinių Amerikos Valstybių iždinės 
čekį, kuriuo New Yorke padengiami Trambambijos 
atstovybės bėgamieji reikalai. Čekis padengė netik
tai būstinės išlaidas, bet sumos su kaupu užteko 
pirmos rūšies aprangai iš pirmos rūšies vyrų rūbų 
saliono. Tais rūbais Trambambijos atstovai pakei
tė iki šiol nešiotus tautinius savo rūbus. Taippat če
kio sumos su kaupu užteko ir puikiems pietums, kur 
buvo šampanas ir moterys. Tai gerai priminė jų 
tėvynės haremus, kur jie smagiai kaitaliojo savo ir 
draugo žmonas.

Nors pietuose nebuvo kanibališkos košelienos, 
prie kurios atstovai dar iš mažens buvo pripratę, 
bet krabų mišrainė su aštunkojų padažu gerai pa
vadavo kanibališkas mėsas.

Puikiai dėlto nusiteikę, jie dar užpirko iš to pat 
čekio sumos gerą limuziną ir pasamdę šoferį, ku
riam pažadėjo atmokėti iš sekančio JAV-bių iždi
nės čekio. Pilni, iki atsirūgimo, šampano, jie atsi
sėdo į savo klauptus UN asamblėjos salėje.

Kaip tiktai jie pataikė į įdomius narių balsavi
mus: kas už Ameriką, kas už Albaniją?

Albanija karštai įrodinėjo, kad: kas už Albani
ją, tas už Kinijos liaudies respubliką.

— Draugai, — įspėjančiai pasakė Trambambi
jos delegacijos vadovas, — kinai mūsų draugai, jie 
stato pas mus kelius ir žadėjo pastatyti namus su 
visais patogumais mūsų delegacijai, jeigu mes bal
suosime už juos. Tad mes už Albaniją, o per Alba
niją už Kinijos liaudies respubliką. Nors mes suda
rome apie milijoną gyventojų, mūsų balsas apvers 
pasaulį.

— O kaip bus su Amerikos čekiu? — pasiteira
vo vienas naivus delegacijos narys. — Be jų čekio 
mes neturėsime limuzino, gerų rūbų, gerų restora
nų ir šampano su moterimis.

— Kvaily, — nusikeikė delegacijos vadovas,— 
jeigu tu balsuosi prieš Albaniją, kinai sutriuškins 
mūsų kelius ir apleis įpusėtas statybas. Ir vėl gy
venk, kaip kiaulė su savo žmonomis po baobabų la
pais. Žinok, ar tu balsuosi už Albaniją, ar už Ameri 
ką, Amerikos iždinė visvien atsiųs čekį. Tu privalai 
balsuoti už Albaniją.

— Ag balsuosiu už Albaniją —patikino delega
cijos narys.

Kada balsavimai sutriuškino Amerikos pasiū
lymą ir pravedė Albanijos pasiūlymą, Trambam
bijos delegacijos nariai paraitė kelnes iki kelių ir 
pasileido šokti ant parketo. Taip jie buvo įpratę 
reikšti džiaugsmą iš pat mažens, ypač gi po žmo
gienos steikų.

Kitą dieną delegacijos nariai šventė savo balsų 
pergalės šventę. Amerikos iždinė pasiūlė naują "už
sienio pagelbos" čekį. Buvo krabai, šampanas ir mo
terys...

— Trambambija tik užvakar pradėjo gyventi. 
Žmonės dar neskiria dešinės rankos nuo kairės. Bet 
mūsų balsas drebina pasaulį, — dėstė delegacijos va 
dovas ir kėlė nesuskaitomas šampano taures.

Apyaušrio metu restorano tarnai sunešė dele
gatus į jų limuziną ir nuvežė į ambasados rūmus. 
Visos išlaidos buvo apmokėtos amerikinės iždinės 
čekiu.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

Walter Rask-Rasčiauskas jau 11 metų organi
zuoja ekskursantų grupes į Lietuvą ir jo rengtos 
ekskursijos vyksta sklandžiai ir tvarkingai. Šią va
sarą American Travel 3ervice Bureau vežė 6 grupes 
į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistravimo ne visus ga
lėjome prijungti, nes truko vietų. Norėdami paten
kinti didesnį skaičių lietuvių 1972 metais, turime 
užplanavę net 10 ekskursijų. Galėsite pasirinkti pa
togiausią išvykimo datą, kuri geriausiai atitiks Jūsų 
atostogų laikui: ekskursijos bus nuo 17 iki 21 die
nos ilgumo; bus galima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje.

Planuokite iš anksto, registruokitės jau dabar, 
dėl informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilan
kymui Amerikoje; suteikiame informacijas kelionių 
reikalais į visus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

TH6 STROH BREVVERY COMPANY. DETROIT. MICHIGAN 48226
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KŪRYBA
VANDUO ANT RAUDONOJO

Bolševikinis leidinys 
"Literatūra ir menas" 
leidžiamas Vilniuje, 
kaip ir visa sovietinė 
spauda, virš antraštės 
skelbia "Visų šalių pro
letarai, vienykitės!" Tai 
yra šūkis į pasaulinę re
voliuciją. Tai, kartu, yra 
ir nurodymas, kad leidi
nys atsidavusiai tarnau
ja komunizmo statybai"

Savaime aišku, kad 
toks leidinys baltomis 
akimis stebi išeivių gy
venimą, dergia ir šmei
žia juos intelektualine ir 
faktine prasme. Taip 
pat, toks leidinys dergia 
ir "buržuazines" šalis, 
visad nuvertina bet ku
rį tų šalių darbą, kuriuo 
siekiama gerinti gyveni
mo sąlygas. Kaip ir visa 
bolševikinė spauda, "Li
teratūra ir Menas" skirs 
to pasaulio kraštus į"so 
cialistinius, kurie nuo
širdžiai rūpinasi darbo 
žmogumi" ir "kapitalis
tinius, kuriuose klesti 
darbo žmogaus išnaudoji
mas ir veržimasis įim- 
peralizmą.

Todėl įdomu pastebė
ti, kad minimo leidinio, 
spalio 9 d. laidoje, netik-

COSMOS PARCELS EXPRE$S 
CORPORATION

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

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ UKRAINĄ IR T.T.
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MALŪNO
tai santūriai, bet ir su dė
mesiu atsiliepiama apie 
Toronte leidžiamus "Tė ~ 
viškės Žiburius". Kodėl 
taip? "Literatūra ir Me
nas" turinyje tilpo V. 
Užgirio rašinys "Apie 
ateivio likimą Kanado
je". Autorius pradeda ra
šinį tirada: Kanadoje, To 
ronto katalikų laikrašty
je "Tėviškės Žiburiai" 
pasirodė recenzija, vi
sai nebūdinga tam laik
raščiui ir apskritai tokio 
pobūdžio spaudai. Ji skir
ta ne lietuviškai, o ang
liškai rašančio auto
riaus knygai, žymiai di
desnė už įprastines lietu
viškų knygų recenzijas, 
pagaliau čia ryškūs so
cialiniai, kapitalizmą de
maskuojantys akcentai. 
(Mano pabraukta, T.Z.).

Kalba čia eina apie V. 
A. Jonyno recenzinį 
triūsą, kurį jis skyrė 
"Tėviškės Žiburių" skil
tyse, kraudamas pane
girikas Ronald Lee kny
gai "Goddam Gipsy". To
je knygoje autorius pa
vaizdavo socialinę či
gonų eksterminaciją Ka
nados gyvenimo sąlygo
se.

Tai pertemptų teigimų 
veikalas, su geru raudo
nu kvapeliu, nes dominuo
ja ryški pastanga paro
dyti, kad kapitalistinė Ka
nada-, dėl savo prigim
ties, nesuinteresuota 
respektuoti etnines savo 
imigrantų vertybes. Ka
nada naikina etnines ver 
tybes, niveliuoja imi- 
grantinius savitumus ir 
senas, patikimas mel- 
ting pot, visas etnines 
grupes sulydo įnaują jun
ginį, į kanadiečio tipą.

Ronald Lee praplečia 
tą imigracinės valstybės 
tendenciją į marksisti
nių teigimų sferą. Jis 
tvirtina, kad šitaip elg
tis Kanadą priverčia val
dančiųjų sferų prigimtis 
nes čia apsireiškia kapi
talo ir eksploatacijos su
sidūrimas. Proletarai 
vis labiau susiproletari- 
na, valdantieji vis pla
čiau apžioja turtėjimo 
šaltinius. Knyga, pasiė
mus pavyzdžiu čigonus, 
rodo konkrečiais vaiz
dais , kaip gyvenama žiur_ 
kynuose, lūšnose. Pro
letarinio skurdo paveiks
lais stangi amas i sukrės
ti skaitytoją ir kartu spe
kuliatyviai įteigti jampa- 
sibiaurejimą "establiš- 
mentu", lūšnų akivaizdo
je nesirūpinimu žmogu
mi. Šitokioje "liaudies 
tribūno" pozoje visad ten
dencingai "pamirštama" 
ieškoti skurdo priežas
čių ir atsiminti esmines 
žmogaus teises, kad ir 
skurdžiausiojo individo 
asmens teisės Kanadoje 
yra nepažeistos.

Ronald Lee tvirtina, 
kad "valdantieji" nieki
na, skriaudžia, engia ir 
uzurpuoja Kanados et
nines grupes. Jis, atro
do, nė negirdėjo, kad eg
zistuoja atskira ir stam
bi etninių grupių globos 
politika. Kad uzurpuoti 
ir engti etnines grupes 
tiesiog "kapitalistiškai" 
kvaila ir iš tokios "uzur 
pači jos" nei "valdan
tieji", nei "engiamieji" 
nieko negali laimėti. Pa
galiau, etninės grupės 
daug reiškia legislatū- 
roje ir administracijoje. 
Kaip kiekviena socialinė 
grupė, lygiai etninė gru
pė negali turėti demokra 
tinėje santvarkoje dau
giau svorio, kaip ji yra 
reikšminga krašto gyve 
nime.

Spausdamas tiktai į 
vieną problemos pusę Ro
nald Lee stengėsi sukelti 
spekuliatyvinį efektą, ku- 
ris sustoja netoli propa
gandos: valdantieji išnau
doja bejėgius valdomuo
sius.

Sumaniai poetizuoda
mas, šiuo atveju, čigo
nus, autorius sukelia 
jiems simpatijų ir užuo
jautos. Juk nuostabi etni 
nė vertybė žūstanti "val
dančiųjų" eksploatacijo
je!

Tad "Literatūros ir 
Meno" apžvalgininkas 
nė neieškodamas savo 
aptarimų, kartoja V. Ao 
Jonyno smerkimus Ka
nadai: tai kaltinamas ak 
tas Kanadai; tai rasisti
nės apraiškos; tai meni-

New Yorko ir New Jersey apylinkių suruoštos mažosios dainų šventės jungtinis choras atlieka Br. 
BudriOno kantatą "Lietuvos šviesos keliu", diriguojant M. Cibui. Prie pianino J. Stankūnas ir solistai 
V. Verikaitis ir J. Stankūnaitė. R. Kisieliaus nuotrauka

nis kaltinimas kapitalis
tinei Kanadai...

Bolševikinis apžval
gininkas stebisi, kad 
"Goddam Gipsy" romano 
tema neprivesta prie ko
munistinio "happy end", 
iki Kanados imigrantų su
kilimo prieš "establiš- 
mentą". V. Užgirys ap
gailestauja, kad "God
dam Gypsy" herojus: 
užuot kvietęs į revoliuci 
nę kovą prieš imperializ
mą, visų tautinių Ameri
kos mažumų nelaimių 
kaltininką, parenka savo 
herojams kitą kelią...

Matyti napakankamas 
Ronald Le politinis iš
prusimas pilnai neįvyk
dė bolševikinės teorijos 
propagavimo. Tačiau,ką 
jis atliko, irgi teikia džiu 
gesį "Literatūros ir Me
no" redakcijai. Autorius 
vykusiai padirgino hipo
tezę, kad "Kanados ir 
Amerikos imperializ
mas yra tikras ir vienin 
tėlis etninių grupių prie
šas". Tą knygą, kaipo 
"socialinės teisybės 
šauksmas", pagal bolše
vikinį vertintoją, yra ge 
ras vandens srautas ant 
raudono malūno. Tą kny
gą panegiriškai pristatė 
ir lietuvis recenzentas 
lietuviškame emigranti
niame leidinyje. Sako, 
naivumas nėra yda, bet 
tokiais atvejais politinis 
žlibumas yra nuodėmė.

"Šia savo recenzija," 
rašo V. Užgirys, "V.A. 
Jonynas priminė tautie
čiams, kad Kanada, ku
rioje jie įsikūrę, toli gra 
žu nėra gera ateivių glo 
bėja, kad čia klesti dar 
rafinuotesnis rasizmas 
ir socialinė priespauda, 
kad emigrantai val
dančiam elitui — tik ki
tos rūšies "prakeikti či
gonai". Gal išeivių kata
likų laikraštis šį kartą 
nepastebėjo straipsnyje 
slypinčios kapitalizmo 
socialinę praktiką de
maskuojančios idėjos. 
Gal įvairaus plauko an- 
titarybininkai ir nesu
voks pačios knygos ir re 
cenzijos esmės...

A. Jonyno iššokį ir V. 
Užgirio atliepį į tą iš
šokį tenka atžymėti kai
po mūsų spaudos kur jo- 
zą, viršijantį naivumą.

Tomas Z,

Skaitykit ir platinkit
DIR VĄ

A. KAIRIO VEIKALAS ANGLIŠKAI
Jurgis i

Neseniai "Lietuvių 
Dienų" leidykla išleido 
angliškai vieną iš aštuo- 
nių A. Kairio veikalų. 
Tai dviveiksmė tragije- 
tė "Curriculum vitae" 
("Gyvenimo eiga"). Ver
tėjas — A. Milukas. Vei- 
kalas buvo parašytas 
1966 metais ir su dideliu 
pasisekimu vaidintas lie
tuvių scenoje.

Aštuoniasdešimt kelių 
puslapių leidinys, įriš
tas į minkštus viršelius 
primena dabar madingus 
Brechto, Becketto, Iones - 
co pjesių leidinėlius. Mo- 
de r nis tu s, peržengian
čius į klasiko titulą, vei
kalus dabar dargi mada 
šitaip leisti ir netiktai 
parduotuvės, bet ir vie
šieji knygynai su tuo su
tinka ir mielai paskirų 
veikalų tekstus adoptuo
jau

Šį veikalą Kairys pa
rašė tarytum įvadą į to
lesnius, "Šviesa, kuri už 
sidegė" ir "Palikimas". 
Rašydamas "Curricu
lum vitae", jis jau turė
jo parašęs "Diagnozę" 
ir "Viščiukų ūkį". Tad 
"Curriculum vitae", tuo 
tarpu sustojo jo kūrybi
nio veržimosi vidury, 
tarytum balansuodamas 
ikišiolinę jo kūrybą.

"Curriculum vitae" te
ma, užvyniota alegori
jomis, pilna neįveikiamų 
kliūčių, trapių vilčių, pri
sotinta aforizmais ir 
simbolikos metmeni
mis, ima individą kaipo 
idėjos reprezentantą. 
Jeigu "Diagnozės" ir 
"Viščiukų ūkio" veikėjai 
atėjo scenon ir per vei
kalo vyksmą išliko realy
bės ribose, nors ir tirš
tai supo juos alegorika 
ir susimbolintų detalių 
aplinka, "Curriculum vi
tae" personažai ateina ir 
išlieka apšviesti juos 
praskaidrinančios, žiau
rios satyrinės rampos 
šviesos. Tai itin didelis 
autoriaus laimėjimas 
atvesti jaunus idealis
tus į paviršutiniškai at
rodantį lengvą laimėji
mą, suvesti juos akista- 
ton su padėties niekšybe 
ir leisti jiems didvyriš
kai pralaimėti. Ir, dar
gi, jiems pralaimėjus, 
žiūrovas lieka su iliu-

rliauda
zija, kad pralaimėjimas 
yra realus laimėjimas. 
Gi niekšybės laimėjimas 
bėra nominalus, maža
reikšmis ir ilgam neiš- 
liekąs laimėjimas.

Vėliau, sukūręs "Švie 
są, kuri užsidegė", ypa
tingai gi "Palikimą", Kai
rys visa galva nėrėįsce 
ninės realybės demate- 
rializavimą. Ten jis pa
budino ekranizacijos pra 
dus. Tuose, vėlesniuose 
savo veikaluose, jis įžen
gė į naujo mumyse sce
ninio metodo atvirybę: 
jo vėlesni veikalai gali 
būti sėkmingiausiai pri
statomi improvizacinio 
scenos meno metodu. 
Kiekvienas personažas 
tiek daug ir tiek plačiai 
susilieja su savo pasą
monės sfera, kad akto
rius, savo individualy
bės galia, gali savaip in 
terpretuoti tą sferą.

"Curriculum vitae", 
turi savo logišką tėkmę. 
Epizodų grandinė išsi
vysto su žiauria aistra, 
su vis kylančia ir lūžtan 
čia įtampos koordinate. 
Kylančia, nes persona
žai sklidini siekio, lūž
tančia, nes aplinka kupi
na niekšybės. Tai kon
trastų mozaika. Išradin
gas dekoratorius čia ga
lėtų kaitalioti rampos 
šviesų spalvas.

įnoringu sarkazmu, 
kiek veikalo siužetas lie
čia realybę, įveltas 
mums skaudžiausias mo. 
mentas — laisvės viltis 
ir tos problemos taria
mas arbitras: Jungtinės 
Tautos. Kaip tik šiomis 
dienomis Jungtinių Tau
tų moralinės vertės ble
fas pasiekė savo ryškiau- 
sį fiasco. Vienas iš to 
junginio narių žiauriai 
išmestas, kad kitam pa
klojus raudoną kilimą. 
"Curriculum vitae" pasi
rodymas anglų kalba 
lyg ir sinchronizuotas su 
pasauliniu skandalu. Čia 
Kairio sarkazmas, te
mos atradimas ir pro
blemos sprendimas, su
sipina su tikru morali
nio nuosmukio ir politi 
nės sensacijos įvykių. 
Kas atidarys kelią šiai 
sarkastiškai tragijetei į 
žymiausias amerikines 
scenas?
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PAGALBOS ŠAUKSMAS PASIKEITIMAI TORONTO

ANGLIJA išleido trijų pašto 
ženklų seriją istoriniams įvy
kiams pažymėti. Čia dedame 7 
ir pusės penų pašto ženklą, ku
riuo paminima Yorko miesto 
1900 metų sukaktis. Piešinys: 
romėnų raitelis, senovinė mū
ro siena ir herbas.

minimas 1921 m. Silezijos suki
limas. Piešinys — sukilėlių gru
pės fotografija ir paminklas.

Silezija (lenkiškai Sląsk, vo
kiškai — Schlesien) yra vidurio 
Europoje, abipus aukštutinio ir 
vidurinio Oderio upės. Senovėje 
Silezija buvo apgyventa lenkų 
kilmės žmonių ir valdoma jų ku
nigaikščių, bet jau nuo 1327 m. 
pateko į čekų suverenitetą, o 
1926 m. atiteko Habsburgams, 
nuo kada ir prasidėjo jos suvo- 
kietėjimas. 1742 m. beveik visa 
Silezija atiteko Prūsijai, kada į 
kraštą persikėlė gyventi daug 
vokiečių. Pirmojo Lenkijos pa 
dalinimo metu dalis Aukštosios 
Silezijos atiteko Austrijai. Po

prievartavimo byloje bu
vo nubaustas 12 m. kalė
jimo, taip samprotauja: 
"Iš tikrųjų mano brolis 
ir kiti jo bendradarbiai 
nėra kalti. Negero šak
nys glūdi kur kitur. Jei 
būtų piliečių teisės res
pektuojamos ir mes galė
tume pagal teis ę gauti lei- 
dimus laisvai išvykti į 
Izraelį, tai nebūtų buvę 
tokio įvykio".

Galina Ladišinskajaiš 
Odesos taip tvirtina: 
"Dėl mano pareiškimo iš

DIENRAŠČIU ŠEIMOJE

York miestas yra už 194 my
lių į šiaurę nuo Londono prie 
Ouse ir Foss upių santakos. Jis 
yra Yorkshire grafijos centras. 
Miestą įkūrė romėnai apie 71 
m. ir pavadino jį Eburacum. Bu
vo pastatyta tvirtovė ir koloni
ja. Miestą lankė Romos impe
ratorius Adrianas ir kiti. 867 
m. miestą užėmė danai, kurie 
jį pavadino York (nuo daniško 
vardo Yorvick). Vėliau čia at
sikraustė vakarų saksai ir nor
vegai, kol galop karalius Harol - 
das jį paėmė Anglijos valdžion. 
Viduramžių pradžioj miestas 
buvo apmūrytas siena ir garsė
jo kaip prekybos ir religinis 
centras. Naujaisiais laikais sa
vo prekybinės reikšmės nete
ko, bet pasilieka svarbus gele
žinkelių mazgas ir turi žymią 
pramonę. Šiuo metu ten gyvena 
virš 105,000 gyventojų.

Panamės KANALO ZONA 
(amerikiečių valdoma žemės 
juosta abipus Panamos kana
lo) išleido 8 c. pašto ženklą, 
kuriame parodytas Fort San 
Lorenzo, esąs ant uolinės plokš
tumos prie Chagre upės įtakos 
į Karaibų jūrą.

tytas 1575 m. upės ištakoje ne
toli vietos, kurioje Kristupas 
Kolumbas trečios savo atradi
mų kelionės metu buvo išlipęs. 
Tačiau laikui bėgant fortas bu 
vo apleistas ir apžėlė džiung
lėmis. Tik dabartiniu laiku jis

Pirmojo Pas. karo, skaldant 
nugalėtą Vokietiją, lenkai pa
reikalavo, kad Aukštoji Silezi
ja būtų atiduota jiems. Jie jau 
buvo atgavę Austrijos valdytas 
žemes ir panorėjo vokiečių vai - 
dytųjų. Nelaukdami Versalio tai
kos sutarties išdavų, lenkai 1919, 
1920 ir 1921 m. Katovicų krašte 
buvo suorganizavę sukilimus. 
Aliantų speciali komisija 1920 
m. pradžioje atvyko į Aukšt. Si
leziją ir Oppelno mieste įstei
gė savo būstinę. Komisijai va
dovaujant, 1921 m. kovo 20 d. 
Aukšt. Silezijoje buvo praves
tas plebiscitas -- atsiklausia 
mas, prie ko gyventojai nori 
priklausyti. Kad "pagerinus" ple - 
biscito rezultatus, lenkai ir bu
vo suruošę 1921 m. sukilimą. Su - 
kilimui remti aukas rinko visoje 
Lenkijoje, net ir tuo metu oku
puotame Vilniaus krašte. Nežiū
rint sukilimo, ir lenkų varomos 
didžiausio propagandos, 90^0 
gyventojų pasisakė už grįžimą 
prie Vokietijos, ir buvo grąžin
ta. Tik pramonės ir kasyklų 
rajonas — Katovicai ir apylin
kės pasisakė už Lenkiją ir jai 
buvo perduoti, o Teschen apylin
kė pasisakė už Čekoslovakiją, 
ir jai atiteko. Žemutinėje Sile
zijoje nebuvo jokio atsiklausi- 
mo (Breslau ir kiti miestai), ir 
jie buvo Vokietijos valdžioje. 
Po II Pas. karo, nugalėjus Vo
kietiją, rusai visą Sileziją ati
davė Lenkijai, tik mažą jos va 
karinę dalį priskyrė prie rytų 
Vokietijos. 1920-21 m. aliantų 
valdomoje "Oberschlesien" bu
vo išleisti specialūs pašto ženk 
lai.

buvo vėl išnaujo "atrastas", vie
ta nuvalyta ir atidaryta turistų 
lankymui. Chagre upė praside
da Panamoje netoli Panama Ci_ 
ty ir jos vaga buvo panaudota 
statant Panamos kanalą. Pati 
Kanalo Zona savo atskirus paŠ - 
to ženklus turi nuo 1904 m.: 
pradžioje buvo naudojami per
spausdinti Panamos, vėliau Ame- 
rikos, o nuo 1928 m. ja u savo 
vardu pašto ženklai.
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SOV. SĄJUNGA išleido tri
jų pašto ženklų seriją su žy
miais žmonėmis: poetu Nekra- 
sovu, armėnų kompozitorium
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Neseniai vokiečių te- Ieva Mendeljevič, ry- 
levizija rodė filmą, vaiz gietė, kurios brolis Juo
duojantį bolševikinės Ru- zas Leningrado lėktuvo 
sijos terorą, kuris 
NKVD yra vykdomas va
dinamais "liberalėjimo" 
laikais. Šis filmas slap
tai buvo susuktas š.m. 
kovo mėnesį Maskvoje. 
Jis nelegaliais keliais 
pateko į Vakarus ir da
bar yra rodomas. Jo at
likimo technika labai blo
ga, bet jis yra vertingas 
ne savo vaizdais, o re. 
aliu, psichologiniu ir 
siaubingu turiniu. Tai, 
ką parodo šis filmas, 
liečia ne tik tą mažą da
lį žmonių, bet ir visą bok vykti iš Sovietų Rusijos 
ševikinės Rusijos vergi
jos tikrovę.

Pirmiausia šiame fil
me prabyla Zinaida Gri- 
gorenka, buvusio nusipel
niusio generolo Petro 
Grigorenkos žmona. Da
bar generolas degreduo- 
tas, atimti jam visi laips
niai ir garbės žymenys 
ir uždarytas į beprotna
mį. Jo žmona, kuri išgy 
vena neišpasakytą skaus
mą ir tragediją, šiurpu
lingu balsu kalba: "Jau 
dešimt metų, kai mano 
vyras dėl savo politinių 
įsitikinimų yra perse
kiojamas. Nors jis dva
siškai yra visiškai svei
kas ir normalus, jis yra 
žiaurioje priežiūroje lai- bus išgirstas". Krasnow 
komas Cerniachovsko 
psichiatrinėje ligoninė
je. Aš esu vyniojamas vi
sokiais urino kompre
sais, — pareiškė jis man 
apsilankymo metu, — 
mano kūnas yra išbertas 
visokiais abscesais, ma
no viduriai ir mano pūs
lė yra užnuodyti... Ta
čiau aš vis tiek savo įsi
tikinimų nepakeisiu".

Krymo totorė Zirana 
Musajeva, kurios tautie
čiai 1944 m. buvo žiau
riai išnaikinti ir gyvieji 
perkelti į kitas Rusijos 
sritis, taip guodžiasi 
Vakarams: "Nežiūrint
mūsų tautos reabilitavi
mo Vyriausiojo Sovietų 
Prezidiumo 1947 m. rug 
sėjo 5 d. įsaku, mes vis 
tiek neturime teisės grįž
ti į Krymą. Kas dalyvau
ja mūsų tautiniame sąjū
dyje, tas čiumpamas įka- 
lėjimą. Atimamas pro
fesinis darbas, studentai 
neturi teisės laikyti eg
zaminų. Ir tai visa vyks
ta "viešai reklamuojamo- 
je žmoniškiausioje ir de
mokratiškiausioje šaly
je" — Sovietų Rusijoje!"

aš netekau savo profesi
jos ir dvejus metus pri
valėjau juodžiausius 
darbus dirbti, daugelyje 
vietų kaip ūkininkų mer
ga. Daugelis mano drau
gų, kurie padavė pareiš
kimus išvykti į Izraelį 
pateko į kalėjimus".

Rašytojas religinin- 
kas Anatolis Krasnow - 
Lewitin (56) taip šau
kiasi pagalbos: "Vistiek 
ar sovietų generolas, ar 
paprastas duonkepys, ar 
ortodoksų kunigas, ar pa 
smerktas ateistas, jei 
yra kalinamas, jis ken= 
čia nepakeliamas kan
čias. Aš tikiu, kad mili
jonų žmonių šauksmas

LENKIJA išleido 60 grašių 
pašto ženklą (ir to paties pie
šinio bloką iš trijų), kuriuo pa-

Spendiarovu ir rašytoju Dosto- 
jevskiu. Pastarąjį čia dedame.

Feodor Michailovič Dostojevs 
kij (1821-1881) gimė Maskvoje ir 
buvo gydytojo sūnus. Kaip isto
rikai tvirtina, Dostojevskių šei
ma septynioliktame amžiuje iš 
etnografinės Lietuvos buvo per 
sikėlusi į Ukrainą. Dostojevs
kio gyvenimas buvo nelaimin
gas, pilnas tragikos ir kančių, 
1838 m., mirus motinai, jis iš
važiavo į Petrapilį, kur baigė 
karo inžinerijos mokyklą. Jau 
būdamas mokykloje, jis daug 
skaitė prancūzų autorių ir darė 
vertimų. Tuo pačiu metu parašė 
savo pirmuosius kūrinius, psi
chologinius romanus, daugiau 
šia pagrįstus savais pergyveni
mais. 1849 m. buvo suimtas kaip 
susidėjęs su revoliucionieriais 
ir ištremtas į Sibirą, kur išbu
vo 10 metų. 1862 m. išvyko į va
karų Europą ir lankėsi daugely
je kraštų, bet niekur neįsikūrė. 
Redagavo įvairius laikraščius ir 
žurnalus, bet visuomet buvopra 
silošęs ir neturte. Mirė Petra
pilyje 1881 m. sausio mėnesį. Lie - 
tuviškai yra išversti D. veikalai: 
"Nusikaltimas ir bausmė", "Idio - 
tas", "Broliai Karamazovai" ir 
kiti.

bus išgirstas". Krasnow 
-Lewitin dar Stalino lai
kais buvo uždarytas į 
mirties kamerą, vėliau 
perkeltas į kalėjimą. 
1971 m. vėl nubaustas 3 
m. priverčiamojo darbo 
stovykla.

Istorikas Petras Jaki- 
ras, sūnus Stalino pa
karto generolo, taipkrei-" 
piasi į Vakarus: "Mano 
bendrakalbiai, įvairių 
tautybių, religijų ir įsi
tikinimų žmonės, išreiš^ 
kė didžiausią žmonišką 
troškimą — gyventi lais
vėje. Jei techniškai bū
tų galima, mes galėtume 
šimtus tūkstančių tokių 
pat pareiškimų jums pa
teikti. Aš maldauju jus šį 
trumpą filmą vertinti 
kaip mažą dalelytę tai, 
kas šiandien bolševikinė
je Rusijoje vyksta".

Tai šventa tiesa, kad 
šis filmas teparodo tik 
mažą dalelytę tų žiaurių 
faktų, kurie yra vykdo
mi Maskvos bosų ir jų 
budelių enkavedistų. Ne 
tik Krymo totoriai, bet 
ir lietuviai, latviai, es
tai, gudai, ukrainiečiai, 
gruzinai ir kitų tautų 
pavergtieji kenčia kalė
jimuose, priverčiamojo 
darbo stovyklose, beprot
namiuose dėl savo de
mokratinių, tautinių ar 
relginių įsitikinimų. Ar 
Simas Kudirka, Bražins
kai yra nusikaltėliai, jei 
jie veržėsi iš bolševiki
nės vergijos įdemokrati 
nių kraštų laisvę? O 
kiek Kudirkų ir Bra-

Šio didžiulio miesto, 
Toronto, gyventojai, ge
riau pasakius, jo visa
pusiškas tautybių miši
nys, jų tarpe ir lietu
viai, ligi šiol buvo įpra
tę naudotis trimis dien
raščiais su jiems fami- 
liariškais vardais: "The 
Telegram", "The Star" 
ir "The Globė and Mail"

Bet, štai, tarytum žai
bas iš giedro dangaus, 
nuplieskia šio didmies
čio aplinką žinia, jog vie
nas iš torontiečių mėgia
miausių dienraščių, bu
vęs leidžiamas 96-tuo- 
sius metus, "The Tele
gram", sustabdo leidimą 
ir visiškai išnyksta iš 

Torontiškės aplinku
mos. Jo leidėju buvo 
John Bassett.

Čia pridurtina ir dar 
viena žinia, kuri, žino
ma, su šiuo reportažu ne
labai rišasi, bet spaudos 
padangę dar daugiau su
dramatina. Tuo pačiu rei 
kėtų pasakyti, dar dau
giau nuliūdina ypač spau 
dos žmones, rašančius 
jai ir gyvenančius taip 
vadinama spaudos dva
sia, netik skaitytojus.

Kai Toronte užsidarė 
anglų kalba "The Tele
gram", tuo pačiu laiku 
Montrealyje užsidarė 
prancūzų leistas didžiu
lis dienraštis "LaPres- 
se". Tai įvyko vieną ir 
tą pačią savaitę.

Dabar vėl grįžkime 
prie Toronto dienraščių 
scenos, kuri šiomis die 
nomis pergyvena drama 
tiškus pasikeitimus. Tai 
gi, "The Telegram" jau 
mirė, bet lygiai tuo pa
čiu metu — čia užgimė 
naujas dienraštis, pava 
dintas 
SUN".
kaip ir "The Globė and 
Mail", bus rytiniu dien
raščiu, spausdinamu vi 
durnakčiais.

"The SUN”, kurio pir
mąjį numerį, štai, turiu 
prieš akis, yra pusiau 
mažesnio (tabloidinio) 
formato, turįs 49 pusla
pius. Jo štabas — sukom-

"The Toronto 
Šis dienraštis,

ponuotas iš 60 buv. "The 
Telegram" spaudos dar
buotojų. Šio tabloido tu
rinio dvasia —itin prieš 
komunistinė. Tuo, žino
ma, turime džiaugtis, 
nes dienraštis padės 
mums kovoti su pasauli
ne žmonijos pabaisa — 
komunizmu. Ten randa
mas ir didis prieškomu 
nistinis kolumnistas, dir
bęs "The Telegram" 
dienraštyje, čekoslova- 
kų kilmės Lubor Zink. 
Savo pirmojoj kolumnoj 
L. Zink ir "The SUN" 
dienraštyje pasisako, 
jog jis — savo kolumnų 
turinio ir stiliaus nekei
siu. Tam pačiam tab
loido numeryje, galima 
sakyti, pačiu laiku, kada 
diktatorius Tito^ sve
čiuojasi čia, Šiaurės 
Amerikos žemyne — 
JAV ir Kanadoj, įdėtas 
jo portretas sumaršališ 
ka uniforma ir skelbi
mas, jog tai asmuo, pa
ieškomas už žmogžudys
tes ...

Taigi, pradingus iš gy 
venimo scenos visų mėg 
tam dienraščiui "The Te 
legram" to paties laik
raščio pardavinėjimosi 
dėžutėse atsirado kitas 
dienraštis "The Sun". 
Jis naudojasi perdažy- 
tom to dienraščio dėžu
tėm.

Beje, užsidarius "The 
Telegram", neteko dar
bo apie 1200 spaudos ir 
spaustuvės žmonių, jų 
tarpe — vienas kitas ir 
lietuvis. Tačiau jie, at
rodo, pradeda rasti dar 
bus ir išsidalinti po ki
tus laikraščius ir nusam
domi kitų leidėjų.

Kaip jau minėta, "The 
Sun" paėmė iš "Tele
gram" per 60 žmonių. 
"The Star" persisamdė 
350 asmenų, nemažai jų 
perėjo dirbti į "The Glo
bė and Mail" ir t.t.

■X

zinskų yra okupuoto
je Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje ir pačioje bol
ševikų gimdykloje — Ru
sijoje?

Bet ar šis pavergtųjų 
ir skriaudžiamųjų šauks 
mas bus Vakarų pasau
lyje išgirstas? Tenka la
bai abejoti, nes pagal lie
tuvišką priežodį, sotus 
alkano neužjaučia, o lais
vas pavergto nenori su
prasti. Tačiau, reikia ti
kėtis, kad atsiras dar 
pasaulyje tokių politikų, 
kurie kovos ne dėl savo 
garbės, bet dėl laisvės 
ir demokratijos įsigalė
jimo visame pasaulyje.

(ms)

Pagal paties "Daily 
Star" pasisakymą šis 
dienraštis dabartiniu me
tu pasidaręs ketviruoju 
iš eilės popietiniu laik
raščiu visam Šiaurės 
Amerikos žemyne po 
"New York Post", "Phila~ 
delphia Bulletin" ir "Dėt 
roit News". 6000 buv. 
"Telegram" išnešiotojų 
— berniukų ir mergai
čių — perėję dirbti "Dai
ly Star" žinion.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. UESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

a

J

Išdėsčius bei parašius 
apie šios milijonų dole
rių vertės spaudos dra
mą ir pasikeitimus,nori
si atkreipti mūsiškės — 
lietuviškosios — spau
dos skaitytojų dėmesį į 
savąją spaudą! Jeigu jau 
šių galiūnų laikraščių li
kimas galėjo ir gali bū
ti toks, tai ką bekalbėti 
apie mūsų varganą dalią 
svetur spaudos srity. 
Jeigu jos nerems skai
tytojai prenumeratomis 
ir aukomis — kiekvienu 
atveju gali užbaigti savo 
egzistencijos dienas 
nas ar kitas kuris iš 
sų spaudos organų.

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

_ . "-J v p

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

vie
tini

Ar
ne

Ir tada — kas? 
mes neverktume, 
grobstytyme paskutinio 
laikraščio numerio, ne
bučiuotume jo ir ar ne
mokėtume už paskutinį 
jo egzempliorių po kele
tą dolerių, kaip tai buvo 
su dienraščio "The Te- 
legram" paskutiniąja lai
da?

pranys Alšėnas
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SIMO KUDIRKOS IR 
LIETUVOS KARIUO

MENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Lietuvitės, latvaitės, vokietaitės ir kitų tautybių merginos, dalyvavo tautiniuose rūbuose Clevelando 
mero Ralph Perk inauguracijoje. J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ALT ir LVS Ramovės 
skyrių valdybų sutarimu, 
bendras minėjimas įvyks 
sekmadienį, š. m. lapkri
čio mėn. 28 d. sekančia 
tvarka:

10:30 vai. šv. Mišios už 
Simą Kudirką ir žuvusius 
bei mirusius Lietuvos ka
rius ir jų šeimas Šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje. 
Mišių metu giedos šv. Jur
gio parapijos choras ir so
listė Nora Braziulienė.

11:45 vai. iškilmingas 
minėjimas šv. Jurgio para
pijos salėje. Himnus sugie
dos solistas Julius Kazėnas.

Kalbas pasakys: apie Lie
tuvos kariuomenę — PLB 
Valdybos pirmininkas Sta
sys Barzdukas ir apie Simą 
Kudirką — LKDS Centro 
Komiteto pirmininkas Al
girdas Kasulaitis.

Taip pat bus pristatyta 
ALT rezoliucija Simo Ku
dirkos reikalu.

Po minėjimo bus pietūs, 
kuriuos paruoš p. Urbona
vičienė.

Visos lietuvių organiza
cijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis pamaldose ir mi
nėjime ir visi Clevelando ir 
apylinkių lietuviai kviečia
mi kuo gausiau atsilankyti. 
Minėjimas bus trumpas.

ALT ir LVS Ramovės 
Clevelando

Skyrių Valdybos

• Bronius Snarskis, gyv. 
Brecksville, O., pildydamas 
velionio Kazio S. Karpiaus 
priešmirtinį pageidavimą, 
vietoj gėlių, atsiuntė Dirvai 
paremti auką 10 dolerių.

Už auką nuoširdžiai Dir
va dėkoja.

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

JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, lapkričio 14 
d., 1 vai. p. p. Lietuvių Na
muose šaukiamas LB Ohio 
Apygardos Jaunimo suva
žiavimas, kuriame bus iš
rinkta Jaunimo Sekcijos 
valdyba ir Jaunimo Kong
reso Talkos Komitetas Cle
velande.

Laikiną valdybą sudaro: 
T. Neimanaitė (486-4887), 
B. Balčiūnaitė, A. Kalvai
tis, K. Giedraitis, O. Klio- 
rytė ir I ir II Apylinkių 
atstovai — G. Aras ir V. 
Čyvaitė.

PRADĖJO JAUNIMO 
METŲ VAJŲ

Spalio 33-24 dienomis, 
Clevelande įvyko Jaunimo 
Talkos Komitetų atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavime 
Bostono LB Apygardą at
stovavo Dovilė Eivaitė ir 
Dana Bielkevičiūtė; New 
Jersey LB Apygardą — 
Antanas Rygelis iš Kinne- 
lon, N. J.; Lemonto LB 
Apylinkę atstovavo Rasa 

Šoliūnaitė; Philadelphi jos 
LB Apylinkę — Vytautas 
Maciūnas; Rochesterio LB 
Apylinkę — Dana Staške- 
vičiūtė ir Kornelijus Cie- 
menis. Suvažiavime taip 
pat dalyvavo Pittsburgho 
lietuvių studentų atstovas 
J. Taoras ir Lietuvių Skau
tų Brolijos įgaliotas atsto
vas Vytautas Jokūbaitis.

Šio suvažiavimo dalyviai 
buvo pirmieji, kurie pasi
rašė po Jaunimo Peticija ir 
savo vieno dolerio simboli
ne auka davė pradžią Jau
nimo Metų finansiniam va
jui.

• Dr. Danielius ir Roma 
Degėsiai išvyko atostogų j 
Ispaniją. Dr. D. Degesys 
b e n d r adarbiauja moksli
niais straipsniais lietuvių 
spaudoje. R. Degesienė ne
seniai buvo išrinkta į Ohio 
lietuvių gydytojų ponių pa- 
gelbinio ratelio valdybą.

KONGRESMANAS 
STANTON UŽSISTOJO 

Už JUGOSLAVĄ ATEIVĮ
Jugoslavijos diktator i u i 

Titui lankantis Amerikoje, 
Clevelande gyvenantis jau 
virš 20 metų JAV pilietis, 
jugoslavų kilmės Borivoje 
M. Karapandzich, miesto 
savivaldybės tarnauto jas, 
turėjo nemalonumų — FBI 
buvo tardomas ir fotogra
fuojamas.

Jam pasiskundus senato
riams Saxbei, Taftui ir 
kongresmanui James C. 
Stantonui, pastarasis pada
rė demaršą kongrese ir pa
rašė prezidentui Nixonui 
dėl tokio FBI elgesio su 
JAV piliečiais. Karapan
dzich siekia laisvės Jugo
slavijai, bet tai neduoda 
teisės ji tardyti ar.fotogra
fuoti kaip kokį nusikaltėlį. 
Tikrasis nusikaltėlis yra 
Tito, 20,000 jugoslavų pa
triotų išžudęs. Tai Tito yra 
kriminalistas ir žmogžudys, 
bet ne Karapandzich.

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

DIRVA

DETROIT

UNITED. 
TORCH W 
DRIVE f
GREATER CLEVELAND UNITED

• Dainos ir grožinės lite
ratūros vakaras įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 14 d., 
4 v. p. p. Clevelando muzi
kos instituto Le Pavillon 
salėje, 11021 East Blvd., 
University Circle.

Programoje solistė Aldo
na Stempužienė, dramatur
gas K. Ostrauskas ir poetai
H. Nagys ir R. Vėžys. Ren
gia Tėvynės Garsų radijo 
valandėlė. Kviečiama bilie
tus įsigyti iš anksto, nes 
salėje prie įėjimo nebus 
parduodami. Dėl bilietų 
kreiptis į Tėvynės Garsų 
radijo programos direkto
rių J. Stempužį.

• LB I ir II apylinkėms 
nutarus susijungti, pirma
sis bendras susirinkimas 
įvyks lapkričio 21 d., 3 v. 
p. p. Naujosios parapijos 
salėje. Bus renkama apy
linkės valdyba ir pranešimą 
padarys atvykęs LB cv 
pirm. V. Volertas. Visi lie
tuviai kviečiami atsilanky
ti į šį pirmąjį bendrą susi
rinkimą.

SEWERS
SAMPLE DEPARTMENT
Excellent working conditions. 
Steady employment. Experience 
on knits preferred.

Contact Mr. Harcher

Dalton of America
WILLOUGHBY, OHIO 

946-4000 .
(83-87)

SEW1NG MACH1NE 
OPERATORS 

lmmediate opening for factory ex- 
perienced single needle Singer Power 
Sevving machine operators for ladies 
dresses and sportswear. Piece work 
rates. Hourly guarantee. Steady em- 

ployment.

Dalton of America 
2570 Superior, 3d Floor 

Cleveland, Ohio
(83-87)

PASIRUOŠIMAS SEIMUI
Š. m. lapkričio 14 d., 11 

vai. yra šaukiamas Lietuvių 
Namuose, Detroite, Vliko
Seimui ruošti komiteto — dos Baužienės koplyčioje ir 
Visų politinių grupių atsto
vų posėdis, kurio metu ap
tarsime Vliko Seimui pri
imti numatytus darbus.

Taip pat yra prašomi vi
si Bražinskų ženklų platin
tojai subalansuoti aukų la
pus ir į posėdį grąžinti ne- 
išplatmtus ženklus su aukų 
lapais.

Prano ir Algirdo Bra
žinskų vardu tariame nuo
širdų 
jams 
jams.

ačiū visiems aukoto- 
ir ženklų platinto-

Vliko Seimui Ruošti 
Komiteto Prezidiumas

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopos valdyba Dirvai pa
remti paaukojo $10.00 ir 
per Dirvos bendradarbį An
taną Grinių juos prisiuntė.

Dirva už auką dėkoja.
• Dr. A. Pakalniškis su

grįžo į Detroitą, nusipirko 
337 West Grand Blvd. na
mus ir įsirengęs kabinetą 
priiminėja ligonius. Telef. 
825-8091.

• Jūrų šaulių „Švyturio” 
kuopa ruošia su dr. Alfonsu 
Pakalniškiu susipažin i m o 
vakarą lapkričio 20 d., 7 v. 
v. Lietuvių Namuose.

Sesės šaulės rengia tur
tingas vaišes, o broliai šau
liai derina stygas ir jų or
kestras gros šokiams.

• Mykolas Vitkus jūrų 
šaulių kuopos pirmininkas

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

HOUSE FOR SALE
Two family double-decker 

5-5. In excellent condition. 
Modern kitchens and new 
carpeting. A 1 u m i n u m 
storms and screens. Fin- 
ished attic. Two car ga- 
rages. Near Euclid Park 
School. Low 20’s. 531-5617.

(85-86)

TIMBERLAKE
New 4 bedroom Colonial with 
2% baths, full basement with 
paneled rec. rm. and fireplace. 
Beautiful wooded lot and a 2 
car garage. Will be decorated 
and painted ready to occupy. 
Priced at $37,900.

EASTLAKE
New 3 bedroom ranch with 
full basement, kitchen with 
builtins, large dining area, 
1% baths close to shopping.

! Priced at $25,500.

OFF VINE
3 bedroom ranch on a double 
lot, dining rm., IV2 car at- 
tached garage, patio with 
awing fenced in back yard 
Close to schools. Asking 
$20,900.

VINE
REALTY INC.

Corner Rt. 91 & Vine 
942-4440

Nr. 85 — 7

susižeidė darbovietėje ko
ją, gydosi namuose.

• Vaclovas Gudžiūnas, 
senosios kartos lietuvis, 
jūrų šaulys, mirė spalio 27 
d. sulaukęs 75 metus.

Pašarvotas buvo Yolan- 

prie karsto šauliai nešė 
garbės sargybą. Palaidotas 
spalio 30 d. iš šv. Petro 
bažnyčios, kurioje pamal
das atlaikė ir gražų pa
mokslą pasakė kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. šv. 
Jadvygos kapinėse atsisvei
kinimo žodį tarė pirminin
kas Mykolas Vitkus.

• Kalėdinės giesmės ir 
papročiai įvairių tautybių 
bus pavaizduoti Cobo Hali 
gruodžio 12 d. po piet. Bus 
du seansai po 3 Va valandos.

Lietuviškąją programos 
dalį tvarko DLOC valdybos 
narys Bernardas Brizgys.

• Dainavos tradiciniame 
rudens baliuje, lapkričio 13 
d., 7 v. v. Mercy kolegijos 
salėje meninę dalį išpildys 
Vaclovas Verikaitis, o šo
kiams gros Vytauto Pet
rausko orkestras. Stalų ir 
vietų užsakymus priima 
Marija Petrulienė ir paren
gimo komisijos nariai. Tel. 
533-8918.

• Prie Dievo Apvaizdos 
bažnyčios Southfielde mies
tas nupirko 83 akrų žemės 
sklypą ir jame įrengs par
ką su golfo laukais, vidaus 
čiuožykla, plaukiojimo ba
seinu, teniso aikštėmis ir 
kitais žaidimais.

• Stasio Butkaus šaulių
kuopos moterų sekcija lap
kričio 28 d., 1 vai. Lietuvių 
Namuose turės susirinki
mą. Po susirinkimo bus ka
vutė. (ag)

CLEVELANDO PARENGIMU. 
KALENDORIUS

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

LAPKRIČIO 21 D. šv. Kazi
miero lit. mokyklos pietūs.

LAPKRIČIO 28 D. Simo Ku
dirkos ir Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Rengia ALT ir LVS 
Ramovė.

GRUODŽIO 4 D, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio, Clevelando sky
riaus, metinė šventė.

GRUODŽIO 12 D. Naujosios 
Parapijos salėje 1941 m. suki
limo minėjimas.

SAUSIO 22 D. Čiurlionio an
samblio pagerbimo balius - kon 
certas.

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia PU 
lėnų Tunto Skautų Tėvų Komi
tetas.

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.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
DELLA E. JAKUBS & SON

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAZYS S. KARPIUS, ALT S-gos GARBĖS NARYS,

N e n u j a u sdamas savo 
greitos ateities likimo, pa
skutiniame savo laiške man 
priminė lietuviškų organi
zacijų reikalus ir tų reikalų 
priešaky esančius asmenis. 
Atsakant į a. a. Kazio S. 
Karpiaus laišką ir žinoda
mas, kad nesveikuoja, pa
linkėjau pasveikti ir pa
laukti iki parvyksiu iš ke
lionės ir galėsiu plačiau pa
rašyti. Deja, parvykęs jau 
neradau gyvųjų tarpe. Ka- 
zis S: Karpius su kuriuo 
virš 50 metų gerai sugyve
nom, o ypač Lietuvos ir lie
tuvių organizaciniais reika
lais vieningai sutarėme.

Supuolimas, mūsų kelio
nę į šiltus kraštus, dabar 
esančiu pasaulyje didžiau
siu laivu S.S. FRANCE, bu
vo sutarta prieš keletą mė
nesių išvykti spalio 20 die
ną ir tą pat dieną a. a. Ka- 
zis S. Karpius išvyko į ke
lionę iš kurios niekas ne
grįžta.

Brangiam Tėveliui Lietuvoj mirus, mielam 

prieteliui

STASIUI VIRPŠAI
ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą

Bronė ir Antanas Kalvaičiai

Mūsų mielam prieteliui

STASIUI VIRPŠAI,
jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiame 

gilią ir nuoširdžią užuojautą

Vanda ir Vaclovas Mažeikai

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus,

STASIUI VIRPŠAI

ir giminėms užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicągos Skyrius

Mylimam tėvui Lietuvoje mirus,

STASIUI VIRPŠAI
nuoširdžią užuojautą reiškia

Baltijos Klubas 
Chicago

Šiurpingai nustebau per
skaitęs Dirvos pirmuose 
puslapiuos pranešimą dėl a. 
a. Kazio S. Karpiaus mir
ties. Būdamas toli apie 3000 
mylių, negalėjau dalyvauti 
laidotuvėse.

Prisimindamas a. a. Ka
zio Karpiaus norą išlaikyti 
lietuvių spaudą, o ypač Dir
vai, jos išlaikymui, gerini
mui ir tobulinimui, siunčiu 
Vilties draugijai 50 dole
rių.

Albinas S. Trečiokas
Orange, New Jersey

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr. 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Tel. 
(305) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.

Susivienijimo Lieuvių Amerikoje Clevelando ir apylinkės kuopą atstovų suvažiavimo dalyviai su SLA 
prezidentu P. Dargiu (viduryje). J. Garlos nuotrauka

• V. Petraitis, gyv, To
ronte, atsiųsdamas Dirvai 
paremti 25 dol. iš tos su
mos prašo 15 dol. užskaity
ti Vilties draugijos įnašo 
padidinimui ir linki „Dirvai 
toliau plėšti ir purenti lie
tuvišką dirvoną.

Už paramą Dirva nuošir
džiai dėkoja.

• Vladas Žilinskas, gyv. 
Fort Lee, N. J., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 10 dol. laikraš
čio stiprinimui su šiais lin
kėjimais: „Dėkoju jums už 
n e p e r t r auktą laikraščio 
siuntinėjimą — tai pirmas 
mano skaitymas, grįžus na
mo po darbų. Geriausių lin
kėjimų.”

Už paramą Dirva nuošir
džiai dėkoja.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9252 ar
865-2678.

• APLANKYKITE RŪ
TA, INC., 3003 Santa Mo
nica Blvd., SANTA MONI
CA, Calif. 90404, pamaty
site kokius puikius namus 
pastatė ir stato, kokių iki 
šiol šis miestas neturėjo. 
Tai nėra reklama, kad net 
pats Santa Monikos bur
mistras aplankė ir Santa 
Monikos spauda aprašė ke
liuose laikraščiuose. Tai 
smagu, kad lietuvių dar 
taip neseniai įkurta įmonė 
gavo tiek daug respekto ir 
plius patarnauja savo tau
tiečiams keldama gerą lie
tuvių vardą.

IŠVYKO Iš BOSTONO
Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai, visuomenininkai 
ir aktyvūs įvairių organiza
cijų nariai ir vilos Audronė 
Cape Cod savininkai persi
kėlė nuolatiniam gyvenimui 
į vilą Audronė, Cape Cod, 
87 East Bay Rd., Osterville, 
Mass. 02655, tel. (Area 
617) 428-8425.

Linkime sėkmės naujoje 
rezidencijoje ir tikimės, 
kad p.p. Jansonai nors ir 
ne taip aktyviai, tačiau ne
užmirš Prietelių nei orga
nizacijų Bostone.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

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

HARTFORD
DU SĖKMINGI 
KONCERTAI

Mėnesio laike įvyko du 
koncertai: Pirmasis — Lie
tuvių klube 61 m. sukak
ties proga, antrasis LB apy
linkės metinis. Abu koncer
tai įvyko lietuvių klubo sa
lėje, o pats klubas yra viso 
lietuvių judėjimo centru. 
Čia vyksta įvairūs susirin
kimai, suvažiavimai, paro
dos, pasiruošimai. Patalpos 
erdvios, pakenčiamam sto
vyje, bet jų išlaikymas, sun
ki našta.

Sukakties a t ž ymėjimui 
buvo pakviestas iš Cleve
lando lietuvių vyrų oktetas 
su soliste I. Grigaliūnaite. 
Svetelių prisirinko pilna 
salė. Oktetas savo išvaizda 
buvo puikus, o programa 
visus sužavėjo ne tik kie
kybe, bet kokybe. Pirmoji 
dalis koncerto, tai visos 
mūsų dainos, o antroji — 
rinktinė filmų, lengvojo 
žanro, linksmojo pobūdžio 
dalykėlių. Visos dainos bu
vo išpildytos profesionali
niu lygiu, o solistės I. Gri- 
galiūnaitės solo ir kartu 
dainavimas priminė Lietu
vos paukščių sutartinę, ku
rioje lakštingala visada iš
lieka išdidžia karaliene. 
Oktetui su soliste vadovavo 
R. Babickas. Koncerto daly
viai iki šios dienos tebemi
ni tą dainų puotą, linkėda
mi oktetui, solistei ir vado
vui, geriausios sėkmės!

LB apylinkės valdyba sa
vo metinin koncertan pa
kvietė iš Kanados — Ha
miltono lietuvių mergaičių 
chorą „Aidas”. Visos mer
gaitės (54) mokyklinio am
žiaus. Man asmeniškai pri
minė lyg Lietuvos laikų, 
gimnazijos mergaičių cho
rus. Mergaitės dailiai nuau
gę.

Publika, kurios šį kartą 
labai daug, susirinko ne tik 
iš plačių apylinkių, bet ir 
kaimyninių valstijų, cho
ristes pasveikino audrin
gais plojimais.

Programa susidėjo iš 20 
lietuvių kompozitorių dai
nų. Choras darnus, lengvai 
valdomas Vaclovo Verikai- 
čio. Dainos klausytojus nu

Jūratė ir Dangerutis Aukštikalniai sukūrę lietuvišką šeimą Bos
tone, Mass.

kėlė į Nepriklausomą Lie
tuvą. Solistas V. Verikaitis 
daugeliui žinomas, savo 
sodriu balsu klausytojus 
sužavėjo ir tie ilgais ploji
mais išprašydavo pakarto
jimų. Vietinės lietuvaitės, 
Augustinavičiūtės vadovau
jamos, turėjo atskirą stalą 
ir ji padedama daugybės 
savo draugių globojo vieš
nias. Toks gražus ir nuošir
dus jaunimo bendravimas 
yra tikru laidu, mūsų atei
ties.

Užkandžių stalas buvo 
įvairus, turtingas ir sko
ningai paruoštas daugelio 
moterų talkos būdu. Talki
ninkėms už paruoštus gar
džius valgius, nuoširdi pa
dėka.

LB valdyba pakviesdama 
mergaičių chorą, padarė 
savo veikloje didelį įnašą: 
suartino abiejų kraštų jau
nimą, o labai gausus publi
kos atsilankymas liudijo, 
kad tokie parengimai yra 
labai pageidaujami.

Tokio koncerto suorgani
zavimas iš rengėjų pareika
lavo nemažai darbo ir lai
ko, nes visur buvo jaučia
ma kruopštus apgalvojimas 
ir įvykdymas. Valdybos na
riai, kiekvienas pasigėrėti
nai nesklandumus, tuojau 
išlygindavo.

Koncertui p a s i b a igus 
„Aido” chorą, dirigentą-so- 
listą, akompanuoto ją J. Ga
vėną, vietos jaunimas ap
dovanojo gėlėmis, o LB 
apyl. pirm. Steponas Zabu
lis padėkojo visiems pro
gramos pildy tojams, sve
čiams ir pareiškė: „Kol 
skambės lietuviška daina 
jaunimo dainuojama, Lietu
va bus gyva!”

Alfonsas Burneika

PRANEŠIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

(6422 So. Kedzie Avė., Chū 
cagoje, tel. 778-9878) pa
stogės patalpos atdaros va
karais: darbo dienomis nuo 
5:30 vai. p. p. šeštadieniais 
nuo 2 vai. p. p. Sekmadie
niais nuo 12 vai. dienos.
, Norintieji dėl patalpų 
tartis kitu laiku, prašomi 
kreiptis i Bronių Kasakai- 
ti, tel. 778-7707?

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami j grasymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:

R. Valiukėnaitė, Rockford 2.00
A. Zatkus, Lawndale ....... 10.00
S. Pladys, Cleveland .........5.00
K. Butkus, Woodhaven ... 10.00 
J. Andrasunas, Chicago .. 10.00
F. Gaudušas, Chicago .... 10.00
J. Mockus, Cleveland .... 10.00 
J. Jurkūnas, Chicago..... 10.00
P. Kudukis, Cleveland ... 10.00 
P. Babickas, Worcester 10.00 
A. Čepulis, Philadelphia 5.00 
H. Brazaitis, Willoughby 10.00
L. Banis, Cleveland .........10.00
J. Krivis, Rochester  5.00 
V. Kasniūnas, Chicago .... 5.00 
V. Vasikauskas,

Richmond Hill ............ 5.00
V. Mackus, DeKalb...........5.00
K. Širvinskas, Cleveland ,. L 00 
A. Kuprevičius, Cleveland 10.00 
F1. Modestavičius,

Cleveland..................... 5.00
P. Jonkus, Philadelphia ... 5.00 
J. Šulaitis, La Grange Pk. 10.00 
J. Krygeris, Cleveland • •••• 2.00
G. Stančienė, Mt.Vernon .. 5.00
J. Narbutas, Stanbridge .. 10.00 
A. Drasutienė, Oak Park .. 5.00 
P. Maciulaitis, Union......5.00
T. Bartkus, Samia......... 10.00
P. Žolynas, Chicago.......10.00

J. Adomaitis, Chicago .... 5.00 
J. Naras, Philadelphia ... 4.00 
V. Gruzdys, Philadelphia 10.00
J. Jurkūnas, Lomita.......10.00
M. Vaišnys, Philadelphia 3.00 
R. Liormanas, Rochester 2.00 
V. Petraitis, Toronto .... 10.00 
A. Matjoška, Dorchester 10.00 
A. Burneika, New Britain 5.00 
V. Kavaliūnas, Cleveland 5.00
K. Petrauskas, Chicago .. 2.00
A. Šalkauskas, Willowick 5.00 
V. Numgaudas,Chicago 10.00 
M. Naujokas, Chicago .... 5.00 
V. Sederavičius, Omaha .. 5.00 
M. Thomas, Worcester ... 2.00 
P. Drabišius, Cleveland 5.00 
J. Dundulis, E. Chicago 2.00 
M. Ignas, Cleveland ....... 5.00
A. Bliudžius, Detroit ...... 5.00
J. Zuras, Rochester .... 10.00
P. Bielskus, Brooklyn ... 10.00 
D. Nasvytis, Conneaut......2.00
K. Krulikas.RichomndHilllO.OO 
V. Skirmuntas, Kenosha ... 1.00 
G. Biskis, Clarendon Hills 5.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

RŪTA, RŪTA, RŪTA

Rūta ne tik gražiai ža
liuoja, bet stato įvairiau
sius namus ir net pagal pa
tiektus planus. Taigi ne
praleiskite šio pranešimė
lio neatkreipę dėmesio. O 
jeigu norėsite įsigyti jau 
pastatytą ar vartotą namą 
gerame stovyje, tai vis tiek 
kreipkitės: A. Markevičius, 
RŪTA, INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SANTA MO
NICA, Calif. 90404.

MALĖ

FULL-TIME
FURNITURE

REPAIR
AND 

.TOUCH-UP
Mušt have experience in furni- 
ture repair and touch-up.

Mušt have knowledge of modern 
wood finisher.

Mušt know how to ūse wood- 
■vvorking equipment.

Mušt have experience with burn- 
ing knives, lacquar sticks, con- 
centrated povvders, shading- lac- 
quars, universal colors and 

spraygun.

Also need nien experienced in 

upholstery repair.

• Begining pay subject ,to 
ability and experience.

• Opportunity for advance- 
ment.

• Vacation benefits.
• 40-hour basic work week 

with some limited over
time available.

APPLY MON. THRU FRI. 
AT SERVICE DESK 
10 A. M. TO 5 P.M.

ROSS
FURNITURE 

WAREHOUSE 
G-6434 S. DORT 

GRAND BLANC, MICH.
(83-85)
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