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VLIKO 
SEIMAS
Vyr. Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto metinis 
Seimas šiais metais įvy
ko Detroite, Mich. gruo
džio 4 ir 5 Lietuvių Na
muose.

Seimą atidarė Vliko 
pirmininkas dr. Juozas 
-Kęstutis Valiūnas.

Vliko Valdybai pasiū
lius > į Seimo Prezidiu
mą pakviesti — pirmi
ninku — prof. 'Adolfas 
Damušis, buvęs 1941 m. 
laikinosios Lietuvos Vy
riausybės narys, vice
pirmininku — Kazys Vei- 
kuis, žymiai prisidėjęs 
prie Seimo ruošos Det
roite, sekretoriais Alb. 
Misiūnas ir Jonas Ur
bonas .

Nutarimų (rezoliuci
jų) komisiją sudarė šie 
Seimo atstovai: B. Bie- 
liukas, T. Blinstrubas,
J. Daugėla, dr. C. Ku
ras, J. Skorubskas ir dr.
K. Šidlauskas, Manda
tų komisijos nariais bu
vo: dr. V. Šimaitis, M. 
Mackevičius ir J. Paže- 
menas.

Mandatų komisijai pa
skelbus, šiame Seime da
lyvavo šie Vliko atsto- 
vai, atstovaują grupes, 
partijas bei sąjūdžius 
Vlike: Liet. Fronto Bi
čiulius: prof. Adolfas Da
mušis. dr. Cesius Kuras 
ir Jonas Urbonas, Rytų 
Lietuvos RezistencinįSą- 
jūdį: Albertas Misiūnas, 
Viktoras Permonas ir 
Kazys Veikutis, L. Krikš
čionių Demokratų Sąjun
gą: Bernardas Brizgys, 
dr. Kazys Šidlauskas ir 
Jonas Tamulionis, Liet. 
Rezistencijos Santarvę: 
Bronius Bieliukas, Pra
nas Stanionis ir Vincas 
Tamošiūnas, Liet. Vals
tiečių Liaudininkų Sąjun
gą: Jonas Daugėla, dr. 
Kazys Karvelis ir Me
čys Mackevičius, Liet. 
Ūkininkų Sąjungą: kun. 
Adolfas Stašys, dr. Juo- 
zas-Kęstutis Valiūnas ir 
prof. Balys Vitkus, Liet^ 

iūdį ♦T eodoras ,

žūtis ir Vincas Marka,"
Liet. Vienybės Sąjūdį:
Zenonas Jurys, Juozas
P-ažemėnas ir Antanas 
Skirius, Liet. Atgimimo 
Sąjūdį: dr. Vincas Mi- 
siulis ir Alfonsas Žie
das, Liet. Laisvės Kovo 
tojų Sąjungą: Matas Nau
jokas, Vladas Pauža ir 
Justinas Preibys, Liet. 
Darbo Federaciją: Vytau
tas Cižauskas, Vladas 
Bublys ir dr. Vladas Ši
maitis, Liet. Krikščio
nių Darbininkų Sąjungą: 
Balys Baleišis ir Vyt. 
Petrulis, Liet. Socialde
mokratų Sąjungą:Juozas 
Skorubskas ir Jurgis Va 
laitis. Seime dalyvavo 36 
atstovai.

Seimo pirmininko pa
reigas pradėjęs prof. A. 
Damušis pažymėjo, jog 
Vliko uždaviniai, prisi
minus ir ligšiolinius me 
tus, nėra pasikeitę.

Vliko Tarybos prane
šimą pateikė, vietoj ne
galėjusio atvykti J. Vil- 
galio — Juozas Pažemė 
nas. Jis pažymėjo: Vli- 

(Nukelta į 2 psl.)
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NATO IR SOVIETAI
KONFERENCIJA 'BENDRADARBIAVIMO’ KLAUSIMUI

Indijos - Pakistano ka
ro aptemdytas gruodžio 
9 d. Bruselyje prasidė
jo NATO ministerių me
tinis susirinkimas, ku
rio.vienas iš svarbiau
sių dienotvarkės punk
tų turėtų būti sovietų pa
geidavimas sušaukti ”Eu
ropos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Konferen
ciją”. Sovietų tikslas 
yra aiškiai įžiūrimas. 
Toji konferencija turė
tų įteisinti ir įamžinti jų 
laimėjimus Rytų ir Cent
ro Europoje 2-jo pasau
linio karo pasėkoje.

Patiems vokiečiams 
sutikus su nusistovėju
sia būkle, kitom NATo 
valstybėm nėra ko šiauš
tis. Juo labiau, kad vi
siems aišku, kad be ka
ro padėties nepakeisi, o 
karo- niekas nenori. Kad 
Vakarų sutikimą pada
rytų mažiau skaudų, so
vietai iš savo pusės pa
žadėjo sureguliuoti Va
karų Berlyno statusą. 
Jie pripažysta tos mies
to dalies nepriklausomy
bę, formaliai nesusiju
sią su Vakarų Vokieti
ja. Kadangi ne tik ta 
miesto dalis, bet ir vi
sas Berlynas pagal lig
šiolinius susitarimus tu
ri būti visų keturių di
džiųjų kontrolėje, sovie
tai nauju susitarimu 
praktiškai ne tik neda
ro jokios nuolaidos, bet 
net laimi, nes Vakarai 
atsisako nuo pretenzi
jų į Rytų Berlyną. Pap
rastai kalbant ir čia dau 
giau ar mažiau įteisina
ma nusistovėjusi būklė. 
Jų leidimas Vakarų ber- 
lyniečiams vykti į Rytų 
ir Vakarų Vokietiją yra 
faktinai tik atstatymas 
normalaus susisiekimo 
tarp nekariaujančių 
kraštų. (Derybos dėl to
kių paprastų dalykų dar 
visai nepasibaigė, bet ti
kimasi, kad šiomis die
nomis jau bus pasiektas 
susitarimas).

Nepaisant tokios fak
tinės padėties, NATO pu 
sėje. į tą konferenciją

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

žiūrima su atsargiu op- 
timizu. Dėl vienos ar ki
tos priežasties sovie
tams reikalingas atly
dys santykiuose f”’ yNa-
to valstybėm, o atly
dys yra geriau už įtem
pimą.

Toks optimizmas iš 
dalies pateisinamas prie
laida, kad normaliai at
lydys tarptautiniuose 
santykiuose turi vesti ir 
prie vidaus režimo at- 
lyžimo, kas savo keliu 
anksčiau ar vėliau veda 
prie imperijos subyrė
jimo į tautines valsty
bes. Tuo keliu nuėjo D. 
Britanijos ir Prancūzi
jos imperijos. Panašiai 
pasibaigė ir JAV noras 
dominuoti lotynų Ame
rikoje, ryškiai išreikš
tas prezidento Monroe 
doktrinoje. Šiandien nė
ra kalbos apie amerikie 
čių įtakos monopolį Vi
durio ir Pietų Ameriko
je. Dėl įtakos ten varžo
si amerikiečiai, europie
čiai, japonai ir netsovie- 

Latvijos nepriklausomybės šventės minėjime New Yorke, Estų namuose, lapkričio 18 d. buvo susitikę 
Pabaltijo valstybių vyriausių vadovybių pirmininkai. Nuotraukoje iš kairės: Estų Pasaulio Tarybos pir
mininkas A. J. Anderson, Latvių Laisvojo Pasaulio Federacijos Tarybos pirmininkas U. Grava ir Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas dr. J. K. Valiūnas. Bruno Rozitis nuotrauka

tai yra tvirtai pastatę 
koją Kuboje. Bet dėl to 
nesijaudinama, nes ame
rikiečių gerovė priklau
so ne nuo monopolių lo 
tynų Amerikoje, bet nuo 
ūkinio bendravimo su Va 
karų Europa ir Japonija.

Sovietai nuo tokio su
pratimo yra atsilikę 50 
metų. Jie dar negali su
prasti, kad laisvai bend
radarbiaudami su dabar 
pavergtom tautom Vaka
rų Europos Bendrosios 
Rinkos pavyzdžiu rusai 
galėtų laimėti daugiau, 
negu savo pavergtas tau
tas piešdami. Palyginti 
neseniai jie paskelbė sa
vo Monroe doktriną, iš
garsėjusią Brežnevo var
du, kuria siekiama vieš
patavimo kituose ’soci- 
alistiniuose’ kraštuose. 
Už tat jų ateities pasi
keitimas yra daugiau 
grindžiamas viltimi ne
gu konkrečiais faktais.

Iš tikro sovietai atly
džio ieško ne reformom 
pravesti, bet užtikrinti 
sau ramų užnugarį karo 
atveju Rytuose. Kartu ne
galima iš akių paleisti

VIRŠUJE: New Yorko ir New 
Jersey lituanistinių mokyklų mo
kiniai gruodžio 4 d. demonstra
vo New Yorke netoli sovietų am
basados norėdami įteikti kalė
dines dovanėles Simui Kudirkai. 
Dalyvavo apie pusantro šimto 
vaikų. Bet prie ambasados du
rų policija prileido tik 12 vaikų 
iš karto.

L. Tamošaičio nuotrauka

ir kito sovietų tikslo. 
Už metų kitų Sovietų Są
junga bus galingiausia 
pasaulio valstybė viso
se ginklų rūšyse. Jiems 
svarbu, kad NATO, o 
ypač JAV, su tuo ramiai 
sutiktų. Vakaruose yra 
tendencijų, reikalaujan
čių savo kraštų apsigink 
lavimą mažinti. Pavyz
džiui, University of Chi
cago įvykusioje žinovų 
konferencijoje buvo rim 
tai svarstomas Columbi- 
jos prof. Seymour Mel- 
man pasiūlymas suma
žinti JAV karines pajė
gas iki 900.000 karių, 
visą gynimą koncentruo. 
j ant tik savo krašto rei
kalams. Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo 
konferencija tokias idė
jas tik paskatins, kas il
gainiui leis sovietams 
ginklų teroro balansą pa
kreipti savo naudai. Už 
tat NATO ministeriams 
linkėtina nepamesti gal
vos.

ATGAL į 
KUMETYNĄ

Kumetynu vadino ku
mečių gyvenvietę. Čia 
vargo dvaro darbininkai, 
atlyginami butu ir natū
ra. Iš seno kumetynas 
buvo Tam tikra simboline 
priešprieša dvaro rū
mams.

Nepriklausomoje Lie
tuvoje ši nelygybės pro
blema buvo pašalinta. Ku
mečiai tapo savarankiš
ki ir jų priklausomumas 
nuo darbdavio įgavo svei
kos ekonominės politi
kos žymes. Tai buvo 
darbdavio ir darbininko 
santykis, kur vienas ir 
kitas buvo surišti tam 
tikro, legalinio sandėrio 
nevaržančio asmens lais - 
vių bei teisių.

Kitaip yra ok. Lietuvo
je. Čia darbdavys yra 
valstybinio kapitalizmo 
struktūroje tarpstanti 
valstybė, kurios vyriau
sias tvarkdarys yra kom
partija. Valstybinio ka
pitalizmo sistemoje 
darbdavys yra visagalin
tis ponas. Tai šiurpus 
pačios sunkiausios bau
džiavos sugrįžimas. To
dėl niekas negali užginti 
visagalinčiam darbda
viui (kompartijos rikiuo
jamai valstybei) tvarky
tis ok. Lietuvos tereno- 
je. Bolševikinės doktri- 
no poveikyje valstybė 
brutaliai naikina sodyb
vietes, viensėdijas. Žmo
nės iškraustomi, suvaro 
mi į naujai kuriamas gy
venvietes. Jie verčia
mi nuneigti natūralias 
ūkininkiško gyvenimo są 
lygas — namai greta sa
vo žemės, savo sodo, sa„ 
vo tvartų ir svirnų. Da
bar ūkininkas, žemdir
biu pavadintas, visaip 
turi prilygti fabriko dar
bininkui. Todėl jis turi 
žiūrėti į žemę be senti
mento, be senų tradicijų. 
Per tai prarandama mei
lė žemei, prarandamas 
ir pasiaukojimas savo 
darbui.

Šitaip buvo suvaryti į 
jiems pastatytus kolekty 
vinius namus Vilkaviš
kio rajono Šeimenos ko
lūkio "žemdirbiai”. 120 
šeimų nuo dabar gyvens 
kolektyviai. Suvary
tiems į kolektyvinius pa 
status žmonėms paaiš
kino, kodėl taip daroma?

"Įsišaknyja naujo gyve
nimo daigai” porino so
vietinis pareigūnas ir 
propagandinis dykūnas 
M. Šumauskas (Valstie
čių Laikraštis, Nr. 139, 
lapkričio 20 d.) "vien
kiemiuose valdantieji 
sluoksniai buržuaziniais 
laikais stengėsi sėti ne- 

i apykantos sėklą tarp 
kaimynų, skiepyti jiems 
individualizmą. Dabar 
kolektyvizmo procesas 
labiau suartina žmones, 
stiprina vienybės, kolek
tyvinio gyvenimo sai
tus”.

Kaip sutinka "kolekty 
vinio gyvenimo saitus” 
šeimininkės, po dvi ar 
tris suvarytos prie bend
ros viryklos, bendroje 
virtuvėje? Apie taipro
pagandas dykūnas Šu
mauskas užmiršo prasi
tarti.

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

BANDYSIM PAŽINTI JAUNIMĄ
Kaip ir kitų tautybių, taip ir lietuvių tarpe, at

sirandant vis didesniam generacijų skirtumui, no
rima daryti bandymų, kaip pažinti mūsų priaugantį 
jaunimą, geriau suprantant jų siekimus, reikalavi
mus ir jų dabartinę galvoseną. Po buvusių, paski
ruose miestuose kultūrinių jaunimo pareiškimų, 
debatų ir šiaip, paskiromis formomis jaunimo pro
blemų gvildenimo, šiuo metu yra pravedama kon
fidencialus visos Australijos jaunimo apklausinė
jimas. Yra išsiuntinėtos ir išdalintos specialios 
anketos lietuvių ir anglų kalbomis, kuriose yra 45 
klausimai. Nereikalaujant jaunuolio pavardės yra 
prašoma, kad jis ar ji sąžiningai atsakytų į pateik
tus klausimus, kurie vėliau įgalintų sužinoti kaip 
mūsų lietuviškas jaunimas galvoja lietuvybės klau
simu ir kaip jie žiūri į dabarties ir ateities lietu
vių bendruomenės veiklą.

raščių, duodant ir savo 
komentarus.

Dr. A. Viliūnas savo 
straipsnyje iškelia gy
dytojų problemas po jų 
darbo valandų. Jis įro
do, kad legaliai gydyto
jas gali atsisakyti apžiū-

Surinkus šias visas ži
nias bus bandoma jas la
bai atidžiai išstudijuoti 
ir bandyti ieškoti naujų 
metodų glaudesniam atei
ties bendradarbiavimui 
tarp jaunosios ir vyres- 
nios lietuvių kartos.

Visą šį anketų turinį rėti ir gydyti svetimą 
apklausinėjimus ir patį 
svarbiausį darbą atlie
ka ir praveda Newcastle 
universiteto pischologi- 
jos fakulteto vyr. dės
tytojas Algis Ivinskis (su 
juo pasikalbėjimas Dir
voje yra tilpęs anks
čiau). Būdamas mums 
žinomos Ivinskiu šeimos 
narys ir reikšmingai iš
kilęs savo psichologinia
me darbe universitete, 
jis ir mūsų lietuviško
mis problemomis rūpi
nasi ir, dalyvaudamas ak' 
tyviai visame kultūri
niame mūsų lietuviška
me gyvenime, matyda
mas vis didėjančią pro
blemą su jaunimu, pats 
iškėlė šį apklausinėjimo 
klausimą ir, gavęs visų 
lietuvių pritarimą, jis 
jį praveda ir, tikėkimės, 
kad visas šis darbas at
neš puikių davinių ir, 
bent dalimi, padės iš
spręsti vis didėjančias 
jaunimo ir vyresniosios 
kartos problemas.

Iš įdomesnių klausi
mų, neskaitant pagrindi
nių kaip mokama kalbėt 
lietuviškai, ar skaitoma 
bent kas lietuviškai, kas 
įdomu mūsų spaudoje ir 
pan., klausiama apie vi
sas mūsų jaunimo organi 
zacijas, ruošiamus mū
sų parengimus, kas įdo
mu, kas ne, trumpai pa
sakant kodėl taip ar ne. 
Ar nori būti lietuviu ir 
ar skaitai save lietuviu, 
ką galvoji apie mūsų 
bendruomenės veiklą, 
kaip jaunimas galėtų dau
giau prisidėti prie bend
ruomenės darbo, kokios 
nuomonės apie Lietuvą, 
apie palaikymą ar nepa
laikymą glaudesnių ry
šių su jaunimu ir kita.

Tai yra gana labai ori 
ginalūs ir ne per daug su 
dėtingi klausimai, kurių 
atsakymai bus mums 
reikšmingi ir pačio jau
nimo susidomėjimas 
jais yra didelis.

Paskutiniame Austra
lijos gydytojų žurnale 
"Medical Journal of Aus 
tralia" buvo patalpintas 
labai įdomus ir aktualiai 
diskusinis, Sydnėjuje gy~ 
venančio ir savo prakti
ką turinčio, dr. A. Viliu- 
no straipsnis "Gydyto
jai turi teisę atsisakyti 
ir gydyti svetimą žmo
gų". Šio straipsnio iš
traukos plačiai paminint 
ir mūsų gydytoją, buvo 
perspausdintos didžiųjų 
Sydnėjaus australų dien-

žmogų po savo darbo va
landų, kai tuo pačiu bū
tų nelegalu ir medici
niškai neetiška atsisaky
ti pagelbos savo nuola
tiniam pacientui. Jo nuo
mone, daugumas nakti
nių gydytojų iššaukimų 
yra visai bereikalingi, 
kai dar daugiau tas pri
taikoma iššaukimams į 
namus, vien dėl to, kad 
žmonės neturi savo ma
šinų, nenori ilgiau lauk
ti pas gydytoją, arba ne
nori mokėti tuoj pat už 
vizitą. Įdomiais pavyz
džiais dr. A. Viliūnas 
pavaizdavo savo straips
nį iš Vokietijos, kur jis 
baigė studijas, iš Ame
rikos, kur jis lankėsi 
ir didžiosios Vakarų Aus
tralijos, kur ligonius tek 
davo lankyti lėktuvų pa
galba.

Be savo mediciniško 
darbo dr. A. Viliūnas 
yra aktyvus mūsų bend
ruomenės narys, daly
vaudamas mūsų visuo
meniniame 
kai ponia 
(Liutkutė)
sablio pranešėja Vokie 
tijoje ir čia yra įsijun
gusi įSydnėjaus Lietuvių 
Ansamblį, kuris savo pui
kiu dainos išpildymu 
džiugina sydnėjiškius lie
tuvius . ***

gyvenime,
Viliūnienė 

buvusi an-

G. Vasiliauskiene išpil— 
dant dvi dainas. Adelai
dės choras, kartu su sa
vo oktetu ir kvartetu pa
rodė ypatingai puikų mū
są dainos meno išpildy
mą, už ką Adelaidės lie
tuviai jiems yra nuošir
džiai dėkingi.

Sydnėjaus "Dainos” 
koncertas taip pat praė
jo labai gražioje ir paki
lioje nuotaikoje. Po il
gamečio dirigento muzi
ko K. Kavaliausko mir
ties, choras buvo pergy
venęs daug sukrėtimų, 
tačiau šiandien jis jau 
yra pilnai atsigavęs ir, 
dabartinio energingo di
rigento Br. Kiverio va
dovaujamas, jis atjaunė
jo, gavo daugiau muziki
nio judrumo, discipliniš - 
ko susiklausymo, kas jį 
paskutinio koncerto me
tu padarė labai malonų 
ir profesiniai stiprų klau 
sytojų pilnai prisirinku
siai salei.

Tiek Adelaidės, tiek ir 
Sydnėjaus lieuviai gali 
tik didžiuotis savo cho
rais, kurie ne tik džiugi 
na puikia lietuviška dai
na savuosius tautiečius, 
bet taip pat garbingai vi 
suomet reprezentuoja ir 
lietuvius australų ir sve 
timtaučių tarpe.

***
Australijos skautų šei 

moję gerai žinomas Gee 
longo Šatrijos tunto tun- 
tininkas s. Algis Karpa
vičius atšventė 50-ties 
metų amž. sukaktį. Jam 
pagerbti Lietuvių Namuo
se buvo surengtas pager
bimo pobūvis, kur daly
vavo didžioji dalis Gee- 
longo visuomenės ir pa
skirų organizacijų vado
vų. Gimęs Bartininkuose 
ir mokęsis Vilkaviškio zr 
gimnazijoje, jis jau nuo 
jaunų dienų įsitraukė į 
skautų veiklą, tautinių šo- 
kių grupę, dainos viene
tus ir kt. Jo ypatingas 
atsidavimas ir darbas 
yra skirtas jaunimui, mo
kant ir auklėjant jį, to
dėl jaunimo jis taip pat 
yra labai mylimas ir ger
biamas, ką jie ir jo pa
gerbimo pobūvyje paro
dė.

Artinantis metų pa
baigai, kiekviena dides
nė organizacija arba me
no vienetas stengiasi pa
rodyti savo metų darbo 
vaisius ir, prieš išeinant 
mūsų vasaros atosto
goms, darbą užbaigti ar 
tai tradiciniu baliumi ar 
koncertu. Lapkričio vi
duryje savo metinius kon
certus turėjo Adelaidėje 
"Lituania" choras, vado
vaujamas dirigentės G. 
Vasiliauskienės ir Syd- 
nėjuje "Dainos" choras, 
vadovaujamas dirigento 
Br. Kiverio. Šie abu cho
rai savo pajėgumu ir dy
džiu yra patys skaitlin
giausi, todėl ir jų pasi
rodymai buvo ypatingai 
gerai pasisekę. Adelaidė
je visas scenos fonas, 
skaidrių pagelba, buvo 
apšviestas besikeičian
čiais Lietuvos vaizdais, 
kurie buvo pritaikinti pa
gal dainuojamų dainų nuo
taiką ir turinį. Be paski 
rų vyrų ir moterų dainų, 
programoje puikiai pa
sirodė vyrų oktetas, mo
terų kvartetas, akorde
onu pritariant M. Dum- 
činei ir kartu su soliste

VLIKO SEIMAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

ko Taryba per vienerius 
metus turėjo šešis posė
džius. Taryba susirenka 
kas du mėnesiai ir nuo
sekliai seka Vliko Val
dybos veiklą.

Vliko vicepirminin
kas prel. Jonas Balko
nas pateikė Tautos Fon
do pranešimą, — gi T. 
Fondo Kanados Atstovy
bės vardu kalbėjo jos pir 
mininkas Stasys Bane
lis.

T. Fondo pajamos su
darė 45.851.27 dol. Tuo 
būdu T. Fondo apyvarta, 
įskaitant metų pradžio
je turėtus 24.482.94 dol. 
per 11 mėnesių (1971 m. 
sausio 1 d. — lapkričio 
30 d.) sudarė 70,334.21 
dol.

Išlaidos siekė 47.913. 
00 dol. Po 11 mėnesių Tau
tos Fondo finansinė padė
ti s buvo tokia: bankuose 
ir kitur jo lėšos siekė 
22.421.15 dol. Vlikas sa
vo piniginėje apyskaitoje 
pažymėjo: nuo 1971 m. 
sausio 1 d. iki lapkričio 
30 d. išlaidos siekė 44. 
919.67 dol. (iš jų: spau
dai — 17.518 dol., radi
jo valandoms — 9.044. 
90 dol., P. ir A. Bra
žinskų bylos gynimui — 
12.580.68 dol., S. Kudir
kos reikalui — 649.84 
dol.

Vliko Seimo antrame 
posėdyje, gruodžio 4 d., 
buvo du pranešimai: Al
girdo Kasulaičio apie 
"Dabartinį lietuvių tau
tos pasipriešinimą sovie
tinei okupacijai ir jo 
reikšmę Lietuvos suve
renumui atstatyti" ir Vil
ko pirmininko dr. J. K. 
Valiūno "Lietuvos lais
vės byla dabartinėje tarp 
tautinėje politikoje". Po 
abiejų pranešimų sekė 
gyvos diskusijos. Vė
liau dar įvyko Vliko Vai-

***
Adelaidės ir visos 

Australijos lietuvių tar
pe labai gerai yra žino
ma ponų Lapsiu pavar
dė. Sūnus Antanas, ar
chitektas , buvo vienas iš 
iškiliausių mūsų jaunųjų 
krepšininkų Adelaidėje 
ir Sydnėjuje, eilę metų 
būdamas lietuvių ir aus
tralų jaunių rinktinės da 
lyvis. Ponia Br. Lapšie- 
nė, pedagogė, Adelaidės 
tautinių šokių grupės 
ilgametė vadovė, savo 
grupę iškėlusi iš standar, 
tinio lygio į tikrai me
nišką. Eilę metų koor
dinavusi visos Australi
jos tautinių šokių grupes 
ir buvusi tautiniu šokių 
švenčių vadovė. Šeimos 
galva Juozas Lapšys lap
kričio pradžioje atšven
tė savo 60-ties metų su
kaktį. Tai yra dinamiš
ka, niekad į pesimizmą 
nepuolanti, savo darbu ir 
kultūringu džentelmeniš
kumu visur prieinanti ir 
viską atsiekianti asmeny
bė. Sukaktuvininko Ade
laidei galėtų pavydėti ne 
tik Australijos kiti mies
tai, bet ir bet kuri mūsų 
plataus lietuviškojo pa
saulio organizacija ar 
bendruomenė. Aš neži
nau ar galėtų būti geres
nis diplomatas, lietuviš
kų reikalų reprezentan
tas ir bent kurio darbo 
organizatorius, kaip yra

dybos pravestas pasikal
bėjimas su spaudos atsto
vais bei radi jo veikėjais. 
Tos pačios dienos va
kare Detroito lietuviai 
surengė įspūdingą ban
ketą su meno dalimi. 
Dalyvavo S. Sližio vado
vaujamas jaunimo cho
ras su soliste - dekla- 
matore Zarankaite.

Antrą Seimo posėdžių 
dieną pranešimai lietė 
Lietuvos vadavimo pas
tangų derinimą ir plėti
mą, Vliko pagrindų pra- 
platą ir jaunosios kartos 
dėmesį bei talką. Prane
šimus pateikė Vliko Vai 
dybos narys, prof. Jonas 
Puzinas ir jaunimo atsto 
vas — Gintaras Karo
sas.

Pakviestas padaryti 
pranešimą ir Jaunimo 
Kongreso organizacinio 
komiteto pirmininkas Ro
mas Sukadolskis.

Seimo sesija baigta 
pirmininko dr. J. K. Va
liūno žodžiu. Jis pasi
džiaugė puikiai pavyku
siu Seimu ir pažymėjo: 
miela, kad visų kraštų 
lietuviai remia Vliko dar
bą ir čia ypatingai išskir
tinai Kanados lietuviai. 
Juk, štai, 25.000 Kana
dos 
me 
kį. Valiūnas pareiškė, 
kad 
Atstovybės pirmininkas 
St. Banelis paskirtas 
Tautos Fondo vicepirmi
ninku.

Dėl Jaunimo — dr. 
Valiūnas pabrėžė: mes 
dėsime pastangų, kad 
Jaunimo Kongresas, 
1972 m., būtų sėkmingas. 
Vliko pirmininkas mie
lai bendradarbiaus su 
Kongreso org. Komiteto 
pirmininku Romu Saka- 
dolskiu. Svarbu, kad Kon
gresas vyks lietuviškoje 
dvasioje ir iškels Lietu
vos laisvinimo bylą.

Dr. Valiūnas pažymė
jo: Vliko Seimas buvo iš 
tikrųjų puikiai, įspūdin
gai suorganizuotas. Ypa
tinga padėka priklauso 
Kaziui Veikučiui (Vilnie
čių atstovui), kuris į Sei
mo ruošos darbą buvo 
įdėjęs visą sielą. Valiū
nas dėkojo ir prel. Bai-

lietuvių šiame Sei- 
įteikė 10.000 dol. če'

Kanados T. Fondo

J. Lapšys. Gimnazijąbai 
gęs Šiauliuose, Karo Mo
kyklą Kaune, baigė Klai
pėdos Prekybos Institu
tą, vėliau būdamas Bal
tijos Lloydo direktorius. 
Vokietijoj UNRRA kari
ninkas ir Australijoje
viskas kur reikalinga la- kūnui, Tautos Fondo pir- 
bai gerai reprezentuoti 
lietuvius. Nenuostabu, 
kad jubiliatas turi tiek 
daug draugų ir artimų 
prietelių ne tik lietuvių, 
bet ir australų, bei sve
timtaučių tarpe, būda
mas VLIKo įgaliotas at
stovas Australijoje, Pie
tų Australijos Baltų Ta
rybos steigėjas ir jos 
dabartinis pirmininkas, 
ne vieną kartą bendruo^ 
menės pirmininkas, Li- 
thuania choro adminis
tratorius, Meno Dienų 
rengėjas ir daug kas ki
ta, kas būtų sunku ir iš
vardinti. Pagerbimo po
būvyje jubiliatą sveikino 
Australijos Kr. Valdy
bos pirmininkas V. Ne- 
verauskas, Baltų Tary
bos vardu V. Linkus ir 
draugų ir artimųjų var
du studijų draugas J. Va
siliauskas.

Sveikinant mielą ir ar
timą p. J. Lapšį jo gra
žioje jubiliejinėje su
kaktyje, tesinori tik prie 
visų kitų linkėjimų pri
dėti jam puikios ir stip
rios ištvermės jo svar
biame lietuviškame dar
be, kai jo šeima, kurios 
gyvenime jis ir gali bū
ti daug kam puikus pa
vyzdys, jam tikrai bus 
ir toliau ta puiki parama.

mininkui, taip pat ir spau 
dos bei radijo valandų at
stovams .

Dr. Valiūnas visus 
kvietė jungtis į Lietuvos 
laisvinimo darbą. Esą, 
negali likti nuošaly nei 
vienas lietuvis. Dr. Va
lūnas teigė, kad Vliko 
Seime dalyvavo trys lie
tuvių kartos ir visos jos 
reiškė savo ryžtą dirbti 
Lietuvos laisvinimui. 
Dėl jaunimo dalyvavimo 
— Vliko pirmininkas pa
tikino, kad Vlikas rems 
Jaunimo Kongresą ir jis 
džiaugiasi, kad Kongre
sas vyks lietuviškoje, pa
triotinėje dvasioje. Va
liūnas savo žodį baigė, 
tardamas: "Atverkime 
širdį ir protą Lietuvai, 
nes mes juk esame vie
na Tauta".

Vliko Seimas baigtas 
visų dalyvių sugiedotu 
Tautos Himnu. (E)

rūpestingai išspaudę iš 
kelialapių geras koman
diruotės sumas.

Visas šis didelis "ko
lektyvinių įkurtuvių" 
triukšmas, kurį rūpes
tingai suorganizavo savo 
puslapiuose "Valstiečių 
Laikraštis", kilo tiktai 
dėl to, kad Šeimenos lau
ke pastatė apie porą tu- 
z inų dvi aukš čių, kelių 
šeimų gyvenamų namų! 
Kaip ir visad šitokiu at
veju, pastatai atsukti vi
siems keturiems vė
jams — nei medelio, nei 
krūmelio. Tačiau, kaž 
kur, Vilniuje, užtikrino 
aukštieji svečiai, jau pra
dėta "garbės knyga", ku 
rion įrašinės pirmuo
sius dvidešimtįkolūkių, 
susikūrusių sau kolekty
vinio gyvenimo būdą, iš 
viensėdijų sugrįžusių į 
kumetyno sistemą. Šei
menos kolūkis buvo pir
masis iš tokių!

Šia proga, pirmųjų 
dviejų tuzinų namų aki
vaizdoje, jau iškilmin
gai prižadėta pastatyti 
60 tūkstančių namų, pa
skubinti gyvenviečių me - 
lioraciją, kad naujakū- 
riai neklampotų purvy- 
nėlio, pastatyti kai ku
riuos pastatus: karvi
des, žolių malimo agre
gatą, grūdų sandėlis ir 
kt. Ir visai netoli, pačio
je Šeimenos kolūkinio 
komplekso pašonėje.

Šia iškilminga proga 
Šeimenos kolūkiečiai gir
dėjo daug komplimentų 
ir dar daugiau pažadų ir 
prižadų gerinti kolekty
vinio kumetyno gyveni
mo sąlygas, iki bėgančio
jo vandens kolektyvi
niuose tualetuose.

Ar tai viskas atpildas 
už gerą, bepriekaištinį 
darbą? Anaip tol, ne! 
Pareigūnas, kurio taimi- 
nisterio pavaduotojas, 
K. Kairys "nudžiugino" 
kolūkiečius, kad už ku
metyną jiems suteikia
mos individualės pasko
los, iki 4000 rublių už bu
tą. Tai reiškia, kad už ko 
lektyvinius butus kolūkie
čiai jau mokės "morgi- 
čius”, kurių neturėjo ant 
savo pečių, gyvendami 
senose gyvenvietėse.

Tad, naujų kolektyvi
nių gyvenviečių statybą, 
labai pelningą valstybei, 
žadama paspartinti. Ka
da šalis bus "sukolekty 
vina" padidės darbda
vio, t.y. valstybės, paja
mos iš naujų kumetynų.

(ar)

Atgal į...
(Atkelta iš 1 psl.)

Į kolektyvines Šeime
nos kolūkio įkurtuves, 
kaip tai visad būna, suva
žiavo keletą desėtkų 
aukštųjų pareigūnų, iki 
Ministrų Tarybos vice
pirmininko Vazalinsko,

W1NDERS 
AC-DC Motors 
Transformers 

Large Industrial, utility apparatus 
rebuilding,

Profit sharing, health and life insur
ance, Blue Cross, Blue Shield paid.

NATIONAL 
ELECTRIC CO1L 

Division of McGraw Eddison Co.
380 FA1R AVĖ. 

FERNDALE (DETROIT), MICH.

An Equal Opportunity Employer
(92-3)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

INJECTION MOLDING FOREMAN 
For mid night shift 

Mušt handle ten-man shift effectively, 
plūs trouble-shoot, simple circuts, 
hydraulics, etc. 
Steady work. 
opportunities.

A-LINE
32347 West 8

Plūs some overtime

PLAST1CS 1NC.
Mile, Livona, Mich.

313-477-5430

(92-94)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SK1LLED 

MONOSET OPERATORS
For leading diamond tool manufac- 
turer. Mušt have diamond lapping ex- 
perience. Succesful candidate mušt 

have several years experience. 
Excellent working conditions.

ABRASIVE DIAMOND TOOL 
30231 Stephenson Hwy. 
Madison Heights, Mich.

(87-96)
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BARZELIS BUS VOKIETIJOS KANCLERIU?

/

JIE MIRĖ, KAD TAUTA
GYVENTU

Štai aš ateinu, kaip va
gis; palaimintas, kurs bu
di ir sergi savo rūbus, 
kad nevaikščiotųplikas...

Apokalipsė, 14/XII

Tai buvo pavasaris. 
Pavasaris po dvidešimt 
dviejų laisvo gyvenimo 
metų, kuriais savo gim
tąją žemę stengėmės iš 
puošti, A. Miškinio žo
džiais, kaip savo tikrą 
seserį:

čius baisiuosius vaiz
dus. V. Mykolaičio-Puti
no eilėraščio "Vivos 
plango, mortuos voco — 
Gyvuosius apraudoju, mi- 
rusiuosis šaukiu" žo
džiai —

Šiomis dienomis Bon- 
noje CDU (krikščionių 
demokratų) ir CSU (so
cialinės krikščionių są
jungos) gremiumas no
minavo R. Barzelį (vok. 
Rainer Barzel, liet, iš
tark Barcel) kandidatu į 
V. Vokietijos kanclerius 
1973 m. būsimoje parla
mento rinkimų kovoje. 
Tiesa, ši nominacija dar 
bus SCU prezidiumo 
svarstoma gruodžio 9 d. 
Muenchene, tačiau yra 
viešas dalykas, kad R. 
Barzelis ir CSU prezi
diumo bus patvirtintas 
kandidatu į kanclerius. 
Pažymėtina, kdaR. Bar
zelis gruodžio 10 d. yra 
pakviestas į Maskvą ne
va išsiaiškinti krikščio
nių demokratų laikyse-

M. SARGENIS

Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžu

džiai

Tave papuošt žadėjom, 
Kaip savo tikrą seserį. 
Esi pačioj jaunystėj. 
Ir pačiame pavasary.

Dienos ir metai bėgo 
pavasario upelių lengvu
mu. Pagaliau ir paskuti
nis laisvas tautos gyveni
mo pavasaris. Pavasa
ris prieš trisdešimt vie
nerius metus. Ir tada, 
tą birželio vidurio dieną 
giedrai mėlynavo dan
gaus skliautas. Tačiau 
jis tarytum buvo užlie
tas dvasinių sutemų ir 
iš žemės kylančio ir vi
sur besiveržiančio neri
mo — visur buvo jaučia
mas ir intuityviai girdi
mas kraujo ištroškusio 
džiunglių žvėries alsa
vimas.

Artėjant vakaro sute
moms ir miestui rengian- 
tis nakties poilsio, išgir
dome keistus ir lauki
nius garsus, ateinančius 
nuo miško. Visus sukrė
tė siaubas — jau artė
ja! Ir tai buvo ženklas, 
kad, sovietinis žvėris, 
kraujo ištroškusiu alsa
vimu pripildęs artėjan
čios nakties tylą, jaučia 
pat.

Apokalipsinės vizijos 
žodžiais: "Štai aš ateinu, 
kaip vagis..." O juos pra
tęsiant artėjančio siau
bo nujautimu ir patirtu 
išgyvenimu: Štai aš atei
nu, kaip vagis ir plėši
kas, kaip pavergėjas ir 
žmogžudys. Ateinu susi 
tepęs Katyno aukų krau
ju ir išvarytas iš Tautų 
sąjungos: Ateinu ir pri
pildysiu jūsų žemę be
galinio skausmo, kylan
čio iš kalėjimų ir kanki
nimo kamerų, iš trauki
nių vilkstinių į Sibiro 
vergų stovyklas ir iš žu
domų bei mirštančių Pra
vieniškėse, Rainiuose, 
Červenėje... Aš jus api- 
plėšiu ir priversiu vadin
ti tai gerove, aš jus pa
vergsiu, ir jūs tai vadin
site laisve ir dėkosite 
pavergėjui...

Ir tai nebuvo tik bai
sus ir sukrečiantis koš
maras, o tikrovė — so
vietinė vergija, savo 
šiurpumu peržengianti 
realaus pasaulio ir re
alios tikrovės ribas ir 
savo infernališkumu at
skleidžianti apokalipsi
nės vizijos siaubo sce
nas, toli pralenkiančias 
Dantės "Pragaro" pa-

Ir džiūgauja tironai 
Ir budelių gauja. 
O žemė žėri jau raudonai 
Kraujuos ir ugnyje.

tėra tik maža nuotru
pa šiurpios lietuvių tau 
tos tragedijos scenos so
vietinėje okupacijoje.

Ir kai prieš trisdešimt 
metų birželio vidury at
siskleidė tikrasis sovie
tinio pavergėjo veidas, 
kai begalinis tremiamų
jų, kankinamųjų ir žudo
mųjų šauksmas pripildė 
visą žemės erdvę, nuai
dėjo ir negirdimi, tačiau 
giliai jaučiami Apokalip- 
sės vizijos mirusiųjų žo
džiai: "iki kolei, Vieš
patie, tu neteisi ir ne- 
keršinsi už mūsų krau
ją?”

Tai buvo per daug. Ir 
kai pasigirdo pirmieji 
prasidėjusio karo šū
viai, tauta sukilo, kad 
žuvusiųjų krauju nuplau
tų purvą, užliejusi. gim-

tosios žemės veidą. Ne
trukus radijo bangomis 
nuaidėjo ir tautos himno 
žodžiai. Nuskambėjo ir 
varpai, palydėdami į že
mę mirusius už jos lais
vę.

Mūsų gimtoji žemė, de
ja, laisvės nesulaukė — 
ji tapo dviejų dehumani
zuotų jėgų — sovietinės 
Rusijos ir nacinės Vokie 
tijos — kruvina arena. 
Tačiau tie, kurie kovo
jo ir mirė tą pavasarį, 
ir tie, kurie žuvo, kai ir 
vėl ją užliejo sovietinės 
vergijos prakeikimas,te 
bėra gyvi.

Kraujo ir gyvybės au
ka žemiškom dimensi
jom neišmatuojama. Ji 
begalinė ir nepraeinanti. 
Nepraeinanti ir žuvusių
jų už Lietuvos laisvę kan
čios, kraujo ir gyvybės 
auka. Ji savo prasmės 
gelmėmis susijungia su 
amžinybe. O mirusie
ji — savo širdimis ir 
ranomis susijungia su 
gyvaisiais į nesibai
giančią tautos istorijos 
grandinę.

V. Kavaliūnas

DIRVAI REIKIA 500
PRENUMERATORIUI

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Ieškome 500 naujų prenumeratorių! šia 
proga naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

Siunčiu dol. ir prašau Dirvą siuntinėti 1 
metus šiems naujiems skaitytojams:
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nos parlamente dėl Bon
nos - Maskvos sutarties. 
Tai suprantama, kad dvi 
giminingos vokiečių 
krikščionių partijos pa
gal kalendorių sutvarkė 
R. Barzelio kanclerio 
kandidate titulą, kad su
teiktų R. Barzeliui di
džiausią autoritetą.

R. Barzelis, gim.1924 
m., palyginti, yra dar jau
nas vokiečių politikas. 
Tačiau savo dinamišku
mu, politinio darbo prak
tika, veržlia valia jis iš
kilo į pirmąją vietą dvie
jų krikščionių partijų vir
šūnėse. Jis jau prieš pen
ketą metų buvo jauniau
sias kandidatas į kancle
rius, bet tada jį nurengė 
K. G. Kiessingeris. Šį 
kartą ir Kiesingerio no
ras palikti savo vietoje 
H. Kohl, o ne Barzelį, 
nenusisekė. Demokrati
nėje sistemoje pirmą
sias vietas laimi ne pa
veldėjimo, bet gabumų 
dėka. Ir R. Barzelis Sa_ 
arbrueckene, Krikščio
nių Demokratų partijos 
suvažiavime, laimėjo 
partijos pirmininko vie
tą su didžiausiu pasise
kimu: 344 balsiais prieš 
174. Tada atkrito ir jo 
rivalis G. Schroederis, 
kaip H. Kohl numatytas 
kandidatas į kanclerius.

Vokietijos socialdemo
kratai, kurie R. Barze
lio nemėgsta dėl jo kie
tos opozicijos parlamen
te ir, gal būt, bijo jo 
dinamiškos asmenybės 
būsimuose parlamen
to rinkimuose, darė vi
sokių kylių, kad tik Bar
zelį izoliuotų. Tačiau 
jiems nepasisekė sukir
šinti Barzelio nei su H. 
Kohl, nei su Schroede- 
riu, nei su F. J. Straus- 
su. R. Barzelio takti
kos dėka, visi jorivaliai 
nusilenkė demokrati
niam principui ir pasi
žadėjo lojaliai, aktyviai 
ir vieningai bendradar
biauti su eventuliai bū
simu Vokietijos kancle
riu. Be abejo, svarbiau
sias rivalis, socialdemo
kratų kancleris nenusi
lenks ir kovos iki pasku
tiniųjų, kad laimėtų 
prieš R. Barzelį. Bet sa
vo partijose R. Barze
lis per sunkią kovą ir at
kaklų veržimąsi prasi
stūmė iki aukščiausios 
viršūnės, kanclerio ti
tulo.

Suprantama, kad šis 
titulas dar nėra kancle
rio vietos laimėjimas. 
R. Barzelį dar laukia la
bai sunki ir rizikinga ko 
va. Nors CDU ir CSU 
dabartiniame Vokietijos 
parlamente yra didžiau
sia opozicija - disponuo
ja 253 balsus, tačiau so
cialdemokratai ir FDP 
(liberalai) kartu sudaro 
265 balsus. R. Barzeliui 
per būsimus parlamen
to rinkimus didžiausia 
problema bus liberalai. 
Kadangi liberalai yra nu- 
sistatęe ir toliau eiti į 
koaliciją su socialdemo
kratais, tai R. Barzeliui 
teks vesti rinkiminę ko
vą už absoliutų krikščio
nių partijų laimėjimą. 
Tai yra pats sunkusis ke
lias, nes tada reikalinga 
liberalus išjungti iš par
lamento. Tiesa, libera
lai per praeitus rinki
mus yra tegavę vos 5,8% 
balsų. Taigi, pakanka vie
nu procentu jų balsų skai-

■ čių sumažinti, kad FDP

visiškai nepatektų į par
lamentą. Mat, partijai į 
vokiečių parlamentą pa
tekti yra reikalingas 5% 
balsų minimumas. Tu
rint galvoje, kad FDP 
yra šiuo metu suskilusi 
galimas dalykas, kad ji 
nepasieks reikiamo bal
sų skaičiaus. Tačiau tai 
tėra tik galimybė, o ką 
parodys tikrovė, sunku 
pranašauti.

Kuo R. Barzelis gali 
užimponuoti vokiečių tau 
tai? Jis gali užimponuo
ti tobulesne krikščionių 
partijų programa ir tin
kamesne vyriausybės su
dėtimi. Du dalykai šiuo 
metu vokiečių politikoje 
sudaro pavojų tautai: tai 
užsienio politika ir ūkio 
reikalai. Todėl R. Bar- 
zelio ir jo draugų opozi
cinė kritika yra nukreip
ta į šias dvi sritis. R. 
Barzelis siekia sustip
rinti vokiečių tautos no
rą kovoti dėl tautos ap
sisprendimo teisių, dėl 
jos suvienijimo. Jis ne
pamiršta ir kitų Europos 
pavergtų tautų, kurios

siekia laisvės.-Tuo būdu 
jis įsigyja daugiau popu
liarumo tų vokiečių aky
se, kurie labiau myli lais 
vę, negu realybę.

Kainų nuolatinis kili
mas, darbininkų strei
kai, bedarbės didėjimas, 
pensininkų ir rentininkų 
sunki materialnė būklė 
— visa tai nežada dabar
tinei vokiečių koalicinei 
social-liberalų vyriausy
bei gerų dienų. Jei R. 
Barzelio opozicija tin
kamai išnaudos visas da
bartinės vyriausybės 
silpnybes, galimas daly
kas, kad R. Barzelis ir 
paskutinį mūšį, kuris 
įvyks 1973 m. rudenį, lai
mės. Tačiau kliūčių šia
me mūšyje bus daugiau, 
negu dviejų giminingų 
partijų kovos lauke.

DELO SCREW 
PRODUCTS

NEEDS

Screw machine operators and sėt- 
up people for B&S, Acme, Modei 

60 NB mušt be experienced. Stop 
in and talk to us about working 
for a good reliable company.

700 LONDON RD. 
DELAWARE, O.

(89-93)

jL.

sk fa
Tur būt, jau daugelį mūsų įtikino A. Nakas ilgais išvedžioji

mais, kad tikrai beprasmiška ir nuostolinga siuntinėti tuos tuš
čius švenčių laiškus — sveikinimus. Laiko, pinigo, energijos eik
vojimas, dar ir -- žioplas įspūdis. Ir pridėtume: net nekultūringa 
sekti šia biznio įbrukta "tradicija". Paštas taip sutrukdomas tuš
čiais popierėliais -- keletą savaičių pašto tarnyba neveikia tinka-, 
mai, svarbūs laiškai ir įdomi spauda turi vėluotis arba ir visai kaž
kur nuklysti, pasimesti. O mes — tą "sveikinimų nesąmonę” galime 
paversti reikšminga tautine nauda. Pvz. jei visi dabar tą pinigą, kad 
ir nedidelį, paskirtume L. Fondui arba didžiajai mūsų dvasios kurs
tytojai — spaudai. Pamėginkime. įsigytas korteles palikime kitam 
kartui — tikriems laiškams rašyti, o numatytas pašto išlaidas siųs- 
kime geram tikslui. Juk esame tūkstančiai! Tad ir smulkios penki
nės bei dešimtinės priartintų LF prie svajojamo milijono, o spau- , 
dai suteiktų nemažą pagalbą.

♦ Apie LF šen ten vis prabylame puse lūpų. Nuvokiame jo di
džią misiją, dedame šviesias viltis, stengiamės padėti. Ir apie trū
kumus bijome prasitarti, kad nepakenktume. Bet, anot Draugo ker
tinio žodžio, laikas viską kerta ir -- "kas šiandien dar galima pa
daryti, rytoj tikrai jau nebus atlikta". Todėl ir su LF ydų taisymų 
nederėtume delsti. Bet atsargi kritika nurodo tik į detales, į maž
menas, o pagrindinės skylės tartum nemato. Vienas sako, duokim 
tam, o ne anam; kitas mano reikiant vengti smulkių išmokų; tre
čiam norisi pašalpų eretikams, nepaisant daugumos nuomonių. To
kios . pastabos nėra konstruktyvios, nes veda į siaurus pašalius, į 
subjektyvius takus. Ogi dabar net tų pastabų niekas neima dėme
sin, nes -- LF skirstymo komisijos nėra... štai kur didžioji skylė. 
Nėra nuolatinio, kompetentingo, rimtai įpareigoto vieneto rūpintis 
mūsų kultūros ugdymu bei rėmimu LF lėšom. Kol ši spraga tebe- 
tvyros, visi geri žodžiai eis vėjais...

♦ Akiračių nr. 8 Al. Vaškelis rašo: LIns-to simpoziume iškel
ta gyvų problemų, viena jų — "LF pašalpų skirstymas". Girdi, "mū- 
sų visuomenė į LF pašalpas žiOri kaip į dovaną", tad tik mandagiai 
dėkoja. Bet LF tikslas — finansuoti mūsų kultūrinį gyvenimą — rei
kalauja į tai žvelgti rimčiau. Teisingai Al. V. siūlo visuomenei gy
viau gilintis į LF remiamus ar remtinus reikalus. Tik jis čia pat 
lyg ieško kultūrinių dalykų siauro rūšiavimo ar apribojimo: esą 
perdaug remiamasi "konservatyviu galvojimu". Kultūros dirvoj toks 
antagonizmas nėra geras. Juk reikia aprėpti viską objektyviai. Kul 
tūra nėra vien šios dienos modernizmu matuojama (pvz. beatles 
muzika ar op dailė), nes mados amžius neilgas. O LF prasmingai 
mūsų kult, faktus aprėpti ir juos rikiuoti tos ad hoc sudaromos ko
misijos tikrai nepajėgia. Būtina turėti nuolatinį Globos vienetą, su
kviestą iš rimčiausių kultūros atstovų, įvairių pagal amžių, specia
lybes, ideologines ar menines pažiūras. Ir jie tebudi nuolatos, te- 
svarsto laimėjimus ir nesėkmes, tesudaro planus ateities dar
bams. Tai būtų nemažo krūvio pareigos. Betgi tas darbas reikia 
atlikti, nes kitaip — LF lėšos išsibarstys nereikšmingai. Kaip ir 
dabartinės komisijos, be gilesnių studijų ir be nuolatinio įsipareigo
jimo — panėši į Kalėdų šen* kuris vaikams staiga ima saldainius 
dalinti...

• Taip, tai yra anot AL Vaškelio — "jokios kultūrinės linijos 
neturėjimas", apgailėtinas ir tuoj taisytinas. Bet AL V. klysta į pa
šalį, girdi, netikslu daugumos nuomonės žiūrėti, nes tiktai "intelek
tualinė mažuma" gali mūsų kultūrą LF lėšomis tinkamai ugdyti. Bet 
juk lig šiol jokios daugumos balso nebuvo — viską lėmė keleto as
menų nuožiūra (t.y. tos trumpalaikės komisijos). Net jokios daugu
mos įtakos nebūta, nes LF lėšų skirstymo projektai neduodami vie
šumon (spaudos ar kultūros dr-jų dėmesiui), viskas vykdoma be 
jokio kontakto su visuomene. Ir be reikalo AL V. peikia LF vado
vus kaip nekompetentingus toms funkcijoms atlikti. Kodėl mūsų kul
tūros atstovai neprigretino kompetentingo organo, nesudarė planų 
bent keletui metų, nepaskelbė išsamios ir tikslingos kultūrinės lini
jos?

Tikras kuriozas, kad AL V. kelia aikštėn nenormalią LF lėšų 
dalinimo būklę ir daro stambius priekaištus (net antraštė: "Pataika
vimas masėms" -- visai netiksli) kai skaitytojui atrodo, jog dėl to 
visko gal jis pats labiausiai kaltas. Juk jis yra tas atsakingas parei
gūnas -- JAV LB Centro v-bos narys kultūriniams reikalams! Tad 
ar ne jo paties pareiga ką nors konkrečiai padaryti, ne vien prie
kaištais šaudyti? Ar jis bent mėgino ieškoti būdų, kad mūsų kult, 
gyvenimas išklimptų iš palaidos balos, kuri tikrai gėdinga, kai L. 
Fondo jau, ačiū Dievui, nemažos lėšos svaidomos be jokio rimto iš
ankstinio plano, o paskiau vaikišku pavydu pasiginčijama, kodėl ga
vo Jonas o ne Petras?
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Dirvos redakcijos atstovė New Yorke Emilija čekienė vieno pokalbio metu su dr. J. Kazicku, Pašau' 
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ANTROJO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO BELAUKIANT EMUJA M

Paskutiniai didžiųjų 
tautų politiniai įvykiai 
rodo, kad ir didelėms 
tautoms yra labai svar
bus tautinis sąmoningu
mas ir vidinė vienybė, su 
siklausymas, ką itin 
pastebime laisvajame pa 
šaulyje dabar. Tačiau, 
kai ir jose pasitaiko ma
žesnių ar didesnių asme
ninių ar grupinių nukry
pimų nuo tautinės pat
riotinės vienybės, tai 
dar nėra taip bloga ir 
kraštui kenksminga. 
Bet, kai tas atsiranda 
mažesnėse tautose, tai 
ardoma ne tik tautos vi
dinė vienybė, bet ir pu
siausvyra. O dar blo
giau, jei tas atsitinka 
pavergtuose kraštuose 
ir po įvairias šalis iš
blaškytus tų kraštų žmo
nes, veikiamus svetimų 
įtakų, svetimų kultūrų ir 
papročių. O deja, tai at
sitinka ir mūsų lietuvių 
tarpe.

Juk visų lietuvių vie- 
nintėlis tikslas — atsta
tyti Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę, kurią su 
griovė okupantas. Ir rū
pinamės, kad likimas 
per anksti retina mūsų 
gretas, trokštame, kad 
jaunimas papildytų jas ir 
tęstų vyresniųjų darbus. 
Ne vienas vyresnės kar
tos veikėjas, besirūpi
nąs Lietuvos išlaisvini
mu, kartais tyliai ir net 

garsiai, kaip savo laiku 
dr. Basanavičius pagal
voja: Mes savo dienas 
jau baigiam, būtų leng
viau, jei mūsų Lietuva, 
kurios atgimimui tiek 
darbo ir kovos padėta, tu
rėtų ilgas gaivintojų, gy
nėjų ir gelbėtojų eiles. 
Mums seniam žilaplau
kiams būtų lengviau į 
kapus žengti, jei visi 
Lietuvos vaikai susi
spiestų į krūvą Tėvynę 
gelbėti, — sakė Basana
vičius 1916 m. liepos 1 
d. Tokios mintys mūsų 
vyresniuosius aplanko 
itin tada, kai žiauri mir
tis atima vieną po kito 
savo tautai atsidavusius 
reikalingus darbuotojus, 
kai tenka jų vieton dairy
tis naujų jėgų.

Mes turime dideliu at
sidėjimu rankioti pasau
lyje savo sūnus ir dukras 
ir jungti juos į gyvą tau
tinio vieningumo bei dar 
bo vainiką. Mums ypač 
svarbu jungti svetur gy
venančius dar lietuviš
kai galvojančius ir lietui 
viškai jaučiančius tautie
čius, o mūsų tautos at
sparumo ir svetimai įta 
kai konservatyvumo dė
ka tokių vis dar netrūks
ta ir netruks, kurie bet 
kur atsidūrę lieka sąmo
ningi, tvirti, kurie patys 
asmeniškai daug priside
da prie savo tėvynės var
do išgarsinimo sveturo

DIRVA

Toks yra ir dabartinis 
mūsų jaunimas, kuriam 
tenka ne tik studijuoti, 
ruoštis profesijai toj 
valstybėj, kurioje gyve
na ir kurioje jam teks 
dirbti, jos gyvenimą pa
žinti, bet ant jų pečių 
dedama ir tautinė p ar ei 
ga — būti ne tik lietu
viais patiems, bet palai
kyti tautiškumą, skleis
ti jį ir kituose savo drau
guose, juos jungti,ugdy
ti. v

Šis didžiausias išeivi
jos lietuvių jaunimo už
davinys reikalauja iš jų 
gilaus tautiško įsisąmo
ninimo, didelio ryžto ir 
darbo. Visais Amerikos 
lietuvių gyvenimo lai
kais iš jaunimo atsiras 
davo paskirų asmenų, ku
rie visu idealizmo įkarš
čiu šokdavo dirbti tautiš
kumo darbą. Prisiminus 
visus didelius lietuvių 
sąskrydžius bei visus 
didžiuosius, labai sėk
mingai sutraukiančius 
susibūrimus, norisi at
kreipti dėmesį į pačius 
svarbiausius tų pasise
kimų punktus, kurių dė
ka tie koncertai, žygiai 
ir visi parengimai pasi
seka suorganizuoti.

Šis klausimas aktu
alus kaip tik dabar, or
ganizuojant II-jį Pasau
lio Lietuvių Jaunimo 
kongresą, kurio techniš
ki paruošiamieji darbai

vyksta pilnu tempu. Kaip 
ir kiekvienas didelis 
tikslas, šis kongresas 
reikalauja daug jėgų, vi
sų susipratusių lietuvių 
dėmesio ir paramos.

Jau sudaryta daug 
įvairių komisijų ir spau 
dai išdalinta 44 psl. in
formacija apie tas komi
sijas ir jų numatomus at
likti uždavinius. Komi
sijų daug, uždavinių bei 
darbų dar daugiau., Jie 
visi reikalingi, būtini ir 
svarbūs, be kurių neį
manoma būtų kongreso 
surengti. Bet iš visų ko
misijų bene svarbiausia 
yra Finansų Komisija, 
kurios darbas pirmiau
sia prasideda ir vėliau
siai baigiasi, nes visų 
planų bei uždavinių įgy
vendinimo pagrindą su
daro materialinė pasau
lio vertybė — pinigai. 
Ir šiam kongresui ren
gėjai sudarė sąmatą 160 
tūkstančių dolerių. Fi
nansų komisija lėšų tel
kimo vajų sekmingai pra
dėjo. Lietuviai savo tau
tiniams reikalams yra 
jautrūs ir aukų nesigai
li, kai mato tikslą. Tiki
me, kad ir šį kartą finan
sų komisijai pasiseks tą 
sumą sutelkti, tačiaukon 
greso rengėjai iš anksto 
turėtų gerai apsvarstyti, 
ar tas į mūsų jaunimą 
įdėtas kapitalas patei
sins mūsų viltis ateičiai, 
ar nepasikartos kai ku
rių rengėjų praeities 
klaidos ar neapdairumas 
ar atsakomybės jausmo 
stoka, kada visuomenės 
sudėtos lėšos be atsiskai - 
tymų, be kontrolės pa
leidžiamos vėjais ar su
asmeninamos.

Iš klaidų, sakoma, mo
komės, ne tik iš savų, 
bet ir svetimų, todėl ti
kimės, kad ir šio II-jo 
Pasaulio Jaunimo kon
greso rengėjai, aukų pa
vidale gavę išeivijos lie
tuvių pasitikėjimą, ne
skraidys padangėse, o 
kongresą organizuos 
vaikščiodami žemėje ir 
nedelsdami paskelbs sa
vo tikrą programą, taip 
pat žemišką, realią, ku
rią tikrai būtų įmanoma 
įgyvendinti, nes pažvel
gus į dabartinįplaną, at
rodo, kad kongresas tę
sis daug ilgiau, nei pa
skelbta, nespėjęs atlikti 
užsibrėžtų tikslų.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

J. GRAUDA

Apie psichiatriją
Psichiatrija nūn ma

dingas žodis. Mexico Ci- - 
ty surengtas penktas pa 
saulinis psichiatrų kon
gresas. Suvažiavo 5000 
psichiatrų iš 52 kraštų.

O, va, tiršti nesusi
pratimų debesys pakilo 
kongreso buveinėje dar 
atidarymo vėliavų nepa
kėlus! Organizacinio ko
miteto pirmininkas pra
sitarė, kad "šalys, nau
dojančios kalėjimo pa
kaitalu psichiatrines li
gonines turi būti pa
smerktos medicinos
vardu". Kitas suvažiavimo pareigūnas pasisakė: 
"Bus ir liks mūsų sąžinių apsunkinimas, jeigu mes 
neišaiškinsime šios baisios padėties".

Atseit, vienas ir kitas kongreso pareigūnai varė 
bendrą kylį į liberalinįpsichiatr i jos taikymą. O bri
tai, olandai ir švedai išdrįso tarti, kad jie įnešią for
malų protestą prieš sovietinępsichiatrinępraktiką, 
kur nepatenkintus piliečius grūda į psichiatrinius 
kalėjimus, atsiprašant, į psichiatrines ligonines.

Esą, dargi, gauti ir protestai iš sovietinių pilie
čių, prašančių pristabdyti liberalinę psichiatrinę 
praktiką, talkinančią gydyti piliečius psichiatriniuo
se kalėjimuose...

Kongresas dar nebuvo atidarytas, 52 vėliavos 
dar neiškeltos, o nesutarimo sėkla pasėta ir palais
tyta!

— Jūs, be abejo, girdėjote, — buvo paklaustas 
sovietinis psichiatrijos darbuotojas, —kad kongre
se noksta preliminariniai sumanymai teirautis, 
kaip toli siekia psichiatrinė praktika Sovietų Sąjun
goje?

— Preliminarinių šnektų mes neklausome. Mes 
vadovaujamės mūsų valstybės gyvybiniais intere
sais.

— Kas tai per interesai?
— Bepriekaištingų piliečių bekompromisinis 

atsidavimas komunizmo statybai.
— Tad prie ko čia psichiatrijos mokslas?
— Atremtas socialistinio realizmo metodu 

psichiatrijos mokslas turi socialistiniai - utili
tarinę reikšmę.

— Nesuprantame.
— Suprasti nesunku. Sovietinė psichiatrija eli

minuoja susverdėjusius komunizmo statybos dar
buotojus. Tokie darbuotojai šalinami iš komunizmo 
statybos fronto. Sovietinė psichiatrija rūpinasi tokio 
elemento nauja ideoligine įkrova.

— Kur įkraunate tą įkrovą?
— Psichiatrinėse ligoninėse.
— Tai labai plati psichiatrijos samprata. Kur 

jūs atrandate išeities punktą, kad sovietinis pilietis 
tampa psichiatrinio gydymo objektu ir reikalingas 
gydymo, atseit, ideologinės įkrovos?

— Pradinis išeities punktas yra sovietinio pi
liečio suabejojimas pasaulinio ar lokalinio komu
nizmo statybos svarba. Pavyzdžiui...

— Taip? — klausimo ženklu sustiro korespon
dentas .

— Pavyzdžiui Algis Statkevičius, 34 metų am
žiaus Vilniaus finansų žinybos darbuotojas suabejo
jo Komunistų manifestu. Dėl to šis individas aiškiai 
iškrito iš komunizmo statybos eilių. Statkevičius 
buvo suimtas ir Vilniaus teismo nuteistas gydytis 
psichiatrinėje ligoninėje. Dabar jūs suvokiate psi
chiatrijos mokslo reikšmę komunizmo statybos pro
cese?

— Taip, — atsakė korespondentas.

1971 m. gruodžio 10 d.

AURELIJA BALAŠAITIENČ

Raudonas automobilis
(6) Dirvos konkurse premijuota novelė

Laikydamas suspaudęs peilįrankoje, Linas at
sargiai selino laiptais žemyn, klausydamas, ar kas 
nors jo nepastebėtas negrįžo namo. Nei vieno auto
mobilio nebuvo garaže, ir ponia Lapinš jau seniai 
buvo iškeliavus į namus. Linas vaizdavosi savo glo
bėjų elegantišką trijukę, aptarnaujamą paslaugių kel
nerių ištaigingame restorane, su šypsenomis vei
duose, planuojančius tolimas atostogas, sekantįba- 
liuką ar kokį kitą svarbų jų gyvenimo įvykį. Bet jų 
planuose Lino nėra, jo nebus. Jis nepriklauso nie
kam, tik sau pačiam. Tik iki šiol jis to nesuprato, 
pats save apgaudinėdamas ta mintim, kad ir jiskaž 
kokios fiktyvios šeimos narys. Jo šeima kapuose, 
jo ‘ateitis — jo paties sprendimų rėmuose. Dabar
tinio momento įtampa jį visiškai užvaldė. Jo kvėpa
vimas buvo greitas, smilkiniai tvinkčiojo, žingsniai 
buvo begarsiai, lyg vagies. Pasiekęs garažo duris, 
vedančias į kiemą, kuriame stovėjo naujasis automo
bilis, Linas dar kartą sustojęs atsargiai apsidairė. 
Beveik begarsis vakaras, jei neskaityti tolimo judė
jimo burzgimo ar pažįstamo kaimynų šuns lojimo. 
Pirštų galais Linas selino automobilio link. Pasie
kęs priekinį ratą, jis priklaupė ant vieno kelio, vis 
dar klausydamasis, ar kas nors neįsuks į jų kiemą, 
ar kas jo nepamatys. Pagaliau jo ranka skrodė bal

tą priekinės padangos gumą. Ištraukęs peilį, Linas, 
sulaikydamas kvapą, klausėsi lėtai išeinančio oro 
šnypštimo. Bestelėjęs dar kartą, jis jau žymiai drą 
siau prisiartino prie antro rato. Šį kartą jo ranka 
tvirtai smogė net kelis kartus, ir ratas žymiai grei
čiau supliuško, negu pirmasis. Su trečiuoju ir ket
virtuoju sunkumų nebuvo. Nusišluostęs per akis,var
vantį prakaitą, Linas išsitiesė ir lėtai nužygiavo at
gal į namus, atsargiai sulankstydamas peiliuką. Pa
siekęs savo kambarį, jis dar kartąpažvelgėpro lan
gą. Automobilis stovėjo toje pačioje vietoje, tik gal 
kiek žemiau. Tačiau iš tolo nuleistų padangų negali
ma buvo pastebėti. Dar kartą Linas leido sau pa
svajoti: matė jis Algį, sėdantį į savo naująjį auto
mobilį su mergina, ir negalintį pajudėti iš vietos . 
Bet vietoj pasitenkinimo jausmo, Linas pasijautė vi
siškai išsisėmęs, kažkur dingo lauktoji pasitenkini
mo ekstazė. Jos vietoje begalinė tuštuma ir šaltis. 
Linas krūptelėjo. Jam iš tikro nugara perbėgo 
šiurpas. O kas bus, kai jo nusikaltimas bus paste
bėtas? Gal pasąmonėje jis tik tuo būdu tikėjosi iš
silaisvinti iš savo globėjų visas atsparas laužan
čios, prabangiškos globos? Gal tai vienintelis jo 
išsilaisvinimo būdas? Tačiau pasekmės gali būti 
skaudžios. Neužtenka to, kad reikės apleisti šiuos 
patogius namus. Bet kur eiti, kur pradėti gyveni
mą iš naujo? Čia nepriklauso jam nei drabužis, nei 
knyga. O paskutinias, kad ir labai kuklias sutaupąs, 
išleidęs Algio gimtadienio dovanai, jis nebeturėjo pa
kankamai pinigų nei už kukliausią kambarį nuomai 
sumokėti. Draugai? Pažįstami? Bet ir jie jo ne
galės priimti, būdami to paties pasaulio piliečiai, 
kuriame jo dėdė ir dėdienė jį apgyvendino.

Parkritęs ant lovos, Linas galvojo toliau. Ga
lima būtų nuneigti šį savo darbą, suvertus kaltę ant 
nežinomų vandalų. Juk tiesa, kad vandalizmo, api
plėšimų ir vagysčių nebeišvengia nei pats geriau
sias rajonas, ypatingai ramių savaitgalių vakarais, 
kada dauguma namų savininkų su šeimomis sve
čiuojasi ir pramogauja už namų ribų. Dar prieš sa
vaitę iš kaimyno kiemo pavogtas automobilis poli
cijos buvo surastas kitoje pusėje miesto be radijo, 
padangų ir kitų naudingų dalių. Ir stebėjosi jis sa
vo ieškojimu padengti nusikaltimą, kuris dar prieš 
keletą minučių atrodė vienintelis būdas sukelti ne
paprasto pasitenkinimo jausmams. Širdies gilumo
je jam darėsi gėda prieš savo globėjus. Kokią gi 
teisę jis turėjo pavydėti Algiui, vienturčiui sūnui, 
jam teisėtai priklausomos dovanos? Kokią teisę 
turėjo jis geisti to, kas nepasiekiama? Tik reikė
jo džiaugtis, kad jo gyvenimas taip patogiai susi
klostė, anksti netekus tėvo ir motinos globos. Li
nas būtų galėjęs ir vėl pravirkti, jei lėtai į kiemą 
įvažiavęs automobilis nebūtų sustabdęs jo kvėpa
vimo. Kas tai galėtų būti? Dabar tik aštunta valan
da, ir restorane pats geriausias pramogai laikas. 
Gal netikėtas svečias, kurį reikėtų ignoruoti? Vi
same name šviesos buvo'už gesintos, nors jo švie
sa degė, kaip vieniša ciklopo akis. Po kiek laiko 
pasigirdo pažįstami sunkoki dėdės žingsniai. Ką 
daro dėdė namie? O gal grįžo visi? Bet jokių kal
bų nesigirdi. Linas pasikėlė nuo lovos ir prisiar
tino prie rašomojo stalo. Drebančia širdimi jis 
klausėsi toliau. Dėdės žingsniai priartėjo prie jo 
kambario. Trumpas pabeldimas.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
"LITHUANIA 700 YEARS” ruošiama trečioji laida

Lietuvių išeivija lais
vajame pasaulyje yra 
gyva, darbšti ir kūrybin
ga. Dirbame pasiskirs 
tę komitetais, organiza 
ei jomis ir pavieniais as 
menimis. Vieni dirbame 
tyliai, kiti garsiai šauk
dami, kad mūsų darbai 
vertingiausi už visų ki
tų. Dar kiti nieko neveik
dami kritkiuojame ir 
stengiamės nuvertinti, 
suniekinti visų atlieka- 
msu žygius bei darbus. 
Tai lengviausias emigra
cinio gyvenimo būdas ir 
naudingiausias mūsų tau
tos priešui.

Per porą dešimtmečių 
be kitokių įvairiausių tau- kad jau užteks ilgesniam 
tinių darbų, išeivijoje laikui. Tačiau paskutiniu 
yra išleista daugybė įvai- laiku pareikalvimas iš 
raus žanro leidinių. Ne- svetimųjų vėl staiga pra- 
maža jų atspausdinta ir 
anglų kalba, kurių dau
giausia po platų pasaulį 
paskleidė "Manyland 
Books leidykla, vadovau
jama Stepo Zobarsko, iš 
kurių "LITHUANIA 700 
YEARS" yra viena iš pa
čių stambiausių ligšioli 
nių informacinių leidinių 
apie Lietuvą skiriama 
svetimiesiems.

Šio veikalo išleidimą 
organizavo ir finansavo 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas, keletą me
tų tam tikslui telkęs lė
šas. Po ilgų pastangų ir 
kruoštaus darbo, LNF už 
simojimui tikėjusių ir 
pritarusių aukotojų bei 
prenumeratorių dėka tas 
475 psl. veikalas iš spau 
dos išėjo 1969 m. kovo 
mėnesį 1500 eg. tiražu, 
šiltai buvo sutiktas irpa_ 
recenzuotas įvairioje 
JAV spaudoje rekomen
duojant bibliotekoms įsi
gyti.

Ir taip per pusmetįlie- 
tuvių ir pačių svetimųjų 
pastangomis išėjo į pla
tų pasaulįdu trečdaliai ti
ražo, pareikalavimas ne 
mažėjo, todėl kilo mintis 
leisti antrąją pataisytą 
laidą, kuriai atsirado ir 
pagrindinis mecenatas. 
Lygiai už metų 1970- 
siais, vasario mėn. iš
vydo dienos šviesą dar 
1000 egz. antrosios patai
sytos laidos, kada pir
mos buvo likę vos kele
tas. Antrai laidai įpusė-

jus, pareikalavimas ėmė 
mažėti ir buvo manoma,

sidėjo. Užsakymai per 
leidyklą po vieną, po ke
letą egz. pradėjo plaukti 
iš viso laisvojo pasaulio 
kraštų, daugiausia, ži
noma, iš Amerikos, net 
iš New Yorko 5th Avė. 
knygų didžiųjų prekybų 
ir valstybinių bibliote
kų, universitetų ir kt.

Po keletą užsisakė 
tarptautinių knygų preky 
bos iš Australijos, Angli
jos, Švedijos, Islandijos 
Suomijos, Norvegijos, 
Danijos, Italijos, Izrae
lio, Japonijos, Turkijos 
ir kitur.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo valdyba,ga
vusi iš karto tiek daug 
iš leidyklos užsakymų 
foto kopijų ir pasiūlymą 
leisti trečią laidą, buvo 
maloniai nustebinta, kad 
to leidinio redaktoriaus 
dr. A. Geručio, autorių: 
prof. J. Jakšto, prof. J. 
Puzino, min. S. Lozorai
čio ir dr. A. Budreckio, 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo valdybos ir vi 
sų rėmėjų pastangos ne
liko be vaisių. Tai rodo, 
kad anglų kalba informa
cijos apie Lietuvą mums 
labai trūksta, nors kai 
kurie net ir mūsų veiks
niai bando tenkintis bro
šiūrom ir lapeliais dali
namais gatvėje.

Informacijos trūkumą 
taip pat pažymėjo š.m. 
lapkričio 15 d. Pabaltijo 
kraštų atstovams ir spau-

da kalbėjęs kongresma- 
nas E. Derwinskis New 
Yorke, Estų namuose, 
BATUNo iniciatyva su
kviestam susirinkime. 
Jis pabrėžė, kad jaučia
si išdidus kalbėdamas 
Pabaltijo klausimais su 
kitais JAV politikais, 
nes dauguma iš jų labai 
maža arba nieko nežino 
apie tas valstybes. Tuo 
tarpu jis esąs gerai in
formuotas ir ragino 
mums patiems kuo dau
giausiai informuoti lais
vąjį pasaulį apie mūsų 
tautą, jos istoriją ir tei
sę į nepriklausomybę.

"LITHUANIA 700 
YEARS" per porą metų 
iš 2500 egz. beliko vos 
keletas dešimčių. Teisin
gai pirmajai laidai pasi
rodžius rašė Europos 
Lietuvis:

"Tai labai vertinga 
knyga, supažindinanti 
svetimtaučius su mūsų 
tautos senove (prof. J. 
Puzinas), Lietuvos is
torija iki Pirmojo Pa
saulinio karo patiekia 
prof. J. Jakštas, o dr. 
A. Gerutis rašo apie Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikotarpį. Dr. A. Bud- 
reckis nušviečia Lietu
vos rezistenciją 1940-52 
m. ir laisvinimo pastan
gas iš užjūrių. Diploma
tijos šefas S. Lozoraitis 
patiekia Lietuvos laisvi
nimo gaires.

Tai pramintas jau ke
lias mums eiti į viešąją 
pasaulio opiniją per JAV 
informacinius centrus 
skleidžiant ir toliau in
formaciją apie mūsų Tė
vynę.

Tai ne vienos dienos 
praeinanti, pakilios nuo
taikos informacija, bet 
ilgo, tylaus, kruopštaus 
ir pastovaus aukščiau mi
nėtų autorių darbo vai
sius. Ne propagandinė, 
šaukiančiai agituojanti, 
bet ramiu tonu kalbanti 
ir pagrįstais faktais įro
danti anglų kalba infor
macija apie Lietuvą.

Šiuo metu Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas
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B. MURINAS Rytmetis sode (akrilika)

Dailininkas B. Muri
nas per paskutinįdešimt- 
mėtį pasireiškęs keliuo
se savo meno laikotar
piuose, kaip subrendęs 
kūrėjas, puikus spalvi- 
ninkas ir įdomus kompo
zicijose ir technikoje ne
stovi vietoje, o vis žen
gia tolyn. Dailininkas ne
užmigo ant savų laimėji
mų, kurie taip ryškiai jį 
atestavo visoje eilėje 
amerikiečių meno paro
dose, kur už savo darbus 
buvo atžymėtas premijo
mis.

Tik įžengus į parodos 
salę akių plotu atsidaro 
spalvinių gamų pasaulis, 
kuriuose taip įdomiai at
sispindi dailininko kury - 
binė raida.

Dominuoja žydintieji 
pavasariai, gėlės, sau-

vėl pradeda aktyviai im
tis darbo svarstant "LI
THUANIA 700 YEARS" 
trečiosios laidos klau
simą ir kviečia savo at
stovus bei rėmėjus pasi
sakyti. (eč)

W1NNIPEGO EŽERUI

V. ŠMAIŽIENĖ

Lithuanian Scholars Deive 
Into Country’s Background
LITHUANIA: 700 YEARS, edlted by Albertas Gerutis, and published by Manyland Books, Ine., New York. 474 pages, 

11100.

DOKRACt B. SULLIVAN

TITHUANIA has a long 
" history of being overrun 
first by one power and then 
apother.

Due to its geographical lo- 
cation, Lithuania was doomed 
to become a buffer statė be- 
tween Czarist Russia and Im- 
perial Prus šia; thus being un- 
able to escape the fate of Po- 
land.

What constitutes a free
11 a t e . . . diplomatic rela- 
tfons, physical control or a 
fierce longing to be free? In 
this study of Lithuania, some 
of the, foremost Lithuanian 
scholars and historians deive 
into the ancient history as 
well as the eurrent history to 
tell the story of the Lithuani
an statė and to explain the 
Lithuanian people.

After the Soviets occupied 
Lithuania in June 1940, the 
Lithuanian - American com- 
munity in the United Statės 
organized the Lithuanian 
American Council to try and 
protect the interests of Lithu
ania. Many other similar or-
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ganizations have neen fourid- 
ed.

The Lithuanians are under 
the physical control of the 
Soviet Union, and different 
governments throughout the 
world have various feelings 
as to the diplomatic status of 
this Baltic statė.

One can only applaud the 
perseverance of these hard- 
working people who long to 
be free. The Lithuanian na- 
tion “demonstrates its vitali- 
ty, national fortitude, creativ- 
ity and ability to govern its 
material and spiritual affairs 
in such a manner as to in- 
sure progress . . . is always 
ready to retum to the com- 
munity of independent na- 
tions, from whiėh it štili 
awaits moral and political 
support in its ąuest for liber- 

“ ation and freedom.”

Tu Baltiją man primeni, 
Auksinius jos krantus, 
Svajingą jos pliuškenimą, 
Audroj piktus garsus ...

Tu Baltiją man primeni 
Rasotais paryčiais,
Kai vos tik gimstanti banga 
Nušvint aušros žiedais.

lės spindulių persirpę 
peizažai, tai lyg spalvų 
dainius mokąs ;save iš
sakyti lyriniuose savo 
darbuose.

Dailininkas B. Muri
nas šioje meno parodo
je pasirodo su visa eile 
akrilikos kūrinių. Ši tech
nika kaip ir akvarelė iš 
dailininko reikalauja di
delio patyrimo ir talen
to, kad išgavus kai ką 
naujo nematyto. Dail. B. 
Murinas po keleriųmetų 
intensyvių studijų šioje 
technikoje pasiekė gra
žių rezultatų. Tai pasaky
tume visai vykęs naujas 
posūkis atidengiąs daili
ninkui naujus horizon
tus, leidžiąs plačiau ir 
išsamiau save išsakyti. 
Neužmesdamas savų ak
varelių, kurios ir šioje 
parodoje užima ryškią 
vietą, dailininko darbuo
se jaučiama dinamika, 
spalvinių gamų įvairu
mas ir meistriška tech
nika.

Kai kuriose dailininko 
akvarelėse ir akrilikose 
žaižaruoja neįprasti at
spalviai, bet tas žaiža- 
ravimas vykusiai įjung
tas į paveikslo visumą.

Savo naujausiuose dar
buose dailininkas pasi
lieka ištikimas sau, kad 
ir priartėja prie semi- 
abstrakto, bet formos ir 
spalvų tonai atsekami, 
dailininkas vistiek pri
skirtinas prie nuosai
kiųjų srovių.

Nors B. Murinas toli 
gražu ne jaunuolis, bet 
iš jo "darbų trykšta jau
natviška dvasia, drąsūs

užsimojimai, lyriški są- 
spalviai žiūrovui sutei
kia optimizmo. Iš 52 iš 
statytų darbų bene treč
dalyje jų vaizduoja pa
vasarines nuotaikas, gė
les ir giedrius peizažus.

Prie įspūdingiausių 
darbų būtų galima pri
skirti "Rytmetis sode", 
"Žydinti žemė", "Žiedų 
sonata", "Žiedų taure
lės", "Upelio atspin
džiai", "Vyno taurė", 
"Naturmortas" ir kt.

Trumpoje apžvalgoje 
nėra įmanoma aptarti vi 
sus B. Murino kūrinius 
norint geriau pažinti nau
jausius dailininko dar
bus, reikia asmeniniai 
atsilankyti jo kūrinių pa 
rodoje Čiurlionio gale
rijoje, Chicagoje. Paro
da bus iki gruodžio 12 d.

I. Pautienius
• "Lietuvių poezija — 

III" (1945-1971) Išeivijos 
lietuvių poezijos antologi
ja. Redagavo Kazys Bradū- 
nas. 600 psl. Kaina 13 dol. 
Išleido Ateities leidykla. 
Tai vertinga knyga ne tik 
poezijos mėgėjams, bet taip 
pat nepamainomas literatū
rinės medžiagos šaltinis li
tuanistinių mokyklų moky
tojams ir mokiniams, kul
tūrinių programų rengė
jams. Knygą galima užsi
sakyti Ateities leidykloje 
šiuo adresu: Mr. M. Bajorū
nas, 17689 Goldwin, South- 
field, Mich. 48075.
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Tu Baltiją man primeni 
Vidudienio kaitra.
Lyg svaigdama vėsiam glėby 
Alsuotų Lietuva . ..

Tu Baltiją man primeni, 
Kai saulė vakaruos 
Vylingai žaidžia, klostosi 
Rausvuos dangaus šilkuos.

Tu Baltiją man primeni 
Beribe toluma,
Ir gaivalingai skrodžia ją 
Nemirštanti kančia ...

Tu Baltiją man primeni 
Žuvėdros klykimu,
Gailiai raudos, gyva kol bus, 
Širdis su ja kartu . ..

Upelio atspindžiai (akrilika)B. MURINAS
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NENUSTOJA PROTESTUOTI
Okupuotos Lietuvos ki

nematografijos vadovy
bė susuko filmą pagal 
Vaižtanto siužetą. Dar 
prieš filmo pasirodymą 
buvo išvystyta smarki 
veikalo reklama. Lietu
vius ypatingai intrigavo, 
kartu ir džiugino, kad pui
kusis mūsų literatūros 
klasiko kūrinys atrado 
kelią į ekraną. Kelioli
ka iki šiol Lietuvoj su
suktų filmų nuvylė žiū
rovus. Filmai galėjo 
džiuginti tik ypatingus 
"komunizmo statybos" 
entuziastus, nes kiekvie
nas filmas buvo prikiš
tas bolševikinės propa
gandos. Filmų herojai rū
pestingai suskirstyti į 
"gerus", tai yra kovojan
čius už sovietus, ir į 
"blogus", kurie siekia 
išlaikyti "buržuaziniai 
nacionalistinę" santvar
ką.^

Šitokie filmai įkyrėjo 
publikai, natūraliai ieš
kančiai tikrovės ir tie
sos ekrane. Nenuostabu 
kad vaižgantiško filmo 
visi laukė su ypatingu 
susidomėjimu.

Filmas buvo susuktas

spalvinti savomis spal
vomis iki šiol brutaliai
sudarkė bet kokią isto- , 
rinę ar literatūros tik
rovę. Užtenka peržvelg
ti porą puslapių iš trum 
po enciklopedinio žody
no, kad būtų galima ma
tyti klastotę, blefą ir me
lą. Bet sąžiningi žmo
nės visa tai buvo privers
ti praleisti negirdomis. 
Pavojinga iškelti pra
žūtingas prieštaravimo 
temas. Tai gresia kalti
nimais, pilietine neišti
kimybe, kalėjimais, net 
gi psichiatrine ligonine.

Lengviau ok. Lietuvos 
žmonėms pasipiktinti 
Vaižganto sudarkymu, 
estetizmo nebuvimu,

momento. Tad tas fil
mas pasidarė įdomiu vi
suomenės nuotaikų baro
metru. Į tą bendrą pro
testų srautą įsijungė su 
stipriais savo pareiški
mais netgi pati Vytautė 
Žilinskaitė, scenariste.

Savaime aišku, pro
testai filmo nepataisys. 
Protestai taip pat nepa
keis ir privalomo nusi
statymo: buržuazinę ar 
feodalinę buitį pristaty
ti "bolševikinio pasmer
kimo ženkle". Tai yra 
pagrindinė ir nekeičia-' 
ma bolševikinio pristaty
mo linija.

Ketvirtosios . dainų šventės vykd. komiteto vicepirmininkas A.
Rėklaitis, kompozitorius prof. J. Žilevičius ir komiteto pirm. dr. 
G. Balukas. N. Noreikos nuotrauka

IV DAINU ŠVENTĖS DARBUS

UŽBAIGUS Jurgis Janušaitis

melagingu filmuotojų 
skelbimu, esą filmas su 
suktas "Vaižganto mo
tyvais". Šiuose protes
tuose nežiūrės politinio
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Ketvirtosios Dainy šventės 
vykd. komiteto pirmininkas d r. 
Gediminas Balukas lapkričio 
mėn. 17 d. į Šarkos restoraną 
sukvietė šventės vykd. komite
to, įvairių komisijy, spaudos, 
radijo ir televizijos atstovus 
į paskutinį pokalbį apie praėju

sią Dainų šventę.
Pokalbį pradėdamas, dr. G. 

Balukas nuoširdžiai padėkojo 
šventės vykdomajam komitetui, 
įvairioms komisijoms, spau
dos, radijo ir televizijos žmo
nėms už visokeriopą talką, ruo. 
šiant šį svarbų kultūrinį įvy-

pagal "socialistinio re
alizmo" dėsnius ir labai 
nuvylė visus: žiūrovus 
ir kritikus. Viskas filme 
persūdyta, brutalizuota, 
nuvulgarinta. Iš Vaižgan 
to veikalo beliko tiktai jo 
herojų vardai.

Pirma per spaudą pra
ėjo kritikų nuomonės. 
Jos buvo labai nepalan
kios. Tų nuomonių es
mėje nėra atsisakymas 
nuo "socialistinio realiz
mo" dogmų, bet protes
tas prieš siužeto vulga- 
rinimą ir Vaižganto vei
kalo sudarkymą. Galbūt, 
jeigu filmas nebūtų pa
remtas Vaižganto siuže
tu, jis praeitų su parti
nių kritikų komplimen
tais, publikai tylint. Da- 
gar gi sentencijos pri
tempti vaižgantiškus he
rojus pagal tradicinį bol
ševikinį kurpalių taip aki
vaizdūs , kad ir publikai 
piktai prabilo.

Vilnietė J. Stašelie- 
nė .drąsiai pasisako "Li
teratūra ir Menas" sa
vaitraštyje. Ji rašo: fil 
me viskas paženklinta 
fatališku niūrumu, tokiu 
nebūdingu mūsų tautos 
dvasiai (...) Natūralisti
nė avių piovimo scena 
skatina tik paprasčiau
sią pasibiaurėjimą...

Tame pat savaitrašty, 
je pasipiktinusi rašo kau
nietė D. Stukaitė: besi- 
Tuošdama susitikimui su 
naujuoju lietuvišku fil
mu, permečiau akimis 
"Dėdes ir dėdienės". 
Dar kartą žavėjausi nuo
stabiu Vaižganto opti
mizmu (jei sunkumuose 
ir varguose žmogus ne
bus optimistas, jis žus,

Mūsų posiimtinas namo pakas 
tikriems alaus mėgėjams.

neištvers). Paskui nu
skubėjau į filmą "Tas 
prakeiktas nuolanku
mas". Vaje, vaje.. Bu
vo skaudu, pikta ir la
bai jau nyku! O jau Vaiž
ganto ten nesimatė. Tai 
kam tas skambus už
rašas: Vaižganto moty
vais"? (...). Tikrai nesi
norėtų, kad tas filmas 
keliautų po kitas res
publikas. Nesava, netgi 
nežmoniška! Kur jau ča 
Vaižgantas...

Ok. Lietuvos žmonės 
bejėgiai turėjo stebėti 
kaip knygose ir litera
tūros moksle, ir istori
jos dėstyme, žiauriai ža
lojama tikrovė. Bolševi
kinis metodas, viską nu

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 48226

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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.

kį. Taip pat pareiškė padėką 
LB Centro valdybai ir LB Vid. 
Vakarų apygardos valdybai už 
gražią talką ir nuoširdų bendra
darbiavimą. Jis pažymėjo, kad 
šventės darban buvo bandoma 
įjungti visų pažiūrų, visokių įsi
tikinimų žmonių, kad visi, su
tartinai, drauge atliktų tuos sun
kius darbus, kuriuos padiktuo
ja didieji renginiai, šiuo atve- v 
ju Ketvirtoji Dainų šventė.

Šventė praėjusi, kiek buvo 
įmanoma, sėkmingai, nors trū
kumų buvę taip pat nemažai. 
Tokio pobūdžio šventės sujun
gia visus lietuvius vieningam 
darbui, taip kaip bendram ryž
tui ir kovai sujungė išeivijos 
lietuvius Simas Kudirka, Bra
žinskai ir Simokaičiai.

Apgailestavo, kad ne visi stip 
rieji chorai šį kartą įsijungė į 
šventę, nors apie ją jie žinojo 
jau prieš penkeris metus.

Didingi įvykiai, kaip Tauti
nių šokių, Dainų šventės, Jau
nimo kongresai ir yra didelis 
akstinas lieuvybės išlaikymui.

Po pirmininko dr. G. Balu- 
ko nuoširdaus padėkos žodžio, 
pagerbiamas muzikinio gyveni
mo patriarchas prof. Juozas 
Žilevičius, kuris dėl pablogė
jusios sveikatos negalėjęs da
lyvauti Dainų šventėje.

Čia dr. G. Balukas iškelia 
prof. J. Žilevičiaus nuopelnus, 
kaip komp. muziko lietuvių tau
tai ir Dainy švenčių rengime ir 
pakvietė A. Rėklaitį perskaity
ti specialų adresą, kuriame su
žymėtas prof. J. Žilevičiaus dar
bų gausos kelias ir nuopelnai. 
Ir buvo įteiktas jam Lietuvių 
Fondo išleistas 50 neprikl. at
kūrimo atžymėti medalis.

Pokalbio dalyviai prof. J. Ži
levičiui sugiedojo Ilgiausių me
tų.

Prof. J. Žilevičius kalbėjo 
kukliai, pažymėdamas, kad esą 
liūdna, kad šioje šventėje buvo 
daug tuščių kėdžių, kad nepri- 
pildėme didžiojo amfiteatro sa
lės.

Dainų šventė esą turėtų būti 
kaip brangi tautos šventė, šven
čiama visų. Keistina ir Dainų 
švenčių sistema. Jis atmetąs 
Vaikų choro dalyvavimą tokio
se šventėse, o daugiau reikė
tų atkreipti dėmesį į gerai pa
siruošusių chorų dalyvavimą, 
jy ugdymą. Tokios šventės tu
rėtų būti paskata ugdyti naujus 
choro vedėjus, kompozitorius 
muzikus. Taip pat turėtų būti 
nuolatinis šventėms rengti ko
mitetas, kuris darbus planuotų 
nepertraukiamai ir rūpintųsi 
chorų ugdymu ir jų egzistenci
ja. Taip pat, esą, reikia ir pa
čios šventės pravedimą peror
ganizuoti, kad nebūtų kermo
šiaus, kaip, kad dabar nutinką.

Dėkojo dr. G. Balukui ir ko
mitetui bei susirinkusiems už 
gražų jo pagerbimą.

Spaudos žmonėms buvo išda
linta Ketvirtosios Dainy šven
tės piniginė apyskaita. Viso pa
jamų turėta 37.309.74 dol. Dau
giausia gauta už bilietus -- 30. 
374.00 dol. Išlaidy susidarė 36. 
228.86 dol. Iš jychoristų kelion
pinigiams skirta 10.321.00 dol., 
3,000.00 dol. paskirta Penkto
sios dainų šventės pradiniams 
darbams vykdyti ir kasoje palik
ta filmo išbaigimui L 080.88 dol. 
ir kitos stambios išlaidos.

Taigi kaip matome, ši šven
tė jau nebedavė didelių pelnų, o 
jeigu būty reikėję padengti di
desnę dalį choristų kelionių iš
laidų, tada būtų nuostolis.

Atskirai tenka pažymėti ko
miteto vicepirmininko A. Rėk
laičio ypatingai kruopštų dar
bą --du didelius albumus, ku 
riuose suglausta visa Ketvir
tąją dainų šventę liečianti me
džiaga -- iškarpos straipsnių 
iš lietuviškos spaudos, įvai- 
rio fotografijos, vaizduojan
čios darbų eigą, posėdžius, pa
čią Dainų šventę. Puikiai su
tvarkyta medžiaga liks tarytum 
vieno įvykio istorija. Tai galė
jo atlikti tik kantrybės turintis 
žmogus, kuo pasižymi A. Rėk
laitis.

Su šiuo pokalbiu ir buvo ofi
cialiai baigti Ketvirtosios dainų 
šventės darbai. Dr. G. Balukas 
su ponia, Savomis lėšomis, po
kalbio dalyvius pavaišino išgė
rimais ir užkandžiais.

Šis darbas pareikalavo daug 
žmonių talkos, daug darbo ran
kų daug pasiaukojimo, daug kant
rybės. Ir visą tą sudėtingą ir 
sunkų vežimą vairavo dideliu 
taktu pasižymįs vyras dr. G. 
Balukas su talkininkų gausa. 
Jiems visiems ir priklauso lie
tuvių visuomenės nuoširdus 
ačiū.
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LIETUVOS LAISVĖS SUKILIMO 

MINĖJIMAS CLEVELANDE
CLEVELANDO PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Prof. Aldona Augusti- 
navičienė gruodžio 19 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p. 
Čiurlionio ansamblio na
muose pristatys Dirvos no
velės premijos laureatę Au
reliją Balašaitienę ir kalbės 
apie jos noveles. Pagerbi
mą, kuriame bus įteikta 
laureatei Dirvos premija, 
rengia Clevelando skauti- 
ninkių draugovė. Visi lietu
viai maloniai kviečiami at
silankyti į šią kultūrinę po
pietę.

• Dr. J. Jakštui, gyv. 
Clevelande, Lietuvių katali
kų mokslo akademijos N. 
Anglijos židinys paskyrė 
Petro Kaladės aukotą 500 
dol. premiją už studiją "Ma
žosios Lietuvos apgyvendi
nimas iki 17-jo amžiaus pa
baigos".

• Superior Savings visi 
trys skyriai Kūčių dieną, 
gruodžio 24 d. ir N. Metų 
išvakarėse gruodžio 31 d. 
bus atidaryti tik iki 2:30 
vai. po pietų.

• NAUJI METAI čia 
pat. Užsisakykite stalus 
— po 10 žmonių — į 
Lietuvių Bendruomenės 
rengiamą naujų metų su
tikimą Šv. Jurgio para
pijos salėj pas Jurgį 
Malskį telef. 486-9165; 
Teresę Neimanaitę 486- 
4887; Stasį Lazdinį 692- 
1292; Praną Karalių321- 
2526; Petrą Bielinį 531- 
4111 ir Bronių Gražulį 
741-1782. Kaina 10 dol. 
Jaunimui 5 dol.

• DAIL. NIJOLĖ VE- 
DEGYTE - PALUBINS- 
KIENE su savo kūriniais 
dalyvavo Ohio grafikų pa
rodoje IMAGES ’71,Bald-

Šį SEKMADIENĮ GUODŽIO 12 D.
Tą dieną už žuvusiuosius partizanus ii' sukilėlius pa

maldos bus abiejose lietuvių bažnyčiose, kuriose giedos pa
rapijų chorai, Čiurlionio ansamblis bei solistai.

Iškilmingos pamaldos S v. Panelės Nepaliaujamos Pa
galbos bažnyčioje bus 10 vai., kur minėjimui pritaikintą pa
mokslą pasakys Lietuvių Jėzuitų provincijolas, tėvas G. 
KIJAUSKAS.

Sv. Jurgio bažnyčioje pamaldos bus 11:30 vai. Minė
jimui pritaikintą pamokslą pasakys bažnyčios klebonas kun. 
B. IVANAUSKAS.

Minėjimas Įvyks Šv. Panelės Nepaliaujamos Pagalbos 
Auditorijoje 4-tą vai. p. p.

Minėjimo programa:
• Žuvusiųjų pagerbimas, su partizanų likimui pritaikintu 

ceremonialu, giedant Čiurlionio Ansambliui,
• Sukilimo dalyvio dr. S. KISIELIAUS kalba ir
• Meninė dalis. Akademinė inscenizacija BERN. BRAZ

DŽIONIO monumentalinės poemos "Vaidila Valiūnas”. 
Ją atliks Clevelando aktoriai su Čiurlionio ansambliu bei 
kanklių orkestru.
Režisierius Z. PECKUS, dirigentas A. MIKULSKIS, 
kanklės — ONA MIKULSKIENĖ, chormeisteris RYTAS 
BABICKAS.
Įžanga — auka, nemažiau vieno dolerio suaugusiam as
meniui.

win Wallace College, 
Berea, Ohio nuo lapkri
čio 12 iki gruodžio 5 d. 
ir dabar yra pakviesta 
dalyvauti Canton Art 
Center ruošiamoje Šiau
rinio Ohio dailininkų pa
rodoje.

REIKALINGA PRITYRUSI 
SIUVĖJA 

PAVYZDŽIŲ GAMINIMUI 
vyriškų drabužių pilnam išbaigimui. 
Darbas ištisus metus gerose sąlygose. 

WORK WEAR CORP.
1768 E. 25th St.

(South of Payne Avė.) 
Cleveland, Ohio

(91-95)

CHARLES F. HOLMER JERRY F. CEBE ANDREW P. CHEETHAM

Stroh’s alaus bravoro Detroite, kuris savo skelbimais remia Dir
vą, trys vykdomieji pareigūnai buvo paaukštinti pareigose. Charles 
F. Holmer paskirtas associate master brewer... Jerry F. Cebe pa
skirtas assistant master brever, brewhouse... ir AndrewP.Cheeth- 
ham paskirtas assistant master brewer, stock cellars.

MAYCO DOVVNSTAIRS

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

GRUODŽIO 19 D. Dirvos no
velės premijos įteikimas laurea 
tei A. Balašaitienei. Kalbės 
prof. A. Augustinavičienė. Pa
gerbimą rengia Clevelando skau 
tininkių draugovė Čiurlionio an
samblio namuose 4 vai. p.p.

GRUODŽIO 19 D.. 12 V. Šv. 
Jurgio parapijoj salėjeCleve- 
lando šaulių kuopa ruošia pas
kaitą apie vėžį ir rūkymą.

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

SAUSIO 9 D. Uršulės Astrie- 
nės kalėdinių ir kitų mūsų tau
tinių papuošalų paroda šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia 
DLK Birutės draugija.

SAUSIO 15 D.Hamiltono"Au- 
kuro" vaidinimas. Rengia Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokyklos tė
vų komitetas.

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

SAUSIO 30 D. Klaipėdos Su
kilimo ir Vadavimo minėjimas 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengia Clevelando šauliai ir 
ramovėnai.

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia PL 
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.

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

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

Pirkite kasdien mieste nuo 9 *30 V• FyfO iki 8:30 v. v. 
Skyriuose iki 10 v. v.

Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

NUOSTABIU DOVANU IŠPARDAVIMAS! 
VYRIŠKI) SUSEGAMŲ AR 
UŽSIMAUNAMŲ MEGSTUKŲ
Sutaupykite nuo 2.11 iki 12.11 
ant šių be priekaišto dovanai 

megstukų!

Palyginkit su 9.99 iki 19.99
Puiki dovanos pirkimo galimybė. Išskirtina vertė 
megstuko, kuriuo kiekvienas vyras, jūsų sąraše 
kalėdinėms dovanoms, tikrai bus patenkintas. 
Grupėje yra lygios spalvos ir slydinėjimo stiliai, 
plačiame pasirinkime tarp įvairių stilių. Ne visi 
dydžiai ir spalvos įvairiuose stiliuose.

Pasirinkite iš šių stilių:
Zip Fronts 
Crew Necks 
Cardigans 
Collar Styles

• Pullovers
• Skinny Ribs
• Flat Knits

šios populiarios medžiagos:
• Lambs Wool •
• Acrylics •
• Polyester & Wool

Mohair & Wool Blends 
All Wools

Budget
Visose 7 krautuvėse

Men’s Furnishings

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. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

a

Area Code — 201

Money, 
Advancement, 
Security

V/e're looking for the person who can take complete 
ciiarge of a McDonald’s restaurant—and who would likę 
the responsibiiity that goes with it.
Our training program wi!l expose you to such areas as. 
budget control, food control, floor supervision, food 
preparation, and many other aspects of our unique 
operation.
During your training we will place you in a store ąs 
close to your home as possible, we will put you on’a 
starting salary of between $7500-$850(J (dependmg 
on qualifications) and you vvill be entitled to lite insur
ance, major medical, paid vacations, and bonus incen- 
tives.
/•utomobile required.
If you v/ant managerial responsibilities, an opportunity 
to advance, and are wi H i ng to work hard to further 
yourself,

CAU 382-2500 
A5K FOR MR. LOPRKSTI

McDonald's is y^r/lMcgon^Vs

•An Egual Opp<>rlunilu Employer (91-93)
kind of place



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Jokūbas J. Stukas, 
Lietuvos atsiminimų radijo 
programos direktorius, iš
reikšdamas Dirvai padėką 
už malonų bendradarbiavi
mą per eilę metų su Lietu
vos Atsiminimų radijo pro
grama, padovanojo 30 egz. 
knygų ”Awakening Lithua
nia”.

Už dovaną nuoširdžiai 
dėkojame ir knygos bus pa
skirstytos burtų keliu Dir
vos rėmėjams.

• Kun. V. Martinkus, 
Balfo pirmininkas, savo 
p r i e š š v entiniame laiške 
kreipiasi į lietuvius, ragin
damas neužmiršti varge 
kenčiančių brolių lietuvių, 
tai šventa visų mūsų parei
ga.

• Politinių studijų dienos, 
rengiamos JAV Lietuvių 
Bendruomenės, įvyksta šį 
savaitgalį, gruodžio 11 ir 12 
d. Philadelphijoje, Shera
ton viešbutyje. Referentais 
bus visa eilė žymių politi
nių mokslų specialistų.

• Petras Mitalas, gyv. 
Philadelphijoje, JAV LB 
Tarybos korespondencinio 
posėdžio metu vienbalsiai 
patvirtintas centro valdy
bos nariu — finansų tvar
kytoju.

Tame posėdy taip pat bu
vo patvirtintas centro val
dybos nariu - administrato
riumi Vytautas Maciūnas.

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. (89-95)

Nindsoro mergaičių kvartetas Aušra, kurį sudaro D. Kozulytė, R. 
Čerškutė, A. Tautkevičiūtė ir N. Giedriūnaitė, dalyvavęs kariuome
nės šventės minėjime Toronte. S. Dabkaus nuotrauka

Mielam

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

mirus, jo žmoną ONUTĘ ir artimuosius nuošir

džiai užjaučia

FLORIDA
• Atostogos Floridoje ge

riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr. 
Juno Beach, North Pąlm 
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.

• 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) 865-9258 ar
865-2678.

NORINTIEJI ŠVENTES 
PRALEISTI besimaud ant 
jūroje, tai tik Miami Beach. 
Vainų resorte, išnuomoja
mi butai ir kambariai su 
visais patogumais, prie pat 
jūros. 8210 Harding Avė., 
Miami Beach, Fla. 33141. 
Dėl rezervacijų skambinki
te (305) 864-3586.

LOS ANGELES
LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVO III-SIS 
KETVIRTIS

Lietuvių Kredito koope- 
ratyyas baigė šių metų tre
čiąjį ketvirtį $5096.00 pel
nu, iš kurio metų pabaigo
je bus išmokėtas dalininkų 
dividentas. Kooper a t y v o 
ketvirčio balansas buvo 
$329,259.00. Dalininkų in
dėliai siekė $295,779.00. 
Rezervas (koop. savi pini
gai) $25,313.00. Išduotų pa
skolų balansas buvo $277,- 
547.00. Trumpalaikės inves
ticijos $41,000.00. Koope
ratyvui priklausė 467 na
riai. Lietuvių Kredito ko
operatyvas yra įkurtas 1962 
m. Jo patalpos yra Tauti
niuose namuose, čia išduo
damos įvarių rūšių pasko
los ir priimami indėliai.

WANTED AT ONCE 

IST CLASS 
EXPER1ENCE 

DIE MAKERS 
For Carbide Cold Heading Dies. 

Nlust have job shop experience. Be 
able to sėt up work from Blue 
Prints & Close Tolerance. Full & or 

part time. East Side.

883-6628

Stella ir Vytautas Abraičiai

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL 
2701, W. 68th St.
Chicago, III. 60629

GERIAUSIA DOVANA
JIP vaistai galvos odos plaukų priežiūrai. Švei

carijos Patentų Instituto garantuoti, geriausia do
vana Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga giminėms, 
pažįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartoji
mui. Užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu. JIB 
LABORATORY, 1437 So. 49th Avė., Cicero, III. 
60650. JIB atstovybė: 2498 Daugall Rd., Windsor 12, 
Ont., Canada. JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisbur-

gerstr. 7-10, W. Germany. Vaistinės: J & J, 2537 So. 49th St., 
Chicago, III.; 5000 W. 16th St., S. Cicero, III.; 4754 So. Wood 
St., Chicago, III.; 2923 N. Mihvaukee Avė.; 1147 N. Ashland 
Avė., Chicago, III. ir t.t.

Kariuomenės šventėje Toronte lapkričio 28 d. meninę programą išpildę skaučių kanklininkių St. Kai
rio vienetas ir Windsoro mergaičių kvartetas "Aušra" su programos paruošimo vadovais.

S. Dabkaus nuotrauka

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ TORONTE

Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimo sukaktis bu
vo iškilmingai paminėta 
lapkričio 28 d. Prisikė
limo parapijos salėje. 
KLB Toronto apylinkės 
valdybai pakvietus, mi
nėjimą ruošė Vlado Put- 
vio šaulių kuopa. Jai tal
kino Savanorių - Kūrėjų 
karininko Juozapavi
čiaus skyrius. Trumpu 
įžanginiu žodžiu minėji
mą pradėjo šaulių kuo
pos pirmininkas St. Jo
kūbaitis. Su vėliavomis 
dalyvavo savanoriai, 
šauliai ir skautai. Su
giedojus Kanados him
ną buvo pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę kovoto
jai. Pagerbimo ceremo
nijas atliko kun. P. Ažu
balis. Prasmingą mo
mentui pritaikintą svei
kinimo kalbą pasakė kon
sulas dr. J. Zmuidzinas. 
Toliau sekė svečio iš Chi- 
cagos žurnalisto K. Mik- 
lovaičio paskaita. Prele-

DETROIT
* VYTAUTO REMEIKIO iš 

Montrealio paveikslų paroda 
įvyks gruodžio 12, 18 ir 19 d.d. 
Lietuvių Namuose.

* LB DETROITO lituanisti- 
gė Aukštesnioji Lituanistinė mo
kykla. Jai vadovauja Jūratė Pe
čiūrienė, o jos padėjėja yra Vi
talija Keblinskienė.

* JŪRŲ ŠAULIŲ "ŠVYTU
RIO" KUOPOS ruoštasis lap
kričio 20 d. Lietuvių Namuose 
linksmavakaris ir su med. dr. 
Alfonsu Pakalniškiu susipažini
mas - vakaras labai gražiai ir 
jaukiai praėjo. Prie garbės stalo 
sėdėjo dr. A. Pakalniškio gimi
nė net iki ketvirtos generacijos. 
Skanūs sesių parengti užkan
džiai ir gera šaulių orkestro mu
zika Į vakarą sutraukė net 150 
svečių. Vakaro programą pra
vedė Stasys Maliniauskas.

* DIEVO APVAIZDOS bažny
čios ir kultūrinio centro planai 
Southfieldo miesto valdybos ir 
Arkivyskupijos patvirtinti ir ati
duoti rangovams. Laukiama pa
siūlymų. Statyba bus atiduota 
tam kuris apsiims pastatus pa
statyti už žemiausią kainą.

A. Grinius 

NEPRALEISKITE NEGRJŽTANČIOS 
PROGOS

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.

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

gentas nesileisdamas į 
praeitas istorines datas, 
kėlė nūdien mūsų gyve
nime iškylančias proble 
mas, žadino ryžtą ir ko
vos dvasią, kuri yra lai 
das į laimėjimą.

įnešus vėliavas, po 
trumpos pertraukos s e-. 

Kariuomenės šventėje Toronte dalis publikos. Prieky sėdi savanoriai - kūrėjai. Iš kairės: pirm. St.
Paciūnas, K. Aperavičius, Kregždė, Kviecinskas, Vaštokas, Punkrys, V. Tamašauskas ir Kazlauskas. 

S. Dabkaus nuotrauka

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 įService 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mašinoms vieta
REpublic 7-8601

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

REpublic 7-8600

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kė meninė dalis, kuri bu
vo gana įvairi ir įdomi. 
A. Kaminskas pagrojo 
solo akordeonu ir skau
tininko Stepo kairio mu
zikinis vienetas kanklė
mis išpildė keletą popu
liarių liaudyje paplitu
sių dainų. Šiltai susirin 
kusių buvo sutiktas Wind 
soro mergaičių kvarte
tas "Aušra”. Jį sudarė: 
D. Kozulytė, R. Čeršku- 
tė, A. Tautkevičiūtė ir 
N. Giedriūnaitė. Akorde 
onu jas palydėjo A. Cerš - 
kus. Jų programa buvo 
dviejų dalių. Pirmojoj 
— tautiniuose rūbuose 
dainavo patriotines dai
nas, o sekančio j daly j, 
pakeitusios uniformą, 
davė nuotaikingesnius da
lykėlius. Kvartetui vado
vauja V. Tautkevičienė. 
Niekaip negalėčiau ne
paminėti L. Tautkevičiu- 
tės, jaunos deklamato- 
rės, kuri tikrai artistiš
kai sugebėjo perduoti pa
sirinkto eilėraščio žo
džius. Taip pat buvo 
džiugu matyti Toronto

Gintarą mikliai ir gra
žiai išpildantį tautinius 
šokius. Gintarui vado
vauja R. J. Karasiejai. 
Minėjimo programą 
pranešinėjo stud. R. Sa
kai aitė. Po apylinkės 
valdybos pirmininko J. 
Karpio padėkos žodžio 
minėjimas buvo baigtas 
Tautos Himnu. (pb)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR

IST CLASS SKILLED 
PLASTIC MOLD MAKERS 

AND

MA.CHINISTS
For a tooling department and ma- 
chine shop. The largest injection 

molding company in the Southeast. 
Wages commensurate with experiėnce 
and ability. Excellent working condi- 

tions in a new facility in middle 

Tennesse. An outstanding opportunity 
with an oustanding. Growth company.

APPLY OR WR1TE TO 

PERSONNEL D1RECTOR 

KUSAN INC.
666 MASSMAN DR1VE 

NASHV1LLE, TENN.

An Equal Opportunity Employer
(89-95)

WANTED AT ONCE

STAMPING PRODUCTION FOREMAN 
We are looking for a man with ex- 
perience in Sheetmetal Stamping Pro- 
duction. Mušt be self motivated with 

the ability to get along with all 
levels of personnel.

PLANT ENGINEERS
With experience in automotive in- 
dustries, including layouts, mėchani- 
cals & electrical skills

JOURNEYMAN 

DIE MAKERS 
With automotive die experience.

Salary to commensurate with expe- 
rience & ability. . Liberal fringe ben
efits.
Apply call or send resume to Person
nel Dept., AMERICAN MOTORS 

JEEP CORP., 9 40 N. Cove Blvd.,
Toledo, Ohio 4361.0.

An Equal Opportunity Employer
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