
Ii

>< LVII

j. Rugienius 
19235 Bėavorland Str* 
Detroit, Mic* 48219*

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER

9907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

Spalis - October 4, 1972 . Nr. 76

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS I

INŽINIERIŲ - 
ARCHITEKTU 
SUVAŽIAVIMAS
Spalio mėn. Kolumbo die

nos savaitgalį, 7, 8 ir 9 die
nomis plačioji Amerikos lie
tuvių visuomenė stebės Wa- 
shingtoną. Sostinėje vyks 
Pasaulio ir Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos suvažiavimas.

Mūsų technologai susi
rinks erdviose Marriet vieš
bučio patalpose. Suvažiavi
mo programa trejopa: pro
fesinė, turistinė ir kultūri
nė. Dalyviai išklausys pro
fesinių paskaitų. Lankys 
įdomesnes meniniu ar isto
riniu požiūriu Washingtono 
vietas. Dalyvaus baliuje ir 
koncerte. Taip pat dail. A. 
Galdiko parodoje.

Iš tikrųjų — suvažiavimo 
programa nepaprastai plati, 
įvairi ir patraukli. Bankete 
pasirodys naujiena: meninė 
pajėga, sopranas iš tolimo
jo Los Angeles, solistė Bi
rutė Dabšienė. Pagrindinės 
suvažiavimo paskaitos: dr.
P. Zundės, arch. E. Arbo ir 
inž. V. Šliūpo. Temos — 
profesinės. Taip pat: dr. A. 
Kliorė kalbės apie susisie
kimą su kosmosu. Simpoziu
mą moderuos inž. D. Šatas.

Sąjunga turi savo skyrius 
Amerikoj: Baltimorėj, Bos
tone, Chicagoj, Clevelande, 
Detroite, Los Angeles, New 
Yorke, Philadelphijoj ir 
Washingtone.

Sąjunga leidžia "Techni
kos žodžio” žurnalą.

Tai jau vienuoliktasis 
šios gajai besireiškiančios 
ir savo darbais našios lietu
vių profesionalų (inžinierių, 
architektų) sąjungos suva
žiavimas.

Dirva turi progos pažy
mėti, kad kultūriniame iš
eivijos gyvenime, daug kur 
technologai stovi pirmose 
darbo vietose. Daug kur jie 
užima vadovaujamas vietas. 
Aukų lapai ir sąrašai mir
gėte mirga mūsų technolo
gų pavardėmis.

Vienuoliktojo suvažiavi
mo proga DIRVA sveikina 
PLIAS ir ALIAS ir linki 
sėkmės.

• Dr. Arvydas Kliorė 
PLIAS ir ALIAS suvažia
vime Washington, D. C., 
1972 m. spalio mėn. 8 d. 
skaitys mokslinę paskaitą 
"Naujausi Marso tyrinėji
mai atlikti su Mariner IX”. 

Arvydas Kliorė elektros 
inžinerijos studijas baigė
1956 m. Illinois Universite
te. Magistro laipsnį įgyjo
1957 m. Michigan Univer
sitete ir apgynė daktoratą 
1962 m. Michigan valstybi
niam universitete. Nuo 1962 
m. dirba Jet Propulsion La
boratorijoje, California In
stitute of Technology kaip 
pagrindinis tyrinėtojas pla
netų atmosferų tyrinėji
muose radijo bangų meto
du. (Member of technical 
staff principai investigator 
for planetary radio occulta- 
tion experiments).

Dr. Arvydas Kliorė erd
vių tyrinėjimo mokslinėje 
srityje yra atsiekęs didelių 
rezultatų ir už nuopelnus, 
1972 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 
NASA administratorius dr. 
Fletcher jį apdovanojo NA
SA "Exceptional Scientific 
Achievement” medaliu. Rei
kia džiaugtis, kad iškilusis 
erdvių mokslininkas dr. Ar
vydas Kliorė yra aktyvus 
ne tik mokslinėje srityje,

Dr. Arvydas Kliorė (kairėje) š.m. rugpiūčio 7 d. buvo apdovanotas NASSA EXCEPTIONAL SCIEN- 
TIFIC ACHIEVEMENT medaliu už nuopelnus erdvią mokslinėje srityje. Medalį įteikė NASSA admi
nistratorius dr. Fletcher.

ŽAIDIMAS RYTUOSE
POKERIO PARTIJA TARP KINIJOS IR JAPONIJOS

Prieš 35 metus Japoni
ja pradėjo karą su tąsyk 
Kiniją valdžiusiu Ciang 
Kaišeko režimu. Invazi
jos armijoje trumpą 
laiką dalyvavo ir eilinis 
Kakuei Tanaka. Po kelių 
mėnesių jis susirgo 
plaučių -uždegimu, po ku
rio buvo paleistas į at
sargą. Civiliniame gyve
nime jis metėsi į staty
bos biznį, kuriame pada
rė nemažą karjerą. Šian
dien jis yra Japonijos 
ministeris pirmininkas, 
kuris ką tik Pekine suta
rė užmegsti santykius su 
Raudonąja Kinija, kas 
reiškia tiesioginį smūgį 
Ciang Kaišeko režimui 
Taiwane. Režimui, su ku
riuo Japonija buvo suda
riusi taikos sutartį, ir ku
ri tuo pačiu nustojo ga
lioti.

Čia reikia pastebėti, 
kad santykiai su Taiwa- 
nu, kurie dabar buvo pa
aukoti santykių su komu
nistine Kinija aukuro, bu
vo japonams labai sėk
mingi. Doleriais skai
čiuojant Taiwanas iš Ja
ponijos improtuodavo 
įvairių gėrybių per 750

bet neužmiršta ir lietuviš
kos visuomeninės bei kultū
rinės srities. Dar studenta
vimo laikais reiškėsi Liet. 
Stud. S-goj ir Akademinia
me Skautų Sąjūdyje, 1958- 
1959 m. buvo ASS Chica
gos sk. pirmininkas. Ak. Sk. 
Filisterių S-gos vicepirmi
ninkas. 1970 m. mokslo ir 
kūrybos simpoziumo vienas 
iš iniciatorių ir suvažiavi
mo programoss vicepirmi
ninkas. Los Angeles ALIAS 
sk. vicepirmininkas.

Dr. A. Kliorė yra moks
linės spaudos bendradarbis 
paskelbęs apie 30 straips
nių planetų atmosferų tyri
nėjimo srityje. Taip pat da
lyvauja ir lietuviškoj pro
fesinėj spaudoj ir lietuviš
kai visuomenei yra skaitęs 
eilę mokslinių paskaitų.

Dr. Arvydas Kliorė yra 
vedęs Birutę Ulėnaitę. (ga)

VYTAUTAS MESKAUSKAS
milijonų į metus. Tuo tar
pu prekybos apyvarta su 
R. Kinija siekė tik 500 
milijonų ir gali pašoku 
tik tolimesnėje ateityje 
-- kol kas kinai neturi ko 
parduoti. Dėl tos toli
mesnės ateities ir buvo 
paaukoti dabartiniai san
tykiai su Taiwanu, kas, 
tarp kitko, buvo padaryta 
daugiau formaliai negu 
praktiškai.

Mat, bijodama ateities 
ir Pekino vyriausybė nė
ra suinteresuota tuojau 
pat pasiimti Taiwaną, jai 
užtenka tik principinio 
tos teorijos pripažinimo. 
Esame akivaizdoje gran
diozinės pokerio parti
jos, kuri prasidėjo ameri
kiečių santykiams su ko
munistiniu pasauliu at
lyžus. Tokia raida pri
vertė ir JAV sąjunginin
kus: Vokietiją ir Japoni
ją dairytis naujų per
spektyvų, išeinantis fak
to, kad dabartinė situaci
ja nusistovėjo ilgesniam 
laikui.

Japonija, kuri saugiai 
jausdamasi JAV atomi
nio skėčio pavėsyje pra
dėjo ūkinę ekspansiją, at
nešusią jai daugiau nau
dos negi ankstyvesni gink
lo laimėjimai, kartu šian
dien jaučiasi mažiau rei
kalinga militarinės Ame
rikos globos negu kada 
nors anksčiau. Ji yra vi 
liejama abiejų komunis
tinių milžinų: Sovietų Są
jungos ir Kinijos. Sovie
tai siūlo glaudų bendra
vimą. Jie siūlo japonams 
investuoti per bilijoną do
lerių į Sibiro naftos vers
mes, kurios galėtų pa
tenkinti beveik visą Japo
nijos naftos pareikala^d- 
mą. Kliūtį tam sudaro sck 
vietų atsisakymas ati
duoti po karo pagrobtas 
Kurilų salas, ko reikalau
ja japonai. Galimas toks 
bendravimas gąsdina Ki
niją, kuri sutiko užmegz
ti santykius, tyliai, nors 

ne oficialiai sutikdama 
su dabartiniu status ąuo 
Taiwano byloje. Užmegs- 
dama santykius su komu 
nistine Kinija Japonija 
įgavo didesnįbalsąir san
tykiuose su Sovietų Są
junga ir... JAV. Eventu
aliai pagerėję santykiai 
su komunistinis milži
nais gali atpalaiduoti, 
kaip sakome, Japoniją 
nuo Amerikos militari
nės globos reikalavimo. 
Labai galimas daiktas, 
kad nauja situacija pri
ves prie jos pačios at- 
siginklavimo, kas bau
gintų ir kinus ir rusus. 
Kol kas tačiau JAV ir to
liau palieka svarbiausias 
Japonijos prekybos part
neris, kuris žymiai dau
giau iš Japonijos perka 
negu jai parduoda. JAV 
proteguojamas laisvas 
ūkis ir laisvi prekybos 
santykiai Japonijai yra 
ir toliau gyvybiniai rei
kalingi. Kartu ir drau
gystė su JAV.

Už tat pagerėję Japo
nijos santykiai su komu
nistinėm valstybėm ne
turėtų gąsdinti JAV, 
kaip ir tokie pat santy
kiai tarp komunistų ir 
Vakarų Vokietijos. Budri 
Washingtono administra
cija prasidėjusioje poke
rio partijoje turi gali
mybių laimėti daugiau ne
gu frontam sustingus.

Atbėgę iš ok. 
Lietuvos 
pasiprašė globos

Adv. Zigmas Antanas 
Butkus, 35 m. amž., Kauno 
vyr. teismo vaidybinis gy
nėjas, kartu su žmona dr. 
Danute Kareckaite ir trimis 
vaikais, Loreta 11 m., Rai
monda 10 m. ir Rimvydu 3 
m., prieš trejetą savaičių iš 
okupuotos Lietuvos pabėgo

NORVEGIJOS KLYSTKELIAI
Norvegija yra mažiau

sioji Skandinavijos vals
tybė, teturinti 3.879.000 
gyventojų, labai retai ap
gyventa, vos 12 gyv. vie
name kv. km., tačiau la
bai reikšminga strategi
niu požiūriu, nes.kaspir 
mas laimės Norvegiją, 
tas laimės visą Skandina 
viją. Švedija bus Rusijos 
suspausta, jei rusai pir
miausia okupuos Norve
giją. Rusijos pavojus 
JAV ir Anglijai grės iš 
Norvegijos.

Suprantama, kad Vaka 
rai labai susijaudino, ka
da norvegų dauguma nu
balsavo prieš įstojimą į 
Europos Ūkinę Bendruo
menę. Balsavimo rezul
tatai negausūs, bet labai 
reikšmingi: 53,6% pasi
sakė prieš, o 46,4pasisa 
kė už. Kadangi Norvegi
jos vyriausybės galva, so
cialdemokratų lyderis 
Trygve Bratelli kvietė 
tautą pasisakyti už ir 
įspėjo, jog jis pralaimė
jimo atveju atsistaty
dins, tai tenka laukti, kad 
šią savaitę įvyks Norve
gijos vyriausybės krizė. 
Tiesa, tautos plebiscitas 
nėra galutinis, nes Nor
vegijos parlamentas, va
dinamas Storting, gali 
2/3 dauguma pasisakyti 
už įstojimą. Tačiau dau
gelis parlamento narių 
jau iš anksto pareiškė, 
kad jie klausys tautos bal
so ir pasisakys prieš. 
Taigi, Norvegijos politi
nė vidaus krizė yra neiš
vengiama.

Kokios priežastys ver 
tė norvegų tautą pasis aky 
ti prieš? Tų priežasčių 
buvo įvairių. Vieni agita
toriai gąsdino balsuoto
jus , kad norvegai nustos 
nepriklausomybės. Kiti 
aiškino, kad norvegams 
evangelikams yra nepa
keliui su EŪB katalikų 
persvara. Treti mulkino, 
kad EUB tik padidins 
Norvegijoje alkoholiz
mą... Bendras šūkis bu
vo mestas: Kas balsuos 
už EŪB, tas blogas nor
vegas. Nemaža prisidėjo 
ir ekonominės priežas
tys - kainų pakilimo bai
mė ir žuvų rinkos prob
lema. Neieškant kalti
ninkų, dabar tenka žiū
rėti, kas toliau bus. Kaip 
žinoma, dabartinė Norve
gijos vyriausybė buvo la
bai silpna. Ją sudarė so
cialdemokratų mažuma. 
Iš 150 parlamento narių 
socialdemokratai teturi 
74 atstovus. Taigi, ma
žiausia dviejų atstovų 
stinga, kad būtų šiokia to 
kia dauguma. Kitos 4 Nor
vegijos parlamento parti 
jos yra negausios, bet vi
sos kartu galėtų sudary
ti šiokią tokią daugumą. 
Konservatorių partija tu-

į Vakarus ir pasiprašė JAV 
politinės globos

Šiuo metu p.p. Butkai yra 
Chicagoje ir JAV įstaigos 
prašė Amerikos Lietuvių 
Tarybos padėti adv. Zigmui 
ir Danutei Butkams įsijung
ti į amerikietišką gyveni
mą.

Adv. Z. Butkus artimoje 
ateityje žada Chicagos lie
tuvių visuomenei padaryti 
platų pranešimą. 

ri 29 atstovus, Norve
gijos Demokratinė parti
ja — 20, Krikščionių liau
dies partija —14 ir Libe
ralų partija — 13. Tuo bū 
du visos šios partijos dis - 
ponuoja 76 ats. Jei jos su
sitars dėl bendros valdy
mo programos, tai reikia 
laukti, jog Bratellio vy
riausybę pakeis konser
vatorių vadas Per Bor- 
ton, kuris buvo EŪBprie
šininkas. Jei nepavyktų 
opozicijos partijoms su
sitarti, tada greičiausiai 
vėl valdys socialdemo
kratų politika.

Bolševikinė Rusija ir 
jos satelitai labai džiau
gėsi Norvegijos pasisa
kymu prieš EŪB. Tai su
prantama, kad Kremlius 
visur, kur tik gali, drums- 
čia vandenį, kad tik pa
kenktų Europos ūkiniam 
ir politiniam susivieni ji
mui. Tačiau šis bolševi
kų džiaugsmas yraper- 
ankstyvas, nes Norvegi
ja ir toliau yra nusista
čiusi priklausyti NATO 
ir ginti savo nepriklauso
mybę. Galimas dalykas, 
,kad norvegai, paklaidžio
ję, pamatys pavojų iš 
Maskvos pusės ir tinka
mu laiku prisijungs prie 
Europos Ūkinės Bend
ruomenės. Tačiau šiuo 
metu Norvegija išgyvena 
didelę vidaus krizę. Eu
ropa be Norvegijos nepra
žus, bet Norvegija be Eu 
ropos tegali būti Rusijos 
satelitas. Ar ji to nori? 
Tai klausimas, kurį pa
tys norvegai turės iš
spręsti, Norvegijos ne
priklausomybei didesnis 
pavojus gresia iš S. Ru
sijos, negu iš Europos.

Alg. Tolvydis

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas įvyks Pitts

burghe, Pa., lapkričio 23-26 
dienomis Pittsburgh Hilton 
Hotel, Gateway Center, tel. 
(412) 391-4600. Visa su
važiavimo programa vyks 
tam pačiam viešbutyje. 
Viešbutis yra pačiam mies
to centre ir yra lengvai pa
siekiamas bet kokiom susi
siekimo priemonėm. Iš aero
dromo galima atvažiuoti į 
miesto centrą su "limou- 
sine" arba paskambinti į 
viešbutį, kur transportacija 
bus parūpinta. Pittsburghe 
vadovauja Gintaras Taoras, 
322 McCully Street, Pitts
burgh, Pennsylvania 15216, 
tel. (412) 561-4879.

Suvažiavimo registracija 
vadovaujama Marytės Idze- 
lytės, 1081 East 176th St., 
Cleveland, Ohio 44119. Pra
šom visais registracijos 
klausimais į ją kreiptis. Su
važiavimo registracijos mo
kestis yra 15 dolerių. Nario 
mokestis yra 5 doleriai. No
rintieji įėjimo bilietus at
skirai galės pirkti, bet tai 
išeis šiek tiek brangiau. 
Viešbučio kaina vienos nak
ties nakvynei yra $18 už 
vienos "double” lovos kam
barį, ir $22 už dviejų 
”double” lovų kambarį, šios 
papigintos kainos bus tik 
tiems, kurie yra užsiregis
travę suvažiavimo dalyviai.

Visi lietuviai studentai, 
kur tik jie būtų, kviečiami 
atvykti į šį suvažiavimą. 
ŠALSS Centro Valdyba lau
kia gausaus ir aktyvaus da
lyvavimo,



Nr. 76 — 2 DIRVA 1972 m. spalio 4 <L

AUSTRALIJĄ PALIKUS...

Kelionėje po Europą
BMTANBS LAUKAITIS

Nuskambėjus paskutiniesiems 
olimpiniams garsams Muenche
ne ir draugiškai atsisveikinus lie
tuvius sportininkus, bei kitus 
svečius iš Įvairių pasaulio kraš
tų, mes keturi sydnėjiškiai, išsi
nuomavę "Ford Taunus", pasi
leidom šiaurinės Europos kryp 
timL Kelionės pradžia greitąja 
autostrada darosi truputi įtemp. 
ta, nes mūsų du vairuotojai, tu
rintieji tarptautinius leidimus, 
pripratę prie Australijos judėji
mo kairiąja puse, nenoromis vis 
suka automobili kairėn. Tačiau, 
po pusdienio važiavimo, nuleis
tos padangos ir sugedusio alyvos 
bako, kuri vėliau sutaisėme, mū
sų šoferiai Įgavo pasitikėjimą sa
vim) ir kelionė pavyko su didžiau
sia pasisekimu.

Pirmasis mūsų sustojimas 
buvo didžiajam Frankfurt’e, ku
riame prieš daugeli metų teko ir 
man gyventi, šio Goethe’s gimi
mo miesto aš jau atpažinti nega
lėjau. Jeigu viduramžiuose Vo
kietijos imperatoriai čia švęsda
vo savo karūnacijas ir jų banke
tai buvo žinomi visame tuolaiki
niame pasaulyje, ui mano buvi
mo laikais tebuvo daugumoje tik 
griuvėsiai, šiandien gi Frankfur
tas yra V. Vokietijos komerci
jos, industrijos ir urptautinių 
reikalų centras. Nenuostabu to
dėl, kad ir pats miestas žydėte 
žydi, nors visas pragyvenimas 
yra tur būt toks pats brangus 
kaip kad ir Muenchene a r Berly
ne, Be savo muziejų, iš kurių 
ypatingai garsus yra Goethe’s 
meno galerijų ir kitų kultūrinių 
vietovių, čia yra daugybė puikių 
naujų hotelių, barų ir naktinis gy
venimas verda pilnu tempu.

Paliekant Vokietiją, sustojo
me didžiajame Hamburgo uos
te, kuri Per metus aplanko dau
giau kaip 20.000 Įvairių pasaulio 
valsybių laivų. Miestas stovi El
bės upės Įlankoje ir pats mies
tas turi 1.350tiltų, jungiančiųšlo 
miesto kanalus, upę ir paskirus 
ežerus. Čia esantis FuehlsbHet- 
tel aerodromas yra pats seniau
sias visoje Europoje. Čia ran
dasi ir pagrindinė laivų staty
bos industrija. Lietuvių čia ir 
dabar gyvena, tačiau jie yra ge
rokai išsiskirstę. Hamburgas, 
be savo laivininkystės ir indust
rijos, turi gerai pasireiškian
čias ir Įvairias kultūrines insti
tucijas, bei sportines varžybas, 
iš kurių yra žinoma Vokietijos 
Derby lenktynės, jachtų ir rega
tų varžybos, bei Vokietijos teni
so pirmenybės, Hamburge teko 
pamatyti ir stebėti ne tik Vokie
tijoje, bet ir visame pasaulyje pa
garsėjus} St. Pauli distriktą, su 
jo garsiuoju "Repperbahn’u", 
kur naktinis gyvenimas, mote
rys raudonuose languose, jau
nos mergaitės ant gatvių kampų, 
šimtai mažų restoranėlių su juo
se esančiomis pusnuogėmis 
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moterimis, ne tik kad vilioja 
praeivį, bet tiesiog Įsikabinę Į 
rankovę, nori Įtraukti Į vidų, 
kad ten joms pirktum gėrimus 
ir praleistum vakarą su jomis, 
šiame didžiuliame kvartale, su 
Įvairiausiomis seksualinėmis ir 
pornografinėmis filmomis, at
rodo, vakarais žmonės, daugiau - 
šiai turistai, stebėdami tą vie
šą žmonijos ir daugiausiai mo
terų nuosrnflkĮ, tegalvoja, kur pa
galiau turi būti to visko riba? 
Pats gyvenimas Hamburge yra 
gal truputį kitoks negu visur ki
tur Vokietijoje, nes kaip anks
čiau, taip ir dabar, šis uostas, 
perleidžiantis milijonus užsie
niečių, turi ir savą charakterĮ, 
kurĮ gerai Pažinti tegalima tik 
jame pagyvenus.

Palikus Hamburgą, spaudžia
me Danijos sostinės Kopenha
gos link. Kelias puikus, Fordas 
jau priprato prie mūsų austra
liškų vairuotojų ir mašinos skait
liukas kone visą laiką rodo 150- 
60 kilometrų. Pakelyje sutinka
me dvi jaunas amerikietes stu
dentes, norinčias taip pat nu
važiuoti Į Kopenhagą. Susispau- 
džiame kaip tos silkės bačko
je ir mašinoje jau keliaujame 
šešiese. Dalinamės Įspūdžiais 
iš jų ir savo kelionių, kai aš 
stengiuosi mokintis amerikoniš
kos anglų kalbos, nes manodrau 
gas, Į olimpiadą atvažiavęs per 
Ameriką, baugina mane, jog jam 
sunkiai sekėsi susikalbėti su 
amerikiečiais. Keista ir man 
amerikietiška tarsena, tačiau 
malonių merginų mokomas, 
stengiuosi su jomis jau ameri
koniškai susikalbėti. Atrodo se
kasi, tik nežinau dėl ko, ar kad 
jos yra puikios merginos, ar ge
ros mokytojos.

Kopenhaga yra išraižyta van
dens kanalų, turinti eilę pilių ir 
karaliaus rūmus. Mieste daugy
bė puikių ir ištaigingų krautu
vių, kuriose matosi daugybė da
niškų išdirbinių iš aukso,sidab
ro, keramikos, stiklo ir kt. Ta
čiau, palyginus su kitomis, vė
liau lankytomis valstybėmis, Ko
penhaga yra vienas iš brangių
jų miestų ir ypatingai yra bran
gios cigaretės ir gėrimai. 
Pačiame centre yra pasaulyje 
garsusis "Tivoli Gardens". Tai 
milžinišką plotą užimą pasilinks
minimų pastatai, pavilijonai ir 
puikiausiai Įrengti sodai, su gra
žiausiais fontanais. Pats gražiau
sias vaizdas yra vakare, kai yra 
iliuminuojama visa ši vietovė, 
gražiausiomis Įvairiaspalvėmis 
spalvomis puošianti paskirus pa 
status ir visus kitus Įrengimus, 
Jeigu jaunimas čia gali rasti sau 
pasilinksminimą Įvairiausiose 
karuselėse ir kitose vietose, tai 
ir vyresnieji gali gėrėtis viešais 
simfoniniais, džazo, kariuome
nės muzikos orkestrais.artisti- 
niais ir meniniais pasirodymais 

bei kt. Tai miestas linksmybių, 
kur danai ir turistai gali ištisas 
valandas ir net dienas rasti to ko 
jie tik trokšta, kai vaikams tai 
yra rojus šiame pramogų mies
te. Danijoj būnant ir neparagau
jant jų. daniškų kepsnių, tai būtų 
tikra nuodėmė, kas, žinoma, svo 
rĮ dar padidino keliais svarais, 
nors kepsniai tai buvo tikrai pui
kūs.

Kelionė Į Olandiją sekėsi ge
rai. Sienų pervažiavimai labai 
lengvi. Patikrinama tik pasai ir 
automobilio dokumentai, o toliau 
tik geros sėkmės. Atvažiavus Į 
Amsterdamą, gaunamehotelĮ is
torinio senumo, jog einant bijai 
pro grindis Į kitą aukštą išsmuk 
ti. Pats miestas yra, kaip ir 
daugumoje Olandijoje, kanalų iš
raižytas, todėl, Įsėdę Į specialų 
laivą, plaukiame kelių valandų 
ekskursijai po Amsterdamo ka
nalus. Šių kanalų Amsterdame 
yra 100 ir jų ilgis siekia 56 my
lias. Vidutinis jų gylis yra 6-9 
pėdos. Per juos yra nutiesta 930 
perėjimo tiltų, tarpe jų nemažai 
senoviškų, rankomis pakeliamų 
ir nuleidžiamų. Šiuose kanaluose 
yra virš 2000 gyvenamų laivų - 
namų. Geresnieji turi ir vandenĮ, 
bei elektrą, kai blogi, kuriuose 
daugiausiai gyvena hipiai, yra pa 
sigailėjimo vertos būdos. Labai 
daug senų šimtamečių namų ir di
džiulių pastatų, kurie gana ne
blogai derinasi su naujais moder
niškais šio miesto pastatais. 
Amsterdamas yra sostinė pasau
lio deimantų apdirbimo ir čia tu
ri labai dideles savo dirbtuves. 
Visas gyvenimas, palyginus su 
Danija yra daug pigesnis ir gal 
Įvairesnis, tik kanalų smarvė ir 
užterštas vanduo, kartais yra jau 
ne visai taip malonus akiai ir uos
lei. Įdomios yra silkių, rolmop- 
sų ir kitų rūkytų ir marinuotų žu
vų mažos atviros parduotuvės 
gatvėse, kur silkė tavo akyse yra 
nuvaloma per minutę laiko ir pa
tiekiama su svogūnu ar agurku 
pirkėjui. O jų tikrai labai daug, 
nes silkės labai skanios. Kalbant 
apie maistą, būtinai reikia para
gauti Indonezijos patiekaų, kas 
yra olandų specialybė, nors man, 
po Bali salos užsinuodijimo, tas 
yra visai ne prie širdies. Ams
terdame yra istorinis Rem- 
brandt’o namas, kurĮ puošia dau
gybė jo originalių piešinių ir pa
veikslų.

Pervažiavus Įdomią Olandiją 
ir pamačius daugybę Įvairiausių 
laukuose ir miesteliuose stovin
čių .vėjo malūnų, atsiduriame 
Belgijoje. Mūsų tikslas sostinė 
Briuselis. Tai yra virš milijo
no gyventojų turintis gražus 
miestas, kuriame randasi NATO 
ir European Common Market vy
riausios būstinės. Pačio miesto 
vienas iš gražiausių pastatų yra 
17-me šimtmetyje statytas Didy
sis Pastatas ir netoli esantis 15- 
to šimtmečio miesto rotušės rū
mai. Senojo miesto dalis kvepia 
gilia senove ir jų architektūri
nis grožis yra nepaprastas. įs
pūdingi karaliaus rūmai, parla
mento pastatai ir didieji 19-to 
šimtmečio teisingumo ministeri - 
jos rūmai. Pati Belgija yra pa
dalinta Į dvi dalis, tai Flamai, 
kalbantieji sava kalba ir Valo
nai, kalbantieji prancūziškai ir 
turintieji daugiau prancūziškos 
Įtakos savo gyvenime. Belgijoj 
maistas yra geras ir ypatingai 
puikus jų alus.

Palikus Belgiją, traukiame 
Prancūzijos link ir vidurdienyje 
atsirandame Paryžiuje, Miestas 
milžiniškas ir atrodo, kad visas 
gyvenimas ir keliai čia eina ne
nutrūkstamu ratu, kai jųšoferial 
ir važiavimas visur, visaip ir be 
jokių matomų taisyklių/nūsų vie
nam draugui ko tik širdies prie
puolio neĮvarė. Laimingi ir mes 
buvome Paryžiuje,kad prie tokio 
jų judėjimo ir mes išlikome be 
jokios didesnės katastrofos. 
Pats Paryžius man padarė nepa
mirštamai didingą įspūdį. Per
važiavęs jau kone pusę pasaulio, 
negalėčiau nei vieno miesto pri
lyginti Paryžiui. Ir jeigu mes 
per pora dienų tik prabėgomis 
galėjome apžiūrėti ŠĮ miestą, ku 
riame galima rasti visko ko tik 
širdis trokšta, tai aš manau, kad 
norint Paryžių daugiau pažinti, 
reikėtų bent kelius mėnesius ja
me išbūti. Didinga Champs - 
Elysees gatvė, ar geriau pasa
kius estrada, tur būt neturi sau 
lygios, prasideda su milžiniška 
Triumfo Arka. Pusiaukelyješios 
gatvės yra Concorde didžiulė 
aikštė, su šio vardo paminklu. 
Toliau matosi didžioji Madeleine 
bažnyčia ir dar toliau garsioji 
Notre-Dame katedra ir jos kito
je pusėje perėjus Seino upę, pra
sideda garsusis "Left Bank" ra
jonas, kuriame ir mes gyveno-

a laiškai Dirvai
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau!

Jums priklauso visuomenės 
padėka už tai, kad nuo skaityto
jų nenuslėpėte nemalonaus esmi
nės svarbos priekaišto išeivijai 
mesto konservatyvaus kolumnis - 
to Thomas A. Lane laiške JAV 
LB Centro Valdybai. Kita mūsų 
spaudos dalis apie tai nutylėjo.

Generolas Lane yra Įrodęs sa
vo draugiškumą mums ne tik 
pastaruoju straipsniu pasmer
kiančiu Amerikos politiką pa
vergtųjų tautų atžvilgiu, bet ir 
daugybę kitų atvejų savo straips
niuose Lietuvos ir kitų pavergtų
jų klausimą primindamas. Tat 
yra žinoma tiems, kurie seka 
JAV antikomunistų spaudą. Tad 
kaip tikras mūsų draugas jis pa
reiškia atvirą kritiką mūsų pa
taikūniškai laikysenai JAV par
tijų atžvilgiu, "kurios kultyvuo- 
ja komunizmo tironiją vietoj kad 
užstoti pavergtąsias tautas". 
(Dirva, Nr. 63, 8.16.72). Priedu, 
jis konkrečiai nurodo kaip mes 
galėtume padėti sau ir kitiems, 

me. Tai dailininkų, studentų.hi- 
pių ir kitų perėjūnų bei bohemlš 
ko gyvenimo mėgėjų,kvartalas, 
su tūkstančiu Įvairiausių krau
tuvėlių, valgyklėlių, kavinių ir 
kt. šone lieka Sorbonas, Liuk
semburgo Sodai. Įdomus yra 
Invalidų Rūmai, kuriuose yra 
palaidotas Napoleonas. Nepap
rastą ĮspūdĮ padarė milžiniški 
Louvro muziejaus pastatai, Eife
lio bokštas, su gražiais apie jĮ 
esančiais sodais. Karališkieji 
Rūmai ir kt. Turint laiko būti
nai reikia pamatyti už 12-ka my
lių esančius Versalio rūmus, ku
rie turi tokią gilią istorinę pra
eiti ir buvo Liudviko reziden
cija. Buvus Paryžiuje ir nema
čius garsaus Montmartre rajo
no, būtų ir nuodėmė. Tai yra suk
tų gatvelių didelis priemiestis, 
su visomis savo naktinėmis gė
rybėmis ir mažais bei dideliais 
prancūziško tipo restoranais, 
klubais ir kitokiais vakariniais 
pasilinksminimo namais. Čia at
sispindi visas tas prancūziškas 
gyvenimas, apie kurĮ mes skai
tome knygose, matome filmose 
ir tiek daug visame pasaulyje 
kalbame.

Didžiausia problema Prancū
zijoje buvo kalba. Jeigu visur 
kitur aš galėjau surasti bendrą 
kalbą su tų kraštų gyventojais, 
tai Paryžiuje mes turėjome gana 
nemažai vargo, iki išsiaiškin- - 
davome kas ko nori, nes pran
cūzai labai retai kalba svetima 
kalba ir, kiek girdėjau ten, jų 
tikslas yra ne patiems mokintis 
svetimų kalbų, bet kitur privers
ti kalbėti prancūziškai, kas, ma
no nuomone, yra visai netikslu. 
Patys žmonės yra gana vaišingi 
ir nuoširdūs, ypatingai kai pasa
kai, kad esi iš tolimosios Aus
tralijos. Kiek pastebėjau savo vi
soje kelionėje, kad kalbant ang
liškai yra daug geriau būti aus
tralu, negu pvz. amerikonu, ku
rių populiarumas pasaulyje yra 
labai žemas. Prisivalgius met
rinio Ilgio prancūziškos duonos 
su jų tautine svogūnų sriuba ir 
apžiūrėjus tik labai mažą dalį 
garsiųjų Paryžiaus vietovių, va
žiuojame link Saro Krašto, prie 
kurio sienos stovi Prancūzijos 
ir Vokietijos muitininkai. Didžio
ji Reino upė yra labai vaizdinga 
ir romantiška, tik gaila nėra lai
ko ja plaukti ir ją daugiau pa ma
tyti ir pasigėrėti jos puikiais pa 
krančių vaizdais.

Ir vėl kelionė Vokietijoje. At
važiuojame Į Stuttgart, kuriame 
ir su lietuvių kuopomis teko il
gesni laiką gyventu Miestas, 
kaip ir visi kiti, yra pasikeitęs 
ir vos galiu pažinti. Dar ir da
bar vykdomos Centrinės geležln 
kelių stoties statybos. Daugybė 
puikių viešbučių, restoranų man 
primena tik tą gražų kalnų papė
dėse paskendusĮ miestą, šian
dien tapusĮ svarbiu industrijos 
ir eksporto centru. Gaila, kad 
laikas neleido pamatyti žinomo
jo Ir garsaus Stuttgarto baleto.

Padarius apie 5000 kilomet
rų Ir pamačius eilę Europos 
valstybių, laimingai Ir vėl grį
žome į olimpini Muencheną, 
kuriame rytoj prasideda garsu
sis October Festival, su savo 10 
-ml didžiulių alaus salių, talpi
nančių po 4000 žmonių kiekvie
noje, keptais jaučiais, litriniais 
alaus bokalais, apie ką išgirsi
te vėliau. 

kurie norėtų padėti komunizmo 
pavergtiesiems: "Jei Rytų Euro
pos kilmės amerikiečiai pasi
priešintų politinei partijai — 
abiems, jei reikia — už neužė- 
mimą aiškios linijos dėl išlais
vinimo, jie galėtų šiame reika
le pakeisti krašto politiką".

šis jo tvirtinimas privalėtųbfl- 
ti pagrindine diskusijų tema 
svarstant Lietuvos vadavimo 
klausimą spaudoje, bendrinėse 
organizacijose, išeivių politi
niuose klubuose bei komitetuose, 
etninių grupių tautiniuose bei 
tarptautiniuose veiksniuose.

Neiškenčiu nepriminęs, jog 
jau visą eilę metų tą pačią mint} 
esu bandęs kelti mūsų spaudoje. 
Nors mano rašiniai Ir buvo spaus
dinami, deja niekas,kaipatrodo, 
nekreipė Į juos dėmesio. Kolum - 
nisto Lane nuomonę šiuo klau
simu mūsų spauda nuslėpė nuo 
savo skaitytojų (išimtis buvo Dir
va), spėju tik todėl, kad J ją bū
tų sunku nekreipti jokio dėmesio 
gi dar sunkiau atmesti.

Kitos mūsų spaudos ir Veiks
nių tylėjimo priežastys gali bū
ti, kad mes nesugebame pakęs
ti kritikos mums patiems. Beto, 
šiemet, rinkiminiuose metuose, 
išgąsdinti atvirai prokomunisti
nio McGovern, laikomės Įsika
binę nlxonlnio "šiau
do". Tuo būdu mes jaučiamės pa
togiai ir saugūs, nor ir tik šiai 
dienai, todėl nenorime to "šiau
do" paleisti iš rankų, kad nerei
kėtų panaudoti dvasinių pastangų 
ieškoti ko nors tvirtesnio, pasto
vesnio, prie komes galėtume pri
rišti savą, Lietuvos laisvinimo 
vyzdžiu paremtą, amerikinę poli
tiką. Net ir po konsuląrinio Lie
tuvos išdavimo Vilniuje tylime. 
Deja, nei tylėjimas, nei vergiš
kai beatodairiškas ištikimumas 
vienai ar kitai partijai nepakeis 
tikrovės ir nesustabdys pražū

ĮO-OJI IR PASKUTINE 1972 METŲ 
EKSKURSIJA J LIETUVĄ ! ! !

1972 METAIS WALTER RAS-RASČIAUSKAS NUVE
ŽĖ NET 9 EKSKURSIJAS Į LIETUVĄ; VISOS BUVO 
PILNOS. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ LAIKU RUOŠIA
MA DAR VIENA KELIONĖ. NORINTIEJI PRALEISTI 
METŲ ŠVENTES SU ARTIMAISIAIS LIETUVOJE, SKU
BĖKITE REGISTRUOTIS — YRA TIK KELIOS LAISVOS 
VIETOS. PATOGI DATA STUDENTAMS, MOKYTO
JAMS, PROFESORIAMS.

IŠVYKSTA GRUODŽIO MĖN. 21 DIENĄ — GRĮŽTA 
SAUSIO MĖN. 4 DIENĄ (14 dienų).

11 DIENŲ PRALĖIDŽIA LIETUVOJE.

KAINA: NUO NEW YORKO — $660.00 
NUO CHICAGOS — $760.00

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti
Ameriką. Dabar pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu 1973 
metų vasarai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
TELEFONAS (312) 238-9787■■

?■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■£!
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LIETUVIŲ GRUPĖS KELIONĖ Į 
AUSTRALIJĄ

į 40-jį tarptautinį Eucharistinį* Kongresą 
įvykstanti 1973 m. vasario mėn. 18-25 dienomis 

Melbourne.
Programoje: Los Angeles, Havvaii, Australija, 

Naujoji Zelandija;
Ekskursija išvyksta 1973 m. vasario mėn. 12 d., grįžta 

kovo mėn. 4 d. (21 dieną). Į kainą asmeniui įeina: lėktuvo 
bilietas, I-mos klasės viešbučiai (po du kambaryje) ir 
pusryčiai Aucklande, Sydnėjuje ir Honolulu, transportai, 
ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. Melbourne 
ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius.

KAINOS ASMENIUI: iš Chicagos — $1102.50, iš New 
Yorko — 1160.00, iš Montrealio — $1184.00, iš Lės Ange
les — $943.00. Papildomas mokestis $94.00 asmeniui, no
rinčiam turėti atskirą kambarį.

Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas 
savo gimines 13 dienų, Kalifornijoje iki 7 dienų svečiuotis 
prieš išvykstant į kelionę arba iš Australijos sugrįžus.

Ekskursijai vadovauja ir ją prižiūri Pasaulio Lietuvių 
Katalikų Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys Kleiva.

Ekskursiją tvarko:
Walter Rask-Rasčiauskas
American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Visais keliones reikalais prašome nedelsiant kreiptis 
ir registruotis aukščiau nurodytu adresu — NE VĖLIAU 
Š. M. GRUODŽIO MĖNESIO 20 DIENOS.

tingos slinkties, o tik ją pagrei
tins.

Nors Šen. Lane ir nenurodė, 
tačiau yra būdas paslprlešintl- 
abiem didžiosiom partijom pro
testuojant dėl jų sovietams pa
taikaujančios politikos paverg
tųjų tautų atžvilgiu. Tas būdas 
yra — remti griežtai antikomu
nistinę trečiąją partiją, Ameri
kos Partiją.

Paskaičius Amerikos Parti
jos platformos pasisakymą ko
munizmo ir jo pavergtų tautų 
klausimu, nudžiungi pamatęs, 
kad štai atsirado kas formaliai 
ir drąsiai pristato Amerikos tau
tai komunizmo sunaikinimo pla
ną, net nurodant pirmuosius kon 
krečius žygius pavergtiesiems 
padėti išsilaisvinimo pastango
se.

Su pagarba,
Vilius Bražėnas

FITTERS
Plate and structural steel 
fabrications. Ability to read 
blueprints reąuired.

ALSO

LAYOUT MAN
Ability to make templates.
Top rates. Experienced only

ENVIRO-FAB INC.
12540 BEACH DALY 

DETROIT, MICHIGAN 
313-255-2400 

An Equal Opportunity Employer 
(74-78)

TOOL AND DIE TRYOUT 
SUPERVISORS 

W1TH STAMPING EXPER1ENCE 
AND-OR 

TOOL & DIE TRYOUT MEN 
who would likę to become supervisors.

Write or call MR. STEPHENS 
ACTIVE PRODUCTS CORP. 

201 E CHARLES 
MARION, 1ND. 46952 

317-664-9084
(76-78)

i
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APGAULINGAS SAUGUMAS
Europos jėgos? Ką gero 
laimės iš to mažieji, o 
ypatingai nuskriaustieji 
ir pavergtieji?

Didžiausias pavojus, 
anot Madariagos, gresia, 
jei rusai pareikalaus ir

nės reikšmės muzikines 
odes kompartijai, reži
mui, tarybinei "heroji- 
kai". Neišvengiamas ir 
pasirodymas publicisti
koje prorežiminės agita
cijos temomis; čia šis ap 
tariamas pašnekesys 
apie "jaunimą ir jaunas 
dienas". Tai yra buiti
nis tarybinio kultūrinin
ko reiškimosi ciklas. Ir 
niekas čia mielam Konra
dui nepriekaištauja, nie
kas tuo ir nesistebi... Į 
balą puolęs, sausas ne
kelsi. Šio rašinio tiks
las ne Kaveckui skirtas, 
bet demaskuoti tą agit- 
propo cinizmą ir bruta
lumą, kuris toks jau aki
vaizdus ir perdaug savi
mi kvailai pasitikįs. Iš 
kurio gi šaltinio visi ne- 
priklausomybinio perio
do kultūros 'žmonės pa
gauna tokį netikėtą ši- 
šą lyg susitarę giedoti 
ditirambus režimui? 
Šaltinis vienas — tam 
tikras paspaudimas, pa
raginimas, primini
mas... Kas tam atsilai
kys?

K. Kaveckas ragina jau
nimą dirbti, nesisvaigin- 
ti alkoholiu, pasitikėti 
komjaunimo vadovybe. 
Motyvai muzikui neiš
radingi, bet būtini, (ar)

STRUCTURAL 
STEEL 

FITTERS
EXPERIENCED

Steady work for ąualified men. 
Excellent company paid fringe 

benefits.
KILROY 

STRUCTURAL STEEL CO.
8500 Union Avė. 
Cleveland, Ohio 

216-883-3000 
(75-81)

DIRVA

Washingtone spalio 1 -9 d. Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektą Sąjungos suvažiavimo proga ruo
šiama Adomo Galdiko paroda. Visos pajamos už parduotus paveikslus skiriamos Galdiko monografijai 
leisti. Nuotraukoje Adomo Galdiko kūrinys — Miškas (tempera). V. Maželio nuotrauka

Nežiūrint, kas bus iš
rinktas JAV prezidentu, 
ir nežiūrint, kas laimės 
V. Vokietijos parlamen
to rinkimus, niekas neiš
drįs pasipriešinti Mask
vos norui, kad būtų su
šaukta Saugumo konferen- privers įvesti kokiąsau- 
cija. Paruošiamieji dar
bai šį rudenį jau bus vyk
domi, ir ji greičiausiai 
įvyks 1973 m. Helsinky
je. Taip rusų komunistai 
nori, taip turi būti! Suomi
ja šiuo atveju tėra tik 
Kremliaus įrankis Brež
nevo politiniams tiks
lams pravesti.

Šiai konferencijai bear- 
tėjant, kyla klausimas, 
kokia saugumo sampra
ta: bolševikine ar demo
kratine bus vadovauja
masi? Garsusis, pasau
linio masto, liberalų ide
ologas, filosofas, rašyto
jas ir politikas S. de 
Madariaga, gyvenąs 
tremtyje, Anglijoje, ne
nuilstamai ir nuosekliai 
kovojąs prieš betkokią 
diktatūrą, teisingai tvirti 
na, kad "Rusijoje joks 
dalykas nėra vadinamas 
tiesioginiu, vienprasmiu 
vardu. Liaudies demokra
tija yra suprantama kaip 
kraštas, autokratiškai 
komunistų valdomas. Fe 
deracija yra suprantama 
centralizuota, komunistų 
diriguojama diktatūra, 
nežiūrint, kaip ji vadin
sis : centralizuota demo
kratija ar "demokratinis 
centralizmas". Todėl, 
anot Madariagos, šian
dien niekam netenka kvar
šinti smegenų, kas pagal 
bolševikų sampratą bus 
Europos saugumo konfe
rencija: ji nebus nei "eu
ropinė", nei "saugu
mas", nei "konferenci
ja" Taurusis liberalas 
primena, kad šio "sau
gumo" reikalauja ta vals
tybė, kuri 1956 m. su 
tankais traiškė Vengri
jos patriotus, o 1968 m. 
su militarine jėga už
gniaužė Čekoslovakijos 
laisvės siekimus. Mes 
dar turėtume pridurti, 
kad ta valstybė, kuri 
1939 ir 1940 m. melu, ap- į§ Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše- 
gaule, sutarčių sulaužy
mu ir išniekinimu bei jė
ga okupavo Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Kaip gali 
ma pasitikėti tokios vals
tybės saugumo sampra
ta, kada ta valstybė vie
ną dieną užtikrina savo 
kaimynui valstybinį ne
priklausomumą, o kitą 
dieną ji tą kaimyną oku
puoja?

S. de Madariaga labai 
abejoja ir dėl "konferen
cijos vardo. Anot jo, 
Maskva ir JAV turi tiek 
daug rankose kozyrių, 
kad jos dvi nulems kon
ferencijos eigą ir pasi
sekimą ar nepasisekimą. 
Jei ji pasiseks, tai reikš 
kad dvi superjėgos susi
tarė dėl to, ką jau iš anks
to buvo numačiusios. O 
kokį vaidmenį vaidins V. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

gumo priežiūrą. Tada 
Europos Ūkinė Bendruo
menė ir NATO atsidurs 
rusų kontrolėje. Atrodo, 
kad rusams pakaks ir tai, 
jei jie EUB ir NATo su
skaldys ir susilpnins iki 
minimumo, o savomilita- išeivija nustebusi skaitė 
rinį pajėgumą slaptai 
stiprins.

Koks galutinis rusų 
tikslas? Madariaga ma
no, kad tas tikslas aiš
kėja iš Maskvos komunis- imperializmui. Nesusku- 
tų konferencijos pasirin
kimo vietos. Suomija nė
ra rusų kolonijinė valsty- sidalijimas neįvyktų ir 
bė, kaip Lenkija ar kita, 
bet ji nėra ir visiškai 
laisva valstybė: ji yra 
"dvikėdinė" valstybė, ku
ri priklauso ir nuo Mask 
vos. Štai kodėl Maskva ją 
pasirinko tarpininko ro
lei. Per Helsinkį Mask
va siekia JAV išstumti 
iš Europos. O pačią Eu
ropą ji nori padaryti kaip 
Suomiją, priklausomą 
nuo Rusijos. Madariaga 
komentaro pabaigoje mi
ni ir apie pasaulio pa
sidalijimą: girdi, Euro
pa rusams, Pietų Azi
ja kinams, Šiaurės Azi
ja rusams ir Amerika — 
JAV. Ar jau toks pasida
lijimas ir įvyko, ar dar 
jis ruošiamas?

Šios apgaulingos sau
gumo konferencijos iš
vakarėse ypatingai turė
tų subruzti mūsų veiks
niai: VLIKas, ALT ir vi-

Muzikas agitatoriaus rolėje
Sovietinėje buityje ne

tenka stebėtis, kada į agi 
tacinę veiklą įžengia ne- 
įgrasčiausia pigiajai agi
tacijai figūra. Neseniai

seno ir garbingo kultū
rininko J. Keliuočio diti
rambus tariamai komu
nizmo statybai arba (tik 
ra prasme) sovietiniam

bo išeivija atsipeikėti V, Tiškaus indoktrinaci- 
nuo to netikėtumo, jau nių "institutų" tundroje. 
Vlado Tiškaus rašinys pa- Bet gyvenimas ėjo savo 
porino, kad komunizmo šiurpiu keliu. Dabar K. 
statyba yra smagiausias Kaveckas kiekvienam į 
darbas ir garbingiausias išeiviją išklydusiam kul- 
siekis! V. Tiškus yra ne- tūros 
priklausomybinių metų 
darbuotojas, daug nuvei
kęs Lietuvos 
ūkiui.

Ir J. Keliuotis 
Tiškus perėjo
auklėjamąjį kursą, paty. 
rę tundrų ir taigų klima
tą. Sibire jie akivaizdžiai 
matė, kad komunizmo sta- parbilietą. Neišvengiami 
tybos fundamentas yra 
tremtinių kančia, vargai 
ir lavonai...

žemės

ir V.
Sibiro

žmogui reprezen- 
ęventualų likimą, 

tas kultūros žmo- 
liktų okupuotame 

neišvengiamas

tuoja 
jeigu 
gus 
krašte:
stojimas į kompartiją.

Taip artėdamas į še
šiasdešimtį, K. Kavec
kas pasiprašė priima
mas į kompartiją ir gavokad Maskvos bei Pekino 

komunistų prievarta pri
mesta kitoms tautoms 
vergija nebūtų priimta. 
Šiam politiniam žygiui 
reikia telkti visų paverg
tų tautų jėgas: nuo Vil
niaus iki Taiwano. Tik
ras, demokratiškai, o ne 
komunistiškai suprastas 
saugumas tik tada įsi
galės Europoje ir visame 
pasaulyje, kad įsigalės 
laisvė ir demokratija vi
same pasaulyje: Lietuvo
je, Latvijoje, Estijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje ir kt. 
Mes kovojame dėl lais
vės, dėl demokratinių 
valstybių savarankaus 
valdymosi, o ne dėl Mask
vos "saugumo". Tai tu
rėtų žinoti Washingto-r 
nas, Londonas, Pary
žius, Roma, Vatikanas ir mų tikslas — įrodyti kad 
kiekvienas doras politi-

. .... ...........kas, kuriam rūpi ne kar
si tremties lietuviai. Vi- jera, bet Laisvė, Žmo- 
sais kanalais tenka veik- niškumas ir Teisybė, 
ti, kad toks pasaulio pa- (at)

Romo Kalantos epopė
ja sukėlė ant kojų taria
mas sovietinio jaunimo 
žinovus. Kauno gatvių 
riaušės privertė juos pa
sirūpinti, ar jie nepra- 
mirkčiojo kokio nors es
minio elemento jaunimo 
indoktrinacijoje. Tad pra
dėta iš naujo plati ir su
dėtinga jaunimo indoktri 
nacijos programa. Per 
neva jaunimui skirtus lei
dinius pradėta atakuoti 
jaunimą prorežiminiais 
pamokslais ir protarybi- 
niais pagraudenimais. 
Pamokslų ir pagraudeni-

gilūs reveransai vis la
biau įsistiprinančiai oku
pacijai. K. Kaveckas pra 
deda kurti jau abejotinos 
kūrybiniai - intelektuali-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

ŠVENTARAGIS
Seniai visų laukta knyga jau išėjo iš spaudos.

Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas

liais 6 dol., minkštais — 5 dol. Aplankas dail. T. 
Valiaus.

Tai knyga, kurią pradėjus skaityti, negalima 
atsitraukti, kol nebaigiamas paskutinis puslapis.

Paskubėkite įsigyti knygą pas platintojus ar 
tiesiog Dirvoje.

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......... dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romaną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

Adresas

tarybinis jaunimas gyve
na laimingą jaunystę.

Komjaunimo Tiesa 
Nr. 164, skelbia pasikal
bėjimą su senu kompozi
torium Konradu Kavec- 
ku. K. Kaveckas prašne
ko apie "jaunimą ir jau 
nas dienas".

Konrado Kavecko var
das artimai surištas su 
jaunomis dienomis. Tai 
jaunos nepriklausomybi- 
nės kartos dienos. Tada 
jaunutis muzikas Konra
das Kaveckas buvo labai 
populiarus studentų cho
ro dirigentas. Jis pasta
tė chorą ant kojų. Choras 
tapo reprezentaciniu lie
tuviškos dainos vienetu. 
Sekė sėkmingos ir daž
nos kelionės užsieniuo
se. Konrado Kavecko var
das ypatingai jautriai ir 
reikšmingai surištas su 
Vytauto Didžiojo Univer 
siteto aureole. Tai stu
dentų choras, lietuviška 
daina, tos dainos skambe 
sys užsienių sostinėse...

* Neriklausoma Lietu
va šį muziką dirigentą 
išmokslino, apsupo jį sa-

- vo šiltu dėmesiu, rėmė 
užsienio stipendijomis, 
patikėjo jam atsakingiau
sias pareigas.

Jis buvo laimingas ir
- okupacinėje negandoje. 

Išvengė J. Keliuočio ir

ŽIEMOS EKSKURSIJA I 
LIETUVA

KAINA TIK $619.00.
IŠVYKSTA Iš BOSTONO IR NEW YORKO

1972 M. GRUODŽIO 21 DIENĄ

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
NESlVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TRAMS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway 

South Boston, Massachusetts 02127 
Tel. 617-268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
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W TV PLIAS ir ALIAS 
V I SUVAŽIAVIMAS 
Ą I WASHINGTON

m mJLd.C.,72-X*7

stovauja lietuvius Pavergtų 
Tautų Taryboje, Los Ange
les skautų tunto tuntinin- 
kas ir, taip pat, yra geras 
aktorius, vaidinęs eilėje pa
statymų su Los Angeles 
Dramos Ansambliu.

Inž. V. Vidugiris yra 
amerikiečių profesinės spau 
dos bendradarbis, taip pat, 
yra skaitęs paskaitas A.S. 
M.E., A.I.A.A. konferenci- 
juose bei ALIAS susirinki
muose. Be TRW korporaci
jos pareigų, V. Vidugiris 
yra konsultuojantis inžinie
rius "CIRCUIT-STIK, Ine. 
ir yra vienas iš direktorių 
tarybos narių.

Inž. V. Vidugiris yra ve
dęs Eleną Mažderaitę, ant
ros kartos lietuvaitę, kuri 
puikiai kalba lietuviškai ir 
yra didelė jo talkininkė vi
suomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje. Jų 15 m. dukrelė 
Diana iškiliai reiškiasi ir 
daug žadanti baleto srityje.

Vidugiriai gyvena puikio
je rezidencijoje Palos Ver- 
des Peninsuloje, Calif.

PLIAS ir ALIAS visuoti
niame suvažiavime Wash- 
ington, D. C. 1972 m. spalio 
mėn. 7, 8 ir 9 d. Centro 
V-bos pirmininkas inž. Vy
tautas Vidugiris padarys 
platų pranešimą apie pasau
lio ir Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų veik
lą.

Inžinierius Vytautas Vi
dugiris yra baigęs Techno
logijos Institutą Chicagoje 
ir MBA laipsniui studijas 
tęsė Michigan Statė Univer
sitete.

Šiuo metu užima atsakin
gas pareigas TRW korpora
cijoje sistemų grupėje Re- 
dondo Beach, Kalifornijoj. 
Yra vienas iš technikinio 
štabo narių susisiekimo sa
telitų srityje.

Inž. Vidugiris neužsidarė 
savo profesiniame, pasise
kime, bet kaip reta, su di
delių entuziazmu yra įsijun
gęs j lietuvių visuomeninę 
ir kultūrinę veiklą, šiuo me
tu jis yra Lietuvių Bend
ruomenės, Lietuvių Fondo, 
ALT Los Angeles sk. vado
vaujamose pozicijose. At

iao-ALIAS CENTRO 
-BOS PIRMININKAS

INŽ. VYTAUTAS 
VIDUGIRIS

SOLISTĖ BIRUTĖ 
REIVYDAITĖ-DABŠIENĖ

PLIAS ir ALIAS suva
žiavime Washingtone spalio 
7 d. inžinieriai architektai 
ir suvažiavimo dalyviai tu
rės progos per banketą me
ninėje programos dalyje iš
girsti žavaus soprano solis
tę Birutę Reivydaitę-Dab- 
šienę iš Los Angeles.

Birutė Dabšienė yra vie
na Los Angeles visuomenės 
iškiliųjų mylima dainininkė, 
puikiai užsirekomendavusi 
visuomenei savo gražiu so
pranu ir kaip asmenybė vi
suomeninėje veikloje.

Birutė Dabšienė dainavi
mą studijavo pas komp. 
Bronių Budriūną, Immacu- 
late Heart Kolegijoje su 
Mrs. Gloria Steppe ir pa
skutiniu metu tęsia studi
jas pas Mrs. Dorothy Fries.

Koncertavo San Francis
co, Chicagoje ir Phoenix. 
Lra atlikusi solo partijas 
visoje eilėje pasirodymų 
Los Angeles kolonijoje.

ROMUALDAS SPALIS

- - - - - - - - - - - - DIRVOS PREMIIUOTA NOVELĖ - - - - - - - - - - - - - - - -
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— Jūs! — dėjausi labai nustebęs. — Tai jūs 
Buzoką pavadinote Judošiumi. Kaip jis įgijo šį var
dą?

— Ne tik pavadinau, bet dar metus keikiau jį 
žodžiais, kurių geriau nekartoti. Tada ir dailinin
kų parodas pradėjau lankyti. Tačiau nė vienas mano 
matytas dailininkas nepajėgė sukurti tokio praradi
mo, tokios gėdos, kuri lyg žaizda ištempė Buzoko 
veido raumenis. Tokia dvasinė konvulsija kažin ar 
pakartojama drobėje.

— Nors jūsų žodžiai rūstūs, bet veidas nero
do tos rūsybės, — pertraukiau.

— Jums reikėjo pamatyti mano veidą po to 
pokšto, kurį Buzokas su žmonele iškrėtė man. Juos 
prisiminęs, kartoju, spiaudžiau ugnimi kaip slibi
nas. Bet, matot, laikas gydo žaizdas. Gyvenime 
pradėjo man sektis, pasidariau laimingas žmogus, 
taigi praradau kartumą ir kartais net pakaltinu 
save, ar aš... Ir taip kartais atsitinka.

Jam taip netikėtai nutraukus mintį, papra
šiau:

ILLINOIS GUBERNATORIAUS OGILVIO
PROGRAMA UŽSIENYJE GIMUSIEMS

PENSININKAMS
Ši nauja programa, skirta už

sienyje gimusiems pensinin
kams, oficialiai buvo paskelbta 
Illinois gubernatoriaus Ogilvie 
ir Joseph Blatchord — direkto
riaus federalinės programos 
Actlon, rugsėjo 16dieną laike uk
rainiečių konvencijos Chicagoje. 
Ši programa yra skirta tautinių 
grupių pensininkams,kurie ar 
dėl nemokėjimo gerai anglų kal
bos, ar dėl ilgų formų pildymo, 
ar dėl nežinojimo, dažnai nepa
sinaudoja federaline ar valsty
bine pagalba, kuri jiems užtar
nautai ir teisėtai priklauso.

ši programa ateina per nau
ją organizaciją, taip vadinama 
Action, kuri yra junginys buvu
sio Pęace Corps ir Vista orga
nizacijų. Action paruošia žmo
nes Įvairių sričių darbui ir per 
duoda juos taip vadinamom "spon- 
soring agencies" Šiuoatvejušis 
sponsorius yra Illinois guberna
toriaus Ogilvie Jstaiga taip va
dinama Human Resources.

Kaip gubernatorius Ogilvie pa
reiškė: "Vyresnio amžiaus žmo
nės turi problemų su kylančio
mis kainomis, su susisiekimu, ta
čiau piliečiai, kurie nekalba ge
rai angliškai, turi dar didesnių 
problemų".

Šios programos tikslas suras
ti visus tautinių grupių vyresnio 
amžiaus asmenis, juos suregis
truoti, informuoti juos apie 
jiems priklausomą federalinęar 
valstijos pagalbą, ar tai būtų 
maisto kuponai, ar nuomos apsi
mokėjimo parama, ar vaistų ir
1.1.

Daug yra galimybių gauti šią pa
ramą, ir daug kas šia parama 
pasinaudoja. Šios programos 
tikslas surasti asmenis kuriems 
ši pagelba yra reikalinga, ir tą 
suradimą atliks tautinių grupių 
savanoriai, kurie įsipareigos 
dirbti Vista organizacijoj. Jie 
bus šios organizacijos apmokin- 
ti, ir bus apmokami po $190 J 
mėnesį. Praėjus pasižadėtam 
metų laikotarpiui jie gaus dar 
papildomą mokestį.

Kaip gubernatorius Ogilvie iš
sireiškė: "Prezidentas Nixon 
gerai supranta vyresnio amžiaus 
žmonių problemas, pranešda
mas praėjusį mėnesį apie pro
gramą surasti vyresnio amžiaus 
žmones ir padėti jiems su kas
dieninėmis problemomis. Mūsų 
įstaiga įsijungia į šią programą 
su mūsų versija, specialiai skir
ta užsienyje gimusiems vyres
nio amžiaus asmenims."

Keturi savanoriai pradeda 
darbą šioje naujoje programoje: 
Gen. Mikas Rėklaitis, 6643 So. 
Maplewood Avė. dirbs lietuvių 
tarpe, Antonio Faustini — italų.

Pereitų metų rudenį turėjo 
savo dainų ir arijų rečitalį.

Visuomeninėje veikloje 
paskautininkė, Birutė Dab
šienė yra vyresnių skaučių 
draugininke ir yra vadova
vusi kelioms Paukštyčių 
stovykloms. Taip pat yra 
mokytojavusi lituanistinėje 
mokykloje. 

— Papasakokit iš eilės.
— Et, ilga istorija, — murmtelėjo abejoda

mas, bet mačiau, kad nesileis ilgai raginamas. Tai 
matėsi iš jo veido, kuris,prisiminimams grįžtant, 
vis gyvėjo.

Atnešiau dar alaus, patogiai įsitaisėm minkš
tasuoly.

"Tas vakaras taip giliai įsispaudė įpasąmonę 
— pradėjo Grušauskas, — kad ir po tiek metų jis 
grįžta ir kartais susapnuoju, atkartoju viską iš nau
jo. Buvome sugrūsti į sunkvežimį ir stovėjome lyg 
degtukai dėžutėje. Keturi amerikiečiai kariai vežė 
mus į nelaisvę. Pašėliškai norėjosi rūkyti, bet rū
kalų nebuvo. Automatiškai ranka slinko į kišenę, 
grabinėjo joje ir po kelių minučių vėl kartojo tą 
patį".

"Mašinos monotoniškas triukšmas gręžėsi į 
širdį, buvo biauriai neramu. Atiduos amerikiečiai 
lietuvius rusams ar neatiduos? Jei atiduos — Si
biro koncentracijos lageris,mirtis.Nepasiteisinsi 
gi, kad buvai vokiečių pagautas kaip gyvulys, jėga 
priverstas tęsti šunišką tarnybą. Pati graži jaunys
tė, visos jėgos veržėsi gyventi ir tokia vargana 
ateitis. Oi nesinorėjo mirti, kentėti, oi nesinorėjo. 
Ir vėl ranka siekė kišenės, papiroso, bet, kartoju, 
jo nebuvo".

"Negerino nuotaikos ir tie paniūrę, prūsiški 
vokiečių veidai. Be manęs tik keli lietuviai buvo 
sunkvežimyje. Apsidairiau ieškodamas kitų ir greit 
krintančioje tamsoje įžiūrėjau Buzoką, prisispau- 
dusįprie pat krašto. Lyg tik telaukęs mano žvilgs-

p. Agnės Czachor — lenkų ir Ge 
orge Daczysnszyn —ukrainie
čių.

Tai yra šios programos pra
džia ir ateityje bus verbuojami 
nauji savanoriai šiamdarbulsa
vo tautiečių tarpe, (^interesuo
ti dalyvauti šiojeprogramojs,ga
li gauti papildomų informacijų 
pas Anatolijų Milaną, 1920 So. 
51 St. Ct., Cicero, III. 60650,

Programa tikrai verta dėme
sio. Jos rėmuose mes galime 
padėti saviesiems sava lietuvių 
kalba. Į tai turėtų atkreipti dė
mesį mūsųorganizaci jos, kurios 
atlieka panašų darbą, dirbdamos 
be atlyginimo, grynai iš pasiau
kojimo. (am)

VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ 

PREMIJA PASKIRTA 
JUOZUI KRALIKAUSKUI

Devintosios VINCO KRĖ
VĖS LITERATŪRINĖS 
PREMIJOS jury komisija 
(Vincas Piečaitis — pirm., 
Daina Kerbelytė — sekr., 
dr. Ilona Gražytė-Mazilaus- 
kienė, V. A. Jonynas, dr. 
Henrikas Nagys) š. m. rug
sėjo 21 d., balsų dauguma, 
paskyrė V. Krėvės lit. pre
miją (už 1970 ir 1971 m. 
laisvajame pasaulyje išleis
tas grožinės liet, literatūros 
knygas) Juozui K r a - 
1 i k a u s k u i už jo isto
rinį romaną "VAIŠVIL
KAS”. šią premiją (500 
dol.) skiria, kas antri me
tai, Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje. Pre
mijos iškilmingas įteikimas 
Įvyks š. m. lapkričio mėn. 4 
d. Montrealyje. Iki šiol Vin
co Krėvės Literatūrinę pre
miją buvo laimėję šie rašy
tojai: J. Aistis, J. Mekas, 
A. Mackus, V. Ramonas, M. 
Katiliškis, K. Ostrauskas, 
A. Vaičiulaitis, K. Barėnas.

NAUJI BRONIAUS 
BUDRIUNIO KŪRINIAI 

IŠLEISTI 1972 M.;
Mišios "Garbė Tau, Vieš

patie” — dviem arba vie
nam balsui $2.00.

"Mišių giesmės" — cho
rui, dviem arba vienam bal
sui $0.50,

"Mišių giesmės" — melo
dijų lapas $0.15.

"Tėve Mūsų" — chorui 
arba bendram giedojimui 
$0.30.

"Audringi debesys virš 
Kauno" — fortepionui kon
certinis dalykas $1.50.

"Dainos gimimas" — so
lo balsui $1.00.

"Marija Motina malonės” 
— II-ji laida suv vestuvių 
mišioms tinkamu posmu 
giedoti aukojimo metu arba 
jaunajai dedant gėles prie 
Marijos altoriaus $1.00.

Šių kūrinių išleidimą fi-

J. GLAUDA

Neseniai Dirva komplimentavo mūsų techno
logus. Esą, vyrai žengia koja kojon su technologi
nio pasaulio eismu. Esą, jie patiekia tokius praš
matnius technologinius išradimus, kurių nei es
mės, nei prasmės paprastas mirtingasis pilietis ne 
supranta...

Eiti koja kojon su pasaulio eismu, reiškiapa- 
tiekti mirtingųjų pasauliui jų suprantamus išradi
mus. Tokia linkme koja kojon su realybe eina išra
dėjai mūsų brangioje tėvynėje. Kas mūsų tvirtini
mai nėra medžiaga, iščiulpta iš nykščio, prideda
me įrodymą. Tai alaus pilstymo automatas. Sche
ma, per biurokratinį apsileidimą, pateko į Šluotą, 
bet turėjo pasirodyti technologiniame leidinyje. Tai 
jau paprastas ir eilinis aplaidumas.

Kiekvienas Amerikos proletaras turi savo 
namuose šlapią barą (wet bar) ir todėl alaus pilsty
mo automatas gali būti sėkmingai priderintas šla
pio baro asortimentan. Juo labiau, kad šis automa 
tas neturi jokių patento suvaržymų. Imk,pilieti, ir 
primontuok, kur tau patinka.

Reikia turėti atitinkamus svorius svorelius. 
Pagal prikabintą svorį automatas pripila gaivinan
čio skysčio. Putų santykis su alumi vykusiai iš
balansuotas. Patogu kontroliuoti svečių įgėrimo 
laipsnį, davus jiems prie durų atitinkamą kiekį 
svorių. (Kiek gavo, tiek ir teišgers).

Parengimo, debatų ir ideologinių ginčų me
tu, svarbu sekti, kad alui atsverti duotieji svo
riai nebūtų panaudoti ideologiniems tvirtinimams 
įtvirtinti.

nansavo: Danutė Mitkienė, Leisti Fondas.
Kunigų Vienybė Connecti- Visi viršminėti kūriniai 
eut Apygarda, Irena ir Kle- išleisti B. Budriūno Kūri
mas Galiūnai, Pranas Bai- niams Leisti Fondo, 2620 
takis, Victoria ir Mery Mil- Griffith Park Blvd., Los 
ler, Stepas Bučmys ir Bro- Angeles, Calif. 90039. 
niaus Budriūno Kūriniams

- - • - - --- ■ -- - > -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

nio, jis ryžtingai pirštu mojo, kadartėčiau prie jo. 
Duoti ženklą buvo lengviau negu įvykdyti sumany
mą. Minėjau jau, kad stovėjome tiek sugrūsti, jog 
apie pajudėjimą tegalėjome tik svajoti, tačiau ne
taisyto kelio grubumas davė kiek vilties. Pasitai
kančios duobės kartais išmesdavo mus į viršų, kar 
tais vertė į šonus ir tuomet visa jėga verždavausi 
į prasivėrusį tarpą. Spausdamasis viena kryptimi, 
pamažu pasistūmėjau. Visai sutemus atsidūriau 
greta Buzoko, kuris pašnabždėjo".

— Jei pateksim rusams, — neišvengsime Si
biro.

—• Galvoju tą patį.
— Mums reikia bėgti.
— Toli nepabėgsi su ta uniforma.
— Aš turiu civilius drabužius. Bus ir tau ei

lutė.
— Kur tu turi ją?
— Mes su žmona numatėme dabartinę padėtį. 

Ji laukia manęs Bitterfelde. Mes kaip tik važiuo
jame ta kryptimi į šiaurę. Aš gi lankiau ją, pažįs
tu vietovę. Kaip mums išnykti, kad švabai nepra
dėtų garsiai loti?

— Tau vienam būtų lengviau tai įvykdyti. Ko
dėl nori manęs?

— Tu kalbi vokiškai. Jei tektų paklysti, jei 
tektų kelio paklausti ar šiaip koks netikėtas reika
las, vietiniai manytų, kad mes vokiečiai, nesisku
bintų pranešti. Sutinki?

— Sutinku.
(Bus daugiau)



1972 m. spalio 4 d. DIRVA Nr. 76 — 5

PAGERBTAS
DR. JUOZAS BARTKUS

Antanas Juodvalkis

1972 m. rugsėjo 16 d.. Lietu
vių Tautinių Namų salėje, Chi
cagos visuomenė pagerbė dr. 
Juozą Bartkų, jo 75 amžiaus 
metų ir gydytojo darbo 50 me
tų proga.

Pagerbimo vakarą atidarė dr. 
Giedraitis, pažymėdamas, kad 
dr. J. Bartkus jau prieš 40 me
tų, būdamas Ukmergės apskr. 
gydytoju, kovojo su Šventosios 
upės tarša, kai amerikiečiai ir 
visas pasaulis, tik dabar rim
čiau suskato rūpintis oro, van
dens ir visos gamtos švara.

Pobūviui vadovauti pakvietė 
inž. Joną Jurkūną, buvusį dr. J. 
Bartkaus mokinį. Jurkūnas pa
sveikino sukaktuvinnką ir žmo
ną šio jubiliejaus progą ir pa
grindiniu kalbėtoju pakvietė Dir
vos leidėjo. Vilties d-jos pirm. 
Aleksą Laikūną iš Clevelando. 
Laikūnas kruopščiai ir nuodug
niai paruoštoje kalboje apžvel
gė dr. J. Bartkaus nueitą netrum
pą gyvenimo kelią, išryškinda
mas paliktus pėdsakus įvairiuo
se darbo barsuoe. Dr. J. Bart
kus buvo ne vien atsidavęs sa
vo profesijai ir suteikęs pagal
bą jos reikalingiems, bet dirbo 
ir kitose srityse, kur buvo stoka 
darbo rankų, ypač besikurian
čios valstybės pradžioje. Čia 
jį matome ir kariuomenėje, ir 
mokykloje ir visuomeniniame 
darbe. Ką dirbo, kokį darbą ap
siėmė, visada atliko laiku ir są
žiningai. Kur savo darbu nega
lėjo prisidėti, dėl kitų įsiparei
gojimų ir laiko stokos, ten daž
nai atiduodavo duoklę pinigais, 
kad tik geri sumanymai būtų 
įvykdyti ir atneštų naudą savo 
kraštui ir žmonėms.

Dr. J. Bartkus nesiblaškė ir 
nekaitaliojo savo įsitikinimų, bet 
kur palinko, liko ištikimas visą 
gyvenimą. Gimnazijos, studen
tavimo ir visų okupacijų laikais 
buvo ir išliko tiesus ir nepalau
žiamas lietuvis. Būdamas ge
ro ir tolerantiško būdo, tebėra 
gerbiamas ir branginamas as
muo. Dėl tautinių pažiūrų ir įsi
tikinimų, LST KorpINeo-lithua- 
nia suteikė d r. J. Bartkui gar
bės filisterio vardą, o ALTS-gą 
pakėlė jį į garbės narius. (Smul
ki dr. J. Bartkaus biografija bu
vo atspausta Dirvoje anksčiau).

SVEIKINIMAI

Baigdamas savo žodį, A. Lai
kūnas pasveikino jubiliatą Vil
ties d-jos. Naujosios Vilties žur
nalo ir Dirvos vardu.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos vardu sveikino jos pirmi
ninkas Teodoras Blinstrubas. 
Jis išryškino dr. J. Bartkaus, 
kaip tautininko veiklą ir pasi
džiaugė, kad Sąjungą nebereika- 
lo suteikė jam garbės nario var
dą. Taip pat, perdavė sveikini
mus Amerikos Lietuvių Tary
bos (dr. Bobelio pavestas), sa
vo ir visos šeimos vardu.

Korp! Neo-Lithuania vardu 
sveikinimus perdavė vyr. valdy
bos pirm. Jonas Valkiūnas. Kor
poracija dr. J. Bartkaus asme
nyje rado ne tik vyresnį kolegą 
patarėją, bet ir jos uždavinių

Širdis visą laiką traukė į Ž.e-
Dr. J. Bartkaus pa gerbime susitikę autinės srovės veikėjai: Dirvos bendradarbis Antanas Juodvalkis, maitiją, tad, atsiradus Progai, 

Inž. Jonas Jurkūnas, ALT S-gos pirm, Teodoras Blinstrubas, Vilties Draugijos valdybos pirmininkas buvo perkėlus toms pačioms 
Aleksas Laikūnas ir ALT S-gos vicepirmininkas Kazimieras Pocius. v. Noreikos nuotrauka pareigoms į Šiaulius. Čia sulau-

Pasaulio Gydytojų S-gos val
dybos pavestas, sveikinimus per
davė dr, S. Biežis.

Lietuvių Tautinio Akademinio 
sambūrio vardu sveikino vice
pirm. A. Kalvaitis.

Lietuvių Fondo vardu sveikini - 
mus perdavė vykd. vicepirm. A. 
Rėklaitis, pasidžiaugdamas, kad 
dr. J. Bartkus buvo vienas iš 
pirmųjų narių, įnešęs stambes
nę sumą.

Giminių irartimųjųvardusvei- 
kinimus perdavėjo žentas Algir
das Budreckas.

Prie sveikintojų prisijungė šio

Sidabrinis šviesos ruoželis 
Bėga žemės veidu tamsiu — 
Žėri Tavo nueitas kelias 
Viena kryptimi tarp audrų.

Amžių mintį — negriaunamą tiesą 
Dar jaunystėj žalioj pažinai 
Nūnai darbo nubrėžtos tiesės 
Švyti mėliu lyg lauko linai.

| kiekvieną skubėjusį kirtį 
Vien valia ir viltim atsakei.
O kovoti, — vadinas, nemirti, 
Kada vėliavą rankoj laikai!

Jubiliejaus gėlėtą vaininką
Tau uždės tolimoj ištremtyj, — 
Už daug mylių ir girių palikus, 
Tave sveikins ir rūtų šalis.

Po visų sveikinimų Šiam ju
biliejui rengti komitetas, susi
dedąs iš Liucijos Dargienės, Te
odoro Blinstrubo, Jono Jurkūno 
ir Antano Kalvaičio sukaktuvi
ninkui dr. Juozui Bartkui įteikė 
meniškai apipavidalintą adresą 
su visų dalyvių parašais. Adre
se įrašyti šie prasmingi žodžiai:

DR. JUOZUI BARTKUI Gar
bingos 75 metų amžiaus sukak
ties proga, visi pasirašiusieji su 
didžia pagarba bei meile žvelgia
me į Tavo pastangas ir darbą, 
Lietuvos valstybės atkūrimo, 
tiek nepriklausomo gyvenimo, 
tiek okupacijų laikotarpiuose, o 
taip pat ir šiandien. Mes mato
me Tave —

ŠVIETIMO DARBE — auklė
jant jaunimą laisvojoje Lietuvo
je ir tremtyje, remiant ir skati
nant būti tauriais lietuviais;

SVEIKATOS DARBE — daug 

Sol. Nerija Linkevičiūtė, akompanuojant Alvydui Vasaičiui, dr. J, 
Bartkaus pagerbime išpildo meninę programą.

vakaro vadovas ir Li et u vi ų Tau
tinių Namų valdybos pirm. Jonas 
Jurkūnas, pažymėdamas, kad dr.
J. Bartkaus asmenyje Tautiniai 
Namai rado ne tik stambų rė
mėją, bet ir praktišką patarė
ją.

Pobūvio vadovas J. Jurkūnas 
perskaitė sąrašą sveikinusių 
asmenų, kurie šiame pagerbime 
negalėjo dalyvauti ir užbaigė 
sveikinimu iš Lietuvos, kurį čia 
ištisai ir paduodu:

Mūsų mielam dr. Juozui Bart 
kui, 75 metų jubiliejaus proga.

energijos ir ryžto įdėjus lais
vojoje Lietuvoje, keliant žmonių 
sveikatingumą, steigiant naujas 
klinikas, kovojant su vandens ir 
oro tarša; tremties lietuviui tei
kiant rūpestingą medicinos glo-

•
SPAUDOS DARBE —vado

vaujant Vilties draugijai, nuolat 
skatinant žodžiu ir premijomis 
domėtis lietuvišku spausdintu žo
džiu;

ORGANIZACIJŲ DARBE — 
ištikimai dirbant pasirinktų or
ganizacijų gretose, niekados ne
pavargstant, visur remiant netik 
žodžiu, bet ir darbu, niekados ne 
krintant į neviltį, visada visiems 
malonų ir draugišką.

Džiaugdamiesi Tavo, Garbus 
Sukaktuvininke, gausiais darbais 
ir našia visuomenine veikla, 75 
metų sukakties proga linkime — 
geros sveikatos ir daug saulėtų

Sukaktuvininkui dr. Juozui Bartkui buvo įteiktas visų pagerbime dalyvavusių pasirašytas adresas. 
Nuotraukoje pagerbimo rengėjai su sukaktuvininku. Iš kairės: T. Blinstrubas, Eugenija ir dr. Juozas 
Bartkai, L. Dargienė, inž. J. Jurkūnas ir dr. A, Kalvaitis.

dienų savo šeimoje, ištvermin
gai ir nepavargstant dirbti kaip 
iki šiol, maloniai savo bičiuliš- 
kumu šildyti mus visus, kad iš
liktume patvarūs ir ryžtingi lie
tuviškame kelyje ir visados kar
tu.
Čikaga, 1972 m. rugsėjo 16 d.

SUKAKTUVININKO ŽODIS

Po adreso įteikimo ir nuošir
daus komiteto išsibučiavimo su 
sukaktuvininku, dr. Juozas Bart
kus, šios dienos kaltininkas fleg' 
matišku žingsniu nužingsniavo 
prie mikrofono, visiems daly
viams sustojus ir be paliovos 
plojant.

Savo žodyje dr. J. Bartkus 
išryškino gyvenimo staigmenas, 
kurių jau ne taip mažai turėjo. 
Viena iš pirmųjų malonių staig
menų buvo, kai namuose pasi
ruošęs išlaikė į gimnazijos pa
rengiamąją klasę. Jaunas amžiu
mi ir menkai temokėdamas ru
sų kalbą iš paprasto kaimo ber
niuko, staiga tapo gimnazistu. 
Taip pat, nepaprastai gilų įspū
dį padarė pirmas lietuviškas vai
dinimas ir giedamas Lietuvos 
himnas, tuo laiku dar tik dr. V. 
Kudirkos sukurta giesmė. Jau 
būnant studentu, nepaprasta 
staigmena buvo, kai išgirdo, kad 
Lietuvos Taryba Vilniuje paskel
bė Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo aktą. Baigus mokslo 
metus, kruvinai revoliucijai siau - 
čiant, paliko Maskvą ir patraukė 
į savo tėvynę Lietuvą. Kelionė 
tuo laiku ne tik buvo varginanti, 
bet ir labai pavojinga. Nežiūrint 
visų kliūčių ir pavojų, šiaip taip 
teko įsisprausti į einantįešalo- 
ną ir laimingai pasiekti tėvynę. 
Pasiekęs Lietuvą, nesirinko 
darbą, o ėjo ten kur labiau buvo 
reikalingas. Įsisteigus Aukštie
siems Kursams ir atsidarius me
dicinos mokyklai, jau būdamas 
kariuomenėje, užbaigė medici
nos mokyklą ir šiais metais su 
eina lygiai 50 metų. Po 50 me
tų gavo diplomą ir sukūrė šei
mą. Anot Sukaktuvininko, vyr. 
kariuomenės gydytojas gen. Na
gevičius buvo didelis nenuora
ma -- nedavė vienoj vietoj ra
miai gyventi, o vis kilnojo išvic 
no dalinio į kitą, kas gyvenant 
su šeima sudarė tam tikrų nepa
togumų. Iš kariuomenės pasi
traukė ir išvažiavęs į ūkį, teikė 
medicinišką pagalbą aplinki
niams žmonėms.

Paskyrus apskr. gydytoju į Uk
mergę, teko daugiau dėmesio 
kreipti ne tik Į žmonių ir mies 
to sanitarinę būklę, bet kovoti su 
įmonių savininkais, kad kuo ma
žiausiai terštų orą, vandenį ir 
gamtą. Čia jubiliatą ištiko labai 
nemaloni staigmena, bekovojant 
su šiltinės epidemija, pats ja ap
sikrėtė ir tik per stebuklą iš jos 
išsikapstė. Tuolaikinėse sąlygo
se iš 200 ligonių tik vienam pa
vykdavo šią ligą nugalėti.

Gyvenant Ukmergėje stebėjo 
gyventojų kaitą ir jų pažiūras į 
Lietuvos gyvenimą. Aplenkėju
siose vietovėse ir aprusintam 
mieste, per keletą metų visi su- 
lietuvėjo ir džiaugėsi Lietuvos 
nepriklausomu gyvenimu. Malo
nu būdavo matyti, kad šaukia
mieji į Lietuvos kariuomenę no 
riai eidavo tarnauti, o pasitaiky
davo ir tokių, kurie su ašaromis 
prašydavo komisijos ir jų neat- 

kė bolševikinės okupacijos ir tuo 
jau buvo iš pareigų atleistas, o 
vėliau paskirtas apskrities ins
pektorium, be pastovios vietos. 
Tas klajoklinis gyvenimas ir iš
gelbėjo sukaktuvininką nuo išve
žimo į Sibirą. Kai enkavedistų 
sunkvežimis privažiavo prie nuo
latinės gyvenamos vietos, jo tuo 
laiku nebuvo namuose ir nakvojo 
kitoje vietoje. Taip ir išvengė ne - 
mokamos kelionės į šaltąjįSibi- 
rą.

Emigracijoje, dirbant UNROS 
ar IRO įstaigose, teko pakelti 
balsą dėl duodamo tremtiniams 
maisto, o emigruojant, dėl reika
laujamų sveikatos normų. Jo pa
ties emigracinė byla dingo ir kas 
nors jo vardu išplaukė į Ameri
ką.

Siame krašte vėl pergyveno 
malonią staigmeną, kai, kelis 
metus kietai padirbėjęs, iš pir
mo karto išlaikė gydytojams nu ■ 
statytus nelengvus egazminus.

Baigdamas, dėkojo visiems 
sveikinusiems ir džiaugėsi, kad

VARDYNOS OK. LIETUVO1E
Religinio krikšto apei

gos ok. Lieuvoje yra 
baustinas kulto tarno 
veiksmas. Nors sovieti
nė konstitucija "garantuo
ja" asmens laisves,bet 
toks asmens laisvių trak
tavimas taikomas tiktai 
bolševikinių tendencijų 
veiksmams. Pav. kom
jaunuoliai gali brutaliai 
apstumdyti į bažnyčią ei
nantį asmenį, bet "tiky- 
bininkui" nevalia perneš
ti per gatvę virš galvos 
iškeltą kryžių.

Juo labiau persekio
jami dvasiškių ("kulto 
tarnų") santykiai su ti
kinčiaisiais. Kaip ir Ro
mos imperatoriaus Nero- 
no laikais, dvasiškis ne
gali, palaimos simboliu 
uždėti rankos ant vaiko 
galvos!

Aišku, krikštas yra 
kriminalinis veiksmas. 
Už tas apeigas nukenčia 
civiliai ir dvasiškiai. 
Krikštas yra antitarybi
nis veiksmas!

Bet būtina vaikui su
teikti vardą. Todėl steng 
tąsi atrasti krikšto suro
gatus. Vienas iš jų "var 
dynos". Pagal potvar
kius, vaiką reikia užre
gistruoti per mėnesį nuo 
jo gimimo. Paprastai, to
kia registracija tampa 
vaiko vardynomis. Tėvai 
gauna registracijos liu
dijimą. Tas liudijimas 
yra vaiko vardynos. Kū
dikis įžengia į gyvenimą 
su savo vardu.

Nepatogios registraci
nės patalpos nenuteikia 
nei tėvų, nei jų palydos, 
jei tokia yra, iškilmin
gai ir nekasdieniškai. So
vietinis pilietis ateina į 
gyvenimą niūrokai, per
dėm prozaiškai.

Iki 1930 metų, teigia

V. Noreikos nuotrauka

šis pobūvis yra lietuvių vadovau
jamoje pastogėje, nors dar toli 
gražu ne savo nuosavybėje. Anot 
lietuviškos patarlės -- ir gaidys 
savo kieme drąsus.

Atskirai dėkojo Vilties d-jos 
pirmininkui Aleksui Laikūnui, ku
ris nepabūgo sukarti ilgesnę ke
lionę ir šiame pobūvyje dalyvau
ti.

Visi pobūvio dalyviai sugiedo
jo ilgiausių metų.

Pabaigai solistėNerija Linke
vičiūtė, akompanuojant muzikui 
Alvydui Vasaičiui, padainavo Do
bilėlį, Pamylėjau vakar ir Ma
mytei, o publikai prašant ir Ne
munėli, Nemunėli. Solistė ir 
akompaniatorius susirinkusiųjų 
buvo labai šiltai sutikti ir aplo
dismentais palydėti.

Po koncertinės dalies, pobū
vio dalyviai buvo pavaišinti, o 
neolituanų orkestrui grojant 
(vadovas Algis Modestas) ir pa
sišoko.

Pobūviui sumaniai vadovavo 
inž. Jonas Jurkūnas.

sovietiniai korespon
dentai, Kaune (pav.) 81% 
vardų buvo krikščioniš
ki. Nuo 1931 metų matyti 
tendencija duoti vaikams 
ir lietuviškus tautinius 
vardus. Vytauto metais 
kas trečias berniukas ta
po Vytautu. Tik 1959 
metais tautiniai lietuviš
ki vardai pralenkė krikš
čioniškus. Žmonės, ta
čiau, turi sunkumų atras
ti lietuviškus vardus. To 
je srityje visas daroma 
savo išmone. Nėra tokių 
vardų sąrašų.

Todėl pasitaiko "dirb
tinių, iškraipytų vardų", 
daug "tarptautinių var
dų". Kartais prieinaprie 
to, kad registracijos įs
taiga atsisako registruo
ti keistus , ar tai kalbiniu, 
ar etiniu ir estetiniu po
žiūriu tėvų' susigalvotus 
savo vaikams vardus!

Kadaise buvo pasiro
džiusi knygutė "Vardai 
ir žodžiai". Ją greitai iš
grobstė. Tiražas buvo ne
didelis, ir knygą "iš
grobstė inteligentija, o 
plačiųjų masių ji nepasie
kė". Ir iki šiol nėrapas- 
tovaus, kalbininkų patik
rinto vardyno. Pastebė
ta, kad apyvartoje stabi
lizavosi apie trisdešimt 
populiaresnių vardų. 
Prie jų kartais priduria
mi ekscentriškų tėvų su
sigalvoti vardai.

Kartais spaudoje ape
liuoja į estetinį tėvų sko
nį vardus naudojant. As
menvardžių leidinių bei 
vardynų nėra. Pastebi
mas žmonių nusiteiki
mas vardinti savo vaikus 
tautiniais lietuviškais 
vardais tur būt yra nepa
geidaujama režimui žmo
nių tendencija. Tokie var- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Klaipėdos krašto buvusią Šaulių 
Sąjungos Rinktinės ir karininko Anta
no Juozapavičiaus, Clevlande, šaulių 
Moterų vadovę-muzikę sesę ONĄ ir 
ALFONSĄ MIKULSKIUS, mylimai se
seriai, svainei

ALEKSANDRAI BRUŽIENEI, 
Sibiro kankinei, okupuotoje Lietuvoje 
mirus, jautriai pergyvename ir užjau
čiame

Lietuvos šaulių Sąjunga 
Tremtyje

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

Sibiro kankinei

A. A.

ALEKSANDRAI BRUŽIENEI 
okupuotoje Lietuvoje mirus, p. ONAI 

MIKULSKIENEI ir VYTAUTUI MO- 

ZOLIAUSKUI su jų šeimomis, gilią 

užuojautą reiškia

Kazimiera ir Aleksas 
L a i k ū n a i 
Jūratė ir Vitas 

Kokliai

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO NAUJOS 

SVETAINĖS 
ATIDARYMAS

Sekmadienį, rugsėjo 17 
d., dalyvaujant organizaci
ją atstovams, radijo bei 
spaudos darbuotojams Lie
tuvių klubo valdybos pirmi
ninkas St. Dervinskas per
kirpo kaspiną ir oficialiai 
atidarė moderniai įrengtą 
$30,000 kainavusią klubo 
svetainę. Svetainės patalpos 
ir elektrinės virtuvės pla
nus bei dekoracijas parengė 
inž. architektas Eug. Mano- 
maitis. Elektrinį apšvieti
mą tvarkė inž. J. Mikalaus
kai, techniškus įrengimo 
darbus pravedė kontrakto- 
rius J. Adomavičius. Sve
tainės rengimo fondą savo 
aukomis rėmė eilė asmenų 
ir organizacijų, iš jų J. 
Averka paaukojo $500.00, 
Tamošaičiai $500.00, A. L. 
"Sandara”, Bostono sky
rius $50.00, kiti mažesnė
mis sumomis.

Atidarymo programai va
dovavo klubo direktorių ta
rybos narys inž. R. Bričkus. 
Sveikinimo žodį tarė St. 
Dervinskas, inž. E. Mano
masis, St. Griganavičius. 
Svetainė svečiams pasivai
šinti bus atidaryta šeštadie
niais ir sekmadieniais. Jos 
virtuvėje šeimininkės paga
mins įvairių lietuviškų val
gių. Besivaišindami svečiai 
galės klausytis lietuviškos 
muzikos, perduodamos iš 
naujausio magnetofoninio 
aparato. Vyriausia svetai
nės šeimininke pakviesta

A. A.

ANTANUI BERŽINSKUI

mirus, žmonai GENOVAITEI, sūnui

ANTANUI, dukrai IRENAI ir artimie

siems gilią užuojautą reiškiame

D. ir R. Valatkai
R. ir D. Vadopalai 
Vytautas Lukavičius 
Vladas Blinstrubas

PADĖKA
Mūsų brangiai žmonai, dukrai, seselei

A. A.
ALBINAI

MATULE VIČIŪTEI-KRIKŠČIŪNIENEI 
mirus, š. m. rugpiūčio mėn. 10 d., reiškiame nuo
širdžią padėką už raminančias užuojautas žodžiu, 
laiškais ir spaudoje, aukas šv. Mišioms ir Lietuvos 
Fondui, palydėjimą į kapus ir visokiariopą pa
galbą skaudaus liūdesio dienose, liekame giliai 
dėkingi.

Telieka šviesus Jos atsiminimas.

Gytis Krikščiūnas, 
Motina, 

broliai: Vytas, Kostas, 
Petras ir Juozas Matulevičiai 

su šeimomis

Tauriam lietuviui bei žymiam vi
suomenininkui

A. A.
majorui KOSTUI LIAUDANSKUI 
mirus, jo mielą žmoną p. JUZĘ LIAU- 
DAUSKIENĘ, dukrą p. ELENĄ SKIR- 
MANTIENĘ ir žentą p. PRANĄ SKIR
MANTĄ, bei kitus artimuosius giliai už
jaučiame ir kartu liūdime

A.L.T. S-gos Los Angeles 
Skyriaus Valdyba ir nariai

PADĖKA
A. A.

BALIUI KOVUI-KAVALIAUSKUI
žiaurios ligos nukankintam mirus, jo žmonos, sūnaus ir 
dukros gyvenančių Lietuvoje vardu, reiškiame nuošir
džią padėką gausiai dalyvavusiems rožančiuje, laido
tuvių dieną šv. Mišiose ir palydint į amžiną poilsio vietą.

Ypatinga. padėka, kunigams šv. Antano parapijos 
klebonui kun. Petrui Žarkauskui ir skautų kapelionui 
kun. Leonardui Musteikiui už šv. Mišias ir religines 
apeigas kapinėse. Dekanui kun. Juozui Tautkui už ap
lankymą ligoninėje. Kazimierietėm seselėm .ir jų vado
vybėje esantiems mokiniams už giesmių maldas šv. 
Mišių metu.

Dėkojame taip pat už gėles, aukas šv. Mišioms, pa
reikštą mums užuojautą, spaudoje, žodžiu ir laiškais.

Mes vienybėje su Jumis
Pranas Kovas-Kavaliauskas su šeima

Ona Kašėtienė iš Brockto
no.

Atidarymo iškilmėje gau
siai susirinkusius kviesti
nius sv.ečius vaišino jauno
sios lietuvaitės: Milda Da- 
čytė, P. Plevokaitė, R. Bik- 
nevičiūtė, L. Rasėnaitė. 
Naujosios svetainės patal
pos savo įrengimais ir gra
žiomis šviesų dekoracijomis 
teiks jaukų įspūdį. Visi apy
linkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti naujoje svetai
nėje ir pasivaišinti lietuviš
kais užkandžiais ir pasi
klausyti mūsų gražiųjų me- 
liodijų.

• Kultūrinių Subatvaka- 
rių sezonas buvo pradėtas 
šeštadienį, rugsėjo 16 d. Su
sirinkę išklausė inž. K. Dau
gėlos paskaitos "Fotografi
ja Lietuvoje ir pas mus"

• Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimas įvyks 
lapkričio 19 d. Lietuvių Klu
bo II a. auditorijoje. Pro
gramą išpildys sol. Daiva 
Mongirdaitė - Richarson ir 
komp. J. Gaidelio vedamas 
Bostono "Vyrų Sekstetas”.

A.A. PRANAS
MARTINKUS

Kasmet vis dažniau negailes
tinga mirtis retina mūsų gretas. 
Skausmas dėl to giliai paliečia 
ne tik velionio šeimą ir artimuo
sius, bet ir mošų organizacijas, 
kuriose jis buvo veiklus ir nepa
keičiamas narys.

Rugpiūčio 11 d. širdies prie
puolio ištiktas mirė buvęs Lietu
vos Kariuomenės savanoris -kū
rėjas Pranas Marti'nkus. Velio-

DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ DRAUGIJA 
IR 

DARIAUS IR GIRĖNO KLUBAS 
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI LIET. NAMŲ D-JOS

DEŠIMTIES METU GYVAVIMO 
SUKAKTUVINIAME BALIUJE, 
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LIETUVIŲ NAMUOSE 

3009 Tillman St., Detroit, Michigan 
Meninę dalį išpildys muz. STASIO ŠLIŽIO vadovaujamas 

jaunimo choras.
Šokiams gros VYTAUTO Automobilius saugos 
PETRAUSKO orkestras privati policija.

"ATŽALYNAS”
Stalai užsakomi DARIAUS ir GIRĖNO KLUBE asmeniškai 

arba telefonu Nr. 825-9776.

nis buvo gimęs 1902 m. So. Bos
tone ir jau 1905 m. tėvų buvo par 
vežtas į Lietuvą Į Gintalų kaimą 
netoli Telšių, kur augo, mokėsi 
ir padėjo tėvams ūkio darbuose. 
Būdamas tik 16 metų, Pranas iš
girdo Tėvynės pavojaus šauksmą 
ir, palikęs savo tėvelius išvyko 
ir įstojo J karininko P. Plecha
vičiaus organizuojamus Žemai
tijoje kariuomenės dalinius ko
voti su kraštą teriojančiomis 
bermontininkų gaujomis. Kovo
se prie Radviliškio Pranas bu
vo sunkiai sužeistas | koją ir 
dėl to visą gyvenimą kentėjo.

Pasibaigus nepriklausomy
bės kovoms, Pranas toliau mokė
si ir dirbo Telšių miesto savi
valdybėje. 1923 m. Pranas išvyks
ta vėl į JAV ir bando naujai kur
tis, tačiau mirštančio tėvo šau
kiamas, 1930 m. grįžta j Lietu
vą. Tėviškėje beviešėdamas susi
pažįsta su Birute Svylaite ir, 
1931 m. su ja susituokęs grįž
ta atgal j Amerką ir pastoviai 
apsigyvena Bostone.

P. Martinkus buvo visuome
niškas žmogus. Ilgą laiką gyven
damas Bostone priklausė eilei 
lietuviškų organizacijų: Lietuvių 
Piliečių klubui. Savanorių - Kū
rėjų sąjungai ir iki pat mirties 
buvo Bostono skyriaus pirminin
ku LVS' Ramovė skyriui ir septy
nerius metus iki pat mirties ve
lionis buvo uolus ir rūpestingas 
valdybos iždininkas. Kaipžmo 
gus Pranas Martikus buvo 
darbštus, sąžiningas savo pa
reigose ir pasiimtą darbą kruopŠ 
čiai atlikdavo, buvo žemaitiškai 
kietas savo principuose ir labai 
paslaugus padėti kiekviename 
darbe, kur buvo prašomas. Jis 
buvo uolus skyriaus vėliavos sau. 
gotojas ir Lietuvos tautine vėlia
va jis uždengdavo kiekvieno mi
rusio skyriaus nario karstą. Dėl 
to ir l Prano laidotuves rugpjū
čio 15 d. atsisveikinimui susi
rinko pilna Rubino šermenų salė. 
Čia velioni Praną ramovėnų var 
du atsisveikino skyriaus pirmi
ninkas A. Tumas, pareikšdamas 
šeimai gilią" užuojautą. Savano
rių - Kūrėjų vardu atsisveikino 
rašyt. St. Santvaras, inž. J. Sta
šaitis šaulių vardu, S. Trepens- 
kis Dariaus posto legiojonierių 
vardu, A. Matjoška LB Bostono 
apylinkės vardu, K. Šimėnas — 
Balfo.

Rugpiūčio 16 d. velionis Pra
nas buvo palaidotas N. Kalvari
jos kapinėse po gedulingų Šv. Mi
šių liet. šv. Petro bažnyčioje. 
Prie kapo visų organizacijų var
du paskutini atsisveikinimo žodj 
tarė Kazys Šimėnas, buvo sugie
dota Marija Marija ir Lietuvos 
himnas. Velionio žmonai Biru
tei buvo Jteikta, dengusi Prano 
karstą, Lietuvos trispalvė, ku
rią velionis visą savo gyvenimą 
rūpestingai saugojo. Ilsėkis, mie 
las Pranai, svetingos žemės prie
globstyje.

J. V. Snduvas

EXCELLENT POSITION
With growing Company for someone 
v/illing to re-locate in South Florida 
an a permanent basis. The John H. 
Harland Co. (Bank Stationers) is 
seeking a mature individual with lino- 
type machinist experience to assume 
full maintenance responsibility of 
linotype department. Company offers 
employment stability with eacellent 
pay, working conditions and full line 
of company paid benefits.

JOHN H. HARLAND COMPANY
P. O. Box 306 Biscayne annex 

Miami, Florida 33101
All information will be maintained 

in striet confidence.
An Equal Opportunity Employer 

(75-79)

VARDYNOS OK.
LIETUVOJE

(Atkelta iš 5 psl.) 
dai yra tam .tikros nusi
statymo gairės. Atitin
kamos kalbininkų įstai
gos bei leidyklos varžo
mos toje srityje rodyti 
bet kurią iniciatyvą. Per 
daug tautinių vardų žmo
nių tarpe brėžte pabrė
žia tautos savitumą.

Tuo tarpu rusuose tas 
klausimas pergyveno sa
vo lūžius. Po bolševiki
nės revoliucijos buvo ku
riami nauji, sovietiniai 
vardai: Maja, Pervoma- 
ja, Oktiabr, Avrora, Bo- 
jec... Vėliau šie absur
dai ėmė dingti. Maja pa
sivadino Maša ir Oktiabr 
tapo Osipas. Smarkiu 
srautu atsistatė krikš
čioniški vardai, nes vi
suomenė buvo verčiama 
tapti vis labiau nekrikš
čioniškai Dabar visi ru
sai, jau sudarą apie 25% 
ok. Lietuvos gyventojų, 
vadinasi krikščioniškais 
vardais, tarsi tie vardai 
jau virstų prosovieti
niais. Tad juo labiau ne
pageidaujamas nusigrįži- 
mas nuo tarptautinių 
vardų mažoje lietuvių 
tautoje. Mišriose lietu
vių šeimose įsikeroja tie 
rusiškai - krikščioniški 
vardai, kurie dabar Jau 
reiškia lojalumą reži
mui.

Kokio ritualo bebūtų 
"vardynos" tautinių lietu
vių vardų didėjimas ok. 
Lietuvos teritorijoje 
džiugus ir į ateitį ape
liuojąs naikinamos tau
tos reiškinys.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

SPALIO 14 D. Chicagos Lie
tuvių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir J. Vaznelio) koncer
tas. Programoje operų arijos, 
duetai, etc. Rengia LB Ohio 
apygarda.

SPALIO 21, D. Ketvirtasis abi
turientų pristatymo balius.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

SPALIO 29 D. 12 val.šv. Jur
gio parapijos salėje Clevelando 
Šauliai demonstruos filmą apie 
širdies ligas.

SPALIO 29 D. Hamiltono lie
tuvių dramos teatras "Aukuras“ 
statys J. Jankaus dramą "Aud
ronė". Rengia Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokykla.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

A. A.
Majorui KOSTUI LIAUDANSKUI 

mirus, Jo žmonai ir dukrai su vyru reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Juozas, Margarita Nausėdai 
su šeima

padėka
Širdingiausiai dėkoju kun. Angelaičiui, Jakubs & 

Son Laidoutvių direktoriui už patarnavimą laidojant 
mano vyrą A. A.

ANTANĄ BERžINSKĄ.
Dėkoju aukojusiems šv. Mišioms, taip pat dėkoju už 

Son Laidotuvių direktoriui už patarnavimą laidojant 
dėkoju visiems palydėjusięms mano vyrą į amžinąją 
poilsio vietą. žmona Genovaitė Beržinskienė, 

sūnus Antanas Beržinskas, 
duktė Irena Beržinskaitė-Zapančikienė

AUTOMATIC PRESS 
OPERATORS

Complete benefit package. Including hospitalization, 
paid vacation and holidays.

Cuyahoga Stamping Company
11700 Harvard
Cleveland, Ohio

(73-76)
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abiturientų prista
tymas CLEVELANDO 

VISUOMENEI
Š. m. spalio 21 d. įvyks 

ketvirtasis abiturientų pri
statymas Clevelando lietu
vių visuomenei.

žemiau spausdiname šių 
metų abiturientų nuotrau
kas.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

REMIA GEORGE V. 
VOINOVICH

Rūta Mekešaitė studijuos 
Lakeland Community Col
lege prekybą.

Livija Juodišiūtė studi
juos Cleveland Statė uni
versitete antropologiją.

Kristina Brazaitytė stu
dijuos Lakeland Communi
ty College griežtuosius 
mokslus.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas Clevelande savo 
susirinkime rugsėjo 13 d. 
nutarė remti George V. Voi- 
novich perrinkime į Cuya
hoga County Auditor vietą.

George V. Voinovich yra 
sąžiningas ir gerai atliekan
tis pareigas, kovojantis su 
nesąžiningumais. Jis nuošir
dus lietuvių bičiulis ir daug 
lietuvių jaunimo vasaros 
metu dirba jo Įstaigoje.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas prašo visų Cle
velando lietuvių balsuoti už 
George V. Voinovich.

• Stasys Lukas, ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdybos narys ir Lithua
nian Village, Ine. direkto
rius, neseniai susižeidęs, pa
guldytas į Lake County li
goninę dr. D. Degėsio prie
žiūroje. Linkime greit pa
sveikti.

• Clevelando meras Ralph 
Perk savo kabinete praeitą 
savaitę priėmė Grandinėlės 
vadovus: Liudą ir Aleksan
drą Sagius, Gintautą Neį
maną ir Ingridą Bublienę. 
Meras supažindintas su 
Grandinėlės kelione po Eu
ropą ir anglų, vokiečių ir 
italų spaudos aprašymais, 
pareiškė norą antradienį, 
spalio 3 d. priimti miesto 
rotušėje visus Grandinėlės 
šokėjus, kuriuos pristatys 
spaudos, radijo ir televizi
jos konferencijoje ir pain
formuos apie Grandinėlės 
atliktą kelionę ir lietuvių 
tautinio meno bei Clevelan
do miesto garsinimą. Gran
dinėlė miesto rotušės rotun- 
doje pašoks ir pademons
truos savo darbo vaisius vi
siems spaudos konferenci
jos dalyviams.

• Ralph Kreiger, Cuya- 
hoga apskrities policijos 
vadas, praeitą ketvirtadie
nį, spalio 28 d., buvo suruo- 
šęs vakarienę tautybių 
spaudos, radijo ir visuome
nės darbuotojams. Jis nu
pasakojo kaip sunku yra jo 
įstaigai kovoti su krimina- 
lizmu, nes apskritis nepa
kankamai duoda pinigų po
licijai, kalėjimui ir kitoms 
jo žinioje esančioms įstai
goms.

Ralph Kreiger prašė tau-

Vaidila Damušis įstojo į 
laivyno akademiją.

MACHINE 
REPAIRMAN

Mušt be skilled in light to me- 
dium machine repair and have 
knowledge of hydraulics and 
pneumatic eąuipment job may 
eventually be on second shift.

Standard Products Co.
2130 West 110 St.
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(75-78)

K. ŽIEDONĮ
J. MALSKĮ
G. KUDUKIENĘ
R. TATARŪNIENĘ

VALDYBA talkininkaujant LB CLEVELANDO APYLINKEI

Girdėsime žymiuosius mūsų dainininkus

RETAS ĮVYKIS CLEVELANDE!
Šeštadienį, spalio 14 d., Nauj. parapijos salėje

bus KETURIŲ SOLISTŲ
KONCERTAS

D. STAN KAITYTĘ S. BARĄ
ALD. STEMPUŽIENĘ J. VAZNELĮ

išpildant gražiųjų operų arijas. Akompanuoja muz. VASAITIS.
PO KONCERTO — MIELAS PASISVEČIAVIMAS. (ORGANIZUOJAMAS BUFETAS IR BARAS)

Koncerto pradžia 
7:30 vai. vak. punktualiai

(TEL. 944-8979)
(TEL. 486-9165)
(TEL. 486-5865)
(TEL. 531-5924)

BILIETŲ KAINOS — 6, 5, 4 IR 3 DOL. 
PENSININKAMS IR STUDENTAMS — PO 2 DOL.

Patartina bilietus įsigyti ar užsisakyti iš anksto pas:

Koncertą rengia LB OHIO APYGARDOS

Chicagos Lietuvių Operos iškiliųjų solistų, A. Stempužienės, D. 
Stankaitytės, S. Baro ir J. Vaznelio, koncertui rengti komitetas su
darytas iš sekančių Clevelando visuomenės veikėjų. Iš kairės: K. 
Žiedonis, G. Kudukienė, R. Tatarūnienė ir muzikas A. Mikulskis. 
Antroje eilėje: P. Karalius, O. Jokūbaitienė ir J. Malskis. Koncer
tą rengia Lietuvių Bendruomenės Ohio Apygarda.

LIETUVIS VADOVAUJA GAMTOS 
APSAUGOS KURSO PROGRAMAI

tybių paramos rinkimuose. 
Jo įstaigoje dirba daug tau
tybių kilmės žmonių ir atei
ty numato dar daugiau pri
imti.

Jo rinkiminės kompanijos 
koordinatore yra Jūratė Ba
la šaitytė.

Visi lietuviai kviečiami 
balsuoti perrenkant Ralph 
Kreiger policijos vadu.

MIRĖ ANTANAS 
BERŽINSKAS

Po sunkios ligos praeitą 
savaitę mirė Clevelande 
veiklus lietuvis, aukomis rė
męs lietuvišką veiklą, An
tanas Beržinskas.

Nuliūdę liko žmona Ge
novaitė, duktė Irena ir sū
nus Antanas.

Palaidotas rugsėjo 30 d.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

Cleveland Statė Universiteto 
Tolimesniųjų Mokslų Divizija 
(Continuing Education Division) 
jau antri metai kai pristato spe
cialių gamtos apsaugos kursų 
programą. Šios programos įstei
gėjas ir direktorius yra cleve- 
landietis lietuvis geologas -- in
žinierius Algirdas Garlauskas.

Programa yra pritaikyta Šia 
sritim besidomintiems ir joje 
dirbantiems profesionalams — 
biologams, inžinieriams, geo
logams, technikams, mokyto
jams, advokatams, ir t.t. Dėsto
mi kursai yra profesinio lygio, 
ir nustatytą programą sėkmin
gai baigusiems kursantams yra 
įteikiamas Profesinio Išsilavini
mo Diplomas Gamtos Apsaugos 
srityje. Šių metų vasarą pirmo
ji laida susidedanti iš 11 kursan
tų baigė keturių semestrų (12 
mėnesių) kursų seriją, dėstomą 
Algirdo Garlausko. Baigusieji 
kursantai turi Įvairių profesi
nių šakų išsilavinimus ir dirba 
įvairioe industrinėse įmonėse 
ir valstybinėse Įstaigose. Am
žius ir patyrimas apima nuo 
prieš keletą metų baigusio uni
versiteto inžinieriaus iki paty
rusio konsultanto.

Ši programa buvo pradėta 1970 
metais Algirdo Garlausko inicia
tyva. Jis išvystė iš keturių pa

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, kokj 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

š.m. rugsėjo 23 d. šv. Jurgio bažnyčioje kleb. kun. B. Ivanauskas 
sutuokė jauną lietuvišką porą Dalią Zylytę ir Alg| Motiejūną. Nuo
traukoje jaunieji plauna vestuvinį tortą vaišėse, kuriose dalyvavo 
apie 400 svečią. Dalia yra baigusi mokslus CCC ir yra reg. gailės* 
tingoji sesuo, dirbanti universiteto klinikose. Algis yra baigęs Wes- 
tern Reserve Universitete matematiką ir yra pasižymėjęs sporti
ninkas, 1964 m. dalyvavęs krepšininkų išvykoje į Australiją.

V. Bacevičiaus nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs Wllliam yra licenzij uoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

grindinių kursų pilną 24 kursų 
programą. Kursus dėsto Clevc- 
lando apylinkės universitetų ir 
industrijos žymiausi diplomuo
ti gamtos apsaugos specialistai. 
Ši programa yra viena iš pir
mųjų Amerikoj surenkanti įvai
rių mokslų ir profesinių šakų 
žinias atsiekti bendrą gamtos 
apsaugos išsilavinimą. Išplės
ta programa buvo atskirta nuo 
inžinerijos skyriaus ir jos di
rektorium buvo pakviestas geol, 
Algirdas Garlauskas. Visi pro
gramos kursai dėstomi vaka
rais.

Geologas A. Garlauskas yra 
specialistas gamtos apsaugos 
srityje. Jis yra išdirbęs pramo. 
nėję 11 metų ir turi patirties 
inžinerijoj, geologijoj, energi " 
jos pritaikyme, ir gamtos ter
šimo kontrolėj. Jis yra dėstęs 
kursus industrijoj ir universi
tetuose iš geologijos, industri
nės poliucijos kontrolės, eko
logijos, ir gamtos apsaugos. Jis 
priklauso Air Pollution Control 
Association, Water Pollution 
Control Federation ir Institute 
of Environmental Sciences. Jis 
yra diplomuotas geologas bai
gęs VVestern Reserve Universi
tetą ir šiuo metu baigia tezę 
Kent Statė Universitete siekda
mas specialų Magistro laipsnį 
iš hidrologijos ir gamtos apsau
gos geologijos. Taip pat yra bai
gęs eilę profesinių kursų iš in
žinerijos, teisės, ir gamtos ap 
saugos bei poliucijos kontro
lės.

Jis dirba Cleveland Elect- 
ric Illuminating Company kur 
yra industrinės elektros pri
statymo atstovas - inžinierius. 
Taip pat jis yra Industrinio De
partamento gamtos apsaugos spe
cialistas. Šioje įmonėje jis taip 
pat dėsto įvairius kursus įmonės 
tarnautojams, liečiančius gam
tos apsaugą ir poliucijos kontro
lę, būdamas instruktorius Illu- 
minating Company Personai Da- 
velopment programoje.

A. Garlauskas gilinasi Į gam
tos apsaugos teisę, ypač kontrak 
tavime laisvo pasaulio su komu
nistinių valstybių teisinius pa
grindus ir metodus. Jis tikisi 
pristatyti specialų kursą 1913 
metais Cleveland Statė Univer^
sitete kuris nagrinės interna
cionalines gamtos teršimo prob
lemas, kur bus išryškintos tarp 
kitų tautų ir Lietuvos ekologijos 
problemos.

Anksčiau minėtoje Gamtos 
Apsaugos programoje yra dėsto
mi kursai iš poliucijos kontro
lės (oro, vandens, žemės), gam
tos apsaugos, poliucijos instru- 
mentacijos, resursų, terminės 
poliucijos, radioaktyvumo ap
saugos, ekonomijos, hidrologi
jos, meteorologijos, gamtos ap
saugos geologijos, gamtos ap
saugos medicinos, oro ir van
dens teršimo kontrolės inžine
rijos, ir t.t. Programos aprašy
mą galima gauti rašant arba 
skambinant;

A. B. Garlauskas, Program 
Chairman, Environmental Ma» 
nagement Programs, Division- 
of Continuing Education, Cle
veland Statė Uniyersity, 2344 
Euclid Avė., Cleveland, Chio, 
44115. Tel. 687-2144.

Kursai prasideda š.m. spalio 
mėn. 4 d. Dėl registravimo infor
macijos galima skambinti minė
tu telefonu numeriu, (a)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VYTIES ŽENKLELIS TOLIMAME THAILANDE. Kapitonas ir 
teisių daktaras Jurgis Gliaudys, JAV kariuomenės teisėjas, Dirvos 
skaitytojas Tolimuose Rytuose, prie savo džipo lango yra prisikli
javęs lipinuką Vytį. Jam tenka daug keliauti tarnybiniais reikalais 
ir ne kartą amerikiečių bazėse yra sutikęs lietuvius karius kaip'tik 
su šio lipinuko pagalba.

PROTESTUOKIME
Lietuvoje sovietai teisia 

aštuonius lietuvius - patrio
tus, pravardžiuodami juos 
chuliganais. Tai dalyviai šių 
metų gegužės 18-19 d.d. di
džiųjų Kauno demonstraci
jų, kai buvo laidojamas Ro
mas Kalanta, gegužės 14 d. 
dėl Lietuvos laisvės pats 
save sudeginęs.

VLIKas kviečia visus lie
tuvius rašyti laiškus savo 
arti miausiems kitataučių 
laikraščiams, kurie apraši
nėjo minėtus Kauno įvy
kius. Tuo būdu mes patys 
atnaujinsime pasaulio dė
mesį pavergtajai Lietuvai. 
Juo daugiau laiškų, juo ge
riau. Savo išsiųstomis tele
gramomis VLIKas prašė 
pasaulio lietuvių organizaci
jų vadovybes demonstraci
jomis ir kitomis priemonė
mis reikšti protestų Sovietų 
Rusijai. (E)

• Vliko Valdyba pradėjo 
ruoštis seimui, kuris įvyks 
š. m. lapkričio 25-26 d. Cle
velande. Valdyba aptarė 
siūlyti Seimui svarstytinus 
klausimus. Tame pat posė
dyje buvo svarstoma 1971 
m. gruodžio mėn. įvykusia
me seime, Detroite, priim
tas nutarimas, kad būtų 
praplėsta organizacijų su
dėtis Vlike, įtraukiant į jį 
lietuvių jaunimą.

Kongkrečiai, klausimą pa
ruošti sudaryta komisija iš 
dr. J. Puzino, J. Valaičio, 
V. Radzivano ir A. Razgai- 
čio.

Neseniai į Vliko Valdybą 
išrinktieji jaunosios kartos 
nauji nariai įsipareigojo: 
Radzivanas — prisidėti prie 
informacinių Vliko reikalų, 
kuriems vadovauja vice
pirm. J. Audėnas, tvarky
mo, o Razgaitis — rūpintis 
jaunimo reikalais.

ASS WORCESTERIO METINĖJE ŠVENTĖJE 
MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS CLEVELANDO

VYRŲ OKTETAS

Akademinio Skautę Sąjūdžio Morcesterio skyriaus metinėje šven
tėje, kuri rengiama š.m. spalio 7 d. Maironio parke, Shrewsbury 
Mass. meninę programą išpildys Clevelando vyrų oktetas. Nuotrau
koje okteto nariai M. Aukštuolis, R. Bublys, V. Žiedonis, R. Butkus, 
G. Motiejūnas, M. Motiejūnas, D. Staniškis ir A. Gylys su okteto 
vadovu R. Babicku.

SEKMADIENIŲ 
POPIETĖS

Sekmadienių popiečių cik
las "Lietuvė moteris Chica
goje” šį rudenį pradedamas, 
pristatant Juzė Daužvardie
nę, Lietuvos Garbės Konsu- 
lę. spalio 8 d., 4 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avė.

Popiečių organizatoriai — 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubas ir Lie
tuvių Tautiniai Namai. Lie
tuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama šioje ir toli
mesnėse popietėse dalyvau
ti.

• P. Molis, LSS vyriau
sias skautininkas, atsiuntė 
Dirvai sveikinimus iš Euro
pos, kur šiuo metu su savo 
šeima atostogauja. Londone 
aplankė Lietuvos atstovą 
Balicką, Vokietijoj Vasarip 
16 gimnaziją ir Romoje Lie
tuvos Diplomatijos šefą S. 
Lozoraitį.

• Dr. Pranas Zunde skai
tys paskaitą Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos suvažiavime, 
spalio 7, 8 ir 9 dienomis, 
Washingtone, D. C. Gimęs 
1923 m. Kaune, dr. Zunde 
yra baigęs Kauno Univer
sitetą ir Hannoverio Tech-

Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Antrasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas jau 
prisiminimų rikiuotėje. Ne
eiliniai tai prisiminimai 
kongrese dalyvavusiam jau
nimui. Su nostalgija ir mes, 
prie kongreso organizavimo 
prisidėjusieji, gręžiame min 
tis į anas svarstymų, rūpes
čio, džiaugsmo, ir net — 
sunkaus darbo valandas.

Džiugu buvo patirti Jūsų 
redaguojamos "Dirvos” dė
mesį, skirtą Jaunimo Kon
gresui to didžiulio įvykio 
ruošos ir pačios jo eigos 
metu. Tikimės, kad Jūs ir 
toliau būsite atviri lietuvių 
jaunimo reikalams.

II PLJK Finansų Komi
sija, įvertindama Jūsų taip 
reikšmingą spaudos darbą, 
su šiuo laišku siunčia "Dir
vai” simbolinę $100 auką.

Jaunuolių širdys — už
degtos. Tas kibirkštis jie iš
nešios po visus pasaulio 
kraštus.

Teišsipildo mūsų visų 
tautinės viltys!

Jūsų,
Dr. Juozas Kazickas, 
Finansų Komisijos 

pirmininkas

nologijos Institutą mecha
ninės inžinerijos srityje. 
Sistemų inžinerijos srityje 
yra įsigyjęs M. S. (1965) 
laipsnį George Washingtono 
Universitete ir daktaro laip
snį (1968) Georgia Techno
logijos Institute.

Dr. Zundės platus tech
ninis patyrimas apima be
veik 25 metus įvairiose at
sakingose pareigose. Buvęs 
techninis patarėjas eilėj 
Europos pramonių, prezi
dentas statybos firmos, ve
dėjas informacijos centro, 
Documentation, Ine., ir vy
resnis tyrinėjimų moksli
ninkas ir instruktorius Ge
orgia Technologijos Insti
tute. šiuo metu dr. Zunde 
eina Associate profesoriaus 
ir Sistemų Inžinerijos Pro
gramų pirmininko pareigas 
Georgia Tech. Institute.

ST. VINCENT 
DE PAUL 

ACADEMY
Boarding School for 

Boys and Girls
GRADES 1-6

Tarrytown-on-Hudson
RATE
$125.00

PER MONTH
Srs. Marianites of Holy 

Cross

For Information call

MEdford 1-1572
261 SOUTH BROADWAY 

TARRYTOWN, N. Y. 10591
(74-77)

OPPORTUN1TY FOR 
REGISTEREI) NURSES 

For all services and all shifts 
good starting salary. Plūs dif- 
ferential for evening & night 
duties.
Liberal persormel policies and 
fringe benefits. Plūs one meal 
on duty.

Apply call or write to — 
Administrator 

DECKERVILLE COMMUNITY 
HOSPITAL 
3559 Pine St.

Deckerville. Mich. 48427 
313-376-3775

(74-80)

and po- 
qualified

to —

PLATING FOREMAN 
fmmediate opening for a plating fore
man with experience in niekei and 
chrome zinc die-caat plating. One to 
three year, superviaory experience 
preferred. Experience with decofalive 
hardware ia deaired būt not eaaential. 
Thia is an excellent opportunity 
which will provide aeeurily 
teojtial for growth for the 
appiicant.

Send confidenlial resume 
Peraonnel Office 

NATIONAL LOCK DIVISION, 
KEYSTONE CONSOLIDATED 

INDUSTRIES
1902 7th St., Rockford. III. 61101 

81.5-962-4455
An Equal Opportunity Employer 

(73-76)

• II JAUNIMO kongreso ren
gėjai buvo sukvietę spaudos kon
ferenciją rugsėjo 24 d. Margu
čio raštinėje, Chicagoje. Joje 
paaiškėjo, kad II Jaunimo kongre
sui lietuvių visuomenė sudėjo 
aukų 100,143 doL Nustatytas kvo
tas viršijo Ohio apygarda (nusta
tyta 6,300 dol., surinku 8,537 
doL), taip pat Washington, D.C. 
Melrose Park, IlL,Mllwaukeeir 
Bostono LB apylinkės. Mažiau
sia aukų surinko New Yorko apy 
garda (nustatyta 12,600 dol., su
rinkta 4,674 doL, t.y. tik 37% nu
statytos kvotos). Vid.Vakarųapy_ 
gardai, Į kurią Įeina ir Chicaga, 
buvo nustatyu 34,200 doL, su
rinku 25,604 doL arba 75% nu
statytos kvotos. Dr. J.-Kazicko 
vadovaujamos centrinės finansų 
komisijos vykdomi vajai pasie
kė 48,792 dol., tuo urpu lokali
niai vajai — 51,350 dol. Įšią su
mą neĮeina vajai pravesti Kana
dos lietuvių tarpe, nes tenapys- 
kaitos dar nesutvarkytos. Šiuo 
metu baigiami galutiniai atsi
skaitymai ir artimoje ateityje 
visos II Jaunimo kongreso fi
nansų komisijos knygos bus per 
duotos revizijai. Po to lietuvių 
visuomenei bus parengtas visa
pusiškas finansinis praneši
mas.

Skaitytojams Įdomūs ir tiks
lesni skaičiai atstovų bei sve
čių, dalyvavusių Įvairiuose H 
Jaunimo kongreso Įvykiuose. Ati 
daromajame posėdyje dalyvavo 
per 900 lietuvių. Susipažinimo 
šokiuose atsilankė per 1100 jau
nimo. ŠeštadienĮ Įvykusiame Kon
greso vakaresusirinkoapie2500 
svečių, nors tą patĮ vakarą IV 
Tautinių šokių šventės rengėjų 
rengtame prieššventiniame kon
certe Marijos aukšt. mokyklos 
salėje dalyvavo taip pat apie 
1,400 žiūrovų. Sekmadienį Grand 
Parke Įvykusiose maldos de
monstracijose už kenčiančius 
Lietuvoje dalyvavo 500 kongre
so dalyvių. Kongreso teatriniuo
se pastatymuose dalyvavo per 
1,500 žmonių, tuo tarpu Į sporto 
dieną atsilankė per 2,000 žiūro
vų. Viso Į II Jaunimo kongresą 
buvo užsiregistravę per 2,000 
jaunimo atstovų ir keli šimtai 
svečių. Čia nebeminėsiu skai
čių dalyvių, dalyvavusių stu
dijų dienose Kent universite
te, taip pat Romuvos stovykloje 
ir kongreso uždarymo iškilmė
se Toronte, nes tai jau nebe- 
Įeina Į Chicagos Įvykius. Pačių 
rengėjų paskelbti skaičiai rodo, 
kad labiausia domėtasi šokiais 
bei sportu, o mažiausiai — mal
da. į tai jau teko atkreipti dėme
sį Dirvoje, nors apie maldos de
monstracijas kai kas skelbė žy
miai didesni dalyvių skaičių.

* RUGSĖJO 26 d. suėjo me
tai kai mirė Lietuvos gen. kon
sulas Chicagoje dr. Petras Dauž- 
vardis, buvęs vienas iš populia
riausių asmenų. Su konsulo ne
tekimu Chicagoje liko didelė tuš. 
tuma, nors jo pareigas su ne
mažesne energija dabar atlieka 
velionio žmona J. Daužvardie- 
nė. Konsulo mirties metines jo 
likę šeimos nariai bei visa pat
riotiškoji Chicagos lietuvių vi
suomenė, vadovaujant Chicagos 
Amerikos Lietuvių Tarybai, ruo
šiasi iškilmingai paminėti spa
lio 29 d. Sv. Kryžiaus bazny-
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Būrelis lietuvių dailininkų Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. Iš kairės: P. Aleksa, O. Stankaitytė-Bau- 
žlenė, M. Ambrozaitienė, N. Palubinsklenė, A. Valeška, M. Sunkūnienė, Čiurlionio galerijos direkto
rė V. Balukienė, J. Kelečlus ir A. Labokienė. Dr. K, Ambrozaičto nuotrauka

Dail, J. Tirčys (viduryje) Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus 
direktoriui St. Balzekui, Jr., Įteikia Balės Vaivorytės knygą "Lie
tuva — graži Tėvynė", kurią jis iliustravo. Dešinėje muziejaus 
bibliotekos vedėjas J. Kasakaitis.

čioje, giedant Dainavos ansamb
liui bei rinktiniams solistams, 
bus atlaikytos mišios už konsu
lo vėlę, po to šv. Kazimiero 
liet, kapinėse šventinamas šei
mos pastangomis pastatytas pa
minklas. Po pietų Jaunimo cent
re Įvyks akademija Lietuvos gen. 
konsului prisiminti. Pagrin
dinę kalbą čia pasakys Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke A. Si
mutis, dainuos solistai ir muz. 
A. Stephens vadovaujamas "Ai- 
dučių" ansamblis.

• CBS-TV (2 KANALAS) spa
lio 6 ir 7 d.d. 6:30 vai, ryte pro - 
gramoje "Verta žinoti" rodys 
vaizdus iš gyvenimo lietuviųjau- 
nimo centre ir duos pasikalbėji
mą su JC direktorium kun. G. 
Kijausku. Televizijos stotis ilius
tracijai panaudoja kun. A. Ke- 
zio susuktą filmą apie Jaunimo 
centrą. Si programa pagrinde 
yra skiriama etninių grupių iš
kėlimui.

• PRAĖJUSIU vasarą Chica
goje {vyko LRK Susivienijimo 
seimas, sukėlęs tam tikrą kon
troversiją. Tos kontroversijos 
aidai dar ir dabar atsikartoja 
"Draugo" bei "Darbininko" pus
lapiuose. Susivienijimo ateitimi 
ypač yra susirūpinęs veiklus jo 
narys mokyt. Antanas Gulbins- 
kas. Skaitytojų aiškumo dėlei 
čia nori pacituoti A. Gulbinsko 
Įspūdžius, kuriuos jis atsiuntė 
raštu surašytus:

"LRKS seimas Įvyko liepos 
29 - rugpiūčio 2 d.d. Dieno
tvarkės punktuose programa bu
vo graži, bet jos vykdymui iš 
Pennsylvanijos atvyko organi
zuota grupė. Organizacija turi 
165 dar gyvas kuopas, o atvyko 
atstovai tik iš 36 kuopų. Bet ir 
tie nebuvo išrinkti pagil statuto 
reikalavimus. Atsivežė tik 
•Įgaliojimus’, o turėjo būti iš
rinkti kuopų susirinkimuose. Iš 
Pennsylvanijos atvyko vyrai su 
žmonomis, ar net visomis šei
momis. Viso užregistruota 62 at
stovai ir 11 vyr. valdybos parei
gūnų. Pirmasis posėdis buvo lie
pos 29. Bet ar ui buvo posėdis? 
Ne. Tai buvo tik pasivaišlni- 
mas be jokių svarstymų. Nei 
vienas iš dalyvių apie susivieni
jimą nekalbėjo. Net malda nebu
vo reikalinga.

"SekmadlenĮ bažnyčioje atlai
kytos pamaldos. Pagal sututą vi

si delegatai turėjo būtinai daly
vauti. Bet rezervuotos vietos li
ko tuščios. Mišių aukai duoną ir 
vyną tenešė vienas L. šimutis. 
Tuo metu kiti delegatai slaptai 
tarėsi apie LRKS ateitĮ. Prel. 
Boll-Baltusevlčius bažnyčioje 
pasakė gražų pamosklą. Po mi
šių sugiedotas Lietuvos himnas. 
Bet, giedant himną, mišių cele
brantas demonstratyviai nuėjo 
nuo altoriaus drauge su palyda. 
Po pamaldų pas M. ir inž. A. 
Rudžius buvo suruoštas priėmi
mas. Čia senieji delegatai pasi
rodė labai išdidūs ir savo išdi
dumą dengė paslaptingu tylėji
mu ir vengimu susitikti su ki
tais delegatais. Kiekvienam ma
tėsi, kad tas tylėjimas dengia 
kažkokj suokalbi. To išdavoje 
net Rudžiams viešai nepadėkota 
už vaišingą visų delegatų pri
ėmimą jų gražioje rezidencijo
je.

"Vakare banketas. Bufetas vei
kė nuo pradžios iki pabaigos ir 
veltui — komiteto sąskaiton. Kal
bos buvo labai jau nykios bei 
nuobodžios. Tik Juozas Lauč- 
ka, atvykęs iš VVashington, D.C., 
nuosaikiai bandė Įrodinėti ke
lią, kuriuo susivienijimas turi 
eiti ateityje. Jo rimta paskai
ta buvo beveik banketo pabaigo
je ir uolieji delegatai, linksmai 
nusiteikę, nebekreipė dėmesio. 
Banketo vedėjas publikoje bei 
garbės svečių tarpe matė tik 
savo ‘draugus*. Dar kalbėjo dr.
K. Bobelis ir kun. A. Stašys. De
ja, banketo dalyviai visai nesi
domėjo tokio pobūdžio kalbo
mis. Vieni rūpinosi kokio ui 
slaptumo išlaikymu, o kita da
lis — kad tik seimas geriau 
praeltų.Vlenintelis bankete švie
sus taškas — sol. A. Simonaity
tės ir muz. A. Vasaičio gražiai 
atlikta programa. Programai pa
sibaigus komp. Aleksis subūrė 
aplink pianiną dainos mėgėjus ir 
ilgai skambėjo lietuviškos dai
nos, kuriomis ėmė domėtis ir 
angliškai besikalbą seimo dele
gatai. Jei neskaityti dr. S. Blc- 
žio malonaus pasveikinimo SLA 
vardu, tai visos kalbos kaip per 
pakasynas", baigia savo Įspū
džių pirmąją dalĮ seimo atsto
vas mokyt. A. Gulbinskas. Kas 
vyko seime toliau, paskelbsime 
ateityje, nes juk tiesos žodis vi
suomet yra svarbus.
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