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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VAKARAI IR RYTAI
"Lietuviai supranta lenkiškai”— įspėjo Kosyginas 

Lenkijos premjerą Jaroszewiczių...
į®!

Geresnių santykių 
tarp Vakarų ir Sonetų 
Sąjungos bei jos sateli
tų era iškelia įdomų klau
simą, kaip tie santykiai 
paveiks sovietinį vidaus 
gyvenimą ir tuo pačiu at
skirų tautų likimą sovie
tinėje vergijoje. Nors pa- 
sitaiko manančių, kad 
toks santykiavimas iš
eina tik sovietų naudai, 
daug plačiau manoma, 
jog šioje byloje yra dvi 
medalio pusės. Pavojus 
kyla ne tik kapitalistinei 
santvarkai, bet ir komu
nistinei. Esą galimas 
daiktas, kad laikui bė
gant abi sistemos išsi
lygins: kapitalizmas, vis 
daugiau valstybei kišan
tis į ūkio reikalus, soči
ai ės, o socializmas de
mokratės. Tai vadinama 
"konvergecija" (iš lot. 
Convergere: con — bend
rai, vergere — lenktis, 
keistis).

Tuo tarpu kaip mūsų 
pusėje keitimasis yra vi
suotinų diskusijų objek
tas, komunistinėje pusė-

Tik būdami stiprūs, galėsime 
įgyvendinti teisingą taiką

RESPUBLIKONŲ RINKIMINĖS KAMPANIJOS 
PIRMININKO CLARK McGREGORO PAREIS - 

KIMAS
Prasidėjus prezidento 

rinkimų kampanijai da
rosi vis aiškiau, kad Mc 
Governo "eikim namo" 
politika vestų prie tarp
tautinių reikalų katastro
fos.

McGovernas siūlo mū
sų krašto apsaugos biu
džetą sumažinti iki tokio 
aukščio koks buvo prieš 
20 metų. Toks jo žada
mas biudžetas priverstų 
palikti tik apie pusę esa
mos kariuomenės, su
mažinti karo industrijos 
produkciją, atleisti iš 
darbo didelę dalį šios in
dustrijos darbininkų, ir 
susilpninti visą mūsų są
jungininkų saugumo sis
temą Europoje ir Azi
joje.

Viceprezidentas Spi- 
ro T. Agnew tokią Mc 
Governo poziciją pava
dino "keista" ir "nesą
moninga".

Vakarų Vokietijos 
kancleris Willy Brandt 
panašius McGoverno pa
siūlymus vienšališkai iš 
traukti kariuomenę iš 
Europos pavadino "ne
protingais" kas tikrumo
je susilpnintų sąjunginin
kų poziciją turint rim
tus pasitarimus su sovie
tais dėl Europos saugu
mo.

Labai rimtai reikia 
susirūpinti, kad opozici
jos radikali politika nu
kreipta priš gynybos sis 
temą gali palaidoti At
lanto Valstybių Gynybos 
Organizaciją (NATO), ga
li padaryti mus nepajė
giais apginti savo gyvy
binius interesus užsie-

VnA»TASmŠK»l)SMS
sak ’Der Spiegei’ Krem
liaus nuomone didžiau
sias pavojus gręsiąs so
vietų pakraščių sritim: 
Ukrainai ir Pabaltijo 
kraštams. Pavasario ne
ramumai Lietuvoje sau
gumo buvo priskirti... 
Lenkijos įvykių įtakai. 
Lenkijoje darbininkų 
streikai privedė prie Go- 
mulkos karjeros galo. 
Už tat Kosyginas birže
lio 20 dieną išsišaukęs 
naują Lenkijos ministe
rį pirmininką Jarosze- 
tviezių jam priminė, kad 
pakeitimų reikalavimas 
ir jo dalinis patenkini
mas kiršinąs lietuvius. 
Girdi, kaimyninėje Lie
tuvoje daug kas supran
tąs lenkiškai.

Galvą ir balsą pakėlė 
visi nepatenkintieji, ne 
tik svetimšalių, bet ir 
pačių rusų tarpe. Čia bū
tų jau per ilga išskai
čiuoti visus rusų opozi
cijos pasireiškimus: už
tenka tik konstatuoti'jie 
sukėlė nerimo sovieti
nėse viršūnėse.

Aplamai imant ir 
Kremliaus valdovai norė
tų valdyti neįkvėpdami vi
siems baimės, bet susi
laukdami pritarimo. Pa
gerintais santykiais, ku
riuos vainikuotų Europos 
Saugumo, suprask Tai
kos, konferencija, Mask
va siekia apsaugoti savo 
Vakarų frontą. Tai įgalin
tų iš dalies kiek sumažin
ti ir įgulas okupuotuose 
kraštuose. Tada Maskva 
galėtų visą dėmesį skir
ti santykiams su Kinija ir 
eventualiai sumažinti 
ginklavimąsi, kas leistų 
daugiau patenkinti civi
linio sektoriaus pareika
lavimus. Tokiai politikai 
režimas turėtų turėti vi
suotiną pritarimą, kas 
savo keliu leistų praves
ti ir kai kurias politines 
reformas, mažinančias 
drausmę ir baimę.

Taip atrodė teoriškai, 
praktiškai tačiau Vaka-

*
je galimos savosios kon- 
vergecijos užsiminimas 
yra laikomas mirtina nuo
dėme. Tai tačiau nekliu
do anoje pusėje kalbėti 
apie mūsiškę konverge- 
ciją. Sovietai net išlei
do tūlo Veltovo trakta
tą apie "socializmo pa
sisekimus Sovietijoje ir 
to įtaka JAV-bėse". Pa
gal tą autorių, po Sput- 
niko pasisekimo JAV įsi
vyravo pažiūra, kad JAV 
užsienio ir vidaus politi
ka reikia pritaikinti prie 
sovietinių laimėjimų ir 
net juos imituoti. Pra
dėtas ūkinis planavimas, 
daugiau lėšų skiriama 
mokymo ir socialinėm 
investicijom.

Apie savo keitimąsi so
vietai ne tik nekalba, bet 
ir draudžia apie tai pa
galvoti. Jų dogma neklai
dinga. Nepaisant to, keiti
masis vyksta, apie jį kal
bama ir jo reikalauja
ma. Savaime aišku, kad 

įnyje ir tas gali vesti 
naują pavojingą nepas
tovumą viso pasaulio 
santykiuose.

Prezidentas Nixonas 
laikosi principo kad mū
sų valstybė privalo turė
ti stiprią karinę apsau
gą, kuri nebūtų pralenk
ta nė vienos pasaulio 
valstybės. Tik būdami 
stiprūs mes galėsime 
padėti savo draugams Eu
ropoje ir visur kitur, ga
lėsim apginti savo gyvy
binius interesus ir įgy
vendinti teisingą taiką, 
ko nori viso pasaulio ge
ros valios žmonės.

Grandinėlės vadovybė pas Clevelando miesto merą Ralph Perk. Iš kairės: L. Sagys, I. Bublienė, G. 
Neimanas, meras Ralph Perk ir A. Sagienė. J- c,arlos nuotrauka

'j

oi

H PLJK spaudos konferencijoje rugsėjo 24 d. Margutyje(Chicagoje) dalyvavę spaudos, radijo ir jau
nimo atstovai. Sėdi iŠ kairės: dr.V. Vygantas, S. Mikalauskas, R. Sakadolskis, J. Šlajus ir A. Sabalis. 
Stovi: A. Kučys, P. Venclova, J. Jasaitytė,R. Kasparas, A. Matutytė, P. Stončius, J. Kisieliūtė, G. Ka
zėnas, L. Jadviršytė, E. Pakštaitė.S. Lukauskas, M. Tamulionienė, P. Petrutis, dr. A. Norvilas, S. Ge
čas, S. Tamulionis ir B. Nainys. A. Gulbinsko nuotrauka

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI
INFORMUOJA SPAUDĄ

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Informacijos Komisi
ja š.m. rugsėjo 24 d. .Margučio 
patalpose sušaukė spaudos kon
ferenciją, dalyvaujant Kongreso 
rengėjams ir spaudos atsto
vams.

Konferenciją atidarė informa
cijos komisijos pirmininkas J. 
Šlajus, pristatydamas rengimo-ko 
miteto pirmininką R. SokodolskJ 
ir kt. Buvo išdalinta informacija 
spaudai, kurioje patiekta statis
tika ir trumpai apibūdinti Kongre 
so darbai. ,

Si informacija parodo, kad II

rai nepaskubėjo su savo 
kreditais sovietų indus- 
tralizacijai, neramumai 
Sovietijoje padidėjo, so
vietų pramonės produkci 
jos padidėjimas palygi
nant su 1970 metais, smu
ko iš 8,5 iki 6,8%, Pana
šiai atsitiko ir su darbo 
našumu.

Kas toliau? Yra ženk
lų leidžiančių spėti, kad 
Kremliaus valdovai kol 
kas dar neturi pagrindo 
džiaugtis savo platesnio 
santykiavimo su Vaka
rais vaisiais. Čekoslo
vakijos paskutiniu laiku 
parodomas mažas entu
ziazmas sutarčiai, Sovie- 
tijos ir Lenkijos pavyz
džiu, su Vakarų Vokieti
ja kalba su susirūpinimą 
ir pervertinimą iki šiol 
pasiektų rezultatų. Nuo 
to pervertinimo priklau
sys tolimesnė jų raida.

MILDA TAMULIONIENĖ

PLJ Kongrese dalyvavo virš 
2000 jaunuolių ir keli šimtai sve
čių. Studijų dienose, (vykusiose 
liepos 4-8 d.d.. Kent universite
te, dalyvavo 225 atstovai iš se
kančių kraštų: Argentinos — 18, 
Australijos — 20, Austrijos — 
1, Belgijos — 1, Brazilijos —17, 
Did. Britanijos — 7, JAV — 80, 
Kanados — 13, Kolumbijos — 6, 
Urugvajaus — 6, Venezuelos — 
5, Vokietijos — 18. Kongreso 
stovykla (vyko Romuvoje, Kana
doje, liepos 8-15 d.d. Stovyklavo 
virš 400 jaunimo, jų tarpe daug iš 
užsienio, atvykusių (tautiniųšo
kių šventę. Uždarymas (vyko To
ronte, liepos 15-16 d.d. Uždary
mo iškilmėse dalyvavo apie 1000 
asmenų.

Kongreso nuveikti darbai iš- 
dalintoj informacijoj apibūdina
mi sekančiai:

Studijų dienose Kent universi
tete buvo (steigta Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga. Jos val
dyba sudaryta P. Amerikoje' ir 
pirmininku suiko būti Antanas 
Saulaitis išBrazilijos. PLJS Ry
šių Centras (steigus Chicagoj, 
kuriam laikinai vadovauja R. Sa- 
kodolskis. šiomis dienomis pa
sirodys pirmas RyšiųCentroži
niaraštis, redaguojamas Emili
jos Pakštaitės.
Jaunimo Peticijos projektas, 

bei teksus buvo priimti 1972 m. 
sausio 15 d. Yra gautas daugu
mas politinių bei ideologinių or
ganizacijų pritarimas. Peticijos 
vertimai yra padaryti (ispanų, 
portugalų, vokiečių ir prancūzų 
kalbas. JAV, Kanados ir Angli
jos paskiroms vietovėms petici
jų lapų siuntinėjimas prasidėjo 
1972 m. vasario 28 d. Vadovau
jantis JAV LB 1967 metų rinkimų 
duomenimis yra nustatytos pa
rašų rinkimo kvotos. Peticijos 
(teikimas Jungtinėms Tautoms 
numatomas 1973 m. vasario mė
nesi. Tiksli (teikimo data ir (tei
kimo delegacijos sudėtis dar ne
numatyta.

Visos Kongreso paskaitos, 
svarstybos ir diskusijos buvo 
surašytos ( magnetofonines 
juosteles ir dar šiemet bus pa
tiektos atskiru leidiniu, šio lei
dinio vyriausias redaktorius yra 
žurnalistas ir rašytojas Algis 
Rukšėnas. Sekančiais metais yra 
numatoma išleisti antrą leidinį, 
taip pat redaguojamą A. Rukšė
no, apibūdinantj Kongreso (spū
džius bei nuotaikas. Jame būsią 
gausu fotografijų ir dalyvių pa
sisakymų.

Taip pat yra surinktos 9 kny
gos spaudos straipsnių, nuotrau
kų ir trumpų žinučių bei skelbi
mų apie II PLJK. šj kruopštų dar
bą iki mirties vedė a.a. Juozas 
Sokodolskis. Iš jo surinktų žinių 
žinome, kad visoje spaudoje bu
vo atspausdinti 446 straipsniai, 
1346 trumpos žinutės ir skelbi
mai ir 400 nuotraukų.

Atsakydami ( klausimus kon
ferencijos metu R. Sokodolskis 
ir kiti rengėjai pareiškė sekan
čias mintis.

R. Sokodolskis pasisakė, kad 
Kongreso pilnai (vertinti dar ne
įmanoma. Kongresas nebuvo re
voliucinis, bet evoliucinis. J( bus 
galima (vertinti tik po metų - ki
tų, atsižvelgiant į tai, kaip bus 
vykdomi jo nutarimai. Visa Kon
greso eiga buvo užfiksuojama, 
kad sekančio Kongreso rengėjai 
turėtų kuom vadovautis.

į (vairius klausimus dėl PLJ 
Sąjungos (steigimo R. Sokodols
kis pareiškė, kad Sąjungos stei
gimo idėja nebuvo pirmą kartą 
iškelta antrajame kongrese. ŠI 
mintis jau buvo "pradėta" pir
majame Kongrese, "gimė" ant
rajame, o dabar kūdikis jau "va- 
nojamas", kad neturi statuto ir 
pan. Tačiau, buvo jaučiama, kad 
Kongresą uždarius darbas turi 
vykti ir toliau. Tam reikalinga 
Dalaikyti ryšius, o ryšiams pa
laikyti ir darbui tęsti — organi
zacija. Tuom vadovaujantis stu
dijų dienose buvo sudarytas pre - 
zidiumas, kuris naujos organi
zacijos pirmininku nutarė pa
kviesti A. Saulaitj. Pirmininkas 
bus tvirtinamas visų atstovų ir 
Šiomis dienomis jau išsiuntinė
ti atstovams tvirtinimo lapeliai. 
Kad organizacija pasilieka LB 
rėmuose rodo faktas, kad bal
sus skaičiuoti pavesta LB jau
nimo sekcijai, vadovaujamai M. 
Lenkauskienės.

Kongreso kontrolierius S. Mi- 
kaliukas informavo, kad Kongre
sas finansinių nuostolių neturėjo 
Turėta mažiau išlaidų negu pir- 
majame Kongrese. Iki Šiol vis 
dar yra gaunama sąskaitų irau- 
kų, todėl knygos dar nėra galu
tinai suvestos. Tačiau artimu 
laiku tikimasi perduoti knygas 
revizijos komisijai i r tada bus pa
darytas finansinis pranešimas 
lietuvių visuomenei. Finansų ko
misijos atstovas Dr. V. Vygantas 
spaudos ksnferencijai išreiškė 
pasigėrėjimą S. Mikaliuko nepap
rasti kruopščiai ir sąžiningai at
liktu sunkiu kontrolieriaus dar
bu.

Peticijų komisijos pirminin
kas A. Kizlauskas reiškė viltį, 
kad Kongreso darbams pasibai
gus bus galima sparčiau išvys
tyti parašų rinkimo darbą. Peti
cija numatyta (teikti sekančių 
metų vasario mėnesį Prieš (tel
kiant peticiją bus bandoma susi
siekti su amerikietiška spauda. 
Peticiją norima (telkti pačiam 
J.T. Generaliniam Sekretoriui 
Kurt Waldheimui. Jam atsisa
kant, ar perleidžiant peticijos 
priėmimą žemesniam valdinin
kui, galinčios (vykti demonstra
cijos.

Programų rengimo komisijos 
pirmininkas Dr. A. Norvilas pa
aiškino, kodėl studijų dienos bu
vo uždaros. Buvę nutarta apri
boti studijų dalyvių skaičių iki 
300, kad būtų galima išlaikyti 
tvarka ir akademinė atmosfera. 
Pranešimus skaityti buvo kvies
ti prelegentai daugiausiai iš jau
nimo tarpo. Dauguma pranešimų 
buvę gerai pa ruošti. Buvo kvies
ta ir eilė vyresniųjų atatinkamų 
sričių specialistų, kad iškilus

(Nukelta | 2 psl.)
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IŠ MOKSLEIVIU. ATEITININKU STOVYKLOS NERINGOJE

Trečioji moksleivių 
ateitininkų stovykla Ne
ringoj prasidėjo rugpiū
čio 13 d. ir tęsėsi iki 
rugpiūčio 26 d. Antanas 
Razgaitis, stovyklos ren
gėjas, oficialiai atidarė 
stovyklą 4 vai. p.p. Jis 
pristatė komendantą — 
Kazį Razgaitį, kuris su
pažindino mus su visais 
vadovais. Šiais metais, 
kun. Geisčiūnas buvo dva
sios vadas; Jurgis Oniū- 
nas berniukų vadovas; 
Elenutė Razgaitytė — 
mergaičių; Jonas Vai
nius prižiūrėjo jaunu
čius berniukus; Dovilė 
Eivaitė turėjo pilnas ran
kas su jaunutėm mergai
tėm; p. Kairienė, kaip jau 
nučių globėja, bėgiojo 
paskui Joną ir Dovilę; 
Rasa Navickaitė paruošė 
vakarines programas ir 
stengėsi koordinuoti die
nos programą. Algis Nor
vilą buvo stovyklos ad
ministratorius ir Rimas 
Juzaitis visur sekiojo 
mus su savo akordeonu.

DIENOS EIGA
Dienotvarkė buvo su

statyta taip pat per vi
są pirmą savaitę — kad 
stovyklautojams duotų ko 
mažiau laisvalaikio. Vi
są rytą bėgiodavom nuo 
vienos pamokos į kitą. 
Kristina Gedrimaitė 
pravesdavo tautinius šo
kius; Danguolė Stončiū- 
tė mėgindavo mus išmo
kyti per meno pamokas 
kaip piešt, Vytautas Ma
ciūnas ir Linas Vaitkus 
rūpindavosi sportu; dai
nas pravesdavo visi su 
Rimu Juzaičiu. Lietuvių 
kalbą mokindavo Anta
nas Dambriūnas pagal tė
vo duotą paskaitą Daina
vos kursuose; opokalbius

Jaunimo 
kongreso...

(Atkelta iš 1 psl.) 
diskusijoms ar pritrūkstant ži
nių, būtų kur kreiptis.

Dauguma pranešimų buvo ge
rai paruošta ir jaunieji prelegen
tai vėliau dėkojo už sudarytas są
lygas jiems aršiau susipažinti 
su jų nagrinėtomis temomis. At
stovai paskaitas lankė pareigin
gai, drausmė buvo pavyzdinga. 
Atstovų buvo atsiklausta, ką jie 
galvoja dėl dalyvių skaičiaus 
apribojimo ir studijų dienų il
gumo, Daugumos nuomone atsto. 
vų skaičius turėjo būti mažes
nis, ir studijų dienos turėjo už
sitęsti ilgiau.

Iš Kento universiteto vadovy
bės buvo susilaukta labai nuošir
di pagalba, Į studijų dienųatida- 
rymą atsilankant net pačiam 
Kento universiteto prezidentui.

Rengėjai, nors ir matydami 
kai kurių trūkumų. Kongresą lai
ko pasisekusiu. Paskelbus Kon
greso nutarimus ir išleidus Kon. 
greso darbų - paskaitų leidinį, 
visuomenė turės progos arčiau 
susipažinti su Kongreso dar
bais ir mintimis ir galės Kon
gresą objektyviai vertinti. 

n PLJK spaudos konferencijoje. S. Tamulionis, M. Tamulionienė, 
J. Šlajus, R. Kasparas, S. Lukauskas ir dr. A. Norvilas.

A, Gulbinsko nuotrauka

Toronte leidžimas savaitraš
tis "Tėviškės Žiburiai" (Nr. 38) 
patalpino kritiškas pastabas apie 
Jaunimo kongreso nutarimus. A. 
Rinktinas rašo, kad "turint gal
voje, kad visas Įvykis buvo va
dinamas kongresu, logiška bu
vo suprasti, kad atstovų kaden
cija su kongreso užbaiga ir pa
sibaigs. Dabar matome ką ki
tą. Kongreso tikslas, atrodo, bu
vo Įsteigti atskirą jaunimo są
jungą, o kongreso atstovams su
teikiama nuolatinių jaunimo at
stovų teisė. Tai Įpareigojimas, 
kuriam jie nebuvo renkami ir 
teisiškai neturi mandato".

Toliau autorius rašo:
"Kongreso rengėjai turėjo rū

pintis, kad būsimojo kongreso 
idėjos būtų iš anksto skelbia-

daugiausia turėdavom su 
kun. Pranu Geisčiūnu.

Pamokų būdavo trejos 
į dieną, ir jos vis keis
davosi, bet kartais atro
dė, kad turėdavom tą pa
tį ir tą patį. Antrą savai
tę turėjom ir paskaitų 
su diskusijom, kurias 
pravesdavo sės. Ignė, 
kun. Geisčiūnas, Elenutė 
Razgaitytė, Rimas Juzai
tis ir Antanas Razgaitis.

Po pietų turėdavom 
vienintėlį laisvalaikį. Jį 
sekdavo bendras sportas 
arba maudymasis. Pasi- 
taškyti šaltam ežere bu 
vom tik keletą sykių nes 
reikėdavo samdyti van
dens sargą iš miestelio 
ir buvo gan šalta.

Popietiniai užsiėmi
mai buvo labai įvairūs. 
Galėjai pasirinkti iš se
kančių: Danguolės Ston- 
čiūtės meno būrelio; Jo
no Vainiaus gamtos bū
relio; Algio Norvilos, Li 
no Vaitkaus ir Rimo Ig- 
naičio pravesto foto bū
relio; Ritos Cepulytės 
pravesto laikraštėlio bū 
relio; Marytės Dambriū- 
naitės ir Rimo Juzaičio 
dramos ir muzikos būre
lio, kuris pasikeitė įišky- 
lų būrelį.

Daug laiko praleidom 
prie užsiėmimų ir gavom 
gerų rezultatų. Du žinia
raščiai ir laikraštėliai 
buvo išleisti; gražios nuo
traukos išaiškintos ir 
įteiktos kaip premijos už 
darant stovyklą; nauja 
laužavietė atsirado; radi- 
jos programa aidėjo sa
lėj; išsiuvinėtos kelnės 
visur matėsi, raumenys 
lavinosi ir nauji takai 
buvo surasti per mišką.

Man atrodo kad visi 
sutiktų su tuo, kad vaka
rinės programos buvo ge
riausia dalis visos die
nos. Per pirmą linksma- 
vakarį turėjom progą su
sipažinti su naujais vei
dais ir pasikalbėt apie 
praėjusius metus su se
nais draugais. Sekančio 
vakaro pasakų laužas 
įjungė ne tik stovyklauto
jus , bet ir kelis nenorin
čius vadovus. Karnava
las ir linksmavakaris 
antradienį davė mums 
progą padurniuot.

Pagaliau sulaukėm il
gai pageidautų šokių tre
čiadienį. Berniukai deja
vo, kad mergaitės buvo 
su kelnėm, bet ką pada
rysi. Yra šaltos naktys 
Vermonto kalnuose! Ket
virtadienį turėjom lite
ratūros vakarą. Tema bu 
vo metų sezonai. Išklau
sę visokiausių eilėraš
čių, sėdėjom aplink ži
dinį ir dainavom ir dai
navom ir dainavom.

Penktadienį mus ap
lankė ponia MacCarthur. 
Ji padainavo Amerikos 
liaudies dainas. Neatsili- 
kę, mes irgi užtraukėm 
kelias dainas ir net pašo

DIRVA

kom! Liaudies vakaras 
buvo paskirtas šeštadie
nį. Nes neturėjom tiek 
daug pasakų išvaidint ir 
mįslių spėliot, vakarą už- 
baigėm šokiais meno na
melyje.

Antrosios savaitės pir
mas vakaras buvo laik
rodžio - vėliavėlių žai
dimas. Stovykla buvo su 
poruota (berniukas su 
mergaite) ir suskirstyta 
į keturias grupes. Reikė
jo surasti žadintuvą, "už
mušt" kiek galėjai kitų 
komandos, ir pats pasi
likt "gyvas". Kai paga
liau suradom, susirin
kom salėje dėl įvairių 
žaidimų.

Pirmadienį vakare 
turėjom progą susikaupt 
ir išklausyt įspūdingų mi
šių. Per antrą ir pasku
tinį laužą stovyklauto
jai gerai pamėgdžiojo te
levizijos programas ir 
rpklamas. Nes buvom iš 
vargę nuo sporto šven
tės, trečiadienio vakare 
vadovai pristatė prem
jerą operos "La La Pina- 
ta". Sužinojom tikrą pa
saką apie Lapiną (Sės. 
Olivetos šunį, kuris gy
veno stovyklavietėje) ir 
jo Neuroses. Operą se 
kė iškilmingi šokiai pa- 
vilione, ir kaip mūsų ko
jos išsilaikė ir kūnai ju
dėjo, niekad nežinosim.

Ketvirtadienį pasirodė 
visi talentai. Negalim 
pamiršt tą šokių grupę, 
kuri taip gerai pašoko 
"Blezdingėlę". Gal kitais 
metais prisijungs ir mer
gaičių.... Paskutinį sto
vyklos vakarą turėjom 
tradicinius atsisveikini
mo šokius. Šokom, šo
kom valgėm pizza ir dar 
šokom — iki ankstyvaus 
ryto.

Stovykla oficialiai už
sidarė su vėliavų nulei
dimu sekmadienio ryte. 
Buvo įteiktos įvairios 
premijos. Iš Moksleivių, 
pavyzdingiausia buvo 
Danutė Norvilaitė; lietu 
viškiausia tai Asta Dab- 
rilaitė, o geriausią nuo
taiką turėjo Aldona Pau- 
liukonytė. Pavyzdingiau
si jaunučiai buvo Dana 
Kairytė ir Vidmantas 
Rukšys.

Iš viso stovykla labai 
gerai pasisekė. Nebuvo 
didelė — tik apie penkias, 
dešimt stovyklautojų. Gal 
dėl to buvo tokia gera 
nuotaika per visą stovyk
lą. Tikiuos, kad ir kitais 
metais vėl bus tokia pat 
sėkminga.

IW . ,e II 
(pasidairius

v

KRITIKUOJA PLJS-gos 
ĮSTEIGIMĄ...
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KANADOS LIETUVIU DIENA

L

1

TONY'S

XVIII-SIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS KOMITETAS. Sėdi iš kairės: A. Kličius — pirm., S. 
Piečaitienė — Montrealio KLB apylinkės pirm, ir P. Rudinskas — informacijai. Stovi: B. Staškevi
čius -- nakvynėms, J. Siaučiulis — Dienos leidiniui ir finansams, R. Otto — sportui. J, Piečaitis —
koncertui, B. Niedvaras — baliui

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

XVIII-ji Kanados Lietu
vių Diena įvyksta Montrea
lyje spalio 7 ir 8 dienomis. 
Ši tradicinė Kanados lietu
vių metinė šventė kasmet 
sutraukia po kelius tūks
tančius dalyvių, daugiau
siai iš rytinės Kanados ir 
JAV.

šeštadienį įvyks krepši
nio rungtynės tarp Montre
alio ir Toronto vyrų ir mer
gaičių komandų. Vakare di
delis balius, kurio metu bus 
išstatyti aštuonių Montrea
lio dainininkų paveikslai.

Sekmadienį, po iškilmin
gų pamaldų lietuvių bažny
čiose, po pietų ruošiamas 
koncertas ir iškilmingas ak
tas. Koncerto programa iš
pildys Montrealio Aušros 
Vartų parapijos choras, Ha-

mos ir visi tautiečiai prašomi 
dėl jų pasisakytu Pasirinkęs 
slaptumo kelią, kongreso ren
gėjų komitetas vainikavo jj už
darumu Kento un-te akademinės 
dalies, kurioje buvo svarstomi 
dabar paskelbti nutarimai. Su 
PLB valdyba dėl to uždarumo 
reikalingumo nebuvo tartasi. 
Dar daugiau -- PLB valdyba 
buvo kongreso rengimo pradi
ninkė ir globėja, bet daugumas 
PLB valdybos narių nebuvo J 
uždarus Kento posėdžius pa
kviesti."

"Nebuvo kviesti ar net Įsi
leisti daugelio mūsų laikraš
čių atstovai".

A. Rinkflnas vaizdžiai pri
stato visuomeniškai ne etiško 
sąmokslo organizaciją, šito
kie reiškiniai turi būti smer
kiami visu griežtumu. Tai ne- 
subrendusio etiškai rikiuoti ir 
tvarkyti visuomeniškus porei
kius elemento išdaiga.

Autorius klausia:
"Turint galvoje jau prasidėju

si mūsų spaudos atoslūgi tiek fi
nansiškai, tiek žurnalistiniu at
žvilgiu, naujas jėgų bei finansų 
skaldymas vargu ar yra pateisi
namas. Kas gi draudžia jaunimui 
bendradarbiauti dabartiniuose 
laikraščiuose ir ryškinti savo 
'nuomones bei nuotaikas*?"

A. Rinkflnas atvirai smerkia 
nuolaidžiavimo "nuotaikas",leis
ti lietuvių jaunimui laikraštukus 
"vietinėmis kalbomis". Tai tik
ras skatinimas nesidomėti savo 
kalba, nesistengti jos pramokti 
ir savo bent kultūros minimumą 
pažinti.

A. Rinktinas iškelia "nutari
mų" kurjozus:

"Dar vienas savotiškas nu
tarimas skamba taip: 'Paskirų 
kraštų lietuvių aprūpinimas ti
kybinių apeigų reikmenimis'. Ką 
bendro turi šis nutarimas su jau
nimo informacija? Gaila, kad nic. 
kas kongreso dalyviams nepa
aiškino, jog išeivijoje yra net du 
lietuviai vyskupai, kurie tuo rei
kalu rūpinasi,organizuodami vi
są tos rūšies akciją, Įskaitant ir 
aukų rinkimą."

Gerai išmąstytame rašinyje ir 
gilaus susirūpinimo tonu A. Rin
ktinas atskleidžia visuomeninĮ 
PLJK nesiorientavimą, jo nuta
rimų tikrą susikryžiavimą su 
PLB siekiais ir interesais. 

r G. Vazalinskas — dailės parodai, 

miltono mergaičių choras 
"Aidas” ir jaunimo meni
niai vienetai: Montrealio 
"Gintaras”, Toronto "Gin
taras”, Delhi "Palanga” ir 
Londono ”Rasa". Užbaigai 
po koncerto įvyks Jaunimo

PROTESTUOKIM
JAV LB Centro Valdyba, 

būdama griežtai pasipikti
nus šiomis dienomis Vilniu
je prasidėjusiu aštuonių lie
tuvių teismu ir sufabrikuo
tais kaltinimais siekiančiais 
paneigti laisvės troškimą 
išreikštą Romo Kalantos au
ka, telegramomis yra krei
pusis j AP ir UPI telegramų 
agentūrų vyriausius vado
vus su prašymu pasiųsti 
savo korespondentus sekti 
teismo eigą ir informuoti 
laisvąjį pasaulį. Telegramo
je iškeltas' sovietų TASS 
agentūros bandymas nu
kreipti laisvojo pasaulio dė
mesį nuo vykstančios teis
mo bylos.

Centro Valdyba taip pat 
yra padariusi reikiamus žy
gius lietuvių delegacijai 
Washingtone būti priimtai 
Apaštališko Sosto delegato 
JAValstybėms arkivyskupo 
Luigi Raimondi. Audienci
jos metu bus prašoma įtai
goti šv. Tėvą pasmerkti 
Lietuvos katalikų persekio
jimą ir užtarti teisiamuo
sius.

JAV LB Centro Valdyba 
kreipiasi į bendruomeninius 
vienetus, lietuviškas orga
nizacijas, ir paskirus lietu
vius su sekančiais prašy
mais:

1. Prašome kreiptis į 
amerikiečių spaudos atsto
vus prašant skirti dėmesį 
neteisėtai apkaltintų lietu
vių teismo eigai ir vedamai
siais straipsniais pristatyti 
neteisėtai įvykdytą Lietu
vos pavergimą ir lietuvių 
tautos herojišką rezistenci
ją prieš okupantą.

2. Prašome kreiptis į JAV 
Senato ir Atstovų Rūmų na
rius su prašymu Kongrese 
pasmerkti Lietuvos okupa
ciją, religinės laisvės var
žymą, norą lietuvių natrio-, 
tizmo išraiškas užgniaužti 
teismo bausmių pritaikymu. 
Kongreso nariams primin- 
tina, kad teisiamieji jau
nuoliai, nors ir komunisti
nėje sistemoje išaugę, sie
kia Lietuvai laisvės.

3. Sąlygoms leidžiant, 
prašome ruoštis demonstra
cijoms, kurios nedelsiant 
pradėtinos vykdyti patyrus 
teismo sprendimą.

4. Paaiškėjus teismo 
sprendimui, masiniais pro
testo laiškais kviečiame 
kreiptis j Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių dr. 
Kurt Waldheim reikalau
jant eigos 17,000 Lietuvos 
katalikų peticijai, prime
nant, kad nuteistieji taip 
pat yra kovos už religijos 
laisvę aukos.

Pobūvis šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Kanados Lietuvių Dienos 
pelno pusė eina ją ruošian
čiai apylinkei ir pusė Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybai.

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 

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

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all services and all shifts 
good starting salary. Plūs dif- 
ferential for evening & night 
duties.
Liberal personnel 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)

F1TTERS
Plate and structural steel 
fabrications. Ability to read 
blueprints reųuired.

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 STAMP1NG EXPER1ENCE 
AND-OR 

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

Write or coli MR. STEPHENS 
ACTIVE PRODUCTS CORP. 

201 E CHARLES 
MAR1ON. IND. 46952 

317-664-9084
(76-78)

EXCELLENT POSITION
With growinR Company lor aomeone 
vvdling to re-locate in South Florida 
an a permanent baaia. The .John H. 
Harland Co. (Bank Slationers) fa 
aeeking a mature individual with lino- 
type machiniat experience to aaaume 
full maintenance reaponaibllity of 
linotype departmenl. Company offera 
employment atability with eacellent 
pay, working conditiona and full line 
of company paid benefita.

JOHN H. HARLAND COMPANY 
P. O. Boa 300 Biacayna ann«x 

Miami, Florida 33101
All information will be maintained 

in atrlct confidence.
An Equal Opportunity Employer
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LIETUVIU FONDO 

REIKALAI
Praėjo įvykiais turtin

ga ir palaiminga vasa
ra. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas irIVtau
tinių šokių šventė jau pra
eityje. Jų rengėjai, nors 
ir nedavė galutinių apy
skaitų, betpasiskardeno, 
kad galai bus suvesti ir 
liks, kad ir nedideli pel
no likučiai. Keletą metų 
vykdytas Jaunimo Cent
ro praplėtimas, užbaig
tas ir atiduotas naudoti.

Šie ir kiti darbai pa
reikalavo lietuvius pla
čiau atidaryti savo pini
gines ir dosniau juos 
paremti.

Lietuvių Fondas, šiais 
metais švenčiąs savo gy
vavimo pirmąjį dešimt
metį ir užsimojęs sutelk
ti milijoninį kapitalą, bu
vo kantrus ir laukė, kad 
bėgamieji ar vienkarti
niai reikalai būtų aptvar 
kyti. Artėjantis derliaus 
metas — ruduo yra pato
gus laikas kreiptis įkiek- 
vieną lietuvį ir priminti, 
kad neužmirštų pagrin
dinių bei nuolatinių rei
kalų.

Kaip žinome, Lietuvių 
Fondas iš gaunamų palū
kanų ir kitų pajamų, kiek
vienais metais remia 
mūsų gyvybinius švieti
mo, lietuvių kultūros ir 
lietuvybės išlaikymo rei
kalus: išleista lituanisti
nėms mokykloms vadovė
liai, paremtos pastangos 
paruošti mokslinius vei
kalus, lituanistikos stu
dijas universitetuose ar 
kitas lietuviško gyveni
mo apraiškas. Šie ir dau
gelis smulkesnių, bet ly
giai svarbių lietuviškų 
reikalų, laukia paramos, 
bet riboti ištekliai nelei 
džia jiems padėti. Daž
nai, dėl lėšų stokos, nu
stojame daugelio dalykų. 
Mūsų kultūrininkai šauk 
te šaukia ir prašo išnau
doti turimus lituanistus, 
kad jie savo žinias sura 
šytų ir paliktų ateinan
čioms kartoms. Juk am
žius ir sveikata nebelau
kia, o dažnai skaitome, 
kaip vienas po kito išsi
skiria iš mūsų tarpo, nu
sinešdami ir turimas ži
nias. Šiandieną naujų litu
anistų mokslininkų kaip 
ir neatsiranda, tad būti
na išnaudoti turimuo
sius. Kur tik pasisuksi, 
ką tik darysi visur rei
kalingos lėšos, o jas su
dėti turime tik mes pal
tys. Lietuvių Fondas rū
pinasi sutelkti didelį ka
pitalą, kad gautomis pa
lūkanomis paremtų mū
sų kultūrinį gyvenimą.

Jei Jaunimo Kongresui 
ir IV tautinių šokių šven
tei sugebėjome surinkti 
daugiau ketvirčio milijo
no dolerių, tai dar kartą 
subruzdę ir tokį kapitalą 
sumetę peržengtumėm 
milijoninę ribą. Tik rei
kia daugiau ryžto ir grei

to apsisprendimo. Jei 
kas dar nesame Lietuvių 
Fondo nariu, tai tučtuo
jau įstokime, o kas jau 
esame — padidinkime 
savo įnašus.

Visi žinome, kad yra 
parapijinių reikalų (rei
kia ir juos remti), bet 
tegu jie nenustelbia pa
grindinio tikslo. Paskuti
nis laikas užbaigti mili
joną!

Pabaigai, specialiai 
kreipiamasi į chicagiš- 
kius lietuvius ir prašoma 
gausiai dalyvauti de
šimtmečio paminėjime, 
kuris įvyks š.m. spalio 
28 d. Jaunimo Centre. 
Vakaro metu bus pagerb
ti naujai įstoję ar savo 
įnašus padidinę nariai. Ant. Juodvalkis

Seniai visų laukta knyga jau išėjo iš spaudos.
Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 

is Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše
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.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

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

Pavardė ir vardas

Adresas
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GUBERNATORIUS 

OGILVIE IR MES
Paskutiniuoju laiku 

Chicagos ir lllinois dien
raščiuose pasirodė veda 
mieji straipsniai apie II- 
linois gubernatorių Ri- 
chard B. Ogilvie, įver
tindami jį kaipo geriau
sią gubernatorių lllinois 
istorijoje ir remia jo per
rinkimą.

Kas gi tai per asmuo 
ir ką jis nuveikė per ke
turis paskutinius metus 
lllinois valstijos guber
natoriaus poste.

Susitikus gubernatorių 
Ogilvie pasigendi tos po
litikieriams tipiškos šyp
senos. Šypseną guberna
torius prarado antro pa
saulinio karo metu, kai 
tanko bokštelyje bežval
gant apylinkę, sprogo 
priešo sviedinys smar
kiai sužalodamas veidą. 
Tanko vadas Richard B. 
Ogilvie ilgokai pragulė
jo ligoninėj ir turėdamas 
daug laiko apgalvoti sa
vo ateitį, nusprendė eiti 
į politinę veiklą.

Tai nepaprastos ener-

Taip pat bus ir meninė 
programa. Bilietai gauna 
mi Lietuvių Fondo būsti
nėje: 2422 W. Marųuette 
Rd., Chicgo, III. 60629, 
tel. (312) 925-6897. 

gijos ir drąsos asmuo. 
Savo atliktais darbais 
stebina nevieną politiką, 
nes padaryti sprendimai 
ar pravesti įstatymai, ne 
būtinai buvo populiarūs 
ir tuo pačiu, kylančiam 
politikui pavojingi. Ta
čiau gub. Ogilvie tais iš
skaičiavimais niekad ne 
si vadovavo.

Perėmęs lllinois vals
tijos vairą, rado valsti
jos iždą bankroto stovy
je. Vienintelė išeitis, 
nors politiniai ir nepo
puliari, buvo įvesti vals
tijos mokesčius, kad su
teikus visus reikalingus 
patarnavimus valstijos 
gyventojams. Šis spren
dimas yra vienintelis 
jam daromas priekaiš
tas, tačiau visi pripažįs
ta jog tai buvo būtinas ir 
teisingas sprendimas.

įvesti valstijos mokes
čiai įgalino apstabdyti ky
lančius nekilnojamo tur
to mokesčius, aptvarky
ti ir sumažinti asmeni
nio turto mokesčius, ir 
padaryti eilę kitų refor
mų mokesčių srityje, 
kaip pav. suteikiant leng
vatų pensininkams nekil
nojamo turto mokesčiuo
se.

Eilė atliktų darbų kal
ba patys už gubernato
riaus Ogilvie sugebėjimą 
vadovauti valstijai ir pra
vesti įstatymus.

Įvesta griežta išlaidų 
kontrolė ir įsteigtas biu
džeto biuras, kuris sutau
pė virš 500 milijonų do
lerių pirmųjų dviejų me
tų laikotarpy, panaiki
nant duplikavimą ir be
reikalingą pinigų švais
tymą.

Pravesta pirma Illi— 
nois konstitucijos re
forma laike 100 metų.

Valstijos pagalba mo
kykloms padvigubinta. Iš 
518 milijonų pakelta iki 
1 bilijono įmetus. Be šios 
pagalbos, valstijos mo
kyklos būtų tikrai pasibai
sėtinoj padėtyje ir nekil
nojamo turto mokesčiai 
būtų gerokai pakilę. Gub. 
Ogilvie taipogi smarkiai 
rėmė pagalbą priva
čioms mokykloms, ku
rios vaisiais neužilgo 
pasinaudos ir mūsų para
pijinės mokyklos.

Šalpos srityje, kur yra 
išleidžiama didelė dalis 
valstijos pinigų, gub. 
Ogilvie rado būdų perkel 
ti didelį skaičių asmenų 
į federalines programas, 
tuo pačiu suteiki ant pagal 
bą jos reikalingiems ir 
sumažinant valstijos iš
laidas. Jis taipogi atkrei
pė specialų dėmesį į už
sieny gimusius pensinin
kus, sutikdamas talkinin 
kauti per Human Resour- 
ces įstaigą ir finansuoti 
samdymą tautinių grupių 
savanorių, kurie savo 
gimtąja kalba informuos 
pagalbos reikalingus tau
tiečius.

Pagalba Chicagos 
miesto susisiekimui įga
lino išvengti važiavimo 
kainų pakėlimo. Nemoka
mai teikiamų priešpiečių 
mokiniams skaičius pa
keltas nuo 7 milijonų iki 
54 milijonų per metus. 
Vaikų priežiūros centrų 
įsteigimas dirbančioms 
motinoms. Aktyvi progra
ma narkotikų problemos, 
nauja programa protinių 
ligų srityje. Nauji po
tvarkiai prieš aplinkos 
teršimą, plati kelių mo
dernizavimo programa

lllinois gubernatorius Richard B. Ogilvie

padaryti valstijos kelius 
saugesniais ir taip toliau 
ir taip toliau.

Valstijos administra
cija pagerinta įvedant mo
dernius biznio metodus 
ir ei vii service statusas 
praplėstas tarnautojų tar
pe.

Visuose šiuose dar
buose gubernatorius Ogil
vie gavo lllinois seime
lio atstovų pritarimą ir 
įvertinimą.

Mums lietuviams, gu
bernatorius Ogilvie yra 
gerai pažįstamas. Jis ne 
tik kad palaiko glaudžius 
ryšius su mūsų lietuvių 
visuomene, bet taipogi 
yra mūsų reikalams pa
slaugus. Simo Kudirkos 
atveju jis buvo vienas pir
mųjų, kuris kreipėsi į 
Amerikos prezidentą, 
prašydamas daryti žygių 
šiuo reikalu. Bet kuria 
proga jis stengiasi mūsų 
reikalams talkininkauti. 
Kas stebėtina, jog netik 
gubernatorius bet visajQ 
šeima glaudžiai su lie
tuvių visuomene bendra, 
darbiavo. Ponia Ogilvie 
dalyvavo eilėje lietuviš
kų parengimų, o duktė 
Elizabeth dalyvavo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso parengime ir 
taipogi šoko mūsų 4-to- 
je Tautinių šokių šven
tėje. Jos didžiulė nuotrau
ka, mūsų tautiniuose dra
bužiuose, ir dabar dar

ŽIEMOS EKSKURSIJA I 
urnų

KAINA TIK $619.00.
IŠVYKSTA Iš BOSTONO IR NEW YORKO
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GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
NESlVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TRAlS-ATLffllC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway 
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Savininkė: Aldona Adomonienė
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kabo gub. Ogilvie rinki
minėj būstinėj Wrigley 
pastate Chicagos mies
to centre.

Lietuviams yra nepap
rastai svarbu turėti-savo 
draugus Amerikos val
džios viršūnėse. Nes tik 
turėdami savus kontak
tus galėsime efektyviau 
padėti savo krašto by
lai ir savo tautinės gru
pės interesams šiame 
krašte. Lietuviams toks 
asmuo yra gub. Richard 
B. Ogilvie. Perrinkę jį, 
mes žinosime jog turi
me mūsų valstijos prie
šakyje asmenį, kuris įro 
dė savo sugebėjimą va
dovauti ir pravesti įsta
tymus, kuris smarkiai 
pasisako už griežtą ko
vą prieš nusikaltėlius ir 
kuris yra su mūsų, lietu
vių, reikalais susipaži
nęs ir visad linkęs mums 
padėti.

Jo oponentas pagarsė
jo po 1968 metų demokra
tų konvencijos, kada jis 
pasmerkė Chicagos po
liciją už tramdymą tvar
kos ardytojų.

Gerai pagalvokime ką 
pasirinkime sekančiu II- 
linois gubernatorium!

A.M.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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ALT S-gos ELIZABETHO SKYRIUS 
ATŠVENTĖ 20 M. VEIKLOS SUKAKTI

laisvinti tėvynę Lietuvą 
iš sovietinio okupanto 
vergijos, pabrėždamas 
būdus ir priemones, nu
rodydamas okupanto tiks
lą skaldyti lietuviu, išei
viją. Abu kalbėtojai aiš
kiai priminė neigiamą 
pionierių stovyklavimo 
įtaką lietuviukams, pa
smerkdami tokių išvykų 
organizatorius. Publika 
abiem kalbėtojams sukė
lė dideles ovacijas.

Sukakties proga skyrių 
sveikino: Dirvos redak
torius Vytautas Gedgau
das ir Vilties Dr-jos pir
mininkas Aleksas Laikū
nas, ALTS-gos Rytų Apy
gardos pirm. V. Gruz
dys, LB New Jersey Apy-

ALTS-gos Elizabeth’o 
skyrius New Jersey, iš
kilmingai paminėjo 20- 
ties metų savo veiklos 
sukaktį, kurios iškilmės 
įvyko š. m. rugsėjo 30 
dieną, Lietuvių Laisvės 
salėje dalyvaujant apie 
200 žmonių.

Minėjimą atidarė sky
riaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis pakvies
damas invokacijai kun. 
J. Pragulbicką, kuris dėl 
pavėlavimo tą pareigą at
liko vėliau ir, kviesda
mas sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus. To
liau jis trumpai ir išsa
miai nušvietė to sky
riaus per 20 metų nuei
tą kelią, paminėdamas 
eilę savo įnašą palikusių gardos pirm. K. Jankū- 
veiklesnių jų narių (Jo 
žodis spausdinamas at
skirai).

Antanas Rugys, Lietu
vių Fondo įgaliotinis Pa- 
tersone, N.J. už ypatin
gą pasidarbavimą stei
giant stipendijų fondą 
Baliui Vyliaudui įteikė 
trijų Lietuvos preziden
tų medalį.

Tolimesniam vadova
vimui buvo pakviesta lie
tuvių kolonijos patyrusi 
programų vedėją, ilgame
čio ALTS-gos veikėjo B. 
Vyliaudo dukra p. Irena 
Veblaitienė, kuri taip pat 
trumpu žodžiu paminėjo 
to vakaro reikšmę ir gy
vai bei įdomiai pravedė 
programą.

Pagrindiniais kalbėto
jais buvo iš Chicagos at
vykę garbės svečiai: 
ALTS-gos pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas ir 
ALT pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis.

Teodoras Blinstrubas 
iškėlė ideologinių organi
zacijų reikšmę lietuvių 
išeivijos gyvenime ir 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos įnašą, pa
žymėdamas, kad Sąjun
ga nėra politinė org-ja 
bet ideologinė, siekianti 
savo tėvynei Lietuvai pil
nutinės nepriklausomy
bės atstatymo ir savo 
principų tvirtai laikosi 
nuoširdžiai bendradar
biaujant ir su kitomis tų 
pačių tikslų siekiančio
mis organizacijomis.

Dr. K. Bobelis kalbė
jo apie mūsų išeivijos 
prievolę visomis jėgo
mis dėti pastangas iš-

nas, ALTS-gos Rich- 
mond Hill, N.Y. skyriaus 
valdyba ir Brooklyno 1- 
sis skyrius, Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo 
valdyba ir New Jersey 
Lietuvių Tarybos pirm. 
P. Puronas. Visi pami
nėjo skyriaus įnašą į 
bendruosius lietuvių iš
eivijos kitų org-jų dar
bus, ypač didelę narių

paramą Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui lei
džiant "Lithuania 700 
Years".

Meninę dalį atliko po
puliarioji mūsų solistė 
iš Clevelando Aldona 
Stempužienė akompanuo 
jant muz. Albinui Priž- 
gintui. Pirmą dalį suda
rė dainos: Obelėlė ir Rū
ta komp. J. Gruodžio, Vai 
audžiau audžiau ir Pirko 
senis — V. Klovos. Ant
roje dalyje solistė klau
sytojus užbūrė atlikda
ma iš Carmen ir Sevili
jos kirpėjo operų arijas, 
kurios dainininkei sutei
kė progą pilnai atskleis
ti savo talentą. Nesibai
giant ovacijoms dar pa
dainavo Habanera iš Car
men.

Po akademijos vyko 
vaišės ir šokiai. Buvo 
daug išplatinta ALT iš
leisto 96 puslapių leidi
nio apie Lietuvos geno
cidą "Know your enemy 
— communism". Apla
mai, minėjimas buvo ge
rai organizuotas ir pra
ėjo pakilioje nuotaikoje.

E.Č.

ALT S-gos ELIZABETHO SKYRIAUS 
PIRM VYTAUTO ABRAIČIO ŽODIS
Man tenka didelė gar

bė ir malonumas kartu su 
kitais Tautinės Sąjungos 
Elizabetho skyriaus na
riais pasidžiaugti, kad 
šiame Elizabetho sky
riaus ruošiamame tradi
ciniame Tautos Šventės 
ir specialiame skyriaus 
20-ties metų sukakties 
minėjime dalyvauja Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Juozas 
Bobelis iš Chicagos, 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirminin
kas Teodoras Blinstru
bas iš Chicagos, New 
Yorko apylinkės Tauti
nės Sąjungos skyrių pir
mininkai Jurgis Sirusas 
Alfonsas Koncė, ALB 
New Jersey apygardos 
pirm. Antanas Jankūnas, 
Bendruomenės New Yor
ko apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakse- 
lis, Nepriklausomybės 
Fondo pirmininkė Emili
ja Čekienė, Balfo reikalų 
vedėjas Juozas Bagdo
nas, visa eilė Bendruo
menės apylinkių pirmi-

ninku ir visos eilės kitų 
organizacijų atstovų su 
gausiu būriu lietuvių iš 
negausios Elizabetho lie
tuvių kolonijos. Mes juos 
šia proga sveikiname ir 
dėkojame už jų atsilanky
mą.

Kreipdamas jūsų dėme., 
sį į Tautinės Sąjungos 
Elizabetho skyriaus 20- 
ties metų sukaktį norė
čiau labai suglaustai ir 
pačiais bendriausiais

bruožais apžvelgti šio 
skyriaus nueitą kelią per 
20 metų. Skyrius buvo įs
teigtas 1952 metų spalio 
19 dieną nedidelio būrio 
steigėjų - tautininkų gy
venančių Elizabetho apy
linkėje, vadovaujant ir 
pirmininkaujant steigia
mam susirinkime Algir
dui Zenkui, dabar gyve
nančiam Worcester, 
Mass. ir kuris specialiai 
atvyko į šį minėjimą su 
savo ponia. Pirmuoju pir
mininku buvo išrinktas 
Balys Vyliaudas, kuriam 
teko eilę metų šiam sky
riui vadovauti. Balys Vy
liaudas ir jo visa eilė 
valdybų praskynė kelią ir 
nustatė gaires Eliza
betho skyriui tarp kitų 
lietuvių organizacijų, 
pastatydamas skyriaus 
veiklos pagrinde bendra
darbiavimą su kitomis or
ganizacijomis, dalyvavi
mą visose lietuviško gy
venimo apraiškose jį ma
terialiai ir moraliai re
miant ir į tą darbą tiesio
giniai ar netiesioginiai 
įsijungiant. Balio Vyliau
do nusagstytomis gairė
mis savo veikloje Eliza
betho skyriaus ir sekan
čios valdybos vadovavo
si ir šiandien vadovauja
si. Balio Vyliaudo veikla 
Elizabethe reiškėsi ne 
tik skyriaus veikloje, bet 
ir kitose organizacijose 
ir tik kaip pavyzdį štai ir 
šia proga Lietuvių Fon
das per savo atstovą p. 
Rugį iš Pattersono nori, 
jį specialiai atžymėti.

Po Balio Vyliaudo se
kančiu pirmininku buvo 
amžinos atminties Juo
zas Juška. Jo darbas sky
riuje buvo nutrauktas ne
lauktos mirties. Juozo 
Juškos ir visų mirusių
jų skyriaus narių atmin
tį kartu su visais kovoje 
žuvusiais už lietuvių tau 
tos laisvę Lietuvoje ir

miau aš pats. Dėka mano 
darbščių ir su pasišven
timu dirbančių valdybos 
narių, mes jaučiamės at
lieką mums skirtą dar
bą, o žinoma tik artė
jantis skyrius valdybos 
rinkimas paryškins, ar

Užsieniuose prašau pa
gerbti atsistojimu ir mi
nutės tyla.

Mano gimnazijos suolo 
draugas Petras Lanyspo 
Juozo Juškos mirties per
ėmė skyriaus vadovavi
mą ir taip pat eilę metų
su didele energija ir ryž- mes mums skirtą pasi- 
tu dirbo su visa eile val
dybų,' ne tik kad išlaikyti 
tautinės Sąjungos Eliza
betho skyrių gyvu, bet 
taip pat kad jį sustiprin 
ti ir išplėsti. Neabejoti
nai tas jam sekėsi ir mes 
esame jam už tai dėkingi.

Prieš porą metų sky
riaus vadovavimą perė-

tikėjimą pateisiname.

• Jonas Adomonis, Trans- 
Atlantic Travel Service ir 
Trans-Atlantic Motor Bos
tone savininkas, savo vers
lo reikalais išvyko j Suomi
ją ir ta proga žada pasiekti 
net šiaurės ašigalį — Lap- 
landiją.

Buvę clevelandiečiai Antanas ir Veronika Garmai, dabar gyveną 
Juno Beach, džiaugiasi kiekvieną dieną Floridos saule ir Atlanto 
vandenynu. Kasdien pajūriu jie padaro kelioliką mylių rinkdami 
jūros kriaukles iš kurių p. Garmienė sulipdo {vairius meniškus 
dirbinius. V. Bacevičiaus nuotrauka

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Mūsų sunkvežimis dabar judėjo žymiai lėčiau. 
Nelygus kelias ir tamsa lėtino jo greitį. Persiristi 
per briauną nedrįsome įtardami, kad švabai 
čiups mus už kelnių. Nei jie mums, nei mes jiems 
nejutome ypatingos meilės."

"Minutės slinko viena po kitos. įtempimas ir 
baimė vis augo, nes bet kuriuo metu galėjome pa
siekti belaisvių rinkimo punktą, iš kur būtų neįma- 
mona pabėgti. Desperacijos pagauti, vos nepadarė
me savižudiško žygio, bet sveikas protas sulaikė. 
Spėjome, kad toje grūstinėje nepajėgsime pakanka 
mai greit ištraukti kojų ir persiristi į tamsą, o 
jau antrą kartą amerikiečiai neleistų pakartoti 
sumanymo. Netikėtai likimas pakišo mums progą. 
Šviesos pagavo priešais einantį žmogų. Šoferis su 
stabdė mašiną kažko klausdamas. Keli švabai pil
nomis pūslėmis nusirito žemyn. Mes kartu. Paki
lus riksmui, sargybiniams užtaisant šautuvus,šva- 
bai kibo atgal į mašiną. Mes tuo tarpu ritomės to
liau nuo jos. Šauksmai, keiksmai tolo nuo mūsų.

Stipresnis motoro birbesys rodė, kad pajudėta į 
priekį. Matyt, neskaičiuota, netikrinta. Pasitikėta 
švabų disciplina. Laisviau atsikvėpę, mėginome 
susigaudyti vietoje. Anot, Buzoko, vos dešimt, pen
kiolika kilometrų skyrė mus nuo Bitterfeldo. Jei 
jo neapsirikta, tą tarpą reikėjo sukarti šią naktį".

"Nors ir buvome gerokai nuvaryti, bet, atga
vę nuotaiką, skutome greit, nenutoldami nuo plen
to, kuris padėjo mums nepaklysti. Palankus buvo 
ir dangus, kurio nedengė mažiausias debesėlis. 
Atrodė, kad toji naktis teikė mums tik palaimą ir 
sėkmę, nes Buzokas netrukus pradėjo atpažinti apy. 
linkę. Anot jo, tik ranką ištiesti ir Bitterfeldas. 
Deja, pradėjo aušti ir turėjome lįsti giliau į krū
mus, kad kas nepamatytų. Dar po pusvalandžio 
Buzokas džiugiai pašnabždėjo.

— Mes čia vaikščiojom su žmona, dar koks 
kilometras. Žmonos kambarys kampinis, pirma
me aukšte. Kol visi miega, galėsime patekti į vi
dų. Numesime svetimą kailį, mūsų uniformas, ir 
tegu pašvilpia mums.

"Patekome tarp aptvertų sklypelių, kurie pri
klausė miesto gyventojams, auginusiems daržo
ves, vaismedžius.

— Jau čia pat, — vėl linksmai pakuždėjo Bu
zokas, — už tų daržų.

"Paspartinome žingsnį, išlindome už jų ir 
priaugome prie vietos: priešais tęsėsi griuvė
siai..."

"Nedrįsau pertraukti tylos. Buzokas stovėjo 
suakmenėjęs".

— Gal apsirikai? — prašnabždėjau.
— Tarp šių daržų mes eidavpme pasivaikš

čioti, — vos apversdamas liežuvį pralepėtavo vy
ras.

— Nenustok vilties. Šimtus namų sugriauna, 
bet vos keli žmonės žūsta. Gi atkasti galėjo. Su
simildamas ... — mėginau raminti, pats netikė
damas tuo ką sakau.

— Kad tave Dievai! — gyviau pajudėjo jis. 
— Baimė suparalyžavo mano protą. Gi tie namai 
neturi rūsių. Pavojaus metu visi gyventojai suvaro
mi į šio rajono slėptuvę, kuri yra saugi. Aš pats 
sėdėjau Joje, Ją gali sunaikinti tik tiesiai pataikiu
si bomba. Ak!

"Išsekęs atsisėdo ant tako, galvą nuleisdamas 
ant kelių. Po kiek laiko, matydamas jį atgavusį 
pusiausvyrą, pajėgiantį galvoti, paklausiau:

— Ką dabar darysime, kur rasime tavo žmo
ną?

— Tos pačios mintys kvaršina mane. Galvo
ju, ką aš daryčiau jos vietoje. Ji žino, kad karui pa
sibaigus bėgsiu pas ją. Neradęs namų, kur ding
siu? Uniformuotas negaliu vaikščioti po miestą, 
dairytis, klausinėti. Turiu slėptis. Kur? Kaip tu 
galvoji?

— Čia pat.
— Taigi. Čia pat. Ji protinga moteris. Ji ži

no, kad kitos išeities nėra ir tik čia mes galime 
susitikti. Esu tikras, kad kiekvieną dieną jinai ma
tuoja tas gatveles. Deja, aplink taip sujaukta, kad 
nesusigaudau kuri gatvelė mūsų.

(Bus daugiau)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

TURIZMAS - KEBLUS 
UŽSIĖMIMAS

Kiekvienas norituristauti. Kiekvieną vilioja toli
mi akiračiai. Kas slypi už akiračių? Gimtasis rei- 
merinis kraštas tvirtina, kad už akiračių slypįs 
pragmatinis akių prasikrapštymas į socialistinį 
realizmą.

Kokį bagažą reikia turėti po ranka, keliaujant 
įtolimus akiračius? Cicero vaikučiams, kelionė
je į pionierių stovyklą, užteko mažų, atvirų širde
lių, pasitikinčiai įsisavinančių socializuotą lietu
vybę.

Daunoros ir Noreikos kelionės parodė, kad bū
tiniausias dalykas turistiniame lagamine yra "Kur 
bakūžė samanota" gaidos. Dėl tų gaidų sudainavi- 
mo patriotai be skrupulo neša iš koncertų salių tri
spalves ir Gedimino stulpus...

Turizmas — keblus užsiėmimas. Vizitavo Det
roito bendruomenininkas Vilniuje Gimtojo reime- 
rinio krašto redakciją, bematant amerikinę išeivi
ją revizituoja V. Reimeris. Daunorai nesant po 
ranka Amerikoje, Gimtojo reimerinio krašto re
daktorius (taip pat vokalistas) jau suskubo padai
nuoti "Kur bakūžė samanota" su pažangiųjų choru 
(Valei Urbikas diriguojant) Chicagoje (Vilnis, Nr. 
169). Ar šiam revizitui ruošiasi Detroito LB? Gal 
yra Detroite tinkamos salės be trispalvių?

Australai mandagiai priima revizitininkus. 
Birželiniai Akiračiai tvirtina, kad adelaidiečiai 
sendraugiai "išnešė ir kryžių, kuris katalikų sa
lėje visą laiką kabojo...", kad tik revizitininkas Ka
niava galėtų be savo sąžinės graužulio padainuoti 
"Kur bakūžė samanota"...

Tuo tarpu Vilniuje, turistui kunigui Perkumui 
vizituojant su savo karštais linkėjimais per spau
dą Gimtojo reimerinio krašto redakciją, Reimeris 
iš anksto pakabino ant sienos iš ateistinio muzie
jaus pasiskolintą kryžių, idant kunigas turistas, 
žengdamas per slenkstį, galėtų tarti "Tegul bus 
pagarbintas..." Redakcijos štabas turistui kunigui 
gana aiškiai atšovė "Per amžius..."

Turizmas — keblus užsiėmimas. Vizitas ... 
revizitas... Vis suk galvą, ar kryžių pakabinti, ar 
nukabinti?!

SPAUDOS 
VERPETUOSE

KUR KANIAVA, TEN VELNIAVA

Prie? atvykdamas į minėtą 
vakarą Kaniava prašęs rengėjų, 
kad jis nebūtų provokuojamas 
su tautinėm vėliavom ir him
nu. Rengėjai tiek persistengė, 
kad ir kryžių išnešė, kuris ka
talikų salėje visą laiką ka
bojo...

Iš Adelaidės 
Akiračiai, birželis

APAŠTALAVIMAS

Iš Montrealio šv. Kazimiero 
parapijos žinių. Vakarienių da
lyviai ateityje gaus nemokamai 
po alaus bonkutę ir vyno stik
lą.

Tėviškės Žiburiai, Nr. 36

KUR TRUMPA TEN IR 
TROKŠTA

Ji (lietuvių tauta) nuo amžių 
užsigrūdinusi laisvai gyventi, 
nors iš tikrųjų iš savo 700 me
tų istorijos ta laisve naudojosi 
vos tik šešis mėnesiu. Ir taip 
kvailai naudojosi!

V. Trumpa 
Aidai, Nr. 1.

LIETAUS PROGRAMOJE 
NEBUVO

Pasirinkta Romuva, visai ne
žinant, kad tų uodų čia bus dau
giau. Lietaus j programą kon
greso rengėjai nebuvo Įtraukę.

St. Barzdukas 
Draugas, Nr. 212

BOLŠEVIKINĖS VĖTROS AKIVAIZDOJE

Išeivija \

Kyla vėtra, laužo sprandą — 
Siaučia Juškio propaganda. 
Cicerieti nepasduok — 
Smarkiai skrybėlę priplok!

aš nekliudomas ramiai galėjau 
skaityti Mozūriūno poezijos rin 
kinį

S. Zavis 
Gimtasis Kraštas, Nr. 36

SSSR OŽKŲ RŪPESČIAI 

šiandien visoje Rusijoje nėra 
ožių ožkoms apvaisinti.

Naujienos, Nr. 200

*• • • •Čia pnep
Kadžiulis

ir tarė
— Kuriam galui Jauni

mo kongresas Kente slap
tai posėdžiavo ? — pikti
nosi stambus kongreso 
rėmėjas. — Tai panašu 
į konkliavą!

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Po Kento konklia- 
vos... habemus Papam, 
PLJS! ***

— Nesuprantama, kad 
Venezuelos kapelionas 
okupuotame krašte nepa
stebėtų antireliginio šėls
mo?— tarė vyras,gau

siai aukojęs Lietuvių re
liginei šalpai.

Čia priėjo Kadžiulis ir

— Gal būt LTSR kulto 
ministerija jam pažadė
jo parapiją?***

— Kodėl sekantis Pa
saulio lietuviu jaunimo 
kongresas bus Brazili
joje? — paklausė smal
suolis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Vežė Čia į pelkyną, 
vež ten į džiungles.

***
— Pas mus, Ameri

koje, automobilį pagami
na per porą minučių, —

KUR MOTERIUKE — POEZIJAI 
STRIUKE

Man įteikė Mozūriūno raštų 
dvitomĮ. Mano mylima moteriu
kė buvo išvykusi atostogų, tai

gyrėsi patriotas.
Čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:

— Toks automobilis po
rą minučių ir tevažiuoja.

***
— Ar galėtų lietuviai 

išeiviai dalyvauti Olim
piadoje ir laimėti aukso 
medalių? — samprotavo 
išeivis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Taip! Parengimų ir 
minėjimų kalbų ilgumo
varžybose gautų visus 
medalius.

DAVĖ GRUDU. DAVĖ BULVIU, DUOS IR PIENO...«. r t*

KOMUNIZMO STATYBA

— Smagu melžti pieningą kapitalistinę karvę...

KUNIGAIKŠČIAMS IR GRAFAMS 
ATVYKUS

Beverly Shores vasarą suva
žiuodavo visokių pažiūrų žmo
nės ir maudydavosi ir saulėje 
kaitindavosi, smiltynų pliazoj. 
Žmonės kepė kugelį, virė deš
ras su kopūstais, šutino grybus 
su lašiniais. Dainos skambėjo, 
pašnekesio malonumas ir ramy
bė buvo iki 1952 metų, kuomet 
pradėjo atvykti iš Lietuvos pa
bėgę kunigaikščiai ir grafai.

Stanley T. Straukas 
Vilnis, N r. 169

POZITYVI VEIKLA

Edmundas Juškys buvo užsu
kęs J Cicero, kur svečiavosi 
"Spaudos" knygyne, tarėsi dėl 
vaikų išvykos Lietuvon...

Ed. šulaitis 
Argentinos Lietuvių Balsas, Nr. 

1415

POZITYVUS Ų5IŽADEJIMAS 
EDMUNDUI JUŠKIUI

ši grupė buvo pirmutinė ir gry
nai eksperimentinė, nes mums ir 
mūsų kvietėjams daug kas buvo 
neaišku... Ateityje panašios sto
vyklos gali būti organizuojamos 
geriau ir sklandžiau.

(B. Zalatorienė) V. Baltrėnas 
Gimtasis Kraštas, Nr. 35

NUOMONE APIE TORSO

Moters krūtinė —tai ne bevei
dis veidas.

P. Bražėnas 
Literatūra ir Menas, Nr.32

NĖRA GRAŽUOLIŲ BADO

Prieš išvykdamas Į Havajus 
Kissingeris dalyvavo viename 
baliuje su filmų artiste Jill St. 
John. Jis buvo respublikonų kon 
vencijoje su aktore Rūta Lee... 
Britanijos sosto Įpėdinis polo 
rungtynėse pasirodė su jauna ak 
tore June Ritchie...

Naujienos, Nr. 208

KAS DAUGIAU SUVALGYS 
(SOCIALISTINIS LENKTYNIAVI 
MAS)

Dorchester: Ypatingai daugbu- 
vo valgytojų. Per keletą sykių Į 
virtuvę pietų metu buvau nuė
jęs, vis dar buvo pilna. ŠĮ kartą 
virėjai buvo vyrai, dirbo suši
lę, dirbo ir moterys, kurios dar 
jėgų turi...

A. Kandraška 
Laisvė, Nr. 50

RELIGINE LAISVE IR KUNIGAS 
TURISTAS

A. Perkumas bendravo su savo 
kolegomis Vilniaus arkivyskupi
jos kurijoje, Palangoje, Kaune 
ir kitur, atliko profesines pa
reigas.

A. Vailionis 
Gimtasis Kraštas, Nr. 35

APGAILESTAUJA ANTAUSĮ 
SPAUDAI

Spauda skeptiškai sutiko slap
tai Kente Įsteigtą Jaunimo Sąjun
gą. Jaunieji ramina pasiliksią 
"senių" rėmuose.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

SLAPTAS GYMIS

Sudėjo tėveliai daug tūkstančių 
Dėl savo vaikučių, dėl dūkstančių... 
Sulipdė vaikams konferenciją 
Tos investacijos intencija.

Bet Kento slaptoje konkliavoje
Grožėtis vaikučiais negavo jie: 
Pagimdė slapta auditorija 
Naujagimio gymio istoriją.

Staigi staigmenos situacija:
Atplyšo jauna generacija!
"Nereik mums vadovo, nei ušerio — 
Mes gimdom JS be akušerio 1"

Tėvų investacijos tūkstančiai, 
Lyg dūmai, pradingo berūkstančiai—
Toks šiurpas tėveliuos ir gremose: 
Ar žais kūdikėlis jų "rėmuose"?

Ar vystyklus keist vaikui vygėje, 
Užgimusiam Kento slaptybėje?
Čiulptukas Jo, tariant čia dūkstančiai, 
Bus vėlei tėveliški tūkstančiai!

kad ne visi lietuvių spaudos 
atstovai buvo pakviesti Į stu
dijų dienas Kento universitete, 

alns 
Draugas, N r. 211

REIKIA DOLERIŲ, BET NE 
SPAUDOS NEDORĖLIŲ

Nesuprantamas ir nepateisi
namas draudimas stebėti. Kas 
ten svarstys kokius paslaptin
gus reikalus, kurių išeivijos vi 
suomenei, sudėjusiai arti 100 
tūkstančių dolerių kongreso 
rengimui, nereikia žinoti!

Akirčiai, birželis

"SAMOZVANTSAI" — PASIVA- 
DINELIAI

Visi kiti (neapmokamieji),va- 
dindamiesi žurnalistais — žemi 
na tą profesiją ir jos vardą. Vi
sai vistiek, jeigu Lietuvoje jie 
ir buvo žurnalistais, bet dabar, 
kai tas darbas nėra jų profesi
ja* J1® "samozvantsai" neturi 
mažiausios moralinės teisės 
žurnalistais vadintis.

V. Bakūnas 
Naujienos,Nr. 207

Laiškas iš Panerių komsomolo 

Ir pionierių stovyklos

Mieli Mamyte ir Tėveli, ■
aš labai noriu grllU l Cicero Čia be- 1 
veik visi kalba rusiškai. Aš nemoku. čia man pasakė "kai užaugsi,būsikom- J 
^rtmnika" Aš nenoriu būti kaž kokia "komsomolka", aš noriu būti, kaip skau-1 
tuose įsižadėjau, gera lietuvaitė Ciai 

. man liepė vaikščioti su raudona vėlia
va. Aš pripratus vaikščioti su Ameri
kos žvaigždėta, arba su Trispalve. Čia 

į man neleido poterių kalbėti ir pasakėt ! 
I kad Dievo nėra, o yra Jo vietoje kaž- 
I koks Leninas. Aš nenoriu poterių į Le

niną kalbėti. Mieli Tėveliai, grąžinki- 
| te mane kuo greičiausiai atgal, į Cice- 
r ro. Jūsų nuliūdusi Dukrelė, Kiti vaikai 
k nekantriai laukia sugrįžimo dienos.

PLB valdyba apgailestauja
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

LIETUVOS UNIVERSI
TETO AUKSINIO JUBI
LIEJAUS MINĖJIMAS
Detroitui teko garbingas 

uždavinys — minėti Lietu
vos Universiteto atkūrimo 
50 metų sukaktį. Lietuvos 
Universitetas Nepriklauso
mybės laikais buvo pats 
svarbiausias mūsų tautos 
kultūros, ekonomijos, tei
singumo ir socialės pažan
gos šaltinis, šio didžiojo 
šviesos šaltinio minėjimas 
įvyks spalio 15 d.

SoL Gina Čapkauskienė iš 
Montrealio išpildys meninę pro
gramą' Lietuvos Universiteto su
kakties minėjime Detroite.

10:30 vai. bus atlaikytos 
ta intencija šv. Mišios šv. 
Antano bažnyčioje, 12:30 
Lietuvių Namuose įvyks 
akademija, koncertas ir 
duodami bendri pietūs.

Atidaromąjį akademijos 
žodį tars JAV LB-nės at
stovas. Prof. J. Puzinas pa
sakys pagrindinę paskaitą 
apie aukštąsias mokyklas. 
Trijų minučių tars žodį 
prof. St. Dirmantas apie 

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄIUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EIPRESS & TRAVEL AGEICY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg) Te| |2I2| 5q|_65<;
VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-772

DK į 1776 Broadway, N. Y. 10019...
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami tnūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
— 126 Tilghman Street_________________________ 435-1654
— 1900 Fleet Street___________________ ._______ 342-4240
11218 — 485 McDonald Avenue_________________ 467-6465

ALLENTOWN, PA. 
BALTIMORE, MD. 
BROOKLYN, N. Y.
BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue________
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue _____
CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street__________
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ________
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue -. 
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ___
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9 ___
HAMTRAMCK, MICH. — 113^9 Jos Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue 
NEWARK, N. J. — 378 Market Street____________
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue  .......... —.
NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue________
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue —. 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue.............. .
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue..........
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street — 
TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue-------------
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street............ . ...........

knygą "Lietuvos Universi
tetas".

Koncertinę meniškąją da
li išpildys operos solistė Gi
na čapkauskienė iš Montre- 
alio. Tai bus jos pirmas pa
sirodymas Detroite. Jai pia
nu akompanuos muz. Anna 
Forbat.

Po to bus bendri pietūs 
svečiams ir visuomenei.

Šį garbingą paminėjimą 
rengia Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubas ir kviečia 
visą lietuviškąją visuomenę 
dalyvauti šiose istorinėse 
iškilmėse — pamaldose, aka 
demijoje, koncerte ir pie
tuose. Visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti baž
nyčioje ir akademijoje su 
vėliavomis.

Nepraleiskime tos didin
gos istorinės šventės! Savo 
dalyvavimu p a g e r bsime 
Universiteto kūrėjus, fakul
tetų dekanus, profesorius ir 
visą mokomąjį personalą. 
Išreiškime jiems priklauso
mą pagarbą. Vietas j pietus 
užsakomos pas A. Mustei- 
kį TO 9-3090, Vincą Tamo-

DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ DRAUGIJA
IR 

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

DEŠIMTIES METŲ GYVAVIMO 
SUKAKTUVINIAME BALIUJE, 

1972 m. spalio 14 d., 7 v. v.
LIETUVIŲ NAMUOSE 

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

jaunimo choras.
Šokiams gros VYTAUTO 
PETRAUSKO orkestras

"ATŽALYNAS”
Stalai užsakomi DARIAUS ir GIRĖNO KLUBE asmeniškai 

arba telefonu Nr. 825-9776.

DIRVA

šiūną 843-6027 ir St. Kau- 
nelienę TA 6-7187.
LIETUVIŲ NAMŲ 
DRAUGIJA ŠVENČIA 
DEŠIMTMETĮ

Lietuvių Namų Draugija ir Da
riaus ir Girėno klubas spalio 14 
d. savo namuose švenčia L.N.D- 
jos dešimts metų gyvavimo su
kakti. Daug kam neaišku prie 
ko čia Dariaus ir Girėno klu
bas? Jis daug anksčiau įsisteigė 
ir ateinančiais metais jau švęs 
savo veiklos dvidešimtmeti.

Namai lietuviams buvo labai 
reikalingi ir visi tai matė ir žino
jo, bet neatsirado ilgai draugi
jos ar asmens kas juos pirktų.

Namų pirkimo reikalą labai 
suaktyvino inž. Vytautas Kutkus, 
kuris kaip LB Detroito apylin
kės pirmininkas dėjo visas pas
tangas lietuviams namus įsigy
ti. Jo pastangomis 1959 m. bu
vo surasti namai: Livernois gat 
vėje ir čekų tautiniai namai 3009 
Tillman gatvėje. (Dabartiniai na
mai). Bet čekai už juos tada pra
šė 75.000.00 dolerių ir jie buvo 
reikalingi didelio remonto. Kaž 
kodėl lietuvių visuomenė entuzi
azmo neparodė ir iš surastų nei 
vieno namo nenupirko. Ir vėl lie
tuviai ilgą laiką neturėjo namo 
ir visus savo renginius daryda-

Automobilius saugos 
privati policija. 

vo Hispanų unidos namuose Ir 
jiems mokėjo nuomą.

čekai žūt būt norėjo savo na
mus parduoti ir, lietuvius laiky
dami daugiausiai suinteresuo
tais pirkėjais, vėl užmezgė de
rybas ir ŠĮ kartą ne su Lietuvių 
Bendruomene, bet su Dariaus ir 
Girėno klubu. Derybos tęsėsi, 
o čekai tuo tarpu remontavo na
mą: perdengė stogą ir Įvedė 
modernią dujų apšildymo siste
mą. Anksčiau buvo apšildomas 
anglimis.

Dariaus ir Girėno klubo vyrai 
namo kainą iš 75,000.00 dolerių 
nuderėjo iki 45.000.00 ir nuspren^ 
dė pirkti. Pradėjo Šio namo pir
kimui rinkti ir skolinti pinigus ir 
surinko iki 18,000.00 dolerių. 
Klubas nutarė būtinai Įsigyti na
mus ir jame Įsirengti svetainę. 
Tačiau paaiškėjo kad pagal įsta
tymus klubas namų ir svetainės 
su baru laikyti negąli. Namams 
pirkti ir juos administruoti tu
ri būti sudaryta kita organiza
cija. Taip ir buvo padaryta. Įkur
ta Lietuvių Namų draugija ir jai 
perduoti klubo narių namo pirki
mui surinkti $18,000.00. Lietu
vių Namų draugija ir Dariaus ir 
Girėno klubą daugumoje sudaro ■ 
tie patys žmonės. įkurta Lietu
vių Namų draugija nupirko tuos 
namus, o Dariaus ir Girėno klu
bas tų namų pietrytiniame kam
pe įsirengė svetainę su baru ir 
visą savo baro pelną atiduoda 
Lietuvių Namams.

Namams perėjus 1 lietuvių ran 
kas buvo padaryta daug remonto 
ir visokių pagerinimų. įsigyta 
naujo inventoriaus. O kas svar
biausiai nupirkti kaimyniniai na
mai, jie nugriauti ir padarytos 
aikštės automobiliams pastaty
ti.

Lietuvių Namų Draugija ir Da
riaus ir Girėno klubas nors abu 
turi savo atskiras valdybas, bet 
jų pirmininkas yra us pats dr. 
Vytautas Mileris. Nors dvi or
ganizacijos ir du vardai, bet jos 
abi dirba kartu lyg tai būtų vie
na organizacija. Dėl to jos abi 
ir rengia spalio 14 d. 7 v.v. Lie
tuvių Namuose tos draugijos de
šimties metų gyvavimo sukak
ties paminėjimą - balių. Meninę 
programą išpildys muzikos Sta
sio Sližio vadovaujamas jaunimo 
choras. Šokiams gros Vytauto 
Petrausko orkestras. Vietos iš 
anksto užsakomos Dariaus ir 
Girėno klube arba telefonu 825- 
9776.

Visi atvykime Į ŠĮ paminėji
mą ir paremkime lietuvių na
mus. Dėl automobilių nesijau
dinkime. Juos saugos privati 
policija.

iiplovimą ir 
sudėjimą

A. Grinius

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
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. Ketvirrasisabi- 
turientų pristatymo balius.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

SPALIO 29 D. 12 vai. šv. Jur
gio parapijos salėje Clevelande 
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.

LAPKRIČIO 11 D. Akademikų 
skautų ir skaučių metinė šven
tė.

LAPKRIČIO 12 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

$2-45
Reg. $3.50 

iki $5 
daugumoj 

sąlionų

STRUCTURAL 
STEEL 

FITTERS
EXPERIENCED

Steady work for ųualified men. 
Excellent company paid fringe 

benefits.
KILROY

STRUCTURAL STEEL CO.
8500 Union Avė. 
Cleveland, Ohio 

216-883-3000

Dr. Viktoras Stankus, neseniai pradėjęs savistoviai dirbti, įsijun
gė l Lietuvių Namų rėmėjų eiles, Įsigydamas 15 akcijų už 405 dol.. 
kuriuos įteikia Clevelndo Lietuvių Namų statybos finansų komisi
jos pirmininkui Ed. Stepui. Paskutiniu laiku Į rėmėjų eiles įsijungė 
keturi jaunosios kartos atstovai: inž. A. Pautienis, inž. Romas Bub- 
lys, dr. Viktoras Stankus ir Jūratė Petraitytė.

Grožio galionas, kuris tikrai jus padaro gražesne

ILGALAIKES BLAKSTIENOS

Būk miela, graži ir viliojanti
Individualiai pritaikyta prie 
kiekvienos jūsų blakstienos. 
Per 30 minučių pasidaro dalis 
jūsų. Su retkartiniu papildy
mu, tai visam laikui.

Naujausia grožio sensacija. 
Ilgos blakstienos nenuimamos 
nakčiai ar kitu laiku, palie
kant "tuščio veido” išraišką. 
Niekas net negali žinoti, kad 
tai nė jūsų.

Pagrindinis pritaikymas $15.00. 
Papildymas 25 c. už blakstieną 

Labiausiai puošiantis ir pa
tenkinantis grožio pritaiky
mas kada yra buvęs! Malonu
mas, kuriuo jūs pastoviai 
džiaugsitės. Pilnas pasikeiti
mas jūsų gyvenime.

ILGALAIKIS PLAUKŲ SUDĖJIMAS
Pagrindai tikrai puošiančio sušukavimai

Kiekvienas $15 l»k. kirpimą, 
sudėjimas iš 

mūsų didžiulio 
pasirinkimo.

Patirkite te nuostabų moters 
malonų jausmą, kada ji žino, 
kad ji yra patraukli ir ža
vinga. Skambinkite mums 
dėl papildomų informacijų ar 
užsisakymui.

Mes pritaikome net žiliems, sau
siems ir su problemomis plau
kams, gražiausius sudėjimus. 
Naudojamas LOREAL, HELENE 
CURTIS, ZOTOS, HIBNER .....
plius mūsų 30 metų patyrimą*, 
geriausia garantija. Skambinkite • 
infor., kad galėtumėte atrodyti 
gražiausiai.

HELEN CURTIS 
NO-SET PERMANENT 

'NEI SUKTUKU. NEI Š1AU5I- 
MO, NEI SPILKUČIU DAU
GIAU!
Atsvicžinimas tik su m— 
drėgnų šukų bruks- ’P|fl 

telėjiniu.

ŽYMUS $20 VITA CREAME 

Ilgalaiki* sudėjimas $7 (J ,7 

KIRPIMAS 1.95. DAŽYMAS 
IR SUDĖJIMAS 5.95. PERU
KO SUTVARKYMAS 
spec. kirpimas. Šviesini
mas — PAŽILINIMAS. IŠTIE
SIMAS.
Antakiu išlenkimas ir dažymas. 
Vaško metodu 
pašalinimas.

ROUX
COL.OR

PERPLO-
V1MAS

gyvaplaukių

Penkt. ieit. 
prieš iv. 

50 c. 
daugiau

W 
E 
S
T

• Oposite Sonthland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646
• North •lmsted, 777-8636
• Parmatown, 884-6300
• Elyria Midway Mail, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020

Shampoo & Sėt
Visi sezono gražiau
si stiliai, kombinuoti 
arba paprasti ir be 
rūpesčio. Mūsų ta
lentinga stilistė pa
daro tai be priekaiš
tų.

t 406 Euclid Avė. 2nd fl.
781-3161

• Southgate,
5399 Warren»ville, 663-6346

• Oposite East ga te, 449-3435
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,

L^ke Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115, 

Next to Zayre's

PASINAUDOKIT GERIAUSIU UŽ PIGIAUSIA KAINĄ!
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. spalio 8 d., sekma
dienį, šaukiamas metinis 
Lietuvių Respublikonų klu
bo susirinkimas, kuris įvyks 
2:30 vai. po pietų p. BUD
RIŲ sodyboje, 9977 Pros
pect Rd., Strongsville, Ohio.

Mus aplankys 23 distrik
to kongresmanas William 
Minshall su ponia. R. Pre
meneckienė, Lietuvių Res
publikonų Klubo pirminin
kė, yra paskirta Westlake 
respublikonų vado kong- 
ressman Wm. Minshall iš
rinkti komiteto pirmininke.

Rita Premeneckienė, pra
laimėjusi pereitų metų rin
kimus į Westlake miesto ta
rybą tik 47 balsų skirtumu 

1 (ji gavo 460 balsų, o jos 
varžovas 507) rankų nenu
leido. šį pavasarį ji kandi
datavo iš savo rajono į Res
publikonų Centralinį Komi
tetą ir tuos rinkimus leng
vai laimėjo, gaudama 2 kart 
daugiau balsų negu jos var
žovas. Rita yra Westlake 
visų žmonių gerbiama už 
jos nuolatinę kovą prieš 
statybininkus, nori

Elect this experienced, trained, 
qualified man to represent YOU in 
the 22nd DISTRICT

SERVICE... IN THE 
BOLTON TRADITION
GROPP for CONGRESS Committee 

HonoraDle Frances P. Bolton, Chairman 
325 Maylee Bldg., Cleve. Hts., O. 44118

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

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

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

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

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior
Telephone 681-8100

(Near Rapid)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

DIRVA

Tautybių suruoštame parengime, buvo pagerbtas Cuyahoga County Auditor George V. Voinovich, re-
komenduojant visoms tautybėms už jį balsuoti lapkričio rinkimuose. Nuotraukoje iš kairės: F. Eidim
tas, K. Marcinkevičius, J. Švarcas, T, Mamais, George V. Voinovich, E. ir A, Steponavičiai ir L, Sagys.

J, Garlos nuotrauka

jos gyvenamą miestelį ap
statyti apartamentais. R. 
Premeneckienė yra West- 
lake namų savininkų drau
gijos kasininkė ir dalinai 
tos organizacijos kūrėja. 
Šią vasarą Rita padėjo pa
ruošti įstatymą, kuris pa
keis Westlake miesto Kon
stituciją. Pagal šiuos pa
keitimus Westlake pastatai 
galės būti tik 3-jų aukštų 
ir žemė kuri yra skirta vie
nos šeimos namams statyti, 
negalės būti naudojama sta
tyti apartamentams, šiems 
pakeitimams žmonės prita
ria ir šių metų lapkričio 7 
d. turės progos už juos bal
suoti. šis projektas atėmė 
labai daug laiko, todėl mūsų 
pirmininkė negalėjo pada
ryti dažnesnių Lietuvių 
Respublikonų Klubo susi
rinkimų.

Visi Lietuvių Respubliko
nų Klubo nariai būtinai 
kviečiami dalyvauti šį sek
madienį metiniame susirin
kime. Taip pat maloniai 
kviečiame ir kitus suintere
suotus lietuvius.

Važiuoti į p. Budrių so
dybą iš rytų pusės geriau
siai imant greitkelį 1-71 va
žiuoti iki Strongsville, imti 
exit 82 ir važiuoti 82 į va
karus, kirsti 42 kelią ir va
žiuoti iki Prospect gatvės. 
Privažiavus Prospect gatvę 
sukti į dešinę ir už pusant

J

ros mylio bus Budrių sody
ba. Jei kam dar neaišku, 
prašau skambinti telefonu 
238-4337 p. Budrienei. Visų 
laukiame atvykstant.

Lietuvių Respublikonų 
Klubo sekretorė

Jadvyga I. Budrienė

ir

MAŽASIS OPEROS 
FESTIVALIS 

CLEVELANDE
Gražiausias ištraukas 

arijas iš populiariųjų operų 
Aidos, Fausto, Sevilijos 
Kirpėjo, Don Giovanni, 
Kaukių Baliaus, Trubaduro, 
Fidelio ir kitų girdėsime 
Clevelande š. m. spalio 14 d. 
Naujosios parapijos salėje.

Koncerto programą išpil
dys Chicagos Lietuvių Ope
ros žvaigždės — Dana Stan- 
kaitytė, Aldona Stempužie
nė, Stasys Baras ir Jonas 
Vaznelis. Akompanuos muz. 
A. Vasaitis.

Susidomėjimas koncertu 
— festivaliu didelis. Labai 
daug kas jau užsisakė bilie
tus iš anksto, tuo būdu bū
dami tikri, kad turės savo 
numatytas vietas riboto tal
pumo salėje.

Bilietų kasa koncerto die
ną bus atidaryta nuo 6:30 
vai. vak. Koncertas prasi
dės punktualiai 7:30 vai.
vak.

Bilietus iš anksto užsisa
kyti galima pas: K. žiedonį 
(tel. 944-8979), J. Malskį 
(tel. 486-9165), Gr. Kudu- 
kienę (tel. 486-5865), R. Ta- 
tarūnienę (tel. 531-5924).

(Prpg.)

PIRMOSIOS PAGALBOS 
KURSAI

Clevelando šauliai spalio 
8-29 dienomis ruošia pirmo
sios pagalbos kursus vy
rams ir moterims. Jie vyks 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
los klasėje. Paskaitos bus 
sekmadieniais nuo 11:30 — 
12:30 vai. Jas skaitys: dr.
F. Mickevičius, dr. K. Pau
tienis ir dr. J. Stankaitis.

BALFO SUSIRINKIMAS
Spalio 8 d., sekmadienį, 

11:45 vai. šv. Jurgio para
pijos mokyklos klasės kam
baryje Clevelando Balfo 
skyriaus valdyba šaukia 
metinį susirinkimą.

Į Balfo susirinkimus vi
suomenė lankosi labai ne
gausiai, todėl skyriaus val
dyba nori atkreipti visų 
Clevelando lietuvių dėmesį, 
kad nors piniginės aukos 
šalpos organizacijai yra 
pats esminis dalykas, bet 
to neužtenka. Organizacijai 
egzistuoti reikalingi žmonės 
ir tam tikras visuomenės 
dėmesys.

Susirinkimas bus trum
pas. Prašomi visi, kurie tik 
gali, nepagailėti trumpos 
valandėlės.

LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ VARŽYBOS

Šį šeštadienį, spalio 7 d., 
2:30 vai. p. p. Cuyahoga 
Community College stadio
ne, 2900 Community Col
lege Avė. įvyks 9-sios Cle- 

velando lituanistinių mo
kyklų lengvosios atletikos 
varžybos. Kartu tai bus ir 
LSK žaibo lengv. atletikos 
sezono uždarymas. Varžy
bos vyks 4-se amžiaus gru
pėse berniukams ir mergai
tėms: 9 m. ir jaunesnių, 
10-11 m., 12-13 m. ir 14 m. 
ir vyresnių.

ŠALFAS S-GOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos metinis at

L®a

Raiše your savings to $500 
by OctoberlO and keep 
it on deposit for the quarter 
\6ull qualify for daily 
interest. Free checkingjoo.
cr CLEVELAND TRUST

stovų suvažiavimas įvyks 
1972 m. lapkričio mėn. 4-5 
d.d. Clevelande, Čiurlionio 
Namuose, 10908 Magnolia 
Dr. Pradžia 11 vai. ryto.

Visais organizaciniais ir 
specifiniais suvažiavimą lie
čiančiais klausimais prašo
ma kreiptis į šALFAS S-gos 
pirmininką Joną Barį, 4529 
W. 64 PI., Chicago, Illinois 
60629.

GRANDINĖLĖ ŠOKIŲ, 
MUZIKOS 

FESTIVALIUOSE
Grandinėlė šį savaitgalį 

išvažiuoja į Caaiz, Ohio da
lyvauti plačios apimties šo
kių, muzikos, damų, papro
čių šventėje. ’Tnternational 
Mining and Manufacturing 
Festival” prasideda šį penk
tadienį, spalio 6 ir tęsiasi 
tris dienas, šventės progra
moje dalyvauja visa eilė šo
kėjų, muzikantų, chorų, an
samblių, kapelų: jugoslavų, 
škotų, amerikiečių, arabų, 
anglų, skandinavų, vengrų, 
serbų ir eilės kitų. Lietuviai 
festivalio istorijoje daly
vauja pirmu kartu. Grandi
nėlė dviejų dienų bėgyje, 
Cadiz mieste atliks tris šo
kių spektaklius, šalia festi
valių Cadiz miestas yra ži
nomas dar ir tuo, kad jame 
nėra pardavinėjami alkoho
liniai gėrimai — ”dry 
town”.

šeštadienio naktį Grandi-

o O ■ i
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Nr. 77 — 7
nėlė grįžta į Clevelandą ir 
rytojaus dieną, spalio 8 šo
ka Cleveland Folk Festival, 
Music Hali. Pradžia 2 vai. 
p. p.

• Arenoje, ateinantį ket
virtadienį, spalio 12 <k, 8 v. 
v. įvyks dar nematytos im
tynės — du imtininkai John 
Valentine ir Johnny Powers 
susitiks 12 pėdų geležinia
me narve ir rungsis be dis- 
kvalifikacijų ar kitokių su
varžymų, iki visiškos per
galės.

Taip pat bus ir kitų imti- 
ninkų rungtynės. Bilietai 
5, 4 ir 3.50 dol. gaunami 
Arenos kasoje ir Richman’s 
krautuvėje mieste.

HOUSEKEEPER
Eastern Suburbs—40 hours 

per week.
Call 216-531-8900

Cleveland, Ohio

WANTED AT ONCE 
JORNEYMAN 

OR
IST CLASS SKILLED 

JIG BORE OPERATORS 
AND

TOOL MAKERS
STEADY WORK, OVERTIME 

AND FRINGE BENEFITS

SHEPHERD SPECIAL 
MACHINE AND DIE 

15215 CHATFIELD AVĖ.
CLEVELAND. OHIO 

(77-83)

MEMBER FDIC



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETU VIŲ LAIKRAŠTIS

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

GERA RECENZIJA 
APIE ”SIMĄ”

Rašytojo Jurgio Gliaudos 
"SIMAS” anglų kalba šio
mis dienomis susilaukė la
bai geros recenzijos Sunday 
Advocate, Baton Rouge, 
rugsėjo 10 dienos numery
je. Autorius Ed Cullen tarp 
kitko rašo: "SIMAS” nėra 
vien tik poilsio pasiskaity
mas, bet sukrečiantis doku
mentas tragiškai pasibaigu
sio šių dienų svarbių vals
tybės pareigūnų neapdairu
mo bei nerūpestingai eina
mų pareigų liudininkas.

Po šios, o gal ir daugiau 
dar nežinomų recenzijų Si

Brangiai motinai, senelei ir 

prosenelei

At A

ONAI RUŠKIENEI
mirus Lietuvoje, jos dukterį STA

SĘ VAITKIENĘ ir jos šeimą nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdi

me

Elena ir Mykolas 
Gureckai, 
Ona ir Mykolas

T onkūnai
ir

Gene ir Petras 
Valūnai

W'aterbury, Conn.

Didžiam lietuviui patriotui

A t A

majorui KOSTUI LIAUDANSKUI 

mirus, Jo žmoną JUZĘ, dukrą ELENĄ 

ir žentą PRANĄ SKIRMANTĄ giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Elena Gimbutiene,
Aldona činikienė,
Bronė ir Feliksas 

M a s a i č i a i

A. A.

Majorui KOSTUI LIAUDANSKUI 

mirus, jo žmoną J.UZĘ, dukrą ALĘ ir 

žentą PRANĄ SKIRMANTUS nuošir

džiai užjaučiame ir dalinamės skausmu

Genė ir Kazys 
Trečiokai

mas anglų kalba padidėjo 
užsakymų iš didžiųjų knygų 
parduotuvių ir bibliotekų. 
SIMĄ išleido Manyland 
Books Ine. Box 266, Wall 
St. Station, New York, N. 
Y.10005.

• Respublikonų partijos 
tautybių grupė, spalio mėn. 
13 d. Chicagoje, Century 
Club, ruošia priėmimą pa
remti prezidento Nixono 
perrinkimą. W. Clement 
Stone sutiko būti šio pri
ėmimo globėju. Garbės pir
mininkas yra lietuviams la
bai palankus, kongresma- 
nas Edward J. Derwinski. 
Tame priėmime žada daly-

MIRĖ MAJORAS 
KOSTAS LIAUDANSKAS

Rugsėjo 23 d. po sunkios 
ir trumpos ligos mirė majo
ras Kostas Liaudanskas. 
Velionis buvo sulaukęs gar
bingo 83 metų amžiaus. 
Rugsėjo 26 d. didžiulės mi
nios lietuvių, nes buvo visų 
mylimas ir mėgiamas, palai
dotas.

Velionis gimė 1889 m. 
vasario 21 d. šešių kaime, 
Babtų vlsč., Kauno apskr. 
Baigęs Vitebsko Aleksandro 
III gimnaziją, 1916 metais 
baigė Tifliso karo mokyklą. 
Sugrįžęs Lietuvon, 1924 me
tais baigė Aukštuosius ka
rininkų kursus.

Amerikoje gyveno nuo 
1949 metų ir Los Angelese 
nuo 1955 metų. Labai ak- 

vauti aukšti pareigūnai iš 
Washingtono, Chicągos vie
tiniai pareigūnai, ir etninių 
grupių atstovai, šio priėmi
mo tikslas yra parodyti et
ninių grupių solidarumą 
prezidento Nixono perrinki
mui, tai labai svarbu, kad 
visos tautybės stipriai čia 
pasirodytų. Priėmimo ko
miteto pirmininkas yra dr. 
Kazys Bobelis. 

Sibiro kankinei

A. A.

ALEKSANDRAI BRUŽIENEI

okupuotoje Lietuvoje mirus, p. ONAI 

MIKULSKIENEI ir VYTAUTUI MO- 

ZOLIAUSKUI su jų šeimomis, gilią 

užuojautą reiškia

Ona Karnėnienė

PADĖKA

Mūsų brangų vyrą ir tėvą
ROMUALDĄ KUPREVIČIŲ 

amžinybėn išlydėjus, širdingai dėkoja
me visiems draugams ir pažįstamiems 
už spaudoje, arba asmeniškai pareikš
tas užuojautas.

Dėkojame taip pat visiems priete- 
liams palydėjusiems karstą j amžinojo 
poilsio vietą ir gėlėmis papuošusiems 
kapą.

Marija Kuprevičienė 
Elena Kuprevičiūtė-Bergienė 
Andrius Kuprevičius

PADĖKA
Širdingiausiai dėkoju kun. Angelaičiui, Jakubs & 

Son Laidotuvių direktoriui už patarnavimą laidojant 
mano vyrą A A

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

gėles, dėkoju Hoover gyventojams už aukas ir širdingai 
dėkoju visiems palydėjusiems mano vyrą į amžinąją 
poilsio vietą. . , . .....žmona Genovaite Berzmskiene, 

sūnus Antanas Beržinskas, 
duktė Irena Beržinskaitė-Zapančikienė

A. A.

ELZEI SATKUVIENEI
mirus, vyrui JUOZUI SATKUI reiškiame nuošir

džią užuojautą ir kartu liūdime

Vanda ir Juozas
A 1 o n d e r i a i

tyvus visuomenininkas, jis 
dirbo čia LB apylinkėje, Va
karų apylinkėje, eidamas 
atsakingas pareigas. Daug 
dirbo Balfo ir ALT skyriuo
se, Lietuvių veteranų są
jungoje Ramovėj (nuo 1955 
nuolatinis pirmininkas), il
gametis Kultūros klubo val
dybos narys. Be galo parei
gingas ir energingas veik
loj, velionis įnešė didelį įna
šą į vietos visuomeninį gy
venimą. Lietuvoje bendra
darbiavo Medžiotojo žurna
le.

Los Angelese liko jo žmo
na, duktė ir žentas.

KUN. HERMANAS 
ŠULCAS

Kunigas salezietis H. Šul
cas lankėsi Los Angelese ir 
čia turėjo daug susitikimų 
privačiai ir visuomeniškai. 
Čia jis entuziastiškai pro
pagavo Brazilijos jaunimo 
fondą. Lietuviai neliko kur
ti jauno kunigo apeliacijai, 
šis jaunimo fondas įsiparei
goja finansiniai remti lietu
višką brazilišką jaunimą 
mokslų siekti. Mat Brazili
jos lietuviai labai stokoja 
savo profesionalų, tuo tar
pu uždarbiai skurdūs, be
darbė gana ryški. Kun. H.

Los Angeles jūrų skautų stovyklos vadovybė. Stovi iš kairės: 
stovyklos adjutantas Saulius Gudauskas, uosto vadovas Gedimi
nas Gudauskas, uosto vadovo padėjėjas Jonas Petrauskas ir stovyk
los vadovas Arimantas Arbas.

Šulcas yra Vasario 16 d. 
auklėtinis, šeimai bėgant iš 
Lietuvos, jo tėvas buvo nu
kautas vietoje, mažą sūnelį 
benešdamas. Motina, lietu
vaitė, išaugino sūnų lietu
viu ir tuo suteikė lietuviš
kai išeivijai puikų jauną 
visuomenininką. Rugsėjo 25 
d., per Meksiką, jis išskrido 
Brazilijon.

ILONOS PETERIENĖS 
PARODA

Losangeliškė dailininkė 
Ilona Peterienė rugpiūčio 25 
dieną pradėjo savo ilgesnės 
dispozicijos parodą The Mc 
Kenzie galerijoje (861 No. 
La Cienega). Paroda tęsis 
iki spalio 3Į1 d. Atdara nuo 
10:30 iki 5 PM. Anksčiau 
dailininkė turėjo savo dar
bų parodas ir lietuvių sa
lėse. Jos darbų siužetai ir 
atlikimo būdas pamėgtas 
lietuvių ir daugelis savo na
muose turi jos paveikslų.

• Los Angeles šv. Kazi
miero šeštadieninė Mokykla 
savo naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 16 dieną, 
užsiregistravo rekordinis 
mokinių skaičius — 135, 
veikia vaikų darželis ir 9 
skyriai, ir pedagoginiai kur
sai. Mokykla, vadovaujama 
prityrusio pedagogo Vlado 
Pažiūros, ir pasišventusių 
mokytojų, turi gerą vardą, 
ir visuomenės pagarbą.

• Gasparas Kazlauskas, 
žymus Los Angeles pramo
nininkas, pasistatęs puikius 
apartamentus netoli lietu
vių bažnyčios, labai džiau
giasi po ilgų metų sulaukęs 
iš Lietuvos savo brangios 
mamytės, kuri, nežiūrint ir 
senyvo amžiaus, yra greita 
ir žvali.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS BAZARAS
Tradicinis parapijos ba- 

zaras su daugybe pramogų 
ir laimėjimų įvyks spalio 22 
d. Vyks nuo 10 vai. iki 8 
vai. vak. Kaip visad, lau
kiama kad bazarą atlankys 
daug žmonių. Parapijos ko
mitetas rengia dosnų bufe
tą. Vaikams ir jaunimui pa
rengta daug pramogų. Iš
siųsta 1100 laimėjimo kny
gelių, suteikiančių progų 
laimėti vertingas dovanas. 
Parapijos biuletenis — Lie
tuvių žinios — siunčiamas 
1100 egz. Tiek savo žinioje 
parapija turi lietuviškų šei
mų.

BALIAI, BALIAI...
Baliai yra graži šventiško 

p a b e n d ravimo priemonė. 
Kartu tais baliais sukelia
mos ir lėšos įvairių paskir
čių tikslams. Losangeliškiai 
turi prieš akis net penketą

LOS ANGELES JURU 
SKAUTŲ STOVYKLA
Katalinos sala yra maža 

ir privati, 26 mylių atstume 
nuo Los Angeles miesto. Ji 
pasiekiama lėktuvu, arba 
laivu. Joje yra tik du maži 
miesteliai, ir daug mažų 
įlankų, kur nėra nei elek
tros, nei šviežio vandens. 
Sala apdengta žemais sau
sais krūmais ir medeliais. 
Kaktusas randamas visur. 
Saloje randami laukiniai 
šernai, bisonai ir įvairūs jū
ros paukščiai.

Š. m. rugpiūčio pabaigoje 
Katalinos saloje devynias 
dienas stovyklavo 22 Los 
Angeles jūrų skautai ir kiti 
jūros sporto entuziastai. 
Stovykla įvyko Little Fi- 
sherman’s įlankoje. Stovyk
lautojai mokėsi skautybės, 
džiaugėsi brolišku subuvi
mu ir grožėjosi jūros gam
ta. Laisvalaikiais skautai 
žvėjojo, maudėsi ir po van
deniu nardė švariam jūros 
vandeny. Katalinos sala yra 
žinoma kaip viena iš gra
žiausių Kalifornijoje vietų 
nardyti ir net negiliam van
deny; jauniausiam skautui 
panėrus su kauke, prasive
ria jūros gyvūnų povande
ninis pasaulis. Stovyklauto
jai naudojosi dviem laivais, 
mažu buriniu "Sabot” ir 12 
pėdų motoriniu "Penguin”, 
o ilgesnėm išklom naudojo 
33 pėdų "Islander” jachtą, 
šiose iškylose mokėsi jūri
ninkystės buriavimo ir at
liko praktiškas programos 
dalis.

Dalyvavo berniukai ir 
mergaitės. Mergaičių būre
liui vadovavo ir tvarkė ūkį 
dvi akademikės skautės, 
Danguolė Razutytė ir Irena 
Šepetytė. Stovyklai vadova
vo skautai budžiui: Ariman
tas Arbas, Saulius ir Gedi
minas Gudauskai ir Jonas 
Petrauskas.

Rugsėjo 4 d. pasibaigė 
stovykla ir visi grįžo namo 
veikti, dirbti, laukti kitų 
metų ir vėl susirinkti Ka
talinos saloje.

Arimantas Arbas

šaunių balių. Tai Santa Mo
nikos lietuvių klubo balius 
(spalio 7 d.) garsiame Gre
tos Garbo viešbutyje, Mira- 
mare. Birutietės rengia sa
vo balių (spalio 14 d.) šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Ten pat rengia savo balių 
(spalio 28 d.) Radijo valan
dėlė, vis labiau populėrė- 
janti lietuvių tarpe. Daug 
dirbanti, bet vis per kuk
liai dar įvertinama. Long 
Beach Lietuvių fondo vajus 
bus (lapkr. 4 d.) Machinist 
salėje. Pagaliau ir Balfo 
skyrius šiais metais rengia 
savo balių (iki šiol rengė 
vis koncertus) parapijos sa
lėje (lapkr. 18 d.).

(lai)
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