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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

OK. LIETUVOJE

PO RUGIAPIŪTĖS 
BULVIAKASIS...

1898 metais mūsų gar
sioji Žemaitė parašė apy
saką "Sučiuptas vel
nias". Apysakoje yra liū
tingo bulviakasio scena:

"Žemė išpijusi, negali 
keliais šliaužti, kasė
jams reikia pasilenkus 
rinkti. Bulvės purvinos, 
sušlampa ir maišai, o 
nešioti — ligi pusblau- 
džių reikia purvyną bris
ti... Raudonomis nosi
mis, sukim busiais na
gais renka į krepšius ir 
su naščiais velka, neša 
namo, nebeišbrisdamos 
purvynų. Kitos pila (mai
šelius.... Parpliauškė 
purvinos iki juostos..."

Žemaitės pavaizduo
tos bulviakasio scenos 
pakartotinai aprašytos 
rudens bolševikinės Tie
sos, Valstiečių laikraš
čio ir Komjaunimo tie
sos skiltyse.

Po skandalingai sure
žisuotos dėl moksleivių 
ir studentų mobilizacijos 
ūkio darbams rugiapiū- 
tės, atėjo dar skandalin- 
gesnis bulviakasis. Į pa
žlugusius kolchozinius 
laukus šimtais ir tūkstan
čiais suvarė mokslei
vius, studentus, gretimų 
miestų darbininkus. Rau
kite, draugai, bulves iš 
pažlugusios žemės! Ko
munizmą statome!

Kvailiausiai rikiuoja
ma žemės ūkio sistema 
— kolchozinė sistema — 
nepajėgia savo plačiai 
išsimėčiusių laukų ap
tvarkyti. Sistema nepa
jėgia tinkamai sudoroti 
derliaus, kurį klusni ir 
kolchozo ūkio išniekin
ta žemelė vis dar duoda. 
Todėl valdžia mobilizuo
ja moksleivius ir mies
tiečius, ir nepatyrusius 
žemės ūkio darbą dirbti 
žmones tūkstančiais išva
ro į laukus. Galima su
prasti, koks gi to darbo 
našumas, kiek gi der
liaus lieka nesurinkta: 
grūdai išbarstyti, bul
vės ir morkos lieka žie
moti...

Štai 1300 Kauno medi
cinos mokyklos studen
tų, išvaryti iš savo au
ditorijų, rauna morkas, 
kasa bulves Šakių kol
chozuose. Iš Kauno mili
cijos mokyklos 100 stu
dentų nuvarė į bulviaka
sį. Ne ponai, galės pa
šliaužioti tarybiniame 
pur y vne Kauno P olitech - 
nikos instituto studentai 
nuvežti bulviakasiui net 
į Radviliškio kolūkius. 
Šiaulių televizorių ga
myklos darbininkai iš
varyti dirbti prie Mažei
kių. Čia jie privalo nu
kasti 12 hektarų bulvių, 
Kauno Drobės darbinin
kai kasa bulves ir cuk
rinius runkelius (46 hek
tarus) prie Raseinių...

Mobilizuotieji rudens 
darbams kolchozų lau
kuose žmonės kasa bul
ves , cukrinius runkelius, 
rauna morkas, darbuoja
si grūdų sandėliuose, ku
lia netgi linus. Tūkstan
čius maišų jie velka ant 
savo kupros, nes sunkve
žimiai negali privažiuo-

GRANDINĖLĖ ŠOKA TAUTYBIŲ FESTIVALYJE CLEVELANDE... Praeitą sekmadienį, rugsėjo 8 
d. Cleveland Music Hali sutraukė virš 3000 žiūrovų J tautybių festivalį, kuriame meninę programą iš
pildė 23 tautų meno ansambliai. Grandinėlė iš jų daugiausiai susilaukė aplodismentų, dėl savo gražių 
spalvingų tautinių kostiumų ir be priekaištų išpildomų šokių. J. Garlos nuotrauka

Spaudimas siekti paliaubų prieš rinkimus
Vienas iš tiesiogių 

JAV prezidento rinkimų 
rezultatų bus paliaubos 
Vietname. McGoverno 
laimėjimo atveju, JAV 
pasitrauktų iš to nelai
mingo krašto, palikda
mos jį savo likimui. Bet 
McGoverno laimėjimo, 
sprendžiant iš dabarti
nių nuotaikų, nesitikima. 
Politikoje tačiau viskas 
įmanoma ir tos nuotai
kos gali pasikeisti.

ti iki kasimo vietos. Pa
sėliai per platūs, kelių 
nėra, lietingas ruduo ne
įtrauktas į penkme
čio planą. Kolchozų lau
kuose atgaivintos tos 
biaurios scenos, kurias 
laisvasis pasaulis stebė
jo per Nixono kelionę. 
Tai scenos iš Kinijos. 
Sniegui valyti suvaromi 
tūkstančiai vergų ir, iš
nešdami sniegą ant kup
ros, "išvalo" reikalingą 
plotą.

Lygiai panašiai veikia 
sovietinės "žemės ūkio" 
sistema. Kur tik pasisu
ki, kupra yra patikimes
nė už apdainuotus trak
torius ir kombainus!

... išmirkusios dirvos 
klimpsta kombainai, 
daug kur tenka piauti dal
giais. Sąlygos negerėja. 
Dar yra nenupiautų javų. 
O kur dar kiti užsitiesę 
rudens darbai? — aima
nuoja Komjaunimo tie
sos korespondentas - ins 
pektorius Šakių rajone A. 
Gudašius (Nr. 186).

Spauda mėgina pavers
ti tą sovietinę negandą 
kaž kokiu herojizmu: 
žmonės atsidavusiai dir
ba, varžosi netsoclenkty 
nėmis, dainuoja tarybi
nes dainas... Viskas tai 
kvepia mizerija.

Žemaitės gadynė jau 
seniai prasmego, su dva
rais, su ponais... Kuris 
sąžiningas sovietinis ra
šytojas aprašys šią, nū
dienę, Žemaitės apysa
kos sceną sovietiniame 
kolchoze? Juk tai "socia
listinis realizmas", (sp)

VYTAUTAS MESKAUSKAS
Jei tos nuotaikos nepa

sikeistų, prezidentas 
Nixonas turi palyginti ge
ras pozicijas derėtis. 
Juk jei jis, kaip dabar 
atrodo, laimės, taikos ar 
paliaubų sąlygos šiauri
niam Vietnamui bus po 
rinkimų sunkesnės. Dėl 
to Hanojus turėtų pasku
bėti dar iki rinkimų iš
siderėti galimai palan
kesnes sąlygas. To siek
damas Hanojus stiprina 
savo karinį spaudimą, 
siekdamas keletas grei
tų garsiai skambančių 
laimėjimų, kaip pvz. 
Cambodijos sostinės už
puolimas. Pora šimtų vy 
rų negalėjo jos užimti, 
tačiau padarė nemažai są
myšio ir nuostolių.

Čia pat reikia pastebė
ti, kad dėl to, kurią vie
tą amerikiečio rinkiko ap 
skaičiavimuose užima 
Vietnamas, galima daug 
ir ilgai ginčytis. Pagal 
Chicago Tribūne apklau
sinėjimą, 65% Illinois 
rinkikams Vietnamo klau
simas yra pats svarbiau
sias (top issue). Pagal 
daugiau mokslinįGallupo 
instituto tyrinėjimą, Viet
namo karas tėra svar

Naujai susiorganizavusi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga yra užsibrėžusi reguliariai leisti Žinia
raštį, kurio pirmas numeris netrukus pasirodys iš spaudos. Nuotraukoje Žiniaraščio redakcinė kolegi
ja aptaria numerio paruošimą. Iš kairės: Rita Kėkštąitė ir Loreta Plienaitė (technikiniai reikalai). Mir
ga šerepkaitė ir Ina Stravinskytė (korespondentės) ir leidinio redaktorė Emilija Pakštaitė. Nuotrauko
je nėra Aušrinės Karaitytės (paruošimas leidinio spaustuvei). v. Noreikos nuotrauka

biausia problema tik 27% 
rinkikų. Tiek pat nuošim
čių yra daugiau susirūpi
nę infliacija ir kitais ūki
niais klausimais (pagal 
Tribūne tik 21%). Toks 
didelis skirtumas tarp 
abiejų tyrinėjimo rezul
tatų galima aiškinti tuo, 
kad į nuotaikas turi daug 
įtakos, nors ir trumpa
laikės, pranešimai iš 
Vietnamo arba apie jį. 
Tuo metu kaip tik įvy
ko trijų belaisvių palei
dimas.

Kaip ten buvo, aišku, 
kad Nixonas, matyda
mas McGoverno popu
liarumo didėjimą, gali 
jausti esąs priverstas 
sudaryti paliaubas dar 
prieš rinkimus. Dėl to 
gandų apie taiką netrūks
ta.

Paskutinės Hanojaus 
sąlygos esančios tokios: 
ji sutiktų paleisti belais
vius ir sudaryti paliau
bas už tai sulaukdamas 
JAV visiško pasitrauki
mo iš Indokinijos, bom
bardavimo sustabdymo 
ir komunistų įsileidimo 
į Saigono vyriausybę. 
Paskutinioji sąlyga yra 
sunkiausia. Visų pirma 
naujai vyriausybei nega
lėtų vadovauti dabartinis

DANIJA NUĖJO TEISINGU KELIU
Danija, Norvegija irz 

Švedija yra Skandinavi
jos valstybės. Jos visos 
trys turi apie 16 mil. gy 
ventojų. Danija gyventojų 
skaičiumi šiek tiek gau
singesnė už Lietuvą: ji tu 
ri 4.891.000 gyventojų. 
Tačiau ploto atžvilgiu ji 
yra mažesnė už Lietuvą: 
jos plotas apima 43.069
kv. km. tuo tarpu dabar
tinė Lietuva turi 63,200 
kv. km. Du trečdaliai Da
nijos gyventojų yra 
miestuose, gyvena labai 
susispaudę. Viename kv.
km. gyvena 114, tuo tar
pu Norvegijoje vos 12 gy
ventojų.

Visoms trims Skandi
navijos valstybėms yra 
dabar opiausias klausi
mas: su Rytais ar su Va
karais? Didžiausias pa
vojus joms gresia iš ko
munistinės Rusijos pu
sės. Anksčiau jas šiek 
tiek apsaugojo Lietuva, 
Latvija, Estija ir Suomi
ja. Dabar ši apsauga pa
naikinta, ir Raudonoji ar
mija gali per vieną nak
tį išsikelti Danijos, Šve
dijos krantuose. Arba pi r 
miau okupuoti Norvegiją 
ir apsupti Daniją bei Šve
diją.

Todėl suprantama, ko
dėl Kremlius džiaugėsi, 
kai norvegų tauta nubal
savo prieš įstojmą į Eu
ropos ūkinę bendruome
nę ir išreiškė didelį ne
pasitenkinimą, kai danų 
tauta pasisakė už įstoji
mą. Nors šiuo metu Da
niją valdo tokia pat so
cialdemokratų vyriausy
bė, tačiau danai parodė 
savo politinį subrendi
mą. Ir tai parodė gausia 
dauguma: 63,44% pasi
sakė už ir 36,56% pasi
sakė prieš. Tai nuopel
nas ne tik min. pirm. J.
O. Krage, bet ir danų 
opozicijos, kuri danų 
tautos ir valstybės inte
resus pastatė aukščiau 
už partijų interesus. Nuo 
š.m. rugsėjo mėn. Dani
ja bus vienintelė Skan
dinavijos valstybė ne tik 
NATO, bet ir EUB na
rys, 
nis 
nes 
pos 
bendram tikslui, juoma- 

Tai džiuginantis ūki- 
ir politinis faktas, 
juo daugiau Euro- 
valstybių susijungs

prezidentas gen. Nguyen 
Van Thieu. Pagal ligi— 
šiolinį amerikiečių nu
sistatymą Thieu tik at- 

(Nukelta į 3 psl.) 

žiau bus Europai pavojin
gas maskvinis komuniz
mas.

Deja, šį džiaugsmą 
šiek tiek aptemdė Dani
jos vidaus politiniai įvy
kiai. Nelaukta staigme
na: min. pirm. Jens Otto 
Krag, kuris laimėjo tau
tos plebiscitą ir pasitikė
jimą, tą pačią dieną ne
lauktai atsistatydino iš 
pareigų. Tai retas įvykis 
politikoje, kad laimėto
jas pasitraukia. Kas ver
tė Krag tai padaryti? Jis 
savo atsistatydinimą aiš
kino asmeniniais moty
vais, bet labai neįtikina
mai. Matyt, pačių social
demokratų partijoje bu
vo vedamos intrigos 
prieš jį. Tai tenka didžiai 
apgailestauti, kad šis pro
tingas politikas pasi
traukė iš atsakingų pa
reigų.

Krag vietoje karalie
nės Margaretos jau yra 
patvirtintas naujas min. 
pirmininkas Anker Joer- 
gensen, socialdemokratų 
frakcijos parlamente pir - 
mininko pavaduotojas ir 
Profesinių sąjungų pir
mininkas. Jis yra jaunas, 
apie 50 m.amžiaus,nors 
Krag ir dar nesenas, 58 
m. Įdomi naujojo min. 
pirm, karjera: jis išaugo 
kaip našlaitis, 14m. buvo 
gyvenimo priverstas už
sidirbti duoną: jis buvo 
firmos pasiuntinys. Jis 
yra autodidaktas. Politiš
kai jis iškilo profesinėse 
sąjungose. Jis čia pasi
reiškė kaip puikus kalbė
tojas ir geras organiza
torius. Nuo 1964 m. jis 
yra Danijos parlamento 
narys, socialdemokratų 
frakcijos veikėjas. Per
ėmęs min. pirm, parei
gas, jis pareiškė, kad jis 
ir toliau tęs Krag politi
ką. Tačiau vokiečių spau
da tvirtina, kad jis ban
dys sukti dar labiau (kai
rę. Argi jis suktų į 
Maskvą? Juk ir jis jau 
užsiangažavo, kad jis ak
tyviai dalyvaus Europos 
bendruomenėje.

Nežiūrint Danijos po
sūkio Europos pusėn,vis 
tiek dar Danijai teks iš
gyventi vidaus krizių. Da
bartinė Danijos vyriau
sybė yra gana silpna. 
Ji remjasi parlamente 
vieno balso dauguma. Ją 
palaiko socialdemokratų 
ir liaudies socialistų at
stovai. Ūkininkų partijos 
(30 atstovų) ir konser
vatyviosios liaudies par 
tijos (31 ats.), liberalų 
(27 ats.) opozicija yra ga
na tvirta. Ji nėra paten
kinta naujojo min. pirm, 
asmenimi ir jo kairesne 
linija. Galimas dalykas, 
kad opozicija privers vy
riausybę skelbti naujus 
parlamento rinkimus, 
nors ir šiaip 1971 m. bu
vo nenormalūs rinkimai.

Su Danija mus riša bi
čiuliški santykiai. Dani
jos laimėjimai kartu ir 
mūsų laimėjai, Danijos 
nesėkmės ir mūsų ne
sėkmės. Linkime Dani
jai eiti tvirtu europiniu 
demokratiniu keliu, iš
vengti mūsų tautos tra
gedijos ir prisidėti prie 
bolševikų pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo.

Alg. Tolvydis
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Australiją palikus

MUENCHENO ALAUS 
FESTIVALYJE

Rugsėjo 23-čią dieną, lygiai 
dvyliktą valandą dienos metu, di
džiajame Muencheno "October 
Festival" pavilijonų kieme nu
skambėjo 12 patrankos Šūvių, ku. 
rie tūkstantinėms minioms ir mi
lijoniniam Bavarijos sostinės 
miestui pranešė, kad Muencheno 
Oberbuergermeister’is George 
Kronawitter pramušė pirmąją 
bačką alaus ir atidarė 1972-jų 
metų tradicinį šio miesto "Oc
tober Festival“. Savo atidarymo 
žodyje jis pabrėžė, kad šis festi
valis yra pagrindinis ir aukš
čiausias derliaus nuėmimo punk
tas, taip glaudžiai rišantis ir jun
giantis miestų ir kaimų gyvento
jus. Pramušti šią didžiulę alaus 
bačką irgi nėra jau taip lengva, 
nes pagal bavarų seną tradiciją, 
kuo mažesniu smūgių skaičiumi 
yra jinai pramušama, tuo geres
nis ir stip/snis vyras tu esi. 
Burmistras savo darbą atliko la
bai gerai ir po trijų stiprių smū
gių, pasruvo alaus upės, kurios 
šiame festivalyje tekės ištisai 
dvi savaites, kaip kad niekur ki
tur pasaulyje.

Pirmąją dieną, prieš viso fes
tivalio atidarymą, pro Muen
cheno miesto pagrindines gat
ves pravažiavo visų festivalyje 
dalyvaujančių alaus bravorų pa 
rodinės didžiulės vežimų vilks
tinės. Kiekvienas didžiulis ve
žimas buvo pilnas alaus bačkų, 
papuoštų didžiuliais gėlių vaini
kais su specialiais užrašais ir 
kitokiais senoviškais tradici
niais papuošimais. Vežimus 
traukė šeši ar keturi sunkaus 
svorio arkliai, taip pat išpuoš
ti blizgančiais skambučiais ir 
kitais puikiausiais pakinktais. 
Lydimi bavariškų paskirų bra
vorų privačių didžiulių dūdų or
kestrų, Šis paradas buvo rekla
minis, propaguojąs paskiras 
alaus rūšis.

SekmadienĮ per visą Muenche
no miestą, pradedant n-tą vai. 
ryto, vyko didžiulė paskirų or
ganizacijų, ūkininkų, medžioto
jų ir visokių kitokių bavarų ir 
kviestinių kitų Vokietijos, bei už
sienio organizacijų eisena, už
sitęsusi net dvi su puse valan
dos. Iš viso šioje eisenoje da
lyvavo paskirų didesnių ir mažės, 
nių grupių 60. Įvairiaspalviai se
noviški bavarų ir kitų Vokietijos 
valstybėlių drabužiai teikė labai 
įspūdingą vaizdą, ypatingai, kad 
ir oras tą dieną pasitaikė labai 
gražus. Šioje eisenoje buvo pa
rodyta ir specialiuose vežimuo
se atvaizduota vokiečio ūkinin
ko, medžiotojo, eilinio darbinin
ko, turtingo pono ir kt. gyveni
mai, jų darbai, jų pramogos ir 
pan. Buvo rodoma kaip senovė
je žmonės gyveno, kaip links
minosi, kaip alų darė, kaip kai-

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 

LIETUVĄ
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną —

— grįžta 1973 m. sausio 4 dieną.
LIETUVOJE ši GRUPĖ PRALEIS 11 DIENŲ.

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

KAINA TIK $619.00
VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS $719.00 
IR Iš CLEVELANDO $685.00
GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTĄS.

N E S I V Ė L U O K I T E !

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TRŲS-ITLIVni’ TRAVEL SERVICE
393 West Broadway

South Boston, Massachusetts 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė.

AHTANAS LAUKAITIS
me savuosius produktus gami
no ir visa kita. Eisenoje dalyva 
vo nemažiau 50-ties įvairiausių 
orkestrų, pasipuošusių Įvairiau 
siais savo krašto tautiniais dra
bužiais. Iš užsieniečių dalyvavo 
austrai, škotai, prancūzai, švei
carai, japonai ir amerikiečių ka
riuomenės kapela. Vaizdas viso 
šio parado buvo labai didingas, 
Įspūdingas ir iki šiol man dar 
niekada nematytas. Nenuostabu, 
todėl, kad visos gatvės buvo pri
pildytos keliomis eilėmis žmo
nių, tarp jų daugelio turistų, ku
rie savo foto ir filmų aparatais 
fiksavo šią metinę bavarų pačią 
didžiausią "October Festival" 
šventę.

šios šventės pradžia siekia gi
lią senovę ir metų eiga neĮsten- 
gė jos numarinti, bet kiekvienais 
metais dar su vis didesniu entu
ziazmu šiame mieste ji yra 
švenčiama. Pirmoji jos istorinė 
pradžia Įvyko 1810 metais, kai ka
ralius Liudvikas vedė princesę 
Teresę. Šioms vestuvėms pa
minėti, karalius ne tik visam 
savo dvarui, bet ir visiems ap
linkiniams gyventojams iškėlė 
puotą, kuri iki šiol ir vėliau 
vokiečių karalių istorijoje netu
rėjo sau lygios. Be pačios vai
šių šventės buvo suruošta ūki
ninkų derliaus nuėmimo paro
da, šaudymo, arklių lenktynių, 
gyvulių auginimo ir jų pajėgu
mo varžybos, nes su karaliaus 
laimingomis vestuvėmis, lai
mingi turi būti ir jo pavaldiniai, 
parodydami ką jie gali, kaip jie 
gyvena ir kaip jie džiaugiasi. 
Tas viskas, pagal tuometinius 
karaliaus žodžius, turi būt pa
rodyta visiems keturiems vė
jams, kad jie ŠĮ visos Bavari
jos džiaugsmą nuneštų Į visas 
keturias pasaulio kryptis.

Ir iki šiol nei karai, nei aud
ros nejstengė panaikinti šios di
džiosios bavarų šventės, nes 
pagal jų dabartinĮ Įsitikinimą, 
tol kol bus šie "October Festi - 
vals", tol Muenchene nepasi
baigs linksmumas ir gera ba
varų nuotaika.

Po olimpiados man teko bū
ti Įvairiuose Vokietijos ir kitų 
valstybių miestuose, tačiau nie
kur nemačiau taip linksmų ir 
nuoširdžių vokiečių, kaip kad 
yra Muencheno vokiečiai. Jau ne
kalbant, kad mano ir kitų ma
no draugų akimis žiūrint, muen- 
chenietės yra pačios gražiau
sios ir elegantiškiausios Vokie
tijos moterys, kurių ne indivi
dualus, bet bendras apsirengi
mas viršija net Paryžiaus bend
rąją moterų masę, vokiečiai čia 
yra labai nuoširdūs ir draugiš
ki, visuomet paslaugūs ir nori 
tau padėti.

Jeigu visas olimpiados laiko

tarpis buvo gyvenamas sportinių 
kovų Įtempimo ženkle, tai dabar
tinis festivalio dviejų savaičių 
laikas yra atsigavimo, pasilinks
minimo, valgymo ir alaus gėri
mo malonus laikotarpis. Olimpi
ados metu beveik be jokios iš
imties visi vietiniai vokiečiai tu
rėjo dirbti, tačiau dabar daugu
ma iš jų turi savąsias atostogas, 
sutaikintas su šio festivalio pro 
ga.

Dar kol kas nežinau Amerikos 
gyvenimo, tačiau Australijoje, 
bent iki šiol, žmonės, turėdami 
savuosius namus, labai daug lai
ko ir atostogų praleidžia prie jų. 
Čia Vokietijoje savaitgaliais vi
sai nedirbama, kai sekmadienĮ 
už viešą dirbimą lauke gali būti 
net suimtas. Savaitgaliai ir atos
togos vokiečiams yra tik poilsio, 
ekskursijų ir džiaugsmo laikas, 
apie bent kokĮ darbą net nepagal- 
vojant. Kaip vienas inžinierius 
vokietis man pasakė: "Privargo
me ir prisikentėjome mes poka
riniais metais. Užtenka to visam 
amžiui. Šiandien nerasi jokio vo
kiečio, kuris galvotų apie karą. 
Mes sunkiai dirbome, atsigavo- 
me ir, žmogui gyvenant tik vie
ną kartą gyvenime, mūsų tikslas 
yra kuo linksmiau, gražiau ir Įdo
miau praleisti ŠĮ niekuomet ne- 
grĮžtantĮ žmogaus gyvenimą". 
Sutikau ir aš, kad šiuose žodžiuo
se buvo pasakyta labai daug tei
sybės.

Jeigu vokiečiai, ypatingai ba
varai, moka dirbti, ui dar geriau 
jie moka ir linksmintis. Per pir
mąsias pusantros dienos ŠĮ fes- 
tivalĮ aplankė pusė milijono žmo
nių ir tas visas didžiulis festi
valio plotas buvo daugiau pri
kimštas negu olimpinis stadio
nas. Jau dabar vokiečiai tikisi 
šiais metais sumušti iki šiol bu
vusius alaus gėrimo rekordus. 
Didžiuliuose 10-je paskirų bra
vorų pavijonuose, talpinan
čiuose kiekviename po 3-4-5-kis 
tūkstančius žmonių, nuo atidary
mo, iki uždarymo laiko 11-tos va 
landos, beveik negalima gauti sė
dimos vietos, kai vakarais jau 
apie vietą prie stalo nei negalvok 
ir tada geriama ten kur tik ran
di vietos atsistoti. Geriama čia 
iš litrinių stiklilnių storų boka
lų, vadinamų "Maz". Pirmą 
kartą man paėmus ŠĮ didžiuli 
sunkų bokalą dviem rankoms, 
tuoj pat buvau draugiškai ba
varų perspėjtas, kad alus iš jų 
geriamas tik viena ranka, skir
tingais keturiais būdais juos pa
imant. Taip pat niekuomet ne
galima pilti alaus iš vieno bo
kalo Į kitą, ypatingai ką dažnai 
daro moterys sunkiai galėdamos 
pakelti ir išgerti ŠĮ alų. Perpi- 
limas alaus reiškia ir savo lai
mės atidavimą. Kartu su alumi 
visur pilna Įvairiausio maisto. 
Ir aš dar gyvenime nesu matęs 
ypatingai moterų ir merginų, 
taip daug ir skaniai valgančių 
ir putojančiu alum užsigerian
čių. Niekas čia nežiūri jokių di
etų, niekas čia neturi jokių vi
durių skausmų ir niekas čia 
neturi, ką- ir aš pats su savo 
draugais pastebėjau, jokių gal
vos skausmų ir pošventinių ne
galavimų, nes pagal Įstatymą 
čia visas alus yra gaminamas 
natūraliu būdu, neturint tei
sės Į alaus gaminimą Įvesti 
bent kokių cheminių būdų, kas 
kitur, norint pagreitinti alaus 
gamybą, yra praktikuojama. 
Pagrindinis prie alaus mais
tas yra kepti viščiukai, sūrūs 
duonos preceliai ir balti spe
cialiai vienoje rinkėje supiaus- 
tyti balti sūdyti ridikai. Iki 
šiol festivalio alaus ir viščiu
kų pastatytas rekordas buvo 1969 
metais, kada buvo išgerta 4.120. 
000 litrinių bokaliĮ alaus ir su
valgyta 442.785 keptų viščiukų. 
Tačiau šiais metais šis rekor
das .tikimasi sumušti, nes dabar 
esąs labai puikus oras ir buvu
si olimpiada su savo svečiais 
labai prisideda prie šių metų 
festivalio ypatingo pasisekimo.

Be visų kitų Įvairiausių val
gių, kaip silkių, sūrių, saldumy
nų ir visos kitos masės gėrybių, 
labai populiarios yra ant anglių 
keptos sūrios žuvys, kurių iš kar 
to yra kepama šimtai, tačiau no
rint jų gauti reikia ir eilutėje pus 
valandĮ pastovėti. Gi pats šven
tės valgymo aukščiausias punk
tas yra keptas jautis. Jeigu kiek
vienas paskiras bravoro pavilio
nas pasižymi savo bent kuriuo 
specifiniu valgiu, tai pats Įdo
miausias yra jaučių kepimo pavi- 
lijonas, kur bekilnodamas sun
kiuosius bokalus gali stebėti kaip 
pamažu sukdamasis ant karštų 
anglių kepa didžiulis jautis, 
skleisdamas puikius aromatus 
ir sukeldamas gerą apetitą. Jau- 
tĮ, kurį ir aš valgiau, kepė du ke-

Pastabos apie
Olimpiadą

Kai 775 metais prieš 
Kristų buvo užžiebta pir
mosios Olimpiados ug
nis, kartu su ja žmonijos 
širdyse suliepsnojo gra
ži viltis, didinga svaja.

Meskime neapykantas. 
Nutraukime ginčus. Su
stabdykime karus. Tegul 
visų šalių jaunimas su
sirenka taikos dvasioje, 
ir užuot mosikavęs gink
lais, teparodo savo pra
našumą sporto srityje. 
Šios naujos humanišku
mo dvasios esmę sudarė 
nusistatymas, jog kiek
viena tauta, nežiūrint jos 
ideologijos ar poelgių, 
bus lygiai kultūringai pri
imta ir traktuojama. Tie
sa — iš pat pradžios at
sirado ir sunkumų. Ke
liolika graikams priešiš
kų tautų tuo metu buvo 
jei ne atviro karo, tai 
ginkluotos paruošos sto
vyje. Tačiau, jų visų spor
tininkams buvo išduoti 
diplomatiniai neliečia
mybės "pasai", kad ga
lėtų atvykti ir taikingai 
dalyvauti rungtynėse.

Tokia tradicija paskui 
vyravo per ilgą Olimpia
dų laikotarpį, — atletas, 
atvykstąs iš priešų ša
lies, buvo laikomas ne
pažeidžiamu svečiu, ly
giu visiems kitiems, o 
arenoje tik tiek teverti
namas, kiek įrodė savo 
sporto srities pranašu
mą.

Barono P. de Cuber- 
tin pastangomis atgaivin
ta visos žmonijos jauni
mui taikos liepsna vėl su 
švito Atėnuose 1896 me
tais, ir nuo to laiko (su 
pertrauka karo metu), tu
rėjome kas ketveri me
tai planetos sportininkų 
subuvimus, kuriuose 
nors valandėlei buvo at
siekiamas visų geros va 
lios žmonių bendravi
mas.

Asmeniški pasieki
mai, be abejo, džiugino tų 
laimėtojų tautas, tačiau 
jie buvo apgaubti didin
gesnio atsiekimo aureole 
—■ atrodė, jog civilizaci
ja ir žmoniškumas su 
kiekviena Olimpijada vis 
daugiau artėdavo prie ga 
lutinio tikslo: savitarpio 
tolerantiškumo ir susi
pratimo.

Deja. Liūdnu žvilgsniu 
įvertinant šių metų ka
tastrofos skeveldras,ten
ka pripažinti, jog nuo už
sibrėžtų taurių idealų ati
tolta kelis šimtmečius at
gal, ir todėl daugel rim
tų kritikų abejoja, ar tiks 
linga organizuoti sekan-

pėjai karts nuo karto Į jĮ Įtrinda- 
mi Įvairiausių prieskonių, šis 
jautis buvo dviejų metų senumo, 
svėrė 697 kilogramus (apie 1400 
svarus), jo kepimas truko 9-nias 
valandas ir jam iškepti buvo su
naudota 350 kilogramų medžio ir 
specialių kepimui anglių. Apie 
skonĮ tai nekalbėsiu, nes kas ne
gėrė specialaus stipraus festi
valio alaus, nevalgė jaučio ir ne
ragavo puikių ant anglių keptų sū
rių žuvų, tam ir skonĮ būtų sun
ku nupasakoti. Trumpai sakant 
buvo labai puiku. Reikėtų gal dar 
kitą straipsnĮ rašyti apie patĮ fes
tivalio svečių pasilinksminimą, 
kai žmonos duoda pilną laisvę vy
rams ir atvirkščiai ir kai po 
poros litrųalaus, smagios muzi
kos ir draugiškos nuotaikos,ir 
tarp visai nepažĮstamų,praside
da bendros dainos, šokiai ant suo
lų ir stalų ir bendras "O prozit, 
o prozit", daužiant bokalus iki 
alaus išsiliejimo ar net suduži
mo. Nuotaika ir linksmumas, ką 
galima pajusti tik čia buvus. 

čią Olimpiadą. Kai de
magogija, politika, ko
mercija įsibrovė visa
galiais pradais į šventą 
jaunimo taikos areną, ar 
verta ją nužeminti ligi 
gladijatorių cirko?

Kompromisų mėgėjai 
siūlo įvairiausius "page
rinimus": Jei du ar trys 
neišauklėti sportininkai, 
kelių tūkstančių rimtų 
tarpe, išsišoksta, nemo
kėdami stovėti pagarbiai 
klausydami tautos him
no, kaltinkime ne juos, o 
visus pasaulio himnus, ir 
uždrauskime jų grojimą.

Jei kiti keli demons
trantai nemėgsta tos ar 
kitos vėliavos,paneigda
mi Olimpiados taikos 
dvasią, kaltinkime ne 
juos, o visas pasaulio 
vėliavas, ir nebekelki- 
me jų stiebuose.

Kai vienas sportinin 
kas nusiima batus ir 
juos sukinėja malūnėliu, 
norėdamas parodyti jų 
dirbtuvės vardą, o kitas 
tokiu pat malūnėliu suki
nėja aukščiausį pagerbi
mą — aukso medalį, ne
kaltinkime jų, bet "pase
nusias" tradicija, ku
rios reikalauja, kad šis 
taurus subuvimas apsiei
tų be piniginių interesų.

O svarbiausia, nekal
tinkime tų, kurie ardo 
didžiausios sporto šven
tės pačius pamatus dis
kriminuodami jiems ne
patinkančią tautą, nors 
patys apsisukę rėkia jog 
yra skriaudžiami ir dis
kriminuojami.

Tie visi demagoginiai 
pataikavimai ir kompro
misai daugiausiai padėjo 
žiauriam žudikų būreliui 
kuris praliejo nekaltų jau
nuolių kraują menamos 
taikos arenoje. Perdaug 
jau nutolome nuo pir- 
mykščios Olimpiados 
dvasios, ir vargu, ar ji 
begalės atsigauti...

Skaitant labai išsa
mius pranešimus apie 
mūsų tautiečių iškilius 
pasirodymus, kad ir sve
timų vėliavų šešėlyje, 
tenka nusistebėti, jog pa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

T R V S MODERNIOS K O P L V Č i O 5

ti didžiausia šios sporti
nės šventės sensacija, 
Olga Korbut, nebuvo pa
minėta. Turėjome juk ka
ralių Mykolą Kaributą — 
Vyšniauskį (1669-1673 
m.), kurį Lietuvos bajo
rai buvo išrinkę iš savo 
tarpo, priešpastatydami 
jį lenkų remiamam So- 
bieskiui, ir Kaributaitę, 
nors ir būtų visai ne tos 
giminės, visdėlto nešio
ja neginčijamai lietuviš
ką pavardę. Todėl šios 
mergaitės kilmė iš Gar
dino patvirtintų jog tai 
mūsų tautos puiki atžala 
nesvarbu ar ji dar tebe
moka lietuviškai. Čia iš 
kyla lemiamas mums 
klausimas: ką laikyti tau 
tiečiu, o ką svetimšaliu? 
Juk daugelis mūsų jauno- 
sios kartos atstovų vos 
besusigraibo rašydami ir 
skaitydami lietuviškai — 
tai kada ir kodėl juos tek 
tų nurašyti į nuosto
lius?... (čg)

HEADER 
SETUP MEN 

AND 
OPERATORS 

APPLY 
JUNCTION MFG. CO 

3980 RIVES EASTON RD. 
RIVES JUNCTION. MICHIGAN 

(79-81)

PIPE FITTER-JOURNEYMAN
MAINTENANCE & 1NSTALLAT1ON 
OF STEAM. WATER. GAS, OIL & 
A1R LINES IN INDUSTRIAL PLANT. 
EXCEL. WAGES «< FRINGE BEN- 
EITS.

APPLY OR WRITE
DANA CORP. ATLAS DIVISION

209 W. MOUNT HOPE 
LANSING. MICH. 48904

An Equal Opportunity Employer 
(79-81)

BOARD HAMMERMAN
F.XPERIENCE REŲUIRED, PERMA- 
NENT POSITION IN DROP FORGE 
SHOP. EXCELLENT WAGES AND 
FRINGE BENEFITS.

APPLY OR WRITE

DANA CORP. ATLAS DIVISION
209 W. MOUNT HOPE 
LANSING. MICH. 48904

An Equal Opportunity Employer 
(79-81)

WANTED EXPERIENCED 
BOAT MECHANIC— 

WITH TOOLS
SHIP’S CARPENTER— 

WITH TOOLS 
Mušt be experienced 

Apply in person 
See KEN DAHLKA 

DETROIT BOAT BASIN INC. 
9666 E. JEFFERSON 

DETROIT, MICH.
(78-84)

MACHINIST
First Class Only

Job Shop Experience
MCM

1 432 E. 47TH STREET 
CLEVELAND. OHIO 

2-16-881-1280
(78-82)
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MES KVIEČIAME
IR LAUKIAME

traukti mūsų mestu šū
kiu, kad turėtume siek
ti, jog neliktų nė vienos 
šeimos, kuri neskaity
tų lietuviško laikraščio. 
Sąjūdžio, deja, nesukėlė- 
me. Sekusieji kongresai 
ir spaudos dienos padė
ties nepakeitė. Tiesa, ir 
vienur ir kitur buvo iš
skaičiuota eilė reikalavi ■ 
mų, pagal kuriuos jauni
mas galėtų dabartine 
mūsų išeivijos spauda 
naudotis, jeigu ji supa
prastėtų iki specialių jau
nimo skyrelių, kuriuos 
užpildo pradžios mokyk
los mokiniai. Mes dau
giau tikėjomės, kad ir 
viena ir kita proga pasi
sakę jaunimo atstovai įpa
reigos savo bendraam
žius ir bendramokslius 
daugiau įsitraukti į or
ganizacinį lietuvių jauni
mo gyvenimą, stropiau 
lietuviškas mokyklas lan
kyti, savo gimtosios kal
bos pramokti ir domėtis 
dabartine lietuvių išeivi
jos spauda bei literatū
ra. To šį kartą nesulau-

Tarp visos eilės išei
vijos lietuvių fondų, at
liekančių įvairias mū
sų tautinės egzistenci
jos funkcijas, vienas iš 
pačių didžiausių yra 
Bendrasis Amerikos Lie 
tuvių Šalpos Fondas, 
trumpai vadinamas Bal
fas, kuris nekrauna kapi 
talo ateičiai, netaupo jo 
šiandien dar nežinomam 
lietuviui tolimos ateities 
reikalams. Tai yra pats 
judriausias fondas iš vi
sų kitų. Iš lietuvių visuo
menės aukos kasdien 
ateina ir beveik kasdien 
iš Balfo įstaigos pašal
pos pinigais ir siunti
niais išeina į visus pasau
lio kraštus. Kaip nesibai
gia į vargą patekusių lie
tuvių skaičius, taip nesi
baigia ir Balfo veikla.

EMILIJA ČEKIENĖ

Ne kartą buvo pastebė
ta, jog mes dažnai ir gra
žiai mokame pagerbti 
žmones, kada juos palai
do j ame, tačiau ne rečiau 
užmirštame juos pastebė
ti ir jų nuopelnus bendra 
jam lietuviškam reikalui 
įvertinti tada, kada jie 
yra gyvi ir savo veikla 
mūsų akivaizdoje reiškia
si. Kiek tatai tikra kal
bant apie asmenis, tiek 
pat tasai papratimas tin
ka asmenų vietoje lie
čiant organizacijas, kul
tūrinius vienetus ir paga
liau mūsiškę spaudą. 
Kaip dažnai tiesiogiai ar 
netiesiogiai jų darbo vai
siais naudojamės ir 
džiaugiamės, tačiau mi
nimaliausias jų darbo ir 
pasireiškimo sąlygas ra
mia sąžine užleidžiame 
jiems patiems ar užkie- 
tėjusiems jų rėmėjams 
susidaryti. Šių skaičiui 
natūraliai mažėjant, laik
raščių leidėjų dėmesys 
krypsta į priaugančiąją 
kartą, kaip būsimuosius 
savo skaitytojus, rėmė
jus ir bendradarbius. Re- kėme. Bet mes tikime, 
miame bet kokį kūrybinį 
jaunųjų pasireiškimą, at
žymime kiekvieną jų iš
kilesnį, profesinį laimėji
mą, nepraeiname tylo
mis pro jų brandos ates
tatų ar aukštojo mokslo 
diplomų gavimą ar paga
liau šeimos sukūrimą. Ir 
jeigu visi tie, kuriuos mū
sų spauda lietuviškajai vi
suomenei pristato, atsi
lieptų su tokiu pat jautru
mu, kaip jautriai juos iš 
eivijos laikraščiai vie
šajame gyvenime sutin
ka, atrodo, laikraščių lei
dėjai neturėtų skųstis, 
kad pasigendama skaity
tojų, kurie užpildytų na
tūraliai nutrupėjusiųjų 
paliktą spragą.

Mes negalime ir nepa
jėgiame naujiesiems 
skaitytojams rankioti 
naudotis tomis priemo
nėmis, kuriomis naudo
jasi šiandien didžiosios 
amerikiečių leidyklos. 
Šiame krašte mes visi 
esame kompiuterių su
registruoti ir visais at
žvilgiais sugrupuoti. Už 
apskritą pinigų sumą 
amerikiečių leidyklos ga
li iš privačių šaltinių įsi
gyti norimą skaičių ad
resų pageidaujamą grupę 
sudarančių asmenų, ku
rie, atitinkamai paskatin
ti, gali tapti jų klijentais. 
Mums tokia pagalba ne
prieinama. Mus daug kas 
remia ir mūsų laikraštį 
skaito, bet dar daugiau 
yra tokių, kurie tatai ga
lėtų ir atitinkamai pa
skatinti norėtų daryti. 
Prie jų mes neprieina
me. Jų adresų neturime, 
ir dėl to jų nepasiekia
me.

Savo laiku bandėme iš
judinti visuomenę ir pa-

kad tokius dalykus visu 
rimtumu skiepiją vei
kiančios lietuviškos mo
kyklos tiems, kurie jų 
šviesa naudojasi, o ypa
tingai gyvosios lietuviš
kosios šeimos, kurioms 
ne vistiek, kurlink nu
kryps jų jaunosios at
žalos.

Tokios šeimos sudaro 
ir didžiumą mūsų skaity
tojų. Jas ne tik laikraš
čiu periodiškai aplanko
me, bet, žinodami jų ad
resus, galime bet kuriuo 
metu ir specialiais laiš- 
kais pasiekti. Šiomis die
nomis vienu tokiu laišku 
mes prašome dviejų da
lykų: įprastinės vienkar
tinės paramos, kuri padė
tų mums pinigiškai ga
lus su galais suvesti, ka
da vien skelbimais ir pre
numerata joks laikraštis 
išsiversti negali. Dirva 
čia negali būti išimtis. 
Ligi šiolei kiekvienu 
sunkmečiu reikiamos pa
ramos iš savo skaityto
jų sulaukę, panašaus jaut
rumo bei dosnumo laukia
me ir šiemet.

Antrasis dalykas, ku
rio prašome, yra dabar
tinių skaitytojų talka nau
jiesiems Dirvos skaity
tojams surasti. Daug ne 
reikia: tegu tik kiekvie
nas skaitytojas, apsižval
gęs savo kaimynystėje, 
prisiminęs darbovietės 
bendradarbius ar minty
je perbėgęs per savo gi
minių ar artimųjų drau
gų vardus - pavardes.su 
rastų bent po vieną nau
ją prenumeratorių Dir
vai — mūsų darbo sąly
gos iš pagrindų pasikeis 
tų į nuostabiai gerąją pu
sę. Vienas kitas to nega
lės. Tatai natūralu ir

suprantama. Lygiai su
prantama, kad dažnas, 
daugiau pasistengęs, vi
siškai lengvai suras ne 
vieną, bet keletą.

Kviečiame tėvus pre
numeruoti Dirvą savo 
vaikams, mokslus einan
tiems ir gyvenantiems to
liau nuo savo namų. 
Jiems taikome specialią 
nuolaidą.

Nemažiau kviečiame 
išsimokslinusius ir savo 
profesijoje įsikūrusius, 
kad jie savo ruožtu Dir
vą prenumeruotų savo tė
vams, kurie turi daugiau 
laisvo laiko savajai spau 
dai skaityti, tačiau susi
duria su piniginiais sun
kumais, būdami pensijo
je ir nebegaudami nuola
tinio pilno uždarbio, ku
rio didele dalimi ne taip 
seniai savo jaunuosius į 
mokslus išleido ir leng
vesnes bei pelningesnes 
gyvenimo sąlygas jiems 
sudarė.

Be gyvo reikalo nesi
kreipiame į savo rėmė 
jus, kurie labai dažnai ir 
prenumeratos pratęsimo 
proga mūsų neužmiršta 
paremti. Tikime, kad jie 
mūsų kreipimąsi išgirs 
ir atitinkamai į jį atsi
lieps ir dabar. O už tai 
tebūnie išreikšta išanks
tinė Vilties leidyklos ir 
Dirvos redakcijos padė
ka. (d)

Balfas yra daugiau ty
laus ir pasiaukojančio 
darbo organizacija, to
dėl nenuostabu, kad apie 
jo veiklą retai temato
me spaudos puslapiuo
se patrauklių aprašymų, 
iškilmingų minėjimų ir 
k., o tiktai prašymus au
kų ir aukų į vargą pate
kusių brolių šelpimui. Au
kos ateina į Balfo centrą 
dėka pasišventusių Balfo 
skyrių darbuotojų, kurie 
šių metų spalio mėn. 28 
dieną suvažiuos į Balfo 
seimą Detroite apsvars
tyti tolimesnės Balfo 
veiklos ir išrinkti direk 
torius bei centro valdy
bą. Seimo organizatorė 
nepailstanti Balfo veikė
ja E. Paurazienė su vie 
tos skyriaus valdyba.

Balfas, kaip jau pats 
vardas sako, yra bend
roji šalpos organizaci
ja, taigi jos valdybą su
daro įvairių politinių pa 
žiūrų žmonės, bet šalpos 
reikalus svarstant šio 
skirtumo nesijaučia, val
dybos narių nuomonės ne 
sikerta, jaučiama visiš
ka tolerancija laikantis 
teisingumo principų. Kai 
kitose organizacijose vy
resniųjų ir jaunesniųjų 
nuomonės kryžiuojasi 
dėl neva pasenusių meto
dų, tai drąsiai galime 
tvirtinti, kad Balfo veik 
la nesensta. Keičiasi 
žmonės, keičiasi valdy
bos ir šalpos darbo ran
kos, keičiasi ir šelpia
mieji, tik nesikeičia Bal
fo organizacijos tikslai 
bei uždaviniai.

Balfo centro valdyba 
šiuo metu sudaryta iš 
New Yorke reziduojančių 
direktorių, kur nuo pat 
įsisteigimo randasi Bal
fo įstaiga su savo sandė
liais. Tačiau pirminin
kas kun. Vaclovas Mar
tinkus kas mėnesį atvyks 
ta į posėdžius iš Provi
dence, R.I. ir vicepirmi
ninkė dr. Elena Armanie 
nė iš Baltimore, Md. Ji 
yra teisinė Balfo patarė
ja ir testamentų bylų vyk 
dytoja, o taip pat Balfo 
atstovė tarptautinėse šal
pos organizacijų konfe
rencijose.

Balfo

nenorėjo sutikti. Jei ta
čiau McGoverno laimė
jimo šansai pagarėtų, 
jis turėtų nusileisti. Juk 
jei galima gyventi ir net 
bendrauti su komunisti
nėm Sovietija ir Kinija, 
kodėl negalima pasekti 
britų pavyzdžiu Jugosla
vijoje, kur gen. Michai- 
lovičius buvo išduotas 
Titui?

Vienu žodžiu, spaudi
mas už susitarimą, kuris 
būtų lygus beveik išdavi
mui, yra labai didelis. 
Dėl to ir taikos lūkes
čiai yra labai jaudiną, 
ypač tiems, kurie pana
šių sandėrių rezultatus 
yra patyrę savo pačiu 
kailiu.

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 

skaitytojų!

Naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.I

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Pavardė ir vardas

Adresas

•»

Pavardė ir vardas

Adresas

Užsakytojo pavardė ir vardas

Adresas

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

Balfo seimui artėjant 
pravartu paminėti, kad 
su šiuo seimu centro val
dyba ir visi Balfo direk
toriai baigia kadenciją. 
Šią valdybą sudaro: kun. 
Vaclovas Martinkus — 
pirmininkas, Albinas 
Dzirvonas — generalinis 
sekretorius, dr. Elena 
Armanienė — vicepirmi
ninkė, Emilija Čekienė, 
dr. Domas Jasaitis, Sta
sys Dzikas — vicepir
mininkai, dail. Juozas 
Bagdonas — sekretorius 
ir dr. Antanas Škėrys — 
iždininkas.

Besiruošdami
seimui peržiūrėkime ir 
suaktyvinkime savo veik
lą, su Balfo idėja bei šal
pos darbais supažindin
kime mūsų jaunimą, 
įtraukime jį įkonkrečius 
darbus. Juk dabartinė vi
durinioji karta buvo la
biausiai reikalinga Bal
fo paramos dar gyvenant 
tremties stovyklose ir ji 
pajuto tą dosnią šios or
ganizacijos ranką iš JAV 
senosios kartos. Ar ne 
dabar laikas ir jiems atk 
duoti savo įnašą. Jau pra
sidėjo visuose skyriuo
se Balfo aukų rinkimo va
jus, todėl nelaukime, kad 
kas ateitų aukos prašyti 
į namus, siųskimenedels
dami į savo skyrius ar 
Balfo centro įstaigai: 
BALFAS, 105 Grand St., 
Brooklyn, N.Y. 11211. 
Leiskime vargstantiems 
broliams pajusti, kad jų 
žodžiais laiškuose Bal
fui rašytais tariant, nė
ra dainos gražesnės už 
lopšinę, kurią dainavo 
supdama mama, nėra ša
lies gražesnės už tėvynę 
kurios per amžius var
das — LIETUVA. Nėra 
didesnės laimės , kaip to
ji valanda, kai dvasiniam 
ir fiziniam skurde, tave 
ir tyruose suranda neži
nomo brolio dosni ranka.

Tik visų išeivijos lie
tuvių didžiu pasiaukoji
mu, ryžtu ir pastangomis 
nebus pamiršti mūsųmie 
Ii tautiečiai, įvairiais bū
dais patekę į vargą ir 
skurdą. Jie ir Sibiro tai
gose, atskirti nuo viso 
kultūringo pasaulio, vi
sados jaus savo brolių ir 
sesių jautrias širdis ir 
dosnias rankas.

Šalpos darbuose visais 
laikais daugiausia pasi
žymėjo moterys. Daugu
ma jų aktyviai dirba ir 
dabar Balfe. New Yor
ko skyriaus valdybą su
daro visos moterys, tik 
joms vadovauja skyriaus 
pirmininkas dr. Eugeni
jus Noakas, kurie taip pat 
aktyviai vykdo vajų ir už- 
baigtuvėms ruošia kon
certą - balių.

NESVYŽIUS
DABAR

Nesvyžiaus rūmų fasadas.

Taikos
lūkesčiai •••

(Atkelta iš 1 psl.)
sistatydintų mėnesį 
prieš kontroliuojamus 
rinkimus. Be Thieu, nau
ja Saigono vyriausybė, 
nors komunistai turėtų 
joje tik vieną trečdalį, 
o kitus du trečdalius ne
utralūs ir dabartinės vy
riausybės nariai, fakti- 
nai darytų tą, ką komu
nistai norėtų. Jiems prak 
tiškai užtektų tik dviejų 
ministerijų: krašto ap
saugos ir vidaus reikalų. 
Būtų pakartota Lietuvos 
ir kitų Rytų Europos vals
tybių praktika. Už tat 
Nixonas iki šiol su tuo

Lietuvių istorinismiestasNes- 
vyžius, ilgametė kunigaikščių 
Radvilų rezidencija, dabar yra 
komunistinės Gudijos okupacijo
je.

Istorijoje pirmos žinios apie 
Nesvyžių žinomos nuo 1224 m. 
kada Nesvyžiaus kunigaikštis 
Jurgis žuvo kaudamasis su už
puolusiais totoriais. Tai įrodo, 
kad faktiškai Nesvyžius gyvavo 
kur kas anksčiau, bet iki šiol ra
šytinių duomenų dar neužtikta. 
Nuo XIII amžiaus pirmosios 

pusės Nesvyžius priklausė Lie
tuvai.

Lietuvos kunigaikščiai Radvi
lai Nesvyžiaus rūmuose ir pily
je buvo sutelkę daugybę vertingų 
dokumentų, knygų, meno kūrinių. 
Turėjo arti dviejų milijonų kata
loguotų raštų, laiškų. XVIIa. jau 
buvo apie 20.000 tomų knygų, kas 
ano laiko sąlygose buvo išskir
tina turtinga ir gausi biblioteka. 
Kaip žinome, 1613 m. Lietuvos ku
nigaikštis M.K. Radvila (Našlai
tėlis) išleido Amsterdame vertin 
gą Lietuvos žemėlapį, kurio pil
nosios laidos vienintėlis egzemp- 
liorius tėra išsaugotas Upsalos 
un-te Švedijoje. Tenai aiškiai 
nubrėžtos Lietuvos sienos pie
tuose ir vakaruose. Pietuose 
Lietuvos pusėje yra Pripetės upė 
(ir gerokai į pietus nuo jos),va
karuose visa Prūsija iki Vyslos 
upės, siekiant Dancigo miestą.

Po I Pasaulinio karo Nesvy
žius buvo okupuotas Lenkijos. 
Po II Pasaulinio karo Bolševi- 
kija Nesvyžiųdavėadministruoti 
komun. Gudijai. ' Dabartiniai 
Nesvyžiaus okupantai stengiasi 
su Lietuva susijusią praeitį pa
naikinti net iš istorinių raštų, 
tarsi tenai niekad lietuvių ne
buvę...

Nesvyžiaus rūmų išorė.kaip 
man parašė neseniai ten lankęsis 
vienas lietuvis, atrodo gražiai. 
Parkas tebėra puikus. Bet rūmų 
vidus perdirbtas ir jame įtaisy
ta sanatorija. Vidaus baldai,įren
gimai palikti tik bilijardinėje ir 
valgomuosiuose.

Senesni gyventojai, kaip rašo 
šią vasarą ten lankęsis lietuvis, 
prisimena ir pasakoja, kad II 
Pasaulinio karo metu tenai bu
vusią vertingą biblioteką, archy
vus okupacinė Vokietijos kariuo 
menė sunaikino ar išsivežė.

Lietuviams, ypač Vokietijoje 
gyvenantiems, reikėtų stengtis 
išaiškinti, kur vokiečiai laiko iš 
Nesvyžiaus išvogtus archyvus, 
dokumentus. Juos reikėtų nuko
pijuoti ir padėti į lietuviškus mu
ziejus, kad mūsų mokslininkai ga
lėtų pastudijuoti ir paskelbti.

Lietuviams reikia daugiau do
mėtis Nesvyžiumi.

Algirdas Gustaitis

pavardes.su
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ĮSIKALBĖTO MITO ĮVERTINIMAS
Draugas (Nr. 221) Įdėjo savo 

korespondento (bk) reportažą iš ' 
spaudos dienų fronto veiksmų. 
"Jaunosios žurnalistų kartos pa 
ruošimo" svarstytose dalyva
vo keli jauni referentai. Jų pa
reiškimų kvalifikacijos bei tų 
pareiškimų atatikmuo visuome
ninio gyvenimo tikrovei sudaro 
šio rašinio turini. Tenka galvo
ti, kad atpasakotas pareiškimų 
tekstas atitinka autentiškąjį, 
nes iki šiol neteko matyti papil
dinio ar nuneigimo.

Jaunieji referentai, pagaliau, 
formulavo tam tikrą mitą ir su
vedė jį J keturis preciziškai nu
sakytus punktus. Jie kalbėjo pro- 
kuroriškai. Tema perdaug stam

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių musų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TA PAČIA DIENAu 

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106; 

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE. NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadrvay, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue. 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 IVhitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423

bi, kad čia tektų tenkintis tra
faretiškais, komplimentais jau
nimui už jo pastangas vienaip 
ar kitaip dalyvauti visuomeni
niame lietuvių išeivių gyveni
me. Tema per daug stambi, kad 
būtų jmanoma tylėti, katučiais 
nuplojus jaunųjų referentų pa
reiškimus.

IŠ "PROKURORŲ" KALBŲ

Keturi jaunieji svarstybų da
lyviai (pagal Draugo tesktą) pa
reiškė taip, kaip čia perrašome 
tą kaltinamąjį aktą.

Paaugliai iŠ viso mažai skai
to, skaitytojų lietuviškas žody
nas mažas — jie daugelio sąvo

kų nesupranta. Antra vertus, 
straipsniai, esą, ilgi ir dažniau
siai nuobodūs. Pageidautina, kad 
nebūtų laikraščiuose skelbiami 
ilgi archyvinio pobūdžio raši
niai, nebūtų keliami nesutari
mai ar skleidžiami šmeižtai. 
9T/o lietuvių laikraščių rašinių 
jaunimui esą neįdomūs. Tačiau 
jaunuoliai mielai skaitą trum
pas kronikos žineles ir ui, kas 
apie juos rašoma. Labai neįdo
mūs aprašomi ginčai tarp Altos 
ir LB. Jaunuoliams nesą Įdo
mūs ir viduriniai mūsų dienraš - 
čių puslapiai. Lietuvių spauda 
vienu ar kitu būdu turinti leidė
jų priežiūrą, lyg savotišką cen
zūrą. Spauda nesudominanti jau
nimą todėl, kad apie it labai ma
žai rašanti. Jaunimui patinka jų 
parengimų, stovyklų, rungtynių, 
sueigų aprašymai, skelbiamos jų 
nuotraukos. Daugiausiai skaito
mos trumpos žinelės. Nereikia 
ilgų rašinių...

Taip pasisakėasmenys jau su
stoję arčiau lietuvių spaudos. 
Jie rašo spaudai. Juo didesnė 
atsakomybė tenka tad ir pasisa
kymams. Tai yra jau rūpinima
sis sava spauda, produktyvus 
joje reiškimasis ir talka jai to 
bulinti. Tai pirmosios kregž
dės. Kas gi nesidžiaugia pir
momis kregždėmis? Bet pirmo - 
sios kregždės pavasario dar ne
padaro! Beveik unisoniniai nu
siskundimai ilgais rašiniais, 
spaudoje skelbiamais nesutari
mais dėl visuomeninės veiklos 
metodų, dėl (dargi) skelbiamų 
šmeižtų, dėl "trumpų žinučių" 
primato, dėl jaunimo nuotraukų 
ignoravimo...

įsikalbėto mito deklaracijos 
punktai yra šie:

1) straipsniai ilgi ir nuobo
dūs, jų turinys jaunimui ne
aktualus,

2) spaudoje nagrinėjamos ar
ba pristatomos visuomeninio lie
tuvių išeivijos veikimo proble
mos visiškai nesuprantamos,

3) spaudinių leidėjai naudoja 
rašinių priežiūrą ir tai prime
na cenzūrą,

4) spauda mažai rašanti apie 
jaunimą, nesidominti savitu jau
nimo gyvenimu.

Visur šviečia "užtikrinimas", 
kad jaunimas menkai valdo lie
tuvių kalbą. Tik dalinai palies
ta "paauglių" karta. Labiausiai 
akcentuojama jaunimo karta. Tai 
yra karta, kuri gali galvoti bran ■ 
džiau ir tvarkyti savo interesus 
savitai. Tad, toliau, kur kalba
ma apie jaunimą, ta karta ir tu
rima galvoj.
Jaunųjų referentų pa reiškimai 

(populiariai tariant) "disillusio- 
ning young people", griauna jau
nųjų pasitikėjimą tuo palikimu, 
kurį jie automatiškai perima iš 
vyresniosios kartos. Tad juo 
reikliau tenka Įsižiūrėti, ar su
sikurtas netikusios vyresniųjų 
spaudos mitas yra teisingas?

"KALTINIMŲ" ĮSPŪDIS

Bendrasis kaltinimų Įspūdis 
turi aiškaus nepasitikėjimo at
spalvi. Bet ar šie lietuvių įgei- 

vių spaudos nuneigėjal pakanka
mai paž{sta tą spaudą, apie ku
rią jie kalba? Ar jų nuomonę 
apie informacinę bei ideologinę 
spaudą atitinka visuotiniems 
standartams, vienodai taiko
miems ir lietuvių kalbos spau
dai ir plačiai, komercinei spau
dai? Ar jie turi palyginimo nuo
voką apie aptariamos spaudos 
užnugari ir ar išmano lyginti 
tai ir darinti tai su savo dras
tiškais aptarimais? Argi jų ne
varžo etiška atsakomybė tvir
tinti, ka išeiviškoje spaudoje 
lengvabūdiškai spausdinami 
"šmeižtai"? Ar jie pakankamai 
susipažinę su amerikine ideolo
gine bei jaunimo spauda? Ar jie 
supranta, kas yra spaudos reiš
kimosi metodas ir "mečia" už
daviniai?

Komplimentavimas jaunam už 
tai kad jis jaunas... yra absur
das. Reikalavimas iš jauno gal
voti, svarstyti ir atsargiai artė
ti Į sprendimą, yra asmens bran
dumo sąlyga. Tokiam tikslui yra 
mokykliniai egzaminai. Tokiam 
tikslui visuomeniniame gyveni
me yra jaunojo asmens pareiš
kimų vertinimas.

Lietuvių išeivių spauda, kas 
matė ir lygino ją su spauda ok. 
tėvynėje arba su kitų tautų iš
eivių spauda, pasiekė pakanka
mai gerą stovi. Leidiniai tikrai 
pusl'apingi, lyginant su nususu
siais tarybiniais dienraščiais 
ir tabloidais. Lietuvių spaudos 
svarstynės daugkur pralenkia 
vos beišsilaikančius kronikos 
rubrikomis kitų tautų leidinius. 
Lietuvių išeivių spaudos infor
macinis lygis nėra menkesnis 
už milijoninių tiražų anglų ar 
prancūzų kalbos leidinius. Ir 
koks gi finansinių bei prenu
meratorių resursų skirtumas! 
Tad tiesiog nuostabusis ignoran- 
cijos pavyzdys, yra noras pa
sukti ratus atgal: orientuotis J 
kroniką, kaip reikalauja "smul
kių žinučių" spaudos adeptai! 
Tai pasiūlymas (kalbant sarkas
tiškai) pamiršti rašomąją ma
šinėlę' ir pradėti rašyti pirma
klasio mokinio pieštuku.

"Smulkių žinučių" adeptai ta
čiau nepastebėjo, kad ir smul
kių bendrų žinučių, ir smulkių 
žinučių apie jaunimą, ir netgi 
jaunimo nuotraukų toje "perrim- 
toje" jiems spaudoje yra per
teklius, potvynis, tvanas. Nėra 
nei vieno leidinio kur spauda, 
plačiausia burna, neaprašytų ku
rio jaunuoliško parengimo, 
mokslo atsiekimo, paprasto vi
zito pas dėdę ar tetą. Kiekvie
nas leidinys turi (sivedęs pasto
vius ir plačius visokeriopų jau
nimo telkinių puslapius. Skautai, 
studentai, neolituanai, ateitinin
kai, jūros skautai, moksleiviai 
iki pačių mažiausių -- visi jie 
ir jų veikla, ir jų veiklos sce
nos, ir jų veidai — plačia sro
ve srovena prieš skaitytojo akis 
ir srovena į išeivijos gražios 
ir našios veiklos registracijos 
archyvus. Kurjozas yra netgi su 
neva jaunimo biuleteniu, kuriam 
pritrūko nuosavos medžiagos 
ir teko skolintis iš "rimtųjų" ir 
"ilgų rašinių" leidinių, kad ga
lėtų pripildyti savo leidinį!...

Verkšlenimai, kad lietuvių iš
eivių spaudoje nėra dėmesio jau-

J. GRAUDA

Nesandara dėl 
kostiumų
Kostiumas yra drabužis. Kas čia besiginčys? 

Kostiumas yra.drabužių eilutė. Į vyrišką eilutę įei- 
na švarkas, kelnės ir, kartais, liemenė. Kartais į 
kostiumo sudėtį įeina pora kelnių. Kas to nežino? 
Tema tiesiog alinanti savo kasdieniškumu.

Tačiau ši kasdieniškoji tema nūsispalvina be
veik vaivorykštės varsomis pas aulinėje politikoje. 
Vyriško kostiumo tema įsiveržė į prezidento rinki
mo kampaniją ir sujaudino mus visus, kas-iątemą 
išgirdo. Ta tema pakliuvo spaudon ir televizijon. 
Drūtai ataidėjo Time magazine.

Kiekvienas dengia savo kūną kostiumu. Ypatin
gai, kada rengiasi aplankyti teatrą, net kiną, netgi 
pažįstamą šeimą. Pridūręs prie kostiumo batus 
ir kaklaryšį, vyras atrodo apsirengęs be priekaiš
tų.

Šitai, kaip visi, rengėsi ir buv. gubernato
rius Connaly. Švarkas, kelnės, kaklaryšis, etc.

Bet vyras nestojo už demokratų kandidatą į 
prezidentus. Ir demokratų kandidatas į preziden
tus, vieno spyčio įkarštyje dūrė pirštu į Connaly 
kostiumą:

— Štai, kur eina naftos biznio pinigai!
Iš tikrųjų naftos biznio pinigai buvo investuo

ti į kostiumą. Kostiumo kaina — 300 dolerių.
Gi demokratinio prezidento kandidato kostiu

mo kaina nebuvo nė dviejų šimtų dolerių.
Taip sakant, trijų šimtų dolerių investacija į 

kostiumą, pagal tą tvirtinimą, reiškė polinkį į 
puošeiviškumą, tai yra tuštumas, tai neatstoja po
litiko comme ii faut, kas reiškia be priekaištų.

Čia pasisuko Time magazino (žurnalo) kores
pondentas, įsisteibelijo į Chriverį ir atsiminė: vi- 
ceprezidentinis kandidatas ilgai puikavosi geriau
siai apsirengusių visame pasaulyje vyrų sąraše!

Argi ir jis kišo pinigus į puošeiviškas išdai
gas, į tris šimtus dolerių kainuojančius kostiu
mus ?

Korespondentas užtikrino, kad Shriveris ne
šioja Pierre Cardin pasiūtus kostiumus.

Mes atsargiai paklausėme nusimanančio siu
vėjo, kiek kainuoja Pierre Cardino kostiumėlis? 
Juk tai proga įsiveržti į pasaulio geriausiai ap
rengtų vyrų sąrašą.

Siuvėjas sučirpė žirklėmis, atsikvėpė ir pa
sakė:

— Be pusantro tūkstančio tokio kostiumo ne
gausi.

nimui, kad trūksta ten "smulkių 
žinučių" apie jaunimą, kad jau
nimo gyvenimas nedomina "ilgų 
straipsnių"leidinių, yra Įžūlus 
neigimas leidinių, kurie reiškia 
net perdidelj dėmesį jaunųjų pa
saulio reiškiniams. Tai yra pa- 
pflgiškai kartojama mito pasa
kėlė, neturinti nė pagrindo, nė 
atramos, nė... sąžinės. Savo lai
ku pagarsėjo tūlas jaunas igno- 
rantas, pareiškęs, kad lietuvių 
literatūra nieko verta, nes jojo 
nėra Camus ir Sartre! Vėliau 
paaiškėjo, kad ignorantas ne

skaitė nė vieno lietuvio rašyto
jo, neskaitė jis ir ... Camus su 
Sartre! Jis buvo svetimų pareiš
kimų ir svetimų minčių papū
gą!

Nustatome: lietuvių išeivių 
Spaudoje jaunimo problemos, 
jaunimo veikla (tekstu ir vaiz
dais), paskirų jaunuolių reiški
masis (mokslu, sportu, visuo
menine veikla) pristatomas pui 
kiai, be jokio net palyginimo su 
amerikine ar kitataučių spau
da. Kitose visuomenėse jauni- 

(N ūkei ta Į 5 psl.)
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"Taigi likau vienas, bet tikėjausi iš jų paža
dėtos pagalbos ir, pirmą kartą ilgiau pamiegojęs, 
jutausi daug stipresnis, linksmesnis."

"Kitą dieną atslinkus! Buzokienė atnešė man 
maisto, pasaldinto vandens ir žinią. Jau tikra, kad 
ši Vokietijos dalis atiduota rusams. Kada jie įžengs 
laikoma paslaptyje, bet tai gali atsitikti bet kada. 
Vyriškos eilutės neįmanoma gauti, nebent už auk
są, kurio ji neturinti. Vokiečiai, nebūdami tikri ry
tojumi viską taupo saviesiems. Be to, ir pažįsta
mų nėra, nėra kur pagalbos prašyti. Susirūpinusi 
ji vėl dingo, žadėdama užsukti vakare, atnešti 
daugiau naujienų".

Šiuo metu Grušausko pasakojimas buvo per
trauktas. Prie mūsų priėjo jauna moteris, jo žmo
na. Suguldžiusi vaikučius, ji tik dabar atsirado iš
leistuvėse. Kiek pasisukinėjusi ji atsisėdo greta 
mūsų. Žmonai prisigretinus, Grusauskas, aiškiai 
supratau, prarado norą pasakoti, mėgino nutrauk
ti, atidėti kitam kartui. Ir tik mano labai prašo

mas, jo žmonai mane parėmus, tęsė toliau su vis 
mažėjančiu entuziazmu.

"Likęs vienas supratau, kad iš tos poros ne
galiu laukti mažiausios pagalbos, kad pats turiu 
rūpintis savo kailiu ir tai nedelsiant".

"Sėdėdamas jau trečią dieną, pradėjau pažin
ti kai kuriuos veidus. Viena vokietė patraukė ma
no dėmesį. Tai buvo vyresnių metų moteris kiek
vieną pavakarį su mažu kastuvėliu rankoje sukan
ti į priešais buvusį namą, kurio dvi sienos vos be
silaikė. Kartą išgirdau kažkokio ją pažįstančio įs
pėjimą, girdi, neišeisi kada, mesk kasinėjimą."

"Gerai neišgirdau atsakymo, bet jos balsas 
buvo minkštas, švelnus. Kažkaip norėjosi tikėti, 
kad ir jo savininkė priklausanti tai rūšiai žmonių, 
kurie linkę padėti, kurie atjaučia kitus."

"Žvilgterėjau į laikrodį. Neabejojau, kad ji 
ateisianti ir šį kartą, nes buvo palikusi kastuvė
lį griuvėsiuose. Išžvalgęs visus kampus, nėriau 
skersai buvusią gatvę ir, pasislėpęs už gulinčio 
kamino, užtikau jos kasamą duobelę. Nedaug pa
daryta, nes ir stambus vyras paprakaituotų tarp 
tų plytų ir akmenų".

"Kurį laiką tūnojau už to kamino ir nepasi- 
jutau užsnūdęs. Tačiau tokio žmogaus miegas nė
ra gilus. Vėjo pūstelėjimas, grumsto bildesys pa
stato akis ir ausis. Pamačiau įėjusios nugarą. Iš 
kampo jinai traukė paslėptą kastuvėlį. Jai pasi
sukus į mane, išlindau iš už kamino ir prapliu
pau kalbėti, kad -i nusigandusi nepabėgtų".

— Esu iš priešlėktuvinės apsaugos. Slaps- 
tausi, nes nenoriu eiti į nelaisvę. Man reikalinga 
pagalba.

"Atsisėdau ant krūvos plytų rodydamas, kad

nelinkęs jos pulti. Vokietė nejudėdama kurį laiką 
žiūrėjo į mane. Tur būt, ją paveikė mano jaunas 
išbadėjęs veidas ir nuovargio žymės. Lyg ir gai
lesys blykstelėjo jos akyse".

■— Jūs ne vokietis? — paklausė manęs.
— Ne, — prisipažinau matydamas, kad mano 

tarsena neapgavo jos, — esu lietuvis, mane gali 
grąžinti rusams.

— Ko norit?
— Noriu bėgti į vakarus, bet toji uniforma 

neleidžia.
— Su vyriškom eilutėm dabar sunku. Jų krau

tuvėse nenusipirksi,
— Aš nenoriu naujos, kad tik būtų žmoniška. 

Visas mano turtas yra šis laikrodis. Jis neauksi- 
nis, bet devyniolikos akmenų. Už seną eilutę bū
tų ne toks jau blogas atlyginimas.

— Atkišau jai laikrodį, bet ji nesiskubino jį 
imti".

— Jei aš duočiau jums mano vyro eilutę, tai 
su ja neišeitumėt į gatvę. Nei ūgis, nei plotis ne
tinka. Jei turėčiau giminių, būtų lengviau. Nesu 
vietinė. Mes atkelti iš Austrijos. Jūs katalikas?

— Taip.
"Moteris kurį laiką sėdėjo galvodama:
— Aš pamėginsiu. Vienur kitur nueisiu, bet, 

atvirai kalbant, sunku dabar su drabužiais.
— Parodykit jiems mano laikrodį.
— Aš tikiu, kad tai geras laikrodis, bet pir

ma pavaikščiosiu, pakalbėsiu. Matot žmonės turi 
laikrodžių, bet su drabužiais sunkiau. Štai kas.

"Dar kiek pakalbėjome, papasakojau jai apie 
save ir ji pakilo eiti".

(Bus daugiau)
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Animo et fide.
(Drąsa ir tikėjimu)

Nuo senųjų laikų lietu
viai garsėjo kaip narsi ir 
karinga tauta. Pabaltie
čių anglų kalba Londone 
leistam žurnale "East 
and West" 1955 m. 4 Nr. 
straipsnyje apie Lietu
vos karalių Mindaugą 
prof. Z. Ivinskis cituoja 
seniausią Livonijos kro
nikininką Henriką, kuris 
dar XIII amž. pradžioje 
rašęs apie lietuvius kaip 
to meto galingiausius ir 
kovingiausius Pabaltijo 
gyventojus. Tas kroniki
ninkas pasakoją, kaip ne
skaitlingų lietukų karių 
vejamos žymiai didesnės 
rusėnų kariaunos bėgo 
nuo jų kaip zuikiai nuo 
medžiotojo ("Et fugerunt

ĮSIKALBĖTO MITO...
(Atkelta i? 4 psl.) 

mui skirti specialūs leidiniai. 
Lietuviuose leidžiami ir spe
cialūs leidiniai ir informacinė 
spauda sklidina žinių - žinučių 
apie savo jaunimą.

Vis gi neramusis mitas,kiek
viena progą, kiša savo (Žulius r 
ignorantinius ragus ir papūgiš- 
kai atraportuoja prasimanytus 
šmeižtelius: "plačioji mūsų spau- 
da nereiškia dėmesio jaunimui!" 
Gana to melo! (Xerx)

(Bus daugiau)
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SEMPER FIDELIS w
Stepo Vykinto atsiminimus apie
Jonq Jablonskį jr. papildant

Stasys Žymantas

Rutheni per silvas et vil
ias facie Letonum licet 
paucorum, sicut fugiunt 
lepores ante faciem ve- 
natorum,..")

Savo narsą ir kovinę 
dvasią ginantis nuo prie
šo ir kovojant už savo 
krašto laisvę ir tautos 
teises lietuviai akivaiz- 
džiai įrodė ne vien anais 
senaisiais laikais, bet ir 
pačiais naujausiais ant
rajam pasauliniam karui 
pasibaigus ištisus aštuo- 
neris metus Lietuvoje 
trukusiomis atkakliomis 
Išsilaisvinimo Kovomis.

Kodėl tad, kaip tai vaiz
džiai rodo mūsų kasmeti
niai išeiviški tragiškų 
birželio įvykių minėji
mai, gyvendami ir veik
dami laisvajame pasau
lyje mes labiau esam lin
kę kalbėti, rašyti ir pa
brėžti okupantų vykdomą 
lietuvių tautos naikini
mą, jų tautai padarytas 
ar tebedaromas skriau
das, nekaltų lietuvių žu
dymus, išvežimus ir trė
mimus, o ne apie nepaly
ginamą lietuvių kovinįpa- 
siaukojimą ir ryžtą, jų 
toje kovoje vykdytus ir te
bevykdomus didesnius ar 
mažesnius žygius ir už
davinius , sudėtas aukas 
ir atliktus darbus Lietu
vos laisvei ir nepriklau

somybei atstatyti?
Mes renkame medžia

gą lietuvių tautos genoci
do istorijai, bet mažai 
tesirūpinam kruopščiai 
surinkti, suregistruoti, 
surašyt, išaiškinti ir pa
tikrinti, ypač pasinaudo
dami dar gyvų išlikusių 
aktyviųjų lietuvių laisvės 
kovų dalyvių liudijimais 
ir parodymais, visus mū
sų tebeatmenamus tau
tinio lietuvių pasiprieši
nimo faktus būsimai lie
tuvių tautos rezistenci
jos ir Lietuvos laisvės ko
vų istorijai surašyti.

***
Tiek nacių, tiek ypač 

sovietų okupantai išžu
dė ir sunaikino ne vieną 
ir ne kelis dešimtis, o 
kelis šimtus tūkstančių 
visiškai nekaltų ir niekuo 
nedėtų lietuvių ir Lietu
vos piliečių nelietuvių.

Tačiau greta tų bolše
vikinių okupantų "be lai
ko ir be pagrindo" sunai
kintų tūkstančių lietuvių 
buvo ne vienas patrio
tas pasiryžėlis, kurie bu
vo suimti, tardyti, kan
kinti, teisti, nuteisti, 
žiauriausiom sąlygom ka
linti ar visai sunaikinti 
kaip buvę aktyvūs lietu
vių nepriklausomybinio 
sąjūdžio dalyviai ir Lie
tuvos laisvės kovotojai.

Deja, ne apie visus, 
ypač gyvus išlikusius,ga
lima ar atsargu atvirai 
tai rašyti ir viešai kal
bėti, bes sovietiniai oku
pantai, sunkiai bepakęs- 
dami Lietuvos laisvės 
kovų ir jų dalyvių garsi
nimą, už tai keršija ne 
tik gyviem išlikusiem 
laisvės kovotojam, bet 
ir jų artimiesiems net 
tais atvejais, kada tų bu
vusių kovotojų jau seniai 
nebėra gyvųjų tarpe.

Tai sunkino ir tebe- 
sunkina ne tik atitaisyti 
eilę sąmoningai ar ne
sąmoningai užsieny ša
liškai sukurtų ir tebeku
riamų ir su buvusia tik
rove prasilenkiančių mi
tų apie Lietuvos laisvini
mo pogrindį, jo organiza 
vimą ir veiklą, bet truk
do ir kliudo tinkamai iš
kelti, išryškinti, teisin
gai nušviesti ir ateičiai 
surašyti ištisus didingų 
ir tragiškų lietuvių lais
vės kovų istorijos pusla
pius.

Tačiau tyla ne visada 
būna gera byla. Ir daž
nas nutylėjimas, ypač 
mūsų Lietuvių Enciklo
pedijoje, seniai miru
sių ar žuvusių tautinio 
lietuvių pasipriešinimo 
veikėjų dalyvavimo Lie
tuvos laisvės kovose ir jų 
įnašo tai kovai vargu ar 
visad yra pateisinamas, 
ypač tais atvejais, kada 
tai nėra jokia paslaptis 
nei mums patiems, nei 
okupantams. Toks nuty
lėjimas ne tik menkina 
ir nuvertina lietuvių lais
vės kovų istoriją ir ją 
žaloja, bet yra neteisin
gas ir morališkai skriau- 
dus tų kovų dalyviams ir 
jų veikėjams.

Nes nėra vis tiek ir 
nėra vis vien ar jie bu
vo nuteisti ir ištremti 
Sibiran, kaip daugelis 
tūkstančių kitų lietuvių 
"be laiko ir be pagrindo", 

ar buvo teisti ir kalinti, 
kankinti ir nukankinti 
kaip tautinio lietuvių pa
sipriešinimo dalyviai.

***
Mažoji lietuvių tary

binė enciklopedija ne tik 
uoliai atžymėjo, kuris lie
tuvių komunistų "žuvo ne 
teisėtai represuotas as
menybės kulto sąlygomis 
ir po mirties reabilituo
tas", ar pokario metais 
Išsilaisvinimo Kovų 
įkarštyje "buržuazinių 
nacionalistų nužudytas", 
bet taip pat kruopščiai 
surinko ir paskelbė bio
grafijas visų tų, kurie pa 
grįstai ar nepagrįstai tu
rėjo ar galėjo turėti ką 
nors bendra su komunisti^ 
ne veikla Lietuvoje. Visi 
jie, pelnytai ar nepelny
tai, yra pažymėti, kaip 
"revoliucinio judėjimo 
dalyviai".

Tuo tarpu didžioji Lie. 
tuvių Enciklopedija ilgus 
metus Sibire kalėjusių 
lietuvių politinių kalinių 
biografijose ne kartą nė 
žodžiu neužsiminė ir ne
priminė, jog jie buvo tau
tinio nepriklausomybinio 
lietuvių judėjimo daly
viai, nors jų bylos buvo 
viešai sprendžiamos ir 
pačių okupantų garsin
tos.

Jei patys okupantai sa
vo bolševikinėj enciklo
pedijoj rašo, kad pvz.poe
tas Kazys Boruta "1946 
m. įsivėlė į antitarybinę 
veiklą, buvo teisiamas 
ir nubaustas", tai kodėl 
mes mūsiškoj laisvoj 
lietuviškoj enciklopedi
joj, negalėjom pažymėti, 
kad antros sovietų okupa
cijos metu K. Boruta bu
vo nuteistas ir kalintas Si - 
bire ne šiaip sau už bet 
ką ar bendrai, nežinia už 
ką, bet už dalyvavimą 
lietuvių nepriklausomybi- 
niam sąjūdyje BDPS? O
K. Borutai 1945.III.9 d. 
mirus, šio amžino maiš
tininko maišto prieš "ta
rybinę valdžią", nors jis 
po trijų metų buvo jos pa 
čios amnestuotas, nutylė
jimas mūsų laisvoj spau
doj buvo sunkiai supran
tamas ir vargu pateisi
namas.

Aviacijos gen. A. Gus
taitis , socialdemokratas 
prof. A. Žvironas, žymu
sis teisininkas prof. T. 
Petkevičius, Lietuvos 
įgal. ministras Prancū
zijai ir nepriklausomy
bės akto signataras P. 
Klimas, Vilniaus univer
siteto Ekonomijos moks
lų fakulteto prodekanas 
adj. A. F. Jurskis, kurių 
nė vieno jau nėra gyvųjų 
tarpe, visi jie buvo ne 
vien Sibiro tremtiniai, 
bet politiniai kaliniai, 
Lietuvos tautinio nepri
klausomybinio pasiprie
šinimo dalyviai, kurie 
akivaizdžiai liudijo ir te- 
beliudija nenumaldomą 
lietuvių tautos siekimą 
laisvės ir tautinės, vals
tybinės nepriklausomy
bės.

Tokiu Lietuvos lais
vės kovotoju be baimės 
ir svyravimo ir vienu pir 
mųjų lietuvių pasiprieši
nimo sąjūdžio dalyviu ir 
jo pradininku buvo Jonas 
Jablonskis junioras.

(Bus daugiau)

• Bostono kultūriniu su- 
batvakarių valdyba šiam 
sezonui sudaryta iš šių as
menų: pirm. Romas Veitas, 
nariai — Ona Vilėniškienė, 
Aldona Andriušienė, Leonas 
Lendraitis, Aleksandras 
Griauzdė ir Tautinių namų 
šeimininkas Juozas Bakšys.

Philadelphijoje surengto koncerto menininkai. Iš kairės: so
listams akompanavęs muz. Alvydas Vasaitis, sol. Dana Stankaitytė 
ir sol. Stasys Baras. R. A. Dilbos nuotrauka

Malonus koncertas Brolybės
mieste

Ten tave meiliai pavaišina 
Kaip tik nueisi ( svečius. 
Ten tave myli valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius.

Taip rašė Pranas Vai
čaitis nuoširdžiam eilė
raštyje "Yra šalis". Pra
siverstų Vaičaitis ir šian
dien, užkliuvus Philadel- 
phijon — Brolybės mies
tan. Iš kaimyniškos pa
laukės žiūrint Brolybės 
miesto lietuviai savotiš
kai skiriasi, pav. nuo 
brooklyniškių lietuvių. 
Nelengva tą skirtumą nu
sakyti, o ir vengtina, kad 
kokioj — įžeis brookly- 
niškius. Ir Brooklyne 
dar tiktų deklmauoti Vai
čaitį.... "Ten tave mei
liai..." O vistik, man 
rodos, Brolybės miesto 
lietuviams pirmiau sku
bėčiau su Vaičaičiu: "... 
Ten tave myli, valgydi
na..."

Rugsėjo 30 Philadelphi
jos lietuviai ypatingai 
pasitempė, surengdami 
koncertą, kuris visokiam 
miestui glėbius garbės 
atneštų. Antešė ir phi- 
ladelphiečiams. Ilgai 
lauktas, atsidėjus ruoš
tas St. Baro ir Danos 
Stankaitytės koncertas 
sukvietė Muzikos na- 
muosna — Lithuanian Mu 
sic Hali Philadelphijos ir 
apylinkių dainos mylėto
jus. Ne be reikalo kinky 
ta arkliai — atbildėta kon- 
certan iš arti ir toli, 
juk Barą ir Stankaitytę 
klausytis, ypač mūsųapy 
linkėję, ne dažnai pasi
taiko, Ko gi mes geres
nio galėtum ir tikėtis, 
ypač žinant, kad geres
nio saviškių — išeivių 
eilėse nė nerasim.

Keletai metų prabė
gus, Stasys Baras su
skamba naujai, beveik 
stebinančiai. Nuo sto
vyklų laikmečių tenka 
sekti Stasio kelionę į pa
čias tenorų viršūnes. 
Kaip ir daugumą, mane 
žavi Stasio Baro balso 
tembras, gal tik lietu
viškai ausiai pagauna
ma šiluma, kai kuriom 
gaidom nuskambėjus sau 
tvirtai tari: "Geriau juk 
negali būti!" Šitas tikė
jimas kasmet stiprėja 
(kalbu sava nuovoka, sa 
vo laiku artimai susiri
šęs dainomis). Ir Phl- 
ladelphijoj Stasys Ba
ras užtikrintai, patyri
mu, pasitikėjimu savimi, 
rodos pasirodė toks, ko
kio mes dar nebuvom gir
dėję. Tai didelio meno ir 
didelio talento galia: 
kaskart naujai stebinti 
klausovą, žiūrovą. Kas
kart tas pats, kaskart ki

das Dovydėnas 

tas dievų palaima me
nininkui.

Pirmą kartą girdėda
mas Daną Stankaitytę tu
riu būti santūrus. Be to, 
šios korespondencijos 
kailyje ne ką daug ką iš- 
raitysi. Tenka pasakyti: 
Dana geras kompanijo- 
nas Stasiui.

Koncertą surengė Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Philadelphijos skyrius. 
Tai toks, sakytum, ofi
cialus, vadovaujančių pa 
vadinimas, tačiau dera 
pastebėti: Brolybės mies
te surengti tokį koncertą 
be didelių pasiskirstymų 
ne mažas guzas. Čia ir 
pridursim, kad Philadel
phijos lietuviai be dide
lių pasiskirstymų spal
vomis, partijomis mo
ka tikrai broliškai susi
jungti, pasitempti. Tai 
gal ir bus philadelphie- 
Čių stiprybė, jauki tik
rovė, kurią pajunti ir iš 
atokiau atkilęs. Kiek 
kartų tenka būti philadel- 
phiečių parengimuose, 
tiek kartų man tenka ste
bėtis mokėjimu telktis, 
mokėjimu susiderinti.

Po koncerto skaniai pa
ruošti užkandžiai, kiek 
teko nugirsti, darbščių 
šeimininkių, tarkim — 
ponių, buvę paruošti sa
vomis rankomis savu kaš
tu. Ir tai prisidėjo prie 
koncerto nuoširdumo, 
geros nuotaikos. Many- 
kim šiaip ar taip, tačiau 
erdvią salę užpildžiu- 
siems pavalgydinti turė
jo būti ne mažai ir atsi
davusių, darbščių šeimi
ninkių.

Atidarydamas koncer
tą ir užbaigai tarė atitin
kamą žodį Vytautas Ma
tonis. Gerą žodį: nei ilgą, 
nei trumpą, tokį, kokio ir 
reikėjo. Užbaigai dai
nininkai ir artimieji nuki
lo Algirdo ir Hertos Jo
nių namuosna. Tai vi
saip vaišinga ir dažnai 
lankoma vietovė Phila
delphijos lietuviams: Sa
vi tarp savųjų.

Dainininkams akom
panavo muzikas Vasai
tis.

Po tokio koncerto-pa- 
rengimo skubi klausti: 
kada, kur ir vėl?

EXCELLENT POSITION
With growing Company for someone 
willing to re-locate in South Florida 
>n a permanant basia. The John H, 
Harland Co. (Bank Stationers) fa 
aeeking a matūra individual with lino- 
type machiniat experience to našume 
full maintenance reaponsibility of 
hnotype departrnent. Company offera 
employment stability with excellent 
pay, vvorking conditions and full line 
)f company paid benefits.

JOHN H. HARLAND COMPĄNY 
P. O. Box 306 Biscayne annax 

Miami, Florida 33101
AU information will be maintained 

in strict confidence.
An Equal Opportunity Employer 

(75-79)
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ABITURIENTŲ PRISTA
TYMAS CLEVELANDO 

VISUOMENEI
š. m. spalio 21 d. įvyks 

ketvirtasis abiturientų pri
statymas Clevelando lietu
vių visuomenei. JAV rugpiūčio 17 d. išleido ke

turis pašto ženklus olimpiniams 
žaidimams paminėti: 6 ir 15 cen
tą skirti Muencheno vasaros 
olimpiadai, gi 8 ir 11 centą skir
ti praeitą žiemą Sapporo, Japo
nijoje, buvusiai žiemos sporto 
olimpiadai atžymėti.

Arūnas Aželis studijuoja 
John Carroll universitete 
biologijų.

Aldona Narušaitė studi
juoja Cleveland Statė uni
versitete fiziką.

Donatas Sandargas stu
dijuoja Valencia College, 
Fla., administraciją.

Rita StaŠkutė studijuoja 
Cuyahoga COmmunity Col
lege special education.

FILATELIJOS KAMPELIS
Nr. 9 ANTANAS BERNOTAS

Čia dedame 15 centą olimpini 
pašto ženklą, kuriame parodyti 
bėgikai (stilizuotas piešinys). 
Spausdinimui pavartotos penkios 
olimpinės spalvos: juoda, geltona, 
mėlyna, raudona ir žalia. Tos pa

čios spalvos visiems šios seri
jos pašto ženklams, tik skirtingi 
piešiniai.

Rugsėjo 15 d. išleistas 8 centą 
p. ženklas Tėvą ir Mokytojų drau 
gijos naudai paminėti. Piešinys 
— mokinys rašo ant lentos.

ISPANIJA išleido naują seri
ją paminėti šventiesiems Samia 
go de Compostella metams su 
senosiomis katedromis. Čia de
dame 1 pezetos p. ženklą su San- 
tiago katedra.

J. LAZAUSKAS PUOLA... 
VATIKANĄ

Barbara Alesiūnaitė stu
dijuoja Pittsburgho univer
sitete techniką.

Dalia Sakaitė studijuoja 
Hamburgo Aukšt. muzikos 
mokykloje muziką.

Artūras Čepas U. S. Ar- 
my airborne combat engi- 
neer.

Santiago de Compostella mies
tas, paprastai vadinamas tik San
tiago, yra Galicijos provincijoje, 
šiaurės vakarą Ispanijos kampe, 
33 mylios J pietus nuo Corunnos 
uosto. Kaip seną laiką padavi
mas sako. Iria vyskupas šioje 
vietovėje, vedamas žvaigždės 
Compostella (iš lot. campus 
stellae), 835 m. po Kristaus su
rado apaštalo šv. Jokūbo (San 
Iago) relikvijas. Vietovėje buvo 
pastatyta didinga katedra, vieto
vė laikoma stebuklinga ir nuolat 
lankoma maldininką iš viso kraš
to. Klesti auksinią ir sidabrinių 
ornamentų išdirbimas ir bažny
tinių rūbų darymas. Turi apie 
25,000 gyventojų.

•••
ITALIJA išleido 25 ir 50 li

rų pašto ženklus, kuriais pager
biamas rašytojas ir dramatur
gas Giovanni Vergą. Piešinys — 
Vergos portretas ir karietos šo
nas.

Giovanni Vergą (1840-1922) gi
mė Catania mieste, Sicilijoje. 
Bet daugumą savo amžiaus pra
leido Romoje. Rašė apysakas ir 
dramos veikalus ir su kitu rašy
toju — Luigi Capuana laikomi 
geriausiais italų XIX šimtmečio 
pabaigos realistinės mokyklos 
atstovais. Turinį daugiausia sė
mėsi iš Sicilijos valstiečių gy
venimo. Pagal jo dramatizuotą 
apysaką Cavallerio Rusticana ita
lų kompozitorius Pietro Mascag 
ni sukūrė visur labai mėgstamą 
to paties vardo operą.

•••
MEKSIKA išleido 40 centavų 

pašto ženklą, kuriuo paminima 
Monterrey miesto įkūrimo 350 
metų sukaktis. Piešinys —mies
to herbas.

J. Lazauskas yra aukš
ta kompartinis pareigū
nas ok. Lietuvoje. Jis yra 
kompartijos centrinio 
komiteto instruktorius. 
Jo žinioje yra propagan
distai, agitatoriai ir po- 
litinformatoriai. Šiuos 
žmones J. Lazauskas mo
kina, kaip "demaskuoti 
buržuazinį nacionaliz
mą", kaip įrodinėti Die
vo nebuvimą, kaip sutvir
tinti pasitikėjimą sovieti
nės sistemos neklaidin
gumu. J. Lazauskas ma
lasi šiame veiklos karna
vale ir šokdina savo pa
valdinius. Jis pamoko 
juos ir per spaudą. Pro
pagandiniame leidinuke 
Laikas ir Įvykiai (Nr. 12) 
jis moko savo pavaldi
nius, kaip atsikirsti į ... 
Vatikano radijo kalbas, 
kaip demaskuoti... tarybi
nei sistemai kenksmin
gas klerikalines nuotai
kas.

Karingas ir įžūlūs yra 
tas jo rašinys, bet tarp 
rašinio eilučių matyti, 
kad lietuvių dėmesys Va
tikano radijo laidoms lie
tuvių kalba labai kvarši
na maskvinio pareigūno 
protą. Iš nematomo tarp 
eilučių teksto, galima su
prasti, kad su antireligi
ne propaganda dar toli 
gražu neviskas tvarkoj, 
jeigu... bijomasi beveik 
religinių Vatikano laidų 
lietuvių kalba.

Vatikano programoje 
kalbama apie moralę. Ta 
moralė paremta tikėjimu 
į Dievą. Vatikano posakis 
kad "pagal Dostojevskį, 
nužudžius Dievą žmo
guje, nužudomas pats 
žmogus", varo J. Lazaus
ką įsiutimam Jis prade
da keikti... vyskupą A, 
Deksnį, skelbiantį tokias 
"drumzles". Įtūžęs J.La
zauskas nė neįmato, kad 
aukščiau paminėtas posa
kis buvo paimtas iš gar
saus rusų rašytojo Dos
tojevskio raštų.

Dostojevskio raštai 
yra sovietiniuose knygy
nuose. Kodėl aukštas ka
talikų bažnyčios dignito
rius neturi teisės cituoti 
Dostojevskį ir interpre
tuoti rašytoją?

Kupinas partinio lėkš
tumo ir biurkokratinio, 
tuštybinio valdininkišku-

Monterrey miestas, įkurtas 
ankstyvųjų ispanų kolonistų 1596

m„ randasi Nuevo Leon provin
cijoje prie Monterrey upės ir už 
160 mylių I vakarus nuo Mata- 
moras uosto Meksikos įlankos 
pakrantėje. Pro miestą praeina 
rytinė Sierra Nevada kalnų vir
tinė. Kalnuose kasama geležies 
rūda, todėl čia įsikūrė plieno ap
dirbimo fabrikai. 1846 metais, 
vykstant Meksikos karui, ameri 
kiečių generolas Zachary Tay- 
lor, su savo kariuomene persi
kėlęs per Rio Grande upę, čia 
sumušė meksikiečių generolo 
Pedro de Ampudia kariuomenę 
ir privertė miestą pasiduoti. 
Mieste gyvena apie 200,000 gy
ventojų.

mo, J. Lazauskas įvieną 
masę suplaka: Vatikaną, 
Dostojevskį Ir vyskupą 
Deksnįl Susirūpinusiam 
politrukui, išgirdusiam 
kalbą apie Dievą, vaizduo
jasi kova prieš sovietinį 
režimą.

"Čia šmeižiamas ko
munizmas!" rėkia J. La- 
zauskas.

Ir vėl kalba iš Vatika
no radijos vyskupas A. 
Deksnys:

"Kur yra Dievo dvasia, 
ten yra laisvė, sako apaš
talas šventas Paulius".

Į savo puolamų jų sąra
šą J. Lazauskas įjungia 
jau ir apaštalą Paulių. 
Dar vienas "klerikalas"! 
Dar vienas sovietinės 
valstybės priešas! Taip 
po truputį, taip palengva 
J. Lazauskas prirenka 
"liaudies priešų" sąra- 
šiuką. Visų jų buveinė — 
Vatikanas!

Sudaręs šiokį tokį 
frontą, J. Lazauskas su
kiša į apkasus savo paval
dinius (propagandininkus 
ir agitatorius) ir juos ins
truktuoja, kaip atsakinė
ti per mitingus į provo
kacinius klausimus, kaip 
iššifruoti nuokrypas, 
"aktyviai skiepyti soci
alistinio internacionaliz - 
mo ir antiklerikalizmo 
principus".

Visa ta istorija skam
bėtų feljetoniškai, jeigu 
reikalas liestų paskiro 
žmogaus Išdaigas. Bet 
ne taip yra. Tai yra di
džiulės žmonių įsitikini
mų niekinimo mašineri
jos dalis. Vien tas fak
tas, kad kiekviena Vati
kano transliacija kažkur 
Sovietijoje rūpestingai 
įrašoma į fonografo juos
tas, saugojama, klasifi
kuojama ir, esnat reika
lui, atrandama, liudija 
mums, kad didžiulis apa
ratas stovi už gana ne
gudraus savo posakiais 
J. Lazausko nugaros.

Kompartinis instruk
torius atsidūsta, argi 
stiprios ateizacijos pro
cese lietuviams vis dar 
dėmesio vertos yra re
liginės temos? Juk tai 
"klerikalizmo ir nacio
nalizmo sąsaja"!

O gal, drg. Lazauskai, 
mes drįstumėm tarti, tai 
yra žmogaus vertingumo 
ir noro laisvai galvoti 
elementai, bailūs ir kuk
lūs po tavo žiauriu parti
niu vėzdu! (dr)

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopa spalio 1 d. Dainavo
je, pravedė šaudymo varžy
bas, dėl taurių ir kitų do
vanų. Atrodo, kad tai tik 
laidymas, bet esmėje mūsų 
dvi šaudybos sporto žvaigž
dės: Vitalis šeputa ir Jonas 
Šostakas Michigano valsti
joje tarp amerikiečių iško
vojo pirmąją klasę.

Branduolį aukštosios kla
sės sudaro: Jonas šostakas, 
Vitalis šeputa, Jonas Kava-

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

SERVICE... M THE 
BOLTON TRADITION
GROPP for CONGRESS CommltfM 

Honoranle Francos P Bolton, Chairman 
325 Maylee Bldf.. Clev*. Hts., O. 44118

WATERBURY

PASIMIRĖ
V. STULGINSKIS

Čia po ilgos ligos rugsėjo 
29 d. pasimirė gerai pažįs
tamas ilgametis Waterbu- 
rio gyventojas Vladas B. 
Stulginskis. Velionis buvo 
gimęs Lietuvoje, Kražių 
vals., 1892 m. Jis buvo ant
rojo Lietuvos respublikos 
prezidento Aleksandro Stul
ginskio brolis. Palaidoti iš
vežtas į Chicagą, į kazimie- 
rines. — ab

STRUCTURAL
STEEU 

FITTERS
EXPERIENCED 

Steady work for ęualified men. 
Excellent company paid fringe 

benefits.
KILROY 

STRUCTURAL STEEL CO.
8500 Union Avė.
Cleveland, Ohio 

216-883-3000 
(75-81)

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)

liūnas, Jonas Leonavičius ir 
Adas Ivanauskas.

Moterų klasėje jauniau
sia šaulė Viktorija Leonavi
čiūtė teikia daug vilčių, jei 
jau šiuo metu iš dviejų šim
tų galimų, išmuša 198 taš
kus.

Šiose varžybose dalyvavo 
21 šaulys. Persvėrė skaičiu
mi jaunieji šauliai.

Vyrų klasėje, pagal eilę, 
taip stovi: 1. Jonas šosta
kas, 2. Vitalis Šeputa, 3. Jo
nas Kavaliauskas ir Jonas 
Leonavičius.

Vyresniųjų grupėje: Bro
nius Valiukėnas. Moterų 
klasėje pagal eilę: 1. Vikto
rija Leonavičiūtė, 2. Birutė 
Leonavičienė, 3. Rita Simu- 
tytė ir 4. Gražina Valiukė- 
nienė.

Jaunių klasėje: Viktori
ja Leonavičiūtė, Antanas 
Šiurkus ir Rita Simutytė.

Jaunučių šaulių kandida
tų: Laura Leonavičiūtė ir 
Gediminas Višniauskas,

Visi laimėtojai apdovano
ti vertingomis trafėjomis.

A. Grinius

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLMSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2S34 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.

Jonas Kavaliauskas, Vitalis šeputa. Jonas Šostakas ir Jonas Leo
navičius spalio 1 d. Dainavoje šaulių Šaudymo varžybų čempijonai.

K. Sragausko nuotrauka
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Inž Raimundas ir Gra
žina Rudakiai spalio 17 d. 
išskrenda Į Londoną. Inž. R. 
Kudukis, kuris yra Cleve
lando miesto viešųjų įmo
nių direktorius, Londone 
susitiks su valdžios parei
gūnais ir turės pasitarimų 
tarnybiniais reikalais. Po
nai Kudukiai apsistos St. 
James viešbuty Londone.

• Naujų Namų akcijas 
įsigijo dar šie asmenys:

Algis Kijauskas 6-šiems 
savo vaikams — 6 akcijas 
už 162 dol., Alfonsas ir Eri
ka Steponavičiai pirko ves
tuvių dovaną Algiui ir Da
liai Motiejūnams — 1 už 27 
dol., Ona Stankus — 1 už 27 
dol., Marija Iešmantienė — 
1 už 27 dol., Kęstutis P. Šu
kys — Superior Savings di
rektorius — 20 už 540 dol.; 
Edvvard Saukevičius — 10 
už 270 dol.

Dar reikia surinkti 43,- 
000. šeimos ir asmenys, pa
sižadėję bei žadą įsigyti ak
cijų, prašomi neatidėlioti, 
pirkti ir mokėti dabar, nes 
statybai vykstant, kontrak- 
toriams už atliktą darbą rei
kia mokėti tuojau.

BALFO VAJUS
Balfo skyriaus valdy

ba Clevelande š.m. 
spalio 8 d. sušaukė meti
nį susirinkimą. Labai 
apgailestautinas faktas, 
kad kolonijos lietuviai be
veik visai nesidomi šios 
taip svarbios organiza
cijos veikimu. Susidomė
jusių Balfo veikla ir jo 
reikalais atsirado mažu
tis skaičius. Vis dėlto ir 
iš šių kelių asmenų atsi
rado sutinkančių sudary
ti skyriaus valdybą vienų 
metų laikotarpiui.

Nauja valdyba, kuri pa
reigomis galutinai dar 
nepasiskirstė, sudaryta 
iš šių asmenų: V. Ake
laitis, J. Dunduras, O. 
Jokūbaitienė, A. Puško- 
riūtė ir V. Steponavičius.

Ten pat susirinkime bu
vo sutarta šių metų Balfo 
vajų vykdyti nuo spalio 15 
iki lapkričio 15. Sekančių 
kelių dienų laikotarpyje 
bus išsiuntinėti vokeliai 
aukoms.

Jei atsirastų, kas galė 
tų patalkinti valdybai va
jaus pravedime, prašo
me paskambinti bet ku
riam valdybos nariui. Iš 
anksto dėkojame.

Balfo Clevelando Sk. 
valdyba

• INŽ. ROMUALDAS 
BUBLYS, Jaunimo Žygio 
už Tikėjimo Laisvę pir
mininkas, drauge su ALB 
cv šį penktadienį Wa- 
shingtone susitiks su 
Amerikos Katalikų Baž-

KETVIRTASIS ABITURIENTŲ PRISTATYMAS
CLEVELANDO LIETUVIŲ VISUOMENEI

RUDENS BALIUJE
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE, Clevelande, 6527 Superior Avenue

1972 m. spalio mėn, 21 d., 7:30 vai. vak.
Programoje: abiturientų pagerbimas, jaunųjų talentų pasirodymas, gera vakarienė, bufe

tas ir nuotaikingas orkestras.

Bilietus prašome užsisakyti skambinant Rūtai Butkutei tel. 932-9944 arba Danai Gaižu- 
tytei tel. 481-0791.

Rengia LSS CLEVELANDO SKYRIUS IR 
LB OHIO APYG. JAUNIMO SEKCIJA

Dalis Ohio Lietuvių respublikonų klubo narių ir rėmėjų buvo susirinkę { p. Budrių sodybą pašiurti 
rinkiminės kampanijos reikalu. Susirinkiman atsilankė kongresmanas W. Minshall su žmona ir sūnumi. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

LIETUVIU RESPUBLIKONU KLUBO SUSIRINKIMAS
Spalio 8 d, i Budrių 

sodybą susirinko gražus 
būrelis lietuvių respubli
konų klubo narių ir sve
čių. Diena pasitaikė sau
lėta, bet šiaurus rudens 
vėjelis visus suvarė į 
vidų.

Susirinkimą atidarė R. 
Premeneckienė — Lie
tuvių Respublikonų klubo 
Clevelande pirmininkė, 
perskaitydama gautus 
laiškus iš Lietuvių Res
publikonų Federacijos 
pirmininko Dr. Jono Ge
nio, iš Washingtono.

Dr. Jonas Genys yra 
visos Amerikos Lietuvių 
Komitetų Prezidentui 
Nixonui išrinkti pirminin
kas ir koordinatorius 
prie Tautybių Divizijos. 
Saplio 6 d. telefonu pasi
kalbėjime iš Washingto- 
no dr. Genys paskyrė R. 
Fremeneckienę sudaryti 
lietuvių komitetą Prezi
dentui Nixonui remti 
Ohio valstijoje. I šį ko

nyčios Apaštališka Dele
gacija su tikslu, kad Šv, 
Tėvas pasisakytų dėl re
liginio persekiojimo 
Lietuvoje.

Kongrsmanas W. Minshall Lietuvių respublikonų klubo susirin
kime kalba apie artėjančius rinkimus. Iš dešinės: R. Premenec- 
kienė, K. Eidukaitis, kongr. W. Minshall ir ponia J. Budrienė ir 
kt. V. Bacevičiaus nuotrauka

traukti iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir kitų oku
puotų kraštų.

Po to p. Budrienė įtei
kė p. Minshall puokštę 
rožių su rūtomis. Ponia 
Minshall susižavėjo rū
tomis ir prašė p. Bud
rienės parūpinti jai rū
tų, kad ji galėtų jų pri
sisodinti savo sodyboje. 
Ponia Minshall padovano
jo p. Budrienei virimo 
knygą, kurioje yra visų 
kongresmanų, senatorių, 
ministerių ir net Ameri
kos Prezidentų mėgsta
mų valgių virimo būdai. 
Kongresmanas Minshall 
su ponia ir sūnumi valgė 
lietuviškus valgius kaip 
šaltieną, daržovių miš
rainę, žuvį ir šnekučia
vosi su visais. Lietuviš
ki valgiai jiems labai pa
tiko. Popietė praėjo la
bai smagiai ir visi jau
tėme, kad suradome Lie
tuvai naujų draugų, bū
tent Kongresmaną Min
shall ir jo šeimą.

Lapkričio 7 d. visi lie
tuviai gyvenantieji 23dis- 
trikte balsuokite už Wll- 
liam E. Minshall.

R. Premeneckienė

• PREZIDENTUI NIXO 
NUI REMTI Ohio valsti
jos visų tautybių komite*- 
to pirmininku yra Cleve
lando meras Ralph J. 
Perk. Ohio lietuvių suda
ryto komiteto pirminin
ku yra dr. E. Lenkaus
kas, vicepirm. Gr. Kudu- 
kienė, ižd. VI. Plečkai
tis ir nariai dr. V. Stan
kus ir J. Stempužis. Wa- 
shingtone prez. Nixono 
rinkiminėje įstaigoje vi
sos Amerikos tautybių 
koordinatorium yra uk
rainietis iš Clevelando 
Taras Szmagala.

• JURGIS RAMONAS, 
velionies dr. VI. Rama
nausko sūnus, yra Nixo- 
no rinkiminės įstaigos 
direktoriaus asistentas 
Clevelando ir Cuyahogos 
apskrities rajonui. Jur
gis Ramonas vadovauja 
'balsuotojų nuomonių ty
rimo skyriui.
• LITUANISTINIŲ MO

KYKLŲ lengvosios atle
tikos varžytinės, turėju
sios įvykti praeitą šešta
dienį, dėl techniškų kliū
čių neįvyko.

Jos vyks šįšeštadienį, 
spalio 14 d., 2:30 vai. po 
pietų Cuyahoga Communi 
ty College stadione.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parap. rajone 

tarp Vilią Angelą ir šv. Juo
zapo mokyklų parduodamas 
namas: 3 miegami, 2 vo
nios, įrengtas rūsys, 2 ma
šinų apšildomas garažas. 
Tel. 481-1325.

TURRET LATHE
First class only job shop 

experience
ALSO

WORKING 
FOREMAN

To sėt up, supervise, operate 
W&S Turret Lathe. Days. 

Salary. 
MCM 

1432 E. 47 St.
216-881-1280 

Cleveland, Ohio
(78-82)

SUPERIOR 
SAVINGS

mitetą gali įstoti visų 
pažiūrų lietuviai. Dr. Ge
nys atsiuntė keletą šim
tų blankų, kurią užpil
dęs asmuo pasidaro 
prez. Nixono rėmėjas ir 
turi teisę dirbti kaipo sa- 
vanoris-ė jo rinkimo būs
tinėje. Tas kainuoja tik
tai vieną dolerį ir jei kas 
norėtų užsirašyti, skam
binkite R. Premeneckie- 
nei telefonu 871-4186. Dr. 
Genys savo laiške Lie
tuvių Respublikonų Klu
bui Clęvelande taip rašo: 
"Šiemet skirtumas tarp 
prezidentinių kandidatų

Clevelando šaulių kuopos valdyba suorganizavo šauliams pirmosios pagalbos kursus, kurie vyks kas 
sekmadienĮ 11:30 - 12:30 v. šv. Jurgio parapijos mokyklos patalpose iki spalio 29 d. Kursuose pirmąją 
pagalbą dėsto dr. K. Pautienis, dr. J. Stankaitis, ir dr. F. Mickevičius. Pirmoji kursų paskaita, Įvyku
si spalio 8 d. sutraukė nemažai klausytojų. Nuotraukoje prieky sėdi dr. K, Pautienis ir dr. J. Stankai
tis, J. Garlos nuotrauka

yra toks didelis, kad pa
sirinkimas yra tik vie
nas — lietuviai gali bal
suoti tik už Prezidentą 
Nixoną. Jo išrinkimas 
yra svarbus mums, mū
sų šeimoms ir vis ai Ame 
rikos ateičiai".

Baigiantis susirinki
mui, atvyko 23 distrikto 
kongresmanas VVilliam 
E. Minshall su Ponia ir 
sūnumi. Ponia Minshall 
nepaprastai maloni ir ele
gantiška. Kongresmanas 
Minshall ir jo sūnus su
sipažino su visais ir tada 
R. Premeneckienė krei
pėsi į savo kongresma- 
ną prašydama, kad jis ne
pripažintų Lietuvos oku
pacijos ir nepamirštų 
vargšės Lietuvos, kuri 
kenčia rusų pavergta.

Kongresmanas savo 
kalboje pažymėjo, kad ko
munistai pripažįsta tik 
jėgą, todėl Amerika turi 
būti stipri ginklais ir pa
siruošusi atremti puoli
mą. Kongresmanas Min
shall yra apsiginklavimo 
komiteto narys, turintis 
daug metų patyrimo. Už 
tai yra svarbu tokių pažiū
rų žmogų vėl išrinkti. 
Wm. Minshall pažymėjo, 
kad jis tikisi, kad Ameri
ka būdama stipri, ateity
je privers rusus pasi-

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

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

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

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASIRENGIMAI VLIKO SEIMUI 
PRIIMTI CLEVELANDE

Šiemetinis Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas įvyks 
lapkričio m. 25-26 die
nomis CIevelande. Vliko 
valdyba šiuo metu rengia 
seimo programą, kuri ar
timiausiu laiku bus pa
skelbta. Be to, šiais me
tais baigiasi Vliko valdy 
bos kadencija, tad seimo 
metu CIevelande bus su
daryta nauja Vliko vado
vybė.

Seimui priimti CIeve
lande yra sudarytas pla
tus organizacijų atstovų 
komitetas, kuris visam 
darbui vadovauti yra iš
sirinkęs prezidiumą iš 
J. Daugėlos (pirm.), A. 
Augustinavičienės, N. 
Kersnauskaitės, J. Vir
balio, A. Kasulaičio, Pr. 
Razgaičio, M. Malskioir 
A, Pautieniaus.Spaliom. 
8 d. buvo sukviestas komi
teto ir spaudos bendra
darbių posėdis visiems 
seimo priėmimo reika
lams aptarti. Posėdyje 
visi prezidiumo nariai pa
darė pranešimus ir savo 
pasiūlymus. Visi susi
rinkimo dalyviai labai gy
vai ir entuziastingai pa
sisakė dėl visų seimo 
priėmimo reikalų ir iš
kėlė ištisą eilę naujų su
manymų, kuriuos jpre-. 
zidiumas stengsis reali
zuoti.

Pats seimas įvyks 
miesto centre Hollen- 
den House viešbučio pa
talpose. šis viešbutis 
šiandien yra pats nau
jausias ir moderniškiau
siai įrengtas CIevelan
de. Šiame viešbutyje ko
mitetas išsirūpino spe
cialiai papigintas apsi
gyvenimo sąlygas seimo 
delegatams.

Šeštadienį, lapkričio 
m. 25 d. seimo dalyviams 
pagerbti yra rengiamas 
balius - vakarienė. Šis 
parengimas įvyks Šv. Jur
gio parapijos salėje, ku
ri bus šiai progai atatin
kamai dekoruota ir pa
puošta, o be to bus pa
rūpinta tinkama polici
jos apsauga svečių ir jų 
auto mašinų saugumui pa
tikinti. Baliaus progra
mą išpildys Clevelando 
jaunieji meno talentai. 
Po vakarienės bus šokiai 
ir kitos pramogos. Smul
kesnė šio parengimo ir 
visa seimo eigos pro
grama bus paskelbta vė
liau, bet jau dabar ba
liaus reikalais visas in
formacijas teikia ir užsi
sakymus priima (stalai 
po 10 asmenų) Pr, Raz- 
gaitis — tel.: 442-9321.

Vliko seimo posėdžiai 
yra atviri ir visa Cleve
lando visuomenė yr a kvie 
čiama juos pasekti ir da
lyvauti, o taip pat tikima 
si, kad Clevelando lietu
viai gausiai dalyvaus ir 
rengiamame baliuje, ku

riame turės progos pa
bendrauti su Vliko veikė
jais, seimo delegatais ir 
smagiai pasilinksminti. 
Šio parengimo pelnas yra 
skiriamas Tautos Fon
dui.

Vliko seimą asmeniš
kai pasveikinti ir baliuje 
dalyvauti yra kviečiamas 
ir Clevelando miesto me
ras R. Perk bei kiti aukš
ti valdžios pareigūnai.

_____ (jd)
MIRĖ TEISĖJAS 
JONAS T. ZURIS

Chicagoje spalio 7 d. mi
rė teisėjas Jonas Zuris, 74 
m. amž., išbuvęs šiose pa
reigose virš 20 m.

Gimęs 1898 m. Pittston, 
Pa., po I Pas. karo apsigy
veno Chicagoje ir 1925 m. 
baigė teisių mokslus.

Velionis priklausė Lietu
vos Vyčiams ir buvo veik
lus lietuvių demokratų ei
lėse. Palaidotas spalio 10 
d. šv. Kazimiero kapinėse.

• Jonas Marčisauskas, 
gyvenęs Chicago, Illinois, 
savo palikime ALTai pasky
rė $500.00. šią sumą Ame
rikos Lietuvių Taryba jau 
yra gavusi

• Prel. J. Balkūnas pasi
traukė iš Maspetho, N. Y. 
lietuvių parapijos klebono 
pareigų. Nauju klebonu pa
skirtas kun. Pranas Bulo
vas. Pareigas pradeda eiti 
lapkričio 3, pareigas bažny
čioje perima lapkričio 5.

NEWARK
RODYS FILMĄ

Lietuvių Kankinių Kop
lyčios pašventinimo iškil
mių šv. Petro Bazilikoje — 
Romoje, kurias atliko po
piežius Paulius VI, spalvo
tas — garsinis filmas bus 
rodomas š. m. spalio 17 d., 
antradienį, 7:30 vai. vaka
re, švč. Trejybės parapijos 
salėje, 207 Adams St., New- 
ark, N. J.

Filmas bus rodomas vysk. 
V. Brizgio iš Chicagos. Fil
mas tęsis apie gerą vai. Vi
si New Jersey lietuviai ma
loniai kviečiami atvykti pa
sižiūrėti filmo, nes kitur,
N. J. nebus rodomas.

Filmo parodymu rūpinasi 
Nevvarko 29-ta Vyčių kuo
pa.

• Nevvarko 29-tos Vyčių 
kuopos vakarienė ir šokiai 
įvyks spalio 14 d., šeštadie
ni. Apylinkės lietuviai kvie
čiami gausiai atsilankyti.

(tp)
BOSTON

• Algis Antanaitis, pla
čiai reiškęsis Bostone jauni
mo veikloje, išvyko ketu
riems metams į Edinbur- 
ghą, Škotijoje, studijuoti 
architektūrą.

• Rita Ausiejūtė, moky
tojaujanti Berkchire gražių 
kalnų Lee Centrai aukštes- 
nioje mokykloje, pradėjo 
mokyti amerikiečius ir lie
tuviškų šokių.

Detroito Švyturio kuopos jūrų Sauliai, rugsėjo 24 d. minėjo savo kuopos 
liai ir svečiai su vėliavomis žygiuoja { šv. Antano bažnyčią.

DETROITO JURU ŠAULIŲ ŠVENTĖ

Minėjimas pradėtas 10:30 Šv. 
Antano bažnyčioje pamaldomis, 
kurias atlaikė ir tai dienai pri
taikintą pamokslą pasakė kuo
pos kapelionas ir parapijos kle
bonas kun. Kazimieras Simai
tis. Bažnyčioje dalyvavo unifor
muoti šauliai ir šaulės su vė
liavomis.

šventės minėjimas pradėtas 
12:00 vai. Lietuvių Namuose. JĮ 
atidarė ir pravedė gen. Daukan
to kuopos valdybos narys Myko
las Maksvytis. Į garbės prezi
diumą buvo pakviesti: Jonas 
Černius, Vincas Tamošiūnas, Ku
nigunda Kodatienė, Kazimieras 
Daugvydas, Kristina Daugvydie- 
nė, kun. Kazimieras Simaitis, 
Vladas Selenis, Norvydas Mar- 
tinkus, Vladas Rušas ir Jurgis 
Mitkus.

Minėjimas pradėtas Amerikos 
himnu, kurt atliko pianinu Jonas 
Govėdas iš Toronto. Įnešamos 
vėliavos ir pagerbiami atsisto
jimu žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Kun. Kazimieras Simaitis 
sukalba invokaciją. Į sekretori
atą pakviečiami: Antanas Gri
nius, Antanas Sukauskas, Alfon
sas Žiedas, Vladas Mingėla, Ste
fa Kaunelienė.

Šaulės Ada Teličėnienė ir Ve
ra Kulbokienė pagerbia L.K.K. 
Savanorius ir prisega jiems po 
gėlytę, o kitiems prezidiumo na 
riams po lietuvišką kaspinėl|.

šventės proga kalbai pasaky
ti pakviečiamas ats. ltn. Stasys 
Malinauskas. Kuopą Įsteigė ats. 
kpt. Jonas Petrulionis 1967 me
tais sausio 15 d.

Jam persikėlus gyventi į Chi- 
cagą, kuopos pirmininku buvo iš 
rinktas Juozas Televičius.

Buvo įsigyta kuopos vėliava 
ir 1968 m. lapkričio 24 d. pa
šventinta. Atsisakius Juozui Tc- 
leviČiui iš pirmininko pareigų 
1969 m. sausio 12 d. jos pirmi
ninku išrenkamas Mykolas 
Vaitkus. Tuo laiku kuopoje buvo 
tik 15 šaulių vyrų ir 1 moteris. 
Pirmininkaujant Mykolui Vitkui 
kuopa visą laiką augo ir stiprė
jo. šiandieną kuopoje yra 150šau
lių. 22 šauliai ir 4 moterys uni
formuoti. Kasoje yra $3,000.00 
ir yra nupirkusi prie Dainavos 8 
akrų žemės sklypą, kur rengia
ma šaulių stovykla. Kuopa yra 
Lietuvių Namų Draugijos narys 

Detroito jūrų šaulių Švyturio kuopos minėjimo sekretoriatas:
Iš kairės: V. Mingėla, A. Žiedas, A. Sukauskas, S. Kaunelienė ir 
Dirvos bendradarbis A. Grinius. K. Sragausko nuotrauka

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 Automobilius saugos 
PETRAUSKO orkestras privati policija.

"ATŽALYNAS”
Stalai užsakomi DARIAUS ir GIRĖNO KLUBE asmeniškai 

arba telefonu Nr. 825-9776.

ir taip pat jaunimo stovyklos 
Dainavos. Remia spaudą, jau
nimą.

Šventės proga kuopa gavo daug 
sveikinimų.

Išnešus vėliavas, pradėta me
ninė dalis, kurią pravedė Asta 
Banionytė.

Šaulys Marius Sajus paskaitė 
5 metų sukakties proga sukurtą 
poemą. Po jo sol. Vaclovas Ve- 
rikaitis, akompanuojant Jonui 
Govėdui (abu iš Toronto) padai
navo: Ten kur Nemunas banguo
ja, Išėjo tėvelis J žalią girelę, 
Rudenio arimuose. Tuos namus. 
Jo dainos žmonėms labai pati
ko ir ilgai plojo. Bisui dar pa
dainavo: Aš eisiu tenai, kur 
aukštieji kalnai...

Kunigunda Kodatienė paskai
tė savo eilėraštj: "Nepriklauso
mai Lietuvai". Vėl pasirodo to
rontiškiai ir padainavo: Palik, 
palik dainą man, Kur us šalti
nėlis, AŠ papuošiu žirgo galvą 
pinavijom ir V. Verikalčtui ve
danti, visi sudainuoja: Lietuva 
mano brangi tėvynė. Asta Banio
nytė programos išpildytojus pa
puošė gėlytėmis. Pasibaigus 
meninei daliai sugiedotas Lie
tuvos Himnas.

Po to visi persikelia Į kitą 
salę, kur laukė skaniai paruoš
ti pietūs. Pietų programai pra
vesti pakviečiamas inž. Alfa Šu
kys. Pietų metu žodj tarė ir kuo
pą sveikino: Jurgis Baublys,Ma
rijonas Šnapštys, Mykolas Maks 
vytis, Vladas Rušas, Vladas Se
lenis, Kunigunda Kodatienė, gen. 
Jonas Černius, Stefas Lungys, 
Jurgis Mitkus, Vladas Navickas, 
Kristina Daugvidienė, Vera Kul
bokienė ir kiti. Vaclovas Veri- 
kaitis pakvietė sudainuoti kuopai 
ilgiausių metų. Gen. Daukanto jū
rų šaulių kuopos valdybos na
rys Mykolas Maksvytis Įteikė 
švyturio Jūrų šaulių kuopos vi
cepirmininkui Stasiui Malinaus
kui, kad perduotų kuopos pirmi
ninkui Mykolui Vitkui kuopos do
vaną radijo aparatą.

Kuopos pirmininkas MykolAs 
Vitkus, kuris iš anksto planavo 
ir šiai Šventei, rengėsi, žmonai 
staigiai susirgus, dalyvauti ne
galėjo. Tačiau jo užsukta maši
na gerai ėjo ir visi ratai gerai 
sukosi, šventės paminėjimas pra
ėjo gražiai ir sklandžiai.

penkmetį. Nuotraukoje šau-

PAMINĖTAS KUN.
KRIŠČIUNEVIČIAUS 

AUKSINIS JUBILIEJUS
šv. Mišias atlaikė ir pa

mokslą pasakė švento Pet
ro bažnyčioje Detroite rūgs. 
24 d. pats jubiliatas klebo
nas Viktoras Kriščiunevi- 
čius. Mišių metu gražiai 
giedojo muz. Stasio Sližio 
v a d o v a ujamas parapijos 
choras.

Vėliau, 4 v. p. p. parapi
jos salėje įvyko jo garbei 
suruošti pietūs, kuriuose 
dalyvavo daug žmonių ir iš 
kaimyninių parapijų. Pie
tuose dalyvavo Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas 
Mykolas Kundrotas ir kuni
go motina Katryna Kriščiu- 
nevičienė. Tėvas yra miręs.

Pietų programą pravedė 
Algis Pasys. Jubiliato nuei
to gyvenimo kelius papa
sakojo Jonas Kriščiūnas. 
Parapijos choras vadovau
jamas muz, Stasio Sližio pa
dainavo: Tėvynę prisimi
nus, Mėlynos akys ir Tėvy
nės dangus. Solistės padai
navo: Bronė Bėržianskienė 
”Kur bakūžė samanuota”, o 
Petronienė "Laukiu aš ta
vęs”. Jubiliatą žodžiu svei
kino: L.' F. vardu inž. Vy
tautas Kutkus, ateitininkų 
vardu dr. Vladas Bublys, 
LŠST pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas. Daug kas svei
kino asmeniškai ir daugu
ma su dovanomis.

• ALT S-gos Detroito sky
rius rengia paskaitą ir pa
rodą apie rusifikaciją Lie
tuvoje. Paskaitą skaitys 
veikalo "Mūsų Lietuva” re
daktorius Bronius Kviklys. 
Rusifikacijai pailiustruoti 
bus Broniaus Kviklo rinki
nių paroda. Parodoje bus 
išdėstyta spaudos draudimo 
laikų literatūra: "Aušra”, 
”Varpas”, "Tėvynės Sar
gas”, "Apžvalga”, graždan
ka spausdinta kantička ir
t.t.

Taip pat parodęs ekspo
natų iš 1863 metų sukilimo 

ŠVENTARAGIS
Seniai visų laukta knyga jau išėjo iš spaudos.

Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 
iš 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.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■
DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

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

Pavardė ir vardas

Adresas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■

ir pavaizduos 1940-41 metų 
ir 1944-1972 metų bolševikų 
okupaciją Lietuvoje, išsta- 
tydamas kai kuriuos Lietu
vos rusinimą liečiančius lai
kraščius, knygas ir plaka
tus.

Broniaus Kviklio paroda 
bus atidaryta Detroito Lie
tuvių Namuose, 3009 Till- 
man g-vė 1972 metais spalio 
mėn. 29 d., 12 vai., o pa
skaita 12:15 vai.

• Lietuvių Fondo Vajaus 
Komitetas rugsėjo 24 d., 7 
vai. vakare šv. Antano pa
rapijos patalpose turėjo po
sėdį ir aptarė Chicagos Dai
navos ansamblio operetės 
"Sidabrinė Diena” pastaty
mo reikalus. Operetė bus 
statoma Crestwood mokyk
los auditorijoje lapkričio 18 
d., 7 vai. vakare. Lituanisti
nių mokyklų mokiniai, ku
rie įsigys bilietus per mo
kyklas, mokės tik po 1 do
lerį.

• Sporto klubas "Kovas” 
spalio 1 d. Dainavoje žaidė 
krepšinį ir tinklinį. Žaidė 
dvi grupės: seniai ir jau
niai. Krepšinyje laimėjo se
niai 40-24 ir tinklinį taip, 
pat seniai 15-13.

A. Grinius

FLORIDOS PAJŪRIAIS 
ATEINA RUDUO 

Juno Beach, Florida
žiemą Florida tinka tik 

turtuoliams. Norį aplanky
ti ir pailsėti Floridoje, at
važiuokite rudenį arba vė
lyvą pavasarį. Kainos Flo
ridoje tos pačios iki gruo
džio 1 d. kaip vidurvasarį.

Kodėl nepasinaudoti?
V. ir A. Tomkų vasarvie

tė Saphire Sea, 700 Ocean 
Drive Juno Beach, North 
Palm Beach, Fla. 33408. Tel. 
(305) 844-3388.

MACHINE REPAIR 
CLASS A 

Minimum 10 yrs. experience on 
repair of wide variety of shop 
machinery. Company paid vaca
tion and totai insurance protec- 
tion.

Contact Noel Zurcher 
RIDGE TOOL 

COMPANY
Elyria, Ohio 216-323-5581 

An Eonai Opportunity Employer 
(78-80) 

SENIOR COMPŪTOR 
OPERATOR

Minimum of 2 years experience 
on #360—30 or above, disk and 
tapė. Wed. thru Sunday.

Ist Shift.
Company paid totai fringe ben
efits.

Contact Noel Zurcher 
RIDGE TOOL 

COMPANY
Elyria, Ohio 216-323-5581 

An Eųual Opportunity Employer 
(78-80)

A. A.

ALEKSANDRAI BRUŽIENEI
Lietuvoje mirus, p. O. MIKULSKIENEI ir V.
MOZOLIAUSKUI ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

S. ir J. Garlai
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