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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NOBELIO 
LAUREATAS 
Heinrich Boell
Stepas Vykintas

šiandien, spalio 19 d., vo
kiečių radijas ir televizija 
pranešė, kad švedų Akade
mijos Nobelio komitetas li
teratūros premijų paskyrė 
vokiečių rašytojui Heinrich 
Boell. Tenka tuoj atkreipti 
skaitytojų dėmesį, kad pa
staraisiais metais Nobelio 
literatūros premijos skiria
mos ne tiek už literatūrinį 
vertingumą, kiek už politi
nes tendencijas. Kažkodėl 
Nobelio literatūrinių laurų 
puošeivos vis labiau kryps
ta j komunistinius kraštus 
arba j socialistinę pasaulė
žiūrą. Ar todėl, kad Švediją 
.perilgai valdo socialdemo
kratai, o gal todėl, kad Šve
dija atsidūrė Maskvos pašo
nėje ...

Pernai Nobelio premija 
buvo paskirta visiškai atvi
ram komunizmo kombatan- 
tui Čilės poetui Pablo Neru
dai. šiemet ji paskirta ne 
atviram komunistui, bet ra
šytojui, kuris politiškai yra 
užsiangažavęs kaip kairysis 
rašytojas. Po politinis užsi
angažavimas Baden/Mai- 
hoff teroristų grupės atžvil
giu vokiečių visuomenėje 
sukėlė nemažą pasipiktini
mą. Dabar vėl prieš parla
mento rinkimus jis įsikinkė 
j socialdemokratų agitacijos 
vežimą. Tiesa, kad kiekvie
nam rašytojui yra teisė pa
sirinkti politinį kelią tokį, 
kokį diktuoja jo sąžinė. Ta
čiau rašytojas, kuris pasi
renka partinį kelią, jis nėra 
visos tautos, o tik partijos 
rašytojas.

Todėl visiškai supranta
ma, kodėl vokiečių spaudos 
didelė dalis neigiamai rea
gavo į Nobelio premijos pa
skyrimą Boell. šit plačiai 
skaitomas pasaulyje dien
raštis ”Die Weit” vedama
jame, kurį parašė H. Joac- 
him Maitre, pažymi, kad 
1910 m. buvo paskirta No
belio premija vokiečių ra
šytojui Paul Heyse, o ne 
tuo labiau žymiausiems pa
saulio rašytojams L. Tolsto
jui ar Mark Twain. Kas 
šiandien žino, kad toks Paul 
Heyse buvo rašytojas? O L. 
Tolstojų ir Twain viso pa
saulio jaunimas žino ir iš 
jų mokosi. O kas žino to
kius danų Nobelio lit. pre
mijos laimėtojus, kaip Hen- 
rik Pontoppidan ir Kari 
Gjellerup? Gal tik danų mo
kiniai. Taigi, Nobelio litera
tūros premija dar nesutei
kia pasaulinio garso rašyto
jui, jei jis savo raštų ver
tingumu ir patrauklumu ne
nusipelno viso pasaulio skai
tytojų simpatijų ir traukos.

H. J. Maitre taip apie 
Boell kūrybos vertingumą 
rašo: "Tai nėra literatūri
nės vertybės, dėl kurių 
Heinrich Boell į šiaurę, 
Stockholmą, kviečia. Menka, 
ar silpna fantazija, didelis 
manieringumas ir konsek
ventiškas dvasinis provinci
jos blusinėjimas literatūri
nėje srityje paprastai nėra 
vertingi dalykai. Net ir ta
da, jei Stockholmas tai ir 
vertinga pripažįsta”.

Heinrifth Boell yra gimęs 
1917 m. Koelne. Išgyveno 
II pasaulinį karą frontuose, 
buvo kelis kartus sužeistas. 
Nuo 1949 m. jis ėmė kurti 
prozos kūrinius. "LE” jo

Tautybių atstovai spalio 14 d. buvo susirinkę Washingtone pasitarti prezidento Nixono perrinkimo 
kampanijos reikalais. Nuotraukoje lietuvių atstovai su CRP direktoriumi Clark MacGregor. Iš kairės: 
Leonas Stačiokas, Kazimieras Oksas, CRP direktoriusClark MacGregor, dr. Jonas B. Genys, The He- 
ritage Groups for the Re-Election of the President direktorius Laszlo Pasztor ir Antanas Novasitis.

PRIEŠ RINKIMUS
Rinkikų nuotaikos mažai keičiasi

Kai šios eilutės pasieks 
skaitytojus, iki rinkimų bus 
likę mažiau kaip 10 dienų. 
Ir nors politikoje viskas 
įmanoma ir galima, reiktų 
tikro stebuklo, kad pakeitus 
rinkikų nuotaikas senato
riaus McGoverno naudai. 
Nuotaikų tyrinėjimas visą 
laiką pastoviai pranašavo 
Nixono laimėjimą. Net stu
dentijos tarpe Nixonas gali 
surinkti beveik 50%% jos 
balsų!

kūrybą trumpai taip apibū
dina: ”Karo baisumas, po
kario skurdumas ir aplamai 
kasdienybės skaudus pilku
mas sudaro jo prozos pa
grindą. Jo romanams ir pa
sakojimams būdingas saty
rinis žvilgsnis, bet draugo 
žmogui jautrumas. Labai 
produktyvus rašytojas, pa
prasto žodžio ir aiškios min
ties, puikus pasakotojas”. 
Neabejojame, kad tokių li
teratūrinių vertybių dau
giau rastume Pulgio An- 
driušio, Katiliškio ar V. Ra
mono raštuose, bet jiems už 
tai Nobelio premijų nepa
skyrė.

Pažymėtina, kad H. Boell 
yra išgarsėjęs ne tik Vaka
rų pasaulyje, bet ir komu
nistiniuose kraštuose. Jo 
raštų yra išleista ir okupuo
toje Lietuvoje: "Ir nepasa
kė nė žodžio” (1960).— 
Vertėjas V. Gustainis, bu
vęs "Lietuvos Aido” vyr. 
redaktorius. Be abejo, jis 
vertė Boell ne iš meilės, bet 
iš prievartos, nes jam kito 
darbo komunistai Lietuvoje 
nedavė. "Biliardą pusę de
šimtos" ir "Klouno akimis” 
išvertė E. Vengrienė.

Jei man reikėtų H. Boell 
palyginti su lietuvių rašy
tojais, tai jis man primena 
Petrą Cvirką ir Antaną 
Venclovą. Tik jis už Cvirką 
yra daug inteligentiškesnis, 
o A. Venclova už Boell kul- 
tūringesnis. Politiškai jis 
man primena Justiną Palec
kį, bet nieko nuostabaus: V. 
Vokietijoje dabar yra daug 
justinų paleckių, kurie iš 
anksto angažuojasi ir tikisi 
valdyti ne tik Vokietiją, bet 
ir visą Europą ... Tokia tų 
justinų paleckių psichologi
ja ... Veržia valdyti ir gar
bės įsigyti bet kuria kai
na ...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Iš kitos pusės reikia skai
tytis su galimom tų prana
šavimų paklaidom. Visų pir
ma neaišku, kiek iš viso rin
kikų, nors ir turi savo nuo
monę apie kandidatus, eis 
balsuoti. Manoma, kad tik 
apie 60-65 %, tai mažiau ne
gu kituose kraštuose, kur 
vyksta demokratiniai rinki
mai. Amerikiečių rinkikų 
apatija aiškinama tuo, kad 
paprastai abiejų didžiųjų 
partijų kandidatų progra
mos bei pažadai mažai kuo 
skiriasi ir rinkikų simpati
jas laimi daugiau kandidatų 
asmeniškos ypatybės negu 
kas nors kitas. O jei taip ar 
ne vis tiek kas laimės rin
kimus ir kam čia vargintis 
einant balsuoti? Dėl to per 
faktinę balsavimą nuošim
čiai balsų, atiduoti už vieną 
ar kitą kandidatą greičiau
siai bus kitokie negu per 
nuomonių ir nuotaikų tyri
nėjimus, kur paprastai at
sako visas 100% paklaus
tųjų.

Antra, reikia neužmiršti, 
kad balsuotojai renka tik 
elektorius, kurie savo keliu 
išrenka prezidentą. Tokia 
balsavimo procedūra prilei
džia tokį atsitikimą, kad 
kandidatas surinkęs dau
giau balsų gali pralaimėti, 
jei jis nelaimės kai kurių 
didžiųjų valstybių rinkimų.

Mat, laimėti rinkimus rei
kia gauti 270 elektorių bal
sus. Už tat McGovernas sa
vo pastangas sutelkė pasku
tiniuoju laiku 8 valstijose, 
kurios kartu turi 228 elek
torius. Jos yra Californija 
(45 elektoriai), New York 
(41), Pennsylvania (27), 11- 
linois (26), Texas (26), 
Ohio (25), Michigan (21) 
ir Nevv Jersey (17). McGo
verno patarėjai mano, kad 
tose valstijose jis yra atsi
likęs nuo prezidento tik 
12% . Tą skirtumą jis even
tualiai galėtų dar sumažinti 
paskutinėm dienom prieš 
rinkimus.

Nešališkiems stebėtojams 
McGoverno viltys jose lai
mėti neatrodo realios. Ne 
tik tose 8 valstijose, bet ir 
tradiciniai demokratinėse, 
kaip Massachusetts, Con- 
neetieut ir Rhode Island Mc 
Governas atsilieka nuo

joNixono. Ypač stebina 
silpnas pasirodymas Mas
sachusetts valstijoje, Ken
nedy teritorijoje, kuri yra 
laikoma liberaliausia bei 
daugiausiai nusite i k u s i a 
prieš Vietnamo karą. Jos 
vien Bostono rajone yra per 
140.000 studentų.

Tiesa, prezidentas Nixo- 
nas asmeniškai nėra labai 
patrauklus tur būt daugu
mai rinkikų, tačiau McGo
vernas jiems yra dar ma
žiau patikimas. Jie abejoja 
jo sugebėjimu būti prezi
dentu.

Jei iki rinkimų pasisek
tų, sudaryti paliaubas Indo
kinijoje, Nixonas, žinoma, 
tai galėtų paskaityti sau 
kreditu, kuris jam atneštų 
didžiausią laimėjimą elek
torių kolegijoje. Už tat de
mokratų kandidatai jau 
pradėjo aiškinti, kad tas pa
liaubas jis galėjo pasiekti 
vos tik išrinktas prezidentu 
1969 metais, bet vietoje to 
jis pražudė dar 20.000 ame
rikiečių ir keliolika kartų 
daugiau vietnamiečių, kad 
pasiekus jau 1969 pasiekia
mą tikslą. Administracijos 
atsikirtimas be abejo bus 
toks, kad prie paliaubų šiau
rės Vietnamą palenkė kaip 
tik sustiprintas bombarda
vimas, ’vietnamizacija’ pie
tiniame Vietname ir page
rėję santykiai su Sovietų 
Sąjunga ir Kinija.

Clevelande šį šeštadienį tautybės 
sutinka Prezidentą Nixoną

Ohio tautybių komitetas 
šeštadienį, spalio 28 Cleve
lando Hopkins tarptautinia
me aerodrome rengia didelį 
sutikimą prezidentui Nixo- 
nui. Visų tautybių komite
tų atstovai buvo susirinkę 
posėdžiui, kuriame prezi
dento rinkimų štabo direk
torius Rob. Hart ir Ohio 
valstybės tautybių komite
tų pirmininkai padarė pra
nešimus ir smulkiai susipa
žino su prez. Nixono marš
rutu Clevelande ir Ohio val
stybėje. Posėdyje dalyvavo 
Ohio lietuvių komiteto už 
prez. Nixoną pirm. dr. Edm. 
Lenkauskas ir k-to nariai — 
VI. Plečkaitis, dr. V. Stan

kus ir J. Stempužis. Posė
džio pasisakymuose buvo 
paryškinta mintis, kad Cle
velande yra stipri tautybių 
veikla ir kad prezidento su
tikime meras Perk turi pa
sirodyti su labai skaitlinga 
tautybių delegacija.

Prez. Nixono lėktuvas 
nusileis aerodrome apie 10 
vai, 30 min. ryto. Jį pasi
tiks ir pasveikins meras 
Ralph Perk, lydimas kon
greso atstovų. Po to meras 
Perk prezidentą ves pro tau
tybių grupes ir supažindins 
su vadovaujančiais tautybių 
atstovais. Sutikimo metu 
gros vokiečių ir čekų orkes
trai. Norima, kad sutikime

JUNGTINĖS TAUTOS IR LIETUVA
Lietuvos Diplomatijos 

šefas S. Lozoraitis yra 
pasiuntęs Jungtinių Tau
tų Generaliniam Sekre
toriui šį raštą:

Jungtinių Tautų XXVII 
Generalinei Asamblėjai 
Sovietų Sąjunga yra pa
teikusi nutarimo projek
tą, kuriuo einant Organi
zacijos nariai pasižadėtų 
nevartoti jėgos ir grasi
nimo jėga tarptautiniuo
se santykiuose.

Ryšium su pasiūlytu 
projektu sovietų delegatas 
yra padaręs šitokį keistą 
pareiškimą:

"Gilus prisirišimas 
prie taikos yra organiš
ka savybė būdinga socia
listinių respublikų są
jungai, kurioje laisvu no
ru dalyvauja lygiateisės 
tautos ir jungia savo pas
tangas kūrybinei veiklai 
bei savo gerovei. Tai są
jungai yra svetimi užgro
bimų karai ir kitų tautų 
priespauda".

Aš tikiuosi, kad atsi
ras delegacijų, kurios rū 
pindamosios Jungtinių 
Tautų moraliniu autori
tetu, atkreips Asamblė
jos dėmesį į tai, kad 
sovietų valstybė yra daž
nai vartojusi jėgą bei grą- 
sinimus jėga ir kad to
kie veiksmai sudaro tos 
valstybės politikos prie
mones nuo pirmųjų jos 
egzistencijos, taip pat pa
grįstos jėga, dienų.

Iš savo pusės aš laikau 
sau pareiga priminti 
Jungtinėms Tautoms, jog 
aukščiau paminėto neva 
pacifistinio pasiūlymo au
torius, sovietų vyriausy
bė, tebelaiko Lietuvą ka
rinėj okupacijoj ir tebe
tęsia lietuvių tautos prie
spaudą.

Ši padėtis yra pasėka 
agresijos, kurią Sov. Są
junga įvykdė prieš Lietu
vą, sulaužydama tarp
tautinės teisės nuosta
tus bei pasirašytas sutar
tis.

Taip sulaužytos sutar
tys yra šios:

D 
1920 
nos,

2) 
cija 
jo 28 dienos,

3) Generalinė sutartis 
dėl atsisakymo nuo karo 
(Briando- Kellogo Pak
tas) iš 1928 metų rugpiū
čio 27 dienos),

Taikos sutartis iš 
metų liepos 12 die-

Nepuolimo Konven- 
iš 1926 metų rugsė-

4) Konvencija dėl agre
sijos apibūdinimo iš 1933 
metų liepos 5 dienos,

5) Savitarpio pagalbos 
sutartis iš 1939 metų 
spalio 10 d.

Kitos dvi Baltijos Vals
tybės, Estija ir Latvija, 
turėjusios tas pačias sau- 
gaumo garantijas, nusta
tytas identiškose sutar
tyse, buvo taip pat užpul
tos ir okupuotos.

Šis jėgos pavarto jimų ir 
grasinimų jėga bei prisi-. 
imtų tarptautinių prievo
lių pažeidimų, kuriais 
Sovietų Sąjunga yra nu
sikaltusi, sąrašas, toli 
gražu nėra pilnas. Rytų 
ir Centro Europos pa
dėtis yra tam 
dus įrodymas.

Pranešdamas 
įsitikinęs, kad 
nauju tiek teisingai Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo bylai, tiek tei
singumo dėsniams, ku
rių gerbimas privalėtų 
pasidaryti Jungtinių Tau
tų akcijos realiu veiks
niu.

Šia proga noriu pabrėž
ti, kad jaučiuosi padrąsin
tas Jūsų Ekscelencijos 
pastarųjų pareiškimų, ku
riuose pasisakėt už Na- 
mibijos (Pietvakarių Af
rikoj) tautos nepriklauso
mybę ir paskelbėt, jog 
eidamas savo pareigas, 
siekiat būti bešališkos 
budrios pasaulio sąžinės 
išraiška, neatsižiūrėda
mas jokios valstybės ga
lingumo. ___

akivaiz-

tai, esu 
tuo patar-

Paskirta JT■

buvusi Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirmininkė ir Lie
tuvių Moterų Klubų Fede
racijos delegatė, šiomis die
nomis paskirta General Fe- 
deration of Women’s Club’s 
atstovės pavaduotoja prie 
Jungtinių Tautų.

(Nukelta į 2 psl.)

dalyvautų pora šimtų mo
terų su tautiniais drabu
žiais. Kadangi prezidentą 
lydės spauda, televizija ir 
radijas, tai tautiniai drabu
žiai labiausiai atkreips jų 
dėmesį ir išryškins šio su
sitikimo su prezidentu pras
mę.

Lietuvių komitetas nu
mato parūpinti autobusą, 
kuris iš Naujosios parapijos 
visus nuvežtų į aerodromą 
ir atvežtų atgal. Autobusas 
išvažiuotų 9 vai. ryto. Visos 
moterys ir mergaitės kvie
čiamos pasipuošti tautiniais 
drabužiais. Vyrai galėtų tu
rėti lietuviškas vėliavėles 
ar trispalvę juostelę prie at
lapo. Visi prašomi vykti į 
prezidento sutikimą. Smul
kesnių informacijų dar iš
girsite penktadienį per lie
tuvių radijo valandėlę.
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ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VEIKLA 
KLAIPĖDOS KRAŠTE -■

Džiugu, kad V. Domei
ka, kartas nuo karto mū
sų spaudoje parašo 
straipsnių iš mūsų teis
mų darbų. Prieš kiek lai
ko palietė Šiaulių Apy
gardos teismą, įdomiai 
aprašydamas jo veiklą.

Tiesa yra, kad Šiau
lių Apygardos teismui 
priklausė ir Klaipėdos 
krašto kai kurios bylos, 
tai kontrobandos ir kai 
kurios kriminalinės by
los. Pradžioje Klaipė
dos krašte politinių bylų 
retai pasitaikydavo, o 
jeigu tokios būdavo, tai 
jos būdavo nukreipia
mos į kariuomenės teis., 
mą.

Kai hitlerinis judėji
mas įsigalėjo Vokietijo
je ir Klaipėdos krašto 
vokietininkai pradėjo ju
dėti ? Lietuvos saugumo 
policija pirmą kartą su
sekė, kad Klaipėdoje vo
kiečiai, Vokietijos re
miami, organizuoja Klai
pėdos krašte šnipinėji
mo tinklą ir net ruo
šia perversmą. Taigi 
pirmą kartą, buvo suda
ryta, taip vadinama 
Neumano - Sasso byla. 
Ši byla buvo labai komp
likuota ir į ją pateko kal
tinamaisiais nemažas 
skaičius Klaipėdos kraš
to vokietininkų. Šiai by
lai vesti buvo pasiusti 
keli tardytojai, jų tarpe 
tardytojas Nezabitaus
kis ir tardytojas Kryge- 
ris. Tardytojas Nezabi
tauskis buvo paskirtas 
to tardymo viršininku. 
Ši byla kaip tiktai pri
klausė Šiaulių Apygar
dos prokuratūrai, bet by
lai užsibaigus, paaiškė 
jo, kad gali teisti tik 
kariuomenės teismas. 
Taip ir buvo. Byla buvo 
perduota kariuomenės 
teismui.

Padidėjus Klaipėdos 
krašte nacistinei veik
lai ir paaiškėjus, kad 
mūsų baudžiamasis ko
deksas nėra tinkamas 
pritaikyti politiniams nu
sikaltimams, mūsų vy
riausybė Tautos Tary
bai pavedė paruošti spe
cialų įstatymą politi-

Prie JT...
(Atkelta iš 1 psl.)

Malonu, kad šios 11 mili
jonų organizacijos preziden
tė Mrs. Kermit V. Haugan 
savo talkininke iš įvairių 
tautybių moterų daugybės 
pasirinko ir pakvietė lietu
vę G. žilionienę, su kuria 
jai teko bendradarbiauti ir 
pažinti, kuri yra baigusi po
litinių mokslų akademiją 
Vienoje ir studijavusi teisę 
Vytauto Didžiojo u-te Kau
ne. G. žilionienė, atvykusi 
su šeima į JAV, įsigijo 
"rnaster” laipsnį bibliotekos 
mokslo srityje ir toje pro
fesijoj dirba New Yorke, 
kasmet suorganizuo dama 
lietuvišką parodėlę svetimų 
kalbų bibliotekos skyriuje.

G. žilionienė per visą lai
ką aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje ir nuošir
džiai savo pasiimtas parei
gas atlieka. Daug kartų yra 
reprezentavusi lietuves bei 
lietuvių tautą GFWC tarp
tautiniuose suvažiavimuose 
keldama Lietuvos okupanto 
vykdomą genocidą. Nuo š. 
m. rugsėjo 19 dienos pradė
jo eiti šias naujas pareigas 
Jungtinėse Tautose aukoda
ma savo poilsio laiką.

nėms byloms pritaikin
tą. Tokiu būdu buvo iš
leistas "Tautai ir Vals
tybei saugoti įstaty
mas". Tai buvo tikras 
baudžiamojo kodekso pa
pildymas, kurį galima 
buvo pritaikyti bet ko
kiam politiniam nusikal
timui. Šį įstatymą išlei
dus pasirodė, kad jis ga
li galioti visame Klaipė
dos krašte ir kadangi to
kių bylų sprendimo kom - 
petencija jau buvo ne 
Šiaulių Apygardos teis
mo, bet kariuomenės, o 
dažniausiai, naujai įs
teigtiems Apeliacinių 
Rūmų instancijai. Tuo 
tarpu tardymo ir proku
ratūros procedūra pri
klausė Šiaulių Apygar
dos teismui. Bet, kadan
gi Šiaulių Apygardos pro
kuratūra buvo toli nuo 
Klaipėdos, tai po Neu- 
mano - Sasso bylos, Apy_ 
gardos teismo tardyto
jas Nezabitauskis buvo 
paskirtas nuolatiniu tar
dytoju Klaipėdos kraš
tui ir apsigyveno Klai
pėdos mieste. Patogumo 
sumetimais Šiaulių Apy. 
gardos Prokuratūra įs
teigė savo skyrių Klai
pėdos mieste ir pasky
rė prokuroru Bulotą. 
Taip teisminę padėtį su
tvarkius, Klaipėdos 
krašto politinės bylos 
buvo sudaromos labai 
sklandžiai. Nežiūrint 
to, kad Saugumo polici
ja stipriai veikė ir čia 
pat buvo pirmosios teis
minės institucijos, ta
čiau politinės bylos ne
mažėjo, bet daugėjo, nes 
Vokietijoje įsigalėję na
ciai stengėsi visomis

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1972.

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris 
specialiai parinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie 
labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir bus tikrai nau
dingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1972.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies 
megztinis, itališkas vyriškas arba moteriškas nailo
ninis lietpaltis, vilnonės angliškos vyriškai eilutei 
medžiagos, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe
cialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, 
puikūs vyriški nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 
dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų geriausios 
rūšies cigarečių. $125.00.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba 
vilnonių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 
3 jardai sunkios crimplene medžiagos moteriškai ei
lutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jardai vilnonės 
apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga suknelei. 
$115.00
MAISTO SIUNTINYS 1972.

l/> sv. arbatos, 1 sv. kakavos. 6 sv. geriausiu 
baltų miltų, 2 sv. ryžių, 1/į sv. kvepančių pipirų, % 
sv. lapelių, sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nescafes, 
l>/2 sv. razinkų, 1<Z> sv maišytų džiovintų vaisių, 1 
sv. šokoladinių saldainių. $35.00.

Taip pat, dedamame į šiuos arba kitus Jūsų rū
bų užsakymus dalykus, kurie Lietuvoje yra labai 
naudingi ir vertingi.

Dirbtinio minkkailio paltui viršus $40.00, nai
loninio kailio paltui viršus $25.C0, vyriški arba mo
teriški nertiniai $15.00, vilnonės skarelės $5.00, nai
lono lietpalčiai $12.00, nailoniniai marškiniai $9.00, 
vilnonės arba nailoninės kojinės $2.50.

Taip pat priimame užsakymus: automobilių, mo
tociklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

priemonėmis kelti vokiš 
kurną visame Klaipėdos 
krašte. Taigi ir tardyto 
jui Nezabitauskui ir pro 
kurorui Bulotai, buvo už
tektinai darbo, pirma
jam rašyti nutarimus ir 
užbaigti pradėtus tardy
mus, gi antrajam rašy
ti kaltinamuosius aktus.

Kadangi man teko ar
timai dirbti su tardyto
ju Nezabitauskiu ir ne 
kartą tartis su prokuro 
ru Bulota dėl iškilusių 
nesklandumų ir teismi
nių komplikacijų, tai 
tuos du teisininkus labai 
gerai pažinojau.

Apygardos Teismo 
tardytojas Nezabitaus
kis, buvo labai retai pa
sitaikanti asmenybė. Jis 
buvo tikras teisininko ti 
pas: ramaus šalto būdo, 
bet kartu ir griežtas sa 
vo sprendimuose. Kilęs 
iš Žemaitijos, išėjęs 
aukštuosius mokslus, Ii 
ko žemaitiško būdo — 
niekuomet neskubėjo ką 
nors daryti neapgalvo
damas, bet ką darė, tai 
vykdė raidės tikslumu. 
Jis turėjo nepaprastai 
gerą vardą ne tiktai Tei
singumo ministerijoje 
pas ministerį, bet nuvy
kę į Kauną nueidavo ir 
pas prezidentą Smetoną. 
Kaip jis man pats pasa
kojo šiuos aukštus val
džios pareigūnus dažnai 
lankydavo ne kaip sve
čias, bet kaip teisinin
kas. Jis sakėsi, kad jo 
keli įstatymų projektai 
buvę priimti ir paskelb 
ti. Tačiau šiam gabiam 
teisininkui nebuvo leis
ta ilgai gyventi. Prieš 
Klaipėdos krašto užgro

bimą jis susirgo gripu 
ir netrukus mirė. Tikru - 
moję mirė jis ne nuo 
gripo, bet nuo silpnų 
plaučių, greičiausiai nuo 
chroniškos džiovos kuri 
buvo pakirtusi jo sveika
tą.

Prokuroras Bulota, 
kurį laiką dirbęs .Šiau
lių Apygardos teismo pro 
kuratūroje, įsteigus pro 
kuratūros skyrių Klai
pėdoje, buvo paskirtas 
eiti prokuroro pareigas. 
Jis turėjo taip pat ir sek
retorių, jauną teismo 
kandidatą, kurio pavar
dės neprisimenu. Tai bu
vo gabus teisininkas, 
kuris mėgdavo įsigilinti 
į bylas ir pats ranka ra
šydavo kaltinamuosius 
aktus. Stebėtina, kad Bu
lota, nežinau dėl kurios 
priežasties, neturėjo de
šiniosios rankos iki al
kūnės, bet kairiąja ran
ka gražiai ir greitai ra
šė.

Apie įdomesnes bylas 
Klaipėdos krašte gal bus 
proga parašyti kitą kar
tą.

GRANDINĖLĖ 

ATVYKSTA Į 

PHILADELPHIJĄ
Po kelerių metų pertrau

kos vėl LB Philadelphijos 
apylinkės v-bos kviečiamas 
pasirodys Clevelando šokių 
ansamblis Grandinėlė lap
kričio 5 d., Drexel universi
teto auditorijoje, 32 Ches- 
nut St., Philadelphijoje. 
Apie Grandinėlę netenka 
daug kalbėti. Ją pažįstame 
iš ankstesnio čia apsilanky
mo, o taip pat žinome kokią 
nuostabą įvertinimą ir susi
domėjimą, sukėlė jos išvy
kos į Pietų Ameriką ir šie
met gastroliuojant Europo
je. Tiesa, mūsuose netrūks
ta jai kritikų, bet kartu ne
gali jie išvengti ir gero žo
džio.

Šia proga pravartu ne tik 
priminti, bet ir pageidauti 
spektaklio rengėjams, kad 
būtų pasistengta pritraukti 
ir vietinę — amerikiečių vi
suomenę. Reikia ryžtis prie 
jos prieiti, o per ją daugiau 
išpopuliarinti lietuvių var
dą, kur paskutiniuoju laiku, 
dėka stambiems įvykiams 
Lietuvoje, buvo ir yra daug 
kalbama ir rašoma apie lie
tuvius.

Nesenai čia ALT S-gos 
Philadelphijos skyriaus val
dybos pastangomis buvo su
rengtas mūsų iškiliųjų so
listų D. Stankaitytės ir St. 
Baro koncertas, gaila, šis 
parengimas neišėjo iš para
pijinių ribų ir savo jėgos 
bei dainos menas nebuvo 
parodytas platesnei ameri-

WANTED EXPERIENCED 
BOAT MECHANIC— 

WITH TOOLS
SHIP’S CARPENTER— 

W1TH TOOLS 
Mušt be experienced 

Apply in person 
See KEN DAHLKA 

DETROIT BOAT BASIN INC. 
9666 E. JEFFERSON 

DETROIT. MICH.
(78-84)

EXPERIENCED 
COLDHEADER SETUP 

AND OPERATORS 
ROLLER MEN 

For second shift. Need full screw. 
Top wages & benefits 

INTERNATIONAL SCREW 
9444 ROSELAWN 
DETROIT. MICH. 

313-933-4700
(80-87)

PRODUCTION 
FOREMAN

Need an experienced production line 
supervisor interested in future 
grovvth possibilitics. Mušt have 
prior experience supervising union- 
ized personnel.

HOOVER
CHEMICAL PRODUCTS D1V.

HOOVER
BALL & BEARING CO.

435 W. 8 MILE RD. 
WHITMORE LAKE, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(80 83)

■ (ei fAf
SVARBESNIUS dalykus svarstant, vis reikia iš ankšto pasi

ruošti. Artėja Kalėdos. Ar nėra verta tas šventes kuo nors rim
tesniu atžymėti? Dovanų ir sveikinimų bei vaišių sezonas už
grius savaime, ir mes tik stengsimės vieną vykdyti lyg automa
tai, ieškodami dovanėlių ir rašinėdami šimtus tuščių lakštelių — 
nors tai nedaug vertės, ir mus nuvargina, energijos ir pinigo ati
ma, bet daugeliui nėra laiko galvoti ar ką nors kitaip planuoti. 
Amerikinio biznio karuselė Įsuka mus į savo visuotini ratą, ir 
elgiamės, kaip spyruokle užsukti robotai. Betgi dabar, kolei tas 
švenčių svaigulys dar neapsuko galvos, verta mums iš anksto kalė
dini siautuli planingai ryžtis nukreipti naudinga mūsų tautinių sie
kimų linkme. Be abejo, tolimesnius ar ypatingesnius bičiulius rei
kės būtinai sveikinti, tačiau galima ui vykdyti per savąją spaudą: 
ir iškilmingiau, ir sava spauda paremiama. O daugumą tų visų 
palabinimų ir išlaidų — susitarkime telkti kurion nors vienon vie
ton, kad būtų ryškesnis rezultatas. Pvz. jei visi kalėdini dovį ati
duotume Lietuvių Fondui, nesgi buvo žadėtasi jubiliejui surinkti 
milijoną, o dabar metams baigiantis kaip tikui paskutinė proga 
mums pasirodyti su lietuviško ryžto jėga ir tautiniu sąmoningu
mu. Ir tai bus visai nesunku, net labai malonu sau pačiam — vie
toj sukišti tam tikrą sumą Amerikos bizniui { kiaurą maišą, tuos 
dolerius atiduoti lietuvybės iždui. Nors tai, gal būt, neperdidelės 
sumos, bet jei visi aliai vienas ta linkme pajudėsime — L. Fonde 
atsiras tikrai nemažas priedas ir priartėsime prie siekiamo mili
jono. Pabandykime!

• LIETUVIŠKĄ knygą nuoširdžiai mėgstančio skaitytojo Ilgo
kai lauktas istorinis romanas ŠVENTARAGIS jauant šulo! Žino
me, kad tai tikra vertybė mūsų raštijoje. Autorius jau mums gerai 
pažįstamas gabus kūrėjas, savo talentą parodęs Įvairiuose žan
ruose ir visur sėkmingai. O sulaukęs rimto amžiaus sukakties jis 
yra pačiame brandos aukštume. Vytautui Alantui ir didesnio vei
kalo kūrimas nėra tik bandymas ar "savo kelio ieškojimai", kaip 
nevienam kitų rašytojų — jam jau visai nekliūva nei stiliaus tėk
mė, nei sklandi kompozicija, nei gyvai tikrų personažų jvaizdini- 
mas. O istorinis romanas rodo ne tik autoriaus ypatingą pajėgu
mą, bet ir skaitytojui neša dvigubos naudos: greta meninio pasigė
rėjimo čia dar atsiveria ir tolimų laikų pasaulis, praeities lietu
vio veidas ir buitis, jo vargai ir kovojimai, jo sėkmės ir nuopuo
liai, klaidos ir nuodėmės. Tokios knygos skaitymas mums teikia 
malonaus džiaugsmo, drauge praturtina idėjomis, praeities žinio
mis, net ir tautiniu sąmoningumu. Atrodo, Šventaragis mūsų knygų 
lentynose bus išskirtinė pažiba,

• ANĄ savaitę St. Žymantas savo straipsnyjepareiškė tikslią 
pastabą: gal būt, mes perdaug dėmes! ir jausmą sutelkiame 1 oku
pantų padarytas skriaudas (kankinimai, kalinimai,trėmimai, žudy
mai), o permaža rūpinamės kruopščiau ištirti ir sužymėti bei viešu
mai ryškiau paskelbti, ne vien išbarstant periodinėje spaudoje, ži
nias apie saviškių tautinių didvyrių vardus Jr atliktus žygius. Iš 
tiesų verta tokį leidinį paruošti nedelsiant, kolei žinių šaltiniai te
bėra gyvi. Kuris organizacinis veiksnių vienetas įsipareigotų šiam 
darbui, nes čia ne vieno asmens jėgoms uždavinys?

• VIENAS jautrus lietuvis, kuriam itin rūpi mūsų veikėjų 
ginčai ir visuomeninė nedarna, kuris sielojasi dėl nesutarimų ko
vose už Lietuvos laisvę, taip atsiduso: girdi, Dievoapvaizda mums 
teikia paramą nors ir netiesioginiu būdu, vis duoda ženklą — kur 
tikrasis kelias, o kur tik klystkeliai, kurių reikia vengti. Kovai dėl 
Lietuvos užtrukus, pas mus vis atsiranda silpnadvasių, kurie neten
ka kantrybės ir valios ištvermės, ima pasiduoti okupanto vilioji
mams ir bando glaustis’! bičiulystę su pavergėju. Vienybės lizde
lis prie Atlanto ir Cicero išsišokėlių sauja vis mėgina žengti { 
kvislinginius šuntakius -- nevieną silpnuoli patraukia su savim. 
Bet Dievo apvaizda tam tikrais protarpiais mums ėmė siųsti ženk, 
lūs, kad nepamestume tikrosios žvaigždės. Tai Simo Kudirkos 
skaudus žygis, kuris visus mus sukrėtė, tai Bražinskų paini tra
giką, tai R. Kalantos ir kitų savanorių gyvybės aukos, o dabar vėl 
Butkų šeima gyvą žodį ir daug teisingų žinių atnešę, kad neabejotu
me — ar tai ne Dievo apvaizdos piršto ženklai mūsų ginčuose ir 
abejojimuose, mūsų paklydimuose?

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

kiečių visuomenei. Nenusi- 
menkinkime ir šitais atve
jais. Dabar svarbiausias už
davinys tai auditoriją užpil
dyti išplatinant visus bilie
tus ir tuo pačiu atsilankiu
siems į spektaklį dar kartą 
duoti gražios progos pama

tyti ir pasidžiaugti Grandi
nėle.

Kad nereikėtu paskutinę 
dieną vargti, jau dabar bi
lietus į spektaklį galima įsi
gyti iš anksto kreipiantis j 
Gediminą Dragūną, telefo
nas CA 4-1807. (jb)
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PAŽANGŪS ATŽAGAREIVIAI
Atžagareivis kitaip tančiųjų. Tačiau ekonomi-

yra atsilikėlis. Atžaga- 
reiviškumas arba atsili
kimas yra visad ten, kur 
įsigali stagnacija, kur 
nėra fizinės arba dvasi
nės evoliucijos. Tokie 
reiškiniai būdingi ir vi
suomeniniams telki
niams, kuriuose įsivieš
patauja ortodoksinis se
niai nugromulotų verty
bių kultas. Tuomet į bet 
kurį šviežų orų skersa
kiuoja; nepakenčia bet ku
rios naujos minties;bai
dosi evoliucijos, kryžiuo
jasi nuo reformizmo ir, 
lyg baisios šmėklos, bai
dosi bet kurio drąsesnio, 
naujo žodžio.

Tokioje formoje sustin
go sovietinė visuomenė 
su visais jos gyvenimo 
priedais: menu,literatū
ra, socialinėmis proble
momis, politinio mąsty
mo įšaldymu. Visuomenė 
sustingo dirbtinėj ir ne
gyvoje formoje. Sveikos ir 
gajos visuomenės evo
liucijos ten nėra. Ten tė
ra doktrinieriškas gy
venimo tempimas ant iš 
anksto nukalto kurpalio. 
Šitokiu būdu naciai mėgi
no kurti "naują" Europą. 
Šitokiu keliu ir Maskva 
sizifiškai prakaituoja 
prie "komunizmo staty
bos". Atsilikėliškas, at- 
žagareiviškas svaisčio- 
jimas, priešiškas gyveni
mo realybei, gyvenimo 
evoliucijai!...

Ne kitais keliais pri
versta eiti ir bolševikuo- 
janti išeivijos dalelė, su
sispietusi aplink "Lais
vę" ir "Vilnį". Steng
damiesi patys save tikin
ti, kad jų galvojimas pra
našesnis už kitų nusista
tymus, bolševikuojantie- 
ji kas dešimtas žodis 
savo rašte, savo prakal
bose (kur reikia, kur ne
reikia) pasigarbina "pa
žangiaisiais"! Įnykęįtą 
psichopatišką įprotį, ne
pastebi, kad tai vienas iš 
šizofrenijos simptomų...

Taip "Vilnies" rašei
va S. J. Jokubka pade
monstravo šizofreniš
kąjį simptomą, stengda
masis savo "pažangie
siems" karšinčiams pa
aiškinti, kad iš sovietinio 
pragaro ištrukusi Butkų 
šeima neturėjusi bėgti 
Amerikon.

S.J. Jokubka šitaip "pa 
žangiai" postringauja:

"Mūsų linkėjimai, kad 
(Butkus) pamatytų Chi- 
cagos negrų getus, kad ' 
pamatytų kokiuose lūšny
nuose gyvena meksiko- 
amerikiečiai, portorikie- 
čiai, kad nuvyktų į pieti
nes valstijas pamatyti 
koks ten skurdas, kad vie
nas vidurnaktį pavaikš
čiotų po miestą". (Vil
nis, Nr. 197)

"Pažangiai" palinkėta! 
Kiekviena valstybė turi 
skurdo. Dar nebuvo žmo
nijos istorijoje valsty
bės, kurioje nebūtų skurs-

nės evoliucijos į gerbū
vį orientyrai nėra skurdo 
židiniai, bet stipresnis 
atsistojimas ant savo ko
jų. Ir kodėl gi S.J. Jokub
ka nepatarė naujai atvy
kusi ems pamatyti, kaip 
ekonomiškai tvirtai įsi
kūrę Amerikos gyveni
mo sąlygose "pažangie
ji" lietuviai? Kodėl S. 
J. Jokubka nepasiūlė pa
lyginti Amerikos "pa
žangiųjų" lietuvių namų 
ir butų su ok. Lietuvos 
darbininkijos ar žemdir
bių butais? Kodėl gi S. 
J. Jokubka nepasiūlė pa
lyginti "pažangiųjų" kar
šinčių taupomųjų banko 
knygelių su ok. Lietuvo
je esančiais tautiečiais: 
kieno perkamoji galia 
stipresnė? O kur dar 
"pažangiųjų" lietuvių biz- 
niai-bizneliais: aparta- 
mentiniai namai, kur jie 
skina pelnus iš vargin
gesniųjų ir savų namų ne 
turinčių, kur jų krautu
vės ir "resortai"... Tai 
yra pamatymo objektai, 
norint sudaryti gerą 
Amerikos ekonominės 
laisvos iniciatyvos vaiz
dą.

Nė akimi nemirktelė
ję "pažangieji" skelbia 
vajus, kurių siekiai daug 
tūkstantinės sumos. Iš ko
kių gi "vargšų" kišenių 
tų sumų laukia?

Paklusęs "pažangiai" 
šizofrenijai S. J. Jokub
ka ne ten nurodė pasi
dairyti, norint sudaryti 
nuomonę apie kapitalisti
nę, laisvos iniciatyvos 
Ameriką? Palikime lūš
nynus ir skurdą. Žvilg
terkime į "pažangiųjų” 
"livingrumus", garažus, 
"backjardus", taupomą
sias knygutes, biznių "le- 
džerius", apartamenti- 
nių namų butų nuomos 
čekius...

Bet virš ekonominio 
vaizdo yra dar kitas, 
stambesnis, didingesnis, 
ypatingai nuostabus šia
me priespaudos, perse
kiojimų ir prievartos am
žiuje.

Tai laisvė! Tai mąsty
mo, religijos, organizavi
mosi, susirinkimų, žo
džio laisvė. Vien tik tas 
faktas, kad "Laisvė" ir 
"Vilnis" reguliariai pa
sirodo ir pasiekia savo 
Vienminčius yra laisvės 
įrodymai! Vientiktas fak
tas, kad sovietinės prie
vartinės utopijos emisa
rai zenkevičiai, reime- 
riai, juškiai irkt. gali lais 
vai švaistytis Amerikos 
teritorijoje — yra lais
vė. Vien tik tas faktas, 
kad jokubkos, andruliai, 
bimbos, bonowskiaiirkt. 
gali netrukdomi reikšti 
savo sapaliojimus — yra 
laisvė!

Ir kada atsigrįžtame į 
sovietinę imperiją, į ok. 
Lietuvą ar nepastebime,

(Nukelta į 4 psl.)

Prezidentas Nixonas 
panašiai galvoja 
kaip ir Jūs

Prezidentas galvoja, kad pragyvenimo 
pašalpa yra duotina tik tiems, kuriems tikrai 
reikia, bet ne tiems, kurie yra pajėgūs dirbti, bet 
nedirba. Todėl, jo rekomenduojama pašalpų 
reforma įjungia "darbingumo” principą kuo 
pareiškiama, kad parama bus teikiama tik legaliai 
įrodžiusiems tos pašalpos reikalingumą, o 
darbingieji turės dirbti.

Prezidentas galvoja, kad geriausias būdas 
kovoti prieš nusikaltimus yra ne atlaidžiomis 
teorijomis, bet naudojant logišką politiką. Todėl 
jis užėmė griežtą liniją prieš kriminalizmą, už 
stabilizuotą visuomenę. To rezultate, nusikaltimų 
didėjimas buvo sumažintas iki žemiausio laipsnio 
koks bet kada buvo laike dešimt metų, ir mūsų 
miestai bei universitetų rajonai yra daug ramesni 
negu kad buvo 1968 metais.

Prezidentas galvoja, kad masinis vaikų 
vežiojimas busais yra neteisinga priemonė. Jis 
sako, kad jei duotumėm užtenkamai pinigų visoms 
kaimynysčių mokykloms, mes galėtumėm pagerinti 
švietimo kvalitetą dėl visų — ir šio projekto vardas 
yra švietimo kokybė. Per gerą išsilavinimą žmonės 
gali išvystyti savo pilną pajėgumą mūsų 
bendruomenėje. Taip pat Prezidentas pasirašė ir 
įteisino Etninio Paveldėjimo Aktą, kad mūsų 
vaikai studijuotų įnašą visų etninių grupių, kurios 
padarė mūsų Valstybę stiprią.

Prezidentas galvoja, kad griežtos priemonės 
prieš narkotikus yra geriausios. Todėl jis 
išsikovojo susitarimus su 20-čia valstybių, kad 
būtų sustabdytas narkotikų transportavimas, ir 
stipriai aplaužė platintojų tinklą.

Prezidentas galvoja, kad kova prieš 
Infliaciją gali būti laimėta, bet vyriausybė turės 
išvengti išleisti daugiau pinigų negu turi, ir 
"infliacijos psichologija” turės būti palaužta. Todėl 
jis įvedė devyniasdešimčiai dienų algų — kainų 
užšaldymą, papildyta kitomis lanksčiomis 
kontrolėmis, ir vetavo keletą kongreso priimtų, 
brangių projektų.

Prezidentas galvoja, kad yra gera idėja 
pagerinti santykius su Rusija ir Kinija — jei mes 
tuo pačiu laiku paliekam kariškai stiprūs. Tad kai 
mes siekiame taikos užsienyje, jis užsitikrino, kad 
savo namuose būtų išlaikyta stipri karinė sargyba. 

Kai turite Prezidentą, kuris galvoja labai 
panašiai kaip Jūs, yra savaime suprantama, kad jį 
reikia išlaikyti tame poste. Jau vien dėl to daug 
amerikiečių sako, kad mums reikia Prezidento 
Nixono — dabar labiau negu bet kada.

Prezidentas Nixonas. 
Dabar labiau negu bet kada.

Paid advertisement—published and paid for by the Financc Committee to Re-Elect the President, .....
Maurice H. Stanį, Chairman, C. Langhome Washburn, Deputy Chairman, PaulBarrick,Treaiurer, 1701 Pennsylvania Avenue, N.W., Waahington, D.C.
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KAUNO MENO MOKYKLA
ros buvo tikras finan
sinių nedateklių pames
tinukas, kitų mokslo insti 
tucijų tarpe.

Esą, buržuazinė vy
riausybė nepakentė ir ne 
suprato Meno mokyklos 
pedagogų nesutarimo dėl 
dėstymo metodų, dėl pro. 
teguojamų ar niveliuoja
mų meno šakų.

Tačiau kitas Meno mo
kyklos praeities žinovas, 
Rimtas Kalpokas, rašy
damas "laišką redakci
jai", Literatūros ir Me
no savaitraščiui, kalba 
jau griežtai apie stam
bius knygos netikslumus.

Rimtas Kalpokas ste
bisi, kad kai kurių Mokyk
los pedagogų, arba sėk
mingai išėjusių iš po mo
kyklos sparno į platų kū
rybinį gyvenimą knygos 
autorė "nepastebėjo". To
kių skaičiuje atsidūrė dai
lininkai L. Truikys, C. 
Kontrimas, ir ok. Lietu
voje turėjęs savo parodą 
V. Vizgirda.

R, Kalpokas sumini 
daug esminių netikslu
mų, knygoje aptariant dai
lininkus P. Kalpoką, J. 
Vienožinskį, S. Ušinskį, 
prof. M. Dobužinskį. Bu
vusioje dailininkų polemi
koje (pav. M. Bulaka apie 
A. Galdiką) knygos auto
rė, atrodo, nėra linkusi 
laikytis istorinio objekty.

Kauno meno mokykla 
kuriai šį mėnesį suėjo 
50 metų kai buvo įkur
ta, dar laukia savo ob
jektyvių metraštininkų. 
Daug tos mokyklos auk
lėtinių atsidūrė išeivijo
je. Negirdėti, kad jų tar
pe kiltų bent monografi
nio veikalo sumanymas. 
Tuo tarpu bėgantieji me 
tai nuneša į užmarštį gy 
venimo nuobiras, išliku
sias bendralaikių atmin
ty.

Kad laikas palaidoja 
atsiminimus, matyti iš 
ok. Lietuvoje išleistos 
knygos, skirtos Kauno 
meno mokyklos atmin
čiai. Tai A. Valiuškevi- 
čiūtės parašytoji "Kau
no meno mokykla" kny
ga.

Paėmusi savo veikalo 
objektu tokį spalvingą, gy 
vą, ir pusšimčio jubilie
jumi nesusendintą reiš
kinį, Kauno meno mokyk
lą, autorė kukliai apsi
draudė nuo galimų prie
kaištų dėl netikslumų. Ji 
pabrėžė "knygoje nepre
tenduojama visapusiškai 
ir išsamiai visa tai nu
šviesti". Knygos recen
zentas V. Uloza vietos 
spaudoje komplimentavo 
autorei uš jos rūpestin
gą įsigilinimą į archyvi
nę medžiagą ir už akcen
tavimą, kad buržuazinė 
vyriausybė nekreipė dide- vumo. Apie plačiaiJSino- 
lio dėmesio į Kauno me
no mokyklos poreikius. 
Ta mokykla Kauno Ąžuo
lų kalne, už betoninės 
pėlėdomis apsodintos tvo-

tacijos nustatymo mo
mentai vis kliudys įneš
ti į knygos puslapius pa
kankamą istorinį objek
tyvumą. R. Kalpoko ga
na kukli pastanga, tiktai 
"laiško redakcijai" for
ma atskleidė visas ne
gandas, kurios lydi "bur
žuazinės" eros tyrinė
jimus. Tai matyti bet ku 
rioje tyrinėjimo ekskur
sijoje į Nepriklausomos 
Lietuvos kultūrinį pali
kimą. Mes absoliučiai 
sutinkame su R. Kalpo
ku, jam rašant "man at
rodo, kad autorė kai kur 
perdrąsiai daro išvadas, 
neįžvelgdama, kas sle
piasi už sausų dokumen
tų eilučių, kartais už
miršdama, jog atskiri pa
sisakymai bei prisimini
mai gali būti ir tendencin
gi ar subjektyvūs".

Gal būt šis labai kuk
lus dailininko pageidavi
mas bus pirmąja kregž 

kuri bent trupinėlį

apreiškia sąžiningo skai
tytojo norą: duokite man, 
pagaliau, lektūrą, kuria 
aš galiu pasitikėti.

Būdinga, kad toks pa
geidavimas gali būti tai 
komas bet kuriam "ar
chyviniam" tyrinėjimui, 
liečiančiam Nepriklauso 
mos Lietuvos periodo 
objektą. (sp)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 

LIETUVĄ

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.

T
I

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 RIBOTAS. 

NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į

TRMUHTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway

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

Savininkė: Aldona Adomonienė.

Pažangūs...
(Atkelta iš 3 psl.) 

kad ten nė mažiausias 
skutelis laisvojo pasau
lio spaudos negali patek
ti, ar nesupurto ir "pažan 
gių" smegenų tas bruta
lus, tamsiausių viduram
žių režimas? Vergijos, 
prievartos, elementari
nių asmens teisių pažei
dimo faktų sovietinėje 
buityje tiek daug, kad jų 
nesurašysi į tūkstančius 
jaučių odų...

"Pažangumas" "Lais
vėje" ir "Vilnyje" yra 
tikras šizofreniškas at
žagarei viškumas. (mn)

mą prof. dail. M. Dobu
žinskį knygos autorė pa- . 
tiekia netikslumų. R.Kal
poko nuomone, mokyklos 
direktorius I. Šlapelis ne
tinkamai pristatytas. 
Ypač rėžia sąmonę faktai 
kad knygoje liko "nepaste
bėti" J. Janulis , K. Šklė
rius, V. Dubeneckis.

"Mano nuomone", rašo 
R. Kalpokas, "autorė pa
sielgė neatsakingai, dary 
dama kategoriškas išva
das, gana šališkai apibū
dindama dailininkus pe
dagogus, pateikdama 
vienpusiškai parinktą 
iliustracinę medžiagą".

Kaip atrodo, Kauno Me
no Mokykla dar vis laukia 
išsamios ir objektyvios 
savo darbo, nuopelnų, 
kūrybinių kovų ir laimė
jimų monografijos. Nors 
ok. Lietuvos tyrinėtojai 
disponuoja archyvine me
džiaga, tam tikri orien
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.

MAROUEIU PIRK CHICAGO
2533 W. 71 St. hi 6R 6 2345 6*

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., lei to 3 2108 9

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Jį

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ROMUALDAS SPAUS
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— Atleidimą veikia tikėjimo gilumas ir gyve
nimo sąlygos. Mano tokia tragiška dalia netrukus 
pradėjo gerėti. Nelaisvėje sutikau keletą draugų, 
stovyklos personale radosi lietuvis amerikietis, 
šaunus vyras, kuris mums daug padėjo. Išėjęs 
laisvėn, susipažinau su savo būsima žmona. Da
bar kartais šauna mintis, kad jei ne toji tik ką 
pasakota nelaimė, gal viskas būtų virtę kitaip. 
Gal ne taip laimingai susiklostytų likimas. Tuo tar
pu dabar nieko mums netrūksta. Keista, net kartais 
pats save pakaltinu, kad-pasikarščiavau, —užbai
gė lyg atsiprašydamas.

Nelinksma man buvo tam pokyly, išleistuvėse. Ne
laukdamas pabaigos, atsisveikinau ir grįžau įvieš- 
butį. Ten vis gulėjo pradėtas ir nebaigtas laiškas Bu- 
zokams. Automatiškai atskleidžiau jį, paėmiau 
plunksną į rankas ir, nerasdamas žodžių, padėjau 
ją atgal.

Grušauskas matęs sceną tarp jų. Kuris jų,pa
nikos pagautas, sužlugo, sumenko? Ak, kad galima 
būtų atkurti, pakartoti ją!

Kur gi Grušauskas laikęs tą eilutę? Negi ak
menį būtų pasikišęs po galva? Tik iš sekęs, paten
kintas vyras kietai miega. Tik toks nepabus ir pa
galvę ištraukus...

Ak, kaip šlykščiai pradedau galvoti, įtarti!...
Ką aš galiu rašyti jiems? Kad įvykis, nukir

tęs jų tarpusavio ryšį, sunaikinęs ir mano jausmą 
jiems. Tokįbrangų, tokį retą, išneštą iš praeities...

Žiūrėjau į tą negyvą baltą lapą, priešais ir, 
suglamžęs jį, išmečiau krepšin. Jie nelabai pasi
ges manęs, žmogaus iš jųpraeities,kuri sunaikin
ta. ..

Norėjau pakilti nuo stalo, pamiršti viską, nusi
valyti, tačiau negalėjau. Vis sėdėjau ir sėdėjau gal
vodamas, svarstydamas. Toje istorijoje kažkas ne
sirišo. Jei viskas taip įvyko, kaip papasakojo Gru
šauskas, jie seniai būtų persiskyrę. Jie nebūtų ga
lėję pakęsti vienas kito po tos scenos vėlai vakare, 
kur, atrodo, Albinas privertė žmoną eiti tos eilu
tės. Tuo tarpu jie vis gyvena, kažkas juos jungia, 
laiko...

Ar aš galiu tikėti Grušauskui? Ar jis,kaip ir 
mes visi kiti, nepagražina, neprideda ypač po to pa - 
šėliško kartu pateisinamo įtūžimo?

Kodėl jis buvęs toks nepatenkintas žmonai pri
sėdus, kodėl jis norėjęs atidėti pasakojimą? Gal 
seniau, jai pagražinęs, dabar buvo priverstas kar
toti melą, nors protui grįžus, pradedąs jausti są
žinės priekaištą. Gi pats prasitarė, kad pakaltinąs 
ir pats save, norėjęs atsiprašyti. Už ką?

Dėl tos scenos tarp Buzokų vėlai vakare... 
Kaip gi Buzokas būtų drįsęs su dar neataugusia 
galva, taip keistai apsivilkęs, be dokumentų švais 
tytis. po miestą, kad ir vakarui krintant. Ar toji 
scena ne Grušausko keršto padarinys, noras įro
dyti poros pasibaisėtiną biaurumą, planavimą iš 
anksto?

Vėl, pats Grušauskas, visą laiką sėdėjęs pasi
slėpęs, dabar uniformuotas išdrįsęs kelti koją ten, 
kur dar nebuvęs. Ir pataikyk tu man vieton, kur 
Buzokai turėjo nesusipratimą! Koks nuostabus su

tapimas !
Ne. Taip negalėjo būti. Albinas barake neri

maudamas laukęs žmonos, bet toji, belakstydama, 
besirūpindama dėl drabužių, netekusi paskutiniųjų 
jėgų ir energijos, nebepajėgė laiku grįžti įgal kitoje 
miesto pusėje esančius barakus ir buvo priversta 
naktį pralaukti griuvėsiuose. Sėdėdama, bekalbė
dama su Grušausku, dairėsi aušros, tačiau pasta
rajam užsnūdus, Verutė, vienumoje sielvartau
dama dėl savo žioplumo, neatsargumo, praradusi 
vyro dokumentus, drabužius, įstūmusi jįįtokįbai- 
sų pavojų, staiga užkliuvo gulinčią eilutę. Despe
racijos momento pagauta, tikėdama, kad Grušaus
kui lengviau išsikapstyti iš esamos padėties,pačiu
po ją ir nėrė įtamsą. Gibūtakur pasislėpti iki ry
to.

Jos vyras, užsidėjęs eilutę, nežinojęs kieno ji 
esanti. Kartu patikėjęs žmonai, kad Grušausko ji 
jau neradusi, kad tas išdūmęs į vakarus. Tik ant 
to tilto Albinas viską supratęs.

Verutės parodytas aklas atsidavimas vyrui su
jungė juos amžiams. Štai kodėl jie nesiskiria. Tuo 
tarpu Grušausko sudaužytas veidas, kančia įsisun
kė į jų širdis, sudaužė jas ir nukreipė vieną prieš 
kitą. Verutė įsitikino esanti vyro nesuprasta, pa
niekinta. Tuo tarpu Albino pečius ir dabar dar de
gina toji pavogtoji eilutė. Štai kodėl jie baudžia vie
nas kitą ir neranda ramybės...

Kuo toliau galvojau, mėgindamas atgaivinti ma
no viešėjimą pas Buzokus, visus pasikalbėjimus, 
užuominas, tuo labiau buvau tikras, kad pagaliau 
išsprendžiau, atspėjau mįslę, radau raktą į ją... 

Ar aš galiu pakelti akmenį ir sviesti jį su 
minia?...

Paėmiau naują popieriaus lapą ir sujaudintas 
pradėjau:

Mano mieli ir mylimi draugai...
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POEZIJOS PAVASARIS
"Poezijos pvasaris" — tokiu 

titulu knygą išleido vilniškė lei
dykla "Vaga" ir 1972 meuis. 
Tai tradicinis poezijos alma
nachas, ryškesnis ne tiek savo 
turiniu, kiek estradiniu prista
tymu. Poezijos mėgėjai ir šiaip 
žiūrovai ir klausovai, knygos 
pasirodymo proga sueina ža
lios gamtos prieglobstin. Au
toriai paskaito savo eilių. Plė- 
vesuoja raudonos vėliavos. Dun
da orkestras. Visus užlieja ma
loni, sentimentali nuotaika, ku
rią vykusiai suponuoja pavasa
rio vakaras gamtoj, taikiai ir 
sentimentaliai nusiteikusi pub
lika ir poetų skaitomi rimuoti 
kūrinėliai...

Tačiau, greta estrados ir ram
pos šviesų, almanachopuslapiuo- 
se poetiniai dalykėliai išlieka ir 
kitai dienai, ir vėliau, ir netgi 
keliauja ilgas distancijas... iki 
kitų kontinentų. Čia jie jau be 
rampos šviesų. Atviri skaityto
jo džiaugsmui, pasitenkinimui ar 
skepticizmui, nelyginant sutūpę 
paukščiai ant pakrančio molo.

"Poezijos pavasaris" atsiran
da tradicijos ženkle. Knygą rei
kia paruošti. Knygą reikia išleis
ti kad ir kokia medžiaga būtų ant 
redaktorių stalo. Tad "Poezijos 
pavasaris" nėra atradimų dekla
racija, nėra "srovės" poetų san
talka, nėra ir drastiškas šuolis 
nuo tradicijos ir rutinos. Tai di
džia savo dalimi, o net ir visu
ma knyga, reprezentuojanti tam 
tikrą, įpilietintą narcisizmą. 
Motto gali būti: mes džiaugia
mės savimi.

Ir iš tikro, jeigu įmanoma 
džiaugtis savimi, kodėl gi nesi
džiaugti? Almanache reprezen
tuojami poetai, bemaž tie patys, 
kurie knygoje svečiavosi ir prieš 
metus. Jų įkvėpimo temos tos 
pat ir "kartais atrodo, jauti.kad 
menininkas gracingai žaidžia 
savo talentu, ir kažkodėl nejau
ku darosi dėl tokio žaidimo..." 
pažymi 'Literatūros ir Meno* 
savaitraščio apžvalgininkas 
Petras Bražėnas.

Su reikliuoju apžvalgininku ga
lima nesutikti. Ne autoriai, bet 
leidinio periodiškumo sistema 
kaltintina dėl autorių nusidaina- 
vimo. Jeigu šiaip periodikoje 
Švystelėję kūrinėliai, kaip jau 
įprasta, tetinka priminti, kad šis 
ar anas poetas dar teberašo,al- 
manachan sugrupuota tokių pasi
kartojimų masė jau rėžia per es
tetinį jausmą, jau demonstruoja 
poetų kartojimosi bėdas.
Šitą nusidainavimą nujaus

dami, redaktoriai priversti at
šviežinti almanacho puslapius. 
Jie atšviežina juos "broliškų ta
rybinių respublikų ir socialisti
nių kraštų poetais", kurių verti
ma i, atlikti nuolatinių "Poezijos 
pavasario" autorių, kaž kaip pra
randa savo originalų skonį ir 
sutampa su bendruoju srautu. 
Šiais metais atėjo eilė versti 
azerbeidžano ir lenkų poetus. 
Tam tikras poetinis "pilietiš
kumas" mažai skiriasi nuo lie
tuvių autorių "pilietiškumo". 
"Pilietiškumo" gaida darosi vi
suotinė ir dėlto skubėdama se
nėja. Senstančio veido raukšlių 
nepridengia įvairių "draugiškų" 
respublikų kosmetika.

Iš lietuviškos išeivijos poetų 
šįkart išžvejotas V. šlaitas. Kny 
goję yra pabrėžtinai neutralus 
šlaitas, ne tas, kuriam kadai
se suteikta Lietuvių rašytojų 
draugijos premija.

Almanachas nėra,, kaip minė
ta, koks žingsnis pirmyn, koks 
šūksnis garsiau, koks šuolis to
liau. Tai esamos padėties kons
tatavimas (geriausiuatveju).Čia 
galima saikingai filosofuoti ir 
žaisti vizdiniais. Čia galima Iro 
nizuoti ir šyptelėti, čia galima 
įnoringai laužyti eilutes ir tuo 
atrodyti futuristiškai nauju. Bet 
... kur visa tai skaitėme? Visa 
ui, tikrai taip, skaitėme prieš 
metus, 1971 metų "Poezijos pa
vasaryje". Dar kartą tenka įs
pėti leidėjus, kad tradicija nė
ra gyvybės vanduo poetikai, Leng 
va rimuoti nepabaigiamas eilu
tes "pilietingam" quasi - poetui 
V. Reimeriui, bet sunku ir ne
sveika kartotis tokiems talen
tams, kaip S. Geda ar M. Mar
tinaitis.

šitą kartojimosi dėl tradici
jos pavojų, matyti, pajuto A. Bal
takis, A. Maldonis, Just. Mar
cinkevičius. šįkart jų almana
che nėra. Poetinio žodžio vete
ranai sakytojai, priešingai, no
ri dalyvauti knygoje. Ant. Miš
kinis, S. Angllckis ir O. Miciū- 
tė, savaime aišku, gali patenkin

ti almanacho redaktorių prašy
mai — duok gabalėlį!

Jauniausieji — S. Jonauskas 
ir L. Degesys—deklaruoja savo 
egzistencijos faktą.

Kaip ir visad {domi yra išbė
gto iš realybės gaida. Tai yra 
escape motyvas, Įrėmintas es- 
cape peizažas. Tai būdinga so
vietinei tikrovei, kad antikinė 
mitologija, sena lietuviška pa
saka suteikia impulsą kurti pei
zažą ir nuotaiką. Tai savotiškai 
efemeriška, trapi, imitacinę (se
nų meistrų) pezija. Penelopa 
čia eina greta mūsų Žalčių Ka 
ralienės ir Odisėjus su Kasty
čiu grumiasi dėl savo išrinkto
sios. Si escape poezija, tai nuos
tabu, užima nemažą skirsni bend- 
rioje masėje. Matyt esama są
lygų tokiam paradoskui rastis. 
Pabrėžtino realizmo nuotaiko
se, kur nuotaika yra išvestinė iš 
realybės, escape peizažas ir 
motyvai kaip tik ir yra tas žai
dimas savo talentu. Tačiau, gai
la, tas žanras kitose literatūro
se nėra naujovė. Tai seni moty
vai, tai senų temųnudulkinimas. 
Tačiau žanras patogus, nes ab
soliučiai neutralus, sovietinės 
buities sąlygose.

Įdomu, kad taip žiauriai au
kuotas literatūros kritikas V. Ku
bilius rado vietą almanache. Gal 
būt V. Kubilius bus prilaikytas 
"kas leidžiama" rubrikoje, bet 
autonomiškų, ir todėl talentingų 
ekstremistinių nuo leidžiamos 
ortodokcijos ekskursų? Su tuo, 
gaila, tenka sutikti.

Nežinia iš kurio šaltinio Pet
ras Bražėnas pėmė Kosto Kor
sako citatą: kai poezija pradeda 
virsti tiktai manieringomis pu
tomis, uirodo.kadjossrovėar- 
ba eina gyvenimo tikrovės pavir
šiumi, arba užplaukėant idėjinės 
seklumos.

Gal būt tokia šio leidinio defi
nicija būtųperskaudiir peružgau- 
li autorių visumai. Almanachas 
terodo, kad ilgų, kaldendorinių 
metų bėgyje netiktai eiliniai žmo 
nės, bet ir poeui išlieka be ryš
kesnio kitimo, neįgyja ryškesnio 
braižo, nesumedžioja polėkiš-

kesnių siužetų. Poetai atpila 
duoklę tradicijai --užpildyti pus
lapi kitą almanacho ertmėje.

Pagaliau gi, valdininkiškas ri
kiuojančiųjų žemiškas gėrybes 
žmonių požiūris į poetą ir ne
skatina poetų kisti, maištauti, 
kaž ko efemeriško ieškoti. Jie 
auga ir tarpsta kaip augalėliai 
šiltadaržyje. Jų žiedelius ska
bo pavasari, sudeda puokštėn — 
štai jums almanachas "Poezijos 
pavasaris". Buitis reiškia savo 
sunkų ir nuožmų diktatą, užde
da savo negailestingą talentui ant
spaudą.

Esamoje padėtyje neįmanoma 
maištauti, kautis dėl savo asme
niškų tezių ir binkiškai skelbti 
tūkstantĮ naujų pavasarių ofici
alaus pavasario leidinyje.

Tenka džiaugtis, kad lygmuo 
vis atlaikomas. "Poezijos pava
sario" tomeliai {eina J knygynus 
lyg vienodi kartotekos lapeliai. 
Vienas daugiau, dar vienas dau
giau... Ir taip gera. Esame gy
vi, Žiemą peržiemavoję, vėl pa 
vasari čiulbame. (jg)

• Amerikos Lietuviy Ta
ryba šiais metais remia pre
zidentą Richard Nixoną ir 
viceprezidentą Spiro Ag- 
new ir ragina visus Ameri
kos lietuvius balsuoti už jų 
perrinkimą. Prezi d e n t a s 
Nixonas yra priimtiniau
sias lietuviams ir jo per
rinkimas yra svarbus lie
tuvių ir Lietuvos reikalams.

otų metų abiturientai, pristatyti Clevelando lietuvių visuomenei, is Kaires: u. ousmsKaite, u. rsien- 
nytė, A. Aželis, B. Soniai t ė, R. Staškutė.M. Macys, V. Gaižutytė, A. Čepas, R. Mekešaitė, R. Pliodžins- 
kas, V. Rociūnaitė, R. Klimas, L. Garlaitė, V. Klimas, L. Juodišiūtė, B. Kazėnas, J. Palūnaitė, R. Ba
lytė. J. Garlos nuotrauka

ABITURIENTŲ VAKARAS CLEVELANDE
Š.m. spalio 21 d. Šv. 

Jurgio parap. salėje tu
rėjom reikšmingą jauni
mo šventę — rudens ba
lių, kaip programoje pa
rašyta, ketvirtąjį, jau

VOTE FOR—RETAIN

JUDGE JOSEPH J.

X|LoPRESTI
Common Pleas Court 

Term Commencing, Jan. 4, 1973 
AUGUST J. KURDZIEL Sac., 5001 Vandalu Dr., Clavaland. ONo

BENDRAVIMO
KANDIDATAS

VIENAS ALAUS MĖGĖJAS KITAM

tradicija virtusį, abitu
rientų pristatymą. Nema
žas būrys: net 27 (kele
tas jų išvykę su Čiurlio
nio ansambliu gastrolei į 
Chicagą, arba dėl kitų 
priežasčių^ negalėję da
lyvauti). Šaunus ir gra
žus mūsų jaunimas. Šių 
metų "derlium” tikrai 
yra pagrindo pasididžiuo. 
ti ne tik tėvams, bet ir 
visai lietuviškajai Cle
velando kolonijai. Mat, 
jie visi nesitenkina aukš
tesniosiose mokyklose 
įgytomis žiniomis, bet 
pasiryžę eiti įuniversi- 
tetus ir studijuoti medi
ciną, inžineriją, pedago
ginius ir kitokius moks
lus.

Štai jie išvardinti ta 
pačia eile kaip progra
moje: Dalia Sakaitė, Arū
nas Aželis, RitaStašku- 
tė, Daiva Bielinytė, Ge
diminas Puškorius,. Aldo
na Mikoliūnaitė, Livija 
Juodišiūtė, Arturas Če
pas, Rūta Mekešaitė, Ri
čardas Ramonis, Rita Ba
lytė, Viktoras Klimas, 
Kristina Brazaitytė, Vai
dila Damušis, Vida Ro
ciūnaitė, Bronius Kazė
nas, Danutė Sušinskaitė, 
Raimundas Klimas, Liu
cė Garlaitė, Romas Plio- 
džinskas, Birutė Šontai- 
tė, Vida Gaižutytė, Ne
rijus Mačys, Janet Zusi- 
naitė, Barbara Alesiū- 
naitė, Donatas Sandargas 
ir Aldona Narušaitė.

Didžiuojamės, kad lie
tuviai savo mokslus ei
nančio ir juos baigiančio 
jaunimo procentu pirmau
ja tarp kitų tautinių gru
pių ir lenktyniauja su ga
biausia ir veržliausia 
Dievo išrinktąja tauta iz
raelitais. O daktaratus 
pasiekiančių procentu lie
tuviai stovi, berods,pir
mojoj vietoj. Turime 
konstatuoti, kad lietuvis 
savo tikslo pasiekia ne- 
vien savo gabumais, bet 
ir kantrybe, ištverme ir 
atkaklumu. Ir todėl mes

turime tvirtų vilčių, kad 
jaunosios kartos, kurios 
gyvens po mūsų bus šios 
šalies intelektualinis ir 
mokslinis elitas.

Po skanios ir sklan
džiai tvarkomos vaka
rienės (ponios Urbona
vičienės ir talkininkių 
nuopelnas) pradėta pro
grama. Rūtos Butkutės 
įžanginis žodis buvo la
bai taiklus ir nuoširdus. 
Po to žodžiu pasveikino 
Ohio Apygardos valdybos 
narė O. Jokūbaitienė, 
LSS Clevelando skyriaus 
pirmininkė Danutė Gai
žutytė 
menės 
linkės 
liūs.

Abiturientus pristatė, 
ir jų pasirinktąsias stu
dijų sritis pranešė Zo- 
sytė Gruzdytė ir Danutė 
Miškinytė.

Trumpoj meninėj daly 
pasigėrėjom muz. Jul. 
Kazėno išmokyto mer
gaičių (beveik visos abi
turientės tame skaičiu
je) choro dainelėmis: 
"Rudenėlis”, "Ko tas ke
lelis dulka" ir "Nemunė
lis". Joms akompanavo 
Br. Kazėnas, o akordeo
nu pritarė Šarūnas Stem
pužis.

Savosios kūrybos su 
gražiu humoru paskai
tė Vida Čyvaitė. Abitu
rientų vardu padėkos žo
džius pasakė Bronius 
Kazėnas ir Birutė Šon- 
taitė.

Po meninės dalies bu
vo jaunimo pasilinksmini
mas - šokiai grojant me
lodingam ir neerzinan
čiam Herbęrt Kuster or
kestrui. Šį balių suruošė 
LSS Clevelando skyrius 
ir L.B. Ohio Apygardos 
Jaunimo sekcija, kurios 
titulu daugiausia pasi
darbavo dr. A. Butkus ir 
visa Butkų šeima. (k)

ir Liet. Bendruo- 
Clevelando Apy- 
vardu Pr. Kara-

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

JOURNEYMAN
PIPE FITTER - PLUMBER

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 
MONDAY THRU FRIDAY 

8:30 A. M. TO 4:00 P. M.

APPLY

CHRYSLER CORPORATION
CHEMICAL DIVISION 

5437 W. Jefferson 
Trenton, Mich.

An Equal Opportunity Employer
18 J-89)
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JAV išleido šiuos naujus paš
to Ženklus: L Rugsėjo 20 d. — 
keturis 8 centų p. ženklus gyvu
lių apsaugos serijoje. Visi ketu
ri p. ženklai spausdinti viename 
lape ir yra keturlibiai. Ženkluo
se yra parodyti: ruonis su jau
nikliais, paukštis kardinolas ant 
magnolijos šakos, rudasis peli
kanas lizde su jaunikliais ir kal
nų avinas muflonas. Visi šiegy- 
vuliai ir paukščiai Įstatymais 
saugomi nuo išnaikinimo. Čia 
dedame tos serijos p. ženklą su 
ruoniais.

2. Rugsėjo 27 d. — 8 c. paš
to Ženklą 100 m. sukakčiai pa
minėti nuo siuntinių paštu už
sakymo įvedimo. Piešinys — 
šeima ankstyvesnių laikų paš
to Įstaigoje.

3. Spalio 9 d. — 8 c. paminė
jimui nuo osteopatinės medici
nos Įvedimo. Piešinys — dvigu
ba Žmogaus figūra.

»•*
KOLUMBIJA išleido 60 cen- 

tavų pašto ženklą, kuriuo pami
nima 150 metų sukaktis nuo San 
Andrės ir Providencia salų Įjun
gimo į Kolumbiją.

San Andrės, Providencia ir 
kartu su amerikiečiais valdomos 
mažų salikių grupės — Quita Su 
eno, Serrana, Serranilla ir Bon 
cador guli Karaibų jūroje maž
daug už 500 mylių Į šiaurę nuo 
pačios Kolumbijos. SaloS buvo 
atrastos Kristupo Kolumbo jo tre
čios kelionės metu, bet Kolumbi
jai priklauso tik nuo 1822 m. Dėl 
savo tropikinio klimato, labai 
mėgstamos turistų.

•**
VATIKANAS išleido 3 pašto 

ženklų ir bloko seriją tema "Gel 
bėkime Veneciją": keturiuose p. 
ženkluose po 50 lirų parodytas 
mozaikinis Venecijos žemėla
pis, 25 lirų p. ženkle -- Šv. Mor 
kaus laivelis ir 180 lirų — Šv. 
Morkaus bažnyčia (jį čia deda

JUDGE JAMES M.DEVINNE FOR JUDGE
Endoned by The Cleveland Bar Association, labor, and major chric associations.

• President, Greater Cleveland Municipal Judges Association
• Chairman, Business Law Department, Case Hestern Reserve University
• Lavryer, Bachelor of Business Administration and Juris Doctor
• Professor, Cleveland Marshall Law School 1948-1957
• Veteran, World War II, lOth Mountain Infantry Division
• Married, father of four children, tiro daughters are Ursuline nuns
• Graduate, Cathedral Latin and Case Hestern Reserve University

DEVINNE FOR JUDGE COMMITTEE: CO-CHAIRMAN. ROBERT STAKICH, 2131 GLOUCESTER DR.. CLEVELAND, OHIO *4124 S

EŪUAL JUSTICE FOR ALL HfflHOUT DELAY

Venecijos miestas randasi 
Adrijos jūros šiaurės vakarų ga
le ir yra Įsikūręs pajūrio le- 
gūnose. Susidaro iš didelio skai
čiaus smėlinių ir purvo salelių, 
o gatvių vietoje yra kanalai, ku
riais susisiekiama gondolomis, 
o dabar ir motorlaiviais. Vene
cija savo vardą gavo nuo ten gy
venusių venetų ir šiuo metu turi 
apie 673,000 gyventojų. Daug 
priemiesčių, kurių tarpe gar
sios maudyklės Lido. Venecija 
— žinomas meno, prekybos ir 
mokslų centras, vyravęs visais 
viduramžiais. Miestas pradėjo 
kurtis pirmais amžiais po Kris - 
taus, kai ten slapstėsi nuo Įvai
rių užkariautojų apylinkės gy
ventojai (VII amž.). 838 m. iš 
Egipto Aleksandrijos čia buvo 
atgabenti šv. Morkaus Evange
listo palaikai. Po to miestas au
go kaip ant mielių. Viduram
žiais klestėjo savo prekyba ir 
menu. Venecijos galybė buvo iš 
siplėtusi visais Adrijos, grai
kų salų ir Turkijos pakraščiais, 
siekė Juodąją jūrą ir net Kry
mą, dalyvavo viduramžių kry
žių karuose ir kovose su tur
kais. Viduramžių pabaigoje jos 
galybė ėmė smukti ir Venecija 
paliko tik meno ir puošnumo 
centru. 1866 m. prisijungė prie 
naujai sudarytos Italijos vals
tybės. Miestas — tikras istori
jos, meno architektūros ir 
puošnumo lobynas, kuriame su
telkti žymiausių italu ir pasau
lio dailininkų, menininkų kūri
niai. Čia stovi didinga šv. Mor
kaus katedra, Dožų rūmai, vi
duramžių laikų bažnyčios ir gau 
singi palociai. -- Tačiau pasku
tiniais laikais pastebėta, kad 
Venecija grimsta ir po kelias
dešimt metų gal visai pasiners

DIRVA

TEISĖJAS HERBERT R. 
WHITING

me). Visi čia sakyti p. ženklai 
sujungti Į atskirą bloką su Įra
šais. Visuose p. ženkluose Įra
šyta: "Pax tibi Marce" (Ramybė 
tau, Morkau).

Lapkričio mėnesį vėl tu
rėsite progą balsuoti už tei
sėją Herbert R. Whiting j 
Common Pleas teismą. Com- 
mon Pleas teismas yra at- 
sakomingas, tarp kitko, už 
didesnius kriminalinius nu
sikaltimus ir už visas Cu
yahoga County didesnio 
masto civilines bylas. Tei
sėjas Herbert turi virš 15 
metų praktikos kaip teisė
jas ir advokatas, nuo 1966 
metų kaip teisėjas Common 
Pleas teismo jis yra asme
niškai pagreitinęs viso teis
mo bylų eigą ir už tą didelį 
darbą apdovanotas Aukš
čiausio Teismo pagarba už 
jo pasižymėjimą teismų ad
ministracijose. Jis yra re
miamas visų Clevelando lai
kraščių, darbo unijų ir pi
liečių sąjungų. Jis yra pa
tyręs ir iš tikrųjų vertas 
jūsų dėmesio ir balso lap
kričio 7-tą dieną. Citizens 
to Re-elect The People’s 
Judge, General Chairman — 
Som Costa.

(Sk.)

vandeny. Tuo susirūpino net Jung
tinių Tautų UNESCO ir paskelbė 
šūkĮ "Gelbėkime Veneciją",kaip 
tai buvo padaryta su egiptiečių 
šventyklomis Nilo paupyje. No
rima miestą apmūryti siena, kad 
vanduo pasiliktų už sienos. Tuo 
reikalu dabar vedama propagan
da ir telkiamos lėšos. Šiuo metu 
miestą aplankė popiežius Pau
lius VI ir meldėsi prie šv. Mor
kaus Evangelisto karsto.

V. BERLYNAS išleido 40 pfe 
nigių p. ženklą, uriuo pamini
mas dailininkas Max Lieberma- 
nas.

Max Liebermann (1847-1935), 
žydų kilmės vokiečių dailinin
kas, gimė Berlyne. Dailę studi
javo Weimare, Paryžiuje ir Bar 
bizone, Prancūzijoje. Nuo 1879 
m. iki I Pas. karo dažnai buvo
jo Olandijoje. Pirmasis vokiečių 
dailininkas, perėjęs iš natūra
lizmo Į impresionizmą. Siuže
tus sėmėsi iš paprastų žmonių 
gyvenimo ir gamtos. Buvo ilga
metis Berlyno dailės akademijos 
rektorius, iš kurios vietos at
sisakė 1934 m. Vokietijoj Įsiga
lėjus naciams.

UNITED^ 
TORCH J 
DRIVE f
UNITED TORCH SERVICES //

• Teisėjas Joseph J. Lo 
Presti, kuris jau 35 metai 
advokatauja Clevelande sie
kia pasilikimo Judge of 
Common Pleas Court.

Jis yra baigęs John Car- 
roll universitetą ir John 
Marshall teisės mokyklą. 
Jis buvo specialiu patarėju 
William Saxbe’s ir James 
Rhodes.

Teisėjas LoPresti yra na
rys Ohio Statė Bar Assn., 
Cuyahoga Bar Assn., Ame- 
rica Bar Assn., Citizens 
League ir kt. fraternalinių 
organizacijų.

Jis stengiasi kovoti su ne
teisingumu ir sako netikįs 
į komputerinį teismą, nes 
kiekviena byla yra skirtin
ga charakteriu ir natūra. 
Jis sako, kad teisingumas 
turįs būti išlaikytas nesu
gadintas.

Dėl savo teisingų pažiūrų 
į teismą ir kaip turintį di
delį patyrimą, lapkr. 7 d. 
vertas būti išrinktas tei
sėju į Common Pleas Court. 

(Sk.)

^
mayco 
budget 
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MARŠKINIAI!
PLAČIAI ŽIUO

Reg. 6.00 iki 12.00
Pasirinkite iš nepaprastai didelės kolekcijos lygių spalvų, dvitonių ir įvairių "turkle neck”, 
”crew”, ”Wallace Beery” ir kalneriukų modelių. Visi plaunami mašina. 100% medvilnės 
arba polyester ir medvilnės mišinys. Žymios markės visi marškiniai. Dydžiai: S, M, L. XL. 
Budžeto vyrų skyriuje, visose krautuvėse.

SPECIALUS PIRKINYS! Vyriški pirmos rūšies, 
madingi, ilgų rankovių ”turcle neck” mėgsti marškiniai.
3 už 10.00 ar 3.39 kiekvieni

”Spoof” — malonumo pilnas mezginys kuris yra paskutinis mados šūkis! Ilgų rankovių 
"sparerib" mėgsti marškiniai su 7” ”turcle nec”. Medvilnė ir dacron polyester. Juodi, 
mėlyni, rudi ir balti. Dydžiai: S. L, M. XL. Biudžeto vyrų skyriuose visose krautuvėse. 
Paštu ir telefonu užsakymai priimami — skambinkite 241-3070, Lorain 233-6141, Elyria 
322-6304.

SPALIO 29 D. 12 vai. šv. Jur
gio parapijos salėje Clevelando 
Sauliai demonstruos filmą apie 
Širdies ligas.

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

LAPKRIČIO 5 D. Dr. K. Keb- 
lio paskaita apie Lietuvos prozą. 
Rengia Ateities Klubas.

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

LARGE ENGINE LATHE
Immediate opening for experienced operator ųualificd to set-up and 
operate from prints. Afternoon shift.

OPERATIONS CONTROL
Experienced in shoptroi -systems, experience prefered būt no v ice vnlh 

industrial engineering or produetion control background will be 
considered. Night shift.

INSPECTION AND LAYOUT
Mušt have full knowledge of layout procedūras and be able to read 
blue prints. Afternoon shift.

LESTER ENGINEERING COMPANY
2711 CHURCH AVĖ. CLEVELAND, O. 216-621-8814

(83-85)

ARC WELDERS—
Maintenance Electrician

Ali position ARC WELDERS to fabricate eonerele mixer components 
for a new operation being sėt up in Indianapolis. Hourly rates with 
full line of benefits plans. Testing and intervievring Monday thru 
Friday,

At Challenge-Cook Bros. Ine.
4717 Massachusetts Avė Indianapolis, Ind.
Vogei Construction Location Phone 317-547-3572

Eąual Opportunity Employer
(80-86)

Pirkite mieste nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 iki 7 vai. vak. 
Skyriuose 10 iki 9:30 vai. vak.

Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

d mmi 
RŪŠIES

1972 m. spalio 27 d.
LAPKRIČIO 12 D. šv. Kazi

miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 25 ir 26 p. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinis suvažiavimas. 
Posėdžiai Įvyks Hollenden House 
viešbučio patalpose.

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

LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB
JOHN T. DERIGHTER, President

ENDORSE
COUNTY COMMISSIONERS

CORRIGAN & POKORNY
C. Carl, Chmn., 18103 Norwell Avė.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Rūta Jokūbaitytė susi
tuokia su Ričardu Kunevi
čium, šį šeštadienį, spalio
28 d., 2 vai. po pietų, šv. 
Panelės Nesiliaujančios Pa
galbos bažnyčioje, šv. Mi
šių metu giedos solistė Al
dona Stempužienė ir Čiur
lionio Ansamblio vyrų cho
ras, vadovaujamas muziko 
Alfonso Mikulskio, vargo
nais palydint muz. Reginai 
Brazaitienei.

• JAV LB Tarybos sesija 
įvyks š. m. spalio mėn. 28-
29 dienomis Cheraton Inn 
— Hopkins, 5300 Riverside 
Drive, Cleveland Hopkins 
lnternational Airport, Cle
veland, Ohio 44135, telef. 
216-267-1500 (viešbutis yra 
prie pat Hopkins aerodro
mo ir netoli Interstate 71).

ĮDOMŪS FILMAI
Spalio 29 d., 11 vai. 30 

min., šv. Jurgio salėje įvyks 
šaulių ruošiamų pirmos pa
galbos kursų užbaiga. Kur
suose paskaitas skaito dr. 
F. Mickevičius, dr. K. Pau
tienis ir dr. J. Stankaitis. 
Po trumpo užbaigimo, bus 
rodomas filmas apie širdies 
ligas. Filmas pagamintas 
Amerikos širdies Draugijos 
specialistų. Taip pat bus ro-

ŠEŠTADIENĮ, Š. M. LAPKRIČIO MĖN. 4 D. 
NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖJE

KARIUOMENES ŠVENTES
MINEJIMAS-KONCERTAS

Pagrindinę šventės tema kalbą pasakys
Lietuvos Gener. Konsulas Kanadai

dr. JONAS ŽMUIDZINAS 
Koncerto programą išpildys:

solistė D. MONGIRDAITĖ-RICHARDSON 
pianistė BARBARA ŪSAITĖ.

Po programos pasisvečiavimas bufete ir bare.
Bilietų kainos: 4, 3, 2, 1 dol.

KARIUOMENES IR VISUOMENES 
ŠVENTĖ CLEVELANDE

Anais laikais Lietuvoje 
būdavo ruošiamos kariuo
menės ir visuomenės susiar
tinimo šventės. Leidžiama 
būdavo visuomenei apsilan
kyti kareivinėse, pamatyti, 
kaip kariai gyvena, apžiū
rėti jų ginklus, paragauti jų 
valgių iš kariškių virtuvių, 
pasigrožėti jų paradais, pa
silinksminti. Idėja buvo: 
palaikyti ir stiprinti ryšį 
tarp abiejų tautos sekto
rių — karinio ir civilinio, 
ydant jie vienas antrą tei
singai suprastų ir vertintų,

domas, Amerikos Raudono
jo Kryžiaus pagamintas 
įdomus filmas apie pirmą 
pagalbą. Tokie mediciniški 
pirmos pagalbos kursai Cle
velande vyksta pirmą kartą.

• L.K.V.S. Valdyba pra
neša, kad sekmadienį, š. m. 
lapkričio 5 d. šv. Jurgio baž
nyčioje bus pamaldos už 
Lietuvą ir jos karius kovo
jusius ir žuvusius už laisvę.

Organizacijos prašomos 
atsiųsti savo vėliavas.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka /O
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 IŠTAIGA

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

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

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

ydant nekiltų tarp jų bet 
kokio ardančio antagoniz
mo.

Tat ir mintis šį kartą 
L.V.S. Ramovei drauge su 
LB Apylinkės Valdyba renį: 
ti bendrą kariuomenės ir vi
suomenės šventę yra pagir
tina. Tiesa, dažnai sutinka
me mūsų tarpe nepataisomų 
ir nepagadinamų skeptikų, 
kurie nebenori nieko girdėti 
apie kariuomenę. (”Ar be
verta dar vis žaisti kareivė
lius, kai nepriklausomybę 
praradom net nė simboliš
kai ginklu nepasipriešin- 
nę?...”).

čia reikia stabtelti ir su
simąstyti. Kariuomenės ne
galime kaltinti neatlikus sa
vo pareigos, kadangi šalies, 
taigi ir karinių jėgų, vado
vybė nedavė įsakymo kau
tis. Būkime tikri, kad ka
riuomenė savo uždavinį bū
tų vykdžiusi, nežiūrint ir 
milžiniškos priešo jėgų per
svaros. Bet mes šiuo metu 
turime giliau įsisąmoninti 
kariuomenės reikšmę tautos 
likime. Lietuvos kariuome
nei ir niekam kitam mes 
turime būti dėkingi už tuos 
22 laisvės metus — tą ne
ilgą, bet labai našų kūry
bos laikotarpį, padėjusi mū
sų istorijos varguolei Lie
tuvai pakilti iš užguito ver
go mizerijos ir drąsiai stoti 
į lenktynes su kitomis lais
vojo pasaulio tautomis. Ka
riuomenė tautai yra tas 
pats, kas paskiram indivi
dui raumenys, jėga, valia ir 
drąsa gintis nuo užpuoliko. 
Kai individas to viso netu
ri — jis tampa pajuokos ir 
išnaudojimo objektu.

Lietuvos kariuomenė iš
ugdė tautai naują genera
ciją drąsių, savarankių 
žmonių, kurie net ir sun
kiausiose aplinkybėse nepa
siduoda. šią laisvės dvasią 
jie perdavė savo vaikams ir 
vaikų vaikams, ir jos nepa
jėgia užgniaužti net šėto
niška komunistinė sistema 
per tiek priespaudos ir tero
ro metų!

Tat, minėdami kariuome
nės šventę, mes ne tik nu
lenkiame galvas prieš mūsų 
kūrėjus - savanorius, kitus 
už laisvę kovojusius karius 
ir partizanus, bet ir stipri
name savyje tą LAISVOS 
IR IŠDIDŽIOS AISČIŲ 
TAUTOS VALIĄ NEPASI
DUOTI IR NEVERGAUTI.

Tokiu būdu, laikinai ne
turėdami savo kariuome
nės, mes palaikome tautoje 
įsigalėjusią tradiciją, mes 
ugdome tautoje laisvės ir 
pasipriešinimo bet kokiai 
svetimųjų priespaudai dva
sią. O atėjus laikui vėl tu
rėsime savo puikus pakar
toti Daugpilio, Radviliškio, 
Širvintų ir Giedraičių žy
giams ...

Tokios mintys lydi pasi
ruošimą kariuomenės šven
tės minėjimui, kuris įvyks 
šeštadienį, š. m. lapkričio

Pensininkai užsisakantieji bilietus iš anksto gauna 
3 ar 2 dol. bilietus papigintai (po 1 dol.). Bilietus iš 
anksto užsisakyti galima pas Romą Tatarūnienę 
(tel. 531-5924).

Koncerto pradžia 7 vai. vak.
Minėjimą-koncertą rengia

RAMOVĖ ir LB CLEVELANDO 3 
APYLINKĖS VALDYBA ]

mėn. 4 d., 7 Vai. Nauj. pa
rapijos salėje. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Lietuvos 
general. konsulas Kanadai 
dr. J. žmuidzinas. Viešosios 
teisės ir politinės ekonomi
jos žinovas, nuo 1930 metų 
Lietuvos diplomatinėj tar
nyboj, laikraščių bendra
darbis ir rašytojas.

Dr. Jonas Žmuidzinas, Lietu
vos Generalinis konsulas Ka
nadai.

konkurso laimėtoja solistė 
D. Mongirdaitė-Richardson. 
Jai akomponuos p. Karso
kienė.

Pianistė Barbara Osaitė.

Tuo ji, žinoma, laimės ne
abejotinas simpatijas ka
riuomenės šventės minėji
me.

Galiausia su didžia pa
garba ir dėkingumu šventės 
rengėjai praneša, kad p. 
Plechavičienė mūsų vieno 
populiariausių generolų žmo 
na, kuri niekuomet nepa
miršta kuo nors prisidėti 
prie kariuomenės šventės 
įspūdingumo, ši kartą su iš
imtinai stambia auka yra 
šio vakaro-koncerto mece
natė. (pk)

• Lietuvių Bendruomenės 
Clevelande ruošiamos Lie
tuvių Dienos proga lapkri
čio mėn. 19 d. Nauj. para
pijos salėje numatoma su
ruošti turtingą paveikslų, 
medžio dirbinių, ir ginta
rinių papuošalų parodą. No
rintieji toj parodoj savo 
eksponatus išstatyti, bei 
daugiau informacijų gauti 
kreipiasi į Br. Gražulį (tel. 
741-1782).

PIRMĄ KARTĄ 
CLEVELANDE

"AUŠROS” merga ičių 
kvartetas iš Windsoro at
vyksta į Clevelandą ir čia 
pirma kartą pasirodys lap
kričio 11 d. Akademikų 
skaučių ir skautų metinės 
šventės proga ruošiamame 
parengime.

Sol. Daiva Mongirdaitė,

Koncerto programą išpil
dys mums gražių atsimi
nimų palikusi "Dirvos”

Pianistė Barbara Ūsaitė, 
jau turėjusi progų pelnyti 
gražių pripažinimų savo 
piano rečitaliuose kaip daug 
žadanti pajėga, yra įdomi 
dar ir savo pasiryžimu stoti, 
kaip baigusi ROTC kursus, 
į aktyvią karo aviacijos 
tarnybą karo aviacijos lei
tenanto laipsniu. Rodos, kad

Mecenatė Irena Plechavičienė

senolių aisčių gimines ka
ringas kraujo balsas nustel
bia muzikos talento jėgas...

RETAIN

VOINOVICH
CUYAHOGA COUNTY AUDITOR
HE PROTECTS YOUR TAX DOLLARS

Baigęs teisės ir visuomeninius mokslus Ohio universitetuose, 
buvęs Ohio valstybės prokuroro padėjėjas, šešerius metus buvo 
Ohio valstijos seimo nariu. 1971 metais, paskirtas į Cuyahogos 
apskrities kontrolieriaus vietą, atidengė pašalpų teikimo įstai
gose išeikvojimus ir nesąžiningumus, savo įstaigos mokestines 
operacijas pervedė į kompiuterių sistemą, sutaupydamas apie 
$2,700,000. Už pavyzdingą įstaigos tvarkymą ii- paramą įvairių 
etninių grupių kultūriniams projektams, indorsuotas aštuonio
likos Clevelando tautybių, AFL-CIO darbo federacijos, plieno 
bei automobilių darbininkų unijų.

LAPKRIČIO 7 BALSUOKITE UŽ NUOŠIRDŲ 
BIČIULĮ IR PAVYZDINGĄ APSKRITIES 

ADMINISTRACIJOS PAREIGŪNĄ

X I GEORGĖ V. VAINOVICH
J. Stempužis, Tautybių Komiteto Pirmininkas

TEISĖJAS JAMES M. 
DE VINNE

Per ateinančius rinkimus 
jūs turėsite progą išrinkti 
teisėją James M. De Vinne 
į Common Pleas teismą. Jis 
dabar atlieka pareigas kaip 
East Cleveland miesto tei
sėjas. Prieš būnant išrinktu 
į teisėjus, jis buvo advoka
tu virš 20 metų, gaudamas 
gerą praktiką visuose teis
muose. Teisėjas De Vinne 
9 metus profesoravo Cleve- 
land-Marshall Teisės Mo
kykloje ir dabar yra pirmi
ninku Biznio Teisės Depar
tamento Case-Western Re- 
serve Universiteto adminis
tracijos mokyklos fakulte
te. Tarp kitų pareigų jis ir 
atlieka pareigas kaip pirmi
ninkas didžiojo Clevelando 
miesto teisėjų sąjungos ir 
kaip vicepirmininkas West- 
ern Reserve didžiojo Cleve
lando rajono Amerikos 
skautų. Jis yra aktyvus ir 
kitose piliečių ir katalikų 
organizacijose.

Su jo praktika ir moks
liškumu jisai yra vertas jū
sų balso ir jūsų parėmimo. 
Chairman: Daniel Stakich, 
20711 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio and Secre- 
tary, Ethel J. Glaney, 1844 
Forest Hills Blvd., Cleve
land, Ohio.

(Sk.)

• Perkant ar pardundant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Marijona Bachunienė 
viena iš pirmųjų stambesne 
auka parėmusių aukotojų. 
Atsiliepdama j mūsų prašy
mą, Dirvai paremti atsiun
tė 100 dol. linkėdama ge
riausios sėkmės išlaikyti 
Dirvą, kuria jos vyras a. a. 
Juozas Bachunas visad rū
pindavosi ir sunkiomis va
landomis paremdavo.

Poniai M. Bachunienei už 
auką nuoširdžiai dėkojame.

TUKSTANTINĖ PREMIJA TEKO DR. J. GIRNIUI

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijas valdyba, susirinkusi posėdžio 
spalio 22 d. dr. J. ir B. Skrinskų namuose, 1972 metų draugijos 
tūkstantinę premiją paskyrė kultūrininkui dr. J. Girniui, Aidų žur
nalo redaktoriui. Nuotraukoje valdybos nariai: dr. J. Stankaitis, 
dr. J. Skrinska, dr. J. Mačiulis, dr. A. Čepulis. Nuotraukoje trūks
ta dr. J. Sontos. Kai kurie draugijos nariai pastebi, kad praeityje 
premija už kultūrinius ir visuomeninius nuopelnus buvo skiriama 
asmenims, neatsižvelgiant jų politinių nusistatymų, tačiau pasku
tiniosios trys premijos iš eilės buvo paskirtos vien Lietuvių Fron
to Bičiuliams: dr. A. Maceinai, prof. Z. Ivinskiui ir dabar dr. J. 
Girniui.

PADĖKA

Šių metų liepos mėn. 5 d. mirė mano Tėvas
A. A.

JONAS VAITKEVIČIUS-VAITKUS
iš Auginu km., Josvainių valsč., Kėdainių apskr.

Šių metų rugsėjo mėn. 20 d. mirė mano Mama
A. A.

ONA RŪKŠIENĖ
iš Sasnavos miestelio, Marijampolės apskr. Abu palai
doti savo gimtinių parapijų kapinėse, Lietuvoje.

Skaudūs metai mums abiems, skaudūs mūsų bro
liams, seserims, anūkams ir proanūkams Lietuvoje, 
Amerikoje ir Vokietijoje.

Nuoširdi padėka giminėms ir prieteliams už daly
vavimą pamaldose prisimenant mirusius. Ačiū visiems 
už pareikštas užuojautas spaudoje, laiškais ar asmeniš
kai. Ačiū už užsakytas Mišias.

Nuoširdus ačiū priklauso Jonui Brazauskui už gies
mes abejose Mišiose ir prof. A. Aleksiui už palydėjimą 
vargonais.

Stasė Rūškytė-Vaitkienė 
Edmundas Vaitkus 

Stratford, Conn.

A. A.

JONUI GRAUŽINIUI
mirus, jo seseriai p. VALIUKIENEI ir šeimai, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Šiaučiūnai

CHICAGO

NEOLITHUANŲ 
DĖMESIUI

Korp! Neo-Lithuania Chi- 
cagos padalinio metinė su
eiga įvyks 1972 m. lapkri
čio 5 d., 3 vai. p. p. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė.

Sueigoje bus patiekta me
tinė valdybos darbų apy
skaita, junjorai pristatyti 
kėlimui į senjorus, aptarta 
korporacijos 50 metų minė
jimas ir renkama nauja val
dyba.

Visi korporantai kviečia
mi sueigoje dalyvauti

• L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania šiais, Jaunimo Me
tais, lapkričio 11 d. švenčia 
50 metų veiklos sukaktį. Ta 
proga Chicągos neolithua- 
nai rengia minėjimą. Lap
kričio 11 d., 7:30 vai. vak. 
bus metinė šventė, junjorų 
pakėlimas ir banketas, lap
kričio 12 d. (sekmadienį), 
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje pamaldos. Po pa
maldų vainiko padėjimas 
prie Laisvės Kovų Pamink
lo. Vėliau kapinėse miru- 

šiųjų lankymas. Gi 3 vai. 
p. p. minėjimas-akademija. 
Pora paskaitų, sveikinimai 
ir meninė dalis, kurią atliks 
jaunos Korporacijos jėgos. 
Minėjimas bus Lietuvių 
Tautinių namų salėje, 6422 
So. Kedzie Avė. Minėjime 
kviečiami dalyvauti drau
giškos korporacijos bei lie
tuviška visuomenė.

• Kostas Januška rugsėjo 
21 d. atšventė 70 metų am
žiaus sukaktį.

Sukaktuvininkas gimė 
Krekenavoje. Nuo pat jau
nystės pradėjo dirbti ka
riuomenės, policijos ir ko
operatyvų raštinėse. Vėliau 
buvo kooperatyvo sandėlių 
vedėju.

Atvykęs į JAV tuoj pat 
įsijungė į Balfo, Lietuvių 
Bendruomenės ir ALT Są
jungos veiklą. Ne kartą bu
vo ALT S-gos Chicągos sky
riaus valdyboje, o Balfo 
apskrities valdyboje, nors 
jau kelinta kadencija, bet 
yra ir dabar.

Veiklą Lietuvių Bendruo
menėje pradėjo nuo apylin
kės valdybos prieš dvide
šimts vienerius metus, še
šerius metus buvo JAV LB 
Centro valdyboje ir ėjo se
kretoriaus pareigas.

K. Januška visose valdy
bose, su mažomis išimtimis, 
imdavosi sekretoriaus pa
reigų. Jis jas mėgo ir darbą 
labai kruopščiai ir tvarkin
gai atlikdavo. Nors jau pa
siekė pensininko amžių ir iš 
kasdieninio darbo prieš pen
kerius metus pasitraukė, 
bet iš visuomeninės veiklos 
trauktis, kol jėgos leis, ne
mano. O visuomeninei veik
lai tokie asmenys kaip Kos
tas Januška labai reikalingi.

Linkėtina Kostui Januš
kai dar daug gražių ir sau
lėtų dienų, stiprios sveika
tos ir ištvermės visuomeni
nio darbo baruose. f ja)

VVORCESTER

DU KONCERTAI
Lapkričio 5 d., 1 vai. p. p., 

MAIRONIO Parko salėje 
rengiamas KONCERTAS. 
Programą išpildys iškili so
listė DAIVA MONGIRDAI- (8082)

Clevelando lietuvių naujųjų namų statyba sparčiai eina pirmyn. Rūsys ir pirmojo aukšto sienos jau 
išmūrytos. Antrojo aukšto mūro darbai ir stogas bus užbaigti lapkričio viduryje. Netrukus bus pradė
ti rūsyje darbai (rengti susirinkimams kambarius. Statybos darbams dar reikalinga sukelti apie 
$45,000. Nuotraukoje iš kairės — Planavimo k-jos pirm. inž. V. Vinclovas, statybos (contraktorius 
ir Lee-Mar statybos b-vės savininkas Linas Staškūnas ir Lithuanian Village Ine. pirmininkas J. Stem
pužis. v. Bacevičiaus nuotr.

Chicagoje spalio 7 d. prezidentui Nixonui perrinkti komitetas suorganizavo spaudos konferenciją, ku
rioje kalbėjo dr. Nicholas Nyaradi, Bradley universiteto tarptautinių studijų mokyklos direktorius ir 
patarėjas Valstybės departamente. Iš lietuvių konferencijoje dalyvavo Kazimieras Oksas ir Anatolijus 
Milūnas. Nuotraukoje iš kairės: Prezidentui perrinkti Illinois Tarybos specialioms grupėms pirm. Mi
liam Simpson, Lietuvių respublikonų Illinois lygos pirm. Kazimieras Oksas, dr. Nicholas Nyaradi ir 
Illinois lietuvių respublikonų lygos sekretorius Anatolijus Milūnas.

Tė iš Bostono. Akompanuos 
Olga Keršytė iš Worceste- 
rio.

Po koncerto tradiciniai 
Bendruomenės pietūs.

1972 m. lapkričio mėn. 11 
d., 7 vai. vak. Maironio par
ko salėje LAISVĖS VARPO 
radijo programai paremti 
rengiamas koncertas.

Programą atliks sofistas 
BENEDIKTAS POVILAVI- 
ČIUS iš Bostono. Po kon
certo vakarienė ir šokiai, 
grojant R. M. TRIO.

Abudu koncertai ruošiami 
lietuviškiems, kultūriniams 
reikalams paremti, todėl, 
kam tai svarbu, maloniai 
kviečiami dalyvauti, (vd)

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

NAUJA VALDYBA
ALT S-gos Los Angeles 

skyrius savo gausiame me
tiniame susirinkime išsirin
ko naują vaidybą, kuri pra
ėjusiame valdybos posėdy
je pasiskirstė pareigomis: 
A. Mažeika — pirmininkas,
H. Kmitas — sekretorius, 
J. Petronis — iždininkas.

Valdyba sudarė metinį 
planą, kurį netolimoje atei
tyje patieks narių susirin
kime.

• Los Angeles Tautinių 
Namų valdyba, susidedanti 
iš: pirmininko — Br. Dū
dos, vicepirmininkų — J. 
Raibio ir dr. J. Jurkūno, se
kretorės — S. IVaitek, iždi
ninko — E. Balcerio ir na
rių — A. Mažeikos ir A. 
žatkaus, susitarusi su ALT

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

LIETUVIU NAMU 
DEŠIMTMETIS

Lietuvių Namai ir Da
riaus ir Girėno klubas 
spalio 14 d. savo namuo
se minėjo Lietuvių Na
mų dešimtmetį. Minėji
mo programą pravedė 
Algonsas Juška, o sukak
ties proga žodį tarė bu
vęs L.N. D-jos pirminin
kas Jonas Gaižutis. Muz. 
Stasio Sližio vadovauja
mas jaunimo choras su 
muzikos instrumentalis
tais atliko meninę dalį.

S-gos skyrium šiemet taip 
pat ruošią nuotaikingą Nau
jų Metų sutikimą Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, lauk
dami malonaus losangelie- 
čių atsilankymo.

• Mirus a. a. Kostui Liau- 
danskui, pagerbia’nt jo at
minimą, per ALT S-gos Los 
Angeles skyrių surinkta 100 
dol. ir įteikta Lietuvių Fon
dui.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

wanted 
experienced foundry help 

FOUNDRY SAND MOLDER 
Experienced in aluminum job shop. 

Sęueezer and loose vvork.
Also

GENERAL FOUNDRY HELP 
Apply call or vvrite—to Mr. McMurrav 

GEMCO FOUNDRY INC. 
2469 E. Maumee

Adrian, Mich.

Pranešėja Karolė Vesel- 
kaitė.

Pasibaigus meninei da
liai vyko vaišės ir šokiai. 
Dainavęs jaunimas užė
mė jiems skirtas vietas 
irgi valgė, vaišinosi ir 
kartu su visais šoko.

Baliuje veik visos vie
tos buvo užpildytos ir 
skaitomas prie pasiseku
sių. Turėjome svečių ir 
iš tolimesnių vietų. Daly
vavo p, Glemžienė iš Vo
kietijos ir Gina Čapkaus
kienė iš Montrealio.

Rengėjai suvedę šio ba
liaus balansus vėl kibs 
prie darbo ir pradės ruoš
tis Naujų Metų sutikimui. 
Šiais metais LB atskirai 
Naujų Metų sutikimo ne- 
ruoš ir visi norintieji 
Naujus Metus sutikti Lie
tuvių Namuose turi iš 
anksto apsirūpinti vieto
mis.

• DIEVO APVAIZDOS 
lietuvių parapijos taryba 
kurią sudaro abu para
pijoj kunigai ir dešimts 
parapijiečių savo posėdy
je spalio 12 d. pasiskirs
tė pareigomis: Algis Ru
gienius — tarybos pirmi
ninkas ir statybos komite
to pirmininkas, Jonas Ur
bonas — tarybos vice
pirmininkas, statybos 
fondo vajaus komiteto pir
mininkas ir tarybos in
formacija, Dr. Kęstutis 
Keblys —; sekretorius. 
Algis Rudis — adminis
tracijos komiteto pirmi
ninkas, Benediktas Neve- 
rauskas — liturgijos ko
miteto pirmininkas, Sta
sys Erlingis — finansų 
komiteto pirmininkas, 
Marie Kase-Kasevičie- 
nė — parapijos bendruo
menės reikalų komiteto 
pirmininkė, Magdelena 
Smailienė — Švietimo 
komiteto pirmininkė, Jur
gis Jurgutis — jaunimo 
komiteto pirmininkas, 
Frank Zager — tarybos 
narys, Parapijos klebo
nas kun. Mykolas Kund- 
ratas ir vikaras Alfon
sas Babonas.

A. Grinius

• NAUJOJI VILTIS Nr.
4 jau išėjo iš spaudos. Kai
na $2.50. Norintieji įsigyti 
kreipiasi j Naujosios Vilties 
administraciją; 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629.
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