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ŠLUBUOJANTI 
EUROPA

Kai kalbame apie da
bartinę Europą, nepa
mirškime to fakto, kad 
Europa yra nevienalytė. 
Ją sudaro du didžiuliai 
blokai: demokratinių ir 
komunistinių valstybių, 
tiksliau tariant diktatū
rinių, antidemokratinių, 
būrys neutraliųjų valsty
bių, keletas nedemokra
tinių dešiniųjų valdomų ir 
pora komunistinių, ku
rios svyruoja tarp Mask
vos, Pekino ir neutralių
jų ar demokratinių vals
tybių. Taigi, anot lietu
viško priežodžio, genys 
margas, Europa dar 
margesnė. Suprantama, 
kad tikroji Europos vie 
nybė šiuo metu yra be
veik tokia utopija, kaip 
Napoleono svajonė.

Tačiau Paryžiaus vir
šūnių konferencija, kuri 
įvyko š.m. spalio 19-20 
d. Hotel Majestic, mus 
pradžiugino, nes ji pada
rė nemažą šuolį į Euro
pos demokratinių valsty
bių vienybę. Kaip žino
me, Europos Ūkinė Bend 
ruomenė, įsteigta 1957 
m. Romoje, per 15 metų 
išaugo ir išsiplėtė. Anks
čiau ją sudarė tik 6 vals
tybės: Prancūzija, Vokie
tija, Italija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas. 
Paryžiaus konferenci
joje jau dalyvavo 9 vals
tybės: be minėtų, dar Ang 
lija, Danijair Airija. Ypa
tingai reikšmingas veiks 
nys, kad į EUB įstojo pil
nateisiu nariu Anglija, ku 
rios svoris Europoje yra 
labai didęlis. Tai premj. 
Ed. Heath didžiulis poli 
tinės išminties laimėji
mas. Didžiai apgailėtina, 
kad į šią bendruomenę at 
sisakė įstoti norvegų 
valstybė. Nemažiau ap
gailėtina, kad be didelio 
politinio pagrindo nuoša
liai bendruomenės laiko
si Suomija, Švedija ir 
Austrija.

Geriausiai šią konfe
renciją pavaizdavo "Die 
Welt" dienraščio kari
katūristas: devynių vals
tybių vadai, iškėlę aukš
tai abi rankas, visa gerk
le šaukia: už nacionali
nius interesus! Taigi, Eu 
ropos vienybei yra vie
na iš didžiausių kliūčių: 
nacionalinis egoizmas. 
Dabartinės Vokietijos va. 
dovas Brandt iš EUB no
ri, kad jam pagelbėtų in
fliacijos problemą vidu
je išspręsti, svajoja apie 
socialdemokratinės Eu
ropos vienybę (šia inten
cija jis įteikė memoran 
dūmą dėl socialinės pro
gramos įgyvendinimo), 
Anglijos premjeras susi 
rūpinęs pramone ir be
darbių problema, konfe-, 
rencijos vadovas Pompi- 
dou norėtų tokios Euro
pos, kurios širdis būtų 
.Paryžiuje. Tik mažieji 
ir silpnieji nerodo tokių 
didelių nacionalinių am
bicijų ir reikalavimų. 
Tiesa, Olandijos min. 
pirm. Diesheuvel užsi
spyrusiai reikalavo, kad 
Europos parlamentas 
būtų renkamas demokra
tiškai. Ir tai jis turėjo 
didžiausią raciją.

UPI Telephoto
People of Lithuanian ancestry are on hand in native garb to greet 

President Nixon on his arrival in Cleveland.
Šią prezidento Nixono nuotrauką suClevelando lietuvių grupe, at

vykusia jo pasitikti Į aerodromą, padarytą United Press Interna- 
tional fotografo, atsispausdino beveik visi didieji Amerikos laik
raščiai, o Cleveland Press pažymėjo, kad lietuvių tautinė grupė bu
vo viena iš gausingiausių, pasitinkant prezidentą Nixoną spalio 28 
d. Clevelande.

NIXONAS CLEVELANDE
KAIP VEDŽIAU PREZIDENTĄ PAS 

SAVO TAUTIEČIUS

Spalio 28 dienos aš nie
kados nepamiršiu. Tai 
man bus istorinė diena. 
Nuo 1954 metų dirbu Ame
rikos politiniame gyve
nime ir buvojau su įvai
riais aukštais pareigū
nais , bet dar niekad nebu
vo tekę eiti kartu su Ame
rikos Prezidentu ir bū
tent dar vesti jįuž ran
kos.

Tokie įvykiai atsitinka 
tik kartą gyvenime, todėl 
mieliems skaitytojams 
noriu papasakoti savo įs
pūdžius.

Šeštadienį, spalio 28 d. 
atvykome įClevelando ae
rodromą pasitikti Prezi
dento ir Ponios Nixon. Iš 
ėję pro vartus, matėme 
įvairiais tautiniais rū
bais pasipuošusius mer
gaites ir berniukus, sto
vinčius ant dviejų didelių 
platformų bet mums vie
tos ten jau nebuvo.

Mūsų vikrios mergai
tės tuoju surado laiptus, 
kuriuos vartoja kelei
viams iš lėktuvo išlaip- 
dinti ir visos ponios ir 
merginos su tautiniais rū
bais gražiai juose išsiri
kiavo. Jų tarpe buvo ir vie 
nas lietuvis —jaunuolis. 
Pasižiurėju į juos. Vaiz
das buvo gražus. Pir
miausia, nors būdami 
kiek nuošaliau nuo visų ki
tų tautybių, mes kaž kaip 
iš jų skyrėmės. Tie laip
tai atrodė lyg kokia kolo-

Po konferencijos, iš
siskirstę devynių valsty 
bi'ų vadai, kiekvienas par
sivežė po laurų šakelę. 

(Nukelta į 2 psl.) 

na, kylanti įerdvę, suda
ryta iš gyvų žmonių; spal
vinga veidais gintarais 
ir tautinių rūbų įvairiais 
atspalviais.

Palaukus apie pusant
ros valandos, nusileido 
prezidentinis lėktuvas ir 
iš jo išėjo Prezidentas 
Nixonas su Ponia. Juos 
sutiko burmistras Ralph 
Perk, senatorius Robert 
Taft ir kongresmanas 
William Minshall su Po
nia ir kiti aukšti parei
gūnai.

Neužilgo, Prezidentas 
Nixonas ėjo prie jo lau
kiančių žmonių ir su jais 
sveikinosi, tardamas tai 
vieną, tai kitą žodį. Žmo
nių buvo daug ir ne visi 
galėjo Prezidentui paduo
ti ranką. Visų noras bu
vo, kad Prezidentas atei
tų pas mus, tačiau daug 
vilčių neturėjome, nes 
stovėjome nuošaliau, ir 
mus skyrė geležinė vie
la, kurią peržengti bu
vo uždrausta. Aš stovė
jau prie tos geležinės vie
los, maždaug 10 pėdų at
stume nuo mūsų laiptų, 
kai staiga Prezidentas pa
sižiūrėjo ir perėjo į kitą 
pusę ir atsidūrė šalia 
manęs. Aš jam atsar
giai paėmiau už rankos 
ir iš didelio džiaugsmo 
nieko daugiau negalėjau 
pasakyti kaip: "Mr. Pre
sident, please let us go 
to my people".

Taip aš vedžiau Pre
zidentą Nixoną apie 10 
žingsnių prie laiptuo
se stovinčių lietuvių. Ei
dama su Prezidentu ste
bėjau jo veidą ir mačiau 
kad jo akys buvo nukreip-

PALIAUBOS IR THIEU
Kas laimėjo ir pralaimėjo Vietname?

Visuotiną džiaugsmą 
ir palengvėjimą dėl su
tartų paliaubų sąlygų 
Vietname drumsčia tik 
prezidento Thieu joms pa 
sipriešinimas. Jo galvo
seną nesunku suprasti. 
Jei šiauriniam Vietna- 
mui karas, bombardavi
mas ir blokada pradėjo 
darytis nepakenčiama, 
kam paaukoti jį ant taria
mos taikos aukuro?

Pagal paliaubų 4 
straipsnį Pietų Vietname 
yra numatyti 'laisvi ir de
mokratiniai’ rinkimai. 
Jų ruoša tarptautinėje 
priežiūroje bus pavesta 
naujai tautinės vienybės 

tos į laiptų viršų, kur sto
vėjo mūsų jaunimas. Pre
zidento veido išraiška ro 
dė, kad jam tie laiptai pri
pildyti gražių lietuvaičių 
turėjo kokią tai simboli
nę reikšmę. Priėjęs prie 
laiptų, nors saugumo 
agentams nepatariant, 
Prezidentas Nixon užli
po ant jų ir buvo apsup
tas mūsų lietuvaičių. Ma
čiau mūsų mergaičių iš
tiestas rankas Preziden 
tui ir visų labai laimin
gus veidus.

Ne vienas Amerikos 
Prezidentas taip nesirū
pino jaunimu, kaip Pre
zidentas Nixon. Užtai ir 
mūsų jaunimas patraukė 
Prezidento dėmesį.

Todėl aš noriu kreip
tis į lietuvišką jaunimą 
šiais žodžiais:

Tu, lietuviškas jauni
me, esi Lietuvos ir Ame
rikos ateitis. Į tave at
kreiptas Prezidento Nixo 
no ir mūsų dėmesys. Ne 
bijok, brangus jaunime, 
išeiti atvirai į politinę 
areną, nes padėdamas 
Amerikai, padėsi ir Lie
tuvai. Balsuok už Pre
zidentą Nixoną, kuris rū 
pinasi tavim ir tavo atei
tim. Parodęs savo poli 
tinį stiprumą, gal ir sa 
vo sesėms ir broliams 
Lietuvoje galėsi paleng
vinti kančias.

Rita Premeneckienė

Lietuviai su Amerikos Respublikom; Partijos ko-pirmininku Thomas Evans, kuris yra nuoširdus 
mnsu reikalams, laike pirmosios Respublikonų Tautinių Grupių Konvencijos VVashingtone. Iš kairės 
Eugenijus Židrys iŠ Connecticut. Aušra Zerr iš Pennsylvanijos, L. Pasztor - respublikonų tautybių 
tarybos pirmininkas, Thomas Evans, Prof. Jonas Genys — respublikonų tautybių tarybos egzekutyvi- 
nis sekretorius, inž. Bronius Nainys iš Chicągos ir Albinas Trečiokas iš New Jersey.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ir susitaikinimo tarybai, 
kurią sudarys Thieu vy
riausybės, komunistų 
(Viet Congo) ir neutra- 
listų atstovai. Kaip ma
tome, komunistai nusi
leido nuo savo reikalavi 
mo pašalinti Thieu asme
niškai. Jis, atrodo,galės 
vadovauti savo frakcijai 
toje taryboje, tačiau pa
čių komunistų dalyvavi
mas lygiomis teisėmis 
taryboje sunkiau išlaiko 
kritiką. Faklinai komu
nistai kontroliuoja tik 
apie 10% Pietų Vietnamo 
gyventojų, kam jiems ati
duoti 50% balsų?

Iš kitos pusės Vietna
mo likimą formaliai nu
lems naujai išrinktas sei
mas, kuriame komu
nistai bus atstovaujami 
tik proporcingai savo su
rinktų balsų skaičiui ir 
teoriškai Thieu vėl ga
lėtų būti išrinktas pre
zidentu.

Taip atrodo teoriškai, 
praktiškai greičiausiai 
bus kitaip, turint galvoje 
komunistų taktiką. Juk 
jau dabar, paaiškėjus pa
liaubų sąlygom, jie pra
dėjo didžiausią karinę 
akciją nuo 1968 metų Tei 
ofenzyvos, kurios tikslas 
yra įsigyti kiek galimai 
daugiau teritorijos ir gy
ventojų prieš paliaubom 
įsigalint. Ir kas gali pa
tikėti kad jų kontroliuo
jami gyventojai pasisa
kytų prieš juos? Gavę 
veiklos laisvę jie be abe
jo griebsis teroro takti
kos ir ne savo valdomo
se srityse. Už tat gali
mas daiktas, kad visos 
amerikiečių ir vietnamie
čių aukos bus nuėjusios 
niekais — Pietų Vietna
mas atiteks komunis
tams.

Dėl to Thieu maištas 
yra pilnai suprantamas 
ir užjaustinas. Jo noras 
prieš pasirašymą dar iš
gauti specialių garantijų 
yra visai normalus. Pa
vyzdžiui, pagal paliaubų 

2 straipsnį Pietų Vietna
me neturėtų likti užsie
niečių karinių patarėjų, 
bet ar į tą sąvoką įeina 
ir šiaurės Vietnamo di
vizijos? Juk Hanojus 
oficialiai sakosi neturįs 
savo kariuomenės Pie
tuose?

Kartu reikėtų pastebė
ti, kad demokratų prie
kaištai, kad tokį pat su
sitarimą Nixonas galėjo 
pasiekti jau prieš ketu
ris metus nėra teisingi. 
Visų pirma, per keturis 
metus Thieu turėjo gali
mybių savo pozicijas su
tvirtinti, o karas nulei
do daug kraujo ir galios 
šiauriniam Vietnamui. 
Ankstyvesnės komunistų 
sąlygos buvo lygios vi
siškam Pietų išdavimui. 
Paties McGoverno pla
nas numatė visišką ame
rikiečių pasitraukimą ir 
net ginklų tiekimo sustab
dymą, už tai tik tikintis 
atgauti belaisvius.Dabar
tinės sąlygos yra nepaly
ginamai geresnės, jei, 
žinoma, komunistai jų lai
kysis. *

Jei tačiau kinai, sovie
tai ir kiniečiai neturi jo 
kio intereso kad laimė
tų viena kuri pusių, Viet
namo komunistai gali bū
ti priversti laikytis pa
liaubų sąlygų jų pačių 
naudai. Tik tuo atveju jie 
gali tikėtis skubiai rei
kalingos medžiaginės pa 
galbos krašto atstatymui 
iš JAV. Kinams visai ne
įdomi suvienyta komunis 
tinė Indokinija, kuri even
tualiai galėtų tapti sovie
tų sąjungininkė. Paga
liau sovietams dėl Indo- 
kinijos nėra ko gadinti 
santykių su amerikie
čiais. Naujai susidariusi 
tarptautinė situacija kal
ba už status quo Indoki
nijoje išlaikymą. Tiesa, 
komunistai savo agresy
vumo dėka turi gal kiek 
didelesnius šansus, ta
čiau ir nekomunistai tu
ri pusėtinas galimybes. 
Jiems tereikia vienybės, 
susiklausymo ir kiek nar
sos.
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Šlubuojanti 

Eurropa...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Kiekvienas iš jų pasigy
rė dideliais laimėjimais. 
O juk,pavyzdžiui, tokiam 
W. Brandt ir W. Scheel 
tokių "laimėjimų" prieš 
parlamento rinkimus la
bai reikia. Tačiau, kaip 
ten bebūtų, mes visiškai 
pritariame Anglijos 
premj. Ed. Heat pareiš
kimui, kad ši konferen
cija yra sėkminga ne tik 
Anglijai, Europai, bet ir 
visam pasauliui.

Tiesa, perskaitę ilgą, 
konferencijos su skaus
mingu gimdymu priimtą 
komunikatą, nedaug te
užtinkame konkrečių dar
bų. Viskas yra atidėta 
tolimesnei ateičiai. Ir 
būsimieji EUB darbai 
taip išdėstyti, kad Euro
pos politinė vienybė var
giai bus pasiekta XX am
žiuje, o bus palikta varg- 
ti būsimoms XXI amž. 
kartoms. Apskritai tenka 
pabrėžti, kad šioje kon
ferencijoje dar neišryš- 
kėjo, kaip būsimą Euro
pos vienybę supranta de
mokratinės Europos va
dai. Pvz., iš W. Brandt 
kalbos atrodo, kad jis su
ka politinės vienybės 
idėją Rytų link. Kai tuo 
tarpu Ed. Heath aiškiai 
pasisako už demokratinę 
Europą, glaudžiuose san 
tykiuose su JAV. Prancū
zija, žinoma, džiaugtųsi, 
jei galėtų įvykdyti gen. 
de Gaulle svajonę: suvie
nyti Europą iki Uralo. 
Bet kaip ją suvienysi? Ar 
užleisdamas visas dides
nes pozicijas Europoje 
Maskvai? Jei nori Euro
pa tikros politinės vieny
bės, tėra vienintelis ke
lias: pirmoj eilėj suvie
nyti visas Europos de
mokratines valstybes. 
Šių dienų Europos demo
kratų šūkis turėtų būti: 
visų šalių demokratai vie
nykitės! Vienykitės bend 
r am tikslui — komuniz
mo diktatūrai pasaulyje 
panaikinti. Kitaip, komu
nizmas ateityje demokra 
tinęs valstybes po vieną 
suvirškins.

Ūkiniai, finansiniai ir 
socialiniai reikalai taip 
pat labai svarbu sutvar
kyti Europoje taip, kad 
komunizmas
Ypač 
pinti 
lijos 
tinis
mas šiuose kraštuose ga
li susprogdinti Europą 
iš vidaus, nesulaukus 
1980 m., kada EŪB vadai 
numato galutinai susi
tarti dėl politinės vieny
bės.

Įvertindami Paryžiaus 
viršūnių konferenciją 
kaip teigiamą vyksmą, 
vis dėl to drįstame apgai
lestauti, kad Europos de
mokratiniai vadai eina vė
žio žingsniu, šlubuoda
mi. Baimu, kad tokiu

AUSTRALIJĄ PALIKUS...

Senajame Londone
ANTANAS LAUKAITIS

tradicijas, kurių ir šian
dien taip stipriai yra pri
silaikoma visoje Angli
joje.

Labai įdomus Londone 
yra Albert muziejus, ku
riame galima rasti įdo
mias kolekcijas origina
laus senovės meno, pa
čių seniausių ir origina
liausių senovėsbaldų iš 
kurių labai įdomi yra pa
ti didžiausia buvusi pa
saulyje lova, kurioje leng
vai galėjo miegoti 8-ni 
žmonės, nors ji buvo spe
cialiu užsakymu padary
ta viengungiui anglų di
dikui. Siame muziejuje 
randasi labai gerai už
silikę ir neįkainuojamos 
vertės Rafaelio tapyti 
kartotiniai didžiuliai pa 
veikslai, vaizduoją bibli 
ne apaštalų ir Kristaus 
gyvenimo dalis. Iš viso 
šių paveikslų Rafaelis bu
vo nutapęs 10, tačiau da
bar yra išlikę tik 7. Šie 
paveikslai buvo nutapyti

Jungtinis posėdis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV Seimo ruošimo reikalais Įvyko spalio 7 dieną 
Washingtone. Nuotraukoje iš kairės: dr. Algirdas Nasvytis — PLB Valdybos vicepirmininkas; Jūratė 
Micutaitė -- PLB IV Seimo Komiteto narė, Stasys Barzdukas — PLB Valdybos pirmininkas, dr. Jonas 
Genys -- PLB IV Seimo Komiteto pirmininkas ir Arvydas Barzdukas — PLB IV Seimo Komiteto kultū
rinės programos koordinatorius. Nuotraukoje trūksta kitų PLB Seimo Komiteto narių — St. Bačkaičio, 
Dalės Lukienės, dr. Z. Vaitužio ir Genės Vasaitienės. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas Įvyks 
V/ashingtone 1973 m. rugpiūčio 30 — rugsėjo 2dienomis. Šio seimo programos sudarymu rūpinasi ko
mitetas, kuriam vadovauja PLB Valdybos vicepirmininkas dr. Antanas Butkus. K. Daugėlos nuotrauka

silpnėtų. 
tuo reikia susirū- 
Prancūzijos ir Ita- 
vadams, nes nuola- 
komunizmo augi-

Palikus smagiąją Eu
ropa, didysis Londonas 
su savo visiškai kita ang
losaksiškąja kultūra, jau 
senokai girdėta bendra 
anglų kalba, kažkaip pa
sirodė esąs savas mies
tas. Suktos ir gana siau- 
rokos vidurmiesčio get- 
vės priminė Sydney, nors 
palyginus mūsų senasis 
Sydney tėra tik jaunas kū
dikis prieš senąjį Londo
ną. Gavęs geras instruk
cijas iš savo naujų prie- 
telių Lietuvių Namuose, 
apsiginklavęs žemėlapiu 
pradėjau savo kelionę po 
Londoną nuo garsiojo Pic- 
cadelly Circus,kuris yra 
pats Londono centras ir 
kuriame susirenka ir dau
giausiai vienas kitą sutin
ka viso pasaulio keliau
ninkai ir ypatingai jauni
mas.

Keliaujant į vakarus iš 
čia pasiekiamas Trafal- 
gar Sąuare, kur matomas 
puikus lordui Nelson pa
statytas paminklas.su ap- 1515-16 metais ir jie yra 
link jį supančiais pui
kiais fontanais. Toliau 
pasiekiamas didžiulis 
milžiniškas valstybinių 
pastatų blokas, kuriame 
randasi ir 10 numeris gar
siojo Downing Street, 
kur gyvena Anglijos mi- 
niteris pirmininkas. 
Saugojantis įėjimą poli
cininkas "Boby" pasako, 
kad jo saugojamas Ang
lijos valstybinė galva 
šuo metu atostogauja.

Nepaprastą įspūdį pa
daro Westminster Ab- 
bey, tai 1245 metais sta
tyta anglosaksų katedra, 
kurioje randasi pačių įžy 
miųjų Anglijos vyrų ir 
moterų, karalių ir kara
lienių palaidoti kūnai. 
Čia taip pat, viduryje 
katedros, yra ir Neži
nomojo Anglijos Karei
vio kapas. Čia vyksta ir 
visos Anglijos karalių 
karūnacijos iškilmės ir 
garsioji medinė karūna- 
nacijos kėdė, kurios apa 
čioje yra 1300 metais pa
dėtas karūnavimo ak
muo, vadinamas "Stone 
of Scone", kuris turi įdo
mią savo istoriją ir ku
ris ne vieną kartą seno
vėje buvo, ypatingai ško
tų, pavogtas. Čia taip pat 
randasi ir Amerikos skir
tas Anglijai Kongreso 
Garbės Medalis, kurį 
1921 metais gen. Per- 
shing įteikė Anglijai. Vi
sa katedra yra labai gi
lios senovės ir angliško
sios kultūros istorinis 
paminklas, rodantis tas

žingsniu rėpliojant, 
maskvinis ir pekinginis 
žūklys tų rėplių po vie
ną neišgaudytų ir neiš
keptų!

Alg. Tolvydis

patys pagrindiniai išlikę 
iš Italijos renesanso, 
vaizduojančio viduram
žių atgimimą iš senosios 
Graikijos ir Romos kulta - 
rinio meno.

Žvelgiant į senąją 
Londono istoriją, mato
ma garsioji Temzės upė 
istorinių žiaurumų pil
nas Londono bokštas, ku
riame randasi karališ
kos brangenybės Angli
jos karaliaus karūna, di
džiausias pasaulyje dei
mantų rinkinys, ir daug 
kitų istorinių įžymybių. 
Senajame Londone, vi
sur galima užtikti seno
sios romėnų kulūros pa
likimus, s aksų bažnyčias 
normanų civilizaciją ir 
tipišką daugybę tų gar
siųjų anglų "pabų" - ba
rų ir užeigos namų, ku
rie yra lyg antrieji anglų 
namai ir kuriuose anglai 
praleidžia labai daug sa
vo laisvo laiko, begurkš- 
nodami alutį ir bedisku- 
tuodami pasaulinius ir 
vietinius įvykius.

Gyvenimas pačiame 
Londone yra gana įdo
mus. Didžiausias judė
jimas vyksta centre ir 
aplinkinėse didelėse gat
vėse, kur didžiulės krau
tuvių vitrinos yra pilnos 
įvairiausių prekių. Pa
ti brangiausia ir didžiau
sia Londono krautuvė 
yra "Harrods", kurioje 
visus apsipirkimus ir už
sakymus daro visa kara
liškoji šeima ir visi tur
tingieji anglai. Čia gali
ma gauti viską ko tik žmo
gaus širdis trokšta ir pa
ti krautuvė turi net ir 
zoologijos sodą iš kurio 
galima net paskirus gy
vius pirktis.

Anglų uždarbiai, paly
ginus su amerikiečių ir

net australų, yra gana 
mažoki, todėl po bran
giosios Europos, buvo 
malonu vėl matyti lan
guose ir restoranuose 
bei krautuvėse daug pi
gesnes kainas, negu ki
tose valstybėse. Garsia
jame Londono Soho prie
miestyje, kuris randasi 
pačiame centre, gyveni
mas vyksta visą parą, 
nors jau sakoma, kad di
dieji buvę gangsteriai 
yra iš čia išvalyti. Kaip 
ir visur boheminiuose 
kvartaluose, taip ir čia 
matosi daugybė turistų, 
jaunų hipiškai apsiren
gusių žmonių, didesnių ir 
mažesnių restoranėlių ir 
didelis skaičius spalvo
tosios rasės žmonių. Šis 
didžiulis žmonių mišinys 
atrodo lyg verdantis kati
las, kuriame galima la
bai lengvai rasti visa ko 
tik tu betrokštum. Stebė
tina, kad ramiai vaikštą 
policininkai tesinešioja 
su savimi tik lazdas ir 
švilpukus, nes bet 
šaunamas ginklas 
lijos policininkui 
draudžiama turėti.

Po aštuonių skridimo 
valandų didžiuoju "Jum- 
bo Jet" iš Londono, 
pasiekiau Amerikos 
krantus ir pirmasis su
stojimas buvo Bostono 
mieste. Daug kartų gal
vojau, kelis kartus jau 
turėjau pilnam apsigy
venimui atvažiuoti į Ame
riką, tačiau tik dabar,po 
daugelio metų, išsipildė 
mano svajonė pamatyti tą 
didžiąją "Dėdės Šamo" 
šalį ir tikrovėje pajusti 
tą visą gyvenimą šiame 
galingame visokių prie
šingybių krašte. Pirma
sis mano tikslas buvo 
Baltimorės miestas ir 
jame gyveną mano geriau - 
si jaunystės draugai.

koks
Ang- 

yra

LIETUVIŲ GRUPĖS KELIONĖ Į 
AUSTRALIJĄ

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

Melbourne.
Programoje: Los Angeles, Hawaii, Australija, 

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

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

*KAINOS ASMENIUI: iš Chicagos — $1102.50, iš New 
Yorko — 1160.00, iš Montrealio — $1184.00, iš L6s Ange
les — $943.00. Papildomas mokestis $94.00 asmeniui, no
rinčiam turėti atskirą kambarį.

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

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

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

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

♦Totai tour prices subject to airline agreement and 
goverment ’approval.

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 Eqn«l Opportunity Employer
(83-89)

Viešėdami Chicagoje aplankykite

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

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

LARGE ENGINE LATHE
Immediale opening for experienced operator ųualtfied to aet-up and 
operate Irom prints. Aflernoon shift.

OPERATIONS CONTROL
Experienced in shoptrol syslenis, experience prefered būt novice with 

industrini engineering or production control background wi|| be 
considered. Nighl shift.

INSPECTION AND LAYOUT
Mušt have full knowledge of laydut procedures and be able to read 
blue prinls. Aflernoon shift.

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

(83-85)

Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ARC WELDERS— 
Maintenance Electrician

Al! posilion ARC WELDERS to fabricate concrete mixer components 
for a new operation being sėt up in Indianapolis. Hourly rates with 
full line of benefits plane. Testing and interviewing Mondny thru 
Friday.

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

Equal Opportunity Employer
(80-86)

paminklas.su
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NESLĖPKIME
Mes iš kiekvieno žmo

gaus reikalaujame objek
tyvaus kitų žmonių dar
bų vertinimo, tačiau ob
jektyviausiais ir teisin
giausiais visuomet jau
čiamės patys esą, bandy
dami savo tiesą įvairiais 
būdais įrodinėti ir net pri
mesti kitiems. Taip yra 
kasdieniniame gyveni
me, o dar labiau organi
zacijų veikloje. Stengia
mės iškelti savo organi
zacijos nuopelnus bei 
reikšmę visai sąmonin 
gai nutylėdami kitų. To
kių pavyzdžių matome ir 
skaitome kasdien, bet 
žvilgterėklm tik į vieną 
iš paskutiniųjų įvykių ap
rašant spaudos konferen 
ciją Chicagoje Butkų at
vykimo į laisvę proga.

Draugas vedamajame 
šm. spalio 5 dieną rašo: 
"Visų pirma reikia būti 
apdairiems, pasirenkant 
kieno vardu spaudos kon
ferenciją pravesti. Kar
tais tas veiksnys, kuris 
imasi iniciatyvos, turi 
susidaręs tam tikrą štam
pą amerikiečių informa
cijos sferose. Pav.,pas
kutinį kartą Altai prave
dant spaudos konferenci
ją ryšium su adv. But
kaus atvykimu, kai kurie 
amerikiečių laikraščiai 
pažymėjo, kad juos pri
statė Altą, kuri "pasižy
mi savo antikomunistine 
veikla". Tai iš dalies su 
daro neigiamą foną pa
čioms perteikiamoms 
žinioms..." Draugas ma
no, gal geriau, kad pav., 
tą būtų atlikusi lietuvių 
teisininkų draugija ar ki
ta kokia.

Kodėl mes turime slėp
ti savo tiesioginius sie
kius po priedanga nieko 
dėtos kokios draugijos, 
kuri šiame krašte neturi 
jokios įtakos ir visai ame
rikiečių nėra žinoma, kai 
tuo tarpu Altą jau gilius 
pėdsakus įrėžusi JAV po 
litiniuose sluoksniuose 
bei spaudos sferose, per 
eilę metų turėjusi įvai
rių prašymų bei reikala
vimų lietuvių tautos ne
priklausomybės atstaty
mo reikalu. Ir visai na
tūralu, kad organizacija, 
kovojanti prieš savo tau
tos okupantą, rūpinasi iš 
tos priespaudos pabėgu
sia į laisvę šeima. Žino
dami, jog tai yra Altos 
tiesioginiai veiklos užda
viniai, JAV valdžios pa
reigūnai todėl ne kokiai 
nors kitai organizacijai, 
o Altai ir pavedė tą šei
mą priimti ir globoti.

Ar gyvendami laisva
me krašte turime bijoti 
teisingos propagandos, 
kurios dėka valdomas vi
sas demokratinis pasau
lis, renkami prezidentai 
ir kiti kraštų valdytojai 
net savo tuščiais ir melą 
gingais pažadais daug 
sau laimėdami. Tuose 
kraštuose jokiapropagan 
da nelaikoma blogu reiš-

SAVO VEIDO
kiniu. Bet jeigu mes bi
josime atvirai skelbti tei_ 
singą propagandą, tai me
laginga užvaldžiusi Sovie
tų Rusijos pavergtas tau - 
tas užvaldys ir didžiuo
sius demokratinius kraš
tus, ko ji ir siekia viso
mis priemonėmis nesi- 
gėdindama jokios melo 
propagandos. Skelbėjų su- 
gelbėjimas įtikinti ir vi
suomenės reikalas at
skirti tiesą nuo melo.

Kitas aiškus pavyzdys 
taip pat neseniai parodė 
mūsų nepagrįstą baimę 
savo veido, kai Lietuvos 
Nepriklausomybės Fon
dui organizuojant leisti 
anglų kalba veikalą apie 
Lietuvą "Lithuania 700 
Years" daugelis patari
nėjo jokiu būdu nedėti sa
vo štampo Lithuanian In- 
dependence Fund Ine., 
nes esą bus nuvertinta 
knyga kaip priešbolševi- 
kinė propaganda, kadangi 
pats institucijos vardas 
aiškiai rodo, kam ji tar
nauja ir ko siekia.

Tačiau knyga buvo iš
leista nebijant parodyti 
savo tikrojo veido, betpa- 
rašyta ne kaip tuščiapro-. 
paganda, pagrįsta tikrų 
tautos įvykių informaci 
ja, svetimųjų tarpe turė
jo didelįpasisekimą. Kny
gos štampas jos vertei ne
pakenkė ne tik JAV, bet ir 
viso laisvojo pasaulio 
sferose, gal tik savieji 
kai kurie to štampo pa
būgę neėmė į rankas.

Net pačių leidėjų ma
loniam nustebimui šio 
veikalo pirmoji laida bu 
vo išleista 1969 metųpra 
džioje pusantro tūkstan
čio egzempliorių, o se
kančiais metais teko leis
ti 2—ją pataisytą laidą 
1000 egz. Dabar,po Lietu
vos vardą visame pasau
lyje tragiškai išgarsinu
sių lietuvių tautos sūnų, 
mūsų tėvyne vėl aktyviau 
ir daugiau susidomėjo 
svetimieji, ^leidyklą vis 

plaukia užsakymi iš 
įvairių kraštų, bet deja, 
knygos ir antroji laida iš
sibaigusi, tenka neigia
mai atsakyti. Užsakymai 
ateina iš didžiųjų JAV 
korporacijų ir Kanados, 
iš Anglijos, Vokietijos, 
Naujosios Zelandijos, Ni
gerijos, Olandijos, Šve
dijos, Danijos ir Austra
lijos bibliotekų. Daug jų 
grąžinta.

"Kai jūs to nematot, tai 
nejaučiat, kaip darosi 
skaudu pagalvojus, kad 
užsienis prašyte prašo 
žinių apie Lietuvą, o mes 

•jų nepateikiam. Jaučiu, 
lyg tai būtų daromas ne
mažas nusikaltimas Lie
tuvos ir lietuvybės rei
kalui" — rašė leidykla 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo valdybai.

Ilgai vėl svarstyta, įsi
tikinta ir š.m. spalio 17 
dieną LietuvosNepriklau 

. somybės Fondas pasira
šė sutartį su Manyland

MYKOLAS BIRŽIŠKA VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS OKUPACIIIJ METAIS m
Š.m. rugpiūčio 24 d. suėjo 10 metų 

nuo prof. Mykolo Biržiškos mirties, 
šiai sukakčiai atžymėti Skautų Akade
minis Sąjūdis spalio 29 d. Los Angeles 
Calif. surengė minėjimą, kuriame kal
bėjo prof. J. Kuprionis, J. Kojelis ir 
prof. S, Žymantas, o ištraukas iš prof. 
M, Biržiškos raštų skaitė A. Žemaitai
tis.

Taip pat buvo surengta prof. M. 
Biržiškos išleistų knygų, raštų ir rank
raščių parodėlė.

Tai sukakčiai atžymėti Dirva pra
deda spausdinti prof. S. Žymanto straips
nių seriją apie prof. Mykolo Biržiškos 
veiklą okupacijų metais.

Myliu aš visą tautą, vi
sas jos buvusias ir bo
simas kartas.

Adomas Mickevičius

Prieš 40 metų M. Bir
žiška Vilniaus reikalu 
tris mėnesius lankėsi 
Amerikos Lietuvoje. Tai 
buvo sėkminga ir atmin
tina kelionė.

Atsisveikindamas su 
Amerikos lietuviais 1931
IV.23 d. New Yorke jis 
nurodė, jog savo kelio
nės metu stengęsis "ne 
profesoriaus mokslingu
mu vadovautis, tik di
džiausio Lietuvos poeto 
Adomo Mickevičiaus pa 
reikštu dėsniu širdim į 
širdis kalbėti". Todėl to
je kelionėje jam pavykę 
susikalbėti ir susipras
ti su įvairių pažiūrų žmo
nėmis.

"Senai žinodamas 
rimtą prancūzų patari
mą ’suprasti - atleisti’, 
stengiausi į žmones žmo
gaus, o ne kažkokio nie
kieno teisėjo, akimis pa
sižiūrėti, ypačiai įsigi
linti į amerikoniško gy
venimo sąlygas — ir tuo 
jau neišvengiamai turė
jau 'suprasti atleisti' ir 
'atleidęs pamilti visąmū 
sų išeiviją, gal negeres
nę už Nepriklausomos 
Lietuvos visuomenę, bet 
kur kas už ją gyvesnę, 
jautresnę ir visuomeniš- 
kesnę, tad ypatingai tin
kančią bendram tautos 
ir ypačiai Vilniaus dar
bui". (Vilniaus reikalu 
Amerikos Lietuvoje, 
1940 m. 333 psl.)

Širdim į širdį kalbėti, 
neieškoti idealių didvy
rių ir nesipiktinti kitų 
silpnybėmis, bet mėginti 
juos suprasti ir jiems 
atleisti, o atleidus pa
milti, — tokie buvo M. 
Biržiškos išmąstyti ir jo 
sąmoningai įsiauklinti 
dėsniai, kuriais jis vado
vavosi ne vien anos ame
rikinės kelionės metu, 

bet visoje savo ilgo gyve
nimo plačiašakėje visuo
meninėje ir politinėje 
veikloje.

Tokį mes jį čia Los An
geles pažinome ir atme
name: šviesų ir švelnų,

Books leidykla išleisti 
trečiąją "Lithuania 700 
Years laidą 1000 egz. ga
limai greičiausiu laiku.

Tenka tikpasidžiaugti, 
kad LNF valdybos, na
rių, rėmėjų ir lietuvių 
visuomenės parama tei
giamai prasmino savo 
pastangas ir įgyvendino 
siekius. O ypač liko įver
tinti veikalą parašę auto
riai: dr. Albertas Geru
tis, prof. Jonas Puzinas, 
prof. dr. Juozas Jakštas, 
Algirdas Budreckis ir 
min. Stasys Lozoraitis.

E. Čekienė 

kuklų ir atlaidų, mielą ir 
nuoširdų žmogų visiems, 
su kuriais jis susitikda
vo, mylintį, atjaučiantį,

STASYS ŽYMANTAS

tyrinėtojas ir talentingas 
rašytojas parašys M. Bir
žiškos monografiją. Ne 
čia, išeivijoje, bet ten, 
Lietuvoje, kur jis ne tik 
nėra pamirštas, bet kur 
jo veikla ir darbai, jo su
kurtas kultūrinis paliki
mas yra didžiai vertina
mi, o jo gyvenimas ir jo 
kova statomi sektinu pa
vyzdžiu ir idealu.

Toje monografijoje vie
nas skyrius bus skirtas 
aprašyti ir įvertinti jo gy
venimą, veikla ir kovą 
anais sunkiais okupaci
jų metais, kada jam teko 
vadovauti Vilniaus uni

Prof. Mykolas Biržiška, Vilniaus Universiteto rektorius 1940- 
1944 m.

suprantantį ir brangi
nantį kiekvieną lietuvį ir 
lietuvę.

Prof. M. Biržiška, 
kaip prisiminė jį "Mūsų 
Vyty" 1963 m. Nr. 3 vie
nas jo pačių artimiausių 
draugų ir bičiulių Stepo
nas Kairys, buvo "aiš
kių, stropiai saugomų 
principų žmogus, žmo
gus labai aukštos mora
lės, krištoliniai švarus, 
kuris visą savo amžių 
mokėjo būti tvarkoj su sa
vimi pačiu ir visuomet 
taip darė, kaip buvo įsi
tikinęs ir sąžinės liepia
mas. O be to mylėjo žmo
nes, mylėjo ypač jam ar
timiausius — lietuvius 
ir jų žemę Lietuvą, vi
są savo amžių dėl jų ir 
jos dirbdamas. O darbi
ninkas jis buvo retai kie - 
no pasiektinas ir kartu 
nepaprastai kuklus, ku
rio sielon tuščia ambi
cija nežinojo kelio".

Tylus ir kruopštus ty
rinėtojas mokslininkas, 
išoriniai kuklus ir švel
nus, fiziškai trapus, M. 
Biržiška kartu buvo kie
tas, tvirtas ir atkaklus, 
ryžtingas ir nenumaldo
mas, realus ir konkre
tus kovotojas dėl savo 
tautos, laisvės ir jos tei
sių — tikras dvasios,pro
to ir širdies galiūnas.

Visas M. Biržiškos il
gas ir turiningas gyveni
mas nuo pat mažens,nuo 
vaikystės ir gimnazijos 
suolo, buvo ne vien giliai 
protu išmąstytas, bet ir 
širdim iškentėtas. O juk 
žmogus dvasinės galybės 
pasiekia tik per išmąsty.. 
mą ir per kančią.

Kada nors, koks nors 
kruopštus mokslininkas 

versitetui kaip jo rekto
riui ir dėl jo nenuilsta
mai kovoti.

***
1940 m. sausio 15 d. at

gaivinto lietuviško senų 
ir garbingų tradicijų Vil
niaus universiteto tary
ba jo pirmuoju rektorium 
išrinko prof. M. Biržiš
ką. Toji garbė jam pelny
tai priklausė kaip didžia
jam, nors ne Vilniuje gi

musiam vilniečiui, nenu
ilstamam Vilniaus kovo
tojui, senojo Vilniaus uni
versiteto istorijos tyrinė
tojui, jo atgaivinimo ini
ciatoriui 1918 m., paga
liau naujos nepriklauso
mos atbudusios Lietuvos 
aukštojo mokslo pradinin
kui. Lietuvių Mokslo 
Draugijos įsteigtuose 
Aukštesniuose Kursuose 
1919.III.1 d. pirmąją pas
kaitą skaitė ne kas ki
tas, kaip M. Biržiška.

"Tai vienintėlis Lie
tuvos žmogus, kuris pir
mas turi teisę čia pra
bilti! Kito tokio iš viso 
nėra", rašė Pulgis And
riušis prisiminęs Vil
niaus universiteto rekto
riaus M. Biržiškos žodį 
tartą istorinėje univer
siteto kolonų salėje Lie
tuvos literatūros ir moks
lo premijų įteikimo iš
kilmių dalyviams.

"Biržiškinėje dvasioje 
išaugę matėme, kaip tos 
dvasios vadas patsai iš
gyveno Vilniaus šlovę, 
pirmą kartą pakildamas 
kalbėti kolonų salėje".

M. Biržiška Vilniaus 
universitetui vadovavo 
ketveris su pusę metų ke
turiais visiškai skirtin
gais, bet vienodai sun
kiais laiko tarpais: Nepri
klausomos Lietuvos pa
baigos, pirmaisiais so
vietų okupacijų metais, 
trumpu Laikinosios vy
riausybės laikotarpiu ir 
vokiečių - nacių okupaci
jos metais.

Griuvo valstybė, keitė
si santvarkos, valdžios, 
režimai ir Žmonės, bet 
Vilniaus universiteto rek
torius nesikeitė. Tary
tum Šv. Petras, jis buvo 
ta uola, kuria anų okupa
cijų metais rėmėsi ne tik 
visa sunki universiteto 
išsilaikymo kova, bet ku
ri taip pat teikė užuovė
ją tautiniam lietuvių pa
sipriešinimui ir jo orga 
nizacijoms kurtis, bręs
ti, augti ir plėstis.

Tik tokio neginčijamo 
aukšto moralinio autori
teto žmogus, kokiu buvo
M. Biržiška, didelio poli
tinio patyrimo tvirtos va
lios, gilaus atsakomybės 
ir pareigos pajautimo, be 
sąlyginio atsidavimo ir 
pasiaukojimo savo užda-

(Nukelta į 4 psl.)

Vilniaus reikalu 1931 m. lankęsis Amerikos Lietuvoje, prof. My
kolas Biržiška (vidury) su Amsterdamo kun. J. Židanavičium ir 
Lietuvos |gal. ministru Washingtone Br. , Balučiu prie Lietuvos 
pasiuntinybės.
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ALEKSAS LAIKŪNAS

kos lietuvių skaičių. Taip 
organizuojant savo laiku 
įtakingą Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga, kuri vėliau da-

DIRVA

LIETUVIU SPAUDA IR MES

DR. STASIUI TAMOŠAIČIUI 75 METAI To my Lithuanian friends in

Šiomis dienomis savo 
amžiaus deimantinę su
kaktį švenčia dr. Stasys 
Tamošaitis, vienas iš iš
kiliųjų senosios lietuvių 
ateivių kartos veikėjų ir 
tautinės srovės asmeny
bių. Jis gimė 1897 m. lap
kričio 2 d. Lietuvoje. 1 
JAV atvyko būdamas 16- 
kos metų berniukas. Čia 
baigęs mokslą ir įsigi
jęs dantų gydytojo diplo
mą, įsikūrė CIevelande 
ir daug metų sėkmingai 
vertėsi praktika. Kiek 
mums žinoma, jis buvo 
bene pirmasis lietuvis 
diplomuotas dantų gydy
tojas šiame krašte, sa
vo pavyzdžiu paveikęs ki
tus sekti jo pramintu ta
ku. Ano meto sąlygomis 
prasimušti į savarankiš
ką profesiją ne tik lietu
viuose, bet ir kitose šio 
krašto ateivių tautybėse 
buvo reto ryžtingumo už
simojimas. Tai ne da
bar, kada visokiomis 
lengvatomis, pašalpomis 
ir stipdenijomis jaunuo
liams plačiai atvertos du
rys į aukštuosius moks
lus ir į aukštesnį gyveni
mo lygį.

Vykdydamas garbingai 
seną lietuvių gydyto jų tra
diciją, dr. Stasys Tamo
šaitis neužsidarė savo ka
binete, bet aktyviai įsi
traukė į lietuvių veikimą 
ir daug metų veikliai reiš
kėsi visose jo srityse. Sa
vo įsitraukimu sustipri
nęs Clevelando lietuvių, 
susispietusių apie Dirvą, 
svorį ir įtaką, dr. Stasys 
Tamošaitis netrukus įsi
jungė į iškiliųjų Ameri-

sponsoriavo Čiurlionio 
ansamblio vadovą muz. 
Alf. Mikulskį su p. O. 
Mikulskiene ir kitais 
čiurlioniškiais, netru
kus tapo Clevelando lie-

Elizabeth, N. J.

1 respectfully ask for your vote for

re-election on November 7th.

Ačiū,

Mayor TOM DUNN

Buvę clevelandiečiai dr. S. Tamošaitis ir ponia, dabar Įsikūrę 
Floridoje, visad prisimena Dirvą ir savo auka paremia laikraš
čio leidimą. Šiomis dienomis dr. S. Tamošaitis atsiuntė 100 dol. 
Dirvai paremti. Už auką nuoširdžiai dėkojame ir linkime sukak
tuvininkui ilgiausių metų!

vė pagrindą Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjun
gai, dr. Stasys buvo vie
nas jos pradininkų, vė
liau porą metų jos cent
ro valdybos pirmininku. 
Organizuojant Balfą, bu
vo vienas jo organiza
torių ir pirmuoju direkto
riumi. Daug kur teko va
žinėti, posėdžiauti, kal
bėti masiniuose lietuvių 
susitelkimuose, kad su
organizavus antrojo pa
saulinio karo tremti
niams reikiamą pagal
bą stovyklose ir užtikri
nus naujųjų ateivių įkur
dinimą Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Gal tik

Biržiška...
(Atkelta iš 3 psl.) 

viniui, galėjo įstengti per 
visus anuos audringus 
metus ne vien ištverti 
sunkiose rektoriaus pa
reigose, ne vien beprie- 
Kaištingai vadovauti Vil
niaus universitetui ir jo 
darbui, bet apsaugoti, ap- vieni dr. ir ponia Tamo- 
ginti ir išlaikyti tautiš
kai nepažeistą, dargi su
stiprintą, Lietuvai ir jos 
tautinei kultūrai nepap
rastai brangų ir reikš
mingą lietuvišką mokslo 
židinį.

(Bus daugiau)

šaičiai galėtų pasakyti, 
kiek siuntinių ir imigra
cijai reikalingų dokumen
tų anuomet išėjo asme
niškai iš jų namų.

Tie patys svetingi ir 
vaišingi p.p. Tamošai
čių namai, kurie pvz.

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 RIBOTAS. 

NESIVĖLUOKITE !

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TRMS-AMT1C TRAVEL SERVICE
393 West Broadway

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

Savininkė: Aldona Adomonienė.

tuvius jungiančia būsti
ne. Pats dr. Stasys Ta
mošaitis sutiko būti čia 
pat įsteigto ir gražiai vei
kusio Lietuvių Kultūros 
Fondo Clevelando sky
riaus pirmininku. Tuose 
pat namuose, p.p. Ta- 
mošaičiams globojant, 
1952 metais pavasarį bu
vo įsteigta ir Vilties 
Draugija, perėmusi Dir
vos laikraščio ir knygų 
leidimą. Daugelis cleve- 
landiškių dar šiandien 
prisimena gausius lietu
vių kultūrinius buvoji
mus erdvioje ir puošnio
je Tamošaičių sodyboje. 
Atrodo, tai buvo tikroji 
Clevelando lietuvių bend
ruomenės užuomazga. 
Daugelis kitur gyvenan
čiųjų šiandien taip pat 
prisimena anuo metu gra
žios iniciatyvos nestin
gantį, Clevelando lietu
vių veikėjų triumviratą, 
kurį sudarė Dirvos re
daktorius Kazys Ka- 
pius, dr. Stasys Tamošai
tis ir inž. Pijus ŽiŪrys. 
Šiandien tik vienas dr. 
Stasys Tamošaitis bėra 
gyva, gyvena įsikūręs 
Miami Beach, Fla, ir iš 
auginęs šeimą — d\d dūk 
teris ir sūnų, mini savo 
amžiaus deimantinę su
kaktį.

Savo ruožtu mes nuo
širdžiai sveikiname mie
ląjį sukaktuvininką ir 
jam su p. Tamošaitiene 
linkime dar daug metų 
džiaugtis asmeniniu gy
venimu ir klestinčia lie
tuviška veikla, iš kurios 
jis nė neketina trauktis.

Mūsų tauta dėl spaus
dinto žodžio yra daug ko
vojus i, daug aukų sudėju
si. Knygnešių keliai ir ta
kai nuo Prūsų iki Sibiro 
yra nužymėti krauju ir 
kančiomis, benešant,be
plaunant lietuvišką kny
gą, laikraštį jų išsiilgu- 
siems broliams. "Auš
ra", "Varpas" ir kiti ano 
meto laikraščiai pažadi
no mūsų tautos atgimi
mą, nurodė kelius į ne
priklausomą gyvenimą. 
Dėl to mums lietuviška 
spauda turėtų būti ypa
tingai brangi, gerbiama. 
Juo labiau šiandien, 
esant išblokštiems iš 
gimtojo krašto ir siekian
tiems savo pavergtai Tė
vynei laisvės, mūsų pe
riodinė spauda čia yra 
mūsų didžiausias talki
ninkas. Tik jos dėka mes 
gyvendami pačiuose lais
vojo pasaulio kontinentuo 
se, palaikome tarp sa
vęs ryšį, susižinome, 
ką kuri lietuviška kolo
nija ar organizacija pla
nuoja, veikia, kiek ji yra 
kultūriniai bei materia
liai įsijungusi į bendrąjį 
lietuviško gyvenimo pul
są.

Jeigu pagal vokiečių 
filosofą J.G. Herderį... 
"Kūryboje atsispindi tau
tos siela", tai mūsų raš
tija, laikraščiai yra vie- 
nintėlis mūsų gyvenimo 
ir veiklos veidrodis ir 
drauge didžiausias žinių 
šaltinis ateities istori
jai apie mūsų veiklą ir 
pastangas lietuviškumo 
išlaikymui svetimoje že
mėje.

Ne vienas iš mūsų, var
tydamas Dirvos pusla
pius, gėrisi puikiu jos 
sutvarkymu, gražiai prie 
straipsnių priderintomis 
ryškioms nuotraukoms, 
džiaugiasi radęs jose ir 
savo pavardę i r rūstauja, 
bara korespondentą, jei
gu jo pavardė buvo pa
miršta ar praleista apra
šyme ar aukotojų sąra
še. Tačiau retas mūsų 
skaitydamas ir gėrėda
masis gražiais mūsų laik- 
raščio puslapiais, pagal
voja apie tuos žmones, 
kurie stengiasi kad tik 
laikraštis būtų įdomus ir 
laiku pasiektų savo skai
tytojus. Be darbo ir pa
siaukojimo čia reikalin
ga ir nemaža pinigo pa
dengti įvairiausiom iš-

VOTE FOR—RETAIN

JUDGE JOSEPH J.

X|LoPRESTI
Common Pleas Court 

Term Commencing, Jan. 4, 1973 
AUGUST J. KURDZIEL Sk.. 5001 Vandall* On. C(w.l.nd, Ohio

laidoms. Nė vienas laik
raštis negali išsilaikyti 
iš prenumeratorių mo
kesčių, leidėjai turi ieš
koti papildomų pajamų 
šaltinių, kad suvestų ga 
lą su galu. Gyvename tur 
tingiausiame pasaulio 
krašte ir esame liudyto
jais, kaip kasmet užsi
daro, bankrutuoja, net 
šimtus tūkstančių tiražo 
turintieji amerikiečių 
bei kitų tautybių laik
raščiai - žurnalai. Ir 
vis dėl pinigo stokos. 
Ar ir mes norėtume to 
susilaukti? Kiekvienas 
sąmoningas lietuvis paša
kys — Ne! Svarbiems n
mūsų tautos išlikimo rei
kalams mes suaukojame

šimtus tūkstančių dole
rių. Kad mūsų tauta gy
ventų, lietuvis moka au
kotis tremtyje ir paverg
toje Tėvynėje.

Kiekvienų metų rude
nį Dirva šaukiasi savo 
skaitytojų paramos, skel
bia aukų vajų sunkiam 
spaudos darbui paremti 
skiria burtų keliu ir gra
žias dovanas aukoto
jams.

Mieli skaitytojai, bend
radarbiai, nepamirški
me savo pareigos lietu
viškam spausdintam žo
džiui, nepagailėkime pen
kinės, dešimtinės. Juk 
visų mūsų noras,kad Dir- 
va būtų patraukli, mus

J. V. Sūduvas

™c.sT ALT YPerrinkta

Your PROBATE JUDGE

JUDGE FRANCIS J. 
T A L T Y

GRIEŽTAS...

TEISINGAS...

PAREIGINGAS...

HUMANIŠKAS...

”Talty is one of 
our most capable 
Judges!” 
—PLAIN DEALER

Taity for Judge Committee 
Alberl R. Kovacic, Asst. Chmn. 
8018 Liberty Avė., Cleveland, O.

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 

skaitytojų!

Nauįiems 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 varda*

Adresas

Užsakytojo pavardė ir vardas

Adresas

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.
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Omahos lietuvaitės Regina Starkutė, Teresė Gaidelytė ir.Rūta 
RackevičiOtėt demonstravusios tautinius rūbus.

GERAS DARBELIS TĖVYNĖS

LABUI
Vienoje naujausioje, 

Daniel Gross High School 
kurią lanko trys lietuvai
tės, buvo suruošta madų 
paroda su tikslu sukelti 
pinigų mokyklos reika
lams. Parodos sponso- 
riu buvo didžiausia So. 
Omahos Philips preky
bos bendrovė. Taigi, tuo 
reikalu nepasieita ir be 
atatinkamos reklamos.

Mūsų mergaitėms — 
skautėms, lankančioms 
šią mokyklą: Teresei Gai- 
delytei, Reginai Starku- 
tei ir Rūtai Rackevičiū- 
tei kilo sumanymas pa
daryti gerą darbelį tė
vynės labui. T. Gaidely
tė paprašė rengimo ko
miteto kad joms leistų 
pasirodyti su tautin. rū
bais, lietuviška tautodai
le ir kepsniais. Komite
tas tą jų norą mielai pri
ėmė, pasiūlė net ir ki
tų tautybių mokiniams 
panašiai pasirodyti. Mi
nėtos mergaitės kruopš
čiai ruošėsi. Rinko iš sa
vo namų ir pažįstamų 
gražiausius liet, medžio 
drožinius, kryželius, 
juostas, lėles, gintaro iš
dirbinius ir kt.

Spalio 12-tą dieną pri
sirinkus pilnai mokyklos 
auditorijai publikos, po 
madų parodos prasidėjo 
tautybių pasirodymas. Di
deliam nustebimui, pir
mosios pasirodyti turėjo 
lietuvaitės, nors kitų tau-- 
tybių kilmės mokinių pri- 
skaitoma po keliolika ir 
daugiau. Išėjo scenonGai 
delytė su vilnieti š kai s rū
bais , Starkutė su suval
kietiškais ir Rackevičiū 
tė su aukštaitiškais. Vi
si rūbai p. Tamošaitie
nės darbo. Gražiai ap
švietus sceną mergai
tės ir rūbai pasigėrėti
nai atrodė.

Jų pasirodymas ypa
tingai buvo patrauklus 
ir įdomus, nes anglu kal
boje, su švelniu senti
mentu, perpintu gražia 
mūsų tėvynės romantika, 
buvo aiškinama - pasako
jama apie taut. rūbus, jų 
audimą, atskiras krašto

LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB
JOHN T. DERIGHTER, President

ENDORSE
COUNTY COMMISSIONERS

CORRIGAN & POKORNY
C. Carį Chmn., 18103 Nonvell Avė.

vietoves, apie mūsų Bal
tiją ir jos gintarą, ku
riuo lietuvaitės senovė
je ir iki šių dienų puoš
davo ir puošia savo kak
lus.

Šį puikų pasakojimą 
anglų kalboje paruošė 
skaučių vietininkė Ro
ma Micutaitė. Publika 
neperdėtu nuoširdumu gė-

A.A. MAJ. K. LIAUDANSKAS

Los Angeles lietuvių 
kolonija liūdi netekus a. 
a. majoro Kosto Liau- 
dansko, kuris po sunkios 
ligos atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Velionis buvo gimęs 
1889 m. vasario 21 d. Kau
no apskrityje. Baigęs 
gimnaziją Vitebske, karo 
mokyklą Kaukaze ir 1923 
m. Nepriklausomoje Lie 
tuvoje — aukštuosius ka
rininkų kursus, aktyvio
je tarnyboje kariuomenė 
je išbuvo iki 1938 m., iš 
ėjo į atsargą majoro 
laipsnyje, * apdovanotas 
už nuopelnus Lietuvai D. 
L,K. Gedimino ir D.L.K. 
Vytauto ordenais, bei Ne 
priklausomybė meda
lių.

Vokiečių okupacijos 
metu a.a. K. Liaudans- 
kas buvo suorganizavęs 
Vietinės Rinktinės ba- 
talijoną, Suv. Kalvarijo
je, kuris vokiečių vėliau 
buvo sulikviduotas.

Antrojo pasaulinio ka
ro metu a.a. major. K. 
Liaudanskas su šeima at
sidūrė Vokietijoje. Gyve
no Coburgo, Wuerzbur- 
go ir kitose tremtinių 
stovyklose, kur aktyviai 
reiškėsi įvairiose trem 
tinių organizacijose bei 
tų stovyklų administra- 
tyviniame darbe.

1949 m. velionis su šei
ma atvyko į JAV ir apsi
gyveno, Newark, N. J. Čia 
tuoj pat įsijungė į lietu
višką veiklą ir įkūrė ka
rių veteranų "Ramovė" 
skyrių.

Ieškodamas švelnes
nio klimato, velionis,

DIRVA

rėjosi ir daug plojo.
Po visų pasirodymų 

mūsų tautodailės stalas 
buvo tiesiog apgultas sve
čių. Su įdomumu viskas 
buvo apžiūrima ir jeigu 
daiktai būtų parduodami, 
tai nebūtų likę nė juoste
lės. Susidomėjusieji tei
ravosi kur galima pana
šių išdirbimų gauti, nes 
tai esą ypatingi suveny
rai, nesvarbu būtų ir 
aukšta kaina.

Kepsnių stalas, kuria
me buvo patiekta Žagarė- 
liai, varškės pyragai, 
spurgos ir kt. per kelio
lika minučių liko išpar
duota. Ponios teiravosi 
receptų. Buvo nurodyta 
p. Daudžvardienės "Popu- 
lar Lithuanian Recipes". 
Žodžiu, šiuo palyginus ne
dideliu pasirodymu pa
daryta gražus skautiškas 
darbelis pavergtai tėvy
nei. Daug svetimtaučių 
sužinojo ne tik apie mū
sų gražius tautin. rūbus, 
jų menišką įdomų audi
mą, mūsų tautodailę ir 
kraštą, bet ir apie išti
kusią tragediją, visą mū
sų tautą.

Nuoširdžiai linkėtina 
šioms jaunoms lietuvai
tėms ir ateityje išnaudo- j 
ti kiekvieną pasitaikiu
sią progą pasakoti ir kal
bėti svetimiesiems apie 
pavergėjo prispaustą mū
sų tėvynę. (jp)

Ats. maj. Kostas Liaudanskas 

su šeima 1955 m. atsi
kėlė į Los Angeles. Čia 
su jo atsikėlimu, visa ko 
lonijos lietuviška veikla 
labai suaktyvėjo. Jis bu 
vo daugumos organizaci
jų "spiritus movens".
Jo iniciatyva čia įkuria
ma karių veteranų "Ra
movė" bei L.D.K. Biru
tės draugija. Velionis 
"Ramovė" organizaci
jai vadovavo net 18 me
tų o birutininkės jo' as
menyje rado tėvišką glo
bą, o dėl jo didelio takto 
ir džentelmeniškumo, jis 
buvo jų labai gerbiamas 
ir mylimas.

Turėdamas didelį liet, 
visuomenės pasitikėji
mą, po sėkmingo darba
vimosi ALT ir LB Los 
Angeles valdybose, ve
lionis 1958 m. išrenka
mas LB Vakarų apygar
dos pirmininku ir tas pa
reigas ėjo net 8 metus; 
paskutiniuoju metu daug 
sielojosi dėl bereikalin-

McGovern rūpinasi 
šeimomis 

taip kaip savo, ir jūsų.

Todėl mes reikalingi 
jo kaip Prezidento.

Kas atsitiko vidurkio šeimoms per 
paskutinius keturius ”Nixono metus”?

George McGovern yra tradicinis amerikietis, kuris atsiekė savo kelią 
per sunkų darbą ir pasišventimą idealams. Dvasininko sūnus, jis tarnavo II 
Pas. kare, buvo apdovanotas Distinguished Flying Cross už drąsą. Kaip 
kongresmanas, buvo Prezidento Kennedy Food for Peace direktoriumi, kaip 
U.S. senatorius nuo 1962 — McGovern visad yra žmonėms, vidurkio ameri
kiečiams, kurie nori padoraus gyvenimo sau, savo vaikams ir savo vaikaičiams.

McGovern/Shriver ’72—Ohio, 2340 Payne Avė., Cleveland, Richard Skiar, Coordinator

Bedarbė pakilo 67% Amerikoje ir 89% Ohio. Be
veik pusė visų statybos darbininkų Clevelande yra 
bedarbiai. Daugelis fabrikų užsidaro.
Kainos padangėse ir tebekyla. Maisto kainos yra 
15% aukštesnės negu prieš Nixoną. Algos užšal
dytos, bet kainos "verdančios”. Nuo depresijos lai
kų dar niekad nebuvo taip sunku vidurkio žmogui 
išmaitinti ir aprengti savo šeimas.
Didieji nusikaltimai yra padidėję 38% ir per Nixo- 
no metus narkotikų naudojimas beveik padvigu
bėjo. žmonės yra mažiau saugūs gatvėse negu bet 
kada anksčiau.
Ir beveik dvigubai žmonių yra pašalpų sąrašuose 
nuo tada kai Richard Nixon pasidarė Prezidentu!

Teisybė gi yra, kad Mr. Nixon pademonstravo, kad jo tikrasis rūpestis, 
kaip Prezidento, NĖRA vidurkio žmonės. Jis favorizavo didžiuosius 
biznius su specialiom taksų išimtim, bet priešinosi įstatymams, kaip dar
bų padauginimui ir apleido kovos prieš nusikaltimus programą.
George McGovern YRA ŽMONĖMS. Jis parūpintų bilijonus dolerių gy
vybiniams reikalams čia namuose, panaikindamas taksų spragas didie
siems bizniams ir turtingiems amerikiečiams — bet jis nepridėtų nė do
lerio taksų pakėlimui vidurkio šeimoms. Jis iš naujo pašvęstų Ameriką 
darbų sudarymui... pasirūpintų pinigų miestams rajonų atstatymui. 
Jis iššauktų karą nusikaltimams ir narkotikų naudojimui namie, vie
toj kad išleidus bilijonus Azijoje.

McGOVERN. DEMOKRATAS. 
ŽMONĖMS.

gų santykių su okupuota 
Tėvyne: "Mano manymu 
šėtoniška komunizmo 
ranka jau pasiekė ir mū
sų lietuviškas koloni- 
mūsų darnią veiklą iš
ardyti; negi mes jau ne
besugebame atpažinti vil
ką "avies kailyje" — kai 
bėjo a.a. majoras Kos
tas Liaudanskas.

Jo garbingi palaikai iš 
šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios, palydint ne
užmatomai mašinų vilks 
tinei, buvo palaidoti Šv. 
Kryžiaus kapinėse, Cul- 
ver City, Calif. Grąžų 
pamokslą bažnyčioje, jo 
atminimui, pasakė pre
latas Jonas Kučingis,šv. 

Kazimiero parapijos 
klebonas. Kapinėse atsi 
sveikinimo kalbas pasa
kė ALT vardu — V. Če
kanauskas, LB Vakarų 
Apygardos vardu •— J. 
Cinga, Tautinės Sąjun
gos bei Tautinių Namų 
vardu — A. Mažeika; L. 
D.K. Birutės draugijos 
vardu — T. Mickevičie
nė, karių veteranų "Ra 
movė" vardu — A. Mi
ronas, Balfo vardu — A. 
Pažiūra, LB Apylinkės 
vardu K. Prišmantas, 
Santa Monicos Lietuvių 
Klubo vardu — H. Paš
kevičius .

Visi savo atsisveikini
mo kalbose išreiškė taip

Nr. 84 — 5

pat didelę užuojautą naš
lei Juzei Liaudanskie- 
nei bei dukrai Elenai Skir- 
mantienei, žentui Pranui 
Skirmantui bei kitiems 
artimiesiems.

Po laidotuvių dalyvavu
sieji buvo pakviesti pus
ryčiams į Round Robim 
lietuvišką restoraną 
Glendale, Calif., kur bu
vo praleistos kelios va
landos, dalinantis liūde
siu su velionio artimai
siais. (vm)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Grupė birutininkiy, suruošusių U. Astrienės šiaudinukų meno parodą Clevelande, Prieky iš kairės 
sėdi Iz. Jonaitienė, menininkė U. Astrienėirpirm. V. Nagevičienė. J, Garlos nuotrauka

NUOSTABIOS KANTRYBĖS PARODA

Perrinkto... Draugę

MARK 

McELROY
COUNTY RECORDER

• JIS SUORGANIZAVO MODERNIŠKIAUSIĄ COUNTY RECORDER’S IŠTAIGĄ VISOJE 
AMERIKOJE.

• REMIAMAS: A.F.I.-C.I.O., V.A.W.( COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE

X MARK McELROY

L, K. Birutės Karių 
Mot. draugijos narės ir 
talkininkės aną sekma
dienį Šv. Jurgio parap. 
salėje surengė U. Ast
rienės iš Grand Rapids, 
Mich. šiaudinukų meno 
dirbinių parodą. Lanky
tojai, pirmą sykį tos rū
šies meno kūrinius pa
matę, buvo tiesiog nu
stebinti nepaprasto stro
pumo, ištvermės ir kant
rybės kainavusiais me
no darbais. Į šiaudinukų 
papuošalus Kalėdų eglu
tėms buvome įpratę žiū 
rėti kaip į suvertus įvai 
raus ilgumo šiaudelius, 
pagaminant iš tokių vė- 
rinėlių kabančius papuo 
šalus. U. Astrienės dar 
bai — jau kas kia. Šiau 
dai čia perskelti ir išly 
ginti, padarant iš jų įvai 
raus platumo plokšte
les iš kurių iškarpomi 
įvairios formos šiaude
liai ir vartojan "Elmer’s 
glue" lipinami ant tam
sios spalvos gelumbės. 
Šiaudelių spalva skais
čiai geltona, lyg auksinė.

Kompozicijos įvai
rios: kryžiai, gėlės, juos, 
tos, įvairūs ornamentai 
ir vaizdeliai. Skonis,pro
porcijos ir bendras įspū
dis žiūrint į šiuos tik

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

rai, tur būt, niekur pasau
lyje nematytus kūrinius, 
labai geras. Didelio to
bulumo ir meistrišku
mo matėme eglutės pa
puošaluose. Snaigių kom
pozicijos žvaigždės ne
paprasto įvairumo, apva
lių ir plokščių šiaudelių 
kombinacijos sudaro pa
sigėrėtiną vaizdą. Šiau
dinukai tamsiai žaliame 
auksas šviečia. Pastebė- 
elgutės fone tiesiog kaip 
jau keletą bandymų kom
pozicijose vartojamus 
šiaudelius dažyti. Atro
do tačiau, kad kūrėja dau
giau yra linkusi palikti 
natūralią šiaudų spalvą.

Be šiaudinukų paveiks 
lų ir papuošalų matėme 
gražiai išdažytų velyki
nių margučių, dėžučių ir 
kitokių smulkesnių daly
kėlių. Buvo keletas at
virutės formato paveiks
lėlių, su mozaikiniu iš
dėstymu dažytų kiauši
nių lukštų.

U. Astrienė su savokū 
ryba daug kartų yra daly 
vavusi parodose, kur pel
nė gražių pripažinimų ir 
įvertinimų. Bene svar
biausias jos propaguoto
jas yra chicagiškis Bal- 
zeko muziejus.

Savo kūrybai p. Ast- 

-

rienė aukoja laisvalaikį, 
kurs lieka po visų namų 
šeimininkės ir motinos 
pareigų.

Ar ji lankė meno mo
kyklą ar bet kokią kitą 
panašios paskirties ins
tituciją? Ne, tik žemės 
ūkio mokyką.

Tat šio išradingumo, 
meninės nuovokos, tų kie
tų charakterio savybių 
reikalingų tai nuostabiai 
kūrybai reiki ieškoti ten 
pat, kur ir mūsų garsio
sios audėjos, mūsų nuos
tabūs dievdirbiai, kry
žių dailės kūrėjai sura
do — lietuvių tautos kū
rybinio genijaus neišse
miamuose šaltiniuose.

Pasakojo simpatinga 
ir kukli menininkė, kad 
ir jos vaikai išmokę 
šios nuostabios kūry
bos. Tik kažin, ar jie 
turės savo motinos kant
rybę ir ištvermę?... P. 
Astrienė mielai pamoko 
savo meno ir kitus, jei
gu tokie kursai stovyklose 
ar suvažiavimuose suor
ganizuojami.

Birutietėms ir jų talki
ninkėms už šios parodė
lės suorganizavimą gau
sūs lankytojai tikrai yra 
dėkingi. Gaila tik, kad 
dėl susidėjusių aplinky
bių nebuvo įmanoma kūri
nius išdėstyti erdviau ir 
puošniau. Įspūdis būtų bu
vęs daug stipresnis. Ast
rienės kūriniai tikrai ver » 
ti gerų parodos įren-. 
girnų.

O simpatingai ir kuk
liai lietuvei kūrėjai po
niai U. Astrienei dėko
dami, dar ir linkime daug 
ilgų ir kūrybingų metų ir 
Viešpaties malonių gau
sybės, kad ji galėtų kurti 
savo kūrybos žiedus ir 
džiuginti ir stebinti sa
vuosius ir prašalaičius.

(Pk)

LOS ANGELES

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI 
REMIA NIXONĄ

Los Angeles etninių gru
pių respublikonai, gražiai 
susiorganizavę atlieka labai 
reikšmingą darbą — propo- 
gandą dėl perrinkimo R. 
Nixon prezidentu.

Neperseniausiai, Los An
geles Ambasador viešbuty
je įvyko didžiulis tų grupių 
susirinkimas, su 5 dol. įėji
mo bilietais. Įvairios tau
tybės pasirodė su savo pro
gramomis ; tų programų su
statyto ja bei vedėja buvo 
Bronė Skirienė, kuri jau 
daugelį metų sėkmingai 
darbuojasi šitose pareigose.

VOTE FOR — James P.

KILBANE
JUDGE, COMMON PLEAS COURT

ENDORSED BY;
• CUYAHOGA COUNTY COSMOPOLITAN DEMORATIC 

LEAGUE
• CLEVELAND AFL-CIO
• UNITEp AUTOM OBILE WORKERS (UAW)
• CITIZENS LEAGUE—WELL QUALIFIED
• CUYAHOGA COUNTY DEMOCRATIC EXECUTIVE 

COMMITTEE
• NATIONALITY CLUBS AND ORGANIZATIONS

ACTIVE PRACTICING ATTORNEY — 20 YEARS
Statė Representative—1955-1963 Statė Senator—1963-1965 Graduate—St. 
Ignatius High School, John Carroll University, Western Reserve Law School

WATERBURY

LIETUVIŲ FONDO 
VAJUS

Lietuvių Fondo milijono 
dolerių sutelkimo vajus rie
da pirmyn. Nors Waterbu- 
riui Lietuvių Fondo vado
vybės skirta kvota nemaža 
— $15,000.00, bet neabejo
jama, kad ji bus išpildyta.

Pirmasis Lietuvių Fondo 
narys Waterbury bei jo įga
liotinis Jonas Brazauskas be 
didelių reklamų Lietuvių 
Fondo ratus nuo pat Fondo 
įsikūrimo pradžios judina, 
stumia pirmyn. Nuolatiniu 
kontaktu su atskirais asme
nimis ar tai organizacijų su
sirinkimuose, parengimuo
se, vestuvėse, vardinėse, ar 
laidotuvėse — vis primena 
kilnią Lietuvių Fondo idė
ją. Jo pastangų dėka Wa- 
terbury ir apylinkėje jau 
sutelkta Lietuvių Fondui 
virš $13,000.00 ir artėjama 
prie nustatytos kvotos iš
pildymo.

šiais metais Lietuvių Fon
das mini savo veiklos de
šimtmetį. Ir Waterbury šiai 
sukakčiai paminėti gruodžio

Ypatingai gražiai pasirodė 
Philipiniečiai; lietuviai gra
žiai pasirodė su tautinių šo
kių grupe, kuri pašoko ke
lis lietuviškus stilizuotus 
šokius. Šokių grupei vado
vavo Danguolė Razutytė, 
padedant Onai Razutienei. 
Salėje buvo pristatyti visi 
tautinių grupių respubliko
nų pirmininkai. Lietuviams 
vadovauja Antanas Skirius, 
kuris čia suka didelį ratą už 
prezidento R. Nixon perrin
kimą. 

Vote Judge Frank D.

CELEBREZZE
Ohio Supreme Court

X FRANK D. CELEBREZZE

mėn. 3 d., sekmadienį, 4 vai. 
po pietų šv. Juozapo parapi
jos salėje rengiamas k o n - 
certas-vakarienė, 
kur kviečiami visi Water- 
bury ir apylinkėje gyveną 
Lietuvių Fondo nariai bei 
Lietuvių Fondo idėjai pri- 
tarią.

Dar daug yra gerų lietu
vių gyvenančių Waterbury 
ir apyl., kurių Lietuvių 
Fonde dar nematyti. Bet va
jaus komitetas nenustoja 
vilties, kad iki kvotos už
baigimo jie įsijungs į Lietu
vių Fondą.

Dar kartą raginame visus 
į L. F. dešimtmečio minėji- 
mą-koncertą-vakarienę sek
madienį, gruodžio 3 dieną, 
4 vai. po pietų. Užsiregis
truoti iki lapkričio mėn. 26 
d. Spaudos knygyne (telef. 
756-5173), arba pas L. F. 
įgaliotinį J. Brazauską, tel. 
756-0143. (mk)

DETROIT

• Tradicinis vakaras švy
turio Jūrų šaulių kuopos 
įvyks lapkričio 11 d., 7 v. v. 
Detroito Lietuvių Namuo
se. Kuopos šauliai kviečia 
šaulius ir visus lietuvius da
lyvauti šiame jų ruošiama
me vakare ir linksmai su 
šauliais praleisti laiką.

• LB Detroito apylinkės 
valdyba jau. sudarusi atei
nančių metų veiklos planą.

Sausio 14 d., 12:30 vai. 
seniūnų susirinkimas Lietu
vių Namuose.

Vasario 14 d., 3 vai. To
ronto "Varpo’’ koncertas 
Mercy kolegijos auditorijo
je.

Vasario 11 d., 12:30 vai. 
skyriaus metinis susirinki
mas ir naujos valdybos rin

kimai Lietuvių Namuose.
Balandžio 8 d., 12:30 vai. 

seniūnų susirinkimas Lie
tuvių Namuose.

Gegužės 13 d., 12:30 vai. 
Motinos minėjimas Lietuvių 
Namuose.

Birželio 17 d. Baisiojo bir
želio ir trėmimų minėjimas. 
Vieta nenurodyta.

Birželio 23 d. Detroito ir 
Windsoro apylinkių bendra 
šventė ir Joninės St. Mi- 
chaels parke, Windsore, Ca- 
nadoje.

Rugsėjo 9 d. Tautos šven
tės minėjimas. Spalio 13 d. 
koncertas ir gruodžio 31 d. 
Naujųjų 1974 metų sutiki
mas.

A. Grinius

SAN FRANCISCO

• San Francisco LB apy
linkė lapkričio 11 d., 7 vai. 
ruošia tradicinį rudens ba
lių su šokiais, vaišėmis ir 
humoristinė programa, iš
pildoma pagarsėjusių "Iš
laisvintų Moterų” iš Los 
Angeles. Parengimas bus 
Montclair Woman’s Club, 
1650 Mountain Blvd., Oak- 
land, Calif. Visa visuomenė 
ir jų svečiai kviečiami gau
siai dalyvauti.

WANTED F.XPE.RIENCED 
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)

EXPERIENCED
COL.DHF.ADFR SF.TUP 

AND OPERATORS 
ROLLER MEN

For second shift. Need full screw. 
Top vtutes A benefits 

INTERNATIONAL SCREW 
9444 ROSELAVN 
DETROIT, MICH. 

313-933-4700
(80-87)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

IŠKILMINGOS 
PAMALDOS

L.V.S. Ramovės Valdyba 
praneša, kad sekmadienį, š. 
m. lapkričio 5 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą ir ka
rius, kovojusius ir žuvusius 
dėl laisvės. Per šv. Mišias 
giedos Čiurlionio ansamblio 
choras vad. muz. Alf. Mi
kulskiui. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su savo vė
liavomis.

METINĘ ŠVENTĖ
1924 m. spalio mėn. 16 d., 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, buvo įsteigta 
Studentų Skautų Draugovė.

Skautavimą taip pamėgo 
mūsų jaunimas, kad neno
rėjo nuo jo atsiskirti nė 
aukštosiose mokyklose. No
rėdami labiau įsigalinti į 
skautybės ideologiją ir tal
kinti jaunesniems, Akade
mikai skautės ir skautai 
stiprėjo savo veikloje ir 
gražiai veikla išeivijoje.

šį rudenį, po 48 metų Cle
velando Akademikai skau
tės ir skautai ruošia meti
nę šventę. Lapkričio mėn. 
11 d., šv. Jurgio parapijos 
salėje įvyks įdomi skautiš
ka programa. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

LIETUVIŠKAS LANGAS
Clevelando Naujosios lie

tuvių parapijos rajone, vie
šosios bibliotekos, 760 E. 
185 St., langas išpuoštas 
liet uviškais papuošimais. 
Parodėlė bus išstatyta tris 
savaites.

• Lietuvių Studentų S-gos 
suvažiavimas šiais metais 
lapkričio 23-26 d. įvyks Cle
velande, North Randall Ho- 
liday Inn, 4600 Northfield 
Rd. Visais suvažiavimo rei
kalais kreiptis i M. Idzely- 
tę, 1081 E. 176 St., Cleve
land, Ohio 44119.

• Inž. Raimundas Kudu- 
kis, Clevelando miesto vie
šųjų įmonių direktorius, 
ketvirtadienį grįžo iš Ang
lijos, kur su žmona Gražina, 
■praleido savaitę laiko. R. 
Kudukis buvo nuvykęs tar
nybiniais reikalais ir apžiū

PREZIDENTAS RICHARDAS M. NIXONAS į Bal
tuosius Rūmus atėjo su aiškia ir gyvenimiška programa. 
Neturėdamas jam pritariančios Senato ir Atstovę Rūmų 
daugumos, per pirmuosius ketveris metus jis tegalėjo tik 
dalį jos įgyvendinti.

Jis pasiekė tai, kad:
1) tarptautiniuose santykiuose jis galėjo siekti vi

suotinės taikos tik tada, kada Jungtinės Ameri
kos Valstybės išsilaikė pirmaujančia pasaulio ga
lybe, su kuria kiti negali nesiskaityti;

2) balansuodamas JAV eksportą-importą ir suras
damas naujų rinkų amerikiečių pramonės gami
niams, jis stabilizavo dolerį, juntamai suvaržė 
kainų kilimą bei infliacijos grėsmę, apsaugojo 
uždarbio ir santaupų vertę, ryžtingai kovojo su 
nedarbu, kuris buvo neišvengiamas Vietnamo 
karui baigiantis ir daugiau nei pusei milijono 
veteranų grįžtant namo;

3) gatvėse ir viešosiose vietose masiškai triukšma
vusi ir visuomenės turtą beprasmiškai naikinusi 
minia ėmėsi socialinio išlyginimo ieškoti lega
liomis priemonėmis, gi studentija, nusisukusi nuo 
neatsakingų kurstytojų, pirmoje vietoje atsidėjo 
mokslui ir gyvenimo pasiruošimui;

4) leisdamasis j derybas su užkietėjusiais priešinin
kais, bet neišsižadėdamas ištikimųjų sąjungi
ninkų, svetimųjų pavergtosioms tautoms jis su
stiprino jų išsivadavimo viltį.

Tai tik dalis jo įgyvendintos programos. Ji mus ti
kina daugiau negu kitų be atodairos dalijami ir nuolatos 
kaitaliojami rinkiminiai tušti pažadai. Todėl mes š. m. 
lapkričio 7 d. rinkimuose apsisprendėme savo balsus ati
duoti Prezidentui Richardui M. Nixonui, perrinkdami jį 
dar ketveriems metams.

Mes kviečiame ir skatiname visus lietuvius ateinan
čiuose rinkimuose solidariai balsuoti už Prezidentą Ri
chardą M. Nixoną ir jo programą remiančius senatorius 
bei kongresmanus.

Mūsų solidarumas dabar artins Lietuvai laisvę ateity! 

OHIO LIETUVIŲ KOMITETAS PREZIDENTUI
NIXONUI perrinkti:

R. Premeneckienė, dr. A. Butkus, A. Laikūnas, J. 
Malskis, dr. A. Nasvytis, S. Sankal, J. Budrienė, 
V. Trimakienė, S. Rutkauskienė, E. Jakulienė, J. 
Mockus, V. Butkienė, I. Janavičius, K. Eidukaitis,
S. Garlauskienė, E. Malskienė, V. Bacevičius, L. 
Nagevičienė, P. Puškorius, K. Sadauskienė, E. 
Gausienė, A. Raulinaitienė, J. Premeneckas, B. 
Garlauskas, M. Janavičienė, V. Rutkauskas, S.

Gausys, A. Sadauskas, A. Neimanienė S. 
Premenickas.

JAUNIMO KOMITETAS:
Linas Puškorius, Vytautas Premeneckas.

KAS GERIAUSIAI ŽINO OHIO 
AUKSGIAUSIAJI TEISMĄ?

Ohio Statė Bar Association nariai 4 prieš 1 ir 
visos valstijos laikraščiai ragina jus

Perrinkite
LOUIS J. SCHNEIDER, J R.

Pirmą kartą išrinktas 1964 ir perrinktas 1966, 
teisėjas Schneider yra pripažintas ir respektuoja
mas Senior Associate Justice of The Ohio Supreme 
Court.

Jo oponentas NIEKAD neturėjo Ohio valstijos 
lygio pareigų. Jo oponentas NĖRA pareigose tei
sėjas. Jo oponentas NIEKAD nebuvo narys the 
Ohio Supreme Court.

Pasiimkite šitą į rinkimus 
For Justice of the Supreme Court 

(FuII Term Commencing January 1, 1973)

WILLIAM B. BROWN

X LOUIS J. SCHNEIDER, JR.

Committee for the Re-Election of Justice Louis J. Schneider, Jr. 
David Graeff, Chairman, 887 E. GranviHe Rd., CoJumbus, Ohio

The United Nationalities Committee
AGAINSTISSUE 2 Urges Citizens to-

VOTE NO
ON ISSUE 2

• ISSUE 2 PAKELS JŪSŲ NUOSAVYBES TAKSUS.

• ISSUE 2 PANAIKINA NAMŲ NUOSAVYBĖS IŠIMTIS 
NAMŲ SAVININKAMS PENSIJOJE.

• ISSUE 2 GALI REIKŠTI" DIDELI PAKĖLIMĄ JŪSŲ 
PIRKIMO TAKSŲ.

• ISSUE 2 ATIMS MILIJONUS DOLERIŲ Iš JŪSŲ 
MOKYKLŲ.

VOTE NO-ISSUE 2
United Nationalities Committee Against Issue 2rėjo vieno didžiausio pasau

lyje miesto — Londono van
dens sistemą ir kitas miesto 
viešąsias įmones. Jis taip 
pat aplankė ir Lietuvos at
stovą Anglijai p. Balicką, 
bei Lietuvių Sąjungos na
mus Londone.

• Jonas Graužinis š. m. 
spalio 22 d. mirė nuo šir
dies smūgio. Liko sesuo Al
dona Valiukienė ir du bro
liai Antanas ir Vytautas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems parodžiusiems man, ligos 

valandoje, nuoširdų atjautimą lankydami mane ligoninėje 
ir namuose bei reikšdami gerus linkėjimus.

Ypatingai dėkinga esu taip rūpestingam dr. K. Pau- 
tieniui, šaulių kuopos vadui, ir poniai O. Pautienienei, 
Šaulių moterų sekcijos vadei poniai O. Mikulskienei ir p. 
A. Mikulskiui, ir visoms sesėms šaulėms.

Sunku man rasti žodžių išreikšti kiek paguodos man 
suteikė.toks nuoširdumas ir kiek jis man praskaidrino bei 
palengvino ligos dienas.

Ona Naumanienė

Buvo pašarvotas Dėlios Jo- 
kubauskienės koplyčioje ir 
spalio 25 d. po gedulo pa
maldų šv. Jurgio bažnyčio
je palaidotas Visų Sielų ka
pinėse.

• Clevelando meno muzie
juje spalio 31 atidaryta ja
ponų šių dienų keramikos 
paroda, globojama Japoni
jos užsienių reikalų minis
terijos. Paroda bus atidary
ta iki lapkričio 26 d.

PADĖKA
Clevelando D.L.K. Biru

tės Draugijos Valdyba nuo
širdžiai dėkoja menininkei 
Uršulei Astrienei ir jos vy
rui p. Astrui už atvežimą 
įdomios šiaudinių meno kū
rinių parodos.

Gaila, kad didelė dalis 
clevelandiečių šios lietuvio 
širdžiai artimos kūrybos ne
matė, mačiusieji stebėjosi 
kūrinių grožiu ir stengėsi

šių kūrinių įsigyti. Tikime, 
kad dar kartą turėsime pro
gos p. Astrienės darbus pa
matyti.

Dėkojame visoms birutie- 
tėms už darnų darbą. Ypa
tinga padėka tenka mūsų 
talkininkams Henrikui Sta- 
sui, Mėgai Barniškaitei, Ba
liui Rėkui, mielai jaunai 
studentei Aurelijai Zundy- 
tei, programos dalyvėms 
Audrutei ir Rūtelei Nasvy- 
tytėms, ponioms: Julijai 
Bartkuvienei, Lionginai Na- 
gevičienei, Marijai lešman- 
tienei ir visiems bei visoms 
prisidėjusiems. Didelė pa
dėka visiems parodos lanky
tojams.

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

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

KARIUOMENES ŠVENTES

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

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

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

MINEJIMAS-KONCERTAS
Pagrindinę šventės tema kalbą pasakys

Lietuvos Gener. Konsulas Kanadai 
dr. JONAS ŽMUIDZINAS

Koncerto programą išpildys: 
solistė D. MONGIRDAITĖ-RICHARDSON 
pianistė BARBARA ŪSAITĖ.

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

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

Koncerto pradžia 7 vai. vak.
Minėjimą-koncertą rengia

L.V.S. RAMOVĖ ir LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS VALDYBA

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
ATVYKSTA MONS. C. 

KRIVAITIS
Lapkričio 12 d. į JAV at

vyksta Sov. Sąjungoje dar 
veikiančių religinių bendri
jų vadovai, kurių tarpe bus 
ir Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas mons. Česlovas 
Krivaitis. Delegacijos va
dovu yra ortodoksų metro
politas Nikodim. Jį lydės 
vyr. Maskvos žydų rabinas 
Jakov Fišman, latvių lite- 
ronų vysk. Janis Matulis, 
vyriausias baptistų tarybos 
sekr. Aleksei Byčkov, ma
hometonų atstovas Zijaut- 
din Bamachanov ir ortodok
sų teologinės akademijos 
Leningrade profesorius Vla- 
dimir Gundiajev.

• Dr. F. V. Kaunas, Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos pirmininkas, lap- 
kričoo 9-18 d. lankysis N. 
Zelandijoje ir Australijoje, 
kur turės pasitarimus su 
lietuviais gydytojais.

REGISTRACIJA 
PRATĘSTA

Lietuvių Skautų Sąungos 
ir Akademinio Skautų Są
jūdžio narių ir vadovų ži
niai.

L.S.S. Korespondencinio 
suvažiavimo prezid i u m a s 
praneša, kad suvažiavimo 
dalyvių registracijos termi
nas pratęstas iki š. m. lap
kričio mėn. 1 d.

V. s. Pr. Karalius 
Prezidiumo Pirmininkas

NEW YORK

NEOLITUANŲ ŠVENTĖ
L.S.T. Korp! Neo-Lithu

ania šiais metais lapkričio 
mėn. 11 d. švenčia 50 metų 
savo veiklos sukaktį.

Lapkričio 11 dieną (šeš
tadienį), 10 vai. ryto Tė
vų Pranciškonų Koplyčioje, 
680 Bushwick Avė., Brook- 
lyn, N. Y., bus atlaikytos 
šv. Mišios už mirusius 
Korp! garbės narius, mece
natus ir korporantus bei 
korporantes.

7 vai. vak. Kultūros ži
dinyje, 305 Highland Park 
Blvd., Brooklyn, N. Y. bus 
iškilmingai švenčiama me
tinė šventė ir 50 metų veik
los minėjimas.

Dienotvarkėj: Korp! Neo- 
Lithuania New Yorke pir
mininkės Aldonos čekienės 
žodis; prof. dr. Broniaus 
Nemicko paskaita; Jaunųjų 
seniorų priesaika ir spalvų 
uždėjimas; Sveikinimai.

Po iškilmingo posėdžio 
— vaišės. Korporantai ir 
korporantes dalyvauja su 
spalvomis. Į minėjimą kvie
čiami draugiškų korporaci
jų korporantai ir visa lie
tuvių visuomenė.

• Lietuvių Fronto Bičiu
lių Rytų Apygardos Valdy
ba primena New Yorko, 
Philadelphijos, šiaurės New 
Jersey Julijono Būtėno var
do ir IVaterburio Sambūrių 
bei pavieniai gyvenantiems 
apygardos ribose bičiu
liams, kad š. m. lapkričio 
mėn. 18 d., 11 vai. ryto įvyk
sta LFB Rytų Apygardos 
suvažiavimas Kultūros židi-
n.ve, 361 Highland Blvd.,. 
Brooklyn, N. Y. Valdyba 
nuoširdžiai prašo visų Sam
būrių ir pavieniai gyvenan
čius LB bičiulius su šeimo
mis suvažiavime dalyvauti.

CHICAGO

• Dzūkų Draugija Chica
goje, lapkričio 18 d. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė., ruo
šia Lietuvių Fondo naudai 
balių. Daii. Vytautas Ka-

PARAMA
DIRVAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
J. Mischik, Miami...........10.00
M. Meiliūnas, Weston .... 10.00
S.S.K., Chicago ................ 5.00
J. Jurkūnas, Chicago ....... 10.00
J, Maciulaitis, Dearborn 2.00
J. Vizbaras, Boston........ 10.00
J. Stelmokas, Landsdowne 10.00
L. Knopfmileris, Lehigh 

Acres ............................5.00
Lietuvių Tautiniai Namai 

Chicago ..................... 10.00
K. Avižienis, Chicago ....... 2.00
J. Paltarokas, Cicero....2.00
A. Bliudžius, Detroit ....... 5.00
V. Lozoraitis, Linden .... 10.00
A. Kisielius, Sidney...... 10.00
J. Šepetys, Detroit ........ 5.00
D. Petrelis, Chicago......10.00
A. Kušlis, Watertown....  10.00
G. Žilionienė, New York .. 2.00
J. Budrienė, Strongsville 10.00
K. Kiznis, Richmond Hill 2.00
A. Verbickas, Chicage .... 5.00
J. Žmuidzinas, Toronto .. 10.00 
V. Janulaitis, Chicago ... 10.00
L. Griniūtė, Chicago ...... 10.00
V Dabrila, Worcester ... 2.00
J. Naras, Philadelphia .. 4.00
B. Gražulis, Cleveland .. 10.00
E. Statkus, Muskegon Hts. 5.00
S. Biežis, Chicago...........20.00
V. Kalytis, Great Neck ,. 10.00
A. Laucevičius, Chicago 2.00
A. Vitkus, Harrison ........ 5.00
H. Stasas, Cleveland ...... 3.00
A. Grušnys, Wichita .........10.00
V. Vitkus, Rochester ........ 2.00
J. Baublys, Detroit .......... 5.00
J, Petrauskas, Detroit .... 2.00 
T. Žiūraitis, Washington 10.00
D. Koncė, Vandenberg.... 10.00 
A. Garmus, N. PalmBeach 10.00 ;
V. Mingėla, Sterling Hts. 10.00 ;
J. Adomonis, Boston....... 47.00 ;
J. Urbonas, Dayton .........  5.00 i
M. Šimkus, Chicago .....  10.00
S. Baniulis, Cicero ......... 2.00
V. Kasakaitis, Willowick 3.00
J. Černius, Flint ............  10.00
A. Puskepalaitis, Boston 2.00
I. Valančius, E. Chicago 10.00
J. Gliaudą, Los Angeles 10.00
V. Maurutis, Euclid ....... 10.00
B. Nainys, Cleveland ...... 5.00
A. Stankūnas, Cleveland.. 2.00
J. Bereiša, St. Louis ....... 2.00
P. Mikšys, Juno Beach ... 10.00
J. Radas, Livonia ........... 5.00
P, Dalinis, Detroit ........  5.00
E. Unger, Cleveland ....... 10.00
J. Rekašius, Detroit ..........7.00
J. Musteikis, Rochester .. 5.00
S, Šimoliūnas, Detroit .... 3.00
E. Bartkus,BeverlyShores 10.00
M. Knystautas, Danbury ...10.00
P. Mikoliūnas, Cleveland .. 5.00
A. Mironas, Los Angeles.. 10.00
D. Slyvinas, Blue Water

Manor.........................100.00
V. Balukas, Chicago .........10.00
B. Kožicienė, Libertyville 5,00
H. Andruška, Woodhaven... 5.00
G. Stančienė, Mt. Vernon 5.00
V. Augulis, Dayton..............5.00
K. Čepas, Elon College .... 5.00
K. Kalendra, Concord.......4.00
Z. Pivoriūnas, Cleveland.. 5.00 
A. Chaplikas, Boston........ 10.00

S. Jazbutis, Miami Beach 10.00 
J. Rauktys, Santa Monica 3.00 
J, Sandargas, N, Royalton 10,00
R. Valodka, WilloWick......5.00
A. Simutis, Laurelton.....  10.00
G. Balanda, Detroit.........  10.00
A. Milunas, Cicero...........10.00
F. Kaunas, Cicero........  10.00
R. Sidrys, Streator.........  10.00
S. Nasvytis, So. Euclid .... 10.00
P. Sidzikauskas, Chicago .. 3.00
V. Paukštys, West Hill.......10.00
J. Kriaučiūnas, Toledo .... 10.00
V. Petraitis, Toronto........10,00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

siulis padovanojo draugijai 
gražų savo kūrinį-paveiks- 
lą, kuris jo pageidavimu iš
leidžiamas loterijon ir su 
gautu pelnu draugija įstoja 
į LF narius. Bilietų trauki
mas paveiklui laimėti bus 
lapkričio 18 d. baliaus metu.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• ČIURLIONIO ansamb
lis, po keliolikos mėne
sių pertraukos, spalio 21 
d. vėl davė koncertą Chi
cagos ir apylinkių lietu
viams. Ansamblį iš Cle
velando atsikvietė LB 
Vid. Vakarų apygardos 
valdyba LB įsikūrimo 20 
metų sukakties paminėji' 
mo proga. Lietingą vaka
rą Chicagos Marijos 
aukšt. mokyklos salėje 
šį kartą Čiurlionio kon
certe klausėsi tik 600- 
700 žiūrovų. Tuo tarpu 
prieš kelioliką mėnesių 
(praėjusių metų pavasa
rį) Čiurlionį į Chicagą 
pasikvietus Lietuvių Re
liginės Šalpos komitetui, 
buvo duoti du koncertai 
ir jų klausėsi apie 2,000 
žmonių. Kai kas dabar 
klausia — kame reika
las? Ar Čiurlionio var
das prigęso, ar parinkta 
bloga data, ar nepopulia 
rūs koncerto rengėjai? 
Mano nuomone, dide
liems įvykiams kiekvie
na data yra gera. Prisi
minkime tik IV Tautinių 
Šokių šventės išvakares 
— karštą bei tvankų šeš
tadienio vakarą. Tada į 
Conrad Hilton viešbutį 
Chicagos vidurmiesty- 
je, kur vyko II Jaunimo 
Kongreso proga suruoš
tas talentų vakaras bei 
jaunimo pasilinksmini
mas, sugūžėjo apie 2, 
500 publikos. Marijos 
aukšt. mokykos salėje 
vyko Taut. Šokių šventės 
rengėjų suorganizuotas 
koncertas ir čia salė bu
vo pilnutėlė, kitiems net 
pritrūko bilietų. Abiejuo
se minimos dienos paren
gimuose nebuvo to ma
giško meno, kokį atsto
vauja Čiurlionis, bet vi
suomenė iš anksto buvo 
pašėlusiai uždegta ir įkai
tinta eiti visur, kur tik 
juos kvietė II Jaunimo 
kongreso ar IV Taut. šo
kių šventės rengėjai. To 
uždegimo, tos plačios 
propagandos, regis, la
biausiai trūko šį kartą, 
LB Vid. Vakarų apyg. val
dybai kviečiantis Čiur
lionio ansamblį. O kad 
Čiurlionio žvaigždė bei 
garsas dar negęsta, kad 
jie sugeba naujais, įdo
miais kūriniais atnau
jinti savo repertuarą, įsi
tikino tie, kurie išklau- ’ 
sė Čiurlionio koncertą 
spalio 21 d. Chicagoje. 
Antra vertus, rengėjai, 
organizuodami tokius 
rimtus įvykius, kaip kad 
Čiurlionio koncertą Chi

Detroito taut. šokių grupės "šilainės" ilgametė vadovė Galina Go
bienė su senatorium J. Griffin.dr. P. Žemaičiu ir savo vyru P, Go
biu vieno parengimo metu Detroite.

Rašytojo Vytauto Alanto 70 m. sukakties minėjime Detroite, 
LŽS cv nariai Jurgis Janušaitis ir Vladas Būtėnas įteikia jauniems 
žurnalistams Karolei Veselkaitei ir Robertui Seleniui LŽS pre
mijas. K. Sragausko nuotrauka

cagoje, apmokamos rek
lamos skelbimais turėjo 
apimti pagrindinę mūsų 
patriotinę spaudą. Bet šį 
kartą, pvz. kad ir Dirvo
je, turinčioje tiek daug 
skaitytojų, regis, nete
ko pastebėti jokio apmo
kamo skelbimėlio. O LB 
vadai dažnai mėgsta ak
centuoti, kad LB pareiga 
visokeriopai remti gyvą
ją lietuvių spaudą bei kny
gą-

• ANKSTŲ spalio 22 d. rytą, 
kai rinktiniai svečiai gal buvo 
ką tik išsiskirstę iš čiurlionie- 
čių pagerbimo vaišių, mudviem 
su Jurgiu Janušaičiu teko vyk
ti į O’Hare aerodromą ir iš čia 
kilti trumpai kelionei į Detroi
tą, kur turėjom atstovauti Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos cent
ro valdybą Detroite ruošiamoj 
rašyt. Vyt. Alanto 70 metų am
žiaus sukakties pagerbimo aka
demijoje. Po didingo tokios pat 
akademijos vaizdo bei turinio 
Chicagoje buvo įdomu pamatyti, 
kaip lietuvių raštijos Patriar
chą pagerbs to miesto lietuviai, 
kuriame sukaktuvininkas tiek mo
tų gyvena bei dirba. Lietaus nu
siaubtame Detroite, kol iš Ire
nos ir Vytauto Alantu namų re
zidencijos pasiekėm Lietuvių 
namus, kur vyko pagerbimo aka
demija, teko pergyventi ir nuo
tykių. į yienos viešnios iš To
ronto, Alantu giminaitės vai
ruojamą automobilį susėdom ke
turiese: ponia iš Toronto, su
kaktuvininkas Vyt. Alantas, J, 
Janušaitis ir aš. Kitu automo
biliu priekyje nudūmė L Alan- 
tienė su svečiais. Ir atsitiko 
taip, kad mūsų automobilis, 
vos bloką pavažiavus, mirtinai 
užgęso, išvargintas dvi dienas 
be perstogės purkščiančio lie
taus. Praėjo geras pusvalandis, 
kol Vyt. Alantas per lietų su
rado gerą kaimyną - amerikie
tį, kurs ryžosi visus nuvežti į 
Lietuvių namus. Bet ir šis pa
siklydo Detroito gatvėse. Tre

VLADAS BŪTĖNAS

čią valandą po pietų, kai jau tU" 
rėjo būti atidaroma akademi
ja, tiek pats solenizantas Vyt. 
Alantas, tiek mes -- jo palydo
vai — dar tolokai klaidžiojome. 
Kai gerokai pavėlavę pagaliau 
pasiekėm Lietuvių namus, labiau
siai susijaudinusi laukė I. Alan- 
tienė, galvodama, kad jos vyrą 
ištiko širdies priepuolis ir mes 
jį nuvežėm Į ligoninę. Tuo tar
pu mus lydėjo tik iš anksto nenu
matyti nuotykiai.

• BUVOM maloniai nustebin
ti, kai Detroito Lietuvių namuo
se radome pilną 200 žmonių tal
pinančią salę Vyt. Alanto draugų 
bei jo kūrybos gerbėjų. Jo pa
gerbimo akademiją čia organi
zavo LŽS Detroito skyrius, di
džiąją rengimo naštą ant savo 
pečių nešant žurn. VI. Seleniui 
su ponia bei jo kolegomis. Po 
grandiozinės pagerbimo akade
mijos Chicagoje, po sunkiai kie
no kito pralenkiamos Br. Railos 
kalbos, po rinktinių aktorių čia 
pastatytų "Buhalterijos klaidos" 
fragmentų, Detroite ruošta aka
demija atrodė gal daugiau pro- 
vincišką, kuklesnė, bet tuo pa
čiu šiltesnė, nes čia kalbėjo, 
skaitė ir vaidino tie žmonės, 
kurie sukaktuvininką gerai as
meniškai pažįsta, kurie su 
juo dienų dienomis susitinka ir 
dalinasi bendrais pergyveni
mais. Neminėsiu čia pavardžių 
kalbėtojų, artistų ir kitų pro
gramos dalyvių, nes apie tai pa 
rašys Detroito korespondentai. 
Man į akis ypač krito tai, kad 
pagerbimo akademijoje ir vė
liau įvykusiose vaišėse dalyva
vo įvairių pažiūrų bei kartų at
stovai, sudarę vieningą ir šiltą 
lietuvių šeimą. Tai geriausiai 
byloja sveikintojų pavardės vai
šių metu: VL Būtėnas -- LŽS 
cv vardu; Vincas Tamošiūnas, 
teis. V. šarka ir pulk. J. Švo
ba — šaulių vardu; Vyt. Kut- 
kus; kun. J. Žvirblis; J. Kriš
čiūnas -- ALB radijo klubo var
du; A. Sukauskas -- SLA var
du, dr. A. Damušis -- ateitinin
kų vardu; dr. V. Misiulis — 
LAS vardu; V. Žebertavičius 
-- dramos sambūrio vardu. Su 
sumuojant įspūdžius, patirtus 
Detroite Vyt. Alanto pagerbi
mo akademijos metu, susidarė 
įspūdis, kad sukaktuvininkas la
biausiai iškeltas kaip rašytojas 
ir dramaturgas. O mums su J. 
Janušaičiu, kaip, gal būt, ir ei
lei kitų. Vyt. Alantas yra kartu 
ir neeilinis žurnalistas. Juk jo 
vadovaujama valdyba LŽS-gą at
vedė J tą kūrybingą kelią, kuriuo 
ji dabar eina, kuri rengė jo mi
nėjimus Chicagoje bei Detroite, 
kuri jį laiko savo darbų kelro
džiu.

• ŠALIA kitų malonių veidų 
Detroite teko susitikti bei su
sipažinti ir su Galina Goblene, 
Detroito taut. šokių grupės "Ši
lainė" ilgamete vadove. Pasku
tinėje taut. šokių šventėje jos 
grupė išsiskyrė tuo, kad prez. 
R. Nixono žmona atsitiktinai su
stojo prie "šilainės" šokėjų pa

sisveikinti ir čia jauni Detroito 
šokėjai pateko į karštą fotogra
fų bei TV kamerų ugnį. Mokyt. 
G, Gobienė, taut. šokių studi
jas pradėjusi dar Lietuvoje, vė
liau Vokietijoje šokusi Lietu
vių Taut. ansamblyje ir čia su 
sipažlnusi su bflsimuoju savo . 
vyru, jau 24 metai kaip'gyvena 
Detroite. Nuo pat pirmosios at
vykimo dienos ji suorganizavo 
"Šilainę" ir jai be pertraukos 
vadovauja. 24 metų kelią lydi 
šimtai pasirodymų lietuviams 
bei amerikiečiams, dešimtys re
prezentacinių išvykų, dalyvavi
mas taut. šokių šventėse, įvai
riuose festivaliuose. Aukodama 
visą laisvą laiką tik tautinio šo
kio menui (o tuo pačiu sieloja
si ir jos vyras, buvęs taip pat 
šokėjas bei dainininkas), ji ati
džiai seka visą prieinamą lite
ratūrą, stebi kitų grupių šokius 
ir jos svarbiausias tikslas yra, 
kad "šilainė" nešoktų vadinamų
jų "show" šokių, bet išlaikytų 
kaip galima didesnį šokio auten
tiškumą, Tas kelias, mokyt. G. 
Gobienės žodžiais tariant, gal 
nėra toks populiarus, kaip vadi
namų "show" šokių, kuriuos, be 
kitų, labai garbina ir dabartinis 
PLB pirm. S. Barzdukas, bet jis, 
kartojant taut. šokių specialisto 
J. Lingio žodžius, atveria klasi
kinį grožį.

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 j 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 Chicagos 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
siųjų 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.
KULTŪRINĖS POPIETĖS

Prieš porą metų kas mė
nesį Lietuvių Tautiniuose 
Namuose rengtosios popie
tės šį sežoną tęsiamos to
liau, tame pačiame cikle — 
Lietuvė moteris Chicagoje. 
Spalio 8 d. šio sezono pirmo
je popietėje buvo pristatyta 
Lietuvos Konsulė Juzė 
Daužvardienė. Naujovė tai, 
kad Į popiečių rengimą ir 
pravedimą nūn visu rūpes
tingumu įsijungė greta 
LTN valdybos ir Lietuvių 
Moterų Federacijos Chica
gos klubas, pirmininkauja
mas K. Leonaitienės.

Sekančios šio sezono po
pietės: lapkričio 19 d. su ra
šytoja Birute Pūkelevičiūte, 
1973 m. vasario 4 d. su is
torike Vanda Sruogiene, ko
vo 4 d. su muzike Alice Ste- 
phens ir balandžio 8 d. su 
dailininke Ada Korsakaite- 
Sutkuviene. Popietės vyks 
sekmadieniais 4 v. p. p. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė. Popie
tėse dalyvauti kviečiama 
visa lietuviškoji visuomenė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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