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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAFTOS ŠANTAŽAS
Daugiau gerų negu blogų pusių

‘Juo blogiau -- tuo ge
riau’ - posakis vargiai turė
jo geresnį pateisinimą ne
gu dabar, arabų valstybėm 
pradėjus siekti politinių 
tikslų naftos šantažu. Dėl to, 
kad iššaukti nemalonumai 
verčia pradėti galvoti.

Nafta kaip ginklas iki šiol 
neturėjo didesnio pasiseki
mo. Tiesa, sakoma, kad bu
vo ir yra kariaunama dėl 
naftos tiekimo aprūpinimo, 
nes jo sustabdymas pavei
kia kariaujančio krašto kari
nį potencialą, tačiau taikos 
metu naftos ginklo panaudo
jimas iki šiol buvo ribotas. 
Mat, naftą produkuojantieji 
kraštai turi ją parduoti, o 
tam reikalinga turėti galin
gą organizaciją, kurias turi 
tik pramoningi kraštai. Ne
turėdama tokios organizaci
jos,Persija savo laiku turėjo 
kapituliuoti prieš užsienio 
bendroves. Tai buvo dau
giau kaip prieš 20 metų. Nū
dien naftos ir jos produktų 
visam pasaulyje suvartoja
ma tiek daug, kad jau pro

dukcijos sumažinimas ke
liais nuošimčiais jau yra vi
sur jaučiamas. Be to, turtin
gom valstybėm negalint su
sitvarkyti su infliacija, naf
tos gamintojams nėra reika
lo ją tuojau parduoti. At
virkščiai, jos produkcijos 
nėra reikalo dabar formuoti, 
jei vėliau galėsi ją parduoti 
už aukštesnes kainas. Juo 
labiau, kad tokie kraštai 
kaip Saudi Arabija, Libija ir

ARTIMUJŲ KYTŲ KARO 
PENKIOS PAMOKOS

Newsweek savaitraštis sa 
vo XL5. laidoje mėgina bent 
trumpai apžvelgti prabėgu
sį ‘ne-žaibinį’ karą, užtru
kusį net 17 dienų ir beveik 
įtraukusį į šį susidūrimą pa
čias didžiąsias jėgas. Žurna
lo redaktoriai teigia, kad 
‘pagal vieną seną strategą 
kariškų pamokų neišmoks
tama klasės suole, bet jos 
tik pakartotinai prisimena
mos’. Esą po šio karo iš- 
ryškėjusios 5-ios pagrindi
nės strategiškos pamokos:

I- ji pamoka - niekada ne
daryki išvadų iš priešo užsi
mojimų, bet studijuoki jo su
gebėjimus. Kai arabai -- Siri
ja ir Egiptas -- pradėjo telk
ti savo jėgas prie Izraelio 
sienų, izraelitai prileido, kad 
arabų pasiruošimai dar ne
turi karo pradų. Analizuoda
mas šią situaciją Pentagono 
strategas tiesiog pasakė, 
kad Izraelis prisnūdo, pri- 
leisdamas, jog arabai'jo ne
užpuls, nors žydai ir žinojo, 
kad arabai yra pajėgūs pra
dėti tokį karą. Gal būt dėl 
Yom Kippur šventės ir Bar- 
Lev gynybos linija neturėju
si minimum skaičiaus reika
lingų karių. Izraelis taip pat 
per ilgai mobilizavosi’.

II- ji pamoka - tankas 
šarvuotis jau nėra kautynių 
lauko karalius. Ryšium su ne
paprastai išsivysčiusia prieš 
-tankinių ginklų technologi
ja, klasiškas kautynių šar
vuotis tapo labai pažeidžia
mas mūšio lauke. Žinovai 
yra tiesiog be žado tokiu 
prieštankinių ginklų išsivys
tymu. Neužmirština, kad 
arabai išvedė iš rikiuotės 
apie 840 izraelitų tankų ir už

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
eilė smulkesnių valstybėlių 
Persijos įlankos pietiniame 
pakraštyje jau dabar naftos 
parduoda tiek daug, kad ne
žino kur investuoti už ją gau
namus pinigus.

Tai reiškia, kad noras 
daugiau uždirbti, o ne Izra
elis buvo svarbiausias pra
dėto naftos šantažo aksti
nas. Izraelis buvo tik prieka
bė. Aišku, visa situacija nė
ra tokia paprasta, kad ją ga
lėtum tik juodais ir baltais 
dažais išreikšti. Naftą pro- 
dukuojančiom valstybėm 
kaip Libijai ar Saudi Arabi
jai, pavyzdžiui, nesinori, 
kad dėl savo ginklų tiekimo 
Egipte ir Sirijoje įsigalėtų 
Sovietų Sąjunga. Jie pa
rėmė Egiptą tik po to, kai 
prezidentas Sadat išprašė 
daugumą sovietų patarėjų, 
pasilikdamas sovietinius 
ginklus t.y. įrodydamas savo 
nepriklausomybę.

Kaip ten būtų, ateityje 
turėsime daugiau mokėti už 
energiją apskritai ir kurą 
išskirtinai. Taupydami turė
sime atsisakyti nuo kai ku
rios įprastos prabangos. Tai 
be abejo nemaloni dabarti
nės situacijos pusė, bet ją 
su kaupu atsveria geroji pu
sė. Visų pirma politiškai 
neleistina, kad kuris naftos 
pardavėjas galėtų paveikti 
perkančiojo krašto politiką. 
Taip atsitiko Europos atve- 

šiuos baisius nuostolius yra 
atsakingi naujieji sovietų 
prieštankiniai ginklai. Ian 
Smart, Londono Karališkojo 
Tarptautinių Santykių Insti
tuto direktoriaus pavaduoto 
jas apie prieštankinius gink
lus taip pareiškė: ‘Sovie
tų vairuojamieji sviediniai - 
raketos pėstininkams vėl da
vė į rankas naują ginklą, ku
rio jie anksčiau neturėjo: 
užmušti puolančius tankus 
vienu šūviu, net nepanaudo
jus savo ginklų’. Jau dabar 
Pentagono planuotojai svars
to apie trijų - pajėgumų, 
ginklų rūšių diviziją, kurio
je būtų sutelkta: šarvuo
čiai, lengvoji - mechanizuo
ta pėstija ir judrios aviaci
jos vienetas, suderinti taip, 
kad visi trys pusbroliai 
galėtų viens kitą sėkmingai 
ginti.

IlI-ji pamoka -- karo lėk
tuvų pažeidžiamumas nuo 
žemės. Šių dienų patys mo- 
derniškiausi karo lėktuvai 
yra pažeidžiami lengviau 
prieš-lėktuvinių raketų, jei
gu jie neturi sudėtingų 
eletkroninių įrankių apsau
gos. Tai įrodo apie 110 Izra
elio lėktuvų nušovimas sovie 
tinėmis SAM-6 ir SAM-7 
raketomis. Galvojama, kad 
naujieji puolamieji lėktuvai 
privalės išvystyti naujus 
priešraketinius priešgink- 
lius. ‘Šiandien dar nėra ki
tų priešginklių, kaip suras
ti SAM pozicijas ir tas rake
tas sunaikinti žemėje’, teigia 
Pentagono šios srities žino
vai.

Vl-ji pamoka - pastovūs 
įtvirtinimai yra lengvai pa- 
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ju, kuri netoli 80% savo 
naftos gauna iš Artimųjų 
Rytų. Jos interesai reikalau
ja užtikrinti naftos aprūpini
mą, jei reikia, tai net gink
luotom jėgom. Okupuoti to
kią Libiją, pvz. būtų labai 
lengvą. Atitrauktai kalbant, 
tai kalba už didesnį Euro
pos susirūpinimą savo sau
gumo reikalais ir bendravi
mą.

Šiame krašte naftos šan
tažas davė gerą progą pa
galvoti apie energijos eikvo
jimą. Jei būsime priversti 
namuose ir įstaigose dėvėti 
megstukus, tai dar nebus 
labai blogai. Nors jau se 
niai buvo aišku, kad naftos 
ištekliai mažėja, šiame kraš
te buvo visą laiką einama 
prie vis didesnio jos eikvoji
mo. Geriausią pavyzdį tam 
duoda dr. inž. Algirdo 
Nąsvyčio patyrimas.

Kaip visi žinome, motoras 
dažnai veikia ir tada, kada 
jis nereikalingas automobi
lio judėjimui, pvz. sustojus 
prie trafiko šviesos. Nasvy- 
čiui prieš jau turbūt dešimt 
metų atėjo mintis išnaudoti 
stovėjimo metu motorą smia 
giaračio sukimui, kuris savo 
keliu savo energiją atiduotų 
automobilio greitėjimui, kai 
jos reikia. Tokiu būdu būtų 
sutaupyta labai daug benzi
no.

Teoriškai viskas bu. o 
gražiai ir įtikinamai apskai
čiuota, tačiau praktiškai di
džiosios automobilių bend
rovės tuo išradimu nebuvo 
susidomėjusios, nes jis reika 
lautų revoliucinių pakeitimų 
automobilio statyboje, ku
rie šiuo metu nebuvo joms 
reikalingi. Automobilių ir 
taip buvo parduodama kas 
metai vis daugiau, pakei
čiant tik apkalimo ‘bleku- 
tes’ ir mergaites, fotogra
fuojamas su tariamai naujais 
modeliais. Stengiamasi buvo 
tik padidinti vairuotojo pato
gumus. Visa tai privedė 
prie to, kad nepaisant padi
dėjusio mažų automobilių 
skaičiaus, šiandien viduti
niai Amerikos keliais va
žiuoją automobiliai su ga
lionu benzino padaro tik 11 
mylių. Tik dabar, benzinui 
pabrangus ar net pradėjus 
jo pardavimą riboti, pramo
nė bus priversta pagalvoti 
ir apie geresnį benzino iš
naudojimą. Kas veda prie ki
tos liaudies išminties pripaži
nimo: nėra to blogio, kuris 
nevestų prie gero.

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio metinė suei
ga įvyko 1973 m. lapkričio 

. 4 d., lietuvių tautiniuose na
muose.

Susirinkimą atidarė Kor
poracijos pirmininkas fil. 
dr. Algis Mockaitis ir šiai 
sueigai pravesti pakvietė 
pirmininku fil. Mečį Šimkų, 
o sekretore šen. K. Bakšy- 
tę.

Pirmininkas dr. A. Moe- 
kaitis apžvelgė praeitų me
tu veiklą, pastebėdamas, 
kai vaidybos užsibrėžti tik
slai, dėl daugelio priežasčių, 
ne visi buvo įvykdyti. Iš žy
mesnių veiklos darbų pami
nėtini: Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo pami
nėjimas, kultūrinė popiete 
su filisteriu rašytoju Ro
mualdu Giedraičiu - Spaliu, 
išvyka į gamtą — geguži
nė, Naujų Metų sutikimas 
ir kiti smulkesni renginiai. 
Valdyba, kiek sąlygos ir 
aplinkybės leido, stengėsi 
judėti ir įtraukti visus kor
porantus į veiklą.

Pirmininko pranešimą pa 
pildė iždininkas skulptorius 
Petras Vėbra, pateikdamas 
kasos apyskaitą. Valdyba 
buvo taupi ir iždą keliais 
šimtais dolerių padidino.

Kontrolės komisija pa 
tvirtino, siūlydama iždinin
ko pateiktą apyskaitą pri
imti.

Chicagos neolituanų metiniame susirinkime kalba nominacijos komisijos pirm. 
Juozas Žvynys. Sėdi iš kairės: dr. Jonas Juodikis, Antanas Juodvalkis, Petras 
Vėbra, Audronė Gulbinienė, Audronė Pavilčiūtė ir kt. V.A. Račkausko nuotrauka

Neo-Lithuania Chicagos padalinio metinio susirinkimo darbo prezidiumas.Korp. Neo-Lithuania Chicagos padalinio metinio susirinkimo darbo prezidiumas. 
Sėdi susirinkimui sekretoriavusi Kornelija Bakšytė, pirmininkavęs Mečys Šimkus pra
nešimą darąs revizijos komisijos pirmininkas inž. Vaclovas Mažeika.

V.A. Račkausko nuotrauka

KORP! NEO-LITHUANIA CHICAGOS 
PADALINIO NAUJA VALDYBA

Iždininkas išreiškė padė
ką fil. Br. ir A. Tiškams už 
prisiųstą Korp! penkiasde
šimtmečio proga auką 50 
dolerių.

Pirm. A. Mockaitis padė
kojo visiems valdybos na
riams už glaudų bendradar
biavimą ir pranešė valdybos 
atsistatydinimą.

Po pranešimų vyko gyvos 
diskusijos ir paklausimai. 
Išsiaiškinta dėl LT Namų 
patalpų naudoj imo korpo
racijos reikalams. Pirm. A. 
Mockaitis savo pranešime 
paminėjo, kad kai kurie nu
matyti renginiai negalėjo 
Įvykti, nes tai dienai nebu
vo gautos patalpos. LT Na
mų pirm. J. Jurkūnas ir ad
ministratorius Br. Kasakai
tis paaiškino, kad LT Namų 
patalpos yra nuomojamos 
tiems kas anksčiau užsisa
ko. Pažadėtų patalpų nega
lima atšaukti. Korporacijos 
valdyba turi iš anksto su
daryti veiklos planą visiems 
metams ir paprašyti toms 
datoms salę rezervuoti Kor
poracijos renginiams. LT 
Namų nei pirmininkas, nei 
administratorius negali lai
kyti tuščių patalpų, nes Na
mai turi save išsilaikyti.

LT Namai yra atviri vi
siems, ypač jaunimo orga
nizacijoms, tik reikia iaiku 
patalpas rezervuotis.

Korporacijos prieauglis 
šiais metais nebuvo gausus. 
Tėvūnas Gulbinas pastebė
jo, kad buvo įstoję keletas 
studentų, bet iki galo neiš
tvėrė ir nubirėjo. Pristato
mas tik vienas junjoras 
Egidijus Juškus ir siūlo
mas pakelti į senjorus.

Taip pat valdyba siūlė su
teikti filisterio vardą Pet
rui Bučui, jau anksčiau bai
gusiam biznio administra
ciją, turintį masterio laips
nį ir šiuo metu dėstantį vo
kiečių ir rusų kalbas vie
noje aukštesniojoje mokyk
loje.

Abu kandidatai sueigos 
dalyvių vienbalsiai buvo: 
priimti į Korporaciją ir per 
metinę šventę bus uždėtos 
spalvos.

Pirmininkaujantis M. 
Šimkus pasveikino naujuo
sius korporantus ir paste
bėjo, kad ne kiekybė, bet 
kokybė lemia Korporacijos 
veiklą.

Naujos valdybos rinkimai
Nominacijų komisijos 

vardu pranešimą padarė 
Juozas žvynys. Nominacijų 
komisija į valdybą pasiūlė 
ir sueigos vienbalsiai buvo 
išrinkti: fil. dr. Vytautas 
Dargis, senj. Audrė Gulbi
nienė, fil. Vytautas Kasniū
nas (šen.), senj. Vilija Lau- 
raitytė ir fil. Jonas Valkiū- 
nas. (Valdyba pareigomis 
pasiskirstys vėliau).

Į kontrolės komisiją pa
siūlyti ir išrinkti: J. Juodi
kis, N. Juškus ir A. Modes
tas.

Pirmininkaujantis M. 
Šimkus pasveikino naująją 
valdybą ir palinkėjo sėk
mingos veiklos, o senajai iš
reiškė visų vardu padėką 
už atliktą darbą ir tinkamai 
eitas pareigas.

Bėgamieji reikalai
Audronė Pavilčiūtė pa

stebėjo, kad ne visur Kor
poracija reikiamai atstovau
jama. Kai kuriais atvejais 
užmirštam pasiųsti Korpo
racijos vėliavą ir atstovus. 
Korporacijos vardui garsin
ti būtų naudinga dažniau 
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

NEATSTUMKIM NUO SAVĘS 
MIŠRIŲJŲ ŠEIMŲ

Karts nuo karto, tarpe sa
vo plačios korespondencijos 
su daugybe pasaulio kraštų, 
pasitaiko gauti nemažai laiš
kų ir iš visai nepažįstamų 
žmonių. Vieni paieško ko 
nors Australijoje, kiti šiaip 
ką nors turi pasiklausti ir 
pan. Prieš kelias dienas iš 
Santa Monica, Cdl. gavau la
bai man mielą ir malonų laiš
ką nuo man visiškai nepa
žįstamos ponios, medicinos 
dr. Aurelijos Bartkus. Šis 
laiškas tikrai sujaudino ma
ne ir aš paminėsiu viešai.

Be tikrai gražių žodžių ir 
pagyrimų mano skyriui, ku
ris tikrai nemanau, kad būtų 
kuo nors geresnis už kitus, 
jinai, turėdama savo brolėną 
Tasmanijos saloje, ypatingai 
domisi gyvenimu Australijo
je. Atrodo, gerb. daktarei 
yra skaudu, kada jos brolė
nas vedęs svetimtautę visai 
iš lietuviško gyvenimo yra 
išėjęs. Sujaudinta mūsų lie
tuvišku gyvastingumu, dr. 
Bartkus užsakę savo brolė
nui čia išeinantį mūsų lie
tuvišką laikraštį ir mūsų 
Sydnejaus lietuvių bibliote
kai padovanojo vertingą, In
dijos profesoriaus parašytą 
knygą apie Baltus. Ačiū 
mielai daktarei už knygą, 
kai laikraštis jau lanko jos 
brolėno namus.

Atrodytų, kad šis mažas 
reikalas, ši vis dažniau pasi
taikanti problema, turėtų 
būti kasdieninis dalykas, be 
kurio, gyvenant svetimųjų 
apsuptame pasaulyje, nega
lima būtų apseiti. Iš dalies 
tai yra teisybė. Daugumas, 
vedę svetimtaučius yra jau 
kone visiškai nurašomi iš lie
tuvių tarpo. Tačiau yra ir ki
ta nemaža pas mus mišrių 
šeimų dalis, iš kurių mote
rys ar vyrai, įsijungę į lietu
višką bendruomenę, pasida
ro aktyvūs ir veiklūs josios 
nariai. Iš jaunimo organiza
cijų čia daugiausiai mišrių 
šeimų į lietuvišką tarpą pri
traukė sportininkai. Žiūrėk 
Sydnejaus ‘Kove’ valdyboje

Art. Rytų •••
(Atkelta iš 1 psl.)

žeidžiami. Ši taisyklė, jau 
buvo išbandyta II Pasau
linio Karo metu, kai vokie
čiai labai lengvai sudaužė 
ir apėjo garsiąją Maginot 
įtvirtinimų liniją Prancū
zijoje. Ji kainavo prancū
zams milijonus. Gi dabar 
tas pat atsitiko su žydų pa
statyta Bar Lev linija. Šios 
pamokos pakartojimas mo
derniojo karo sąlygose su
teiks naują galvosūkį NATO 
strategams.

V-ji pamoka -- lemiamos 
reikšmės turi tiekimas oru. 
Pentagono pareigūnai galvo
ja, kad Vakarų Europos 
valstybės neturėjo jokio gal
vosūkio, matydamos JAV 
pajėgumą permesti sunkius 
ginklus oru į tolimą Izraelį 
iš JAV bazių. Kas svarbiau
sia, kad Amerika įrodė, kad 
ji yra pajėgi įvykdyti duo
tus pasižadėjimus kitoms 
valstybėms.

Galvojama, kad europie
čiai pagaliau sutiks su JAV 
pažiūra kariškų jėgų dali
nis atitraukimas iš Europos 
nesudaro didelio pavojaus 
V. Europos pusiasaliui.

‘Ateities karas nebus vyk
domas tais pačiais ginklais, 
kuriuos šiandien Izraelis nau 
dojo prieš arabus’, teigia ka
ro žinovai. ‘Ir kas galėtų 
numatyti, kas atsitiks tarp 
šių dienų technikos ir 
busimojo karo dienų’, bai- 
diama ši trumpa, apžvalga.

(jš) 

yra ir švedų kilmės austra
las ir tikras australas, kai 
komandose žaidžia ar jas tre 
niruoja lietuviški australai, 
italai, vokiečiai ir kt. Metų 
metams bėgant, negalima 
buvo išvengti mišrių šeimų 
ir jos ateityje tiek ir pas 
mus, tiek ir kituose kraštuo
se dar didės. Tačiau mūsų lie
tuviškos bendruomenės, pa
skirų organizacijų ir pavie
nių lietuvių šventa pareiga 
yra sukūrusius mišrias šei
mas, nepaleisti iš savo tar
po, bet kaip nors sudominus 
ir antrąją pusę, visą šeimą 
turėti savo tarpe.

Su pasigėrėjimu man teko 
matyti ir gėrėtis mūsų Aus
tralijos šiais naujaisiais lie
tuviais, kada suomis gražiau 
šiai kalba lietuviškai ir yra 
savaitgalio mokyklos komi 
teto narys, arba puiki ma- 
lajietė ir medicinos daktarė, 
dėvėdama gražius mūsų tau
tinius drabužius, dainuoja 
chore, kai lygiai ne vienas 
australas ar kitas naujasis 
lietuvis, įsijungę į mūsų gy
venimą, daugeliu atvejų rim
čiau ir atydžiau dirba už pa
čius lietuvius. Ne juokas 
taip pat būdavo matyti mal
tiečių kilmės motiną,atvedu
sią savo vaikus į sekmadie
ninę mokyklą ir kartu su pa
čiais mažaisiais pačią besi
mokinančią lietuviškai.

Mačiusi daug gyvenimo 
vargų ir anksti likusi naš
laitė, dr. A. Bartkus nepalū
žo svetimų apsuptoje jūroje 
bet prisimindama ir visą gy
venimą būdama dėkinga sa
vo tėvams už jos išmokini- 
mą būti teisinga, darbš
čia ir patriote, jinai šian
dien didžiuojasi savo garbin
ga lietuviška praeitimi. Ti
kėkimės,miela p. Daktare, 
kad ir jūsų brolėnas, o kartu 
ir daug panašių į jį paskaitę 
lietuvišką laikraštį ar knygą 
suėję ir vėl arčiau su lietu
viais (kaip tik šių metų pa
baigoje Hobarte vyksta di
džioji lietuvių sporto šventė 
kurioje irgi yra nemažai miš 
rių šeimų vaikų, su pasidi
džiavimu ginančių savųjų 
lietuviškų klubų spalvas) 
atsibus iš to letargiško mie

NIEKAD NESENSTANTI DOVANA
Vestuvių, vardadienio, gimtadienio ir kitomis progomis vertingiausia, patvariausia ir prasmingiausia dovana yra 
LF išleisti Lietuvos 3-jų Prezidentų ir Karaliaus Mindaugo sidabriniai medaliai. Taip pat tie medaliai — reikš
minga dovana lietuviams bei kitataučiams, norint juos pagerbti — atžymėti už jų naudingus darbus mūsų tautai.

LIETUVOS
3-jy PREZIDENTŲ MEDALIS 

MEDALIS

Kaina $10.00
su reprezentazine dėžutė 

$12.50
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

KARALIAUS MINDAUGO 
MEDALIS

Kaina $12.50
su icprezentazine dėžute 

$15.00
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

Medalių užsakymus siųsti kartu su čekiais:

LITHUANIAN FOUNDATION,
2422 West Marąuette Rd., Chicago, III. 60629.

čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

go ir vėl vienokiu ar kitokiu 
būdu, įsijungs į mūsų lietu
viškąjį gyvenimą, ką pada
ryti niekada nėra per vėlu, 
nes nieko tur būt nėra že
mesnio kaip užmiršti kraštą, 
kuriame gimei, vengti kal
bos kurią tave motina išmo
kė ir savo lietuvišką kailį 
pakeisti kitu, kuris dažnai 
taip juokingai ir komiškai 
pritinka ir žmogų padaro 
panašų į kengūriuką, bešoki- 
nėjantį iš vienos kengūros 
sterblės į kitą.

Senieji Australijos lietu
viai buv. prieškarinis lietu
vių s-gos pirmininkas ir da
bartinis mūsų bendruome
nės garbės narys Antanas 
Baužė su žmona Ona, nepa- 
vargstančia ilgamete Soc. 
Globos pirmininke, po kelių 
mėnesių praleistų Europoje, 
grįžo atgal į Sydnėjų. Ilges
nį laiką p. Baužės buvo ap
sistoję Londone, kur gyve
na ir specializuojasi jų sūnus 
med. dr. Robertas ir dukra 
Antuanetė, kurios vyras ar
chitektas Henrikas Šliteris, 
turi laikinai ten atsakingą 
darbą. Po kurio laiko visi vai 
kai vėl numato grįžti į Syd
nėjų, kai p. Baužė man tik iš
sireiškė, jog visur gerai, 
bet namuose tai geriausiai.

♦**

Po mūsų gražuolės Virgi
nijos Radinaitės (Radinas) 
laimėjimo atstovauti Austrą 
liją lapkričio 24 dieną Lon
done įvykstančiose Miss 
World gražuolių varžybose, 
ją labai susidomėjo Chicagos 
lietuviai, norėdami atsikvies 
ti į savo ‘Margučio’ ruošia
mą banketą. Prieš kelias die
nas dalyvavau Virginijos iš
leistuvėse ir teko plačiai iš
sikalbėti su ja, jos vadove, 
lėktuvų bendrovės direkto
re ir kitomis gražuolėmis, 
įvairių titulų reprezentan- 
tėmis. Virginija kalbėdama 
labai gerai lietuviškai, labai 
norėtų aplankyti Ameriką, 
tačiau, prieš Miss World 
rinkimus, ji dvi savaites iš 
anksto turi būti Londone ir 
ten jos bus labai prižiūrimos 
net negalint pačioms vie
noms į miestą išeiti. Virgi
nijai laimėjimo, nors ji yra 
tikrai labai graži, perspekty
vų yra labai mažai, nes šių 
metų Miss World yra jos 
draugė australe ir iki šiol 
dar niekur nėra pasitaikę, 
kad du metus iš eilės laimė
tų to pačio krašto gražuolė. 
Ji apie sausio pabaigą ar va
sario pradžią numato skris
ti į Kanadą kas gal jai leis

tų pasimatyti ir su Ameri
kos lietuviais, apie kuriuos ji 
taip daug yra girdėjusi ir ku
riuos norėtų iš arčiau pažin
ti. Po visų rinkimų ir savo pa 
saulinių kelionių, ji ir toliau 
dirbs kaip pirmaeilė Austra
lijos drabužių modeliuotoja.

Lietuvių krepšinio rinkti
nės dalyvis, atstovavęs Aus 
traliją Amerikoje, kapitonas 
Edis Andriejūnas, kuriam 
laikui yra skiriamas į Singa
pūrą, kur teks eiti savo ka
riškas pareigas. Prieš išva
žiuodamas jis ketina susi
žieduoti ir vėliau sukurti lie
tuvišką šeimą.

Kai vieni išvažiuoja, kiti 
grįžta. Štai dr. Rimas Kaz
lauskas, baigęs savo studiji
nį gilinimąsi organinėje che
mijoje, grįžo iš Londono.

Taip pat prieš metus lai
ko iš Argentinos atvykęs 
Klemensas Preikšas su 
dviem sūnums ir jau visai 
puikiai baigia įsikurti Syd
nėjuje, būdami patenkinti 
australišku gyvenimu ir ke
tindami daugiau argenti
niečių lietuvių į Australiją 
atsikviesti. ***

Jau kuris laikas kaip į 
Sydnėjų iš N. Zelandijos per 
sikėlė p. Liutikienė su vai
kais, kai ir tėvas Česlovas 
numato greitai atsikelti į 
Sydnėjų.

VIENINTĖLIS lietuvis kailininkas

185 North Wabash Avenue
2nd Fioor
Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir 

' 677-8489 (buto).

MODEL MAKERS
Wil| makes prototype metai & plautie componcnl for muliLcomponent 
devices. Knowledge of ull machine shop and rguipmeni preferred. 5 

yrars expcrience in tool N die shop or sample shop cxperiunce. Journey
man card i* not .a requirement.

Call R. Skoglund

ESSEX INTERNATIONAL
313-571-8000, ext. 113

6233 Concord Avė. Detroit, Mich. 48211
Lqual Opportunity Emplovėr

(84-90*

Naujai pakeltas į Korp. NeLithuania seniorus Egvidijus 
Juškus ir priimtas į filsterius prof. Petras Bučias.

V.A. Račkausko nuotrauka

Neolituanai • ••
(Atkelta iš 1 psl.) 

rodytis su savo vėliava ir 
sveikinimo žodžiu.

J. Jurkūnas priminė, jau 
Korporacijos suvažiavime 
iškeltą mintį, dažniau susi
rinkti ir prie kavos puodu
ko daryti pašnekesius. Nau
joji valdyba galėtų bandyti 
organizuoti ir įvesti pasto

vią dieną vieną kartą kiek
vieną mėnesį.

Be to J. Jurkūnas prane
šė apie įvykstantį moksli
ninkų simpoziumą ir kvietė 
neolituanus aktyviai visuo
se renginiuose dalyvauti. 
Smulkesnė programa bus 
galima gauti simpoziumo 
metu. Programoje bus visų 
simpoziume dalyvaujančių 
mokslininkų trumpos bio
grafijos abiem kalbom (lie
tuvių ir anglų). Simpoziu
mas rengiamas šūkiu: 
“šimtas metų lietuvybėj: 
Amerikoje”. T. Blinstrubas 
pasidomėjo, ar yra bent 
viena paskaita iš šimto nu
matytų : ''Lietuvis moksli
ninkas Lietuvos laisvinimo 
darbe”. J. Jurkūnas paaiš
kino, kad tie reikalai liečia
mi netiesiogiai.

Tėvūnas Gulbinas sielo
josi Korporacijos prieaugliu 
ir prašė visų korporanių sa
vo pažįstamus bei draugus 
kviesti į Korporaciją. Tuo 
pačiu klausimu dar kalbėjo 
A. Plaušinaitis ir Br. Kasa- 
kaitis. Pastarasis pasidžiau
gė, kad jau turįs porą pa- 
leiškimų ir tikisi daugiau. 
G. Modestavičienė dėl Kor
poracijos prieauglio mano, 
kad reikia daugiau veiklos, 
daugiau pasirodymų, įtrau
kiant jaunuosius, tai ir 
junjorų atsiras. Tiems rei
kalams aptarti siūlo su
šaukti darbo sueigą ir pla
čiau padiskutuoti Korpora
cijos veiklą.

St. Virpša. V. Račkaus
kas siūlo eiti su gyvenimu 
ir daugiau reklamuotis. 
Tam pritarė V. Mažeika, V. 
Dargis ir kt.

A. Gulbinienė pranešė, 
kad organizuojama žiemos 
iškyla sausio 25-26 d.d. ir 
kviečia visus joje dalyvau
ti. Reikia bent 25 asmenų, 
kad būtų galima užsakyti 
patalpas. Dvieju dienų kai
na apie 42 dol. čia įskaito
ma maistas ir nakvynė. Ar- 
timesniam bendravimui bū
tų naudinga, kad ir vyres
nieji korporantai dalyvau
ji.

Pastabos

Sueiga buvo gausi (daly
davo per 60 korporantų, ku
rių didesnę dalį sudarė jau
nieji). Sueiga, nors užtru
ko netoli trijų valandų, bu
vo tvarkingai pravesta ir 
kultūringai padiskutuota.

Rimtas dėmesys atkreip
tinas į iškeltą mintį susi
rinkti pašnekesiams. Jei su
gebama pastoviai susirink
ti pakortuoti, manau, kad 
atsiras keliolika korporan- 
t.i, kurie daugiau domisi 
kultūrine veikla ir suorga
nizuoti bent porą kultūri- 
nių-literatūrinių popiečių.

A. Juodvalkis



1973 m. lapkričio 14 d. DIRVA Nr. 87 — 3

THE LITHUANIAN 
NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103

Telephone: (216) 431-6344

MAILING ADDRESS
P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO • 
PUBLISHED TW0 TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY ANE 
FRIDAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS N. VILTIS, 
INC. • SUBSCRIPTION PER YEAR $13.00 • SINGLE COPY 15 CENTS.

EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
ASSOCIATE EDITOR ALEKSAS LAIKŪNAS

DIRVA IŠEINA TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS • 
PRENUMERATA MEAMS $13.00, PUSEI METŲ $7.00 • ATSKIRO 
NUMERIO KAINA 15 CENTŲ • STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR 
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA • NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI 
GRAŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIKASYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONĘ • UŽ 
SKELBIMŲ TURINĮ IR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.

REDAGUOJA:' VYTAUTAS GEDGAUDAS IR ALEKSAS LAIKŪNAS

SENIAU IR DABAR
‘Komajaunimo tiesa’, in- 

doktrinacinis ir informacinis 
komunistinio jaunimo laik
raštis, sugretinęs, pateikia 
įdomius reportažus, kurie ro
do, kaip ‘sumiesčionėjo’ kom
jaunimo organizacija.

Laikraštis (Nr. 206) deda
E. Bojeraitės rašinį ‘Pirmo
ji užduotis’ ir V. Masikonio 
reportažą ‘Nesėkmės’. Abu 
šie dalykai gana vaizdžiai 
rodo komunistinio jaunimo 
užkulisius Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir dabar.

Nepriklausomybės laikais 
komjaunimas dirbo pogrin
dyje. Tada ji mokėsi Alek
soto mokykloje. Šioje mo
kykloje, kaip atrodo iš pa
vardžių, minimų rašinyje, žy
dų tautybės jaunimas buvo 
suburtas į labai negausią ko
munistinę organizaciją. Tai 
organizacijai vadovavo R. 
Icikavičius. Vaikai buvo mo
komi ‘Internacionalo’.

- Kalbėjom apie Marksą, 
- prisimena E. Bojeraitė.

Vaikai, komjaunuoliai, 
gaudavo bolševikinių atsi
šaukimų. Tuos lapelius kai
šiodavo į pašto dėžutes. Tai 
buvo ‘akcijos’ dalis. Taip ruo
šė proletariatą sukilti prieš 
buržuaziją. Iš teksto atrodo, 
kad E. Bojeraitės tėvai ne
buvo ‘proletariatas’, bet, 
kaip ir dauguma Kauno žydų 
ekonomiškai stiprūs, gerai 
praturtėję. Komiškai atro
do, kad ‘proletariato* kursty
mo lapelius mėtinėjo Lais
vės Alėjoje, kur tikrai ne
buvo ‘proletariato’.

E. Bojeraitė buvo tipin
gas turtingos Kauno žydų vi
suomenės produktas, kur tė
vai varė milijoninius biz
nius, vaikai gi svajojo apie 
‘svieto lyginimą’ su Lenino 
katekizmu. Prisimintini Kau
no komunistinio pogrindžio 
atstovai Dembo ir Fogele- 
vičius, fabrikantų vaikai. Fo- 
gelevičius Jr. buvo tėvo par
keto gamyklos direktorius, 
gaunąs 1500 litų mėnesiui. 
Vyrelis buvo kartu komjau
nimo partorgas, kabinėjo 
raudonas vėliavas...

Komiškai atrodo E. Boje
raitės tvirtinimas, kad ’inter 
nacionalo’ tekstas buvęs per
sekiojamas, kad komjauni
mas nedaug ką žinojęs apie 
K. Marksą.

Toje pat Laisvės Alėjoje, 
kur E. Bojeraitė skatino 
‘proletariatą nuversti bur
žuaziją’, buvo didelis ‘Kny
gos’ knygynas, užverstas lei
diniais rusų kalba iš Sovietų 
Sąjungos. Šiame knygyne 
komunistinės išminties sė
mėsi visas komunistuojantis 
Kauno elementas. Savo atsi
minimuose A. Venclova su 
dideliu respektu mini tą 
knygyną. Kitas, Ptašeko 
knygynas, buvo taip pat už
verstas komunistinės lektū
ros leidiniais. Ironiška pri
siminti, kad Ptašeko knygy
nas buvo Prezidento gatvė
je, šalia vartų į Prezidentū
ros kiemą!

Tad lektūros, iš kurios ‘ką 
nors sužinoti apie Marksą’, 
Kaune ieškoti nereikėjo. Tos 
lektūros buvo daugiau, kaip 

reikia. Ji buvo viešai parduo
dama. Išstatyta ‘Knygos’ ir 
‘Ptašeko’ knygynų vitrinose. 
Pagaliau, universitetinė 
skaitykla turėjo pilną mark
sizmo - leninizmo pažinimo 
lektūrą. Įėjimas buvo nevar
žomas.

Visa tai dėstome su tikslu 
parodyti, kad E. Bajoraitės 
rašinys paremtas melais ir 
dabartinio jaunimo klaidini
mu.

Kaip dabar?
Dabar kitaip. Jaunimas 

privalo skaityti marksizmo - 
leninizmo lektūrą. Bet tiktai 
uždraustas vaisius yra gar
dus. Kada liepia tą ‘vaisių’ 
kramtyti dieną ir naktį, vai
sius šlykščiai apkarsta. Apie 
tai rašo V. Masikonis. 
Korespondentas dergia 
Prienų komjaunimo skyrių. 
Daukšiagirio komjaunuoliai 
nebeturi partinės drausmės. 
Nelanko susirinkimų. Nesi
teikia studijuoti privalomų 
žinoti partinių nutarimų. 
Nedalyvauja propagandos 
‘kampanijoj’.

-- Deja, darbai menki! - ai 
manoja V. Masikonis. - Sek
retorei pareikštas papeiki
mas.

Savaime aišku, kad ‘par
tiniais papeikimais’ susido
mėjimo marksizmo - leniniz
mo religija nesukelsi. Ieško 
‘kas atsakingas už masinį 
darbą’? Atsakinga visa masė: 
Todėl korespondentas pro
pagandinio žargono saki
niais apeliuoja į komjaunuo
lius, prašydamas susidraus- 
minti, lankyti susirinkimus, 
domėtis marksizmo - leniniz
mo klausimais.

V. Masikonio rašinį gra
siai atbaigia redakcijos prie
rašas: Negirdėtas dalykas: 
oficialiai einąs profsąjungos 
vietos komiteto pirmininko 
pareigas komjaunuolis Albi
nas Padriezas demonstraty
viai atsisakė dalyvauti kom
jaunimo ataskaitiniame rin
kiminiame susirinkime.

Įdomu, kad ‘Komjaunimo 
tiesos’ redakcija neapdairiai 
sugretino tuos du rašinius. 
Pirmasis rodo, kaip turtin-

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHEST RATES:
— 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

gSalnt AJitliony 
gavings

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 
Phone ( 312)656-6330

Onen Mon., 9-8; Tuos., Thurs., Fri., 9-5; Sol., 9-1; Closed Wed.

ALT S-gos pirmininkė Emilija Čekienė 

pasisako aktualiais klausimais... (3)

Kaip žiūrite į lietuvių 
politinės literatūros 
anglų kalba leidimq?

JURGIS GLIAUDĄ
Kaip idėjinei ir ilgai lais

vės kovai tęsti savo tarpe 
svarbų vaidmenį atlieka 
mūsų lietuviška spauda, taip 
dar daugiau reikšmės turi 
įvairaus pobūdžio propa
ganda svetimomis kalbomis. 
Kada ginklo kova neįmano
ma, tai šių dienų laisvės žy
giuose neapsieinama be sve
timųjų talkos, kuri būtų tik 
lašas jūroje pasitenkinant 
aplankymu vieno kito val
džios pareigūno, kaip tai 
praktikuojame didesnių mū- 
sųu įvykių progomis. Čia 
į talką ateina literatūra 
svetimomis kalbomis apie 
Lietuvą. Jos tikslas laisvų 
kraštų visuomenę’ informuo
ti supažindinti, apšviesti, su
daryti palankų mums prita
rimą nurodant, kas mes 
esame, ko siekiame ir, kad 
mūsų siekiai teisingi.

Informuoti reikia moks
lininkus, politikus, diploma
tus, žurnalistus, universite
tų studentus ir eilinės visuo
menės sluoksnius, atitaisant 
sovietų skleidžiamus melus 
apie Lietuvą. Užtat ir leidi 
niai svetimomis kalbomis 
mums reikalingi įvairaus po
būdžio: mokslinio, studiji
nio, informacinio, kaikrašti- 
nio laiškų spaudoje ir t.p. 
Mums naudinga, kad kuo 
platesni gyventojų sluoks
niai sužinotų apie mūsų. 
tėvynės tikrąją padėtį.

Tačiau, atsakydama į šį 
Jūsų pateiktą klausimą, pri
simenu dažnai girdimą mūsų 
veikėjų priekaištą laikraš
čiams, būtent: lengva kalbė
ti, mokyti, ką mes turime 
atlikti, ko trūksta mūsų 
idėjinės laisvės kovos tęsi- 

gos Kauno tautinės mažu
mos vaikai išdykavo su 
‘svieto lyginimo’ idėjomis 
1935 metais. Antrasis raši
nys dėsto, kaip Prienų kom
jaunuoliai ‘demonstraty
viai’ nelanko privalomų su
sirinkimų ir nesidomi mark
sizmo - leninizmo, nuo laiko 
dinamikos atsilikusiu’moks- 
lu’.

Atsisukdami į mūsų aplin
ką, matome tą pat histeri- 
kos ir kretinizmo madą. Tur
tingieji, aukštosiose mokyk
lose, kliedi ‘svieto lyginimo’ 
teorijomis. Darbininkija, sa
vo produkcija gerindama gy
venimą, visiškai atmeta Le
nino ‘religiją’.

(md) 

mui, bet tie organizaciniai 
uždaviniai atsistoja visai ki
toje šviesoje norint juos 
įgyvendinti. Pirmiausia lėšų 
klausimas. Jau ne kartą ma
tėme, kaip greit šimtai 
tūkstančių dolerių sutelkia
ma vienkartinei lietuvių tau
tinės kultūros ar liaudies me
no reklamai. Svetimoji spau
da, tiesa, apie juos parašo 
ir tas mums naudinga, bet
gi tai tik vienkartinis su- 
žybėjimas. Vien tik iš tų 
sumų likučių galima būtų 
išleisti neblogus svetimom 
kalbom leidinius, bet ir tokių 
likučių iš sprendžiamą bal
są turinčių komitetų neišgau 
si. Štai nuo praeito jaunimo 
kongreso liko virš 42 tūks
tančių dol., o nuo taip pat 
vienkartinio įvykio lapkri
čio 13 dienos žygio paskuti
nėmis kontrolės komisijos 
žiniomis buvo likę 16 tūkstan
čių . VLIKas maždaug tiek 
išleido anglų kalba informa
cijai ‘The USSR -- German 
Aggression Against Lithu
ania’. Kiek mažiau kainavo 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo išleista ‘Lithua
nia 700 Years’ informacinis 
anglų kalba veikalas. Apie 
trečdalį minėtos sumos kai
navo Jurgio Gliaudos ang
lų kalba ‘Simas’, berods, tik 
artimų bičiulių kiek parem
tas. Kad informacija apie 
Lietuvą svetimomis kalbo
mis reikalinga, tai parodė 
‘Lithuania 700 Years’ ir ‘Si - 
mas* leidinių greitas išpirki
mas pačių svetimųjų parei
kalavimu, nes pirmojo vei
kalo per tris metus prirei
kė spausdinti trečiąją laidą 
su išankstiniais svetimųjų 
užsakymais. Deja, ne tik lie
tuvių visuomenė, bet ir orga 
nizacijų vadovai informaci
niams leidiniams vis dar 
abejingai nusiteikę.

Kad informacija svetimo
mis kalbomis yra mūsų la
biausiai apleista veiklos sri
tis, mano nuomone todėl, 
kad visos lietuvių instituci
jos, organizacijos bei komi
tetai per ilgai laukė tos koor
dinuotos, centralizuotos in
formacinės veiklos, kuri, be 
abejo, būtų pati naudingiau
sia. Čia būtų parinkti visų 
sričių specialistai: istorikai, 
politikai, žurnalistai, kalbų 
žinovai ir jie paruoštų įvai
raus pobūdžio ir keliom kal
bom informacijų. Tačiau tur
tingos, tam tikslui materia
liai pajėgios organizacijos 
nusistato savo išlaidų tam 
tikrą programą ir statuto 
nekeičia. Organizacijos be 
lėšų savo posėdžiuose pakal
ba, paplanuoja, nutaria ir 
bylose palieka. Todėl po 
daugelio metų, beveik ket
virčio šimtmečio, nustoję 
vilties besulaukti koordinuo
tos veiklos informacijai sve
timomis kalbomis, entuzias
tai patys ėmėsi iniciatyvos.

Taip J. Kapočiaus iniciaty 
va išėjo pora tomų Lietuvių 
Enciklopedijos anglų kalba, 
taip pat aukščiau minėti du 

leidiniai. 0 paskutinis iš jų 
A. Rukšėno ‘Day of Shame’ 
taipgi dėka privačios inicia
tyvos. Jie visi daugiau 
ar mažiau pasitarnavo Lie
tuvos reikalui

Ta proga noriu priminti, 
kad Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas yra apmokė
jęs daugeliui svetimų kalbų

ČEKAI IR... VISU ŠVENTŲIU
DIENA RIMAS DAIGŪNAS

1969 metais sausio 16 d. 
į Prahos Venceslavo aikštę 
atėjo jaunas vyras. Jis ne
šėsi su savimi metalinį in
dą. Jis buvo panašus į tūks
tančius Prahos jaunuolių. 
Kelios, pilna žodžio prasme, 
liepsningos minutės išskyrė 
šį jauną vyrą iš tūkstančių 
jam panašių, padarė jį čekų 
tautos didvyriu.

Tas jaunuolis buvo 21 me
tų studentas. Jo studijų sri
tis: filosofija. Jo mąstymai: 
šiurpi čekų tautos priespau
da, 1968 metų pastangų li
beralizuoti režimą sutriuš
kinimas dar žiauresnės dik
tatūros sugrįžimas. Sovietų 
Rusijos šarvuočiai šliaužė 
Prahos gatvėmis, atsukę il
gus savo pabūklų vamz
džius, tankai budėjo dikta
tūros sargyboje strateginė
se sostinės vietose. Žmo

nės, vos atkutę liberalizė- 
jančio režimo atlydyje, bu
vo dvigubai sunkiau paveik
ti teroro grįžimo.

Venceslavo aikštėje Jan 
Palach apsipylė benzinu ir 
įbrėžė degtuką. Už sekun
dės prieš žmones degė žmo
gus - fakelas. Atskiru ir rū
pestingai parengtu pareiški
mu Jan Palach įprasmino 
liepsningo pasiaukojimo ak
tą. Tai buvo protestas prieš 
tėvynės okupaciją, prieš te
rorą, prieš pajusto laisvė
jimo sutriuškinimą.

Palach kankinosi dar tris 
ilgas dienas. Netekęs sąmo
nės, jis mirė tam, kad liktų 
gyventi čekų tautos kanki
nių statuse. Prie visų šven
tųjų, sako dabartinė čekų 
tautos tautosaka, 1969 me
tais Dievas prijungė dar vie
ną. Tai studentas Jan Pa
lach, su liepsnų aureole, iš 
aukštybių apžvelgia Čeki
ją ir Prahą. Jis pasidarė ar
timiausias, suprantamiau
sias ir aktualiausias šventa
sis ir herojus. Jis tapo poli
tinio protesto simboliu. Su
sideginimo sukakties dieną 
ant aikštės grindinio prahie- 
čiai sudėdavo gėlių, bet po
licija pradėjo gaudyti gėlių 
atnešėjus. Jan Palacho apo
teozė pasiekė aukščiausi 
laipsnį. Jo atmintį sujungė 
su Visų Šventųjų diena. 
Tą dieną Palacho kapas ap 
klojamas gėlių vainikais, 
dega šimtai žvakių, minios 
praeina ir, medituodamos, 
stovyniuoja prie jo kapo. 

Geriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS 

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadvvay, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2739 
Dėmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50%. 
Prašykite kainaraščio.

žurnalistams už jų parašy
tus straipsnius apie Lietuvą 
savo laikraščiuose bei žurna
luose. Lietuvos Vyčiai vado
vaujant velioniui kun. J. 
Jutkevičiui labai daug pa
sitarnavo laiškų rašymu val
džios pareigūnams ir spau
dai anglų kalba. Labai 
plačiai ir vispusiškai Lietu
vos vardą paskleidė angliš
kai kalbančiai visuomenei 
Stepas Zobarskas, savo pas
tangomis išleidęs virš 20 lie
tuvių autorių apie Lietuvą 
knygų.

Tai vis paskirų nedide
lių vienetų ar asmenų idea
listų atlikti darbai, kurių jo
kia turtinga organizacija nei 
fondas nėra atlikę nei parė
mę. Kai nepajėgiame veik
los koordinuoti, reikia 
džiaugtis ir tuo, ką kiekvie
nas naudinga atlieka infor
macijos srityje.

(Bus daugiau)

Susideginęs jaunuolis re
žimui tapo pavojingesnis 
už sutriuškintą nenuoramą 
Aleksandrą Dubceką, ku
ris narsiai vykdė krašte 
laisvėjimo pavasarį. Protes
to vėliava tapo Jan Pala
cho. Protesto diena -- Visų 
šventųjų data.

Pernai sovietinio režimo 
iniciatyva įvyko pirmas 
barbarizmo aktas. Jan Pa
lacho kapas buvo apsuptas 
mediniėm barikadom. Bu - 
vo iškabintas potvarkis: 
prie kapo nesustoti, gėlių 
nedėti, žvakių nedeginti. 
Bet žmonės ėjo kaip ėję. 
Gėlių buvo daugiau. Žvakių 
liepsnų trigubėjo...

Įvyko antras barbarys
tės aktas. Šiais metais, Visų 
šventųjų dienos išvakarė
se įvyko Jan Palacho kapo 
desakracija. Karstas buvo 
išrautas iš duobės, iš kapo, 
ir nugabentas už 50 mylių. 
Jan Palach buvo palaido
tas Chomutovo kapinėse. 
Ten, netoli, gyvena Palacho 
šeima. Į ištuštintą kapduo- 
bę palaidojo kažin kokią 
moterį, kurios palaikų prie
žiūros nebuvo ir valdžia ga
lėjo elgtis, kaip nori. Skubo- 
mis pagamintas skydas skel
bė, kad buvusioje Jan Pa
lacho kapduobėje dabar guli 
moters palaikai.

-- Jie pagrobė jo kūną, 
- sakė atėję lankyti, - bet 
Jan visad bus čia simboliš
kai. Simboliai nesunaikina
mi, herojai lieka nenugali
mi.

<------------------------------------------------
WANTED AT ONCE 

EXPER1ENCED 
FOUNDRY HELP 

FOUNDRY INSPECTORS 
MOLDERS

CORE ROOM WORKERS 
POURERS 
MELTERS 
GRINDERS 
FINISHERS

FOUNDRY LABOR
FOR IST & 2ND SHIFT

Steady work for qualified men. 
Excellent fringe benefits. Live 
and work in a pleasant cofnmu- 
niny.

Apply call or write 
WAUKESHA FOUNDRY 

COMPANY, INC. 
1300 Lincoln Avė.

Waukesha, Wisconsin 53186 
414-542-0741

(81-871
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Lietuvos dukterų draugijos pirmininkė Emilija Kielienė 
apibūdina svečiams draugijos veiklą ir dėkoja už at
silankymą į vakarienę. V. Noreikos nuotrauka

DUKROS, KURIOS MYLI
SKURDŽIUS
Skardena kilni žninia, kad 

Chicagoje yra Lietuvos duk
ros, kurios myli tik skur
džius. 0 mylėti neturinčius 
-- reikia turėti tikrai jautrią 
širdį, jausti tų nelaimingųjų 
skausmą ir vispusiškai pažin 
ti ju gyvenimą.

Jau daug metų stebiu šių 
kilniųjų dukrų darbelius. 
Jos tokios tylios, švelnutės, 
malonios. Jų daug. Štai vie
na dukra man pašnibždėjo - 
sako, turime net septynis 
šimtus narių. Dar vis prisira 
šo naujų. 0 kokia kita orga
nizacija galėtų turėti tiek 
daug gyvų, jautrių narių?

ZIHIIIS MlMJl I
LIETUI

Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — 
grįžta 1974 m. sausio 4 dieną.

15 dienu (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5,
Leningrade 2, ir Helsinkyje 2 d.).

JURGIS JANUŠAITIS

Vargu ar rastume ir pačią 
didžiausią partiją, turinčią, 
tiek narių. Toms kilnašir- 
dėms Lietuvos dukrelėms ir 
sekasi. Jų darbelius remia ir 
plačioji visuomenė.

Aną šeštadienį nukiūtinu 
į jų rudeninį balių. 0 sviete- 
liau, kiek daug gražių žmo
nių. Sako nebesutalpino di
džioji jaunimo centro salė. 
Pritrūko vietų, o norinčių 
dar daug buvo. Pasidomiu ar 
čiau jų gyvenimu. 0 gi kaip 
skruzdės visos bėga, kruta, 
svečius priiminėja, patar
nauja. 0 pati Lietuvos duk
terų draugijos pirmininkė 

Emilija Kielienė, puošni, sim 
patinga, maloni, visus pasi
tinka, net prie širdies pri
glaudžia, visiems dėkoja už 
atsilankymą, kviečia ir į se
kančius balius. Išsako savo 
širdies skausmą primindama 
kad brolių lietuvių varge 
esančių turima nemažai, kad 
jie visi reikalingi šilto žo
džio, medžiaginės paramos, 
prieglaudos.
- Salėje ūžė svečiai, kaip bi
tutės avilyje. Skaniai valgė, 
gėrė, linksminosi, tačiau, 
atrodo, I Jctuvos dukrelės 
nei minutei iš minties neiš
leido ir tų, kurie tuo momen
tu gyveno skurdžiaus gyve
nimu.

Kad jos darbščios - 
neabejojame. Žiūrėk, jos įsi
gijo Simo Kudirkos namus. 
Sumokėjo aukštą kainą. Kai 
kas sakė, kad be reikalo 
šiek tiek įkišo pinigo. Kam 
jie, esą, reikalingi. 0 pasiro 
do kad klydo visi kritikai. 
Darbščios dukrelės sunešė 
medučio -- sukrovė sumą pi
nigėlių ir užmokėjo už na
mus. Dabar turi nuosavą, 
gražiai tvarkomą namą, ku
riame prieglaudą randa ir 
nelaimingieji. 0 kaip gera, 
kad tokią pastogę jos turi. 
Tik gaila, sako pirmininkė, 
kad nameliai permaži. Rei
kės, sako, dairytis. Gal kur 
nors didesnius, patogesnius 
bus galima įsigyti.

Jos, deja, nekonkuruoja 
Balfui, bet iš dalies jam tal
kina. Tai skirtingi darbo ke
liai, bet dalinai bendras tiks
las -- padėti vargstančiam.

Čia pat išdidžiai sukinėjo
si jų kapelionas dr. kun. F. 
Gureckas, visa širdim talki
nąs kilniosioms dukterims. 
Šnektelėju su visada gied
rios nuotaikos dukra Nijole 
Vengriene, kuri šiame vaka
re suskubo aplankyti kiek
vieną stalą, tarti gražų šil
tą žodelį svečiams, drauge 
paprašydama niekada nepa
miršti ir kilnaširdžių Lietu
vos dukterų darbų.

Vėlyvą naktį apleidome 
Jaunimo centrą. Žmonės iš
eidami kalbėjo -- tikrai buvo 
gražus vakaras. Tiek daug 
giedrios nuotaikos, tiek 
daug nuoširdžių Lietuvos 
dukterų, pasišventusių ir 
nepavargstančių. Apie jų 
darbus mažai tekalba spau
da, radio. Tačiau jų darbai 
šviečia gražiu pavyzdžiu, 
kaip reikia mylėti žmogui 
žmogų. Tuo keliu eina 
simpatingos Lietuvos dukte
rys, nešdamos vargstan
tiems tyro džiaugsmo spin
dulėlį.

BUS ĮDOMI KONCERTINE PROGRAMA 
TRADICINIAME LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIME BOSTONE

LVS Ramovė Bostone yra 
viena iš tų nedaugelio orga
nizacijų, kurios neleidžia 
mūsų kultūriniam pulsui su
stoti. Nežiūrint silpnų fi
nansinių išteklių, kasmet 
savo šventės metu rengia 
ir gražius lietuviškos dai
nos koncertus, kurių pro
gramai išpildyti kviečia 
tuos mūsų menininkus, ku
rie dar kūrybiniai yra gyvi 
ir nepametę lietuviško pa
triotinio idealizmo.

Violeta čižauskaitė-Bal- 
čiūnienė, sopranas. Studija
vo muziką ir dramą Saint 
Mary — of — the Woods 
College, Terre Hautte, In
diana. Baigė 1965 m., gau
dama Bachelor of Arts. Lai
mėjo kardinolo Spelmano 
stipendiją studijuoti muzi
ką Pijau XII Institute Flo
rencijoje, Italijoje. Būdanla 
Florencijoje dainavimą ir 
operą mokėsi pas maestro 
Bruno Rigacci. 1966 m. ga
vo Master of Music. Toliau 
muzikos studijas tęsė Bos
tono muzikos konservato
rijoje. Konservatorijos ope- 
įos pastatymuose publikai 
Violeta Balčiūnienė daina
vo pagrindinę Agatos rolę 
Weberio opęroje”Der Frei- 
schutz”. 1968 m. Violeta či- 
žauskaitė-Balčiūnienė lai
mėjo pirmą vietą Dirvos 
tradiciniame jaunųjų daini
ninkų konkurse Clevelande.

Violeta Balčiūnienė yra 
davusi eilę koncertų Įvai
riuose miestuose svetimtau

čių ir lietuvių publikai. Vi
sur solistė susilaukė šiltų 
atsiliepimų ir įvertinimo 
svetimtaučių ir lietuviškos 
spaudos. Juos čia dėl vietos 
stokos būtų neįmanoma 
išminėti. Charakteringas 
nors ir lakoniškas yra ”La 
Natione” laikraščio Floren
cijoje pasisakymas: "Viole
ta Cizauskas .... puikiai 
interpretavo ištraukas iš 
Verdi operų".

Operos solistas Stasys 
Liepas, mūsų lietuviškos 
operos veteranas, nuolatinis 
Bostono ramovėnų metinių 
koncertų talkininkas. Jis 
savo pirmame išėjime šalia 
J. Gaidelio, E. Gailevičiaus, 
ir M. Petrausko dainų su 
kariška tematika, duos pro
gos išgirsti ir jo paties sa
vitai interpretuojamas R. 
Šumano "Du Grenadieriai’’, 
žodžiai H. Heines, St. Lie
pos lietuviškame vertime.

Dar įdomesnis bus jo ant
ras išėjimas, skirtas dviejų 
stilingai parinktų humoris
tinių W. A. Mozarto arijų 
atlikimui. Minėtų operų ari
jas kaip ir daugumą savo 
dainuojamo svetimo reper
tuaro, solistas St. Liepas 
yra pats išvertęs į lietuvių 
kalbą. O patyrimą šiame 
darbe jis yra gavęs būda
mas Vilniaus Valstybinės 
Filharmonijos, tapusios Vil
niaus Opera, vertėju.

Solistams akompanuos 
mūsų jaunosios kartos mu
zikas dr. Vytenis Vasiliū
nas, plačiai žinomo muziko- 

smuikininko Izidoriaus Va
siliūno sūnus.

Prieš koncertą svečias iš 
Newark, N. J. Bronius Bal
čiūnas, KARIO žurnalo ka
rinių apžvalgų redaktorius 
skaitys paskaitą tema; 
Šiandieninė pažiūra į kraš- • 
to gynybos organizaciją.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai, savanoriai - kūrė
jai, ramovėnai ir šauliai 
maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti lapkričio mėn. 25 
d. Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjime. Savo da
lyvavimu pagerbsime žuvu
sius kovose dėl Lietuvos 
laisvės ir girdėsime įdomų 
mūsų solistų lietuviškų dai
nų ir operų arijų koncertą.

J. V. Sūduvas

DOVANOS 
DIRVOS 
RĖMĖJAMS

Dirvos rėmėjams, atsilie
pusiems j mūsų prašymą ir 
prisiuntusiems iki š. m. 
gruodžio 1 d. dovanų skir
stymo lapelį, burtų keliu 
bus paskirstytos šios dova
nos:

• 1 savaitė atostogų 2 as
menims Tabor Farm vasar
vietėje. Dovanojo inž. Val
das Adamkus.

• 1 savaitė atostogų 1 as
meniui p. Karaičių vasar
vietėje Union Pier, Mich. 
Dovanojo A. Kuraitis.

• Minko kailis. Dovanojo 
Sofija ir Normanas Bur- 
šteinai.

• Paveikslas. Dovanojo 
dail. dr. Aldona Labukienė.

• Laikrodis—žadintuvas. 
Dovanojo auksakalis A. 
Tverus.

• Dvi skulptūros "Vytis” 
ir "Suktinis”. Dovanojo 
skulpt. Petras Vėbra.

Ir daug kitų dovanų kny
gomis ir kt.

Nepamirškite atsiųsti au
ką ir dalyvaukite dovanų 
paskirstyme.

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
Kaina tik $696.00

VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS — 8100.60
IR Iš CLEVELANDO — 874.00 DAUGIAU.

Grupėje dalyvių skaičius ribotas —
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TRAJIS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

JOURNEYMEN

SKILLED TRADESMEN

ATTENTION :

ELECTRICIANS
MACHINE REPAIRMEN 

PIPEFITTERS
PAINTERS

Lear Siegler Automotive in Detroit offers ”$300 CASH” to anyone who is 
instrumentai in the hiring of any of the above skilled tradesmen.

Know someone? Give Mr. J. Leskb a call at, 313-897-9100 and he will 
discuss the details with you . . .
This cash finders fee is open to anyone who wil) assist us in this program.

LEAR SIEGLER. INC.
8129 Epworth, Detroit, Michigan

?\n l’.ųual Opportunity Emplovcr
(82-88)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUSA1TIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Dar apie skaitinius
įaunimui ALG. DOMEIKA

Vytauto Didžiojo Universiteto minėjimo prezidiumas. Iš kairės: pranešėja
G. Kumpikaitė, prof. J. Puzinas, A. Augustinavičienė, P. Jurkus ir komiteto 
pirmininkas dr. V. I-aprockas. L. Tamošaičio nuotrauka

NEVY YORKE IŠKILMINGAI PAMINĖTA VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSITETO 50 METŲ SUKAKTIS

Š.m. lapkričio 3 dieną, 
Carnegie Endovvment salė
je įvyko Vytauto Didžiojo 
universiteto 50 m. sukak
ties minėjimas, kurį atida
rė rengimo komiteto pirmi
ninkas dr. Vaclovas Paproc
kas įžanginiu žodžiu:

1922 m. vasario mėn. 13 d. 
5 vai. 10 min. vakaro lais
vosios Lietuvos vyriausybė 
nutarė tų pačių metų vasa
rio 16 dieną įsteigti Kaune 
Lietuvos universitetą, ©stei
giamasis Seimas 1928 m. ko
vo mėn 24 d. priėmė univer
siteto statutą su reikšmin
gai skambančiu antruoju pa
ragrafu: ‘Mokslas universi
tete dėstomas lietuvių kal
ba’.

Šis įvykis ypatingas tuo, 
kad pirmą kartą mūsų gim- 
tąjame krašte aukštasis 
mokslas prabilo gimtąja kal
ba. Nei karalius Mindau
gas, nei Kęstutis, nei Gedi
minas, nei Vytautas, nei kiti 
mūsų kunigaikščiai bei Lie
tuvos valdovai nepadarė lie
tuvio buities (yaptingai dva
sinės buities) pagerinimo nei 
dalelės to, ką padarė nepri
klausomos Lietuvos vos dvie 
jų dešimtmečių laikotarpy
je.

Lietuvos universitetas, 
kuris 1930 metais pavadin
tas Vytauto Didžiojo Univer 
sitetu, buvo sukurtas iš nie
ko. Per trumpą laiką buvo 
sudarytas mokslo persona
las, vienas po kito pradėjo 
dygti akademiniams reika
lams skirti pastatai, įskai
tant kelias moderniškas kli
nikas, ir nejučiomis ši aukš
toji mokykla savo akademi
niu lygiu ne tik pasivijo, bet 
ir pralenkė kai kurias 
vakarų Europos panašias in
stitucijas.

Okupavę Lietuvą vokie
čiai buvo sužavėti mūsų nau
jųjų klinikų pastatais ir mo
dernišku įrengimu. Anot jų, 
šiauriniame fronte (prade
dant Belgija ir baigiant Es
tija) niekur kitur nebuvo už
tikę kitos tokios gražuo
lės - ligoninės, kaip mūsiš
kė. Iš vakarų Europos atvy
kęs okupantas stebėjosi ko- 
ridoriaias, išklotais natūra
liu kamščiu, dvejų aukštų 
požeminiais tuneliais, jun
giančiais vieną pastatą su ki
tais, 3 aukštų infekcinėms 
ligoms statiniu nesujungtu 
tarpusavyje laiptais tam, 
kad neperkelti infekcine liga 
sergančiam pacientui kitą in 
fekcinė ligą, žodžiu šios kli
nikos buvo mūsų pasididžia
vimas ir pažiba.

Prieš kelis metus man bu
vo sakyta, kad iki antrojo- 
pasaulinio karo Chicagoje ge 
riausią vardą turėjo švedų 
inžinieriai. Karui pasibaigus 
tą vietą užėmė lietuviai, Vy
tauto Didžiojo Universiteto 

Technikos Fakulteto auklė
tiniai.

Nepriklausomybės metu 
Vytauto Didžiojo Universi
tetas bujojo, klestėjo ir šuo
liais tobulėjo. Deja, kartu 
su antruoju pasauliniu karu 
Lietuvai, tuo pačiu ir univer 
sitetui, atėjo didžioji nelai 
mė. Ypatingai dabartinis 
okupantas - rusas iš pagrin
dų sugriovė šią mūsų moks
lo šventovę. Patį universite
tą panaikino, dalį akademi
kų ir auklėtinių išvežė į Si
birą, režimui nepatikimus - 
išžudė ar nukankino.

Tų kankinių ir visų kitų 
natūralia mirtimi mirusių 
Vytauto Didžiojo u-to narių, 
pradedant personalu ir bai
giant auklėtiniais, atminimą 
kvietė pagerbti atsistojimu 
grojant Vanagaičio ‘Nuliūdo 
kapais apsiklojus Tėvynė...’

Prof. dr. J. Puzinas 
skaitė paskaitą -- Vytauto 
Didžiojo u-to vaidmuo lietu
vių tautinei kultūrai. Jis 
trumpai apžvelgė aukštojo 
mokslo padėtį senojoje Lie
tuvoje pradedant pačiu pir
muoju lietuviu studentu 
1381-1287 m. studijavusiu 
Prahos u-te. Tai Butauto 
Kęstutaičio sūnus Vaidevu
tis Jonas.

Trumpai, bet išsamiai pa
ruošta akademinio lygio pa
skaita priminė klausytojams 
Lietuvos u to kūrimosi sun
kias sąlygas, plačiau nušvie
tė mūsų u-to atliktą vaidme
nį nepriklausomos Lietu
vos laikotarpyje, skaičiais 
nurodydamas u-to milžiniš
ką įnašą į mūsų tautos kul
tūrą įvairiose srityse, o taip 
pat mokomojo personalo ir 
studentų vidurkio skaičių 
įvairiais metais.

Be kitko jis pažymėjo, 
kad Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus u-tai yra paruošę Lie
tuvos sąlygoms didelį skai
čių plataus kultūrinio akira
čio naujų pajėgų mokslui ir 
gyvenimui. Iki 1944 m. buvo 
išduota apie 5000 diplomų 

Dalis publikos V. D. Universiteto sukakties minėjime New Yorke.
L. Tamošaičio nuotrauka

neskaitant kitų aukštųjų 
mokyklų. Tuo būdu į Lietu
vos valstybinį, profesinį ir 
visuomeninį darbą įsijungė 
didžiulis aukštuosius moks
lus baigusių kvalifikuotų 
specialistų, kurie padėjo pa
grindus vakarietiškai Lie
tuvos kultūrai ir civilizaci 
jai, kurie prisidėjo prie sa
vos specifinės kultūros for
mavimo, prie visokeriopo 
krašto gerovės ūgio. Štai ko
kius stebuklus padarė ma
žos tautos ryžtas.

Po gausiai aplodismentais 
palydėtos prof. J. Puzino 
paskaitos buvo Aldonos Nas 
vytytės - Augustinavičie- 
nės paskaita tema - Studen
tų asmenybės ugdymas Vy
tauto Didžiojo u-te, kuri 
tiek savo turiniu, tiek jaus
mingu perdavimu visiškai 
skyrėsi nuo pirmosios. Ypač 
išdidžiai pasijuto moterys, 
kai prelegentė pasakė, jog 
čia JAV-se ir kitur dar ir 
dabar moterys tebekovoja, 
reikalaudamos įvairių teisių, 
tai lietuvė vos tik atkūrus 
nepriklausomą valstybę jau 
turėjo visas lygias teises su 
vyrais, bet ji išliko visvien 
MOTERIS.

A. Augustinavičienė pra
dėjo prof. Roemerio žo
džiais, kuris nuolat akcen
tuodavo, jog lietuvis studen 
tas yra kuklus, darbštus, 
veržlus, mandagus, toleran
tiškas, protingas, ambicin
gas - siekiąs vis aukštesnių 
idealų.Ji apibudino,kaip Vy
tauto Didžiojo universitetas 
išauklėjo lietuvio studento 
asmenybę intelektualiai, pa
triotiniai, humanistiniai ir 
visuomeniniai, kiekvieną to 
auklėjimo sritį išplėsdama ir 
pailiustruodama gyvais pa
vyzdžiais, kokiose sąlygose 
kokiais metodais buvo ugdo
mas Vytauto Didžiojo Uni
versiteto studentas.

Taip pat ji priminė dau- 
bybę studentų korporacijų, 
kurios taip gi prisidėjo prie 
asmenybės ugdymo. Baigda-

Malonu, kad kas 'nors 
spaudoje prabyla tuo mūsų 
veikloje, gal būt, nesėkmin
giausiu reikalu: skaitiniai 
jaunimui. Akiračių nr. 7. Al
girdas T. Antanaitis bando 
atsiliepti į mano rašinį 
(Dirva nr. 44). Bet, regis, li
teratūros kritikui ir teatra
lui į naują sritį žingsnis nėra 
lengvas: ne tiek kritikuoja 
mano straipsnį dalykiškai, 
kiek barstosi stereotipinėm 

ma pacitavo rašytojo Jurgio 
Gliaudos citatą iš Šikšno
sparnių Sosto: ‘Aš pažistu 
daugybę gražių kraštų, bet 
mano tėvynė Lietuva iš vi
sų gražiausia.’

Rašytojas P. Jurkus paro
dė iš Vytauto Didžiojo u-to 
vaizdų skaidrėse, korporaci
jų ženklų ir įvairių mo
mentų iš studentų 
gyvenimo Fotografijas pa
ruošė V. Augustinas ir R. 
Kisielius. Muz. V. Strolia mi 
nėjimą paįvairino programai 
pritaikyta muzika. Dr. M. 
Žukauskienė įruošė nuotrau
kų parodėlę iš u-to gyveni
mo. Programai vadovavo 
G. Kumpikaitė. Dauguma 
moterų buvo pasipuošę tau 
tiniais rūbais.

Po minėjimo-akademijos 
vyko vaišės, publika negreit 
skirstėsi namo. Minėjimo 
iniciatoriai New Yorko Korp. 
Neo-Lithuania filisteriai, (k)

OKUPUOTOSIOS 
LIETUVOS PROFESŪRAI 

IR STUDENTIJAI

Mes, buvę Vytauto Di
džiojo Universiteto dėstyto
jai ir studentai, susirinkę 
1973 m. lapkričio 3 dieną 
Nevv Yorke, Jungtinių Tau
tu pašonėje, minėdami Al
ma Mater, įkurtos 1922 m. 
vasario 16 dieną, 50 metų 
sukaktį, su pasitenkinimu 
įvertinę šio universiteto ir 
kitų aukštųjų mokyklų au
gimą nepriklausomoje Lie
tuvoje, pozityvią šių mo
kyklų dėstytojų bei studen
tu rolę Lietuvos pažangai.

sveikiname Jus, dabarti
nius Lietuvos mokslinės pa
žangos tęsėjus, profesorius 
ir studentus;

gėrimės Jūsų pasiektais 
darbo vaisiais moksle ir vi
suomenėje anose ypatingo
se ne nuo jūsų priklausan
čiose sąlygose;

žadamės čia galimais sa
vais tyrimais prisidėti prie 
mums visiems bendros mok
slinės pažangos, ypačiai to
se srityse, kuriose jums pa
šalinių jėgų yra kliudomas 
laisvas tyrinėjimas. 

daug kartų girdėtom frazėm 
maždaug iš politikos sferų. 
Jau antraštė ‘Ar okupantui 
rūpi išeivijos lietuvišku
mas?’ rodo politinę kryptį, 
sykiu atveria autoriaus pa- 
gr. dėmesį: jaunimo skaiti
nių reikale dar kartą išeivi
jai įsiūlyti okupanto leidžia
mus spaudinius. Mano gi str. 
buvo reiškiamas rūpestis 
jaunimo skaitiniais, juose 
ieškant ne tik šiaip lietuviš
ko pasiskaitymo, bet ypač 
tautinio, religinio, dorinio 
ugdymo - toks yra švietimo 
tikslas, greta žinių teikimo. 
Bet A.T.A.pro tuos pedago
gikos principus praslysta be 
dėmesio ir net neįžiūri skir
tumo: tikroji grožinė litera
tūra ar skaitiniai mokykli
niam jaunimui? Todėl iš pir
mo sakinio į lankas išklysta 
- ginčo pagrindu pastato ne 
tik literatūrą aplamai, bet ir 
visokią kūrybą, ima kalbėti 
apie dailininkus ir dainuo
tojus, nors mano str. to visai 
nebuvo liesta nei minėta. 
Toks metodas - ginče išplės
ti temą į kitus objektus, 
daug platesnius, ir klausi
mą supainioti - paprastai 
naudojamas, kai objekty
viam atkirčiui ad rem nebe
randama argumentų, o su
drumstus vandenį tikimasi 
ką nors laimėti. Be abejo, 
temą išplėtus į kone beribę 
plotmę, jam lengviau darosi 
panaudoti visą eilę standar
tinių, gana įprastų demago
ginių frazių, kaip: ‘apšau
kiant jį okupanto tarnu ar 
įrankiu’, ‘iš kažkelintų lūpų 
išgirsti gandeliai apie nepa
tinkamą asmenį’, ‘liguisto 
patriotizmo apraiškos’, cen
zūra ir t.t. Ypač nesupran
tama, kokie čia minimi gan
deliai ir nepatinkami asme
nys, nes mano nagrinėti tik 
vieši ir visiems aiškūs švie
timo srities darbai, pareigū
nų pareiškimai.

Nuklydęs į lankas (gal ir 
švietimo srities temos nesu 
pratęs?) straipsnio gale A.T. 
A. daro išvadas, mane pakai 
tindamas visai nebūtais da
lykais. Girdi, ‘sakyti, kad vi
sa okupacijų laikotarpyje iš
leista literatūra vien oku 
pantams tarnauja, yra apgai 
lėtinas nesusipratimas, ap- 
šmeižiantis daugybę nieku 
dėtų tenykščių kultūrininkų' 
Juk aš to niekur nesakiau, 
nė vienu žodžiu neminėjau 
tokio dalyko. Tad A.T.A. 
šiais žodžiais tik save patį 
apkaltina, nes mane šmeižia 
viešai primesdamas savo pa
ties sugalvotus žodžius! Ma
no tebuvo rašyta apie mūsų 
išeivijos jaunimo skaitinius, 
o tai labai speciali raštijos 
sritis. Deja, matome, nevisi 
tai žino. Grožiniai raštai daž
nai atsirenkami įvairiems 
tikslams: religijai (psalmės, 
Maironio giesmės), tautinei 
idėjai (V. Kudirkos himnas), 
politinei propagandai (Poe
ma apie Staliną), muzikai, 
ideologijų gairėms ir kt. 
Šiuo atveju, rodos, buvo 
lengva nepasiklysti temose, 
nesgi juk ne Rašytojų dr- 
ja, o Švietimo įstaiga knyge
les svarstė, taigi ne gryno
jo meno, o tik švietimo prie
monės ieškota. Čia ir yra vi
sa svarba, kurios nupastebi 
A.T.A. Literatūros menas -- 
vienas dalykas, o rūpestis 
tautiniu moksleivijos ugdy
mu išeivijos sąlygose -- vi
sai kas kita, bet A.T.A.gru
biai suplakė draugėn.

Jis man prikiša negerą 
logiką, o pats be jokio pagrin 
do meta spėliojimą, esą ma

no buvo šautasi recenzuoti 
Šv. Gairių 8 nr. Tokio dar
bo nė negalvojau. Bemaž 100 
puslapių specialybinis žurna
las tinka recenzuoti mokslo 
ir kultūros spaudiniuose, o 
šiaip visuomeninė spauda 
tegali paminėti trumpiau ar 
ilgėliau, vien temas peržvel
giant, vieną kitą mintį 
iškeliant. Viską nuodugniai 
aiškint skaitytojui būtų per- 
speciali medžiaga, nuobodi 
ir nereikalinga. Betgi spau
da dažnai iš tokių žurnalų 
kai ką pasirenka, kas gyviau 
liečia ar domina visą visuo
menę, ir plačiau panagrinė
ja. Taip įvyko ir šį kaftą. 
O A.T.A. įsikalbėjęs, kad tai 
recenzija, bando ją supeikti 
kaip netikslią, neproporcin
ga

jam šiuo kartu, regis, ma
ža terūpėjo mūsų skaitinių 
jaunimui ugdymas, o vien 
tos kontraversinės knygos iš 
okup. Lietuvos -- joms tei
kiamas didis dėmesys ir da
roma tų spaudinių visuotinė 
apologija. Jis laiko ‘įžuliu ap
kaltinimu kun. J. Vaišniui’ 
mano žodžius: ‘svajoja apie 
okupanto knygų grožį’, bet 
aš čia tik konstatavau fak
tą, nes iš tiesų J. Vaišnys, 
kaip oficialus LB pareigū
nas jau kelinti metai vis pri
mygtinai siūlo įsivesti mūsų 
jaunimo švietimui tąsias kny. 
gėlės. O emocinis (t.y. svajo
jamas) jo nusiteikimas atvi
rai išreiškiamas, tas knyge
les iš anapus uždangos vis 
ypatingai giriant, girdi, ‘la
bai gražiai iliustruotos, la
bai pigios, įdomios, patrauk
lios’. O mūsų čionykštės 
knygos jaunimui vis peikia
mos, nepastebint nė gerų 
iliustracijų, nė įdomaus turi
nio. Tai kur čia įžūlumas, jei 
nurodžiau tikrą faktą, kurio 
A.T.A. nei Vaišnys neginči
ja, nes tas pasigėrėjimas 
anomis knygomis nekartą 
viešai žodžiu ir spaudoje 
reikštas. Ir visi kiti rūstūs 
A.T.A. priekaištai - pyktis, 
užgaulumas, liguistumas -- 
grįžta jam pačiam, nes aš to
kių aštrių žodžių nepavar
tojau, kokiais jis čia barsto
si.

Panašių seklumų yra ir 
daugiau. Pvz. žiūrėkime, ko
kia A.T.A. nuomonė apie 
okup. Lietuvoje išleidžiamus 
spaudinius. Jis pabrėžia, 
kad Degutytės, Sajos, Ge
dos ir kitų knygelės esan
čios ‘išleistos lietuviškų lei
dyklų (paties A.T.A. pa
braukta! -- A.D). Niekur ne
teko matyti, kad šias knyge
les tiesioginiai ar netiesio
giniai rekomenduotų Mask
va (tuomi parodydama rū
pestį lietuvybės išlaikymu 
krašte ar išeivijoje!?), kaip 
kad bando skaitytojams įkal
bėti Alg. Domeika’. Argi to
kiam naivumui dar bereikia 
komentarų? O gilesnį nusi
manymą šiuo reikalu jis čia 
pat vadina ‘liguisto patrio
tizmo apraiškom’...

Argi iki šiol nėra žino
ma, kad ok. Lietuvoje yra 
tiktai valdinės leidyklos, 
griežtoje rusiškos partijos 
kontrolėje? Kad ten jokia 
knyga viešai nepasirodo be 
tų svetimų rankų cenūros 
ir rekomendacijos? Kad par
tija -- o centras Maskvoje 
- ne tik cenzūruoja, bet iš 
anksto suplanuoja, nustato 
gaires ir paskelbia ribas vi
siems autoriams? Kad par
tijos indoktrinacija neatiai
di visose srityse be išimties 
ir knygos turi tarnauti jos 

(Nukelta į 6 psl.)
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tikslams (ateizmas, nutauti
nimas ir tt)? 0 čia iškilus 
mūsų literatas argumentuo
ja, esą ‘neteko matyti, kad 
knygeles rekomenduotų 
Maskva’. Juk jeigu tenai 
knyga leidžiama spausdinti, 
jai suteikiamas popierius - 
parodoma aiški rekomenda
cija, pritarimas ir siūlymas 
visiems skaityti. O jei rank
raštis bent kiek nepatinka 
rusiško komunizmo politikai 
- ar jis begali išvysti šviesą 
‘lietuviškoje leidykloje’, ku
rią mini A.T.A. ir kokių te
nai visai nėra?<Be to, ir ryš
kus ženklas parodo, kieno 
pirštas viską lemia -- reko
menduoja arba atmeta: vi
sur įdėtas graždankinis ru
siškas įrašas ‘na litovskom 
jazykie’...

Net darosi įdomu, ar pats 
A.T.A. dar tiki, jog Mask
va, paskirdama popierių ir 
teikdama leidimus tenykš
tėms lietuviškoms knygoms 
spausdinti, tikrai ‘parodo 
rūpestį lietuvybės išlaiky
mu’, kaip jis čia rašo. Štai 
daugelis pas mus net veltui 
gauna Gimtąjį Kraštą, skir
tą išeivijai. Lietuvių reda
guodamas, gausiai iliustruo
jamas, dailiai pagiriama Lie
tuvos gamta ir žmonių dar
bai, betgi ar šis leidinys čia 
mums siunčiamas be Mask
vos politinių rekomendacijų 
ir užmačių, t.y. ‘lietuvybei 
išlaikyti'? Sakoma, naivu
mas yra pavojingesnis už 
priešo kalaviją. Ir tasai 
A.T.A.sušukimas, kad okup. 
Lietuvoje spausdintos kny
gos yra ’ne okupanto!’ lei
džiamos, yra aiški klaida. 
Arba sąmoningai vengiama 
matyti tikrovę.

Veltui A.T.A. ir J. Vaiš
nys su komisija bando dangs 
tytis žymiais vardais: Pr. 
Mašiotas, Pietaris, Putinas 
ir kt. Bet juk tenai šių klasi 
kų raštai pateikiami ne iš
tisai, o savaip partiniu po
žiūriu suredaguoti ir atrink
ti - vargu autoriai sutiktų su 
tokiu ‘kryptingu atsijojimu’. 
Pagal bolševikus išeina, lyg 
visi rašytojai nežinojo jo
kios religijos ir neturėjo Lie
tuvos meilės jausmo (arba 
Dievą rašė mažąja raide, be 
pagarbos).

A.T.A., gal būt, stiprus li
teratūroje ir teatre, bet 
švietimo sritis ir net politika 
jo plunksnai dar perkieta.O 
švietimo specialybė nėra to
kia paprasta, kad vien 
vaikus į mokyklą leidžiant 
būtų ligi dugno perpranta
ma. Paviršutiniškom nuomo
nėm sunku ką beįtikinti. Ir 
šis jo straipsnis vargu kam 
įsiūlys pažiūrą, kad išeivi
jos jaunimui ugdyti būtinai 
reikia naudotis priemonė
mis iš okupanto sandėlių, 
nors A.T.A. stengiasi įtaigo
ti, jog ‘J. Vaišnio samprota
vimai ar siūlymai yra rimti 
ir svarstytini’. Jau eilė me
tų mes tuos siūlymus svars
tome, taip ir sustabarėjome 
vietoje ir tą sritį visiškai nu
gyvenome. 0 kitokių pasiū
lymų nepaisoma, tartum kas 
rankas surišo - nieko pozity
vesnio bandyti nemėginama.

Be reikalo A.T.A. imasi su 
niekinti mano buvusį siūly
mą, kad ‘būtina ugdyti ryšį 
tarp knygos ir pirkėjo, vai
kams skaitinių leidimą gre
tinti su skaitytojo suradi
mu’. Jis tai vadina pusiau 
priverstiniu knygų pirkimu, 
kai iš tiesų daug jaunų šei
mų su vaikais, pasklidę pla

čioje Amerikoje, labai pa
geidautų organizuoto knygų 
skleidimo, nes patiem sekti 
naujus leidinius ir kaskart 
laišku užsisakinėti -- didis 
apsunkinimas. Gal tik Chica
goje, kur leidyklų ir knygy
nų gausu po ranka, toks me
todas neaktualus. Ogi tauti
nis vaiko įaugimas į lietuvy
bę, anot pedagogės D. Pet- 
rutytės, pirmiausia vyksta 
šeimoje, tad ta kryptimi ir 
darytini nedelsiami žings
niai jaunimo spaudos rūpes
čiuose.

A.T.A. ypač smarkiai šo- 
kasi nuginčyti mano pasta
bą, kad Šv. tarybai netinka 
savo leidinių rekomendaci
jom mokyklai vykdyti mo
nopolį, jis net įžiūri kažko
kias užmačias. 0 visuotinai 
žinoma, kad tik laisva rinka 
ugdo gausą ir pažangą, tobu
lumą, o monopolis žlugdo, 
ypač kokybę. Pvz. kolei ne
buvo jokios LB komisijos, 
skaitinių rinka buvo gyves
nė, vaikų literatūros šven
čių įvykdavo įvairesnių, pre
mijas teikė ne viena orga
nizacija (gavo A. Rūkas, Pi- 
piraitė, Vambutas, Nakaitė 
ir kt.). Bet A.T.A. nepaiso 
tikrovės, o žvelgia į klausi
mą keistu įtarimu: lyg dar 
leidėjams vaikų knygelės 
neša pelną ir jie bijo konku
rencijos! Juokinga prielaida. 
Juk leidėjai kartais dar lei
džia tokių knygelių vien iš 
tautinio idealizmo, iš parei
gos. Mano ta prasme ir buvo 
kalbėta, kad gausesnė ir įvai
resnė leidyba tikriau garan
tuoja sėkmę -- daugiau ir ge
resnių skaitinių mūsų atža
lynui! Štai neseniai išėjo B. 
Pūkelevičiūtės knygelė -- ar 
ne puiki dovana vaikams? 0 
su Šviet. tarybos monopo-

KINŲ ATOMINĖS RAKETOS PRIE MASKVOS VARTŲ
Chicago Tribūne kores

pondentas Arthur Veysey 
iš Londono pranešė, kad 
"Kinija jau yra pagami
nusi tolimo atstumo ra
ketą, su kuria galima 
pasiekti jau ir Sovietų 
sostinę Maskvą. Kinie
čiai taip pat tobulina ki
tas galingesnes raketas 
su kuriomis jie galėsią 
apšaudyti ir JAV didmies
čius. Šiuos didžiai nema
lonius faktus apie Raud. 
Kinijos raketų išvysty
mą kaip tik šiomis die
nomis visuomenei paskel
bė visų žinovų didžiai 
vertinamas, Strategiškų 
Studijų Institutas Londo
ne", rašo Chicago Tri
būne.

Savo metinėje apyskai
toje, ši nepriklausoma 
organizacija (manoma, 
kad ji yra remiama Ang
lijos vyriausybės) skel
bia, kad "Kinija jau iš
tobulino kelių pakopų vi
dutinių tolių vairuojamą 
raketą, galinčią nuskris

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

FIRMOS

PACKAGG EKPIIESS & TRAVEL AGBNCY,
Inc.

(Licensed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

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

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

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

im ir panašių knygų leidyba 
užsirauktų.

Apie bet kokius vajus jau
nimo knygai ugdyti -- tuščia 
dabar ir bekalbėti, nes komi
sija panašiems darbams 
nėra pajėgi: nuo anojo pra
nešimo Clevelande prabėgo 
jau visi metai su viršum, o 
ar kas nors buvo vykdyta, ar 
bent kiek pastangų parody
ta? O Donelaičio mokykloje 
vartojamas knygų platini
mo būdas, kiek atrodo, visai 
nėra panašus į J. Vaišnio 
siūlomą monopolį: regis, tos 
knygos visai nebuvo Šviet. 
tarybos oficialiai ir išskirti
nai rekomenduotos kaip pri
valomos klasėse, bet lais
vai vedėjo arba mokytojų pa - 
sirinktos. Irgi dabartinę mū
sų švietimo būklę išeivijoje 
sulyginti su nepriklausomos 
Lietuvos knygų apyvarta - 
nereali fantazija.

Galų gale nemanytume, 
kad šis ginčas taip beviltiš
kas, jog ginant jaunimo skai
tinių tvarkytojo kun.Vaišnio 
žodžius ar darbus būtinai rei 
kėjo kraštutinio išpuolio - 
patriotizmo žodį dėti pa
šaipiai į kabutes, kaip daro 
A.T.A. Jis lyg mėgina man 
prikišti ‘patriotines’ nuotai
kas, išeidamas vien iš savo 
sugalvotų premisų, t.y. vi
sai nukrypęs nuo temos, bet
gi mano ilgokame straips
nyje nebuvo nė karto ištar
tas patriotizmo žodis, nes ra
šiau tik apie švietimo ir skai
tinių reikalus ir minėjau kon 
krečius dalykus, be jokio 
švaistymosi bendrybėm. Tik
rai netinka rimtoje spaudoje 
sekti okupantais, pvz. Gim
tuoju Kraštu, kur už tėvy
nės laisvę nuoširdžiai kovo
janti išeivija visą laiką yra 
pašiepinėjama ‘patriotas’ ir 
‘vaduotojais’. Ne, mūsų lais
vajai visuomenei patrioto 
vardas neturi virsti keiks
mažodžiu.

ti apie 3,500 mylių atstu
mą, kas yra pakankama 
Maskvai ir visiems ki
tiems SSSR Azijos te
ritorijoje esantiems pra
monės centrams pasiek
ti".

'' T arpkontinentalinė 
vairuojama kiniečių ga
mybos raketa, galėsian
ti apšaudyti beveik vi
sus JAV svarbiuosius 
centrus, esanti sparčios 
pažangos kelyje" rašo 
Instituto stūdijozai.

Instituto redaktoriai 
sako, kad Pekinas 1972 
m. nepaprastai išplėtė 
savo atomiškų sprogs
tamų medžiagų gamybą: 
kiniečiai dabar galį pa
sigaminti apie 200 ato
minių bombų, kurių at
sargos galinčios žymiai 
padidėti per keletą me
tų.

Toliau šiame rašinyje 
teigiama, kad esą paste
bėta, jog kiniečiai taip 
pat turi išvystytus nard- 
laivius su raketoms iš
šauti įrengimais — vamz 
džiais, tačiau dar nėra 
tikra, kad kiniečiai taip 
pat turėtų nardlaiviuose 
atominių raketų atsar
gas.

Instituto vadovai gal
voja, kad nors Sovietai 
ir turi didesnį atomiškų 
raketų skaičių, tačiau 
JAV žymiai viršija SSSR 
savo MIRV (daugiaužtai- 
sinėmis) nepriklausomai 
vairuojamomis bombo
mis - raketomis. Sovie
tai dar toli gražu nėra 
pasiekę tokio tobulumo 
ginklų pramonės srityje.

Nors sovietai ir ameri
kiečiai susitarė apriboti 
tokių ginklų - raketų ga
mybą, tačiau susitari
mas nėra nei kiek suma
žinęs kariškų varžybų ar 
galimybės, kad šios dvi 
didžiosios galybės iš
vengs susidūrimo ir gy
vens taikingai: ir sovie
tai ir amerikiečiai pasku
bomis keičia pasenusius 
ginklus, senųjų vietoje 
patalpindami daug naujės-- 
nius, moderniškesnius.

Tikima, kad JAV bus 
tada patenkinta, kai savo 
žemyne turės 550 tarp- 
kontinentalinių raketų su 
1,650 galinčių "išbarsty
ti" atominių bombų ir 
apie 320 nardlaivių. Sia
me po vandeniu sukon
centruotame atomiškų 
ginklų arsenale galėtų bū

ti apie 4,000 atomiškų 
sviedinių, galinčių pa
siekti bet kurį ir bet ku
rio priešo gyvybinį cent
rą. Be virš išvardintų 
JAV dar turinti apie 240 
vidutinius atstumus pa
siekiančių atominių svie
dinių - bombų, kuriuos į 
numatytus taikinius gali 
nuvežti B-52 bombovė
žiai.

Yra nustatyta, kad 
SSSR jau pradeda keis
ti 1,526 tolimų atstumų 
raketų užtaisus; tačiau 
628 atomiški vairuoja
mieji sviediniai, plau- 
kiojantieji giliai po van 
deniu dar vis tebėra tik 
su vienu užtaisu. Apie 
10,000 priešlėktuvinių ra 
ketų yra gynybos pozici
jose išmėtytų po plačią 
SSSR teritoriją, gi ketu 
riose strategiškose vie
tose aplink Maskvą yra 
sugrupuotos atominės 
trumpų atstumų raketos.

Skaičiuojant Sovietų S- 
gos ne atomines jėgas 
yra nustatyta, kad jos yra 
žymiai pranašesnės už 
JAV: SSSR šiandien "po 
ginklu" turi 3,400,000 vy 
rų tuo tarpu kai Ameri
kos jėgos nesiekia dau
giau kaip 2,300,000 sa
vanorių. Galimas daly
kas, kad Amerikai ir to 
liau nusiginkluojant ka 
riškose jėgose liks tar
nauti ne daugiau kaip 
1,800,000 profesionalų 
karių.

Rytų Vokietijoje Sovie. 
tai su Varšuvos Pakto 
nariais dabar turi 13,800 
tankų - šarvuočių; gi tuo 
tarpu NATO šarvuočių 
skaičius neprašoka 6,400 
vienetų.

Tai yra labai iškalbin
gi faktai. Ir suprantama, 
kodėl JAV vastybės sek
retorius Kissinger, vos 
Maskvai pirštu pamojus 
nuskubėjo į Kremlių, kad 
kuo greičiausia sustabdy
ti užsiliepsnojusį gaisrą 
Art. Rytuose. (abs)

WANTED IST CLASS 
SKILLED

ENGINE LATHE 
HAND

Mušt have die shop job experi- 
ence. Plenty of overtime; paid 
holidays, vacation and hospita- 
lization.

J. HACKER CO., INC.
2222 Hamilton Avė. 

Cleveland, Ohio 
216-711-1871

V

Vlado Putvio 1973 Metai

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENT0WN, PA. — 126 Tilgbman Street_________________________ .
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_________
• BROOKL"YN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue__________________ 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue _________________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue _______________________486-2818
« CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street_________________ ..__376-6755
o CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ______   .925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue___ _________________771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue___ ;________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9____________________ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 1'1339 Jos Campau Avenue__________ -.365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue........ ...........  ...249-6216
• juOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue_________________385-6550
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street______________________________ 642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue___________________________674-1540
• NEW YORK, N. Y- — 141 Second Avenue__________________________ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue____________________ 769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue__________________  381-R800
• SOUTH RIVER.-N. J. — 41 Whitehead Avenue--------------------------------- 257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street-----------  475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue--------------------------------------- 392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street 732-7476

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

Mušt have jou shop experience. Slea- 
dy work, day shift, overtime, and 
fringe benefits.
RET1REES AND OLDER MEN ARE 

WELCOME
FISCHER TOOL & DIE, INC.

_750l Lyndon
(Bet. Livernois & Wyoming) 

Detroit, Mich.
(80-86Y

ASSEMBLERS
DAY AND AFTER NOON SHIFT 

IMMEDIATE OPF.NINGS.

1460 Rankin
Troy, Mich
313-588-1100

(85-911

EXPER1ENCED 
DIE FILER 

PAPER CUTTER EXPERIENCED or 
TRAINEE to work in modern west- 
side plant. Good atmosphere. Excel- 
lent opportunities. Steady employ
ment & fringe benefits. Never a lay- 
off.

BOISE CASCADE 
4500 Tiedeman Rd. 

Brooklyn, Qhio 44144 
216-252-4100

• E.O.E.
(85-87)

L. š. S. T.
SIMO KUDIRKOS KUOPA 
NEW YORKE
KNYGAI LEISTI KOMITETAS

Mieli Tautiečiai!

PraneSame Tamstai ir jau spaudoje esame pasiskelbę, kad 
Simo Kudirkos Saulių Kuopa yra pasiryžus išleisti Elenos Juciutės 

paraiytą knygą “PĖDOS MIRTIES ZONOJE" apie septynerių metų 
pergyvenimus bolSevikų Sibiro kalėjimuose. Tai botų lietuvių do
kumentuotas, paveiksluotas apie 536 psl. istorinis veikalas. Tokios 
knygos išeivijoje dar neturime.

Kviečiame Tamstą padėti minimą knygą išleisti, užsiprenu
meruojant iŠ anksto. Užsiprenumeruojant jos kaina tik 8 dol., 
atspausdinus — 10 dol. IeSkomi garbės prenumeratoriai — leidėjai 
su 25 dol. auka ir mecenatai — su 100 dol. auka. Vienų ir kitų 
pavardės bus atspausdintos knygoje.

Prenumeratorių patogumui žemiau talpiname atkarpą knygai 
užsiprenumeruoti.

Visais knygos reikalais raSyti: Kazys Bačauskas, 84 - 55 86th 
Avė., Woodhaven, N. Y. 11421.

Su SauliSka pagarba

A. Reventas 

Komiteto pirmininkas
K. Bačauskas

Administratorius

Jungdamas .............. dol. čekį (arba pašto perlaidą), prašau
atsiųsti man Pėdos mirties zonoje knygą, kai ji bus išleista.

Pavardė ir vardas ................................................................................
Gatvė .....................................................................................................
Miestas Zip No.......................

Parašas
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Ralph J. Perk, lapkričio
12. d. miesto rotušėj buvo 
iškilmingai prisaikdintas 
Clevelando mero, pareigoms 
antrajam terminui. Į iškil
mes, tarp kitų tautybių 
kvietimus gavo ir keliasde
šimt lietuvių* jų tarpe ir 
laikraštis Dirva, Iškilmių 
metu rotušės salė buvo iš
puošta įvairių tautybių vė
liavomis.
. • LB Clevelando Apylin
kės valdyba šaukia gyven
tojų susirinkimą, sekmadie
nį, lapkričio 18 d., 12 vai. 
apatinėj Lietuvių namų sa
lėje. Bus svarbūs praneši
mai soc. sk. vadovo Br. Gra
žulio ir lietuvių atstovo 
Clevelando miesto valdybo
je K. žiedonio apie galimy
bes gauti valdžios paramos 
mūsų mokykloms, studen
tams ir pensininkams. Taip 
pat bus proga aptarti ir 
įvairius kitus apylinkę lie
čiančius klausimus.

• Dail. J. Bagdonas, ALT 
S-gos valdybos sekretorius, 
atvykęs į Balto seimą, ap
lankė Dirvą ir su redakto
riumi tarėsi organizaciniais 
reikalais. Taip pat matėsi 
su ALT S-gos Clevelando 
skyriaus pirmininku J. Moc
kum. Ateinančiais metais 
J. Bagdonas žada Clevelan
de suruošti savo dailės kū
rinių parodą.

• Alena Devenienė, iš 
Santa Monica, Cal., lydima 
inž. J. Augustinavičiaus, ap
lankė Dirvos įstaigą, kurioj 
jai teko buvoti tik prieš 15 
metų. Dirvą taip pat aplan
kė SLA centro pareigūnas 
•I. Valaitis.

• Kum. V. Martinkus, buv. 
Balto pirmininkas, lydimas 
S. Laniausko lankėsi Dirvos 
redakcijoje.

• V. Bacevičius praneša, 
kad Skautų Aidą, kuris mi
nėjo 50 metų sukaktį, cleve- 
landiečiai gali per jį užsi
prenumeruoti, metinę pre
numeratą 5 dol. siunčiant 
šiuo adresu: V. Bacevičius,' 
923 E. 144 St., Cleveland, 
Ohio 44110.

andre duval
Gražesniam

sudėjimui

Ir gražiausiom akims 
visą laiką ilgos, 
liuksusinės ilgalaikės 
blakstienos. Mūsų 
ekspertiškas jų 
uždėjimas tik $15.

Šios dienos trumpesniam kirpimui, švelnes
nei linijai, madingai šukuosenai, siūlome di
delį pasirinkimą puikiausių salonų plaukų 
sudėjimą išlaikyti jūsų pasirinktą stilių: žy
mus Nester Creme Perm, visad populiarus 
tik $6.95, Helene Curtis No Sėt, be rūpesčio, 
$10, išskirtinas L’Oreal tik $12.50. Viskas 
įskaitant žinoma. Priedo dar daug kitų pla
čiai žinomų sudėjimų. Būkite tikra, kad ra
site vieną kaip tik tinkamą jūsų plaukams.

p • 406 Euclid Avė. 2nd'fl. 
781-3161

A 9 Southgate,
S 5399 Warren8ville, 663-6346 

'• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6’700, 

Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115, 

Next to Zayre’s

Snaigė Valiūnaitė ir Liuda Rusinaitė iš Toronto buvo 
atvykusios į Clevelandą pas muzikus Alfonsą ir Oną 
Mikulskius pasitobulinti kankliavime. Snaigė Valiūnaitė yra 
kanklių orkestro vadovė Toronte. V. Bacevičiaus nuotrauka

• Dr. Jonas ir Aldona 
Sandargai, gyvenę 13570 
Ridge Rd., N. Royalton, 
Ohio 44133. nuolatiniam ap
sigyvenimui persikėlė į Flo
ridą ir visiems draugams ir 
pažįstamiems siunčia nuo
širdžiausius linkėjimus.

Dabartinis jų adresas: 
355 Arbor Grande Dr., Apt. 
1-2, So. Daytona, Florida 
32019, tel. (904) 761-3445:

• V. A. šenbergai su E. 
B. Maicanais išvyko į Flo
ridą, kur ilgesniam laikui 
apsistojo pas V. Tomkų, 
Juno Beaeh vasarvietėje. 
Tie žada apkeliauti visą Flo
ridą,

• Gediminas žebertavi- 
čius, po sunkios operacijos 
grįžo iš ligoninės ir sveiks
ta namuose. Jo naujas ad
resas yra: 1393 E. 52 St., 
Cleveland, Ohio 44103.

• Amerikiečių skautų 
1300 vadovų ir svečių meti
nėje vakarienėje Sheraton 
viešbutyje Clevelande lap
kričio 7 d. iš lietuvių daly
vavo V. O. Jokūbaičiai, D. 
M. Kižiai, A. Belskus ir V. 
Bacevičius. Programoje bu
vo pažymėta, kad lietuviai 
skautai turėjo savo Jambo- 
ree Beaumont stovyklavie
tėje, Buvo parodytos ap
žvalginės skaidrės iš skau
tiškos veiklos. Tarp jų buvo 
ir iš lietuvių skautų jubilie
jinės stovyklos, darytos s. 
G. Juškėno.

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

SPidr*® duval plaukų plovimas ir su
dėjimas kuriuo jus galite pasitikėti nuo už
sakymo iki užsakymo yra tik $2.95 ir rūpes
tingas plaukų kirpimas $2.45.

-.ir • Oposite Southland, 845-3400 
’ • Oposite Westsate, 333-6646

E • North Olmsted. 777-8636 

g • Parmatown, 884-6300
• Elyria Midway Mail, Elyria 

T 324-5742, Larain 233-8020

PENKT. IR ŠEST. IR 
PRIEŠ ŠVENTES 
50 C. DAUGIAU

• Sanford Herman, 71 m. 
amž., Foreign . Language 
Newspaper Service agentū
ros savininkas, aptarnavęs 
tautybių spaudą, jų tarpe 
ir Dirvą, Clevelando firmų 
skelbimais, lapkričio 4 d. 
mirė po sunkios ilgos ligos. 
Jis buvo gimęs Vengrijoje 
ir į JAV atvyko 1912 m. 
Pradžioj dirbo skelbimų sri
tyje vietiniam vengrų laik
raščiui, vėliau 1948 m. su 
Edtvard Braverman atidarė 
savo skelbimų agentūrą, o 
partneriui 1963 m. mirus, 
hko pats vienas savininkas.

S. Herman daug prisidė
jo prie tautybių laikraščių 
stiprinimo ir jų įjungimo į 
amerikonišką gyvenimą. Jo 
įsteigta agentūra ir toliau 
pasilieka veikti.

Velionies žmonai ir gimi
nėms Dirva reiškia užuo
jautą.

PIRMOSIOS, BALFO 
VAJAUS KREGŽDĖS!
Balfo Clevelando sky

riaus vykdomam 1973 m, 
vajui, pirmutiniai asmenys 
atsiliepę, prisiųsdamj, savo 
didesnę auką:

100 dolerių atsiuntė: dr* 
Irena ir Ant. Jasiai.

Po 30 dol. — Erick Unger 
ir dr. Alf. Martus.

Po 25 dol. — kun. B. Iva
nauskas, Alg. Bielskus, A. 
ir V. Mauručiai, dr. V. 
Gruzdys, Andr. Mackevi
čius.

24 dol. — D. ir P. Miko
liūnai.

Po 20 dol. — E. ir J. Ja
nuliai, A. ir R. Babickai, E. 
ir V. Račkauskai, E. Alf. 
Steponavičiai.

Po 15 dol. — Ger. Juškė- 
nas, Vac. Valys, dr. K. Pau- 

tienis, J. Pivoriūnas, N. ir 
J, Mockai.

Po 12 dol. — Vi. Dautas, 
Petr. Žilinskas.

Po 10 dol. — L. Nagevi
čius, K. Vaičeliūnienė, Kaz. 
Ralys, Ant. Mikoliūnas, St. 
ir D. čipkai, J. Palukaitis, 
M. ir Pr. Puškoriai, kun. A. 
Goldikovskis, A. ir V. šem- 
bergai. Adolf. Masilioms, 
A. ir J. Augustinavičiai. V. 
Kizlaitis, N. ir F. Kamins
kai, Vac. Kasakaitis, Ant. 
Tamulionis, St. Astrauskas, 
Ant. Styra, S. S. Mačiai, J. 
Smetona.

Aukų vajus, tęsis iki 
gruodžio mėn. 1 d., maloniai 
prašome aukas siųsti Cleve
lando Balfo skyr. iždinin
kei, O. Jokūbaitienei, 13813 
Othello Avė., Cleveland, 
Ohio 44110.

Clevelando Balfo 
Skyr. Valdyba

RUOŠIAMĖS VILNIAUS 
650 METŲ JUBILIEJAUS 

MINĖJIMUI
Clevelando LB apylinkės 

valdybos iniciatyva sukvies
tame Clevelando organiza
cijų atstovų pasitarime š. 
m. gruodžio mėn. 16 d. Tam 
tikslui sudarytas gana gau
sus komitetas, kuriam pir
mininkauti sutiko LB apyl. 
valdybos pirmininkas J. 
Malskis, sekretoriauti — 
Juozas Žilionis. Meninei mi
nėjimo programai sukurti 
vienbalsiai nutarta prašyti 
Čiurlionio ansamblio vado
vą muz. Alf. Mikulskį ir 
pasitarime dalyvavusį akt. 
Z. Peckų. Be to, į komitetą 
pakviesti: St.,Lazdinis, Fel. 
Eidimtas, N. Kersnaųskai- 
tė, Ingr. Bublienė, Pr. Ka
ralius, Edv. Stepas, P. Nai
nienė ir K. žiedonis. fpk)

TOOLMAKERS
Repair and maintenance of 
production tooling and fixtures. 
Minor machine repair. Com- 
petitive wage rate and out- 
standing fringe benefit pack- 
age.

APPLY

SYBRON 
CORPORATION 

KERR MFG. DIV. 
28200 Wick Rd.
P. O. Box 455 

Romulus, Mich. 48174
Equal Opportunity Employer M/F 

(8J-87)

MACHINIST,
Experienced at Set-Up of Modern 
Snow Drills with Air Fixtures also 
Semi Automatic Milling Machines; 
Days; Steady. No Layoffs.

PEERLESS AUTOMATIC 
1970 W. 77 (Near Madison) 

(85-87)

MECHANICS
FOR

TRUCK & HEAVY 
EQU1PMENT

Some experience necessary. 45 
hour week, time and a half for 
overtime. Excellent fringe ben

efits.
Write to — Mr. Ryle

CONE BROTHERS 
CONTRACTING 

CO.
P. O. Box 1259 

Tampa, Fla. 33601 
Call 813-621-1311 

for appointment 
An Equal Opportunity Employer 

(83-89)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

• Išnuomojamas kamba
rys pensininkei moteriai 
puikiame name prie E. 185 
gatvės. Patogumai. Skam
binti 481-7081.

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

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

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

Operator & sėt up man on 
davenport machines.

FOR 2ND SHIFT
Mušt have minimum 5 years ex- 
perience, company paid Blue Cross, 
life insurantže, and pension.
Call Phil Leier for appointment 

313 WO 5-2171
BRASS CRAFT 

MANUFACTURING CO. 
Detroit, Mich.

(81-87)

IST CLASS SKILLED
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS & SĖT UP MEN 

FOR NATIONAL ACME 
Mušt have job shop experience 
and be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. 

IST & 2ND SHIFT 
also

TRA1NEES ACCEPTED WITH 
MECHAN1CAL AB1LITY.

SOME OVERTIME AND ALL 
FRINGE BENEFITS. 

Phone 313-564-6373 
(85-88)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 

ACMES-CONES 
For Days & Nights 

Experienced men for permanent posi- 
tion. Full benefits. Pleasant vvorking 
conditions. Extensive overtime. 

KBC INC.
15700 Dale (Fenkell-Telegraph-Area) 

Detroit, Mich. 
313-534-9190

(85-87)

BORING MILLS
Horizontai and vertical boring 
mill operators, experience is es- 
sential, company paid benefits, 
holidays, overtime and high 
hourly rate.

SMITH & HARRIS 
MACHINE CO.

5170 West 130th Street 
Cleveland, Ohio 

216-267-3366
(80-86)

AUTOMATIC
Brown 6c Sharpe sėt up and operate. 
25 yr. old, 40 man clean shop in 
pleasant Northvvest Detroit, Michigan 
suburbs. Spend some time with your 
family enjoying Michigan lakęs and 

\woods. Run three compietely rebuilt 
Older type machines with no new 
fangled attachments. 4 day, 40 hr. 
work week. Top rates for top men. 
Consider promising apprentices Fully 
company paid Blue Cross, life and 
siek insurance and profit shanng 
Openings on both shifts. Call collect 
313-754-7610 for application details. 
We’ll come down and meet you.

OR APPLY OR WR1TE
ZENITH AUTOMATIC SCREW 

25175 THOMAS DR.
WARREN, MICH. 48091 

(84-86)

PERSON-AL MAID
Eastern suburb. of Cleveland. Ohio 
Winter in Florida—care of invalid 
women with house hold staff of five. 
Excellent salary — recert references. 
Call (216) 531-8900, Ext. 229. Be-
tween 9 AM 6c 4 PM. (81-87)

MAINTENANCE MECHANICS
Large wholesale bakery 1ias open- 
ing for Ist class maintenance me- 
chanic. Salary commensurate with 
abilitv. Good fringe benefits. Con- 
tact Mr. Pedone 650 W. Lexing 
ton St., Baltimore, Md. Phone 
(30I) 727-8500.
An Equal Opportunity Employer 

(8I-87)

JOURNEYMAN
BAKERS

Urgently needed at new SU N 
FLOWER FOOD STORES it 
Nashville and Jackson. Tenn.

Complete, on—premise Bakery in 
ultra modern surroundings.

For a confidential interview, cal 
collect:

GEORGE THOMPSON 
DOUG BOUDER

615-356-8596
(80-86)

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 
įvykti prieš taut. šokių 
šventę, nei žodelio
negirdėt, nors 1947 m.
sueina 50 m. nuo pirmosios 
Dainų šventės įvykusios 
Kaune, aplankiau tos šven
tės buvusį organizatorių ir 
dabartinį mūsų muzikos pa
triarchą prof. J. Žilevičių, 
1976 m. sulauksiantį 85 m. 
amžiaus, klausdamas, kur 
šuo pakastas, kad nieko ne
girdėti apie busimąją Dainų 
šventę? Profesorius ramiai 
atsakė, kad Dainų šventes 
sugriovė vaikų chorai. Kiek
viena tauta, ar tai būtų lat
viai, vokiečiai ar kiti, vaikų 
šventes visada ruošia atski
rai. Gi mūsiškėse šventėse, 
profesoriaus žodžiais, vaikai 
atėmė laiką iš suaugusiųjų, 
dingo vyrų bei moterų chorų 
dainos, mišraus choro pasiro 
dymo laikas trumpėjo ir ga
lop visa eilė chorų įsitikino, 
kad vargu ar beverta jiems 
aplamai egzistuoti. Bandžiau 
profesoriui oponuoti, kad 
vaikų chorų pasirodymas 
dainų šventėse kaip tik didi
no žiūrovų skaičių, nes susi
rinkdavo nemažai vaikų tė
vų, kurie šiaip vargu ar eitu 
į tokias šventes. Profeso
rius į tai ramiai atsakė: ‘Jei 
tėvai eina į šventes tik savo 
vaikų pažiūrėti, tai jau mų- 
sų nuosmukio ženklas’. O 
būtų malonu, kad 1976 m. 
prof. J. Žilevičiui švenčiant 
85 m. sukaktį, būtų suruoš
ta VDainų šventė, dedikuo
ta mūsų muzikos patriar
chui. Ar ne laikas būtų apie 
tai pagalvoti LB vadovybei, 
muzikams bei chorų entu
ziastams. Atšventęs 85 m. 
sukaktį, prof. J. Žilevičius 
žada išsikelti iš Chicagos 
pas savo gimines rytinėse 
valstijose.

* RAŠYT. A. BARONO 
premijuotas romanas ‘Abra
omas ir sūnus’ verčiamas į 
latvių kalbą bus išleistas at
skira knyga. Verčia žinomas 
lietuvių draugas Janis Za- 
rinš. Leidėjai autoriui ir 
vertėjui paskyrė 400 dol. 
honorarą, kurį teks abiems 
pasidalinti. Ta pačia proga 
norisi paminėti, kad rašyt. 
Al.Barono pagerbimas, ren
giamas Tautinių namų va
dovybės, įvyks gruodžio 2 d. 
Tautiniuose namuose. Šį ru
denį ten jau buvo pagerbti 
kompVl. Jakubėnas ir sol. 
St. Baras.

• Ryšium su Sovietų ir 
JAV prekybininkų pasitari
mais Chicagoje, spalio 30 d. 
buvo surengtos demonstra
cijos prie Ambasador vieš
bučio. E. Šumanas buvo įsi
leistas į vidų ir susirinku
siems prekybininkams per
skaitė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujam: Laisvės Lie
tuvai, laisvės viešai išpažin
ti tikėjimą be persekiojimo, 
sumažinti muitą siunti
niams į Sov. ok. kraštus, 
leisti iš Sovietijos emigruo
ti ne vien žydams bet ir vi
siems kitiems, panaikinti 
bausmę Simui Kudirkai ir 
leisti jam išvykti į JAV.

• Stasys Sirutis, Jr., Lie
tuvos konsulo Columbijoje 
sūnus, Stanford universite
te ruošiasi magistro diplo
mui iš inžinierijos srities.

• LVS Ramovė Bostono 
skyrius atsiuntė per J. Viz
barą Dirvai paremti auką 
15 dol. Už auką nuoširdžiai 
dėkojame.

» Vilniaus sukakčiai mi
nėti komitetas Detroite per 
pirm. A. Musteikį atsiuntę 
auką Dirvai 10 dol. ir pa
dėką už minėjimo aprašy
mą. Ačiū už auką.



Los Angeles radijo valandėlės emblemos pro
jektas ir jo fundatoriai Lesickai ir Žukauskai. Kai
rėje valandėlės vedėja S. Pautienienė ir emblemos auto
rius P. Šimoliūnas. P. Jasiukonio nuotrauka

LOS ANGELES RADIJO
VALANDĖLĖS BALIUS

Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos salėje spalio 
27 d. įvyko radijo valandė
lės balius, šis pusvalandis 
kiekvieną šeštadienį lietu
viškai pasigirsta Kaliforni
jos padangėje.

Vakarą atidarė visiems 
gerai pažįstama S. Pautie
nienė. Toliau pareigas per
ėmė V. šimoliūnas ir vyku
siai pravedė vakaro progra
mą, kurios metu buvo ati
dengtas radijo valandėlės 
emblemos brėžinys, skonin
gai ir sumaniai padarytas 
V. šimoliūno. Įdomi ir jos 
simbolika: globas, jo vidu
ryje radijo bokštas, kurio 
papėdėje geležinis vilkas, 
apačioje — tautinė juosta, 
šios emblemos krikšto tė
vais buvo daugiausiai va
landėlei aukoję: L. ir S. Li- 
seckai ir S. ir P. Žukauskai.

Meninę vakaro dalį išpil
dė jaunimas. "Lenciūgėlį” 
šoko: V. Skiriu s, V. Irliky- 
tė, R. Pavasarytė, D. Vidu- 
girytė ir I. Bužėnaitė, kuri 
pravėdė ir meninę šios pro
gramos dalį. Pabaigai tą pa
čių mergaičių kvartetas su
dainavo "Nemunėlį”, "Ne
gerk, brolelį” ir "Batukai”. 
Merginoms netrūko entu

Baliaus programą išpildę: V. Gilys, V. Skirias, I.
Bužėnaitė, R. Pavasarytė, V. Irtlikytė, D. Vidugirytė.

P. Jasiukonio nuotrauka

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 73 
metų amžiaus, š. m. lapkričio 10 d., 2:30 p. p. 
mirė mūsų mylima motina, uošvė ir močiutė

A t A
PAULINA LENKAUSKIENĖ, 

gyvenusi 6753 So. Rockwell St., Chicagoje. Ame
rikoje išgyveno 24 metus.

Giliame liūdesyje lieka duktė Dr. Alicija Rui- 
bienė, žentas Adolfas, anūkė Vitalija, sūnus Dr. 
Edmundas Lenkauskas, marti Milda, anūkės: Si
gutė, Nijolė ir Viktorija. Sesers vaikai; Alicija 
Žilevičiūtė ir Raimundas Žilevičius; podukraAni- 
ceta Paškienė ir jos vyras Juozas. Lietuvoje liko 
brolis Romualdas Uznevičius su šeima, sesuo Ani
ceta Jonušienė su šeima. Brazilijoje — pusbrolis 
Kostas Meškauskas su šeima; Australijoj — pus
seserė Stefa Raudienė su šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

ziazmo nei balsuose, nei ju
desiuose, nenuostabu, kad 
ir publikai netrūko entu
ziazmo joms gerokai paplo
ti.

Emblemomis buvo apdo
vanoti S. Pautienienė ir J. 
Gedmintas už jų nuopelnus 
radijo valandėlei. Dabarti
nę tos valandėlės valdybą 
sudaro: pirm. S. Pautienie
nė, prof. J. Kuprionis, P. 
šimoliūnas, D. Kaškelienė, 
J. Mitkus. Redakcinis ko
lektyvas: S. Pautienienė. P. 

#asiukonis ir V. Gilys. Dau
giausiai aukų surinko: S. 
Vizgirdienė ir J. Mitkus.

Iš viso šis balius praėjo 
nepaprastai linksmoje ir 
jaukioje nuotaikoje, nes 
rengėjai nesigailėjo nei šyp
senų, nei mielų žodžių sve
čiams ir nė vienas nesijau
tė apleistas ir pamirštas.

V. Iri.

• Mjr, Antanas Avižienis 
mirė spalio 27 nuo širdies 
priepuolio, sulaukęs 77 me
tų amžiaus. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose. Didelia
me liūdesyje iiko žmona 
Stasė, sūnus Algirdas ir 
dukra Aldona bei kiti arti
mieji. Velionis buvo tikrai 

puikus žmogus, taikus ir re
ligingas vyras. Sunkiai 
dirbdamas davė savo vai
kams aukštą mokslą, kad 
bent jie turėtų lengvesnį 
gyvenimą.

• Los Angeles skautai-tės 
ruošia iškilmingą rajono su
eigą, j kurią atvyks LSB 
vyr. skautininkas vs Molis. 
Sueiga įvyks gruodžio 2 d., 
1 vai. p. p. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Tą pačią dieną apatinėje 
parapijos salėje stovykla
vietės rėmėjai ruošia lietu
viškų bulvinių dešrų pietus, 
kurie bus pradedami jau 
nuo pat 11 vai. ryto. Visas 
pelnas eis stovyklavietės 
skoloms mokėti.

• Juozas Pupius, ir Nijo
lė Mikuckytė susituoks 
gruodžio 22 d., šv. Kazimie- 
roro bažnyčioje. Jų Mote
rystę palaimins jaunojo gi
minaitis vysk. V. Brizgys, 
specialiai atvykstąs iš Chi
cagos.

• Leitenantas R. Čiurlio
nis, inž. Balio ir Birutės 
Čiurlioniu sūnus, Texas, 
Webb AFB už pasižymėji
mą aviacijoje gavo "Sidab
rinius Sparnus . Iškilmėse 
dalyvavo ir jo tėveliai.

• Genovaitė Meiliūnienė, 
naujoji SLA Pildomosios 
Tarybos sekretorė, paskirta 
vietoj pasitraukusio A. 
Budreckio, SLA centre dir
ba nuo 1946 m. Lietuvoje 
universitete ji studijavo 
ekonomiją ir dirbo notarų 
įstaigose. Su susivienijimo 
darbu yra gerai susipažinu
si. Jos vyras arch. Vincas 
Meiliūnas dirba garsioje 
Emery Ross & Sons firmo
je New Yorke.

• Lietuvos Gen. štabo ka
rininkų IV laidos klausyto
jai ir lektoriai prašomi at
siliepti sekančiu adresu: 
Jonas Gaižutis, 7259 So. Sa- 
cramento Avė., Chicago, II- 
linois 60629, U.S.A. Smul
kesnės informacijos bus pa
siųstos vėliau, gavus adre
sus.

ATITAISYMAS
Dirvoje (Nr. 85, 5 psl.) 

paraše po nuotrauka iš Vil
niaus sukakties minėjimo 
New Yorke, kompiuteriui 
išmetus vieną eilutę, gavo
si netikslumas. Turėjo bū
ti: ”... Jurgis Kiaunė, LKK 
Savanorių Sąjungos New 
Yorke pirm., LB Rytų apy
gardos pirm. A. Vakselis, 
ALT S-gos pirm. E. čekie- 
nė, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas, prof. dr. J. Puzinas, 
komiteto pirm. prof. dr. B. 
Nemickas, gen. kons. A. Si
mutis, LLK pirm. V. Sidzi
kauskas, ALT New Yorko 
skyr. pirm. adv. S. Bredes, 
LMKF New Yorko klubo 
pirm. I. Banaitienė, LYS 
Ramovė New Yorko skyr. 
pirm. V. šventoraitis”.

• Skulpt. P. Vėbra prašo 
pranešti, kad dr. P. Švarcui 
padovanotas medžio droži
nys, pavaizduotas Dirvoje 
Nr. 84, nėra jo kūrinys.

Aktoriai L. Barauskas ir J. Kelečius ‘Raganiaus’ scenoje 
lapkričio 3 d. Chicagoje. D. Vakarės nuotrauka

• LAPKRIČIO 3 d. Chica
goje vėl šviesiu pragiedru
liu blykstelėjo lietuviškas 
teatras. Aktoriai St. Kielai- 
tė, L. Barauskas ir J. Kele
čius, talkon pasikvietę A. 
Alekną, A. Barauską, rež. N. 
Martinaitytę ir rašyt. N. 
Jankutę, dar kartą scenos 
rampon išvedė Justo Mar
cinkevičiaus ‘Mindaugo’ ir 
Vinco Krėvės ‘Raganiaus’ 
fragmentus. Spektaklis bu
vo statomas Lietuvių Foto 
archyvo vardu, bet fakti- 
nai jį globojo Jaunimo cent
ro vadovybė kuri ateity
je numato globoti ir kitus 
lietuviškojo teatro spektak
lius. Nors ‘Mindaugo’ ir ‘Ra
ganiaus’ fragmentai Chicago 
je buvo rodomi nebe pirmą 
kartą, bet ir šį sykį 
į Jaunimo centro didžiąją 
salę susirinko apie 400 pub
likos, jos tarpe nemažai jau
nimo. Mindaugas St. Kielai- 
tės, L. Barausko ir J. Kele- 
čiaus fragmentuose be tra
dicinių karališkų drabužių ir 
be karūnos ant galvos atro
dė labai paprastas bei gyve
nimiškas, pastatytas dviejų 
kultų kovos fone -- pagoniš
kojo ir krikščioniškojo 
Fragmentai Chicagos sceno
je kaip tik labiau akcentavo 
krikščioniškąjį Mindaugą, 
kurį ypač stengėsi sušildyti 
J. Kelečius. Puikūs jo talki
ninkai buvo St. Kielaitė ir L. 
Barauskas. Žinant, kad vei
kalas parašytas okup. Lietu
voje gyvenančio rašytojo, su 
dideliu dėmesiu visi sekė 
kiekvieną aktorių ištartą 
žodį, kiekvieną frazę. Vie
tomis praskambėdavo ir 
šiems laikams labai ypatin
gų sakinių: ‘Kas apsakys tą 
skausmą, per kurį keliauja 
Lietuva?...’ Veikalo aiškin
toja rašyt. N. Jankutė savo 
įtarpuose kaip tik padėjo 

Madų parodoje Chicagoje būrys viešnių prie vaišių stalo: V. Sirgedienė, J. Raziūnienė, 
N. Mackevičienė, A. Vaičiulienė, I. Laučienė, V. Kirvelaitienė, B. Anderson, dr. O. 
Garunienė, A: Polikaitienė, A. Rasutienė ir P. Banienė. V. A. Račkausko nuotrauka

geriau pažinti prabėgančius 
fragmentus, išimtus iš bend
rojo veikalo konteksto. Nors 
buvo ir tokių žiūrovų, kurie 
galvojo, kad aiškintoja nebu
vo reikalinga.

* JEI MINDAUGAS, gy
vendamas dviejų kultų įta
koje, gal tikėjo į tiesiog kriš
tolinį krikščionybės veidą, 
tai K. Gugis V. Krėvės 
‘Raganiuje’ pasirodė krikš
čionis pilnas kasdieninių nuo
dėmių, bet prie jų prisipa- 
žįstąs ir už tai atgailaująs. 
Be perstogės juoką spau- 
džiančios K. Gugio (J. Ke- 
lečiaus) su J. Kukiu (L. Ba
rausku) scenos atkartojo šių 
laikų nuodėmingą žmogų, pil 
ną ydų, geidulių. Tai buvo 
stebėtinai įdomios ir gyvos 
scenos, pirmaujančių mūsų 
aktorių atliktos su tikru 
meistriškumu, jiems gra
žiai talkininkaujant pasako
tojai - akt. St. Kielaitei. 
Fragmentui artėjant prie 
atomazgos, scenos persikė
lė prie dangaus vartų, kur 
nuodėmingąjį Gugį ir idealų
jį Kukį pasitiko šv. Petras 
(A. Alekna) ir šv. Mikalojus 
(Andrius Barauskas). Galų 
gale po ilgesnių gyvų dialo
gų šv. Petras dangaus var
tus atidarė ne idealiajam Ku
kiui, bet gyvenimiškų nuo
dėmių pilnam ir už jas at
gailaujančiam, nors ir gir
tam esant mirusiam Gugiui. 
Ir ne kas kitas, o Gugis tu
rėjo permaldauti šv. Petrą, 
kad dangaus vartai būtų ati
daryti ir Kukiui. ‘Raganius’ 
yra toks gyvenimiškas ir 
taip meisteriškai suvaidin
tas, kad jį gali žiūrėti kelis 
kartus, vis atrasdamas ką 
nors naujo bei įdomaus. De
ja, kiek žinoma, po lapkri
čio 3 d. puikaus spektaklio 
imponuojančios ‘Raganiaus’ 
dekoracijos jau atiduotos 

sunaikinti. O gaila, nes šis 
fragmentas turėtų pasiekti 
ne tik visas gyvąsias naujų
jų lietuvių ateivių kolonijas, 
bet ir Pennsylvanijos Lietu
vą. Tokie sakiniai kaip ‘ir 
pragare yra vyskupų bei ku- 
nigųį šiais laikais ir giliau
siai tikintiesiems juk nebe
baisūs, nes jie pasako tie
są. O ‘Raganius’ pirmą kar
tą scenoje buvo prikeltas 
ne kieno kito, bet lietuvių 
jėzuitų iniciatyva Jaunimo 
centro metinės vakarienės 
proga.

•TAUTINIŲ šokių moky
tojų suvažiavimas, šaukia
mas Tautinių Šokių instituto 
vadovybės, įvyks lapkričio 
23-24 d. Tautiniuose namuo
se, Chicagoje. Suvažiavime 
bus renkama nauja Instituto 
vadovybė, aptartas V Tauti
nių šokių šventės repertu
aras ir svarstomi kitoki su 
šokiais susiję reikalai. Suva
žiavimo proga bus trys pas
kaitos: St. Barzdukas kalbės 
tema ‘Tautinių šokių reikš
mė lietuvybės išlaikymui iš
eivijoje’, L. Sagys - ‘Žvilgs
nis į lietuvišką šokį’ ir dail. 
A. Tamošaitis -- apie tauti
nius rūbus. Instituto vado
vybei suvažiavimo ratą suk
ti daug padeda dr. L. 
Kriaučeliūnas, o JAV LB 
centro valdyba paskyrė tam 
tikrą sumą pinigų. Suva
žiavime dalyvauti jau užsi
rašė per 40 taut. šokių mo
kytojų. Visi jie bus garbės 
svečiais Mokslo ir kūrybos 
suvažiavimo proga ruošia
mame bankete. Tikimasi, 
kad šis suvažiavimas tikrai 
bus kūrybingas ir padės pir
muosius pamatus V Tauti
nių šokių šventei.
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Liudas Sagys lapkričio 24 
d. tautiniu šokių mokytojų 
suvažiavime skaitys paskai
tą ‘Žvilgsnis į lietuvišką 
šokį’.

• KAIP JAU PALENG - 
VA pradedama ruoštis V 
Taut. šokių šventei, o apie V 
Dainų šventę, kuri turėtų 

(Nukelta į 7 psl.)
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