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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DANGUJE IR ZEMEJE
Skačiuojant žvaigždes ir naftos statines

v

Kai šios eilutės buvo ra
šomos, amerikiečiai jau 30 
kartą buvo pasiuntę žmo
nes į erdvę, kuri visiems 
praktiškiems uždaviniams 
yra sėkmingai užkariauta. 
Sekantis žmonių skridimas į 
erdvę numatomas tik 1975 
metais, kartu su sovietais. 
Tai bus daugiau politinis 
negu techninis žygis.

Šiandien, palyginant pas
kutinius astronautus NBC 
komentatorius John Chan- 
cellor pasidžiaugė ligšioli
niais pasisekimais, pabrėž
damas, kad amerikiečiai vis
ką gali padaryti, jei laikosi 
vienybės. Tuos žodžius gali 
suprasti triumfo valandoje, 
tačiau kai astronautų paki
limas pasidarė rutinos daly
kas, daug kam atrodo, kad, 
rasit erdvės užkariavimui 
buvo išleista per daug lėšų, 
kurias galima buvo sėkmin
giau sunaudoti šioje ašarų 
pakalnėje - žemėje.

Čia turbūt yra bent dalis 
teisybės. Kaip ten būtų dan
guje tikrai yra mažiau pro
blemų negu žemėj, kur pre
zidentas Nixonas pradėjo 
kampaniją prarastam pres
tižui atstatyti. Tiesą sakant, 
jei ne Watergate su visais 
savo satelitais, jis šiandien 
savo administracijos pasise
kimais galėtų tikrai pasidi- 
didžiuoti. Šiaip ar taip, ame
rikiečiai negyveno geriau 
kaip dabar. Yra tačiau pa
grindo baimei, kad tai jau 
kulminacinis punktas, kurį 
netrukus pakeis nuosmukio - 
depresijos laikotarpis.

Staigiai visiems paaiškė
jusi energijos krizė neturė
jo būti paslaptimi adminis
tracijai ir dėl jos neveiklumo 
Nixonui teisingai prikišama. 
Pasirodo, kad Iždo departa
mentas jau pavasarį siūlęs 
pakelti federalinius mokes
čius benzinui, kad tuo būdu 
paskatinus jo taupymą, 
Nixonas, tačiau atsisakęs di
dinti mokesčius turbūt tei
singai bijodamas netekti 
dar daugiau populiarumo. 
Už tat galime būti dėkingi 
arabams, kad jie dabar ati
dengė amerikiečiams akis ir 
privertė pradėti ką nors 
daryti: vietoje žvaigždžių 
skaityti žibalo statines.

O jų amerikiečiams reikia 
17 milijonų kasdien. Iš vi
daus šaltinių jų gaunama 11 
mil., o 6 mil. importuojama. 
Iš to importo arabų kraš
tams tenka tik 2,1 milijonas 
statinių. (Čia nepriskaičiuo-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

jamas Iranas, kuris savo 
produkcijos ir eksporto ne
sumažino). Amerikiečiai sa
vanoriškai sumažindami au
tomobilių greitį iki 50 my
lių per valandą galėtų su
taupyti 200.000 statinių į 
dieną. Pusė tokio kiekio ga
lėtų sutaupyti aviacijos lini
jos išnaudodamos ne 50%, 
kaip dabar, savo pajėgumo, 
bet 80% t.y. sumažindamos 
skraidančių lėktuvų skai
čių. Temperatūros sumaži
nimas namuose 5-6 laips
niais sutaupytų 150.000 sta
tinių į dieną. Pramonė, ne
sumažindama savo produk
cijos, galėtų sutaupyti pusę 
milijono statinių, šiek tiek 
galėtų būti sutaupyta pa
stūmėjus laikrodį į priekį, 
kad geriau išnaudojus die
nos šviesą (30.000). Ir pa
galiau beveik pusę milijono 
statinių galima būtų sutau
pyti, jei būtų atsisakyta įvai
rių reikalavimų grynam orui 
išlaikyti. Viso labo, galima 
būtų sutaupyti bent 1,200. 
000 statinių į dieną, t.y. de-

TARPTAUTINĖ SOCIALISTINĖ VALIUTA
Kapitalistiniame pasau

lyje nuo 1945 metų veikia 
Tarptautinis bankas, kurio 
paskirtis talkinti pasaulio 
atstatymui ir ekonominei 
pažangai. Karui pasibaigus, 
šis bankas buvo įsteigtas 
prie Jungtinių Tautų, kaipo 
tam tikra tarptautinė mo
netarinė institucija. 1953 me
tais prie banko priklausė 44 
valstybės. Kapitalo bazė 
pasiekė dešimtį bilijonų do
lerių. Bankas kreipė dėme
sį į ekonominę savo narių 
pažangą.

Galima sakyti, kad sovie
tinis valstybių blokas rūpes
tingai nukopijavo kapitalis
tinio banko schemą. Tai ‘Eko
nominio bendradarbiavimo 
tarptautinis bankas’. Prie 
banko priklauso kraštai, ku
rie įeina į Maskvos įtakos or
bitą, pajungti Maskvos poli
tikai militariniu, ideologiniu, 
industriniu ir ekonominiu 
požiūriais. Tai Bulgarija, 
Vengrija, Rytų Vokietija, 
Mongolija, Lenkija, Rumuni
ja, Čekoslovakija ir (vyres
nysis brolis) SSSR. Tai pla
tūs satelitiniai kadrai, SSSR 
kaimyninės valstybės, pa

ficitas siektų tik mažiau mi
lijono statinių į dieną, kurį 
galima būtų padengti padi
dinus vietos produkciją.

Savanoriškas ar priversti
nis taupymas be abejo tu
rės reikšmės į gyventojų 
ūpą, kas, aišku, labai svarbu 
politiškai. Ilgainiui tačiau 
svarbiau kiek energijos tau
pymas paveiks visą krašto 
ūkį. Pagal dabartinę prakti
ką, visų krašto pajamų už 
gerybes ir patarnavimus 
(Gross National Product) pa
kilimas 1% sutapo su tokiu 
pat energijos suvartojimo 
padidėjimu. Naftos produk
tai padengia 45% viso JAV 
energijos pareikalavimo. O 
tai reiškia, kad netekimas 
maždaug 400.000 statinių į 
dieną turėtų sumažinti vie
nu nuošimčiu GNP arba 
bent neleistų jam pakilti. 
GNP augimas būtinai reika
lingas, jei kraštas nori 
džiaugtis ūkine gerove. Naf
tą tam tikra dalimi gali pa
keisti kiti energijos šaltiniai, 
bet to nepaisant bent iki 
1980 metų turėtumėm jausti 
nemalonias jos trūkumo 
pasėkas.

gautos į Maskvos būčių. 
Nors ir kitos kapitalistinės 
šalys, turi plačius ekono
minius mainus su socialisti
niu bloku, tos šalys pasilie 
ka stovėti už socialistinio 
tarptautinio banko durų. Nė 
ra socialistinės Kinijos, Al
banijos ir Jugoslavijos. Nėra 
savaime aišku, Pabaltijo bei 
Kaukazo valstybių, kurių bu
vęs valstybingumas dabar 
pakito į teritorišką aneksijos 
padėtį.

Priklausymas šiam bankui 
nereiškia kažin kokio savis
tovumo, ekonominio apsi
sprendimo ar investacijų 
iniciatyvos, kas turėtų būti 
garantuota, remiantis banko 
narystės lygiateisiškumu. 
Bankas sukurtas tarpvals
tybiniams atsiskaitymams. 
Aštuonios valstybės čia ati
darė savo einamąsias sąskai
tas. Čia koncentruojamos 
įplaukos, atskaičiuojami iš
mokėjimai. Socialistinių 
kraštų valiutos nėra sovie
tinis rublis, bet (tai įdomu) 
senos valstybinės, monetari
nės tradicijos liekanos, ab
soliučiai pakitusios savo ver
te, bet ištikimai išlaikiusios

Chicagos neolituanai lapkričio 10 d. iškilmingai paminėjo Lietuvių Tautiniuose Namuose 
Korp!Neo-Lithuania 51 m. sukaktį. Nuotraukoje minėjimo prezidiumas. Iš kairės: arbiter 
elegantiarum Virgilijus Kripkauskas, sekretorė Alvyda Adomavičienė, Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos pirmininkas Jurgis Lendraitis, kalba Chicagos padalinio vice
pirmininkas Algis Augaitis, L.T. Akademinio Sambūrio vicepirmininkas Antanas Kal
vaitis, Chicagos padalinio valdybos narė Živilė Modestienė, magistrė Viligailė Laurai- 
tytė ir tėvūnas Rimas Gulbinas. Prie korporacijos vėliavos stovi: Liucija Hofmanie- 
nė, Gintaras Valiukėnas ir Kornelija Bakšytė. y.A. Račkausko nuotrauka

NUSMERKIS PREZIDENTUI
Sutariame ‘impeachment’ 

vadinti ‘nuosmerkiu’, kas ga
li būti vidurys tarp kaltini
mo ir traukimo teismo 
atsakomybėn, ‘nuosmerkio’ 
sąvokoje sutelpa ‘impeach
ment’ sąvokos elementai.

viduramžinių krikštų var- 
3”.s. Tai bulgarų levas, veng
rų forintas, vokiečių markė, 
mongolų tugrikas, lenkų zlo
tas, čekoslovakų krona, rusų 
rublis.

Reikia bendro tokiems va
liutiniams mainams vardik
lio. Reikia ir bendros skai
čiavimų bazės. Tokiam rei
kalui sukurta savotiška fik
cija, nesantis valiutinis vie
netas, kurį pavadino ‘skai
čiuojamasis rublis’. Šiam 
‘rubliui’ suteikė aukso bazės 
turinį. ‘Skaičiuojamasis rub
lis’ lygus: 0,987412 gramo 
gryno aukso. Ir kaipo toks, 
tas rublis atlieka visas tarp
tautinės socialistinių kraštų 
valiutos funkcijas.

Tuo pagrindu remiantis 
‘Ekonominio bendradarbia
vimo tarptautinis bankas’ 
santykiauja su daugiau kaip 
300 pasaulio finansų-kredi
to įstaigų. Kaip visi kapita
listiniai bankai ir šis bankas 
gaudo patikimą užsienio 
valiutą, sudaryti savo kon
vertuojamos valiutos fon
dus. JAV doleriai, sterlin
gai, svarai, frankai, Vakarų 
Vokietijos markės, skandi
navų japonų pinigas - 
tai ‘patikima’ kapitalistinių 
iždinių valiuta. Šioms valiuti
nėmis nominacijomis bankas 
atlieka kredito ir depozito 
operacijas.

Banko centras, savaime 
aišku, yra Maskvoj, ‘prie 
Kuzneckio tilto’, kur caro 
laikais buvo stambiausių fi 
nansinių centrų pastatai. Ma
tyti sena finansinio prestižo 
vieta nulėmė socialistinio 
banko įkurdinimą. Tai 
senoviškas namas, dar caro 
laikais statytas. Viskas, du
rys, langai, salės, sienų ni
šos, masyviška, monumenta
lu, aristokratiška.

Kas vadovauja šiai tarp
tautinei (ir socialistinei) fi
nansinei institucijai? Banko 
valdybos pirmininkas yra K. 
Nazarkinas, pirmininko pa
dėjėjas - B. Lukaškovas. Vy 
resnysis brolis užgrobęs 
banko vadovybę. Todėl, tur 
būt, dėl tipingos kremlinės

RIMAS DAIGŪNAS
Šiaip gi, angliškasis žodis ki
lo iš lotyniškojo ‘in pedica’, 
kas reiškia ‘apkalti kojas 
grandinėmis’.

Nuosmerkio reikalautojai, 
aišku, nesikėsina mauti pre
zidento kojų į grandines, bet 
jų norų esmė netoli lotyniš
kojo žodžio prasmės. Jie 
nori išrauti aukščiausiąjį 
rinktą vykdomosios valdžios 
pareigūną iš ‘Baltųjų Na
mų’. Šiai operacijai įgyven
dinti ieškoma kazuistinių 
formulių, eventualių prezi
dento konfliktų su krašto 
konstitucijos nuostatais ir 
dvasia. Kaip sako juokdariai 
respublikonas kaltinamas už 
tai, kad jis elgėsi pro- 
respublikoniškai.

Nuosmerkio histerija, 
kaip rodo spauda ir elektro
ninė mediją, jau panaši į 
nekontroliuojamą krūmų 
gaisrą. To gaisro dūmai tem
do bendrąjį demokratinės 
supervalstybės veidą. De
mokratinės laisvės besai
kiai naudojamos tarpparti
nei kovai. Žinomas žurnalis
tas Morrie Ryskind nedve
jodamas pavadino nuosmer
kio ‘judėjimą’ tikru ‘prezi
dento linčiavimu’. Linčias 
yra minios teismas, sauva
lė, brutalus susidorojimas su 
individu be tardymo ir 
teismo.

Nuosmerkį įgyventinti 
nėra taip jau lengva, kaip to 
nori ‘laiškai redakcijoms’, 
kongreso šaukliai ir aiškiai 
tendencingieji TV žiniaskel- 
biai. Tai sudėtinga, kompli
kuota procedūra. Nuosmer
kio reikalautojai tai žino, 
bet,prisidengę ‘people’ norų 
skydais, jie stengiasi suagi
tuoti net gi legislatūros na
rius. Šie faktai išduoda kad 
visas nuosmerkio ‘judėji
mas’ yra tiršto politinio po
būdžio. Tai savaip užmas
kuotos politinių galių kau
tynės (power struggle), pa
siekusios tokios aistros, kad 
nesiskaitoma su kovos prie
monėmis. Norint toms kau
tynėms suteikti ‘neutralų, 
vaizdą, esą tai žmonių valios 
pareiškimas, noriai operuo
jama Gallup’o ir Yankelo- 
vich’o apklausinėjimais: 
kiek žmonių (nuošimtinai) 
prarado pasitikėjimą prezi- 

baimės psichozės, banko 
apyskaitos yra absoliuti pa
slaptis. 

dentu? kokios grupės ir or
ganizacijos reikalauja -nuo
smerkio? net kalbama apie 
prezidentūros paveldėjimą.

Prielaida yra tikra: žmo
nės renka, jie turi teisę reikš
ti savo nuomonę. Faktinė 
pusė yra kita: prezidento ne
rinko pagal Gallup’o ir Yan- 
kelovich’o apklausinėjimo 
nuošimtines machinacijas.

Iš menkų detalių, kurių 
tikroviškumu benka abejo
ti, orkestruojama audra 
stiklinėje. Visiškai nepatiki
mų asmenų pareiškimais ti
kima. Prezidentūros pareiš
kimas TV nesuteikia reikš
mės. Koks nors TV pranešė
jas savo veido grimasa ir gal 
so tonu kas vakarą jums įtei
gia nepasitikėjimą vienais 
faktais ir dėmesį kitiems. In
formacijos pobūdis yra visiš
koje tokio neatsakingo as
mens kontrolėje. Tai yra mi
nios įerzinimas prieš linčią, 
sauvalės akto kurstymas. 
Apie prezidentą ima kalbėti 
kategoriškomis definicijo
mis, kas yra priešinga kraš
to konstitucijai, nustatan
čiai, kad individas yra tol 
nekaltas, kol jo kaltė nėra 
teismo įrodyta.

Šie dangstymaisi ‘people’ 
valia primena teisminį anek
dotą. Pasakė Jonas, kad Pet
kas vagis. Teisėjas klausia 
Jono: iš kur žinai, kad Pet
ras esąs vagis? Atsako Jo
nas: taip man žmonės sakė. 
Teisėjas nubaudė Joną už 
Petro garbės plėšimą. Žmo
nės, ‘people’, teisme nėra 
įrodymas. Televizijiniai ek
ranai dabar kasdieną suvai
dina tą anekdotą tūkstan
čiais varijantų...

Įdomu, dėsto žurnalis
tas Ryskind, kad trys šen. S. 
Ervino komiteto nariai ir 
pats Ervvinas, būdami tyri
nėjimo komitete, savo laiku 
atsisakę tyrinėti Bobby Ba- 
kerio aferą, nes bylos aplin
kybės arti lietė prezidento 
Johnsono Ovai ‘ofisą’. Kada 
Spiro Agnew buvo pasitrau
kęs, belaukiant ir Nixono 
pasitraukimo, kongr. Carl. 
Albert’as atsidūrė įvykių 
centre. Jis būtų kandidatu 
ir vėliau prezidentu. Bet ne
kalbėta apie C. Alberto by
lą. C. Albert yra demokra
tas, ironiškai pastebi Rys
kind, tad yra preziumeija, 
kad esąs... švarus! Tuo tar
pu kongr. Jerry Ford’as yra 
Nixono nominuotas. Jo as
meniško gyvenimo ir politi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Puikus pasirodymas
Adelaidės naujame Festi

valio Teatre įvyko ‘Gerųjų 
Kaimynų’ (ši organizacija la
bai plačiai veikia visoje 
Australijoje ir jos tikslas 
yra padėti naujai atvykstan
tiems imigrantams į Aus
traliją ir tuo pačiu naujuo 
sius ateivius ir vietinius aus
tralus supažindinti su vieni 
kitų kultūriniais ir meni
niais pasireiškimais) suruoš
tas didžiulis tautinių šokių, 
dainų ir liaudies meno pasi
rodymas - koncertas, pava
dinimu ‘Hands across the 
World.’ Lietuviai šiame pasi
rodyme dalyvavo du kar
tus: dienos metu ir vakare 
su savo tautinių šokių grupe 
‘Žilvinu’ ir didžiuliu Adelai
dės lietuvių choru ‘Litua- 
nia’.

Puikiame ir labai moder
niškame teatre, mūsų lietu
viški šokiai ir spalvingi tau
tiniai drabužiai, suteikė ypa
tingai gražų vaizdą. Ši gru
pė yra vadovaujama jaunos 
ir energinogs Rūtos Biels
kytės ir administruojama V. 
Venciaus. Grupė pasirodė su 
trimis šokiais, kurie buvo 
tūkstantinei žiūrovų miniai 
gražiai apibudinti. Rugu
čiai,blezdingėlė ir Malūnas 
pagavo žiūrovus ir mūsų šo- 
kėiams nebuvo pagailėta 
karštų plojimų. Grupei akor 
deonais groja Irena Paš- 
kauskaitė su savo vyru.

Vakare, įvykusioje antro
je koncerto dalyje, ir vėl pa
sirodė lietuvių tautiniai šo
kiai, užbaigdami pirmąją 
koncerto dalį. Antrojoje da
lyje ‘Lituania’ choras, vado 
vaujamas jaunosios dirigen
tės Rūtos Kubiliūtės, atida
rė šį dainų koncertą, sudai
nuodami tris dainas, kurios 
šioje puikioje salėje ypatin
gai labai gražiai skambėjo ir, 
tiek tautiniai šokiai, tiek ir 
choras susilaukė labai gražių 
atsiliepimų iš teatro vadovy
bės ir paskirų žiūrovų. Šia
me koncerte dalyvavo 23 pa
skiros tautinės grupės.

Koncerto metu įvyko ir 
tautinio meno paroda, kur 
didžioje parodos salėje 
kiekviena dalyvavusi tauta, 
turėjo savo atskirą stalą. Ir 
čia lietuvių stalas atkreipė 
didelį lankytojų dėmesį, ku
rį tvarkė ir paaiškinimus da
vė buvęs Jaunimo Kongre
so narys Algis Bernaitis. 
Taip pat ir prie programos 
prisidėjo lietuviai, kurioje 
gražias apybraižas davė I. 
Bielskytė ir R. Vieraitis ir 
joje buvo įdėta lietuvių nuo
trauka.

Šis puikus lietuviškojo me 
no, šokių ir dainų pasirody
mas australų tarpe, reikia 
skaityti, labai pasisekusiu ir 
sveikintinu. Tikrai yra labai 
smagu, kad ir jaunoji karta 
neatsilieka nuo vyresniųjų 
Adelaidėje, kurie mūsų me
niniame gyvenime visą lai
ką buvo ir yra geriausi lie
tuviškieji ambasadoriai.

Adelaidės lietuvių choras Lithuania su dirigente R. Kubiliūte. Budrio nuotrauka

***
Sostinėje Canberroje, kur 

yra susispietę visas Austra
lijos valdžios aparatas ir 
kur gyvena nepilni du šim. 
tai lietuvių, daugiausiai dirb
dami valdiškose įstaigose, 
jaunas ir lietuviškame gy
venime veiklus, advokatas 
Viktoras Martišius gavo la
bai aukštą savo tarnyboje 
pakėlimą. Jo žinioje dabar 
yra visi vidaus ir socialinės 
globos reikalai. Gimęs 1939 
metais Kaune, atvykus į 
Australiją, visa šeima apsi
gyveno sostinėje, kur jis 
baigė gimnaziją ir 1963 me
tais universitetą. Ilgus me
tus jis buvo ministerijoje 
teisinis patarėjas. Lietuviš
kame gyvenime Viktoras 
yra taip pat labai gerai žino
mas, anksčiau studentų pasi
reiškimuose, dabar kaip pa
skaitininkas ir kt. Tikrai 
smagu matyti jaunąjį advo
katą taip aukštai įvertintą 
savo darbe

***
Po trijų metų gyvenimo ir 

gilinimosi savo darbo šako
je, į Australiją prieš Kalė
das grįžta inž. Stasys Grince- 
vičius, kartu su savo žmo
na Aldona, kuri anksčiau 
mokytojavo, bet atsiradus 
šeimai, atsidavė jai. St. Grin 
cevičius, gyvendamas Muen
chene dirbo Siemens bend
rovėje ir specializavosi kom
piuterių srityje. Kelis kar
tus jis firmos buvo siųstas į 
Ameriką, kurios bendrovės 
iš vokiečių perka šiuos kom
piuterius. Lietuviškame gy 
venime tiek Sydnėjuje kur 
gyvena jo tėvas buv. Lietū
kio’ direktorius ir sesuo 
Nitą daugkartinė Sydnėjaus 
ir Australjos lietuvių stalo 
teniso meisterė, tiek ir vė
liau Melbourne, Stasys pri
klausė tautiniams šokiams, 
buvo aktyvus studentų gy
venime, būdamas jų ir Mel
bourno Apylinkės V-bos pir
mininkas. Tikėkimės, kad 
grįžęs ir vėl su savo šei
ma bus aktyviai matomas 
mūsų lietuviškame gyveni
me.

***
Tolimajame Perth mieste 

įvyko tikra lietuviška šei
mos šventė. Po 29 nesima
tymo metų susitiko trys bro
liai Maikauskai, kurių du 
Petras ir Povilas ątskrido iš 
Melbourno, kai jaunesnis, 
su kuriuo karo metu pasime
tė Pomeranijoje, gyvena 
Lenkijoje ir yra medicinos 
gydytojas lenkų laive. Vyres
nieji broliai negaįėjo savo 
jaunesniojo atpažinti, tačiau 
daktaras juos atpažino ir bu
vo džiaugsmingas susitiki
mas, kurį gražiai aprašė aus
tralų spauda.***

Kurį laiką Australijoje su 
didžiausiu pasisekimu gas
troliavo Clevelando Simfo
ninis Orkestras, kuriame 
groja smuikininkas Vytau-

Adelaidės tautinių šokių grupė Žilvinas gražiai pasirodęs tarptautiniame kon
certe. Viduryje vadovė R. Bielskytė.

tas Kušleika. Adelaidėje 
svečią prižiūrėjo ir globojo 
jo kolega žinomas mūsų 
smuikininkas P. Matiukas, 
kuris groja P. Australijos 
simfoniniame orkestre. Iš
važiuodamas svečias pareiš
kė, kad jis yra ypatingai su
sižavėjęs Adelaidės lietuvių 
nuoširdumu ir gražiu jų įsi
kūrimu.

Sydnėjuje, kur yra lei
džiamas bendruomenės laik
raštis ‘Mūsų Pastogė’, tra
dicinis Spaudos Balius yra 
pats didžiausias metų įvy 
kis, sutraukiantis labai daug 
žmonių ir atnešantis gerą 
tūkstantinę pelno laikraš
čiui. Tačiau, paskutiniu laiku 
vis didesnio populiarumo 
spaudos baliai įgauna Ade
laidėje ir Melbourne. Šių 
metų spaudos balius Mel
bourne buvo itin puikus, su 
gausia loterija, puikiu bufe
tu ir net savo spaudos ‘Ait
varu’ ir antimi. Balių rengė 
Apylinkės valdyba.

**♦

Sydnėjaus klubo patalpo
se įvyko metinis studentų 
lietuvių susirinkimas, kurio 
metu buvo išrinkta naujoji 
Studentų Sąjungos Sydnė
jaus skyriaus valdyba, pasi
skirsčiusi sekančiomis parei
gomis: Eglė žižytė - pirmi
ninkė, Edis Karpavičius -- 
vicepirmininkas, Rimas Skei 
vys -- iždininkas, Roma 
Maksvytė - sekretorė, Vio
leta Bitinaitė - filisterių at
stovė ir Arūnas Pilka 
- fuksų atstovas. Naujoji 
valdyba yra numačiusi savo 
ateities darbe suaktyvinti 
visą studentišką veiklą.***

Australijos lietuvių gyve
nime jau yra nemažai mūsų 
tautiečių laimėjusių dides
nes ar mažesnes pinigines 
loterijų premijas. Pats di
džiausias azartininkų mies
tas yra Sydnejus, todėl ja
me be viso kita, yra ir dau
giausiai loterijų. Prieš po
rą savaičių mūsų buvęs žin- 
nomasis futbolininkas, lietu
vių rinktinės Vokietijoje ir 
vėliau P. Australijojs ir ki
tų rinktinių žaidėjas Bronius 
Langis (Langevičius) laimė
jo 15,000 dolerių, kai praei
tą savaitę mūsų scenos ar
tisto Stasio Paulausko žmo
na Magiliona laimėjo 22.000 
dol.

b laiškai Dirvai
KUR BUVO AREŠTUOTAS

PROF. A. VOLDEMARAS?
Juozas Jurevičius savo 

straipsnyje (Dirva 81 nr. 
1973) kruopščiai surinktais 
daviniais ir įtikinančiais ko
mentarais gerai atkirto į Jo
no Bertašiaus Naujienose pa 
skelbtus absurdiškus šmeiž
tus apie A. Smetoną ir kan
kinį prof. A. Voldemarą.

Pilnai pritariu ir visad 
smerkiau ir smerkiu tuos, 
kurie dar iš Lietuvos atsi
vežtais kirviais, ryžtasi su
kapoti jau seniai mirusių 
mūsų žymių žmonių kars
tus. Ypatingai jei jie ne iš 
jų lagerio.

Tarp kitko, Juozas Jure
vičius, kas liečia prof. 
Voldemaro suėmimą, naudo
jasi buv. kriminalinės poli
cijos valdininko X.Y. straips 
niu (Dirva 50 nr. 1973) ir 
vieną straipsnio vietą cituo
damas rašo, kad prof. A. 
Voldemaras buvo suimtas 
Kybartuose, nors kriminali
nės policijos V-ko straipsny
je aiškiai parašyta, kad prof. 
Voldemaras buvo suimtas 
Virbalio stotyje. Nei viena, 
nei kita versija neatitinka 
tikrenybei.

Tai, matyt, nujautė ir 
X.Y. nes pačioje savo 
straipsnio pradžioje pažymė 
jo, kad išeivijos spaudoje 
pasirodančiuose rašiniuose 
apie prof. Voldemarą trūks

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ta autentiškų žinių iš jo su
ėmimo momento.

Valdininkas X.Y. nenuro
dė jokių faktų, tik savo 
straipsnyje pažymėjo, kad 
mieste (suprask Kaune) bu
vo kalbama pilna burna, kad 
prof. A Voldemaras Virba
lio stotyje buvo suimtas.

X.Y. straipsnis mane pa
skatino atsiliepti -- išsklai
dyti konfūziją.

Aš, kaip dar išlikęs gyvas 
liudininkas, tuo laiku buvęs 
Lietuvos geležinkelių polici
jos pareigūnas, savo akimis 
matęs kaip prof. A. Volde
marą ir jo žmoną areštavo 
geležinkelių policija Kauno 
stotyje. Apie tai parašiau 
ilgoką straipsnį su antraš
te: ‘Dar apie profesoriaus 
Voldemaro suėmimą’.
Straipsnyje smulkiai išdės
čiau man asmeniškai žino
mus autentiškus faktus ir 
mano suvaidintą rolę toje 
tragedijoje (žiūrėk Dirva 
62 nr. 1973).

Jurevičius mano straips
nio matyt nepastebėjo, nes 
jis buvo išspausdintas laiškų 
skyriuje smulkiu šriftu.

Kybartų miestelis ir Vir
balio gelež. stotis yra skir
tingos vietovės. Kybartai 
priklausė Vilkaviškio aps
krities administracijai, gi 
Virbalio gelež. stotis su sa-

Nuosmerkis 

prezidentui...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nės veiklos aplinkybės griež
tai tirtina sfera. FBI veda ty
rinėjimus: byla pasiekė 1700 
puslapių. Tyrinėjimams dar 
toli gražu iki galo.

American Civil Liberties 
Union yra apsėsta kraujo 
troškulio, pastebi žurnalis
tas. Ta organizacija groja 
pirmu smuiku nuosmerkio 
orkestre. Konstitucinis cre
do, nekalto asmens prezium- 
cija, tos organizacijos prak
tikoje dabar atmestas. Kal
tė nustatoma be tardymo ir 
teismo. Net kongreso narių 
tarpe įsivyrauja ‘mada’ kal
bėti apie galimą nuosmerkį.

Kas gali teisti? klausia 
žurnalistas. Kodėl šen S. Er
dvinas aklai tvirtina, kad jo 
komiteto nariai esą tyri, jo
kių investigacijų nereikalin
gi asmenys? Juk jie, visų 
pirma, yra politikai ir poli
tikos labui dirba teisingumo 
įstaigoms pavaldų darbą. Jie 
dirba teismui paralelų dar
bą. Tų investigacijų televi
zinė viešuma kenkia teismo 
procesui

Politinio spektaklio drama 
sukrėtė visą Ameriką. Ne
žinia, ar perplačioje laisvių 
praktikoje yra demokrati
jos stiprybė, arba savižudy
bė? Žurnalistas St. Also
pas net atrado valstybinėje 
tragedijoje tris skirtingos 
prigimties elementus: pre
zidentūros politika yra-liū
to, lapės ir ... asilo. Ameri
kiečių spauda skiria ir 
skirs milijonus eilučių bylai, 
kuri dabar aiškiai atremta 
nuosmerkio prognozėmis...

Įdomu kad lietuviškoji ko
lonija, kaip rodo mūsų san
tūrioji spauda, rodo demo
kratinį brandumą, konstitu
cinių postulatų supratimą ir 
gerbimą. Kaltumą irodo 
teismas, ne minia, ne poli
tinių grumtynių aistros.

vo plačia zona iš abiejų sto
ties pusių, priklausė Gele
žinkelių Valdybai. (v)

PUNCH PRESS 
PRES BRAKE 

DAY AND NIGHT SHIFT OPENINGS 
OVERTIME. COMPANY PAID 

FRINGE BENEFITS.

REX H1NGE CO.
.1540 COIT AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO
(88-94)

DIE CAST DIE DESIGNERS 
Opportunity for a qualified die east 
die disigner and checker in the pro
gressive engineering department of n 
rapidly grovving company. Excellent 
working conditions, high weekly sala 
ry plūs many fringe benefits. Apply 
in person.

LESTER IND. INC.
25661 CANNON RD.

BEDFORD IIEIGII1S. OHIO 
1000 FT. EAST FROM 1-2 7 1 

AT ROCKSIDE F.XII
An Equal Opportunity L.mployer 

188-941

Vi'ANTED EXPER1I.NCED
SHEET METAL LAYOUT MAN 

PUNCH PRESS OPERATOR 
TURRET PRESS OPERATOR 

Mušt be able to read blue prints. 
PROTO METAL CO.

1473 E. 361 ST. 
I.ASTLAKE, OHIO 44094 
ASK FOR MR. WH1TE 

(88-94

IBC Products Ine.
and

IBC Foundry 
Division

Taking applications for the 
following positions:

Precision Machinist
(Bridgeport)

Die Makers
(Familiar with investment dies)

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints and close 

tolerance

also

General Foundry 
Operations

Escellent tvorking conditions, 

totai benefits. 

APPLY 

4325 Delemere Blvd. 
Royal Oak. Mich.

(88-94)



1973 m. lapkričio 21 d. DIRVA. Nr. 89 — 3

THE LITHUANIAN
NEWSPAPER

ALT S-gos pirmininkė Emilija Čekienė 

pasisako aktualiais klausimais... (5)

JURGIS GLIAUDĄ

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 TWO TIMES A WEEK EVERV WEDNESDAY AND 
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 
GRĄŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIKASYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMPNĘ • UŽ 
SKELBIMŲ TURINĮ LR KALBĄ REDAKCIJA NEATSAKO.

REDAGUOJA: VYTAUTAS GEDGAUDAS IR ALEKSAS LAIKŪNAS

KAM ATITEKS PALIKIMAS?
Intriguojančią antraštę 

‘Kam atiteks palikimas?’ 
uždėjo savo rašiniui, kuris 
tilpo Gimatajame krašte, tū
las užsieninių palikimų ‘spe- 
cas’ Saliamonas Vaitraubas.

Autorius rašo apie okupa
cinės valdžios įsteigtą Vil
niuje ‘Injurkolegiją’, kuri ieš 
ko išeivijoje betestamenti- 
nių palikimų, atranda to
kiems palikimams įpėdinius 
ir pretendentus ok. Lietu
voje, arba SSSR teritorijo
je. Tokiu būdu, rašo Salia
monas Vaitraubas, betesta- 
mentiniai palikimai tenka gi
minėms. Iš tikrųjų, iki šiol 
išeiviai nesirūpina savo tur
to tvarkymu po mirties. Ne
senas įvykis su pasiturinčiu 
Chicagos lietuviu, kurio pa
likimą pasiėmė vilniškė ‘In- 
jurkolegija’, sukrėtė chica- 
giškę visuomenę. Žinomo 
veikėjo, patrioto, lietuviš
kų vajų rėmėjo palikimas bu
vo išgabentas į ok. Lietuvą, 
sovietinį iždą paremti stip
rios valiutos ištekliais.

Niekas negali kalbėti 
prieš palikimo atidavimą gi
minėms. Mirė nerūpestingas 
asmuo, nepalikęs testamen
to -- ir geradariškos įstaigos 
pasirūpina, kad palikimas 
atitektų tiems, kam jis etiš
kais bei moraliniais sumeti
mais priklausyti turėtų. Ta
čiau aplink vilniškę ‘Injurko- 
legiją’ susikaupia tiek speci
finių aspektų, kad rūpinima
sis betestamentiniais paliki
mais tama SSSR iždui dole
rių gaudymu. Už ‘patarna
vimą’ ta ‘Injurkolegiją’ ima 
10% palikimo sumos. Vals
tybei atitenka draudos, ap
saugos, specifinių išlaidų, va 
liutos keitimo, turto iki jo 
pardavimo administracijos, 
valiutų svyravimo ir dar ki
tokios pajamos. Kaip mato
me palikimo liūto dalis, ati
tenka SSSR iždinei. ‘Injur- 
kolegija’ pargabena paliki
mo liekanas į Vilnių. Čia pra
sideda, kaip rodo praktika, 
režiminės machinacijos įpirš
ti įpėdiniams valstybinių pa
skolų lakštus. Kada įpėdi
niai turi šiek tiek palaidų 
rublių, kuriais pavirto do
leriai, vien dėl lojalumo ro
dymo, jie perka valstybinės 
paskolos lakštus, kas jiems 
nesuteikia nei pajamų, nei 
konkrečios finansinės nau
dos. Tie lakštai niekad vals
tybės neišperkami, bet pe
riodiškai keičiami naujomis 
serijomis. Nereikia išleisti 
iš akių, kad doleriai keičia
mi oficialiu SSSR kursu, do
lerį labai nuvertinančiu. Bet 
rubliai, gauti už nuvertintus 
dolerius neturi krašte tos 
perkamosios galios, kurią 
JAV-se turi doleris. Pagal 
šias valiutines machinacijas 
menkavertiškas sovietinis 
automobilis gali kainuoti 
brangiau už Continental. Ta 
pati palikimo liekanų nuver
tinimo taktika taikoma bet 
kurią sovietinę prekę per
kant.

‘Palikimas atitenka mūsų 
krašto gyventojams’, dėsto 
Saliamonas. Jis* Saliamoniš
kai apeina esminį momentą.

Tiktai palikimo dalis atiten
ka įpėdiniams. Ir čia taip 
pat daug liūdnų kurjozų. 
Lietuvio patrioto išeivio per 
dešimtmečius sukurtas ger
būvis, betestamentiniam pa
likimui esant, atitenka so
vietinio režimo šului, kuris 
demonstratyviai atiduoda tą 
palikimą SSSR iždinei, vals
tybės paskolos lakštus ar ki
tokius ‘Ginkluotų pajėgų 
rėmime’ bonus pirkdamas. 
Šie kurjozai, deja, yra tikro
viški! Retas pareigūnas ok. 
Lietuvoje išdrįsta pasi
džiaugti palikimu iš kapita
listinės Amerikos.

' Injurkolegiją’ Vilniuje nė
ra ok. Lietuvos prasimany
mas. Tai yra dalis ‘visasą
junginės’ institucijos, kuri 
seka etninių grupių reikalus 
Amerikoje ir Kanadoje. Įs
taiga samdo advokatus di
desniuose miestuose, ku
riems paveda administruoti 
betestamentinį palikimą. To 
kiai globai pagrindą sudaro 
ok. Lietuvoje surastas pre
tendentas į palikimą.

Saliamonas Vaitraubas pa
sakoja apie porą atvejų, kur 
palikimas buvo ‘Injurkolegi- 
jos’ suglobotas. Palikimo lie
kanos padalintos tarp įpė
dinių, gyvenančių ok. Lietu
voje. SSSR turėjo gražaus 
pelno. Būna ir pokštų. Vieną 
palikimą norėjo apžioti, kai 
turtas buvo užrašytas įpėdi
niu, gyv. ok. Lietuvoje. Stai
ga paaiškėjo, kad testato- 
rius įrašė sąlygą: palikimas 
gali būti išgabentas tada ka
da Lietuvoj bus panaikinta 
... sovietinė santvarka! Pasi
taiko absurdiškiausių atve
jų. Testatorius pasamdė 
amerikinį teisėją asmeniš
kai nuverti ok. Lietuvon 
40,000 dolerių čekį. Teisėjas 
pasivažinėjo, nuvežė ir čekį. 
Čekis, aišku, pateko val
džios pareigūnų žinion. Tas 
čekis ok. Lietuvoje yra ne
reikšmingas popierio gaba
las, kol valdžia neuždės ant 
jo savo aprobato, kaip jis 
privalo būti realizuotas. Iš 
40,000 dolerių pajamų iš 
užsienio uždedama apie 35% 
mokesčio valstybei. Tai yra 
pajamos ne iš darbo.

Saliamonas Vaitraubas į- 
niršusiai puola Lietuvos kon 
sulatą Chicagoje už rūpini
mąsi betestamentiniais lie
tuvių palikimais. Propagan
dinio įniršio pagautas Salia
monas duoda suprasti, kad 
Lietuvos konsulatas stengia
si palikimais paremti veiks
nių finansavimą. Jis vadina 
tuos veiksmus neteisėtais. 
Jis stebisi, kad JAV teismai 
respektuoja Lietuvos konsu
lato intervencijas betesta- 
mentinių palikimų bylose. 
Saliamonas apsimeta neži
nąs, kad JAV vyriausybė 
(aišku ir teismai) nepripa
žįsta sovietinės okupacijos.

Kurjoziškiausias yra tas 
Saliamono prasitarimas, kad 
ok. Lietuvos eiliniai žmo
nės laukia palikimų iš Ame
rikos; kad palikimai page
rina jų gyvenimo sąlygas. 
Vienas, palikimo dalelę ga
vęs -- nupirko butą kolcho-

KOKIA NUOMONĖ APIE JAUNŲJŲ JĖGŲ ĮSIJUNGIMĄ 
| LIETUVIŠKU SIEKIU, YPAČ SPAUDOS PASAULĮ?

-Gyvename aukštojo gy
venimo standarto laikus ir 
esame apsupti begalės mate
rialinių gerybių. Mes čia at
vykę turėjome dar gerai 
pasispausti, kol vaikus pa
statėme ant kojų ir materi
aliai patys tvirčiau įsikūrė
me, nepamiršdami tačiau 
šiek tiek praturtinti ir savo 
lietuviškos dvasios pasaulį. 
Dar Lietuvoje gimę mūsų 
vaikai tėvams besikūriant 
naujame pasaulyje matė 
daug vargo, suprato tėvų ir 
savo kaip tremtinio vaiko 
nepavydėtiną dalią, bet ir 
jie dar tebelankydami mo
kyklas paskendo materia
linėse gėrybėse tėvų apdo
vanojami. Gi išėję į sava
rankišką gyvenimą visai pa
sinėrė technikos patogumų 
sūkuryje. Gražiuose jų bu
tuose ar nuosavose reziden
cijose pilna įvairių mašinų 
virtuvės reikalams, įvairios 
muzikos įtaisų, didesnių ir 
mažesnių radijo ar televizi
jos aparatų, sidabro bei kri
stalo indų, dvi ar trys šeimo
je auto mašinos.

Visa toji technika teikia 
žmogui patogumus ir malo
numus įtraukiant ir jį patį į 
tų daiktų skaičių, nes 
žmogui nelieka laiko pačiam 
galvoti, susikaupti, jis tik 
skuba uždirbti pinigų to
kiam gyvenimo standartui 
išlaikyti, su draugais rung
tyniauti, kad savaitgalyje 
pasikvietęs galėtų savo atsie- 
kimais didžiuotis. Nei spau
da, nei organizacijomis jis 
nebemato tikslo be atlygi
nimo domėtis. Jis jaučiasi 
išdidžiai, nes draugai ir ki
ti žemai lenkiasi jausdami 
garbę puošnioj rezidencijoj 
pasisvečiuoti, o aukų rinkė
jai lenkiasi dar žemiau ga
vę stambesnę auką ir, spau
da, kurios jis nė neskaito, ga
vusi didoką sumą, garbina 
ieškodama nuopelnų nuo pat 
lopšio dienų, iškelia aukštą 
tarnybos postą, bet nutyli, 
kad jis kaip lietuvis masėje 
dingęs žmogus.

Laimingi vaikai ir išdidūs 
tėvai, kad jų vaikams taip 
sekasi. Kai artinasi gimta
dieniai sukame galvas, ko
kią dovaną bepirkti. Visko 
pertekę, bet nei vieno lietu
viško laikraščio ir tėveliams 
tokia dovana nei per eilę me
tų neateina į galvą.

Niekas kitas, tik mes, da
bartiniai tėvai, būsime kalti 
už lietuvių išeivijos, o ypač 
spaudos tęstinumą. Ne kar
tą teko būti liudininke, kaip 
tvirtai įsikūręs akademikas 
sūnus ar dukra svetur susi
domėjo ant stalo gulinčiu 
laikraščiu, pavartė ir pa
klausė, kur jį galima užsi
prenumeruoti, kai tuo tarpu 
pribėgusi mamytė ėmė įro
dinėti, kad jis neturįs 
pinigų. Panašių nuotykių 
teko daug matyti.

Iš kitos pusės yra tėvų, 
vežiojančių vaikus į litu
anistines mokyklas, reika
laujančių tarp savęs lietu- 

ze. Kitas ‘įsigijo importinių 
baldų’. Trečias padėjo rub
lius į einamąją sąskaitą. 
Daug kur palikimus gauna ir 
sovietiniai profesionalai, o 
amerikiniai testatoriai yra 
fabrikų darbininkai. Ameri
kos darbininko palikimas įga 
liną sovietinį gydytoją arba 
profesorių pastatyti kuklia
me savo bute ‘importinį 
baldą’!

Kam atiteks 4 palikimas? 
klausia Saliamonas Vaitrau
bas. Atsakymas: palikimo 
liūto dalis atiteks sovietinio 
iždo ‘stiprios’ užsieninęs va
liutos sektoriui. (ba)

viškai vaikus kalbėti, bet 
jų namuose jokios lietuviš
kos spaudos nei vaikams 
nei tėvams. Vien kalbėti ir 
su lietuviais baliavoti neuž
tenka lietuvybei išlaikyti. 
Spauda yra ta pagrindinė 
gyslelė, priemonė, tautinės 
egzistencijos tęstinumui iš
laikyti.

Įpratimas - antras prigi
mimas, sako lietuviška pa
tarlė. Tėvų pareiga pratin
ti vaikus prie lietuviškos 
spaudos. Girdėjau nusikun- 
dimų, jog esą, mano vaikai 
neskaito. Prisipažinkime, 
kas iš mūsų laikraštį nuo A 
iki Z perskaito. Tegu jauni
mas pradžioj tik paveikslus 
pažiūri, pavarto, savo po
žiūriu pakritikuoja ir tuo pa
čiu paskaito. Jei tėvai kaip 
dovaną užprenumeruoja ar 
knygą nuperka, vaikai iš pa
garbos jiems tokią dovaną 
atitinkamai gerbs, per eilę 
metų įpras, kaip į kasdieni
nį televizijos ar radijo žinių 
išklausymą. Nuo jaunų die
nų daugiau ar mažiau paskai 
tydami, kartais pajunta no
rą ir savo nuomonę raštu pa
reikšti. Vienas iš tokių atgi
mimo laikų pavyzdžių yra 
dr. Vincas Kudirka, kuris 
atsitiktinai paskaitęs ‘Auš
ros’ numerį, pasijuto esąs 
lietuviu ir pats įsijungė per 
spaudą į kovą už Lietuvos 
laisvę ir savo idėjas paliko 
nemirtingas kartų kartoms.

Jaunimą mes dažnai kal
tinam, laukiame iš jo daug, 
bet vargu ar stengiamės duo 
ti bent minimumą dvasinių 
tautinių vertybių ir paramos 
bei paskatinimo. Ir nežiūrint 
mūsų pačių abejingumo ar 
materialinių gėrybių perver
tinimo, lietuvių jaunimas vis 
dar tebėra gyvas, judrus ir 
lietuviškas. Jų tarpe ne
trūksta ir vadovaujančių ir 
spaudoje bendradarbiaujan
čių, jeigu jis pats nesiver
žia, tai tik reikalingas vy
resniųjų paskatinimas, pa
drąsinimas. Ir didieji talen
tai retai kada savaime iškyla 
be kitų paramos. Stasys Lo
zoraitį, jr. Lietuvos Charge 
d’Affaires prie* Vatikano, 
grįždamas iš skautų stovyk
los, PLB seimo ir aplankęs 
keletą lietuvių kolonijų pa
reiškė, jog esąs sužavėtas 
laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimo tautiniu susipratimu, 
nes atvykęs po 6 metų čia 
lankymosi nerado jokių nu
tautėjimo žymių, nekalbant 
apie išimtis, kas neišvengia
ma nei savo laisvai demo
kratiškai besitvarkančiuose 
kraštuose.

Štai praeitame Korp! Neo- 
Lithuania jaunimo suvažia
vime Chicagoj buvo gyvai 
diskutuojamas spaudos klau 
simas. Nutarta prisidėti ir 
toliau raštais ir lėšomis prie 
žurnalo ‘Naujoji Viltis’ leidi
mo, Dirvoje jaunimo skyrių 
įvesti ir k.

Be abejo, mūsų jaunimo 
didžiausia nutautėjimo kal
tininkė yra mus palietusi li
kimo ranka. Daug negero
vių tenka priimti, bet nema
ža jų galime ir išvengti ne
gailėdami pastangų. Aš ti
kiu mūsų išeivijos tęstinu
mu tiek veikloje tiek spau
doje jaunimas reikalingas

pareigas užims, bet tiktai 
nuo šios, nuo mūsų genera
cijos priklausys, kaip mes 
tas pareigas atliksim patys.

Baigiant noriu paminėti 
kitą pavyzdį, kur tėvas į pa
saulį išėjusių, savarankiškai 
įsikūrusių vaikų gimtadie

nių ar Kalėdų švenčių pro
gomis vyksta kelis šimtus 
mylių į lietuviškos spaudos 
židinius ir nuperka visus nau
jus leidinius vaikų dova
noms, nors žmona ir bara jį.

(Bus daugiau)

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P*. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

. (€< tM
SKIRPSTAS

Dažnai minime kultūros žodį, tačiau retas mūsų gili
nasi į jo prasmę. Kultūra reiškiasi įvairiais būdais ir 
kryptimis, kyla arba smunka, laiko bėgyje kinta jos 
turinys ir forma. O ypač įdomu, kad mes visi daugiau ar 
mažiau dalyvaujame kultūros eigoje ir - noromis neno
romis parodome savo primityvų, vidutinį arba aukštoką 
laipsnį. Nesgi kultūra yra žmogaus, tautos ar žmoni
jos dvasinio gyvybingumo žymė. Jau nuo priešistorinių 
laikų turime išlikusių visokeriopos kultūros ženklų, o 
dabartiniame XX amžiuje net patys didžiuojamės jos 
aukštu laipsniu. Kadangi kultūra išreiškia žmogaus kūry
binių galių veiklumo rezultatus, todėl jai augti ir klestė
ti itin svarbu, kad kiekvienas asmuo, o sykiu ir bet kuri 
bendrija ar tauta keltų savo dvasinio tobulėjimo lygį ir 
tolydžio siektų vis aukštesnio laipsnio. Tai yra sritis, ku
rioje negalima sustoti vietoje, nes nauja diena kaskart at
neša vis naujus reikalavimus.

• Kultūrinė kūryba yra grynai dvasinės veikmės stichi
ja, ir jos neįmanoma išmatuoti techniškų priemonių 
tiksliais apskaičiavimais -- prisieina ieškoti subtilesnių 
matavimų. Kadaise kultūringumas, bent paviršutiniškai ir 
apytikriai, buvo matuojamas raštingumu, bet įvedus 
privalomą mokslą šis mastas neteko vertės. Betgi yra 
daug kitų požvilgių, kurie šiek tiek nusako žmogaus 
(arba ir tautos) kultūros laipsnį, pvz. religinis kilnu
mas, socialinis humaniškumas, politinis susivokimas 
etc. Betgi trumparegiška yra kultūrą sutapadinti su 
medžiaginės civilizacijos gerove.

• Psichologų nuomone, kiekvieno asmens kultūros laips
nį galima bemaž atseikėti net ir pagal jo tautinio jaus
mo skalę. Girdi, paties žemiausio, primityviausio laips
nio žmogus savo tautybe visai nesidomi ir jos never
tina, nes ji dažniausiai jam asmeniškai neteikia apčiuo
piamos naudos (turto, karjeros, garbės). Kaip pasakė
čia sako: ten mano tėvynė, kur geriausias penas! Arba 
kaip mūsų net mokyti jaunuoliai prasitaria: ką ta lietu
vybė man čia Amerikoje gali duoti? kam ji reikalinga? 
Taip pasirodo labai žema, tiesiog primityvi dvasinė kultū
ra. Ir ne vien žemas dabartinis stovis, bet nėra nė po
linkio pilnutinai kultūriškai augti, aukštyn kilti. Jau 
mūsų Vydūno filosofijoje buvo nubrėžti tokie kultūros 
laiptai: individas - šeima - tauta - žmonija. Visiškai be 
dvasinės kultūros žmogus nė šeimos jausmo neturi, pa
tį save tevertina, egoizmų tegyvena (pav. brolis bro
lį skriaudžia, netgi žudo). Šeimos jungtis -- jau teikia 
aukštesnį laipsnį, žmogus ne vien sau gyvena, bet 
jaučia organinį ryšį su saviškiais, kartais net jiems 
aukojasi kilnia meile ar šeimine pareiga, nesiekdamas jo
kios naudos. Šeima išsiplečia į gentį, kiltį, platesnę 
giminę, kurios nariai vienas už kitą stoja, nelaimėje ar 
ginče saviškius gina ir palaiko, priešininkams keršija (at
rodo, mes esame šį laipsnį vis dėlto jau pasiekę: Organi
zacinėje veikloje išvystome žūtbūtines kovas tarpusavy
je tarp pasaulėžiūrinių ar politinių grupių). Tačiau šis 
šeimos - giminės - grupės kultūrinis laipsnis yra dar gana 
primityvus; gal būt, tiktai senovėje jo pakako. Naujai
siais laikais išryškėjo, kad dvasiškai daug turtingesnis ir kil
nesnis žmogus yra tas, kuris savyje išsiugdęs jautrų 
tautinį jausmą, iš siauro vien saviškių akiračio pakilęs į 
aukštesnę humanizmo pakopą suprasdamas, kad visa mili
joninė tauta yra tavo dvasios jėgų ir džiaugsmų šalti
nis, kad visi tautos nariai yra kaip broliai. Ir tu jau moki 
mylėti tuos tautiečius, kurių nematęs ir nepažįsti, iš ku
rių jokios naudos nei dovanos nesitiki (pvz. mylėti ir at 
jausti lietuvius Sibire arba ir tėvynėje ruso engiamus). Tai 
aukštas dvasinio kilnumo - kultūros laipsnis.

• Dar aukštesnė lygmė - pasijusti visos žmonijos lygiu na
riu ir gerbti visus, nežiūrint rasės, religijos, kalbos ir kitų 
skirtumų. Šį visos žmonijos kultūros laiptą mums dabar 
gana nesunkiai sekasi pasiekti dėlei savotiškų aplinky
bių: svetur įsimaišę tarp daugiakalbių, mišrių visuome
nių (Amerika, Kanada, Australija), o būdami tik ma
žuma - esame priversti derintis ir kitus gerbti. Išmoks
tame lengvai ir savaime visokių rasių, religijų ir pa
žiūrų žmones vertinti pagal jų tikrą būdą arba elgesį ir 
betarpišku keliu susipažįstame su įvairiom kultūrom, ga
lime jas lyginti ir išvadas daryti. Tačiau mums gresia 
kitoks pavojus: tapti spragotos kultūros keistuoliais, kai 
peršokamas tautos laiptas -- iš šeimos ar organizaci
nių grupių bandoma tiesiog žengti į žmonijos bendruo
menę. O tautos laiptas kultūros kūryboje yra kone pats 
svarbusis, nes kūrybos objektai bemaž visi atspindi tauti
nę dvasią, semia jėgas iš tautinių šaltinių (nors kai kas 
bando tai neigti ir vengia į esmę gilintis). Žmogus visai 
be tautos net sunku įsivaizduoti: bespalvis, blankus, steri
lus, be ryšio savo žemei, be meilės tėviškei. Tokia blanki 
ir kultūra, silpna, be gyvybės, jei mėginama apsieiti be 
tautinių kūrybos versmių. Taip tad kūrėjui ar eiliniam 
žmogui - gilus tautinis jausmas lemiąs ir darbų kryp
tį, yra tiesiausias kelias į aukštesnį kultūros laipsnį.
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Atgautos ir prarastos
laisvės ženkle
Lietuvos kariuomenės ir 

Simo Kudirkos diena

Lapkričio 23 d. šiais metais sukanka 55 metai nuo 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo ir 3 metai nuo Simo Ku
dirkos išdavimo. Dirva paprašė savo artimą bendra
darbi, rašytoją Jurgi Gliaudą parašyti tomis temo
mis. Savo romane ‘Sunkiausiu keliu’ rašytojas pavaiz
davo Lietuvos kariuomenės kūrimą. Apybraižos knygo
je ‘Simas’, kurią išleido Vilties leidykla, rašytojas pa
vaizdavo Simo ’kudirkos išdavimą. Pirmoji lietuviška lai
da buvo išparduota per vieną mėnesį. Angliškoji laida 
(Manyland) sulaukė daug recenzijų JAV spaudoje. 
Buvo atsiliepimų D. Britanijoje. Knyga netgi paskatino 
žymų publicistą W. Edwards (Chicago Tribune( plačiai pa
sisakyti Simo išdavimo tema.

Jubiliejinė Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo data 
ir Simo Kudirkos išdavimo 
metinės, formaliai žiūrint, 
turi atskirus turinius. Paste
bėtina ir tai, kad gėdingo
jo išdavimo finalas vyko pir
mą valandą lapkričio 24-ją. 
Visuomenė tuos įvykius pri
skiria vienai dienai. Gal būt 
tai ir prasminga, ir tikslu. 
Vienur, kariuomenės dienoj, 
spindi atsikuriančios valsty
bės išmintis, drąsa, iniciaty
va. Kitur gi, išdavimo die
noj, kurčiai dunda sunki as
meniška drama, perauganti į 
didžiosios reikšmės tarp
valstybinį įvykį.

Tose, išviršiniai skirtingo
se sukaktyse yra bendras, 
tas sukaktis vienijąs pradas: 
laisvės siekis. Tautos lais
vės ir asmens laisvės siekis 
lapkričio 23-sios minėjimuo
se turėtų organiškai susipin
ti į nedalomą lietuvių tautos 
idealizmo manifestaciją. Tau 
ta, kaipo visuma, ir jos na
rys, kaipo tos visumos da
lis, dramatiškai demonstruo
ja savo apsisprendimą būti 
laisvais.
- Apsisprendimas būti lais
vais dabar sudaro kertinį 
akmenį tarpvalstybinių ir 
tarptautinių santykių filoso
fijoje. Apsisprendimo sąvo
ka iškilmingai respektuota 
senoje Tautų Lygos ir nū
dienėje Jungtinių Tautų 
chartose. Dešimtys Afrikos 
genčių tampa valstybėmis, 
mikroskopiškos Pacifiko sa
los, lietuviško valsčiaus dy
džio, pasivadina suverenio
mis valstybėmis. Padermės, 
neturinčios valstybinės pra
eities, bendros teritorinės 
kalbos, kultūrinio gyvenimo, 
tampa pilnateisiais Jungti
nių Tautų dangoraižio na
riais. Apsisprendimas tapti 
valstybe respektuojamas. 
Linkime sėkmės narsie
siems. Bepigu teritorijoms 
pasivadinti valstybėmis; į 
tas teritorijas, kol kas, 
neįsmigo diktatūrinės su
pervalstybės nagai...

Tuo tarpu senos valsty
binės Kaukazo ir Pabaltijo 
valstybės tapo aneksuoto
mis teritorijomis. Šiomis 
valstybėms užginta svajoti 
apie suvereninio statuso at
gavimą. Vakarykščios pa
dermės, išlindusios iš po ko
lonializmo skverno, nekvar
šina sau galvų su kitų bėdo
mis. 0, rodos, tai yra jų są
žinės pareiga pastebėti, kad 
pasaulyje dar daug tautų pa
jungtų ir pavergtų stipres
nio diktatui. Nesirūpina pa
vergtųjų tautų problemomis 
ir pragmatizmo luote besi- 
irią politikai. Visi vegetuo
ja šios dienos interesais, 
niekindami idealizmą, kuo 
pagrįsta Jungtinių Tautų 
charta.

Diktatūrinės valstybės 
pakraščių status quo ame
rikinės užsienio politikos 
koncepcijoje rišamas su per
manentinės pasaulio bei Eu
ropos taikos išlaikymu. Kon
cepcija, kaip pamatėme iš 
Egipto - Izraelio karo įvykių, 
efemeriška, miražinė, apsi
gavimu paremta.

Šis ekskursas į apsispren

dimo sąvoką bei tos sąvo
kos įgyvendinimą čia mini
mas dėlto, kad savos kariuo
menės kūrimas yra pati ryš
kiausia, pati efektiškiausio- 
ji tautos apsisprendimo tap
ti valstybe demonstracija. 
Lietuvių tauta apsisprendė 
atkurti savo valstybė ir dėl 
to tauta sukūrė kariuome
nę. 1918 metais lapkričio 23 
d. pasirodė Lietuvos kariuo
menės steigimo įsakymas. 
Ta data tapo realizuoto ide
alo data, atgautos valstybi
nės laisvės simbolis.***

1970 metų lapkričio 23-oji 
yra prarastos laisvės data. 
Kelias valandas Simas Ku
dirka gyveno miražinėje lais 
vėje JAV-bių teritorijoje, 
ant kuterio ‘Vigilant’ denio. 
Tą laisvę jis prarado. Jis bu
vo išduotas sovietams.

Pagal 1951 metų Genevos 
konvenciją, tvarkančią per
bėgėlių globą, Simo Kudir
kos buvimas JAV teritori
joje ir globos reikalavimas, 
automatiškai suteikė jam 
teises naudotis tos konven
cijos postulatais. Simo išda

vimo negalima bazuoti laivo 
ir kranto pareigūnų kvailu
mu. Tai yra nusikaltimas. 
Kongresinio pakomitečio ty
rimai, pradėti su teisinga 
kaltės poieškio premisa, dėl 
tyrinėtojų nenoro įvesti is
toriją į Valstybės Departa
mento patalpas, nebuvo nu
vesti iki logiškų išvadų. Tie 
tyrinėjimai pasitenkino kuk
liais atradimais: paranku 
bausti smulkiuosius! Visas 
procesas tapo pareigūnų ig- 
norancijos patikrinimu, ne 
kaltės nustatymu

‘New York Times’ (1970 
XI. 29) nedviprasmiškai pa
sakė, kad Simo incidentas 
yra tarpvalstybinės sutar
ties nuneigimo kaltė. Tad ir 
nusikaltimas. Laikraštis dės 
to: The spokesman said the 
incident constituted an appa 
rent violation of Aricle 33 of 
Geneva protocol, which go- 
verns political asylum. Kiek
vienas padorus leidinys pasi
sakė šia prasme. Mes gi esa
me pakankamai raštingi, 
kad prarastumėm nusikalti
mo premisą iš įvykio sudė
ties. Nelabai norėtumėm su
tikti su ‘Navai war college 
review’ prepozicijomis (May 
1971), kurias pareiškia prof. 
Louis F. E. Goldie ir pulk. 
Clyde R. Mann, svarstymų 
išeities punktu imdami azilio 
atmetimo momentą. Nusi
kaltimas yra kitoje sferoje. 
Tai neleidimas pareikšti no
rą aziliui gauti. Tai talka 
smurtui, kuris nuveiksmino 
Simo Kudirkos valią, nors 
tos valios pareiškimas jam 
buvo Genevos konvencijos 
garantuotas. Azilio atmeti
mo momento nebuvo, nes į 
tą stadiją procesas dar ne
buvo įžengęs. Kodėl gi taip 
nutiko? Dėl to, kad laivo ir 
kranto pareigūnų ignoranci- 
ja azilio klausimais tapo iš
davimo instrumentu. Azi
lio sprendimas glūdėjo Vals
tybės Departamente, ir 
sprendimo nebuvo tarta. 
Nelemtojo Sovietų reikalų 
skyriaus pareigūnai išdavi-
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mui talkino tyla ir ta tyla 
klaidino. Ignorantai nebuvo 
įspėti, Genevos konvencija 
buvo padėta į šoną.***

Savo knygą ‘Simas’ pra
dėjau rašyti prieš Kalėdas, 
1970 metais. Bražinskų tra
gedija viliojo ją nagrinėti, 
bet informacijos stoka užkir
to kelią iniciatyvai. ‘Simo’ 
istorija buvo skirtinga. Čia 
buvo ryškus nusikaltimo ne
veikimu momentas. Senas 
yra įstatymas: baudimas už 
pareigų nepildymą. Toks bu
vo esminis išdavimo vaizdas. 
Pasiėmiau už suslėpto nusi
kaltimo ieškojimo premisos, 
aplink ją išdėstydamas įvy
kio raidą ir įvykio dalyvių 
emocijų bei ignorantiškų 
svarstymų pynes. Pirmoji, 
natūraliai - reportažiška 
mintis, susidūrus su dramos 
dalyviais. Bet reportažinis 
įvykio pristatymo metodas 
ėmė man atrodyti tam tikra 
nuolaida kvailiams, įvel
tiems į įvykį. Tai būtų 
respektas jų emocijų ir 
tuščiavidurių atgailų krūvai. 
Tai panašėtų į Truman Ca- 
pote metodą, kuriuo jis pri
statė žmogžudžius, pagar
sėjusiame ‘a true account’ 
tome ‘In Cold Blodd’. A true 
account, skirtas Simo Kudir
kos tragedijai neatrodė man 
būtinumu paspausti ranką 
ekipažo nariams, žiūrėti į 
akis asmenims, kurie tomis 
pat akimis iš tolo stebėjo 
Simo mušimą ir parūpino 
valtį išvežti auką... Repor
tažo metodas atrodė man 
respektu netikusiems parei
gūnams. Juo labiau, kad ne
trukus per kongresinio pa
komitečio tardymus pasruvo 
čiurkšlės krokodilo ašarų, 
vis kaltinant savo vyresnįjį 
šefą subordinacijos eile. In- 
vestigacija tapo išsibaltini- 
mu. Buvo kaltė ir jos nesą. 
Buvo nusikaltimas, nebuvo 
kaltinininko...

Įvykio centras nukrypo į 
kaltininko veiksmą. Teiravi
mosi ir sprendimų gradacijo
mis sudėsčius, visi siūlai ėjo 
į Sovietų reikalų skyrių. 
Kaip tik šio skyriaus parei
gūnų ir nebuvo tardymuo
se. Kodėl taip? Juk buvo tas 
stimulas, kuris pasuktų įvy
kio eigą Genevos konvenci
jos respekto linkme. Jie ne
įspėjo ignorantų, nepainfor
mavo jų apie Genevos kon
vencijos buvimą.

Tad ‘Simas’ paremtas a 
true account koloritu, mano 
akimis, nėra išplėsta kores
pondencija, nėra reporta
žas. Vedžiau savo rūšies tar 
dymą, baigdamas išvadomis, 
kaltinimu tam, kas pakaltin- 
tinas

Neseniai mūsų spaudoje 
blykstelėjo žinutė (štai: svei 
ki, gyvi!) dėl Simo išdavimo 
kaltas... John Dean! Tai ne
sąmonė! John Dean galėjo 
nepateikti skubios informa
cijos Prezidentui, tą infor
maciją ‘įšaldyti’. Bet lem
tingos dienos, lapkričio 23, 
vakare įvykiai riedėjo sku
biai. Išdavimas buvo įvykdy
tas, kada pasiteiravimų gran. 
dinė pasiekė Valstybės De
partamento telefonus ir čia 
nutrūko (psl. 76, ir kt.).

Mūsų jaunimo demons
tracijų plakatai emocingai 
smerkė tiesioginius išdavi
mo dalyvius. Kas demons
travo prie Valstybės Depar
tamento? Mūsų spaudoje pa
sigirdo balsų, šaukiančių: 

‘mums nereikią ‘Simo’ ang
lų kalba, nes viską žinome 
iš investigacijų brošiūros’. 
Brošiūra gi buvo išsibaltini- 
mų tekstai. Nesunku supras
ti, kas buvo ir tie, kas ano

niminiais laiškais draudė leis 
ti ‘Simą’ anglų kalba.

***
Potmos stovyklos kalinio 

Simo Kudirkos neužmiršo 
garsusis disidentas Sacharo
vas; juo labiau neužmiršime 
Simo mes. Tegu kasmet ro
dosi knygos ir essay ta 
tema. Medžiagos gausa tai 
provokuoja. Tačiau ir kitais 
būdais Simo tema vis nauja 
ir aktuali. Tai pasiteiravi
mai išmintingais laiškais. 
Rugsėjo 28 d. Lietuvos 
Vyčių pirmininkas Antanas
M. Miner painformavo Dir
vą apie nūdienę Valstybės 
Departamento nuomonę. 
Ties ta nuomone ir tenka su
stoti.

Lietuvos Vyčių laiškas bu
vo adresuotas Prezidentui, 
jo susitikimo su L. Brežne
vu išvakarėse. Prašyta už
tarti Simą, jį išlaisvinti, 
leisti jam su šeima atvykti 
į JAV. Tikrai, tai buvo pui
kus reikalavimas, paremtas 
tarptautinės teisės postula
tais. Išeities punktas yra 
1951 Genevos konvencija ir 
Simo kelių valandų buvi
mas JAV teritorijoje, kur jis 
kalbėjo apie savo norą gau
ti JAV azilio teises.

Department of Statė atsa
kė rugsėjo 20 d. dviejų pus
lapių laišku, kaip visad ge
rai prisotintu kurtuazijos. 
Laišką pasirašė John Ri- 
chardson Jr. Acting Assis- 
tant secretary for Public Af- 
fairs.

Departmentas užtikrina, 
kad senos ir geros JAV tarp
tautinės dorybės tebeveikia, 
Pabaltijo aneksija nepripa
žįstama. Įrodymas? Tai Pa
baltijo diplomatinių atstovų 
pripažinimas. Tie pareiški
mai, virtę tradiciniais, gerai 
atestuoja tarptautinę JAV 
moralę, strateginę išmintį 
norint išlaikyti savo miraži- 
nės įtakos sferoje Pabalti
jį, tą Jeruzalę prie Baltijos 
jūros. Juk ta strateginė iš
mintis yra ir JAV intere
sas. Prisimintinas, tačiau, 
pragmatizmas: sveiko gai
džio mainai į stimpantį ark
lį (Taiwan už Pekiną).***

Štai ką sako Valstybės De 
partamentas apie Simo Ku
dirkos likimą savo laiške, 
kuris adresuotas Antanui M. 
Mineriui:

From the Soviet Govern- 
ment’s point of view offi- 
cial approaches by the Uni
ted Statės at any level on 
Mr. Kudirka’s behalf would 
be regarded as intervention 
in its internal affairs and re- 
jected out of hand. The chan 
ces of an attempt to inter- 
cede bearing fruit mušt be 
regarded as nil.

Šis pareiškimas (palieka
mo jo originalinį tekstą) vi
siškai kontrastuoja su 1951 
Genevos konvencijos trisde
šimt trečiuoju paragrafu: 
No contracting statė shall 
expell or return a refugee in 
an manner vvhatsoever to 
the frontiers of territories 
where his life or freedom 
would be threatened.

Šį įsipareigojimą JAV pa
sirašė. Sovietinis ‘point of 
view’ neprivalo Amerikos 
bauginti klausimą kelti ir 
reikalavimus pareikšti. At
rodo, kad iš anksto įsiparei
gota nekedenti sovietinio 
‘point of view’, niekinant ir 
nuveiksminant savo parašą 
po Genevos konvencijos 
tekstu. Tai yra paprastas 
moralinio įsipareigojimo iš
sižadėjimas, kad tiktai prie
šiškos valstybės nuotaika 
nesugestų!

Antra vertus, diplomati
nė kurtuazija visad atrem
ta į ekonominius santorius. 
tad su įprastu diplomatiniu 
cinizmu galime nuvežti sovie. 
tams papildomą tūkstantį to
nų grūdų už Simo Kudir
kos išlaisvinimą.

Progą panaudojus, paste
bime kad tame pat laiške til
po įtartinas- sakinys, kal-

GARBINGOJI DIENA ARTEIA
Lietuviai už Lietuvos ribų 

kas metai prisimena lapkri
čio 23 dieną ir tos dienos 
reikšmę. Ta diena yra mūsų 
kariuomenės šventės diena 
ir nors mes esame išblašky
ti po platųjį pasaulį, bet tos 
datos dar nepamirštame. 
Ši šventė ypatingai daug ką 
primena Lietuvos Kariuo
menės kūrėjams - savano
riams ir dar daugiau juos 
įpareigoja.

Savo jaunystės dienose jie 
laisva valia įsijungė į kovo
tojų gretas ir ryžtingai ko
vojo dėl Lietuvos laisvės. 
Tose kovose žuvo daug gink
lo brolių kūrėjų - savano
rių ir jie yra įsitikinę, kad 
nėra kilnesnio būdo žuvu
sius ginklo brolius pagerbti 
kaip ryžtingai tą kovą tęsti 
ir tremties sąlygose.

Praeitis gimdo ateitį, o ji 
šiandiena yra labai liūdna. 
Mūsų tėvynė yra pavergta, 
o krašto gyventojai yra te
rorizuojami, tremiami ir žu
domi. Vakarų demokratai 

bant apie CSCE konferen
ciją, kuri yra Helsinkio kon
ferencijos tąsa. Kalbėda
mas apie JAV orientyrus 
šioje konferencijoje, laiškas 
dėsto: avoid the implica- 
tion of formai recognition 
of the territorial status quo 
in Eastern Europe.

žodžio ‘avoid’ sąvoka gali 
būti tos baltos pirštinės, ku
rias užsimovus galima atlik
ti juodą darbą. ‘Avoid’, pa
gal Websterį, neturi ultima
tyvios reikšmės. Vengti, ša
lintis, mėginti... tos atsar
gios sąvokos leidžia priešin
gai šaliai imtis iniciatyvos, 
reikalauti, pasiekti. ‘Avoid’ 
yra įvadas į sukalbamumą, 
mums pavojingą, lemtingą...

***

Kariuomenės ir Simo Ku
dirkos data, supuolusi į lap
kričio 23-ją, leižia kalbėti 
apie atgautą ir prarastą lais
vę. Tai simbolis ir realybė. 

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlo

me labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus 
haudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS 1973.

3*4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžia
ga, 3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam 
kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški nai
loniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba 
moteriškas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 p. 
vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių ko
jinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 
sv. vilnonių mezgimui siiįlų, 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina su įskai
čiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — 
$140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavi
mų. Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį siū
lome šiuos dalykus.

3 l.į jardo labai gera angliška kostiuminė
medžiaga ............................. $45.00

Stora su ornamentais crimplene medžiaga
1 jardas .......................................... $ 6.00

Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5.50 
Nailoninis kailis moteriškam paltui ....$33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui .......$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga .......$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ............................$ 8.00
Komplektas mot. nailoninių apatinių ....$ 9.00 
Perukai, įvairių spalvų ............................ $30.00
Nailoniniai marškiniai ........... ................$ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai ......... $19.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 

televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame 
pinigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia 
pasiųsti.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis.

tų baisenybių nenori ma
tyti ir nenori apie tai net gir
dėti, nes tai dar jų neliečia. 
Mūsų tauta yra užgrūdinta, 
ištverminga ir šią kančią at
laikys.

Daug mūsų krašto gyven
tojų, nenorėdami matyti 
okupanto žiaurumų, atsidū
rė tremtyje ir išsiblaškė po 
platųjį pasaulį. Tremtis 
neduoda mums teisės už
miršti baisaus mūsų tautos 
likimo ir pasiduoti nevilčiai. 
Mūsų protėviai už savo tau
tos laisvę kovojo ilgus šimt
mečius, sudėjo milžiniškas 
aukas, bet nekapituliavo.

Ši tikrovė yra mūsų kar
tai neįkainuojamos stipry
bės rodyklė ir nepalaužia
mo ryžto įrodymas.

Mes gyvename krašte, ku
rio valdžia nedraudžia mums 
rūpintis pavergtosios mūsų 
tėvynės išlaisvinimu ir mū
sų jaunimo tinkamu paruo
šimu ateities kovai.

Mes privalome turimas są 
lygas tinkamai ir apgalvotai 
panaudoti mūsų siekiams į- 
gyvendinti.

Atėjus išsilaisvinimo va
landai, mūsų senukų, kū
rėjų savanorių nereikės mo
bilizuoti, mes laisva valia 
kaip ir 1918 -1919 metais vi
si įsijungsime į laisvės kovo
tojų gretas, savo širdyje 
kartodami maldos žodžius, 
‘Dieve padėk tėvynę išlais
vinti’.

J. Švedas, J. Tamulis, A. 
Urbonas, A. Juodka, L. 
Balzaras. L.K.K. Savano
rių Sąjungos Centro Val
dyba.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance 

also
DIE REPAIRMEN

Build and repair stamping dies. Ex- 
perieoced only. Good hourly rate 6c 
benefits. Steady work. Apply or call — 
Mr. De Marco
CLEVELAND METAL STAMPlNG CO.

3 110 Payne Avė., Cleveland. Ohio 
216-771-5100

(88-92)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
ANTROJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO

IŠVAKARĖSE *^R>TE 5T*IK||Tt 0E m>L[S
Iš tolo, su nemažu žingei

dumu ir dėmesiu, stebiu pa
siruošimus Antram Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumui. 
Didžia dalimi, tiek pirmas, 
tiek antras simpoziumas 
yra maniškės,, šiandieną va
dinamos ‘vidurinės’, kartos 
suvažiavimas. O tos vidu
rinės kartos nueitas intelek
tualinis kelias jau dabar yra 
gana ilgas, sudėtingas, įdo
mus.

Kai prisimenu mūsų augi
mo laikus pokariniais me
tais, kažkodėl peršasi man 
vienas palyginimas iš asme
niškos patirties. Pernai, 
naujų kaimynų 8 metukų 
vaikas, tėvams atsikraus- 
čius iš provincijos į miestą, 
kurį laiką buvo neįrašytas 
į miesto mokyklą dėl vietos 
stokos. Aš jį matydavau ryt
mečiais, žaidžiantį mūsų 
kieme, tokiu laiku, kai visi jo 
amžiaus vaikai būdavo mo
kykloje. Kartą užklausiau: 
‘Ar tu neeini į mokyklą?’. 
Jis rimtai atsakė: ‘Aš jau bu
vau mokykloje ir viską ži
nau. Man daugiau eiti nerei
kia’.

Panašiai jautėmės mes, 
aname pokarinių kelių de
šimtmečių laikotarpyje. Pa
menu ironišką, viską žinantį, 
studento Kavolio toną. Pa
menu aitrios pašaipos išsi
reiškimus Landsbergo lū
pose. Pamenu išviršiniai žy
miai švelnesnius, bet esmėje 
jau labai radikalius gimna
zisto Saulio Šimolūno ‘pa
saulio virš kojom vertimo’ 
bandymus. Pamenu Sabaliū
no žodžiais neišreikštą, ty
lią, skaudžią vidinę krizę, 
kai jis pirmą kartą paste
bėjo lietuvių nenaudai vei
kiantį skirtumą tarp JAV ir 
Nepriklausomos Lietuvos 
politinių vertinimų standar
tų...

Taip. Mes tada viską žino
jome... ir mes jautėmės esą 
visagaliai senosios, naujame 
krašte dar neprisitaikiusios 
mūsų tėvų kartos kriti
kai.

Šiandieną mes visi, anuo
met taip drąsiai savo žinio
mis šaudę, įbridome į ant
rąją mūsų gyvenimo pusę. 
Mūsų dauguma, metams bė
gant, nepalyginti daugiau 
visko pažino negu anais, pai
ko studentavimo, laikais. Gi 
kiekvieno mūsų atskirai už
klausus apie mūsų dabarti
nį žinių bagažą, susilauksi
me turbūt gana vieningo at
sakymo: ‘Aš graibstaus sa
vo srities pažinime. Aš dir
bu, aš ieškau, aš stengiuos 
pažinti bent dalį viso to, kas 
dar man yra nežinoma...’.

It taip maniškė karta iš 
lėto priartėja prie svarbaus 
savo pačios kritiško perver
tinimo posūkio. Prie metų 
kryžkelės priartėję, mes 
šiandien žvalgomės, kur 
mus galės nuvesti tolimesni 
keliai.

Ar leisi man, simpoziumo 
dalyvi, pasiūlyti tau tris ke
lius?

Pirmas kelias priverstų 
mus suabejoti mūsų akade
minės galvosenas įrėmini 
mo į nustatytus standar
tus tobulumu. Naujai Ame
rikoje įsikūrusių šeimų vai
kams ir anūkams, anuomet 
ir dabar, aukštojo mokslo 
sėkmingas atsiekimas buvo 
šeimoje pristatytas kaipo 
peregrinacijos pabaigos 
aukščiausias tikslas. Diplo
mo cum Įaudė gavimas 
buvo kažkokia Meka ir Me
dina. ‘Šeimos spaudimo’ pa
dėtis yra mūsų kartą psi
chologiniai taip suvaržiusi, 

kad mes niekad nesugebė
jome bešališkai, atitrauktai, 
kritiška akimi peržvelgti tą 
akademinį mechanizmą, pro 
kurio vamzdžius mes buvo
me pravaryti. Gal tiktai 
šiandieną, daugumai buvu
sių mokinių tapus profeso
riais, atsiranda galimybė 
teigiamai ar neigiamai per
vertinti pagrindus, ant ku
rių mūsų žinynas klostėsi.

Antras kelias yra dar 
sunkesnis, jis liečia mūšų 
‘vertybių rūšiavimą’. Lygiai 
kaip mūsų tėvai ar seneliai 
buvo uždaryti į lietuviškus 
vertybių rūšiavimo rėmus, 
mes buvome įsprausti į 
JAV-bių vertybių rūšiavimo 
kanalus. Savo jaunystės 
‘šturmavimo’ strėles mes 
veik visi gana vieningai nu
kreipėme išimtinai prieš 
savo tėvus -- kurių vertybių 
rūšiavimo mes nesuprato
me. Mes laikėme savo kon
formizmą JAV standartams 
mūsų pažangos ženklu. Mes 
nesugebėjome iškilti virš 
tuščios dviejų galvosenų ne
sutapimo dilemos ir panau
doti mūsų hybridinę padė
tį tam, kad abi galvosenas 
galėtume peržvelgti iš žy
miai platesnio, galimai uni
versalaus, taško. Gal tik 
šiandieną, į našiausią amžių 
įėję mes pagaliau pajėgsi
me surūšiuoti tiek lietuviškų 
tiek JAV-bių tiesas ir ne 
tiesas ir pravesti aukštesnio 
lygio, tarptautinio masto, 
Lietuvos ir JAV davinių 
įvertinimą.

Trečiame kelyje siūlau su
griauti mitą, kad tikslieji 
mokslai negali būti panaudo
ti ‘lietuviškiems tyrimams’. 
Naujai atsirandančios mūsų 
kultūrinio ir istorinio pali
kimo tyrimo galimybės jau 
dabar turėtų pareikalauti vi
sų lietuviškų smegenų 
įtempto bendradarbiavimo 
visose mokslo srityse. Pav. 
neseniai man teko užtikti 

----- r---------------------" —

VIENINTĖLIS lietuvis kailininkas

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

677-8489 (buto).

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 

NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHEST KATES:

7%% — * yr‘ Certificates (Min. $10,000) 
7% — 4 ?r- Certificates (Min. $5,000)

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

aint 
thony

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

Ooen Mon., 9-8; Tuęs., Thur*., Fri., 9-5; Sot.,9-1; Closed Wed.

nurodymų, jog baltai naudo
jo kelias skirtingas matema
tinių apskaičiavimų sistem- 
mas. Toliau šio nepapras
tai įdomaus klausimo negvil
denau, nes tam būtų reika
lingi specifiniai, gana sun
kūs tyrimo darbai. Panašiai 
mano užtikti senoviški nu
rodymai apie tai, kam buvo 
naudojami Šv. Jono naktį 
ritualiniu būdu nuo paparčių 
nukratomi sporai, pareika
lautų bendro medicinos, 
chemijos ir gamtos mokslo 
žinovų tyrimo. Mums buvo 
taip nuosekliai įkalta į gal
vą, kad tiktai baltistika, is
torija ar politinius mokslus 
pasirinkę studentai galės 
gvildenti Lietuvą liečiančias 
temas, jog šiandieną mes vis 
dar atmetame mintį, kad 
matematikas ar gamtininkas 
bei chemikas gali atlikti 
visiškai tokį pat lietuviškų 
tyrimų darbą savo pasirink
toje mokslo šakoje.

Kažkodėl man atrodo, kad 
maniškė karta turės į šiuos 
tris kelius įžengti, ir tai arti
moje ateityje. Gi Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo proga, 
norėčiau patiekti Dirvoje 
tokį straipsnių ciklą, kuris 
praktiško pritaikymo būdu 
padėtų mums visiems drau
ge žengti pirmuosius žings
nius naujais keliais.

**♦

Sekančiuose Dirvos num- 
riuose bandysiu duoti kiek 
galint pilnesnę Česlovo Ged
gaudo knygos ‘Mūsų praei
ties beieškant’ kritiką.

Č. Gedgaudo knygą aptar
ti nėra lengva. Maniškei kar
tai, pratusiai prie reikalavi
mo, kad mokslinę temą tega
lima aptarti tiktai šaltų, ati
trauktai abejingu tonu, ar
šiai poleminė knygos kalba 
jau sudaro beveik neįvei
kiamą kliūtį. Iš kitos pusės, 
enciklopedinis, be galo pla
tus autoriaus išsilavinimas, 
jo vartojami labai įvairių

A. PETRIKONIO PARODA TORONTE —
Per visą šiltą gražią vasa

rą dailininkai tapę gam
tovaizdžius ir kitokias kom
pozicijas, atėjus rudeniui lai
kinai teptukus padėjo į šalį 
ir pradėjo ruošti tų savo dar
bų parodas. Štai į Toron
tą pirmą kartą, bet nebepir- 
mas šį sezoną su savo va
saros derliumi atvyko ir 
dail. Antanas Petrikonis iš 
Chicagos.

Jo darbai daugumoje van
deniniais dažais atlikti to
dėl vidutinio dydžio. Be jų 
buvo keletas monoprintų, 
aliejinių bei akrilinių dažų, 
ar pastele paįvairintų tech
nikų.

Dail. Petrikonis yra įgu
dęs dirbti visomis techniš
komis, bet daugiausia jo drą
są ir įgudimą galima paste
bėti jo vandeninių dažų dar
buose. Dirbant šia medžia
ga darbų negalima ilgai stu
dijuoti, juos pertamsinus 
nebegalima pašviesinti, to
dėl yra vengiami sudėtin
gesni motyvai. O ypač 
dažus liejant audringai, iš 
peties užsimojus, kaip daro 
dail. Petrikonis, tai būtų ne
įmanoma. Lietuvos vandeni
nių dažų pirmtakas dail. K. 
Skleris tapydavo kitaip, - 
daug ramiau, palikdamas 
aiškiai matomą teptuko pa
braukimą. Taip darant yra 
daug lengviau darbą kontro
liuoti ir studijuoti.

Dabar gi yra kiti laikai, 
todėl ir dirbama kitaip.

mokslo sričių sujungimo me
todai, šiurpi patiekiamų fak
tų svarba, visa tai dar labiau 
apsunkina knygos aptarimo 
darbą.

Tat bandysiu su ‘Mūsų 
praeities beieškant’ knyga 
susidoroti kaip su anuo de
vyngalviu slibinu, kurio gal
vas vieną po kitos kirto nar
suolis trimis kardo smū
giais.

Trim straipsniais kirsiu 
pirmą galvą: ‘Česlovas Ged
gaudas ir kalbotyra’.

Kitais trim straipsniais 
kaposiu antrąją galvą: č. 
Gedgaudas ir lietuvių kal
ba.

Ir taip iki devintos galvos, 
kurią nukirtusi pasijusiu di- 
deliausią darbą atlikusi.

Iš anksto pranešu skaity
tojui, kad kiekviena trijų 
straipsnių grupelė, vien 
juodraščio formoje, jau pa
reikalavo nepaprastai daug 
darbo, apsiskaitymo, ir spe
cifinių klausimų tyrimo. Ga
lutinas kai kurių grupių api
pavidalinimas sudarys vėl 
nemažą ‘šlifavimo’ darbelį. 
Reikia numatyti, kad straips 
niai išeis su atatinkamais lai
ko protarpiais.

Dabar svarbu ne parody. 
ti kantrų darbą, bet įspūdin
gus efektus. Dail . Petriko
nis kaip tik to ir siekia: 
daugumoje jam tatai ir 
pavyksta. Dramatiško efek
to stiprumui pasiekti jis ga
na dažnai vartoja juodą spal
vą. Tai yra sunki dramatiš
ka spalva. Senieji meistrai, 
ypač impresionistai ją buvo 
išmetę iš savo palečių, 
kaip gamtoje nesančios. Bet 
paveikslas nėra gamtos ko
pijavimas, bet įspūdžio suk- 
kūrimas. Todėl nesvarbu 
kokiomis spalvomis ir kokio
mis priemonėmis tas tiks
las pasiekiamas, - svarbu, 
kad jis yra teigiamai vei
kiantis.

Kiekvieno dailininko dar
bai neturi lygios meninės 
vertės, jos neturi ir A. Pet- 
rikonio tapybos. Vienur tarp 
tamsių spalvų labai malo 
nia mistika šviečia skaisčių - 
giedrių spalvų plėmai, lyg 
tarp niūrių barzdotų vyrų 
linksmų mergaičių nerūpes
tingi veidai. Bet vietomis 

A. PETRIKONIS Medis

WANTEI) IST CLASS SKILLED or EXPER1ENCED

Fiberglass Workers
Major Boa t producer offers excellent oppurtunities for skilled 
fiberglass workers — salaries negotiable. Permanent work for 
qualified help. Benefits include paid vacation and holidays, 
health and life insurance,

Jom a growing company 
in a growing industry.

Contact KAJUN INDUSTRIES 
Ada Industrial Park 

Ada, Okla. 74820
Or Call (405) 332-5652 <88.9I)

tais tamsiais plėmais jis pa
veikslą persūdo; nepajau- 
tęs ir nesuradęs jiems stra
teginiai saugios bei puoli
mui svarbios vietos išmėto 
juos visur, lyg kelminėje 
pripuolamai išaugusius kel
mus. Tokia plačia banga ver
žiasi dail. Petrikonio kūry
binis pyktis, tai nuplaukia į 
romantinės mistikos klo
nius, tai daužosi tarp juodų 
uolų, tai nurimsta sutikęs 
jį veikiantį vaizdą. O publi
kai daugiausia patiko šie ra
mieji gamtovaizdžiai.

Dailininkas A. Petrikonis 
rodo daug daugiau atsargu
mo ir santūrumo dirbda
mas monoprintus ar kurda
mas savo minčių kompozici
jas. Pagal šio laiko nuotai
kas jis jose nesistengia 
įvesti vaizdų realių figū
rų, bet jos nėra ir tušti 
spalvoti marginiai, kokius 
daug kas dabar daro. Juose 
galima įžiūrėti gyvenimą 
tam tikrų būtybių. O tai ver
čia praeivį sustoti, pagalvo
ti ir jų esmės paieškoti.
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Vienas iš svarbiausių pranešimų mūsų klientams:

Kas gali pakeisti l milijonus statinaičių alyvos, 
bet ne didesnis kaip baseball sviedinukas?

• Laima šileikytė, baigu
si New Yorke socialinius 
mokslus ir dviejų metų psi
choterapijos kursą, sėkmin
gai besireiškianti tarnybo
je, šiomis dienomis buvo 
pakelta į direktores — Flat- 
lands Guidance Center Di
rector New Yorko mieste.

Laima yra baigusi Mai
ronio lituanistinę mokyklą 
ir aktyviai visą laiką reiš
kiasi lietuvių jaunimo orga
nizacijose, daugiausia skau
tų. Ji yra Valės ir Jono ši- 
leikių dukra.

Atsakymas yra uraniaus svaras 
panaudotas kaip kuras atominės jėgos 
elektros jėgainėse. Ir šiose dienose tai 
svarus pranašumas pakeičiant tiek 
daug alyvos.
1974 metais The Illuminating Company 
sudegins daugiau 2 milijonų statinaičių 
alyvos . . . alyvos kuri galėtų būti 
panaudota pagaminimui pakankamai 
benzino kiekvienai mašinai Cuyahoga 
apskrity daugiau negu mėnesio 
laikotarpiui. Tačiau, nežiūrint benzino 
trukumo, mes priversti pereiti vis 
daugiau ir daugiau nuo anglies j alyvą. 
Ir todėl dauguma ekspertų sutinka su 
Dr. Dixi Lee Ray, naujuoju Atominės 
Energijos Komisijos pirmininku, kuris 
sako:
"Nėra reikalinga turėti aiškiaregystę,

jeigu mes gautumėme iš Aliaskos h’ net 
kad kiekis mūsų vietinės alyvos, net 
jei mes išvystytumėme alyvos sluoksnių 
išnaudojimą Colorade, toli gražu 
nepatenkintų esamo alyvos 
pareikalavimo.
Jeigu mes išvystysime savo atominės 
jėgos galimybes pagaminimui 
pakankamai elektros jėgos, mes 
galėtumėme paskirti mūsų alyvos ir 
gazo rezervus kitam panaudojimui, kur 
atominė jėga neįmanoma panaudoti.” 
Atsakant į klausimą dėl atominių 
jėgainių saugumo, Dr. Ray sako, kad ji 
yra įsitikinusi, jog atomine jėga 
elektros jėgainės gali operuoti be žalos 
aplinkai ir radiacijos pavojaus.

Ji prideda — ’Tki šiol nėra atsitikę 150 
reaktorių per visus metus, nė vieno 
akcidento dėl atominės jėgos elektros 
jėgainėse.”
Tai yra keletas priežasčių kodėl The 
Illuminating Company taip užsispyrusiai 
siekia užbaigti Davis-Besse atominę 
jėgainę prie Port Clinton ir Perry 
atominę jėgainę prie Painesville.
Kada jūs sudedate visus pliusus — 
trukumą energijos, aplinkos saugumą, 
ekonomiją — atominė jėga turi daug ką 
pasiūlyti. Ir daug ką siūlyti jums.

ZtelLLUMINATINGč3^<w
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• Arch. Vincas Meiliūnas, 
gyv. New Yorke, atnaujin
damas prenumeratą, pridė
jo Dirvos pagerinimui auką 
20 dol., kartu linkėdamas 
Dirvai stiprėti.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Vladas Žilinskas, iš 
Fort Lee, N. J. atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką spaustuvės atnaujini
mui 20 dol. ir linki tolesnės 
sėkmės spaudos darbe.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.
RELIGINIS KONCERTAS

Lapkričio 25 d., 4 vai. p. 
p. įvyksta Karalienės Ange
lu parapijos bažnyčioje re
liginis koncertas. Jį rengia 
L. R. Katalikų Federacijos 
New Yorko — New Jersey 
apskritys Kristaus Kara
liaus šventės proga. Progra
mą atliks muz. Albinas Priš- 
gintas, solistė Jūratė Veb- 
laitytė ir kiti instrumenta
listai. Visi didžiojo New 
Yorko bei apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami at
silankyti.

• Kun. Petras Totoraitis, 
Šv. Trejybės lietuvių para
pijos Newarke vikaras, spa
lio 30 d. mirė nuo širdies 
smūgio. Velionis buvo gi
męs 1909 m. Į JAV atvyko 
po karo ir buvo aktyvus lie
tuviškose organizacijose L. 
Bendruomenėje, Balfe, Vy
čiuose ir kt.

MAINTENANCE 
MACHINIST

Need 1, A-l Maintenance mechanic. Experienced in trouble 
shooting and repairing. Medium sized production equip- 
ment. Mušt be capable of setting up lathes and mills. Weld- 
ing experience is preferred, as will as familiarity with pipe 
fitting and sheet metai work. An attractive pay and benefit 
package is available with a secure job future. Interested 
personnel should call

216-266-4021 or apply at
Willoughby Quartz Plant 
General Electric Company

Campbell Road 
Willoughby, Ohio

Equal Opportunity Employer
(88-89)

MODEL MAKERS
Will makes prototype metai 8c plastic component for multi-čomponent 
devices. Knovvledge of all machine shop and equipment preferred. 5 
years experience in tool & die shop or šample shop experience. Journey- 
man card is not a requirement.

Call R. Skoglund

ESSEX INTERNATIONAL 
313-571-8000, ext. 413 

6233 Concord Avė. Detroit, Mich. 48211
Equal Opportunity Employer

(84-90)

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
———• ANTANAS fiRINIUS
STEIGIAMA LB 

MICHIGANO APYGARDA
Steigiamasis suvažiavi

mas įvyks gruodžio 2 d. ir 
registracija prasidės 11:00 
vai. Naujame Kultūriniame 
Centre.

Naują Apygardą suda
rys: Grand Rapids, Detroi
to, Buffalo ir Rochesterio 
apylinkės. Suvažiavime bus 
išrinkta apygardos valdyba, 
revizijos komisija ir aptarti 
kiti reikalai.

• ”Aukaras”, Hamiltono 
dramos teatras, vadovauja
mas dramos aktorės Ele
nos Dauguvietytės-Kudabie- 
nės, gruodžio 1 d. Kultūri
niame Centre suvaidins ra
šytojo Vytauto Alanto 3-jų 
veiksmų komedija "šiapus 
Uždangos”. Taip pat vaka
re bus pagerbti ir sportinin
kai. Po vaidinimų vyks šo
kiai. Rengia LB apylinkės 
valdyba.

• Dievo Apvaizdos baž
nyčia ir Kultūrinis Centras 
jau pastatyti, bet jų staty
bos fondan pinigai dar plau
kia. Paskutiniuoju laiku au
kų gauta virš dvylikos šim
tų ir aukojusių suma pakė
lė iki $99,700.00. Prie tos 

sumos dar reikia pridėti 
20,000.00, kurie yra paauko
ti specialiems reikalams. Į 
statybos Fondą yra įsijun
gę: 314 parapijiečių ir 137 
neparapijiečių.

• LŽS-gos Detroito sky-.. 
riaus narių metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 16 d., 
12 vai. Lietuvių Namuose. 
Bus išrinkta nauja skyriaus 
valdyba ir revizijos komisi
ja ir padaryti senosios val
dybos narių pranešimai.

MIRĖ STASYS 
MALINIAUSKAS

Lapkričio 3 d. mirė Jūrų 
šaulių "švyturio” kuopos 
vicepirmininkas ir garbės 
narys Stašys Maliniauskas., 
Buvęs geras paskaitininkas. 
Už veiklą šaulių eilėse buvo 
apdovanuotas šaulių žvaigž
dės ordenu.

Stasys Maliniauskas bu
vo gimęs 1904 metais rug
sėjo 22 d. Lietuvoje ir ten 
baigęs Karo Mokyklos VII 
laidą. Ilgą laiką tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje ir 
vėliau pasienio policijoje.

Į Ameriką atvykęs 1949 
metais apsigyveno Detroite. 
Liūdnos ir vienišos Stasio 
dienos buvo, žmona, duktė 
ir sūnus Lietuvoje, o jis čia 
vienas.

Pašarvotas buvo Arli- 
kowskio laidotuvių namuo
se ir ten lapkričio 5 d. šau
liai surengė atsisveikinimą, 
kurį pravedė kuopos pirmi
ninkas Mykolas Vitkus, o 
nueitus gyvenimo kelius 
papasakojo vicepirmininkas 
Alfa Šukys.

Lapkričio 6 d. po gedu
lingų pamaldų Šv. Kry- 

žaus bažnyčioje, palaidotas 
Forestlawn kapinėse.

• Edvardas Milkauskas, 
Stasio Butkaus šaulių kuo
pos šaulys, liūdi gavęs skau
džią žinią, kad Lietuvoje, 
Kaune spalio 3 d. mirė jo 
motina Vladislava Milkaus- 
kienė-Klusaitė sulaukusi 82 
metus. Palaidota Kaune, 
Petrašiūnų kapinėse.

• Stasys Garliauskas, 
Lietuvių Balso radijo valan
dėlės redaktorius ir prane
šėjas, gavo liūdnią žinią iš 
Lietuvos, kad ten spalio 28 
d. mirė jo tėvas Mykolas 
Garliauskas.

PAVYKĘS BALIUS
Jūrų šaulių "švyturio” 

kuopos suruoštas lapkričio 
10 d. Lietuvių Namuose tra
dicinis rudens balius pra
ėjo su pasisekimu ir į jį at
silankė virš šimto žmonių. 
Pradėtas pirmininko Myko
lo Vitkaus tartu žodžiu ir 
kuopos kapeliono kun. K. 
Simaičio sukalbėta, prieš 
valgį, malda.

šiame vakare buvo pa
gerbti švenčių savo gimimo 
dienas trys kuopos šauliai: 
kuopos pirmininkas Myko
las Vitkus lapkričio 11 d. 
Švenčius 60 metų sukaktį, 
kuopos vicepirmininkas Al
fa Šukys Švenčius gimimo 
diena ir artinantis prie 60 
metų ih kuopos šaulys Si
monas Blaskevičius Šven
čius savo gimimo dieną, jau 
persiritęs 60 metų.

Šaulės Vera Kųlbukienė, 
Nelė Urbšaitienė ir Ada 
Telyčienienė jiems visiems 
prisegė po baltą rožę ir ap
dovanojo vertingomis dova
nomis. Dovanų tarpe buvo 
ir didelis tortas su degan
čiomis šešiomis žvakutėmis, 
ženklinąs Mykolo Vitkaus 
60 gimtadienį. Sugiedota il

giausių metų. Buvo pasaky
ta gražių kalbų ir palinkėta 
daug laimės. Kalbėjo Myko
las Maksvytis, Vladas Min- 
gėla, Vera Kulbukienė, My
kolas Kizys ir kiti.

Turtingas dovanų stalas 
greitai ištuštėjo ir daug 
kas namo vyko su dovana. 
Maistą parūpino ir svečius 
aptarnavo kuopos šaulės, 
o šokiams grojo šaulių or
kestras. Visiems atsilanku- 
siems ir šio vakaro suren- 
gėjams padėką pareiškė pir
mininkas Mykolas Vitkus.

• Naujų Metų sutikimą ir 
šiais metais rengia Dariaus 
ir Girėno klubas su Lietu
vių Namų draugija. Gros 
geras orkestras, automobi
liai bus saugojami, o mūsų 
prityrusios šeimininkės par 
ruoš labai skanius valgius. 
Vietos užsakomos Klubo 
svetainėje tel. 825-9776 ar
ba pas valdybos narius.

• Balfo seime, kuris įvy
ko lapkričio 10 d. Clevelan
de sekretoriavo detroitiš- 
kiai: Vladas Staškus ir Ro
žė Ražauskienė. Balfo di
rektoriais išrinkti: Elžbieta 
Paurazienė ir Vladas Sele
nis. Balfo direktorių tary
bos pirmininku perrinktas 
Vladas Selenis.

• Romas Macionis, LŠST 
CV narys, posėdžiaudamas 
valdybos posėdyje įteikė 
Dirvos bendradarbiui A. 
A. Griniui $13.00 ir papra
šė kad jam būtų užsakyta 
metams Dirva.

• Lietuviško kaimo stei
gimas eina pirmyn ir įvy
kusiame lapkričio 11 d. Lie
tuvių Namuose susirinkime 
sunešta 26,000 dol. ir trims 
tūkstančiams duoti pasiža
dėjimai. Iš įmokėjusių iš
rinktas komitetas. Jį suda
ro: Jurgis Baulys, Povilas 
čeckus, Linas Stonys, Ri

mas Korsakas, Antanas Pa
šukoms ir Genė Viskantie
nė. Yra dar 11 vietų ir no
rintieji prie šio kaimo stei
gimo prisidėti po tūkstantį 
dolerių siunčia Genei Vis
kantienei 1998 — 25th St., 
Detroit, Mi. 48216.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

LEADERS 
FITTERS 

WELDERS
Mušt have steel fabrication experi- 
encc. 48 hour week. Top vvagea and 
benefits.

THE DANKEN CO.
2861 WESTERN 

DETROIT, MICH.
(88-92)

WANTED 
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN 
Experienced on progressive dies. Tos 
hourly rate for qualified men, and 
fringe benefits. Apply call or vvritc 

EBERHART STEEL PRODUCTS 
CORP.

317 E. Jefferson 
Mishavvaka. lnd.

(88-94'

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND DIEMAKERS 

ELECTRICIANS
Second and Third Shift

We need tool and die makers and 
electricians on our second and third 
shift. Tool and die makers mušt have 
a journeymans card or be able to 
attain one through experience. Elec
tricians should be familiar wilh 440 
single-phase, 3 phase motor controls, 
motors up to 100 HP, electronic sens- 
ing equipment and be able to trouble 
shoot and repair spot vvelders.
No layoffs - Our vvage and benefit 
program is one of the best in the 
area.

ANDERSON-BOLLING 
MFG. CO.

Ę. Savidge St.
Spring Lake, Mich.

Attn.: Personnel Office
616-842-8220 ext. 35, 36 or 27

(88-94)

MECHANICS
FOR

TRUCK & HEAVY 
EQUIPMENT

Some experjence 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)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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JlAa&aUo
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Jolanda Mickevičiūtė, 
Clevelando lituanistinės mo
kyklos mokinė, atsiuntė sa
vo sutaupytų 2 dol. 25 c., 
kad Dirva būtų ne tik Įdo
mi, bet ir graži. Jolanda 
lanko Vysk. Valančiaus li
tuanistinė mokyklos 12-tą 
skyrių.

Už šią kuklią bet tikrai 
nuoširdžią auką, Dirva Jo- 
landai dėkoja.

• Hamiltono lietuvių te
atras "Aukuras"’, vadovau
jant režisorei E. Dauguvie- 
tytei-Kudabienei, gruodžio 
8 d. Nauj. parapijos salėje 
vaidins naują V. Alanto 3 
veiksmų komediją "šiapus 
uždangos”. Gruodžio 9. to 
paties teatro tik kitas ar
tistų sąstatas pastatys 
premjerą vaikams ir jauni
mui "Sniego Karalienė”. 
Vakarą rengia LB Clevelan
do apylinkė. P. K.

• Tėvynės Garsų radijas 
lapkričio 16 transliavo 30 
minučių programą "Vilniui 
650 metų”, kuri susilaukė 
didelio dėmesio klausytojų 
tarpe. Programa pasižymė
jo įdomia žodine apybraiža 
apie Vilniaus senąją muzi
ką ir muzikinėmis liustraci- 
jomis, pradedant pagoniš- 
kaja daina ir baigiant Čiur
lionio kūryba. Tarp Vilniaus 
šešių šimtmečių muzikinės 
kūrybos pavyzdžių, klausy
tojai girdėjo DLK Zigman
to III Vazos kapelos vargo
nininko Merulos, kapelos 
fleitininko Kato, kunigaikš
čio Motiejaus Radvilos ir 
lenkų kompozitoriaus S. 
Moniuškos kūrinius.

Vilniaus sukakčiai skir
tą programą paruošė Tėvy
nės Garsų radijo vedėjas J. 
Stempužis.

• Clevelando diocezijos 
rūbų rinkliava pradedama 
lapkričio 25 d. ir baigiama 
gruodžio 1 d. Kasmet JAV 
vyskupai kreipiasi su atsi
šaukimu į amerikiečius au
koti dėvėtus rūbus milijo
nams skurstantiems žmo
nėms visose pasaulio šalyse. 
Rūbus, rinkliavos metu, ga
lima įteikti artimiausioje 
katalikų bažnyčioje.

• SOLISTĖ ALDONA 
STEMPUŽIENĖ Padėkos 
dienos savaitgalį skrenda į 
Chicagą pirmai operos ‘Kau
kių Balius’ repeticijai.

• Dr. Sherman E. Lee. 
Clevelando meno muziejaus 
direkorius. vadovauja meno 
delegacijai kuri šiuo metu, 
pirmą kartą nuo 1949 m., 
lankosi Kinijoje. Dr. Lee 
karo metu tarnavo gen. Mac 
Arthur štabe kaip patarė
jas apsaugojimui meno pa
minklu T. rytuose. Kiti vie
nuolika delegacijos narių 
yra iš įvairių muziejų ir 
universitetų.

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

/uperior /hving/
AND LOAN ASSOCIATION

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskačiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už te minuotus taupymo pažymėjimus 
mokama £^2 ' — 71/Z2 "

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.

★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadieni 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

• Komp. Giedros Gudaus
kienės kūrinių koncertas 
bus transliuojamas per Bal
tijos Aidų radiją pirmadie
nį, lapkričio 26, 8 vai. vak. 
Jos kūrinius atlieka Los An
geles menininkai — pianis
tė R. Apeikytė, aktorius A. 
žemaitis ir solistai — B. 
Dabšienė, L. Zaikienė, R. 
Dabšys ir A. Pavasaris.

Komp. Gudauskienė yra 
baigusi Roosevelt universi
teto kompozicijos ir muzi
kologijos kiasę Chicagoje, o 
Los Angeles Kalifornijos 
universitete studijavo peda
gogiką ir džazo improviza
ciją.

• Jaunųjų talentų popietė 
įvyks gruodžio 2 d., 3 vai. 
po pietų Lietuvių Namuose. 
Programoje daug įvairių pa
sirodymų: dainos, muzika, 
sava literatūros kūryba, 
akrobatika ir dailės darbų 
kampelis. Po programos 
veiks laimės šulinys ir vai
šės. Maloniai kviečiami visi 
atvykti pasidžiaugti mūsų 
jaunosios kartos sugebėji
mais ir parodyti jaunimui 
kad jų pastangas vyresnie
ji remia ir įvertina. Popietę 
rengia Clevelando D.L.K. 
Birutės Draugija.

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

ASSEMBLERŠ-
DAY AND AFTF.R NOON SHIFT 

IMMEDIATE OPENINGS.

1460 Rankin 
Troy, Mich 
313-588-1100

(85-911

• Susipažinkime su Penn
sylvanijos lietuviais ir su 
jų ištiso šimtmečio veik
la lietuvybės išlaikymui. 
Gruodžio 1 d., 7:30 vai. va
karo, Lietuvių Namuose, 
Jaunimo žygio subatvaka
ryje, žurnalistas V. Būtė
nas irkun. A. Kezys supa
žindins su Pennsylvani
jos lietuviais ir pasidalins 
įspūdžiais iš kelionių po lie
tuviškas kolonijas Pennsyl- 
vanijoje. Savo įspūdžius pa
iliustruos skaidrėmis, juos
tose įrašytais pokalbiais, 
dainomis, muzika ir kt.

♦ Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimas - balius 
įvyks lapkričio 24 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Lietu
vių namuose, 877 E. 185 St.

Programoje: Kalbą pasa
kys Chicagos Ramovės sk. 
pirmininkas Andrius Juš
kevičius.

Pulk. Kazio Ališausko 
knygą "Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” prista
tys Antanas Mikoliūnas.

Himnus giedos Bronius 
Kazėnas J r.

Meninę programą atlieka 
Ramovės Vyrų Choras, vad. 
sol. Juliaus Kazėno, paly
dint fortepjonui ir studentų 
akordeonistų grupei. Vi
siems akompanuos pianistė 
G. Karsokienė. Programos

Naujai susiorganizavęs Clevelando vyrų choras su vadovu muz. J. Kazėnu.
V. Bacevičiaus nuotrauka

mayco 
budget 

storas

Pirkite mieste pirmad. iki penktad.
10 iki 7 v. v. šeštad. iki 5:45 v. v. 
Skyriuose iki 9:30 v. v.

Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

Išpardavimas! Vyriški medvilnes 
rumboto aksomo sportiniai marškiniai 
4.9?

Reg. 5.99

Tai yra madingi, kuriuos nešiosite dažnai. 
Medvilnės rumboto aksomo marškiniai gali 
būti nešiojami įsikišus ir virš kelnių. 
Pasirinkite mėlynos, rudos, auksinės, smėlio 
arba vyno spalvos. Dydžiai S, M, L. XL.

Vyriški madingi mėgsti nylono marškiniai
Jei be priekaištų 12.00-16.00. Pirmos rūšies ir 
reguliarūs ilgomis rankovėmės nylono marškiniai. 
Didelis pasirinkimas spalvose. Dydžiai S, M, L, XL. 
Paštu ar telefonu užsakymai priimami.
Skambinkite 241-3070. Budget Men’s, visose krautuvėse.

vedėja Vilija Nasvytytė. 
Vaišų šeimininkė B. Maine
lienė. šokiams gros Serbų 
orkestras "SVOBODA”. Bi
lietai po 10 dol. suaugtl- 
sems ir po 5 dol. jaunimui. 
Gaunami pas P. Mainelį tel. 
692-1690 ir A. Jonaitį tel. 
531-4608.

Sekmadienį, lapkričio 25 
d., 10:30 vai. pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos Ne
priklausomybės šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Orga
nizacijos maloniai prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės šventės minėjimas. Rengia 
Ramovės valdyba.

GRUODŽIO 1 D. Jaunimo žygio 
subatvakaris.

GRUODŽIO 2 D. Clevelando 
Birutininkių parengimaš.

GRUODŽIO 2 D. SLA 14 kuopos 
metinis susirinkimas.

GRUODŽIO 8 D. Nauj. para
pijos salėje Hamiltono teatro 
veikalas "Už uždangos". Ruošia 
LB Clevelando apylinkė.

GRUODŽIO 9 D. Nauj. para
pijos salėje Hamiltono teatras 
vaikams ir jaunimui vaidins pa
saką. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

GRUODŽIO 9 D. Šauliai ruošia 
paskaitą apie suomių moterų šau
lių veiklą. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pradžia 11:30 v.

GRUODŽIO 16 D. Vilniaus su
kakties minėjimas. Ruošia orga
nizacijų komitetas.

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas Clevelande 
rengia bendras kūčias.

GRUODŽIO 31 D. N. Metų su
tikimas. Rengia LB apyl.v-ba.

VASARIO 17 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos tėvų komi
teto pietūs.

VASARIO 17 D. Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukakties 
minėjimas. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 23 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius. Rengia 
Pilėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.

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

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

EXPEHIENCED
MACHINISTS

Ist & 2nd Shift
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
SURFACE GRINDER 

I.D. and O.D. GRINDER 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
ERICKSON TOOL 

CO.
34300 Solon Rd. 

Solon, Ohio 44139
(88-94'



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, Lietuvos at
stovo J. Rajecko lydimas, 
lapkričio 8 d. turėjo pasi
kalbėjimą su Valstybės De
partamento Rytų Europos 
ir Pabaltijo skyriaus parei
gūnu Edward Hurwitz.

Pasikalbėjimas, užtrukęs 
pusantro valandos, buvo at
viras ir nuoširdus. Jame 
buvo paliesti įvairūs Lietu
vos bylą liečią klausimai 
dabartinėje Europos politi
nių įvykių raidoje.

• V. Tomkus, juno Beach, 
Fla. Saphire Sea Motei sa

PAULINAI LENKAUSKIENEI

mirus, jos sūnui dr. EDMUNDUI LEN

KAUSKUI ir jo šeimai nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Brangiai motinai, uošvei ir močiutei

A. A.
PAULINAI LENKAUSKIENEI

mirus, sūnui dr. E. LENKAUSKUI ir 

dukrai A. RUIBIENEI, jų šeimoms ir 

visiems artimiesiems giliausią užuo

jautą reiškia

Dalia ir Jonas Maurukai
su šeima

A. A.

PAULINAI LENKAUSKIENEI

mirus, sūnui EDMUNDUI LENKAUSKUI ir jo

šeimai gilią užuojautą reiškiame

Nijolė Maželienė 
Rūta Maželytė

Mylimai Motinai

PAULINAI LENKAUSKIENEI
mirus, sūnui EDMUNDUI ir jo šeimai nuoširdžią

užuojautą reiškia

Henrikas Brazaitis 
ir šeima

ADELEI ZIMAVIČIŪTEI-DUNDZIENEI

Lietuvoje mirus, jos seserims LILEI JONAITIE

NEI ir ELENAI CARTER reiškiame nuoširdžią

užuojautą

Roma ir Danelius 
Degėsiai

vininkas, ir šiais metais 
paskyrė laimėjimui Dirvos 
rėmėjams 1 savaitę 2 asme
nims nemokamų atostogų 
jo motelyje.

Už dovaną nuoširdžiai 
Dirva dėkoja.

• Vilniaus sukakties mi
nėjimas Washingtone įvyks 
gruodžio 2 dieną, 2 vai. p. 
p. Marylando Universiteto, 
Tawes Fine Arts pastate, 
kambaryje 2102. Numato
ma įdomi programa. V. 
Trumpa ir dr. D. Krivickas 
padarys Vilniaus istorijos 
ir politinės raidos apžvalgą.

PARAMA
DIRVAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka parėmė šie skai
tytojai :
A. Vaišnys, Waterbury $12.00 
L. Gaudušas, Omaha .. 10.00
B. Gediminas, Inglewood 10.00 
V. Kasakaitis, Willowick 5.00 
E. Varekojis,

St. Patersburg, Fla. .. 10.00 
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah. III................. 10.00
A. Daunj’s, Syosset, N. Y. 10.00
G. Balanda, Warren, Mi. 10.00
J. Gaižutis, Detroit .... 10.00
A. Stankūnas..................... 3.00
R. ir A. Nelsai, Fullerton 5.00
P. Vaičaitis, Largo, Fla. 10.00 
Dr. A. Kisielius, Sidney 10.00
K. Kiznis, Richmond Hill 5.00
J. Širka, Chicago .......... 5.00
P. Koncė. Stockbridge .. 1.00
V. Jarka, Detroit .......... 5.00
I. Stankevičius, Cleve. .. 5.00
J. V. Černius, Upland, Cal 3.00
V. Koklys, Hocienda Hts: 10.00 
J. Žostautas,

Richton Park, III..........10.00
T. Blinstrubas, Chicago 10.00 
J. L. Kas Sr.,

Ormond Beach, Fla. .. 5.00

P. Balynas, Dearborn Hts. 5.00 
M. Vaišnys, Philadelphia 3.00
L. Ramančionis,

Brooklyn, N. Y............. 7.00
H. Dilys, Chicago .......... 5.00
B. Klovas, Chicago .... 12.00 
V. P. Janušonis,

Dousman, Wis................. 10.00
S. Pangonis, Omaha .... 10.00
B. P. Parutis, Willowick 5.00
B. ir S. Garlauskai, Euclid 10.00
K. Matutis, Chicago .... 10.00
V. Juodvalkis, Yucaipa 15.00 
R. Janušauskienė

Yucaipa, Cal.....................10.00
M. Karaša, Baltimore .. 5.00
J. Bortkevičius,

Woodhaven, N. Y.........  5.00
J. Šlajus, Chicago.......... 10.00
G. Alekna, Racine Wis. 2.00
R. Sidrys, M. D., Streator 10.00
E. G. Songinas, Chicago 5.00
X. Y., Chicago'.............. 10.00
J. Adomaitis, Chicago .. 2.00
J. Černius, Claremont, Ca. 5.00
J. Tamošiūnas, Detroit .. 10.00
A. Krakauskas, Chicago 10.00 
S. Jurkūnas, Chicago .. 10.00 
J. Šilgalis, Baltimore .. 2.00
J. Kalnietis, Baltimore .. 3.00
V. Lozoraitis, Linden .. 10.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

DOVANOS
DIRVOS 
RĖMĖJAMS

Dirvos rėmėjams, atsilie
pusiems į 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. Karaitis.

• 1 savaitė atostogų 2 as
menims Floridoje, dovano
jo V. Tomkus, Saphire Sea 
Motei savininkas.

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

• Paveikslas. Dovanojo 
dail. dr. Aldona Labokienė.

• Laikrodis—žadintuvas. 
Dovanojo auksakalis A. 
Tveras.

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

Ir daug kitų ubvanų kny
gomis ir kt.

Nepamirškite atsiųsti au
ką ir dalyvaukite dovanų 
paskirstyme.

- , k k -

Skautų Aido 50 metų minėjime kalba žurnalo redakto
rius J. Toliušis.

• ŠIAULIUOSE 1923 m.
kovo 15 d. skautų vadų 
įsteigtas ‘Skautų Aido’ žur
nalas neužgęso 1940 m. so
vietams užsmaugus Lietu
vos nepriklausomybę, bet 
po kelių metų pertraukos 
vėl pasirodė V. Vokietijoje 
-- Detmolde, po to Toronte - 
Kanadoje ir per paskutinę 
eilę metų leidžiamas Chica
goje. Tas Lietuvos nepri
klausomybės pradžioje gi
męs kūdikis šiemet šven
čia 50 m. amžiaus sukaktį. 
Sukaktis Chicagoje atžymė
ta lapkričio 10 d. Jaunimo 
centro didžiojoj salėj sureng. 
ta akademija su menine da
limi ir įdomia ‘Skautų Aido, 
nueito kelio parodėle, ku
riai daugumą eksponatų pa
skolino red. Br. Kviklys. Iš
kilmes rengė LSS Vidurio 
rajono vadovybė. Akademi
nėje dalyje pamatėm bei iš
girdom kalbant buvusius 
‘Skautų Aido’ redaktorius 
A.Saulaitį ir Č. Senkevičių 
iš Kanados, o taip pat ir da
bartinį redaktorių rašyt. J. 
Toliušį iš Chicagos. Į svei
kintojų tarpą, šalia Lietuvos 
gen. konsulės Chicagoje J. 
Daužvardienės bei kitų, įsi
jungė ir ‘Vilties’ draugijos 
pirmininkas bei 'Dirvos’ at
stovas K. Pocius. Meninė 
‘Skautų Aido’ 50 m. sukak
ties minėjimo dalis buvo tie
siog jaudinanti, nes scenoje 
prabėgo beveik visas šim
tas jaunuolių. Pirmiausia pa
sirodė muz. F. Strolios ve
damas Jaunimo centro cho
ras, po jų D. Bruškytės ir A. 
Markulio vedama skautų 
taut. šokių grupė ‘Jaunimo 
viltis’, o pabaigoje skauti- 
ninkių oktetas padainavo 
kupletus. Visų žvilgsniai 
ypač plačiai nukrypo į jaun
ino chorą bei taut. šokių šo
kėjus. Juk tai jaunasis mūsų 
lietuviškos ateities avangar
das, prie kurio išauginimo 
nemažai prisidėjo ir auksi
nė sukaktį švenčiąs ‘Skau
tų Aidas’. Tai buvo gyvas 
atsakymas tiems pesimis
tams, kurie galvoja, kad be 
reikalo mes leidžiam spau
dą, rūpinamės lituanistinė
mis mokyklomis, jaunimo 
organizacijomis ir t.t. Į 
‘Skautų Aido’ auksinės su
kakties minėjimą Chicagoje 
buvo pakviesti ir lietuvių 
spaudos redaktoriai bei at
stovai, kuriems skirtas sta
las prie pat scenos. Akade
miją bei meninę dalį pra
vedė L. Jadviršytė. Tarp vy
resniųjų skautijos vadų, 
skautų tėvų ir kitos gražios 
publikos minėjime nemažai 
matėsi ir jaunų skautų 
akademikų. Tai buvo tikrai 
šių dienų gyvybe dvelkian
ti šventė, o ne liūdni 
dūsavimai, prisimenant se
nus, gerus laikus...

A. Kezio, S J nuotrauka
• SKAUTŲ Aido minėji

mo šventėj atsirado maloni 
proga susitikti bei susipa
žinti su Vilties draugijos pir
mininku Kaziu Pocium ir jo 
žmona iš East Chicagos. 
Vos susipažinus, greit užsi
mezgė nuoširdus pokalbis, 
kurs tęsėsi gerą pusvalandį 
Jaunimo centro direktoriaus 
kambaryje. Mane žavėjo 
plati K. Pociaus pažiūra į 
spaudą, į mūsų kultūrinį 
bei visuomeninį gyvenimą, 
jo didelė tolerancija kitaip 
galvojančiam ir drįstančiam 
savo mintis viešai pareikš
ti, neprisidengus kokiu sla
pyvardžiu, bet tikra pavar
de. K. Pocius kaip tik nori 
matyti mūsų spaudą gyvą, 
keliančią įvairias skirtingas 
nuomones ir kultūringai 
polemizuojančią. Mūsų spau
da neturi būti nusistovėjęs 
tvenkinio vanduo, bet gy
vai bėganti upė, atsinauji
nanti vis šviežiu vandeniu. 
Kadangi K. Pociaus vadovau
jama Vilties draugija yra ir 
Dirvos leidėja, tai Dirva 
kažkaip pasidaro dar malo
nesnė, patyrus kokių pla
čių bei tolerantiškų pažiū
rų yra tas žmogus, kurs pir
mininkauja draugijai.

Kazimieras Pocius, Vilties 
draugijos pirmininkas.

• PRAĖJUSĮ rugpiūtį, 
apsišarvavę filmavimo apa
ratais, su kun. A. Keziu ir 
A. Vaškeliu vaikščiojom 
apie Pennsylvanijos univer
siteto rūmus Philadelphijo
je, aplink tą įstaigą, kur tarp 
kitų mokslininkų dirbo ir 
lietuviai profesoriai A. Sen- 
nas, V. Krėvė ir A. Salys, o 
dabar ten darbuojasi dakta
rai Sakalauskaitė, Maciū
nas ir Ostrauskas. Tą dieną 
kun. A. Kezys šaudė univer
siteto rūmų detales spalvo
tam filmui apie prof. A. Salį. 
Trims mėnesiams nespėjus 
prabėgti, lapkričio 12 d. Chi
cagoje įvyko filmo premje
ra ir mirusio profesoriaus pa 
gerbimo akademija, daly
vaujant profesoriaus naš
lei, dukrai ir apie 200 akade
minės publikos. Man filmą te
ko pamatyti iš vakaro prieš 
premjerą. Pats dokumenti
nis filmas didžia dalimi už
fiksuotas 20 dienų prieš 

prof. A. Salio mirtį. Bet pro
fesorius filmavimo dieną ge
rai jautęsis, turėjo pilną są
monę ir net sąmojų ir į dr. 
K. Ostrausko klausimus at
sakinėjo meisteriškai. Prisi
minė J. Jablonskį, K. Būgą, 
studijas užsienyje, darbą 
Lietuvos universitete, kelio
nes po Lietuvą, Pennsylva
nijos universitetą, kur lietu
viui kalbininkui buvo lemta 
dirbti žymiai ilgiau, negu 
savo tėvynėje. Filmo pabai
goje, apsuptas šeimos narių, 
prof. A. Salys taria testa
mentinius žodžius, kviesda
mas jaunąją kartą nepamirš
ti lietuvių kalbos, pasi
džiaugia, kad okup. Lietuvo
je kalbininkai daug dirba, 
bet kartu išreiškia ir rūpes
tį, kad šiaurės vėjai neuž- 
gęsintų jų gražių pastangų. 
Aplamai filmas apie prof. A. 
Salį yra meniškai padarytas 
ir jaudinantis.
• IŠEIVIJOJE esam pa

darę daug tokių darbų, ku
rių nesuspėjom padaryti gy
vendami nepriklausomoje 
Lietuvoje. Pvz. per visą ne
priklausomybės laikotarpį 
ir net iki šių dienų nebuvo 
išleistas joks platesnis žur
nalistikos vadovėlis, išsky
rus kun. J. Prunskio brošiū
rą ‘Kaip rašyti į laikraštį’. 
Dabartinė LŽS centro val
dyba, vykdydama ankstyves 
niosios valdybos nutarimą, 
jos kadencijai baigiantis ryž
tasi tokį vadovėlį, ir gana 
nemažos apimties, išleisti. 
Žurnalistikos vadovėlio re
daktorium pakviestas kun. 
J. Prunskis. Atskiriems sky
riams parašyti redaktorius 
yra numatęs pakviesti visą 
eilę tos srities žinovų: Vyt. 
Alantą, V. Rastenį, Br. Rai
lą, prof. J. Brazaitį ir visą ei
lę kitų. Vadovėlio išleidi
mas kainuos apie 3,000 dol. 
Kol LŽS cv iždininku yra J. 
Janušaitis, stambios pinigi
nės sumos nebaido. Juoba, 
kad vadovėlis bus ypač dide
lė paspirtis jauniesiems 
spaudos bendradarbiams, 
kurių būtinai reikia užsiau
ginti, nes laisvoji lietuvių 
spauda dar nesirengia ženg
ti į kapus. LŽS cv paskuti
niame posėdyje taip pat 
svarstė J. Janušaičio iškel
tą mintį, kad būtų paruoš
ta ir išleista lietuvių spau
dos darbuotojų, žuvusiųjų 
okupacijų audrose ir Sibiro 
tremtyje, monografija. Gi 
sausio 26d. puošnaus Marti- 
nique restorano pokylių 
salėje įvyks tradicinis Spau
dos balius, kuriame estradi
nes dainas bei kupletus dai
nuos sol. Aldona Stempu- 
žienė, gitara palydint jos 
sūnui Linui. Tai bus žinomos 
solistės bei jos sūnaus tikrai 
originalus pasirodymas.

•GRUODŽIO 2 d. į tradi
cinę Jaunimo centro vaka
rienę rinksis to lietuvybės 
švyturio rėmėjai, kurių gre
tos tikrai didelės. Čia pro
gramą atliks aktoriai L. Ras
tenytė, L. Barauskas ir pro
fesionalė balerina Birutė Ba- 
rodicaitė. Ši mergaitė, bai
gusi Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklą ir prieš tai lankiusi S. 
Velbasio studiją, buvo visai 
dingusi iš lietuvių gyveni
mo. Ji šoko Lyric ope
ros balete, Illinois baleto 
kompanijoje, vėliau šoko 
Austrijoje bei Prancūzijoje, 
o dabar, vėl sugrįžusi į Chi
cagą ir įsijungusi į Ruth 
Page baleto kompaniją, su
grįžta ir į savąjį Jaunimo 
centrą parodyti tą profesio
nalinį baleto meną, iš kurio 
duoną valgo per paskuti
nius 10 metų.
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