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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALTOJI REVOLIUCIJA
TUO METU KAI DAUG ŠNEKAMA APIE RAU
DONĄSIAS REVOLIUCIJAS, SVARSTOMOS JŲ 
GALIMYBĖS IR PASĖKOS, PERSIJOS ŠACHAS 
PASISKELBĖ PRAVEDĘS BALTĄJĄ REVO
LIUCIJĄ, KURIOS GARBEI JIS PATS APSIKA- 

RCNAVO.

------------ VYTAUTAS

"Prašau Visagalio Die 
vo malonės, kad mes ga
lėtumėm .. savo palikuo
nims perleisti kraštą, 
kuriuo jie galėtų dar la
biau didžiuotis" — mal
davo per savo karūnaci
jos iškilmes praeitą sa
vaitę Irano (Persijos) 
šachas Mohamed Resa 
Pahlewl. Karūnacijos iš 
kilmės buvo pavėluotos 
net 26 metais. Iš dalies 
dėl nepastovios politi
nės situacijos ir labai 
neaiškios ateities, iš 
dalies ir dėl paties Ša
cho nenoro būti "skur
džių karalium".

1953 metais buvo rim
to pavojaus, kad premje
ro Mossadegho vado
vaujama ’liaudies fron
to’ vyriausybė atiduos 
kraštą komunistams. Ša
chas pašalino Mossade- 
ghą ir pats griebėsi re
formų, kurias visai tei
singai pavadino 'baltąja 
revoliucija’. Revoliucija 
ji buvo dėl to, kad buvo 
pravesta, nors ir iš sos
to, bet diktatūrinių dekre - 
tų keliu. Iranas oficialiai 
laikomas konstitucine 
monarchija, tačiau prak
tiškai karalius valdo sa
vo nuožiūra.

Didžiausia Irano, kaip

IŠ VISO PASAULIO

• JAV TEISINGUMO Depar
tamente jau ilgesni laiką tyri
nėjamas didžiausios automobi
lių fmonės General Motors iš
siplėtimas ir įtaka į tos rūšies 
pramonę. Departamento planuo
se esą numatytas tos bendro
vės apkaltinimas "antitrustų |s 
ta tymo" nepaisymu ir reikala
vimas susiskaldyti | mažesnes 
bendroves. Spaudoje paskelbtas 
tuo reikalu žinias Teis. D-to 
atstovai stengiasi nuneigti, nes 
1,4 milijonas G.M. akcininkų 
nepalankiai nusistatytų prez. 
Johnsono ir jo vyriausybės at
žvilgiu.
• EUROPOS BENDROSIOS 

RINKOS vadovybė atsisakė teik 
ti paramą Graikijai tol, kol ta
me krašte nebus atstatytos vi
sos demokratinės teisės.
• SOV, S-GOS paleistos 2 ra

ketos kompiuterio pagalba buvo 
susijungę erdvėje. Viena tų ra
ketų tokiu pat būdu buvo nuleis
ta žemėn, tik slepiama nusilei
dimo vieta.
• SOV. S-GOS paskelbtoji am

nestija revoliucijos sukakties 
ptoga palietė tik kišenvagius. 
Suimti rašytojai ir politiniai ka
liniai lieka ir toliau už grotų 
ar ištrėmime.

• SAIGONE naujojo prezi
dento inauguracijos iškilmes no
rėjo sudrumsti komunistų tero
ristai, paleidę 3 patrankų ŠOvius 
1 Nepi iklausomybės Rūmus. Ten 
arti 2.000 aukštųjų svečių irvie. 
tos dignitorių buvo susirinkę 
banketui, Laimei, šoviniai kri
to 50 jardų nuo rūmų ir niekas 
nebuvo sužeistas.
• I§ UŽSIENIŲ atvykstan

tiems televizijos stočių filmuo- 
tojams | Maskvoje ruošiamas 
revoliucijos sukakties iškilmes 
uždedami aukšti mokesčiai už 
leidimą filmuoti. Apie 15 tūkst. 
dolerių reikia užmokėti grynais.

MEŠKAUSKAS -------------

ir daugelio kitų vadina
mų 'besivystančių'kr aš - 
tų, problema buvo per di
delis gyventojų skai
čiaus susitelkimas že
mės ūkyje, kuriame vy
ravo stambūs dvari
ninkai. Šachas pravedė 
žemės reformą, kurios 
metu dvarų darbinin
kams, praktiškai bau
džiauninkams, buvo iš
dalinta žemė po 3,5 ar 
net 10 ha. Kartu buvo duo
damos paskolos trobe
siams ir įrankiams. Ša
lia to, krašte, kurio 80%. 
gyventojų buvo beraš
čiai, griebtasi griežtų 
priemonių švietimui pa
kelti, į tą darbą įtrau
kiant net kariuomenę. Ka
riuomenė dalyvavo pa
keliant ir viešosios hi
gienos lygį. Moterims bu- 
vo duotos lygios teisės, 
darbininkams garantuo
tas dalyvavimas įmonių 
pelne.

Daug smulkių ūkinin
kų, pardavę savo naujai 
gautą žemę, lygiai, kaip 
buvę dvarininkai gavę at
lyginimą už išdalintą 
nuosavybę veržėsi į 
miestus ieškodami leng 
vesnio ir geresnio gyve
nimo. Sostinė Teheranas 
šiandien turi per 2,7 mil. 
gyventojų. Tai sudaro 
naują problemą, nors 
pramonė ir amatai labai 
išsiplėtė.

Pinigų visom tom re
formom šachas gavo iš 
pelno už naftą. Šiais me
tais pajamų iš to šalti
nio numatoma apie 800 
mil. dolerių.

Šiandien būklė yra to
kia, kad plačiosios Irano 
gyventojų masės yra sa
vo šachu labai patenkin
tos ir jį net dievina. Švie
suomenė tačiau yra juo 
nepatenkinta, lygiai kaip 
ir buvę didieji žemval
džiai, kurie ir šiandien 
neskursta, tačiau neturi 
turėto prestižo. Patekti 
į Irano universitetus nė
ra lengva, reikia laikyti 
konkursinius egzami
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— Įsileisk, kad galėčiau ištuštinti maišą.’...

nus, už tat pasiturintie
ji siunčia vaikus į už
sienio universitetus, 
ypač Vakarų Europos. 
Grįžę jie tuojau gauna 
vietas su maždaug 500 
dolerių atlyginimu į mė
nesį, kas yra labai daug, 
nes juodadarbis uždirba 
tik 1 dolerį į dieną, tačiau 
už tat visų pirma turi 
važiuoti į provinciją. Iš 
viso negalima jokia kar
jera pirmiausiai ilgesnį 
laiką neatitarnavus pro 
vincijoje. Tokia sistema 
yra kraštui naudinga, ta
čiau nėra populiari grį
žusių iš užsienio tarpe, 
kurie paprastai veržia
si gyventi į Teheraną, 
kur yra ne mažai praban
gos, tačiau dar nėra pil
nos kanalizacijos.

Aplamai imant, beveik 
visi užsienio persai yra 
nusiteikę prieš šachą ir 
vadina jį despotu. Užsie
nio persų sąskaiton pri
klauso ir neramumų Ber
lyne sukėlimas, kai ten 
nesenai lankėsi šachas. 
Tie neramumai, kaip ži
nia, galų gale privedė 
prie Berlyną valdančio 
burmistro atsistatydini
mo.

Tiesa, kad politinės 
laisvės Persijoje nėra. 
Antra vertus, kraštas 
galėjo turėti tik du pasi
rinkimus: raudoną ar bal
tą revoliuciją. Šachas, 
neslklausdamas daugu
mos nuomonės, pravedė 
antrąją. Rezultate šian
dien jam ūkiškai padeda 
ne tik kapitalistinė Ame
rika, bet ir vadinamos 
'socialistinės' valstybės 
kaip Sovietų Sąjunga ir 
jos satelitai, siūlydami 
kreditan įmones ir... 
ginklus.

Vakaruose į šacho dik
tatūrą šnairuojama la
biau negu į raudonąsias. 
New York Times, pavyz
džiui, praeitą šeštadie
nį verkšleno, girdi, kas 
iš to, kad moterys gavo 
teisę balsuoti, jei nėra 
laisvų rinkimų. Šachas 
galėtų daugiau didžiuo
tis, jei jis šiandien bū
tų ne tik turtingesnių, 
bet ir laisvesnių paval
dinių karalius. Tai, žino
ma, tiesa, tačiau tokių 
reikalavimų visai nesi
girdi raudoniesiems val
dovams, kurie soste iš
sėdėjo dvigubai ilgiau.

Dviejų svarbiausių lietuviškų veiksnių pirmininkai konferencijoje 
Washingtone: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas 
J. Bachunas ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas dr. Kęstutis J, Valiūnas. Vyt. Maželio nuotrauka

KO IŠ MŪSŲ LAUKIA 
PAVERGTA LIETUVA?

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininko dr. Kęstučio J. Valiūno pranešimas lietu
vių veiksnių konferencijoje Washingtone spalio 21 d,

Normaliomis lietuvių 
tautos gyvenimo sąlygo
mis, tautai turint vals
tybinę nepriklausomybę, 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50-ties 
metų sukaktis būtų lietu
vių tautos džiaugsmo ir 
tautinių laimėjimų mani
festacija. Kitą pobūdį įgy 
ja šis istorinis faktas, 
kai Lietuvos žemė prie
šo okupuota, lietuvių tau 
tos suvereninės teisės 
suvaržytos, lietuvio tau
tinė dvasia ir kūrybinė

M

jėga įkalinta. Tada kin
ta šio istorinio įvykio po 
būdis, ir iškyla lietuvių 
tautos intereso diktuoja
mi taip pat kiek kitoniš
ki tokios sukakties užda
viniai. Tada atsiranda gy 
vas reikalas visų pirma 
sudaryti būtiniausias tau* 
tos gyvybei ir jos kūry
binei pažangai sąlygas, 
kitais žodžiais tariant, 
reikia atgauti valstybinę 
lietuvių tautos nepriklau
somybę. Mano suprati
mu, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50-
ties metų sukakties pras^ 
mė ir turėtų būti pirmo
je eilėje grindžiama šiuo 
dabartinio gyvenimo dik
tuojamu Lietuvos išlais
vinimo principu.Taigi, ir 
dabartiniai mūsų tautos 
pagrindiniai uždaviniai, 
kurių mes čia susirinkę 
svarstyti ir nustatyti, 
ypač nagrinėjant laisvi
nimo organizacijų bend
radarbiavimą, man at
rodo, turėtų būti šie:

1. Sustiprinti lietuvių 
tautos laisvės kovos 
ryžtą — ir pavergtoje 
tėvynėje ir laisvojo pa
saulio lietuviuose ir

2. padaryti pačią lais
vės kovą paveikesne. 
Man savo pranešime 
kaip tik ir tenka susto
ti ties antruoju uždavi
niu ir paanalizuoti eilę 

laisvojo pasaulio lietu
vių organizuoto darbo 
priemonių, kurios, tin
kamai panaudotos, galė
tų suefektyvinti mūsų 
laisvės kovą ir padaryti 
ją našesnę.

Kaip žinia, Lietuvos 
laisvinimo kovon — vie
nas daugiau, kitas ma
žiau — yra įsijungę be
veik visi laisvieji lietu
viai ir jų organizacijos. 
Tatai yra visiškai na
tūralu, nes laisvasis lie
tuvis šioje laisvės ko
voje dažnais atvejais tu
ri kalbėti ir dirbti už pa
vergtąjį savo brolį, ku
rio burna nuožmaus Lie
tuvio okupanto užčiaup
ta ir rankos surištos. 
Šia proga tenka kalbėti 
apie tai, kaip visi lais
vieji lietuviai turėtų su
jungti savo pajėgas ir 
subendrinti darbus, kad 
greičiau pavergtajai lie
tuvių tautai užtekėtų lais
vės rytas. Suprantama, 
šios konferencijos rė
mai neleidžia man kalbė
ti apie visų lietuvių ir 
visų jų organizacijų dar
bu s, skiriamus lietuvių 
tautos laisvei, bet tenka 
apsiriboti tomis mūsų 
institucijomis ir organi
zacijomis, kurių pagrin
dinis ir tiesioginis už
davinys yra Lietuvos 
Valstybės nepriklauso
mybės atstatymas ir lie
tuvių tautai suvereninių 
jos teisių grąžinimas. 
Pirmoje eilėje ir apsi
ribosiu tik tokių institu
cijų ir organizacijų dar
bo subendrinimu, kitaip 
tariant, mėginsiu paana
lizuoti Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos, Vy
riausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Lietu
vių Bendruomenės, Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto bendradarbiavi
mo galimybes ir būdus.

Nepaslaptis, kad Lie
tuvos laisvės kovos ke
lyje mes kartais sutinka
me ir tokių kliūčių, ku
rios kyla tik dėl to, kad 
visų savo veiklos žygių 
bendrai neaptariame, ne
išsiaiškiname, atlikti
nais darbais nepasiskir s- 
tome. Tokiais atvejais 
lieka neatliktų labai lie
tuvių tautos laisvei reikš
mingų darbų, nes tiki
masi, kad juos atliks ku
ri kita organizacija, ar
ba tie patys žygiai daro
mi dviejų ar ir daugiau 
organizacijų. Tuo būdu 
mes atliekame ne visa, 
ką galėtume ir turėtu
me atlikti ir, be to, eik
vojame jėgas ir materi
alinius resursus netiks
lingai, menkindami savo 
veiklos paveikumą. Šios 
rūšies kliūtys Lietuvos 
laisvinimo kelyje, kaip 
jau minėjau, atsiranda 
tik dėl mūsų pačių bend
radarbiavimo stokos. To
dėl mes patys lengvai ga
lėtume ir būtinai turėtu
me jas pašalinti iš atei
ties mūsų veiklos.

Šia proga norėčiau nu
rodyti keletą bendradar
biavimo priemonių, ku
rios mano manymu mi
nėtas kliūtis galėtų pa
šalinti ar bent sumažin
ti, mūsų veiklą padarytų 
paveikesnę ir našesnę.

(Nukelta į 3 psl.)
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Naujasis F-111A naikintuvas yra pustrečio sarto greitesnis už garsą...

Nauji lėktuvai JAV gynyboje

das jau daug pasako apie 
Baltijos kraštų reikšmę. 
Tačiau tie kraštai yra 
svarbūs ne vien dėl sa
vo strateginės padėties. 
Ne mažiau jie vilioja 
gobšius kaimynus savo 
ekonominiu našumu ir 
ateities išsivystymo ga
limybėmis. O kad Ru
sija godi svetimų žemių, 
rodo visa jos istorija. 
Neatsitiktinai ji išaugo 
didžiausia valstybe vi
same pasaulyje.

Kad mūsų tauta liko 
maža, šalia kitų aplin
kybių, greičiausia pri
sidėjo ir mūsų pačių bū
do savybės. Mes savo

Pirmasis Strateginės Oro 
Komandos (SAC) vadas 
gen. Curtis E. Le May ne 
viena proga yra išsireiškęs, 
kad jei JAV neturėtų galin
go SAC oro kumščio — So
vietų Sąjunga jau senai bū
tų pradėjusi III-jį pasauli
nį karą. Tuo tarpu kiti avi
acijos žinovai SAC pavadi
no pačia didžiausia ir rim
čiausia "draudimo bendro
ve” taikai išlaikyti.

Mažai kam yra žinomas 
faktas, kad baigiantis II- 
jam Pasauliniam karui SAC 
veikloje (šiai karo aviacijos 
grupei dar nesant atskira 
šaka JAV aviacijoje) daly
vavo virš 12,000 keturmo- 
torių B-17 arba Oro tvirto
vių ir apie 18,000 keturmo- 
torių Liberator tipo bom
bonešių, jau nekalbant apie 
B-25 dvimotorius bombone
šius.

Vardai kaip — šiaurės 
Afrika, Tunisas, Sicilija, 
Ploesti naftos rafinerijos 
Rumunijoje, Schweinfurtas 
ir Normandija, tai jau sun
kiai prisimenamos vietos, 
kuriose buvo palaužtas Vo
kietijos nugarkaulis ir iš 
oro nušluota siaubą nešanti 
Luftwaffe. Retas gali pati
kėti, kad iš JAV karo avi
acijos korpo po karo namo 
negrįžo 40,000 vyrų.

Tačiau tos dienos liko už-

mirštyje, taip kaip ir gar
sūs propeleriniai B-17, B- 
24 ir B-25. Jų dienos jau 
atgyventos ir tik vadina
muose ”Oro muziejuose” 
gali dar kartą į juos žvilg
terėti ir prisiminti jų spie
čius virš savo galvos.

Šiandien jų vietą užėmė 
e 1 e k troniniais įrengimais 
apkrauti B-52 ir B-58. B-52 
(arba Strato Fortress),kas
dien girdimos virš Vietna
mo, su savimi nešasi apie 
60,000 svarų bombų , krovi
nį. šis lėktuvas neša 84-500 
svarų bombas, arba 42-750 
svarų bombas patalpintas 
lėktuvo viduje ir 24-750 
svarų pakabintas išorėje — 
sparnuose. B-52 H, pati vė
liausia šio lėktuvo versija, 
savyje jau talpina dvi ato
mines raketas ir be pasipil
dymo kuro nulekia iki 
10,000 mylių.

Didžiausių paslapčių tin
klu dengiamas SAC lėktu
vas yra B-58 sprausminis 
keturmotoris Hustler. šis 
trikampio pavidalo lėktuvas 
turi nepaprastai geras ma
nevravimo savybes kaip 
aukštuose taip ir žemuose 
skridimuose. B-58 Hustler 
lėktuvų įgulos turi daugybę 
pasaulio rekordų ir eilę pa
sižymėjimų aeronautikos 
srityje. B-58 Vietnamo ko
vose nedalyvauja ir, reikia

Jei jūs iš anksto apmokėtu 
muitu siunčiate

SIUNTINIUS į U.S.S.R
JUMS GALI KILTI KAI KURIE

KLAUSIMAI:
Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.?
Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 
Valstybėse?
Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda
mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service. Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg'o priimti iš anksto čia apmokėtus 
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt septynerius metus Globė 
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service. Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems 
daiktams.

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service. Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC. yra PODAROGIFTS. 
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu. — įsitikin- 
kit patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi SVARBESNIUOSE JAV-bių MIESTUOSE (ku
rie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasirinkimą), ir 
jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

1.
2.

3.

spręsti, pirmoje eilėje budi 
kaip pati patikimiausia 
"draudimo bendrovė’’ prieš 
Sovietų Sąjungos ėjimus.

Dar antrajam SAC vadui 
gen. Thomas S. Power va
dovaujant šiam galingiau
siam pasaulyje oro "kumš
čiui”, buvo nemaža ginčų 
dėl raketų ir bombonešių 

pirmavimo. O visgi (tik
riausiai gavus daug pamo
kų ir patyrus praktiškai 
Vietname) SAC ir toliau 
lieka bombonešių ir raketų 
kombinacinis junginys. Bu
vo pradėta planuoti grei
čiau ir aukščiau skrendan
čius lėktuvus. SAC žvalgy
bai naudotas garsusis U-2 
tapo perlėtu ir nebetinka
mu. O tačiau koks jis nuo
stabus paukštis! Teko ma
tyti jo labai retą demons
travimą. Tiesiog neįtikėti
na. Lėktuvas kaip šmėkla 
(beveik begarsis) žemuose 
ir lėtuose skridimuose ir 
neišpasakytai greitas be
veik stačiame kilime į aukš
tį iki dingimo iš akių. SAC 
jau pradėjo naudoti naują 
aukštosios žvalgybos lėktu
vą SR-711 skrendantį dau
giau negu 3 kart virš garso 
greičio ir pasiekiantį virš 
80,000 pėdų aukštį. SR-71 
varomas dviejų "turbojet” 
motorų ir turi dviejų vyrų 
įgulą: piloto ir žvalgybos 
įrengimų operatoriaus.

Vis labiau senstant B-52 
patiems ankstyviesiems mo 
deliams ir didėjant reikala
vimams ore turėti greites
nius ir aukščiau skrendan
čius lėktuvus, o taip pat no
rint neprarasti ir bombų 
pakėlimo galios, aviacijos 
generolų eilėse eilę metų 
vyko tyrinėjimai ir ginčai 
įsigyti tokiam naujam lėk
tuvui, kuris galėtų drauge 
atitikti visiems šiems rei
kalavimams.

Pagaliau SAC pasirinko 
sau FB-111. Tai modifikaci
ja naujojo F-111A naikin
tuvo. šio naujojo bombone
šio greitis — 2 Vi kart gar
so greičio. FB-111 ypatin
gas tuo, kad pakilimui ir 
lėtesniam skridimui jis ga
li sparnus išsk \sti (tuo pa
čiu reikalaudamas trumpes
nio pakilimo tako ir pakel
damas didesnį bombų kro
vinį), o jau ore sparnus ga
li sulenkti jų galais beveik 
lėktuvo uodegą liesdamas. 
Sulenkti sparnai padeda iš
vystyti aukščiau minėtą 
greitį. FB-111 galės nešti 
paprastas bombas ar ato
minius užtaisus, šis dviejų 
motorų dvivietis bombone
šis turės naikintuvo manev-

ZOOLOGINE AR 
IDEOLOGINE 
NEAPYKANTA?

Lietuvių tautoj šovi
nizmo reiškiniai visa
da buvo tik retos išim
tys. Maža jų ir mūsų iš- tarpe stropiai ieškome 
eivijos visuomenėj. To
dėl be reikalo vm stai
ga susirūpino, kad esą 
pas mus auganti zoolo
ginė neapykanta ru
sams (Dirva, 1967 m. 
spalio 11 d.). Mūsų tar
pe tikrai niekas nė ne
svajoja rusų tautą su
naikinti, pavergti ar kaip 
kitaip nuskriausti. Tai 
kur ta neapykanta? Tie
sa, mes rūpinamės lietu 
vių tautos išlikimu ir 
smerkiame sovietinį, ru* 
siškąjį imperializmą, ku 
ris pavergęs mūsų tau
tą, siekia ją visai ištirp 
dyti rusiškame sovieti
nių tautų lydinyje. Ru
sus laikome priešais 
kiek jie tai politikai pri
taria, ją remia ir vykdo. 
Bet ar dėl to mes zoolo, 
giški šovinistai?

Vm tikisi, kad rusų 
tautoj išnyktų imperia- 
liastiniai polinkiai, jei 
tik ji nusikratytų komu
nizmo. Atominiame am
žiuje Baltijos kraštai esą 
Rusijai nebesvarbūs. 
Deja, pagal The New 
York Times 1967 m. va
sario 5 d. apžvalgą, pa
grindinėj sovietų prieš- 
raketinės gynybos sis
temoj Baltijos kraštams 
tenka kertinė vieta. Tai, 
taip vadinama Tallinno 
sistema ir pats jos var-

priešų,ryškiname ir ašt
riname savo pažiūrų

skirtumus, kol jie pasi
daro mums svarbesni už 
bendruosius tautos inte
resus. Kaip vaizdžiai ro
do mūsų ideologinių sro
vių ir partijų santykių is
torija, pas mus daug grei' 
čiau suklesti ir išsisklei
džia ne zoologinė, o ide
ologinė neapykanta. Jos 
pavyzdžių nereikia toli 
ieškoti. Ji skaldo mūsų 
visuomenę, kartina mū
sų santykius ir mus ėda. 
Todėl iš visų pusių ver
ta daugiau susirūpinti gy
vybinėmis mūsų tautos 
problemomis, negu vis 
tyrinėti ar kuris iš mū
sų kartais kiek neslyste
lėjo nuo tobulo ideologi
nio grynumo viršūnės.
Algimantas P. Gureckas
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ravimo galimybes, o bombų 
krovinys ir skridimo tolis 
pilnai atitiks bombonešio 
vardui.

Pirmuosius 210 šių lėk
tuvų SAC gaus jau 1968 
metais, tuo tarpu likusieji 
bus baigti gaminti iki 1971 
metų. Kiek šių lėktuvų gaus 
SAC? Tai tolimesnio plana
vimo paslaptis.

Ar SAC jau patenkinta 
savo dabartiniu apginklavi
mu ? Vargiai' Strateginės 
Oro Komandos eilėse sunku 
būtų atrasti vyrą, kuris su
stotų vietoje ir susidėjęs 
rankas pasakytų: pagaliau! 
čia surinktos smegenys ieš
ko naujesnių mašinų, ge
resnių taktinių manevruo- 
čių ir preciziškesnių meto
dų bei įrengimų išlaikyti 
geriausios "draudimo bend
rovės" vardui pasaulyje.

Šiuo metu SAC vadovau
ja mažai kur viešai mato
mas ir girdimas gen. Jo
seph J. Nazzaro. (vš)
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Politinė jėga ir 
jos galimybės

Mūsų visuomenėje šio krašto politiniai reika
lai nėra svetimi. Tik kad dažniausiai diskutuoja
mu klausimu yra užsienio politika. Nuo jos, be 
abejo, daug priklauso tie mūsų užmojai ir per
spektyvos, kuriose atsispindi mūsų, kaip lietuvių 
tautos dalies, viltys ir lūkesčiai. Tuos klausimus 
svarstant ir diskutuojant, mūsų visuomenėje labai 
dažnai išleidžiamas iš akių faktas, jog demokra
tiniame krašte tiek vidaus tiek ir užsienio politika 
labai priklauso nuo to, kiek sąmoninga visa krašto 
visuomenė ir kokios įtakos ji turi į tos politikos 
nuosprendžius.

Labai dažnai politikos gaires nustatantieji 
veiksniai stebi ir žiūri, ką tuo ar kitu klausimu 
kalba balsuotojai — ta sąmoningoji visuomenės 
dalis. Be abejo, jei koks klausimas visuomenėje 
ignoruojamas, sprendimai viršūnėse daromi savo 
nuožiūra.

Keliai į politinių viršūnių paveikimą gali įvai
ruoti. Kuris jų geresnis, priklauso irgi nuo įvairių 
aplinkybių. Yra ir tokia pažiūra, ir ji turi nemažai 
tiesos, kad krašto politikoje daug įtakos turi ir tie 
politiniai veiksniai, kurie atstovauja krašto pilie
čius išrenkant juos demokratiniu būdu į vietos ad
ministracinius postus. Tokiais atvejais ir mes ne
galime ušimerkti prieš t.v. lokalinės politikos 
įvykius, kaip miestų burmistrų rinkimus, ypatin
gai dar tuo metu, kada tie įvykiai išeina iš lokali
nio domėjimosi ribų ir kada į tuos rinkimus dide
liu susidomėjimu žiūri visas pasaulis.

Šiuo atveju pasaulio žvilgsniai krypsta į Cle- 
velando burmistro rinkimus, nes į milijoninio mies
to viršūnę stipriu pretendentu pasirodė juodųjų ra
sės atstovas. Šiuose rinkimuose būdinga dar ir tai, 
jog tą kandidatą remia 100% gerai susiorganizavusi 
jo pasekėjų masė.

Mes čia nesileldžiame į diskusijas dėl paties 
kandidato asmens ar jo tinkamumo siekiamai vie
tai, Klausimas tik tas, kad su juo ir jo pasekėjų 
mase mes neturime jokių ryšių ir mums nežino
mas jo politinis nusistatymas tais klausimais, ku
rie galėtų iškilti jam savo politinę įtaką panaudo
jant ir už miesto ribų, t.y., jį remiančios partijos 
masėse ir tolimesniame užnugaryje. Kyla taip pat 
klausimas, ar savo visuomeniniuose ir kultūriniuo
se siekiuose neliksime dar labiau izoliuoti ir ati
trūkę nuo tų galimybių, kurias gali teikti vietos ad
ministracija, tik bėda, tomis galimybėmis mes ir 
taip labai mažai tesinaudojame.

Kaip ten bebūtų, ateina rimta apsisprendimo 
diena ir Člevelando lietuvių visuomenei. Būtų neį
sivaizduojamas nuostolis, jei ji liktų tik stebėtojo

Ko iš mūsų laukia...
(Atkelta iš 1 psl.)

Bendradarbiavimo bū
dai galėtų būti tokie:

1. Kas pusmetį, esant 
reikalui, ir dažniau šau
kiamos konferencijos, 
kuriose dalyvautų Diplo
matinės Tarnybos na
riai ir jau minėtų lais
vinimo organizacijų va
dovybės (valdybos). To
kios konferencijos su
derintų savo ateities dar
bo planus, nustatytų bend 
rą veiklos planą ir tiks
lingai pasiskirstytų at
liktinais darbais. Šis 
metodas mūsų veikloje 
nebūtų naujas, jau esame 
panašiu konferencijų tu
rėję praeityje, tik jos ne
buvo periodinės, bet at
sitiktinės, paties gyve
nimo iššauktos. Antra 
vertus, po tokių konferen
cijų ne visada viską ir 
taip vykdėme, ką ir kaip 
buvome sutarę.

2. Kas 3 ar 4 mėnesiai 
keičiami Diplomatinės 
Tarnybos ir minėtų orga
nizacijų vadovybių atsto
vų pasitarimai. Šiuose 
pasitarimuose turėtų da
lyvauti bent vienas Dip
lomatinės Tarnybos at
stovas ir po 2 ar 3 minė
tų organizacijų vadovy
bių atstovus. Šių pasita
rimų dalyviai turėtų tu
rėti teisę kalbėti organi
zacijų vardu ir jas įpa
reigoti, kitaip tariant, 
tokių pasitarimų išva
dos turėtų būti organi
zacijų vadovybių vykdo
mos. Tokia institucija 
peržiūrėtų bendrojo veik
los plano vykdymą, įsak 
miai pasiinformuotų 
apie kiekvienos organi
zacijos darbus ir, kai 
būtų reikalinga, padary
tų bendrajame veiklos 
plane atitinkamus pakeir 
timus ir papildymus.

3. Diplomatinės Tar
nybos Šefo ar jo įgalio
to diplomatinės tarnybos 
nario ir minėtų organi

vaidmeny ir į šiuos įvykius žiūrėtų tik kaip į gry
nai amerikiečių lokalinį reikalą. Savo visuomeni
nį brandumą ji gali parodyti tik tokiu aktyviu pri
sidėjimu prie rinkimų, kokį rodo vieno iš kandi
datų pasekėjai ir kokį judėjimą bei rinkimais susi
domėjimą rodo kitos tautybių grupės.

Siame krašte politinė jėga reiškiasi aktyviu ir 
gausiu savo balsavimo teisių panaudojimu. Visa tai 
panaudojus įgyjamas respektas ir tinkamas atsi
žvelgimas.

zacijų pirmininkų pasi
tarimai įvyksta kas du 
ar trys mėnesiai. Tokių 
pasitarimų tikslas būtų 
galimai gana smulkiai pa- 
siinformuoti apie visus 
bendradarbiaujančių or
ganizacijų darbus, vadi
nasi, ir tuos, kurie ne
buvo numatyti bendraja
me veiklos plane, bet yra 
atlikti ir dar bus vykdo
mi, gyvenimo sąlygoms 
juos netikėtai iškėlus. Be 
to, tokie pasitarimai la
bai sustiprintų organi
zacijų vadovybių pasitikė 
jimą viena kita ir sudary
tų daug nuoširdesnįbend- 
rojo darbo klimatą.

4. Ryšininkų Instituci
ja. Nuolatiniam ryšiui 
tarp organizacijų vado
vybių ir Diplomatinės 
Tarnybos ir pastoviam 
tarpusavio informavl- 
muisi apie atskirų orga
nizacijų atliktus darbus 
ir artimosios ateities už* 
mojus būtų tikslinga tu
rėti ryšininkus. Mūsų 
gendradarbiavime ši ins
titucija nėra naujas 
veiksnys. Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
teto valdybos ir tarybos 
posėdžiuose dalyvauja 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ryšininkai, o 
pastaruoju metu ir Vy
riausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas yra pa
skyręs savo ryšininką į 
Pasulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybą. Žo
džiu, šia linkme pradžia 
jau yra padaryta, bet, 
man atrodo, kad šis bend
radarbiavimo būdas tu
rėtų būti išplėstas įvisų 
veiksnių vadovybes, su
stiprintas ir gal kiek mo
difikuotas. Ryšininkais 
turėtų pasikeisti visų 
veiksnių vadovybės. Ry
šininkais turėtų būti ne 
pripuolami asmens, o or
ganizacijų vadovybių na
riai. Tik vadovybių na
riai, būdami ryšininkais 
kitų veiksnių vadovybės

posėdžiuse, yra pajė
gūs paveikiai vykdyti ry
šininko pareigą, nes jie 
gerai žino ir jaučia sa
vo vadovybės veiklą, nu
sistatymus ir politiką. 
Todėl, taupant ryšininko 
kelionės išlaidas, gal ir 
nebūtų gyvo reikalo ryši
ninkui dalyvauti kito 
veiksnio vadovybės kiek
viename eiliniame posė
dyje, išskirant tuos atve' 
jus, kai ryšininkas gyve~ 
na netoli vietovės tos 
organizacijos vadovy
bės, į kurią jis yra de
leguotas. Kitu atveju už
tektų ryšininkavimo tik 
tuose kito veiksnio vado
vybės posėdžiuose, ku
riuose būtų svarstomi 
tik svarbūs reikalai ir 
ypač klausimai, surišti 
su ryšininko organizaci
jos ar institucijos kom
petencija. Suprantama, 
kad ir Diplomatinės Tar
nybos ryšininkų dalyvavi
mas kitų veiksnių vadovy
bių svarbesniuose posė
džiuose būtų labai pagei
daujamas.

Kalbant apie įvairius 
bendradarbiavimo bū
dus, tenka padaryti vie
ną pastabą, liečiančią 
JAV Lietuvių Bendruo
menę. Nepaslaptis kad, 
turbūt, daugiausia Lie
tuvos laisvės kovos pajė- 
gų ir resursų randasi 
šioje šalyje. Tad ir JAV 
Bendruomenės (gal ir 
kitų kraštų lietuvių bend
ruomenių) akivaizdus įsi
jungimas į minėtų veiks 
nių bendradarbiavimą 
yra būtinas. Kol kas man 
būtų dar sunku nurodyti 
tokio įsijungimo konkre
čius būdus, kol nėra vi
sų sutarti ir priimti pa
grindiniai bendradarbia
vimo principai.

Nustatę bei sutarę 
veiksnių bendradarbiavi
mo būdus ir jų laikyda
miesi, mes išvengtume 
visos eilės negerovių ir 
maišaties Lietuvos lais 
vės kovos veikloje. Vie
toj kelių informacijos or
ganizavimo skirtingų ini 
ciatyvų ir koncepcijų tu
rėtume vieningą savo in
formacijos politiką, įga
liojančią pakelti mūsų in
formacijos lygį ir pavei
kumą. Taip pat reikia pr i 
eiti prie vienos koncep
cijos Pabaltijo valstybių 
bendradarbiavimo plot
mėje, nustatyti vieną po
zityvią veiklos politiką, 
nes kelių iniciatyvų esi-

mas, — ypač kai jos ne
suderintos, kai ta veik
la užsiimančios organi
zacijos nežino viena, ką 
daro kita, — dažnai su
menkina veiklos paveiku 
mą.

Dar noriu pridurti ke
lias savo mintis specia
liai lietuviškajai spau
dai, kuri, formuluodama 
visuomenės pažiūrą, nu
eina giliausia, pasiekia 
beveik kiekvieną laisvąjį 
lietuvį. Lietuvos laisvini
mo byloje lietuviškos 
spaudos vaidmuo yra ne
paprastai reikšmingas, 
ir bendradarbiavimas 
tarp veiksnių ir spau
dos labai reikalingas. Ne 
kas kita, bet lietuviškos 
spaudos vaidmuo laisvo
jo pasaulio lietuvių visuo
menei ir jos reikšmė Lie
tuvos išlaisvinimo bylai, 
Gerbiamieji Ponai Re
daktoriai, įrikiuoja 
Tamstas ir į šios konfe
rencijos pilnateisių daly
vių gretas. Todėl ir Lie
tuvos laisvinimo veiks
niams ir mūsų spaudai 
tenka dalytis laisvės ko
vų sėkmių ir nesėkmių 
atsakomybe. Būdami įpa
reigoti tos pačios atsa
komybės, turime siekti 
bendradarbiavimo būdų, 
kad vieni kitų darbus pa
remtume, o ne jiems 
kenktume, kaip kad kar
tais praeityje atsitikda
vo. Manyčiau, kad būtų 
labai naudinga turėti 
veiksniams bendrus pa 
sitarimus su redakto
riais. Jei sąlygos leis 
ir kitų veiksnių vadovy
bės pritars, būtų gerai 
jau šios konferenciios 
metu tokius pasitarimus 
pradėti. Jų metu tektų 
išsiaiškinus nusistatyti 
vienodą pažiūrą į visą 
eilę Lietuvos laisvės by
lą liečiančių klausimų, 
ir jos laikytis laikraščių 
skiltyse, ypač vengiant 
aštrios tarpusavio pole
mikos, kartais gana 
kenksmingos Lietuvos 
kovai.

Jei ši konferencija, 
jos dalyviai, ryšis su
bendrinti Lietuvos lais
vės kovos žygius, pri
imdami atitinkus bend
radarbiavimo būdus,esu 
giliai įsitikinęs, mūsų 
bendra veikla darysis 
kur kas paveikesnė, na
šesnė. To tikisi ir lau
kia iš mūsų pavergta 
Lietuva.

PO DVIDEŠIMT METU
---------------- BENEDIKTAS ZABIELA ------------

(4)
Kai saulei leidžiantis laivas iš Biskajos įlankos įplau

kė į ramią kaip ežeras Viduržemio jūrą, keleiviai mėgo 
vakarus praleisti ant denio, sėdėdami tol, kol laivo poli
cija prašydavo skirstytis. Stovyklose užsiveisusi didybės 
manija dabar apėmė ir tuos, kurie anksčiau būtų gėdi- 
nęsi. Pasitiesusi amerikonišką antklodę Aldona apsėsta 
klausytojų pasakojo, kaip jai belankant gimnaziją vienas 
mokytojas ją persekiojo. Baudė, klupdė, žodžiu, jis buvo 
tikras niekšas.

— Ar aštuntoj klasėj irgi klupdė, — pasiteiravo vie
nas klausytojų.

Pasakiusi, kad ”pas mus tik dvi klasės buvo, viena 
berniukams, kita mergaitėms”, Aldona pasakojimą tęsė 
toliau. Suprunkštė keli, tik ginčytis nepradėjo, klausėsi 
toliau.

Didybės manija susirgo ir Vidas. Tik jo ligos prie
žastis nebūva pasirodyti kitiems, kas jis buvęs. O kerš
tas ir neapykanta Algiui. Už ką? Tik už Danutę. Vėlyvi 
Algio vakarai be abejonės buvo susitikimų su Danute 
išdava. Vidas nusprendė tai sutrugdyti.

Anksti rytą prisistatė laivo policijos viršininkui. Pa
siūlęs savo kandidatūrą, laukė viršininko atsakymo.

— Gal kiek žemokas esi, — nerimavo viršininkas.
— Jeigu aš stovykloj galėjau būti, tai kodėl ant lai

vo ne? — rausdamas iš gėdos atšovė Vidas, bijodamas, 
ar tik nebandys pasiklausti ko nors iš jo buvusios sto
vyklos draugų.

— Na, jeigu taip, tai priimsiu, — paduodamas raištį 
viršininkas pasakęs kuriam iš vyresniųjų prisistatyti, 
priminė: — žiūrėk, laivo kapitono griežtas įsakymas, kad 
po nustatyto laiko niekas nesivalkiotų denyje! O ypatin
gai laivui esant uoste prisipildant kurą, kad arti esan
tieji nerūkytų, šiaip ką reikės daryti, praneš jūsų vy
resnieji.

Pradėjęs policijos tarnybą, Vidas gailėjosi išmetęs 
jūrininko kepurę: kaip ji būtų tikusi dabar! Pirmuosius 
kelis vakarus nebuvo skiriamas budėti denyje ir dėl to 
buvo nusivylęs visa policijos tarnyba. O Algis ir vėl grįžo 
vėlai nuo denio. Pagaliau laimė nusišypsojo. Dar saulei 
nenusileidus, apėjęs visus jam skirto rajono laivo užkam
pius, pasitraukęs į nuošalesnę vietą, vaizdavo nematąs, 
kas dedasi. Danutė į laivo priekį atėjo pirmutinė. Praei
dama pasisveikino, nusišypsojo, o Vido užkalbinta man
dagiai atsiprašė. Girdi, ”tu dabar esi pareigose, nenoriu 
trukdyti”. Tai pasakiusi nuėjo prie inkaro, kur netvar
kingai gulėjo numestas didelis brezentas. Sėdėjo viena, 
kol antklodę nešinas atėjo Algis. Abu pasitiesę antklodę, 
susisėdo ir kalbėjosi. Pritemus Algis brezentą užrioglino 
ant inkaro, padarydamas lyg mažą palapinę.

— Algi, marš į guolį! Jau laikas skirstytis nuo de
nio! — įsakomu balsu kalbėjo Vidas.

— Ko nori?! Ar nematai, kiek dar žmonių denyje?!
— Eik, jeigu sakau! Kitaip pranešiu viršininkui, o 

tada, žinai...
— Na, jeigu jau valdžia sako, tai eikime, — patarė 

Danutė, matydama, kad Vidas nepasitrauks.
— Matai, kokie mūsų žmonės! Visuomet pradeda 

nuo savųjų. — Sulankstęs antklodę, Algis nenoromis trau
kėsi tolyn.

— Įsakymas, supranti... — teisinosi Vidas nuei
nančiai Danutei. Tą vakarą Vidas rado Algį jau lovoj.

Kol Vidui teko vėl budėti denyje, praėjo keletą dienų. 
Algis į lovą grįždavo vėl vėlai, šį sykį netik susirūpinęs, 
bet ir įpykęs. Jis nesirodė denyje laukdamas, kol jie ateis 
ir susės. Sutemus, priėjęs prie inkaro, kur ir vėl iš bre
zento buvo padaryta palapinė, kyšojo vyriški batai. Nie
ko neklausęs Vidas spyrė j padus ir tik tada suriko:

— Ar aš tau nesakiau, kad jau draudžiamas laikas!
— Kurat! — rėkė iš po palapinės iššokęs dviejų 

metrų aukščio estas ir vožė Vidui kumščia į nosį. Akyse 
žvaigždes, nosyje šilimą pajutęs ir delnu pridengęs bur
ną Vidas bėgo nuo denio. Kitą dieną, viršininko apklau
sinėtas, iš policininko pareigų atleistas, vengdamas susi
tikti žmonių, į valgyklą ėjo paskutinis.

Nesulaukdamas Danutės, Algis vakarienei į eilę atsi
stojo vienas. Prieš jį stovėjusi latvaitė buvo kalbi. Gavę 
lėkštes su maistu, lyg susitarę priėjo prie vieno stalo. 
Valgydami kalbėjo ir juokavo. Kad Danutė juos stebi, 
Algis apie tai nepagalvojo. Apmaudo apimta, Danutė, 
paėmusi maistą, nužingsniavo tiesiog j kampą, kur vieni
šas valgė Vidas.

— Ar sloga sergi — paklausė nustebusi žiūrėdama 
į Vido nosį.

— Ne, denyje paslydau ir atsitrenkiau į gelbėjimosi 
valtį.

— Reikia būti atsargiam. Laivas supasi, žinai.
— Ką ir aš visuomet sakau, — patvirtino priėjęs 

Algis.
— Eik, eik pas tą savo latvaitę! — piktai atkirto 

Danutė.
— Kokią latvaitę, Ko nori? — aiškinosi Algis.
— Jeigu sako, kad eik, tai ko dar lauki, — paantri

no Vidas.
(Bus daugiau)
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MUMS RAŠO

PASTABOS DĖL BRONIO RAILOS 
AKIMIRKOS SVIEDINIAI PRIE 

KREPŠIO"
(Dirva Nr. 109, 1967 m. spalio 13 d.)

Bronys Raila yra vienas 
iš nedaugelio publicistų, 
dažnai pasisakančių aktu
aliais lietuviško gyvenimo 
klausimais. Savose akimir
kose paliečia lietuviško gy
venimo apraiškas, neveng
damas pasakyti savo nuo
monę. Knyga ar atsimini
mų literatūra, mūsų veiks
nių veikla bei pasisakymai, 
o ir kiti lietuviško gyveni
mo politiniai, visuomeniniai 
ir kultūriniai įvykiai nepra
eina pro B. Railą nepastebė
ti, per akimirkines kroni
kas neperleisti. Dažnam ky
la klausimas, kaip Bronys 
Raila suspėja viską paskai
tyti, pamatyti, dalyvauti ir 
savas išvadas paskelbti 
spaudoje. Juk ir jis, kaip ir 
daugelis kitų, kasdieninę 
duoną pelnosi ne iš akimir
kų, bet fabrike.

Minėta Bronio Railos aki
mirka "Sviediniai prie krep
šio”, sukelia kai kurių klau
simų ir abejonių. Kaip mi
nėjau, pro jį nepraeina ne
pastebėti aktualieji lietu
viško gyvenimo įvykiai, bet 
sportininkų išvyka perilgai 
buvo užsigulėjusi jo sąmo
nėje ir jei ne Bimbos "Lais
vė”, gal ir šiandien dar ne
būtų pasiekusi skaitytojų. 
Minėtoje akimirkoje palie
čia sportininkų išvyką, bet 
jos tuo’ vardu net nevadina, 
o mini ”kamuolio mėtyto- 
jus” jų ''palydovus” ir tie
siog "keliauninkus”. Kves- 
tijonuoja veiksnių sprendi
mo prasmingumą dėl spor
tininkų išvykos, bet nei žo
delyčio neužsimena apie tos 
išvykos organizatorius, kaip 
jie patys save vadina — 
koordinatorius. Kad tų as
menų priešiška veikla už
pylė daugiau vandens ant 
komunistų propagand i n i o 
malūno, pripažįsta ir B. 
Raila: ”0 sovietinė spauda 
buvo labai patenkinta. Ru
sijos ir Lietuvos komparti
jai tai nekaštavo beveik nei 
kapeikos, pajamų tikrais 
užsienio doleriais visa sauja 
ir svarbiausia — užsienio 
lietuviai susikivirčija, plau
kus raunasi, vieni kitus 
tautos išdavikais ir oku
panto batlaižiais išsipravar
džiuoja”. Kieno čia nuopel
nas: veiksnių, pasisakiusių 
prieš išvyką, ar koordina
torių? Jei vienas jų, R. 
Mieželis, atstovaudamas sa
vajai šviesos-Santaros fe
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deracijai ALT, nepritarė 
daugumos pasisakymui, tai 
dar nereiškia, kad jis turė
jo išvystyti priešišką veik
lą. Demokratijoje yra įpra
sta, kad paklūstama daugu
mos valiai, o ne atvirkščiai. 
Jei jau neturime policinės 
jėgos saviems nutarimams 
įgyvendinti, tai dar nereiš
kia, kad galime elgtis, kaip 
avių banda. Privalome tu
rėti pakankamai drąsos pa
sakyti savo nuomonę, o jai 
nepraėjus — būti pakanka
mai inteligentiškiems ir 
paklusti daugumos sprendi
mui.

Įdomu, iš kur B. Raila 
taip jau neabejotinai paty
rė .Lietuvos lietuvių nuotai
kas: ar iš išvykos palydovo
K. Mieželio, ar iš keliaunin
kų,

Toliau B. Raila rašo: 
"Mes gi abiejose pusėse ži
nom, ko Maskva jums nie
kaip neleis, jus tuoj idijo- 
tais išvadins ir bematant 
net pačius geriausius komu
nistus perkels į Kazachsta
ną pupų gvaldyti, jei ne 
blogiau ...”

Ir nežiūrint šitokio sam
protavimo, B. Raila siūlo 
Lietuvos kompartijai (ne 
visam kraštui) padaryti sa
vo narių tarpe atsiklausi- 
mą: "kur slaptu balsavimu 
geriausieji iš geriausių pa
sisakytų, ar jie būtinai no
ri socialistinės Lietuvos 
respublikos, kaip SSSR pro
vincijos — ar labiau jiems 
patiktų socialdemokrat i n ė 
ar bent tokio rango socialis
tinė Lietuva, kaip ..

Ir ką Bronys Raila gal
voja, ar už tokį atsiklausi- 
mą Lietuvos komunistų par
tijos vadovybė, dar nespė
jus anketų išsiuntinėti, ne
atsidurtų "Kazachstane pu
pų gvaldyti”. Ar toks siūly
mas nėra per daug neapgal
votas ?

Atrodo, kad newyorkiš- 
kio šviesos-Santaros fede
racijos skyriaus pradėtas 
dialogas su vladimirovais, 
nėra užmirštas, bet prige
susi ugnelė teberusena ir 
kiekvienu momentu gali už
siliepsnoti. štai, ir Bronys 
Raila, nepaprastai gerai pa
žįstąs komunistinius vylius 
ir apgaules, kažkokiam 
agitpropui Bimbos "Laisvė
je” pasiūlius, tuojau atsi
liepė, nors ir savomis sąly-

AKIMIRKOS

Trupini
Esu dėkingas Dirvos 

Redakcijai už supažindi
nimą su kai kurių kitų 
jos bendradarbių skelbti 
numatytais rašiniais ir 
pakvietimą čia pat pa
sisakyti, idant draugiš
kas mūsų pačių "dialo
gas” pagyvėtų ir gal pa
gilėtų.

A. Juodvalkio iš East 
Chicagos kritinių pasta
bų rašinys buvo pats pir
masis, su kuriuo gavau 
progos susipažinti ir pa
sidžiaugti. Jis paryškina 
kelias svarbias, jaut
rias, net rizikingas vie
tas, ir aiškiai justi,kaip 
ne vienas kipšas stovi už 
jo rezervų. O tačiau jo 
kalba ir tonas - švelnūs 
ir ramūs, pasverti ir ap
galvoti. Nieko apie judo- 
šius, tautos išdavikus, 
komunarus, Maskvos 
talkininkus, tautinio at
sparumo žlugdytojus ar 
apie panašius nusikaltė
lius, kuriuos pats metas 
susemti ir ant laužo iš
kepti.

Mūsų laikais tai re
ta išimtis ir skaidrumą 
nešanti permaina. Gal ir 
neilga, bet vis dėlto, 
anot vokiečių rašytojo B. 
Kellermano žodžių, - 

“'džiaukimės buitim, kol 
lemputė dega, skinkime 
rožes, kol neperžydė- 
jo"...

Kai kurios ryšium su 
mano straipsniu A. 
Juodvalkio pasižymėtos 
ir pakomentuotos proble
mos yra gana rimtos, 
sudėtingos ir su niuan
sais, kad joms išsamiau- 
nušviesti neužtektų vie
no straipsnio, o ir stu- 
dijėlė nebūtų perdaug. 
Todėl čia galėčiau pri-

gomis apsisaugojęs. Bet gi 
visiems yra žinoma, kad de
rybose yra daromos nuolai
dos, o vienam partneriui ne- 
nusileidžiant, antrasis, tu
rėdamas didelį norą susi
tarti, gali pertoli nueiti ir 
sutikti su partnerio sąlygo
mis. Kaip praktika rodo, ir 
n e p r i klausomų valstybių 
susitarimai dėl kultūrinio 
b e n d radarbiavimo dažnai 
yra taip apsunkinami, kad 
praktiškai yra neįmanoma 
bendradarbiauti.

Su geriausiais linkėjimais
A. Juodvalkis

East Chicago, Ind.

◦i prie d
dėti tik trumpus, "tele- 
graminius” papildymus 
ar paaiškinimus.

1. Kodėl ilgai laukiau 
su Amerikos lietuvių 
sportininkų grupės iš
vykos aprašymu ir ver 
tinimu? Dėl to, kad man 
stigo ir tebestinga pilno 
vaizdo ir visų žinių, ku
rias būtų galima pačiam 
patikrinti. Žinojau visa, 
kas spaudoje buvo nepa
lankiai rašyta, ir "iš ki
tos pusės", kas buvo aiš 
kinta išvykos organiza
torių biuleteniuose ar 
laiškuose. Prieštarau
janti teigimai dalykų tin
kamai neišaiškino. Ilga
metė laikraštininko re
porterio karti patirtis 
mane išmokė tokiais at
vejais susilaikyti nuo 
savo nuomonės skelbi
mo, kol to negalima pa
čiam tiesiai ištirti ir vi
sas raukšleles iščiu
pinėti. Aš nepasitikiu jo
kiais teigimais, kol pats 
neįsitikinu. Todėl anoje 
akimirkoje apsiribojau 
kalbėti tik tokiais dau
giau abstrakčiais ar te
oriniais klausimais, ku
rie man pakankamai aiš
kūs.

Pvz., kad turisto, spor
tininko ar šiaip lietuvio 
amerikiečio nuvykimas į 
Lietuvą faktinai ir tei
siškai nereiškia, kad jis 
dabar pripažįsta LTSR, 
atsisako nuo okupacijos 
nepripažinimo ar kaip 
kitaip "ardo vieningą 
frontą"...

2. A. Juodvalkio prie
laida, kad "demokratijo
je paklustame daugumos 
valiai" yra reliatyvi są
voka, turinti gal kiek ir 
totalistinės psichologi
jos dulkių. Demokrati
joje kaip tik yra ir gali 
būti opozicija, ir jos ne
galima versti paklusti 
daugumos valiai. Čiaide- 
alas labiau būtų oponen
to įtikinimas, to negalint 
- kompromisas, kiekvie
nu atveju respektas opo
zicijai, kuri vieną dieną 
gali tapti pozicija. Pole
mikose ir iškeikimuose 
dėl sportininkų išvykos 
aš, deja, pasigedau visų 
šių demokratinių ele
mentų...

3. Kaip neabejotinai pa
tyriau Lietuvos lietuvių 
nuotaikas? Labai papras
tai. Iš R. Mieželio, de-

BRONYS RAILA

ialogo
ja, nieko nepatyriau, ne
kalbėjau, ne susirašinė
jau. Bet gana daug paty
riau iŠ kai kurių keliau
tojų (kaliforniečių kaip 
tik būta ir išvykoje). O 
daugiausia - tiesiogiai iš 
Lietuvos žmonių, ir jau 
nebe nuo šiandien. Pra
šau nereikalauti smulk
menų.

*★*

4. Kodėl nieko neuž
siminiau apie išvykos 
organizatorius ar koor
dinatorius? Man rodos, 
kad tai buvo nuo anks
čiau žinoma, ypač chica 
giečiams. Man tik nesu
prantama, kodėl A. Juod
valkis primygtinai savo 
pastabose pabrėžia R. 
Mieželio pavardę ir san- 
tariečius - šviesiečius. 
Iš tikrųjų, kiek girdėjau 
pagrindiniai organizato
riai buvo septyni: - pen
ki skautai, vienas santa- 
rietis ir vienas neolitu- 
anas...

5. Mano pasiūlymas 
Lietuvos kompartijos na 
rių tarpe pravesti atsi- 
klausimą dėl tikrų pažiū
rų į sovietinę santvarką 
ir tt., A. Juodvalkiui at
rodo "neapgalvotas siū
lymas". Žmogiškos gal
vos atsiekimai visada 
yra kažkur tarp nulio ir 
begalybės, ir visada su
tiksiu, kad galima ge
riau ar dar blogiau su
galvoti. Tuo, kaip ir ki
tais pasiūlymais norė
jau tik ryškiau parodyti 
Lietuvos bolševikų va
dovybės (kuri pretenduo
ja kalbėti liaudies ir tau
tos vardu) propagandi
nės taktikos ir gundymų 
tikrąją vertę. Nieko iš 
to nebus, negali būti. 
Bet, pagaliau, kartais 
reikia kiek ir humoro, 
kai patetika perdaug nu 
sinešioja ir nusibosta.

6. Nesiūliau jokių de
rybų su Lietuvos kompar
tija (santykiuose su už
sienio lietuviais ji gi nė
ra partneris, bosas sė
di Maskvoje). Bet atsi
liepiau į sovietų propa
gandos organų bendra
darbiavimo ir bendra
vimo siūlymus, nes ne
pritariau ir nepritariu 
užsienio lietuvių oficia
liai negatyviai laikyse
nai: nenorim, nieko bend
ro, kol ten sėdi okupan
tai, tik kova! O nėra ne 
tik kovos, bet ir kovos 
prielaidų ruošimo tau
tos rezistenciniame po
grindyje. Mes užsieny
je nustojom būti tos ko
vos partneriu, ir dėl to 
užvis labiausiai liūdna. 
Pasiruošimą kovai už 
laisvę suprasčiau griež
čiau, nesumaišydamas 
jos su diplomatija, tau
tine veikla ar šiaip lie
žuvio ir popierio braz
dėjimais.

7. Peržiūrėjęs chro
nologinius "rekordus", 
deja, turėčiau kiek pa
taisyti A. Juodvalkio 
užuominas, kad tas 
tiek kraujo prigadinęs 
ir tebegadinantis "dia
logas su kraštu" ir su 
vladimirovais buvęs 
pradėtas newyorkiškio 
Santaros-Šviesos Fede
racijos skyriaus ... Ne- 
neigtina, kad į tą skyrių 
dėl neapdairumo ar nai
vumo protarpiais brovė
si "prosovietinis po
grindis" ir buvo daryta 
stambįų, apgailėtinų, 

griežčiau sankcijonuo- 
tinų klaidų.

Tačiau faktas buvo ir 
lieka, kad "dialogą" anks
čiau ir sąmoningai pra
dėjo vienas buvęs tauti
nis lietuvių tautininkų sa
vaitraštis, jo redakto
riai ir leidėjai. Dėl to 
savo laiku, visiškai ne
delsiant, su prof. S. Žy
mantu mes iš karto lei
domės Dirvoje į labai 
aiškų, atkaklų ir kruviną 
mūšį..., ilgesnį laiką ne
rasdami plačiosios vi
suomenės, dabar taip 
uoliai kolaborantus 
smerkiančios, reikiamo 
ir apgalvoto pritarimo, 
- nerasdami kurį laiką 
net ir savųjų paramos.

Visa tai, kas vėliau 
atsitiko, sopuliai, žaiz
dos, įsibaiminimai, dis
kriminacijos, nebepasi- 
tikėjimai vienas kitu, ir 
kai pradėjo "dangus griū
ti", kopūstlapiui užkri
tus ant kiškio uodegos,- 
buvo pasėka ne tik tų ke
lių metų, bet drauge ir 
dviejų dešimtmečių, kai 
lietuvių politiniai protai 
užsienyje sudinozauriš- 
ku atsparumu atsisakė 
ieškoti ir rasti realią 
tautinės rezistencijos 
doktriną, pasukę nebe
egzistuojančių aritmeti
kų reprezentacijos ke
liais, žlugdydamiesi dėl 
vertybių, kurios buvo 
svarbios 1920-40 me
tais, bet virto labiau psi- 
chedeliškomis po karo.

Tai litanija, kuri bent 
man jau gerokai nusibo
do kartoti.

Beje, nusikalsčiau šir
džiai ir mandagumui, šia 
proga nuoširdžiai nepa
dėkojęs džentelmenui A. 
Juodvalkiui už jo balza- 
miškus žodžius dėl mano 
pastangų laikas nuo lai
ko vis "pasisakyti aktu
aliais lietuviško gyveni
mo klausimais". Sis dė
mesys ir išgyrimai yra 
pats brangiausias hono
raras ir paguoda.

Norėčiau tik prašyti 
niekada perdaug nedra
matizuoti mūsų kai ku
rių padėties. "Kasdie
ninės duonos pelnymasis 
fabrike" - man nėra joks 
prakeikimas, o greičiau 
palaima. Taip gyvenant 
trūksta tik dviejų daly
kų - laiko (svarbiausia!) 
ir priemonių išspręsti 
visus "pasaulinės poli
tikos" klausimus. Bet už 
tat kiek pliusų! Fizinis 
darbas padeda sveikatai, 
nervams, nuotaikai, o 
ypač gerai, kad suglau
dina saitus su liaudimi 
ir proletarijatu.Dabartis 
šiam socialiniam sluogs- 
niui yra kartais pusėti
na, kai kada ir su karty
bėmis, bet už tat, kaip 
Marksas pusėtinai teisin
gai pranašavo, jam pri
klauso ateitis.

O ko daugiau norėti? 
Amerikoje galėčiau ir ki
taip pavaidinti ir tuone- 
sigirčiau žinodamas, 
kad tik sumenkinsiu pres
tižą savosios dolerio 
aristokratijos akivaiz
doje. Bet nepavargstu 
tatai priminti ypač sovie
tinės Lietuvos bolševi
kinei ponijai, kuri virto 
liaudies parazitais. Ir 
nors jie sau himnus ra
šosi, bet iš tikrųjų labai 
neramūs, nervingi, pik
ti, alkoholiu maldantys 
neviltį, nes būdami mark
sistais žino, kad ateitis 
ir pergalė priklauso 
darbo liaudžiai, o ne pa
razitams.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Dagio kūrinių parodg 

Toronte aplankius

DAGYS Ir pasaulis visas verkia su manim...

Dailininko J. Dagio 
kūrinių paroda, ryšium 
su jo kūrybos leidinio 
pasirodymu anglų kal
ba, buvo suruošta Pri
sikėlimo parapijos pa
talpose Toronte pasta
rųjų spalio mėnesio sa
vaitgalių metu. Parodą 
ruošiant talkininkavo ir 
ją globojo lietuvių bend
ruomenės vietos apylin 
kės valdyba ir skautai. 
Iškilmingas atidarymas 
įvyko spalio 22 d. 11 vai. 
ryto, kuriame dalyvavo 
visa eilė Toronto visuo

DAGYS Šaukimas pagalbos

menininkų bei meno ger
bėjų. LB kultūrinių pa
rengimų vadovas St. 
Vaštokas pradėdamas 
pakvietė pirmininką adv. 
Balčiūną perkirpti kaspi 
ną ir tarti atidaromąjį 
žodį. Tuojau pat buvo at
silankiusiems pristaty
tas ir pats dail, J. Da
gys, kuris kiek ilgėliau 
kalbėjo apie meną ir pa
sirodžiusio leidinio kri
tiką.

Parodoje buvo išsta
tyta kelios dešimtys 
skulptūros bei tapybos 

darbų. Reikėtų pripa
žint, kad paroda savo kū
riniais buvo gana gausi 
ir iš pirmo žvilgsnio da
rė gerą įspūdį. Matyt, 
kad dailininkas yra įgu
dęs ir moka savo kū
riniams įkvėpti dvasią ir 
suteikti sparnus,kuriais 
pasiekiamos meno aukš
tybės. Dailininkas Dagys 
neseka kritikais, nesme 
nas yra individualus da
lykas, kiekvieno savitai 
gali būti suprantamas ir 
išreiškiamas. Tačiau 
mes visi esame apsupti 
laiko dvasios ir jinai 
dažnais atvejais sugriau
na tai ką mylėjome ir vėl 
lenkiame galvas tam ką 
esame sunaikinę.

Juk šiandien žmonija, 
kaip matome, yra pasine
šusi į neteisybę, į melą, 
į apgaulę, į naikinimą ir 
daugelį kitų nedorybių. 
Ir kodėl? Atsakymas ga
lėtų būti labai trumpas, 
kad jų mintys yra nesvei
kos. Žmogus tame įvai
riaspalviame pasaulio 
ritme, kad irkažinkkaip 
hermetiškai būtų užsi
daręs, nebegali išvengti 
svetimų įtakų. Tas rit
mas pagauna jo dvasią, 
kuri kad ir nežymiai at
sispindi jo darbuose. 
Kai girdime muzikos 
garsus, arba kai žvelgia 
me į meno kūrinį, mes 
tuojau pat pagalvojame 
apie ju grožį. Laiko tėk
mė , nors ir turi įtakos, 
tačiau ji negali sunaikin
ti paties grožio, kurįkū- 
rėjas savo kūriniui yra 
suteikęs.

Kūrinys gali patikti ar 
nepatikti, žiūrint kas ko 
kūrinyje ieško. Vienus 
vilioja didingumas,kitus 
gražūs spalvų deriniai,o 
dar kitus idėja. Čia kū
rėjas turi turėti laisvę. 
Jis negali būti varžo
mas, jeigu jis kitaip pa 
šaulį mato ir supranta. 
Laisvė kūryboje yra tas 
požymis, kuris ją išski
ria iš daugelio kitų ir su
teikia jai originalumo.

Taigi ir dailininko J. 
Dagio kūryba yra savi
ta ir originali. Tai nėra 
bet kokie šiaip sau me
džio gabalai, ar tapybos 
darbai, kuriuose mūsų 
akis absoliučiai nieko 
nepastebėtų. Juose įkū
nyta gyvybė, sutelktas 
jausmas bei išgyveni
mai. Jo darbuose atsi
spindi gili tėvynės meilė 
ir kančia. Tą ryškiai 
mes matome dailininko 
Dagio darbuose: Šau
kiuos pagalbos, Mes nu
galėti, Nežinau kur jie, 
Kur man keliauti ir dau
gelyje kitų. Nemažiau 
prasmingas, nutapytas 
pagal Bern. Brazdžionio 
eilėraštį, Baltas balan
dis, paveikslas. Savotiš
kai nuteikiantis ir gilių 
minčių sukeliantis pa
veikslas Atėjau jums tar
nauti. Ogi Kastytis ir Jū
ratė ar mums nieko ne
sako? Tai vis kūriniai, 
kurie mūsų dvasiai labai 
artimi ir turi tamprų ry
šį su mūsų tėvyne ir jos 
praeitimi.

Taip pat verti susido
mėjimo Pilki atspindžiai 
ir Mes nesuprantame. 
Pastarajame dailininkas 
vaizduoja erdvėje paukš
tę, kuri strėlėmis pašau
ta netrukus turės nukris
ti žemėn. Ir tikrai daug

(Nukelta į 6 psl.)

'ŠALTA MOTERIS’ - nėra
tokios ligos Kazys Sruoga, Ph. D.

DIRVA pastoviai talpina 
tarptautinės politikos kari
katūras savo pirmajame 
puslapyje. Kiti Amerikos 
lietuvių laikraščiai to neda
ro arba daro gan retai. 
Priežastį lengva spėlioti. 
Viena pačių svarbiausiųjų 
priežasčių turbūt yra bai
mė sukelti pasipiktinimus 
ir priekaištus jei tos kari
katūros liestų lietuvišką vi
suomenišką gyvenimą ir jo 
kritikuotinas puses. Tuo 
būdu galima net ir vieną 
kitą skaitytoją prarasti.

Kitoki papročiai yra įsi
galėję amerikoniškoje spau
doje. Ten karikatūra yra 
viena pačių esmingiausiųjų 
ir skaitytojų mėgiamiau
sių jų laikraščio dalių. Pa
žymėtina, kad tos karikatū
ros dažniausia liečia pačius 
žymiausius Amerikos vei
kėjus. Todėl tos karikatū
ros tokios įdomios ir popu
liarios. Karikatūros daž
niausia išreiškia tokią kom- 
petentišką kritiką, kuriai 
atpasakoti žodžiais reiktų 
labai daug vietos ir aukštų 
žurnalistiškų sugebėjimų.

Ypačiai įsidėmėtina, kad 
Amerikos karikatūros aps
čiai liečia ne tik politinį bet 
ir kitokį profesinį gyveni
mą, jo įvykius ir darbus, 
čia noriu paminėti naujau
sią (o gal ir labiausia svar
stoma bei ginčijama) medi
cinos mokslo šaką — psi
chiatriją. Dar konkrečiau 
imant — turiu galvoje vie
ną psichiatrijos dalį, tai va
dinama psichinė analizė. Ne 
vienas nustebs pamatęs, 
kad Amerikos psichiatrai— 
profesionalai labai domisi 
jų darbą liečiančiomis ka
rikatūromis, jas studijuoja, 
svarsto ir daro vienokias ar 
kitokias išvadas.

štaį 1964 metais (gegUr 
žės 4-5 dienomis), metinia
me Amerikos psichiatrų su
važiavime, Los Angeles, 
Calif. vienas daktaras spe
cialiai skaitė paskaitą apie 
psichiatriją liečiančias ka
rikatūras. Tai dr. Henry A. 
Davidson, vienos N. J. vals
tybinės psichiatrinės ligo
ninės superintendantas. Tas 
daktaras demonstravo 42 
karikatūras ir darė išvadas, 
kad Amerikos psichiatro 
vaizdas per pastaruosius 30 
metų kiek žemyn paslinko. 
Tai, žinoma, tokia to dak
taro asmeniška nuomone. 
Kaip iš tikrųjų yra — tai 
kitas klausimas. To dakta
ro parodytos karikatūros 
liečia privačiai praktikuo
jančius psichiatrus, kurie 
nedirba valstybinėse proto 

ligų ligoninėse. Įsidėmėti
na, kad beveik visos karika
tūros turi minkštasuolį (ko
dėl — apie tai vėliau). Pa
tys psichiatrai vaizduojami 
gan jauni vyrai, dažniausia 
su ūsiukais, akiniuoti ir ne
rūką.

Man teko dalyvauti pro
fesoriaus (Loyolos univer
siteto) dr. Tuterio suorga
nizuotame simpoziume ka
rikatūrų reikalu, vienoje 
Illinois valstybinėje ligoni
nėje. Ten buvo pademons
truota ir aptarta taip pat 
ir čia talpinama karikatū
ra : ”šalta moteris — nėra 
tokios ligos”. Ką ta kari
katūra pabrėžia ir ką pa
šiepia? Pirmučiausia, žino
ma, — minkštasuolis. Re
tas psichoanalizuotojas be 
minkštasuolio apseina. La
bai suprastintai tariant teo
rija čia tokia. Pacientas tu
ri jaustis visiškai laisvai, 
nei paties daktaro nevaržo
mas. Todėl jis (ar ji) guli 
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ant minkštasuolio, o anali
zuotojas taip sėdi, kad pa
cientas jo nemato ir jaučia
si labai laisvai. Tai maž
daug tokia to minkštasuolio 
"teorija”. Ar ji gera ar blo
ga — tai kitas klausimas. 
Bet karikatūristai iš to 
smarkiai šaiposi.

Bet kodėl "šalta moteris 
— nėra tokios ligos”? čia, 
žinoma, 'Traukiamas per 
dantį” tas faktas, kad "šal
tų” moterų gydymas suda
ro labai žymią tų psichoa- 
nalizuotojų gydymo prakti
kos dalį. Atsimintina, kad 
tuo "šaltumu” (kitaip sa
kant seksualiniu "nesideri
nimu”) Amerikoje dažniau
sia yra (faktinai) pagrin
džiamos skyrybos. Tai gi 
yra kuo rūpintis, verta ir 
pas psichoanalizuotoją eiti 
pagalbos ieškoti. Gi karika
tūroje parodyta analizuoto
jo veido išraiška ir visa jo

(Nukelta į 6 psl.)
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"ŠALTA MOTERIS” - HERA 
TOKIOS LIOOS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
laikysena tartum nori pa
sakyti kokiais pergyveni
mais analizuotojai pasitin
ka savo "šaltąsias” pacien
tes.

DAGYS Kur man keliauti...

Dagio paroda...
(Atkelta iš 5 psl.) 

dalykų mes nesupranta
me. Ar mes suprantame 
savo darbo vertę, kai be 
jokio reikalo, gal būt 
tik savo malonumui žu
dome. Tikriausiai nepa
galvojama. Čia dail. Da
gys yra jau ne vien tik 
kūrėjas, bet ir auklėto
jas. Jis savo kūriniuose 
pavaizduoja gyvenimą su 
jo geromis ir blogomis 
savybėmis. Žodžiu, lei
džia valandėlę sustoti ir 
pamąstyti. O tai ypatin
gai svarbu yra šiuo me
tu, kada mes savo gyve
nimo kelionėje vis daž
niau ir dažniau klumpa
me ir nerandame į ką at 
siremti.

Ta pačia proga dau
gelis lankytojų, kurių bu
vo gana gausu, įsigijo dai 
lininko J. Dagio skulptū
ros ir tapybos darbų al
bumą. Pats albumas di
doko formato ir turi 144 
puslapius. Albumui įva
dą parašė daugelio kny
gų autorius ir meno is
torikas dail. dr. Otto 
Schneid. Knyga turi 5 
skyrius, kurių aptarimai 
šie: I. Neramus žmo
gaus gyvenimas, II. Mei
lė žmogui ir pasauliui,
III. Vienatvė ir liūdesys,
IV. Keistas ir nesupran
tamas gyvenimas ir V. 
Tapyba ir škicai. Spau
dai nuotraukas paruošė
J. Pilipavičius, J. Da
gys, Luna Studio, K. Ab
romaitis ir Eugenia Va
liūnas. Albumas apima 
dailininko Dagio 15 me
tų skulptūros ir tapybos 
darbus. Spaudos darbus 
gana švariai atliko Time 
Press lietuvių Danaičio 
ir Senkevičiaus spaustu
vė. Albumas daro tikrai 
gerą įspūdį ir reikėtų pa
linkėti, kad jis pasklistų 
ne vien lietuvių, bet ir 
kitataučių tarpe.

Bendrai žvelgiant į vi
są kūrybą Dagys mums 
yra artimas ir savas. Jis 
neieško temų kur nors 
kokioj kitoj planetoj. 
Jam pilnai pakanka ma
žytės Lietuvos, kuri jį 
išvedė į pasaulio švie
są ir išaugino gal būt 
tik tam, kad ją amžinai 
matytų ne vien džiaugs
mo dienose, bet ir siel
varte, ir kad amžinai gir. 
dėtų jos šauksmą jai į 
vargą ir nelaimes pate
kus.

Pranas Bastys

Tačiau, nei karikatūros 
nei kitoki pajuokimai nega
li sumažinti psichiatrijos 
nuopelnų laisvinant ir ap
saugant žmoniją nuo proto 
ligų. Priešingai. Domėjima
sis ir studijavimas karika
tūrų rodo, kad psichiatrija 
stovi ant tvirtų kojų, nebi
jo nei kritikos nei pašaipos, 
iš kritikos psichiatrija se
mia visa tai kas teisinga ir 
jos pažangai reikalinga. 
Vieno dalyko galbūt galima 
labai pageidauti — tai pla
tesnės ir lengviau visiems 
prie inamos informacijos, 
kas yra ta psichiatrija, ta 
psichoanalizė ir kitokie pro
to ligų gydymo būdai. Ka
da ir kur galima juos rasti.

Jau minėjau, kad šių ei
lučių svarbiausias dalykas 
— psichoanalizė. Visi, kas 
galvoja šauktis psichoana- 
lizuotojo pagalbos turėtų 
atsiminti ir išspręsti tris 
sekančius klausimus. Pir
mas. Ar ligonis siekiantis 
analizuotojo pagalbos turės 
pakankamai laiko ir gali
mumų lankyti tos analizės 
sesijas. Jų gi gali būti 1-2 
per savaitę ir tęstis vienus 
ar kitus metus. Tatai, žino
ma, nustatys analizuotojas. 
Sekantis, nemažiau svarbus 
klausimas: ar ligonis bus 
pajėgus apmokėti analizuo
tojo darbą per visą tą lai
ką? Užmokestis nevieno
das. Nuo 25 iki 50 ar net 
60 dolerių už valandą. Pa
galiau paskutinis ir gal net 
pats svarbiausias klausi
mas. Ligonis neturi tikėtis 
iš analizuotojo kokio nors 
greitaus ''stebuklo”. Tas 
priklauso nuo paties ligonio 
laikysenos, pastangų ir no
ro bendradarbiauti su ana
lizuotoju. Juk yra ligonių, 
kurie nepasiduoda jokiam 
analizui.

Svarstant čia minimus 
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dalykus taip pat negalima 
užmiršti ir kitų svarbių 
aplinkybių. Be privačių psi
chiatrų yra valstybinės pro
to ligų ligoninės, kur išlaidų 
klausimas stovi visai kito
je plotmėje. Tose ligoninėse 
praktikuojami įvairūs gy
dymo būdai. Kaikur ir pa
tys naujausieji. Tiesa, ne
seniai, buvimas proto ligų 
ligoninėje buvo laikomas 
gan šiurpiu ir slėptinu rei
kalu. šiandien jau žiūrima 
kitaip. Į proto ligų ligoninę 
žiūrima kaip į visas kitas 
ligonines. Daug asmenų vi
sai savanoriškai atvyksta į 
proto ligų ligoninę, pasigy- 
do ir be jokių varžymų iš 
jos išeina. Antroji aplinky
bė taip yra labai įsidėmėti
na. Neseni dar tie laikai, kai 
į proto ligų gydymą buvo 
žiūrima kaip ilgalaikį pro-

VENEZUELOS LB TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 14 d. Valencia 
mieste, V. M. Balučių na
muose įvyko VLSB-nės Ta
rybos atstovų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo: 
Barųuisimeto, Caracas, Ma- 
racay ir Valencios apyl. at
stovai, B-nės Garbės Teis
mo bei Centro Kontrolės 
Komisijos pirmininkai ir 
Centro Valdybos nariai. Dėl 
tolimos kelionės (apie 800 
km.) Maracaibo-Edo Zulia 
atstovai neatvyko.

Tarybos suvažiavimą pra
dėjo B-nės pirm. inž. Vla
das Venckus pasveikinda
mas visus atvykusius ir pa
gal patiektąją darbotvarkę 
paprašė sudaryti ar išrink
ti Tarybos posėdžio prezi
diumą.

Prezįdįųmo pirmin į n k ų 
vienbalsiai buvo išrinktas 
Caiacas atstovas, dipl. teis. 
Staškevičius, o sekretoriu
mi Z. Garšva iš Maracay.

Pranešimus pradėjo Bar- 

cesą. Svarbiausias čia pa
vyzdys yra psichinė anali
zė. Buvimas protinių ligų li
goninėje buvo taip pat lai
komas ilgalaikiu dalyku. 
"Jei ten pakliūsi, greit ne
išeisi” — buvo galvojama 
ir sakoma, šiandien jau yra 
kitokios srovės ir psichiat
rijoje. Yra jau ir trumpa
laikio gydymo teorijos ir 
kai kur net visai sėkmingi 
bandymai. Tai nauji gali
mumai ir naujos perspekty
vos. Gi ir visos proto ligų 
ligoninės baigia persijungti 
"į naujus bėgius”. Tenden
cija "nebemarinuoti” ligo
nį mėnesiais ir metais, bet 
neatidėliojant pradėti gy
dyti ir kiek galima greičiau 
grąžinti ligonį į realų jų pa
saulį ir ten leisti jam pa
čiam baigti savo gydymą- 
pasitaisymą.

ąuisimeto — J. Dirvelis, 
Caracas — dr. J. Klovaitė 
ir kun. A. Perkumas, Ma
racay — H. Gavorskas, Va
lencia — J. Zavadzkas, 
VLIKo atstovybės pirm. J. 
Bieliūnas ir kasininkė L. 
Gavorskienė, B-nės 20-ties 
metų sukaktuvinio leidinio 
metmenis patiekė raštu jo 
redaktorius J. Kukanauza, 
B-nės solidarumo mokesčio 
reikalu kalbėjo Z. Garšva, 
tautinių šokių ansamblio 
vardu — A. žalnieriūnas ir 
Valencia meno vadovas — 
M. Zupkus. Garbės Teismo 
pirm. M. Balutis pranešė, 
kad nebuvo gauta jokio 
skundo ar bylos. Centro 
Valdybos iždininkas patie
kė pajamų ir išlaidų apy
skaitas ir B-nės rėmėjams- 
aukotojams įteikė atitinka
mus pažymėjimus. Reikia 
pastebėti, kad Centro Val
dybos iždininko pareigas la
bai kruopščiai atlieka Hen

Geresniam Cletelaniii...
rinkite
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nepartiškai!

— Remiamas — 
THE DEMOCRATIC PARTY 

CLEVELAND AFL-CIO FEDERATION OF LABOR 
THE SZABADSAG

THE CLEVELAND PLAIN DEALER
THE WEST SIDE NEWS 

THE WEST PARKER 
THE TEAMSTERS UNION

STOKES FOR MAYOR COMMITTEE 
GERALDINE WILLIAMS. SECY.. 1269 E. 99TH ST.

rikas Gavorskas.
Paskutiniuoju pranešėju 

kalbėjo Centro Valdybos 
pirm. inž. Vladas Venckus, 
suglaustai nušvies damas 
kas iki šiolei nuveikta ir 
kokie sumanymai netolimo
je ateityje numatoma įvyk
dyti. Ypatingą dėmesį at
kreipė į 1968 m. įvykstantį
III-jį PLB Seimą New Yor
ke. Kalbėtojas pabrėžė: 
PLB Seimo atstovo pareigos 
yra Garbės pareigos, todėl 
nei kelionės išlaidos, nei už 
sugaištą laiką tarnyboje, 
neapmokama. Tarybos at
stovų suvažiavimą prašė šį 
klausimą visu rimtumu ap
svarstyti ir VLSB-nei ten
kančius 2 atstovus ir kandi
datą išrinkti.

Po trumpų diskusijų, pil
nateisiais atstovais į III-jį 
PLB Seimą New Yorke iš
rinko: B-nės pirm. inž. Vla
dą Venckų ir VLIKo atsto
vybės Venezueloje pirm. 
Jurgį Bieliūną, kandidatu 
— dipl. teis. Staškevičių.

D a r y d amas pranešimą 
šiame Tarybos atstovų su
važiavime B-nės pirm, pa
minėjo, kad prieš kelioliką 
mėnesių yra gavęs iš Many- 
land Books, Ine. — Publish- 
ing House (rašytojo Stepo 
Zobarsko knygų leidykla 
anglų kalba) tam tikrą skai
čių lietuvių autorių knygų 
anglų kalba. Ilgokai buvo 
galvota, kaip ir kam tas 
knygas įteikti — padovano
ti, kad kuo daugiausiai būtų 
naudos lietuvybės palaiky
mui bei mūsų rašytojų kū
rinių įpilietinimui įvairių 
tautų intelektualų sluoks
niuose. Po keliolikos pasita
rimų su VLSB-nės Centro 
Valdybos jaunimo atstovė
mis Danute Statkute-Rosa- 
les ir dr. Jadvyga Klovaitė 
buvo sutarta šias knygas 
lietuvių-vcnezueliečių drau
giškumo ženklan įteikti spa
lio 12 d. įvairiems asmenims 
ar institucijoms, didžiųjų 
venezuelos dienraščių re
daktoriams bei kitiems žy
mesniems Venezuelos poli
tiniai - kultūrinio gyvenimo 
vadovaujantiems asmenims. 
Kiekviena knyga buvo įteik
ta su atitinkamo turinio 
lydraščiu ir dedikacija, (k)

HELP WANTED MALĖ

GENERAL FACTORY 
WORKERS

PART TIME
Days ■ nytime between 8 a. m. and
4:J0 p. m. Steady work, good **■««». 
benefits. Apply:

RHODES ASSOC.
184 Woonasquatucket Avė. 

North Providence, R. I. 
Phone: 401 — JJ1J200 

(116-122)

WANTED 
EXPERIENCED IST CLASS 

SQUEEZE MOLDERS 
Steady work. Good starting rate. 
Paid group insurance & paid life 
insurance.

Contact F. W. LEHMAN

OHIO MALLEABLE 
DIVISION O? THE DAYTON 

MALLEABLE 

1343 Field, Columbus, Ohio 
614 — AX 1-4635 

(118-127)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• CLEVELANDO lie

tuviai, kaip ir visi to 
miesto gyventojai, išgy
vena artėjančių bur
mistro rinkimų Įtampą. 
Šie rinkimai tuo svar
būs ir įdomūs (juos se
ka visas pasaulis), kad 
juose ryškėja juodųjų 
bendruomenės pastan
gos organizuotai perimti 
vieno iš JAV didesnių 
miestų valdžią į savo ran
kas. Būdinga, kad tiek lie
tuvių, tiek kitų tautinių 
grupių žmonių tarpe at
siranda žmonių, kurie 
galvoja, jog išrinkus juo
dųjų atstovą burmistru, 
aprims riaušininkai ir, 
ko gero jie savąja admi
nistracija stengsis įro
dyti savo sugebėjimus. 
Kiti gi vėl tvirtina, jog 
vienas žmogus, kad ir

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL.
Contourinp and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

lntervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal OpportutMty Employer 

gabus ir tinkamas admi
nistratorius, bet patekęs 
neišvengiamon savųjų 
įtakon, neturės galimy
bių išlaikyti rasinės lygs
varos tinkamose ribose.

Būdinga ir tai, jog dau
gelis demokratų partijos 
žmonių, įtakingų įvai
riose visuomeninėse or
ganizacijose, pasisako 
už respublikonų kandi
datą Seth Taft, įsitikinę, 
jog dar ne laikas mies
to valdžią perleisti kad 
ir smarkiai susiorgani
zavusiems, bet mažai te 
patyrusiems adminis
traciniame darbe mažu
mos grupės žmonėms.

Clevelando arti 50 tau
tybių grupių jau pasisakė 
už respublikonų kandi
datą Seth Taft. Tose gru
pėse vyrauja nuomonė, 
jog pasikeitimams mies
to vadovybėje laikas, bet 
laikas pakeisti ir ligišio- 
linės demokratų partijos 
vadovybės įsisenėjimą 
ir silpnai pasirodžiusią 
biurokratiją.

ISSUE NR. 3 lapkričio 
7 d. rinkimuose labai 
svarbus klausimas. Tai 
liečia Cuyahoga Commu- 
nity kolegiją, kurioje stu
dijuoja ar ruošiasi studi
juoti ir daugelis lietuvių 
jaunimo.

Pradėtosios statybos 
reikalingos daugiau lė
šų, kylant darbo jėgos 
ir medžiagų kainoms. 
Pvz., centrinio bendra
bučio statybai buvo nu
matyta apie 24 mil. dol. 
sąmata, o dabar pasi
rodo, jog reikės 30 mil. 
dol.

Dėl to suinteresuotos 
Clevelando kultūrine pa
žanga ir jaunimo studi
jų sąlygomis grupės 
prašo visų balsuoti už 
Issue Nr. 3, kad paleng
vinti įvykdyti užsimotus 
planus. (sk)

• RUDENS PARENGI
MŲ eilėje, po gražiai 
pavykusių Dirvos ir Čiur
lionio Ansamblio balių, 
seka tradicinis Korp! 
Neo-Lithuania balius, 
ruošiamas ne tiek savo 
organizacijos nariams, 
kiek visai visuomenei.

Neolituanų baliai per 
eilę metų yra įgiję la
bai gerą vardą savo jau
kia aplinka, gera sve
čių nuotaika, kurią suda
ro tinkama to baliaus 
rengėjų organizacinė pa
tirtis. Ir šį šeštadienį, 
lapkričio 4 d. svečiai ga
lės gėrėtis ir linksmin
tis grojant populiariam

HELP WANTED FEMALE

Steady light factory work under 
good conditions, North East Side lo- 
cation consisting of inspection, pack- 
aging and layout in sign shop. Equal 
opportunity employer. Write Box 
6423, Detroit, Mich. 48234 for inter- 
view. (118-120)

Apprentice pantograph operators, 
we will pay well while training. Good 
future with steady work in clean 
surroundings. East side localion. Ap- 
plicants mušt have a good memory, 
be accurate in spelling and arithme- 
tie, have agile fingers and be good 
at detail. An equal opportunity emp
loyer. Write Box 6423, Detroit, Mich. 
48234 for inervievv. (118-120)

“What are you 
going to do 

about the future 
of Cleveland?"

VOTE NOV. 7 
for SETH TAFT!
...Ir atstatyk Clevelandą j tą iškilia ir viltingą 
vietą, kurią jis turėjo išsprendžiant iškilusias 
problemas. Jos visos gali būti išspręstos . ... 
ir Seth Taft žino kaip tai padaryti!

Jei jis laimės ... Clevelandas laimės.
SPECIALI PASTABA: Ar balsavote demokratų pirminiuose rinkimuose, 

ar ne, jūs turite teisę lapkričio 7 d. balsuoti už Seth Taft.

Evelyn Schrenk, Sec'y, 18700 Parkmount, Cleveland, Ohio 44135

neolituanų orkestrui iš 
Chicagos.

• NEUŽILGO visuo
menę kvies L.V.K. Ramo
vė Kariuomenės šventės 
minėjiman, kuris taip 
pat jungiamas į parengi
mo - baliaus rėmus Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Reikia pastebėti, jog 
Clevelando visuomenė to
kio pobūdžio parengi
mams yra paslanki,pa
slaugi ir supranta, jog 
tikslas yra ne vien tik 
pasilinksminime, bet ir 
papildyme kasų toms or
ganizacijoms, kurios 
dirba našų darbą ir siekia 
savo tikslų įgyvendini
mo.

• LITHUANIAN VIL- 
LAGE, INC. tradicinis 
balius spalio 28 d. įvy
ko Lietuvių Salėje. Pro
gramą išpildė J. Kazė
no vadovaujami jaunieji 
akordeonistai: V. Kli- 
maitis, R. Strimaitis, Š. 
Stempužis ir Ged. Puš- 
korius. Pianu palydėjo 
Br. Kazėnas. Programai 

vadovavo Z. Dučmanas.
Lithuanian Village, 

Ine. nariai ir jų sve
čiai vaišinosi šeiminin- 
kės Stuogienės ir jos tal
kininkių patiekalais, šo
ko grojant lietuvių stu
dentų orkestrui. Siame 
parengime buvo malonu 
matyti daugelį senosios 
lietuvių imigrantų kar
tos veikėjų*

• KUN. KĘSTUTIS ŽE
MAITIS nuoširdžiai dė
koja Vladui ir Salomė
jai Knistautams už džiu
ginantį krikščionišką 
jautrumą ir dėmesį, pa- 
dovanojant jam automo
bilį.

• ALEKSAS BANYS, 
senosios kartos lietu
vių veikėjas, po savo 
Lietuvių Klube atšvęs
to gimtadienio, grįžda
mas namo buvo smar
kiai apmuštas juodųjų 
užpuolikų. Iš jo buvo at
imtos visos dovanos ir 
smarkokai sužalotas kū
nas.

A. Banys šiuo metu 

sveiksta ir gydytojo prie
žiūroje ilsisi namuose.

• Vysk. Valančiaus Lit. 
Mokyklos tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja lietuviš
kajai Clevelando visuome
nei už taip gausų dalyvavi
mą komiteto surengtuose 
pietuose. Visų atsiprašom, 
kad vienu laiku atvykus di
deliam svečių skaičiui, ne
spėjom visiems greit ir tin
kamai patarnauti. Sekantį 
kartą darysim viską, kad 
svečiai būtų tikrai paten
kinti.

Taip pat dėkojame Por- 
tage Variety Market savi
ninkams už padovanotą ka
lakutą, kurį laimėjo J. Ci- 
tulis, ir p. Rumbutienei už 
nuoširdžią talką.

Tėvų Komitetas

• SLA 14 kuopos iždo se
kretorius Povilas Šukys sa
vo kuopos narių apdraudos 
mokesčius priimdinės šį 
sekmadienį, lapkričio 5 d. 
nuo 12 vai. iki 2 valandos^ 
Lietuvių Klube. SLA nariai 
prašomi šia paslauga pasi
naudoti. Kuopos narių su
sirinkimas įvyks gruodžio 
3 d.

VYR. AMŽIAUS
moteris ar vyras reikalingi 
atsakinėti telefonu ir pri
iminėti klijentus popietinė
mis valandomis.

Teirautis HE 2-0040.
(117-119)

PARDUODAMAS ŪKIS
50 akrų žemės su 12 kam

barių namu. Netoli namo 
yra tekantis upelis. Yra 90 
ir 45 kelių sankryžoje, maž
daug 1 vai. kelio nuo Cleve
lando. Prašo $12,000. Dau
giau informacijų gausite 
paskambinę
DONA CIPKUS — WM.

T. RYRNE REALESTATE 
INC.

Namų telefonas — 944-2167 
įstaigos telef. — 261-5100 

(115-118)

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.
MIŠRUS SIUNTINYS 1967.

i 3% jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 
medžiagos,

3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 
suknelei,

2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil
kinės arba terelyno,

1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 
i vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy

riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 

lį muiti ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

] MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

1 sv kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.06.

į MOTERIŠKAS K. 1967.
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 

j suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo- 
į ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
’ odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
j P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicarišld 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skarelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. I.ONDON, E. 2. ENGI.AND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.

CLEVELANDO LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS 

ŽINIOS
LB Clevelando I-os ir įl

os Apylinkės rengiama Lie
tuvių Diena įvyksta šešta
dienį, š. m. lapkričio mėn. 
25 d., 7:30 vai. vak. Naujos 
lietuvių parapijos salėje. 
Programoje: sol. Prudenci- 
jos Bičkienės iš Chicagos ir 
pianistės Birutės Smetonie
nės koncertas. Solistei 
akompanuos muz. Regina 
Brazaitienė. Taip pat pasi
rodys Juliaus Kazėno vado
vaujamas šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos mo
kinių choras.

Su šiuo parengimu apy
linkių valdybos siekia su
telkti lėšų lituanistinėms 
mokykloms bei kitai kultū
rinei ir švietimo veiklai ir 
prašo clevęlandiečius skait
lingai dalyvauti.

LB Clevelando I-os Apy
linkės valdyba paskyrė $150 
Vysk. M. Valančiaus litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetui ir ragina savo apy
linkės narius kiek galima 
finansinjai paremti šios mo
kyklos lituanistinio švieti
mo darbą.

A. M. D. REALTY

4 šeimų mūrinis arti šv. 
Vito, didelis sklypas, geri 
nuomininkai. $17,000. 3 šei
mų, pajamos $283 mėn. 
$8,000. 5 kamb. vienos šei
mos. $5,700.

ALG. DAILIDĖ 
REALTOR 

Bendradarbiai. 
Ant. Mikoliūnas ir 

Mike Sekara, 
1123‘/z Norwood Road 

432-1322

NAUJOS PARAPIJOS 
RAJONE

Du namai, 4-rių ir 6-šių 
kambarių ant vieno sklypo, 
prie skirtingų gatvių 24.000

Telef. 531-7379.

MACHINE OPERATORS
NEED

SKILLED OPERATORS AND TRAINEES 
Experience helpful būt will train if you have the mechanical interest 
and ability.
Good startinę rate and outstanding company benefits for

DRILL PRESS, TURRET LATHE, MILLING 
GENERAL ELECTRIC CO.

1175 East 152 St. 
Cleveland, Ohio 

For interview call 8:30-11:00 A.M. nĄĄ 4? 1 Q
1:00-4:00 P. M. I 7

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
(I17-118'

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deila E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRASTIS

NAUJAS ALT S-GOS 
CLEVELANDO 

SKYRIAUS ĮNAŠAS
ALT S-gos Clevelando 

skyrius, suruošęs šį rudenį 
dar vieną gražiai pavykusį 
vakarą Dirvai paremti, iš 
to vakaro pelno paskyrė 
350 dol. savo įnašui Vilties 
draugijai padidinti. Tuo bū
du šio skyriaus įnašas jau 
siekia 1,938 dol. Tai įspū
dingas ir sektinas pavyz
dys, kaip šis skyrius veikia 
ir rūpinasi savosios spau
dos reikalais.

šiuo metu skyriaus val
dybą sudaro pirm. K. S. 
Karpius, VI. Blinstrubas, V. 
Stuogis, Ant. Nasvytis ir
K. Karalis. Valdybai, sky
riaus nariams, o taip pat 
visiems prisidėjusiems prie 
Dirvos rudens vakaro pasi
sekimo Vilties draugijos 
valdyba ir Dirvos redakcija 
reiškia nuoširdžią padėką.

• SLA ir jaunimas. Tė
vynė, SLA oficiozas, savo 
spalio 27 d. laidoje plačiai 
aprašo Clevelando tautinių 
šokių grupės Grandinėlės 
veiklą, įsidedant šokėjų ir 
vadovų A. ir L. Sagių nuo
traukas. šalia to ta pačią 
tema tilpo ir vedamasis, ku
riame pabrėžiama jaunimo 
veiklos įtaka lietuvybės iš
laikyme.

Kaip žinome, SLA yra 
paskelbęs jaunimo vajų ir 
siekia į savo eiles jo subur
ti daugiau. Tai dėmesio ver
tas reiškinys, ypač seno
sioms organizacijoms, taip 
sunkiai surandančioms nau
jesnių ir jaunesnių veikėjų.

• Studentų Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybą 
1967-1968 metams sudaro: 
Vaidevutis Valaitis, pirm., 
6641 S. Maplewood, Chica
go, III. 60629, Elenutė Bra- 
dūnaitė .Dalia Bakaitytė, 
vidaus sekretorė, 5202 So. 
Fairfield, Chicago, Illinois 
60663 (oficialus Ateitinin
kų Studentų Sąjungos adre
sas), Aldona Zailskaitė, Va
cys šaulys, Aldona Masilio- 
nytė, Irena Rušėnaitė, Ro
mas Sakadolskis, Rimas 
Gedeika, Kęstutis Girnius, 
dvasios vadas — kun. Kęs
tutis Trimakas, S. J.

NEW YORK
Rich-• ALT S-gos 11 

mond Hill skyriaus valdyba 
š. m. lapkričio mėn. 5 d., 5 
vai. po pietų, kviečia visuo
tinį skyriaus narių susirin
kimą. Susirinkime bus ren
kama nauja skyriaus valdy
ba ir svarstomi kiti svar
būs skyriaus reikalai. Val
dyba prašo visus skyriaus 
narius dalyvauti.

Susirinkimas įvyks p. 
Arūno namuose, 86-04 94 
St., Woodhaven.

KONCERTAS PERSEKIO
JAMAI BAŽNYČIAI 

PAMINĖTI

Sąryšyje su Popiežiaus 
Pauliaus VI paskelbimu Pa- 

PLANINGAS TAUPYMAS mp°rka^gkrvs d,v,dbndus-
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas Ą*/ąc/o išmokamas du kart per metus už

TAUPYTI ŠIANDIEN!

ihmmm taupymo naskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Lietuvių 
Kultūros 
ypatingą

šaulio Maldos Dieną — tuo 
tikslu Lietuvių Katalikų 
Religinė šalpa ir 
Katalikių Moterų 
Draugija rengia
programą 1967 m. gruodžio 
10 d., 4 vai. p. p., Franklin
K. Lane High School salė
je, Jamaica Avė. at Dexter 
Court, Brooklyn, N. Y.

Svarų žodį — Persekioja
ma Bažnyčia šaukiasi pa
galbos — tars prel. Jonas 
Balkūnas. Koncertinę pro
gramą išpildys solistai: Ire
na Stankūnaitė ir Liudas 
Stukas, smuikininkė Brigi
ta Pumpolytė ir Trio iš Phi- 
ladelphijos.

Kadangi ši svarbi pro
grama rengiama plačiajai 
visuomenei, todėl rengėjai 
kviečia visus dalyvauti ir iš 
anksto įsigyti bilietus, ku
riuos galima gauti pas ren
gėjus. Laukiama, kad mok
sleivija — jaunimas ir su
augusieji gausia dalyvaus.

• Prof. dr. Jurgis Baltru
šaitis, Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje, š. m. spalio 
17 d. gavo iš Europinio Są
jūdžio vykdomosios tarybos 
biuro pranešimą, kad Lietu
vos Europinis Sąjūdis yra 
pripažintas kaip organizaci
ja, įeinanti į Europinį Są
jūdį. (E)

• Jis kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybę, o dabar 
nedarbingas karo invalidas
P. Pleškevičius, sužeistas 
dėl nepriklausomos Lietu* 
vos, savo atsiminimus užra
šė ir išleido knygute vardu 
"Mes nešėme laisvę”. Ne
darbinga ir jo žmona. Jis 
dar nemaža turi tos knygu
tės. Atsiuntusiems vieną 
dolerį pasiunčia knygutę. 
Autoriaus adresas: P. Pleš
kevičius, 5(f Thomas St., 
Rochester, N. Y. 14605. Ma
lonėkite pasiųsti
šiandien.

Prie parodos pasisekimo daug prisidėję: Jonas Urbonas,StasėMameniškyrė-Hotra, Julija Belickienė 
Paulina Belickienė, Valentina Hotra, Gražina Urbonienė, Gražina Petrauskienė ir Vladas Selenis* 

Roberto Selenio nuotrauka

Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania 45 m. sukaktuvinę

METINĘ ŠVENTĘ,
1967 lapkričio 11 d., 7:30 v. v. Jaunimo Centro salėje, 
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.

Apie Jūsų dalyvavimą prašome pranešti iki š. m. 
lapkričio 7 d. Vytautui Kasniūnui, 3754 70th PI
LU 5-3617.

Visi korporantaiįės) dalyvauja su spalvomis.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

a. 10 vai. ryto pamaldos už mirusius korporacijos 
narius Jėzuitų koplyčioje.

b. Po pamaldų lankymas mirusiųjų korporantų kapų 
šv. Kazimiero kapinėse.

c. 7:30 v. vai. iškilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga 
ir junjorų kėlimas į senjorus.

d. Vakarienė ir šokiai.
(Šokiams gros Korp? Neo-Lithuania orkestras).
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukojama: 

studentai — $3.00 
visi kiti — $5 00

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
LIETUVIAI PIRMAVO 
TAUTŲ PASIRODYME
Spalio 23-28 d.d. North- 

land’o Centre buvo suruoš
tas Jungtinių Tautų pasiro
dymas (United Nations 
Festival). Šiame pasirody
me dalyvavo ir lietuviai. 
Pasirodymų rengimo admi
nistracija, turėdama gerą 
nuomonę apie lietuvius iš 
praeitų metų pasirodymo, 
šiais metais paskyrė jiems 
daug daugiau vietos. Tvar
kingai ir meniškai išdėsty
tas lietuvių skyrius visiems 
atsilankusiems į parodą 
krito į akis ir buvo dėmesio 
centre tiek amerikiečių, tiek 
kitų tautų. Kitos tautos 
(ypač Azijos ir Afrikos) 
vertesė prekyba ir pardavi
nėjo kavą, pyragaičius, įvai
rius saldumynus, suveny
rus ir kitus įvairius menk
niekius ir jų skyriai vaiz
davo kokį tai sandėlį ar 
krautuvę.

Lietuviai gi savo skyriu
je skleidė informaciją apie 
savo kraštą, tautodailę ir 
Lietuvos tragediją. Lietu
viai savo skyriuje turėjo 
išstatė: manekenus apreng
tus lietuviškais tautiniais 
rūbais, gražius audinius, 
juostas, gintaro bei kerami
kos dirbinius, medžio droži-

ŠVENTĖS PROGRAMA

nius, paveikslus ir knygas 
anglų kalba apie Lietuvą.

Šią parodą oficialiai su
ruošė LB Detroito apylinkė. 
Bet jai talkininkavo, tiek 
senosios, tiek naujosios 
kartos lietuviai, taip pat ir 
organizacijos: Vyčių 79 kp.
R. K. moterų sąjungos 54 
kp., auksinio amžiaus gru
pė, skautai bei jų tėvai ir 
studentai.

Vyriausioji šios parodos 
tvarkytoja buvo Stasė Ma- 
meniškytė-Hotra, o jai tal
kininkavo Nijolė Mikšytė- 
Ward.

Tautybių madų parodose 
lietuvių aukštaičių tauti
nius rūbus demonstravo 
Gražina Petrauskaitė. Kai 
kuriuos parodai reikalingus 
eksponatus teko rinktis ir 
skolinti iš Detroito lietuvių. 
Petronėlė Pajaujienė pa
skolino suvalkiečių tauti
nius rūbus ir Marčiukaitie- 
nė vilniečių tautinius rūbus. 
Prie šios parodos suruoši
mo darbais bei eksponatais 
prisidėjo; Antanas Mame- 
niškis, Walter Hotra, Eu
genija Bulotienė, Antanina 
Jonynienė, Marija Sims, 
Zuzana Arlauskaitė-Mikšie- 
nė, Birutė Dombravienė, 
Uršulė Astras (Grand Ra- 
pids), Audronė Tamoliony- 

tė, Stasė Urbonienė, Vin
centa Marpžienė, Vladas 
Pauža. Jurgis Baublys. Va
lentina Hotra, Civiliu Oren- 
tienė. Feliksas Blauzdys, 
Rūkštelienė (Oak Park), J. 
Damušienė, Bankauskienė, 
Gražina Urbonienė, Idrė 
Damušytė ir kiti.

Toks darnus ir sklandus 
vienų su kitais bendradar
biavimas mūsų šį pasirody
mą svetimtaučių akyse la
bai aukštai ir jis buvo gan 
gerai įvertintas.

Ir už tokį gražų lietuvių 
šioje parodoje pasirodymą, 
Northland Centro adminis
tracija, ypač Pat Hober, ku
ri tvarko ”public relation”, 
nepagailėjo mums gražių 
komplimentų ir pažadėjo 
savo skelbimais remti De
troito lietuvių radijo valan
dėlę.

A. Grinius

TRIJŲ DAILININKŲ 
PARODA

Lapkričio 12 d., 12:15 v. 
Lietuvių Namuose bus ati
daryta dail. St. Smalinskie- 
nės, skulptoriaus Jokūbo 
Dagio ir dail. Juozo Pautie
niaus kūrinių paroda. J. 
Dagį Detroite matysime 
pirmą kartą. Parodą ruošia 
Architektų ir Inžinierių Są
jungos Detroito skyrius. 
Paroda tęsis i ki lapkričio 
19 d.

SUSIRINKIMAS
LB Detroito apylinkės 

valdyba sekmadienį, lapkri
čio mėn. 5 d., 12 vai. Lietu
vių Namuose, 3009 Tillman 
St. kviečia visų veikiančių 
organizacijų, klubų, draugi
jų, spaudos atstovus ir visą 
visuomenę į susirinkimą.

šiame susirinkime bus 
svarstoma kaip ir kur atžy
mėsime Lietuvos Nepriklau
somybės 50 metų sukaktį.

MIRĖ S. SLIŽIO MOTINA
Mokytojas, muzikas ir 

chorvedys Stasys Sližys ga
vo liūdną žinią, kad Vilniu
je spalio 7 d. mirė jo moti
na Karalina šližienė, 85 
metų, ir palaidota Antakal
nio kapuose. Nepersenai 
miręs Stasio Sližio tėvas 
turėjo 90 metų. Sližiai iš
augino ir į mokslus išleido 4 
sūnus ir 1 dukterį.

ATSUKOM LAIKRODŽIUS 
VISU MĖNESIU ATGAL...

Sekmadienio rytą spalio
29 d. laikrodžius atsukome

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Deparlment of Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2808 W. 69th St., Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago, II). 60608 — Te). CA 5-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS njeiliifcgų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

1 vai. atgal. Mūsų radijo 
redaktorius ir pranešėjas
J. Kriščiūnas ne tik atsuko 
laikrodį atgal, jis atsuko 
visą mėnesį ir paskelbė, kad 
Dainavos rudens balius 
įvyks spalio mėn. 11 d., 8 
vai.... (ag)

• VIRŠSKAUČIŲ SKIL' 
TIS renkasi pas Gailutę 
Anužytę, 7716 DaCosta, 
lapkričio 5 d., 3:00 p.p. 
Būtinai dalyvaukite, kad 
galėtumėm pradėti šių 
metų nutartą veiklą.

Irena Leparskaitė

LIETUVOJ SIAUTĖ 
STIPRUS VIESULAS

Stiprus viesulas spalio 
17-18 naktį nusiaubė Lietu
vos pajūrį. Vėjo greitis 
Klaipėdoje bei Palangoj sie
kė iki 147 km. (beveik 90 
mylių) per valandą. Klaipė
doje nuplėšta daug namų 
stogų, išdaužyta ląngų, Dan
gės upė išsiliejo į gatvę, ne
maža šeimų neteko pasto
gės, buvo ir sužeistų. Rus
nėje ir Kintuose sugriauta 
keletas ūkinių pastatų, Ne
ringoje sudaužyta daug žve
jų laivų. Palangoje parke ir 
gatvėse viesulas išrovė net 
šimtą medžių, nukentėjo 
parduotuvės, kioskai, keli 
namai liko be stogų, nutrū
ko elektros tiekimas.

Kitur Lietuvoj viesulas 
buvo silpnesnis: Šiauliuose 
apie 65 mylių per valandą, 
Vilniuje — iki 45 mylių. Iš 
ten nėra pranešimų apie 
žymesnius nuostolius,

• M. šumauskas užėmė 
buvusiąją Paleckio vietą ne 
tik Vilniuj, bet ir Maskvoj; 
nuo spalio vidurio jis ap
skelbtas vienu iš Podgorno 
(maždaug Sov. S-gos pre
zidento) pavaduotojų. To
kiais pavaduotojais auto
matiškai "išrenkami” visi 
vadinamųjų sąjunginių res
publikų "prezidentai”, ku
rių iš viso yra penkiolika.

Austrijon išvykusioje so
vietinių "parlame n tarų" 
grupėje Paleckio irgi nėra. 
Bet su ta grupe keliavo J, 
Maniušis. (E)

• Problems of Commu- 
nism žurnalas š. m. rug
sėjo-spalio numeryje įdėjo 
dr. V. S. Vardžio straipsnį 
"The Baltic Peoples". Visas 
šis žurnalo numeris specia
liai skirtas nušviesti tauty
bių ir nacionalizmo klausi
mui Sovietų Sąjungoje. (E)
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