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PERSPEKTYVOS
NIXONO IŠRINKIMAS UŽTIKRINTAS, BET ...
Sprendžiant iš Ameri
kos didžiosios spaudos,
Richardo M. Nixono iš
rinkimas sekančiu JAV
prezidentu yra jau be
veik tikras dalykas. Ži
nia, politikoje viskas ga
lima ir viskas įmanoma
tačiau ir savo protu
sprendžiant iš pastebi
mų faktų ir nuotaikų,
sunku šiandien įsivaiz
duoti, kad Nixonas galė
tų pralaimėti. Mat, jo
oponentui iš demokratų
partijos pusės labai ne
siseka. To kalbos labai
žodingos, tačiau ir di
džiausios iškalbos pa
galba negali paneigti fak
to, kad viceprezidentas
Humphrey yra susijęs su
dabartine administraci
ja, kuri yra vienų net
labai nekenčiama, o ki
tiems bent jau labai nu
sibodusi.
Kitas oponentas 'tre
čiosios’ nepriklausomos
partijos kandidatas Ge
orge C. Wallace, iš pra
džių atrodęs be jokių
didesnių perpektyvų, da
bar virto kone baises
niu priešu už Humphrey.
Mat, jis gali paveržti
daugiau balsų iš respu
blikonams prijaučiančių
negu vadinamų pastovių
demokratų. Iš kitos pu
sės, Wallace pasiseki
mas išplaukia iš tam tik
ros visuomenės dalies
pasipiktinimo, tačiau rin=
kėjai atsidūrę vieni bal
savimo patalpoje, gali
apsispręsti ir kitaip. Bū
tent, jie gali suprasti,
kad jų balsas už Wallace faktinai yra balsas už
Humphrey, nes sumaži
na Nixono šansus laimė
ti, o Wallace vistiek ne
gali laimėti. Už tat rei
kia balsuoti už mažesnę
blogybę, šiuo atveju Nixoną.
Bet kas yra Wallace
šalininkai, kurie prak
tiškai laiko išrinkimo
šansus savo rankose?
Joseph Alsop iš Wallaęe priėmimo Chicagos
priemiestyje Cicero su
sidarė tokį įspūdį:
"Cicero duoda pavyz
dį, kas pasidarė iš JAV
per demokratų su ma
žomis pertraukomis val
dymo laiką. Italai, če
kai, lenkai ir lietuviai
bei kitų tautinių grupių
atstovai čia sudaro dau
gumą".
"Jų tūkstantyai suti
ko džiaugsmingai Geor
ge C. Wallace, Bet 9 iš
10 jų... yra sūnūs bei
dukros tų žmonių, kurie
Frankliną Delano Rooseveltą laikė savo išgel
bėtoju".

Mat, kai FDR tapo pre
zidentu, kraštą faktinai
valdė WASP t.y. White
Anglo - Saxon Protes
tante, kitos_grupės prak
tiškai neturėjo balso.
Per Roosevelto ir Trumano valdymą socialinė
struktūra pasikeitė. Anų
dienų nuskriaustieji šian
dien pasidarė lygūs po
nai su baltaisiais anglų
-saksų protestantais ir
nerodo jokio dėkingumo
demokratams, nes dabar

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
bijo, kad jų pasiektam
statusui gresia kitos tau
tinės mažumos — negrai
ir portorikiečiai.
Tame Al sopo teigime
yra dalis tiesos, tačiau
man atrodo, kad anks
čiau niekinamos tauti
nės
(ir net religinės
grupės, kaip katalikai)
savo prestižo ir dalies
krašto valdyme pasiekė
ne tiek dėl anglo-sak
sų protestantų nuomo
nės pasikeitimo, kiek sa
vo darbu ir pastangomis.
Jie įrodė, kad yra verti
didesnių uždarbių ir di
desnės pagarbos. Tai
dažnai buvo pasiekta tik
antroje ir trečioje kar
toje. Ir už tat dabar pa
siturinčiai
gyvenan
tiems darbininkams sun
ku suprasti, kam jiems
reiktų į savo gyvenamas
vietoves priimti negrus
ir tuo pačiu visą rajoną
nusmukdyti. Tokie visa
širdimi pritaria Wallace kandidato į vicepre
zidentus atsargos gene
rolo Curtis Le May nu
rodymui, kad aviacijoje
buvo išnaikinti rasiniai
varžtai, kai buvo įrodyta
kad negrai yra jei ne ge
resni, tai bent neblogesni bet kurios srities dar-

bininkai ar kariai negu
baltieji. Iš viso, kariuo
menėje lengva įvesti
integraciją,
kai būta
griežtų taisyklių, kurių
turi laikytis visi. Tuo
tarpu civiliniame gyveni
me kiekvienas gali gy
venti kaip nori ir yra
rajonų, kurių gyventojų
dauguma nori tam tikros
uniformos bei papročių
visose gyvenimo srity
se.
Darbininkija sudarė
iki šiol bene svarbiau
sią demokratų partijos
užnugarį. Šiandien ji gy
vena labai gerai ir jai
rūpi tą statusą apsau
goti. Už tat posakis
"Law and Order" susi
laukė tokio didelio pasi
sekimo. Kitas buvusios
demokratų didžiosios ko
alicijos narys —kairio
ji intelgentija nebegali
susikalbėti su pasiturin
čiais darbininkais, kurie
turbūt visai teisingai
samprotauja, kad toji
šviesuomenė nori padė
ti negrams darbininkų ir
vidutinių tarnautojų sąs
kaitom^ o ne savo pa
čios. Štai kodėl demo
kratų partija staiga ne
teko vienybės ir jei nie
kas staiga nepasikeis tu
rėtų pralaimėti rinki
mus.

CHICAGIECIŲ DOVANA DIRVAI
arti tūkštanties dolerių
suma yra tik Chicagos
išsijudinimo ar išjudi
nimo pradžia. Artimiau
siu metu esą galima lauk
ti daugiau. Ne tik iš
Chicagos, bet ir kitų vie
tovių, kurias atitinkamai
paveikti pažadėjo sve
čiai ALTS valdybos var
du.
Vilties valdyba ir Dir
va nuoširdžiai dėkoja už
paramą.

* ALTS-gos Valdyba
organizuodama Dirvos
jaunųjų talentų vakarui
300 dol. premiją, gavo
paramos iš ALTS-gos
Chicagos sk. (pirm. P.
Vėbra) 50 dol., ALTSgos E. Chicagos sk.
(pirm. K. Sidabras) 50
dol., ALTS-gos Cicero
sk. (pirm. inž. ŠulaiKazimieras Pocius, ALT S-gos iždininkas ir Dirvos tis) 25 dol., V. Pesecgen. atstovas Chicagai, paaukojęs Dirvai $500.00 kas & Assoc. 25 dol. ir
Cosmos Parcel Servi
Prieš savaitę rengė talentų konkursiniame ce- E. ir V. Žukauskų
jų buvo teisingai paste koncerte pralaimėtojų 25 dol.
Pirmiesiems
bėta, jog tuomet įvyku nėra.
trims
jury
komisijos
at
siame Dirvos jaunųjų
rinktiems programos da AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINEI SĄJUNGAI
lyviams teko ALTS-gos
20 METŲ
okupacijų, pabrėždami, valdybos, ALTS-gos Cle
Paskutiniame ALT S-gos
kiek šioje okupacijoj lie velando ir to skyriaus valdybos
posėdyje, rugsėjo
pirmininko
J.P.
Nasvytuvių išvežta į Sibirą ir
20
d.
pasikeista
išžudyta, o likusiems ne čio piniginės premijos. apie svarbesnius žiniomis
įvykius
leidžiama grįžti ir įsi Likusiems penkiems da JAV lietuvių visuomeninia

nelaimėju
kurti Lietuvoje. Apibū lyviams,
me gyvenime. Sustota prie
dino dabartinę okupuotos siems pirmųjų trijų vie Dirvos . reformų. Pritarta
Lietuvos padėtį pabrė tų, žinomas, bet prašęs pirmininko T. Blinstrubo
žiant, kad Lietuva yra viei jo pavardės neskelbti pastangoms —- 1969 m. Są
na iš seniausių Europos Dirvos rėmėjas kiek
jungos seimą šaukti New
vienam įteikė savo do Yorke, atseit, vietovėje, kur
valstybių.
Į klausimą, kas dabar vaną Čekiu. Taigi, nelai prieš 20 metų įvyko stei
daroma, kad pakeisti ši mėjusių tikrai nebuvo. giamasis visą Amerikos lie
Ta pačia proga buvo tuvių tautininkiją apjun
tą situaciją, mūsų re
pastebėta,
jog didžiau giančios organizacijų sei
prezentantai atsakė, kad
laimėtoju
išėjo Dir- mas.
siu
rūpinasi atgauti Lietuvai
Ne
vien
tuo,
kad sceva.
pilną nepriklausomybę,
atvedė
ir
visuomenon
kad
Lietuva
galėtų
LIETUVOJE MIRĖ
Vliko pirmininkas dr. ną ir narįdr. A. Budrec- tvarkytis be jokių paša nei pristatė gražų būrį
jaunųjų
dainininkų,
pa

kį
pažymint
jų
išsimoks

J.K. Valiūnas ir dr. A.
linių svetimų įtakų.
V. DINEIKA
Budreckis spalio 1 dieną linimą ir einamas parei
Be to, paaiškino apie skatindama juos drą
siau
žengti
savo
meni

10 vai. vak. buvo matomi gas.
turistų keliones ir jų tei
Rugsėjo 25 d. Lietu
Pirmiausia dr. J. K. ses okupuotoje Lietu nio pašaukimo linkme.
New Yorko televizijos
voj
mirė vienas iš pro
Ne vien todėl, kad ji į
13-tame kanale, kur jie Valiūnas sugretino sovie voje.
fesinio
Lietuvos dramos
atsakinėjo į klausimus tų klastingą okupaciją
Bendrai paėmus, tai di savo metinį parengimą teatro pradininkų,
Vik
reporteriui, sugretinant Lietuvoje su dabar vyks delis VLIKo pirmininko sutraukė nuostabiai gau
toras
Dineika,
eidamas
Čekoslovakijos dabarti tančiais tokiais pat klas dr. J.K. Valiūno laimėji sią ir nuoširdžią Cle
nius įvykius su Lietuvos tingais metodais Čeko mas gauti nemokamai 20 velando visuomenės ir 69-tuosius amžiaus me
slovakijoje.
sovietine okupacija.
min. programą, kurią iš toliau atvykusių sve tus.
Kas yra lankęs bent
Dr. A. Budreckis nu stebėjo apie 50 milijonų čių auditoriją, mora
Televizijos stotis pir
miausia parodė nepri švietė 1939 metų slaptą žmonių. Ir reikia džiaug liai ir materialiai parė kiek Lietuvos Valstybi
klausomos Lietuvos vaiz sovietų susitarimą su na tis, kad mūsų reprezen musią savo laikraštį* nio Dramos teatro vaidi
dus, trumpai apibudin ciais dėl Pabaltijo vals tantai buvo labai gerai Tos paramos išdavas nimų Kaune arba kituo
dama Lietuvos valstybės tybių pasidalinimo. Į re pasiruošę ir sklandžiai paskelbsime, kada tik se Lietuvos miestuose,
kas yra klausęs
praeitį, sostinę, gyven porterio pastabą, kad bei aiškiai į klausimus rengėjai suves savo apy ar
"Linksmųjų
Brolių" iš
tojų skaičių ir pristatė Lietuva pridš šimtą me atsakinėjo, ką teko iš skaitas.
Kauno
radijo,
tas negalė
Betgi
didžiausią
dova

Vyriausio Lietuvos Iš tų irgi buvo rusų oku girsti jau iš daugelio
jo
būti
nesusipažinęs
su
laisvinimo Komiteto pir puota, mūsų atstovai pa amerikiečių. Tai bene ną Dirvai atvežė chicaViktoru
Dineika,
nes
jis
giškiai svečiai, ALTS
mininką dr. J.K. Valiū- aiškino skirtumą tarp tų pirmas toks įvykis.
pirmininkas Teodoras ten buvo nuo paties tų
Blinstrubas ir ALTS iž institucijų įsikūrimo, tik
dininkas bei Dirvos gen. su pertrauka 1924-1926
įgaliotinis Chicagai inž. metais. Šios petrau
Kazimieras
Pocius, kos metu jis tapo pažįs
įteikdami Vilties valdy tamas daugumui Ameri
bai 875 dolerius. Šią su» kos lietuvių, nes tada ji
mą, pakeldami savo Vii sai su A. Vanagaičiu, J.
ties Draugijos narių įna Olšausku ir J. Dikiniu bu-,
šus, suaukojo chicagiš- vo "skrajojantis Dzimkiai: Kęstutis Sidabras dzi - Drimdzi teatras".
25 dol., Petras Steikū- Dramos teatre V. Dinei
nas 25 dol., Vaclovas Ma ka sukūrė ištisą eilę gi
žeika 25 dol., Juozas Ju liai įsimenančių vaid
revičius 100 dol., dr. Le menų. Bet buvo ne tik
onas Kriaučeliūnas 200 aktorius, o ir tekstų kū
dol. ir pagaliau pagrin rėjas, vertėjas, režisie
dinis šios sumos sukė rius.
Po karo, likęs Lietu
lėjas — inž. Kazimie
ras Pocius 500 dol. Tie voj, V. Dineika apie 20
visi rėmėjai yra ne kar metų dirbo kino studijoje
tą Dirvai aukoję, ypatin Vilniuje didžiai keblų ir
gai tuo metu, kada jų nedėkingą darbą: buvo fil
parama buvo reikalinga mų dubliavimo režisie
rius, tai yra rengė rusiš^
taip, kaip šiuo metu.
Chicagiškių svečių pa kų filmų įkalbėjimus lie
E.
reiškimu, dabar įteikta tuviškai.
— Durk giliau! Aš dar nieko nematau...

televizijoje

1968 m. spalio 9 d.
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BALFO
RINKLIAVAI
DETROITE
PRASIDEDANT

Pianistė Birutė Smetonienė iš pi Idant meninę programą Olio minėjime Detroite.
J. Gaižučio nuotrauka

ANTANO OLIO MINĖJIMAS DETROITE
Minėjimas pradėtas šv.
Antano bažnyčioje 10:30
vai. šv. Mišiomis. Mišias
laike ir pamokslą pasakė
kun. K. Simaitis,
12 vai. Lietuvių Namuo

se buvo pradėta antroji da
lis akademija, kurią atida
rė ir jai vadovavo ALT

S-gos Detroito sk. pirminin
kas A. Musteikis. Atidary
damas šią akademiją A.
Musteikis pakvietė atsisto
jimu ir susikaupimo minu
te pagerbti a. a. Antaną Olį
ir po to tarė įžanginį žodį.
Pagrindinius kalbėtojus
apie Antaną Olį turėjome

MARIJA SIMS-ČERNECKYTĖ

ANTANUI OLIUI,
Jo I 0 metų mirties sukaktį minint
Kas uždegė meilę, savajai tautai,
Kokios liepsnos palietė tavo mintis?
Kad ryžtas liepsnojo, jai laisvę atgauti —
Ir deimantu švito, jos garsi ateitis.
Ar
Ar
Ar
Ar

šaukė, tave, mūs protėvių sielos,
skambančių kanklių graudingi balsai,
trenksmas perkūno — mūs senojo dievo,
ašaros močių pabirę visur.

Juk, tu, nematei tos garbingos šalies —
Ant jos žemės niekados nestovėjai,
Ir nevarstei, tu, durų Vilniaus miesto pilies —
Pro kurią jau tiek amžių praėjo.
Nematei, tu, akečių, nei žagrės laukuos,
Neklausei, tu, grėbėjų dainelių —
Nevaikščiojai Nemuno — Šešupės krantais —r
Negirdėjai čiužėsio drugelių.
Pasaulyje didvyriais gimsta tik retas,
O, tu, mums gimei, mūs tautoj.
Ir kartu, su tavim, vis didėjančios gretos,
Kovojom už laisvę kietai.

Tik čia, prie Atlanto — Amerikos žemė,
Yra tavo gimtoji šalis: —
Išeivio sūnus!.. jau likimas taip lėmė,
Ir taip susiklostė lietuvio dalis.

Tu, pasiekei mokslo ir garbes šios šalies,
Pakilai į aukštas viršūnes,
Bet kaip tikras sūnus, mūs brangios Lietuvos —
Jos laisvės liepsna užsikūręs.
Tu šaukei lietuvį, stebuklingu balsu:
— O, broliai, ramiai nesėdėkim!
— Kai mūsų tauta, jau nelaisve alsuoja,
— Visi, o visi jai padekim!

Vedei, tu, tautiečių Misiją garsią,
Atverti duris Dėdės Šamo.
Tikėjai, kad ten mūsų tautą užtars —
Veržeisi jėga tu dinamo.

du: Kazį Karpių iš Cleve
lando ir PLB pirmininkų
Juozą Bačiūną. Abu kalbė
tojai yra buvę a. a. A. Olio
bendradarbiai,
kartu
su
juo dirbo ir gerai pažįsta.
K. Karpius, pasakodamas
apie A. Olį papasakojo dau
giau apie jo veiklą ir dar
bus, o Juozas Bačiūnas dar
ir apie šeimą.
— Galėčiau visą popietę
kalbėti apie A. Olį, o jo nu
veiktų darbų pilną jaučio
skūrą prirašyti, — sakė J.
Bačiūnas. — Yra ir dabar
lietuvių, kurie prieš rinki
mus gerinasi ir taikstosi
prie lietuvių, o po rinkimų
nei kalbėti nenori. A. Olis,
nors ir čia gimęs ir augęs
ir nematęs Lietuvos, bet
su visa širdimi ir meile dir
bo jai, garsino lietuvius ir
Lietuvą amerikiečių tarpe.
J. Bačiūnas dar pasakė,
kad A. Olis būdamas mažas
norėjo muzikos mokytis,
bet tik tėvams pageidau
jant mokinosi teisę ir advo
katu tapo.

Ppetė Mąrija Sims pa
skaitė savo sukurtą A. Olio
10 metų mirties sukaktį mi
nint eilėraštį. Pianistė Bi
rutė Smetonienė pianinu
paskambino Chopino 3 kū
rinėlius. Jai buvo įteikta gė
lių puokštė.
Muzikas
ir
mokytojas
Stasys Sližys supažindino
su lietuviui mokytojui pa
gerbti sukurtos kantatos
turiniu, paaiškindamas, kad
šią kantatą parašė Bernar
das Braždžionis, o muziką
sukūrė komp. Bronius Budriūnas. Mecenatės šios kan
tatos: Dr. Birutė Girniuvienė ir Dr. Bronė Gruzdienė.
ši kantata buvo perduota iš
plokštelės. Prie pabaigos
tenka . pasakyti, kad tam
minėjimui buvo labai sko

ningai ir gražiai papuošta
scena. Scenoje kabėjo An-

Artinasi žiema, neš
dama žvarbų šaltį ir
šiurpų vėją. Mums, gy
venantiems Amerikoje,
tatai nesudaro jokio rū
pesčio: pasukai termos,
tatą ir turi šilumos kiek
tik nori. O kas daryti
Sibire kankinamiems ir
į Lietuvą paliegėliais grįžusiems, kurie nė šiltes
nio drabužio, nė apavo,
nė sveikatos nebeturi?
Besiartinanti žiema
primena ir Kalėdų šven
tes. Amerikoje kalėdi
nėms dovanoms pirkti
išleidžiama virš 14 bili
jonų dolerių, o švenčių
metu lūžta stalai nuo val
gių, kyla taurės svaigi
nančių ir gaivinančių gė
rimų. O kaip švenčia Ka
lėdų šventes tie, kuriuos
laisvės ilgesys troškina
kuriems ir kasdienės
duonos stokoja, ir tau
rės ašarų iš akių lieja
si?
Švenčiame tautos pri
sikėlimo auksinio jubi
liejaus metus. Juos iš
kilmingai paskelbėme
Lietuvos Laisvės Kovos
Metais. O kur toji kova?
Bent iki šiol, atrodo, ji
tebesireiškia tik žo
džiais ir tik tarpusavy.
Žodžiais kraujo ir gy
vybės nesigailima, o kai
paprašoma tėvynės lais
vinimo ar šalpos reika
lams aukos,tai prašan
čių institucijų adresu
pasipila sriautai prie
kaištų.
Tokie liūdni
reiškiniai nėra visuoti
niai. Turime daug ir la
bai gražių pavyzdžių,
štai visuomenininkas VI.
Pauža, nežiūrėdamas sa
vo krautuvės daugelio api
plėšimų, dar rinkliavai
neprasidėjus, pirmuti
nis atsiuntė Balfui 20
dol. auką. Dar nėra di
delių sunkumų ir rinkė jų prisikalbinti. O jie ir
poilsio valandas ir pini
gą aukoja, nemaža ir
benzino važinėdami išde
gina. Tačiau, kai vyras
su žmona abu dirbdami

Nijolė Bironytė ir inž. Vidmanas Bražys rugsėjo 28 d. Det
roite sukūrė lietuvišką šeimą. Jaunasis Vidmantas Bražys, prieš
keletą metą atvykęs iš Lietuvos, čia baigė inžinerijos mokslus ir
šiuo metu tarnauja General Motors bendrovėje.
J. Gaižučio nuotrauka

po ilgų svarstymų,rinkė
jui penktą kartą atvažia
vus, paaukoja dolerį ar
pasako "mums niekas
nieko neduoda, tai ir mes
neduosime", darosi liūd
na.
Norėtųsi tuos "filan
tropus" paklausti: ką iš
Balfo gavo E. Paurazienė, a.a. J. Smailis, M.
Šimonis, O. Kratavičienė, a.a. dr.J. Sims, a.a.
B. Keblaitienė, M. Stan
kuvienė, B. Brazis, P.
Medonis, J. Šniras, dr.
E. Gurskytė, a.a. kun.
dr. I. Boreišis, M. Sims,
M. Kasevičienė, M. Ru
činskienė ir daugelis
kitų Balfo 76 sk. steigė
jų ir veikėjų, kurie
mums badmariaujant ir
sergant nežinomybės li
ga stovyklose, pabėgė
liams surinko virš 30,
000 dol., virš 6000 sv.
drabužių, numezgė 200
megztukų, pasiuvo 50
naujagimių kraitelių,
nupirko 16 vyr. naujų ei
lučių, patys surinko ir su
aukojo šimtus svarų kon
servuoto maisto ir mui
lo? Ką jie gavo, važinė
dami pas ūkininkus ir su
darydami 167 darbo ga
tano Olio didelis paveikslas
rantijas ir atveždami į
ir už jo Lietuvos vėliava.
Michigano valstiją 500
Prie paveikslo lietuviška
asmenų, neturinčių Ame ■
gražia
staltiesė
užtęstas
rikoje
nė giminių, nė pa
stovėjo staliukas ir ant jo
žįstamų?
Ką jie gavo at
gražių gėlių puokštė, šonuo
važiuodami
mus pasitik
se stovėjo žalių gėlių vazo
ti
į
stotį,
surasdami
bu
nai. Susirinkime dalyvavo
tus
ir
darbus?
Ką
gauna
apie pusė salės. Minėjimas
E. Paurazienė, kuri ir
baigtas Tautos Himnu.
A. Grinius šiandien dar Balfo rink-

Į Washingtoną garsų, į Rūmus Baltuosius...
O paskui ir in San Francisco:
Prie šalies valdovų, darei žygius ilguosius,
O viltis mūs visų kilo — tryško.

liavai vadovauja? Retas
iš jų tematė nepriklau
somą Lietuvią, bet jų šir
dyse liepsnojo tėvų že
mės ir artimo meilė. Ir
kaip liūdna, matant ją
blėstančią nepriklauso
moj Lietuvoj išaugusių
ir ten mokslus ėjusių šir
dyse.
Švęsdami auksinį tautos prisikėlimo jubilie
jų ir prisimindami tau
tos kankinius kovojusius
ir kritusius dėl tautos
laisvės, pasitikime šią
Balfo 76 sk. rinkliavą
atviromis, artimo mei
le liepsnojančiomis šir dimis.
K. Jurgutis
Balfo 76 sk. pirm.
• Jubiliejinių Metų Ko
mitetas gruodžio 7-8 d. ren
gia Jubiliejinių Laisvės Ko
vos Metų užbaigimą. Ta
proga Lietuvių Namuose
bus surengta paroda ir me
ninė dalis, o sekmadienį,
10:30 Šv. Antano bažnyčio
je pamaldos ir Lietuvių Na
muose iškilmingas aktas ir
pietūs.

• Juozas Briedis, namų
pardavėjas, dirbęs W. J.
Adams įstaigoje, atidarė
17224 John R savo "Brie
dis Realty” įstaiga ir yra
jos vedėjas. Jam talkinin
kauja Viktoras Laparskas.

• LžS Detroito skyrius
rugsėjo 29 d. turėjo narių
susirinkimą. Dalyvavo be
veik visa Centro Valdyba.
Pranešimą padarė sk. pir
mininkas Alfonsas žiedas
ir trumpą žodį tarė Centro
valdybos
pirmininkas
V.
Alantas. Kalbėta žurnalistų
metraščio išleidimo ir kokio
nors pobūvio surengimo rei

(ag)

kalu.

Sutiko tave, šios šalies prezidentai,
Ir josios aukšti pareigūnai:
Pagarbiai minėjo, mūs senąją gentį,
Ir, rodos, jie laisvę mūs gina.

HELP WANTED MALĖ
NVANTF.D IST CLASS

Mūs broliai ir sesės, tave vis lydėjo,
Ir teikė drąsos tavo žygiams.
Kai, mūsų, šalis, prieš tironus, merdėjo,
Ir kovojo su priešais nelygiais.

KELLER OPERATORS
MOE POLISHERS
Keller Operators wilh B. G. experience, preferably with B. G.l experi*
ence. Also experienced Moe Polieher
Top wages in job shop. Contact Mr.
Laag.

Negailėjai jėgų, o nė laiko brangaus...
Ir lėšas, tu, tiems žygiams, aukojai,
Tikėjai, kad laisvė mums greitai išauš;
Suklestės paslaptingaisiais gojais.

UNITED TOOL AND DIE
910'2 N. NVA3H1NGTON ST.
KOKOMO, INDIANA
317-457 933 1
An Equal Opportunity Employer
(98-102)

Bet... Štai — netikėtai suplazdė jo širdis!
Ir jau justi, su mumis, negali.
Jis palikęs visus, kelyje ateities:
Nuplasnojo į pasakų šalt.

GENERAL MALĖ HELP
No exp. necessary

Mes, tavąjį vardą, per amžius minėsim,
Istorija užpildys lapus.
Ir savo ainiams, su pagarba, kalbėsim,
Nors mūsų jau čia ir nebus.

1968 m. rugsėjo 29 d.

Apply at

PESCHKE SAUSAGE CO.
2t>00 L. GRAND BLVD.
DETROIT. MICH,
No Hpplications taken by phone.
100-1031

Dalis svečią A. Olio minėjime Detroite. Iš dešinės sėdi K. Jurgutis, J. Bachunas, V. Kurkus, M.
Sims ir kt.
!• Gaižučio nuotrauka
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Erdmonas Simonaitis, Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas,
Si mėnesi Svenčiąs 80 metų amžiaus sukakti.

ERDMONUI SIMONAIČIUI
AŠTUONIASDEŠIMT METŲ
Ugamečiui Mažosios
Lietuvos Tarybos pirmi
ninkui Erdmonui Simo
naičiui š.m. spalio 30 d.
sukanka 80 metų.
Erdmonas Simonaitis
gimė 1888 m. spalio 30
d. Spečiuose, Tilžės aps
krity. Lankė Šilutės ir
Tilžės gimnazijas, buvo
Tilžėj ir Pilkalnyje teis
mo vyriausias sekreto
rius. 1912 metais Tilžė
je įsteigė Lietuvių Klu
bą ir aktyviai veikė vi
sose lietuvių organiza
cijose Mažojoj Lietuvoj,
dalyvavo Vydūno lietuvių
giedotojų chore. 1915 li
gi 1918 metų kaip vokie
čių kariuomenės karys
išbuvo frontuose Galici
joj ir Prancūzijoj. Apdo
vanotas Geležiniu kryžiu
mi- 1918 metais buvo vo
kiečių spaudos skyriaus
nariu Vilniuje, kur susi
pažino su Lietuvos Ta
rybos nariais it kitais
veikėjais.
Atskyrus Klaipėdos
kraštą nuo Vokietijos,
persikėlė iš Tilžės į
Klaipėdą. Klaipėdoj bu
vo Prūsų lietuvių susi
vienijimo reikalų vedė
jas; aliantams paėmus
Klaipėdos kraštą savo
globon, vedė derybas su
prancūzų administraci
ja ir buvo direktorijos
nariu 1920.III. - 1922. It.
Dalyvavo 1922 metais lap
kričio mėn. derybose
Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerijoje dėl
Klaipėdos krašto atei
ties, ruošė su J. Budriu
ir kt. veikėjais sukili
mą prieš Klaipėdos kraš
to direktoriją, kuri no
rėjo įkurti prolenkišką
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paramos
Į Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės
Seimą
buvo suvažiavę daug at
stovų ir svečių iš viso
laisvojo pasaulio, tačiau
gaila, kad dėl seimo per
krautos programos jie
nespėjo susipažinti nei
su JAV LB-ės veikla nei
pasisakyti savo kraštų
tautinių problemų bei lai
mėjimų, nei pasitarti su
JAV lietuviais, iš jų pa
simokyti, talkos ar pa
ramos paprašyti.
Vienas iš neeilinių
atstovų buvo atvykęs į
PLB seimą Vasario 16
gimnazijos direktorius
Vincas N atkus-Natkevi
čius, rugsėjo 24 dieną
išskridęs atgal į Vokie
tiją. Ta proga jis sutiko
painformuoti
Dirvos
skaitytojus apie šį mūsų
lietuvišką židinį — Va
sario 16 gimnaziją.
— Kokie Jūsų vizito
Amerikoje tikslai?
— PLB seime buvau
rinktas atstovas. Tačiau
nemažesnis
kelionės
tikslas buvo sustiprin
ti ryšius su gimnazijos
rėmėjais, ypač su gimna
zijos rėmėjų būreliais,
kurių visame pasaulyje
yra 105, o JAV-se 96.
Mano uždavinys nušvies
ti gimnazijos padėtį, iš
sklaidyti abejones, jei
tokių pasitaiko, ar ver
ta gimnaziją remti.
Praeitais metais gim
naziją lankė 103 moki-

Nuo 1949 metų ligi
1968 metų buvo Vokieti
jos Lietuvių Bendruome.
nės Tarybos nariu, taip
pat ilgametis Krašto Val
dybos narys. Buvo Vliko
Freistaatą. 1923 metais narys Reutlingene. Ma
pirmininkavo sukilėlių žosios Lietuvos reika
direktorijai ir po suki lais 1954 metais lankė
limo buvo gubernato si JAV ir Kanadoje.
Už nuopelnus lietuvy
riaus pavaduotoju. 19241926 metais buvo Šilu bei apdovanotas Gedi
tės apskrities viršinin mino ordinu, Vytauto Di
ku. 1926 m. sausio mėn. džiojo ordinu ir Šaulių
12 d. po įsigaliojimo Žvaigžde.
Ypač pažymėtinas Si
Klaipėdos krašto statu
monaičio
vaidmuo 1923
to, buvo išrinktas pir
muoju Krašto direktori metais Klaipėdos sukili
jos pirmininku. 1926 me me, kuriam vadovavęs
tais lapkričio mėn. kraš a.a. Jonas Budrys taip
"Simonaičio
to seimelio vokietininkų įvertino:
vaidmuo
sukilime
yra ne
dauguma pareiškė jam
eilinis.
Jo
atsistojimas
nepasitikėjimą, kad ne
sutiko atsiklausti tėvų ar priešaky, drąsa, kraš
jų vaikai privalo būti to ir žmonių pažinimas
mokyklose mokomi lietu laidavo pasisekimą. Jis
neišsigando grasinimų,
vių kalbos.
net
savo lietuvių drau
Nuo 1930 m. gruodžio
gų.
Drąsiai galiu pa
mėn. iki 1937 metų buvo
reikšti,
kaip ir tuomet,
Klaipėdos apskrities vir
taip
ir
dabar:
nebūtų Si
šininku, po to apie me
monaičio
—
nebūtų
ir
tus Klaipėdos miesto vy
1923
metų
sukilimo.
Ne

riausiu burmistru. Po to
vokietininkų direktori svarbu, kad vienas kitas
jos buvo atleistas į pen pritarė sukilimo min
čiai, tarp patikimų savo
siją.
1939 metais nacių Vo bičiulių galėjo tai pus
kietijai užgrobus Klai garsiai net pagvildenti,
pėdos kraštą, paskutiniu tačiau be vietinio politi
Lietuvos traukiniu iš nio žinomo krašto veikė
vyko į Kauną. 1941 me jo, kuris sutiktų drąsiai
tais prasidėjus Vokieti stoti priešaky, joks suki
jos - Sovietų Sąjungos limas neturėtų pasiseki
karui, gestapininkų bu mo. Simonaitis buvo tas
vo suimtas ir išlaikytas asmuo, kuris sukilimo
Mauthauseno ir Dachau idėjai iškilus, ne tik per
kacetuose iki 1945 me siėmė ja, bet dirbo ener
tais balandžio mėn. 29 gingai, sumaniai ir drą
d. Amerikiečiai jį iš čia siai. Ruošdamas tikėjo
sukilimo pasisekimu ir
išlaisvino.
1946 metais atnauji ištesėjo iki galo".
Jaunesniajai kartai su
nus dar 1918 m. Tilžė
kaktuvininkas
yra pa
je sudarytą Mažosios
Lietuvos Tarybą, Ful- vyzdys kaip reikia kovo-,
doje buvo išrinktas pre ti už savo tautos intere
zidiumo pirmininku ir sus ir lietuvybės išlai
šias pareigas eina iki kymą iki gilios senat
vės.
(Fr.Sk.)
šios dienos.

Emilija Čekienė

bai malonūs, nes vienas
lietuvis PLB seimo at
stovas tame pačiame
viešbutyje buvo apvog
tas. Kitas delegatas grį
žęs į Chicagą rado savo
butą išplėštą. Chicagoj
pirmoj vietoj sustojus
gavau tokius patarimus:
neik į sodą, nes užmuš,
nevažiuok
traukinėliu
negrai apiplėš, jei eisi į
parką laikykis toliau nuo
žmonių...
Nuvažiavęs į Omahą
lankyti giminių, radau
laidojamą senutę lietu
vę užmuštą negro. Be to,
prieš tris mėnesius ma
no vieną draugą Chicagok 3 vai. p.p. apiplė
šė ir žiauriai sumušo.
Vokietijoj to beveik ne
pasitaiko. Tokie įspū
džiai verčia manyti, kad
amerikiečiai gyvena nuo
latinėj baimėj kiekvienoj
vietoj, kiekvienu laiku,
— baigė pasakojimą di
rektorius V. Natkus Natkevičius.

niai, 43 mergaitės ir 60 5,00Q, negali sudėti tos
berniukų, iš jų 81 katali 25 tūkstančių dol. su
kas ir 22 evangelikai. mos, kuri kasmet įplau
Palyginus su užpraei kia gimnazijos iždan iš
tais metais mokinių skai užjūrio.
čius pakilo 17. Šiais moks- Betgi rėmėjų būreliai
kasmet moka mažiau.
Tai nuovargis,pasitrau
kimas į pensiją, o iš jau
nosios kartos nesidomėjimas. Rėmėjų būreliai
yra iš lietuvių gaunamos
paramos pagrindas, bet
jiems ši našta darosi
per sunki. Kad šis didy
sis mūsų lietuvybės ži
dinys — Vasario 16 gim
nazija neužgęstų, krei
piuosi į visas jaunimo
organizacijas atkreipti
dėmesį ir savo kukliu
įnašu bei darbu imtis ini
ciatyvos talkinti vyres
niesiems gimnazijos rė
Vincas Natkus-NatkeviČius, mėjams, nes tolimes
Vasario 16 Gimnazijos direk
nis jos likimas ir Vokie
torius.
tijos lietuvių jaunimo lie
tuvybės išlaikymas di
lo metais, kurie prasi dele dalimi priklausys
dėjo rugsėjo 3 dieną, nuo jūsų brangūs jaunie
mokinių yra šimtas.
ji amerikiečiai lietuviai.
Mokytojų yra 20, iš
kurių 15 lietuvių ir 5 vo
— Ar gimnazijos mo
kiečiai. Labai norėčiau kiniai savo tarpe kalba
DU ŠIMTAI DOLERIŲ
gauti bent porą mokytojų lietuviškai ar vokiškai?
DIRVAI PAREMTI
lietuvių iš Amerikos. Jie
— J gimnazijos pir
Liūdnas reiškinys, kada
galėtų bent neilgam lai mąsias klases ateina ma mūsų
lietuvių ekonominis
kui pabandyti mūsų gim ža arba net visai kartais gerbūvis
kasdien
gerėja,
nazijoje dėstyti, pav., nekalbėdami lietuviškai, dauguma jau esame pakan
metams ar dviem. Kiek bet iki 3-os klasės leng kamai gerai įsikūrę, o mū
teko girdėti čia jau yra vai išmoksta ir jau visos sų lietuviškas laikraštis dėl
daug jaunosios kartos lie pamokos dėstomos lie finansinių trūkumų turi ma
tuvių baigusių specialius tuvių kalba. Abiturientai žinti savo numerius.
mokslus ir dėsto JAV gauna rašomąjį darbą to Suprasdamas Dirvos sun
mokyklose. Jie turėtų kio pat sunkumo, kaip ir kių padėtį, noriu savo auką
progos pažinti Vokietiją nepriklausomos Lietu (čekis $200.00) prisidėti
ir kitus Europos kraš vos gimnazijų baigiamuo prie spausdinimo išlaidų pa
tus, nes yra ilgos Kalė se lietuvių kalbos egza dengimo.
Dirva visados stovėjo vi
dų atostogos, Velykų ir minuose. Tuo gali įsi
vasaros, per kurias jie tikinti kiekvienas mūsų suomeninių, kultūrinių, lie
galėtų pakeliauti ir pa gimnaziją aplankęs lie tuviškų reikalų sargyboje,
žinti Europos kultūrą. tuvis, tačiau, apgailes linkiu Dirvai ir toliau iš
Nuo trečios klasės taujame, kad jų nedaug tvermės nugalėti visas kliū
visi dalykai gimnazijo pas mus atsilanko, nors tis ir vėl mus lankyti ne tik
je dėstomi lietuviškai. laikraščiuose skaitome, 3 kartus savaitėje, bet vi
Ta proga kreipiuos į kad po Europą važinėja. siems pasispausdus ir bend
rom jėgom padaryti Dirvą
studijas baigusį Ameri
dienraščiu.
kos lietuvių jaunimą ir
— Kokias lietuvių ko
Sveikinu Dirvą ir autorių
prašau bent vienus me lonijas per šį trumpą už š. m. rugsėjo mėn. 18 d.
tus aukoti Vasario 16 laiką aplankėte?
vedamąjį "Spauda ir Pa
gimnazijai. Pragyveni
— Po PLB seimo ap saulio Lietuvių Bendruome
mo sąlygos garantuotos. lankiau Chicagą, Oma- nė”. Nebijodami atviro ir
Kreiptis rašant šiuo ad hą, Torontą Kanadoj,
viešo žodžio, mes prisidėsi
resu: Privates Litauis- Detroitą, Clevelandą ir me prie L. B. šviesesnio ry
ches Gymnasium, 684 vėl grįžau į New Yorką, tojaus.
Lampertheim - Hutten- kur rugsėjo 22 d. paro
Dr. L. Kriaučeliūnas
feld,Romuva, V. Vokietija džiau filmą apie Vasa
rio 16 gimnaziją ir pa
LAUREATĖ DĖKOJA
Tel. (06256)22.
dariau pranešimą susi
Esu be galo Jums dėkin
— Kaip žinome, Va rinkime, kurį suorgani ga už Jūsų globą, rūpestį ir
sario 16 gimnaziją dide zavo New Yorko būrelių išlaidas. Trumpas buvimas
le dalimi šelpia vokiečių vadovai, ypač daug pasi Clevelande paliko man gra
valdžia, kokį procentą tu darbavo p. J. Vytuvienė. žiausią įspūdį.
ri padengti patys lietu
Jūsų
— Ar pirmą kartą lan
viai?
Dalia Zakaraitė
— Vokiečiai remia kotės JAV ir kokį įspū
gana efektingai. Iki šiol dį padarė Amerika ir čia NE "DISKUTUOTI". BET
per metus skirdavo įsikūrę lietuviai?
"DIKTUOTI"
— Mano įspūdis, kad
62.500 dolerių, šiais me
S t r aipsn.vje "Supainioti
tais Pabėgėlių Ministeri JAV lietuviai yra labai
vardai
ir sąvokos" šio laik
ja Bonnoje paskyrė 20. gerai įsikūrę materi
raščio
rugsėjo
27 d. 99 nu
000 dol. daugiau. Tai ro aliai. Kas liečia lietu mery yra padaryta
do, kad vokiečiai galuti vybę ir dvasinę sritį įs klaida. Turėjo būti:spaudos
"Todėl
nai įsitikino, kad mūsų pūdis taipgi neblogas. ir mūsų triukšmingoji ma
gimnazija dirba rimtai Lankiausi lituanistinėse žuma (nesvarbu, kaip ją pa
ir yra pagrindo padėti. mokyklose ir stebėjau vadinsime), neturi jokios
Vokiečiai pabrėžia, kad lietuvių kalbos mokėji teisės diktuoti (ne
jiems jokiu būdu nerūpi mą. Penkto šešto sky "diskutuoti”, kaip atspaus
lietuvius nutautinti, ją no riaus mokiniai papra dinta) ir primesti savo va
ras, kad lietuviai išlaiky šius parašyti keletą sa lią daugumai. Jie gali savo
tų savo kalbą, papročius kinių parašo visai be tarpe diskutuoti kiek patin
ir išliktų ateities nepri klaidų. Tačiau savo tar ka” ir t.t.
klausomai Lietuvai. Jie pe tuoj pat kalba angliš
tačiau reikalauja, kad kai. Greičiausiai dėl sto
Skaityk ir platink
trečdalį reikalingų gim kos žodingumo, nes pui
DIRVĄ
nazijai lėšų sudėtų pa kiai kalba ir lietuviškai.
Ta proga aš noriu pa
tys lietuviai. Jie nenori
remti tų, kurie patys ne sigirti, kad mūsų gimna
SHOP POS1TIONS AVAILABLE
For experienced men or trainee*
sistengia rodyti gyvybės zija Vokietijoj lietuvy
Budd Rcfriueration Epuipment
bės atžvilgiu stovi nežeženklų.
ELECTRICIANS
Assetnblers in nul A boll work.
Todėl be jūsų para miau. Mes lietuviškai
Steady work for qualified men.
mos, brangūs Amerikos dėstom daugiau dalykų
Frin«e benefits.
lietuviai, gimnazija ne negu čia. Gaila, kad JAV Apply in Person or call Jack Slanko
To Arran«e for lnterview
galėtų egzistuoti, — pa lietuviai neleidžia vaikų
ELLIS & WATTS CO.
8407 Monroe Avė., Rossmoyne, Ohio
brėžė direktorius V. Nat- į mūsų gimnaziją.
513 — 890-8000
Pirmieji
įspūdžiai
kus. — Vokietijos lie
(I0M06)
tuviai, kurių yra tiktai apie Ameriką nėra la

"DIALOGAS SU KRAŠTU”

1968 m. spalio 9 d.

DIRVA

Nr. 102 — 4

(63)

BRONYS RAILA

KONSERVATORIAI IR LIBERALAI
Tęsiant partijų pirmininkų pasisakymų apžval
gą, negalima pamiršti ypač Lietuvių Bendruomenės,
kuri šiuo metu savo skaičiumi, judrumu ir atlieka
mu praktišku darbu įvairiuose kraštuose ir žemy
nuose yra, turbūt, pati stambiausia organizuota vi
suomeninė laisvojo pasaulio lietuvių "partija". Ji tu
ri daug pirmininkų .'pradedant apylinkių ir apygardų,
baigiant atskirų kraštų valdybų ir "viso pasaulio"
pirmininkais.
Kadangi vienas iš Bendruomenės uždavinių yra
talka Lietuvos laisvės bylai ginti ir todėl joje neiš
vengiamai turi pasireikšti atitinkami politiniai nu
sistatymai, tai Bendruomenės įsiterpimas į "dialo
go su kraštu" problemas yra taip pat neišvengia
mas, natūralus ir būtinas. Ir iš tikrųjų, ypač nuo
Jaunimo Kongreso metų Bendruomenė čia jau ne
kartą buvo kryžminėje ugnyje. Ne tiek dėl to, kad
ji pati kryžiaus būtų ieškojusi, bet kad kiti matė
reikalo ją kryžiavoti.
Šios nuotaikos ir tendencijos dar kartą išsi
kristalizavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tre
čiajame seime New Yorke. Seime nebuvus ir iš
spaudos negalint susidaryti pilno ir tikro vaizdo,
turime pasitenkinti tik dviem "oficialiais" žodi
niais pareiškimais, kurie tačiau, man rodos, gan
tiksliai atspindi jau kelintus metus trunkantį kon
fliktą.

stengtis mūsų visuomeniniame darbe išlaikyt,
ar juos vieną po kito išvaikyt vien už tai, kad ką
pasakė ar padarė ne visiškai taip, kaip kas nors ki
tas reikalavo? " • ••
Tai visiškai ta pati problema, kurią plačiau
jau minėjom valstiečių liaudininkų ir krikščionių
demokratų partijų pirmininkų pasisakymuose. Ar
iš savo tarpo išskirti, diskriminuoti, visus "palū
žusius" ir "Lietuvos laisvės idėja nebetikinčius"
guldyti ant stalo ir jų "menkas sielas" operuoti,
žodžiu sakant, išvaikyt, - ar telkti, aiškintis, įtiki
nėti, pakančiai apjungti neesminius pažiūrų skirtu
mus ir tautiniam darbui įkvėpti, - vadinasi, išlai
kyti?
Atsakymo raktas yra mūsų pačių išmintyje ir
mūsų krikščioniškoe sielose, jeigu jas kas laiko
me dar sveikomis, stipriomis ir kovingomis.

dar nė kiek nepadidina pačios kovos. Mūsų dabar
tinėm sąlygom tikroji kova, nuėjimas kovoti į Lie
tuvą yra labai kuklus ir tylus dalykas.
Šimtmetinė Lietuvos valstybės ir laisvės idė
ja bei jos pagrindai, žinoma, yra konservatyvūs.
Bet pirmasis žingsnis į sovietinės Lietuvos išlais
vinimą tai sunki ir atkakli kova už jos gyvenimo
liberalėjimą. Reikia išmokti tą procesą matyti, su
prasti ir protingai padėti. Tai prieštaravimų pro
cesas. Kas jo nesupranta, tegu nesikiša į "kovą", nes
nieko nepadės, tik pagadins.
Lietuvių tautos dauguma tėvynėje šioje atspa
ros kovoje visą laiką įvairiaip dalyvauja. Čia gi,
to nesugebant apimti ir nedalyvaujant, tik šaukti
"kovon!" yra vien kardu švaistymasis savo šilta
me kambaryje. Gera ir pasišvaistyti, nes tai lavi
na muskulus, bet nereikia šūkauti, kad visi kiti
"Lietuvą išduoda", kad tai liberalai, kurie palūžo
ir sumenko, jeigu tokios tuščiažodinės "kovos" ne
paremia. Tie, kurie iš Europos ir Australijos per
okeanų tolybes vyksta į lietuviškus seimus, dar ne
neša ir, tikiu, nenuneš mūsų į "komunistinį glėbį".

Nuo juokavimo iki juoko
Tokios būtų mano išvados iš tų dviejų skirtin
gų pasisakymų apie faktus, jei patys faktai būtų
taip karčiai teisingi.
Tačiau man atrodo, kad faktų išdėstymas, tų
neva tokių skirtingų srovių pozicijų aptarimas yra
kiaurai klaidingas, sujauktas, išsigalvotas, neski
riantis nei žodžių reikšmių, nei sąvokų prasmių.
Tai mūsų bendra nelaimė, kuri vis didėja.
Dar Vokietijos DP stovyklose buvo užvirtos
"mokslinės" diskusijos, kad liberalizmas pagim
dė socializmą, o tas komunizmą. Na, buvo galima
tik juokauti dėl senelio ir jo anūko ryšių, nes tūks
tantmetinėje ideologijų raidoje pagaliau vis kas
nors ką nors "pagimdo", sukelia, būna priežasti
mi ir pasėka. Vėlesniais laikais, jau Amerikoje,
keli mūsų teoretikai dar labiau sugriežtėjo: libe
ralizmas esąs beveik komunizmas, kelio paruošėjas, jo rėmėjas, užtarėjas, dalyvis, nešąs į ko
munistinį glėbį. Pagrindas tas, kad komunistai
ypač Amerikoje mėgsta pasinaudoti liberalizmo
etika, kaip šydu ir priedanga užsimaskuoti, o
liberalų vadai neenergingi juos demaskuoti. Pa
galiau, Amerikoje ir valstybinis sveikatos drau
dimas daugelio buvo vadinamas "socializmu".
Tie terminai tiek sujaukti, tyčia ar dėl obskurantizmo iškraipyti, kad gal jau nebėra pras
mės daug beaiškinti. Ir kurijozų būtų begalė. Pvz.
kas nors kiek nusivokia ekonominėse doktrinose,
tam bus aišku, kad konservatorius Goldwateris
yra didžiausias liberalas tradicine to žodžio pras
me. Pagaliau, gaunamas tikras juokas, kai koks
nors mūsų laikraštis viename straipsnyje "demas
kuoja" liberalizmą, kaip komunizmo glėbį, o kita
me čia pat rašo apie liberalus ir liberalizacijos
ženklus Čekoslovakijoje, Lenkijoje ar Rusijoje net apie tuos liberalius komunistus, kurie nori iš
traukti savo tautas iš komunistinio diktatūros
glėbio, ir rodo užuojautą, kai tat jiems nepavyks
ta.
Ir ten ir čia liberalizmas totalistiniam komu
nizmui yra stačiai priešingybė. Komunizmas leng
viau susitaria su naciais ar fašistais, negu su li
beralais.

LAIMĖ JŪSŲ RANKOSE!
JŪSŲ LAIMINGOJI DIENA YRA
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TĄ DIENĄ JŪS LAIMĖSITE:
AUTOMOBILI — 1968 m. (naują)

SPALVOTĄ TELEVIZIJĄ,
RADIJO ir FILMINI APARATĄ.
Laiminguosius bilietus galima įsigyti: Dirvoje, Mar

į komunistinį glėbį?
gutyje, kiekviename mieste pas Tautinės Sąjungos na
rius ir pas dovanų skirstymo vykdytojus L.S.T. Korp!
Iš vienos pusės jį formulavo PLB seimo ren
Neo-Lithuania Vyr. Valdybos narius: Algį Modestavigimo šeimininko, New Yorko Aygardos valdybos
čių — 6456 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629 ir B.
pirmininko A. Vakselio sveikinimo žodis. Ne visas
Kasakaitį — 7150 So. Spaulding Avė., Chicago, III. 60629.
jis man buvo suprantamas dėl kai kurių sakinių
Bilietų platintojai prašomi už parduotus bilietus at
neaiškios sintaksinės darybos ir dėl perdaug įsimsiskaityti iki lapkričio 5 d.
bolintų posakių. Bet buvo aiški dabar jaunuomenė
Bilietų kaina: knygelėje šeši bilietai — $5.00, par
je madinga protesto gaida (šeimininkui šiame sei
duodant pavieniui bilietas, doleris už bilietą.
me esąs "atimtas balsas", jis toliau "nedalyvaus
Visos organizacijos platinančios bilietus gauna 40%
seimo darbuose"...) Taip pat aiškiai išdėstytas ir
nuo
parduotos bilieto sumos.
pažiūrų skirtumas tarp dviejų seimo, o gal ir visos
Taigi, kas bilietą turės — pats laimės ir kitam padės.
Bendruomenės srovių - konservatorių ir liberalų,
teisingai patikslinant, jog skirtumai atsiradę ne
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
tarp paskirų lietuviškų partijų, bet tarp konserva
Vyr. Valdyba
tyvių ir liberalių idėjų.
A. Vakselio žodžiais, pas mus persimetė ta pa
ti politinė ir kultūrinė kova, kuri vyksta Amerikoje
ir kituose kraštuose tarp "taip vadinamų" liberalų
Licenzijuotą lietuviu Įmonė, registruota
ir konservatorių idėjų. Kaip ta kova mumyse atsi
U. S. Department of Justice
liepia? O gi štai kaip, aiškina New Yorko LB Apy
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
gardos pirmininkas: - "Taip vadinamoji liberalinė
MARQUETTE GI ET PARCELS SERVICE
srovė neša mus į komunistinį glėbį; konservatyvinė gi tvirtai laikosi nusistatymo kovoti už laisvą ir
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
suvereninę Lietuvos valstybę"! Jeigu tikrai taip,
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
tai skirtumas būtų jau ne skirtumas, o beveik visiš
kitur kainomis.
kas priešingumas. Konservatoriai kovoja už Lietu
Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų,
vos suvereninės valstybės atstatymą, o liberalai
televizijos aparatų ir t.t.
"neša į komunistinį glėbį", kuris nieko kito šiais
laikais negali reikšti, kaip tik lietuvių tautos ir Lie
KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tuvos užsklendimą komunistinio Kremliaus glėbyje.
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Kad A. Vakselis tokiu savo tvirtinimu tiki, ro
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
do kitos jo prakalbos vietos, iš kurių dvelkia aiš
kus susirūpinimas, nerimas, beveik panika, sujung
ta su prašymu nepasiduoti šiai liberalų srovei. Negriaukim, ką dar turim, - sako jis, - tegu šis sei
mas nepakeičia atstovų nusistatymo, te nesilpnėja
Su katrais konservatoriais?
viltys į Lietuvos laisvę, tegu seimo atstovai nepa
Mes savo tarpe sėjame išvaikymo išskyrimo,
siduoda gudriems posūkiams į sugyvenimą ir susi
susiskaldymo
sėklą ir įkrentam į paniką, skelbda
gyvenimą su Lietuvos okupantu (t.y. Maskva ir jos
mi fantastišką mitą. Esą, tik mūsų konservato
lietuviška kompartijos sekcija)...
Tikrai, - ar mes jau.ligi tol priėjome? Ar į sei riai už laisvą Lietuvą ir kovą, o liberalai - už ko
mą iš Amerikos ir kitų kraštų jau susirenka to munistinį glėbį ir pasidavimą okupantui, jie prieš
kie Bendruomenės atstovai, kurie "neša mus į ko kovą! Gi už geležinės uždangos priešingai, - li
munistinį glėbį"? Ir jau reikia maldauti, kad tik beralai tie, kurie už tautos ir žmogaus laisvių pa
didinimą, už valstybines nepriklausomybes, už ko
atstovai "nepasiduotų” ir "negriautų”?
vą prieš komunistinę diktatūrą, o konservatoriai
ten - tai bukiausi komunistiniai diktatūrininkai,
Išlaikyt, — ar išvaikyt?
Kremliaus imperializmo talkininkai, policinių re
Nors jaučiuos gana gerai pažįstąs Juozą Ba žimų įkūnytojai, tai Stalinai, brežnevai, ulbrichčiūnų, bet nežinau, ar jis yra dar truputį tautinis tai, gomulkos...
Tačiau šioje problemoje būtų ir rimtas daly
konservatorius, ar jau "visiškas" liberalų srovės
žmogus, nešantis mus į komunistinį glėbį. Bet kaž kas: - liaukimės gilinti tarpusavio diskriminaci
kaip įtariu, kad savo atidaromoje seimo prakalboje ją visiškomis nesąmonėmis. Netvirtinkim apie tai,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas bus ko nėra, ir nemonopolizuokim Lietuvos laisvės ir
išreiškęs šiek tiek "liberališką" laikyseną ir kito nepriklausomybės idėjos .kuriai nors ideologinei
kią liniją lietuviškai bendruomenei klestėti, - dar- grupei ar srovei. Garsesnis sušukimas "kovot"!
gi žymiai iiberališkesnę už jo bendradarbių fron
tininkų... Savo prakalboje jis kelis kartus pabrėžė
taikingo, tolerantingo įvairių pažiūrų ir partijų su
gyvenimo reikalingumą, pasisakydamas prieš ku
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
rios vienos partijos ar pažiūrų sistemos diktatūrą.
Jo pirmininkautos PLB valdybos penkmečiu,
Mokamas už vienų metų taupymo
Metinis dividendas mokamas už
kalbėjo J. Bačiūnas, - "vadovavomės ta rodykle
lakštus nuo išdavimo datos.
indėlius taupymo knygutėse.
valdybos darbuose ir už valdybos sienų, - eidami
($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)
į visas mūsų visuomenės šakas, ypač eidami į jau
nesniuosius, kad ir kritikuojančius, kad ir pSmaišMokamas už vienų metų taupymo
taujančius, kad ir kai kada visiškai nepaklusnius,
lakštus nuo išdavimo datos.
bet verdančius karšta lietuviškai patriotiška inicia
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,060.00)
tyva"...
Tai gana įdomi ir pusėtinai brandi išmintis se
no žmogaus, Amerikos lietuvių gyvenime aktyviai
dalyvaujančio jau per 50 metų. Ir galbūt dėl to,
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
kad už tokią laikyseną kai kurių, tarkim, konserva
2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 /
torių jis buvo kritikuojamas ir diskriminuojamas,
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; |
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed. \
Bačiūnas savo prakalboje seimui pastatė kitą visai
praktinį politinio metodo klausimą: - "Mums taip
pat reikia nusistatyt, ar pajėgesnius lietuvius, kad PARKING LOT v- ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, Prestdent
ir įvairių pažiūrų arba taktikos prisilaikančius,

PLANINGAS TAUPYMAS

MUTUAL Federal SAVINGS
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Linksmoji dalis su šo
kiais ir pasibičiuliavimais sekė iki gilios nak
ties.
Vakaro metu buvo nu
pirkta daug knygų tų au
torių, kurie atliko lite
ratūrinį programą. Pa
žymėtina, kad A. Gus
taičio knyga "Ir atskrido
juodas
varnas" per
trumpą laiką buvo iš
graibstyta ir kažin ar
kiek beturės jų leidėjai
į kitus parengimus iš
siųsti.
J. Bubelis

BOSTON

KULTŪRINIS SUBATVAKARIS SU POETU KAN.
MYK. VAITKUM
Rašytojai su Philadelphijos lietuviais po literatūros vakaro, kuri suruošė ALTS-gos Philadelphijos
skyrius rugsėjo 21 d. Iš kairės: A. Jonys, Pulgis Andriušis, R. Mironienė, St. Santvaras, A. Gruzdienė. J, Kapočius, B, Pumpuolytė, A. Gustaitis, V, Gruzdys, I. Matonienė,
K, Čikoto nuotrauka

Spalio 19 d. 7 vai. 30
min. vak. ALTS-gos na
muose, So. Bostone, ren
giamas antrasis šio se
DAILIOJO ŽODŽIO VAKARAS PHILADELPHIJOJE
zono kult, subatvakaris.
Jame bus prisiminta mū
Philadelphijos lietu iš tolimo Australijos vynės meilės ilgesiu, at sų garbingo rašytojo
vių visuomenei rugsėjo krašto.
skleisdamas vargus oku kan. Mykolo Vait
21 d. buvo neeilinė ir il
Jis plačiai pažįstamas pacinėje priespaudoje ir kaus 85 metų gimimo
gai dar bus minima. Tą kaip grožinės prozos ir tas klausytojuose iššau sukaktis, dalyvaujant pa
dieną buvo surengtas dai feljetonų kūrėjas, LRD kė gan gilų susimąsty čiam Sukaktuvininkui.
liojo žodžio-literatūros literatūros premijos lau mą, o kitam privertė net
Programą atliks dai
vakaras, kurį išpildė ra reatas. Savo kūrybą skai ir ašarą nubraukti. Kitoj liojo žodžio skaitytojai
šytojai: Pulgis Andriu tė su jam būdinga skai savo kūrybos skaitymo Rita Ausiejūtė, Birutė
šis, Antanas Gustaitis ir tymo išraiška, giliu psi daly jis jaunatviškai at Vaičjurgytė, Jurgis JaRašytojas Pulgis Andriušis, šiuo metu dalyvaująs literatūros
Stasys Santvaras, stip chologiniu įsijautimu ir sitiesė ir prabilo kita šinskas ir Raimundas
vakaruose
įvairiose lietuvių kolonijose, kuriuos rengia Lietuvių
riai patraukdami klausy mokėjimu sumegzti gyvą gaida — pažėrė trumpes Žičkus.
Enciklopedijos leidykla, talkinant vietos lietuvių organizacijoms.
Vakare rengėjai pra
tojų dėmesį prie jų skai ryšį su savo klausyto nių ir kiek ilgesnių eilė
V. Maželio nuotrauka
tomos kūrybos, meistriš jais. Skaitė beletristikos raščių apie įsivaizduotą šo savo svečius iš anks
fragmentą ir feljetoną moterį. Juose netrūko to užsisakyti staliukus,
kai išsakomų žodžių.
Publikos
susirinko "Pasaulio lietuvis".
erotinių blykčiojimų ir nes nėra vietų per
daugiau negu tikėtasi.
Antanas Gustaitis pa nė ant nago juodumo ne teklius. Organizacijos ir
Pirmoje programos skaitė satyrinių bei hu buvo apsimelavimo, tam atskiri asmenys iš toli
dalyj rašytojų tartas žo moristinių eilėraščių, publika karštai pritar ir arti, kurie norėtų šia
proga kan. Myk. Vaitkų
dis silpnai tesiekė gale vienais — mūsų bendruo dama plojo.’
salės sėdinčiuosius klau meninio gyvenimo ydas
Stasys Santvaras turi pasveikinti — sveikini
sytojus juo labiau, kad prikišdamas, kitais — gražų balso tembrą ir mus raštu maloniai siun
Kas antri metai orga Jaunimo Koncertas ku
vakaro rengėjai nepa mūsų papildytas nedory, gerą tartį, todėl yra aukš čia šiuo adresu: St. San nizuojamos Australijos riame Adelaidės, Melgalvojo mikrofoną pasta bes pasiimdamas sau vie tai pasiekęs dailiojo skai tvaras, 862 East Thlrd Lietuvių Dienos šiemet bourno ir Sydnėjaus jau
tyti prieš kalbėtoją. Ant* nas kantriai atkentėti. tymo atžymėtiną lygį. Ir St., Boston, Mass. 02127,
(gruodžio 27-31 dieno nieji menininkai duoda
roj dalyj tas negerumas Jis puikus savo kūrybos kas dar stebėtina, kad jis
mis) įvyksta Adelaidėje. specialias žodžio, dai
interpretatorius neven iš savo dažnai prislėg
buvo išlygintas.
Tų dienų programą ga nos ir šokio pynes, bū
O dabar kiek apžvelg giąs jon ir vaidybinį ele tos dvasios būsenos ir tu
lima suskirstyti į tris dingas lietuvių tautos kuL
siu rašytojus. Pradėsiu mentą įpinti. Jis taip pat rimų amžiaus kryželių
pagrindines grupes: me tūriniam ir pramogi
nuo Pulgio Andriu šio, yra LRD literatūros pre pykšt pokšt moka vyku
niniai
pasirodymai, niam gyvenimui.
siai išskelti erotinių žie
nes čia jis daugiau bu mijos laureatas.
Visi žymieji lietuviai
Krašto Tarybos suvažia
Stasys Santvaras pra žirbų ir atkurti net pir
vo laukiamas svečias,
vimas ir sportinės var menininkai, kurių didelė
gal kad JAV nematytas džioje skaitė lyrinę poe mųjų meilės dienų poe
dalis labai gerai žinoma
žybos.
ir negirdėtas, atskridęs ziją giliai persunktą tė- tinę ugnį. Ne visiems po
Pačios Lietuvių Die ir Jungtinių Amerikos
etams taip sekasi pada
nos bus pradėtos jauni Valstybių lietuviams ir
ryti, tad tuo Stasys Sant
mo šokiais, kuriems sa kurie jau yra plačiai pra
varas gali pilnai pasi
vo stipriausias tautinių skynę kelius į Vakarų
didžiuoti.
šokių grupes atsiunčia pasaulio meno sluoks
Bendrai pasakius, ši
visos didesnės Australi nius, dalyvauja tų Lie
rašytojų trijukė Philatuvių Dienų proga orga
jos lietuvių kolonijos.
delphijoj sudarė darnų
Meninių pasirodymų nizuojamoje Jubilieji
ir spalvingą vienetą,
centre yra Dainų Šventė. nių Metų Meno parodo
nors kiekvienas jų buvo
Šiemet Dainų šventėje da je; ją asmeniškai pri
skirtingas, atstovauda
lyvaus septyni chorai žiūri žinoma adelaidišmas atskirus grožinės
(Adelaidės, Canberos, kė skulptorė Ieva Pocie
literatūros žanrus bei
Geelongo,
Melbourno, nė.
stilius. Gaila, kad čia
Speciali Fotografijos
New Castle, po vieną cho
Bernardas Brazdžionis
meno
paroda šiemet bus
rą ir du chorai išSydnenegalėjo būti ketvirtuo
specialiu
jaus). Iš viso 250 daininin praturtinta
ju, bet jau tolesnėse iš
Amerikoj sudarytu rin
kų.
vykose dalyvaus literatū
Dainų šventė susidės kiniu, kuris vaizduoja
ros vakarų programose,
iš dviejų dalių: pirmoje Lietuvių Skautų 50 me
atseit, naujieji klausy
dalyje penki chorai duos tų gyvenimo jubiliejų ir
tojai bus daugiau pratur
atskirus pasirodymus, kuris šiam tikslui bus
tinami.
NEMUNE pagavo 6 pėdų ša
kiekvienas padainuoda atgabentas į Adelaidę.
Užsibaigus vakaro pro mą. Šią nuotrauką įsidėjo Vil mas po 3 dainas. Antro Talkininkauja buvęs adegraminei daliai, padėkos niuje išeinąs žurnalas Švy
je dalyje — jungtinis mo laidiškis p. Stašiškis.
žodį tarė ALTS-gos Phi turys, su prierašu, kad šį ša terų, jungtinis vyrų ir
Vietos "Vaidilos" te
ladelphijos
skyriaus mą. 202 cm ilgio ir 41 kg svo jungtinis mišrus choras atras Lietuvių Dienoms
po 18 minučių trukusios,
pirm. inž. Vincentas rio
padainuos 16 lietuvių ruošia savo spektaklį.
kovos Nemune tarp Plokščių
Gruzdys ir ALT.S-gos ir Raudonės miestelių liepos
Be šių pagrindinių,
kompozitorių dainų.
Rytų apygardos pirm.
18 d. pagavo Vytautas ValunLiteratūros ir Dainos vyks eilė kitų smulkes
Algirdas Jonys. Prane ta. Jis naudojo lenkišką valą, vakare savo kūrybą skai nių kultūrinių pasirody
šėja buvo Rima Miro 0,7 mm storio, kabliuką Nr. tys Pulgis Andriušis, V. mų. Ir Adelaidės Lie
Poetas Stasys Santvaras skaito savo kūrybą. K, Čikoto nuotrauka
12 ir blizgę namų darbo.
nienė.
Kazokas ir M. Malakū- tuvių Muziejus, kuris
nienė, o Adelaidės Litu- paskutiniu metu buvo
ania choras, sustiprin praturtintas eile ekspo
tas solistais Vasiliaus natų, gautų iš Ameri
kiene ir Kalpoku, išpil kos lietuvių, tikisi gau
dys Br. Budriūno Kan saus lankytojų susido
tatą "Tėviškės Namai". mėjimo. Muziejus, nors
Pulgis Andriušis šiam ir suorganizuotas Ade
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —
vakarui atveža iš JAV laidėje, jau pradedamas
Valstybių specialią Br. laikyti visos Australi
2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Brazdžionio juostelę, į jos lietuvių muziejumi,
kurią jis įkalbėjo "Tė nes jis yra susilaukęs
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
viškės Namų" eilėraštį. visokeriopos paramos.
Maždaug šimtas Kraš
Kantatą, lygiai kaip ir
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
to Tarybos atstovų, ku
Dainų šventės antrąją
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo 'vairumu.
dalį numatoma išleisti riuos siunčia visos Aus*
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
tralijos lietuvių bend
atskirose plokštelėse.
ruomenės, trijų dienųpo
Naujas šiemetinėse
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
(Nukelta į 6 psl.)
Lietuvių Dienose bus

Australijos Lietuvių

Dienoms artėjant

Viešėdami Chicagoje aplankykite
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ČEK0SL0VAKI1A BUVO PAGRINDINE PET
SEIMO POSĖDŽIŲ TEMA
Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet rug
sėjo 24 d., Jungtinių Tau
tų Visuotiniam Susirin
kimui pradedant rudeni
nę metinę sesiją, pradė
jo savo jau penkioliktąją
metinę sesiją ir Paverg
tųjų Europos Tautų Sei
mas. Jo posėdžiai pa
prastai vyksta Carnegie
Endowment patalpose,
prie tos pačios United
Nations Plaza, tik prie
kito jos krašto. Į paverg
tų, nors ir tebeprotestuojančių, susirinkimus
nesusirenka reporterių
bariai su foto, TV kame
romis ar mikrofonais.
Čia tarti bei nutarti pa-

AUSTRALIJOS...
(Atkelta iš 5 psl.)
sėdžiuose svarstys bend ruomeninius reikalus,
nustatys gaires ateinan
čių dviejų metų veiklai,
darys kaikurių statutinių
pakeitimų ir išrinks
Krašto Valdyba dvimetinei kadencijai.
Sportuojantis jauni
mas savo sporto šventei
renkasi dažniau, būtent,
kasmet. Tačiau pagal nu
sistovėjusią tvarką, ta
sporto šventė kas antri
metai prijungiama prie
Lietuvių Dienų ir prave
rdama toje pačioje vieto
je. Sporto šventėse pa
prastai dalyvauja iki 250
lietuviškuose
sporto
klubuose apjungtų lietu
vių jaunuolių.
Lietuviškoji studenti
ja irgi renkasi kasmet.
Jie taip pat visada prisi
jungia ir prie Lietuvių
Dienų, organizuotai da
lyvauja pagrindiniuose
tų dienų parengimuose,
o atskiruose pasitari
muose svarsto savo stu
dentiškus reikalus ir pa
bendrauja studentiškuo
se pasilinksminimuose
bei ekskursijose.
Amerikos lietuviams
gali pasirodyti keista,
kad Australijos Lietu
vių Dienose dalyvauja
nedideli, amerikoniš
kom akim žiūrint, da
lyvių skaičiai. 250 dai
nininkų, 200 šokėjų, 250
sportininkų. Tegul bus
tad leista priminti, kad
iš viso Australijoj priskaitoma
nedaugiau,
kaip 10.000 lietuvių, ku
riuos vienus nuo kitų
skiria milžiniški atstu
mai. Jeigu kolonija, kuri
priskaito 1.000 lietuvių
pajėgia į šventę atsiųs
ti 200 dalyvių (choris
tai, sportininkai, studen
tai, tautinių šokių gru
pės, pavieniai rtienininkai), to skaičiaus jokiu
būdu negalima laikyti ma
žu. Atsimintina, kad nė
ra institucijų kurios ga
lėtų padėti atvykstan
tiems finansiškai.
Paprastai, į Lietuvių
Dienas Australijoj suva
žiuoja iki 1000 svečių.
Taigi kas dešimtas Aus
tralijos lietuvis kas ant
ri metai vyksta į lietu-'
višką kermošių Melbournan, Sydnejun arba Adelaidėn. Jį čia veda no
ras stiprinti savo lie
tuvišką dvasią ir nusi
plauti tas dulkes, kurios
be pertraukos yra pusto
mos keliaujant tremties
keliais.
V. Radzevičius
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reiškimai bei įspėjimai
ir atsišaukimai į tarpt au
tinės politikos vadus bei
viešąją žmonijos nuo
monę sklinda daugiausia
tik uždaruose vokuose,
išdėstyti ant popierio
nuo atkaklių pogrindinių
kovotojų nedaug tesiskiriančiomis priemonė
mis. Keturiolika metų
čia kartojamos rezoliu
cijos tebėra neįvykdy
tos, ir tai nėra geras
padrąsinimas susirenkantiems į šiuos posė
džius. Tačiau tą padrą
sinamų faktų stoką at
sveria žinojimas iš paty.
rimo, kad ištvermė ko
voj dėl idėjos visada yra
vienas iš patikimiausių
ginklų. O be to, — argi
daug anapus aikštės priimtų rezoliucijų jau įgy
vendinta? Šiuo klausimu,
rodančiu irgi į nenugin
čijamą faktą, atremia
čia su sir enkantie j i kylan
čius ar iš šalies kelia
mus abejojimus dėl jų
protestų ir reikalavimų
prasmingumo.
Čekoslovakija šį kar
tą buvo pagrindinė PET
Seimo posėdžių tema. Te
ma, kuri, nors ir kiek
prislopinta, rusena ir ki
toj aikštės pusėj susi
rinkusiųjų mintyse. Skir
tumas tik tas, kad šia
me seime apie Čekoslo
vakiją kalbėta dalykus
vadinant visiškai atvi
rai tikraisiais jų var
dais. Tuo reikalu seimas
priėmė atitinkamą pa
reiškimą, kurio pagrin
dus dėstydamas čekoslo^
vakų delegacijos pirmi
ninkas dr. J. Lettrich,
tą dieną išrinktas PET
Seimo pirmininku prasidedantiems seimo darbo
metams, įsakmiai nuro
dė, kad ligšiolinio Vaka
rų kraštų parodytojo su
sirūpinimo Čekoslovaki
jos padėtim toli gražu ne
pakanka. Pareiškė, kad
reikia skubių, suderin
tų ir paveikesnių prie
monių Jungtinėse Tau
tose, verčiančių Varšu
vos pakto pajėgas ne
delsiant iš Čekoslovaki
jos pasitraukti. Jungti
nės Tautos turėtų tiesio
giai tą pasitraukimą pri
žiūrėti. Be to, siūlė, kad
nedelsiant būtų sušaukta
tarptautinė konferencija
kuri nustatytų bendrą
politiką II Pasaulinio
karo Europoje sukel
toms problemoms su
tvarkyti. Ypatingas dė
mesys turėtų būti ski
riamas vadinamajai "so
vietų įtakos sferai" ry
tinėj ir vidurinėj Eu
ropoj,
tą
klausimą
sprendžiant taip,
kad

pavergtoms tos Europos
dalies tautoms būtų grą
žinta ir tarptautinės prie
žiūros priemonėmis įgy
vendintina politinio apsi
sprendimo teisė. Tam
tikslui turėtų būti žy-'
miai sustiprintos kolek
tyvinio saugumo ir tai
kos palaikymo priemo
nės, aprūpinus Jungti
nes Tautas atitinkamais
įrankiais, skirtais įgy
vendinti pasaulyje pa
grindines žmogaus tei
ses ir laisves.
Lietuvių delegacijos
pirmininkas V. Sidzi
kauskas vaizdžiai išdės
tė Čekoslovakijos okupa
cijos metodų panašumą
į Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių okupa
cijos būdą 1940 metais.
Priminė jau 1966 me
tais Washingtone šio
seimo vardu padarytą
pareiškimą, būtent:
"Iš įvairių šonų gir
dim balsus, anot kurių
tautų vadinimas paverg
toms jau tapęs nebepateisinamas,
kadan
gi Rytų-Vidurio Euro
poj jau įvykę daug pa
sikeitimų link laisvės.
Jei tai tiesa, tai ir Pa
vergtų Tautų Savaitė
būtų fikcija. Bet ar tai
tiesa? Geriausias bo
das rasti atsakymą į tą
klausimą yra — yra pa
žvelgti į mūsų kraštuose
tebeviešpataujančią pa
dėtį ir įsiklausyti į Rytų-Vidurio Europos žmo
nių balsą".
Čia V. Sidzikauskas
pastebėjo, kad, jei lig
šiol įvairiuose politiniuo
se centruose mūsų tei
giamai apie tąpadėtįbuvo priimami su šiek tiek
abejonės, tai kriminali
nis sovietų įsibrovimas į
Čekoslovakiją ir toles
nis jų elgesys tenai vi
sas tas abejones išsklai.
dė. Dabar pati Sovietų
Sąjungos valdžia įrodė,
kad šiame seime atsto
vaujamos tautos tikrai
yra pavergtos.
V. Sidzikauskas siūlė
seimo pareiškime pa
brėžti, kad didžiosios
Vakarų valstybės turėtų
pažadinti NATO pajėgų
veiklumą, nes juk ir
NATO įkūrimas buvo pa
skatintas pavojaus, susi
dariusio 1948 metais ko
munistams užgrobus val
džią
Čekoslovakijoj.
NATO tikslas juk yra ap
drausti Atlanto Bend
ruomenės saugumą ir
laisvę bei demokratinę
santvarką visoj Europoj.
Čia buvo primintas ir
prezidento Eisenhowerio pareiškimas Bulganinui (1958 m. sausio 13 d.

Antanas Krausas, viešėdamas Detroite pas V. ir L. Mingėlus,
susirinkus būriui lietuvių, trumpai papasakojo apie Vydūną. Po pas
kaitos svečiai buvo šeimininkų pavaišinti. Nuotraukoje būrelis Vy
dūno gerbėjų: M. Kizis, L. Mingelienė, F. Motuzas,A. Krausas, A.
Norus, V, Tamošiūnas, V. Mingėla ir M. Šnapštys.
K. Sragausko nuotrauka

VYTAUTĄ J. KRIŠTOLAITĮ PRISIMINUS
Velionis Vytautas J.
Krištolaitis buvo gimęs
1924 liepos 24 d. Jo tė
viškė Vaitiškių kaime,
netoli Kudirkos Namiesčio. Gimnaziją baigė Vil
kaviškyje. Dėl karo įvy
kių Lietuvoje studijų pra
dėti nesuspėjo, o atvykęs
į Vokietiją tuoj sunkiai
susirgo. Tada kai di
džioji pabėgėlių dalis iš
vyko į užjūrius, Vytau
tas, tiesa, galėjo apleis
ti sanatoriją, bet neužte
ko sveikatos emigraci
jai. Iš karto apsigyveno
Muenchene irpamažu įsi
traukė į visuomeninę
veiklą — Lietuvių Bend
ruomenėje ir kituose or
ganizaciniuose vienetuo
se. Kurį laiką vadovavo
Muencheno lietuvių var
go mokyklai.
1956 rugsėjo 15 jis įs
tojo į 8593 LS inžineri
jos lietuvių kuopą Kaiserslauterne, kurios nariu
išbuvo iki mirties. Kuo.
poje ėjo įvairias parei
gas raštinėje. Aktyviai
dalyvavo Kaiserslauterno LB apylinkės veiklo
je. Jo žinioje buvo lie
tuvių kapų priežiūra
Kaiserslauterne, kurių
yra virš 30. Dažnai tal
kindavo
tautiečiams
įvairiose valdiškose įs
taigose. Buvo nuolatinis
Vasario 16 gimnazijai
remti Kaiserslauterno
būrelio narys. Nors nie
kada nepasižymėjo stip
ria sveikata, tačiau sten
gėsi uoliai dalyvauti vi
sur, kur tik buvo koks
nors lietuvių subuvimas,
kultūringas pasižmonėjimas. Savo aplinkoje bu
vo visų mėgiamas ir ger
biamas.
JAV ir Kanadoje yra
daug jo giminių. Cleve
lande gyvena sesuo Ju
zė Daugėlienė ir bro
lis Jonas Krištolaitis,
Hamiltone brolis Juo
zas ir Chicagoje netik
ras brolis Justinas Ma
šiotas.
Ligą, nuvedusią į mir
tį, velionis pradėjo jaus-

vybėms atstovavo adv.
Justinas Lukošius, o
Lietuvių Frontui, kurio
nariu jis buvo, dr. Jonas
Grinius.
(eli)

VILNIUS
ŠVĘS 650
METŲ JUBILIEJŲ
Vilniškė TIESA (rūgs,
20) prasitarė, kad "1973
metais senasis Vilnius
pažymės 650 metų jubi
liejų". Čia pat pažymė
jo, kad "pastaruoju me
tu mūsų mokslininkai
rimtai abejoja, ar 1323
metai yra tikrieji Vil
niaus įkūrimo metai".
(Toks rezervas istori
A.A. Vytautas Krištolaitis
kų yra padarytas jau ne
ti šį pavasarį apie Ve vien "pastaruoju metu").
lykas. Nuo birželio vi Bet, atrodo, linkstama
durio žinojo pats ir jo jubiliejų, kad ir abejoti
artimieji, kad nėra vil ną, vistiek švęsti ir ta
čių išgyti. Kiek atsiga proga prisiversti mies
vo, kai šią vasarą ap tą atitinkamai pagražin
(E)
lankė sesuo Juzė iš Cle ti.
velando.
Vytautas Krištolaitis AUDROS PASEKMES
mirė 1968 m. rugsėjo 17
Tik dabar Lietuvoj po
d. Palaidotas rugsėjo 20
Kaiserslauterno kapinė truputį aiškėja, ką pa
se. Laidotuvių apeigas darė Palangoj pernykš
atliko jo bičiulis, vie tis viesulas. Anksčiau
tos lietuvių kapelionas buvo kalbėta apie jūros
kun. Bronius Liubinas, tiltą, pajūrio kavinę (tie
asistuojamas kun. Vin- jau atstatyti),kaikuriuos
gaudo Damijonaičio iš kitus pastatus, ir tik šiek
Dieburgo ir Vasario 16 tiek apie parką. Dabar
gimnazijos
kapeliono (rūgs. 20 d. TIESOJ) jau
kun. Jono Riaubūno. Lai kalba ir apie parką:
— Išvežta 2700 kietdotuvėse dalyvavo neto
metrių
medienos, nuvaly
li 100 žmonių. Buvo pa
skverai
ir aikštės, pa
ti
dėta 13 vainikų. Kalbas
sodintos
gėlės,
dekora
pasakė kun. Liubinas ir
tyviniai
medeliai.
Ypač
8593 kuopos vadas kapt.
nukentėjo
maumedžiai,
Juozas Venckus. Lietu
vių Bendruomenės ir Va sidabriniai klevai ir pu
(E)
sario 16 gimnazijos vado šys.

422 Menahan St. RIDGEWOOD, N. Y. 11237

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Pr. Imsrys — TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU .........................$1.00
laiške), kad Rytinės-Vi- A.
Nendrė — AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ ......... $5.00
durio Europos pavergtų P. Jurkus
— ANT VILNELĖS TILTO .........................$2.50
tautų problema yra tarp
V. Kavolis — NUŽEMINTŲJŲ GENERACIJA ......... $2.00
tautinė, o ne Sovietų Ru Alė Rūta — PRISIMINIMAS (rpmanas) .................... $2.50
sijos "naminis reika M.
Vaitkus — NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJ
las".
II DALIS .................. ............................ ..... ...$2.50
Tie atitinkamai sure A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............. $12.00
daguoti pareiškimai yra V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
perduoti visoms tarp
VALSTYBININKAS ........................................... $2.' 1
tautinės politikos ir pa O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ..............$4. j0
saulio viešosios nuomo B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
nės formavimo institu H. Didžiulytė-Mošinskienė — OŠIANČIOS PUŠYS $2.50
cijoms.
— WSPOMNIENIA KOWIENSK1E $7.50
Pavergtų
Europos L. Mitkiewicz
(Buv. Lenkijos karo attachė prisiminimai
Tautų Seimas šiems me
iš Kauno 1938-39 m.).
tams išsirinko tokį pre V. Volertas
— SĄMOKSLAS —
zidiumą: pirmininkas —
premijuotas romanas ........................................... $3.50
dr. Jozef Lettrich (iš A. Baronas — PAVASARIO LIETUS — romanas ....$2.50
čekoslovakų delegaci
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ .................................$4.00
jos), vicepirmininkas — Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
Alfreds Bėrzinš (latvių Gr. šimukonienė — SU DAINA —
delegacijos pirm.), ge
Lietuvišku dainų rinkinys .................................$2.00
neralinis sekretorius — J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ......... $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS ...................... $4.00
Feliks Gadomski.
Lietuvos Laisvės Ko R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ .$7.00
mitetas, kuris yra sta Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
tutinis PET Seimo na
(angliškų įvadu ir parašais) ..............................$6.00
rys, šių metų sesijos
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
pradžioje pateikėtokįlie...............................................................$2.50
tuvių delegacijos sąra J. Mekas PADAVIMAI
— PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00
šą: Juozas Audėnas, Val A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas .............................................$6.00
teris Banaitis, Bronius
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
Bieliukas, Martynas Braknygų.
kas, Juozas Brazaitis,
Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
Petras Karvelis, Vincas
telių reikalu.
Maciūnas, Bronius Ne
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
mickas, Jonas Puzinas,
Vaclovas Sidzikauskas pašto išlaidoms.
Rašykite:
(dėl. pirmininkas), Jac
DIRVA,
kus Sonda, Pranas Vai
6907 Superior Avenue,
nauskas, Vytautas Vai
Cleveland, Ohio 44103
tiekūnas, Jonas Vilčins
kas.
(ELTA)
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Rastenienei,
Stuogienei,
Vinclovienei

Stoškūnienei,
Vaičaitienei,
ir Zagarskie-

LAUKO TENISO
PIRMENYBĖS

GRANDINĖLĖ

ŠOKA!

nei.
Dėkojame už talką prisi-

Šiuomi noriu parem
ti tai ką kvietimai sako
— kad Grandinėlės ren
giamas šokių ir muzikos
koncertas yra pirmą kar
tą Clevelande tokios ap
PADĖKA
imties sceninių šokių
Dirva dėkoja visiems, ku
spektaklis,
įvykstąs
rie savo talka labai daug
WHK auditorijoje, 5000
prisidėjo prie jaunųjų dai
Euclid Avenue, sekma
nininkų konkurso-koncerto
dienį
spalio 13 d,, 3 vai.
pasisekimo.
po pietų.
Ypatinga padėka priklau
Pirmas ne tik lietu
so premijas suorganizavu
vių bet ir visų kitų tau
siems
ir
paskyrusiems:
tybių tarpe; tą drąsiai
ALT S-gos Centro Valdy
bą.
liudiju išgyvenęs Cleve
bai, ALT S-gos Clevelando
Dėkui Grandinėlės šokė
skyriui ir inž. J. P. Nasvylande
virš 50 metų ir ma
joms,
nurodinėjant
sve
čiui, bei XY, prašiusiam jo
tęs
daugelio
tautybių vie
čiams vietas.
pavardės neskelbti, padova
nokius
ar
kitokius
šokių
Dėkojame p. J. Stempunojusiam po 25 dol. pirmą
vaidinimus.
O
kitos
kai
žiui ir P. Petručiui už kon
sias vietas nelaimėjusiems
kurios
tautybės
turi
Cle
certo jrekordavimą j juostą
dainininkams. Dėkojame juvelande gyventojų net
ir už perdavimą Tėvynės
ry komisijai: Andriui Kup
dešimteriopai daugiau
Garsų ir Margučio progra
revičiui, Aldonai Stempunegu esama lietuvių.
mose.
žienei, Carmelai Cafarelli ir
Dėkojame visiems ALT
Išskyrus ankstyves
Pauline Thesmacher už preS-gos Clevelando skyriaus
niais
laikais atvykusią
mijuotinu dainininkų atrin
nariams prisidėjusiems prie ukrainiečių profesiona
kimą. Dėkojame akompošio vakaro pasisekimo. Dė
lų šokėjų grupę iš Eu
niatoriams Monigirdui Mokui inž. J. P. Nasvyčiui gra
ropos, nieko didingo ir
tiekaičiui ir Boies Whitžiai pravedusiams progra
arti profesionalų šokė
comb.
mą.
Labai daug Dirvos bičiu
jų
išsilavinimo ir pro
Dėkui visiems, kurie sa
lių talkino bufetui paruo
gramos
įvairumo jokia
vo atsilankymu parėmėte šį
šiant skanius valgius ir sve
kita
tauta
neparodė.
Humoristas poetas Antanas Gustaitis, skaitant savo kūrybą li
konkursinį koncertą.
čius aptarnaujant. Dėkoja
Grandinėlė
yra mūsų teratūros vakaruose.
V. Maželio nuotrauka
Dirva
me ponioms: BenokraitieClevelando didelės, jud
nei, Degesienei, Gedgaudie
rios kolonijos padaras
nei, Jokūbaitienei, Iz. Jo
METINIS BALTO AUKŲ — kūrinys Liudo Sagio ir eilės talkininkų.
ris rekomenduotinas litua
naitienei, Jurgaitienei, Ka
VAJUS
ir jo energingos žmonos
Pastebėtina,
kad nistinių, mokyklų moki
ralienei, Laikūnienei, MalGrandinėlės programa niams. Dainorėlį galima už
Tradiciniai, Clevelan
canienei,
Macijauskienei,
susidomėjo ir senosios sisakyti pas muz. Vincą
Mašiotienei, Maželienei, B. do BALFo skyrius spalio
kartos clevelandiečiai ir Mamaitį, 209 Clark PI., Eli
Nasvytienei, Palubinskienei mėnesį skelbia BALFo
zabeth, N. J. 07206 ir Dar
Kaip
ir
kiekvienais
me

Palukaitienei,
Pročkienei, aukų
vajaus mėnesiu. tais, kreipiamės į geros platesnių apylinkių lie bininko administraci j o j e,
tuviai.
910
Willoughby
Avenue,
valios lietuvius, kvies
Grandinėlė, dalyvavus Brooklyn, N. Y. 11221.
dami visus savo duosnia ir vaidinus eilėje lietu
Muz. P. Matekūnas surin
auka padėti vargan pate vių kolonijų, turėjo pro
WANTED EXPERIENCED
ko
eilėraščius iš lituanisti
kusiems
tautiečiams, gą pasirodyti ir ameri
nių
mokyklų vadovėlių ir
SHEET METAL V/ORKERS
reikalingiems laikinos kiečiams, ir jie stebėjo
sukomponavo
jiems malo
Excellent opportunity for experienced workers.
ar nuolatinės paramos si ir gėrėjosi šokių įvai
nias ir lengvai išmokstamas
Lietuvoje, Sibire ar bet rumu ir šokėjų rūbų spal m e 1 odijas. Akompanimen
POWER SHEARMEN
SHEET METAL LAYOUT MEN
kurioje kitoje laisvojo vingumu.
tas pianinui parašytas ga
BRAKE OPERATORS
pasaulio šalyje.
Clevelande
ir
kitur
ki

na
gražiai ir teisin
PUNCH PRESS OPERATORS
Dauguma mūsų savo tataučiai matydami Gran gai lengvai,
remiantis vaikų balsais.
WELDERS
laiku yra patyrę BALFo dinėlės vaidinimus kar
ASSEMBLERS
Pradedant nauj uosius
imigracinės ar meteria- tojo tą patį —nieko pana mokslo metus, mokyklų ve
NIGHT SHIFT
linės pagalbos svarbą. šaus visoje Ohio valsti dėjai ir dainavimo mokyto
JOB WITH FUTURE
SECURITY
Dabar, šios šalies suteik joje nėra matę nei šiais jai turėtų užsisakyti savo
STEADY INCOME
tų galimybių, bei savo laikais nei anksčiau. Žiū mokykloms šitą naują dai
MR. R. CASE
pačių pastangų dėka esa rėtojams darosi įspūdis, norėlį.
me pajėgūs bent maža kad čia ne tik tautinių šo
Overly-Hautz Co.
St. Sližys
savo
išteklių
dalimi
pa

8617 Clinton (West Side)
kėjų grupė, o lietuviškas
lengvinti savo brolių var baletas. Didelį priedą
Cleveland, Ohio
go naštą.
<216) 281-1500, ext. 21
daro šokėjams grojąs
NEPAMIRŠKIT
BALF Skyrius specialus orkestras, kai
(101-103)
ATNAUJINTI
veik visais kitais atve
DIRVOS
• Apeliacijų teismo tei jais šokiams veda vieno
PRENUMERATĄ
sėjas Sumner Canary vėl
akordeono garsai.
kandidatuos
toms parei
Kažin ar greitai Gran
goms lapkričio 5 d. rinki
dinėlė pajėgs kitą tokį
muose. Jis yra gimęs Bowlspektaklį surengti, taigi
ing Green, Ohio, 1905 me
pasinaudokime
proga
tais, per eilę metų ėjęs tei
pamatyti
jos
programą
sininko pareigas įvairiose
spalio 13 d.
valdiškose srityse.
K.S. Karpius

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

dėjusiems prie gražaus va
karo pravedimo p. p. As
trauskui, Baniui, Benokraičiui, Blinstrubui, Kizlaičiui,
Macijauskui,
Palukaičiui,
Petkevičiui,
Pliodžinskui,
Rėkui, Stuogiui, Stankevi
čiui, Urbšaičiui ir Venciui.
Dėkojame Sowinsky Bakery savininkams Reineckejiams už padovanotus keps
nius.
Dėkojame p.p. Gasparaičiams, Mockams ir Dainiui
Degėsiui už dainininkų glo

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: »••*« ””
798 EAST 185th STREET

k

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

• Parduodamas tautinis
kostiumas (iš Lietuvos).
Dydis 10-12. Skambinti —
(216) 526-1572.

• Apdraudos

reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į

• Prieš atnaujinda‘mi sa

□L
vo

HOME and
REMODELING
LOANS
••• •
INSURED SAVINGS

Z. Obe-

lenį tel. 531-2211.

namų

ar

automobilių

draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami

V. Giedraičidi'tel. 944-6835.

AMERIKOS
PILIEČIŲ

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

6835 Superior Avė.

TEN GINTARĖLIAI
L i t u a nistinių mokyklų
dainavimo mokytojams į
pagalbą atėjo muz. Petras
Matekūnas, paruošd amas
dainorėlį ”Ten gintarėliai”.

Rinkinyje yra

dvidešimt

dainų, kurios parašytos vie
nam, dviems ir trims bal
sams su fortepijono palyda.
Šį leidinį redagavo prof.
Juozas
Žilevičius.
Tai
ALRK Vargonininkų ir Mu
zikų Sąjungos leidinys, ku

LIETUVIŲ
KLUBAS
Telef. 391-1143

Cleveland, Ohio
Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.

Penktadieniais galima vaišintis bulviniais

bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Lietuvių lauko teniso pir
menybės įvyks š. m. spalio
12-13 d. Detroite, Mich.
Pirmenybių vieta: Rouge
Park Tennis Courts, prie
Plymouth Rd.
Pradžia: šeštadienį, spa
lio 12 d., 11 vai. ryto. Daly
vių registracija nuo 10 vai.
Pirmenybių tąsa sekmadie
nį — pagal reikalą.
Pirmenybės bus vykdo
mos ”vieno minuso” siste
ma.
Klubai yra prašomi savo
dalyvių
sąrašus
pasiųsti
rengėjams šiuo adresu: J.
šenbergas,
35380 Mound

Rd.,

Warren,

Mich.

48092.

LIETUVIŲ GOLFO
PIRMENYBĖS
Lietuvių

golfo pirmeny

bės įvyks spalio 12-13 d.
Detroite, Mich. Bus vykdo
ma individualinės ir koman
dinės pirmenybės.
Pirmenybių vieta: Rochester Golf Club, 655 Michelson Rd. prie Auburn
Rd., tarp Rochester Rd. ir
John Rd. (Detroito prie
miestyje). Telefonas UL
2-4800. (18 Holes, Par 72,
6468 Yards). Individualinės
pirmenybės bus vykdomos
vyrų ir jaunių klasėse. Jau
nių klasės amžiaus kvalifi
kacija: gimę 1949 m. ir
jaunesni.
I n d ividualinių pirmeny
bių registracija atliekama
šiuo adresu: Algis Rugie
nius, 30717 Lund Dr., Warren, Mich. 48093.
Komandinių pirmenybių
programoje bus tarpmiesti

nės rungtynės, dalyvaujant
Detroito, Toronto, Chicagos
ir Clevelando komandoms.

PARENGIMAI

I

CLEVELANDE J
SPALIO 13 D. Grandinėlės
koncertas WHK salėje,
SPALIO 19 D. LlthuanianVillage metinis koncertas -balius.

SPALIO
26 D. koncertas.
Programą atlieka St. Baras,
A. Kuprevičius ir
E. Kuprevlčiūtė-Bergienė. Ren
gia JFK-tas.
LAPKRIČIO 3 D. 8 v.v. pia
nisto Antano Smetonos rečita
lis Music School Settlement sa
lėje.
LAPKRIČIO 9 D. L.V.S. Ra
movė' rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.

LAPKRIČIO 9-10 D. s. K.
Kodatfenės kūrinių pa rodą Čiur
lionio Ansamblio namuose.
Rengia Clevelando Skautininkių
draugovė.
LAPKRIČIO 16 — LietuviŲ
Krikščionių Demokratų Cleve
lando Skyriaus parengimas.
GRUODŽIO 8 D. Partizanės
moters paminėjimas. Rengia
DLK Birutės d-jos Clevelando
^skyrius,

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų
Metų sutikimas Naujosios pa
rapijos salėje. Rengia LB abie
jų apyl. valdybos.

MALĖ HELP

CARGO HANDLERS
UNIVERSAL AIRLINES has full time openings
at \Villow .
’rport for cargo handlers. Duties
to load and u>. d Company aircraft. Mušt be
at least IS years of age and have valid driver’s
iicense.

Starting rate $2.15 an hour. Contact:

UNIVERSAL AIRLINES
WILL0W RUN AIRPORT. YPS1LANTI, MICH.
An Equal Opportunity Employer
(102-103

lai, paaukoti laimėjimui.
Po pasikalbėjimų vajaus
suaktyvinimo reikalais, bus
vaišės.

CHICAGO

DIRVA

RUDENS BALIUS
ALT S-gos Chicagos sky
rius spalio 26 d., šeštadie
nį, Balio Pakšto salėje ren

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Alfonsas Burneika, gyv.
New Britain, Conn., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 5 dol. ir
padidinęs Vilties Draugijos
įnašą iki 100 dolerių, rašo:
”Jei šiais kovos metais
kiekvienas Dirvos prenu
meratorius šiek tiek paau
kotų savajai spaudai, tai
jau būtų šis tas padaryta
kovos bare. Naujai persi
tvarkiusią Redakciją ir Ad
ministraciją sveikinu ir lin
kiu geriausios vispusiškos
sėkmės”.
Dirva nuoširdžiai dėkoja
už linkėjimus ir auką.

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS”
STRAIPSNIO
KONKURSAS

Tolerancija ir ištikimybė
principams, kryžiuojantis
pažiūroms ir nuomonėms
"Laiškų Lietuviams” žur
nalo redakcija, atsižvelg
dama į faktą, kad lietuvių
išeivių visuomenėje pasitai
ko nemaža nesantaikos, ne
sutarimų ir susiskaldymo,
ir norėdama tautiečių tar

pe skleisti darnaus sugyve
nimo mintį bei dvasią, 19681969 metų rašinio konkur
sui parinko atitinkamą te
mą, būtent, "Tolerancija ir
ištikimybė principams, kry
žiuojantis
pažiūroms
ir
nuomonėms” (kaip yra lie
tuvių visuomenėj ir kaip tu
rėtų būti).
Rašinys (straipsnis, be
letristinis vaizdelis ir kt.)
turi būti ne ilgesnis kaip
3000 žodžių,
pasirašytas
slapyvardžiu
ir išsiųstas
kartu su atskirame vokely
je įdėta tikrąja pavarde bei
adresu
"Laiškų
Lietu
viams” redakcijai, 2345 W.
56 St., Chicago, III. 60636,
U.S.A. Konkurso terminas
— 1969 m. vasario 1 d.
(pašto
antspaudo
data).
Atsiųsti rašiniai tampa žur

nalo nuosavybe ir gali būti
jame spausdinami. Vertini
mo komisija bus paskelbta
vėliau. Skiriamos premijos:
I — 100 dol., II — 50 dol.
ir III — 25 dol. Premijoms
jau paskyrę yra: 100 dol.
— V. Kuliešius ir 25 dol. —
Pr. Razminas.

...................................... .. .................................................................

Mūsų mielam kolegai Filisteriui

JUOZUI VALAKUI, skaudžioj žinioj
iš Lietuvos mirus jo motinai

A. A.

VERONIKAI VALAKIENEI
Kaune,

Jam reiškiame širdingą užuojautą ben
drame mūsų liūdesyje

Korp! Neo-Lithuania
Filisterių Sąjungos Valdyba
New Yorke

Liūdinčius: sūnų ALEKSANDRĄ

ILJESEVIČIŲ su šeima, dukterį HA
LINĄ Lietuvoje, seserį .ZINAIDĄ ir

brolį KOSTĄ su šeima, mirus Detroite

A. A.

STEPUI ILJESEVIČIUI
giliai užjaučiame:

R. A. Vaitiekaičiai
A. Kukučionienė
L. Puskepalaitienė
P. P. Pajaujai

A. A.

Jurgiui Peteriui
mirus, liūdesio valandoje p. J. PĖTERIENEI ir

sūnui VIKTORUI su šeima, nuoširdžią užuojautą
reiškia

Jonas ir Regina Nasvyčiai

gia tradicinį Rudens Balių
su įdomia programa. Chica
gos lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti ir malo
niai praleisti vakarą.

Gintaras Karosas, kandidatuojąs Į Massachusetts seimeli iš
šeštojo distrikto, kuris apima So. Bostono ir dalj Dorchesterio,
iš respublikonę partijos gauna stiprią paramą. Bostone besilan
kęs New Yorko gubernatorius Nelson Rocekefeller išreiškė jam
viešą pagyrimą, sakydamas, kad malonu matyti jauną ir energin
gą kandidatą, kuri pabėgęs iš komunistę vergijos rado savo lais
vės kelią Amerikoje. Nuotraukoje Gintaras Karosas sveikinasi su
gub. Nelsonu Rockefeller iu.

Konkursas ir jaunimui
Jaunesnioji karta gerokai
kritikuoja vyresniųjų lietu
vių išeivių visuomenę dėl
joje pasitaikančios nesan
taikos
ir . susiskaldymo.
Naudinga būtų ir jiems
leisti pasisakyti, — ne tiek
pakritikuoti, kiek ieškoti iš
eities. Todėl ta pačia aukš
čiau minėta tema skalbia
mas rašinio konkursas ir
jaunimui,
ne
vyresniam
kaip
20
metų
amžiaus
(siunčiant rašinius, pažy
mėti "jaunimo konkursui”).
Skiriamos dvi premijos: I
— 50 dol. ir II — 25 dol.

"Laiškų Lietuviams”
redakcija

• Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos, iš Kauno, laimėjo
pirmą prizą Anglijoj anglų
stiliaus klasikinių šokių šo
kėjų konkurse. Apie šią ne
abejotinai dailią ir gabią
šokėjų porą Lietuvoje nebe
pirmą kartą rašoma su pasi
didžiavimu, nes jie jau yra
laimėję ne vieną tarptauti
nį prizą konkursuose, ku
riuose dalyvavo Vokietijos
ir kitų Vakarų Europos
kraštų vadinamųjų saloni
nių šokių šokėjai.
Norvaišos šokių konkur
suose dalyvauja kaip neprofesionalai: jų tikroji spe
cialybė ir profesija — gy
dytojai. Bet pastaruoju me
tu atrodo, kad jie tą savo
profesiją bene bus metę ar
bent besirengią mesti. Jie
du jau apie du mėnesiai,
anot TIESOS, "tobulinasi
Londone”, ir tobulinasi ne
medicinos, o šokimo moksle.
• Marina Gorodeckaitė,
prieš keletą metų baigusi
sociologijos mokslus Vene
zuelos universitete, šiemet
Londono universitete apgy
nė tezę "Išeivijos antrosios
kartos asimiliacija” ir įgijo
daktaro laipsnį. Ji pakvies
ta dėstyti sociologiją St.
John’s universitete New-

kiai — tai Lietuvių Na
mų Bendrovės valdybos
iš anksto pažadėtos pre
mijos moksleiviams, ku
rie mokosi lietuvių kal
bos. D. Britanijos vidu
rinių mokyklų atestatuo
se lietuvių kalbos išlai
kyta egzamino pažymys
įskaitomas lygiai kaip ir
betkurio kitos "antros
svetimos kalbos" pažy
mys.
(E)

LOS ANGELES
BRONYS RAILA
SKAITYS PASKAITĄ
"POLITIKA AR
KULTŪRA”
A. L. T. S-gos Los Ange
les skyriaus valdybos posė
dyje, š. m. rugsėjo mėn. 17
d., be eilinių reikalų, buvo
svarstyta, kaip tinkamiau
siai pasiruošti artėjančiai
žinomo publicisto-žurnalisto Bronio Railos paskaitai,
kurią jis sutiko skaityti š.
m. spalio 19 d. (šeštadienį),
7:30 v. v. Lietuvių Tautinių
Namų salėje, tema: "Poli
tika ar kultūra”.
Bronys Raila žada pa
tiekti įdomių minčių, lie
čiančias šių dienų mūsų iš
eivijos politines aktualijas.
Paskaita turėtų sutrauk
ti nemažą skaičių klausyto
jų, nes tokia proga losangeliečiams pasitaiko neperdažniausiai.
Be to, visų patogumui,
Tautiniuose Namuose jau
įvesta oro vėsinimo-šaldy-

mo įrengimai.
Po paskaitos kavutė bei
diskusijos.
• Jūratė ir Vitas Kokliai,

Riverside, Calif., augindami
dukrą Audrę, š. m. spalio 2
d. susilaukė sūnaus Vai
niaus Alekso. Anūko sulau
kę, džiaugiasi K. ir Al. Laikūnai Clevelande bei A. ir
A. Kokliai Chicagoje.

foundlande.

IŠLAIKĖ LIETUVIŲ
KALBOS EGZAMINĄ

D. Britanijoje viduri
nių mokyklų mokslei
viai, kurie mokėsi lie
tuvių kalbos sekmadieni
nėse mokyklose ar pri
vačiai, praėjusiais me
tais buvo paskatinti, kad
baigdami mokyklų laiky
tų lietuvių kalbos egzami
ną.
Šiemet tokius egzami
nus sėkmingai išlaikė
trys lietuviai abiturien
tai: P. Viržintas iš Nothinghamo, A. Vitkaus
kas iš Bradfordo ir A.
Paukštytė iš Londono.
Londono Lietuvių Namų
Bendrovės direktorius
inž. S. Nenortas visiems
nusiuntė pasveikinimo
laiškus ir po čekį. Če

• Prof. dr. Algirdas J.
Greimas ir žmona O. B.
Bagdonaitė-Greimienė rug
sėjo 29 d. iš Paryžiaus at
skrido į Ameriką ir draugų
buvo sutikti Los Angeles
aerodrome, iš kur po valan
dos išskrido toliau į Berke
ley, Calif. Prof. A. J. Grei
mas Berkeley Universiteto
pakviestas trimestrui ling
vistikos ir semantikos pa
skaitoms, kaip vizituojan
tis profesorius. Jis yra pa
sižymėjęs, kaip šių mokslo
šakų autoritetas Prancūzi
joje. Berkeley išbus ligi me
tų pabaigos. Kiek leis lai
kas ir sąlygos, yra pasiry
žęs vėliau aplankyti ir Los
Angeles lietuvišką koloniją.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

• Valdui Adamkui, kan
didatuojančiam į Great Chi
cagos Sanitary District pa
tikėtinius,
paremti buvo
suruošta golfo diena ir jos
vakare — šaunus banketas.
Visa tai pasižymėjo gera
organizacija, tvarka ir ge
ra nuotaika. Banketo ir ja
me buvusio dovanų skirsty
mo pelnas, o taip pat įvyk
dyta mesliava nukreipiama
į Valdo rinkiminės kompa
nijos fondą.

• Jono Lenkevičiaus, dipl.
inžinieriaus - matematiko,
mirties metinių proga Tėvų
Jėzuitų koplyčioje buvo at
laikytos už jo vėlę pamal
dos ir po jų našlės B. Lenkevičienės suruošti pusry
čiai, kuriuose dalyvavo gra
žus būrys velionies draugų.
J. Tamulis, buv. velionio
bendradarbis-mokytojas ir
S. Vidmantas, buv. Velionio
mokinys, gražiai apibudino
Velionio Jono taurų ir gilų
asmenį, jo šiltą visiems pri
einamą atsinešimą žmogui,
o taip pat jo nusiteikimą vi
sad kiekvienam pagelbėti,
patarti.

• Kūrėjų-savanorių meti
nis
susirinkimas,
įvykęs
Chicagoje rugsėjo 29 d. pra
ėjo darbingoje ir pakylioje
nuotaikoje. Dalyvavo virš
30 asmenų. Pirmininkavo
Juozas Sabaliauskas, sekre
toriavo — Pijus Venclova.
Atsilankiusiam į susirin
kimą prel. M. Krupavičiui,
šventusiam tą dieną varda
dienį, buvo įteikta kukli do
vanėlė.
Naujon skyriaus valdy
bon išrinkti: K. Petrauskas,
Pijus Venclova ir Leonas
Balzaras. Jonas Gaidelis ir
Jonas Jareckas — kandida
tai. Vėliavininku — Vincas
Avižius.

• Aldona ir Vytautas Ka
mantai persikėlė gyventi iš
Clevelando

į

Chicagą.

• Aloyzo Barono romą-,
nas "The Third Woman”,
išverstas į anglų kalbą, šio
mis dienomis išėjo iš spau
dos. Išleido Manyland Books
leidykla kietais viršeliais,
P. Jurkaus aplanku, kaina

5 dol.
Šiuo
metu
Manyland
Books leidykla sparčiai dir
ba prie LNF leidžiamos, dr.
A.
Geručio
suredaguoto
anglų kalba veikalo apie
Lietuvą,
pavadinto
"LI
THUANIA”.

• New Yorko Lietuvių
Gydytojų Draugijos susi
rinkimas įvyks spalio 26 d.,
dr. P. ir E. Legeckių na
muose, Jamaica, N. Y. Ta
proga bus dr. A. Budreckio
anglų kalba išleistos kny
gos pristatymas, kurios iš
leidimą gydytojų draugija
yra stambia suma parėmu
si.

•

Korp! Neo-Lithuania

Nevv Yorko metinis banke
tas šiais metais įvyksta
lapkričio 2 d. Travelers Hotel prie La Guardia aero
dromo.

TORONTO
TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 28 d. Toronte
įvyko KLB Karšto Tarybos
suvažiavimas. Išklausius į
bendruomeninę sudėtį įei
nančius pranešimus ir apta
rus visą eilę tolimesnės
veiklos klausimų, išsirinko
sekančiai trijų metų kaden
cijai valdomuosius organus.
Į valdybą — K. Baronas, G.
Breichmanas, dr. S. Čepas,
J. čeponkutė, E. čuplinskas, Stp. Kairys, B. Saka
las, J. R. Simanavičius ir
L. Tamošauskas. Revizijos
Komisijon — E. Daniliūnas, V. Ignaitis ir L. Skripkutė. Garbės Teismas su
darytas iš montreališkių, į
kurį įėjo: J. Adomaitis, A.
Gražys, M. Juodviršis, dr.
V. Pavilanis ir dr. M. Ramūnienė.
S u v ažiavimui pirminin
kavo dr. J. Yčas, V. Ignai-

tis ir P. Rudinskas.

Jų

naujas adresas yra 17W722
69th Street, Westmont, Illinois, 60559, telef. (312)

968-7598.

• Lietuvių Fondo vaka
rienė, užbaigti telkti pusei

milijono, įvyks lapkričio 17
d., 3 vai. p. p. puošnioje sa
lėje, 5717 So. Kedzie Avė.,
Chicago, III. Bus nuotaikin
ga meninė programa. Va
karienės garbės svečiais bus
Chicagos ir apylinkių lietu
viai, kurie vakarienės proga
įstos į LF narius su nema
žiau kaip 100 dol. įnašu ir
tie LF nariai, kurie savo
įnašus padidins nemažiau
šimtinės. Vakarienei regis
truotis galima LS būstinė
je: 6643 S. Maplewood Avė.
Chicago, 111. 60629 (telef.
778-2858) arba pas savo
apylinkės LF įgaliotinį bei
komiteto pirmininką.

Lietuvių Fondo Valdyba
(Sk.)

NEW YORK
• Jungtinio Finansų Ko
miteto Valdyba maloniai
kviečia atvykti spalio 13 d.
(sekmadienį), 4 vai. 30 min.
po piet į Maspetho lietuvių
parapijos salę, 64-14 56 Rd.,
Maspeth, radijo ir spaudos
atstovus, dailininkus, au
kavusius paveikslus JF k-to
laimėjimams. Kviečiami da
lyvauti Nevv Yorko ir New
Jersey LB‘apygardų pirmi
ninkai, apylinkių pirminin
kai, jų finansų komisijų
vadovai. Susirinkime kvie
čiami dalyvauti VLIKo val
dyba. Salėje bus iškabinti
lietuvių dailininkų paveiks-

PRAŠAU ATITAISYTI...
Antano Olio
minėjime
meninę programą atliekan
čių grupėje yra Jonas Valkiūnas, o ne mano bendrapavardis, kaip po nuotrau
ka parašyta (Dirva 99 nr.
1 psl.).

Mečys Valiukėnas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ošiančios Pušys. H. Didžiulytė Mošinskienė. Trum*
pų vaizdelių rinkinys. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klu
bas. Knygos aplankas pieš
tas P. Jurkaus. 176 psl.
Kaina $2.50.

Auksiniai Rageliai. Pra
nas Naujokaitis. Lyrika. Iš
leido Lietuviškos Knygos
Klubas. Viršelis pieštas P.
Jurkaus. Kaina $2.00,

Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Metraštis. I tomas,
4 dalis. Pramonę kuriant ir
gamybą plečiant. Redagavo
Kazys Krulikas. Kaina —
$2.00.

Ant Vilnelės Tilto. Pau
lius Jurkus. Vilniaus legen
dos. Aplankas ir iliustraci
jos autoriaus. 200 psl. Iš
leido Lietuviškos Knygos
Klubas. Kaina $2.50.
Rinktiniai Raštai. Pulgis
Andriušis. I tomas. Septinton įleidus ir Anoj pusėj
ežero. Išleido Lietuvių En
ciklopedijos Leidykla. Kai
na nepažymėta.

Prisikėlimas. Alė Rūta.
Romanas. 205 psl. Išleido
Nidos Knygų Klubas. Kai
na $2.50.

