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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRASTIS

FRANCO KRIZĖ
KODĖL DE GAULLE ATSISAKĖ NUVERTINTI SAVO VALIUTĄ?

tų kraštų ūkio stovio, vo
kiečiai per paskutinius
10 turtingiausių kraštų
dabar laikoma, kad 3 ar pasitarimus Bonnoje pa
4% pinigų vertės kriti sižadėjo sumažinti vals
mas yra normalus ir net tybinėm priemonėm eks
pageidautinas, nes skati porto skatinimą bei su
na viso krašto ūkį ir ma mažinti muitus impor
žina nedarbą. Tuo tarpu tui. Šalia to jie davė
kiekvienas pinigų vertės Prancūzijai 600.000.000
pakilimas ar laikymas dolerių kreditą, aplenk
tame pačiame lygyje, tuč dami Ameriką su jos
tuojau padidina bedarbių 500.000.000 kreditu frarnskaičių. Šiame krašte, cui gelbėti.
pavyzdžiui, mokesčių pa Kodėl prancūzai nega
kėlimas 10%, atrodo, tu lėjo pasekti vokiečių pa
rės tam tikros slopinan vyzdžiu? Ieškant atsa
čios įtakos krašto ūkiui, kymo į tą klausimą rei
nors kol kas tas dar ne kia atsiminti, kad Pran
buvo jaučiama. Jei taip cūziją ištikę pavasario
ir atsitiks, Nixono admi neramumai suparaližanistracija
sekančiais vo jos ūkį porai mėne
sių. Jų pasėkoje buvo
metais jį panaikins.
smarkiai
padidinti at
Vokiečiai
anksčiau
lyginimai
darbininkams,
griebėsi drastiškų prie
monių infliacijai paža kas savo keliu pakėlė
boti iššaukdami pas sa gaminių kainą ir sumaži
ve ūkinį atoslūgį, kurįpo no eksportą. Dėl tų prie
metų vėl pasistengė, pa žasčių finansininkams'atlengvindami kreditus, pa rodė, kad Prancūzija, no
keisti smarkesne spar rėdama pakelti savo eks
ta. Savo mokesčių poli portą turėtų sumažinti
tika vokiečiai ypatingai oficialę savo valiuos
paskatino eksportą — vertę bent 10%. Atseit,
pas juos viduje parduoda francas turėtų būti veik
mos prekes yra apdeda- tas ne 20, bet 18 ame
mos 10% apyvartos mo rikoniškų centų. Tai at
kesčiu, tuo tarpu eks rodė labai logiškas ke
portuojamos nuo jo at lias išbristi iš susida
leidžiamos. Dėl tų dvie riusių sunkumų. Jis pa
jų priežasčių — infliaci didintų eksportą ir tu
jos apvaržymo ir mo ristų skaičių.
To žygio laukdami vi
kestinės politikos — Vo
kietijos ūkis šiuo metu si stengėsi francais at
pergyvena tokįpakilimą, sikratyti, pirkdami vo
kad visi pradėjo kalbėti kiečių markes, kurių pa
apie oficialų markės kilimo buvo laukiama, ar
vertės pakilimą. Tačiau net dolerius. Bet jei
vokiečiai jo nenori, nes Prancūzija, kuri nepai
tai pakeltų jų eksportuo-- sant paskutiniųjų dienų
jamų gerybių kainą. Bet aukso ir užsienio valiu
kadangi nūdieniame pa tos nuostolių vis tiek dar
saulyje vieno krašto ūkis turėjo gana didelę aukso
yra priklausomas nuo ki- atsargą, bent 6 kartus
didesnę už D. Britani
jos, numuštų savo valiu
tos vertę, ar neturėtų
francą pasekti britų sva
ras? Dėl to klausimo ir
Amerikos
Lietuvių Tautinė s-ga — V. Ab- britų svaro vertė pradė
Tarybos metinį suvažia raitį, E. Bartkų, dr. S. jo kristi. O kas būtų,
vimą lapkričio 23 d. Bis- Bležį, T. Blinstrubą, J. jei Prancūzija drastiš
marck viešbuty atidarė Jurkūną, K. Karpių ir A. kai sumažintų savo va
ALT pirmininkas inž. E. Trečioką; Liet. Katalikų liutos vertę, ar tuo at
Bartkus, [prezidiumąbu federacija — E. Paura- veju neturėtų ją pasiek
vo pakviesti: T. Blins zienę, A. Aleksį, prof. ti kiti krašti? (Šia pro
trubas, P. P. Dargis, dr. J. Stuką. J. Jasaitį, ga, atgal žiūrint, gali
dr. P. Grigaitis, dr. V. L. Jarą, K. Kleivą ir kan. ma būtų pastebėti, kad
Šimaitis ir M. Vaidyla. V. Zakarauską; Social Lietuvos nusistatymas
Sekretoriavo J. Jasaitis demokratų s-ga — dr. P. išlaikyti savo lito ver
ir Jokubka. Posėdžiams Grigaitį, J. Talalą, M. tę, buvo garbingas, bet
pakaitomis, be inž. Bart Gudelį, S. Michelsoną, S. vargiai naudingas)
Žodžiu, de Gaulle vy
kaus, pirmininkavo T. Bredes, J. Skorubską ir
Blinstrubas, P. Dargis J. Valaitį; A. Liet. Tau riausybė atsidūrė prieš
ir M. Vaidyla.
tinė Sandara — St. Ge klausimą, sumažinti sa
vo pinigų oficialę vertę
Bendrą ALTS veiklos gužį. M. Kasparaitį, dr. ar griebtis mažiau malo
Šidlauską, J. Kuzą,
apžvalgą padarė pirm. K.
A.
Devenienę,
J. Gulbi nių priemonių savo ūki
E. Bartkus, apie politinę
nei būklei pagerinti. At
veiklą kalbėjo dr. P. Gri nienę ir M. Vaidylą;
Liet. Kat. Susivieniji rodo, kad jo ministerių
gaitis, organizacinius mas
prel. dr. J. Boll, didelė dauguma buvo už
reikalus palietė T. Blins dr. V.—Šimaitį
ir V. Kvet pirmąją išeitį, tačiau
trubas, finansų — M. kų; Am. Liet. Susivieni
generolas užsispyrė ir
Vaidyla. Apie raštinės jimas — B. Pivariūnie- savo lapkričio 15 d. pa
reikalus ir genocido pa nę, E. Mlkužiūtę ir P. reiškimą išlaikė. Pran
rodą pranešė dr. V. Ši Dargi; Santara - Šviesa cūzų francas ir toliau
maitis ir J. Jasaitis. — L?Vėžienę,dr. G. Ged bus vertas apie 20 JAV
T. Blinstrubas prane vilą ir dr. J. Valaitį; centų, tačiau už tai Pran
šė apie sumanymą 1969 Liet. Kat. Moterų s-ga cūzija turės prisiimti
m. rengti ALT kongre — G. Kaneb, O. Ivins- įvairių ūkinių suvaržy
są. Jis numatytas Det Invinskaitę ir E. Vili mų, sumažinti valstybės
roite. Adv. J. Smetona maitę; Liet. Studentų s- išlaidas, užšaldyti atly
iš Clevelando skaitė su. ga — Vyt. Kasniflną, jr., ginimus, įsivesti kainų
E. Modestavičių ir R. kontrolę. Visostosprievažiavime paskaitą.
I Amerikos Lietuvių Panarą; Liet. Vyčių s- monės paprastai yra la
Tarybą grupės paskyrė ga — L. Paukštą, J. bai nepopuliarios ir už
tat jų demokratinių kraš
šiuos atstovus: A. Liet. Evans ir St. Vaitkų.

Lapkričio 15d.deGaulle pareiškė, kad franco
nuvertinimas būtų ‘blo
giausias absurdas’, ta
čiau nepaisant to, visi
taip buvo įsitikinę greitu
prancūzų valiutos nuver
tinimu, kad, kas galėjo,
stengėsi atsikratyti francais. Net tokie gerus ry
šius su finansiniais
sluoksniais turį Pary
žiaus dienraščiai kaip
Le Monde ir Le Figaro
nuvertinimą laikė tikru
dalyku. Nesunku supras
ti kodėl.
Infliacija, kuri dabar
yra pagrindinė Ameri
kos ūkio problema, Eu
ropoje yra gera pažįsta^
ma jau nuo seniau. Per
paskutinį
dešimtmetį
(1957-67 m.m.) pragy
venimas Amerikoje pa
brango 18,7%, tačiau to
kioje Prancūzijoje 60,9%
D. Britanijoje 32,5%,
Vak. Vokietijoje 27,7%,
Švedijoje 45,2%, Šveica
rijoje 30%. Kitaip sakant
Europos kraštų pinigai
nupigo daugiau negu do
leris. Šiais —1968 m.—
Amerika su savo pra
gyvenimo pabrangimu
— 4,5% —pralenkė daug
Europos kraštų, kaip
Prancūziją su (4,2%), Vo
kietiją (2%), Švediją
(2,5%) ir neprisivijo tik
D. Britanijos su jos 6%.
Tie skaičiai ryškiai pa
rodo, kad infliacija yra
nuolatinis kapitalistinių
valstybių palydovas, ku
ris gyvenimą palengvi
na, nes nuo infliacijos
nukenčia tik tie, kurie
laiko pinigus namuose
ar banke. Darbininkų ir
laisvųjų profesijų uždar
biai paprastai kyla drau
ge su infliacija. Todėl

VYTAUTAS MESKAUSKAS

ALT SUVAŽIAVIMAS

ALTS-gos Philadelphijos skyriaus suruošto Antano Olio 10 mėty mirties sukakties minėjimo progra
mos dalyviai ir rengėjai. Stovi iš kairės: Bronius Vigelis, Vytautas Matonis, pirm. Vincentas Gruzdys,
Jonė Kaulinienė, paskaitą skaitęs Kazys S. Karpius, Algirdas Jonys, Juozas Česonis ir Petras Didelis.
K. Cikoto nuotrauka

ANTANO OLIO MINĖJIMAS PHILADELPHIIOJE
ALT S-gos Philadelphijos
skyriaus ruoštas Antano
Olio 10 metų mirties su
kakties paminėjimas įvyko
lapk. 17 d. Lietuvių banko
patalpose. Ant dailiai pa
dengto stalo buvo pastaty
tas A. Olio paveikslas, ku
ris daug kam iš susirinku
siųjų kaupė didelę rimtį ir
priminė žmogaus gyvenimo
trapumą.
Minėjimą atidarė
sky
riaus pirm. inž. Vincentas
Gruzdys apibūdindamas jo
prasmę, kartu paprašyda
mas atsistojimu pagerbti A.
Olio šviesią atmintį. Po to
jis pakvietė svečią iš Cleve
lando, senesnės kartos vei
kėją, buvusį ilgametį DIR
VOS redaktorių
Kazį S.
Karpių papasakoti apie A.
Olio asmenį ir nuveiktus
darbus mūsų tautos labui.

Prelegentas A. Olį gerai
pažinęs ir su juo darbavęsis
daugelį metų, kur lietuvy
bės išlaikymo reikalai šau
kė, turėdamas gausą prisi
minimų, be mažiausio užra
šėlio bei datų pasitikrinimo,
vaizdžiai nupasakojo kas
mums buvo A. Olis ir kokius
nuopelnus iškeliaudamas į
Anapus paliko. Vieną kitą
iš paskaitos įsigauta min
ties ištraukėlė prašosi išsa
koma. Kalbėtojas sakė, kad
A. Olis turėjo genealių savo
asmens savybių ir ką jis už
manydavo be didelių sunkunų įvykdydavo, kas kitiems
atrodydavo visai neįmano
ma. Jis rodė meilę darbui,
o kitų nusistatymų žmo
nėms — tolerenciją. Nuo
širdžiai dirbo bendram lie
tuviškam labui, nors kai kur
tas darbas kitų srovių at
stovams ir nebuvo priimti
nas,
pvz.
susitverusiame
ALTe Socialistų, Katalikų

tų vyriausybės griebia
si tik pačiu paskutiniu
atveju, nes žino,
kad
tai paprastai pagreitina
ir jų pašalinimą iš val
džios. De Gaulle tai ga
lėjo padaryti, nes sunku
patikėti, kad jį dar už
penkių metų kas nors
rinktų prezidentu (jam
jau dabar 78 metai) ir ga
li būti, kad jis — ar
tiksliau — Prancūzija,
susiverždama diržą —
laimės.

ir Liaudininkų grupių at
stovai priešinosi Tautinin
kų pastangoms atsikviesti,

į tremtį atsidūrusį, Lietu
vos Respublikos prezidentą
Antaną Smetoną Amerikon.
Ir čia A. Olio sumanumu ir
dideliu ryžtu pasisekė nu
galėti opozicionierių daro
mas kliūtis — prez. A. Sme
tona atvyko ir kur kokiose
Amerikos krašto vietovėse
pasirodė, visuomenei ten
triumfališkai jį sutiko ir
pagerbė.
Po K. S. Karpiaus paskai
tos, Jonė Kaulinienė pade
klamavo M. Sims eilėraštį
specialiai sukurtą A. Olio
dešimties metų mirties at
minimui ir dar priedo B.
Brazdžionio eilėraštį ”Per
pasaulį keliauja žmogus”.

Nemažas buvo visuome
nės susidomėjimas K. Kar
piaus atvežtuoju filmu, ku
ris patalkinant Traunienei,
pademonstravo vaizdų prez.
A. Smetonai atvykus Ame
rikon ir liūdną jo gyvenimo
galą. Priedo buvo parody
tas Lietuvių tautinis darže
lis Clevelande ir jame buvu
sių ir kasmet daromų įžy
mesnių tautinių sukakčių
progomis ceremonijų pravedinėjimai. Filmas negarsi
nis, bet išsamius paaiškini
mus davė K. Karpius, tuo
pačiu metu į keliamus iš
publikos pusės klausimus
trumpai atsakinėdamas. Po
pirmos minėjimo dalies se
kė vaišės, ėjo pokalbiai ir
rimtesni aktualiais dienos
klausimais pasisakymai.
K. Karpius prašė remti
tautišką spaudą (nenuneigė
ir kitąją) ir kvietė kas su
geba joje bendradarbiauti
rašiniais.

Čia pat jis pristatė nau
ją "Vilties” draugijos ką
tik išleistą St. Rūkienės
knygą "Vergijos kryžkeliuose” ir ragino užsiprenu
meruoti, kaip gan aktualią
ir faktais paremta kūrinį
pačios autorės giliai išgy
ventą lietuvių tautos trage
diją.
Knygą užsisakė apie de
šimt
asmenų.
Tautinės
spaudos palaikymo reikalu
buvo suaukota 276 doleriai.
Inž. Vincentas Gruzdys įne
šė antrą šimtinę Vilties
draugijai, kiti davė po ma
žiau.
Vaišių metui gerokai įpu
sėjus inž. V. Gruzdys supa
žindino svečią K. S. Karpių
su įžymesniais pokylyje da
lyvavusiais žmonėmis nu
sakydamas kas kuo čia tau
tiniame, kultūriniame ar vi
suomeniniame darbe reiš
kiasi.
Vaišės ir pokalbiai užsi
tęsė iki vėlyvo vakaro ir
prieš išsiskirstant K. S.
Karpius pasidžiaugė gražiu
visų solidarumu ir jam pa
rodytu tinkamu respektu
bei svečiuojant ir palinkėjo
susirinkusiems daugiau įsi
savinti vėlionies A. Olio as
menybės geruosius bruožus
Lietuvos labui, o taip pat ir
ALT S-gos Philadelphijos
skyriaus nariams tautinę
mintį beugdant ir išlikimo
darbą bedirbant —>• kuogeriausios sėkmės.
Juozas Bubelis

• Petras Didelis, iš Phi
ladelphijos, savo įnašą Vil
ties draugijai padidino ne
10 dol. kaip buvo paskelbta
Dirvoje Nr. 115, bet 25 do
leriais, tokiu būdu jis tapo
šimtininku.

Du tautinės srovės veikėjai Kazys Karpius ir Zigmas Jankauskas
susitikę Antano Olio minėjime Phlladelphijoje. K. CJkoto nuotrauka
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PIRMASIS RATAS (14)

ALEKSANDRAS SOLZENICINAS

NUOMONĖS IR PASTABOS

TIES PARAPIJOS SALĖS SLENKSČIU

IŠSIRENKU
NUOGAI!
— Jūsų pavardė? — iš
naujo pakartojo atėjęs
sargybinis su ekspresi
ja balse, lyg radijo ope
ratorius kreiptųsi į ki
tą stotį.
— Gerai... Volodinas.
— Pasiimkit savo daik
tus ir eikit su manim.
Volodinas pasiėmė
paltą, skrybėlę ir išėjo
iš kambarėlio. Jįnuvedė
į tą patį kambarį, kur
prieš keletą minučių nu
plėšė antpečius ir atėmė
laikrodį. Nosinės nebe
buvo ant žemės.
— Kas paėmė mano
daiktus? — užprotestavo
Volodinas.
Nusirenkit,
griežtai pasakė sargy
binis.
— Kodėl? — paklau
sė taip pat griežtai Vo
lodinas.
Sargybinis pažiūrėjo
jam tiesiai į akis.
— Jūs esate rusas, ar
taip?
— Taip, — atsakė Vo
lodinas, kuris buvo iškal
bus, bet šį kartą nerado
nieko kito ką atsakyti.
— Nusirenkit!
— Ar nerusai never
čiami to daryti? — pa
šiepiančiu tonu paklau
sė Volodinas.
Sargybinis laukė, nie
ko nesakydamas. Ir Vo
lodinas, patraukęs pe
čiais, atsisėdęs ant ta
buretės pradėjo autis ba
tus, paskui nusiėmė uni
formą ir padavė sar
gybiniui.
— Meskit ant grindų,
— pasakė sargybinis.
Volodinas sudvejojo.
Sargybinis ištraukė iš

jo rankų uniformą ir nu
metė ant žemės, sušuk
damas:
— Išsirenkit nuogai!
— Kaip tai?
— Nusiimkit visus rū
bus.
— Bet tai neįmanoma,
drauge. Čia šalta.
— Mes išrengsime jė
ga, — pasakė sargybi
nis.
Volo.dinas pagalvojo.
Jis drebėjo iš šalčio ir
pasišlykštėjimo, bet nu
siėmė šilkinius baltinius
ir numetė šalia unifor
mos ant grindų.
— Nusiimkit kojines.
Dabar Volodinas sto
vėjo ant grindų, jo baltos
kojos buvo nuogos, kaip
ir jo visas kūnas.
— Atidarykit burną!
Daugiau!
Pasakykit:
"Ah". Dar kartą. Il
giau: "Ahhh". Dabar pa
kelkit liežuvį.
Savo nešvariomis ran
komis sargybinis pra
skėtė burną, lyg Volodi
nas būtų parduodamas
arklys, atidžiai žiūrėda
mas, kad po liežuviu ar
dantyse nieko nebūtų pa
slėpta. Pašvietė su ži
bintuvu net į nosies sky=
lutes, patikrino ausis,
liepė praskėsti pirštus,
pažiūrėjo, kad nieko ne
būtų paslėpta po pažas

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris
specialiai sudarytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie
labiausiai yra reikalingi ir būtų naudingi Jūsų gimi
nėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies
megztukas, itališkas vyriškas arba moteriškas nai
loninis lietpaltis, 3*Ž2 jardo vilnonės angliškos me
džiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios
medžiagos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžia• ga sijonui, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai, ar
ba nailoninė bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių,
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių. $90.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.
Komplektas moteriškų labai gražių nailoninių
apatinių rūbų (labai ten reikalingi ir naudingi), gė
lėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai
cremplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus
moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos
paltui, 2*Z» jardo vilnonės medžiagos suknelei. $90.00.

MAISTO SIUNTINYS 1968.
1 •_> sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rū
šies baltų miltų, 2 sv. ryžių, >/t, sv. pipirų, 1J sv la
pelių, 1 -j sv. geriamo šokolado, 1 dėž. Nesccafes, 3
sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokola
dinių saldainių. $30.00

timis, paskui liepėpasilenkti ir praskėsti ko
jas... Vienu žodžiu pa
tikrino iki mažiausių
smulkmenų visą Volodino kūną, kad nieko ne
būtų paslėpta.
Kai Volodinas anks
čiau galvojo apie savo
areštą, jis vaizdavosi sa~vo viduje audringą dva
sinę kovą, bet niekad ne
galvojo, kad tai bus taip
paprasta, absurdiška ir
negailestinga.
Sargybinis liepė jam
nuogam atsisėsti ant ta
buretės ir pradėjo per
žiūrinėti jo rūbus, var
tydamas prieš šviesą.
Jis mažai kreipė dė
mesio į apatinius marš
kinius, bet atidžiau žiū
rėjo apatinių kelnių siū
les. Paskui išsiėmęs ki
šeninį peiliuką, pradėjo
ardyti batus, lyg kas
nors būtų paslėpta tarp
puspadžių. Krata tęsėsi
daugiau kaip pusę valan
dos. Volodinas nieko ne
sakė, kad išplėšė jo pal
to pamušalą, supiaustė
petnešas, bet nustebo,
kai išpiaustė švarko sa
gas.
— Kodėl jūs išplovėte
sagas?
— Tai draudžiama,—
atsakė sargybinis.
— Kaip tai? Kaip aš
dėvėsiu rūbus?
— Susiriškite virvu
te, — atsakė sargybinis
ir išėjo.
Volodinas nedaužė įduris ir nerėkė, jis net bu
vo patenkintas ir laimin
gas, kad paliko dar kele
tą sagų palte. Vos jis spė«jo susirinkti rūbus ir pra
dėjo rengtis, kai kamba
rin įėjo naujas sargybi
nis nešvariame baltame
chalate. Pasižiūrėjęs į
Volodiną kaip į kokįdaiktą įsakė:
— Nusirenkit!
Volodinas norėjo at
sakyti kaž ką grasinan
čiai, bet pažeminimas
sustojo gerklėje.
— Aš ką tik buvau nu
sirengęs. Kodėl mane
neįspėjo, kad nesireng
čiau.
Atsakymo nesulaukė
ir sargybinio priežiūro
je vėl pradėjo nusiren
ginėti. Kas pritrenkė Vo
lodiną, kad visi tie žmo
nės tylėjo, kai normalus

Kodėl lietuvis turi
balsuoti už lietuvius kan
didatus? Tokia buvo pa
skaitos tema, kurią Bos
tono santariečių klubas
pasiūlė kandidatui į vals
tijos seimelį, Gintarui
V. Karosui. Pirmu žvil
giu tema atrodo kaip tre
čiojo skyriaus rašinio
galvosūkis.
Tačiau,
Adamkaus, Valuko ir Ka
roso pralaimėjimai lap
kričio 5 d. rinkimuose pa
rodo, kad nuo Bostono
iki Chicagos lietuviai ir
lietuvių kilmės žmonės
nežino atsakymo į šį
elementarinį klausimė
lį. Net "nekultūringi" juo
džiai irportorikiečiai sa
vaime supranta, kad rei
kia remti saviškius, ne
žiūrint kokiu partiniu są«rašų jie eitų.
Tai liūdnas komenta
ras apie lietuvių išeivi
ją JAV-bėse. Ypač kai
LB didžiuojasi, jog lie
tuviai pastoviai apsigy
venę šiame krašte 100
metų. Mūsiškiai nieko
neišmoko per šitą šimt
metį. Kodėl? Gal todėl,
kad kai lietuvis bando
prasimušti pro geto mū<
rus, peržengti parapi
jos salės slenkstį, jo
bendrataučiai jam pavy
di. Kai kas nors bando
ko nors atsiekti ameri
kinėje visuomenėje, tai
jis tuoj apšaukiamas
savanaudėliu, norįs pasi
rodyti amerikonams, bū
ti mandresniu.
Bostono lietuviai ne
kartą skundėsi, kad ame
rikiečiai politikai juos
ignoruoja, kad nėra lie
tuvių, kurie užsimotų
kandidatuoti į aukštes
nius valstybinius postus.
Šiais metais čia atsi
rado toksai drąsuolis —
Gintaras Karosas. Ko
mercinių kursų ir tei-

žmonės atsakinėjo. Nu
sirengus, sargybinis lie
pė atsisėsti ant tabure
tės ir priėjęs iš užpa
kalio suėmęs už galvos
pradėjo kirpti plaukus.
— Ką tai reiškia? —
sušuko Volodinas, steng
damasis ištraukti gal
vą iš po mašinėlės. Kas
jums leido? Aš dar ne
su areštuotas.
Jis norėjo pasakyti,
kad dar neįrodė jo kal
tumą. Bet kirpėjas tvir
tai laikė už galvos ir p a-r
sipriešinimas pas Volodiną greit užgeso. Šis
jaunas ir išdidus diplo
matas, pripratęs skrai
dyti tarptautiniais lėktu
vais, kuris gėrėjosi Eu
ropos sostinėmis, dabar
buvo tik nuoga asmeny
bė su pusiau nukirptu
pakaušiu.
(Bus daugiau)

ALGIRDAS BUDRECKIS

sės studentas, Studentų
Sąjungos ir skautų veikė'
jas, jo ryšiai ir su ame
rikiečiais ir su lietu
viais visuomenininkais
imponavo respublikonų
partiją. Tokie respubli
konų šulai, kaip guber
natorius John Volpe
(būsimas Nixono kabi
neto narys), Bostono še
rifas Sears, bei kiti Ka
roso asmenybėje įžvelgė
galimybę sutelkti tauti
nių mažumų (lietuvių,
lenkų ir italų) balsus ir
palaužti ilgametį airių
demokratų monopolį Pie
tų Bostone.
Teoretiškai planas bu
vo geras: 6.000 lietuvių,
4.000 lenkų ir 2.000 kitų
mažumų balsų galėtų
nunešti 8-10.000 airių de
mokratų balsų. Partija
verbavo Karosą. Ameri
kiečių politikų tarpe jis
visur drąsiai sakėsi
esąs lietuvis, nekeisiąs
nei vardo, nei pavardės.
Daugel teisėjų ir parti
jos veikėjų žavėjosi jo
jaunatviška energija ir
šviežia galvosena. Rezulatatas: lapkričio 5 d.
du airiai demokratai ga
vo po 10.000 balsų (mat,
buvo renkami du iš tri
jų kandidatų), o Karosas
gavo 3.500. Vadinasi, net
ne visi lietuviai balsavo
už lietuvį. Dar blogiau,
iš tu 3.500 balsų buvo
nemaža lenkų ir italų!
Tad kur lietuvių solida
rumas?
Gal vertėtų grįžti prie
klausimo, kodėl lietuvis
turi balsuoti už lietuvius
kandidatus. Žiūrint iš
tautinės bendruomenės
taško, saviškio laimėji
mas amerikinės politi
kos poste, kelia tos bend
ruomenės prestižą ir įta
ką Amerikos visuomenė
je. Savo balsų sankaupatoji mažuma pademons
truoja, kad ji yra veiks
nys, su kuriuo reikia
skaitytis. To pasėkoje
amerikiečiai politikai pa
sidaro prieinamesnį. Jie
mieliau sutinka atvykti
į minėjimus ir parengi
mus, palaikyti tos gru
pės aspiracijas ir paten
kinti jų prašymus. Susi
daro galimybių tautie
čiams gauti valstybės
bei miesto tarnybas,
valstybines stipendijas
ir kontraktus. Prekybos
rūmai skaitosi su tos
tautybės verslininkais.
Įtaka JAV Kongrese taip
pat kyla. Net opozicijos
partija ima skaitytis su
ta mažuma, nes rimtai
galvoja apie tos mažu
mos balsuotojų potenci
alą. Kai vienas tautie
tis "įlenda", kelias pa
sidaro lengvesnis ir ki
tiems. Kai mažuma už
dara ir nerangi, tai visi

politikai ją ignoruoja. To
kia buvo ir yra Ameri
kos politika mažumų at
žvilgiu.
Joks pasiteiksinimas,
kad 90% Pietų Bostono
lietuvių balsuotojų yra
demokratai ir seni atei
viai. Nejaugi nauji atei
viai negalėjo draugiškai
paskatinti savo tautie
čius palaikyti "lietuvnin
ką". Nejaugi seni atei
viai ir jų vaikai tiki,kad
Perkūnas būtų juos nu
trenkęs, jei balsavimo
'būdelėje jie būtų paspau
dę "respublikono Karo
so" raktelį. Juk visi ame*
rikonai pasirenka "ge
riausius kandidatus" iš
visų
sąrašų. Aklas
"straight party" balsavi
mas yra tik siauro galvo
jimo žymė. Balsuok už
savo demokratus, — su
sipratęs lietuvis turėjo
patarti, — bet mūsiškio
atžvilgiu padaryk išim
tį. Net tamsūs juodžiai
tą žino.
Šalia to, lietuviai turi
suprasti, kad Amerikoje
niekas savo balsų aklai
neatiduoda. Balsuotojas
balsuoja už tuos, kurie
jam ar jo grupei ko
nors konkretaus duos.
Nejaugi lietuvio laimėji
mas nebūtų buvęs visų
lietuvių konkretus laimė jimas?
Gal Bostono santarie
čių klubas turėjo kandi
datui Karosui kitaip pa
statyti klausimą: Kodėl
lietuviui kandidatui rei
kia lietuvių balsų?
HELP WANTED MALĖ
MAINTENANCE. Man for metai melting shop. Exlensiye machine repair
exper., is Essential. Routine electrical
repair exper. is desirable. Gas and
are welding exper. Is essential. Current Dearborn location will movė to
new facility in Plymouth Twp. in
Feb.
1969.
Howmet Corp.
Melai
Products Div., 5320 Oakman Blvd.,
Dearborn, Mich. Call 3 13-58 I - 7200.
An Equal Opportunity Employer
(114-120)

MEDICAL TECHNOLOGIST
ASCP preferred positions open.
Full and part-time. Experienced
Ali shifts. Apply: Personnel Of
fice, Ingham Medical Hospital,
401 W. Greenlawn, Lansing, Mi
chigan.
(114-121)
MOLDERS, COREMAKERS. LABORERS ai gray iron foundry eslablished
1920. Nevv conlracl offers subslantial
wage increases, company paid insurance and improved pension. Plantwide incentive. Apply % in person.
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY,
Milan, Michigan -48160.
(115-124^'

EXCELLENT
OPPORTUNITY
For Ex-Servicemen
Many Fringe Benefits
Stnall Planl. Steady Work

PRINTER
Tor offset letler-press and typesetting

DIE-CUTTER
For Heidelberg-platen. Mehle verlical
V-50

HANDYMAN
Light assembly work. fabpcating
signs, decor, framing, etc.

SHAW & SLAVSKY, INC.
13821 Elmira, Detroit, Mich.

Taip pat į bet kurį siuntinį galima dadėti že
miau išvardinti dalykai visad naudingi ir laukiami
Lietuvoje:
Vilnonė skarelė $4.00, nailoniniai lietpalčiai
$10.00, vyriški arba moteriški megztukai $12.00, nai
loniniai marškiniai $7.00, vyriškos arba moteriškos
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00, labai geras
parkeris firmos "Parker” $7.00, šveicariški laikro
džiai $30.00.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
siuntėjas pats sudaro iš mūsų kainoraščio ir taip
pat, persiunčiame Jūsų pačių sudarytus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti Income Tax
sumažinimą.

BALTIC STORES LTD.,
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
TELEF. SHO 8734.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

(117-118)
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by American Lithuanian Prass Radio Ass’n.
VILTIS, Ine. (Non-profit).
S"bscription per year $13.00. Single copy 15 cents.

Editor Vytautas Gedgaudas.
Business Manager Kazys S. Karpius.
Dirva išeina trečiadieniais ir penktadieniais.
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Straipsniai, išskyrus vedamuosius, reiškia jų autorių
nuomonę.
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Spauda -- priemonė
tautai auklėti

ir pati daro praktiškas iš
vadas. Spauda mažiau žiūri
į bešališkumą, bet daugiau

veikia į žmogaus jausmų
sritį. Todėl, savaime su
prantama, kad mokykla yra
be galo svarbus dalykas
jaunu auklėjimas, taip ir
spauda — priaugančiai tau
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, Mes raginame vieni kitus
skaityti lietuvišką spaudą.
O jei raginam, tai tam yra
priežasčių.
žinom,
kad
spausdintu žodžiu siekiama
ir tam tikrų tikslų. Kas per
priežastys ir kurie tikslai
verčia žmogų skaityti?
Didieji auklėtojai tvirti
na, kad didžiausia ir geriau
sia priemonė tautai auklėti
yra ir bus spauda. Tačiau
šalia spaudos dar yra mo
kykla, kuri turi tiesioginį
tikslą žmogų auklėti, o per
jį — šeimas ir atskiras tau
tas. Tačiau yra didelis skir
tumas auklėjimo metode,
tarp mokyklos ir spaudos.
Mokykla, jos vidaus gyve
nimas, jos dėstymo būdai,
jos įtaka į jaunuolių protą,
yra žinoma. Mokykla rei
kalauja iš jaunuolių pilno
atsidavimo, bet dėl suside
dančių gyvenimo aplinky
bių jaunuoliai mokykloje
būna tik tam tikrą laiką. O
po to atsisveikina su ja vi
sam laikui.
Spauda atvirkščiai eina
visai kitokiu keliu ii' visai
kitais būdais skverbiasi į
žmonių sielas. Vadinasi, mo
kykla, tikra to žodžio pras
me, yra laikinas žmogaus
gyvenimo kelrodis, spauda
žmogų lydi per visą jo gy
venimą. Ji mažiau gvildena
teoretinius dalykus bei ži
nias, bet ji jas perduoda,
apvilkus daugiau ar ma
žiau, praktiškais reikalais
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tos kartai, ir ypač tiems,
kurie jau apleido mokyklos
sienas, yra itin svarbus ir
labai reikalingas veiksnys.
Kitaip tariant,
spauda
yra lyg visuotinis tautos
universitetas, kurį lanko ne
vienas kitas asmuo, bet vi
si, be lyties, amžiaus ir so
cialinės padėties skirtumo,
štai dėl tų priežasčių ir ne
sunku suprasti, kad spauda
yra didžiausia ir tinkamiau
sia tribūna, iš kurios yra
kalbama j plačią visuome
nę ir dažnai tai visuomenei
vadovaujama.
Tai tos pagrindinės prie
žastys, kurios verčia kiek
vieną lietuvį, o ypač jau
nuolius skaityti savąją lie
tuviškąją spaudą, nes spau
sdintas žodis yra galybės
elementas.
Jei nustatoma, kad spau
da yra begalinė jėga ir di
delis veiksnys žmogaus gy
venime, tai reikia žinoti ir
tvirtai nusistatyti ne tik
skaityti, bet ir ją uoliai ne
skaitančių tarpe platinti.
Mes visomis
išgalėmis
prisidedame prie mūsų tau
tos kuriamojo darbo, norė
dami daugiau pasireikšti
kūryboje ir Lietuvos laisvi
nimo eigoje. Vadinasi, tu
rim aukoti tautai savo jė
gas ir šioj dvasioj ir šia
kryptimi ugdyti savyje tau
tinius idealus, kurie skatin
tų mus prie tolimesnio tau
tinio veikimo.
K i e kvienas spausdintas
žodis, kuris tarnauja šiems
pagrindiniams
siekimams,
yra mūsų kelrodis, o tai
spausdinto žodžio — pa
grindinis tikslas.
Čia ir yra svarbiausia
spausdinto žodžio paskirtis
ir uždaviniai.
(jm)

Jaunos Bostono skautės domisi sava spauda. Pirmoj eilėj Lina
Šimkutė ir Jūratė Dambrauskaitė. Antroje eilėje: Ramunė Jauniškaitė, Kristina Venckutė ir Sigita Bacevičiūtė. C. Kiliulio nuotrauka

nenaikino žydų kapų_c’ • • •
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LIETUVOS ŽYDŲ LAIŠKAS ANTANUI SNIEČKUI

Jei iš amerikiečių laikraš
tininkų trumpai pateikto atpa
sakojimo galėjo susidaryti įs
pūdis, kad laiške skundžiama
si tik "lietuvių tautos dalies"
antisemitizmu, tai iš ištiso laiš ko teksto visiškai aišku, kad
laiško autoriai apskritai lietu
viais nesiskundžia, ir jeigu nu
rodo vieną kitą sau nemalonų
reiškinį ir lietuvių tarpe, tai
drauge pabrėžia ir tai, kad to
ki reiškiniai yra paskatinti pa
žiūrų, sklindančių ir aukščiau...
Laiško autoriai sako:

"Antisemitiškas aistras", anot miesto ar miesto rajonų komi
laiško autorių, skatina "antiiztetų sekretoriumi ar atitinkamo
raeliška propaganda, ypač cent plenumo paskirtas skyriaus ve
rinės (t.y.,maskvinės. E.) spau
dėju. Nėvienas žydas neišrink
dos karikatūros”.Tokia spaudos
tas liaudies teismo teisėju. Nė
medžiaga teikianti peną ir "vie vienas žydas neišrinktas l joki
tinei judofobijai", suteikianti vi aukštesni profsąjungini postą."
sam reikalui "vidini adresą".
čia paminėtų pozicijų Vil
Nurodomas toks vietinės judoniaus mieste yra apie 50. Laiš
fobijos pavyzdys:
ko autoriai teigia, kad Vilniaus
"Savaitraštis KALBA VIL
mieste 10 procentų gyventojų
NIUS (radijo-televizljos laik
yra žydai. Iš to turėtų būti da
raštis) Nr. 7 (išėjęs tą pačią
roma išvada, kad bent penkias
savaitę, kai tas laiškas rašy
tokias pozicijas vadovybė tu
tas. E.), psl. 14 išspaudino kraš rėtų visą laiką rezervuoti žy
totyrininko St. Skrodenio kruopš dams pareigūnams. Tačiau
čiai išpešiotas ir atsargiai at
ir šiame laiške, kaip ir valdžios
rinktas iš lietuvių klasikų kū
pareigūnų lūpose, statistikos ga
rybos citatas, parodančias žy
lai ne visai susieina. Laiško
dus, kaip tradicini pašaipos ob pradžioje minima, kad iš viso
jektą. Skaitant, peršasi min
Lietuvoj yra tik 25,000 žydų,
tis, kad tyčiotis iš žydų — se
teigi mažiau kaip vienas nuošim
na lietuvių liaudies 'tradicija'."
tis gyventojų. Jeigu Jie net vi
Čia laiško autoriai paaiški
si gyventų tik Vilnuje, tai visna, kad, pavyzdžiui, Užgavėnių
tiek jie nesudarytų 10 nuošim
eitynėse lietuviai pasišaipyda
čių Vilniaus gyventojų.
vo ne tik iš žydų, bet ir iš ki
Toliau laiške pabrėžiama,
tų: čigonų, vokiečių, o šalia tų
kad "Per visą pokario laiko
"figūravo, o kartais net domi
navo girto maskolio - čynaunitarpi neiškilo { vadovaujanti
valstybini, partini ar profsąjun ko ir honoravo lenko - šlėktos
personažai". Ir Skrodeniocituo
gin{ darbą nė vienas žydų jau
jamuose Žemaiės, Jucevičiaus
nimo atstovas, kai tuo tarpu pa
ar Valančiaus raštuose esą pil
grindinė lietuvių kadrų masė
išugdyta ir iškelta pokario me
na antirusiškų ir antilenkiškų
tais. Faktinai tik apslkenčiapasisakymų, — "reikia tik mo
kamai juos atrinkti ir iš karto
ma žymesniame poste su vie
pateikti". Bet kad buvo atrink
nu ar kitu vyresnės kartos nu
tos ir pateiktos tik žydus lie
sipelniusiu revoliucionierium
čiančios pašaipos, laiško au
toriai kartu ir priekaištauja, ir
teisina, sakydami:
"Tačiau autorius Skrodenis ir
KALBA VILNIUS redakcija ži
no, kad girtą maskolių-činauniką ir honoravą lenką-šlėktą pa
šiepti nevalia, o apie žydus rašy.
ti — daba r galima. Tik ši
Šiais Lietuvos Lais
taip paaiškintina tokia kruopš
vės Kovos metais Jung
ti atranka”... (Žodis "dabar"
tinis Finansų Komitetas
pabrauktas laiško autorių. E.)
kurio pirmininku yra
Kitas priekaištas kreipima
prel.
J. Balkūnas, buvo
sis l kaikuriuos atsakingus ad
užplanavęs
įvairiais bū
ministracijos pareigūnus (ku
dais suteikti 100.000 do
rie ir partijoj visi aukštose po
zicijose), kam jie proteguoją
lerių iš lietuvių visuo
lietuvius žydų sąskaiton. Preky menės. Dar liko tik pus
bos ministro pavaduotojas Kazantro mėnesio, o lėšų iki
baras viešai { tok} priekaištą
šiol gauta tik apie 22
atsakęs, kad "būti lietuviu Ta
tūkstančiu
dol.
rybų Lietuvoje yra politinė sa
Lietuviai
dailininkai,
vybė". Televizijos (komiteto)
kurie sakoma, mažiau
pirmininko pavaduotojas Kuo
lelis, esą, "atvirai susirinkime
siai aukoja tautiniams
kritikavo vieną korespondentą
reikalams, šį kartą aiš
už žydiškas manieras ekrane".
kiai įrodė, jog taip nė
O Pedagoginio Instituto rekto
ra. JFK norėdamas aukš
rius Uogintas vienam dėstyto
čiau minėtą sumą sukel
jui atvirai pasakęs: "Kas iš to,
kad jūs (atseit, žydai, E.) šian ti, kreipėsi į mūsų dai
lininkus, kad jie padova
dien geriau išmanote vokiečių
ar anglų kalboje, fizikoje ar ma
notų po vieną savo kū
tematikoje, chemijoje ar muzi
rinį laimėjimams.
koje. Mes turime ugdyti savo
Dailininkai į šį pra
kadrus, kad rytoje lietuviai bū
šymą
jautriai atsiliepė
tų kvalifikuotesni už jus". (Gra
suaukodami
28 kūrinius
matika šiame posakyje greičiau
ir dvi skulptūras. Jei vi
laiško autorių, negu Uoginto).
sos bilietų knygutės po
Laiške tvirtinama, kad "Uo
gintas tik viešai pagarsino jau
5 dol. būtų išplatintos, tai
seniai praktikuojamą kadrų po
duotų JFK-tui 50.000
litikoje principą". Kad toks prin dol. Knygutės išsiunti
cipas iš tikrųjų praktikuoja
nėtos LB apylinkėms,ku
mas, laiško autoriai įrodinėja
rių veikiančių yra 78.
tokiais faktais:

"Mes žinome, kad žydų padė
tis Lietuvoje yra žymiai geres
nė, negu kitose TSRS vietose...
Per visą pokario laikotarpi Lie
tuvoje turėjome tik vieną kru
viną pogromą Plungėje 1958 me
teis, tuo tarpu Ukrainoje jų bu
vo, mūsų žiniomis, ne mažiau
kaip 20... Mes aukštai vertina
me LKP, jos tradicinj interna
cionalizmą ir lietuvių tautos na
cionalinę toleranciją. Bet, visdėlto, kaip LKP CK plenume pa
reiškė valstybės saugumo ko
miteto pirmininkas Petkevičius,
žydų gyventojų tarpe stiprėja
emigracinės tendencijoj. Yra ži
noma, kad, jeigu šiandien būtų
atidarytos sienos ‘ emigracijai,
maždaug 80 procentų visų žy
dų gyventojų apleistų Tarybų
Lietuvą ir išvyktų j Izraeli.
Žmonės paliktų čia viską, ne
paisant to, kad padėtis Arti
muosiuose Rytuose nestabili,
kad mūsų krašto žmonės, įpra
tę prie drėgno klimato, labai
sunkiai tenai aklimatizuojasu..
jiem būtų nelengva integruotis
Izraelio visuomenėje. Turime
paradoksą, čia mes nepagei
daujami, visai engiami, per jė
gą nutautinami ir net spaudoje
viešai įžeidinėjami, o kartu
prievarta sulaikomi"...

"Per visą pokario laikotarpi
nė vienas Lietuvoje gyvenantis
žydas studentas (išskyrus kelių
privilegijuotųjų vaikų) nebuvo
pasiustas su respublikine sti
pendija į Maskvos ar Leningra
do aukštąsias mokyklas toliau
studijuoti. Nė vienas iš Lietu
vos kilęs žydas nesimokė Mask
vos ar Leningrado aspirantūrų
stacionaruose. Nė vienas žydas
- komunistas nestudijavo Visuo
meninių mokslų akademijoje ar
TSKP CK Aukštojoje partinėje
mokykloje (išskyrus M. Bardonaitės)".
Didžiausias priekaištas pa
reikštas Vilniaus miesto admi
nistracijai ir komunistų parti
jos vadovybei: "Iki šiol dar nie
kad nė vienas žydas komunis
tas nebuvo išrinktas miesto ar
ba keturių rajonų vykdomųjų ko
mltetų pirmininku, pavaduotoju
ar sekretoriumi. Po Atamuko
nušalinimo (Salamonas Atamukas, gimęs Kijeve 1918 metų
pradžioj, Lietuvoj nuo 1934 me
tų veikęs komsomolo ir kompar
tijos pogrindiniame darbe, karo
metu buvęs "lietuviškoj divizi
joj", nuo 1953 m. dėstytojas
aukšt. partinėj mokykloj Vilniuj.
E.), nė vienas žydas komunis
tas nebuvo išrinktas partijos

"Mes nebekalbame su Jumis
apie kilnius komunistinius ide
alus, apie žmonių ir tautų ly
gybę, apie proletarinj interna
cionalizmą. Visi šitie šūkiai
jau seniai išmesti Į demago
gijos šiukšlyną. Jie pakeisti da
bar vienu lozungu: 'Meilė di
džiajai rusų tautai, o kas nuo
tos 'meilės' lieka, pasidalin
kime patys'."
Tokiais pareiškimais prasi
deda Lietuvos žydų A. Snieč
kui rašyto laiško baigiamoji
pastraipa. Apie šį laišką ži
nių Amerikos spaudoje pasi
rodė spalio 30 dieną. Po to
daug kas, jų tarpe ir lietuvių
laikraščiai bei organizacijos ga
vo iš Academic Committee on
Soviet Jewry (315 Lexington
Avė., New York, N.Y. 10016)
to laiško ne tik vertimą į ang
lų kalbą, bet ir jo ištiso teks
to nuorašą lietuvių kalba. Iš
ištisinio teksto paaiškėjo, kad
spalio 30 viešumon iškeltasis
laiškas Vilniuje rašytas 1968
metų vasario 15 dieną. Laiš
kas adresuotas "Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto Pirmajam Sekretoriui drg.
A. Sniečkui" ir pradedamas to
kiu prisistatymu:
"Mes, šj dokumentą aptarę
ir pasirašę komunistai ir ne
partiniai žydų inteligentijos
atstovai".
Bet teksto nuorašo gale, vie
toj parašų, yra tik toks pareiš
kimas:
"Nutarta neskelbti 26 šį do
kumentą pasirašiusiųjų pavar
džių. Mes gerai žinome, kaip
buvo susidorota su žmonėmis,
vienu ar kitu metu protestavu
siais prieš klestinti antisemi
tizmą Tarybų Sąjungoje. Par
tija mus mokė budrumo ir jo
mums prireikė dabar, rašant
LKP Centro Komitetui. Kokia
skaudi ironija".
Iš tokio pareiškimo turinio
išplaukia išvada, kad šis įra
šas buvo ne tik nuorašuose,
bet ir originale, nesgi, išleidus viešumon, { užsienius, laiško tekstą, nebūtų prasmės
slėpti ir jo autorių pavardes,,
jeigu jos būtų jau žinomos kaip
tik tiems, nuo kurių jos gali
būti slėptinos. Tad atrodo, kad
laiškas buvo anoniminis. Bet
laiško turinys ir ypač stilius
yra neabejotinas {rodymas, kad
jis rašytas Vilniuje gyvenan
čių asmenų grupės, teisingai
save apibūdinusios pirmajame
laiško sakinyje.

žydu ir skubama kuo greičiau iš
grūsti JI l pensiją"...
Kaip ir visoj Sovietijoj, Lie
tuvoj dabar nėra žydų kalba leidžiamos spaudos, nėra žydų dės
tomąja kalba mokyklų, nėra žy
dų teatrų nei draugijų, nei kito
kių kultūrinių institucijų. Dėl to
laiške rašo:
"Mes žinome, kad žydų kultū
ros institucijos Lietuvoje su
naikintos ne LKP CK iniciatyva
(tai Maskvos iniciatyva. E.), ir
todėl, manom, nėra reikalo šio
klausimo dabar kelti. Tačiau
niekas nepamiršo susidoroji
mo su smuikininku, senu komu
nistu pogrindininku, Tėvynės ka
ro veteranu Cesarku, išdrįsu
siu, kaip 1863-1905 spaudos drau
dimo laikais lietuviai ‘darakto
riai’, mokyti grupę žydų jauni
mo gimtosios kalbos alfabeto.
Jis buvo pašalintas iš partijos
ir iš visur išvytas”.
Vienas iš ryškiausiųakibrokštų komunistinei valdžiai yra ka
pinių negerbimas. Sako: "Vieti
niai valdžios organai, aiškiai iš
viršaus nuolaidžiaujant ar net
tyliai pritariant, naikina žydų ka
pines, o dar išlikusiose gano
mi miestelių gyventojų gyvuliai.
Akmeniniai antkapiai naudoja
mi, kaip statybinė medžiaga".
Esą, net hitlerininkai nei Lie
tuvoj, nei Rytprūsiuose žydų
kapinių nelietė, o dabar... Laiš
ko autoriai nuogąstauja, kad jei
"grėsmingai kylanti antisemitiz
mo banga" nebūsianti nuslo
pinta, tai "Lietuva vėl 'pasi
puoš' naujais Paneriais ir de
vintais fortais". Dėl to apeliuo
ja f Sniečkaus ir jo kolegų
"bendražmogiškus, demokra
tinius įsitikinimus"...
(ELTA)

MUSU DAILININKU AUKA
BENDRUOMENEI

Savo kūrinius aukojo
šie dailininkai: D. Aleliūnaitė, M. Balkuvienė,
J. Bagdonas, kun. P. Bra
zauskas, A. Elskus, A.
Galdikas, V. Ignas, R.
Ingelevičienė, C. Janu-

šas, N. Jasiukynaitė, V.
K. Jonynas, J. Juodis, J.
Paukštienė, J. Pautie
nių s, J. Rūtenis, M. Stan
kuvienė, J. Subačius, E.
Urbaitytė, R. Viesulas,
V. Vizgirda, W, Witkus
ir K. Žoromskis.
Tai nepaprasta dovana
už kurią mūsų dailinin
kai nusipelno didelės
lietuvių visuomenės pa
garbos. Bet, ar ta visuo
menė tinkamai šią auką
įvertins, parodys neto
lima ateitis, nes meno kū
rinių laimėjimai bus
gruodžio 29 dieną, todėl
skubėkime įsigyti bilie
tų, nes tuo ne tik paremsime PLB-nės ir visų
veiksnių veiklą, bet lai
mėję vertingą dovaną
praturtinsime savo re
zidencijas.
Paveikslų
laimėji
mais rūpinasi JFK pla
navimo komisija, kurios
pirmininku yra Henrikas Miklas
(eč)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
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"DIALOGAS SU KRAŠTU" (71)

Nuo tų durų lig tų durų
Nežinočiau, ar Vilką sudarančių grupių atstovų
kojos jau yra labai pavargusios ir jų nebevilioja to
limi atstumai. Gal perdaug prisilakstyta nuo tų du
rų lig tų durų, gal gi daugumą gelia senatvė ir venų
išsiplėtimas? Bet negalima ginčyti Vilko visumai ar
bent jo daugumai energijos išteklių ryškinti ir kie
tinti kovą už Lietuvos nepriklausomybės gynimą bent
teisiniais bei moraliniais ginklais ir gresiančių pa
vojų pramatymais.
Ta dingstimi Vlikas yra prirašęs daug rezoliu
cijų ir nutarimų, kurių vienas iš būdingiausių buvo
paskelbtas jau 1961 m. gruodžio mėnesį, kai Vliko
sesija dar kartą persergėjo laisvuosius lietuvius.
Čia buvo apspręsta išeivijos bendravimo su kraš
tu prigimtis, moralė ir galimos pasėkos. Įsakmiai
pasisakyta prieš organizuotą bendravimą, nors tik
Saliamono sofistika iš jo galėtų išskirti ir neorga
nizuotą bendravimą. Juk iš viso, visuomet geriau,
kas organizuota, negu neorganizuota! Pažodžiui: "Organizuotas laisvųjų lietuvių bendravimas kul
tūriniais ir kitokiais reikalais su okupacinio reži
mo organais ar jo agentūromis Lietuvoje reikštų
Lietuvos aneksijos pripažinimą". Ir tai būtų ne
tik šiaip pripažinimas iš nepasižiūrėjimo ar neiš
manymo, bet "ne kas kita, kaip savanoriš
ka talka Sovietų Sąjungai legalizuoti agresiją
prieš Lietuvą ir jos inkorporavimą į Sovietų Są
jungą"...
Būdingesnio
legalistinio galvojimo ir sti
liaus sunku būtų rasti. Beveik įtarčiau, kad tos
rezoliucijos autoriumi tegalėjo būti V. Sidzikaus
kas arba pats V. Vaitiekūnas. Savo brošiūroje jis
tais pačiais žodžiais, tokia pat dvasia ir tais pa
čiais teisiniais pagrindais gina šios rezoliucijos
kaip ir Clevelando sąskrydžio pasisakymus.
Šiais trim pavyzdžiais, tikiuos, mes turime
gana pilną mūsų problemos pažiūrų bei nuotaikų
skersinio piūvio vaizdą, kurį stengiausi sudėstvti.
pagal autentiškus davinius.

PAVARGUSIOS KOJOS
IR TOLIMI ATSTUMAI
Iš daugelio pareiškimų ir rezoliucijų dėl bend
ravimo su sovietine Lietuva ir lietuvių tauta šia
proga paminėkim tik tris svarbesnes ir būdinges
nes.
Pirmiausia, Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos pasisakymas, paskelbtas "Dirvoje" 1963 m. ko
vo 1 d., nes jis, mano nuomone, yrapolitiškai svei
kiausias ir tikslingiausias ir kuris išreiškė pažiū
rą trijų LNT sudarančių grupių — Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio, Laisvės Kovotojų Sąjungos ir Lietu
vių Rezistencinės Santarvės.
Trumpame LNT pareiškimepasakyta:-"Bend
radarbiavimui, kaip kapituliacijai prieš smurtą aiškus ne; ryšiams ir santykiams su lietuviais Lie
tuvoje, kaip priemonėms bent netiesioginei rezis
tencijai prieš smurtą - taip. Ar, kada ir kaip to
kie ryšiai bei santykiai vykdytini, kokie būdai ir
kokios priemonės jiems vartotinos, - nėra nei vie
šų svarstymų, nei viešų nutarimų dalykas".
Deja, šio antrojo pageidavimo lietuvių išeivi
ja nei norėjo, nei sugebėjo paisyti. Nebuvo tam
aiškaus ir racionalaus principinės laikysenos ap
tarimo, kuriam užsienio lietuviai vieningai solida
rizuotų. Stigo autoritetingo ir vieningo organo, ku
ris tokią politiką visapusiškai ištirtų, vykdytų ir
visuomeniškai sklandžiai vairuotų. Tuojau prasidė
jo vieši svarstymai ir retoriškų nutarimų skelbi
mai, polemikos, diskriminacijos, nusikaltėlių ir
"tautinės drausmės" laužytojų demaskavimai,
smerkimai ar gynimai, net grupinių sąskaitų su
vedinėjimai ir kitokie ginčai su karčiomis pasek
mėmis.
Visa tai greičiausia bus ir toliau. Negalėsime
to išvengti, nes tai juk vienintelė vieša sritis, kur
kolkas sėkmingiausiai gali vykti mūsų vieša "kova"
už Lietuvos išlaisvinimą tuose išeivių sluoksniuose,
kuriems Lietuvos išlaisvinimas dar rūpi. Tautos
rezistencijai realios paramos iš to gana nedaug,
gal visai nieko, gal labiau tik žalinga. To pastarojo
penkmečio drumzlės graudžiai parodė, kad šiuo
metu lietuvių išeivija dar nėra pribrendusi reikš
mingai politiškai prisidėti prie tautinės rezistenci
jos stiprinimo ar juo labiau prie jos dvasinio mai
tinimo tėvynėje.
Tai būtų mano liūdniausias įspūdis. Bet nebė
kime nuo tikrovės, kad ir labai liūdnos, nes kitaip
gyvenimo tikrovė dar toliau paliks mus užpakalyje.
"Liberališkos herezijos”
Antras pareiškimas priklauso "Metmenų" re
dakcijai, kuris buvo paskelbtas žurnalo 6 nr., 1963
metais. "Metmenų" žurnalas būtų lyg ir SantarosŠviesos Federacijos organas, kurio dažname nume
ryje būna panagrinėjami išeivijos politinio ir kul
tūrinio bendravimo su tauta ir su sovietine visuo
mene klausimai ir konkretūs atvejai - atviriau,
laisviau ir be gelžbetoninio oficialumo, negu kito
je spaudoje, taigi, su įvairiais kontraversiškais ir
net prieštaravimų kupinais bendradarbių pasisa
kymais.
Tą "Metmenų" straipsnį prisiminiau ypač dėl
to, kad, šalia skautų, savo brošiūroje V. Vaitiekū
nas labiausiai ir išskirtinai puola santariečių-šviesiečių grupę. Jų nuodėmėms įrodyti jis pateikia vi
są eilę paskirų citatų be konteksto ir šiaip nekonvencionalių, "heretiškų" idėjų (kokių, beje, kartais
pasitaiko ir jaunesniųjų ateitininkų bei šiaip jau
nosios lietuvių generacijos pasisakymuose) - ir
naudoja tai, kaip įrodymą, jog santariečiai esą
maždaug vadovaujanti grupė "nusiangažavimui" nuo
Lietuvos nepriklausomybės idėjos ir Vasario 16 Ak
to atstatymo.
Čia neturiu tikslo ginti santariečius nuo to te
gu ir labai didelio apkaltinimo. Jų žurnale, kaip ir
kitoje mūsų spaudoje, tikrai pasitaiko minčių ir pa
radoksų, su kuriais ne visi sutiktume ir galėtume
pagrįstai diskutuoti. Bet ar tai jau būtų "nusiangažavimas" ir laisvės kovai, ir Lietuvos nepriklau
somybės idėjai ir Vasario 16 Akto atstatymui, lie
ka daugiau negu abejotina. Priešingai, kai palygi
ni V,. Vaitiekūno priekaištus bei kaltinimus su "Met
menų" bendradarbio mintimis, pirmieji labiau skam
ba kaip nesusipratimas ar kažkoks srovinės pa
giežos sriautas, gal išreiškiantis daugiau asmeni
nes mūsų katalikų bloko juristo antipatijas šiai,
kaip dabar sakoma, liberalinei mūsų jaunesnės aka
deminės kartos srovei.
Nepasidavimas mulkinimui
V. Vaitiekūno brošiūroje cituojami įtakingo
"Metmenų" žurnalo bendradarbio ir vėliau vieno
iš jo redaktorių, Karolio Drungos straipsnio pasi
sakymai yra žymiai ilgesni, suredaguoti, kaip
žurnalui įprasta, sunkoka kalba ir kiek gramėzdišku stiliumi. Bet jo pagrindinės mintys, aptarian
čios žurnalo laikyseną Lietuvos klausimais, yra
pakankamai aiškios. Čia nerandam jokių tamsių
prielaidų apie politinį bendradarbiavimą su oku
pantu ir jokio nusiangažavimo Lietuvos nepriklau
somybės idėjai.
Priešingai! Įtakingasis žurnalo bendradarbis
yra itin vėsus ir kone neigiamai nusistatęs net ir

dėl "kultūrinio bendradarbiavimo" paveikumo. Jeigu sustoti tik ties tomis vietomis, kurias savo
brošiūroje V. Vaitiekūnas cituoja, tai anot Drun
gos, "kultūriškai per "kultūrinį bendradarbiavimą"
nei okupuota Lietuva mums, nei mes jai nieko ne
galime duoti"... Tvirtinimas itin absoliutus ir ne
abejotinai per griežtas, su kuriuo aš asmeniškai
netgi negalėčiau pilnai sutikti. Mes galėtume šiek
tiek duoti, gal ir gana daug duoti, ir meno bei
mokslo srityje šiek tiek gauti, atmetus anos pusės
politinę propagandą. Tiek to.
Toliau K. Drunga berods visai teisingai tvir
tina, kad "tikriems kultūriniams ryšiams reikia
laisvo abipusiškumo", gi "reti pasikeitimai paski
rais menininkais ar menininkų grupėmis yra be
reikšmiai". Dar daugiau: - ligšiolinis okupantų
skelbiamas "kultūrinio bendradarbiavimo" šūkis
esąs ne tik siekimas toliau laužyti pavergtųjų nu
garkaulį, bet ir lietuvių emigracijos smulkini
mas (kur man rodos, dar labiau būtų tikę pavar
toti žodį - mulkinimas)...
Galiausiai, daug nusipelnęs ir kacete iškentė
jęs lietuvių antinacinio pogrindžio veteranas ir pir
masis 1945 m. į laisvuosius Vakarus pogrindžio
kanalu iš Lietuvos atnešęs svarbių autentiškų žinių
apie tėvynėje siaučiantį laisvės karą prieš sugrį
žusius maskvėnus ir jų pakalikus, Karolis Drunga
paliečia ir Vaitiekūnui svarbiausią politiškai teisi
nę problemos pusę. Jis pareiškia, jog vargu ar bū
tų pagrindo baimintis, kad ir platesnės apimties
grupiniai santykiavimai su okupacine valdžia, kol
kas labai reti ir daugiau tik spėjami, galėtų pasi
tarnauti okupaciniam režimui Lietuvoje įteisinti.

Užsiangažavimas? Ne, nusiangažavimas!
Kai V. Vaitiekūnas pabrėžintai ir sutirštintai
kalba apie "Metmenų" ir santariečių nusiangažavimą, "kovojant dėl Vasario 16 Akto atstatymo", tai
jis, turbūt nejučiomis užmiršta iš to paties "Met
menų" bendradarbio, vėliau redaktoriaus K. Drun
gos straipsnio pacituoti kaip tik visiškai priešin
gos minties sakinį: - "Neabejotina ir nediskutuo
tina lieka tik viena, būtent, neatšaukiamas užsi
angažavimas dėl Lietuvos nepriklausomybės ir dėl
pavergtųjų lietuvių laisvės", ir - "kaip tik šio prin
cipo kietumas teiktų daugiausia laisvės rinktis tarp
"taip" ir "ne" konkrečiuose santykiavimo su oku
puota Lietuva atvejuose"...
Štai jums ir atvejis - vienas iš daugelio pa
našių, - kiek ir kaip mes sugebame ir mėgstame
diskutuoti problemas, broliškai aiškintis, garbin
gai ir geravališkai siekti didesnio vaiskumo, dau
giau šviesos. V. Vaitiekūnas per mikroskopą ieško
įrodymų grėsiančiam pavojui, kad kryptis, kurion
pasuko "Metmenys" ir Santara, esanti nusiangažavimas laisvės kovai ir Lietuvos nepriklausomybės
principui, - o tuo tarpu to žurnalo bendradarbis,
vienas iš redaktorių ir Santaros garbės filisteris
teigia, kad užsiangažavimas dėl Lietuvos
nepriklausomybės ir dėl pavergtųjų lietuvių laisvės
yra ne tik neatšaukiamas ir neabejotinas, bet ir ne
diskutuotinas principas!...
Aišku, Vaitiekūnas užmiršta pacituoti ir to il
go straipsnio pabaigą, kurioje minima viena aplin
kybė, sunkinanti rasti blaisvesnius ir ramesnius
sprendimus keblioje dialogo painiavoje su okupuo
ta tauta. Anot Drungos, tai esąs "mūsų pačių nepa
jėgumas bent patenkinamai atlikti tai, kas mūsų
pareigos Lietuvai rėmuose nesudaro jokios prob
lemos. Turime galvoje mūsų politinę, rezistenci
nę ar dar kaip kitaip galimą vadinti veiklą dėl Lie
tuvos laisvės ar kovą prieš komunizmą. Po aiškiai
pirmaujančios pobūvinės, kiek atsilikusios, bet vis
dėlto antroje vietoje stovinčios kultūrinės veiklos,
mūsų politinė veikla stovi gal tik dešimtoje vieto
je. Šis nepajėgumas yra greičiausiai atsakingas už
aistringą neigimą galimybių, kurių buvimą ar nebu
vimą galėtų įrodyti tik patirtis. Bet, tiesa, nuvar
gusių kojų nebevilioja dideli nuotoliai"...

Australijoje išeinantis lietuvių laikraštis Mūsų Pastogė šią va
sarą išleido tūkstantinj numerj. Laikrašti gabiai redaguoja Vincas
Kazokas. Nuotraukoje vieno pobūvo metu red. V. Kazokas, ALB
Krašto Valdybos pirm. S. Narušis ir Mūsų Pastogės administra
torius B. Stašionis.
V. Vilkaičio nuotrauka
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PLANINGAS TAUPYMAS

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
Mokamas už vienų metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo

Jakštus nuo išdavimo datos.
($10,000.00 ar daugiau. įdedant po $1,000,00)
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OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; l|IUmIIH j»l
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed. \

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

J°HN J KAZANAUSKAS. President
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beždžionių naudojimas
ŽMOGAUS GYDYME
Paskutiniame Ameri
kos chirurgų suvažia
vime Atlantic City, N..
J. Dr. Hume padarė įdo
mų pranešimą, kuriame
jis nupasakojo kaip jis
gydė sunkiai kepenų li
gomis sergančius ligo
nius panaudodamas bež
džiones. Dr. Hume prie
žiūroje Virginia univer
siteto klinikose gulėjo
kepenų liga serganti mo teris. Įvairūs vaistai bei
kraujo transfuzijos jos
ligos nepagerino. Ji jau
kelios dienos buvo be są
monės ir atrodė neužil
go mirsianti.
Sunkia kepenų liga ser
gantis asmuo nustoja są
monės todėl, kad jo ne
sveikos kepenys nepa
jėgia pašalinti nuodingų
kūno apykaitos medžia
gų, susidariusių mūsų
rganizme
biologinio
proceso metu. Tokios
nuodingos kūno apykai
tos medžiagos mūsų or
ganizme susirenka kiek
vieną dieną, bet sveikos
kepenys jas neutralizuo
ja ir padaro nekenks
mingom. Šitaip kraujuje plaukiančios neutra
lizuotos nuodingos me
džiagos po kurio laiko
virškinimo ir šlapimo
takais būna pašalinamos
iš organizmo. Todėl ke
penys yra labai svarbus
kūno organas ir be jų
Žmogus gyventi negali.
Turėdamas aštrų kepe
nų susirgimą ligonis sun
kiai serga, bet jeigu liga
neužsitęsia ilgai tai jis
pasveiksta ir kepenys at
sistato. Kepenų pajėgu
mas atsistatyti yra dide
lis. Gi ilgai užsitęsus il
gesnį laiką kepeny s visai
sutrinka ir ligonis mirš
ta nuo apsinuodijimo.
Kadangi sunkiai ser
gančiam ligoniui naujų
kepenų persodinti nega
lima, o aparato, pakei
čiančio jų funkciją mes
neturime,
tai kepeni
mis sergantis ir be są
monės esantis ligonis il
gai negyvena.
Dr. Hume turėdamas
tokią ligonę galvojo, kad
jeigu ji vistiek mirs, tai
kodėl nepabandyti jos gy
dymui naujo metodo, bū
tent leisti ligonio kepe
nims pailsėti, o jų vie
ton laikinai pasiskolinti
beždžionės
kepenis.
Mat, kai kurių beždžio
nių, pavyzdžiui babūnų
kūno audiniai ir kraujo
sudėtis yra labai artimi
žmogui. Žmonės turi ke tūrių rūšių kraujo gru
pes: A.B.AB ir O. Gi
babūnai turi tik dvi: A ir
AB. Dr. Hume galvojo,
kad turint tos pačios

Dr. D. DEGESYS

jeigu jis turi tą pačią
kraujo grupę, kaip kad
ligonis. Skirtinga krau
jo grupė ligoniui nieko
nekenkia, bet babūnui da
ro žalą ir jis vėliau mirš
ta. Babūnui ir ligoniui tu
rint tą pačią kraujo gru
pę, babūnas po tokios
kryžminės cirkuliacijos
gyvena ir toliau be jokių
matomų sutrikimų. Tie
sa, babūno kūne esantį
žmogaus kraują reikia
pakeisti babūno krauju,
nes žmogaus kraujas ja
me laikosi tik 4 dienas ir
vėliau ištirpsta.
Šitokie nauji gydymo
metodai ateityje bus iš
tobulinti ir, reikia ma
nyti, daug prisidės prie
kepenų ligų gydymo.
Kryžminės cirkuliacijos
metodu, naudojant babūnus, bus galima išlaikyti
tokius ligonis, kurie no
rės gauti naujas kepe
nis ir lauks eilės kepe
nų persodinimo operaci
jai. Kepenų persodini
mas yra komplikuota ope 
racija ir šiuo metu jų
rezultatai nėra geri. Nuo
1963 metų yra padaryta
virš 35 kepenų persodi
nimo operacijų. Tik vie
nas ligonis šitaip ope
ruotas gyveno ilgiau nei
vienus metus laiko. Rei
kia atsiminti, kad 1954
metais, kai buvo pradė
tas inkstų persodinimas,
rezultatai irgi nebuvo
geri. Gi šiuo metu jau
yra virš 800 žmonių su
persodintais inkstais.
Vienas jų yra išgyvenęs
virš 12 metų, kitas virš
9.

kraujo grupės babūną ir
žmogų, babūno kepenis
galima pavartoti Žmo
gaus kraujo valymui. Dr.
Hume nutarė panaudoti
babūną savo ligonės gy
dymui.
Į operacinę buvo at
vežta be sąmonės ligo
nė ir beždžionė-babūnas. Babūnas buvo už
migdytas, jo kūnas atšal
dytas, kraujas iš jo indų
išpumpuotas ir jo krau
jo indai išplauti fiziolo
giniu skiediniu. £ šitaip
paruoštą babūno kraujo
indų sistemą buvo pa
leistas ligonės kraujas,
kuris perėjęs per babū
no kraujo indus ir kepe
nis, kepenyse apsivalęs
nuo nuodingų medžiagų
venomis vėl grįžo atgal
į ligonės kūną. Šitokia
kraujo cirkuliacija yra
vadinama
"kryžmine
kraujo
cirkuliacija".
Tokiu būdu babūno kepe,
nys laikinai perėmė li
gonės kepenų darbą ir
leido jos susirgusiomkepenų laistelėm pasilsėti.
Tokioje kryžminėje cir
kuliacijoje ligonę ir ba
būną reikia laikyti kele
tą dienų, tol kol sutrikę
kepenys atsistato. Gi iš
laikyti babūną tokiame
stovyje nėra lengva, to
dėl jis buvo įdėtas į
gipsą, kad nejudėtų ir pri
keltas iš anestezijos.
Ligonė ir tas babūnas
visą laiką buvo stebimi
gydytojų. Po kelių valan
dų ligonės kraujo tyri
mas parodė, kad ji pra
dėjo taisytis, o už 11 va
MIRĖ RAŠYTOJAS
landų ji atgavo sąmonę.
UPTON SINCLAIR
Už 22 dienų ligonė išsL Lapkričio 25 d. Bound
rašė iš ligoninės.
Brook, N. J., mirė garsus
Dr. Hume tokiu meto, amerikiečių rašytojas Updu gydė keturis ligo ton Sinclair, sulaukęs 90
nius. Du iš jų pasveiko, metų amžiaus.
kiti du mirė, nes jų ke
Jis pagarsėjo savo kny
penys buvo jau per daug ga, ”The Jungle”, 1906 me
sutrikę. Panašiu meto tais, aprašydamas Chicagos
du Dr. Bernard Pietų AL skerdyklų darbininkų gyve
rlkos širdies chirurgas nimą ir labai nešvarias mė
praeitą vasarą pagydė sos apdirbimo sąlygas tais
vieną
sunkiai kepenų laikais. Tas jo veikalas pri
liga sergančią ligonę. Jo vertė valdžią įvesti maisto
ligonė buvo 29 metų mo švaros įstatymus.
Kadangi Chicagos sker
teris ir turėjo kepenų
dyklose pačius sunkiausius
uždegimą vadinamą in
ir prasčiausius darbus tada
fekciniu hepatitu. Ji bu dirbo
ir lietuviai, savo vei
vo dar blogesniam sto kale autorius
pami
vyje negu Dr. Hume li nėjo lietuvius,gausiai
vyrus ir mo
gonė, nes ji prieš ope teris, vardais, kaip aukas
raciją nustojo kvėpuoti darbininkų išnaudojimo sis
ir buvo išlaikyta gyva tik temos.
dirbtinio kvėpavimo dė
Tas jo veikalas, pavadin
ka. Prijungus babūną tas "Raistu”, išverstas lie
prie Dr, Bernardo ligo tuviškai ir turėjo didelį po
nės, ji už valandos pra puliarumą lietuvių visuome
dėjo kvėpuoti, o už 2 1/2 nėje.
dienos atgavo sąmonę.
Upton Sinclair daugeliu
Babūnas kryžminę čir. savo knygų kovojo už socia
kuliaciją pakelia gerai, linių sąlygų gerinimą. (K)

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos dvyliktosios kultūrinės premijos laureatas Bronys Raila su 1968 m.
valdybos nariais. Nuotraukoje iš kairės': dr. A. Kisielius, Bronys Raila, pirm. dr. V. L. Ramanauskas,
dr. A. Baltrukėnas. Trūksta valdybos narių dr. A, Čepulio ir dr. J. Skrinskos. J. Garlos nuotrauka

Povilo Puzino tapytas paveikslas "XX amžiaus madona" 1951 metais apdovanotas aukščiausia premi
ja tarptautiniame madonų meno festivalyje, Los Angeles, Calif., ir 1956 m.,gavęs "Grand National
Award" American Artists Professional League New Yorke.

Dailininką Povilą Puzina
•O

prisimenant
Jau metinės, kai dail.
Povilas Puzinas iškelia-,
vo į amžinybę. Dailinin
kas, kuris mokėjo gėrė
tis, džiaugtis ir vertinti
Šį pasaulį. Jam gyveni
mas buvo didelis kūri
nys iš kurio visumos
ėmė vieną ar kitą iškar
pą reikiamam laikui bei
atatinkamai
nuotaikai
perduoti savo ribotose
drobėse. Apdovanotas vi
dine energija, kūrybi
niais polėkiais ir tapy
biniu išradingumu jis la
bai daug žadėjo mūsų me
no pasauliui. Deja, 1967
m. spalio mėn. 22 d. nu
trūko Povilo Puzino gyve
nimo gija ir sudužo mūsų
viltys ir laukimai. Liko
jo kūriniai ir į juos sudė
ta nemirštanti dailininko
dvasia.
Povilas Puzinas gimė
1907 m. rugpiūčo 3d. Ry
goje, Latvijoje, grynoje
lietuviškoje šeimoje. Ne
žiūrint, kad Latvijoj mo
kėsi, ten baigė Meno
akademiją (1932 m.) jau
1933 m. jį matom Lietu
vos kario uniformoje, at
liekant karinę prievolę.
Jis tampa nuolatiniu Lie
tuvos gyventoju. Tik vo
kiečių okupacijos metu
turėjo pasitraukti į Ry
gą, nes buvo paieško
mas, kaip Laisvės Ko
votojų grupės narys.
1944 m. buvo suimtas ir
kalintas Rygos kalėji
me. Lygiai buvo aršus
antikomunistas. Tokiu iš
liko iki paskutinių savo
gyvenimo dienų.
Lietuvoje gyvendamas
gyvai reiškėsi meno gy
venime. Gi duoną, kaip
ir dauguma dailininkų, tu
rėjo pelnytis mokytojau
damas. Pradžioje, 1937—
39 m., buvo Panevėžio

A. Rūkšte lė

berniukų gimnazijos pie
šimo mokytojas, o 194041 Taikomosios dailės
instituto dėstytojas. 1944
m. pasitraukęs į Vokie
tiją gyveno Ulme daugiau-

Povilas Puzinas
šiai
tus.
m.
New

tapydamas portre
Į JAV atvyko 1947
Buvo Cattan Rose
Yorke meno mokyk

los mokytoju. Sekančiais
metais persikėlė į Los
Angeles, Calif., tapda
mas Lietuvių Dienų me«
no skyriaus redaktoriumr
Juo išbuvo iki 1956 m.—
grįžimo į New Yorką.
Los Angeles gyvenda
mas Povilas Puzinas iš
garsėjo savo kūriniais ir
gautomis premijomis.
Ypatingai jį iškėlė pa
veikslas XX amžiaus ma
dona. New Yorke vėl dės tė Cattan Rose meno mo
kykloje iki 1958 m., Long
Island Art League meno
mokykloje ir Jackson
Heights Art Club meno
mokykloje.
Dažnai dalyvaudamas
įvairiose meno parodose
Latvijoj, Lietuvoj ir JAV
Povilas Puzinas įtikinan
čiai įrodė save pilnai su
brendusiu dailininku ir
vertu vispusiško dėme
sio.
Jo kūrinių yra įsigiję
Rygos miesto muziejus
(Nukelta į 6 psl.)

Povilo Puzino paskutinis tapybos paveikslas "Sekmadienio rytą"
kuris 1967 m. buvo apdovanotas Allied Artists of America aukso
medaliu.
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Žuvys (aliejus)

nų darnos ir drąsios tapy
binės technikos. Nevel
tui jis nepernešė naujo
viškos ekstravaganci
jos, laukinės, nieko nesa
kančios tapybos, neper
nešė abstraktizmo.
Šiandien su malonumu
žiūrim į jo kūrybą ir su
liūdesiu žvalgomės ne
matydami paties Povilo
Puzino.

(Atkelta iš 5 psl.)
Latvijos valstybinis mu
ziejus, M.K. Čiurlionio
Galerija Kaune, Vilniaus
Panevėžio, Šiaulių mu
ziejai ir visa eilė priva
čių asmenų, įvertinusių
P. Puzino karybą. Visą
eilę premijų yra gavęs
Latvijoj,
Lietuvoj ir ŠIAURĖS KALIFORNIJOS
JAV.
LIETUVIŲ ŽINIOS
Povilo Puzino kūryba
• Stasys Danis, šią vasa
yra vertinama dėl jo ge rą įsigijęs bakalauro laipsnį
ro piešinio, gerai pajaus Kalifornijos univers i t e t e
tos bei apvaldytos kom Berkeley, persikėlė į Eu
pozicijos, kultūringos to- gene, Oregon, kur Oregon

KRAUTUVĖS VALANDOS: MIESTE 9:30 RYTO IKI 9 VAKARE. SKYRIUOSE
IKI 10 VAKARE. MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS

(MAY'S “■ BASEMENTS)

FASONE IKI
PAT KAKLO
Vyrams ir
Jaunikaičiams
Turtleneck
Megztinukai

Statė University toliau tęs
mokslus
iš psichologijos.
Stasys Danis priklausė lietuvių jaunimo rateliui ir
dalyvavo šokių grupėje. Jo
tėvai gyvena Monterey,Cal.

• San Francisco keletą
lietuvių šią vasarą praleido
Europoje.
Jūratė Izokaitytė aplan
kė Londoną, Paryžių ir ke
letą Olandijos miestų. Jūra
tė Berkeley Universitete
dėsto prancūzų kalbą.
Donatas ir Danutė Janu
tai taip pat kelias savaites
atostogavo Europoje, dides
nę laiko dalį praleisdami
Vokietijoje.
Juozas Sidzikauskas (su
tėvais gyvenąs Oakland)
keliavo po Olandiją, Skan
dinaviją ir keletą dienų pra
leido Vilniuje. Juozas Sidzi
kauskas studijuoja archi
tektūrą.

• Lietuviu jaunimo rate
lis lapkr. 3 d. Janutų na

7.99
Puikaus fasono dideliam patogu
mui skalbiamos Orlon acrylic me
džiagos, ilgom rankovėm, su
trauktais užverčiamais rankoga
liais, minkšta nulenkta apykaklė.
S (34-36); M (38-40); L (42-44).
Baltos, auksinės, juodos ar mels
vos spalvos.
Priimami užsakymai telefonu ir
paštu.
Skambinkit CH 1-3070;
Lorain 233-6141; Elyria 322-6304

muose turėjo susirinkimą
ir išklausė prof. Algirdo
Greimo pašnekesį apie lie
tuvių folklorą. Deja, šiau
rės Kalifornija greit praras
prof. Greimą ir jo malonią
ponią, kadangi profesorius
tik žiemos ketvirtį dėsto
Calif. Univ. kaip lankantis
profesorius. Gruodžio mė
nesį grįžta į Paryžių. Visi
dalyvavę susirinkime džiau
gėsi turėję progą su sve
čiais susipažinti. Jaunimo
ratelis veikia kaip S. F. Lie
tuvių Bendruomenės pada
linys.

• Audra ir Lėlytė Pažemėnaitės iš Budingame,
Tamara Mačiulytė iš Sunnyvale ir Ilona Saliąmonaitė dalyvavo Los Angeles
skautų stovykloje prie Big
Bear ežero.

BASEMENT MEN'S. FURNISH1NGS,
ALL 7 STORES

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

TAUPYKIT

J. Grigaliūnas iš Clevelando parodoje laimėjęs premiją už
savo pašto ženklą kolekciją, kalbasi su kun. B. Jurkšu, daug pa
sidarbavusiu ruošiant parodą.
S. Dabkaus nuotrauka

FILATELISTU PARODA TORONTE

Toronto pabaltiečių fi
latelijos ir numizmati
kos klubai, minėdami 50
metų Nepriklausomybės
paskelbimo ir 50 metų
nuo pirmųjų ženklų iš
leidimo sukaktį, suruošė
didelę filatelijos irnumizrpatikos parodą lap
kričio 2-3 d. Lietuvių sa
lėj Toronte. Parodai
ruošti buvo sudarytas
komitetas iš kun. B. Jurkšo ir P. Morkūno (lietu
viai), M. Zichmanio ir
E. Albering (latviai), E.
Raid ir H. Meste (estai).
Parodoj be torontiečių dar dalyvavo keletas
didžiųjų JAV lietuvių fi
latelistų, kaip Ig. Saka
las iš Chicagos, J. Gri
galiūnas iš Clevelando,
W. Norton iš Philadelphi'
jos, Ruzgas, Motuzas ir
Mulevičius iš New Yor
ko.
Parodos
atidaryme
dalyvavo Ontario provin
cijos ministeris p. J.
Jermko ir keletas žymių
kanadiečių.
Parodai atžymėti buvo
išleisti specialūs vokai
ir Toronto centrinis paš
tas pagamino specialų
antspaudą. Parodoj daly
vavo 33 eksponuoto jai.
Teisėjai po ilgų apžiū
rėjimų paskelbė šiuos
rezultatus:
Aukščiausia premija
"Grand Award" už geriausį rinkinį paskyrė J.
Grigaliūnui iš Clevelan
do. Už lietuviškus rinki
nius paskyrė pirmą pre miją Motuzui, antrą pre
miją Mulevičiui ir tre
čią — lg. Sakalui. Jau
nuolių grupėj Raimundui
Lapui. Už kitus rinkinius
pirma premiją kun. B.

Berniukams Corduroy
apvalkas su zip
galvai apdangu
9.9O
Palyginkit su kaina $12.99

Jaunos studentės talkininkės parodoje prie Lietuvos pinigą,
Teišerskytė ir Žulytė,
S. Dabkaus nuotrauka

Jurkšui, antrą — Ka
minskui ir trečią Mika
lauskui. Numizmatikoj
už senos Lietuvos pini
gus Macikūnui — Grand
Award ir už Nepriklauso mos Lietuvos pinigus
Morkūnui — Numizmatic Award.
(jg)
• Lietuvos Kariuomenės
Kūrėju - Savanorių Toronto
skyrius lapkričio 16 d. Šv.
Jono Krikštytojo parapijos
salėje turėjo savo tradicinį
metinį balių, kuris praėjo
gražiai ir nuotaikingai, šiuo
metu skyriaus vadovybę su
daro V. Streitas — pirm.,
V. Tamašauskas — sekr. ir
St. Paciūnas — ižd.

• Nekaltai Pradėtosios
Marijos seserys Toronte
lapkričio 16 d. Prisikėlimo
parapijos salėje paminėjo
savo kongregacijos veiklos
50 metų sukaktį. Minėjimas
buvo suruoštas banketo for
ma prie, vaišių stalų. Daly
vavo apie 300 asmenų. Me
ninę programą išpildė solis
tė R. Mastienė, smuikinin
kas Stp. Kairys ir jauno
sios kartos poetė L. švėgždaitė. Solistei ir smuikinin
kui akomponavo muz. D.
Viskontienė.
Po meninės dalies vienuo
liją sveikino konsulas dr. J.
žmuidzinas, Tėvas Placidas
OFM, kun. A. Žilinskas,
KLB krašto valdybos pirmi
ninkas dr. S. Čepas ir LB
Toronto apylinkės pirminin
kas adv. G. Balčiūnas.

• Hamiltono dramos mė
gėju Sambūris "Aukuras”
lapkričio 17 d. Toronte, Pri
sikėlimo parapijos
salėje
suvaidino V, Krėvės 4 veik
smų istorinę dramą "Min
daugo mirtis, šis didingas
veikalas dedikuotas Lietu
vos Nepriklausomybės 50
metu sukakčiai paminėti.
Veikalą režisavo E. Dauguvietytė-Kudabienė. 1 jo pa
statymą buvo įsijungę ke
lios dešimtys aukuriečių.
Vien artistų reikėjo 27. O
kur rūbai, dekoracijos, bal
dai, anų laikų šarvai, šal
mai, apavas, grimas ir kiti
įvairūs reikmenys. Jiems
parūpinti ir paruošti dirbo
dar visa eilė asmenų. Atsi
žvelgiant į esamas sąlygas,
kuriose veikalas buvo ruo
šiamas, reikia pasakyt, kad
atikuriečiams jo pastatymas
Toronte tikrai puikiai yra
pasisekęs. Tebus jiems gar
bė ir mūsų dėkingumas.

100'7 medvilnės corduroy su šiltu
pamušalu apvalkas ir su galvos
apdangu. Patogus ateinančioms
šaltoms dienoms. Dviejų spalvų
pasirinkimas. Tvirtu ziperiu ir
dviem patogiais kišeninis. Dydis
8-16.

$2 ĮMOKĖTI. Patogios
mokėjimo sąlygos
Priimami užsakymai telefonu ir
paštu.
Skambinkit CH 1-3070;
Lorain 233-6141; Elyria 322-6304
BASEMENT BOYS’ CLOTHING,
ALL 7 STORES

/

Scena iš V, Krėvės istorinės dramos "Mindaugo mirtis" kurią suvaidino Hamiltono dramos mėgėją
sambūris "Aukuras". Veikalą režisavo E. Dauguvietytė-Kudabienė.
S. Dabkaus nuotrauka

L.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

Šimtine Dirvai

ŽIDINIETĖS ATSIKŪRĖ
Buvusios skautės praeitą
antradienį, lapkričio 26 d.
susirinkusios pas R. Tatarūnienę nutarė atgaivinti
Clevelando židiniečių būrelį
ir atnaujinti savo veiklą.

K.V. BANAIČIO

MINĖJIMAS

kurią įėjo: R. Tatarūnienė,
A. Miškinienė ir T. Urbaitienė.
Sus irinkime dalyvavusi
skautininke A. Augustinavičienė skaitė nepaprastai
įdomią paskaitą — "Mote
ris šeimoje”, kuri visoms
dalyvėms paliko gilų įspūdį.

• Ona Karnėnienė, pla

• Dr. K. Vyšniauskas,
Ohio
Lietuvių
Gydytojų
Draugijos metiniame suva
žiavime lapkričio 23 d. skai
tė įdomią paskaitą ”Ar TBC
užmušta”, kuri susirinku
siųjų tarpe sukėlė didelį su
sidomėjimą ir paklausimų.
Po linksmosios progra
mos dalies, kurią nuotaikin
gai pravedė aktorius Vita
lis Žukauskas, suvažiavime
dalyvavę draugijos nariai
išsirinko 1969 metams nau
ją valdybą, j kurią įėjo: dr.
Vladas
Adomavičius,
dr.
Adolfas
Baltrukėnas, dr.
Jurgis Balčiūnas, dr. Alfon
sas Kisielius ir dr. Juozas
Šonta.
Gydytojų žmonos, suda
rančios pagelbinį komitetą
ir šalimais posėdžiavusios, į
naują vadovybę išsirinko J.
Stankaitienę ir M. Matulio

nienę.

• Vladas Maslauskas, 45
metų amžiaus, praeitą sa
vaitę, lapkričio 21 d. staiga
mirė palikdamas nuliūdime
žmoną Eugeniją ir posūnį
Raimundą. Palaidotas su
b a ž n y tinėmis iškilmėmis
lapkričio 25 d. palydint gau
siam būriui draugų ir pa
žįstamų.
Velionis V. Maslauskas į
Ameriką iš tremties atvyko
1949 m. ir visą laiką gyve
no Clevelande.

Vienos mylios ilgio Cleve
lando kalėdinis paradas vidurmiestyje įvyks šeštadie
nį, lapkričio 30 d., prasidės
9:30 vai. ryto.
Juo bus atidarytas šven
čių sezonas, kuris tęsis iki
Kalėdų. Rengia The May
Company ir WIXY radijo
stotis. Parade dalyvaus net
17 orkestrų, bus nešami ore
iškilę dešimtys milžiniškų
balionų ir 14 įvairiausiai iš
puoštų vežimų.
Kalėdiniai paradai įvesta
daugelyje miestų, ir tas la
bai tinka ir reikalinga Clevelandui, sako rengimo va
dovai, The May Co. prezi
dentas Francis Coy ir Norman Wain, generalinis ve
dėjas WIXY-1260 stoties.
Paradas prasidės 9 vai.
ryto nuo E. 22-ros gatvės ir
žygiuos Euclid Avenue į pa
tį miesto centrą, iš ten į St.
Clair gatvę šiaurėje. Ypa
tingą malonumą tuo visu
reginiu' turės jaunimas.

• Artėjant Kalėdoms, kai
daugelis namų savininkų
nori papuošti savo namus
elektros šviesomis, The IIluminating Co. pataria vi
duje įrengiamus apšvieti
mus statyti taip, kad būtų
matomi ir iš lauko. Nebūti
na langus ir duris apkabin
ti
didelėmis
lemputėmis,
nes bet koks apšvietimas
matysis sutemus.
Patartina n e p e rkrauti,
nes tas sugadina grožį. Pa
tartina apvežioti namus, du
ris ir langus iš lauko anks
čiau, negu prasidės didesni
šalčiai.
• Draugijos savo meti
niuose susirinkimuose pra
šomos paskirti ar išrinkti
atstovus į Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjungą. Pa
rodykit didesnį susidomėji
mą šiuo reikalu. Mokestis
atstovui tik $1.00 metams.
Kviečiami ir pavieniai vei
kėjai stoti į lietuvių darže
lio narius.

tarpe.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN
MARTYRS’
CHAPEL FUND
2701 W. 68 Street
Chicago, 111. 60629

Šią žiemą sukanka penkeri metai nuo muziko
- kompozitoriaus Kazi
miero Viktoro Banaičio
mirties.
K. V. Banaitis mūsų
tautos muzikos istorijo
je yra vienas iš dįdžiaušių lietuviškos muzikos
kūrėjų, giliausiai supra
tusių mūsų liaudies mu
zikos simboliką ir ją iš
reiškęs įvairiomis mu
zikinėmis kūrybos for
momis,
išlaikydamas
individualaus kompozi
toriaus savitumą. Savo
kūriniuose, tiek vokali
nes, tiek instrumentalinės muzikos veikaluo
se, jis atkūrė mūsų liau
dies muzikos elementus,
juos sujungdamas į dar• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami

V. Giedraičiui tel. 944-6835.

A. M. D. REALTY
7605
1227
1171
1037

Cornelia
East 84
Addison
East 77

—
—
—
—

parduota.
parduota.
parduota.
parduota.

Norintieji parduoti kreip
kitės par mus. Turime dau
giau pirkėjų. .

Alg. Dailidė — Realtor
Bendradarbiai :

Ant. Mikoliūnas ir
Mike Sekara
1123 «/2 Norwood Road
432-1322

PARDUODAMAS NAMAS
7 kambarių, modernizuo
tas, geras rūsys, dvigubas
garažas. Nottingham srity
je. Savininkas. Telefonas:
IV 6-4958.

• Ginklų registravimui,
vykdant 1968 metų įstaty
mą, paskutinė data yra
gruodžio 1 d.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į

Z. Obe-

lenį tel. 531-2211.

EXPERIENCED

Bolt and Nut
Warehouse
Men
EXPF.RIF.NCED ORDER FILLF.RS
APPLY

APEX FASTNER CORP.

5780 Federal,
825-1600
Detroit, Mich.
(116-1205

• SLA

14 kuopos metinis
susirinkimas įvyks sekmadienj, gruodžio 1, Lietuvių
salėje, 2 vai. po pietų. Bus
renkama valdyba, aptaria
mi kuopos reikalai ir pa
tiekta
metinė apyskaita.
Nariai kviečiami sumokėti
savo mokesčius.

PARDUODAMAS NAMAS
Gerai įrengtas, 2 šeimų,
Cleveland Hts. tarp Noble
ir Taylor Rds. Parduoda lie

tuviai.
Telefonas MU 1-1593.

(116-117)

DELLA E. JAKUBS & SON
laidojimo IŠTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

Visi padėkime
LIETUVOS KANKINIŲ
VARDĄ ĮAMŽINTI
paminklinėje lietuvių
koplyčioje šv. Petro
bazilikoje Romoje.
Laiko jau ne daug.
Neatidėliokite įrašyti
save ir savuosius
koplyčios kūrėjų

Visos dalyvės tam entuzias
tingai pritarė ir buvo iš
rinkta "židinio” valdyba, į

KALĖDINIS PARADAS

čiai žinoma ankstyvesnės
išeivijos clevelandietė, nuo
latinė įvairių lietuviškų vi
suomeninių reikalų rėmėja,
vėl prisidėjo su šimtine Dir
vos parėmimui, tuomi padi
dindama savo įnašą Vilties
Draugijoje iki 250 dolerių.
Vilties Draugijos valdy
ba ir Dirva p. O. Karnėnienei nuoširdžiai dėkoja.
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1968 m. lapkričio 29 d.

WANTED
IST CLASS SKILLF.D
BORING MILL OPERATORS
For new Cincinnati Gilbert
BORING MILL.
NIGHTS
also
EXTERNAL GR1NDERS
Mušt have tooling experience.
DAYS.
‘
JOB SHOP.
5 5 to 60 hours per .week. Top rates,
numerous fringe benefits.
Apply call or write to
W. J. Purtlebaugh
CITY MACHINE TOOL & DIE CO.
INC.
132 E. Washinglon St., Muncie, Ind.
317
288-4431
(116-120)

nią aukšto meninio lygio
visumą. Jo dainos cho
rams bei solistams pa
rašytos senosiomis to
nacijomis, o pati muzi
ka daugiausia diatoninė.
Gruodžio 7 d. 8 vai.
vak. Cleveland Music
School Settlement salė
je 11125 Magnolia Dr.,
LB Clevelando I-sios
Apylinkės globojamas
įvyks didžiojo kompozi
toriaus minėjimas - kon
certas, kuriame mūsų
meninės pajėgos ilius
truos jo kūrybą bei su
pažindins su jo asme
niu.
Pianistė Aldona Kepalaitė atliks variacijas
fortepijonui
"Sutemų
giesmės ir vizijos". So
listės Salomėja Nas
vytytė- Valiukienė ir Ju
zė Krištolaitytė-Daugė lienė išpildys eilę jo dai
nų. Pianistė Birutė Sme
tonienė,
smuikininkė
Edith Roberts ir klar
netistas Gordon Bobbett
atliks trio "Lietuviškos
Idilijos". Aldona Augus-,
tinavičienė kalbės apie
K.V. Banaičio asmenį ir
kūrybą.
Reikia tikėtis, kad Cle
velando visuomenė šitai
iškiliai kultūrinei šven
tei skirs tinkamą dėme
sį.
Minėjimo pelnas ski
riamas jo gausiu rank
raščių išleidimui.
Bilietai gaunami pas
platintojus ir prie įėji
mo. Bilietų kaina 2 do
leriai. Dėl informacijų
skambinti telef. EV 15429.
(am)
KANKINIŲ DIENA

Žygio už tikėjimo laisvę komitetas prašo lie
tuvių visuomenę gruo
džio 28 dieną prisimin
ti persekiojamą Lietu
vos jaunimą: tą ar se
kančią dieną, kur gali
ma, surengiant pamal
das ir keliant šio jauni
mo gyvenimą spaudoje.
Gruodžio 28 dieną Katalikų Bažnyčia paskyrė
savo pirmutiniems šven
tiesiems - Erodo nužu
dytiems kūdikiams. Mū
sų laikais ši Mažųjų Kan
kinių šventė primena ir
visus, deportacijų bei Si
biro tremties metu, lėta
mirtimi žuvusius., mū
sų berniukus ir mergai
tes. Primena ir gyvuo
sius viso pasaulio jauni
mo kankinius, dažnai,
dvasios mirties ir ma
terializmo vergijos grės
mėje.
JaunimasJlgisi ir šie-,
kia žmonių bendruome
nės, kuri pilnai gerbtų

Clevelando jūrą skautai sueigoje.

G. Sniečkaus nuotrauka

VASARAI PRISIMINTI
Užbaigimui buriavimo tų meniškų darbų subei irklavimo sezono, galvotojas. Naujas laivo
Clevelando jūrų skautai, vadas G. Sniečkus jau
kartu su svečiais ir tė nas, energingas ir pa
veliais, turėjo iškilmin tyręs skautavime. Dau
gą uždarymo sueigą Čiur* giau kaip dešimt metų
lionio ansamblio namuo dirba su jūrų skautais,
užimdamas įvairias pa
se.
Išsirikiavę tvarkingo reigas. Jo vadovaujama
se uniformose jūrų skau valtis yra laimėjusi pir
mą vietą lietuvių skautai priėmė svečius.
tijoje.
Po įsakymų skaitymo
Jūrų skautai ir tėve
įvyko laivo vado pasikeis
liai
atsisveikino su bu
timas ir pareigų perdavi
vusiu
vadu ir su pasiti
mas. Sėkmingai vado
kėjimu
priėmė naująjį,
vavęs laivui j.p. A. Andlikėdami
kuo puikiau
rašiūnas pareigas per
davė jaunam, taip pat vi sios sėkmės darbe.
Inž. Kazys ir Stasė
siems jūrų skautams ge
rai žinomam, vadovui v. Grūzdai iš Bostono buvo
v. G. Sniečkui. Junginio paskelbti Clevelando jū vadovas padėkojo' buvu rų skautų junginio gar
siam laivo vadui už ke bės rėmėjais. Jie ne tik
letą metų atiduoto nuošir kad praeitą vasarą tal
daus darbo jaunimui,mo kininkavo junginiui sto
kinant skautiškos ideo- vykloje, bet ir paauko
logjios ir jūrininkystės jo 50.00 dolerių laivų
meno. A. Andrašiūnas ne remontams.
Po oficialiosios da
tik vadovavo laivui, bet
kartu buvo nepakeičia lies parodytas filmas iš
mas stovyklų vadovas, praeitos vasaros veik
dainų mokytojas ir ki- los bei stovyklavimo. Pa
sivaišinta tėvų komiteto
paruoštomis vaišėmis ir
kiekvieno, net ir jauno, pasidalinta įspūdžiais.
asmens prigimtinį kilnu Šiuo metu j.s. junginio
mą. Praėjusiais metais vadovybę sudaro: P.
Šventasis Tėvas ir Pa Petraitis Junginio va
saulio Bažnyčių Taryba das, D. Kižys — adju
kreipėsi į visus geros tantas, V. Petukauskas
valios žmones,prašyda — bebrų instruktorius,
mi pirmąją metų dieną G. Sniečkus — laivo va
padaryti Taikos Diena. das, A. Korsakas — bu
Krikščioniui, tačiau, da džių vadas ir H. Piktur
bartinis kelias į taiką na — parengimų vado
prasidėjo su, svetimųjų vas.
okupacijoje
gimusiu,
Tėvų komitetą sudaro:
Kristumi ir vis dar tebe L. Kripavičienė, R. Ta
veda per vaikų kančią už tarūnienė ir V. Čiurlio
kitų kaltes.
nis.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kui- valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
Prašau siųsti Dirvą 1 metams

(V->

metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto-perlaidą 13 dol. (7 dol. */> metų).
Ta proga jungiu Dirvai auką ...................

Parašas .................................................. .......................

HELP WANTEI) MALĖ
AUTOMATIC TRANSMISSION REBUILDER

Adresas

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

EXPER1ENCEŲ
Call 851-7333 or in Person
626 E. 152 ST.
(115-117)

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., ’/> metų
7 dol.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Jungtinio Finansų Ko
miteto valdyba praneša LB
apylinkių valdyboms ir vi
suomenės žiniai, kad lietu
vių dailininkų suaukotų 29
paveikslų ir 2 skulptūros
kūrinių laimėjimas bus š.
m. gruodžio 29 d., 4 vai. p.
p. lietuvių parapijos salėj,
64-14 56 Rd., Maspeth, N.
Y. Spauda ir visuomenė
prašoma dalyvauti.
Laimėjimais verta gero
kai susidomėti, nes visi dai
lininkų kūriniai—labai ver
tingi, tad kiekvienas lietu
vis, nors už dolerį turėtų
nupirkti bilietuką — laimė
ti paveikslą ir tuo, Lietuvos
valstybės 50 m. atstatymo
sukakties proga, parems
lietuviškus kultūrinius ir
Lietuvos laisvinimo darbus.
Bilietai gaunami visose
LB apylinkėse, pas spaudos
platintojus. Bilietų šakne
les su pavardė, adresu —
grąžinti iki gruodžio
20 d.: United Lithuanian
Finance Committee — 29
West 57 St., New York, N.
Y. 10019.

• Į Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto neakivaizdi
nį skyr. paskutiniuoju laiku
įstojo:
Dalia
Navickienė
(Los Angeles, Calif.), Nijo
lė žygienė (Boston, Mass.),
Aldona Grinienė (Lockport,
111.),
Danguolė
Juškaitė
(Australija), Vida Radvenienė (Los Angeles, Calif.),
Birutė Kutkutė (Detroit,

Mich.), Rūta Kaunelytė (De
troit, Mich.), Rasa Navic
kaitė (Brooklyn, N. Y.), Al
dona Samušytė (Richmond
Hill, N. Y.), Jūratė Balsytė
(N.
Y.),
Rita
čepulytė
(Middle Village, N. Y.), As
tra Ruzgaitė (Woodhaven,
N. Y.), Algirdas šimukonia
(Richmond Hill, N. Y.),
Aušra Kregždytė (Woodhaven, N. Y.), Verutė R. Demereckaitė- Demer e c k a s
(Manitoba, Canada). Į P. L.
Institutą galima įstoti bet
kada ir bet kame gyvenan
čiam. Kreiptis šiuo adresu:
P. L. Institutas, 5620 So.
Claremont Avė., Chicago,
Illinois 60636.

V. Mackus, De Kalb........ 5.00
J, Martyshius, Norwood .. 5,00
Lietuvių Muzikologijos
Archyvas Chicagoje.... 3.00
P. Stanionis, Detroit........ 5.00
R. Liormonas, Rochester 2.00
A. Dailidė, Cleveland .... 10.00
E. Varekojis, Cleveland .. 5.00
Z. Obelenis, Cleveland... 10,00
A. Nakutienė» Chicago .... 20.00
J. Balbatas, Cleveland .... 5.00
V. Česnavičius, Brooklyn 2.00
P. Molis, Shrewsbury .... 5.00
S. Dabkus, Toronto....... 10.00
S. Vilinskas, Windsor ... 10.00
J. šernas, Rockford ........ 10.00
J. šulaitis, La Grange Pk 10.00
V. Degutis, Cleveland .... 5.00
J. Garla, Cleveland ........ 5.00
M. Meiliūnas, Weston .... 10.00
J. Kalnietis, Baltimore .. 5.00
J. Valaitis, Great Neck .. 2.00
A. Ragelis, Gulfport ...... 2.00
V. Vitkus, Rochester ..... 2.00
A. Elijošius, Rexdale ....... 2.00

JFK pirmininkas, lankyda
masis Chicagoje, įvykusia
me LB Centro valdybos po
sėdyje padarė pranešimą
apie Jungtinio Finansų Ko
miteto darbus ir kasos sto
vį. Iš pranešimo paaiškėjo,
kad iki šiol surinkta apie
23,000 dol. Turėta išlaidų
apie 6,000 dol., 6,800 dol. iš
mokėta PLB seimo ruošimo
komitetui
seimo
nuosto
liams padengti (tiek pat ga
vo ir VLIKas) ir 2,300 dol.
PLB valdybai menininkų
išvykai į Pietų Ameriką fi
nansuoti. Centro valdyba
iki šiol negavo nieko. Taip
pat paaiškėjo, kad lėšos tel
kiamos išimtinai tik iš apy
linkių.

ninėje, 1968 m. lapkričio mėn. 26 d., 6 vai. vakare,
mirė

MIKE CHAEGAS — MYKOLAS ČIGAS
sulaukęs 76 metų. Į Ameriką atvyko 1913 m.
Lapkričio 28 d. pašarvotas Della Jakubs &

Son koplyčioje — prie Šv. Jurgio parapijos.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus ap

lankyti koplyčioje ir dalyvauti laidotuvėse, kurios
įvyks šeštalienį, lapkričio 30 d., 10 vai. ryto, Lake
View kapinėse.
Nuliūdę lieka; sesuo Julia Klimavičienė, sū

nėnas Donald Klimavičius, Petras ir Emilija Čigai
ir kiti giminės. Lietuvoje liko brolis ir sesuo.

Mieloms

p. B. BLINSTRUBIENEI
ir
p. S. PAŠKONIENEI
jų mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą
reiškiam

Jurkūnai

Studentų Atsargos Karininkų Korp! Ramovė
nariui kūrėjui ir korp! choro vedėjui

IGNATONIUI

mirus, žmoną, sūnus ir artimuosius užjaučia

STUDENTŲ ATSARGOS KARININKŲ
KORP! RAMOVĖ vardu

KONCERTAS
PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI
LIETUVOJE PAMINĖTI
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAMS UŽBAIGTI

1968 M. GRUODŽIO 8 D.,
SEKMADIENI,
4 VAL. P. P.
FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL SALĖJE
Jamaica Avė. ir Dexter Court, Brooklyn, N. Y.
Koncerto programą išpildys:
LIETUVIŲ CHORAI —
IŠ BROOKLYN, N. Y., NEW JERSEY IR
CONNECTICUT
SOLO PROGRAMĄ —
ATLIKS KUN. K. BALČYS
DIRIGUOS —
A. ALEKSIS, V. MAMAITIS, M. LIUBERSKIS,
ALG. KAČANAUSKAS ir M. CIBAS
PIANU AKOMPONUOS —
ALG. KAČANAUSKAS ir A. PRIŽGINTAS

AUKA $3.00, $2.00 ir $0.50 JAUNIMUI.
VISAS PELNAS SKIRIAMAS LRK ŠALPAI.

Rengėjai:

• Prel. Jonas Balkūnas,

Po ilgos ir sunkios ligos, Karo Veteranų ligo

JERONIMUI

AUKOS DIRVAI

LRK ŠALPA
LIET. KAT. MOTERŲ KULTŪROS DRAUGIJA
VARGONININKAI IR MUZIKAI

• Dr. Vytautas Bieliaus

J. Leškienė

Žuvėdros

kas, Xavier
Universiteto
Psichologijos katedros ve
dėjas, paskirtas nariu tri
juose komitetuose, Curriculum Development, Continuing Education ir Research,
kurių paskirtis yra išdirbti
planą penkmetiniam Xavier
Universiteto
plėtimui
ir
vystymuisi.

• Jina Totilaitė-Leškienė
studijavo meną Omaha uni
versitete, kurį baigė Bache
lor of Fine Arts laipsniu
1959 m. Baigiant universi
tetą, jai buvo suteikta dailiųjų menų premija, Bertha
H. Mengedoht Art Award.
P r e m i juotasis paveikslas
patalpintas universiteto me
no kūrinių kolekcijon.
Be to dar studijavo muzi
ką (pianiną ir balso lavini
mą), baletą ir išraiškų šo
kius.
Vėliau
mokytojavo
Boys Town
School
Omaha, Nebr. Dėstė meno
istoriją ir tapybą.
Suruošė individua 1 i n e s
parodas: Omahoje 1960 m.
ir Los Angeles 1966 m. Da
lyvavo grupinėse parodose
New
Yorke,
Chicagoje,
Omahoje, San Pedro, Hollywood ir Los Angeles.
Jos kūrinių paroda įvyks
Chicagoje Čiurlionio galeri
joje gruodžio 14-22 d.
• Prof. dr. Prano Skar
džiaus "Lietuvių kalbos kir

čiavimas”, kuriame dėsto
mos pačios naujausios mok
slinės patirtys apie lietuvių
kalbos intonacijos raidą, iš
spaudos išeina šių metų ga
le. šio kalbos mokslo veika
lo viešas sutikimas bus Pe. dagoginio Lituanistikos In
stituto absolventų vakare
gruodžio 28 Chicagoje, Jau
nimo Centro didžiojoje sa
lėje. Tą veikalą išleidžia P.
L. Institutas.
• Dail. žibuntas Mikšys,
gyvenąs Paryžiuje, šiuo me
tu slaugo ligoninėje gulin
čią savo motiną Birmingham, Mich. Dailininkas ža
da grįžti Paryžiun viduryje
gruodžio ir sąlygom lei
džiant
lankysis
Detroite,
Chicagoj ir Beverly Shores.

• JAV LB Kultūros Fon
das praneša Kultūros Fon
do pareigūnų adresus: pirm.
Anatolijus Kairys — 2943
West 59th St., Chicago, III.
60629,
iždininkas Vincas
Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Avė., Chicago, III.
60629, sandėlio vedėjas ir
ekspeditorius Antanas Ka
reiva, 7030 So. Rockwell
St., Chicago, III. 60629, Gim
tosios Kalbos administrato
rius Juozas Šlajus, 4004 So.
Talman Avė., Chicago, III.

Gruodžio 1 d., 4 vai. po
pietų šaukiamas ALT S-gos
Detroito skyriaus narių me
tinis susirinkimas p. M.
Sims
rezidencijoje,
2207
Oakman Blvd., prie Dixter.
Bus renkama nauja sky
riaus valdyba ir revizijos
komisija, šia proga bus su
pažindinta su Dirvos reika
lais. Taip pat pasidalinta
ateities darbų gairėmis. No
rintieji galės Dirvos prenu
meratą pratęsti reikiamu
knygų užsisakyti ir apsimo
kėti nario mokestį, kurie
dar neturėjo progos susi
tikti sk. iždininko.
Skyriaus valdyba kviečia
visus narius susirinkime da
lyvauti.
Valdyba

APLANKYKITE
PARODĄ
Jubiliejinio Komiteto
kultūros skyriaus pastan
gomis suorganizuota tau
todailės paroda Detroi
to centrinėje biblioteko-

Licenzijtiotą lietuvių įmonė, registruota
U. S. Department of .Justice

Mylimajai ir neužmirštamajai

BALIUI GRAŽULIUI, jo žmonai, sūnui
ir kitiems giminėms reiškia
kartu liūdi

gilią

užuojautą ir

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
Centro Valdyba

ALT S-gos East Chicagos
skyriaus valdyba gruodžio
1 d. rengia Antano Olio mir
ties dešimtmečio minėjimą.
Programoje numatyta:
10 vai. 30 min. šv. Mišios
lietuvių šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčioje ir 5 vai.
vak. paskaita Sidabrų rezi
dencijoje, 8006 Schreiber
Dr., Munster, Ind. Paskaitą
apie Antano Olio gyvenimą
ir veiklą skaityti pasižadėjo
žurnalistas Vytautas Kasniūnas iš Chicagos.
Skyriaus valdyba visus
narius su savo šeimomis ir
draugais maloniai kviečia
dalyvauti.
(aj)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

JAU GAUNAMA DIRVOJE!

ALT S-GOS SKYRIAUS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

MAR<il!ETTE GIFT PARCELS SERVICE

okupuotoje Lietuvoje mirus, Lietuvių žurnalistų
Sąjungos nariui rašytojui ir žurnalistui

A. OLIO MINĖJIMAS

DETROIT

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
MOTINAI,

E. CHICAGO

60632.

Dr. V. L. Ramanauskas.
Cleveland, Ohio

je tęsis iki gruodžio 24
dienos. Ji yra prie 5201
Woodward Avė ir Kirby
gatvės. Pagal bibliote
kos skelbimą, paroda at
dara pirmadieniais ir
trečiadieniais nuo 1 vai.
iki 9 vai. vakaro, o ant
radieniais, ketvirtadie
niais, penktadieniais ir
šeštadieniais nuo 9 vai.
30 min. iki 5 vai. 30
min. p.p. Sekmadieniais
ir kitokiais šventadie

niais biblioteka uždary
ta ir todėl parodos lanky
ti negalima.
Lituanistinių mokyklų
vedėjai ar mokytojai ga
lėtų mokinius nuvežti
šeštadieniais po pamo
kų. Parodai apžiūrėti lai
ko pakaktų iki 5:30 vai.
p.p.
Nepraleiskite progos
pamatyti mūsų darbš
čiųjų rankų surinktų, pa
gamintų ir išstatytų daik
tų parodoje. Tokios pa
rodos
nesurengiamos
dažnai, nes jos reika
lauja daug darbo, pasi
šventimo ir lėšų. Ameri
kiečiai nepaprastai suža
vėti paroda.
A. Musteikis

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir t.t.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Knygos kaina 5 dol., kietais viršeliais 6 dol. Norintieji
įsigyti ją kaip galint greičiau, prašomi užpildyti žemiau
dedamą atkarpą ir su pinigais ar čekiu tuojau pat atsiųsti
Dirvai.

Prenumeruokimės Stefanijos "Vergijos kryžkeliuose”
sau perskaityti ir turėti, įsigykime ją dovanoti savo arti
miesiems čia ir užsienyje. Skaudžiai išgyventa, vaizdžių
ir lengvu stiliumi parašyta Stefanijos Rūkienės knyga,
be abejo, bus daugiausiai ir plačiausiai skaitoma. Ji bus
geriausia ir kalėdinė dovana, štai jos užsakymo pavyzdys:

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

196.... m.................................

d.

Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose"
(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”
(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino
Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.

Mano adresas; .......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)
..................... . \.......................................................................
(miestas ir valstybė, zip Nr.)

