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"VIETNAMIZACIJA"
NUO JOS PRIKLAUSO JAV PASITRAUKIMO GALIMYBĖS

Vienu žodžiu išsireiš
kiant, prezidento Nixono 
planas atitraukti savo ka
riuomenę iš pietinio Viet
namo (ir net visos piet
ryčių Azijos) slypi viso 
karo 'vietnamizacijoje'. 
Klausimas sukasi apie 
tai, kaip priversti Pietų 
Vietnamo armiją kautis 
taip efektyviai, kad ji pa
galiau galėtų sumušti ar 
bent laikyti 'po šachu' 
dešimt kartų mažesnes 
Šiaurės Vietnamo _ ir 
Vietkongo pajėgas. Šiuo 
metu tas uždavinys yra 
atliekamas beveik pusės 
milijono amerikiečių pa
galba. Beveik 92% visų 
Pietų Vietnamo gyvento
jų dabar gyvena daugiau 
ar mažiau Saigono vy
riausybės kontrolėje, o 
šių metų pradžioje tik 
76%. Tik 4% gyvena tik
roje Vietkongo kontrolė
je ir maždaug tiek pat 
'niekeno' žemėje.

Žinia, komunistinis 
pogrindis yra dar vis 
stiprus Saigono vyriau-

Prancūzijoje 
žuvo lietuvis

Sofijos Jokūbauskaitės- 
Pagnier, buv. Prancūzijos 
LB Tarybos pirmininkės, 
sūnus, Prancūzijos Aviaci
jos kapitonas, 7-sios eskad
ros naikintuvų instrukto
rius, Jonas Pagnier 29 me
tų amžiaus, lapkričio 4 d. 
žuvo kovų pratimuose, ei
damas tarnybos pareigas 
(du lėktuvai susidūrė ir abu 
lakūnai žuvo.

Lapkričio 6-to Nancy ba
zėje įvyko iškilmingos lai
dotuvių apeigos, dalyvavo 
kariai, kariuomenės vado
vybė, prefektas, atstovai 
visų Prancūzijos aviacijos 
bazių ir daug civilių. Pačios 
laidotuvės buvo lapkričio 8 
d. Paryžiuje, dalyvaujant 
šeimai, kariams, lietuviams 
ir šeimos draugams.

P a 1 a i d otas Paryžiuje 
Montrouge kapinėse.

Kaipo geriausias visos es
kadros lakūnas, Jonas Pag
nier buvo apdovanotas Me- 
daille de l’Aeronautiųue. 
Būdamas gimnazijoje Jonas 
dalyvavo tautinių šokių 
grupėje Paryžiuje.

Liko našlė ir trys maža
mečiai sūnūs.

žuvusiojo tėvas, inž. L. 
Pagnier yra pastatęs Lietu
voje prieš karą Ginklavimo 
Valdybai dirbtuves.

• Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje prof. J. Baltrušai
tis, Latvijos Nepriklauso
mybės šventės proga pa
sveikino Latvijos Chargė 
d’Affaires K. Berends lin
kėdamas Latvijai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę 
ir užtikrino, kad mes ir to
liau kartu tęsime mūsų ben
drą kovą. Pamaldas, danų 
bažnyčioje, atlaikė pasto
rius Lappuke, po kurių įvy
ko pats minėjimas. Latvijos 
Chargė d’Affaires savo kal
boje padėkojo mūsų atsto
vui J. Baltrušaičiui ir pa
siuntinybės nariams už at
silankymą minėjime.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
sybės kontroliuojamoje 
teritorijoje. Dar yra 
daug kaimų,kuriuos poli
cija ir pusiau karinės 
organizacijos kontroliuo
ja tik dienomis, naktimis 
tyliu susitarimu kontro
lė yra iki tam tikro laips
nio perleidžiama Viet
kongo žmonėms! Tas pas - 
kutinis faktas tačiau ne 
reiškia, kad gyventojų 
dauguma yra palanki ko
munizmui. Sakoma, kad 
komunistai daugiausiai 
galėtų gauti tik 20% vi
sų balsų, greičiausiai 
daug mažiau. Jei taip, r ei 
kia pripažinti, kad komu
nistai turi daug tiksles
nę ir pajėgesnę organi
zaciją negu jos priešai.

Beje, vien iš "plikų" 
skaičių dar negalima su
sidaryti teisingo vaiz
do. Kaip iš pusės mili
jono amerikiečių tik 
250.000 iš tikro kariau
ja, o kiti tik aptarnauja 
kovojančius, taip ir iš 
milijono vietnamiečių 
Saigono armijoje fakti- 
nai tik 345.000 tarnau
ja armijoje, apie 40.000 
aviacijoje ir laivyne, if 
kiek daugiau (apie 46. 
300) dalyvauja savano
rių dalyse: parašiutinin
kų divizijoje, marinuose 
ir specialioe dalyse.

Apie 400.000 vietna
miečių tarnauja liau
dies ir lokaliniuose ka
riškuose junginiuose, ku
rių uždavinys yra apsau 
goti nuo partizanų siautė- 
jimo savo gyvenamąsias 
apylinkes. Likusieji 200. 
000 vietnamiečių karių 
yra sutelkti tokiuose jun
giniuose, kurie atlieka 
policijos tarnybą.

Tų visų karių apgin
klavimas, drausmė ir 
moralė buvo daug men
kesnė negu komunistų, 
kurie yra apginkluoti ge
riausiais komunistinio 
pasaulio ginklais. Pietų 
Vietnamiečiai palyginti 
dar visai neseniai turėjo 
pasitenkinti 2-rojo pa
saulinio karo ginklais ir 
amerikiečių kariniu pa
tyrimu Korėjoje. Pieti
nio Vietamo naujokai 
pirmąjį apmokymą gau
na Quangtrungo poligone 
netoli Saigono, kur jie ap
mokomi kariauti tokiose 
sąlygose, kurios praktiš
kai nesutinkamos Vietna
mo kare. Vietnamietis 
kareivis dabar po algos 
padidinimo gauna apie 20 
dolerių į mėnesį ir po 5 
dolerius priedo žmonai 
bei kiekvieno vaiko išlai
kymui. Tai ir Vietname 
labai mažos sumos, už 
tat daugiau pageidauja
ma eiti į regionalinius da
linius, kurie yra netoli 
gyvenvietės ir kuriuose 
tarnaujant yra laiko dar 
padirbėti ir namuose.
Pietų Vietnamo kari

ninkai turi būti baigę 
gimnaziją, kas karinin
kų luomą daro prieina
mu tik pasiturinčiam 
sluoksniui. Iš puskari- 
ninkų ar eilinių kilusių, 
karininkų visai negirdė
ti, tuo tai*pu šiaurinio 

Vietnamo ir Vietkongo 
eilėse tokių yra labai di
delis nuošimtis. Vietna
mo sąlygose, kur kovo
jama smulkiais dali
niais, ir leitenantai daž
nai suvaidina lemiamą 
vaidmenį. Jei tarp jų ir 
kareivių yra luominė pra
raja, vargas visai armi
jai. Didesnėm sociali
nėm reformom karinin
kai, virtę atskiru luomu 
priešinasi, o Pietų Viet
namo generolai, kurių 
yra apie 40, sudaro 
tampriai suaugusią bro
liją, palaikančią savo na
rius vis tiek ką jie be
darytų. Kartu karininki- 
ja sudaro visą Pietų Viet
namo valstybės pagrin
dą. Pašalink ją — nieko 
neliks.

Bet nepaisant visų tų 
kliūčių, pietinė Vietna
mo armija daro, kad ir 
lėtą, bet pastoviąpažan- 
gą. Kai kurios jos dalys 
kaip Hue divizija yra lai
koma lygia amerikiečių 
divizijai. Paskutiniu lai
ku vietnamiečiams jau 
nesigailima moderniš
kiausių amerikiečių gink
lų, kas pakelia ir karių 
moralę.

Bendradarbiavimas 
tarp amerikiečių ir vist 
narniečių karių niekados 
nebuvo tobulas. Visų pir
ma amerikiečiai nekal
ba vietnamietiškai, o 
Vietnamo karininkai tik 
šiek tiek moka angliš
kai. Už tat prie kiekvie
no batalijono turi būti 
bent vienas daugiau įgu
dęs vertėjas, bet jei vis 
kas eina per vertėjus re
zultatas yra ne visai 
sklandus.

Kiekvienas vietnamie
čių dalinys turi ameri
kiečių patarėją. Dažnai 
pasitaiko, kad jaunas, 
ką tik Amerikoje baigęs 
karo mokyklą, leitenan
tas turi 'patarti' vietna
miečių artilerijos bata- 
rėjos vadui, kuris turi 
penkių metų patyrimą ta
me pste. Tie patarėjai 
dabar paverčiami pa
prastais ryšininkais, ku
rie tačiau turi labai svar
bią rolę. Tik jie gali 
šauktis amerikiečių avi
acijos, artilerijos ir pa
galiau pėstininkų pagal
bos. Toji galia kartais 
gali būti paversta šan
tažu — vietnamiečių da
linio vadą paverčiant sau 
paklusniu tarnu. Apla
mai imant, būnant pata
rėjo ar ryšininko pos
te sunku pasižymėti, už 
tat amerikiečiai jų ne
mėgsta ir vengia.

Čia išskaičiavome tik 
keletą visos eilės prie
žasčių, kurios iki šiol 
vertė P. Vietnamą gin
ti amerikiečių krauju. 
(Iš viso per pirmus šių 
metų 8 mėnesius žuvo 
apie 10,000 amerikiečių 
ir per 15.000 P. vietna
miečių.) Kas pats yra 
tarnavęs kariuomenėje 
ir iš tų mūsų išskaičiuo
tų sunkumų, supras situ
acijos keblumą. Iš kitos 
pusės tačiau vėl reikia 
pabrėžti, kad beveik vi-

(Nukelta į 2 psl.)

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Naujai išrinktoji Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirmininkas dr. D. De- 
gesys, valdybos kandidatė dr. Gr. Pauliukonienė, pirmininkas dr. E. Drukteinis. Stovi: valdybos narys 
dr. A. Čepulis, iždininkas dr. J. Srinska ir sekretorius dr. R. Gineitis. J. Garlos nuotrauka

OHIO LIETUVIAI GYDYTOJAI PASKYRĖ
1,000 DOLERIU GRANDINĖLEI

Šių metų lapkričio 
mėnesio 15 dieną Ohio lie
tuviai gydytojai turėjo 
savo metinį susirinki
mą. Draugijos pirminin
kas, dr. A. Baltrukėnas, 
atidaręs susirinkimą to
limesnei jo eigai vesti 
pakvietė daktarę A. Jus- 
kėnienę ir dr. J. Kriau
čiūną. Šio susirinkimo 
metu buvo išrinkta nauja 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
valdyba, susidedanti iš

dr. E. Drukteinio — pir
mininko, dr. D. Degė
sio — vicepirmininko, 
dr. R. Gineičio — sek
retoriaus, dr. J. Skrins- 
kos — iždininko ir dr. 
A. Oepulio — valdybos 
nario.

Praeitais metais dau
gumą valdybos narių su
darė Akrone ir apylinkė
se gyvenantieji lietuviai 
gydytojai. Šiais metais 
valdybos pirmininko ir 
sekretoriaus pareigos 
atiteko Daytonui — dr. 
Drukteiniui ir dr. Ginei
čiui. Šitoks Ohio lietu
vių gydytojų "valdžios" 
keliavimas iš vieno 
miesto į kitą yra būdin
gas Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijai. Tokiu bū
du visi Ohio valstijoj gy
venantieji lietuviai gy
dytojai turi progos pri
sidėti prie draugijos 
veiklos ir paragauti 
"valdžios".

Užbaigus darbo po

Dalis Grandinėlės šokėjų: Gaižutytė, Kliorytė, Žygaitė ir Vyšniauskaitė. J. Garlos nuotrauka

sėdį buvo pusės valan
dos pertrauka, kurios 
metu draugijos nariai tu
rėjo progos pabendrauti 
su gausiai atsilankiu
siais svečiais. Po per
traukos sekė meninė da
lis. Solistė p. J. Daugė
lienė, akompanuojant p.
G. Karsokienei, padaina
vo eilę dainų. Solistė bu

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos buvęs pirmininkas dr. A. Baltru
kėnas, Clevelando Grandinėlės atstovui K. Razgaičiui Įteikia 1000 doL 
čekĮ. Gilumoje stovi: dr. J. Kriaučiūnas ir Grandinėlės vadovas L. 
Sagys. J. Garlos nuotrauka

vo visų susirinkusiųjų 
šiltai sutikta. Pasibai
gus meninei programai, 
dr. A. Baltrukėnas pra
nešė Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos valdy
bos nutarimą 1969 metų 
kultūrinės premijos rei
kalu. Tryliktoji metinė 
kultūrinė draugijos pre
mija buvo paskirta 

"Grandinėlei", Clevelan
do lietuvių jaunimo šokė
jų grupei. "Grandinėlei" 
energingai vadovauja L. 
Sagys, talkininkaujamas 
ponios Sagienės. Susirin
kime dalyvavo L. ir A. 
Sagiai, bet premiją pri
ėmė "Grandinėlės" at
stovas studentas Razgai- 
tis, kuris gražia lietuvių 

4

kalba padėkojo Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos 
nariams už premiją.

Vėliau sekė vaišės ir 
šokiai.

Šio susirinkimo metu 
ponių pagelbinis komite
tas taip pat išsirinko 
naują valdybą,susidedan
čią iš ponių Balčiūnie
nės ir Sontienės. (rd)
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

B laiškai Dirvai
VIS TAS GRUODŽIO SEPTYNIOLIKTAS

Paskutinėmis savai
tėmis vėl sumirgėjo 
mūsų laikraščių pusla
piai gruodžio 17 d. užuo
minomis. Joms pradžią 
davė du sali tini ai: dr. 
A. Geručio redaguotoji 
knyga "Lithuania 700 
years" ir ALB paves
tas vienam mūsų žino
mam istorikui parašyti 
net trijų tomų Lietuvos 
istorijos veikalas. Kaip 
nuo šių dviejų veikalų 
kalbos persimesta į gruo
džio septynioliktąją, bū
tų per ilgu išvedžioti. 
Tiek tik galima pasaky
ti, jog išvedžiojimas pa
rodytų visus rašinius iš
riedėjus iš tų dviejų šal
tinių.

Šių rašinių virtinei 
priklauso ir Martyno Ka
volio straipsniai Dirvo
je, spal. 22 ir lapkričio 
5 d. Man šiuo kartu te

vertas rūpi vien jo paskutinis 
straipsnis "Išsiaiškin
kime pagrindinępervers- 
mo priežastį". Mat, čia 
autorius suteikė man gar
bę buvus to perversmo 
priežasties istoriku aiš- to griežtai nesilaikoma, 
kintoju. Tam reikalui tei
kė skaitytojui net tris iš
traukas iš LE XV, XXII 
tt. ir dar vieną jų .atpa
sakojo savais žodžiais. 
Palyginęs antrosios iš
traukos vedamąją min
tį su pirmosios, jis sa
ko, kad "šioji mintis (t. 
y. antroji) nesiderina su 
pirmąja". Pasigavęs dar 
LE XV t. mano gruo
džio 17 d. perversmo 
paminėjimo, autorius 
pats truputį pasampro
tauja apie komunistų pa-

perversminin-

Anglijai ruošiantis 
keisti painią svarų, ši
lingų ir penų sistemą į 
daug paprastesnę dešim 
tainę, baiminamasi, kad 
bus nekaltai nuskriaus
tos krašto bažnyčios.

Vyskupas Cyril Bul- 
ley, anglikonų vyskupas 
iš Carlisle, paruošė stu
diją kuri įrodo, kad kai 
kraštas pakeičia pini
gus, pasikeičia ir kraš
to piliečių dosnumas. Pa
vyzdžiui, net ir 1856 me
tais, kada keturių penų 
moneta "groat" buvo pa
naikinta, tuojaus sumažė
jo bažnyčioms aukos.

Nauja sistema, baimi
nanti vyskupą, bus baig
ta įvesti 1971 metais, ka
da svaras ($2.40) nebe
bus dalinamas į20 šilin
gų, kurie susideda iš 12 
penų. Vietoj to, naujas 
svaras susidės iš lOOpe- 
nų, kiekvienas
2.4 amerikietiškų centų.

Jei kas netiki į dabarti
nės sistemos painumą te
gul atima tris svarus, 17 
šilingų ir devynis penus 
iš penkių svarų, aštuo- 
nių šilingų ir penkiųpenų.

Keičiant visą šiąpai- 
niavą bus sekančios 
naujos dešimtainės mo 
netos: pusė peno (1.2 
JAV centai), naujas pe
nas, du penai (4.8 cen
tai) penki penai (12 cen
tų) 10 penų (24 centai) ir 
50 penų ($1.20).

Nauja dešimtainė sis
tema, pagal gerąjįvysku- 
pą, sukels bažnyčiai pro
blemą. Tie kurie yra pri
pratę bažnyčiai aukoti nu
statytą uždarbio sumą, 
aukos tiek pat tik ki
tais skaičiais. Bet atsi
tiktino aukotojo vaizdas 
pasikeis. Dabartinė di
džiausia moneta yra pu
sė karūnos (du su puse 
šilingai ar 30 JAV cen
tų) ir ši moneta yra daž
nas svečias aukų krep
šyje.

Pusė karūnos greitai 
pradings, ir šiai sumai 
artimiausia moneta bus 
nauji dešimts penų (24 
JAV centai), kurie su pa 
grindų kelia baimę vys
kupui.

Jei pusės karūnos au
kotojas dabar bažnyčiai 
duos šiai sumai arti
miausią monetą, de
šimts penų, jis savo dos
numą mažins 20%.

Žinoma, padėtis gali 
pasikeisti ir gerojon pu
sėn. Pavyzdžiui, vienos 
monetos aukotojas gali 
virsti dviejų monetų pi
liečiu — krepšin įmes
damas du dešimts penų 
pinigus — savo dosnumą 
padidindamas net 60%.

Bet, deja, istorija by
loja, kad pusės karūnos 
žmogus greičiau pavirs 
į dešimts penų žmogų, ne
gu į dviejų monetų vyrą, 
ir šio fakto akivaizdoje, 
bažnyčia, su pagrindu, 
susirūpinus...

saulinio perversmo kės
lus. Po to vėl nei iš šio, 
nei iš to grįžta prie to 
paties Jakšto, pasine
šęs kalbėti "apie prieš- 
perversminės valdžios 
rėmimą". Ir štai seka 
man priskiriama ištrau
ka iš LE XXII t., 340 p., 
kur kalba apie genero
lą be armijos", bandžiu
sį nesėkmingai pasiprie
šinti
kams. Man tiesiog dilg
telėjo perskaičius šią 
citatą ir tuojau šovė min
tis: ką-ne ką, o apie kaž
kokį "generolą be armi
jos" tikrai nesu rašęs. 
Tuojau atsiverčiau tą 
LE tomą ir žiūriu, kad 
p. Kavolio cituojamoji iš
trauka priklauso K. Alš 
(auskui). Bet Ališausko 
straipsnyje ir nėra "ge
nerolo be armijos". Jo 
vietoje minima pavardė 
ir, aplamai, visa citata 
iškraipyta. Tuo nusidė
ta visuotinai priimtai 
spaudos etikai, kur rei
kalaujama kuo tiksliau
siai perduoti citatas. Kai

autoriui daroma skriau
da, nes jam primetamos 
svetimos mintys.

Dėl to rašinio LE XXII 
t., kuri am duota antraštė 
"istorinė analizė" turiu 
pasisakyti, jog jis atsi
rado ypatingu red. dr. J. 
Girniaus pageidavimu nu
rodyti gilesnes pervers
mo priežastis nei jo ap
rašyme pažymėtos. Te
ko pažvelgti į tą gerai 
prisimenamą-įvykį, į jo 
aplinkybes, į ankstyves
nius laikus istoriškai, t.

y. taikyti dabar istori
jos moksle pripažįsta
mą pagrindinį dėsnį — 

evoliuciją. Pagal jį, žy
mesnieji įvykiai vis tu
ri artimesnio ar tolimes
nio laiko priežastis, ku
rios veda prie jų. Didie
ji įvykiai yra vien iški
lieji reiškiniai visoje 
įvykių grandinėje.

Prie to gruodžio per
versmo ir lydėjo visokie 
mažesnieji įvykiai. Juos 
lėmė ir mūsų visuome
nės konservatizmas, ir 
parlamentarinė krizė 
(partinės rietenos) ir 
diktatūrų pavyzdžiai ir 
mokymai svetur ir,paga
liau, komunistinė grės
mė, ir dar kai kas. Vi
sos tos susipynusios ir 
tuo pažiūrėjimu net prie
šingos priežastys bran
dino tą perversmą. Kaip 
jos brandino, būtų sudė
tingas istorinis uždavi
nys tirti. Tam reikėtų tu
rėti daug daug medžia
gos ir plataus bei gilaus 
istoriško įžvalgumo.

Medžiagą galėtų kaup
ti rimti ir nuoširdūs tie
sos mylėtojai atsimini
mų rašytojai. Bet atsi
minimų rašytojai nega
lės išaiškinti paties per
versmo, jei jiems trūks 
tikro istorinio požiūrio. 
Šis trūkumas ryškiai pa
stebimas ligšioliniuose 
atsiminimų rašytojuose. 
Ateities Lietuvos istori
kai vis dėlto mokės pa
naudoti jų darbus ir at
skirs pelus nuo grūdų. 
Jei šių dienų mūsų isto
rijos mokslas — nors 
praslinkus beveik pus
amžiui nuo to įvykio — 
dar nesugeba tarti spren
džiamojo žodžio, tai, ti
kėkime, po kokių 100 me
tų geros galvos istori
kas tai galės padaryti.

J. Jakštas

'Vielnamizacija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sų informuotų stebėto
jų nuomone, P. Vietname 
daroma nemaža pažan
ga ir ’vietnamizacijos’ 
progresas ir pasiseki
mas daugiau priklauso 
nuo nuotaikų Washingto- 
ne negu džiunglėse. Ame 
rika turi priemonių "viet_ 
naminizaciją" paversti 
sėkmė, klausimas suka
si tik apie jos kantrybę.

pigiau... geriau...
IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 

UŽSAKYDAMI DOVANŲ SIUNTINĮ PER

BALTIC STORES LTD.Z
(Z. JURAS)

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

Šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudary
tus iš tokių dalykų kas labiausiai Lietuvoje reikalin
ga ir naudinga.
RUDENINIS (1) 1969.

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam 
arba moteriškam paltui, 3>/2 jardo puikios kostiumi
nės, angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba 
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimplene medžia
gos puikiai suknelei, vyriškas arba moteriškas aukš
tos rūšies megstukas, išeiginiai nailono marškiniai, 
arba, bliuskutė, 1 p. vyriškų arba moteriškų kojinių, 
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigare
čių.
Kaina $90.00.

RUDENINIS (2) 1969.
Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas 

lietpaltis, S'/j jardo vilnonės angliškos kostiumines 
medžiagos, 2>/2 jardo vilnonės moteriškai‘suknelei 
medžiagos, 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skar 
relė, 1 vyriškas arba moteriškas megstukas, 1 kakla
raištis arba dėžė šokoladinių saldainių, 2 šilkinės ar
ba nailoninės skarelės.
Kaina $90.00.

MAISTO SIUNTINYS 1969.
6 sv. geriausių kanadiškų miltų, ĮĄ sv. arbatos, 

1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, >/į. sv. pipirų, */į sv bapkos 
lapų, >/2 sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė nescafes, 2 sv. 
geriausių kiaulienos taukų, 1 dėžė šokoladinių sal
dainių.
Kaina $30.00.

Į kiekvieną rūbų siuntinį galima dadėti šiuos la
bai Lietuvoje naudingus ir pageidaujamus dalykus. 
Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios vilnonės ska
relės $4.50, vyriški arba moteriški megstukai $12.50, 
Parkeriai $6.00, vilnonės arba nailoninės kojinės 
$2.00, nailono marškiniai $8.00.

Taip pat, priimame užsakymus automobiliams, 
motociklams, dviračiams, televizijos aparatams, šal
dytuvams ir t.t.

Mūsų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mo
kesčių mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

HELP WANTED MALĖ
CASTALL PRODUCTS, INC.

MEN
No experience necessary. $3.00 per 
hour to start. 25 c. increase in 60 
days.
Proft sharing, Insurance and other 
fringe benefits. Steady vvork.

WANTED AT ONCE
3 53 INDUSCO COURT 

TROY, MICH.
(91-97)

WANTED AT ONCE 
Experienced 
Annealing 

Furnace Operators 
Fork Lift Operators 

Steel Picklers 
Factory Labor 

Steady work for ųualified 
men & good vvorking condi
tions.
If this has been your job, 

call Mr. Richard Smith.

Annealing & 
Processing, Ine. 

5800 Longwood 
MAPLE HTS., OHIO 

662-6665 
SUBSIDIARY OF HILLWOOD 

MFG., INC.
(90-92)

WANTEI) AT ONCE

ASSEMBLY 
WORKERS

Day Shifts. Excellent pay 
and fringe benefits.

APPLY IN PERSON — 
Monday to Friday

7 A. M. to 3:30 P. M.

BERRY DOORS,
DIVISION OF THE
STANLEY W0RKS 

2400 E. Lincoln 
Birmingham, Mich.

(84-93)

PO PIETŲ KRYŽIUM
------------------- VL. RADZEVIČIUS ------ ------------

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENOS
Australijos Lietuvių Katalikų Federacija, kuri 

nelyginiais metais šaukia Federacijos suvažiavimus 
rinkti vadovybę ir nubrėžti darbo gaires, sįmetinį 
suvažiavimą Adelaidėje atitinkamai praplėtė ir visą 
įvykį pavadino Lietuvių Katalikų Dienomis. Be pa
ties suvažiavimo, šių dienų metu Adelaidėje vyks vi
sa eilė kitų parengimų (koncertai,parodos,piknikai 
ir t.t.).

ALK Federacija vietos lietuvių gyvenime vaidi
na žymų vaidmenį ir turi neabejotinos įtakos visa
me tautiniame judėjime. Kaikuriais atvejais ji pri
lygsta Australijos Lietuvių Bendruomenei, imant ją 
organizuoto darbo prasme. Lietuviškos bažnyčios ir 
lietuviškos parapijos eina ranka rankon su kiekvienu 
lietuvišku darbu. Kartais jis dirbamas bendrai, kar
tais paraleliai.

Savo laiku įvairiose Australijos lietuvių koloni
jose buvo aštrokų susikirtimų tarp bendruomeninių 
institucijų ir katalikiškų organizacijų. Tais susi
kryžiavimų laikais katalikiškos organizacijos boi
kotavo bendruomenines institucijas ir nesijungė 
prie bendro darbo. Tuo pačiu atsimokėdavo ir bend
ruomeninės institucijos, nors buvo dalis žmonių, ku
rie, papeikdami nesutarimus, remdavo abiejų pusių 
naudingus darbus.

Bendras gyvenimas ir bendri interesai, laikui 
bėgant, tuos nesusipratimus po truputįpradėjo lygin
ti ir šiandien jau galima teigti, kad abi grupės randa 
reikalo pabendrauti. Vistiek dar jaučiamaspasitikė 
jimo trūkumas ir tam tikras traukimas į savo pusę.

ALK Federacijos vadovybės garbei tenka pasa
kyti, kad paskutiniu laiku ji nuoširdžiai paremia 
kiekvieną didesnio masto darbą tiek politinėje, tiek 
kultūrinėje srityje. Yra tačiau reikalų, kurie savo 
prigimtimi tampa artimesni ALK Federacijai,negu 
Lietuvių Bendruomenei ir ji tuose reikaluose visai 
pagrįstai laiko save vadovaujančia institucija. Ji 
tuos reikalus kelia į pirmą vietą ir juose koncentruo
jasi.

ALK Federacijos vadovybė, skelbdama savo 
savaitrašty (Tėviškės Aidai), kas turės sprendžia
mąjį balsą Federacijos suvažiavime š.m. gruodžio 
28-31 dienomis, nurodo, kad reikalų sprendėjais 
pagal statutą bus lietuviai kapelionai kiekvienas su 
trim savo nuožiūra parinktais savos parapijos at
stovais, trys atstovai iš kiekvienos atskiros vieto
vėse veikiančios katalikiškos organizacijos, Fede
racijos Valdybos ir Revizijos Komisijos tikrieji 
nariai. Federacijos valdyba, be to, sprendžiamojo 
balso teisę suteikia katalikų veikėjams ir katalikiš
kos spaudos bendradarbiams (redakcijos ir adminis
tracijos).

Akcentuodama, kad suvažiavimas yra viešas, 
ALK Federacija kviečia į jį visus lietuvius katali
kus. Jie turės teisės suvažiavime reikšti savo nuo
monę, duoti pasiūlymus ir patarimus.

Šis suvažiavimas yra analogiškas ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimui, kuris vyksta lyginiais me
tais per Lietuvių Dienas. Krašto Tarybos atstovus 
renka kiekviena kolonija visuotiname narių susirin
kime. Ex officio šioje Taryboje sprendžiamąjį bal
są turi visa centro valdžia, apylinkių pirmininkai ir 
seniūnijų seniūnai, PLB Seimo nariai ir Krašto Gar
bės Teismo pirmininkas. Katalikų Federacijos suva
žiavimui atstovai pateikiami trilypiškai: ex officio 
(kapelionai, Federacijos Valdyba ir Revizijos Komi
sija, katalikų veikėjai ir spaudos bendradarbiai); 
kviesti atstovai (kapelionų nuožiūra) ir rinkti atsto
vai (iš katalikiškų organizacijų).

***
• AUSTRALIJOS LIETUVIAI DAINUOJA, taip "Mūsą Pasto

gė" apibūdina lietuvišką veiklą šio mėnesio pirmoje pusėje. Pra
džioje trys lietuviški chorai suskrido { Newcastle miestą tradici
nei Dainą šventei. Lapkričio 9 d. Melbourno choras Dainos Sam
būris iškilmingu koncertu atžymėjo savo 20 metą amžiaus sukaktj, 
o lapkričio 15 d. Adelaidės choras Lituania irgi išėjo su to paties 
jubiliejaus rūpestingai parengtu koncertu, kuriame pirmą kartą 
Australijoj išpildyta Budriūno kantata "šviesos keliu". Ji skirta 
šeimos ir švietimo metams. Kaip žinoma, pernai, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės 50 metą sukaktj, Lituania išpildė to paties kom
pozitoriaus kantatą "Tėviškės Namai". Šio choro dirigentas muzi
kas Vacį. Šimkus ypatingą dėmėsi kreipia (sudėtingesnius kūrinius.

• P.L.P. KARO MOKYKLOS 50 METŲ sukaktuves lapkričio 
pirmoj pusėj nuotaikingai atšventė Adelaidėje šiuo metu gyveną bu
vę šios mokyklos auklėtiniai. Minėjimo iškilmes suorganizavo ini
ciatorių grupė (A. Levickis, Jz. Lapšys, K. Taparauskas, V. Šim
kus ir C. Zamoiskis). Specialios pamaldos, vainiko padėjimas, 
specialaus akto pasirašymas, bendros nuotraukos ir minėjimo va
karienė sudarė iškilmių turini. Prisiminimai apie karo mokyklą bu
vo paįvairinti toje mokykloje dainuotomis dainomis, kurioms va
dovavo Lituania dirigentas V. Šimkus, pasitelkęs buvusius kariūnus, 
dabar jau pražilusius ir gerokai apvalius vyrus.

• "MOŠŲ ŠEIMA", tai yra tema konkursiniam rašiniui pen
kiems vyresniems savaitgalio mokyklų skyriams (trečiam - aštun
tam). Kiekvienam skyriui numatytos trys premijos. Konkursą or
ganizuoja Krašto Kultūros Tarybos Lituanistinė Sekcija, kuriai va
dovauja žinomas šios srities veikėjas Antanas Krausas.

• EVOS KUBBOS, žinomos lietuvės dailininkės individualinė 
meno paroda, surengta garsioje Marcąuarie Galerijoj, Canberroje, 
praėjo dideliu pasisekimu ir truko nuo š.m. lapkričio 1 iki 8 die
nos. Dailininkė yra laimėjusi apie 20 premiją ir jos kūriniai puošia 
visas nacionalines Australijos meno galerijas; ją yra ir visoj eilėj 
užsienio galeriją.

• KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS S. NARUŠIS, išgyvenęs 
sudėtingesnę operaciją, apleido ligoninę lapkričio 8 dieną. Kaip pra
neša "Mūsą Pastogė”, jo sveikata sparčių pagerėjimo ženklų nero
danti ir bijomasi kad jam teks dar ilgokai pavargti. Kaip dabar pa
sirodo, operacija nepašalino anksčiau turėtą skausmų viduriuose.
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VYRAI KALTINA LIETUVES
MOTERIS (2) Emilija Čekienė

Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas

Tokiu pavadinimu Pa
dėkos Dienos savaitgalį, 
Chicagoje, įvyksta lietu
vių akademikų mokslo 
darbuotojų susitikimas, 
kurios programoje eilė 
paskaitų, diskusijos ir 
minčių pasikeitimas. Su
sitikimo organizatoriai 
— jaunieji mokslininkai, 
susitikimo technine, me
džiagine dalimi rūpina
si JAV LB centro valdy
ba. Ji yra ir tokio su
sitikimo didžiausia pra
dininkė.

Per pastarąjį dvide
šimtmetį gausus būrys 
lietuvių-aičių baigę šio 
ar kitų kraštų akademi
jas, įsijungė į akademi
nį, mokslinį darbą artai 
dėstytojais kolegijose, 
universitetuose ar tyri
mų vadovais įvairiose 
studijose bei labora
torijose. Dažnas jų sa
vose srityse yra gero
kai pakopę ir pasireiškę 
savo darbais bei atradi
mais, tuo praturtindami 
mokslo lobyną.

Šiuo metu, berods, 
niekas tikslesnių davinių 
neturi, kiek tokių moks
lo vyrų ir moterų mes, 
lietuviai, turime. O tu
rime jų nemaža. Dar 
svarbiau yra tai, kad ir 
šie akademikai tarpusa
vyje iki šiol neturėjo rei
kiamo ryšio bei organi
zacijos. Jie daugumoje 
likosi nuošalėj esamos 
Lietuvių Profesorių 
Draugijos, savo eilėse 
apjungiančios Lietuvos 
akademijų mokslo per
sonalą. Malonu paste
bėti, kad kalbamame sim
poziume referentais ar 
koreferentais dalyvauja 
ir eilė šios draugijos 
narių.

Todėl sveikintinas šio 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumas, jo organizato
riai ir dalyviai. Nelaiko
me savo uždaviniu dės
tyti mintis, kur ir ką tu

rėtų dirbti mūsų aka
demikai. Reikia tikėti, 
kad simpoziumo metu 
minčių pasikeitimas, iš
kels jojo dalyviams pa
grindinį uždavinį — ryš
kinti pasauliui teisingą 
Lietuvos ir lietuvio vei
dą. Geriausios sėkmės!

(mv)

KORP! NEO-LITHUANIA
SUVAŽIAVIMO, 

ĮVYKUSIO 1969 METAIS 
RUGPIŪČIO MĖN. 30-31 

DIENOMIS

REZOLIUCIJOS

• Korporacija Neo-Lithu
ania atmeta bent kokį bend
radarbiavimą su Lietuvos 
pavergėjais ir jų paskirtais 
atstovais arba organizacijo
mis ir tik toleruoja indivi
dualių santykių palaikymą 
su tėvynėje gyvenančiais 
lietuviais — giminėmis bei 
pažįstamais.

• Korp! pritaria ir remia 
laisvinimo veiksnių (Diplo
matinės Tarnybos, VLIKo 
ir ALTO) vedamai kovai už 
Lietuvos Nepriklausomybę.

• Korp! nariai laiko pa
reiga skiepyti visos išeivi
jos tarpe lietuvių tautos 
kalbą, tradicijas bei papro
čius.

• Korp! Nėo - Lithuania 
rūpi lietuviškas jaunimas 
gyvenantis šiapus ir anapus 
Lietuvos ribų.

• Korp! rūpi jaunimo gy
venančio už Lietuvos ribų 
sugyvenimo ir bendradar
biavimo klausimas. Korpo
racija yra nusistačiusi rem
ti kiekvieną to jaunimo su
gyvenimo pasireiškimą ve
dantį prie to bendradarbia
vimo.

• Pavedama Vyr. Valdy
bai ištirti sąlygas ir leisti 
tautinės minties žurnalą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Moteris, kaip skaitė
me praeitame Dirvos nu
mery, atlieka daugybę na
minių darbų, bet nei kiek 
ne mažiau ji dirba ir or
ganizacijose. Be anks
čiau minėtų tautinių šo
kių, chorų, moterų drau
gijų ir lietuviškų mokyk
lų, ji atiduoda didelį įna
šą į BALFo ir kitų šal
pos organizacijų veiklą. 
BALFo pirmąją rinklia
vą New Yorke pravedė 
100 tautiškais drabužiais 
pasipuošusių lietuvių mo
terų pasklidusios po did
miesčio gatves. Jos pa
čios aukojo, supirkinėjo 
daiktus, maistą ir po sun
kių dienos darbų vaka
rais pakavo siuntinius į 
vargą patekusiems tau
tiečiams. Jos ir dabar 
daugiausia darbuojasi 
BALFo rinkliavose.

Tai rodo, kad pati mo
ters prigimtis yra altru
istinė. Nežiūrint savo ir 
šeimos rūpesčių ir dar
bų, ji sugeba ir laiko ran
da dar ir kitais pasirū
pinti. Atrodo, kad ir čia 
pas mus, kaip Australi
joj lietuvės moterys tik 
dirba, o vyrai tik posė
džiauja ir kalba, o savo 
nerangumo ir egoizmo 
pateisinimui net apkalba 
moteris.

Ir kur tos mūsų mote
rų rankos nesiekia? Ne 
vien šalpoj, ne vien švie
time ir namie lietuvė 
moteris veikia. Lietuviš
kos skarelės pastatė 
šiame krašte bažnyčias, 
mokyklas ir išlaikė lier- 
tuvybę, rašė kartą Drau
gas savo įžanginiame.

Taigi, skarelės, bet 
ne kepurės, todėl jiems 
nėra kuo didžiuotis ir 
apkalbėti moteris sava
naudiškumu, tautinio dar
bo trukdymu ir k. Vyrų 
neveiklumą ir egozimą 
po ilgų tyrinėjimų vyku
siai aprašė sociologė ir 
istorikė G. Lombroso sa
vo garsioje knygoje 
"Moters siela", kurios 
iš italui kalbos vertimo 
mintis P. Gaučys patei
kia "Moters" žurnalo š. 
m. 2 nr-y, Lombroso 
rašo:

"Vyras yra egoistas, 
jis linkęs padaryti iš sa
vęs, iš savo reikalo, sa
vo malonumų ir savo
užsiėmimo pasaulio cent - tebeina iki šių dienų, nes 
rą, kuriame jis gyvena. 
Galėdamas gyventi ir

yra visai svetima mote
riai. Moteris nevengia 
įsipareigojimų, nemalo
numų, nesikoncentruoja 
į save pačią, ji nebijo 
kentėti, pasiaukoti, nebi
jo mirti..."

Kad mūsų vyrai savo 
neveiklumui pateisinti 
mėgsta apkalbėti, tai ir
gi nėra šių laikų vyrų 
yda. Istorija sako, kad 
didžiausi apkalbėtojai bu
vo graikai, kurie turėjo 
net specialią pletkų 
dieną Olimpe, Hermes 
arba Merkurijaus vardu. 
Tada operečių kompozi
toriai net valgė duoną 
vien iš Olimpo pletkų. 
Merkurijus buvo keliau
jančių pirklių patronas 
ir jie pletkus jau plačiai 
nešiojo, pav., keturi šim 
tai metų prieš Kristų, ka 
ro vadui Pokionui atė
niečiai ėjo ir davė nuro
dymus, kaip kariauti. 
Pokionas pritrūkęs kan
trybės ir surikęs: "Po 
šimts Herkuliu! Kiek 
daug vadų, kiek maža ka
rių!"

Senovėje šis įvykis bu
vo apkalbėti mėgstančių 
vyrų išgalvotas, bet iki 
šių dienų jis virto gyve
nimo trikove, nes ir mū
sų lietuviškame pasauly 
je daug patarėjų, apkal- 
bėtojų — maža darbuo
tojų.

Australijos "Mūsų 
Pastogė" š.m. birželio 
16 dienos numeryje surin
kusi žymių žmonių reak
ciją L JT apkalbas, rašo 
būtent: Kai Aristoteliui 
pasakė, kad jįuž nugaros 
žmonės apkalba, jis at
sakęs: — Kur manęs nė
ra, ten gali mane ir muš 
ti! Taip turėtų reaguoti 
ir lietuvės moterys.

Apkalbos ir dabar taip 
yra išpopuliarėję, kad 
protingi žmonės visai ne
turėtų reaguoti, nes tai 
kai kurių žmonių kasdie
ninė duona. Kad už akių 
apie dažną žmogų kal
bama neigiamai, tą vy
kusiai pavaizduoja grai
kų filosofas Plutarchas, 
kai jį už akių pagyrė, jis 
klausė: — Dėl ko mane 
giria? Juk aš dar nemi
riau.

Senovėje prasidėję ne
teisingi žmonių apkalbė- dešimt 
jimai vyrų pastangomis tūkstančių. Tokia para

ma yra tik lašas nema
žoje kūdroje. Aš čia ne 
noriu įtaigoti, kad b-

tautinės veiklos trukdy
mu yra mūsų mielų vy
rų išgalvotas irperspau 
dą paleistas apkalbėji
mas.

Kalbant apie gandų 
skleidimą, tenka prisi
pažinti, kad mūsų vyrai 
neatsilieka nuo graikų 
gadynės. Štai ne taip se
niai, ruošiant vieną stam
bią knygą buvo leidžiami 
gandai, kad ji niekuomet 
neišvys dienos šviesos.

Knyga išėjo. Nepagrįstų 
gandų skleidėjai buvo vy
rai.

Gaunasi įspūdis, kad 
lietuvės moterys užim
tos įvairiais darbais ir 
rūpesčiais, o vyrai susi 
rinkę tik jas apkalbinė
ja ir viens kitam skun
džiasi kad, jei žmona 
leistų, jis kalnus nuvers
tų lietuviškos veiklos ba
ruose.

Susidarius tokiai ne
rimtai situacijai, ar ne
vertėtų suruošti lietu
viui vyrui visuomenės 
teismą idant visi įsiti
kintume, kurioj pusėj 
tiesa.

(Bus daugiau)

LIETUVIU BENDRUOMENNE, 
PARAPIJOS IR
KITOS ORGANIZACIJOS

Antanas J uodvalkis
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Parašas ..........................................................

Adresas ....... ...................................................................

džiaugtis pats vienas, vy 
ras yra abejingas kitų 
džiaugsmams ar var
gams. Jis gali gyventi be 
meilės ir be neapykan
tos, be džiaugsmo ir be 
skausmo, jis gali savepa- 
daryti savo džiaugsmų 
centru, jis gali gyventi ir 
džiaugtis nepriklauso
mai nuo kitų.

Visos tos ypatybės 
dar ryškiau pastebimos 
pas pradėjusius senti 
žmones. Vyras tuč tuo
jau pasitraukia iš ko
vos. Labiau už viską jis 
stengiasi išvengti nesma
gumų, atsikratyti, nors 
ir su skriauda savo arti
miesiems, kad ir mažiau
sių rūpesčių. Kaip tik ta
da jis labiausiai mėgsta, 
kad kas nors juo rūpintų
si ir, kad jam pačiam ne
reikėtų rūpintis kitais. 
Garbė, turtas, gaila, at
liktų darbų svarbos pri
pažinimas sudaro vyro 
egoistinę ambiciją, kuri

(Pradžia nr. 91)
Švietimo ir kultūros 

reikalai b-nės veikloje 
yra pilnai įsipilietinę ir 
užima vieną iš pagrindi
nių veiklos barų. Prie 
centrinų b-nės organų 
sudarytos švietimo ta
rybos ar komisijos,rūpi
nasi programų sudary
mu, vadovėlių leidimu, 
na, ir iš dalies mokyto
jų parūpinimu. Lietuvių 
b-nės vadovybės visiš
kai nesirūpina mokyklų 
administravimu bei iš
laikymu. Administracinį 
darbą atlieka mokyklų 
vadovybės, o finansinę 
naštą neša tėvų komite
tai. Tėvų komitetai yra 
tie jaučiai, kurie veža 
visą švietimo vežimą, 
tik dažnai jų niekas ne
pastebi ir jie lieka už
marštyje. Jie rūpinasi 
ne tik mokyklų patalpo
mis, mokytojais, betdaž 
nai ir mokinių leidžia
mais metraščiais, pa
rūpindami lėšas. Mokyk
lų išlaikyme tėvų komi
tetai atlieka nepaprastai 
reikšmingą ir vertingą 
darbą. B-nės vadovy
bėms nevertėtų pamirš
ti komitetų atliekamų 
darbų ir juos atitinka
mai prisiminti. Kas iš 
to, jei b-nė numeta kelis 
šimtus dolerių, kai mo
kyklos biudžetas siekia 

ar penkiolika

nės vadovybės daugiau 
rūpintųsi mokyklomis 
(jos tai daro), bet kad 
nepamirštų didžiųjų 
talkininkų ir faktiškų 
mokyklų išlaikytojų: — 
tėvų komitetų ir pačių 
tėvų.

aukščiau minėtas lietu
vės moters kaltinimas

***
Gerą ir didžiai ver

tingą darbą b-nės Cent
ro valdyba ryžosi atlik
ti, organizuodama lietu
vius mokslininkus. Jei 
pavyktų juos suorgani
zuoti ir įtraukti į akty
vesnę visuomeninę veik
lą, tai būdų padarytas di 
delis šuolis pirmyn ir su 
stiprinta pati bendruo
menė. Dalis jau ir da
bar aktyviai yra įsitrau. 
kę į liet, bendruomeni
nę veiklą ir stipriai reiš
kiasi spaudoje ir vado
vybėse. Bet tai yra tik 
nedidelė dalis, o norė
tųsi, kad jie visi ateitų 
į talką lietuviškam veži
mui vežti, nepergeriau
siais keliais. Darbo ran
kų ir geros talkos nie
kad nebus perdaug.***

Vieniems nepatinka 
Eugenijus Bartkus, ki
tiems — Teodoras 
Blinstrubas, tretiem — 
Bronius Nainys, ketvir 
tam dar kitas veikėjas. 
Reikia tik džiaugtis, kad 
yra žmonių, kurie ran
da laiko ir turi noro 
dirbti visuomeninį dar
bą. Nereikia nei pavy
dėti, nei niekinti kitų 

(Nukelta į 4 psl.)

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelandeabiturientai. Iš kairės: D. Bielinytė, V. Klimaitis, D. 
Sušinskaitė, mokyklos vedėjas A. Tamulionis, L. Nykštėnaitė, mok. V. Kavaliūnas. A. Kavaliūnaitė, G. 
Puškorius. Penki iš jy tęsia mokslą toliau — lanko Ped. lituanistikos kursus. J. Vyšnionio nuotrauka
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Vien griuvėsiai, kaip šie Harmonijos kasyklos likučiai, šiandien beliudija, kad iš dykumų buvo išga
benti milijoniniai lobiai. Tačiau daugumos trumpą laiką gyvavusių miestų ir pėdsakai išnešioti, nes sta
tybinės medžiagos buvo brangios, sunkiai gaunamos, ir jų buvo prireikę kitoje vietoje.

J.P. Palukaičio nuotrauka

jonas Pranas Palukaitis

ĮTi~

L'žA'l'l'AA ■

MIRTIES SLĖNIO KRONIKOS (io)

MILIJONAIS PAVERSTI LOBIAI
Grobis nebuvo dideli s, 

bet kailį reikėjo nešti, 
kaip ir po pelningo ka
rietos apiplėšimo: Wells 
Fargo paskyrė premi-

ir

Bendruomenė, 
parapijos...

(Atkelta iš 3 psl.) 
darbo, o tik džiaugtis
reikalui esantpatalkinti. 
Argi labai svarbu kas nu
važiuoja į Washingtoną 
ir atstovauja lietuviškus 
reikalus. Svarbu ne kas 
atstovauja, bet kaip at
stovauja. Reikia žiūrėti, 
kad lietuviški reikalai bū
tų tinkamai pristatyti ir 
nepraleistos progos. Kol 
yra atitinkamos organi
zacijos, tad ir leiskim 
joms tuos uždavinius vyk
dyti, o jei jos nepajėgtų, 
tai nenustumkim jų, bet 
ateikim joms į talką su 
gerais patarimais ir rei
kiama pagalba.

Artėja organizacijų 
naujų vadovybių sudary
mo laikas. Visi žinom, 
kaip sunku yra sudaryti 
skyriuose naujas valdy
bas. Niekas nenori dirb
ti ir aukoti savo laisva
laikį, o atsiranda vienas 
kitas, kurie nori dar 
daugiau darbo užsikrau
ti. Bet ar tai būtų nau= 
dingą visam lietuviškam 
gyvenimui? Dažnai tie 
patys žmonės sukinėjasi 
net kelių organizacijų 
valdybose ir tas parodo, 
kad nėra pakanakamai 
norinčių dirbti nedėkin
gą visuomeninį, kultū
rinį ar politinįdarbą. Bū
tų labai gaila, kad bend
rinių organizacijų vado
vai būtų vienos ideologi
nės grupės žmonės. Pa
sidarytų, kaip komunis
tinėje santvarkoje: visi 
vadovai tik komunistai, 
diriguojami vienos va
dovybės. Neprieikime 
prie tokios padėties,nes 
tada tikrai nukentės lie
tuviškieji reikalai. Ge
riau paduoti vienas ki
tam ranką ir eiti vienin
gai dirbti lietuviškąjį 
darbą. Darbo rankų nie
kad nebus perdaug, kad 
tik jų būtų. Mūsų tėvynės 
pavergėjas taip pat ati
džiai seka mūsiškių ne
sutarimus ir ne tik tuo 
džiaugiasi, bet nejučio
mis dar pakursto. Tad 
būkime tikri lietuviai,nu- 
stumkime 
niškumus 
dirbkime 
tos labui.

į šalį asme- 
ir -vieningai 

savosios tau-

jas, lygias pačiam gro
bikui — po du tūkstan
čius už galvą. Mat in
teresų susikirtimo metu 
pora kulipkų paklydo ir 
nuskynė abu karietos pa
lydovus.

Skuto vyrai per dyku
mas neatsisukdami, tik 
perbėgę Mirties slėnįsu- 
stojo Panamintų kalnuo
se atsikvėpti. Ir dangus 
atlygino jiems už šios 
ašarų pakalnės vargus 
ir persekiojimus —drib
telėjo sidabro kasyklą.

Negalėjo tai būti le
gendinio Pamestojo Tai
kiklio lobiai, nes Jay- 
hawkers prieš dvidešimt 
ir kelerius metus perė
jo kalnus gerokai šiau
riau, bet radinys buvo 
labai panašus: ir kalno 
briauna žėrėjo saulės 
atokaitoje, ir uolos nuo
lauža buvo nepaprastai 
turtinga sidabru (3000 
dolerių žaliavos tonai). 
Galėjo tai būti tarpukal
nė, kurion pabūgo eiti 
gydytojas George, saugo 
damas savo skalpą, nes 
yra pasakojimų, kad ir 
šiuos bėglius radinio vie
ton nuvedęs tas pats in
dėnas.

Kaip ten bebūtų, apčiu- 
pinėję radinį ir apsalę 
turtais, vyrukai staiga 
nebeteko liberaliųjų pa
saulio lyginimo idėjų ir 
net tapo konservaty
vūs — nenorėjo nei ka- 
lėjiman sėsti, nei vir
vės šiurkštumo ant sa
vo kaklo pajausti. Kon
tinentą jie buvo perjoję 
ant vogtų arklių, taigi 
nepėsti — žinojo dvi ele
mentarines šios ašarų 
pakalnės taisykles, ku
rių vieną mes išreiškia
me žodžiais "už pinigą 
ir velnias kazoką šoka", 
o antrą — "jei jau pra
garan, tai ant paties ge
rojo arklio". Tad ir krei
pės į jiems žinomos aukš
čiausios galybės atstovą 
— jaunosios Snieginės 
(Nevada) valstijos sena
torių Bill Stewart: pa
siuntė jam radiniopavyz - 
džius ir pasiūlė pirkti 
už 20.000 dolerių. Tik 
viena sąlygėlė: išnarp
liok mus iš tų nesusipra
timų.

Visa Nevada žinojo, 
kad senatoriaus silpnybė 
ir laisvalaikio pramoga 
buvo žemės lobių kasyk
los. Gal ne visi žinojo, 
kad jis buvo ir Wells 
Fargo juridinių proble
mų tvarkytojas, o tai bu
vo didelė pagalba jo nau-

jiesiems klijentams: 
koks advokatas kelia by
lą savo ginamajam? In
teresų susikirtimas? 
Bill Stewart nebuvo gob' 
šus — jis pasikvietė lo
bių pusininku ir kitąNe- 
vados senatorių John P. 
Jonės. Wells Fargo atga
vo išplėštuosius keturis 
tūkstančius dolerių, ad
vokatas gavo kasyklą, at
radėjai — tai kas atli
ko nuo grobio grąžinimo 
ir nemažesnio už grobį 
gynėjo honoraro. Visi bu 
vo laimingi. Koks neiš
manėlis klausia apie 
žmogžudystes? Tai ne 
federalinės valdžios at
stovų reikalas; vyrukai, 
stodami Wells Fargo tar
nybon, žinojo, kas gali 
juos ištikti; be to,miru
siųjų nebeprikelsi...

Taip gimė nekaltai pra
dėtas Panaminto mies
tas — didžioji sidabro 
kasykla vakarinėje Mir
ties slėnio pusėje. Staig
menos (Surprise) kani- 
joną užplūdo laimės ieš
kotojų margosios mi
nios: prospektoriai ir 
bedarbiai, saliūnininkai 
ir profesionalai lošikai, 
raudonųjų liktarnų kam
pelio damos ir merge
lės, žydeliai prekijai ir 
kiniečiai skalbėjai. Du 
broliai šveicarai susikū
rė neblogesnę kasyklą ki
toje kalno pusėje, įstei
gę vištų ir daržovių ūkį.

Per metus susitelkė 
bene ketverto tūkstančių 
gyventojų miestas — žy
miai mažesnis už gar
siuosius aukso karštinių 
miestus, bet užtat vie
nas iš barbariškiausių: 
57 nužudymai per ketve
rius metus, neminint kas 
dieninių susišaudymų, 
plėšikavimų ir t.t. Ka
pams sklypo prireikė 
anksčiau, nei spėtas at
vesti kelias. Kai senato
riai pasikvietė Wells

Fargo sidabrui į stotį 
vežti, bendrovė atsisa
kė. Bet senatoriai rado 
išeitį: surėmė liejyklą, 
lydė metalą į rutulius po 
500 svarų ir vežė be jo
kios palydos mėsininko 
vežimu, kuriuo ir kritu
siųjų lavonai būdavo į 
kapus išvežami, ir val- 
gyklon mėsa atgabena
ma. Nuo kalnų spoksan- 
tiems plėšikėliams sei
lė varvėjo, bet jėgos ne
nešė. Nusiskundė kartą 
miesto pradininkai savo 
buvusiam advokatui,kad 
jis juos skriaudžiąs, nė 
progos neduodąs. Pasi
imkit — atkirtęs jis. 
Kur ten paimsi, nė mu
las nepakėlęs tokio svo
rio. įžeistieji miesto kū
rėjai nusavinę iš vie
nos krautuvės porą tūks
tančių ir dingę.

Panaminto miesto am
žius buvo trumpas. 1875 
metų panika, kritus Ne- 
vados didžiosios kasyk
los Comstock Lodė ak
cijoms ir bankrutavus 
Kalifornijos bankui, pra
dėjo paraližuoti ir Pa- 
namintą. Dar paaiškė
jo, kad ir sidabro gys
los nėra tokios gilios, 
kaip tikėtasi. Miestas 
pradėjo iš lėto mirti. 
Bet pats galas buvo stai
gesnis už Pompėjos žlu
gimą.

Vieną dieną virš įkai
tusios tarpukalnės išdy
go du balti debesėliai. 
Jie augo, žaibavo, artė
jo link vienas kito. Stai
ga tvoskė bendras jų žai
bas — šviesa buvusi sti
presnė už saulę, ir dan
gus iš karto sutemo. Že
mė drebėjo, klaikiai dun
dėjo — tai jau ritosi nuo 
viršūnių milijonai tonų 
vandens, nešdami akme
nis ir išrautus medžius. 
Kažkur pusiau kalno dar 
susidarė užtvanka — su 
sitelkė ežeras. Kai už
tvanka lūžo — Panamin
to miestas buvo nušluo
tas siaubingam civiliza
cijos atributų ir gamtos 
stichijos mišiny. Daugu
mas auksakasių suspėjo 
pabėgėti aukštyn, bet ne - 
turint žinių apie gyven
tojų kiekį, liko nežino
mas ir aukų skaičius. 
"Sidabriniai senatoriai" 
dar bandė atkurti Pana- 
mintą, bet niekas neišė
jo. Už keliolikos mylių 
pakalnėje įsikūrė Bal- 
larat, bet tai daugiau tie
kimo centras kalnuose 
dar dešimtis metų slan- 
kiosiantiesiems prospek- 
toriams.

Dingus nuo žemės vei
do Panaminto miestui, 
kelerius metus Mirties 
slėnio apylinkėse buvo ty
lu. Tada atėjo borakso ga
dynė: Daunet, pabėgėlis 
iš žlugusio miesto, slė
nyje įsteigė Ereliokasyk- 
lą, metais vėliau pradėjo 
veikti kelerius metus — 
tik žiemomis, nes vasarą 
ištirpdytas boraksas, 
ten nepakankamai atauš- 
tant vandeniui,nesikris- 
talizavo.

bulvaruose, ir

Pradėta borakso ieš
koti ir rasti kalnuose, 
tad bendrovė palypėjo 
į juos, kasdama įvairio
se Amargozos kalnų vie
tose ir veikdama jau iš
tisus metus. Smithas ne
gailėjo pinigų reklamai, 
dvidešimties mulų sąs
tatas net paradavo New 
Yorko
Mirties slėnis pradėtas 
vadinti 
vaistine.

Nors didysis Vakarų 
pionierius Borakso Ka
ralius Smithas senatvėje 
buvo išstumtas iš bend
rovės ir mirė beveik be 
cento — bendrovė atlai
kė finansinius bangavi
mus: 1957 metais išsikė
lė į Mohavės dykumą, 
kur Borono kasykla da
bar aprūpina apie 70%vi- 
sos pasaulinės rinkos.

Šios šimtmečio sąvar
toje garsiai nuskambėjo 
Karčiosios (Amargosa) 
dykumos radiniai —To- 
nopa ir Aukso Laukas 
(Goldfield). Geografiš
kai jie priklausytų prie 
Mirties slėnio, bet isto
riškai tai buvo paskuti
nioji aukso ir sidabro 
karštinių banga, spalvin
go istorijos periodo už
sklanda. Ir telieka ji ten 
— to spalvingumo užtek
tinai ir slėnio krantuose.

Šie radiniai iš naujo 
sudirgino prospektorių 
nervus. Būriai jųpradė- 
jo kapstinėtis jau ryti
nėje slėnio pusėje, vis 
dar pasidairydami ir va
karinėje. Dabar jau ne 
vien auksas ir sidabras 
buvo ieškomas ir atran
damas — tarpkalnės e dy
go vario, švino ir vėl 
borakso kasyklos. Slėnio

viso pasaulio

krantus pasiekė geležin
kelių linijos, pradėjo ro
dytis pirmieji automo
biliai. Slėnio krantai dūz
gė, kaip bičių aviliai: dy
go miestai su saliūnais, 
viešbučiais, bankais — 
vieni sutraukė tūkstan
čius gyventojų, kiti de
šimtis tūkstančių.
Vario kasyklų židinys 

Greenwater pradėjo kur
tis siauroje tarpukalnė
je prie žalio vandens 
versmės, bet turtų ieš
kotojų antplūdis buvo 
toks didelis, jog po me
tų uodas snapo nebegalė
jo įsprausti — taip pri
stigo erdvės. Ko čia jau
dintis — daugiau vietos 
yra už poros mylių, ana
pus kalno. Ir pakilo žy- 
gin per kalną visas mies 
tas su bankais, viešbu
čiais, saliūnais, kaip pa 
bėgėlių nuo artėjančio 
fronto vilkstinės.

Iš to meto karštinių 
triukšmingiausius pėd
sakus čia paliko Riolitas 
(Rhyolite) slėnio rytuose 
ir Skidoo vakarinėje pu
sėje. Pirmojo vardas 
reiškia vulkaninę uolą, 
ant kurio miestas stovė
jo, antrojo — kortų lo
šimą "dvidešimt tris".

(Bus daugiau)

ASSEMBLERS 
MACHINE 

OPERATORS 
EXPERIENCED OR WILL 

TRAIN

TOHNSON 
FURNITURE 

1101 Godfrey Avė. S. W. 
Grand Rapids, Mich.

(87-93)

Mfe OffeV To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

F

per annurn

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MOREPassbook Savings

Accounts

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

Savingi ccriHicatM tssued 
for »ix months or oru 
y«»r-in minimum 
•mounts of $10,000,00. 
»nd thoraaftar in 
multiplos of $1,000.00. 
Earningi ar* p«>d at 
maturity.

Paid Quarlerly
Computed and Paid

as of:
Mar. 31 — June 
Sept. 30 — Dec.

F

30
31

Savings cartrficates isiusd 
for six months or one 
year- in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiptes of $500.00. 
Esmingi ar* paid at 
maturity.

1*V1

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION
2212 W. CERMAK RD. 

■* Chicago, III. 60608 
Vlrginia 7-7747

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
MOKSLO IR KŪRYBOS Daktaras Jonas Šliūpas
SIMPOZIUMO IŠVAKARĖSE MININT JO 25-tas MIRTIES METINES

Mokslo ir kūrybos sim
poziumo paruošiamieji 
darbai slenka į baigmę. 
Padėkos Dienos savait
galyje, nuo lapkričio 
mėn. 26 iki 30 d.d. Chi
cagoje sutiksime daug 
naujų veidų, daugperpas
tarąjį dvidešimtmeti 
aukšuosius mokslus bai
gusių žmonių. Moksli
ninkų ir profesionalų su
važiavimas nėra eilinis 
įvykis lietuviškosios iš
eivijos gyvenime. Tai nu
tinka rečiau. Ir tokiems 
suvažiavimams suruoš
ti reikia geros organiza
cijos ir nemaža darbo 
rankų. JAV LB Centro 
Valdybos ir mokslininkų 
iniciatorių pastangomis, 
po ilgų pasiruošimų ir 
jdėto darbo štai ir gyve
name šio suvažiavimo iš
vakarėse.
Sklaidant Mokslo ir Kū

rybos simpoziumo deta
lizuotą programą imi 
mąstyti, ar pajėgs visus 
klausimus per ketvertą 
dienų aptarti, ar moks
lininkai sugebės- giliau 
pažvelgti į atskirų moks 
lų šakas, ar visos pas
kaitos būsiančios įdo
mios ir plačiajai visuo
menei.

Šiais klausimais be
sišnekant su programos 
planuotojais — mokslo 
žmonėmis ir turinčiais 
šioje srityje patirties 
aiškėja, kad visa pro
grama sudaryta taip, kad 
suskubtų atskirose sesi
jose, mokslo posėdžiuo
se ir forumuose visi pre
legentai pasisakyti pa
sirinktų temų plotmėje. 
Visos kalbos būsiančios 
paruoštos kondensuotai, 
vaizdžiai ir numatyto lai
ko ribose. Atseit, kad ir 
pati, gana įvairi ir aukš
to mokslinio lygio pro
grama būsianti pilnai iš
baigta, išnagrinėta.

C) vienas iš mūsų jau
nųjų mokslininkų, įsigi
linęs- į programą ir nu
matytas mokslines te
mas pareiškė, kad toks 
simpoziumas tiktų ir 
amerikiečių universite
tams, nes jis yra aukšto 
lygio ir gerai suplanuo
tas.

Kaip praktiškai pa
vyks visi užmojai, paro
dys netolima ateitis, gi

JURGIS JANUŠAITIS 

tuo tarpu patys rengėjai 
- mokslininkai yra op
timistai, suvažiavimu ro
do susidomėjimą ir ruo
šiasi nemažas skaičius 
jame aktyviai dalyvauti.

Aktyviai simpoziumo 
programoje moderato
riais ir prelegentais da
lyvaus apie 60 įvairių 
sričių mokslininkų bei 
profesionalų. Iš to gali
ma spręsti, koks bus te
mų įvairumas.

Didį rūpestįkėlėmoks
lininkų ir profesionalų 
registracija. Technikinė 
komisija pagal įvairiais 
būdais gautus adresus ir 
per visa lietuvišką spau
dą specialia anketa kvie
tė mokslininkus ir pro
fesionalus atsil'epti, už
siregistruoti ir suteikti 
reikiamas žinias. Buvo 
tikėtasi, kad atsilieps 
nemažas skaičius, ta
čiau ar pilnai viltys pasi
tvirtins, pasirodys su
važiavimui atėjus. Kol 
kas registracija tebe
vyksta ir kasdien gauna
ma registracijos prane
šimai.

Lietuvių studentų są
junga kaip tik tomis die
nomis ir gretimose pa
talpose ruošia savo su
važiavimą. Numatyta, 
kad ir Studentų sąjungos 
suvažiavimo dalyviai ak
tyviai įsijungs į Simpo
ziumo eigą ir dalyvaus 
sesijų darbuose,kaip ste
bėtojai ir diskutuojant 
iškeliamus klausimus. 
Gi mūsų akademinis jau
nimas turės progos ar
čiau pažinti mūsų moks
lo žmones ir su jais už
megs glaudžius ryšius, 
kas būtų labai džiugu, 
sveikintina ir lietuviš
kam gyvenimui labai 
naudinga.

Kiek didesnė proble
ma iškyla telkiant šiam 
suvažiavimui lėšas. LB 
CV šis suvažiavimas at- 
seisiąs virš 5000 dol. 
Buvo kreiptasi į LB apy
linkes, kad jos telktų 
šiam tikslui lėšas. Pra
šyta šį darbą paremti ir 
atskirų bendruomenės 
narių. Kiek rimčiau šį 
reikalą pasvarsčius ky

la klausimas: Argi mūsų 
mokslininkai, gerai įsi
kūrę ir gauną gerus atly
ginimus, negalėtų gera 
valia sumesti po šimti
nę ar kitą, kaip geros 
valios auką, ir iš sumes
tų sumų rengėjai apmo
kėtų visas susidariu
sias išlaidas. Gerai at
siminkime, kad eilinis 
bendruomenės narys sa
vo auka išlaiko lituanis
tines mokyklas .remia šal
pą, aukoja politinėms ir 
visuomeninėms institu
cijoms ir jas išlaiko. 
Tad dar šiuo atveju vėl 
prašyti jų aukos būtų 
lyg ir nepatogu, tuo la
biau, kad mūsų moksli
ninkai ir profesionalai 
daug daugiau uždirba,už 
tuos juodadarbius pa
prastus darbininkus, ant 
kurių pečių gula pačios 
didžiosios aukos iki šiol. 
Gi mūsų mokslininkai, 
suvažiuodami į šį retą 
suvažiavimą, tikrai jį 
gražiai atžymėtų, jeigu 
suaukotais jų pačių pi
nigais būtų suvažiavi
mas apmokėtas ir dar lie
kana atitektų lietuviš
kiems reikalams. Juk at
siminkime, kad ir LB 
Tarybos nariai ar poli
tinių seimų dalyviai dau 
gumoje patys apsimoka 
kelionės ir pragyvenimo 
išlaidas. Būtų tikslu, kad 
ir šiuo atveju mūsų moks - 
lo ir profesijų žmonės 
tą patį padarytų ir tuo pa
čiu palengvintų nuolati
nių aukotojų naštą. O pi
nigų kiekvienam dides
niam užmojui įgyvendin
ti reikia. Jų reikia ir 
šiam ruošiamam suva
žiavimui. Ir lėšų telki
mo nariui dr. Ringui tik
rai yra sunki problema.

Po įvairių posėdžių, 
po daugelio paskaitų, po 
viešų forumų ir diskusi 
jų yra intarpai, kur bus 
suvažiavimo dalyvių gra
žūs pabendravimai už
kandžiaujant. Gi šešta
dienį, lapkričio 29 d. 
Šarkos restorane numa
tomas jaukus pobūvis — 
bendra vakarienė, su jau 
nimo išpildoma progra
ma.

Simpoziumui baigian
tis, sekmadienį, kun. Br. 
Markaitis, SJ, atlaikys 
pamaldas ir prie pamink
lo Žuvusiems už Lietu
vos laisvę, Jaūnimo Cent 
ro sodelyje bus padėtas 
vainikas ir ta proga kal
bės generalinis konsu
las dr. Petras Daužvar
dis.

Ar šis suvažiavimas 
paliks ką nors reikšmin 
gesnio, išliekančio ir 
prasmingo ateičiai ir lie 
tuviškajai išeivijai?

Tiesa, mes turime 
įvairių mokslo draugi
jų. Jos egzistuoja jau 
seniai ir jos į išeivijos 
gyvenimą yra įnešę sa
vo gražią duoklę.Ir šio 
suvažiavimo dalyviai 
puoselėja mintį, kad rei
kėtų įsteigti Pasaulio lie
tuvių mokslo draugiją. 
Mintis graži. Bet drau
ge ir sudėtingas klausi
mas. Ar tai būtų veikian
čių mokslo draugijų ap
jungimas vienam dar-

2. RADIKALINIS SĄJŪDIS
Kiekvienas žmogus 

yra savo laiko vaikas. 
Jo polinkiai, papročiai, 
pomėgiai, galvojimo bū
das ir net pasaulėžiūra 
sudaroma žymia dalimi 
aplinkos, kurioje jis 
bręsta, gyvena ir veikia. 
Šliūpui, kaip ir daugu
mai mūsų anų laikų švie
suolių, lemiamos įtakos 
turėjo Rusijos sąjūdis 
ėjęs prieš caristinį re
žimą ir po jo priedanga 
įsitvirtinusią bažnytinę 
pasaulėžiūrą. Rusijos są
jūdis kilo įtakoje vaka
rietiškojo, kuriam anglų 
teisininkas ir filosofas
J. Bentham davė radika
lizmo vardą. Vardas 
tinka vartoti, nes jis ap
rėpia visas šakas, į ku
rias tas sąjūdis skilo.

Radikalizmo užuomaz
ga siekia dar XVII — 
XV,iii a. vad. šviečiamo
jo laikmečio ir pasklido 
visoje Europoje nuo 
Prancūzų 1789 m. revo
liucijos. Revoliuciniai 
karai ir po jo sekę Na
poleono milžiniški nuka
riavimai, palietę Lietu
vą ir net Rusiją, išnešio
jo tas revoliucines radi- 
kalines idėjas po visą 
Europą. Po Napoleono 
žlugimo ir Vienos kon
greso įsigalėjusi reak
cija, kur stengtasi atsuk
ti istorijos ratą į prieš
revoliucinius laikus, su
davė smūgį radikaliniam 
sąjūdžiui, tačiau jo ne
nusmelkė. Prasidėjo 
rungtynės tarp reakci
jos ar senos konservaty- 
vinės pasaulėžiūros ir 
radikalinio arba libera
linio sąjūdžio.

Pradžioje vakarietiš
kas radikalizmas sklido

bui? Kai kurie mano, kad 
vis vien visų apjungti 
nebūtų galima. O kiti 
samprotauja, kad gerai 
organizuota Mokslininkų 
draugija būtų mūsų išei
vijos tautinė reprezen- 
tantė - vadovė. Ji jung
tų mūsų akademikus ir 
į lietuviškuosius darbus, 
jie turėtų imtis vadovau
jančio vaidmens ir nuo
širdžiai jungtis į lietu
viškąją veiklą.

Jeigu po įvairių stu
dijų ir įtempto darbo, 
mūsų suvažiavime daly
vaują mokslininkai ir 
profesionalai įsteigtų ati
tinkamą draugiją, ar su 
gebėtų apjungti visas vei
kiančias draugijas ir 
įneštų į mūsų visuome
ninį, kultūrinį ir moksli
nį gyvenimą naujo krau
jo ir gyvastingumo, tai 
šis suvažiavimas būtų 
atlikęs didelį, ilgam iš
liekantį, reikšmingą 
darbą. Ir į suvažiavi
mą dėtos visų lietuvių 
viltys pasiteisintų.

Tokiomis viltimis ir 
rūpesčiais gyvname 
Mokslo ir kūrybos sim
poziumo išvakarėse. Gi 
suvažiuojančius moks
lininkus ir profesiona
lus nuoširdžiai sveikina
me ir linkime našaus ir 
prasmingo darbo moks
lo ir lietuviškųjų reikalų 
kelyje.

J. JAKŠTAS

Rusijos, kaip ir viduri
nės Europos inteligenti
jos sluoksniuose. Naujo
viški inteligentai kilo 
daugiausia iš diduome
nės sluoksnių ir išsi
mokslinę aukštose mo
kyklose. Kaip tik nuo XIX 
a. pradžios mokslas pa
kilo ir Rusijos aukštose 
mokyklose ryšium su 
Aleksandro I didelėmis 
švietimo reformomis. 
Naujos vakarietiškos 
srovės ir nauji mokymai 
rado vietą tose aukšto
se mokyklose. Jose mo
kęsis jaunimas, būda
mas imlus naujoms idė
joms ir nepakenčiąs ru
tinos, ėmė domėtis vaka
rietiškais autoriais, vei
kėjais, skelbusiais rei
kalą keisti visuomeninę 
santvarką ir pertvarky
ti visą žmonių gyvenimą 
naujais pagrindais. Galu
tinis pertvarkymo tiks
las išvaduoti plačiąsias 
mases iš politinės ir net 
dvasinės vergijos, uždė
tos joms nuo senų laikų 
viešpataujančių sluoks
nių.

Rusijos universitetuo
se pradėjęs sklisti nau
joviškas sąjūdis palietė 
ir naująjį Vilnaus Uni
versitetą, Aleksandro I 
įkurtą. Juk jis ir buvo 
vienas rusiškųjų univer-' 
sitetų.

Ženklūs naujoviško 
sąjūdžio Vakaruose, Ry
tuose, o ir Vilniaus uni
versitete pasireiškimas 
buvo 1817 m. įvykiai.

Tais metais vokiečiai 
studentai Vartburgo 
mieste surengė šventę, 
nukreiptą prieš reakcinį 
režimą, Petrapilyje įsi
steigė Gerovės Unija, vė
liau (1825 m.) suorgani
zavusi dekabristų sukili
mą, ir Vilniuje įsisteigė 
studentų filomatų klu
bas. Šis klubas veikė 
su kitomis studentųdrau" 
gijomis prieš vyriausy
bę ir kėlė tautinės ir so
cialinės laisvės mintį. 
Po kelerių metų valdžia 

PIGIAUSIAS BŪDAS
APSILANKYTI
SAVO
SENOJE TĖVYNĖJE

Jeigu turite draugus ar gimines Europoje, ar nema
lonu būtų nustebinti juos savo apsilankymu? Tik pri
eikit prie savo telefono ir netrukus ilgai galėsit kal- 
dėti su saviškiais ten tėvynėje.

Savaitinės kainos asmeniui — su — asmeniu už 
tris minutes laiko bent kurioje dalyje Europos yra 
tik $12 (plūs Federal Tax). Ir numažintos kainos 
pritaikinta pasikalbėjimams daugelyje kraštų tam 
tikromis valandomis naktį ir sekmadieniais. Opera
torė suteiks jums smulkesnius paaiškinimus.

Pasikalbėti su užsieniais yra lengva, tik pasukit 
"OPERATOR” numerį ir ji viską kitką jums atliks.

Turėkit malonų vizitą su saviškiais jūsų tėvynėj.

susekė neleistiną klubų 
veiklą ir iškėlė didelę 
bylą. Daug studentų gavo 
kalėjimo bausmes ar bu
vo ištremti į Rusiją.

Po nepavykusio dekab
ristų sukilimo radikalų 
studentų veikla Rusijoje 
vis stiprėjo. Iškilo žy
mieji vadai, kaip Herce- 
nas, Černyševkis, Baku- 
ninas, Dobroliubovas ir 
daugybė kitų. Jie gavo 
bendrinį narodnikų var
dą. Jų sukurtos organi
zacijos, kaip "Narodnaja 
volia" ir "Zemlia i vo- 
lia" varė propagandą 
prieš baudžiavą ir prieš 
autokratiją.

Rusų narodnikų propa
ganda atsiliepė ir Lenki
joje, ir Lietuvoje. 1831, 
1863 m. sukilimai ne be 
jų įtakos įvyko. Dėl ar
timų istorinių ryšių tarp 
Lenkijos ir Lietuvos Len - 
kijos narodnikai, įkūrę 
"Proletariato" partiją, 
buvo žinomi ir Lietuvo
je Šliūpo studijų metu. 
Jis artimai draugavo su 
tos partijos žymiu veikė
ju žemaičių bajoru L. Ja
navičium. Abu rinko au
kas caro kalinamiems re
voliucionieriams ir plati
no "Proletariato" prokla
maciją. Tad studentas 
Šliūpas buvo veikiamas 
radikalinės srovės, jįpa- 
lietusios per rusus ir len
kus.. Žinoma, jo jaunys
tės pergyvenimai ir 
mokslinimasis parengė 
jį priimti tos srovės mo
kymus, tokius neįpras
tus ir svetimus lietuviš
kai visuomenei. Kokie 
pirmieji keliai vedė 
bręstantį Šliūpą į tą nau
jovišką pasaulį? Būtų 
pretenzinga duoti at
baigtą atsakymą į tokį 
klausimą, nes "indivi
das yra neišsakomas" 
(Individuum ėst inef- 
fabile — bene Goethes 
pas akymas). Apsiribosi - 
me paminėję kelis gyve
nimo vaizdelius ir jo pa
ties pasisakymus, rodan
čius tos pasaulėžiūros 
daigus.

(Bus daugiau)

Ohio Bell
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Atlanto raj. 
skautų vadovų 
suvažiavimas

LSS Atlanto Rajono 
Vyr. Skaučių, Skautų Vy. 
čių ir Vadovų-ių suvažia
vimas įvyko lapkričio 
mėn. 8-9 d. New Yorke. 
Sąskrydyje dalyvavo 
skautai ir skautės iš vi
sų Atlanto rajono mies
tų, kur tik yra lietuvių 
skautų-čių vienetai. Ypa
tingai buvo“ malonu ma
tyti Philadelphijos irWa- 
shingtono brolius ir se
ses, nes tai dvi vietovės 
kuriose visai neseniai 
įsikūrė skautiški viene
tai dėka pasiryžusių ir 
lietuvišką reikalą su-, 
prantančių vadovių ir va 
dovų.

Vyr. skautės ir skau
tai vyčiai turėjo savo pa 
skaitąs ir užsiėmimus, o 
vadovai ir vadovės svars
tė svarbias tolimesnės 
veiklos ir skaūtavimo 
problemas. Bendrą pas
kaitą skaitė psichologas 
dr. Vyt. Černius, pra
linksmindamas suvažia
vimo dalyvius. Po to se
sės ir broliai turėjo pro
gos pamatyti lietuviškų 
filmų, vieną apie poetą 
Maironį, kitą — iš kelio
nės po Lietuvą. Šeštadie
nio vakaras buvo užbaig
tas New Yorko skaučių 
suruoštais šokiais Atsi
mainymo parapijos salė
je Maspethe. Vakaras 
prėjo pakilioje nuotaiko
je — prisirinko pilna sa
lė jaunimo ir nemažai vy- 
resnųjų. Be pertraukų 
grojant net dviems or
kestrams ir vyresnieji, 
ir jaunimas smagiai pa
sišoko ir pasilinksmi
no. Nors per elektrinio 
orkestro garsus susi- 
šnekėi buvo beveik ne
įmanoma, visgi gražu ir 
malonu buvo matyti lietu
višką prieauglį bendrai 
linksminantis. Žinoma, 
visuomet populiarus Joe 
Thomas orkestras pati
ko vyresniems, kurie ir
gi nemažiau mėgsta pa
sišokti. Tokiu būdu visi, 
ir jauni ir seni liko pa
tenkinti. Reikia tikėtis, 
kad skautės vėl neužil
go surengs panašų links- 
mavakarį.

Sekmadienį skautai ir 
skautės dalyvavo šv. Mi
šiose Atsimainymo para
pijos bažnyčioje, kurias 
laikė tėvas V. Gidžiū
nas, OFM, pasakyda
mas skautams pritaiky
tą pamokslą. Po to vėl 
visi rinkosi tęsti suva
žiavimą. Bendroje va
dovų sueigoje, užbaigus 
įvairius nutarimus, At
lanto raj. Brolijos Vadas 
sktn. A. Bobelis ir Se-

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusine knygos nauja laida
B. SPALIO

GatvėsJ/ Berniuko
528 puslapiai su 18 iliustracijų, 

skaitomi su dideliu susidomėjimu.

Kaina: $5.00-kietas virš. 
Kaina: $4.00-minkštas virš.

Platina laikraščių redakcijos ir lei
dėjai Dr. Vydūno Fondas:

MR. R. MERKYS 
6650 So. Fairfield Avė. 
Chicago, lllinois 60629

(Pridėkite 25c pašto išlaidoms.)

JUNGTINIO FINANSŲ KOMITETO APYSKAITA

1968 metai veiksnių buvo pavadinti 
Laisvė Kovos Metais. Veiksnių suta
rimu buvo organizuotas Lietuvos Vals
tybės Atstatymo Penkiasdešimt Me
tų Jungtinis Finansų Komitetas, ku
rio tikslas — telkti lėšas, kad tais 
Laisvės Kovos Metais mūsų veiksniai 
finansiniai būtų pajėgesni reikštis kul
tūrinėje ir politinėje srityje. Jungtims 
Finansų Komitetas pradėjo darbą 1967 
metais, baigė — šiais metais. Visuo
menės žiniai skelbia šią apyskaitą:
Pajamos

1. JFK-as gavo aukų iš organizacijų
ir pavienių asmenų JA Valstybė
se ......................................  $30,331.41
2. Iš VLIKo atstovybės Venezue-
loje ................................... $95.00
3. Iš Liet. Bendruomenės N. Ze
landijoje ................................. $130.79
Iš JF K-to Kanadoje 1,034.50 Kana
dos dol. arba US $$ ........... $956.91

Viso gauta aukų.......$31,514.11
Išlaidos

Komitetas išmokėjo:
1. Pervedė VLIKui per Tautos Fon
dą ...............-..................... $12,525.00
2. Lietuvių Bendruomenei:

a) LB Pasaulio Kongresui Rengti
Komitetui ....................... $6,800.00
b) LB siųstiems menininkams j
Pietų Ameriką ............... $2,500.00
c) JAV LB Centro valdy
bai ..................................  $3,225.00

viso........... $12,525.00
3. Spausdinimui vajaus medžia
gos ......................................  $3,220 01
4. Dailininkui už projektus $200.00
5. Pašto išlaidos ................... $468.18
6. Paveikslų laimėjimų pravedimo iš
laidos ....................................  $226.26
7. Paveikslų įrėminimas ....... $98.17
8. Laikraščiams už skelbimus $523.65
9. Radijo valandėlėms už skelbi
mus ....................................... $300.30
10. Kelionės išlaidos — lėktuvo bi
lietai j Cleveland, Detroit ir Chicago 
vajaus oganizavimo reikalu $213.00
11. Banko išlaidos ................. $14.54
12. Reikalų vedėjo atlygini
mas .....................................  $1,200.00

Viso išmokėta........... $31,514.11
Jungtinis Finansų Komitetas, nore 

damas įjungti į prisidėjimą prie lėšų 
sutelkimo ir tuos lietuvius, kurie eko
nomiškai mažiau pajėgūs, suprojektavo 
penkius leidinius, būtent 1) užkliją 
ant automobilių atramos — "Commu- 
nist Russia get out from Lithuania”, 
2) klijuotinas ant automoblių langų 

serijos Vadeivė sktn. L. 
Milukienė pristatė kan
didatuojančius Atlanto 
rajone skautininkus -es 
į LSS Tarybą, nes už po
ros mėnesių Lietuvių 
Skautų Sąjungoje vyks 
rinkimai.

Abi suvažiavimo die
nas New Yorko skautų 
Tėvų “Komitetas su p. A. 
Bulotiene priešakyje, 
dirbo skaniai valgydin
dami sąskrydžio daly
vius. Tėvų Komitetas ir 
šokių metu darbavosi 
prie bufeto. Už visą įdė
tą darbą skautų-čių ener
gijos palaikymui Tėvų 
Komitetas tikrai vertas 
daug padėkos.

Suvažiavimas vyko Tė
vų Pranciškonų neseniai 
įsigytam pastate, kuris 
bus dalis Kultūros Židi
nio. Tėvai Pranciškonai 
pirmą kartą turėjo pro
gos užleisti namą lietu
viškam jaunimui. Skau
tai ir skautės nepapras
tai džiaugėsi susirinkę 
malonioje aplinkoje, gra
žiame ir jaukiame pasta
te, ir išreiškė skautišką 
padėką, jau įpabaigąsu
važiavimo atsilankiu
siam Tėvui Juvenaliui 
Liaubai, OFM.

(AN)

ŠACHMATAI

• Ignas Žalys neseniai 
laimėjo Quebeco provincijos 
pirmenybes, pakartodamas 
to titulo laimėjimą 1964 
metais. Dukart jis buvo lai
mėjęs Montrealio miesto 
čempiono vardą.

• Povilas Tautvaišas, il
gametis Chicagos ir lllinois 
meisteris, spalio mėn. lai
mėjo naują titulą — Mid- 
America pirmenybes ir čem
piono vardą.

• So. Bostono LPD šach
matininkai, kurie Bostono 
MET lygos varžybose jau 
20 metų kovoja LITHUA- 
NIAN vardu, pradėjo 21-jį 
savo sezoną gana sėkmin
gai.. Jie sužaidė lygiomis su 
lygos čempionais — Har

Lietuvos kontūrinis žemėlapis su įra
šu “50th Anniversary of Lithuanian 
Independence 1918—1968", 3) su tokiu 
pat įrašu spausdinti vokai. 4) taip pat 
su panašiu įrašu pašto ženklo imitacija 
ir 5) laimėjimo bilietų knygutes 30 pa
dovanotiems dailininkų paveikslams 
laimėti. Šie leidiniai buvo išsiuntinėti 
LB apylinkėms bei susidariusiems spe
cialiems komitetams, kad juos platintų 
už nustatytą labai žemą kainą. Vienur 
uoliau, kitur menkiau šie leidiniai bu
vo platinami; iš visų leidinių laimėjmo 
knygutės davė daugiausia pajamų, bū
tent — už išplatintas knygutes gauta 
$7,380.00.

Žemiau paduodamos vietovės, kurių 
atsiųstos atsiskaitytymo sumos rodo, 
kaip atskirose vietovėse buvo talkinin
kaujama JFK-ui, būtent:

1. LB Phoenix. Arizona apylin
kė .......................................... $254 00
2. LB Los Angeles, Calif., apylin
kė .......................................... $100.00
3. LB Colorado apylinkė.......$35.00

Connecticut valstijoje
1. LB New Britain apylinkė....$53.50
2. LB Bridgeport apylinkė-.... $50.00
3. LB Darien - Stamfordo apylin
kė  $24.00
4. LB Hartfordo apylinkė.. .$1,277.56
5. LB New Havtn apylinkė....$307.41
6. New Lo.ndon apylinkė .. . $203.50
7. Nekalto Prasidėjimo vienuolyno
seselės, Pi'tnam ................... 157.00

8. Waterbu.y “Spauda”
kioskas ................................... $10.00
9. LB Waterbury apylinkė .... $23.00

Viso Connecticut valstija $2,105.97
Floridos valstijoje

1. LB Auksinio Trikampio Tampa
apylinkė ..................................  $40.00
2. Lakeworth lietuviai per kun. A.
Senkų ......................................  $57.00

Viso Florida valstija.......$97.00
lllinois Valstijoje:

L LB Aurora apylinkė ....... $120.28
2. LB Bridgeport apylinkė .... $275.00
3. LB Brighton parko apylin
kė ...................................... $1,072.00
4. LB Centrinė apylinkė Chicago
je   $16.00
5. LB Cicero apylinkė ....... $269.00
6. Gage Park LB apylinkė ... $260.25
7. LB Marųuette Park apylin
kė $932 50
8. LB Melrose Park apylinkė $38.00
9. LB East St. Louis apylinkė $120.5C
10. LB Roseland apylinkė . .. $101.10
11. LB Rockford apvlinkė .... $25.00

vardo universitetu ir M.I.T. 
Taškus laimėjo Algis Ma- 
kaitis, Kazys Merkis ir tal
kininkas Juris Ozols.

• Chicagos šachmatinin
kai susibūrė j Lietuvių 
šachmatininkų klubą. Pir
mininku išrinktas Vladas 
Karpuška. Reikia laukti, 
kad š. klubas netrukus įstos 
j viešas Chicagos lygos var
žybas, kaip stiprus lietuvių 
vienetas.

• Toronto Aušros šach
matininkai pralaimėjo pir
mąjį lygos susitikimą prieš 
Vikings 2-4. Tašką pelnijo 
Mačiulaitis ir po pustaškį: 
Ramanauskas ir Abromai
tis. K. M.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių 
skaičius pirmą kartą susi
rinks Romoje 1970 metų 
vasarą dalyvauti Lietuvos 
kankinių koplyčios pašven
tinime.

Netrukus bus paskelbta 
registracijų norinčiųjų da
lyvauti šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų 
asmenų vardai liks ateičiai 
specialiose knygose Vatika
no ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti sa
vo auką šiuo adresu: Lithu
anian Martyrs’ Chapel, 2701 
W. 68th St., Chicago, Illi- 
nois 60629.

DEVLIEG MILL OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATORS
Men for night shift—55 hr. wk. Experienced operators only. Co. ben
efits are many. They include; hbspitčdizalion, pension plan. health & 
accident insurance, cost of living allovvancc 5 % prrmium for night 
shift vvork. For fulther informalion or application phone collect M r. Len

JAMESON CORPORATION
3071 BAY Rl). SAGINAW, MICHIGAN

517 — 792-1527
Equal Opportunity Employer

(91-100)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
__________

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

NAUJI PATVARKYMAI
Kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siunti
niams į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas mui
tas kai kuriems daiktams etc.

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI l’ASIEKę MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ.

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Mainui St.. Philadelphia. Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455
CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:

220 Park Avė. South New York, N. Y. 10003
Tel.; 212-982-8410

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA. Pa. 19123. 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21221, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadvvay, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue ----------  254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 4411!), 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH.-N. J. 07201. 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD.Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA. Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road, . ............ ...749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hall, West Landis Avė.,

691-8423

12. LB Lemont apylinkė ....... $9.50
13. Chicaeos LB apylinkės ir L. V. A.
50 Metų Suakties Finansų
Ko............................................. $133.00
14. LB Waukegan apylinkė $200.00
15. Lietuvių Veteranų Są-gos Ra
movė ...................................... $25.00
16. "Draugo" tarnautojai .. . $76.00

Viso lllinois valstija.......$3,673.13
Indiana valstijoje

1. Beverly Shores, Ind. Amerikos
Lietuvių Klubas ................... $99.00
2. LB East Chicago apylinkė $344.20

Viso Indianos valstija .... $443.20
Maryland valstijoje

1. Baltimore, Md. — Lietuvos V. A.
50 Metų Sukakties Finansų 
Komitetas ............................... $861.00

Massathusetts valstijoje
1. LB Bostono apylinkė ....... $731.99
2. Brockton lietuviai per kun. V.
ValkaviCių ..............................  $16.00
3. LB Lawrence apylinkė .... $29.00
4. Worcester, Mass., lietuvių organi
zacijų taryba ir JFK-as ....... $914.86

Viso Massachusetts valstija $1,691.85
Michigan valstijoje

1. Detroito Jubiliejinių Metų
FK-tas .............................. $4,282.39
2. LB Grand Rapids apylinkė $686.60

Viso Michigan valstija ....... $4,968.99
New Jersey valstijoje

1. LB Elizabeth apylinkė $784.63
2. LB Jersey City apylinkė .... $5.00
3. LB Kearny-Harrsion apyl. $70 00
4. LB Linden apylinkė ....... $71.00
5. New Jersey Lietuvių Taryba Ne-
warke ..............................  $1,041.50
6. LB Paterson apylinkė .... $1,005.00
7. LB Pietų New Jersey apyl. $53.00
8. Lietuvos Atsiminimų Radio —

Dr. J. Stukas ............... $58 00

Viso New Jersey valstija .... $3,088.13
New Yorko valstijoje

1. LB New,Yorko I apylinkė $35.00
2. LB Queens apylinkė .... $524.00
3. LB Maspetho apylinkė .... $500.00
4. LB Woodhaven apylinkė $197.64
5. LB Manhattan-Bronx apyl. $115.00
6. LB New Yorko Apygarda $106.60
7. Balfo Centras ................... $23.00
8. Lietuvių R-Katalikų Federacija 
New Yorko & New Jersey
apskr. ..................................  $525.00
9. New Yorko Amerikos Lietuvių
Taryba ............................... $850.00
10. L.M.K.F. New Yorko
Klubas .....................  $138.00

11. Lietuviai Pranciškonai Brook-
lyne ...................................... $70.00
12. "Ramovė” knygynas Woodha-
vene ...................................... $47.00
13. "Aidai” knygynas Woodh:i
vene ...................................... $20 0‘.*
14. LB Great Neck apyl. $1,030.52
15. Lietuvos 50 Metų Jubiliejaus
Komitetas Amsterdame ....... $25.00
16. Buffalo Lietuvių Klubas $137.75
17. LB Rochesterio apylinkė .. .39.50
18. Schenectady lietuviai per
kun. A. Petraitį ................... $14.00
19. Albany lietuviai per
kun. M. Čyvą ......................   $55.00

Viso New Yorko valstija .... $4,453.01

Cleveland, Ohio, Jungtinis Finansų Ko
mitetas .................................. $1,500.00
Omaha, Nebraska, lietuvių komite
tas ............................................  $317.77

Pennsylvanijos valstijoje
1. LB Philadelphijos apyl. $1,080.50
2. Siaurės Rytų Penna apyl. $100.00
3. Easton, Pa., lietuviai per
kun- A. Baboną......... —... $J7Q.OO

Viso Pennsylvanijos valstija $1,350.50
Kermit, Texas, lietuviai per 
kun. J. Burkų ........................... $30.00
Wisconsin valstijoje

1. LB Racine-Wisconsin apyl. $62.00
2. LB Racine-Kenosha apyl. $61.00

Viso Wisconsin valstija ....... $123.00
LB Seattle, Wash., apylinkė ...28.00
LB N. Zelandijos apylinkė .... $130.79
VLIKO atstovybė Venezueloje $95.00 
Centro JF Komitetas betarpiai surinkę 
iš pavienių asmenų už laimėjimų bi
lietus ir kitokią medžiagą bei

aukų .... $5,210.36 
Kanados Jungtinis Finansų Ko-tas 
(U.S.A. dol.) ........................ $956.91

Viso aukų surinkta ........... $31,514.11

Pastaba: Kanados Jungtinis Finansų 
Komitetas viso surinko Kanadoje 
11,071.65 Kanados doleriais. Iš surink
tų pinigų Kanados JFK atsiuntė JAV 
Jungtiniam Finansų Komitetui 1,034.50 
Kanados dol. ir Tautos Fondui New 
Yorke 1,300.00 Kanados dol. Likusią 
sumą, apmokėjus išlaidas, paskirstė 
tarp Kanados LB-nės ir Tautos Fondo 
atstovybės Kanadoje.

Visiems talkininkavusiems Jungtinis 
Finansų Komitetas nuoširdžiai dėkoja. 
Lygus dėkui ir organizacijoms bei as
menims, kurie ir mažesne suma prisi
dėjo prie užsibrėžto bei veiksnių pa
vesto Jungtinio Finansų Komiteto dar
bo.

Jungtinis Finansų Komitetas
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
AKADEMINIO SKAUTŲ 

SĄJŪDŽIO ŠVENTĖ

Šį šeštadienį, lapkričio 22 
d., 7 v. v. Čiurlionio Ansam
blio namuose įvyks Akade
minio Skautų Sąjūdžio me
tinė šventė, kurioje įdomią 
paskaitą skaitys fil. dr. Vy
tautas Černius.

Dr. V. Černius, gimęs 
Lietuvoje ir atvykęs 1951 
m. į JAV, Bostono univer
sitete 1953 m. įsigijo biolo
gijos bakalauro laipsnį, 
1957 m. magistro ir 1966 m. 
daktaro laipsnį. Nuo 1967 
m. yra Temple universitete 
P h i 1 adelphijoje pedagogi
nės psichologijos asso. pro
fesorius.

Skautų organizacijoje dr. 
V. Černius ėjo įvairias pa
reigas, vadovavo eilei sto
vyklų ir daug rašė skauti- 
nėj spaudoje.

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L.V.S. Ramovė Clevelan
do skyrius lapkričio 22 d. 
kartu su Lithuanian Village 
Ine. Lietuvių Klubo salėje 
rengia kariuomenės šventės 
minėjimą.

Sekmadienį, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje šv. Mi
šios už žuvusius ir mirusius 
narius ir šeimas, šv. Mišio
se organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

VALDONE ŽIEDO4IENE ma
dų parodoje gruodžio 7 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje mode
liuos žieminius kostiumėlius. 
Parodą rengia Korp. Giedra. 
Bilietus galima įsigyti krau
tuvėse Patria, Baltic Delicates- 
šen, pas I. Bublienę ir A. Ma- 
lėnienę.

HOUSE FOR SALE

Neff and E. 185 St.
Brick bungūlotv. 3 bed- 

rooms; fireplace; lį/a baths. 
Near Our Lady.

George Knaus^ broker
481-9300

25
1944-1969

VISI MALONIAI KVIEČIAMI!
š. m. lapkričio 29 d., 6 vai. 30 min.,

Naujos parapijos salėje įvyks

BALFO 25 METUc

Balfo Clevelando skyriaus dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: A. Buknys, O. Jokubaitienė, pirm. E. Ste
pas ir A. PuškoriŪtė.Stovi: V. Čyvas.J. Dunduras, L. Keženius ir F. Eidimtas. V. Pliodžinsko nuotrauka

BALFO CLEVELANDO SKYRIAUS 25 METU SUKAKTIS
žymi mūsų tautos dalia 

antrojo pasaulinio karo me
tu apleido tėvynę, kad iš
vengtų komunistiško siau
bo. Nuo pačių pirmųjų bai
siųjų dienų BALFas su tik
ra tėviška meile globojo ir 
šelpė ne tik pabėgusius, bet 
ir likusius okupuotame 
krašte arba ištremtus į Si
birą. šiandien plačiame pa
saulyje daug yra šelptinų 
mūsų sesių, brolių ir vaikų. 
Bus ir ateityje.

Šio kilnaus darbo sukak
tuvių proga skyriaus pirmi
ninkas Ed. Stepas — nuo 
1966 m. balandžio 3 d., ank
sčiau irgi ilgą laiką ėjęs 
įvairias pareigas, maloniai 
sutiko viešai prabilti apie 
naudingus žygius bei kar
tais sunkias veiklos vagas.

— Kas ir kaip pradėta?
— Bendrai BALFas yra 

atlikęs didelę misiją. Ilges
nį laiką gyvenantieji JAV 
mūsų tautiečiai parodė nuo
širdžios užuojautos. Di
džiausi nuopelnai priklauso 
kantriam ir patvariam pre
latui dr. J. B. Končiui. Di
delę padėką taip pat priva
lome reikšti prelatui J. Bal- 
kūnui, L. šimučiui, advoka
tui A. Oliui ir clevelandie-

BALFO BANKETAS

Primenama, kad Balfo 25 
m. jubiliejinis banketas 
įvyksta š. m. lapkričio 29 d., 
6:30 vai. Naujos parapijos 
viršutinėje salėje.

Banketas su šilta vaka
riene, su aukšto lygio, bet 
trumpa programa-koncertu. 
Programos metu svečiai sė
dės prie švariai užklotų ir 
gėlėmis papuoštų stalų.

Jaunimas, kas negali da
lyvauti bankete prašomas 
atvykti 9 vai. vak. šokiams.

Dėl bilietų skambinti p. 
E. Ilendai EX 1-1782 arba 
pas valdybos narius, (sk)

Edvaras Stepas, Balfo Cle
velando skyriaus pirmininkas.

čiams —• kunigui V. Vilku- 
taičiui, kunigui J. Angelai
čiui, inžinieriui P. žiūriui, 
daktarui S. T. Thomui (Ta
mošaičiui), K. S. Karpiui ir 
daugeliui kitų. Pradžioje 
sunkiai kovota, kad pabėgė
liai nebūtų iš stovyklų prie
varta grąžinti į pavergtą 
savo kraštą. Bene svarbiau
si šiuo atžvilgiu buvo prel. 
dr. J. Končiaus žygiai Pran
cūzijoje ir Anglijoje: Pary
žiuje atsilankymas pas JAV 
delegatą senatorių T. Con- 
nally, o Londone pas JAV 
valstybės departamento at
stovą Stetinių. Vėliau emi
gracija į įvairius kraštus. 
Sąlygos aplamai skirtingos. 
JAV naujas įstatymas, įga
linąs didesnius pabėgėlių 
kiekius imigruoti, čia daug 
naudos gauta iš NCWC. 
Tiek anuomet, tiek dabar 
pagelbime nuolatine visoke
riopa pagalba vargstan
tiems ir greita šalpa. Iš vi
so įvairiose šalyse rūpina
masi 6000 šeimų. Mūsų fon
das žinomas 75% JAV kon
sulatų.

— Kaip sekasi darbai Cle
velande?

— 1944 metais įsteigta 3 

skyriai. Ypatingai našus 
buvo pirmas penkmetis. 
1965 metais visi skyriai su
sijungė į vieną — 145-tą. 
Aukotojų turime 1200 šei
mų bei asmenų, bet iš jų 
tiktai pusė aukoja kasmet. 
Dosnesni pasirodo profesio
nalai. Pavyzdžiui, gydyto
jai sudaro 7.6% visų auko
tojų, o suaukoja 27% visų 
aukų. Tai labai gražu. Kar
tais sunku sudaryti valdy
bą, tačiau aš neabejoju, kad 
dar gyvuosime ir stiprėsi- 
me. Patikimų veikėjų ir tal
kininkų buvo šimtai. La
biausiai pasižymėjo, kaip 
uoliausi ir ištvermingiausi 
bet kuriose pareigose, V. 
Amšiejus per 17 metų, K. 
Gaižutis per 17 metų ir P. 
Mikšys per 14 metų.

— Ką Tamsta linkėtum 
ateičiai?

— Gerovei kylant, sąly
gos kinta. Bandome kito
kias priemones aukoms 
rinkti, nors seniau tik 2% 
aukų gaudavome paštu, 
šiaip visa veikla plinta ir 
turės plisti. Skaudžiai jau
čiame šventą mūsų pareigą 
kovoti su skurdu, badu ir 
ligomis. Sukakties proga 
esame labai dėkingi Dirvai, 
Draugui, organizacijoms ir 
visiems aukotojams.

Vladas Braziulis

BALFO 25 METŲ 
JUBILIEJINIS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 29 d., šeštadie
nį, 10 vai. ryto, Jubiliejinis 
BALFo Direktorių suvažia
vimas, Pick Carter viešbu
tyje, Spanish Room, East 
9th & Prospect Avė.

Lapkričio 29 d., šeštadie
nį, 6:30 vai. vakare Jubilie
jinis banketas - koncertas, 
Naujos parapijos salėje, 
18029 Neff Rd. Trumpą pro
gramą išpildys solistė Da
lia Kūčėnienė, muzikas Da

rius Lapinskas ir clevelan- 
dietis jaunos kartos pianis
tas Vytautas Puškorius. Po 
programos šokiai grojant J. 
Pažemio orkestrui.

Lapkričio 30 d., sekma
dienį, šv. Mišios už mirusius 
BALFo darbuotojus, šv. 
Jurgio bažnyčioje 10:30 v. 
atnašaus BALFo reikalų ve
dėjas, kun. Pr. Geisčiūnas, 
solo giedos solistė Bronė 
Kazėnienė; šv. P. N. Pagal
bos bažnyčioje (Neff Rd.) 
10 vai. atnašaus BALFo 
pirmininkas kun. V. Mar
tinkus, solo giedos solistė 
Dalia Kūčėnienė.

Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti ir prisidėti 
prie minėjimo pasisekimo.

BALFo Clevelando 
Skyriaus Valdyba 

ir Direktoriai

388 DOL. RELIGINEI 
ŠALPAI

Bruno Markaičio koncer
tas Clevelande davė $303 
gryno pelno. H. Staso vado
vaujamas Koncertui Rengti 
Komitetas tikrai įdėjo daug 
darbo ir pastangų koncerto 
piniginiam pasisekimui. Be 
to, per paskutinius 5 mėne
sius parduota ”The War 
Against God In Lithuania” 
knygos 85 egz. Tuo būdu 
Rel. šalpos centrui pasiųsta 
388 dol.

• Naujųjų 1970 Metų su
tikimo balius, rengiamas LB 
Clevelando abiejų Apylin
kių valdybų įvyks gruodžio 
31 d. Naujosios parapijos 
(Neff Rd.) viršutinėje salė
je. N. Metų sutikimo vaka
re salė bsu atidaryta nuo 8 
v. v. — vaišių pradžia 9:30 
v. v., užbaiga 2 v. ryto. Pa
silinksminimui gros J. Pa
žemio kapela. Stalai 10 asm.

Kvietimus jau galima už
sakyti ar įsigyti pas valdy
bų narius ir iždininkus: VI. 
Blinstrubą telef. 531-2660, 
D. Staniškį — tel. 531-8496.

WANTED:
Elderly Lithuanian lady 
as companion to iii wo- 
men. Cleveland area.
Call 442-3510 after 6PM

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsiįankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 44114

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
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!

EASTLAKE 
Upholstory Business

Home with store room 
and work shop attached on 
Vine St. in Eastlake. Pres- 
ent name can be usde if de- 
sired. Shops reputation is 
Al. All tools & machinery 
included in asking price of 
29,500.00. For information 
call at once.

Eastlake
4 bedroom single with a 

large recreation room 1^2 
baths, IŲ2 car garage and 
cencrete drive off Vine St. 
in Eastlake.

Land contract
3 bedroom ranch with 

li/> baths in good area elose 
to schools. Utility room & 
storage.

New — New
3 bedroom ranch with 

IŲ2 baths—kitehen builtins 
full basement, tiled bath, 
lot 50x150. in good area off 
Lake Shore. 23,500.00 with 
decorating allovrance.

VINE REALTY INC.
Corner RTE 91 & Vine

WH 2-4440

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MA1NTANENANCE MACH1N1STS 
AUTOMATIC ROLL THREAD 

SETUP MAN
Steady vvork. High hourly rate. Fringe 
benefits and overtime.

AUTO BOLT AND NUT CO. 
4619 Perkins Avė. Cleveland, Ohio 

(91-95)

MACHINE REPAIRMEN
MiNIMUM I YEAR EXPERIENCE. 

Steady employment. Above average 
wages, and fringe benefits.

Apply belween 8:30 & 5 
DETROIT SILICONE RUBBER CO. 

10439 Northlawn 
Detroit, Mich.
(313) 931-0910

(90-93)

JUBILIEJINIS BANKETAS
♦

Trumpą programą išpildys soliste Dalią Kučėniene, akomp. muz. Darius Lapinskas 
ir jaunos kartos pianistas Vytautas Puškorius.

Šokiams gros J. Pažemio orkestras.
BALFO CLEVELANDO SKYRIAUS VALDYBA

IR DIREKTORIAI

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Padėkos Dieną, lapkri
čio 27 d., paštas bus užda
rytas ir laiškai nebus išne
šiojami. Iš pašto dėžučių 
laiškai bus išimami šventa
dienių tvarka.

• Vladas Išganaitis, šau
lių S-gos pirm, ir Algirdas 
Budreckas lapkričio 29 d. 
vyksta j Torontą, Vlado 
Pūtvio šaulių kuopos 15 
metų sukakties paminėji
mą.

• Dr. Nikalojus ir Lydi ja 
Novošickiai gyv. Toronte, 
Kanadoje, atšventė savo 20 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Buvo kviesta sve
čių net ir iš Chicagos. Jie 
susilaukė daug sveikinimų 
ir gėlių.

CHICAGO

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje Valdyba ruošia iš
kilmingą ir puošnų Naujų 

Mūsų mieliems VYTAUTUI ir 

STE'LLAI brangiam Tėveliui ir Uošviui

A. A.

KOSTUI ABRAIČIUI

Pavergtoje Lietuvoje mirus, reiškiame 

gilią užuojautą

Birutė ir Vaclovas
Paprockai

VYTAUTUI ir STELAI ABRAI-

ČIAMS, jų tėvui ir uošviui

KOSTUI ABRAIČIUI

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Emilija ir Vaclovas 
čekai

KOSTUI ABRAIČIUI
Lietuvoje mirus, sūnui VYTAUTUI ir jo žmonai 

STELLAI jų didžios širdgėlos valandą gilią užuo

jautą reiškia

Valerija ir Bronius Nemickai

Brangiai motinai

LUIZAI ČEGLOKO VIENEI
mirus, dukteriai p. TATJANAI BRAZAITIENEI,✓
dr. H. BRAZAIČIUI ir artimiesiems gilią užuojau

tą reiškia .

Birutė ir Julius Smetonai

Brangiam tėveliui

KOSTUI ABRAIČIUI
tėvynėje mirus, mielą collegą

VYTAUTĄ ABRAITĮ

ir žmoną STELLĄ nuoširdžiai užjaučia

E. ir H. Balceriai

Mylimam tėveliui ir uošviui

KOSTUI ABRAIČIUI
pavergtoje Lietuvoje mirus, VYTAUTĄ ir STEL

LĄ ABRAIČIUS skausmo valandoje giliai užjau

čiu
Petras Paprockas

1970 Metų sutikimą pato
gioje ir gražioje salėje 58 
St. & So. Cicero Avė. Vie
tas ar stalus jau dabar ga
lima užsisakyti pas M. Šim
kų CL 4-7450. Korporan- 
tams ir L. T. A. Sambūrio 
nariams pirmenybė. Kaina 
apie $15.00 įskaitant mais
tą ir gėrimus.

NEW YORK
• Tumas-Vaižgantas jo 

100-ojo gimtadienio metuo
se bus pagerbtas New Yor
ke. š. m. lapkričio 30 d. 
Viešpaties A t s i m ainymo 
Bažnyčioje Maspethe bus 
pamaldos už jo vėlę, o po 
jų parapijos salėje pagerbi
mo aktas, šį minėjimą or
ganizuoja Korp! Neo-Lithu
ania Filisterių Sąjunga 
New Yorke ir kviečia visą 
visuomenę šiame minėjime 
dalyvauti.

Visos organizacijos yra 
prašomos susilaikyti tą die
ną nuo kitų viešų susirinki
mų ir parengimų.

K. Baltramaitis, našlė Ružancovienė ir duktė Veronika Ružanco- 
vaitė-Petrulienė, velionio A. Ružancovo pagerbime.

J. Kasakaičio nuotrauka

PAGERBĖ A.A. MJR. A.RUŽANCOVĄ
Lapkričio 1 d. Stanley ir 

Irenos Balzekų, jr., reziden
cijoje, Chicagoje, įvyko a. 
a. žymaus lietuvių kultūros 
darbuotojo, karininko ir 
bibliografo, Vyčio kryžiaus 
ordino kavalieriaus, mjr. 
Aleksandro Ružancovo, mi
rusio 1966 m., pagerbimas- 
vakarienė. Dalyvavo velio- 
nies našlė, duktė Veronika 
ir žentas Petrulis, bei apie 
60 Lietuvos istorija ir kny
ga besidominčių asmenų.

Pobūvio metu kalbėjo 
Lietuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos Profesorių Draugijos 
ir LVS "Ramovė” vardu 
gen. prof. Stasys Dirman- 
tas, "Tautos Praeitis” kny
gų redaktorius Jonas Dai
nauskas, LB CV pirm. inž. 
Br. Nainys ir kt. Visi pažy
mėjo bibliografinės tarny
bos (kuriai taip aukavosi 
velionis) lietuviams svarbą 
ir velionies didelį domėji
mąsi knyga ir knygos orga
nizacija, kad ji būtų priei
nama kiekvienam besido
minčiam ją asmeniui. Visi 
pabrėžė velionies atliktą di
delį ir labai vertingą lietu
vių kultūrai darbą ir apgai
lestavo, kad jau treji metai, 
po A. Ružancovo mirties nė
ra kam tęsti bibliografinės 
tarnybos. Ružancovas vie
nas dirbdamas nuo 1948 
metų leido bibliografijos 
biuletenį "Knygų Lentyną”, 
kurią rūpestingai tvarkė ir 
rūpinosi iki pat mirties. 
"Knygų Lentynoje” paskel
bė apie 2000 tremtyje iš
leistų lietuviškų knygų ir 

Lietuvių Profesorių Draugijos pirm. prof. dr. gen. S. Dirmantas, 
Grincevičius, kun. V, Bagdonavičius, A. Rūgytė ir J. Dainauskas p. 
Balzekų rezidencijoje, pagerbiant bibliografo A. Ružancovoatmintį. 

J. Kasakaičio nuotrauka

arti 9000 periodinės spau
dos aprašymų, straipsnių. 
"Knygų Lentyna” buvo 
siuntinėjama viso pasaulio 
d i d ž iosioms bibliotekoms, 
tuo žymiai prisidėdama prie 
Lietuvos garsinimo.

Velionies šeimos vardu, 
visiems už pagerbimą padė
kojo duktė Veronika Ružan- 
covaitė-Petrulienė.

Visus susirinkusius svei
kino ir dėkojo Stanley Bal
zekas, jr., kurio vadovauja
mam lietuvių kultūros mu
ziejui dabar perduota visas 
velionies Ružancovo biblio
grafinis archyvas, ir bus 
prieinamas plačiai lietuvių 
visuomenei.

Pobūviui vadovavo mu
ziejaus meno reikalų direk
torius Kazimieras Baltra
maitis. (kp)

DETROIT

DR. JONO SIMS 
PRISIMININAS

A. L. T. S-gos Detroito 
skyrius rengia savo garbės 
nario ir visuomenės veikėjo 
dr. Jono Sims penkerių me
tų mirties sukakties pami
nėjimą š. m. lapkričio 30 d., 
12 vai. Detroito lietuvių na
muose. Tą pačią dieną 10 
vai. už a. a. dr. Joną Sims 
bus šv. Mišios Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje.

Dr. Jonas Sims su savo 
žmona poete Marija Sims 
daug kam padėjo, priglaudė 
ir daug siuntinių siuntė pa
bėgėliams Vokietijon. Todėl 
lauktina gausaus žmonių

LOS LANGELES LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI 
KARTU SU

A.L.T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUM, 
š. M. GRUODŽIO 31 D., 9 V. V. RUOŠIA 
ŠEIMYNIŠKAI NUOTAIKINGĄ 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
naujai atremontuotose savose patalpose, 
3356 Glendąle Blvd., Los Angeles, Calif., 

į kurį maloniai kviečia lietuvišką visuomenę atsilan
kyti. Dėl ribotų vietų skaičiaus, bilietai įsigyjami iš 
anksto, skambinant telef.: p. Br. Dūdai — 382-1519, 
p. Br. Gediminui — 295-2260, p. V. Mažeikienei — 

255-6961.
ĮĖJIMAS SU VAIŠĖMIS IR ŠAMPANU — 6 DOL. 

ASMENIUI.

atsilankymo į šv. Mišias 
bažnyčion ir po to į jo pami
nėjimą Lietuvių namuose. 
Rengėjai kviečia visus, kaip 
ir a. a. dr. Jonas Sims buvo 
lygiai visiems geras. (jš)

DAIL. TAMOŠAIČIO 
PASKAITA

Po sėkmingos parodos 
Windsoro universitete, dail. 
Ant. Tamošaitis LB Detroi
to apyl. kviečiamas atvyks
ta į Detroitą ir skaitys pa
skaitą "Lietuvių tautiniai 
rūbai". Paskaita įvyks lap
kričio 23 d., sekmadienį, 5 
vai. Dievo Apvaizdos para
pijos salėje.

Dail. Tamošaitis yra vie
nas iš nedaugelio mūsų tau
todailės ekspertų. Jo pa
skaita apie tautinius rūbus 
bus ypač įdomi ir svarbi 
jaunimui — tautinių šokių 
šokėjams ir visiems, kurie 
domisi mūsų liaudies kul
tūra.

Dail. Tamošaitis kartu 
atsiveš ir savo dailės kūri
nių, kuriuos salėje bus ga
lima apžiūrėti prieš ir po 
paskaitos.

Įėjimas . laisvas. Po pa
skaitos bus kavutė. LB 
apyl. valdyba kviečia visus 
atsilankyti.

VLADO ŠLAITO 
POEZIJOS VAKARAS

Lapkričio 16 d., 3 vai. p. 
p. ir detroitiškiai turėjo 
progos Dievo Apvaizdos sa
lėje sutikti iš Anglijos at
vykusį lietuvį Vladą šlaitą 
ir jo poezijos pasiklausyti. 
Dar prieš pradedant poezi
jos vakarą, ilgos žmonių ei
lės stovėjo prie kioski
ninko Vytauto čižausko, 
pirkdami poeto knygą ir 
nešdami jam pasirašyti.

Vladą šlaitą pristatė LB 
apylinkės kultūros skyriaus 
pirmininkas dr. Kęstutis 
Keblys. Salėje dalyvavo ir 
Vlado šlaito poezijos klau
sėsi 125 žmonės.

Poezijos vakarui pasibai
gus vyko vaišės.

RIMO LANIAUSKO 
PARODA

Gruodžio 7 d., sekmadie
nį, 11:30 vai. Lietuvių Na
muose atidaroma dail. Rimo 
Laniausko kūrinių paroda. 
Lankymo valandos: šešta
dienį ii’ sekmadienį nuo 12 
vai. pietų iki 6 vai. vakaro. 
Kitomis dienomis pagal su
sitarimą. Parodoje bus iš
statyti 26 kūriniai.

Dail. Rimas Laniauskas 
gimęs 1937 m. birželio 15 d. 
Kaune. Paliko savo kraštą 
kartu su tėveliais antrojo 
pasaulinio karo metu ir 
1949 m. atvyko į JAV. Cle
velande baigė aukštesniąją 
mokyklą ir Cooper School 
of Art. Dabar dirba Amer
ican Greetings Co. Cleve
lande kaip professional de- 
signer.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Nijolės Jaškulytės ir Al
girdo Plečkaičio sutuoktu
vės įvyko lapkričio 8 d. Die
vo Apvaizdos bažnyčioje, 
Detroite.

Iškilmėse dalyvavo gra
žus būrys žmonių: giminės, 
pažįstami ir svečiai. Vestu
vių vaišėse dalyvavo 400 
žmonių. Gauta daug sveiki
nimų.

LOS ANGELES
• Los Angeles birutietės 

gruodžio 14 d., sekmadienį, 
12 v. dienos metu ruošia di
džiulę įvairiausių moteriš
kų rūbų parodą, kuri 
įvyks šv. Kazimiero parapi
jos salėje, vadovaujant p. 
A. Audronienei. Parodos 
metu bus servuojami karš
ti pietus.

Los Angeles bei apylinkių 
liet, visuomenė maloniai 
kviečiama į šią n e p a - 
prastą popietę at
silankyti, kur birutietės jus 
maloniai užims bei pavai
šins.

Įėjimas su vaišėmis — 
tik 2,50 dol. asmeniui.

SANTA MONICA

AUKSINIS JUBILIEJUS
Santa Monikoje jau 

virš 10 metų gyvena, vi
sų gerbiamas ir myli
mas mūsų žinomas rašy
tojas ir kelių premijų 
laureatas Juozas Balčiū
nas - Švaistas su savo 
žmona Aleksandra.

Šiais metais lapkričio 
1 d. jie laimingai susi
laukė auksinio — 50 me
tų vedybinio gyvenimo 
jubiliejaus.

Keli p. Balčiūnų drau
gai, visai pripuolamai 
apie tai sužinoję,pasklei
dė apie tai gandą S. Mo
nikoje, Los Angeles ir 
apylinkėse. Susidarė 30 
asmenų būrys prietelių, 
kurie ir užgriuvo pas p. 
Balčiūnus sekmadienį, 
lapkričio 9 d., atsineš
dami su savim kas ką su
galvojo. Tai buvo didelė 
staigmena sukaktuvinin
kams. Per pusvalandį at
sirado įvairių užkandžių 
apkrautas stalas,papuoš
tas gėlėmis iš prietielių 
sodelių. Balčiūnai iki 
ašarų buvo sujaudinti,to
kiu draugų nuoširdumu 
ir visiems, be galo, dė
kingi. Visų susirinkusių
jų vardu sveikinimo žo
dį tarė Alena Devenienė, 
o J. Balčiūnas linksmai 
nupasakojo, kaip jis su
sipažino su savo miela, 
ilgamete gyvenimodrau. 
ge — Aleksandra. Susi
darė linksma nuotaika, 
jaukioje, neseniai pirk
toje, Balčiūnų reziden
cijoje. Auksinių vedybų 
graži puota užsitęsė il
gokai ir visi svečiai, at
sisveikindami linkėjo 
mieliems Aleksandrai ir 
Juozui, dar ilgai džiaug
tis laimingu sugyvenimu 
ir būti gražiu pavyzdžiu 
kitiems. (eg)

Abu jaunieji yra baigę 
aukštąjį mokslą ir visuome
nei gerai pažįstami.

• SLA 352 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d., 12 vai. Lie
tuvių Namuose. Bus renka
ma 1970 metams kuopos 
valdyba ir atlikta nomina
cija kandidatų Pildomąją 
Tarybą.

Visi nariai atvykę į susi
rinkimą bus pavaišinti ka
vute ir skaniais pyragai
čiais. A. Grinius
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