
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BERLYNO FORMULE
SUNKIOS DĖL JOS DERYBOS SU RUSAIS 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Vienas iš pagrindinių 

sumetimų, privedusių 
Bonnos vyriausybę prie 
"atsisakymo, nuo prievar
tos pavartojimo" sutar
ties su sovietais sudary
mo, buvo Vakarų Berly
no situacija. Derintis dėl 
tos sutarties privačiai 
buvo sutarta, kad vokie
čiai tik tada tą sutartį 
ratifikuos, kai sovietai 
sutars su Vakarų sąjun
gininkais — amerikie
čiais, britais ir prancū
zais — dėl kokio naujo 
Vakarų Berlyno statuso, 
užtikrinančio civilį susi
siekimą su tuo miestu.

Dabar tokie pasitari
mai Berlyne jau prasi
dėjo, tačiau sovietai ne 
tik duoda suprasti, kad 
nieko nežiną apie savo 
pažadus kancleriui 
Brandtui, bet trumpam 
laikui sulaikydami civili 
nį orinį susisiekimą dve
jose orinio susisiekimo 
•koridoriuose' į Vakarų 
Berlyną dar kartą pa
demonstravo savo galią. 
Pasak TIME Vakarų są
jungininkai savo derybo
se su sovietais siekia 
išgauti iš sovietų: 1. už
tikrinimo, kad civilis su
sisiekimas žeme, van
deniu ir oru nebus nutrau-

b
"EPITHALAMIUM" 

reiškia lyrinępoemą su
kurtą vedybų proga. Su 
karčiu sarkazmu tokiu 
"mandriu" vardu dabar 
ima vadinti revoliucinę 
lektūrą Amerikoje. Tos 
lektūros jau pilna visur. 
Knygų krautuvėse, di
desnėse prekyvietėse, 
ypatingai gi mokyklų ir 
kolegijų knygynuose, ta 
revoliucinė laktūra klės • 
ti ir tarpsta dar prieš 
dešimtmetį neįsivaizduo
ta jėga.

Tos knygos ir brošiū
ros skirtos sugriauti esa
mą demokratinę san
tvarką ir įnešti į mūsų 
gyvenimą pagiežą, neapy
kantą, skirstymą žmo
nių savais ir sunaikinti- 
nais priešais. Šio netu
rinčio realaus pagrindo 
po savo kojomis judėji
mo autoriai daugumoje 
yra juodieji, beveik visi 
pabėgę iš Amerikos, 
Tarp jų klesti vienas ki
tas ir baltasis, kaip Ru- 
bin, kuriems jau pagie
žos skelbimo laurus iš
plėšė juodieji autoriai.

Šiaip ar taip jų raš
tai turi paklausą. Kai 
kurios knygos savo tira
žais pasiekė milijoną eg
zempliorių. Kai kurios 
knygos kažin kokių jėgų, 
manevruojančių univer
sitetų viršūnėse, pripa
žintos studijuotina me
džiaga. Už tų knygų turi
nio studijas netgi sutei
kia užskaitų s.

(Nukelta į 2 psl.) 

kiamasp 2. sovietų ir 
Rytų Vokietijos pripaži
nimo, kad Vakarų Berly
nas yra taip pat susijęs 
su Vakarų Vokietija, 
kaip Rytų Berlynas su 
Rytų Vokietija, 3. teisės 
Vakarų berlyniečiams 
lankytis Rytų Vokietijo
je ir 4. telefono ir tele
grafo susisiekimo tarp 
Vakarų Berlyno ir Rytų 
Vokietijos atstatymo.Pa
našios pažiūros yra ir V. 
Vokietijos krikščionių 
demokratų partija, ku
ri reikalauja Maskvos su - 
tarties neratifikuoti į jei 
nebus gauti nauji aukš
čiau minėti sovietų pa
žadai.

Brandto vyriausybė ta
čiau yra pažiūros, kad 
sovietai su aukščiau for
muluotais reikalavimais 
niekados nesutiks ir už 
tat reikia ieškoti tokios 
išeities, kuri formaliai 
atrodytų kaip sovietų, ku - 
rie visą laiką teigė, kad 
Vakarų Berlynas nėra 
Vakarų Vokietijos dalis, 
laimėjimas, tačiau kar
tu praktiškai pakeistų pa
dėtį į geresnę pusę. Pa
gal tos pažiūros šalinin
kus, Maskvos atsisaky
mo nuo prievartos su
tartis sovietams nėra 
taip svarbi, kad jie galė
tų dėlto atsisakyti nuo 
savo teisių Berlyne. Juk 
praktiškai nei vokiečiai, 
nei Nato visai negalvo
ja pavartoti jėgą santy
kiuose su sovietais, nes 
tai tik galėtų privesti 
prie atominio karo, ku
rio pasėkoje neliktų nei 
laimėtojų nei pralaimė
tojų. Už tat Bonnos vy
riausybė yra už tos su
tarties ratifikaciją net 
tuo atveju, jei keturi di
dieji negalėtų susitar
ti tarp savęs, bet sovie
tai tik už Vakarų Vokie
tijos pretenzijų įVakarų 
Berlyną atsisakymą leis
tų visai laisvą susisieki
mą tarp Vakarų Vokieti
jos ir Vakarų Berlyno.

Pasak DER SPIEGEL’ 
Brandtas ir jo patarė
jai mano, kad galimas 
tik toks sutarimas:

1. Vakariečiai pripa
žįsta, kad Vakarų Ber
lynas sudaro atskirą po
litinį vienetą, lyg ir tre
čią vokiečių valstybę;

2. Vakariečiai iš Ber
lyno atšaukia visas sa
vo propagandos Rytų 
Blokui institucijas;

3. Vakarų Vokietija 
atsisako nuo bent kokios 
oficialios politinės ma
nifestacijos, vedančios 
prie minties, kad Vaka
rų Berlynas yra Vakarų 
Vokietijos dalis.

Už tai mainais sovie
tai leistų Rytų Vokieti
jai susitarti su Vakarų 
Vokietija dėl laisvo su
sisiekimo tarp Vakarų 
Vokietijos ir Vakarų Ber
lyno. Jie taip pat tyliai 
sutiktų, kad Vakarų Ber
lynas su Vakarų Vokie
tija turėtų bendrą valiu
tą ir kad Vakarų Vokie
tija praktiškai, bet ne
formaliai, atstovautų Va- 
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KANADOS LIETUVIU DIENA
Šiais metais XVI-ji Ka

nados lietuvių diena buvo 
surengta Londone. Ją 
rengė specialus komite
tas kartu su LB apylin
kės valdyba. Lietuvių die 
na pradėta penktadienį 
spalio 9 d. jaunimo šo
kiais parapijos salėje. 
Šeštadienį įvyko krepši
nio rungtynės, o Centen- 
nial Hali buvo surengta 
skulptoriaus Baltuonio 
kūrinių paroda.

Spalio 10 d. — šešta
dienį vakare Londono 
Arenoje įvyko susipaži
nimo balius. Prisirinko 
arti tūkstančio žmonių, 
kurių pusę sudarė jauni
mas. Čia buvo proga su 
sitikti ir pasimatyti su 
seniai matytais pažįsta
mais ir bičiuliais, o mė
gėjams ir pasišokti gro
jant gana triukšmingam 
orkestrui (tas, žinoma, 
tiko jaunimui), ir gero
kai pastovėti eilėse prie 
"barčekių" bei baro. Ba
liuje matėsi ne tik Kana
doje gyvenantieji lietu
viai, bet ir senimo bei 
jaunimo iš Detroito, Chi
cagos ir Clevelando.

Sekmadienį — spalio 
11 d. prie miesto rotu
šės greta Kanados vėlia
vos plevėsavo ir Lietu
vos trispalvė. 2 val.p.p. 
įvyko pamaldos. Katali

Montrealio jaunimo ansamblis "GINTARAS" išpildo muzikos, šokio,dainų ir žodžio pynę XVl-je Ka
nados lietuvių dienoje Londone. J. Garlos nuotrauka

r r ‘‘WM
T®

kams pamaldos buvo St. 
Peter ’s katedroje. Šv. 
Mišias laikė Hamiltono 
liet, parapijos klebonas 
prel. dr. Tadarauskag. 
Labai gražų patriotinį 
pamokslą pritaikytą se
nimui ir jaunimui pasa
kė Toronto šv. Jono liet, 
par. klebonas kun. Ažu
balis.

Evangelikams pamal
dos įvyko tuo pat metu 
Redeemer Lutheran 
Church.

Iškilmingas aktas ir 
koncertas įvyko pačia
me Londono miesto 
centre naujoje šimtme
čio salėje (Centennial 
Hali). Iškilmingam ak
tui vadovavo LB Lon
dono apyl. pirm. A. E. 
Pocius pristatydamas 
svečius anglų ir lietu
vių kalbomis. Pradžio
je scenoje ir salėje iš
sirikiavę lietuvių jauni
mo ansambliai, prita
riant orkestrui, sugiedo 
jo Kanados Himną. Šven
tės dalyvius ir visus Ka 
nados lietuvius sveikino 
Kanados centrinės vy
riausybės ir Ontario pro
vincijos atstovai, Wes- 
tern universiteto atsto
vas, VLIKo vicepirm. 
dr. Nemickas, PLB 
pirm. St. Barzdukas, 
Lietuvos gen. konsulas 

Kanadoje dr. Žmuidzi- 
nas, Londono miesto bur
mistras Herb H. Mc 
Clure, Kanados LB 
pirm. dr. S. Čepas ir 
XVI-tai lietuvių dienai 
rengti komiteto pirm. A. 
Eimantas.

Pasibaigus trum
piems sveikinimams net 
penki Kanados lietuvių 
jaunimo ansambliai iš
pildė įdomią tautinių šo
kių ir dainų programą. 
Čia visus stebino gau
sus programos dalyvių 
skaičius apie 300 asme
nų.

Pirmoje prog. dalyje 
Montrealio jaunimo an
samblis "Gintaras", va
dovaujamas Z. Lapino 
išpildė muzikos, šokio, 
dainų ir žodžio pynę.

Hamiltono Gyvataras 
ir Toronto Gintaras, dai
nuojant Londono Baltijos 
jaunimo chorui, pašoko 
Aštuonytį.

Toronto Ginaras su 
savo vyresniaisiais ir 
jaunesniaisiais šokėjais 
išpildė labai jau gyvą šo
kį Suk, suk ratelį.

Londono Baltijos, Del- 
hi ir Rodney Jaunimo 
Choras, vadovaujant Lon
dono liet, parapijos kle
bonui kun. B. Pacevičiui 
padainavo Lietuva bran
gi, Tu giruže, Ko liūdi,

VIRŠUJE: Toronto jaunimo 
ansamblis "BIRBYNE", vado
vaujant D. Skrinskaitei-Viskon 
pienei, dainuoja XVI-je Kana
dos lietuvių dienoje Londone, 
Ont.

J. Garlos nuotrauka

sesele ir Oi berneli vien 
tūry.

Antroje programos da 
lyje Toronto Gintaras ir 
Londono Baltija pašoko 
Subatėlę ir Hamiltono 
Gyvataras pašoko Gyva- 
tarą.

Toronto jaunimo an
samblis Birbynė, vado
vaujant D. Viskontienei, 
padainavo keturias liau 
dies dainas.

Londono Baltija pašo
ko Rezginėlę, Hamiltono 
Gyvataras pašoko Sadu
tę ir Londono Baltija 
užbaigė programą Do
vanų šokiu (su skarelė
mis ir juostomis).

Baigę programą visi 
programos dalyviai iš
sirikiavo scenoje. Čia 
visi ansamblių vadovai 
buvo apdovanoti gėlė
mis ir Kanados LBpirm. 
dr. S. Čepas padėkojo 
visiems programos iš- 
pildytojams ir šios šven
tės rengėjams. Šventė 
baigta visiems sugiedo
jus Lietuvos Himną.

Programą lietuvių ir 
anglų kalbomis praneši
nėjo Grstžina Petrauskie 
nė. Į koncertą atsilankė 
apie 1400 asmenų, jų tar
pe daug lietuvių jauni
mo. Gražiai išpildyta 
programa ir gausus daly 
vavimas mūsų jaunimo 
visiems paliko labai 
gražų įspūdį. (vk)

Dr. A. Maceinai
PASKIRTA OHIO LIET.
GYDYTOJŲ PREMIJA
Ohio Lietuvių Gydytojų 

Draugijos valdyba savo po
sėdyje, įvykusiame 1970 m, 
spalio 10, Clevelande, vien
balsiai paskyrė šių metų 
kultūrinę premiją $1000.00 
mūsų iškiliam pedagogui ir 
filosofui profesoriui dr. An
tanui Maceinai.

Premija numatoma įteik
ti visuotiname narių susi
rinkime lapkričio mėn. 7 d., 
Clevelande.
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a laiškai Dirvai
UTOPIJA, IR KAS TOLIAU?

Pastebėjau, kad Akira
čių žurnalo Nr. 7 (21) 
V. Rastenis paskelbė ša
kį: leidėjai visos lietu
vių spaudos vienykitės. 
Atrodo, kad žurnalistų 
organizuotame šūkių kon. 
kurse tas šūkis nepremi
juotas, o premijuoti rei
kėtų. Juk tas šūkis at
skamba į mus ne šio pa
saulio dorybėmis. Jis 
skelbia mums, kad visos 
redakcijos turi savo tar 
pe dalintis prenumera
torių adresais. Atseit,

<>
(Atkelta iš 1 psl.)

Tos knygos pasižymi 
nešvankia kalba. Šlykš
tūs ir netinkami skambė
ti mokslo šventovėse po
sakiai ir žodžiai yra daž
ni, kaip kasdienybės ru
tina. Knygoje, už kurią 
studentai gauna užskai
tas, smulkmeniškai dės
toma, kaip autorius pa
kartotinai prievartauda
vo mažametes mergai
tes vis "veidmainin
gos" demokratinės san
tvarkos sunaikinimo tiks - 
lu. Ta knyga taip pat tei 
kia užskaitas už jos pa
žinimą.

Čia neduodame tų kny
gų pavadinimų nenorė
dami jų reklamuoti. Ta
čiau, tas demokratinės 
santvarkos suniekinimo 
pavojus, atskiestas su 
šlykštybių morale, jau 
įžengė į studijinę me
džiagą Amerikos mokyk
lose. Jaunieji lietuviai 
jau susiduria su ta pro
blema. Krašto, kuris 
priglaudė jų tėvus, 
santvarka pristatoma su 
kolegijiniu orumu kaip 
nepakenčiama, išnaudo
tojiška. Su ta santvarka 
esą reikia kovoti lieps
na, peiliu ir bombomis. 
Jauną lietuvį tokie tvir
tinimai, jeigu sklinda 
nuolatos ir akademinės 
studijos metu, gali klai
dinti ir išstumti iš do- 
raus kelio.

Tad tėvų pareiga bū
tų budriai sekti ko mo
kom i jų vaikai. Tėvai 
turi sekti per TPA or
ganizaciją mokymą že
mesnėse mokyklose. Ir 
per pašnekesius su savo 
vaikais rasti kontrolės 
kelius ir aukštose mo
kyklose. Daug kur tėvų 
spontaniški protestai da
vė gerų pasekmių. Poli
tiniai arba moraliai de
generuoti dėstytojai bu
vo pakeisti arba išvyti, 
nežiūrint kokiais aukš
tais mokslo titulais jie 
besidangstytų.

Tvirkindami jaunuo
sius moralės griovimu 
ir smurto adoracija, 
"revoliucionieriai" sten
giasi palaužti žmogaus 
natūralų atsparumą pik
tybei ir infiltruoti savo 
pragaištingus kliedėji
mus.

Ko jie nori? Atsaky
ti lengva: revoliucijos. 
Kam reikia tos kruvinos 
revoliucijos? Pražudy
ti demokratinę santvar
ką.

Taip apgailėtina ma
žuma nori pražudyti mil
žinišką daugumą.

Akiračiai turi pasiūly
ti savo adrėsynus Dir
vai, o Draugas atiduoti 
savo adrėsynus Naujie
noms! Tai idiliškas ėriu
ko ir tigro sugyvenimo 
periodas. Nusiginklavi
mo konferencija, anot V. 
Rastenio, arbatiniame 
paukštelyje.

Nurodo V. Rastenis, 
kad amerikinėje prak
tikoje taip daroma. Bet 
ar iš tikro taip? Ameri
kinėje praktikoje leidyk
los turi daug spaudinių. 
Sakysime, Time gavo 
prenumeratą ir perlei
do adresą ir Life žurna
lui. Bet tai ta patileidyk 
la. Tas pavyzdys visiš
kai atpuola. Lietuvių gy
venimo sąlygose prenu
meratorius yra netiktai 
tas kuris skaito, bet tas 
kas yra pilna prasme lei
dinio bendradarbis. Jis 
atmoka leidinio materi
alinę pusę. Tai jis lai
doja leidinio gyvybę. Jis 
čia labiau reikšmingas, 
kaip amerikinėje spaudo
je, kur skelbimai suda
ro esminę pajamų dalį. 
Atkišdami savo rėmėjo 
adresą kitam, redakci
jos sustoja eventualiame 
pavojuje ir netekti tokio 
rėmėjo, jeigu jis įpras 
domėtis kitu laikraščiu. 
Idealas jau išspręstas. 
Jau daugelis skaito ke
letą leidinių ir turi pla
tesnį gyvenimo spektrą. 
Pagaliau, mūsų laikraš
čių tiek nedaug, kad ne
įmanoma galvoti, kad at
siras skaitantis žmogus, 
bet neatras laikraščių 
adreso.

Tačiau adrėsynus ga
li telkti PLB, ALB, SLA, 
BALF, ALT, irpanašios 
organizacijos ir net par
davinėti mūsų laikraš
čiams. Tada iškelta V. 
Rastenio utopija jau būtų 
arčiau realybės.

Bet... mūsų visuome
nė yra politinė išeivija 
ir, toks adresynaspakliu
vęs į komunistų rankas, 
kaip tai jau kartą atsiti
ko Vokietijoje ir net Ame - 
rikoje, gali adresatams 
sudaryti nemalonumų.

V. A, Miliūnas

BRAVO UŽ 

VEDAMĄJĮ
Jūsų drąsus ir aiškiai 

kalbąs vedamasis "Dia
logomanija", š.m. rug
piūčio 28 d. Dirvoje (Nr 
65-3) yra tikrai pagir
tinas. Jūs palietėt mūsų 
išeivijos neliečiamybę, 
ir greičiausiai susilauk
site daug kritikos iš 
vien "lietuvybės išlai
kymu" susirūpinusių vei
kėjų dėl Jūsų "šventžo- 
džiavimo".

Tačiau, kad ir pati 
priklausydama JAV-se 
užaugusiai kartai, pilnai 
sutinku, kad mums iš vi
sų pusių ilgai brukama 
labai tuščia lietuvybė — 
tik išorinė, ir pritariu, 
kai sakote, kad neužten
ka nei lietuviškos dai
nos, nei lietuviško žo
džio, nei lietuviško šo
kio, kad asmenį padary
ti pilna prasme lietuviu. 
Galiu duoti gan ryškų pa
vyzdį: PLB Seimo meta 
New Yorke, 1968 metais 
įvyko jaunimo "demons
tracija". Po kalbėtojų ir 
po tautinių šokių, pro
gramos iškilmingam už-

darymui* buvo nutarta 
įnešti 50 tautinių vėlia
vų — vieną už kiekvie
nus metus nuo tautos at
sikūrimo. Besukviečiant 
asmenis vėliavoms neš
ti buvo paprašyta ir kelių 
šokėjų, kurių dauguma 
tuojaus sutiko. Tačiau 
vienas jaunuolis tiesiog 
baidėsi tos lietuviškos 
vėliavos, aiškiai duoda
mas suprasti, kad jo ma
nymu lietuviškos vėlia
vos nešimas yra koks 
kvailas šovinizmas, riet 
iki fašizmo. (Netpašai
piai atsaliutavo vėliavai 
nacių saliutu.) Jis ir lie
tuviškai gražiai kalba, ir 
jaunimo organizacijose 
dalyvauja, ir tautinius šo
kius stropiai šoka. Tai 
parodo ne tik tai, kad 
vien išorinio lietuvišku
mo neužtenka, bet ir kad 
lietuvybės sprendimas 
vien pagal šiuos aspek
tus gali būti labai klai
dingas. Gi yra jaunuolių, 
kurie gal ne taip gražiai, 
ar net visai menkai, lie
tuviškai kalba, tačiau ir 
tautinius šokius šoka ir 
nesigėdi nei lietuviškos 
vėliavos iškelti nei Lie
tuvos laisvės bylos išneš
ti į viešumą. O tuo pačiu 
metu nekurie gražiai kal
bantieji lietuviai išei
viai, išorinės "lietuvy
bės išlaikymo" vardu, 
"bendravimo su kraštu" 
būdu, padeda Sovietams 
įteisinti Lietuvos okupa
ciją.

account for $250 or more, or for adding $250 to an existing account. The attrac^ve

carrying cases are available vvith some local High School team insignia.

50" x 60" PLAID STADIUM BLANKET with vinyl carrying case. Its just the thing for 

those cool autumn nights at the stadium and its yours for opening a new savings

Limit one (1) blanket per account. .. 
while the supply lasts ... 
no mail reauests, please.

BERLYNO FORMULĖ
(Atkelta iš 1 psl.) 

karų Berlyną užsieniuo
se. Vokiečių ambasado
je Maskvoje, pavyzdžiui, 
galėtų būti vienas kam
barys su užrašu: "Sitz

Tie patys žmonės, ku
rie propaguoja (paviršu
tinį) "lietuvybės išlai
kymą", nuolatos prime
na reikalą kreipti dėme
sio į jaunimo nuomonę ir 
jų "naujas idėjas".

Įdomu, kad jie, tačiau, 
lyg nutarė negirdėti to 
jaunimo, kuris jau seno
kai raštu ir žodžiu ban
do iškelti Jūsų vedama
jame pabrėžtą mintį. Jau 
nekartą buvo nurodyta, 
jog paviršutiniška "lie
tuvybė" (bekovingos dva 
sios) nėra įmanoma "iš
laikyti" ir kad pirmumo 
davimas išorinės lietuvy
bės "išlaikymui" yra ža
linga bei pražūtinga tik
rai mūsų išeivijos misi
jai, nes tai ne vien patei 
sina bet ir reikalauja 
bendradarbiavimo su 
Lietuvos okupantu bet ko
kiom, kad ir okupanto nu
statytom, sąlygom ir ne
žiūrint pasėkų. Reikia ti
kėtis, kad jie atkreips į 
tai dėmesįkai Jūs— (rei' 
kia spėti) — vyresnioji 
karta apie tai prašneko
te.

Lyvia Garsienė

TO HIGH SCHOOL ATHLETICS
To kick-off the 1970 High School Football Season, we are offering a beautiful

813 EAST 185TH STREET 481-7800 

6235 ST CLAIR AVENUE 431-5670 

25000 EUCLID AVENUE 261-1200 

26000 LAKE SHORE BLVD. 731-1200 

6135 WILS0N MILLS ROAO 449-2900

•••
der Vertreter vonWest- 
berlin". Sovietai taip pat 
neprieštarautų Vakarų 
Vokietijos ūkinei pagal
bai Vakarų Berlynui, ku 
ri šiais metai siekė 732 
milijonus dolerių.

Šitoks susitarimas 
esąs galimybių ribose. 
Jo šalininkai teigia, kad 
tolimesnis santykių vys 
tymasis priklausys nuo 
ūkinio bendravimo, ku
ris sovietams esąs itin 
reikalingas. Bet' ir ūki
niai santykiai sutinka 
nemažai kliūčių. Sovie- 
tija praktiškai reikalin
ga visų prekių, kurias 
tik vokiečiai gamina, ta
čiau už jas ji gali mokė
ti žaliavomis, kurios vo
kiečiams nelabai reika
lingos ir kurių vokiečiai 
gali kitur gauti ir geres
nės kokybės ir piges- 
nėm kainom. Už tat so
vietai prašo kredito, bet 
kai jis jiems pasiūlo
mas, jie aiškinasi, kad 
jie negalį mokėti dabar 
tarptautinėje rinkoje rei
kalaujamų 8,5%. Vokie
čiai aiškinasi, kad Bon- 
nos vyriausybė iš savo 
pusės negalinti suma
žinti laisvoje rinkojepra- 
šomų ir gaunamų %dydį. 
Vokiečių ūkio ministe- 
ris Schilleris, prieš po
rą savaičių viešėdamas 
Maskvoje, siekė į Vaka
rų Vokietijos prekybi

5% daily interest on passbook savings 
... ask about our Savings Certificate 

plans, paving Irom 5%% to

“T. CLAIR 
AViNGS

nius sandėrius su sovie
tais įtraukti Vakarų Ber
lyną, tuo tarpu sovietai 
su tuo miestu siekia at
skirų susitarimų. Kadan
gi sovietai nepripažįsta 
Vakarų Berlyno Vakarų 
Vokietijos dalimi, Schil
leris Kosyginui siūlė pre
kybos sutartyse visai ne
vartoti Vokietijos vardo. 
Girdi, prekybiniai san
dėriai būtų tarp Sovieti- 
jos ir V. Vokietijos mar
kės srities (Waei*ungs- 
gebiet der Deutschen 
Bundesbank). Kosyginas 
to pasiūlymo nepriėmė, 
bet ir neatmetė, iš ko da
rome išvadą, kad jis už 
tam tikras lengvatas Va
karų Berlynui prašys 
kokių ūkinių koncesijų 
iš Bonnos vyriausybės, 
kuri oficialiai nepripa
žįsta jokių teisių Vakarų 
Berlyne! Prieš 7 metus 
Vakarų Vokietijai reika
laujant į sutartį įtraukti 
Vakarų Berlyną, sovie
tai iš viso atsisakė apie 
tokią sutartį kalbėti. Da
bar, sakoma, jų laikyse
na jau neesanti tokia 
griežta.

MALĖ

0WNER OPERATORS 
with latc model tractors. 

Please apply 
DAVIS MOTOR EXPRESS 

1312 SCHUSTER 
KALAMAZOO, MICH.

(616) 345-1129
(77-83)
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Didžiosios spaudos

sensacijos...
Amerikinės spaudos 

ir televizijos darbo es
mėje yra sensacija. Sen
sacija yra lengviausiai 
gaunama ir lengviausiai 
parduodama prekė. To
dėl labai dažnai vardan 
komercinio intereso su 
lengva ranka atmetami 
kiti, aukštesnės grada
cijos interesai: dorinis 
moralinis, patriotinis.

Amžinoji sensacijos 
taisyklė, kad ne šuo tu
ri įkąsti žmogų, bet žmo
gus turi sukandžioti šu
nį, komercinėje spau
doje ir televizijoje yra 
ašis, aplink kurią suka
si darbas.

Sveikos orientacijos 
skaitytojui ir žiūrovui 
reikia priprasti prie to 
nuosmūkiško standarto. 
Taip didžioji spauda "ne
pastebi" ir mūsų garsių
jų demonstracijų, kol jo
je nėra ekscesų. Pabal
tijo kraštų laisvės bylai 
iškelti reikia gatvės 
triukšmo. Kol triukšmo 
nėra, tol eilinis reporte 
ris ar televizijos komen
tatorius, sąžiningai įsi
tikinęs, kad šuo kanda 
žmogų ir sensacijos nė
ra.

Savęs apspiaudymo 
meisteriai atrado ir iš 
garsino Vietnamo kari
nes istorijas, kur karo 
kautynių baimėje, Ame
rikos kareiviai gelbėda
mi savo gyvybes šovė 
klaidingai (ir tai dar ne
įrodyta). Tie meisteriai 
dažnai praeina pro nu
kautą policininką, bet 
dreba iš pasipiktinimo 
dėl užlaužtos per areš
tą militanto rankos. Dvi
gubas žinių tiekimo stan
dartas kelia pasipiktini
mą, bet spaudos ir tele
vizijos metodas lieka 
vis tas pats, tirštai kai
riai liberališkas ir at
šiaurus ramiam ameriki
nio tradicinio gyvenimo 
būdui.

Čia principas yra vi
sad tas pats: kada mili
jonai dirba ir kuria Ame
rikos gyvenimą, dėme
sio centre bus koks nors 
chuliganas, kuris daužo 
langą ar deda bombą.

Kada užsienio kelionė
je Amerikos prezidentą 
sveikina džiaugsmingai 
tūkstantinės minios ir 
tik vienas, paleidęs kiau
šinį, bėga slėptis, ame
rikietis korespondentas 
susiranda tą kiaušinio 
sviedėją, daro su juo in- 
terview, cituoja to pa
mišėlio žodžius ir dar 
sumoka jam už tą pasi
kalbėjimą.

Todėl skaityti ir su
prasti įvykius ameriki
nėje spaudoje galima tik
tai su tam tikra patirti
mi, įpratus skaityti tarp 
eilučių, arba nekreipiant 
dėmesio į tekstą. Ir šiuo 

atveju etniniai laikraš
čiai, ką jau pripažįsta 
amerikiečiai ir kanadie
čiai, teikia išsamesnį 
bendros visuomenės 
vaizdą, neš iš informa
cinės esm ės išjungi a s en - 
saciją.

Temų poieškiai at
skiesti sensacijomis 
ypač pastebimi dviem lie • 
tuvaitėms Kazickaitei ir 
Gustaitytei, prasimušus 
į žinių, agentūrų tarny
bas. Kai kurie lietuvių vi
suomenės žmonės, net 
naiviai džiūgavo, kad tos 
lietuvaitės galės talkinti 
informacine prasme 
mūsų etniniam arba vals
tybiniam politinės kovos 
reikalui. Deja, buvo pa
mirštas sensacijonizmo 
reiškinys. Tos merginos 
pajungtos temai, matyt, 
diktuojamai iš viršaus. 
Taip žinomas Gustaity- 
tės rašinys apie Kalifor, 
nijos hipius, kur jie pri
statyti kaip "gėlių vai
kai", taikūs ir patrauk
lūs jaunuoliai. Rašinys 
buvo tiek pertemptas į tą 
pusę, kad net amerikie
čiai skaitytojai pradėjo 
protestuoti prieš tokius 
palankius komplimentus 
hipiams.

Nors ir paradoksiška, 
bet arti realumo išvada 
prašosi savaime, kad et-

KALĖDINĖS DOVANOS
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, artė

jančių Kalėdų švenčių proga, siūlome specialai suda
rytus siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška do
vana Jūsų artimiesiems.
DOVANŲ SIUNTINYS 1 (1970).

3% jardo angliškos vilnonės geros rūšies kos
tiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene medžiagos 
tinkamos moteriškam puikiam kostiumui arba dviem 
suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui 
eksportinės rūšies veluras arba wool ir cashmere 
medžiaga, 2>/> jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1 
nailono arba cottono išeiginiai marškiniai, arba blus- 
kiutė, 2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba 
nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina Iškaičius muitą ir visas persiun
timo išlaidas yra $95.00.
DOVANŲ SIUNTINYS 2 (1970)

2 vyriški arba moteriški itališki su diržu dėvi
mi nailono lietpalčiai, crimplene medžiaga dėl dviejų 
puikių suknelių, vyriškas arba moteriškas megstu- 
kas, vilnonis arba aeryleno, 3’i jardo vilnonės kos
tiumui medžiagos su įrašu ”all w0ol made in Eng- 
land”, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra $95.00.
Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus 

rūbų siuntinius dalykus, kurie Lietuvoje yra labai 
vertingi ir pageidaujami. Dirbtinio Mink (audines) 
kailio paltui viršus 40.00, vilnonės gėlėtos skarelės 
5.00, vyriški arba moteriški nertiniai 12.00, nailono 
marškiniai 8.00, nailono lietpalčiai 11.00, gėlėtos nai
lono skarelės $2.00, nepermatomo nailono suknelei 
11.00, puikūs vilnoniai moteriški šaliai, 9.00, ir’kita.

Už $36.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specia
liai parinktų produktų. Priimame užsakymus auto 
mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos apa
ratams, persiunčiame pinigus ir t.t.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2 ENGLAND. 
TELEF. 01 739-8734.

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Hamiltono tautinių šokių ansamblis "GYVATARAS" (kairėje) ir Toronto tautinių šokių grupė GIN
TARAS" (dešinėje) šoka Aštuonytj. Dainuoja Londono "BALTIJA". J. Garlos nuotrauka

KO MOKIA SLA IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ?
Susivienijimas Lietu

vių Amerikoje, lengvai 
suvedamas vardas ir į 
populiarias tris raides 
’SLA’, savo pirmame ka 
lendoriuje, išleistame 
1916 metais, klausė: "Ko 
Amerikos lietuviai gali 
ir turi teisę laukti iš 
SLA?"

Ten pat pačiais pir
maisiais žodžiais buvo 
atsakyta taip: "Ameri
kos lietuviai gali ir turi 
teisę laukti iš Susivie
nijimo Lietuvių Ameri
koje idant jame su lai
ku rastųsi visi Ameri
kos lietuviai. Kitais žo
džiais tariant, idant iš 
SLA išsivystųtų 'Lietu
vių Respublika Ameriko 
je' su savomis teisėmis 

ninės spaudos nauda yra 
didelė informacinė do
rybė. Tą dorybę dabar 
ima atrasti ir milijoni
nės komercinės spau
dos agentūros, jau im- 
damos žinių iš kuklių 
netgi egzilinių spausdi- 
nių Europoje ar Ameri
koje.

ir savita tvarka" ir t.t. nizatoriu, Kontrolės Ko- 
Taip tada buvo klau- misijos nariu, Labdary- 

siama ir viltingai atsako- bės ir Skundų - apelia- 
ma, atsidėjusiai dirba
ma ir tarpusavy lenkty
niaujama. Advokatas ir 
poetas Klemensas Jur
gelionis aiškino Susivie
nijime esamus moksli
nius apdraudos pagrin
dus, kuriais remiantis 
galima palaimingą savi- 
šalpą suorganizuot; me
dicinos dr. A. L. Grai- 
čiūnas riebiom raidėm 
skelbė "SLA — Ameri
kos lietuvių viltis", o, 
pagaliau, pirmasis "Su
sivienijimo" minties žie- 
bėjas dr. J. Šliupas lin 
kėjo "kad SLA kiekvie
nam savo sąnariui įteik
tų nors po trumpą kny
gelę" lietuvių tautos ir 
lietuvių literatūros isto
rijų.

Šitokiame sutartinia
me ryžte Susivienijimo 
Kuopų, narių ir pinigų 
skaičiai augo ne metais, 
o mėnesiais. Vyriausias, 
valdantysis organas — 
Pildomoji Taryba, ar vy
riausias sprendžianty- 
sis organas — Seimas, 
visai pagristai jautėsi 
išdidžiais, atstovaudami 
lietuvių didžiausią or
ganizaciją Amerikoje su 
daugiau negu 20 tūkstan
čių narių.

O kaip yra dabar?
Šių dienų Amerikos lie

tuviai ateiviai gali skai
tyti nebe vien "nors po 
vieną" lietuvių ar lite
ratūros istoriją. Šian
dien lietuvis daug švie
sesnis, mokytesnis ir 
drąsesnis, tačiau ir to
kių lietuvių tarpe tebė
ra tas pats klausimas, 
koks buvo statomas 
prieš 40 ar 50 metų. 
Tiesa, to klausimo ta
patumas ne tuoj paste
bimas, nes dabar klau
siama atvirkščiai: ne 
ko laukia Amerikos lie
tuviai iš SLA, o ko SLA 
laukia iš Amerikos lie
tuvių.

Atsakymas į šių .die
nų klausimą yra trum
pas, aiškus ir išplau
kiantis iš tų pačių SLA 
reidžių — laukia: S-amo 
ningų L-ietuvių A-tei- 
nant. Laukia įsijungimo 
narių skaičiaus padidi
nimo, laukia visų lietu
vių gerojo noro virstan 
čiu tikrove tarpusavio 
susivienijime pilna to 
žodžio prasme.

ei jų pirmininkais, ryški
no Susivienijime dabar 
jau patiestus naujus rau. 
donus — prielankumo ki 
limų takus net asme
nims iki 70 metų am
žiaus. Taip, net tokio 
amžiaus asmenys gali 
tapt Susivienijimo na
riais.

Taip pat yra pageidau
jami ir priimami į SLA 
senųjų narių šeimos ar

Rugsėjo mėnesį SLA 
Pildomoji Taryba, vado
vaujama prezidento Po
vilo Dargio, susirinkusi 
New Yorke su Jaunimo 
Komisijos nariu - orga

Lietuvių vadovaujama investavimo bendrovė ROTA, Ine., Santa 
Monica, Calif. spalio 2 d. vėl pradėjo statybą naujo 23 butų pro
jekto. Nuotraukoje iš kairės: Rūtos bendrovės prezidentas inž. E. 
Jarašiūnas, projekto inžinierius L. Herzog ir Rūtos bendrovės sek
retorius A. Markevičius prie projekto pamatų prakasimo.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

timieji (kad ir kitatau
čiai) ir net narių draugai 
kitataučiai, norį dalyvau 
ti lietuvių gyvenim e ir da 
lintis bendrais rūpes
čiais ir džiaugsmais.

Pagaliau, kiekvienas 
esąs ilgesnį laiką narys 
gali savo apdraudąpadi
dint taip, kaip jis randa 
savo apsidraudimą pato
gesniu kintančiame gyve
nime.

O virš visko — jauni
mas!

Jaunimui, tiek moks
lus einančiam, teik pra
dėjusiam savistovų gyve
nimą visada yra galimy
bė jo akiratyje įkurti 
bendraamžių atskirą kuo
pą, kurioje vienas kito 
supratimas ir bendravi
mas papildo ir praturti
na kiekvieno kasdienį gy
venimą.

Ir ko gi reikia dar, 
kad SLA turėtų metinįna- 
rių gryną prieauglį, o ne 
nubyrėjimą? — Labai 
paprasto dalyko: — ma
žo, mažyčio noro kiekvie
nam jau esančiam nariui 
— sutikus pakalbint ir 
prikalbint savo bičiulį, 
draugą ar tik pažįstamą 
stoti į Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje, kuris 
laukia sąmoningų lietu
vių ateinant.

Jei dabar Susivieniji
me yra apie 9 tūkstan
čius narių, anas apeliuo
jamas "mažas, mažytis 
noras" ar gi nepadarytų 
stebuklo didelio!

A. Audrietis
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ATSIŲSTA paminėti

Hermann Sudermann
LIETUVIŲ APYSAKOS, 
vertė V. Volertas, išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje 1970 m. Aplanką 
piešė Marija Ambrozaitie- 
nė, 132 psl., kaina 3 dol.

Česlovas Grincevičius — 
GEROJI VASARA. Mozai
kinis romanas. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje. Aplankas dail. 
N i j olės V edegytės - Palu- 
binskienės. 261 psl. Kaina 
$5.00.

Č. Grincevičius šioje kny
goje taip žaismingai aprašo 
lietuvišką miestelj, kad ne
gali būti tikras, ar autorius 
iš savo personažų tik juo
kiasi, ar jis kartu su jais 
linksminasi, išgyvendamas 
jų nuotykius.

Antanas Baranauskas — 
THE FOREST OF ANYKŠ
ČIAI, įdėtas lietuvių Ičalba 
originalas ir vertimas j an
glų kalbą. Vertė Nadas Ras
tenis, įvadą parašė Juozas 
Tininis. Antroji laida. Išlei
do Lietuvių Dienos Los An
geles, Calif., 1970 m. Kny
gai panaudoti J. Kuzmins- 
kio raižiniai. Kaina — 3 
dol., kietais viršeliais — 4 
dol.

Edmundas Jasiūnas — 
CIVILINĖ AVIACIJA Jung 
tinėse Amerikos Valstybė
se. Išleido Chicagos Lietu
viu Literatūros Draugija 
1969 m., 32 psl..iliustruota. 
Kaina 1 dol.

Mirė mokytojas Mikas Luneckas
Š.m, spalio 1 d. Chica

goje staigaus širdies 
smūgio darbovietėje iš
tiktas krito mokytojas ir 
veikėjas Mikas Lunec
kas.

Jis buvo gimęs 1905 m. 
liepos 5 d. Rygoje, kur jo 
tėvas tuo metu buvo ge
ležinkeliečių felčerius. 
Mokytis jis pradėjo taip 
pat Rygoje, kur baigęs 
pradžios mokyklą, įstojo 
į gimnaziją. Pirmojo pa
saulinio karo su tėvais 
nublokštas į Orią, čia to
liau tęsė mokslą lietuvių 
tremtinių gimnazijoje. 
1919 m., tėvams su gau
sia šeima grįžus į Vil
nių, Mikas Luneckas lan
kė Vytauto Didžiojo gim
naziją. 1920 m. jis pabė
go su Lietuvos kariuo
mene į Kauną ir stojo sa 
vanoriu. Tai bene buvo 
pats jauniausias savano
ris. 1921 m. slapta grįžo 
į Vilnių ir toliau mokė
si lietuvių gimnazijoje. 
Dar moksleiviu būda
mas , jis įsikinkė į akty
vią veiklą: kartu su da
bartiniu artistu Kanopka 
organizavo meno kuopą, 
vaidintojų ratelį, leido 
rotatorinį laikraštėlį.

Kai jo tėvą Motiejų dėl 
lietuviškos veiklos ir vai 
kų leidimo į lietuvišką 
gimnaziją lenkai pašali
no iš geležinkelių tarny 
bos, Mikas Luneckas, 
baigęs 6 klases, išvyko

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: i,He‘ ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE * 

Cleveland,

5'/.% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimom - 6 month, maturity

6% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$10,000 minimum - 2 year maturity

514% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimum - 1 year maturity

A.A. Mikas Luneckas 
mokytojauti į "Ryto" or
ganizuojamas lietuvių 
mokyklas. Kartu jis ruo 
šėsi ir mokytojo teisė- 
šėsi ir mokytojo teisėms 
įsigyti egzaminams, ku
ruos eksternu išlaikė len 
kų valdinėje mokytojų se 
minarijoje. Jis mokyto
javo Eišiškių, Girių, Dar
gužiu mokyklose. Kartu 
jis čia organizavo lietu
vių jaunimą, režisavo ir 
vaidino lietuviškai. Len
kų slaptosios politinės 
policijos jis buvo visą lai
ką sekamas, daug kartų 
kratomas ir tardomas, 
kelis kartus areštuotas 
ir įmestas į Lukiškių ka 
Įėjimą Vilniuje. Pristi
gęs kantrybės ir nervų, 
1934 m. Mikas Luneckas 
pabėgo į nepriklausomą

Lietuvą ir Čia toliau tę
sė mokytojo darbą. Jis 
mokytojavo Saldutiškiuo- 
se, Margininkuose, Kau
ne, Kartu jis veikė ir 
jaunimo organizacijose: 
buvo jaunalietuvių va
das, šaulių veikėjas, tau
tininkas.

1941 m. žiemą M. Lu
neckas su šeima repat- 
riavo į Vokietiją, mat, 
buvo vedęs vokiškos kil - 
mės gyvenimo draugę. 
Tačiau Vokietijoje neli
ko, greit grįžo ir moky
tojavo Kaune. 1944 m. 
pabėgo vėl nuo bolševi
kų ir sunkiai išvargo ka
rą, kol susilaukė sąjun
gininkų kariuomenės. 
1946 m. su šeima apsigy
veno Memmingene. Čia 
jis apie ketveris metus 
buvo "Laisvosios Lietu
vos" administratorius, 
faktinasis leidėjas, nes 
jis labai daug savo pini
gų, energijos ir laiko 
paaukojo, kad šį laikraš 
tį išlaikytų. 1953 m., ka
da "Laisvoji Lietuva" 
dėl materialinių sunku
mų buvo Kanadoje su
stojusi, jis vėl ryžosi 
savo kapitalu ją perkelti 
į JAV. M. Lunecko di
džiausias nuopelnas, kad 
"Laisvoji Lietuva" atsi- 
steigė Chicagoje ir iki 
šiol tebeeina. Jis dėl to 
turėjo nemaža ir sunku
mų, ir nuostolių, bet jis, 
kaip lietuvis, jautėsi są
žiningai savo pareigą at
likęs.

Pastaruoju metu M, 
Luneckas Chicagoje dir
bo amerikiečių mokyk
loje, kaip mokyklos prie
monių studentams išda- 
lintojas. Jis čia įsigijo 
gerą vardą ir buvo ame
rikiečių jaunimo myli
mas. Jo 60m.suskakties 
proga amerikiečių spau
da gražiai apie jį atsi
liepė.

Jis buvo didelis lietu
viškosios spaudos ir kny
gos mylėtojas.

Liepos mėn., atšven
tęs 65 m. sukaktuves, 
jis dar jautėsi esąs vi
siškai sveikas, pajėgus 
ir buvo pasiryžęs dar 
trejus metus dirbti, bet 
neiti į pensiją. Deja, li
kimas taip lėmė, kad 
staiga ir netikėtai sukri 
to ir atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Paliko liūdesyje 
žmoną Gertrūdą, kuri sa
vo du vaikus išaugino 
ir išugdė lietuviškai. 
Taip pat savo mylimo 
tėvo gedi duktė Renata

J. GRAUDA

Apie skrabalus ir tabalus
Po spaudos ir radistų subuvimo Tabor Farmoje 

turės nutikti nuostabūs visuomeninio klimato kiti
mai. Turės ateiti visuomeninė taika ir zuikis mie
gos greta lapės, ir ant liūto letenos ilsėsis greita
kojė antilopė.

O prieš tą subuvimą dar galvojo vienas apie ki
tą: anas žmogėdra, anas spaudos banditas.

Suėjome, pašnekėjome, nugėrėme, ir pirmo-* 
sios žibutės mėlynuoja ir skelbia rudenį pavasarį.

Dabar žinome, kd epidemiškai išmirs spaudos 
banditai, o gerieji spaudos samaritiečiai veisis, 
kaip buožgalviai sename šuliny. Pasibaigs brolžu
diškos kovos. Pasirodys žurnalistų abėcėlė, ir visi 
žinos kaip elgtis bet kurios problemos akivaizdoje.

Visų pirma tenka rašyti nekrologą spaudos ban
ditams. Sic vobis terra levis. Ar ne jūs gyvinote ir 
gaivinote mūsų spaudą? Ar ne dėl jūsų mes stver- 
davomės už laikraščio puslapių, skubindamiesi pa
tirti, ką vienas uždrožė, kitas pavažiavo, trečias 
nušnekėjo nuo koto, ketvirtas drėbtelėjo, penktas 
sumaišė su purvais... Spaudos banditai atnešė mū
sų spaudai gyvybę. Kaip smagu stebėti, kai du, ar
ba ir visas būrys kovoja ir dalinasi knok-outais ant 
popieriaus. Juk taip praktiškiau, kaippav. Australi
joje, kur tarp spaudos žmonių buvo fizinis argumen
tavimas, pasibaigęs "stičių" uždėjimu ant fiziono- 
mių. O spaudos banditai? Kiek besikovė, nebuvo nė 
kraujo lašo pralieta.

Reikia rašyti nekrologą ir stambių raidžių ant
galiams. Sensacijų gerai sugyvenančioje bendri jo
je negali būti. Viskas turi eiti vienodomis raidė
mis, broliškai ir tykiai. O sensacija yra žurnalisto 
darbo ašis. Nuvažiavo amerikonas į Maskvą, ir jam 
nė galvoj, ar Kosyginas sveikas, ar Čiaudo. Ame
rikonas rašo: Maskvos Pravda labiausiai naudoja
ma Maskvos viešbučių ir ligoninių išvietėse. Dėlto 
Pravdos tiražas didėja. Korespondentas pakišo už
uominą, kad tualetinio popieriaus stoka Pravdą iš
ugdys didžiausio tiražo dienraščiu pasaulyje.

Sudie, sensacija, mūsų spaudoje. Vis rašysime 
apie mūsų knygas, apie parodas ar grandinėles. 
Kreipiniai vieno į kitą bus vienuolyniškai-farizie- 
jiški, kaip Atviro žodžio mėnraštyje: gerbiamasis 
Raila, o atsakymu — gerbiamasis redaktoriau...

Brrr... žurnalistinio darbo abėcėlė, pagaliau, 
atneš taiką, susiklausymą, ramybę, pakantumą, laik
raštinių krepšių didėjimą, ir visokių ten žodžių, 
kaip "pašlėmėkai, eunuchai, skystų vidurių simfo
nija, išsikastravę politikomanai, šlapių kelnių adju
tantai, nenušluostytų užpakalių orkestras, etc." iš
nykimą.

Atviro Žodžio mėnraštis iš to turto nesukraus. 
Tautiečiai pripras prie gero tono spaudos ir, kaip 
dera geram žmogui nesidomėti tam tikros rūšies fil
mais, nesidomės ir pašlėmėkiška periodika.

Sudiev banditai ir sensacijos. Spaudos ir radis
tų subuvimą pabaigė liaudies instrumentų raliavi
mai. Pasigirdo trimitai (labai tinką patriotikai), 
lumzdeliai ir skudučiai (tinką tautiniam sentimen
tui), Labanoro dūda ir ožragiai ( tinką LB rinki
mams, birbynės, rageliai, molinukai (tinką po rin
kimų nuotaikoms, kada joks išrinktasis nesuteikia 
jokio intervievv), pagaliau suskrabalavo skrabalai 
ir sutabalavo tabalai.

Skrabalai ir tabalai ir pabaigė subuvimą, iš 
kurio nutarimų tiek daug vylimės.

su šeima ir sūnus Pet
ras su šeima.

M. Lunecko asmeny
je ne tik šeima neteko 
savo mylimo žmogaus,

bet ir jo artimieji tau 
tiečiai pajus jo stoką 
lietuviškojo darbo ba
ruose.

Stepas Vykintas

JURGIS GLIAUDĄ

JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS 
žmogus ir asmenybė m 

(Paskaitos metmenys)

Tai vitalinės mistikos asmenybė, atsiliepia apie 
jį bendraamžiai. Todėl jis pamėgo Neo-Lithuania 
šūkį— auklėti asmenybę. Todėl jo herojai Taučiai, 
Napaliai, Sauliai, Valerai yra kieti, nepalaužiami 
asmenys. Viltininkas nuo 1907 metų, jis tokiu liko 
ligi savo gyvenimo pabaigos.

Niekad nemėgau masės, pasakė Vaižgantas. Is
torijos etapus žymi ne masės, bet asmenys. Iš tau
tos ir kaip pumpurai pavasarį išsprogsta ir klesti 
asmenybės. Vitalinis, atkaklus elementas visad jį 
žavėjo ir traukė.

Tad koks didžiulis čia jo gyvenamosios filoso
fijos pasaulio skirtumas yra nuo legalizuotos ir vie
nos vienintėlės teleidžiamos dabar Lietuvoje ofici
alios gyvenimo sampratos: kolektivizmo! Kaip tik
tai šis filosofijų susikirtimas ir buvo tas Achilio 
kulnas tarybiniuose minėjimuose. Apie tai net neuž
siminta. Visa eilė, kaip kur ir šaunesnių minėjimų 
negirdomis praėjo pro jo didžiausio savitumo pasau
lį: gyvenimo proceso sampratą.

Bet ar visa tai jau reiškia, kad kunigo ir kuni
ginio pašaukimo profesija bei praktika jam mažai 
reiškė? Anaip tol, pirmas įgyvendinęs tokios dar 

primytyvios nepasaulėžiūrinės politikos praktiką, 
Vaižgantas buvo labai geras kunigas. Jis buvo ne 
pedantas, jis buvo smarkiai apliberalėjęs, jis buvo 
kunigas eruditas, vienas iš pirmųjų to tipo kunigų 
Lietuvoje. Jis buvo dabartinių Vatikano reformų pra
nokė jas. Socialiniai klausimai jam labai rūpėjo. 
Tai galima matyti iš jo pajamų išdalinimo kiekvie
nam, kas to pinigo reikalingas. Motinos dedikuo
tas nuo pirmos jo žemiškojo gyvenimo minutės bū
ti kunigu, jis buvo vienu iš geriausiųjų Lietuvos ku
nigų.

— Sociologai, psichologai, rašytojai aiškina ir 
knygų aibes prirašo, — tvirtino Vaižgantas, — bet 
yra kaž kas pasaulyje neišaiškinama ir į formules 
nesuvedama...

Tam neaiškinamam ir į formules nesuveda
mam Reiškiniui jis liko ištikimas be dvejonių ir 
kompromisų. Tačiau, kas kita buvo formalumų sfe
ra. Dažnai tai, kas daugelyje parapijinių raštinių 
sudarė visos formalybių sistemos kertinius akme
nis, Vaižgantas griovė beveik kas dieną. Jis pagar
sėjo lengvai sutuokiąs.•Eiti pas Tumą, reiškė sku
biai ir be formalybių susituokti. Ėmė važiuoti čia 
iš visos Lietuvos ir gimė anekdotų antologijos. 
Nors faktinai taip ir nebuvo kur nuklydo anekdotai, 
atremti į taiklius ir aštrius Tumo posakius.

Sako, kad 1906 metais jis sutuokęs Vincą Krė
vę su Marija Karskaite. Jis tuokė tuos, kurie buvo 
ana terminologija "bedieviai" ir trečio fronto vei
kėjų tarpe buvo tokių, kurie, kaip sakė "pažino Tu
mo krapylą".

Štai vienas iš anekdotų dėl Tumo replikų į be
situokiančiųjų šnektas.

Prieš ceremoniją ar po santuokos ceremonijos 
jaunoji, lyg susigriebusi paklausė:

— Gerbiamas kanauninke, o jei aš panorėsiu, 
sakykite, ar galiu išsiskirti?

Vaižgantas, nesijuokdamas, rimtai atsakė:
— Galėsi, galėsi. Ateisite abu pas mane, už

lipsite į bažnyčios bokštą ir, būtinai mano akyse, 
vienas nušoks į vieną pusę, o kitas įkitą pusę. Taip 
ir išsiskirsite...

Arba:
Kviečia Vaižgantas solistą Antaną KuČingį pa

giedoti bažnyčioje. Solistas atsako: mano repertu
are nieko nėra bažnytiško. Šiaip muzika ir tiek.

Klausia Vaižgantas: ar Dievas ten yra?
— Nėra. O yra Judas.
— Bet juk tai muzika nėra Judui garbinti.
— Judas ten yra, bet negarbinamas.
— Jeigu negarbinamas, tai ir drožk.
Pamokslus bažnyčioje sakė ekspromtu, kalbė

jo ekspresyviai ir gyvai. Mosikuodamas rankomis. 
Sukdamas galvą ir liemenį įvieną ir kitą pusę ir vi
sad laikydamas balsą pakankamai stipriai, kad bū
tų girdėti visoje bažnyčioje. Sako, koks jis Petra
pilio 1917 seime, koks jis buvo 1922 metais įsivė
lęs į šeiminius rinkimus, koks jis buvo Valstybės 
teatre ir pašokęs ant kėdės protestuoti dėl Antano 
Smetonos įkalinimo, toks jis buvo savo išpuoselė
toje, išgražintoje, prižiūrėtoje Vytauto bažnyčioje.

Neteko man patirti, ar Vytauto bažnyčia veikia, 
ar ji nėra paversta kokiu sandėliu ar muziejumi.

(Bus daugiau)
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PRIE DIDŽIOJO LIETUVOS OPEROS TENORO
ALEKSO KUTKAUS GRANITO LYROS...

"Tegu neslėgs tavęs nei antkapiai nei plytos 
Tegu ant tavo kapo pražydės kvapnus čiobrelis, 
Balta ramunė arba geltona kačpėdėlė".

Putinas: Epitafija draugui.

A.a. Aleksas Kutkus 
atsibudo savo gyvenimui 
1889 m. Lietuvoje, ne
turtingų bežemių tėvų 
šeimoj, ir baigė jį 1969 
m. rugsėjo 6 d. Chicagoj 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, 
iš anksto pats pasirinkęs 
amžino poilsio vietų 
Lietuvių Tautinėse ka
pinėse, į kurias jis 1969 
m. rugsėjo 10 d. buvo pa 
lydėtas žmonos, giminių 
ir nedidelio būrelio arti
mųjų bei draugų. Mirties 
metinių proga ant jo ka
po, žmonos (buv. Lietu
vos operos solistės Jad
vygos Vencevičaitės - 
Kutkienės) rūpesčiu pa
statyta paminklinė gra
nito lyra, simbolizuojan 
ti gyvenimą, paaukotą 
Dainai. Kitą paminklą ve
lionis Kutkus spėjo pa
statyti sau 1959 m. para 
šęs ir išleidęs autobio
grafinę knygą — Daini
ninko Dalia (kuri buvo la
bai greit išpirkta ir pra 
šyte prašosi antros lai
dosi). Šią knygą perskai
čius ■— regi prieš save 
gyvą nepaprastą žmogų 
— Aleksą Kutkų — ta
čiau labai paprastai, re
aliai, lengvai, kartais su 
jam įprastu jumoru pie
šiantį savo įspūdingo gy 
venimo faktus. Kadangi 
Dainininko Dalia šiuo me
tu neįmanoma kur gauti, 
o metų užmiršties klo
das jau dengia kiek anks
čiau pasitraukusį iš vi
suomenės sūkurio mūsų 
didijį dainių, šviečiantį 
ir menininko asmenybės 
pavyzdžiu — tad — kiek 
leidžia trumpo straijTs-

ko savo likimą į dainos 
kelią! Išlavinęs balsą, 
prisimokinęs operinių 
rolių jis pradėjo daininin 
ko karjerą įvairiuos Ru
sijos miestuos su dideliu 
pasisekimu, nes buvo 
Dievo apdovanotas gra
žaus tembro lyrinio te
noro balsu, absoliutine 
klausa, dideliu muzika
lumu ir draminiais vai
dybiniais sugebėjimais.

Bet tais laikais Rusi
joj buvo revoliucija: vi
daus karo, ligų bei bado 
laikotarpis. Kutkus jau 
buvo vedęs lietuvaitę tei 
sininkę ir gyvenimiškoj 
kovoj dėl egzistencijos 
jam reikėjo imtis ir rea 
lių profesijų, neturinčių 
bendro su dainavimu. At
siradus galimybei grįž
ti Lietuvon, Kutkus sku
biausiai grįžo ir tapo 
vienu iš uoliausių Lie
tuvos Operos kūrėjų, ir 
vedamų tenoro rolių pil
dyto jų. Greta kito mūsų 
didžiojo tenoro Kipro 
Petrausko — Kutkus bu
vo savo talento didybėj 
per dvi dekadas — ku
rias taip vertina Lietu
vių Enciklopedija:

"1922 - 1944 buvo gra
žiausi Kutkaus kūrybinio 
darbo metai. Liet. Valst. 
operos teatre jis buvo 
sau žmogus ir kūrėjas, 
su nieku kitu nelyginti
nas ir negretintinas. Dai
nininkas ir aktorius ja
me glūdėjo, kaip du ne
atskiriami dalykai, kaip 
vienas antrą papildą. Dai
navęs ir vaidinęs beveik 
visus pirmaeilius teno
ro vaidmenis, K. juoskū

rė savaimingai, origina
liai, meistriškai". Pra
džioj operinio darbo, Kut
kus 15 metų dėstė daina
vimą Kauno Konservato
rijoj. Vėliau perkrautas 
darbu teatre nuo pedago
ginio darbo atsisakė ir 
pasiliko traukti vien 
"Operos rolių vežimą"’, 
kurį anais laikais labai 
vykusiai atvaizdavo ka
rikatūros forma dailin. 
R. Džiugas. Kaip Dai
nos meteoras, įbrėžęs 
Lietuvos Operos teatruo 
se (Kaune ir Vilniuj) ir 
mūsų atminimuos savo 
egzistenciją, kilus ant
ram pasauliniam karui, 
su išeivijos banga, Kut
kus su antrąja žmona 
(pirmoji — teisininkė bu 
vo mirusi. Antroji — žy 
mioji Liet. Operos solis. 
tė Jadvyga Vencevičai- 
tė-Kutkienė) pasitraukė 
į laisvą pasaulį. Ir taip 
šis didysis Dainius per 
dvidešimt metų Laisvoj 
Lietuvoj puoselėjęs dva
sinę kultūrą, kėlęs ir 
ugdęs operos meno ly
gį, nešęs į mūsų širdis 
grožį ir gėrį — žiau
rių gyvenimo sąlygų ver. 
čiamas pasidarė eiliniu 
tremtiniu Vokietijos la- 
geriuos — be jokio išdi
dumo padėdamas visur 
ir visiems, kam tik jo 
talka būdavo reikalin
ga — dalyvavo gausiuos 
tremtinių koncertuos,pa 
dėjo organizuoti ir pats 
dainavo grovo Almavi- 
vos rolę tremtinių ope
roj "Sevilijos Kirpėjas" 
(kurią jis savo knygoj 
vadina "gulbės giesme") 
organizavo ir vedė cho
rus, mokytojavo tremti
nių mokyklose, privačiai 
mokė dainavimo, gabiai 
rašinėdavo į tremties

Aleksas Kutkus
spaudą ir šimtus kitų 
darbų. 1949 m. su trem 
tinių banga atskrido į 
Ameriką — išsyk į Det
roitą pas brolį, neužil
go įsikūrė Brooklyne, 
kur keletą metų abudu 
su žmona sunkiai dirbo 
fabrikuos — dėl visiems 
suprantamos egzisten
cijos. Baigęs šį sunkiau
sią gyvenimo laikotarpį 
1954 m. persikėlė gyven
ti į Chicagą,kur aktyviai 
domėjosi jaunosios kar
tos menininkais, lankė 
koncertus, giedojo baž
nyčiose, padėjo jaunutei 
Chicagos Lietuvių Ope
rai patarimais ir pirmų, 
jų operų libretų verti
mais, gausiai rašinėjo į 
lietuvišką spaudą, kol jo 
plunksna apsistojo ties 
"Dainininko Dalios" įkū- 
nyjimu. Kutkus ją para
šė ir išleido 1959 m., 
paskatintas profesijos 
draugų ir, svarbiausia 
autoriaus žodžiais:

"1956 m. vasarą Chica. 
goj teko pamatyti Lietu 
voje išleistąjį apžvalgi

nį Lietuvos Operos ir 
Baleto veiklos albumą, 
35-rių metų sukakčiai 
skirtą. Kai tame albume 
neradau vardų net tų ope 
ros veteranų, kurie daly
vavo pirmajame "Travi
atos" spektaklyj.odabar 
gyvena tremtyje, jau ne
kalbant apie visus kitus, 
toli nuo Tėvynės atsidū
rusius, kurie ištisoms 
dešimtims metų visas 
savo jėgas aukojo Tėvy
nės menui, bet kurių taip 
pat šiame "istoriniame 
leidinyje" nėra nei pėd
sako, nusprendžiau: kas 
bus — tas, bet rašyti rei
kia. Bent galėsiu sumi
nėti vardus savo draugų 
ir bendradarbių, ku
riems tokia skriauda pa 
daryta. O ir teatro isto
rija, beatodairiškai suža 
lota, tebus papildyta, ati
taisyta".

Kutkus pasiryžimą iš
tesėjo: komunistinių lei
dėjų sąmoningą klaidą 
atitaisė labai sąžiningai: 
Dainininko Dalioj paliko 
surinkti ir įamžinti vi

si buvę Lietuvos operos 
ir kitų tearo šakų dar
buotojai, kurių didžioji 
dauguma pasitraukė nuo 
komunistinio režimo ir 
įsikūrė ne vien Ameri
kos, bet ir kituos laisvo 
jo pasaulio kontinentuos. 

Paskutinius jo gyveni
mo metus norįs įrėmin
ti žodžiuos: "Bedugnėj 
skausmo sielvartingo, 
gyvenimas, kaip lašas 
dingo..." (iš Vivos Plan- 
gos). O kadangi didelė jo 
gyvenimo dalis buvo tar 
si nereali — iš savęs 
kurti ir gyventi operos 
personažais, — tiktų šį 
pluoštą minėjimui skir
tų minčių, paryškinti vie. 
nos poetės žodžiais:
"Mano Dainai -

Atidaviau aS viską už tave - 
Vaikystės žaidimus, jaunystės 

šokį...
Gal būt, atidaviau aš už tave 

nedaug.
Gal būt, nedaug.
Bet viską."

Kutkus baigė savo dai 
nos kelią sunkios ir il
gos ligos nukamuotas. 
Štai to nuojauta Daininin 
ko Dalios pabaigoj:

"Kiekvieno dainininko 
kelio pabaiga yra gili 
jo tragedija... Žmogus 
dar jautiesi visai svei
kas... o balsinės stygos 
tau pasako: gana! Tokia 
yra kiekvieno dainininko 
gyvenimo pabaiga. Bet 
tai juk dar nėra mirtis. 
Dar tu visa širdimi turi 
pajusti, kad niekam nebe
si reikalingas..."

Tačiau jokios gyveni
mo sunkenybės nepalau
žė šio mūsų didžiojo dai
nos menininko pasiekti 
šio meno aukštybių ir jo 
viršūnėse atspindėti jo 
grožį savo tautai — gra
žiausiais ir kūrybin
giausiais a.a. velionies 
gyvenimo metais. Jo 
pėdsakas — taurus pa
vyzdys būsimų daininin
kų kartoms.

Iza Motekaitienė
nelio rėmai — imu ryš
kesnius jo gyvenimą for
mavusius bruožus iš jo 
autobiografijos.

A. Kutkų — spetyne- 
rių metų berniuką — tė
vas išsiuntė iš Lietuvos 
į Peterburgą pas tetą, 
kuri pažinojo moterį ieš
kančią neturtingo berniu
ko išleisti į mokslus. Ta
čiau tos moters globos 
berniukas greit neteko, 
ir kiek daug reikėjo tam 
vaikeliui visko išgyven
ti, kad jis ten baigė ir 
teisių mokslus, ir pasu-

Mutual F 
Savinas and Loan ASOC -v;

OT C--CAC.0

ON SAVINGS CERHFICATES

OF S1O.OOO. OR MORE.

2 YEAR MATUR1TT

5%
PER ANNUM

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

2212 W. CERMAK R D., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747 NOWINSURED TO $20,000.

PIERRE NORO (23)

— Mane svarbiausiai stebino, — tęsė toliau 
pulkininkas Dubois, — svarbiausioji priežastis ku
ri leido ČIA psichologams patikėti jūsų nuoširdžiu 
pabėgimu. Ne dėl jūsų sentimentalių priežasčių, 
moralės ar politikos, jie jums patikėjo. Ne. Tai 
keista. Nes kai jūs drąsiai buvote pasiryžę sėsti 
į pirmąjį lėktuvą, skrendantį į Maskvą, kur neva 
tai buvote atšauktas ir kai šis lėktuvas dėl techniš
kų kliūčių neišskrido, jūs staiga palūžote ir rizi
kavote būti nudėtas, atsisakius sėsti į antrąjį lėk
tuvą. Niekad karys nedezertyruoja atakos metu, bet 
dažniausiai poilsy, būnant užpakalinėse pozicijose.

šitą scenarijų sukūrėte, kad būtų įspūdingesnis 
jūsų pabėgimas, nes buvote įsitikinęs, kad tada po
nia Lee bus aerodrome ir visisuprąs,kad ją pama
tęs jūs persigalvojote, susilpnėjote ir niekas neieš
kos paaiškinimo tokio staigaus jūsų posūkio. ČIA 
psichologai nepasistengė geriau išnagrinėti, taibu- 
vč taip paprasta jiems. Jūsų apskaičiavimas buvo 
geras. Jūs visa tai buvote numatęs. Kiekvienu atve
ju tai jūsų patarimu, jums prašant, pirmasis rusų 
lėktuvas neiškrido į Maskvą. Ir tos imtynės su pa

lydovais buvo gerai suvaidinta. Ar ne tiesa?
Vlasovas tylėjo.
— Tai beveik tiesa, — kalbėjo toliau Dubois. 

— Štai jūs atvykote į Langley. Ten užkariavote ČIA 
pasitikėjimą. Bet kokia kaina! Paaukodamas sovie
tų šnipų tinklus Europoje. Reikėjo mokėti aukštą kai
ną, kad galima būtų suvaidinti didelį žaidimą. Koks 
tas žaidimas? Įnešti nesutarimą tarp vakariečių 
kol dar neprasidėjo rusų-kinųkaras. Kad amerikie
čiai pasišlykštėtų europiečiais, jūs stengėtės su
kompromituoti aukštai vyriausybėje stovinčius as
menis.

Šita pirmoji misijos techniškoji pusė jums pa
sisekė. Išdrįsęs jūs ėmėtės antrosios dalies, išgel
bėti savo svarbiausius agentus Vakaruose ir'tam 
jūs apkaltinote gen. Felseną. Tai buvo sunki akro
batika. Ir jos vykdyme jūs nepadarėte klaidos. Bet 
ši akrobatika iš anksto buvo pasmerkta nepasiseki
mui dėl vienos pagrindinės klaidos jūsų vadų ar jū
sų.

— Kokia klaida? — paklausė Vlasovas.
— Atpirkimo ožiu paėmus gen. Felseną, kuris 

buvo mano intymus draugas karo metu tarp mūsų 
abiejų kraštų, kada per vieną dieną žmogų geriau 
pažįstama negu per 30 metų taikoje. Net jei jis bū
tų pasidaręs marksistu, tai pirm negu jums pradė
jęs dirbti, būtų pasitraukęs iš savo pareigų V. Vo
kietijoje ir greičiausiai nuoširdžiai būtų pasakęs ko
dėl. Tai aš žinojau. Jūs man pasakysite, kad neži
nojote ką aš žinau ir kad turėjote labai ribotą pasi
rinkimą tarp keturių ar penkių asmenų. Jūs galvo
jote, kad vokietis geriausiai tam tiks ir po dešim
ties nusižudymų, ČIA lengvai patikės, kad kiekvie

nas vokietis gali būti išdavikas. Ar ne taip?
— Jūs argumentuojate tam, kad sužinojus tiesą, 

— pasakė Vlasovas.
— Ne, Vlasovai. Aš nereikalingas jūsų pri

sipažinimo ir aš net neslėpsiu, kad nežinau kai ku
rių smulkmenų.

— Tad jūs visą laiką tikėjote, kad Felsenas 
nekaltas, — paklausė Vlasovas.

— Visad. Bet aš sakiau priešingai. Net savo 
bendradarbiams.

— Kodėl?
— Nes visi mėgsta kalbėti ir aš prisibijau ne- 

diskretiškumo tiek pat kaip ir išdavikiškumo. Aš ga 
Įėjau numatyti, kad vieną dieną turėsiu reikalų su 
jumis. Prancūzija buvo likusi vieninteliu kraštu, ku
ris dar nebuvo paliestas jūsų valymo. Jums buvo ne
sunku įtikinti ČIA, kad prancūzų žvalgyba pilna so
vietinių agentų, nes Prancūzija nėra populiari Lang
ley. Ir jūs parūpinote ginklą, Rubio tinklas neblogai 
sukurtas. Jums užteko pasakyti, kad Lenglet ir Rou
tier kalti, kad ČIA patikėtų. Aš juos ginčiau ir tada 
ČIA pati padarytų išvadą, net jums nesufleruojant, 
kad mano viršininkai mane proteguoja, kad vyriau
sybė proteguoja mano viršininkus ir kad visa Pran
cūzija yra supuvusi. Jūs laukėte, kad aš pasakyčiau 
\Vonderiui: "Lenglet yra nekaltas" ir tuo aš būčiau 
įnešęs nesutarimą tarp amerikiečių ir prancūzų. 
Kada aš pasakiau, kad aš nusivylęs tuo nelaiminguo
ju, kad jis taip galėjęs padaryti, jūs tuoj supratote, 
kad aš žaidimą supratau ir pradedu'jus medžioti. 
Jūs išsigandote ir susirgote.

(Bus daugiau)
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
PAGERBTI SAVANORIAI

Detroitas vis ką nors su
galvoja. Pagerbė mokyto
jus. Vėliau ūkininkus ir da
bar štai rugsėjo 27 d. pa
gerbė Lietuvos Kariuome
nės Kūrėjus Savanorius. 
Pagerbimą suruošė Jūrų 
šaulių kuopa švyturys, va
dovaujama Mykolo Vitkaus.

10:30 vai. šv. Antano baž
nyčioje kun. K. Simaitis už 
žuvusius savanorius ir vi
sus laisvės kovotojus atlai
kė šv. Mišias ir pasakė sa
vanorių paminėjimui* ati
tinkamą pamokslą. Organi
zacijos dalyvavo su savo vė
liavomis.

12:30 Lietuvių Namuose 
įvyko akademija. Į prezi
diumą buvo pakviesti sava
noriai: gen. Jonas Černius, 
Vincas Misiulis, kpt. Jurgis 
Mitkus, kpt. Stasys šimo- 
liūnas, mjr. Kazimieras 
Daugvydas ir vyr. psk. Kos. 
tas Mykolaitis. Taip pat į 
prezidiumą pakviestos ir 
šios ponios: Elena Gerulai- 
tienė, Marija Šimkienė ir p. 
Lileikienė atstovavusios sa
vo vyrus savanorius.

Šauliui Vincui Kniūrui 
vadovaujant buvo įneštos 
vėliavos ir sugieduotas Lie
tuvos Himnas. Mykolas Vit
kus pristatė Detroite gyve
nančius K. savanorius, ku
rie į šį pagerbimą dėl ligos 
ar kitų priežasčių atvykti 
negalėjo, būtent: Silvastras 
Grusnys, Petras Kuncė, Po
vilas Lileika, Jonas Riauba, 
Bronius Tatoriūnas ir Au
gustinas Vitkauskas.

Apie Lietuvos išlaisvini
mą ir savanorius paskaitą 
skaitė pik. Jonas šepetys.

Po paskaitos pradėta me
ninė dalis ir jai vadovauti 
pakviesta Stefa Brizgytė. 
Daiva Petrulytė skambino 
pianinu. Po jos šaulė Kuni
gunda Kodatienė paskaitė 
savo kūrinį "Kūrėjams Sa
vanoriams”. Jauna solistė 
Irena Vizgirdaitė padaina
vo, akompanuojant Vidai 
Bliudžiūtei. Giedrė Sirjity- 
tė padeklamavo Sofijos Si
rutienės parašytą eilėraštį 
"Mylimoji”.

Lietuvos Kari uomenės 
Kūrėjų Savanorių Sąjungos 

AR REIKALINGAS 
AMERIKIETIŠKAS 

ŠOFERIO LEIDIMAS?
Mes išmokinsime jus vai

ruoti ir padėsime Jums gau. 
ti amerikietišką šoferio lei
dimą. Pigios kainos. Nemo
kamas paėmimas iš namų. 
Skambinkite dabar dėl pil
nų informacijų kainų ir pa
mokų. Arba apsilankykite 
4229 Fulton Rogd, Mem- 
phis-Fulton Shopping Cen
ter.

Tel. 351-8786
ACE DRIVING SCHOOL

Detroito skyriaus pirminin
kas Jurgis Mitkus visus 
programos išpildytoj us ap
dovanojo raudoną rožę. 
Akademija baigta sugie- 
dant Lietuva brangi...

Pietų programą pravedė 
šaulys Jurgis Baublys. Pie
tų metu savanorius sveiki
no: J. šepetys, V. Tamošiū
nas, L. Brizgys, A. žiedas, 
K. Daugvydas, J. Černius ir 
kiti. Pagerbime salėje daly
vavo 240, o pietuose 100 
svečių.

GRAFIKOS PARODA
Gabijos leidyklos 9 daili

ninkų paroda, atidaryta 
spalio lo d., 4 vai., gerai už
sirekomendavo ir buvo ke
letas paveikslų parduoti.

Oficialus parodos atida
rymas buvo atliktas sekma
dienį, spalio 11 d., 12 vai. 
Parodą atidarė ir apie gra
fikos meną kalbėjo dailinin
kas V. Ogilvis. žodį tarė ir 
leidyklos Gabija atstovas J. 
Sodaitis. Prie šios parodos 
suruošimo prisidėjo: G. 
Viskantienė, J. Pusdešris ir 
V. Ogilvis.

MINĖJIMAS-BANKETAS
Amerikos Lietuvių Balso 

Radijo Klubas šiais metais 
švenčia 25 metų savo veik
los sukaktį. Ta proga lap
kričio 8 d., 12 vai. Lietuvių 
Namuose ruošiamos šios su
kakties minėjimas - banke
tas. Visi Detroito lietuviai 
yra kviečiami šiame minėji
me dalyvauti.

Stalams užsakymus pri
ima ir bilietais aprūpina 
valdybos vicepirmini n k a s 
K. Gogelis tel. 535-6683 ir 
valdybos narys V. Kankalis 
tel. 581-6218.

A.L.B.R. Klubui šiuo me
tu vadovauja inž. Vacys 
Urbonas.

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Jūrų šaulių švyturio kuo

pos priziniame šaudyme 
kuopos pereinamąją taurę 
laimėjo Klemansas Urbšai- 
tis.

Atskirose varžybose vy
rų grupėje laimėjo: I vietą 
Julius Rimkūnas, II Romas 
Macionis ir III Vytautas 
Macionis.

Moterų grupėje laimėjo: 
I vietą Gabrielė Rimkūnie- 
nė, II — Emilija Lingienė 
ir III — II. Kniūrienė. Tei
sėjų komisiją sudarė: My
kolas Vitkus, VI. Kazlaus
kas ir I. Kniūrienė. šaudy
mo vadovas Vincas Kniūra.

Spalio 17 d., 7 vai. kuopa 
ruošia Lietuvių Namuose 
vakarą su vakariene ir šo
kiais. Gros geras orkestras.

• Jonas Garliauskas spa
lio 10 d., 10 vai. Holy Re- 
deemer bažnyčioje susituo
kė su Sandra Pisha.

Vestuvių vaišės įvyko lie
tuvių namuose, dalyvaujant 
virš 200 svečių.

• Dail. Juozo Bagdono 
kūrinių paroda Detroite 
prasideda š. m. spalio 17 d. 
ir tęsis iki 25 d. Lankymo 
valandos: 17 d., šeštadienį, 
2-6 vai. v., sekmadienį nuo 
12 vai. iki 6 vai. vak. Darbo 
dienomis nuo 4-7 vai. vak. 
Spalio 25 d. atidaryta 11:30 
iki 6 vai. vak.

Paroda vyksta Lietuvių 
Namuose, 3009 Tilman St., 
Detroite.

• Sol. Violetos Balčiūnie
nės koncertas įvyks spalio 
24 d., 7:30 vakare Lietuvių 
Namuose.

• Ona ir Jonas šostakai 
mini 50 metų vedybinę su
kaktį. Ta proga spalio 25 d.,

F E M A L E
OPPORTUNITY for PROFESS1ONAL 

HELP FOR 450 BED 
MEDICAL CENTER 

REGISTERED NURSES
For all services & all shifts. Good 
starting salary. Plūs shift differential 

for evening čc night duties. 
REGISTERED DIETITIAN AND 

THERAPEUTIC 
MALĖ OR FEMALE 

X-RAY TECHNICIAN REGISTERED 
Salary comensorate with expericnce 

& ability.
EXCELLENT FR1NGE BENEFITS.

Such as: 100% paid Health & Life 
Insurance and Retiremenl. 

Apply call or wrile to 
Personel Dircctor 

MEMOR1AL MEDICAL CENTER 
P. O. Box 6688 Station C 

Savannah, Ga. 3 I 4Q5 
(78-92) 

10:30 bus atlaikytos mišios 
šv. Antano bažnyčioje ir 
12:30 įvyks pokylis Lietu
vių Namuose. Minėjimą 
ruošia sūnus Jonas su žmo
na Dianą ir duktė dr. Aldo
na su vyru Stasiu Jaugeliu.

A. Grinius

Jus džiaugsitėą 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKA
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND. OHIO 44114

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

INSUREDSkambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemokamo'^1-' 
patarnavimo!

Statė
Savings

AND LOAN COMPANY

4065 Mayfield Rd., South Euclid
1 1623 Buckeye Rd., Cleveland 

30500 lake Shore Boulevard. Willowick

NEW CAKUIAI BUTZ NET
LOSI 5 rOUNDS OVERNIGHT!

Leorn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY raducing formulo! Have your whole$oma, yummy 
"Blitz"! (4 mystery meals)—Go to bed! Wake up!—and 
you have lošt 5 pounds. Unbelievoble? Sure! Būt it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER 
(limited period only): $3.00

mali CANADIAN BLITZ DIET. I enclose $3.00 cash, 
I money order, or cheque (Sorry no C.O.D.'s).

lf payment by cheque enclose $3.50 to cover handling costs.

CANADIAN BLITZ DIET 
. 203 -15104 Stony Plain Road, 
| EDMONTON, Alberta, Canada

Name ...................................................................................

j Address ................................ ............................

City................................ Statė Zip .,.......... 

Kada jūs sustojate ir pagalvojate, kaip pra
gyvenimo kaina kyla vis aukštyn ir aukštyn, 
ar nėra smagu'žinoti, kad dar yra likę gerų 
pirkinių-aplink jūsų namus?

žemos kainos elektra, kuri parodo jums 
naują, seną ir labai seną televizijoj filmą 
maždaug už 2 centus už kiekvieną iš jų.

Tas pats elektros pirkinys varo jūsų džio
vintuvą, indam plauti mašiną, plytą ir de

ZtelLLUMINATINGč3^w
An In.tiltr.o.nid Company Šarvini Tda Bast Laaalian in Ida Nattan

šimtis kitų elektros apyvakos reikmenų, kiek
vieną už centus į dieną.

Iš tikrųjų vidurkio kaina už elektros kilo- 
wato valandą šiandien yra žemesnė negu bu
vo prieš 30 metų. Palyginus gi pragyvenimo 
kainą pakilo daugiau negu dvigubai per tą 
laiką.

Kas kitas jūsų šeimos biudžete siūlo jums 
tokį gerą pirkinį ?
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KULTŪRINIŲ 
DARŽELIŲ IŠKILMĖS
Praeitą sekmadienį ru

munų darželyje buvo su
rengta Kultūrinių Darželių 
Federacijos 25 metinė "Vie
no Pasaulio Diena”, progra
mą išpildė kelių tautų daly
viai, bet daugiausia ir kal
bų ir muzikos patiekė patys 
rumunai, nes *su tom iškil
mėm buvo sujungtas ir ru
munų darželyje atidengi
mas paminklo, jų žymiam, 
kompozitoriui ir smuikinin
kui .George Enescu. Pa
minklas yra dovana rumu
nų menininkų iš Bukarešto.

Iškilmėje lietuvių darželį 
atstovavo Kultūrinių Dar
želių Federacijoje darbuo
tojai R. Premeneckienė, S. 
Knistautienė, Birutė Dau- 
per, Ingrida Bublienė ir 
Lietuvių Darželio valdybos 
pirmininkas K. S. Karpius. 
Greta jų dalyvavo gerokas 
būrys šiaip lietuvių. Su vi
somis kitomis tautomis da
lyvių skaičius buvo arti 
400, nes patys rumunai ne
gausiai dalyvavę, nors jų 
Clevelande esą per 10,000.

Programa buvo pradėta 
su uniformuotais kariais 
įnešusiais Amerikos ir legi- 
jono vėliavas, sugiedant 
Amerikos himną. (ks)

• Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybai auko
jo:

Dr. Juozas ir Birutė 
Skrinkai — 200 dol.

Viršuje Lietuvių Kat. Moterų Sąjungos 36 kuopos 40 metų sukak
tuviniame minėjime spalio 4 d. Nauj. parapijos salėje, muz. R. Bra- 
zaitienės vadovaujamas moterų oktetas išpildo programą. Apačio
je: S. Greičienė, kuri kuopai priklauso 40 metų, kalba apie sąjungos 
praėjusią veiklą. V. Bacevičiaus nuotrauka

VOTE FOR IRWIN L.

Judge-Common Pleas Court J
SllbMt for Judg. Comm., Edw.rd J. Komtie, Chm., 7308 H«ck«r, ClmliiKl, 0.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

L.T.M. Čiurlionio Ansamblio vadovas muz. Alfonsas Mikulskis, 
kuris diriguos Ansambliui per tradicini Koncertą-Balių. Balius 
Įvyksta š.m. spalio 31 d., 8 vai. vak. šv. Jurgio parapijos salėje. 
Bilietai užsakomi pas A. Penkauską, tel. 888-5940 ar bent kuri 
ansamblietį.

Kun. klebonas B. Iva
nauskas ir dr. Vladas ir Ri
ma Ramanauskai — po 109 
dol.

Po 50 dolerių aukojo: dr. 
Danielis ir Roma Degėsiai, 
dr. Jonas Stankaitis ir po
nas C.

30 dol. aukojo: Leokadija 
ir Antanas Gailiušiai, Pra
nas ir Aldona Ambrazai.

25 dol. aukojo: Kostas ir 
Eugenija Gasparaičiai.

20 dol. aukojo: Marytė 
Gailiušytė.

Po 10 dol. aukojo: St. 

Astrauskas, Kęstutis Ste
pas, Vladas ir Marija Ba- 
čiuliai, St. Jurgaitis, J. Mar- 
gevičius.

Vokeliuose įteiktos aukos 
bus prijungtos prie rinklia
vos, kuri bus šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje spalio 18 
d. ateinantį sekmadienį.

Clevelande ir Akrone nuo 
rugsėjo 27 dienos iki spalio 
12 dienos T. A. Bernatoniui 
įteikta statybai aukų 1630 
dolerių.

DĖKOJU
Atsisveikindamas su mie

laisiais Clevelando lietu
viais, nuoširdžiai dėkoju 
klebonui Angelaičiui už pir
mo sekmadienio Mišias ir 
leidimą pasinaudoti sale.

Šv. Jurgio parapijos kle
bonas B. Ivanauskas Vasa
rio 16 gimnazijos reikalui ir 
man asmeniškai tiek parodė 
nuoširdumo, kad jau neran
du žodžių, kaip jam padė
koti.

Dėkoju visiems, o ypač 
E. Stepų ir V. D. Mėlinaus- 
kų šeimoms, kurios mane 
globojo ir važinėjo.

Ačiū visiems už neįpras
tai gražų nuoširdumą ir 
mano misijos- supratimą.

Clevelande susidarė dide
lis ir kilnių asmenybių sta
tybai remti komitetas. Die
vo palaimos jo darbui.

Lietu viškai nuoširdus 
ačiū visiems.

T. Alf. Bernatonis
VIEŠNIA Iš 

KALIFORNIJOS
Pas savo tetą Julę Sala- 

sevičienę lankėsi Petronėlė 
Gudžiūnienė iš Placentia, 
Calif. Ta proga aplankė sa
vo seserį, savo gimines Lui- 
zus ir kitus. Petronėlė Stan
kevičiūtė - Gudžiūnienė se
nais laikais darbavosi Cle
velande jaunimo būryje, bu
vo Dirvos vaidintojų rate
lio narė. Jos vyras, taipgi 
clevelandietis, mirė Kalifor
nijoje prieš 9 mėnesius.

Respublikonų 
konferencija

Spalio 1-3 d. Washing- 
tone įvyko visų tautybių 
respublikonų konferen
cija, sušaukta visokiems 
pasitarimams, pasiin- 
formavimui apie dabar
tinę padėtį, bendram su
sipažinimui ir nurody
mams ateities darbams.

Dalyvavo apie 300 at
stovų.

Šį kartą susirinko 
gražus lietuvių būrelis 
iš įvairių Amerikos vie
tovių: A. Navasaitis, B. 
Nainys, Aušra Zerr, E. 
Bartkus, G. Krivickie- 
nė, dr. Stikliorius, C. 
Oksas, dr. J. Genys ir 
R. Premeneckienė.

Besišnekučiuojant, 
mes lietuviai, sutarėme 
kad šį gausų lietuvių res - 
publikonų suvažiavimą 
reikėtų atžymėti, todėl 
nusprendėme sudaryti 
"National Lithuanian- 
American Republican Fe- 
deration" su B. Nainiu 
priekyje ir dr, J. Geniu, 
specialiu pasiuntiniu tos 
sąjungos Washingtone ir 
apie fai painformavome 
centrą. Ši federacija pa
lieka atdaras duris vi
siems lietuviams - res
publikonams ir jų klu
bams, baigiant smulkius 
ginčus tarp savęs ir jun
giantis į didelę politinę 
organizaciją. Tuo būdu 
parodysime amerikie
čiams lietuvių veiklą ir 
susidomėjimą Amerikos 
politika ir galėsime dau
giau padėti lietuviams 
Amerikoje ir savo Tėvy
nėje.

Ši nauja organizacija 
dabar tik turi pradžią, ne
trukus bus rašoma žino
miems lietuviams res
publikonams visoje Ame
rikoje ir kviečiama stoti 
į talką. Bus rengiami lie 
tuvių - respublikonų klu
bų atstovų suvažiavimai.

Konferencijoje kalbė
jo įvairūs asmenys iš 
prezidento Nixono admi
nistracijos. Vienas 
"smarkus” kongresma
nas, D.J. Riegle iš Mi- 
chigano, pasakė mums 
prakalbą, pabrėždamas, 
kad jam nepatinka vice
prezidento Spiro Agnew 
pastabos, kad, girdi, rei
kia išklausyti ir tų, ku
rie garsiai rėkia, ir kad 
senatorius Ch. Goodell 
nėra jau toks blogas.

Visi delegatai išklau
sė jo kalbos su įtemp
tais nervais, kiti pradė
jo eiti lauk per duris dar 
nebaigus kalbėti, o kai 
pabaigė ir atsisėdo, tai 
gavo "į .kailį". Įvairių 
tautybių atstovai pakėlę 
rankas ir gavę teisę kal
bėti, jam tikrai davė į 
kailį sakydami, kad mes, 
tautybių atstovai palai
kome viceprezidentą 
100% ir kad mums ne
reikia Ch. Goodell ir pa

IŠRINKIT

DEMOCRAT

FRANCIS J. TALTY

JUDGE 
FRANCIS J.

PROBATE
[■^3] te COURT 

Remiamąs:
Citizens League • AFL-CIO • Plain Dealer 
Democratic League of Cuyahoga County 
Polish American Congress
Cleveland Bar Assn.

Taity for Judge Comm., Albert R. Kovacic, Asst. Chmn. 
8018 Liberty Avė., Cleveland, Ohio

našių į juos. Vokiečių at
stovas piktu balsu pasa
kė: "Aš reprezentuoju 
20 milijonų vokiečių ir 
aš jums sakau, kongros
mane, kad viską ką tams 
ta čia mums papasako
jai yra netiesa".

Dar vienas mokytojas 
iš New Yorko jam atkir
to "Jei mes neturėtume 
viceprezidento Agnew, 
tai Amerikoje būtų komu
nizmas".

Po tokių kalbų nebe- 
atsirado daugiau kri
tikuojančių. Tas jaunas 
kongresmanas (apie 28 
metų) jau daugiau nie
kad tautybių grupėms to
kių niekų nepasakos. Jo 
kalbos metu buvo televi 
zijos aparatai ir įvairių 
laikraščių koresponden
tai ir tą patį vakarą tas 
tautybių vadų protes
tas buvo rodomas televi 
zijoje, o sekančią dieną 
laikraštis Washington 
Post ir net Clevelando 
Plain Dealer šį įvykį pa
minėjo sakydami, kad 
respublikonų liberalo 

SVEIKINIMAI KAZIUI S. KARPIUI
Nuo senų dienų esu tiek daug skaitęs ir girdėjęs apie Jūsų gau

sius ilgamečius darbus lietuvių tautai, kad, tikėkit, maniau Jus esant 
kur kas vyresnio amžiaus. Ogi šiandie, iš DIRVOS patyręs, jog esa
te tik 75 metų, nustebau ir apsidžiaugiau, ir labai nuoširdžiai .svei
kinu linkėdamas Jum geros sveikatos, energijos ir didelės sėkmės 
tolimesniame Jūsų kelyje j mūsų tėvų žemės nepriklausomą rytojų.

Jonas Žmuidzlnas 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas Kanadai

GERBIAMOJI, K. S. KARPIŲ, gerą baltimoriečių draugą, ne kar
tą mus aplankiusi ir padrąsinančiu žodžiu vis stiprinusi, ištvermingą 
tautinės srovės veikėją, ištikimą tėvynės sūnų, Amerikos lietuvių ra
šytoją ir veteraną laikraštininką, visą savo kūrybingąjį amžių skyru
si išeivijos lietuvybei gaivinti, — sulaukusi garbingos 75 metų sukak
ties, nuoširdžiausiai sveikina Baltimorės tautininkai, linkėdami Su
kaktuvininkui geros sveikatos, kad dar ilgai pasiliktų lietuviškos veik
los pirmūnų tarpe!

B. Medelis
A.L. Taut. S-gos Baltimorės skyriaus valdybos vardu

Tamstos pastovus, nenuilstamas ir ryžtingas lietuvių kultūros ir 
tautinės minties dirvos purenimas atnešė dideli derlių, kuriuo, Bran
gus Jubiliate, gali didžiuotis ir džiaugtis, kaip kad didžiuojasi visa 
Amerikos lietuvių tautinė srovė.

A.L.T. S-gos Detroito skyriaus nariai ir valdyba Tamstos dei
mantinio amžiaus sukaktuvių metu linki Tamstai, kaip Dirvos di
džiausiam ir nuolatiniam artojui, ilgamečiu! jos redaktoriui, lietu
vių tautinės minties šului ir lietuvių kultūros puoselėtojui, geros 
sveikatos, sėkmės, daugelių matų, našios veiklos ir visados saulė
tos nuotaikos.

A.L.T. S-gos Detroito Skyriaus Valdyba: Stasys šimoliflnas, Mari
ja Sims, Jonas Švoba, Petras Dalinis, Vincas Šarka.

kongresmano kalba su
pykino tautybių respubli
konų vadus jų konferen
cijoje, Washingtone.

Dar kalbėjo Roger 
Morton, respublikonų 
partijos vadas, kuris pa
gyrė už pakėlimą triukš
mo prieš anksčiau minė
tą jauną kongresmaną.

Susisiekimo ministe- 
ris Volpe pasakė, kad 
prez. Nixonui reikia pa
galbos, kad jis negali 
pravesti įvairių įstaty
mų, nes kai kurie kon- 
gresmanai ir senatoriai 
balsuoja prieš, tad žmo
nės turi rašyti savo s e 
natoriams ir kongresma- 
nams ir raginti juos dirb
ti su prezidentu. Tik to
kiu būdu ir dar net jiems 
pagrąsinant, kad už juos 
nebalsuos jeigu jie ne
rems Prezidento Nixo- 
no galimą padėtį ir pa
gerinti dabartinę padė
tį.

Rita Premeneckie
nė, Lietuvių Res
publikonų Klubo Cle- 
velande pirmininkė

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.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DE GAULLE 
UŽUOJAUTA 

BALTRUŠAIČIAMS
Po ilgos ir sunkios ligos 

š. m. rugsėjo mėn. 2 d. Ma- 
ranville, Prancūzijoje mirė 
E. Baltrušaitienės motina 
Marguerite Faucillon.

Tarp daugelio užuojautos 
pareiškimų, kuriuos gavo E. 
ir J. Baltrušaičiai, pažymė
tinas ilgas rugsėjo mėn. 3 
d. Generolo de Gaulle laiš
kas. Pareiškęs širdingą 
užuojautą savo ir savo žmo
nos vardu, gen. de Gaulle 
šiam laiške sako: .. ."ištiki
mai prisimenu Jūsų motiną 
ponią Faucillon kaipo dide
lės vertės ir didelės širdies 
moterį, kuri taip pat kaip 
Henri Faucillon sunkiau
siais kraštui momentais yra 
daug prisidėję prie tautinio 
atstatymo”. Toliau, apgai
lestaudamas, kad negalės 
laidotuvėse dalyvauti, gen. 
de Gaulle savo laiške sako: 
"Mano pasiryžimas nedaly
vauti jokiose ceremonijose 
man neleis būti rytoj Ma- 

A. A.

BENEDIKTUI BUTKUI

mirus, jo žmonai PRANEI, dukroms 

ALDONAI STEMPUŽIENEI ir NIJO

LEI BRAZIENEI su šeimomis, ir sū

nui RAIMUNDUI gilią užuojautą reiš

kiame

Marija ir Antanas 
B a n k a i č i a i 

iš Detroito

A. A.
BENEDIKTUI BUTKUI

mirus, jo žmoną PRANUTĘ, dukteris NIJOLĘ 
BRAZIENĘ, Čiurlionio Ansamblio garbės narę 
ALDONĄ STEMPUŽIENĘ su šeimomis ir sūnų, 
Čiurlionio Ansamblio narį, RAIMUNDĄ, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Čiurlionio Ansamblis

A. A.
BENEDIKTUI BUTKUI 

mirus, žmoną p. BUTKIENĘ, sūnų RAIMUNDĄ, 
dukteris ALDONĄ STEMPUŽIENĘ, NIJOLĘ 
BRAZIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
jų skausmo valandoje

Brigita ir Algirdas Nasvyčiai

ranville, bet būkite užtik
rinti, kad mano mintys ten 
bus”.

Gen. de Gaulle ir jo šei
mą su Faucillon ilgus me
tus rišo labai geri ir gra
žūs kaimynystės ryšiai, Ma- 
ranville ir Colombey-les-Eg- 
lises vietovėms esant netoli 
vienai nuo kitos.

Taip pat tenka paminėti, 
kad Faucillon šeima visad 
buvo artima ir jautri lietu
viams ir Lietuvos reika
lams. Henri Faucillon (mi
ręs 1945 m. New Havene) 
buvo didelis prancūzų me
no istorikas, Sorbonos ir 
College de France profeso
rius, savo laiku vienas iš 
Tautų Sąjungos Tarptauti
nių Kultūrinių Ryšių Komi
sijos vadovų. Jo rūpesčiu ir 
Prancūzijos vyriausybės pa
vedimu Kaune turėjo būti 
1939 m. įkurtas Prancūzų 
Institutas prie Vytauto D. 
universiteto. Prasidėjęs ka
ras jam tai sutrukdė įvyk
dyti.

(btv)

ŠV. TĖVO PALAIMI- 
NIMAS KRIKŠČIONIMS 

DEMOKRATAMS
Šventajam Tėvui Pauliui 

VI-j am švenčiant kunigys
tės auksinę sukaktį, Lietu
vių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro Komitetas 
pasiuntė jam sveikinimo 
raštą, kuriame patikino 
jam ištikimybę ir prisiriši
mą, sveikino su sukaktuvė
mis ir prašė palaiminimo 
pa vergtą j ai Lietuvai ir bro
liams lietuviams. Prieš kiek 
laiko Vatikano Valstybės 
Sekretorius LKDS Centrui 
atsiuntė tokio turinio raštą: 

"Šventasis Tėvas pavedė 
Valstybės Sekretarijatui pa 
reikšti nuoširdžią padėką 
už malonius linkėjimus ir 
maldas pareikštus Jūsų 
laiške pasiųstame jam jo 
kunigystės auksinio jubilie
jaus proga ir suteikti vi
siems ji sveikinusiems tuo 
laišku jo tėvišką ir apašta
lišką palaiminimą”.

• "Aldutės”, pradėjusios 
naują sezoną, ir išsirinku
sios naują valdybą: pirmi
ninkę — Gražiną Bičiūnai- 
tę, 3236 S. Halsted St., Chi
cago, III. 60608; visepirmi- 
ninkę — Ramutę Drūtytę; 
sekretorę — Jūratę Juoze- 
vičiūtę, 7204 S. Richmond 
St., Chicago, III. 60629 ; ir 
iždininkę — Dalią Bičiūnai- 
tę, ruošiasi paminėti ”Aidu- 
čių” penkių metų sukaktį, 
1971 m. vasario mėn. 13 d., 
šeštadienį, Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

Šiame gimtadienio baliu
je, bus proga išgirsti naujų, 
dar negirdėtų šių laikų 
lengvosios '— estradinės 
muzikos kompozitorių su
kurtų dainų: S. čerienės, S. 
Gailevičiaus, G. Gudauskie
nės ir V. Jančio.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

2.00
3.00
2.00 

.7.00 
, 7.00 
10.00

B. Norvaišis, Cleveland • ••
A. Rakauskas, Cleveland ..
A. Benas, Euclid...............
B. Kasakaitis, Chicago......
J. Tamošiūnas, Detroit....
V.A. Vaitkus, Conn......... i
K. Nausėdas, Venezuela.. 10.00
V. Bacevičius, Cleveland . 10.00
E. Vizgirda, Detroit.......10.00
L. Babrys, Washington .... 7.00
J. Kiemaitis, Seimą......... 2.00
L. Jurskis, Delran........... 2.00
G. Namikas, Windsor.......7.00
Akad. Skautų Sąjūdis

Worcester ............. 15.00
ALTS Rytų Apygarda 

Philadelphia ........... 25.00
O, Šarūnas, Hamilton ..... 1.00
L. Pračkaila, Cicero...... 2.00

A. A.

BENEDIKTUI BUTKUI
mirus, Jo žmonai, dukrai ALDONAI ir visiems

artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą

Jonas ir Dalia 
Maurukai

PERRINKIM GUBERNATORIŲ NELSON 
ROCKEFELLERĮ DAR VIENAM TERMINUI

Krašto, kuriame gy
vename, didieji įvykiai 
nepraeina ir be mūsų dė 
mesio, nes jie tiesiogi
niai liečia ir lietuvių iš
eiviją. Šiuo metu ame
rikiečiams vedant rinki
mines politines kovas 
dėl kandidatų į įvairias 
valdžios pareigas, bal
suotojai partijų siūlo
mus asmenis beiligšiolir 
nę jų vedamą politiką, 
jų nuomones krašto tvar
kymo klausimais įdė
miai stebi, kad rinkimų 
dienai atėjus žinotų, už 
kurį kandidatą atiduoti 
savo balsą.

New Yorko lietuviai 
sudarė komitetą remti 
respublikonų partijos 
kandidatą į New Yorko 
valstijos gubernatoriaus 
postą Nelson A. Rocke- 
felier — dabartinį guber
natorių sekantiems ketu
riems metams. Mums 
reikalingi tokie JAV val
džios pareigas užimą 
asmenys, kurie supras
tų ir remtų pavergtų tau
tų kartu ir mūsų politi
nius siekius — išlaisvin
ti sovietinio okupanto pa 
vergtą mūsų tėvynę Lie
tuvą, nes mes esame ne
tik šio krašto piliečiai, 
bet ir savo tautos reika
lų gynėjai. Mums svar
bu atiduoti balsą už tin
kamiausią asmenį žiū
rint iš lietuviškojo taš
ko, bet ne partijos aki
mis. Gi šiuo atveju Nel
son A. Rockefeller pa
vergtųjų tautų savo pa-

A. Radzevičius, Chicago ... 2.00 
H. Bajalis, Los Angeles... 10.00 
V. Ripskis, Evergreen Pk. 2.00
A. Ruigys, Los Angeles ... 2.00
J. Ramonas, Orland Pk... 5.00 
J. Miežaitis, Elizabeth .....2.00 
J. Yčas, Toronto....... ......... 2.00
T. Dambrauskas,

Ann Arbor ...................5.00
B. Dūda, Los Angeles.......5.00,
B. Vengris, Ancaster........ 2.00
J. PuikOnas, Los Angeles.. 5.00 
S. Malinauskas, Detroit ....2.00
N. Cirtautas, Wyandotte.... 2.00 
A. Zatkus, Hermosa Beach 7.00 
V. Čepukaltis, Cleveland ... 1.00
A. Andriušis, Boston....... . 2.00
B. Ūsas, Chicago ................ 2.00
J. Bernot, Union........ . L 00
O. Dorn, Corning.................2.00
J. Jankus, Brooklyn...........2.00

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

žadais dar neapvylė. Juo 
labiau jo paramos galim 
tikėtis ateityje jam ži
nant, kad per paskutinę 
gyventojų registraciją 
New Yorko valstijoj lie
tuvių kilmės gyventojų 
sąrašuose yra 85tūkstan - 
čiai. Taigi, visiems bal
suojant rinkimuose daug 
nulems ime.

New Yorko valstijos 
lietuvių respublikonų pir 
mininku yra Stasys Gu
das. Spalio 8 d. įvyko vi
sų tautybių pirmininkų 
susirinkimas, kuriame 
tautybių direktorius Ja- 
mes Fusscas pabrėžė, 
jog lietuviai pavyzdin
gai, kaip ir tinka JAV pi
liečiams, jungiasi į rin
kiminę akciją asmeniš
kai ir per savo spaudą 
bei radiją.

Susirinkime buvo pri
statytas gausus lietuvių 
komitetas pasisakąs už 
gubernatorių Nelson A. 
Rockefeller ir į senato
rius Buckley. Lietuvių 
komitetą sudaro šie as
menys: adv. F. Alexis, 
prel. J. Balkonas, tėvas 
dr. C. Bučmys, dr. V. 
Paprockas, dr. V. Če
kas, E. Čekienė, Stasys 
Gudas — pirmininkas, 
dr. K. Dimienė, P. Jur
kus, Z. Raulinaitis, J. 
Kiaunė, G. Kumpikaitė, 
dr. A. Klimas,R.Kezys,
A. Jurgėla, I. Gasiliū- 
nas, dr. B. Radzivanas,
L. Tamošaitis, J.Šlepe
tys, dr. V. Vencius, dr.
M. Žukauskienė, L. Vir
bickas, J. Sirusas, J. 
Maurukas, A. Oš lapas, 
V. Šventoraitis, B. Krio- 
kys, K. Miklas, dr. E. 
Noakas ir kiti.

(s)
• Balfo vajaus koncertas 

ruošiamas spalio 24 d., šeš
tadienį, 7 v. v. Maspetho lie
tuvių parapijos salėje. Kon
certo programą ruošia mu
zikas Algirdas Kačanaus- 
kas su solistais: Louise Sen- 
ken, Carol Bushel ir Fred 
Laucka. Jaunuomenės ir 
senuomenės atrakcija bus 
"Dainuojančios Rūtos” — 
Diana Melnikaitė ir Irena 
šiugždaitė — iš Waterbu- 

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA
Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. 
Įamžinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų 

skaičiuje.

Savo auką siųskite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 West 68th Street 
Chicago, III. 60629

rio. Taip pat dalyvaus ir 
mėgiamoji Jadvygos Matu
laitienės New Yorko Tauti
nių šokių Grupė. Visą kon
certo programą praves ir 
savo meninę dalį įneš Irena 
Veblaitienė. Šokiams gros 
Kazio kapela.

PAGALVOK
• Padaryti bet kokį 

darbą yra sunkiausia, o 
jį išjuokti — lengviau
sia.

• Visi nori patekti į 
dangų, bet niekas nenori 
mirti.

• Humorą dažniausiai 
pergyvename dvejopai: 
jei jis taiklus ir liečia 
kitus — juokiamės, o jei 
jis taiklus ir liečia mus 
— supykstame.

• Skola yra spąstai, 
kuriuos žmogus pats pa
stato ir pats įjuos palių- 
va.

• Turėti aukštą kraujo 
spaudimą yra daug ge
riau, negu jokio.

• Kai galvoji apie sa
ve — visuomet prisi
mink, kad be daugelio blo - 
gesnių, dar yra ir daug 
geresnių už tave.

• Mūsų matematikos 
mokytojas: Neklausysit 
manęs — klausysit šuns 
skūros bar-r-r-škan- 
čios! ,

• Jei rūpinies daly
kais, kuriu negali pakeis 
ti ar atitaisyti — "ulce- 
rius" į save pradedi va
ryti!

Paruošė V.Š.

MALĖ

WANTED AT ONCE
IST CLASS 

SPRINGMAKERS
Coilers, Toraion Winders, Secondary 
Men. Experience necessary. No ase 
limit. Top pay, benefits, and vvorking 
conditions, and steady work.

WRITE
SOUTHERN PRECISION 

SPRING CO 
P. O. Box 8186 

Charlotte, N. Carolina 28208 
(78-81)

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
A. A.

BENEDIKTUI BUTKUI 
mirus, jo dukrai ALDONAI STEMPUžIENEI bei 
visiems velionies artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Margutis

A. A.

BENEDIKTUI BUTKUI 
mirus, jo žmonai PRANEI, dukterims ALDONAI, 
NIJOLEI, sūnui RAIMUNDUI ir jų šeimoms nuo
širdžią užuojautą reiškia

Darius Lapinskas

DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (’/•> metų) šiuo adresu

Sibiro kankiniui, mokytojui
BENEDIKTUI BUTKUI 

mirus, jo žmoną PRANĘ, sūnų BENEDIKTĄ, 
dukteris ALDONĄ ir NIJOLĘ su šeimomis, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Antanas ir Aldona Kavaliūnai 
su šeima

BENEDIKTUI BUTKUI 
mirus, jo žmonai PRANEI, dukterims NIJOLEI 
BRAZIENEI ir ALDONAI STEMPUŽIENEI, bei 
sūnui BENEDIKTUI, išreiškiame gilią užuojautą

Dr. Zigmas ir Monika Sabataičiai 
Kun. Gintautas Sabataitis, S. J. 
Nijolė Sabataitytė

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., metu 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką dol.

Parašas

Adresas
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