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PO RINKIMU
ŪKO DAUG NEATSAKYTU KLAUSIMU

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Praėjusios savaitės 
rinkimai neatnešė daug 
staigmenų. Paties pre
zidento Nixono labai ak
tyvus įsimaišymas į 
priešrinkiminę propa
gandą gal ir sustiprino 
vienur ai* kitur respu
blikonų pozicijas, tačiau 
aplamai suėmus išrinki
mą ar neiš rinkimą galų 
gale nulėmė ne tiek pre
zidento užtarimas ar pa
peikimas, kiek asmeniš
kas kandidatų populiaru
mas. Už tat daug kas 
prileidžia, kad preziden 
tas taip smarkiai užsi
angažuodamas priešrin
kiminėje kovoje už kan
didatus, kurie buvo pa
smerkti pralaimėjimui, 
pakenkė savo asmeniš
kam prestižui ir net sa
vo paties perrinkimo 
1972 m. galimybėm. 
Pats prezidentas aiški
na, kad jis esąs rinkimų 
rezultatais patenkintas, 
nes senate bus bent 2 res
publikonai daugiau ir net 
demokratų daugumoje 
bus daugiau tokių, kurie 
pritars jo užsienio poli
tikai, kas jam leis stip
resniu balsu atstovauti 
JAV interesus tarptau
tinėje arenoje.

Tai be abejo teisin
ga, tačiau, jei preziden
to pagrindinis rūpestis 
yra užsienio politika, ko
dėl jis ta tema praktiš
kai visai nekalbėjo rin
kiminėje kampanijoje? 
Jis, pavyzdžiui, visai tei
singai galėjo priminti 
savo sprendimą įžy
giuoti į Cambodiją, ku
ris, kaip dabar atrodo, 
buvo labai išmintingas 
ir JAV nepaprastai nau
dingas — tik jo dėka va
dinama karo ’vietnami- 
zacija’ galėjo pasiekti to
kios spartos.

Vietoje to tačiau pre
zidento kalbos sukosi 
*law & order’ tema, ku
ri be abejo yra jautri,ta

KANADOS VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE ATIDARYTAS

Lietuviškų knygų skyriaus Kanados valstybinėj bibliotekoje Otawoje atidarymo iškilmės {vykusios 
spalio 24 d. Sėdi iš kairės: Dr. Marija Ramonienė, KLB Kultūros komiteto pirmininkė, atidariusi šias 
Iškilmes. Salia sėdi senatorius Paul Yurik, Ottawos universiteto profesorius, didelis lietuvių draugas, 
pasakęs labai įspūdingą kalbą, išgirdamas lietuvius, dr. Silvestras Čepas, KLB pirmininkas, kuris drau
ge su Ramoniene {teikė bibliotekai padovanotų 1000 knygų sąrašą ir dr. Guy Sylvestre, viceministeris 
kultūros reikalaųrs, Ottawos universiteto profesorius, valstybinės bibliotekos direktorius, žymus kana
diečių rašytojas, padėkojęs už dovaną. Jis pasirūpino, kad šios iškilmės buvo plačiai per TV ir spaudą 
Išgarsintos.

čiau amerikinėse gy
venimo ir teisės sąlygo
se sunkiai išsprendžia
ma. Juo labiau, kad ir de
mokratai paskubėjo pasi 
sakyti už 'law & order’. 
Kalbant su demokratų 
vardu per televiziją rin
kimų išvakarėse atsakiu
siu senatorium Muskie 
ir jie prieš sauvalę ir už 
nubaudimą nusikaltėlių, 
nors ir su tipišku ’libe^ 
rališku’ priedėliu: "Būt 
we mušt look for the 
deeper causes in the 
structure of our socie- 
ty" (Bet mes turime pa 
ieškoti gilesnių priežas
čių mūsų visuomeninėje 
struktūroje). Su ta pasta
ba, žinia, sunku ginčytis.

"Law & order" temai 
pametus savo aštrumą ir 
apie užsienio politiką 
per daug nediskutuojant 
(toji tema faktinai ne
labai ir tinka ne prezi
dento rinkimuose), de
mokratai galėjo daugiau 
paveikti ekonominiais 
motyvais. Šiaip ar taip 
kraštas pergyvena inflia
ciją ir depresiją kartu. 
Žinia, už susidariusią 
padėtį faktinai yra kal
tos buvusios demokratų 
administracijos, bet su 
mažėjus pinigų kišenė
je vertei, pyktis už tai 
išliejamas ne ant buvu
sių valdovų, bet dabarti
nių administratorių, 
kaip atskirų valstijų gu
bernatorių ir mažesnių 
pareigūnų.

Tokias nuotaikas ga
lėjo atlaikyti tik, kaip 
anksčiau minėjome, la
bai populiarūs respubli
konai, nepaisant jų as
meninio pakrypimo į kai
rę ar dešinę. Kaliforni
joje laimėjo konservaty
vus Reagan, New Yorke 
liberalus Rockefelleris. 
Illinois, kur respubliko
nai neturėjo patrauklių 
asmenybių, Stevensono 
vadovaujamas demokra

Pa balt iečių karių veteranų sąjungų atstovai spalio 23 d. {vykusioje konferencijoje V/ashingtone. LVS 
Ramovę atstovavo (antras iš kairės) prof. S. Dirmantas, (penktas) K. Dabulevičius, stovi trečias iš kai
rės K. Oželis. Trūksta E. Vengiansko. E. Vengiansko nuotrauka

tų sąrašas susilaukė la
bai didelio pasisekimo.

Išskyrus asmenybės 
vertės iškėlimo ir dar 
fakto patvirtinimo, kad 
pinigai ir reklamos 
per televiziją dar nė
ra lemiamas žodis, 
praėjusieji rinkimai pa 
liko dar visą eilę neat
sakytų klausimų. Kaip 
pats prezidentas Nixo- 
nas savo širdies gilumo
je vertina rinkimų rezul
tatus? Ar jam negaila 
savo paties negailės-, 
tingo įsikišimo? Kokias 
išvadas pasidarys demo
kratai? Ar jie nutars 
toliau krypti į dešinę, 
kaip pradėjo rinkimams 
artėjant? Kokias išva
das iš rinkimų pasidarys 
Maskva, Pekinas ir Ha
nojus? Ar Nixono įsiki- 
išimas jam nepasunkins 
susikalbėti su demokra
tų dauguma abejuose 
Kongreso rūmuose?

Atsakymai į tuos klau
simus priklauso ne tik 
nuo praeities, bet ir 
ateities politikos. Kraš
to labui reikia tikėtis, 
kad priešrinkiminė kova 
bus daugiau prisimena
ma kaip sporto rungty
nės o ne žūtbūtinės kau
tynės.

PABALTIEČIU VETERANU 
KONFERENCIJA

Kaip jau trumpai Dirvoje 
buvo pranešta, spalio mėn. 
25 d. Washingtone įvyko 
Pabaltijo lietuvių, latvių ir 
estų karių veteranų sąjun
gų išeivijoje atstovų konfe
renciją, kurios metu, buvo 
aptarti visas trys tautas 
liepiantieji, bendradarbiavi- 
m / ir koordinuotos veiklos 
r-ikalai.

Šioje konferencijoje Lie
tuvių Veteranų Sąjungą 
Ramovę atstovavo — prof. 
gen. S. Dirmantas, K. Da
bulevičius, K. Oželis ir E. 
Vengianskas; Latvių Dau- 
gavas Vanagi — A. Ber- 
zins, K. Kuzulis ir A. Ko- 
pans; Estijos Išlaisvinimo 
Legijoną — G. A. Bush- 
mann, M. Kari, J. Raus ir 
A. Kurgvel. Konferencijai 
pirmininkavo Estijos Išlais
vinimo Legijono pirminin
kas G. A. Bushmann. Kon
ferencijos prezidiumą suda
rė dalyvaujančių organiza
cijų pirmininkai — gen. S. 
Dirmantas, A. Berzins ir G. 
A. Bushmann.

Konferenuijos metu, pa
gal iš anksto paruoštą ir da
lyviams išsiuntinėtą darbo
tvarkę, buvo išklausyti 
kiekvienos tautybės karių 
veteranų organizacijų veik
los apžvalginiai pranešimai, 
aptartos trijų tautų vetera
nų sąjungų centrinių orga
nų glaudaus bendradarbia
vimo galimybės, nustatytos 
tarp lietuvių, latvių ir estų 
karių veteranų atskirose 
vietovėse bendravimo i r ry
šio palaikymo gairės, aptar
ti būdai ir veiklos formos, 
veikiant JAV-bių politinėje 
bei socialinėje aplinkoje ir 
aptartos priemonės, vei
kiančios į masę, Pabaltijo 
tautų laisvinimo bylai 
skelbti. Taip pat buvo at
kreiptas reikiamas dėmesys 
j bendravimą su pavergta 
Tėvyne ir okupanto daro
mas skriaudas.

I š d i s k utavus minimus 
klausimus, nutarta veikti 
visoms trims tautoms orga
nizuotai, rengti metines 
Baltijos Tautų Laisvės bei 
veteranų dienas ir šaukti 
bendras konferencijas, bent 
vieną kartą metuose, o ypa
tingam reikalui esant, ir 
dažniau, šiais metais Pabal- 
tijos tautų karių veteranų 
organizaciniems ir veiklos 
k o o r davinavimo darbams 
vadovauti sutiko estų atsto
vai, sekančiais metais — 
latviai, o trečiaisiais metais 
šis darbas atiteks lietu
viams.

Baigiant konferenciją bu
vo priimta speciali rezoliu
cija, kuri, bendru Pabalti- 
jos Tautų Karių Veteranų 
vardu pasiųsta JAV-bių ir 
kitų kraštų aukštiesiems 
politikams ir kt. Konferen
cijos proga buvo pasiųstos 
telegramos JAV preziden
tui R. Nixonui ir viceprezi
dentui S. Agnew, prašant 
atkreipti dėmesį į Pabaltijo 
tautų okupaciją ir užgiriant 
JAV-bių vyriausybės politi
ką kovoje su tarptautiniu 
komunizmu.

Konferencijai pasibaigus, 
po bendrų pietų, lietuvių, 
latvių ir estų karių vetera
nų organizacijų atstovai 
lankėsi Valstybės Departa
mente, kur buvo priimti Pa- 
baltiečių ir Rytų Europos 
reikalams referento Mr. 
Martin, su kuriuo buvo pa
sikeista mintimis pavergtų 
Pabalti jos tautų padėties 
klausimais, šia proga lan
kytasi ir Amerikos Balse 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos skyriuose ir pasikeista 
nuomonėmis su šių skyrių 
vedėjais, dėl transliuojamų 
radijo programų į pavergtą 
Pabaltijį. vg

VLIKo atstovas Romas Kezys Ankaroje prie prezidentūros rūmų, 
kur lankėsi Bražinskų reikalais.

AMERIKOS 
KARIAI IR 
BRAŽINSKAI

Jungtinių Amerikos 
valstybių spaudiniai yra 
labai įvairūs. Kiekviena 
sritis turi savo leidi
nius , kurie labiau ar tiks 
liau apima ginklavimo 
junginių pasaulius. Jū
rų arba sausumos dali
niai, oro ar kios rūšies 
kariai turi ir savo pa
skirus leidinius, kurie 
dažniausiai atrodo labai 
patraukliai ir, netgi, įdo
mūs ir nekariui.

Tačiau vienas iš tokių 
leidinių, dienraštis 
Stars and Stripes, pasie
kia visus karius ir vi
suose kontinentuose. Šis 
dienraštis yra informa
cinis šaltinis apie viso 
pasaulio įvykius. Tai yra 
savotiška dienos įvykių 
enciklopedija. Dienraš
tis pasižymi savo santū
riu pobūdžiu, atrinkta 
medžiaga, blaiviu požiū 
riu į įvykio traktavimą.

Spalio 17 d. laidojepir 
mame dienraščio pusla
pyje ir su stambiu ant- 
galviu skaitytojams bu
vo pristatyta tėvo ir sū
naus Bražinskų pabėgi
mo iš SSSR drama. Lėk
tuvo pagrobimui įvykus 
spalio 15 d. matyti, kaip 
skubi buvo informacija, 
įdėta į pirmąjį puslapį. 
Bet informacija, mūsų 
pasitenkinimui, buvo la
bai tiksli. Per visą pus
lapį išdėstytas įvykis, 
iliustruotas lėktuvo 
vaizdu, pristatytas tiks
liau už Amerikos tele
vizijos pranešimus, ku
riuose vis painiojosi 
"soviet Jews", "lithua- 
nian jews", ir tiktai į 
antrą dieną imant atsar 
giai minėti "tėvą ir sū
nų", bet vis šlykščiai 
kraipant pavardę.

Stars and Stripes pa
tiekė visus tuos televi
zijos iškraipytus davi- 

(Nukelta į 2 psl.)
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KALBAS IR PARBUS BAIKIME GARBINGAI
Ne labai senai, tik prieš 

tris metus išgirdome, kad 
atsiradusi galimybė lietu
viams įsiruošti paminklinę 
koplyčią šv. Petro baziliko
je Romoje, žinia sudomino 
visuomenę. Jeigu džiaugia
mės išsikovoję kuriame 
nors mieste Lietuvos vardui 
nors ir nuošalią gatvę, ke
lias pėdas žemės kur nors 
miesto parke, tai kaip nesi
domėsi vieta, kuri visame 
pasaulyje yra labiausiai lan
koma, kurią kas metai per-

BRAŽINSKAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nius be priekaišto. Vi
sos dramatiškos scenos 
pagrobimo metu atpa
sakotos pilniau ir švie- 
žiau, kaip kad ameriki
nės televizijos pertieki- 
me.

Tokiu būdu Amerikos 
karių masė jau spalio 
17 d. detaliai patyrė, kaip 
įvykis vyko ir kas įvykį 
sukūrė. ***

VLIKo atstovas Ro
mas Kezys buvo nuskri
dęs į Turkiją, rūpintis 
Prano ir Algirdo Bra
žinskų reikalais. ALTir 
VLIK įžengė į Bražinskų 
gynybą, stengiantis pa
veikti Turkijos adminis
traciją, teisingai su
prasti Bražinskų bylą. 
Kaip žinia, Turkijos teis
mas . pripažino lietu
viams, tėvui ir sūnui,po
litinio pabėgėlio statusą.

R. Kezio pranešimu by
la yra tokioje'padėtyje: 

Bražinskų žygis — 
prasiveržimas į laisvę 
viso pasaulio lietuvius 
sujungė į vieną visų no
rą, padėti Bražinskams 
išvengti grįžimo į barba
rišką sovietinį "teisingu
mą". Turkijos adminis
traciniai sluoksniai da
bar kaip niekad susipaži
no su Lietuvos laisvės 
problema. Pasaulinės ži
nių agentūros, dar labiau 
pagarsino pasaulyje Lie
tuvos laisvės atgavimo 
klausimą. Bet labiausiai 
tai pagarsino nesusival
dęs savo smerkimais 
Kremlius, keikdamas pa
bėgėlius ir talkinančius 
jiems Amerikos lietu
vius per savo žinių agen
tūrą, TASS. Visa tai pa
saulio akyse sudarė tik
ros padėties vaizdą, juo 
labiau, patys turkai turi 
nesibaigiančias proble
mas su savo kaimynu.

Romas Kezys atrado 
gerus ryšius su Turkijos 
aukštaisiais pareigū
nais. Jis pristatė jiems 
sovietinio teroro sam
pratą, suteikė žinių iš 
Amerikos Lietuvių pas
tangų ginti pabėgėlius. 
VLIKo atstovas buvo nuo 
latiniame kontakte su 
turkų administracija, ku
rios žinion perėjo Bra
žinskų byla, teismui pa
skelbus savo nutarimą.

Turkai nelabai noriai 

eina milijonai žmonių iš vi
sų pasaulio kraštų.

Kaip buvo nesenai pri
minta spaudoje, laisvos Lie
tuvos vyskupai senai svajo
jo turėti šv. Petro baziliko
je kokį nors Lietuvos vardo 
priminimą. Nereikia abejo
ti, kad tokią galimybę būtų 
finansiniai parėmusi ir Lie
tuvos valdžia,, nepaisant ko
kios kada ji būtų buvusi 
krypties. Deja, tada gali
mybės nerasta. Ta privile
gija teko svetimuose lais
vuose kraštuose dabar gy
venantiems lietuviams Lie
tuvos vergijos metais.

Ištyrę galimybes ir lietu
vių nuotaikas, pirmą viešą 
žingsnį šiuo reikalu padarė 
— pasirašė prašymą šv. 
Petro bazilikos Administra
cijai du lietuviai vyskupai: 
P. Brazys ir V. Brizgys. 
Teigiamas atsakymas gau
tas jau vyskupui P. Braziui 
mirus ir sutartį su šv. Pet
ro bazilikos Administracija 
teko pasirašyti vienam vys
kupui V. Brizgiui.

Kam nors gali atrodyti, 
kad šią koplyčią kurti bu
vęs sudarytas gana siauras 
komitetas (tik 9 asmenų). 
Jame tačiau nariais yra 
įvairių generacijų ir orga
nizacijų asmens. Visus lie
tuvius apimąs yra Garbės 
Komitetas. Komiteto veik
la buvo tyli. Tenkintasi as
meniniais pasitarimais su 
istorikais, menininkais. Vi
suomenė buvo informuoja
ma per spaudą. Nebuvo jo
kių vajų, susirinkimų. Ko
mitetas manė, kad palygi- 
namiei nedidelę sumą kop
lyčios jruošimui lietuviai 
lengvai suaukos. Visuome
nės atsiliepimas ištiesų bu
vo gražus. Nors retai kur 
buvo lietuviai paraginti sa
vose parapijose, ne visos 
organizacijos savo nariams 
priminė šį reikalą. Trum
pais atsišaukimais spaudo
je paraginti atsiliepė tikrai 
visų kraštų laisvo pasaulio 
lietuviai. Iš pačios Lietuvos 
gautos vertingos dovanos 
gintaro dirbiniais. Po trum
po dviejų metų laiko koply
čia įruošta ir yra likusi pa
lyginamai nedidelė skola.

Kažin ar turėjome kitą 
lietuvių gyvenime įvykį, ku
rį taip plačiai būtų paminė
jusi įvairių kraštų nelietu
vių spauda. Lietuviškoje 
spaudoje buvo vienas kitas 
ir kontroversinis pasisaky
mas, dauguma tačiau atsi
liepė ramiai ir objektyviai. 
(Pav. Draugas, Aidai, Lie
tuvių Dienos, Tėviškės Ai
dai Australijoje ir kt.). Gi 
svetima spauda atsiliepė tik 
teigiamai (išskyrus komu
nistų), daugelis skirdami 
tam įvykiui didelės reikš-- 
mės.

Atrodo, kad ne tik spau
doje, o ir pokalbiuose esame 
jau viską pasiaiškinę. Savo 
įspūdžius jau pradeda pasa
koti atsilankantieji Romoje 
po koplyčios dedikacijos. 
Tokių lietuvių kunigų ir pa
sauliečių yra jau gera šim
tinė šiuo metu. Jie beveik 
vienbalsiai pasakoja savo 
teigiamus įspūdžius ir kita
taučių lankytojų didelį su
sidomėjimą lietuvių koply
čia, kuri labai išsiskiria iš

kitų toje pat bazilikos krip
toje.

Visiems lietuviams dabar 
lieka tik vienas uždavinys 
— garbingai greitai užmo
kėti dar likusią koplyčios 
įruošimo išlaidų dalį — apie 
15,000 dolerių. Kaip koply
čia taip ir skola yra visų lie
tuvių. Kiekvienam lietuviui 
ją lankyti pilnai malonu bus 
tada, kai jausimės, kad jau 
niekam nesame skolingi. 
Panašiais atvejais lietuviai 
iki šiol mokėjo save pa
gerbti, garbingai užbaigsi
me ir šį Lietuvos vardui 
reikšmingą darbą.

L. K. Koplyčios 
Komitetas

LIETUVOS KANKINIŲ 
PAMINKLAS Šv. Petro Ba
zilikoje, Romoje kalbės pa
sauliui ilgus amžius.

Aukodami šiam pamink
lui palikime ateičiai jo kū
rėjų tarpe savo ir savųjų 
vardus.

Laiko liko nedaug, ši pro
ga niekad nepasikartos.

O _____

Aukas siųskite: LITHU- 
ANIAN MARTYRS’ CHA- 
PEL FUND, 2701 W. 68 St., 
Chicago, III. 60629.

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

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti
ir j kitus’ miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

EUROPOS LIETUVIAI
---------------- Liudas Vismantas --------------------

KAIP BOLŠEVIKINĖ SPAUDA BRUKAMA Į 
POLITINIŲ PABĖGĖLIŲ RANKAS

Maskva, siekdama komunistinio įsiviešpatavimo vi
same pasaulyje, panaudoja visų pavergtų tautų kompar
tijas, kad jos varytų propagandą tremtinių tarpe. Ge
riausia propagandos priemonė yra spauda. Laikraščiai, 
knygos, plakatai siunčiami patikėtiniams, kurie veltui 
visa tai išdalija arba pusvelčiui pardavinėja. Tokių agen- 
tų-patikėtinių priviso laisvajame pasaulyje visur, kur tik 
yra bent keli politiniai pabėgėliai iš bolševikinės impe
rijos.

Lietuvių tarpe ši bolševikinė spaudos propaganda or
ganizuotai yra varoma V. Vokietijos lietuvių tarpe. Rytų 
zonoje, Berlyne, veikia specialus propagandos skyrius, 
kur suplaukia tremtinių adresai. Atrodo, kad beveik kiek
vienoj lietuvių apylinkėj yra bolševikinių agentų, kurie 
seka adresų pasikeitimus.

Prieš gavėjų valią ypač yra brukami du leidiniai: 
"Nemuno kraštas’’ ir "Gimtasis kraštas”. Pirmasis yra 
leidžiamas Vak. Vokietijoje, antrasis — Vilniuje. Pir
masis yra neva "kultūros” žurnalas, antrasis — savaiti
nis laikraštis. Abiejų tikslas yra tas pats: įsiteikti trem
tiniams patriotinėmis idėjomis, prisivilioti juos ir kiršin
ti. "Nemuno kraštą” pagal nusiųstus admnistracijai agen
tų adresus siuntinėja ilgą laiką veltui, o vėliau pristato 
sąskaitą apsimokėti. Gavėjas atsiduria keblioje būklėje: 
sumokėsi, vėl toliau siuntinės veltui ir vėl pristatys sąs
kaitą, parašysi, kad nenori susimokėti, tai turėsi bergž
džio susirašinėjimo rūpesčių. "Gimtąjį kraštą”, nors jo 
kaina žymima 5 kap., siuntinėja veltui ir nereikalauja 
apsimokėti. Juk Lietuvos žmonės pusdykiai turi atpra- 
kaituoti popieriaus fabrikuose, kad komunistų propagan
distai, kurie, kaip žinoma, yra geriausiai apmokami, ga
lėtų šį šlamštą veltui siuntinėti.

Kaip atsikratyti nuo šios bolševikinės propagandos? 
Pirmiausia, reikėtų gavėjams šių leidinių nepriimti. Te
gul jie grįžta atgal į bolševikinių propagandistų būsti
nes. Antra, galima juos priimti, kritiškai skaityti ir pas
kui naikinti. Pinigų už juos mokėti niekam nepatartina. 
Neremkime šio šlamšto sunkiai uždirbtais pinigais.

Ypatingai tenka smerkti tuos lietuvius, kurie ran
kioja adresus ir juos siunčia bolševikams. Taip pat ir 
tuos, kurie platina komunistinę spaudą. Ypatingai smerk
tini, kurie palaiko ryšius ir rašo šiuose leidiniuose.

★
• Darmstadte, amerikiečių dalinių kuopoje, kurioje 

dirba lietuviai, veikia lietuvių apylinkė. Apylinkės susi
rinkime, kuriam pirmininkavo V. Pundzevičius ir sekre
toriavo J. Parulis, valdybos pirm. A. Lipšys nusiskundė, 
kad kuopininkai mažai domisi bendruomenine veikla ir 
lietuviškomis institucijomis. Vietoje pasitraukusio val
dybos sekr. J. Marčiukaičio išrinktas V. Pundzevičius.

• Hanau apylinkei vadovauja A. Kemeraitis,
• V. Vokietijoje yra įkurta Centrinė Vokietijos lie

tuvių bendruomenės biblioteka. Bibliotekai vadovauti su
tiko Hamburgo apylinkės pirm. J. Valaitis.

• Kaiserslauterne susiorganizavo lietuvių jaunimas, 
šiam jaunimo būreliui vadovauja Aldona Subačiūtė, bu
vusi Vasario 16 gimn. mokinė.

• Vilius Endrikaitis, Mažosios Lietuvos Tarybos vei
kėjas, gyv. Luebecke, atšventė 80 metų sukaktuves. Nepr. 
Lietuvoje jis buvo muitinės viršininkas, Klaipėdos krašto 
adm. tarnautojas. Tremtyje aktyviai veikia lietuvių bend
ruomenėje. 1965 m. buvo kandidatas į Tarybą. Linkime 
Jubiliatui geros sveikatos, ištvermės ir ilgiausių metų!

• Taip pat 80 m. sukaktį atšventė Augustas Gėrkė, 
gyv. Geesthachte. Jubiliatas yra žinomas evangelikų vei
kėjas, ilgametis kantorius. Jis nepailstamai veikia ir lie
tuvių bendruomenėje. Tai vis Mažosios Lietuvos šulai, 
kurie išsaugo ir jaunosioms kartoms perduoda lietuvybę. 
Linkime ilgiausių metų!

• Po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 73 m., mirė evan
gelikų kunigas Vytautas Kurnatauskas. Be kita ko, jis 
1 aruose evangelikų tikybos knygą lietuviškai, kurią iš
leido Lietuvos Evangelikų Reformatų ir Lietuvos Evan
gelikų Liuteronų Bažnyčios tremtyje.

DĖMESIO CLEVELANDO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAI

Prašome pasiklausyti mūsų redaguojamos pro
gramos iš švento Rašto per radijo stotį W.P.I.T. iš 
Pittsburgh, Pa., tuojau po Povilo Dargio programos, 
kiekvieną sekmadienį, nuo 12:45 v. p. p. iki 1 vai..

Kiekvieną kartą skirtinga tema, išgirsit tokių 
dalykų, kurie palinksmins jūsų širdį. Visi lietuviai 
kviečiami pasiklausyti tų linksmų žinių. Jūs tikrai 
būsit patenkinti mūsų programa, kada ja išgirsite. 

(85-87)

liečia tuos klausimus, 
nes vengia sueiti į kon
frontaciją su sovietais ir 
aštrinti konfliktą. Ta
čiau čia daug reiškia ir 
laisvojo pasaulio opini
ja. Atskridusi Turkijon 
adv. E. Armanienė sura
do kontaktus su turkų ad 
vokatūra, kurios jėgos 
dabar labai reikalingos 
bylai užbaigti.

Aukas šiailikimineiir 
simbolinei kovai vesti 
reikia siųsti ALT sky
riams, persiųsti į ALT 
Centrą, nurodant aukos 
paskirtį.
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SOVIETINĖS PROPAGANDOS 
MORALĖ Grupė neolituanų klausosi paskaitų. L. Tamošaičio nuotrauka

Rugsėjo pabaigoje vi
sas pasaulis sekė dra
matiškus lėktuvų pa
grobimus. Palestiniečių 
sukilėliai grobė anglų 
ir šveicarų lėktuvus ir 
varė juos į Jordanijos 
dykumą. Ten laikė šim
tus nekaltų žmonių įkai
tais, paremti savo reika
lavimams ir grasino nu
žudyti juos, jei reikala
vimai nebus patenkinti. 
Vienokiu ar kitokiu at
veju, pagrobtieji lėktu
vai buvo sunaikinti.

Tokių ultimatumų aki
vaizdoje iš Londono ka
lėjimo buvo išleista vie
na lėktuvų grobikių Lei- 
la Khaled, kurią, propa
gandos sumetimais ara
bų sukilėliai išgarsino 
savo heroje. Iš Šveica
rijos kalėjimų buvo iš
leisti dar keli lėktuvų 
grobikai. Grobimų me
tu vienas ar daugiau žmo
nių žuvo, keli buvo su
žeisti, o įkaitų gyveni
mo sąlygos buvo nepa
kenčiamos.

Visas civilizuotas pa
saulis pasmerkė tokius 
kovos metodus, kurie 
yra barbariški, nes įvel
ti nekalti žmonės į mir
ties grėsmę.

Kodėl tokių lėktuvų 
grobimo sąmyšio metu 
nežuvo dešimtys, o gal ir 
šimtai žmonių? Dėl to, 
kad civilizuotam pasau
liui brangi žmogaus gy
vybė ir lėktuvų lakūnai 
paklusdavo ginklais pa
remtam grobikų įsaky
mui — jie skrido ten, kur 
jiems liepė grobikas ir 
jo ginklo vamzdis, atsta
tytas į lakūno galvą.

Lygiai taip pat elgia
si ir amerikiečiai lakū
nai. Todėl tos, iš šalies 
žiūrint komiškos lėktu
vų skraidynės į Kubą ir 
neturi aukų. Lėktuvas 
toje nelauktoje kelionė
je sugaišta laiko ir išlei
džia daugiau benzino, bet 
keleivių gyvybės nepra
randamos.

Tokius lėktuvų grobi
kus niekad nebuvo pa
smerkusi sovietinė spau
da. Tokiems lėktuvų gro
bimams sovietinė pro
paganda visuomet pri
skirdavo kovos elemen
tus, patriotinius lėktuvų 
grobimo tikslus, "neat- 
laidų militantiškumą ko
voje dėl savo laisvės".

Kuo čia mums rūpin
tis, sakydavo rusai. 
Jiems vykusiai sekėsi už
bėgti įvykiams už akių. 
Taip prieš penketą metų 
poetas Jos efas Brodskis 
ir jo draugas planavo pa
grobti lėktuvą Kazaksta- 
ne, bet šnipai išdavėpla- 
ną. Prieš keletą metų vėl 
buvo mėginimas pri
versti lėktuvą ties Juodą
ja jūra pasukti į Turki
ją, bet lakūnas apgavo 
grobikus ir nusileido So

vietų teritorijoje. Net 
vardais nežinomi viešu
mai grobikai buvo suim
ti. Pastaruoju metu buvo 
sovietinių žydų mėgini
mas pagrobti lėktuvą, 
bet ta istorija atrodė to
kia fantastiška, kad ją 
tenka laikyti politinės 
policijos provokacija. 
Todėl teisingai sako už
sienio žinių agentūros, 
kad Prano ir Algirdo 
Bražinskų istorija yra 
pirmasis sovietinio lėk
tuvo nulėkdinimas į už
sienio teritoriją. Bra
žinskus netrukus sekė ir 
kitas lėktuvo nulėkdini
mas, kurį papildė du so
vietų jaunuoliai. Šis nu
lėkdinimas neturėjo au
kų ir pasaulio mažiau pa
stebėtas kaip pirmasis.

Bražinskų atvejis stai
ga parodė dvigubą sovie
tų propagandos moralę. 
Į aukščiau išdėstytas lėk
tuvų grobimo dramas, į 
barbarišką grobikų el
gesį su šimtais žmonių, 
sovietai žiūrėjo atlai
džiomis akimis, skelb
dami, kad tai kova dėl 
laisvės. Bet į dviejų lie
tuvių veržimąsi pasiekti 
laisvę, sovietinė propa- • 
ganda atidarė savo sun
kiausios propagandinės 
artilerijos salves. Ten 
spauda ir visuomenė 
buvo sukelta ant kojų, 
įprastas sovietams mi
tingavimas, plačių pa
reiškimų ir rezoliucijų 
užangažavimas sovieti
nei propagandai — vis
kas juda, kruta, keikia, 
barasi, smerkia, reika
lauja ir grasina. Atsi
liepdami tam sąmyšiui 
ir amerikiniai sovieti
niai liliputai Vilnis ir 
Laisvė perteikia savo ru- 
žaviems senukams so
vietinį alasą. Šie Bimbos 
ir Andrulio interpreta
cijų blynai nedakepę, 
nes neturi pakankamo 
sovietinio sodrumo, to
dėl jie ištisais straips
niais perspausdina vil
niškės Tiesos "tarptau
tinių teisės žinovų" iš
vedžiojimus. Tačiau ir 
Bimba, ir Andrulis lenk
tyniauja su Ties a keiks
mų ir smerkiančių epite
tų Bražinskams išradin
gumu.

Dviguba ir šlykšti bol
ševikinė moralė šiame 
atvejyje atsiskleidžia vi
su savo dvokiančiu turi
niu. Kai grobė lėktuvus 
buržuaziniuose kraš
tuose, tai buvo kova dėl 
laisvės. Bet kai iš jų 
panosės nulėkdino lėk
tuvą, staugia keiksmais 
vos panešamais ir so
vietiniam popieriui.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ĮSPŪDŽIAI
Rugsėjo m. 6 d. buvo šalto

ka ir lietinga. Pakėlę vėliavas 
ir papusryčiavę rinkomės gra
žioje šeimininkų verandoje prie 
ežero paklausyti tai dienai skir
tos paskaitos -- Jaunimas ir vi
suomeninės lietuviųorganizaci- 
jos. Ją skaitėA.VakselisišNew 
Yorko. Paskaitininką pristatė 
fiL Adona Čekienė.

Prelegentas savo paskaitoje 
palietė visą eilę n- rodymų bei 
sugestijų. -- Lietu.a bus laisva 
ir nepriklausoma, jei, laikui 
pribrendus, liks sveikai galvo
jančių, gilių lietuvių patriotų. 
Išlikimas sąmoningais lietu
viais yra pirminė ir pagrindinė 
sąlyga, kad iškovoti Lietuvai 
laisvę.

Kai kiekvienam darbui, pro
fesijai ar užsimojimui Įgyven
dinti, reikalingas kruopštus pa
siruošimas, taip ir šios kovbs 
laimėjimui reikalinga didelė, 
gerai išlavinta lietuvybės reika - 
luose lietuvių masė. Reikalingas 
lietuvybės tęstinumas.

Gyvenantiems Lietuvoje lie
tuviams būti ir išlikti sąmonin
gais lietuviais, nežiūrint prie
spaudos yra palyginti lengviau, 
negu mums, gyvenantiems sve • 
timų, nors ir demokratiniųkraš- 
tų neįprastose Įtakose: Lietu
viai tremtiniai yra paklidę po 
visą pasaulĮ mažais būreliais.

Pavergtos Lietuvos lietuviai 
gyvena savoje žemėje. Netenka 
abejoti, kad ir jie turi didelių 
problemų gindamies nuo rusiš
ko ir lietuviško komunizmo Įta
kų. Pavergtoje Lietuvoje lietu
vybės priešai yra gerai žinomi 
ir didžiumos lietuvių pilnai su
vokiami. Tremties lietuviams 
lietuvybės priešai nevisados 
lengvai atpažįstami. Dažnai jie 
veikia tariamų lietuvybės drau
gų skraiste prisidengę. Skelbda
mi naujas ir jaunam žmogui pa - 
trauklias idėjas, jie paneigia 
tautines ir patriotines jaunuolio 
aspiracijas, skatina jį pasidary
ti tarptautiniu žmogumi. Juos 
galime vadinti komunistais, li
beralais ar kitokiais vardais, 
bet visi jie tarnauja vienam tiks
lui — žmonijos pavergimui, pla 
čiąja prasme ir lietuvybės nai
kinimui žiūrint iš lietuviško taš
ko.

Visuomeninės organizacijos 
suprastinos tos, kurios savo na
riais priima kiekvieną lietuvĮ ne • 
atsižvelgdamos į jo partinę ar 
profesinę priklausomybę. Visos 
be išimties visuomeninės orga
nizacijos, besirūpindamos savo 
ateitimi, o tuo pačiu lietuvybės 
tęstinumu laukia ir kviečia lie- 
tuviškąjĮ jaunimą Įstoti Į jas. Jos 
bene ir bus tos Įstaigos, kurios 
gali jaunam žmogui sudaryti są 
lygas geriau suprasti šių dienų 
lietuvių problemas ir suteikti ga - 
limybę jaunimui lietuviškoje 
veikloje pasireikšti platesne 
prasme.

Įsijungimas Į bendrines (vi
suomenines) lietuvių organiza
cijas yra būtina, jei norime, 
kad ir mūsų organizacija turė
tų svorĮ ir vardą plačiojoje lie- ’ 
tuvių visuomenėje. Apsikasimas 
savame kieme, netik, kad smuk
do organizaciją, bet taip pat ją 
izoliuoja nuo bendro lietuviško 
kamieno ir laikui bėgant ji gali 
pasidaryti negyvenimiška, nei
nanti kartu su lieuvių gyveni
mu gyvenamame krašte.

šimtai pavyzdžių parodo, kad 
labai nežymi dalelė visuomenės 
veikėjų pasidarė veiksmingais 
vadovais :■ perėję visos eilės 
paprastų darbų ir pareigų bend-

IS NEOLITUANIį
J. JUREVIČIUS

rinėje organizacijoje. Didžiuma 
jų pradėjo savo visuomeninę kar
jerą atlikdami pačius papras
čiausius eilinius darbus ir tik su 
laiku pradėjo gauti atsakinges- 
nes pareigas. Kalbantis su kai- 
kuriais jaunimo atstovais, pa
reiškiamos mintys pav. apie 
veiklą LB, paaiškėja nuomohės 
labai tolimos tikrovei, pav. yra 
jaunuolių, kurie norėtų perimti 
vadovavimą organizacijai, suda
rydami išimtinai jaunimo vado
vybę. Kaip minėjau, sėkmingai 
dirbti organizacijoje -- gali tik 
tas, kas tam darbui yra pasiruo. 
šęs. Jaunatviškas dinamizmas 
ir energija sujungta su patyru
sių vadovų globa ir reikalo su
pratimu yra tas mišinys, kuris 
organizacijai tik naudos gali at
nešti. Todėl, pradedant dirbti 
lietuviškoje veikoje reikėtų 
pr.' dėti nuo mažųjų pareigiu Per 
savo kruopštumą, sąžiningumą 
ir atsakomybės pajautimą Įsi
gyti vadovybės ir narių pripa
žinimą ir tik tada siekti aukš
tesnių pareigų. Lietuviškos 
veiklos tikslas yra statyti ir 
stiprinti ją, bet ne šių laikų ir 
šio krašto dvasioje ją naikinti, 
griauti ir nepripažinti autori
tetų.

Nenorėčiau, sakė A. Vakse- 
lis, kad ši mano paskaita virs 
tų agitacija už LB, nes ir dau 
giau lietuvių bendrinių (visuo
meninių) organizacijų turime ta
čiau LB yra daugumos pripažin
ta tokia.

Kur jaunimas gali pasireikš
ti? LB apylinkių veikloje, spor
tinėje veikloje, Balfo šalpos sri - 
tyje, Moterųorganizacijose,Lie
tuvių Fondo darbuose, BATUNo 
veikloje.

Taigi visur jaunimo talka ir 
dalyvavimas yra labai reikalin
gas. Klaidinga būtų galvoti, kad 
kai tikrai reikės, tada nueisiu. 
Kad būti geru talkininku reikia 
žinoti, kaip tą darbą dirbti, rei
kia dvasiniai būti pasiruošus 
aukotis lietuviškam darbui, ku 
ris nėra apmokamas.

Dirbant bendrinėse organza- 
cijose, reikia išmokti būti tole- 
rantu. Įsijungimas Įamerikiečių 
patriotines orgmizacijas. Svo
ris savai organizacijai. Šiame 
krašte išsimokslinusiam jauni
mui lengviau prieinamas dar
bas, Lietuvos bylos pristaty
mas. Komunistuojančio libera
lizmo demaskavimas.

Tačiau tikriausias kelias Į vi
suomenines organizacijas yra: 
per tautinę lietuvišką aplinką 
šeimoje, per lietuvišką mokyk
lą: per lietuvišką bažnyčią; per 
lietuvišką spaudą, literatūrą, 
kultūrą: per gerą žinojimą lie
tuvių gyvenimo gyvenamame 
krašte; per tikrą pažinimą gyve
nimo okupuotoje Lietuvoje: ir 
kovą prieš tautas naikinant} ko 
munizmą.

Po šios Įdomios paskaitos 
kilo gyviausios diskusijos.

Vakare Įvyko literatūros va
karas. JĮ pradėjo fiL dr. Stan
kus — ir pakvietė fiL AL Augus- 
tinavičienę tarti žodĮ.

SekmadienĮ, rugsėjo 6 d, Įvy
ko stovyklos uždarymas. Aka
demijai vadovavo Vyr. Valdy
bos atstovė L. Hoffmanienė.
Salė buvo pilnutėlė korporantų 
ir svečių. Įnešta korporacijos 
vėliava. Himnas. Tylos minute 
pagerbtas prieš trejetą dienų 
New Yorke miręs filisteris An
tanas Senikas.
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STOVYKLOS
Po to sekė Dainai Maurukai- 

tei spalvų uždėjimas. Pakėlimo 
aktą perskaitė fiL Al. Čekienė, 
o žodžiu pristatė šen. tėvūnas 
FL Česas. Dedant spalvas skam
bėjo dainos žodžiai -- Lietuva 
brangi... Fil. AL Augustinavi- 
čienė skaitė paskaitą apie šių 
dienų jaunimą. Ji priminė, kad 
visais laikais buvo ir dabar 
yra, kad jaunimas turi daugiau 
idealizmo, naujų minčių, kad ir

he visos priimtinos, o vyresnio
ji karu daugiau realistinė, šių 
dienų mokslas, technika,išradi
mai daug ką pakeitė. Jaunimas 
mano, kad senieji valdo pasau
li nevisai tinkamaL Amerikos 
akademinis jaunimas gyvena auk
so laikus, todėl nenuosubu, kad 
jų galvojimas yra kitoks, negu 
vyresniųjų. Lengva viską su
griauti, bet nelengva pastatyti. 
Todėl ir mūsų jaunimas išau
gęs dalinai šiose sąlygose taip 
pat darosi savo galvosena skir 
tingas nuo vyresniųjų. Toklubū- 
du ir susidaro kartų skirtumas, 
ui natūralus dalykas. Tik gaila, 
kad daugelis jaunimo mano, kad 
komunizmas jau yra pasikeitęs. 
Taip. nėra. Jo tikslas ir siekis 
yra tas pats užvaldyti pasaulĮ. 
Prelegentė tiki, kad Lietuva ka
da nors vėl bus laisva. Mes vy
resnieji vis dėlto i savo jauni
mą žiūrime su viltimi.

Stovyklos uždarymo proga kal
bėjo fil. inž. J. Gaižutis iš Det
roito Tautinės S-gos vardu fiL 
inž. V. Gruzdys iš Philadelphi- 
jos, Filisterių S-gos vardu fiL 
Maurukas iš New Yorko.

Buvo apdovanoti geriausi ju- 
niorai — R. Maurukas, AL Re- 
gys, V. Lauraitytė ir D. Klu- 
chinskaitė -- Dirvos prenume- 
rau 1971 m.

- Stovyklos vadovas fiL dr. J. 
Maurukas pareiškė visiems gi
lią padėką už uip gražiai ir vie
ningai praleistą stovykloje lai
ką, buvo malonu vadovauti kai 
visi buvo lyg viena nedaloma 
šeima. Tad iki pasimatymo ki-

(Nukelta Į 4 psl.)

(ei tm
• Tur bot, ar tik nebus pati kenksmingiausia politinė nuodėmė 

tai — naivumas. Visiškas ko nors neišmanymas nėra taip blogas. 
Pvz. jei kas nieko nenuvokia chemijoj arba muzikoj, tai — savo 
triskatikio ten nė nekiša, o atsideda tos srities žinovę išminčiai. 
Tačiau j politiką dažnas pas mus žiūri kaip j laisviausią mėgėjų 
sportą. Ir vos tik ką nors apgraibom sugalvoja, tuoj pasišoka vie
šai per spaudą kitus "apšviesti". Deja, tokių paviršutiniškų pašne- 
kalų politinėm temom jau dažna mūsų spaudoje.

• štai lengvo žvilgsnio sportininkas nuo Chicagos, uolus kana- 
diškių laikraščių dalyvis, mėgina apsirašyti Įspūdžius iš kelionės 
ok. Lietuvon. Bet — nesugeba ničnieko konkretaus pasakyti. Še
šios skiltys, tai gana vietos. Vos straipsnio penktadalis — šiokių 
tokių bendrybių, o visa kita vien lėkšti politiniai posmavimai, irgi - 
koneveikimas tų, kurie yra kitokios nuomonės. Bet iš to šnekalo iš
ryškėja tiek: autorius pyksta, kam pas mus dažnokai nupeikiama ru
sų primesta bolševikinė letena, spaudžianti mūsų tėvynę. Taigi, 
autorius, pats ten turistui trumpai pasidairęs, mėgins pagirti okupa
cinę buitĮ.

• Taip, ne tik jis, bet ir kažkoks klebonas — "viešnage suža
vėti". Būtent: "mačius liaudies ansamblių pasirodymą, dainų bei 
tautinių šokių šventes, kur niekas tų žmonių su šautuvais nesuva
rė..." (o mes juk ne nuo šiandien žinom, kad dabar bolševikinė 
prievarta tapo daug rafinuotesnė, negu vien varymas su šautu
vais). čia kiekvienam gali būti aišku, kad vos trumpai turistu pa
sisvečiavus ir pamačius specialiai tokiem naivuoliams paruoštus 
švenčių paradus su linksmybėm — tuoj spręsti apie žmonių "lietu
višką nusiteikimą" yra gryniausias neišmanymas. O palietęs kele
tu žodžių vieną kitą ypatingesnę sritį, nors ir "labai sužavėtas", 
vis tiek pastebi, kad beviltiškai "slegia butų trūkumas... statybos 
gana prastos kokybės... yra perdaug ponų... daug kas pasigenda kū
rybinės laisvės ir galimybės keliauti Į Vakarus... laisvesnę kūry
bą nėra galimybės legaliu būdu paskleisti". Ir dar priduria, kad 
ten "ne visi tų laisvių pasigenda... yra žmonių, kurie tų laisvių vi
sai nebenori, kiti apie jas gal ir nieko nėra girdėję. Kiti gi sako, 
jog ten visokių laisvių net perdaug yra..."

• ši pabaiga ir išduoda mūsų sportūno politinės nuovokos men
talitetą. Jeigu nsambliai -- pagal Maskvos planą — dailiai šoka ir 
linksmas dainas traukia specialiai vasarą atvykusiems užsienio tu
ristams, jei nė skurdu jau perdaug nesiskundžiama (per tiek metų 
juk apsiprasta eilėse prie siūlo galo ar vinies pirkinių), tai — ar
gi negana žavinga buitis dabartinėje Lietuvoje? O jūs čia drĮstate 
vis kritikuoti tokį laimingą gyvenimą. "Tokios tautietiškos politi
kos nesuprantu", išdidžiai ir su panieka šūktelia sportiškas turis
tas. Ir jam atrodo tik visai nesvarbi smulkmenėlė, kad tenai an
samblių šokėjai ir dainininkai "džiaugsmingai" paraduoja aklinai 
uždaryti kalėjimo sienose, nes nėra galima keliauti kur panorėjus. 
O iš tikrųjų ar tai yra žmoniškas gyvenimas, ar tai ne graudžiai 
tragiško pajaco tie šaunūs šokiai ir puikios šventės, jei nėra kūry
binės laisvės? O pats baisiausias faktas, kur} šis sportūnas nu
rodo apie lietuvio nužmoginimą, tai — kad jau yra žmonių, kurie su 
ta pajaco dalia visai apsipratę ir daugiau "tų laisvių nepasigenda"...

• Taip tad stengdamasis išgirsti okupuotos Lietuvos buitĮ ir 
žmones (ką jūs čia visi ligi šiolei vien peikėte!) uolusis žurnalistas 
per savo besaikĮ naivumą pasako viską kaip tik atvirkščiai — paro
do pasibaisėtiną nuvergimo vaizdą tėvynėje, kokio lig šiol kažin ar 
kada mūsų spaudoje būta bei žodžiu girdėta. Tai didis nužmogėjimo 
laipnis, jei jau nenori laisvių, net "nieko apie jas nėra girdėjęs" 
(tartum laisvės pajautimas nėra viduje Įsigimtas, o tik iš šalies 
kieno {kurstomas -- taip negudriu paradoksu išsireiškia drąsuolis 
turistas)

• Jei tik šitokio mentaliteto yra tie mūsų "bendradarbiauto- 
jai ir ryšininkai" su okupuota Lietuva ir Maskvoje suplanuotais 
paradais, tai — dėkime tašką. Tik keista, kad šitoks galvojimas 
iš Vilnies ir Laisvės jau ima peršokti Į tikrus lietuviškus laik
raščius. O šis žurnalistas, jei turi bent lašelĮ savikritikos ir są
žiningumo nuovokos, po šitokio nevykusio nusipolitikavimo verčiau 
tenekištų savo išminties viešumon apie "žavingas okupacijos ge
roves". Deja, nedaug vilties. Greičiausiai ir toliau tebedejuos, kad 
ne visa mūsų spauda deda panašius niekalus, kad ne visi kaimynai 
ir pažĮstami yra tos pat lėkštos nuomonės apie bolševikinę politi
ką. Ir visom pakampėm mėgins melagingai skelbti (pagal Gimt. 
Krašto stilių), kad pas mus visos laisvės — "mūsiškių politikierių 
užgniaužtos".



1970 m. lapkričio 13 d.DIRVA

V.s. A. Saulaitis kalba vadovų ir vadovių suvažiavime. Dešinėje 
t. J. Vaišnys, ps. V. Baukytė, praeitą vasarą pasižymėjusi Kanado
je gelbėdama skęstančias skautes ir s. C. Senkevičius.

V. Bacevičiaus nuotrauka

LIETUVIU SKAUTU STUDIJINIS 
SĄSKRYDIS

Geriau uždegti vie
ną žvakutę, negu 
keikti tamsą...

Tokiu įrašu Clevelan
do lietuviškoji skautija 
— sąskrydžio šeiminin
kai — pasveikino šiame 
mieste įvykusį LSSąjun- 
gos studijinį suvažiavi
mą, įvykusį paskutinį 
spalio savaitgalį. Pras

Seserijos vadovės suvažiavime Clevelande.

mingą žvakės simboliką 
paryškino ir dvi bažny
tinio bei liet, skautybės 
kalendoriaus datos: tai 
Visų Šventų šventė ir 
LSS 52-sis gimtadienis, 
kurie sutapo su suvažia
vimo uždarymo diena.

120 Pirmi jos, Tary
bos, rajonų vadi jų, tun
tų vadovybės ir kitų są
jungos skyrių nariai-ės 
dviejų dienų suvažiavi
me svarstė įvairius šakų 
rūpesčius, besikeičian
čios bendruomenės bei 
skautybės santykius, va
dovybės struktūros kei
timą, veiklos programų 
tobulinimą ir t.t. Žvilgs
nį į artimesnę bei toli
mesnę ateitį atskiromis 
temomis pateikė skau
tininkai: kun. J. Vaišnys, 
S J, C. Senkevičius, J. 
Gudaitis (raštu) ir S. Ged - 
gaudienė. Jaunųjų vado
vų požiūrį pristatė ps. 
G. Plačas ir ps. V. Bau
kytė.

Visi svarstymai, su
gestijos sekretoriato 
užprotokoluoti, gi siūly
mų komisija, pasitari
mų ir posėdžių intar

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.

puose kruopščiai svars
čiusi, sumavusi pateik
tąsias mintis, suvažiavi
mo baigmėje pristatė 
18 siūlymų, kuriuos ati 
tinkami sąjungos orga
nai ar šakos turėtų gi
liau išnagrinėti, pra
plėsti arba įvykdyti.

Suvažiavime dalyvavo 
49 Brolijos atstovai, 68 
Seserijos narės ir 3 sve 

V. Bacevičiaus nuotrauka

čiai iš Clevelando. Da
lyvių būta iš Chicagos, 
Clevelando, New Yorko, 
Omahos ir mažesniųjų 
Atlanto rajono vietovių, 
o taip pat 15 Kanados ra 
jono atstovų. Akademi
kai skautai, paskutinia
me penkmetyje aktyviai 
įsijungę į draugovių, tun 
tų ir rajonų veiklą, šia

ASD skyrių valdybų posėdžio metu, cv kandidačių globėja t.n. 
Regina Nasvytienė daro pranešimą. Sėdi iš kairės: fil. Ramunė Ku- 
biliūnaitė, cv reikalų vedėja, t.n. Regina Nasvytienė, cv kandidačių 
globėja ir t.n. Stefa Gedgaudienė, cv pirmininkė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

me suvažiavime sudarė 
gausų penktadalį.

Ruošimo komisijos p- 
kui fil. S. Matui suvažia
vimą atidarius (spalio 31 
d.) ir Tarybos p-kuiv.s. 
A. Saulaičiui perėmus 
vesti atidarymo iškilmę, 
sveikinimo žodžius pa
sakė Įkūrėjas P. Jurgė- 
la, Garbės Skautininkas 
V. Šenbergas ir v.s. O. 
Zailskienė. Tolimesnėje 
darbotvarkėje vyko va
dovybės pranešimai, ša
kų posėdžiai, komisijų 
pranešimai, siūlymai 
bei diskusijos. Vakaro
nės metu pasveikintas 
LSS dvasios vadovas 
kun. J. Vaišnys, S J, Šven
čius 55-tą gimtadienį.

Sekmadienio darbų ei
lėje pamaldos, šakų pa
sitarimų tąsa, visumos 
posėdis ir suvažiavimo 
uždarymas. Uždaryda
mas šį studijinį suva
žiavimą, Tarybos pir
mininkas pasakė: "Mūsų 
sąjūdis savo esme yra 
rezistencinis tautiniu, 
valstybiniu ir juridiniu 
atžvilgiais. Visi ir visos 
privalome visomis išga
lėmis šiuo lietuviškus 
reikalus išlaikyti". Buv. 
Brolijos Vyr. Skautinin
kas VI. Vijeikis, grįžęs 
mintimis į apdovanoji
mo ženklus, kurie viena
me posėdyje buvo svars
tomi, atsisveikindamas 
juos aptarė sekančiai: 
"MUSŲ JAUNIMAS yra 
mūsų medaliai, — juos 
mes nešiojame su di
džiausiu išdidumu". Po 
trumpą atsisveikinimo 
žodį pasakė taip pat Se
serijos - Brolijos vyr. 
Skautininkai, v.s. M. Jo 
nikienė ir Įkūrėjas.Suva
žiavimas uždarytas Tė
vo J. Vaišnio palaimini
mu ir tautos himnu.

Grįžę į namus, pergal- 
vojame ir susumuojame 
dviejų dienų akimirkas. 
Būta ir ginčų ir abejonių 

tai žmogiška: juk 
kiekvienas prie proble
mų prieiname skirtingu 
žvilgsniu, niuansu ar me
todu. O dabar, svarstant 
verta pakartoti šeiminin
kų clevelandiečių linkė
jimą suvažiavimui:

"Gvildenami klausi
mai ir abejonės teisryš-

kina gilų tikėjimą ir ryž
tą širdyse, kad ir vėl iš
sisklaidydami į visas 
puses, būtume dar labiau 
užsidegę skautybės idė
ja, ryžtingi ir valingi iš
tesėjime". (jt)

Neolituanų 
stovykla...

(Atkelta iš 3 psl.)

tais meteis kitoje stovykloje. 
Paskutinį žodį tarė vyr. valdy
bos atstovė L. Hoffmanienė.

Uždarydama šią stovyklą Vyr. 
Valdybos vardu pareiškė padė
ką už skaitytas paskaitas kol. 
fil. dr. J. Baliui, dr. E. Noa- 
kui, A. Čekienei, Izbickui, inž. 
V. Gruzdžiui, arch. Stelmokui, 
šen. V. Krapauskui, fil. Al. Au- 
gustinavičienei ir A. Vakse- 
liui. Mergaičių vadovei fil. A. 
Čekienei, berniukų šen. V. Kra
pauskui. "Naktibaldos" red. šen. 
A. Pavilčiūtei ir jo štabui už 
jdėtą darbą ir nemigo naktis. 
Tėvūnui šen. R.Časui. Fuksams 
už suruoštą fuksų dieną ir pro
gramą. Sporto vadovui juniorui 
R. Maurukui. Laužo organizato
riams ir šios vasarvietės savi
ninkams ir didžiausią padėką 
stovyklos vadovui kol. fil. dr. J. 
Maurukui už įdėtas pastangas ir 
sumanų šios stovyklos pravedi- 
mą.

Mums rašo
KAI JAUNUOLIS 
SUSITINKA SU 

PAVERGTA LIETUVA
Jūsų laikraštyje daug 

kartų minima tema, kad 
jauniesiems reikia įskiepy
ti valstybinę Lietuvos są
monę. Tai gera mintis ir 
sveikintinos pastangos per 
lietuviškas mokyklas plėsti 
jaunųjų supratimą: kas yra 
tauta ir kas yra valstybė. 
Lietuvių tauta neturi savo 
nepriklausomos valstybės, 
ir dėl to visi tautos atsieki- 
mai yra tik dalis tų atsieki- 
mų, kurie būtų nepriklauso
moje Lietuvoje.

Užpraeitą šeštadienį jau
nuolis Vytautas Sakalaus
kas gavo radijo pasikalbėji
mą per Los Angeles lietu
višką pasikalbėjimą. Vy
tautas lankėsi pavergtoje 
Lietuvoje, bet programos 
metu jis vis buvo klausia
mas, kaip jam sekėsi Lie
tuvoje, net neužsiminus .po- 
litiniems išeiviams būtino 
priedo: okupuota arba pa
vergta Lietuva.

Tačiau pastabus jaunuo
lis pasakė, kad jis pastebė
jęs rusus, kurie laiko lietu
vius prislėgę.

Su gražiais žodžiais jis 
atsiliepė apie lietuvišką 
gamtą ir sodybas. Vytautas 
buvo Vilniuje penkias die
nas ir vieną dieną Kaune.

Kaip dalis Dirvos anketos 
pageidavo, kad jaunimas 
būtų siunčiamas į savo tėvų 
kraštą, taip čia ir buvo pa
našiai. Vytautas ten vyko, 
pamatė ir sugrįžo. Jam da
bar ta žemė tapo realiu že
mės planetos gabalėliu. Jei
gu jis suvokė, kad pavergi
mo galia ten didelė ir tai 
skriaudžia seną lietuvių 
tautą, tada kelionė buvo 
naudinga. Tegu jis apie tai 
pasakoja savo bendraam
žiams.

J. GRAUDA

Kapinės ir stovyklos
Kada spaudoje pasigirdo nuomonės, kad lietu

viams reikia tikrai lietuviškų kapinių, kas gi nepri
tars tokiam sumanymui?

Kada patriotai pageidauja ilgesniam poguliui 
atsigulti į nuo visų morgyčių, priverstinių koply
čių, kranų ir karstų sukeitimo išlaisvintą žemelę 
— kas gi nepritars sumanymui?

Tačiau, atsiranda klausimas: kur tokį gerą 
žemės gabalą dar įmanoma atrasti? Aplinkos ter
šimas, tarpusaviai ginčai, piketai ir barniai visus 
varo į tolimą užmiestį. Nenuostabu, kad rimčiausias 
mūsų visuomenės elementas nužiūrėjo ne ką kitą, 
kaip Dainavos stovyklą. Tai tik Dainava atitinka vi
soms aukščiau išvardintoms sąlygoms. Laidotuvės 
Dainavos grunte neturėtų priverstinio įnešimo įkop- 
lyčią, karstai nebūtų sukeisti, ant krano ir lyno ne
tektų karoti, karsto kojos nebūtų nukultos į betoni
nį apdarą. O pasilaidojus, mylimas asmuo turėtų 
higieniškas buvimo sąlygas: oras tyras, gamta gra
ži, ežeriukas po šonu, pro šalį praeina tautiečiai ir 
kalba lietuviškai...

Nenuostabu, kad rimčiausias mūsų visuome
nės elementas ėmė apie tai kalbėti, kelti sumanymą 
spaudoje ir vilioti puikiomis pogulio sąlygomis iš
mokėtame grunte ir gražioje, higieniškoje aplinko
je.

Tautietis S.G. išpleškino ilgą ir pagrįstai rim
tą rašinį, įrodinėdamas, kad Dainavoje yra pakan
kamai vietos ir šokių estradoms, ir pasimeldi
mui, ir kapinėms. Čia būtų galima įsigyti sklype
lius ir pavieniui, ir šeimomis. Juk, atvirai sakant, 
nabašninkai yra labai tyli ir taiki liaudis. Kada 
bus jaunimo stovyklos, nabašninkai netrukdys mū
sų lietuviškam jaunimui. Dainuokie, šokite, kelki
te alasą, kiek norite. Su jaunimu malonu bendrauti, 
ir kas gi protestuos, kai pasigirs daina ar armoni
ka? Čia galėtų būti ir pedagoginiai-patriotinis po
būdis: iš praeities, t.y. iš kapelių stiprybę semti...

O jeigu būtų seminarai, suvažiavimai, sąskry
džiai, kur jau vyresnio amžiaus elementas kovoja 
dėl principų, ideologijų, tezių ir viską sprendžia 
balsavimais, argi būtų pavojus, kad ims nabašni- 
kai ir, palaikydami kurią pusę, nubalsuos savaip? 
Jie taikūs ir tykūs ir nesikiš į dialogą nei už bend
ravimą, nei prieš bendravimą su kraštu.

Visi šansai buvo pusėje tų, kas įrodinėjo, kad 
jaunimo stovykloje tinka įrengti lietuviškas kapi
nes. Atrodė, taip prabilo rimčiausias mūsų visuo
menės elementas. Jie supranta, ką šneka. Čia ir 
praeitis (semti iš jos stiprybę), čia ir biznis (sem
ti iš jo pinigus).

Bet nerimtas mūsų visuomenės elementas ėmė 
ir pasipriešino. Pastojo kelią į tautos vienybę, kur 
jungiasi gyvieji ir mirusieji. Nerimtas mūsų vi
suomenės elementas pasakė "ne!"

O juk būtų tokia darna: Dainavoje įsisteigtų lie 
tuviškos kapinės; kazimierinės — jaunimo stovyk
los...

Gal būt rimtas mūsų visuomenės elementas dar 
piketuos Dainavą, rašys spaudoje ilgus rašinius?

Išeitis, tačiau, yra. Rimtam mūsų visuomenės 
elementui, reikalui su Dainava neišdegus, galima 
stvertis už nuosavų back-yardų. Ten galima įrengti 
jaukius šeimyniškus kapinėlius.

Ar nesijautė laisvės sto
kos? Taip, atsakė Vytau
tas. Laisvės stoka jaučiasi. 
Pav. jaunimas negali gauti 
norimų plokštelių!

Bet vis vien tas pasikal
bėjimas buvo daug geresnis 
už pasikalbėjimą su prof. 
A. Avižienių, kuris net vir
pančiu balsu, gyrė ir gyrė 
okupuotos Lietuvos gyveni
mą, nepastebėdamas ten 
jokios dėmelės. Vytautas 
tokių dėmelių ten daug at
rado.

Radijo narys

NAUJA LITERATŪROS 
PLOKŠTELĖ

Kalėdų šventėms "Lietu
vių Dienų” leidykla (4364 
Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029) išleido poezi
jos ir prozos plokštelę, ku
rioje savo kūrinius skaito 
keturi populiarieji literatū
ros vakarų dalyviai: Pulgis 
Andriušis, Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustaitis 
ir Stasys Santvaras. Plokš
telė pavadinta "Keturi au
toriai — poezija ir proza”.

Kartais nusiskundžiama, 
kad literatūrinės plokštelės 
esančios nuobodžios; šioje 
plokštelėje autoriai įvairūs, 
visi skaito labai charakte
ringai ir imponuojančiai: 
Andriušis savo kaimo frag
mentą skaito graudžiai ly
riškai, Brazdžionis — rim
tai, iškilmingai, Santvaras 
— liūdnai patetiškai, Gus

taitis — ironiškai, su šel
miška šypsena. Be to, įtar- 
pai yra paįvairinti Juliaus 
Gaidelio originaliais įskam- 
binimais.

Plokštelės aplanką pui
kiai paruošė pasižymėjęs 
grafikas, šios srities meist
ras dail. Alfonsas Docius.

Plokštelė ilgo grojimo, 
tinka Stereo ir Mono apara
tams. Kaina $5.00.

ENCYCLOPEDIA 
LITUANICA LEIDIMO 

PAGREITINIMO 
ATGARSIAI

Jonas Savukinas iš New- 
buryport, Mass., Encyclope- 
dia Lituanica užsakė savo 
trim sūnums, Amerikoje gi- 
musiems ir čia universite
tus baigusiems, nes, jo žo
džiais, knyga gražiai išleis
ta ii' visos žinios apie lietu
vius ir Lietuvą, ko čia gi- 
musiems kaip tik ir reikia.

Galime džiaugtis, kad tu
rime tokių savo gimtojo 
krašto mylėtojų. Sūnus ne 
tik išmokslino, bet ir nori, 
kad jie neatitoltų nuo savo 
tautos.

Pasekime Savukino gra
žiu ir prasmingu pavyzdžiu. 
Ir proga kaip tik gera — 
artėja Kalėdų šventės, ieš
kosime dovanų.

Užsakymus siųskite, En- 
cyclopedia Lituanica, 361 
W. Broadxvay, P. O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127.
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POPIEŽIUS NORĖTU TARTIS SU MAO 
OĖL TAIKOS PASAULYIE

Ateinantį mėnesį, gruo
džio 4 d. popiežius Paulius 
VI, grįždamas iš Philipinų 
ir Australijos, sustos Kini
jos pasieny Hong-Konge.

— Tai bus tik apaštališ
kas vizitas, pasiskubino už
tikrinti Vatikane. — Ten 3 
valandų laikotarpy popie
žius susitiks su kinų kata
likų atstovais ir po atviru 
dangumi atnašaus šv. Mi
šias.

Bet tai yra tik religinis 
alibi. Nes popiežius ta pro
ga pasinaudos, kreipdama
sis į Pekiną, paskelbti savo 
pagrindinį pareiškimą.

— Aš esu nutaręs, — sa
kė popiežius 1968 m. sau
sio mėn., — daryti bet ką, 
net kas neįprasta, jei tik 
tas bus naudinga pasaulio 
taikai.

”Net neįprasta” šie du 
žodžiai nubrėžia popiežiaus 
politinį stilių. Jis žino Ki
nijos katalikų bažnyčios 
dramatišką padėtį, kur aš- 
tuoni ištikimi Romai kinų 
vyskupai jau ilgus metus 
kalinami, kur labai mažai 
bažnyčių palikta atidarytų 
ir 3 milijonai kinų nuolat 
spaudžiami vyriausybės ne
išpažinti katalikybės.

Bet popiežius Paulius VI 
nori eiti dar toliau. Jam rū
pi viso pasaulio ateitis. Jis 
nori būti šios epochos tai
kos žmogumi ir galvoja, 
kad taika turi rūpėti kiek
vienos valstybės galvai, tad 

Elenos Kepalaitės bronzos skulptūra, kuri su kitais jos koriniais išstatyta šiuo metu vykstančioje pa
rodoje Phoenix galerijoje, 939 Madison Avė., New Yorke. Paroda bus atidaryta iki lapkričio 21 d.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnesposyltor^)
Tel. (212) 581-6590 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street .............................................. HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street .................................................. f..... Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ................................................ IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ......................................................  TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Athland Avenue ............................................ HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue ..................-.................. PR 1-0696
• OETROIT, MICH. — 11601 Joe Campau Avenue ........................................ 365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewo®d Acrea ................................................... 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11338 Jae Campau Avenue ............................... 365-6740
• HARTFORO, CONN. — 122-126 Hfllslde Avė............................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street ...................... ................... HE 5-6369
• LO8 ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .................................... DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 37g Market Street ........................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................... OR 4-154C
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ........................................ PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 47 E. Milton Avė. ................................................. 381-8997
• 80. BO8TON, MAS8. — 396 W. Broadvvay ................................................. AN 8-1120
• 8OUTH RIVER, N.J. — 46 Whltehead Avenue .......................................... CL 7-6320
• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellue Street ........................................ 475-9746
• TRENTON, N.J. — 1152 Deuta Avenue ......................................................... £X 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ...................................................... RE 2-7476

būtų netikslinga iš to iš
jungti Kiniją.

Popiežius seniai domisi 
Pekinu. Jis norėtų matyti 
Mao- Tse-tungą išeinant iš 
politinio ghetto. Jau 1965 
m. gruodžio 30 d. savo Nau
jųjų Metų sveikinimą adre
savo ne tik prezidentui 
Johnsonui ir Sovietijos gal
vai Podgorniui, bet taip pat 
ir Mao Tse-tungui, kuriame 
galima buvo išskaityti šią 
stebinančią frazę: "Presti
žas, kurį šiandien vaidina 
Kinija, atkreipia visai tei
singai viso pasaulio dėme
sį”.

Priešingai Vatikano pa
pročiams, popiežius šį pra
nešimą pasirašė pats savo 
ranka, kad priduotų dar di
desnę reikšmę.

Bet Pekinas to praneši
mo dėjosi negirdįs. Nepra
rasdamas viltį, Paulius VI 
1968 m. vasario 6 d. netie
sioginiai iš naujo kreipėsi į 
Mao, minint pirmojo .kinų 
vyskupo konsekracijos su
kaktį, šiame pranešime pa
brėždamas norą "atnaujinti 
kontaktą su kinų tauta 
kontinente ir jos preziden
tu, kad diskutuoti taikos 
klausimą ...”

Šį kartą Pekinas irgi ne
parodė jokio atgarsio. Bet 
staiga š. m. liepos 10 d. lyg 
pirmoji alyvų šakelė pasi
rodė virš apsemtos potvy
nio žemės, priduodant po
piežiui viltį. Tai buvo ne

lauktas išlaisvinimas ame
rikiečių misijonieriaus Mgr. 
Walsh, kurs Kinijoje gyve
no nuo 1918 m. ir 1958 m. 
buvo nuteistas kalėti 20 
metų, šituo ženklu Pekinas 
popiežiui parodė, kad gali
ma tikėtis geresnių dienų. 
Paleistasis Mgr. Walsh ven
gė kritikuoti savo budelius, 
nes Vatikanas norėjo, kad 
tas siauras lieptas nuties
tas tarp Vatikano ir Peki
no išliktų nesugriautas.

Praeitą mėnesį Osserva- 
tore Romano, oficialus Va
tikano organas, įsidėjo ste
binantį straipsnį, perspaus
dintą iš Pekino ''Liaudies 
laikraščio” apie jaunųjų ki
nų intelektualų įsijungimą 
į žemės ūkio gamybos ko
vą. šis tekstas, su Mao re
voliucinėmis citatomis bu
vo be mažiausios kritikos 
atspausdintas Vatikano lai
krašty, nepareiškiant jokio 
rezervo. Ir tai buvo padary
ta tuo laiku, kai popiežius 
pasmerkė kairiųjų elemen
tų kankinimus Brazilijos 
kalėjimuose. Iš to matyti, 
kad Vatikanas tęsia lėtą 
priartėjimo prie Pekino ke
lią. O kaip į tai žiūri kinų 
komunistai?

Pekinas, ilgai ignoravęs 
Vatikaną, dabar jame mato 
paramą. Kanadai pripaži
nus Kiniją, panašiai ruošia
si padaryti ir Italija. Peki
nas taip pat ieško pagalbos 
įeiti į Jungtines Tautas ir 

čia Paulius VI palankus. 
Per Mgr. Giovanetti, popie
žius pasakė, kad Kinijos 
priėmimas į JT tikriausiai 
įvyksiąs 1971 metais. Tokiu 
atžvilgiu Pekinas laukia 
daug iš Pauliaus VI vizito 
Hong-Konge ir Mgr. Mar
cinkus, popiežiaus įgalioti
nis, kuris ruošia kelionės 
maršrutą, iš kinų komunis
tų pusės nesulaukė jokio 
prieštaravimo. Yra net kal
bama, kad Vatikanas ne
oficialiai atidarysiąs savo 
atstovybę Cantone.

Gruodžio 4 d. Hong-Kon
ge Katalikų Bažnyčios ir 
komunistinės Kinijos gal
vos nesusitiks paspausti 
rankų, bet pasisveikins pu- 
siaukely ...

FILATELIJOS PARODĄ 
CHICAGOJE APLANKIUS

Spalio mėn. 23-25 dieno
mis Balzeko patalpose įvy
ko 14-ji Lietuvių filatelijos 
paroda, skirta paminėjimui 
Steigiamojo Seimo 50 metų 
sukakčiai.

Buvo suvežtos geriausios 
kolekcijos iš Amerikos ir 
Kanados, eksponatų susida
rė 207 rėmai.

JAV paštas pagamino 
specialią anspaudą: "Lithu- 
ania Philatelic Soc. Ex. Sta. 
Oct. 23, 1970, Chicago, 111.” 
ir atidarė paštą su 3 tar
nautojais. Per tas tris die
nas visus siunčiamus laiš
kus štampavo su ta specia
lia anspauda.

Parodą atidarė senos kar
tos lietuvis Jurėnas. Ją 
sveikino Lietuvos Konsulas 
Chicagoj, Cook apskr. Ta
rybos pirmininkas, S. Bal- 
zekas, prof. A. Varnas ir 
telegramomis iš Baltųjų 
Rūmų, Vatikano, Chicagos 
meras, Illinois Gubernato
rius, Chicagos Centr. pašto 
viršininkas ir kiti. Buvo 
daug atvykę svečių iš toli
mų Amerikos miestų. Ati
darant, meninę dalį atliko 
dviejų lituanistinių mokyk
lų chorai, apie 100 vaikų, 
vadovaujant muz. ir moky
tojui J. Kreivėnui iš Cicero.

A u k š č i a usią premiją 
"Grand Award” už geriausį 
parodoj rinkinį buvo pa
skirta clevelandiečiui Jonui 
Grigaliūnui. J. Grigaliūnas 
ruošiasi ateinančią vasarą 
Berlyne "Luposta” parodoj 
išstatyti savo oro pašto 
ženklų rinkinį.

Pirmą premiją už lietu
viškus ženklus gavo Iva
nauskas iš Chicagos, antrą 
Ruzgas iš New Yorko, tre
čią žygas iš Chicagos. Už 
užsieninius ženklus pirmą 
premiją Sakalas iš Chica
gos, antrą Kvederas iš To
ronto, jaunuolių grupėj pir
mą premiją gavo R. Lapas. 
Topikal grupėj Urbonas pir
mą premiją. Taip pat gavo 
premiją J. Kreivėnas už la
bai gražią Vilniaus kolekci
ją, čia buvo viskas, kas lie
tė Vilnių amžių bėgyje.

Priaugančioji karta, 16 
filatelistų, taip pat dalyva
vo parodoj su savo rinki
niais.

(jg)

NESAVANORIŠKA KELIUNĖ
I 2IRIDA ANDREI AMALRIK

Andrei Amalrik, 32 m. amžiaus, sovietų istorikas, 
kurio veikalas "Ar Sovietija išgyvens iki 1984 metų?” su
kėlė plačius komentarus pasaulyje, yra vienas iš nerims
tančių sovietų intelektualų. Jis pasirinko tiesioginę kon
frontaciją su režimu. Pirmą kartą jis buvo areštuotas 
1965 m. ir nuteistas pustrečių metų tremtinio gyvenimui 
Sibire. Jis pasakoja apie savo areštą ir tremties gyveni
mą Sibire, šioje istorijoje, kurios rankraštis slaptai pasie
kė Prancūziją ir šiomis dienomis pasirodys knyga "Voya- 
gę involontaire en Sibirie". Iš tos knygos spausdiname 
keletą ištraukų, parodančias šių dienų sovietų gyvenimą. 
Tai ne Stalino laikų istorija ir ne Solženicino aprašyti 
baisumai. Tai komunistinė rutina. 1970 m. gegužės 26 d. 
Amalrik iš naujo buvo areštuotas ir, nežiūrint 64 prancū
zų istorikų įteikto manifesto sovietų mokslo akademijos 
pirmininkui, jis tebėra laikomas uždarytas kalėjime.

1965 m. sausio mėnesį vieną rytą aš buvau pri
keltas telefono. Nežinomos moters balsas manpra- 
nešė, kad dailininko Zverevo suruoštos Paryžiuje 
parodos katalogas yra mano dispozicijoje.

Paroda buvo atidaryta vasario 3 dieną ir aš ne
žinau, kaip ji Paryžiaus kritikų buvo įvertinta, bet 
viena žinau, kad rusų dailei šito jauno dailininko pa
roda buvo svarbus įvykis. Ji buvo svarbi ir kitu at
žvilgiu. Tai buvo išbandymas atsakomingųjų dėl so
vietų meno asmenų. Zverevas oficialiai nebuvo pripa

žintas dailininku ir šita paroda buvo suruošta diri
gento Igor Markevičiaus asmeniška iniciatyva. Val
džios organai vienu ar kitu būdu turėjo su tuo skai
tytis ir padaryti savo išvadas. Ši paroda iškėlė pre
cedentą, kad ir kitos parodos rusų dailininkų, sto
vinčių toli nuo socialistinio realizmo ir valstybinio 
akademizmo, galės pasekti.

Aš buvau nuomonės, kad Zverevas duotų pasi
kalbėjimą Maskvoj gyvenantiems užsienio korespon
dentams. Zverevas tam nesipriešino, bet galvojo, 
kad gali būti pavojinga kalbėti tiesiog apie parodą 
arba rusų dailės klausimus ir, jei jis atvyksiąs pa
sikalbėjimui, tai kalbėsiąs apie meilę vėžliams... 
Dėl to mudu sutarėme. Liko tik surasti svetimšalį 
žurnalistą ir aš nutariau pasiklausti patarimo vieno 
amerikiečio diplomato kurį pažinojau. Jis man buvo 
neseniai minėjęs vieno amerikiečio žurnalisto pa
vardę, bet aš buvau užmiršęs. Tad aš jam priminiau 
ir sužinojau, kad tas žurnalistas buvo Robert Co- 
rengold iš Newsweek.

Zverevas ir aš nutarėm paskirti pasimatymą 
rytojui. Bet iš amerikiečių diplomato sužinojau, kad 
pasimatymtas galėsiąs įvykti, tik poryt.

Ir tą dieną staiga iš dailininko Plavinskio suži
nojau, kad Zverevas staiga paguldytas ligoninėn. Aš 
norėjau įspėti Corengoldą, bet jo namuose nebuvo, o 
įstaigoje atsakė nežiną, kada jis sugrįšiąs. Kai aš iš 
ėjau iš telefono kabinos, pastebėjau, kaip vienas jau
nas vyras stovėjo abejingai atsirėmęs įkabiną ir ma
tyt klausėsi mano pasikalbėjimo. Liko tik 20 minučių 
iki pasimatymo ir aš grįžau namo.

Gyvenau didžiuliame name, kuris buvo seniai 
pastatytas Rusijos draudimo kompanijos tarnauto
jams. Tais laikais kiekvienas butas buvo skirtas 

vienai šeimai, bet dabar viename bute gyveno ketu
rios šeimos. Koridorius skyrė butą į dvi dalis. De
šinėje, prie įeinamųjų durų buvo mūsų kambarys, ku
riame aš gyvenau su savo tėvu. Mes kambarį buvo
me padalinę pusiau ir mano tėvas gyveno priešaki
nėje dalyje, o aš užpakalinėje. Kairėje priešais mus 
gyveno sena moteriškė su savo anūku. Kitame kam
bary gyveno tarnautoja iš policijos pasų skyriaus, 
jos vyras ir duktė, ketvirtame kambary namų ko
miteto pirmininkas su savo žmona. Telefonas buvo ko
ridoriuje dėl visų gyventojų.

Mano svečiai atvyko punktualiai 12 valandą. Aš 
paaiškinau Corengoldui, kad Zverevas staiga buvo 
paguldytas ligoninėn ir atsiprašiau už sutrukdymą. 
Corengold dėl to nenusiminė, nes jam sakė, kad aš 
galįs daug ką papasakoti apie Zverevą. Tuo metu, 
kai Corengold žiūrinėjo mano kambary iškabintus 
Zverevo paveikslus, išgirdau, kaip tarnautoja iš po
licijos pasų skyriaus kaž kam telefonu skambino. Ji 
kalbėjo beveik pašnibždom, kai normaliai visad 
rėkdavo visa gerkle ir trukdydavo man dirbti. 
Plavinski tai irgi pastebėjo.

Aš padėjau ant stalo Zverevo biografiją ir Co
rengold pasiūlė ja naudotis kaip baze atsakymams, 
kuriuos jis pasiruošė statyti. Aš pasiūliau kitaip, 
kad jis patiektų klausimus raštu ir aš nunešiu 
juos Zverevui į ligoninę. Corengold sutiko.

Tuo metu staiga pasigirdo triukšmingas skam
binimas prie įeinamųjų durų. Mano tėvas išėjo į 
koridorių ir po sekundės grįžo neramiu veidu.

— Andrei, tai pas tave, — pasakė jis ir buvo 
nustumtas į šalį keturių vyrų, kurie įsiveržė kam
barin.

(Bus daugiau)
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• Aldona Kudirkienė, gy
vendama Kalifornijoje, bai
gė San Jose Statė Universi
tetą, gaudama bakalauro 
laipsnį iš vokiečių ir pran
cūzų kalbų.

A. Kudirkienė taip pat 
yra baigusi 1959 metais 
Chicagos Meno Institutą su 
meno bakalaureatu.

• Gražina Baliūnaitė, 
jauna chicagietė dantų gy
dytoja įstojo į New Yorko 
ir New Jersey apylinkių 
Lietuvių, Dantų Gydytojų 
Draugiją. Jaunoji gydytoja 
dirba Warner Lambert ty
rimų institute, Morris, 
Plains, N. J.

VVATERBURY

JUBILIEJINIS 
KONCERTAS

Šv. Juozapo parapijos cho
ro (Waterbury, Conn.) dei
mantinio jubiliejaus kon- 
certas-banketas įvyksta lap 
kričio 22, sekmadienį, 3 vai. 
po piet, parapijos auditori
joj. Programoje dalyvau
ja artistė-pianislė Julija 
Rajauskaitė - Petrauskienė, 
American Guild of Organ- 
ists ir Mattatuck Musical 
Art society muzikės-daini- 
ninkės, padidintas parapi
nis choras bei vyrų kvarte
tas vadovybėje komp. A. J. 
Aleksio. Malonu pažymėti, 
kad bus išpildyta dainų iš 
artėjančios IV Dainų šven
tės repertuaro. Buvę cho
ristai, choro bičiuliai-rėmė- 
jai nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Bilietai parduo
dami iki ląpkričio 15. Visas 
pelnas skiriamas "Muzikos 
žinios’’ žurnalui paremti.

(ma)

HARTFORD

LAPKRIČIO 23 PAMI
NĖJIMAS IR RAMOVĖNŲ 

VĖLIAVOS 
ŠVENTINIMAS

Viena iš veiklesnių orga
nizacijų Hartforde yra LVS 
"Ramovė”, glaudžiai bend
radarbiauja su Amerikos 
lietuvių veteranų F. Sabo
nio vardo postu, bendruo
mene, skautais ir kt. orga
nizacijom.

Hartfordo ramovėnai įsi
gijo vėliavą, kuri š. m. lap
kričio 21 d., 7 v. v. bus pa
šventinta. Iškilmės įvyks 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
klube, 227 Lawrence Street, 
Hartforde, didžioje salėje. 
Šventinimo apeigas atliks 
klebonas kun. Matutis.'šven 
tinimo iškilmėm pasibaigus 
— vaišės ir šokiai, grojant 
geram orkestrui.

Į vėliavos šventinimo iš
kilmes kviečiami Bostono, 
Worcesterio, Waterbury ra
movėnai. Tikimasi svečių ir 
iš New Yorko.

Lapkričio 22 dieną įvyks 
Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas. Prasi
dės 10 v. ryto iškilmingom 
pamaldom lietuvių parapi
jos šv. Trejybės vardo baž
nyčioje, dalyvaujant ramo- 
vėnams, Sabonio Postui ir 
skautams su vėliavomis, šv. 
Mišias atnašaus ir atitinka
mą pamokslą pasakys para
pijos klebonas kun. Matu
tis. Giedos Hartfordo lietu

vių mišrus choras "Aidas”, 
vadovaujamas muz. J. Pet- 
kaičio. Per lietuvių radijo 
valandėlę "Tėvynės Garsai” 
bus išryškinta Lietuvos ka
riuomenės reikšmė beginant 
Lietuvą. Visuomenė kvie
čiama pamaldose dalyvauti.

šiais metais ramovėnų 
skyriaus valdyba sudaro: 
Petras Simanauskas — pir
mininkas, Antanas Mockus, 
Jonas Šimanskis, Vincas Ju- 
ralis ir Adolfas Maslauskas 
— valdybos nariai.

Jūs galite pirkti dabar 
tik pasirinkite 

241-3070 bet kuriuo
laiku, dieną ar naktį

Didelis pasisekimas 
"nebėgančios kojinės"! 

Belle-Sharmeer's 
Pantyhose

3.50

Belle-Sharmeer’s "nebėgančios kojinės” 
pantyhose yra patvaresnės 

nešiojimui, ko jūs visą laiką 
ieškojote. Kartu tinkamos kojos didžiai. 

Tai yra pantyhose pagamintos iš 
specialių nebėgančių digsnių, kad 

apsaugojus nuo "bėgimo”. Pasirinkite 
švelnią beige (glow), surfside tan ar 

woodhue taupė. Proporcingos pagal aukštį ir 
svorį. Kojinės pirmame aukšte mieste 

ar skyriuose.

Užsiriškite 
koketišką 
Plaštakių šalikėlį 
Glensdeerio

vienas

Madų eksplozija ... 
Peteliškės — simbolis laisvės. 
Plasdenančios čia, ten, visur. 
Rasit pas mus naujausioje 
šalikėlių kolekcijoje. 24” 
skarutės, ranka atsiūtos šilko 
ar rayon chiffon, arba 
šalikėliai. Puikūs spalvų 
piešiniai. Madų priedai, gatvės 
aukšte mieste ir visuose 
skyriuose.

The May

4.00

Pirkite mieste penktadienį 10 iki 5:45. Skyriuose 10 iki 9:30 v. v. Heights/Parmatown/Southgate/Great Lages Mall/Great Northern/Sheffield. 
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

.■ T
■įįO.

LOS ANGELES

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LVS Ramovė Los Ange

les skyrius ir šaulių Dau
manto kuopa lapkričio 22 d. 
(sekmadienį) rengia Nepri
klausomos Lietuvos gink
luotų jėgų atkūrimo 52 me
tų sukakties minėjimą, šv. 
Kazimiero parapijos patal
pose.

10:30 v. bažnyčioje pa
maldos (suma).

12 v. parapijos salėje 
įvyks akademija:

Lietuvos Generalinis Kon
sulas, LVS Ramovė garbės 
narys, dr. J. Bielskis, šven
tės proga, tars žodį. Paskai
tą skaitys ramovėnas rašy
tojas Norimas-Mironas.

Po paskaitos įvyks meni
nė dalis, kurią išpildys mū
sų vietinės meninės pajė
gos.

Birutininkės visus atsi- 
lankusius pavaišins kavute.

Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremkime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!
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IR APYLINKĖSE
LIETUVIAI GYDYTOJAI 
MINĖJO SUKAKTĮ

Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugija lapkričio 7 
d. turėjo susirinkimą 
Charter Hous e viešbuty
je, Clevelande. Šis susi
rinkimas nebuvo eilinis, 
bet jubiliejinis, būtent, 
šiais metais suėjo 20 me
tų nuo pirmo lietuvių gy
dytojų susirinkimo, įvy
kusio 1950 metais Cleve
lande.

Susirinkimą atidarė 
dabartinis draugijos pir
mininkas dr. E. Druktei- 
nis. Oficialiai daliai su
maniai ir energingai pir
mininkavo dr. V. Ber
gas, daktarei G. Matie- 
nei sekretoriaujant. Su
sirinkimo dalyviai ap
svarstė keletą draugijos 
statuto pakeitimų iš ku
rių vienas, būtent, kad 
draugijos valdyba ateity
je bus renkama dviem, o 
ne vieneriems metams. 
Tokiu būdu, ir ateinan
tiems metams nauja val
dyba nebuvo perrinkta, 
bet paliko dabartinė. Vi
si valdybos nariai pasili
ko tose pačiose pareigo
se.

Susirinkimui taip pat 
buvo pristatytas naujas 
draugijos narys, dr. Ri
mas Liauba, atliekąs sta
žą Akrone.

Po kokteilių ir vakarie
nės kultūrinėje progra
moje dalyvavo dr. R. Šil
bajoris, kuris skaitė itin 
įdomią literatūrinę pas
kaitą, apžvelgdamas kū
rybinę mechaniką Tolsto
jaus ir Dostoj'evskio kū
riniuose ("Kazokai" — 

Ohio gydytojų draugijos susirinkime LB apyg. jaunimo komisijai 
buvo Įteikta 200 doL Nuotraukoje iš kairės dr. A. Butkus, jaunimo 
komiteto atstovai D. Orantaitė ir A. Idzelis. Toliau prie stalo stovi 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos pirm. dr. E. Drukteinis.

Main Office: ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE 
Cleveland, O.^F

Tolstojaus ir "Nusikalti
mas ir Bausmė — Dos
tojevskio), bei paliesda
mas lietuviškus auto
rius, kurie vartoja tas pa
čias literatūrines prie
mones savo kūryboje,bū
tent V. Krėvę ir Mairo
nį.

Po šios paskaitos dr. 
E. Drukteinis painforma
vo susirinkimą apie 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos 14-tos kultū
rinės premijos paskyri
mą prof. dr. A. Macei
nai, ir tuo pačiu paskai
tė laureato padėkos laiš 
ką.

Toliau OLGD-jos sek
retorius, dr. R. Ginei
tis, perskaitė prof. dr. 
A. Maceinos straipsnį 
specialiai paskirtą šiai 
progai.

Prof. dr. A. Maceina 
savo straipsnyje išveda 
paralelę — ryšį tarp me
dicinos ir religijos, tarp 
medicinos mokslo ir jo 
nagrinėjamos krikščio
niškosios religijos filo
sofijos.

Be tūkstanties dolerių 
metinės kultūrinės pre
mijos prof. dr. Macei
nai, Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugija paskyrė ir 
$200.00 paramą Lietu
vių Bendruomenės Ohio 
Apygardos Jaunimo sek
cijai. Čekį priėmė Jau
nimo Sekcijos atstovai 
Dalia Orantaitė ir Au
gustinas Idzelis.

(rd)

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
Į PIETŲ AMERIKĄ

Spalio 25 d. Čiurlionio 
Ansamblio namuose buvo 
sukviestas Clevelando lietu
vių organizacijų atstovų ir 
visuomenės veikėjų pasita
rimas ypatingai svarbiu 
klausimu: Čiurlionio An
samblio gastrolės j Pietų 
Ameriką — j Venezuelą ir 
Kolombiją,

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad ansamblį kviečia Vene-

_______________ DIRVA ____________________________ , ____________________ Nr- 85

CTS KAINOS PRADEDANT 
LAPKRIČI015

Local grynais - 45 c. Local bilietėliai - 5 už $2.00 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Express & Rapid Transit grynais - 50 c. 
Express & Rapid Transit bilietėliai - 5 už $2.25 
(25 c. EKSTRA Į IR IŠ AERODROMO RAPID TRANSIT STOTIES)

Extension Zones -10 c. už kiekvieną zoną 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

Downtown Loop grynais - 25 c.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Savaitinis pasas - $7.00 Persėdimas - 5 c.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Senior Citizens
Grynais-30 c. Bilieteliai-5 už $1.25 Persėdimas-1c.
5 c. PRIMOKAMA NAUDOJANT SENUS BILIETĖLIUS PO LAPKR. 15

zuelos Lietuvių Bendruome
nė. Ten 1971 metais įvyks 
Lietuvių Kongresas ir suei
na 150 metų Venezuelos ne
priklausomybei.

Susirinkimui pirmininka
vo dr. A. Butkus ir sekreto
riavo Ona Jokūbaitienė.

Platesnį pranešimą apie 
išvyką patiekė ansamblio 
vadovas A. Mikulskis, fi
nansinę pusę nušvietė an
samblio pirmininkas V. 
Plečkaitis. ,

A. Mikulskio pranešimu, 
programą išpilys ch oras 
su kanklininkais ir tauti
niais šokiais.

šiam projektui įgyven
dinti reikalinga platesnė vi
suomenės moralinė ir fi
nansinė parama. Dauguma 
čiurlioniečių kelionės išlai
das sutiko padengti patys. 
Rėmėjų parama reikalinga 
daugiausia apmokėjimui ke
lionės jaunimui.

Sudarytas komitetas, ku
ris darbą vykdys kartu su 
Čiurlionio Ansamblio valdy
ba. Išrinkta: dr. D. Dege- 
sys pirmininku, talkininkai 
inž. R. Kudukis, dr. A. But
kus, K. S. Karpius, J. Stem- 
pužis, V. Čyvas ir pianistas 
Andrius Kuprevičius, (ksk)

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
SEKMAD., LAPKR. 15 D.

L.V.S. Ramovė skyrius 
Clevelande Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimui 

LIET. OPEROS SOLISTU 
KONCERTAS

Programoje: STASYS BARAS, JONAS VAZNELIS, 
prie piano muz. ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.
Gruodžio 12 d., 7 v. v., Naujos par. salėje.

Bilietai: nuo 1 iki 4 dol. jau pradedami parduoti 
po liet, pamaldų abiejose parapijose.

Paštu ar tel. bilietus galima rezervuoti: O. Žilinskienė, 
1840 Caronia Dr., Lyndhurst, 44124, tel. 449-1703: H. Stasas, 
486-2111, Z. Obelenis, 531-3900 ar kit. komiteto narius.
PRAŠOME KONCERTO BILIETUS ĮSIGYTI IŠ ANKSTO.

KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

numatęs tokią programą:
Minėjimas įvyks sekma

dienį, lapkričio 15 d., 10:30 
vai. pamaldomis šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Pamaldų metu giedos 
Čiurlionio ansamblis.

O r g anizacijos prašomos 
pamaldose dalyvauti su vė
liavomis.

Po pamaldų, 12 vai., pa
rapijos salėje, bus sekanti 
programa:

Pagrindinį žodį tars prof. 
Aldona Augustinavičienė, 
išrinkta 1970 metų Cleve
lando iškilia piliete.

Pasitaręs su kitais sky
riaus valdybos nariais, pir
mininkas V. Knistautas pa
kvietė iš Kanados, ten at
vykusią iš Lietuvos Mariją 
Skrinskienę, išbuvusią 20 
metų tremtyje Sibire. Ji 
atliks savanorių-kūrėjų pa
gerbimą prisegdama jiems 
gėles programos metu.

Į Ramovės ruošiamą Ka
riuomenės šventės minėji
mą atvyksta Lietuvos Šau
lių Sąjungos Tremtyje cent
ro valdybos pirmininkas V. 
Tamošiūnas su atstovais ir 
įteiks žymenį pasižymėju
siam šauliui.

Prašomi visi buvę šau
liai šaulės gausiai dalyvau
ti kariuomenės šventės mi
nėjime ir po oficialios da
lies turės progos pabend
rauti su Centro Valdybos 
atstovais.

Programai p a s i baigus, 

Ramovėnai dalyvaus Vysk. 
Valančiaus lituan i s t i n ė s 
mokyklos tėvų komiteto 
rengiamuose pietuose toje 
pačioje salėje.

Visuomenė kviečiama da
lyvauti visoje tos dienos 
programoje.

I CLEVELANDO PARENGIMU I 
I_ _ _  KALENDORIUS -J

LAPKRIČIO 15 d. L.V.S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.

LAPKRIČIO 26-28 D. Lietu
vių Studentų Sąjungos XX visuo
tinis suvažiavimas Pic Carter 
viešbutyje.

LAPKRIČIO 28-29 D. Gabija 
rengia lietuvių grafikų parodą 
Nauj. parapijos salėje.

GRUODŽIO 12 D. Baro, Ku- 
čitlno, Vaznelio koncertas Nau
jos Parapijos salėje. Rengia Re 
liginė šalpa.

GRUODŽIO 13 D. Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 50 metų su
kakties minėjimas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GRUODŽIO 24 D. Bendros 
Kočios šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Rengia akademikai skau
tai ir skautės.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me 
tų sutikimas rengiamas LBI-os 
ir II-os ApyL valdybos.

VASARIO 6 D. Žaibo Klubo 
banketas.
VASARIO 14 D. Lietuvos Ne

priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas Nauj. para
pijos salėje. Rengia ALT Cle
velando skyrius.

VASARIO 20 D. Pilėnų tunto 
tėvų komiteto tradicinis blynų 
balius.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
kn| tet 531-2211.

PARDUODAMAS NAMAS
East 185 St. Lake Shore 

apylinkė. Prie Nauj. parapi
jos. 3 miegamieji. Vienos 
šeimos. Įrengtas recreation 
kambarys ir skiepas. Gara
žas 2 automobiliams. Par
duoda savininkas. $21,500. 
Tel. 531-3894. (85-86)

OPPORTUNITY for PROFESSIONAL 
HELP FOR 450 BED 

MEDICAL CENTER 
REG1STERED NURSES 

For all eervicea flc all nhifta. Good 
starting salary. Plūs shift diffęrential 

for evening & night duties. 
REGISTERED DIETITIAN ADA 

THERAPEUTIC 
MALĖ OR FEMALE 

X-RAY TECHNIC1AN .REGISTERED 
Salary cornensurate with experience 

6c ability.
F.XCELLENT FRINGE BENEFITS. 

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

Apply cnll or wrile to 
Personel Direclor 

MF.MORIAL MEDICAL CENTER 
P. O. Box 6688 Slation C 

Savannah, Ga. 3 I4Q5
(78-92)

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį menes/ — 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.

Skambinkit ar i
ateikit pilnom |

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

Statė
Savings

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfielu Rd , Souih Euclid
I 1623 Butkeye Rd , Cleveland 

30500 loke Shore Boulevard W<llow'tk



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva trečiadienį neiš
ėjo sugedus renkamoms 
mašinoms, kurių pataisy
mas užtruko tris dienas

• Eugenijus A. Bartkus 
Alto pirmininkas padarys 
įvadinį ir apskritai valdy
bos veiklos pranešimą Alto 
suvažiavime Chicagoje, Bis- 
marck viešbutyje, 171 West 
Randolph St. Suvažiavimo 
pradžia lapkričio 14 d. (šeš
tadienį), 10 vai.

• Albinas ir Ieva Trečio
kai ir Marijona Bačiūnienė, 
kurie šiuo metu lankosi Va
karų Indijos salose, siunčia 
sveikinimus ir sako, kad 
laive sutiko atostogaujan
čius dar penkis lietuvius.

• L. S. T. Korp! Neo-Li- 
thuanios metinė šventė 
įvyks lapkričio 14 d., 7:30 
v. v., Jaunimo Centro salė
je, 5620 So. Claremont Avė. 
Norintieji šventėje dalyvau
ti prašomi skambinti M. 
Šimkui, tel. CL 4-7450.

šventės metu bus pa
skleistas pirmasis numeris 
žurnalo Naujoji Viltis, ku
ris šią savaitę išėjo iš spau
dos.

• Lithuania 700 Years 
šiomis dienomis užsisakė 
M a 1 a y s i a n Publishing 
House, Singapoure.

• L. Tautinės S-gos To
ronto skyrius, vietoje gėlių 
St. Barzdaičiui mirus, pa
skyrė Dirvai auką 15 dole
rių.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

BOSTONO LITUANIS
TINĖS MOKYKLOS 

BANKETAS

Metinis lituanistinės mo
kyklos banketas įvyks š. m. 
lapkričio 14 d., 6 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos trečio aukšto 
salėje.

Į šį tradicinį banketą ma
loniai kviečiami atsilankyti 
visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai, pasilinksminti ir 
kartu paremti jauniausių 
lietuviškos bendruome n ė s 
narių auklėjimo darbą.

Saulius Cibas
Šiais metais meninę pro

gramos dalį atliks mokyk
los abiturientas Saulius Ci
bas. Jis pasižymėjo ne tik 
kaip iškilus mokinys, bet 
yra daug žadąs pianistas.

Kviečiame jaunimą gau
siai dalyvauti Alma Mater 
metiniame pobūvyje. Jauni
mui įžanga — pietūs 2 dol.

Mirus mano mylimam vyrui

pulk. VINCUI ŠAUDZIUI,

Philadelphijos ir apylinkių lietuviai gausiai 

dalyvavo šermenyse, palydėjo į amžinojo 

poilsio vietą, o man išreiškė daug nuošir

džios užuojautos žodžiu ir raštu. Visiems 

prisiminusiems velionį ir mane guodusiems 

sunkiomis skausmo valandomis reiškiu šir

dingiausią padėką.

Liucija šaudzienė

A. A.

JONUI ONIŪNUI

mirus Lietuvoje, širdingą užuojautą 

reiškiam velionio sūnui BRONIUI 

ONIŪNUI, jo šeimai ir visiems velio

nio artimiesiems

Elena Prekerienė 
Ona Milmantavičienė
Gen. ir Ant. Diržiai

New York

Skyriaus nariams

B. ir B. ONIŪNAMS,
brangiam tėveliui ir uošviui Lietuvoje mirus, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

ALT S-gos 11 Richmond Hill 
Skyriaus Valdyba ir nariai

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Sol. Juzė Daugėlienė

BOSTONE
1. Lapkričio 22 d., sekmadienį, 10 vai. ryto 

pamaldos šv. Petro lietuvių parapijos bažny
čioje už žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

2. IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 3 vai. po 
pietų lietuvių klubo III a. auditorijoje.

Kalbės Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. VAC
LOVAS SIDZIKAUSKAS iš New Yorko.

3. Lietuviškų dainų ir operų arijų programą iš
pildys buvę Vilniaus operos solistai:

a) JUZĖ KRIŠTOLAITYTĖ-DAUGĖLIENĖ 
(sopranas) iš Cleveland, Ohio

b) STASYS LIEPAS (baritonas) iš Bostono.
Solistams akomponuos muz. komp. JERONIMAS 

KAČINSKAS.
4. Po programos šokiai, grojant WORCESTERIO 

M. R. TRIJO kapelai, veiks baras ir užkandžių bufetas. Sol. Stasys Liepas

Pelnas skiriamas P. A. BRAŽINSKŲ, didvyriškai pabėgusių iš rusų kalėjimų, fondui paremti. 
Visus Bostono ir apylinkių kolonijų lietuvius maloniai kviečiame minėjime gausiai dalyvauti. 
Lietuvių organizacijos minėjime prašomos dalyvauti su savo vėliavomis.

L.V.S. "RAMOVĖ” BOSTONO SKYRIUS

KURIS DIRVOS SKAITYTOJU BUS LAIMINGASIS?

KURIS DIRVOS SKAITYTOJŲ bus laimingasis? Vieną savaitę atostogų dviems asmenims Jazbučių 
vasarvietėje 8910 Collins Avė. MiamiBeach, Floridoje,pasirenkant nuo 1971 m. gegužės mėn. iki 1971 m. 
gruodžio mėn. galės laimėti Dirvos rėmėjas, šias atostogas Mary Annette Vilias savininkai p. Jazbučiai 
paaukojo Dirvos rėmėjams. Jos bus paskirtos burtų keliu. Ponams Jazbučiams už auką nuoširdžiai dė
kojame.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
E. Mazys, Anaheim ...... 10.00
A. Kisielius, Sidney .........10.00
J. Krištolaitis, Cleve. ••• 00
A. Butkūnas, St. Charles 10.00
K. - Zemeckas, Oshkosh ... 10.00
A. Mikoliūnas, Cleveland 10.00 
A. Martus, Cleveland ..... 10.00 
F. Modestavičius, Cleve. 5.00 
E. Vilkas, Valencia.........  3.00
J. Kriaučiūnas, Toledo ... 10.00 
A. Sukauskas, Detroit.......5.00
J. Kregždė, Cincinnati......5.00
J. Žvirblis, Grand Rapids 10.00
R. Sidrys, Streator...........10.00
V. Gruzdys, Euclid ......... 10.00
L. Kazėnas, Cleveland......10.00
P. Matiukas, Rochester • •• 10.00 
P. Mikšys, Cleveland ...... 2.00
J. Maurukas, Elyria........ 10.00
V. Degutis, Cleveland......10.00
P. Švarcas, Mascoutah ... 10.00 
V. Čiurlionis, Euclid......10.00
A. Braškys,.Sudbury.......10.00
V. Šilėnas, Erie..................2.00
A. VVallash, Aldan...............10.00
B. Aras, Silver Spring.......5.00
VI. Braziulis, Cleveland ... 3.00
K. Sruoga, Elgin................. 10.00
E. Statkus, Muskegan Hts. 5.00 
A. Sumakaris, Cleveland ., 5.00
J. Trojanas, Maspeth.......10.00
S. šimoliūnas, Detroit.......L00
A. Simutis, Laurelton......10.00
J. Švoba, Madison Hts.......3.00
J. Valaitis, Great Neck .... 2.00 
A. Garmus, Cleveland......10.00
J. Černius, Flint................ 5.00
V. Kasakaitis, Willowick .. 3.00
J. Žostautas, Richton Park 5,00
V. Tauras, Chicago......... 10.00
K. Baronas, Hamilton......2.00
Z. Dautartas, Chesterland 10.00
M. Šimkus, Chicago..........10.00
J. Jakštas, Lakewood........ 3.00
J. Naras, Philadelphia......3.00
A. Petrauskas.Dearborn.. 10.00 
V. Maurutis, Euclid ..........5.00
D. Mekišius, Long Beach 5.00 
S. Biežis, Chicago...........10.00
V. Dabrila, Worcester .... 2.00 
J. Rauktys, Santa Monica 5.00

A. Kašuba, Chicago..........10.00
K. Budrys, Strongsville ... 10.00
A. Rėklaitis, Chicago.......5.00
J. Dačys, Dorchester ...... 10.00
E. Vizgirda, Detroit....... 10.00
A. Diržys, Brooklyn........ 13.00
M. Rėklaitis, Chicago......5.00
A. Laucevičius, Chicago .. 1.00
P. Dargis, Pittsburgh......10.00
P. Bastys, Toronto...........10.00
V. Kalytis, Great Neck.. 10.00
K. Daugvydas, Detroit.... 13.00
K. Ralys, Cleveland ........... 5.00
A. Baltrukenas, Akron .... 10.00
P. Kupinskas, Elizabeth .. 10.00
K. Rūkas, Hot Springs.......3.00
V. Mieželis, Phoenix........ 5.00
G. Biskis, Clarendon Hills 10.00
A. Vaišnys, VVaterbury .... 5.00
S. Čepas, Toronto...........10.00
A. Dailidė, Cleveland .... 10.00
H. Brazaitis, Willoughby 10.00
J. Grebliauskas, Chicago 5.00
G. Stančienė, MountVernon5.00
V. Janulaitis,Chicago....... 10.00
J, Rekašius, Detroit.........5.00
P. Sidzikauskas, Chicago ..5.00 
A. Raulinaitienė, So. Euclid 5.00 
A. Zaparackas, RoyalOak.. 3.00 
J. Kubiliūnas, Kirtland .... 10.00 
J. Radas, Livonia...............3.00
J. Briedis, Detroit...........5.00
K. Cicėnas, Chicago..........2.00
G. Juškėnas, Cleveland.... 10.00 
P. Damijonaitis, Cranford 5.00 
V. Vijeikis, Chicago........ J0.00
A. Mironas, Santa Monica 10.00 
G. Balanda, Detroit........ 10.00
J. Leščinskas, Detriot.... 3.00 
V. Tamošiūnas, Detroit.. 10.00 
M. Knystautas, Danbury .. 10.00
A. Mačys, Chicago......... . 5 00
K. Pocius, E. Chicago ... 10.00
K. Ripskis, Chicago ....... 10.00
G. Carpenter, Virginia

Beach ...................... 10.00
V. Petrauskas, Chicago .. 5.00
V. Dubinskas, Chicago... 10.00
S. Mineika, Trenton ....... 5 00
T. Papartis, Chicago ..... 2 00
A. Barčas, Bellwood ...... 1 00
V. Mazoliauskas,Cleveland5.00
A. Juodvalkis, E. Chicago „5.00
J. Matiukas, Woodhaven ... 3.00
J. Urbonas, Dayton............ 2.00
A. Dagilis, Detroit..........10.00
E. Bartkus, Beverly 

Shores ......................  10.00

K. širvinskas, Cleveland L 00 
K. Ramonas, Chicago .... 10.00 
J. Balkonas, Maspeth .... 10.00 
S. Pangonis, Omaha .........10.00
J. Vaičiūnienė, Chicago ... 3.00
J. Baksys, Lake Worth .. 10.00

E. Lenkauskas, Cleveland 10.00
A. Bielskus, Wickliffe .....10.00
J. Kybartas, Brooklyn .... 2.00
J. Naujokaitis, Cleveland 10.00
P. Kleinotas, Racine .........5.00
A. Grušnys, Wichita ..... 10.00
K. Šimulis, Lemont ....... 10.00
V. Abraitis, Fords .......  10.00
J. Šepetys, Detroit .......  5.00
A. Ambraziunas, L.A. ... 5.00
J. Ulpienė, Dorchester .. 1.00
A. Plateris, Bethesda ... 10.00
A. Bimbiris, L.A............. 10.00
H. Kmitas, L.A................ 10.00
K. Arnastaitė, Geneva ... 5.00
J. Gedaugas, E. Moline .. 5.00
B. Kasakaitis, Chicago ... 10.00

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

• Lietuvių Tautos Geno
cido paroda dar kartą Chi
cagoje bus išstatyta lapkri
čio 10-19 dienomis, šv. Kry
žiaus parapijos salėje, 4547 
So. Wood St. Parodos atida-
rymas įvyks lapkričio mėn. 
10 d. (antradienį), 8 vai. 
vak.

Parodos išstatymą orga
nizuoja Chicagos Lietuvių
Taryba.

• Lietuvos Operos 50 me
tų sukakties minėjimas 
Chicagoje, Jaunimo Centre, 
įvyks 1971 m. sausio 30-31 
d.d.

SIBIRO 
TREMTINĖS 
UŽRAŠAI

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu........dol. ir prašau atsiųsti
Stefanijos Rūkienės atsiminimų II dalį 
"Grįžimas į laisvę".

........egz. kietais viršeliais, kaina
6 doleriai;

.... egz. paprastais viršeliais su 
aplanku, kaina 5 doleriai

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

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zi|T Nr.)
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