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TEBESITĘSIA IR GALI SUSTIPRĖTI

Dviejų amerikiečių ge - 
nerolų, jų lakūno ir juos 
lydinčio turkų pulkininko 
išlaikymas 20 dienų so
vietų nelaisvėje ryškiai 
parodė, kad vadinamas 
šaltasis karas tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos ne tik 
nepasibaigė, bet dar ža
da sustiprėti. Esant nor
maliems santykiams 
kiekvienas paklydęs lėk
tuvas, juo labiau su to
kiais aukštais pareigū
nais, būtų tuojau sugrą
žintas. Juk sunku įsivaiz
duoti, kad du generolai 
lengvam keleiviniam lėk
tuve būtų norėję tyčia pa
žeisti sovietų teritori
jos suverenumą! Žinia, 
sovietai galėjo būti labai 
supykę dėl Bražinskų pa
bėgimo, bet susieti tuos 
du visai skirtingus atsi- 
tikimus ir su didžiausia 
fantazija būtų labai sun
ku. Už tat ir tiems gene
rolams (Scherrer ir Mc 
Quarrie) po 20 dienų bu
vo leista grįžti, anot Ti- 
me, nepadarius jokio 
"deal". Tik Turkija,gene
rolams grįžus, leido į 
Sovietiją grįžti antram 
pagrobtam mažam lėk
tuvui, kuriuo į'Turkiją 
atbėgo du studentai. 
(Tiems studentams leis
ta pasilikti Turkijoje).

Žinia, tas incidentas 
pačius santykius tarp

BRAŽINSKŲ NEIŠDUOS 
TURKŲ TEISMAS JUOS PRIPAŽINO 

POLITINIAIS PABĖGĖLIAIS, BET
Turkų teismas,praei

tą šeštadienį, lapkričio 
21 d., nagrinėjo bylą Pra
no ir Algirdo Bražinskų, 
pagrobusių sovietų lėktu
vą ir privertusį spalio 15 
nusileisti Trebizonde. 
Teismas nusprendė, kad 
abu Ii etų vi ai, nužudyda- 
mi lėktuvo palydovę ir 
sužeisdami pilotą, papil
dė politinį nusikaltimą ir 
negalės būti grąžinti į 
Sovietų Sąjungą.

Pranas Bražinskas, 
46 metų amžiaus, ir jo 
sūnus Algirdas, 15 metų 
amžiaus, po pirmojo ap
klausinėjimo, kada teis
mas nusprendė, kad jų 
nusikaltimas politinis, 
buvo paleisti, bet sovie
tams insistuojant, kad 
jie padarė nusikaltimą 
Sovietų Sąjungoje, Tur
kijos teisingumo minis
terija davė parėdymą at
naujinti investigaciją.

Dabar, praeitą šešta
dienį, Trebizondo dis- 
triko teismas išnešė 
sprendimą, išstudijavęs 
sovietų patiektus kaltini
mus. Teisėjas sako, kad 
nusikaltimas buvo įvyk
dytas ieškant politinės 
prieglaudos. Nužudy
mas lėktuvo palydovės ir 
sužeidimas lakūnų buvo 
atliktas tėvo ir sūnaus 
stengiantis pasiekti lais
vą kraštą.

Turkų teisingumo mi
nisterijos atstovas sako, 
kad kaltintojas turi teisę 
apeliuoti šįteismo spren
dimą: "net jeigu du lie-
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JAV ir Sovietijos mažai 
paveiks, nes juos nule
mia ne atsitiktinas lėktu
vo paklydimas, bet abie
jų valstybių interesai. 
Sovietai, atrodo, skaito, 
kad santykių pagerėji
mas nėra jų interesuo
se. Iš pirmo žvilgsnio at
rodytų, kad tai nelabai lo
giška. Juk jie turėtų būti 
suinteresuoti savo užnu
gario užtikrinimu eventu
alaus susikirtimo su Ki
nija atveju. Už tat jie ir 
pradėjo savo 'taikos ’ 
ofenzyvą Europoje. Ta
čiau dabar atrodo, kad 
pirmoji baimės banga 
dėl konflikto su Kinija 
praėjo ir Maskva apsižiū 
rėjo, kad tas konfliktas 
yra tik tolimesnės atei
ties dalykas. Antra, 
santykius su Europa ga
lima gerinti ir... blogi
nant juos su amerikie
čiais. Net atrodytų, kad 
taip geriau. Juo didesnė 
konfrontacijos galimybė 
tarp JAV ir SSSR, juo 
labiau europiečiams no
rėtųsi, kad ta konfronta
cija juos mažiau palies
tų. Tai vestų prie min
ties, kad sovietams net 
apsimoka derantis su eu
ropiečiais rodyti piktą 
veidą amerikiečiams.

• •• 
tuviai negali būti grąžin
ti į Sovietų Sąjungą, tai 
nereiškia, kad jie nega
lės būti teisiami Turki
joje už nužudymą ir su
žeidimus".

Kiekvienu atveju, jei 
jie ir bus teisiami, gali
ma tikėtis, kad jiems 
bus pripažintos švelni
nančios aplinkybės, re
miantis Trebizondo teis
mo sprendimu, kad jie 
yra politiniai pabėgėliai.

Žurnalo Naujoji Viltis mecenatas dr. Leonas Kriaučeliūnas įteikiant pirmuosius žurnalo numerius (iš 
kairės) Algiui Modestui, Teodorui Blinstrubui, inž. Vaclovui Mažeikai, žurnalistui Jurgiui Janušaičiui, 
redaktoriui kun. Pranui Garšvai ir Leonardui šimučiui. Nuotraukoje žurnalą iš dr. L. Kriaučeliūno pri
ima Jurgis Janušaitis. V. A. Račkausko nuotrauka

Tai, žinoma, nereiškia, 
kad tam tikrose srityse 
amerikiečių-sovietų su
sitarimas nebūtų gali
mas. Pavyzdžiui, atomi
nio apsiginklavimo srity
je sovietai gali turėti in
tereso susitarti su ame
rikiečiais dėl jo apribo
jimo, nes jie turi pakan
kamai atominių ginklų, 
kad išlaikytų vadinamą 
'teroro balansą' ir lenk
tyniauti su amerikie
čiais jiems būtų sunkiai 
pakeliama beprasmiška 
ūkinė našta, nes užmuš
ti vistiek gali tik viena 
kartą. '

Negali sakyti, kad so
vietai 'sušildytų' šaltą
jį karą visai be amerikie
čių, nors ir netiesiogi
nės "provokacijos". Vi
sų pirma Kremlius galė
jo pasiduoti minčiai, kad 
JAV praktiškai jau per
žengė savo galybės kul
minacinį tašką ir leidžia
si žemyn vidaus nesuti
kimų griaužiamos. Jei 
taip, kodėl nepasiskubin
ti užimti geresnes pozi
cijas? Be to, jei ameri
kiečiai vistiek žengia 
nuosmukio keliu, kodėl 
to proceso nepaskubinti? 
Juk Amerikoje netrūksta 
galvojančių, kad juo dau
giau bus pasitikima so
vietų gera valia, juo dau
giau jie norės tai įrody
ti! Už tat sovietų propa
ganda kalbėdama apie 
piktus Amerikos 'val
dančius sluoksnius' ga
li priversti mažiau pasi 
tikinčius sovietais savo 
nuomonę ne taip drą
siai skelbti.

Buvęs JAV ambasado
rius Maskvoje Foy D. 
Kohler samprotauja, kad 
iš amerikiečių pusės 
sovietus papildomai 'su- 
nervavo' amerikiečių at
sisakymas jiems padėti 
ūkiškai ir žygis įCambo 
diją. Nixonas įsakyda
mas žygį į Cambodiją da
vė smarkų smūgį komu
nistams kariškai, o po- 

(Nukelta į 2 psl.)

Naujoji Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus valdyba. Stovi iŠ kairės: vicepirm. Rimas šarka, iŽd. 
Nardis Juška, Korp! Vyr. valdybos pirmininkas Algis Modestas, Chicagos skyriaus pirmininkas Algis 
Augaitis, LTA Sambūrio pirmininkas Kazys Kasakaitis, valdybos narys Kostas Paliullonis ir sekr. Biru
tė Gučaitė. V. A. Račkausko nuotrauka

ĮSPŪDINGA NEOLITUANU ŠVENTE CHICAGOJE
Lapkričio 14 d. Chlca goję Jau

nimo Centro didžioje salėje tu
rėjome progos gėrėtis Korpl 
Neo-Lithuania, Chicagos sky
riaus metine švente, kurioje bu
vo paminėta ir šios Korp! 48 
metų sukaktis.

Šventė pravesta pagal visas 
tradicijas įspūdingai. Būdinga, 
kad visi kalbėtojai kalbėjo la
bai trumpai, tačiau jų mintys 
patriotinės, daug pasakančios .pa
sotinančios Ir jaunimą patrau
kiančios. Kalbėjo Korp! Neo-H- 
thuania Chicagos skyriaus pir
mininkas Algis Augaitis, reikš-- 
mingą žodį tarė vyriausios val
dybos pirmininkas Algis Modes
tas, tėvūnas Romas Česas. Kal
bėjusieji Iškėlė Korp! Neo-Li- 
thuanla veiklos ryškiuosius bruo
žus, idėjas, kuriomis gyvenda
mas mūsų jaunimas Išliks tvir
tais lietuviais išeivijoje ir su 
ryžtu dirbs pavergtos Tėvynės 
išlaisvinimo ir laisvės priarti
nimo darbus.

Korp! Neo-Lithuania šios 
šventės proga pasveikino ir ki
tos jaunimo organizacijos: 
Korp! Šatrijos vardu kalbėjo 
A. Zailskytė, Studentų ateiti
ninkų — J. Jasaltytė, skautų 
akademikų -- V. Sabaliūnaitė. 
Taip pat sveikinimo žodžius ta
rė M. Šimkus ir Liet. Tautinio 
Akademinio Sambūrio pirminin
kas Kazys Kasakaitis.

Jaudinanti scena buvo, kai vie
nintelė kandidatė Į seniores 
stud. V. Lauraitytė buvo visų 
nuoširdžiai pasveikinta, pri
saikdinta, uždėtos spalvos ir pa-

JURGIS JANUŠAITIS
nubraukdama, tarė vienintėlį, 
bet iš tikros širdies ačiū. Ma
nau, kad V. Lauraitytė šio gra
žaus momento niekada gyveni
me nepamirš ir visa širdimi 
pamils savo Korp! Neo-Lithu
ania idėjas ir jomis gyvens ir 
įsijungs į lietuviškojo gyvenimo 
pionierių gretas.

Pabaigoje kalbėjo Vyr. valdy
bos pirmininkas A. Modestas ir 
Chicagos skyriaus pirmininkas 
A. Augaitis, drauge pristatyda
mas sekančiai kadencijai išrink

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyr. pirm. Algis Augaitis pri
saikdina J seniores pakeltą Viligailę Lauraitytę. Kairėje priesai
kos knygą laiko skyriaus arbiter elegantlarum Rimas Šarka. 

V.A. Račkausko nuotrauka
Stebint šios šventės nuotai

kas, nejučiomis strigo mintis 
— kiek čia gražuas jaunimo, 
akademinio ir šaunaus, drauge 
su vyresniaisiais savo kolego
mis gyveno bendromis idėjo
mis. Juos visus jungė šūkis 
Pro Patria! Jaunimas iš vy
resniųjų savo kolegų mokėsi 
gražių apeigų, sutartinio darbo 
ir ryžosi jungtis į lietuviškojo 
gyvenimo visokeripous dar
bus.

Tik gaila, kad "prieauglis" 
šiais metais toks nederlingas. 
Tik vlenintėlė išrinktoji. Ar ne
reikėtų daugiau pastangų, o gal 
ir lengvesnio kelio į Korp! atei
nantiems.

Vakaro metu plačiai buvo pa
skleistas žurnalas Naujoji Vil
tis, daug kas įsigijo, kiti užsi
prenumeravo. čia atskiru žo
džiu tenka prisiminti šio leidi
nio mecenatą dr. Leoną Kriau- 
čeliūną, kuris stambia suma 
parėmė šio žurnalo išleidimą, 
tikėdamas, kad žurnalas bus vi
suomenės šiltai sutikus ir su
silauks platesnės paramos. Dr. 
Leono Kriaučeliūno ši auka nė
ra pirmutinė ir, manome, na 
paskutinė, nes Jis savo dalį gy
venimo ir lėšų jau daug kartų 
skyrė didiesiems įvykiams įgy
vendinti.

Korp! Neo-Lithuania, žengian
čiai į keturiasdešimt devintuo
sius metus sėkmės, našaus lie
tuviško darbo ir į savo gretas 
{glausti kaskart daugiau mūsų 
augančio akademinio jaunimo.

tą valdybą, į kurią įėjo ir nau
jai išrinkti Gudaitytė ir K. Pa- 
liulionis.

šios šventės proga dienos 
šviesą išvydo politikos ir kul
tūros žurnalas Naujoji Viltis, 
LST Korp! Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga.

Leidėjų tarybą sudaro: Teo
doras Blinstrubas, Bronius Ka
sakaitis — adm., dr. Leonas 
Kriaučeliūnas -- pirmininkas, 
Vaclovas Mažeika ir Algis Mo
destas.

Redakcinė kolegija: dr. Jonas 
Balys — pirmininkas Aleksas 
Laikflnas ir dr. Bronius Nemic- 
kas.

Leidinį pristatyti pakviestas 
leidėjų tarybos pirmininkas ir 
Šio numerio mecenatas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Savo žodyje 
dr. Leonas Kriaučeliūnas nu
švietė Naujosios Vilties pasiro
dymo priežastis ir kelią, palin
kėjo naujagimiui tobulėti, aug
ti ir stiprėtu Ta proga dr. Leo
nas Kriaučeliūnas pirmuosius 
Naujosios Vilties egz. įteikė 
ALT garbės pirmininkui Leonar
dui Šimučiui, Draugo redakto
riui kun. Pr. Garšvai, Tautinės 
Sąjungos pirmininkui Teodorui 
Blinstrubui, dr. Steponui Bie- 
žiul ir žurnalistui J. Janušai
čiui.

Teodoras Blinstrubas dėko
damas dr. Leonui Kriaučellūnui 
už visokeriopą paramą Naująją 
Viltį išleidžiant, pareiškė, kad 
pats pirmutinis žurnalo egz.pri

klauso mecenatui dr. Kriauče- 
liūnui ir jį čia pat jam įteikė. 
Sveikinimo trumpą žodį tarė ir 
Draugo redaktorius kun. Pr. 
Garšva, linkėdamas naujam lei 
diniui puoselėti lietuviškojo gy
venimo mintį.

Ši nuotaikinga šventė baigta 
sugiedojus vieną posmą Gaude- 
amus...

Po oficialiosios dalies, gau
siai susirinkę idėjos bičiuliai 
vaišinosi, o neolituanų orkest
rui grojant, smagiai sukosi po
ros, jaunimas dainavo smagias 
lietuviškas dainas.
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DETROITO AMERIKOS LIETUVIU 
BAISUI 25 METAI

EUROPOS LIETUVIAI
LIUDAS VISMINUS

Lapkričio 8 d. Lietuvių Namuo
se Amerikos Lietuvių Balsas iš
kilmingai ir gražiai paminėjo 25 
metų savo veiklos sukaktį. į pa
minėjimą atsilankė apie 250 
svečių. Svečiųtarpebuvo galima 
matyti nemažai ir senosios kar
tos lietuvių.

Paminėjimą atidarė ir progra
mą pravedė programos redakto
rius ir pranešėjas Jonas Kriš
čiūnas. Jis pasveikino į minėji
mą atsilankiusius ir paaiškino 
iš kur ir kokia jėga šią radijo 
valandėlę "Amerikos Lietuvių 
Balsas” išlaikė ir stūmė, kad 
ji sulaukė net 25 metus. — "Tė
vynės ilgesys skatino mus 25 
metus dirbti ir jis yra stipres
nis ir už atominę jėgą" -- pa
sakė Jonas Kriščiūnas.

Atsistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti mirę ALB nariai. 
Invokaciją atkalbėjo kun. Kazi
mieras Simaitis ir po jos sugie
dota: "Lietuva brangi mano tė
vyne..."

Svečiams užkandus ir pasi
stiprinus Amenkos Lietuvių 
Balso pirmininkas inž. Vacys 
Urbonas suglaustai atpasakojo

ŠALTASIS 
KARAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
litiškai, anot Kohler, su 
'stiprino Indokinijoje R. 
Kinijos įtaką sovietų są- 
skaiton. Be to, tas žygis 
juos įtikino, kad Nixo- 
nas yra 'stiprus' prie
šas, kuris nepraleis pro
gos sustiprinti JAV po
zicijas. Jei taip, sovie
tams svarbu parodyti jį 
tokioje šviesoje, kad jis 
yra ... kliūtis geres
niems amerikiečių - so
vietų santykiams. Tokia 
tačiau politika gali ne
duoti jiems gerų rezul
tatų. Kolumnistai Ros- 
coe ir Geoffery Dru- 
mond, pavyzdžiui, mano, 
kad sovietų šaltojo ka
ro 'sušildymas' taip ga
li pakeisti nuotaikas 
Amerikoj, kad demokra
tai savo kandidatu įpre- 
zidentus pasirinktų ne 
Muskie ar Kennedy, bet 
karingą savo senatorių 
Henry M. Jackson 
(Wash.), kurį preziden
tas Nixonas norėjo pa
skirti savo Gynimo Sek
retorium.

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms i Lietuvą ir U.S.S.R.

yra nupirkti jiems 
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE 

CERTIFICATES
— SPECIALIU RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 

krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA

KAINOS ŽEMOS
Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip

kitės j bet kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 

Tel.: (212) CI 5-7905
PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 

AGENCY
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel.: (212) 581-7729 
ar j jų skyrius, ar tiesioginiai j: 

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 

Telefonas: (212) 228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų iš

pildymo, užsakykite TIKTAI per viršuje iš
vardintas firmas ar jų skyrius, kurios yra 
oficialiai pripažintos atstovauti Podaro- 
gifts, Ine.

Amerikos Lietuvių Balso 25 me
tų laikotarpyje nuveiktus dar
bus.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Detroite WJLB stotyje veikė lie
tuvių radijo pusvalandis tvarko
mas komunistiškai nusiteikusių 
asmenų. Tada jiems veikti są
lygos buvo palankios ir jie ne
gailestingai šmeižė lietuvius pa
bėgėlius atsidurusius Vokietijo
je ir prašančius savo brolių 
Amerikoje pagalbos. Ne vienas 
Šios propagandos suklaidintas, 
atsižadėjo net savo giminių.

Detroito lietuviai patriotai ir 
sumanesni veikėjai pasiryžo lik
viduoti šį melų skleidimo liz
dą.

Patriotinės radijo valandėlės 
steigimo darbą pradėjo Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 6 skyrius (vė
liau persiorganizavęs į ALT 
S-gos skyrių).

To skyriaus 1945 m. liepos 
15 d. susirinkime buvo išrink
tas radijo steigėjų komitetas: 
Harry A. Kapturauskas, Stefa
nija Douvan-Čiurlionytė, Mari
ja Sims ir Vytautas Markūzas. 
Jie pradėjo pirmuosius radijo 
valandėlės organizavimo dar
bus.

Pirmame radijo steigėjų ko
miteto susirinkime, 1945.6.25 
buvo nutarta radijo pusvalandį 
pavadinti "Amerikos Lietuvių, 
Balsas" (American Lithuanian 
Voice). Tą vardą jis ir dabar 
turi, nors 25 metų laikotarpy
je ne iš savo kaltės buvo pri
verstas vadintis "Baltic Me- 
lodies" vardu.

Vėliau buvo nutarta Įsteigti 
Amerikos Lietuvių Balso radijo 
klubą ir jam vadovauti išrink
ta valdyba: Harry Aronas Kap
turauskas --pirmininkas, Juo
zas Bertašius -- vicepirminin
ką, Juozas Ambrosė — vice-

Radijo klubo pirm. Vacys Ur
bonas daro pranešimą.

J. Gaižučio nuotrauka
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J. Gaižučio nuotrauka
Radijo klubo "Amerikos Lietuvių Balso" sukakties minėjimas. 

Kalba Jonas Krosčiūnas.

pirmininkas, MarijaSims --pro 
tokolų raštininkė, Helen Rauby 
— finansų sekretorė ir Viktoras 
Petrikas -- iždininkas.

Steigiantis ALB radijo klubui 
ir verbuojant narius į kvietimą 
atsiliepė visa eilė asmenų. Juo
zas Bačiūnas iš Sodus, Mich. at
siuntė sveikinimą ir 10 dolerių. 
Kazys Karpius tuo laiku buvęs 
Dirvos redaktorius, Įstojo Įstel 
gėjų eiles ir pradžiai padovano
jo 30 plokštelių.

1945 m. rugsėjo 8 d. 7:30 iš 
stoties WJLB pasigirdo radijo 
bangomis Amerikos Lietuvių 
Balsas, kuris dar ir dabar tik 
iš kitos stoties WQRS FM kas 
sekmadienį. 8-9 vaL ryto mums 
duoda žinias, muziką ir dainas.

Dvidešimt penkių metų sukak
ties progą buvo išleistas gražus 
28 puslapių leidinys, kuriame 
smulkiai aprašyta Amerikos Lie. 
tuvių Balso 25 metų veikla ir 
Įdėtos nuotraukos steigėjų ir 
darbuotojų. Leidinį redagavo 
Stasys Garliauskas, o gražų vir
šelį paruošė Edvardas Vasi
liauskas.

Amerikos Lietuvių Balsas 25 
metų laikotarpyje turėjo įvai
rių krizių. Buvo toks laikas, 
kad net ir valandėlės neturėjo. 
Tačiau buvo ir gražių dienų. 
Turėjo suorganizavęs stiprų ir 
pajėgų chorą. Chorui vadovavo 
šie chorvedžiai: Jonas Valiu
kas, Rapolas Valadka, muz. St. 
Žemaitis ir muz. Bronius Bud> 
riūnas. Taip pat buvo suorga
nizuotas moterų sekstetas, vy
rų kvartetas, kuriems vadova

vo muz. Bronius Budriūnas ir 
moterų sekstetas ir vyrų okte
tas, kuriems vadovavo muz. Sta
sys Sližys.
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įsijungė "ALKOS" sambūris, 
kuriam vadovavo Justas Pusdeš- 
ris. Taip pat į jį buvo įsijungę 
studentai, skautai, skautės, šau
liai ir atskiri asmenys.

Amerikos LietuviųBalsasnuo 
pat įsisteigimo pasižymėjo įvai 
rių parengimų ruošime. Žmo
nės jo parengimus mėgdavo ir 
gausiai Į juos atsilankydavo.

Minėjime turėjome ir links
mą dalį. Stasys Garliauskas sa

u-‘ ■■

BALF’o Chicagos apskrities valdybos nariai ir skyriųatstovai dalyvavę svarbiame bendrame apskri
ties valdybos posėdyje. Nuotraukoje iš kairės Į dešinę sėdi: Dr. B. Motušienė, Kazys Kasakaitis, Ona 
Zailskienė, Feliksas Sereičikas, pirm. Valerijonas Šimkus, Kostas Čepaitis ir Kostas Januška. Stovi iš 
kairės j dešinę: Kostas Bružas, Vladas Navickas, Juozas Mackevičius, Kostas Repšys, Zailkas, Kazys 
Balčiūnas, Kazys Juškevičius, Adomas Ūselis, Liudas Naglius ir Edvardas Litvinas.

vo humoristiniais eilėraščiais 
tiek valdybos narius, tiek ir re
daktorius - pranešėjus palie
tė.

A. Grinius

VĖL PRIMINĖ BALTIJOS 
VALSTYBIŲ OKUPACIJĄ

”Neue Zuercher Zeitung”, 
vienas žymiausiųjų šveica
rų laikraščių, atspausdino 
savo nuolatinio bendradar
bio, garsaus ispanų rašyto
jo ir politiko Salvador de 
Madariaga, gyvenančio An
glijoje kaip politinis emi
grantas, straipsnį UNO 25 
metų sukakties proga. Auto 
rius smerkė Sovietų Sąjun
gos agresyvinę politiką, 
kuri, dar besteigiant Jung
tinių Tautų Organizaciją, 
pasmerkė ją merdėjimui. 
Kaipo pavyzdį autorius pa
mini Maskvos agresiją prieš 
Baltijos valstybes.

Minėtasis straipsnis buvo 
paskutinis S. de Madaria- 
gos rašinys ciurichiškiame 
dienraštyje, nes autorius 
dėl senyvo amžiaus nustojo 
1 a i k raštyje bendradarbia
vęs. Per 20 metų jis kas 
mėnesį rašydavo straips
nius minėtame dienraštyje 
ir komentuodavo pasaulio 
įvykius. Autorius kiekvieną 
progą primindavo Baltijos 
valstybėms padaryt ąją 
skriaudą.

Ryšium su S. de Madaria- 
gos pasitraukimu dr. A. Ge
rutis (Berne) parašė redak
cijai laišką, kuriame išreiš
kė apgailestavimą, kad lai
kraštyje jau nebebus ispa
nų politiko, rašytojo ir pub
licisto straipsnių. Laiške 
pastebima, kad Madariaga 
priklausė prie tų didžiųjų 
publicistų, kurie nuolat nu
rodinėdavo į Baltijos vals
tybes kaipo Maskvos agre
sijos aukas. Autorius nesi
leido klaidinamas sovietinio

LIETUVIU JAUNIMAS SUJUDO
š.m. lapkričio 7-8 d.d. Stuttgąrte įvyko lietuvių jaunimo semi

naras. Jį suorganizavo Jaunimo sekcija, kurios pirmininku yra stud. 
Andrius Šmitos. Seminarui Įvykdyti lėšas iš Baden Wuertembergo 
krašto valdžios parūpino Krašto valdybos įgaliotinė ir Stuttgarto 
apylinkės pirmininkė Z. Glemžienė. Trūkstamąpinigų sumą suauko
jo senimas.

Tenka pasidžiaugti, kad lietuviškasjaunimas Vokietijoje Į šį 
seminarą gyvai reagavo ir gausiai atsilankė. Jame dalyvavo ne tik 
iš visų Vokietijos kraštų, bet ir iš JAV. Toks pasaulyje pasklidusių 
lietuvių jaunuolių bendradarbiavimas yra didžiai sveikintinas ir nau ■ 
dingas. Pvz., JAV jaunimas, turėdamas daugiauorganizacinės prak
tikos, perdavė Vokietijos jaunimui savo patyrimus, išdėstė savo 
organizacinio darbo metodiką.

Seminaro dalyviai, kurių buvo apie 40, Įtemtpai diskutavo Įvai
rius tautinius, kultūrinius ir organizacinius klausimus. Kai kas iš 
kalbėtojų priekaištavo, kad nevisi dalyviai diskusijose dal^auja. 
Tačiau taip visuomeninėje veikloje dedasi, kad nevisi nori ir nevisi 
gali kalbėti. Tylimieji ir klausantieji kartais daugiau padaro, negu 
kalbantieji. Jau džiaugtis reikia kiekvienu jaunuoliu, kuris atvyks
ta Į lietuviškus jaunimo renginius.

Nekalbėdamas apie tą tematiką, kuri buvo liečiama seminare, 
noriu iškelti jaunimui keletą konkrečių minčių. Jaunimo energija, 
mano nuomone, labiausiai kreiptina pozityvaus kultūrinio darbo 
kryptimi. Pirmiausia, Vokietiją labai negausiai pasiekia lietuviš
koji spauda iš kitų kraštų. Jaunimas galėtų imtis lietuviškos spau
dos platinimo iniciatyvos. Studentams tai duotų ir šiokių tokių na- 
pildomų pajamų, nes laikraščių administracijos mielai duos tam 
tikrą kiekį procentų už išplatinimą. Bet svarbiausia, kad tuo bū
du ir pats jaunimas labiau pažintų lietuviškąją spaudą. Juk yra tokių 
spaudos leidinių, kaip "Lietuvių Dienos", "A idai", "Metmenys" ar 
dabar "Naujoji Viltis", kurie taip greit nesensta. Nemažiau svar
bus ir gerų lietuviškų knygų platinimas senimo ir jaunimo tarpe.

Jau šiame seminare pasigedau trumpo literatūros vakaro. Ži
nau, kad jaunimas mėgsta pašokti. Bet ir šokių metu protarpiais 
galima paskaityti gerą lietuvišką eilėraštį ar trumpą humoreską. 
Nebūtinai versti, kad jaunimas pats kurtų literatūrą, jis gali žinomų 
rašytojų geriausius kūrinius padeklamuoti ar meningąi perskaityti. 
Tik reikia organizacijos ir drąsos.

Kadangi Vokietijoje yra nelengva jaunimui iš visur susibėgti, 
tai Jaunimo sekcijai siūlyčiau ruošti rajoninius jaunimo sąskry
džius. Šiam reikalui, rodos, vokiečių valdžia lėšų duoda.

Smarkiai pajudėjus lietuvių jaunimui Vokietijoje, linkėtina 
dar labiau išskėsti sparnus, praktiškai suburti lietuvišką jaunimą 
kur tik jo esama, Į būrius, pateikti jam konkrečių darbų programą, 
kad jis žinotų, ką ir kaip veikti. O lietuviško darbo jaunimui nepri
trūks! Tik pasiryžimo ir meilės lietuvybės idėjai.

• "Vyties" klubo valdyba Anglioje ruošia šiaurinės Anglijos 
lietuvių rašytojų ir menininkų literatūros ir meno vakarą, kuris 
įvyks gruodžio 5 d. Bradforde, Vakare dalyvaus šie rašytojai: R. 
Spalis, A. Bučys, E. Navickienė ir J. Kuzmickis - Gailius. Taip pat 
skaitys savo poeziją ir anglų poetė T.L Dickinson-Kirton, kuri rašo 
poeziją lietuviškais motyvais. Bus skaitoma ir mirusio poeto AL 
Dičpetrio kūryba.

• Londono Lietuvių Moterų Dainavos sambūrio metiniame susi
rinkime buvo išrinkta nauja valdyba: G. Gasiūnienė--pirm., P. Ne- 
nortienė -- vicepirrri., M. Varkalienė —sekr.,D. Piščikienė — ižd. 
ir T. Girėnienė — vald. narė.

• Lapkričio 22-29 dd. Londone ruošiama Pavergtųjų TautųSavai- 
tė. Jojeaktyviai dalyvaus ir D. Britanijos Lietuvių sąjunga su organi
zacijų kviestiniais atstovais.

• Petro Gudelio spausdinama "Europos Lietuvyje" studija apie 
"Bolševikų valdžios atsiradimą Lietuvoje 1918-1919 metais" bus 
"Nidos" išleista atskira knygą. P. Gudelis yra nusipelnęs Lietuvai sa
va noris-kūrėjas, kovotojas dėl Lietuvos laisvės if nepriklausomy
bės.

• Anglijos lietuvių organizacijos ir atskiri asmenys labai remia 
Bražinskų bylą Turkijoje. Nesuprantama, kodėl Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba tyli ir nieko šiuo reikalu nedaro.

pseudofederalizmo ir taria
mos tautų lygybės Sovietų 
Sąjungoje, nes tais fasadais 
tik dangstomas Maskvos 
imperializmas. Laiško gale 
pastebima, kad UNO, kuri 
vėl pradėjo svarstyti kolo
nijų panaikinimą, neturėtų 
išleisti iš akių raudonojo 
imperializmo.

”Neue Zuercher Zeitung” 
ištisai paskelbė dr. A. Ge
ručio laišką.
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daugiau į Statė Savings tau
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VIVAT ACADEMIA!
Šį savaitgalį Clevelan

de renkasi Lietuvių Stu
dentų Sąjungos, šios jau
natviškos , įdomios ir 
mums brangios orga
nizacijos atstovai aptar
ti savo reikalų.

Lietuvių Studentų Są
junga Amerikoje buvo 
įkurta 1951 metais, pasi
stačiusi sau tikslą: su
jungti visus JAV lietu
vius ir lietuvių kilmės 
studentus, reprezentuo
ti juos lietuviškoje bend
ruomenėje, JAV įstaigo
se bei tarptautinėse or
ganizacijose, organizuo
ti bendrą studentų veik
lą lietuvybei išlaikyti ir 
Lietuvos laisvei atgauti, 
rūpintis socialiniais ir 
ekonominiais studentijos 
reikalais.

Per tą laiką sąjunga 
išaugino daug filisterių, 
kuriems teko vienaip ar 
kitaip dirbti jos eilėse. 
Ta viršsrovinė studentų 
organizacija, kaip ir 
kiekviena plataus kalib
ro bendruomenė, turėjo 
savo pakilimus ir savo 
apatijos epidemijas.

Ji buvo įkurta dviejų 
Wisconsino universiteto 
lietuvių studentų Vytau
to Kavolio ir Vytauto Var- 
džio iniciatyva. Jos pir
mieji pirmininkai buvo 
V. Vardys, V. Kavolis, 
K. Kudžma, P. Joga, J. 
Karklys, V. Kleiza, A. 
Mickevičius, R. Vėžys, 
R. Stakauskas, A. Ri
mas, A. Bartkus ir kt. 
Šiemet sąjungai vado
vauja clevelandietis A, 
Kalvaitis.

Pirmaisiais metais 
Lietuvių Studentų Sąjun
ga nustebino lietuvių vi
suomenę savo atviru įsi
jungimu į patriotinės lie
tuvių visuomenės veik
lą. 1956 metais Valdo 
Adamkaus iniciatyva stu
dentai surinko ir įteikė 
JAV viceprezidentui R. 
Nixonui 40,000 parašų pe
ticiją, kurioj buvo pra
šoma JAV vyriausybėpa- 
daryti visa, kad Lietuva 
vėl būtų laisva. Buvo 
įsteigtas Šalpos Fondas. 
Sąjunga buvo atstovau
jama pasaulinėse orga
nizacijose. Buvo leidžia
mas savo biuletenis. 
Pravestas literatūrinis 
konkursas. Išleistas ju
biliejinis leidinys. Pa
skleista leidinių anglų 
kalba. Suruošta Baltų stu
dentų konferencija. Ak
tyviai remta daugis de
monstracijų ir rengiami 
gausūs metiniai suvažia
vimai, nes sąjunga buvo 
apjungusi apie 800 narių.

Ši studentų sąjunga tu
rėjo visus tipingus požy
mius, kuriuos turėjo se
nosios lietuvių studentų 
organizacijos, draugi
jos, dar iki Pirmojo pa
saulinio karo Ameriko
je ir Rusijoje. Tai buvo 
puikus parengimas būsi
mų jų visuomenės vadų, 

kuriem norom - neno
rom tenka perimti vado 
vavimo postus.

Gyvenimo logika Čia 
diktuoja evoliucijos bė
gį, nes evoliucijos meto
das ignoruoja generaci
jų lūžį. Šioj organizaci
joje, vos atsirado filis
teriai, atsirado ir gene
racijos lūžis. Tačiau evo
liucija niveliuoja am
žiaus skirtumą, teikda
ma pirmenybę intereso 
tęstinumui.

Mes sveikiname susi
rinkusius akademikus ir 
linkime į kiekvieną pro
blemą žiūrėti Lietuvių 
Chartos ženkle, neuž
mirštant tų tikslų, kurie 
buvo užsibrėžti steigiant 
šią sąjungą.

V. KAMANTAS 
SU AKIRAČIAIS

Šiomis dienomis išė
jusi paskutinė Akira
čių (š.m. rugsėjo mėn.) 
laida paskelbė Vytauto 
Kamanto laišką, kurio ne
būtų reikalo pastebėti, 
jei V.K, nebūtų išrink
tas JAV LB tarybos pre
zidiumo pirmininku. 
Laiške rašoma:

"Akiračiuose randu 
daug įdomių ir aktualių 
straipsnių, kurių kitoje 
spaudoje sunku rasti... 
Akiračiai mūsų visuo
menėje jau yra "veiks
nys" — jie kritikuojami 
cituojami, baramai, gi
riami; apie juos kituose 
laikraščiuose vedamieji 
rašomi; jie paskatino 
dar vieną žurnalą gimti, 
kuris tuojau turi pasi
rodyti; pagaliau jie įvai
riomis progomis pasta
tomi šalia jau seniai ei
nančių dienraščių ir sa
vaitraščių, kaip vienas 
iš pagrindinių spaudos 
leidinių! Norisi palinkė
ti geros sėkmės, ilgo kul
tūringo gyvenimo ir dau
gelio skaitytojų", baigia 
savo laišką V. Kaman- 
tas.

Kas gi tie "įdomūs ir 
aktualūs straipsniai",ku
riuos V.K. kitoje spau 
doje sunkiai suranda? Ko 
vertas tas "vienas iš pa 
grindinių spaudos leidi
nių"? Į tai š.m. spalio 
28 d. Montrealio "Nepri
klausomos Lietuvos" lai
doje atsakė J. Gedvilą, 
paskaitęs Akiračių š.m. 
4 nr.:

"Man daugiau rūpėjo 
susipažinti su "Akira
čių" turiniu, jų straips
nių verte, aktualumu ir 
laikraščio dvasia... Dar 
tokio lėkštumo lietuviš
koje spaudoje nesu ma
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tęs. Tik keletas "išrink 
tųjų" galėtų domėtis tais 
straipsniais, tais amži
nais ginčais, tais nepa
baigiamais kitų užpuldi
nėjimais. Štai, pirma
me puslapyje spausdina
ma sieksninė "kolumna" 
apie JAV LB — "Trūk
čiojimų laikotarpis". Ma
tyt, redaktoriai, neturė
dami ko rašyti, net ir 
nebando tokių tuščių 
straipsnių trumpinti ir 
taupyti vietą. Toliau se
ka kiti ginčai, kritika. 
Vidurį, nuo 4 iki 7 pusią, 
pio užpildo sovietai. Ga
le didelis burbulas pučia 
mas dėl solisto Daunoro 
vadinamajame "kultū
ros" skyriuj. Kas tai per 
"kultūra", — tur būt, nė 
patys "Akiračiai" neži
no.

Recenzijų skyriuje vėl 
(antrą kartą) tame pa
čiame numeryje kriti
kuojamas "Lituanus". 
Po to dar vienas kitas 
straipsnelis ar skaityto
jų laiškai.

Kažkas ten verkia, jog 
buvo sukvailiojęs, bet, 
dėka "Akiračių" cenzū
ros dabar tik "dyka lais - 
vė š... drasko". Ką gi 
"atviro žodžio mėnraš
tis"...

Žodžiu, "Akiračiuo
se" absoliučiai nieko nau 
jo; nieko iš mokslo po- 
puliarizacijos, nieko iš 
politinės, nieko iš meni
nės, nieko iš ekonomi
nės, nieko iš medicinos, 
madų, kulinarijos, net 
nesugebėta ką nors nau
jo surasti bent astrologi 
jos ar seksualiniuose 
klausimuose. Be degtukų 
skaldymo ir nuobodžių 
ginčų nieko kito nesuge 
bėta parašyti. O tai jau 
ne lietuviškos kultūros 
skleidimas, bet papras
čiausias kabinėjimasis 
prie asmenų, laikraščių 
ar organizacijų. Visi 
"Akiračiuose" gvildena
mi klausimai lengviau
siai išrišami tavernė-
S ©• • •

Džiaugiuosi, kad susi
pažinau su tais "Akira
čiais" ir priėjau išva
dos, jog kam ne kam, 
bet jokiu būdu ne tam lei
diniui duoti kitiems pa
tarimus ar nurodymus 
bet kurioje spaudos sri 
tyje...

Būtų gerai, kad kiek
vienas galvojantis lietu
vis gautų susipažinti su 
bent vienu "Akiračių" nu 
meriu ir pats pamatytų, 
ko tas keistas leidinys 
vertas.

Mano nuomone, tai pa
liegęs naujagimis, kuris 
vos išimtas iš inkubato
riaus, jau spėjo susirg
ti Parkinsono liga... "bai
gia J. Gedvilą.

Kaip matėme, V.K. 
yra visiškai kitokios nuo
monės. Neturėtume nie
ko prieš ją, jeigu tai pa
siliktų jo asmeniniu įsi
tikinimu. Bet jeigu po to
kio viešo pareiškimo pra
sidėtų akiratiškų ska
tinimų įgyvendinimas 
JAV LB tarybos prezi
diume, valdyboje ir pa
galiau pačioje bendruo
menėje, tada turėsime 
sutikti su vysk. V. Briz- 
gio susirūpinimu pasku
tiniame Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažia
vime, įvykusiame prieš 
savaitę Chicagoje, kad 
JAV LB vadovybė linku
si mūsų išeiviją skaldy
ti, užuot pagal bendruo
meninę chartą stengusis 
ją jungti.

EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIIOS ANGOJE
BALTIJOS TARYBA ĮTEIKE MEMORANDUMĄ

Kaip prancūzų spauda prane
ša, Suomijos vyriausybė pasky
rė savo ambasadorių Rolfą Enc- 
kellĮ ruošti dirvą Europos sau
gumo konferencijai. Kol kas dar 
nežinia, ar ta konferencija 
įvyks, kur ir kada Įvyks, bet 
Maskva visais kanalais dirba, 
kad tik ji greičiau įvyktų. Mat, 
Kremlius yra užinteresuotas, 
kiek galint greičiau, gauti pašau - 
linėje plotmėje statusquo pripa
žinimą. Suomijai šiuo atveju ati
tenka sunkus tarpininko vaid
muo.

Baltijos Taryba, kuri veikia 
V. Vokietijoje, susidedanti iš dr, 
P. Karvelio, einančio gen. sek
retoriaus pareigas šioje tary
boje, R. Liepinio, Latvijos "Iš
laisvinimo Komiteto" užsienio 
tarnybos šefo ir E. Reisenber- 
go, Estijos atstovo, {teikė R. Enc 
kelliui memorandumą, šiame 
memorandume labai manda
giai ir diplomatiškai yra iškel
tos Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių problemos, ryšium su 
ruošiama saugumo konferenci
ja.

PETRIKONIO PARODA CHICAGOJE

Dail. A. Petrikonio meno darbų paroda atidaroma šj šeštadieni, 
lapkričio 28 d. 6 vai. vak. Van Pelt meno galerijoje, 3137 W. 63rd 
St. Chicagoje. Nuotraukoje vienas iš darbų "Gėlės".

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>Z> jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1 
nailono arba cottono išeiginiai marškiniai, arba blus- 
kiutė, 2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba 
nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina {skaičius 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’?-. jardo vilnonės kos
tiumui medžiagos su įrašu ”all wool 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.

STEPAS VYKINTAS

Memorandumo pradžioje pri
menamas 1939 m. rugpiūčio 23 
d. Molotovo - Ribbentropo pak
us, kuriuo remdamasi Sovietų 
Sąjungą, jos Raudonoji armija 
1940 m. birželio mėn. okupavo 
nepriklausomas Baltijos valsty
bes. Šis neteisėus politinis ir 
militarinls žygis iššaukė ir ki
tus neteisėtus aktus: Hitlerio 
okupaciją, kuri užtruko iki 1944 
m., po to Raudonosios armijos 
antrąją Baltijos valstybių oku
paciją, kuri tęsisasl ir dabar. 
Nesiskaitydama su Jungtinių 
Tautų chartos reikalavimais, So
vietų Sąjungą Baltijos valstybes 
laiko okupuotas, ir jų nepriklau
somybė yra panaikinta.

Toliau memorandumo {teikė
jai pabrėžia, kad baltų tautos 
karšui trokšta uikos, saugumo 
ir laisvės. Jų dabartinis paver
gimas yra nusikaltimas prieš 
pasaulio sąžinę ir istorija. Bal 
tijos Taryba prašo R, Enckellj, 
kad jis {trauktų { saugumo kon
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ferencijos programą Baltijos 
valstybių klausimą.

Kadangi Sovietų Sąjunga vi
sur skelbiasi esanti antiimperi- 
alistinė valstybė kovotoja dėl 
pavergtų tautų "laisvės ir tal
kos", ui jai nebūtų priešurin- 
gą {gyvendinti šiuos principus 
ir grąžinti Baltijos valstybėms 
nepriklausomybę.

Baltijos Taryba pasisako 
prieš kai kuriuos pareiškimus, 
ryšium su saugumo konferen
cija, kuriais norima legalizuo
ti šių dienų "realybę", kas reikš - 
tų sutus quo {amžinlmą. Viena 
iš tikrų ir pagrindinių realybių 
yra ta, kad Baltijos uutos yra 
pasiryžusios ir kiekviena pro
gą deklaruoja savo nepalaužia
mą valią būti laisvos ir nepri
klausomos valstybės.

Antroji realybė yra u, kad 
didžiosios Vakarų ir pasaulio jė - 
gos niekad nėra pripažinusios 
Baltijos valstybių okupacijos. 
Sutus quo pripažinimas automa. 
tiška! (teisintų Molotovo-Ribben 
tropo 1939 8-23 d. paktą, kuris 
Tarpuutinio tribunolo Nuernber- 
ge buvo paskelbtas kaip karo nu
sikaltimas. Betkoks bandymas 
normalizuoti dabartinę būklę 
Baltijos valstybių atžvilgiu būtų 
priešingas teisingumui ir teisė
tumui, tam tikras jėgos diktatas, 
kuris iššauktų dar didesni mūsų 
uutų pasipriešinimą ir labiau 
{temptų Eurpos santykius. Pas
toviai ir tikrai taikai {gyvendin 
ti Europoje būtų vienintelis 
sprendimas — Sovietų Sąjunga 
turėtų atitraukti karines jėgas 
ir visas savo okupacines Jsui- 
gąs iš Baltijos kraštų ir suteik
ti visiškai laisvas sąlygas mums 
susikurti politines, socialines ir 
ekonomines institucijas ir išsi
rinkti demokratinę vyriausybę.

Memorandumo {teikėjai taip 
pat primena R. Enckelliui ištisą 
eilę sudarytų Baltijos valstybių 
sutarčių su Maskva, kurias ji 
sulaužė ir nusikalto tarptautinė
je plotmėje prieš teisetumą ir 
teisingumą. Kadangi dabartiniai 
Maskvos valdovai kalba prieš 
revenšizmą, tai jiems derėtų 
paskelbti Molotovo-Ribbentropo 
paktą esant niekiniu ir nebega- 
liojančiu nei Sov. Rusijai, nei 
Vokietijai.

Baltijos Tarybos reikalavi
mai, {teikti R. Enckelliui, nė
ra abejonės, susilauks visų lie
tuvių, latvių ir estų visiško pri
tarimo. Reikia tikėtis, kad na 
tik Baltijos Taryba, bet ir Vil
kas ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba visais galimais būdais 
veiks JAV, Anglijos, Prancūzi
jos ir kitų valstybių vadovaujan
čius politikus, kad Baltijos vals
tybių klausimas būtų tvirtai iš
keltas Europos saugumo konfe
rencijoje ir kietai ginamas. Ne
abejojame, kad Sovietų Sąjunga 
ne tik vengs, bet ir protestuos 
dėl šio klausimo iškėlimo, ta
čiau mūsų šventa pareiga viską 
padaryti, kad teisingumas ir tei
sėtumas Baltijos valstybių 
atžvilgiu būtų (gyvendintas.

Norint taikos keliu išspręsti 
Europos ginčytinus klausimus, 
tėra vienintelis kelias — suteik 
ti ne tik Baltijos, bet ir visoms 
politiškai subrendusioms tau
toms visišką laisvę ir nepriklau 
somybę.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

\VANTED EXPERIENCE
MOLD1NG FOREMEN

Inmiediale opening for perfton fannl- 
iar with operation of molding nia- 
chinery, die selling, wllh backgrouad 
ih fui exper><:nce in supervising Per* 
aonnel as foremen for a Juckson, 
Michigan areu Plauties Company. Cail 
collect. Personnel Munager, 517 —■ 
784-9168 for delails.

CATTLE FARM 11* »crt» mere or l««. 
«rr Llnvtlla, Ohio. Ali eltctrlc * room 

house 4 barn, modern kltchen. W«llfo- 
wtll dormjtalra. Mafal ilorege
bldo., drllltd well, plenly of axcell«M 
water. Double garaaa, cellar house, work 
>hop w-tool shed edlolnlng, chicktn house 
*1001 shed adlolnins. 41x12 clnder block 
bam, sald to be best barn In L*wrence 
Co. Whole farm under ne* fene*. App. 
40 »ere» pood p»»urt, Jnofher 7 atras 
cleared about reedy to seed. 'Y aere 
lob. base. App. 25 aeres hey. 4 waler 
ponds whlch never go dry. School bus 
servlce to door. Tools & equlpment too 
numerous to menlion. Call for complele 
lįst. 21 heed polled Heretord cattle, 1 
heed are reglstered. Farm Is app. 2 
milas off hardfop road, has uood gravel 
road to door. No travel problem wlnler 
or summer. Owner had heart atlack & 
can no longer handle ibis large a place. 
Ali for 145.500. Wlll take 5 or 4 room 
house w-outbldgs. A 10 or 15 aeres at 
down pymt. Owner wlll carry balance.
TAYLOR REALTY - CHESAPEAKE -

(614) 867-5045



Nr. 88 — 4

NESAUANORIŠKA KELIONĖ Į SHIRJĮ (4) ANDREI AMALRIK

Tavo reikalai blogi...
Aš tardytojui paaiš

kinau, kad dėl tėvo sun
kios ligos negaliu dirb
ti pilnu laiku ir pragyve
nimą užsidirbu iš pri
puolamų darbų, kaip ko
rektorius, arba tech
niškų straipsnių vertė
jas, ką atlikdavau na
muose.

— Kiek uždirbate? — 
paklausė jis manęs.

— Trisdešimt rublių 
per mėnesį. Mano tėvas 
gauna pensijos šešias
dešimt rublių ir to 
mums užtenka (oficialiu 
kursu būtų apie 80 dol. 
Red.).

Vasilevas man norėjo 
įrodyti, kad išgyventi su 
90 rublių per mėnesį 
neįmanoma ir kad jis 
pats, pavyzdžiui, su 
šimtu penkiasdešimt 
rublių vos galą su galu 
suveda. Aš jam atsa
kiau, kad aš,pavyzdžiui, 
neturiu televizijos apa
rato.

— Aš gal būt turiu, 
bet jis senas, — sušu
ko Vasilevas, — ir aš 
net neturiu iš ko užsi
mokėti pietus restora
ne.

Šį momentą man ne
atėjo į galvą mintis pa
stebėti, kad jis taip va
ro antisovietinę proga- 
gandą, kai sovietų įsta
tymais nustatyta, jog mi
nimumo uždarbis pra
gyvenimui yra 30 rub
lių per mėnesį ir mes, 
norime ar ne, turime su
gebėti pragyventi iš to
kios sumos. Vietoj šito 
"ideologinio" argumen
to, aš jam pasakiau, kad 
galiu duoti tikslią apy
skaitą savo pajamų. Jis 
pareikalavo iš manęs, 
kad surašyčiau kiek per 
dieną rublių išleidžiu.

— Vidutiniškai rublį 
per dieną. Kartais du. 
O kartais ir nė vieno.

Ąš įsitaisiau prie sta 
lo ir visas tas žinias su 
rašiau. Vasilevas greit 
paslėpė mano curricu- 
lum vitae geležinėje spin 
toje ir nieko nesakyda
mas išėjo. Mano didžiau
siam nustebimui jis ne
paklausė manęs nieko 
nei dėl svetimšalių, nei 
dėl paveikslų. Tai buvo 
bogas ženklas. Atrodo, 
kad jie atsisakė rimtai 
diskutuoti su manimi 
problemą, paliekant tai 
policijai išspręsti.

Dabar jo vietą užėmė 
kapitonas Kiselevas. 
Protokolišku tonu jis iš 
naujo manęs paklausė ka
da ir kur dirbau ir stro
piai pasižymėjo mano at
sakymus. Paskui man pa 
kišo pasirašyti popierių, 
kad susipažinau su Aukš 
Čiausios Tarybos prezi
diumo dekretu 1961 m. 
gegužės 4 d. kur kalbama 
apie "kovą prieš indivi
dus, kurie atsisako daly
vauti kolektyviniame 
darbe ir yra antisociali
niai parazitai". Jis man 
davė terminą iki kovo 20 
d. susirasti darbą. Šiam 
terminui praėjus, turė
siu už viską atsakyti. Aš 
pasirašiau popierių, kad 
susipažinau su dekretu 
ir nustatytu man termi
nu, bet kartojau, kad dėl 
tėvo ligos negaliu dirbti 
pilnu laiku.

— Jei tu nedirbsi, ta
ve pasiųsime kuriam 
laikui (Krasnojarską,— 
atsakė Kiselevas.

Pirmomis dienomis 

aš sąžiningai pradėjau 
ieškoti darbo. Paskui pa
keičiau nuomonę ir nu
tariau sustabdyti ieško
jimą. Iš pirmo žvilgs
nio tai galėjo arodyti ne 
protinga, bet protingu
mas irgi turi ribas. Var
dan ko aš turėjau pasi
daryti naktiniu sargu, 
kai mano tikrasis dar
bas buvo rašyti teatrui 
veikalus, poemas, isto
rinius veikalus? Lojalu
mas vyriausybei neturi 
pasidaryti vergiškumu. 
Reikėjo, nepasiduodant 
baimei, ginti savo teisę, 
daryti tą kam esu kvali
fikuotas.

***

Gegužės 14 aš palydė
jau savo tėvą į kaimą. 
Vos tik grįžęs iš Zve- 
revo sužinojau, kad jo 
paroda atsidaro Žene
voje. Kad atšventus lai
mėjimą mes išgėrėme 
limonado bonką, nes nė 
vienas neturėjome pini
gų. Kai grįžau namo, 
mano kaimynai mane įs
pėjo, kad "kariškis" ma
nęs teiravosi. Šis "ka
riškis" greit sugrįžo, tai

DAGYS "Aš vis tas pats" (medis).

DAGIO PARODĄ TORONTE
PASITINKANT PRANAS BASTYS

Torontiečių visuome
ninis bei kultūrinis gyve
nimas, reikėtų pasakyt, 
yra gana judrus. Po kait
rių vasaros dienų, kai

Dagys - "Jis žūsta" (bronza)

DIRVA

buvo kapitonas Kisele
vas.

— Tavo reikalai blogi 
Prokuroras nori su ta
vimi pasikalbėti.

Frunzės rajono teis
mo įstaiga buvo netoli 
Trubnaja aikštės. Pro
kuroras atvyko apie 5 
vai. Tai buvo didelio 
ūgio, apie penkiasdešimt 
metų amžiaus, apsivil
kęs juodu kostiumu.

Keletą minučių jisvar 
tė mano bylą, kurią jam 
padavė Kiselevas.

— Tai aiškus parazi
tizmas, be to, spekulia
cija su svetimšaliais,— 
pasakė jis. Paskui, tie
siai pažiūrėjęs man į 
akis, paklausė:

— Tai užtenka tau gy
venti Maskvoje?

— Ne, atsakiau.
— Tegu jis palaukia ko 

ridoriuje, — pasakė jis 
Kiselevui, rodydamas į 
mane.

— Eik ir palauk kori
doriuje, — pakartojo Ki 
selevas. Ir aš išėjau lau
kan.

(Bus daugiau)

saulutė ima tolintis pie
tų kryptimi ir vėsesnis 
oras duoda žmogui dau
giau atgajaus, Čia taip ir 
prasideda ilga ir nenu
trūkstama įvairių pa
rengimų -pynė. Posė
džiai, susirinkimai, šo
kiai, baliai, koncertai, 
minėjimai, sukaktys ir 
kiti panašūs susitelkti- 
niai pasižmonėjimai. Ne 
visi jie vienodo lygio. 
Juos vertinant, didžia 
dalimi mes atsižvelgia
me į kūrybines pastan
gas ir laiką, kuris buvo 
panaudotas jų paruoši
mui. Pav. vienam paren 
gimui pakanka tik kelių 
valandų laiko, o tuo pa
čiu metu kitas paima sa
vaites, mėnesius ir me
tus. Todėl pastarieji bū 
na daug retesni, nes mu
zikos, teatro, ar kitiems 
meno kūriniams, kad su 
jais būtų galima išeiti į

Dagys — "Liūdnas sudiev .

viešumą, vien gerų norų 
nepakanka. Jų atsiradi
mas ir parodymas vi
suomenei dažniausiai 
būna didelio susikaupi
mo ir ilgų darbo valandų 
vaisius.

Ne kitaip būtų galima 
vertinti ir artėjančią 
dail. Dagio meno kūri
nių parodą, kurios atida
rymas įvyksta šeštadie
nį, lapkričio 28 d. 1 vai. 
Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Gruodžio 6-ji 
bus pastaroji parodos ap
lankymo diena.

Išrodo, kad ši paroda 
nėra pripuolama, bet yra 
daug reikšmingesnė. Jai 
buvo pašvęsta keletas 
metų ir veikiausiai ją 
reikėtų laikyti jubilieji
ne, nes gruodžio 16 d. 
dail. Dagys užbaigia sa
vo amžiaus tryliktąjį 
penketuką. Tai yra am
žius , kada žmogui Kana
doje suteikiama teisė ne
dirbt ir veltui valgyti duo
ną. Tačiau dail. Dagys 
anaiptol tokiu nenori bū
ti. Jis sakosi esąs dar 
sveikas ir panašiai kaip 
iki šiol, taip ir ateityj 
medžiai dar daug kentė- 
sią kolei jie prisiimsią 
vienokį ar kitokį sudva
sintą pavidalą.

Dailininkas Dagys ne
sivaiko madų. I meno kū
rinius žiūri, kad jie turė
tų idėją ir grožį. Lietu
viai Dagio kūryboje ne
ras ypatingų paslapčių. 
Jo kūriniai harmoningi, 
suprantami ir mūsų dva
siai labai artimi. Dagio 
tematika — Lietuva su 
jos praeitimi, didingu
mu, pasiektais laimėji
mais ir sunkiais išgy
ventais momentais.

Į šią parodą dail. Da
gys ateina su keliomis de
šimtimis pačių naujau
sių kūrybos darbų. O tai 
yra daug, nes ten kur do
minuoja skulptūriniai 
darbai, parodų ruošimas 
yra kur kas komplikuo- 
tesnis dalykas. Kūrinių 
pristatymas ir jų išdės
tymas iš rengėjų parei
kalauja dar kitų pašali
nių priemonių ir išlaidų. 
Tačiau menas ne vien tik 
dievų garbei kuriamas 
bet ir žmonėms. Todėl 
menininkas negali užsi
daryti langines. Be vi
suomenės jis nutrokštų. 
Jis turi pajusti visuome
nės reakciją ir žinoti 
kas jai patinka ar nepa
tinka.

Štai žvelgiame į dail. 
Dagio kūrinį, kuriame pa
vaizduojamas laikotar
pis iš mūsų kovų už lais
vę. Jame savanoris - 
žvalgas ant arklio, kardą 
iškėlęs, pasiruošęs su
tikti priešą. Paklaus- 
Čiau, ar mums nieko ne
sako? Arba kūrinyje 
"Jis žūsta" su kokiu gi
liu įsijautimu perduoda-

J. GRAUDA

Apie neįtikėtiną istoriją 
Šiaulių mieste

Apie neįtikėtinas istorijas rašė rašytojas Grin- 
cevičius. Tos švelnios ištarijėlės su ubagais ir da
vatkėlėmis visiems mielos ir net gardžios, kaip, sa
kysime, vin rose prie pietų kafeterijoje.

Neįtikėtinos istorijos, tačiau nevisad būna to
kios, kaip grincevičinės. Edgar Allan Poe tokiomis 
istorijomis ėmė gąsdinti ir šiurpdinti savo skaity
tojus. Ant tokių istorijų daugelis televizijos gud
ruolių pasistatė savo keletas šimtų tūkstančių ver
tės rūmus. Neįtikėtina istorija kapitalistiniai bur
žuaziniame pasaulyje gali būti tikros aukso kasyk
los, tik, prigąsdink kuo labiausiai, tik, supink žmo
gaus, fabulą, kuo neįtikėčiau... Bet neįtikėtinos isto
rijos dabartinėje tarybinėje Lietuvoje pralenkia Poe 
gąsdinimus. Makabrizmo su kaupu. Socialistinio re
alizmo per kraštą.

Štai apie Šiaulių makabrizmą tenka sužinoti iš 
The Jewish Chronicle laikraščio.

Buvo taip:
Dabartiniuose Šiauliuose gyvena apie 50 žydų 

šeimų. Kada atsitinka kam iš tų šeimų numirti, 
vežk numirėlį, kaip visi, į valdžios paskirtą plo
tą, netoli Rekyvos. Čia negalima nė užsiminti apie 
kokias religines bendruomenines kapines. Ten ne 
Chicago ir su juodomis vėliavomis kapinių nepike
tuosi. Todėl ir žydų negausingos bendruomenės na
riai gula kartu su nežydais bendrame kapinių plo
te.o

Tačiau ilgą laiką gaišo be naudos didelis buvu
sių žydų kapinių plotas ir Šiaulių miesto vykdomasis 
komitetas suko galvą, kaip tą plotą padaryti našų ir 
įjungti į komunizmo statybą?

Istorinis vykdomojo komiteto nutarimas buvo"" 
toks: išvalyti buvusių žydų kapinių plotą ir pavers
ti jį naudingu agrikultflriniu plotu.

Akmeninius paminklus ėmė rauti. Šimtai stam
bių šlifuotų akmenų susikrovė sunkvežiuose. Visą 
akmeninę medžiagą buvo galima panaudoti komu
nizmo statybai. Ją panaudojo vienai Šiaulių gatvei 
išgrįsti. Tai buvo puikus grindinys. Tiesa, akme
nys buvo šlifuoti ir, dėlto, slidūs. Lietui lyjant nė 
nemėgink ten pasirodyti su arkliu. Bet, kas gi iš 
miestiečių arklį turi?

Gatvė tapo garsi. Jau radosi sumanymai, kaip 
ją pavadinti, kokį naują ir šaunų vardą atrasti? Toks 
žvilgančiai puikus grindinys neatrandamas nė pra. 
bangiausiuose kapitalistinių miestų kvartaluose. 
Dėl tos gatvės Šiauliai susilauks didėjančio turiz
mo iš Tarybų Sąjungos. Gal būt, kada nors ir Intu- 
ristas pravers duris užsienio turistams. Toje gat
vėje bus pastatyti turistiniai viešbučiai ir tarybi
nės garsios kafeterijos su socialistinės savitarnos 
sistema.

— Tai tikros katakombos, — pasakė vienas š 
pravažiuojančių Tarybų Sąjungos aparačikų. — Tik 
vieno trūksta: nėra vardų ėnt akmenų.

Miesto vykdomojo komiteto nariai net išsižio
jo. Nieko nėra anoniminio Sąjungoje. Kiekvienas in
dividas paimtas sąskaiton, o tie akmenys suversti 
grindinin atbulomis pusėmis, vardus įvertus že
mėn.

Tai nenumatytai klaidai pataisyti ir grindinio 
akmenis iškasti, apversti ir vardine puse vėl įdėti 
grindinin Vykdomasis komitetas ėmė ieškoti papil
domų kreditų, nes miesto biudžetas visad deficiti
nėje krizėje.

— Bus tikros katakombos, — kalbėjo Vykdomo 
jo komiteto nariai, — kredituosime į būsimo tu
rizmo mokesčių sąskaitą.

Gatvės vardas dar neatrastas.

mas šaukimasis pagal
bos. Taip pat kaž kokia 
tragedija slepiasi "Šei
mos atsisveikinime" ir 
"Nežinia kas manęs lau
kia". Bet kartu toje įvai
riausių išgyvenim ų gran 
dinėje parodomas žmo
gus, kuris nesikeičia, jis 
vis tas pats. Tuo lyg ir 
norėtų autorius pasakyt, 
kad neturime suglebti ir 
atsisakyti idėjos vedan

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1970 m. lapkričio 25 d.

čios į mūsų tautos lais
vę ir didybę.

Be to nė žodžio dar ne 
su prasitaręs apie jo ta
pybos ir kitus darbus. T a 
čiau tai nėra jau tokia di 
dėlė ir neišsprendžiama 
problema. Besiįdomau- 
jantiems atsiranda ge
riausia proga — parodos 
metas. Tikiu, jad jie tai 
ir padarys.
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VISU Uuų POGRINDININKAI VIENYKITĖS

Vadovėli, tark brolyti, kur "o" nosine rašyti?...

ŽURNALISTUS UERIKIUŪIANT
Kai kas spaudos darbuotojus vadina "žarnalis- 

tais". Tai, aišku, apgailėtina erudicijos stoka. Lie
tuviams tapus globaliniai kosmopolitais, žurnalis
tų veikla įgauna globalines dimensijas. Todėl ir atsi
rado globalinis kiekis žurnalistų sąjungos narių: per 
260! 'Tie 260 žurnalistų vieningai sutarė savo su
važiavimo metu šviestis iš "Vadovėlio žurnalis
tams". Bet vis ir vis tokio vadovėlio nėra.

Svarbiausia žurnalisto dorybė, anot V. Raste- 
nio, žinoti lietuvių kalbos gramatiką. Visi su tuo su
tiko, nes be lietuvių kalbos žinojimo netoli žurna
listikoje nueisi. Lietuvių kalbos šlubavimai užtemdo 
netik erudicinį, bet ir paprastą sakinį. Sakysim, ta
rė suvažiavime V. Alantas: "Gintneris patrauks į 
teismą ir pasodins mane į turmą". Bet kas žino žo
dį "turma"? Tai ir buvo gyvas įrodymas, kad savo 
kalbą reikia pažinti. Reikėjo tarti ne "turma", bet 
"džėla".

Žurnalistai, bręsdami kalbos žinojime, turi pra
dėti nuo daiktavardžių. Toliau seka būdvardžiai, 
įvardžiai, veiksmažodžiai, keiksmažodžiai... (Tai 
aukščiausia žurnalizmo sfera).

Žurnalistų abėcėlei išleisti jau gauta prižadė
tų aukų per 1000 dolerių. Bet geriausias būdas lė
šoms sukelti: suorganizuoti Detroite Draugo roma
no laureato pagerbimą. Iš tokio pelno tuko "Prane
šėjas". Iš tokio pelno bus ir žurnalistų elemento- 
riukas.

St. Barzdukas teiravosi, kodėl Žurnalistų sąjun
goje nėra laikraščių redaktorių? Sąjungos pirmi
ninkas paaiškino, kad vieni iš redaktorių per menki 
įstoti į sąjungą (gal vis laukia Žurnalistų abėcėlės? 
Red.), o visų gi su policija neatvarysi (Reiškia, kai 
kuriuos su policija atvarė. Red.). A. Pužauskas (Nau
jienos) patikslino, kad kai kas manąs, kad sąjungos 
darbas tik laiko gaišinimas.

Prieš pat suvažiavimo pabaigą iždininkas V. 
Selenis pranešė aliarmuojančią žinią, kad kasoje 
bėra 40 dolerių! Atseit užbaigiamasis banketas suė
stojo krizės ženkle. Bet geradėjai Adamkai išgel
bėjo suvažiavimo orumą ir užfundijo gerą banketą 
labdarybės ženkle.

Pogrindžio stebėtojui atrodo, kad išleidus Žur
nalistų abėcėlę, pramokus lietuvių kalbos gramati
kos, kitame suvažiavime kas nors aptars ir tas 
žurnalizmo kvalifikacijas, kuriomis paikai didžiuo
jasi geriausios pasaulio žurnalistinės sistemos.

LAIŠKAI POGRINDŽIUI

"Varpo” simpoziume šnekte
lėjo ir apie poeziją. Štai, kaip 
aptarė Henriko Nagio premijuo
tą knygą:

H, Nagys labai jautriai rašo 
laišką broliui. O tas jo brolis 
yra lietuvis baudžiauninkas, ir 
Ispanijos laisvės kovų dalyvis...

Atvertę nesenos praeities bet 
kuri Istorini ar memuarini vei
kalą, atrandame, kad "Ispanijos 
laisvės kovotojai" nebuvo iden
tiški Lietuvos laisvės kovoto
jams savo pavadinimu. Ispani
jos laisvės kovų dalyviai buvo 
žinomi "vyriausybininkų" var
du. Tai buvo tirštai komunistais 
infiltruota kariuomenė, kuri sie
kė komunistinės santvarkos įs
teigimo. Tai jų "nuopelnams" 
priklauso vienuolynų deginimas, 
vienuolių nukryžiavimas (Kaip 
V. Ramono Kryžiuose), klasinės 
neapykantos praktika. Net romą - 
ne For Whom the Bell Tolis ra

šytojas E,Hemingway pavaizda- 
vo "vyriausybininkų" pilietinio 
karo žiaurybių praktiką.

Ar mūsų įkvėptieji dainiai be
supranta, ką jie dėl patoso arba 
sklandaus rimo, stengiasi apdai
nuoti savo knygoje, kurią kiti 
net apdovanoja,premija?

X.Y.Z.

Parašykite, kad anksčiau iš
ėjo H, Nagio — Mėlynas snie
gas, A. Baranausko — Sniego 
platumos, dabar išeina J. De
gutytės — Šviečia sniegas. Pir
miau išėjo H. Nagio — Lapkri
čio naktys, dabar išeina J. Degu
tytės — Lapkričio vartai.

Stebeikis

*»»

Pogrindis gavo laišką iš Bos
tono, kur vyras skundžiasi, kad 
rugsėjo 26 d. atėjęs l Bostono 
LB kultūros klubą, visą valan
dą turėjo klausytis paskaitos 
(dr. R. šliažas) apie "marksiz

mu ir komunizmu kliedinčius 
vokiečių rašytojus". Laiško au
torius klausia: "argi nėra lietu
vių rašytojų, apie kuriuos ver
ta kalbėti lietuvių kultūros klu
buose?" Laiškas yra ilgas, o Po 
grindžio atsakymas trumpas: 
kelk tą klausimą savo "kultūros" 
klube.

Jeigu Dirva pravedė anketą, 
kodėl nepravedate savo atski
ros anketos? Ar daug svetimų 
oželių {šoko { mūsų rūtų darže
lius? Ar daug rūtų vainikėlių 
pagaminu iš plastikos?

Žmogelis 
♦**

Parašykite, kad Draugas is
panų literatūrą paliktų ispa
nams, o lieuviams sugrąžintų 
lietuvių literatūrą.

Stebeikis
*«♦

Paversti PLB Tarybą Lietu
vos egziline vyriausybe ir su
teikti jos nariams Prezidento 
ir ministerių titulus.

Dr. Politicus

KADŽIULIS 
AMERIKOJE 
(Priėjo Kadžiulis ir tarė) 

-- Solženicino knygos drau
džiamos Tarybų Lietuvoje,dės
tė tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir u- 
rė:

— Už tat leidžiamas Katiliš
kis. «*•

— Tarybinėje Sąjungoje, kaip 
ir Lietuvoje, dėstė vienas iš tu
ristų, Tiesa yra multimilijoni
nio tiražo leidinys.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Juk mes ten neturime tu

aletinio popierio.

— Čia yra laisvė kritikuoti 
režimą, -- gyrėsi suameriko- 
nėjęs lietuvis.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Ir pas mus yra visiška lais

Laiškai Lietuviams {dėjo Henriko Žemelio straipsni, kuris bru
taliai {žeidė paskiras lietuvių visuomenės grupes. Tačiau L.L. re
dakcija tvirtina, kad "dedame, tikėdamiesi, kad išsivystys naudin
gos ir kultūringos diskusijos". Pogrindis rodo tą komišką reiškinį jo 
subkultūros esmėj.

Kas tiktai atrodo blogas - 
puola tą smarkus buldogas. 
Jis aptvarko emigrantą, 
tartum paprastą hidrantą.

Tik pasmerk mums dialogą, 
tuoj pažinsi ir buldogą! 
Apšlakstys jis tokį frantą, 
tartum paprastą hidrantą.

Net tiesa, tyra ir nuoga, 
niekis priešais šitą buldogą: 
šiltos čiurkšlės smarkiai krenta 
ant tiesos, kaip ant hidranto.

Era cerberių sublogo.
Era užgimė buldogo.
Ir tautiečiai tepripranta 
būti rolėje hidranto.

Šio moralo epilogas: 
viską aptaria buldogas: 
prieš buldogą emigrantas 
tiktai paprastas hidrantas.

vė kritikuoti Amerikos režimą.

— Aš nemačiau mūsų trispal
vės ant Gedimino pilies, —skun
dėsi iš Lietuvos gr{žęs patrio
tas.

čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Pas mus leidžiama kabin

ti trispalvės apačią — raudoną.

— Šis ponas yra gydytojas, 
— pasakė tautietis, rodydamas 
turinti plačią praktiką gydyto
ju*

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Reiškia sunkiai suveda ga

lą su galais. Pas mus gydytojas 
gauna 90 rublių, o traktoristas 
150 rublių.

NUOMONĖS
RETAI RAUDULINGAS 
REIŠKINYS

B. Railos raštai rekla
muojami ir rafinuotai re 
cenzuojami... Drauge

Rašydamas riebiu,rupiu, rai
buliuojančiu rajumu, Raila ragi
no remti renginius, reklamuojan
čius raudonos revoliucijos rit
mo ryklius. Railai reikėjo rasti 
raudonojo rimbo ruožus RTSFR 
rubliais remiamuose rengi
niuose. Raila riaumojo, raugė

jo, riaūžėsi, reikalaudamas rem
ti rausvuosius rikiuotojus. Rim
tų replikų, rūpestingai redaguo
tų rezoliucijų reikšmei Raila ri
šo reakcionierių, rasistų, ra- 
gąniautojų, rašaluotų rašeivų re
ceptus. Raila raginte ragino ra
gauti raudonąjį ragaiši. Ratifi
kuodamas raudonų ražienų rojų, 
Raila reabilitavo raudono reži
mo reples, Tiesdamas retorikos 
rėžinius. Ramias replikas riks
mais raikydamas, ragais ran
duodamas, ramstė raudonojo ro - 
jaus reabilitaciją rankiojamo
mis replikomis, rangaus rango
vo ramentais. Ramiųjų, rimtųjų 
redaktorių rinktinėje radosi re
tas reiškinys: railiavimo reci
dyvas rado reabilitaciją, rado 
respektą. Rimti redaktoriai ra
do reikalą reprezentuoti Roza
limo rėksnio raštus rafinuoto ra
šytojo rūbuose. Raštai rodomi 
romantiškų rožių rėmuoee. Rū
pestingos rankos rodo: ribas rei
kia rasti: rėksmingam Rozalimo 
riaušininkui reikia rykščių.

Rūtų ryšulėlis

RUDENS ORO BIULETENIS
Clevelande kaupėsi krušingi 

debesėliai ties LB Tar» suvažia
vimo patalpomis, bet ežero vė
jas išblaškė debesėlius. Tačiau, 
laukiama, kad debesėliai kaup- 
sis ties Chicaga ir LB rudeni
nės miglos sukels veikėjų čiau. 
dūlius. Jaunimo kongreso skers 
vėjai provokuoja tornadus; jei
gu dialogo propelerius laiku ne
išjungs patys kongreso meteoro
logai, tornadai gali siautėti 
Marąuette Parko kvartaluose. 
Romoje, ties Kankinių koplyčia 
tiršti rūkai. Turkijoje, iš gied
ro dangaus, trenkė perkūnas { 
sovietinę ambasadą, Įžengdama 
l viešumą, jaunimo sekcija LB 
darželyje, neapsisprendė, ar 
pirktis barometrus, ar horo
skopo kortas. Akiračių redakci
ja kolektyviai apsirūpino skė
čiais nuo patriotikos liūčių. Ru
deniui būdingos srovės ir verpe. 
tai prapliupo iš Draugo skelbi
mų. Iki kito rudens Batunas pa
sižada taikiai miegoti, gatvėse 
nevaikščioti ir, dėl to, oro biu
leteniais nesirūpinti.

literatOrinio reportažo
PAVYZDYS

Pogrindis stengiasi patiekti 
savo skaitytojams mūsų spau
dos pasaulio "deimančiukus". 
Deimančiukai gali būti pavyz
džiu, kaip rašyti gyvai, patrauk
liai ir intelektualiai. Laikui bė
gant Pogrindis bandys suorgani 
zuoti Pogrindžio metinę premi
ją už subtylių.temų reportažus. 
Kandidatus premijai pristatys 
Pogrindžio puslapiuose, čia yra 
toks kandidatas, Lucijus Smi
lius, (Naujienos, 9.22.1970), ku
ris gali pretenduoti { dar neį
teisintą Pogrindžio premiją.

***
Rašo apie Šatrijos literatū

ros vakarą:

Prasideda literatūros- va
karas. į sceną Įžengia poetą.

— Mama, ženytis noriu, — 
sako poetą nuo scenos.

— Ar pasiutai, nesakyk taip 
viešai, — balselis iš balkono.

Išeina kitas poetą ir sako:
— Mes turime namus, pen

kias lovas ir tris kėdes.
»♦»

Išeina scenon poetas Braz
džionis ir sako:

— Skaitysiu eilėrašti "Veidu 
i veidą", bet čia tamsu, aš jū
sų nematau.

Salėje vis tamsu.
— šviesos! šviesos! surinka 

viena ponia parteryje.
***

— Po velnių! Einame { kavi
nę, — sako svečias iš Chio.

— Ne, esu modernizmo mė
gėjas, būsiu iki galo, — atsa
kau.

— Atiduokit pinigus už bilietą! 
— staiga suklinka ta pati ponia, 
kuri šaukė "šviesos".

švelni baltaklostė Karilė iš
kviečia Baroną. Jis skaito kaž
ką brazdžioniškai ir bradūniš- 
kai.

IŠPUBLICISTU ARUODŲ
Visokie buvę raštininkėliai, 

paštininkai, viršaičiai ar vargo, 
nininkal pradėjo duoti toną mū
sų visuomeniniam Ir kultūri
niam gyvenimui.

Henrikas Žemelis (Laiškai 
Lietuviams)
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DETROIT

* RASOS ARBAITES meno 
paroda įvyks Lietuvių Namuo
se ir bus atidaryta sekančio
mis dienomis: lapkričio 28 d. 
6-11 p.p., lapkričio 29 d. 12-6 
P.P., gruodžio 5 d. 4-6 p.p. ir 
gruodžio 6 d. 12-6 p.p.

Parodoje bus išstatyti 42 jos 
paveikslai.

Parodos atidarymas bus at
liktas sekmadienĮ, lapkričio 29 
d. 12 vaL Į parodos atidarymą 
atvažiuoja ir jaunoji dailininkė 
Rasa Arbaitė. Parodą globoja 
Michigano Lietuvių Gydytojų D- 
jos Pagelbinis Moterų Komite
tas.

Rasa yra gimusi 1955 metais 
Detroite. Jos vėvai Elena ir Ed
mundas Arbai. Tėvas architek
tas, o motina rašytoja ir 15 
knygų autorė. Šiuo metu visi 
gyvena Santa Monica, Calif. 
Rasa pradėjo piešti 4 m. am
žiaus. Pirmoji jos parodėlė {vy
ko, jai esant 8 metų.

LOS ANGELES
• LOS ANGELES mūsų veik

liausias jaunimas — skautai lap. 
kričio mėn. 8 d. šv. Kazimiero 
salėje suruošė metinę tradicinę 
tuntų sueigą - šventę. Unifor
muotas skautiškas jaunimas, pri
pildė bažnyčią, ir savo jaunat
viškai šventiška nuotaika užkrė
tė kitus. PreL J. Kučingis, pa
sakė labai prasmingą skautiškai 
šventei pritaikytą pamokslą. Po 
pamaldų parapijos salėje įvyko 
iškilminga sueiga, kurią prave
dė R. Vizgirda.

Sueigos metu buvo pakviesti 
tarti žodp V. Pažiūra, vienas 
pirmųjų Los Angeles skautiš-

ko tunto organizatorių ir prof. 
Kuprionis, vienas pirmųjų skau
tų Lietuvos skautų brolijoje.

Dideli entuziazmą sukėlė bro - 
lių ir sesių širdyse žinia, kad 
jų dvasios vadas v. skl. kun. 
Romas Kasponis pasipuošė vio
letiniu šlipsu.

Linksmąją programos dal{ 
pravedė s. B. Dabšienė, kuri 
puikiai mokėjo visus išjudinti 
ir {jungti { skautišką programą.

♦ SKAUČIŲ prieš kelis me
tus pradėtos Kūčios jau tapo tra 
dicinėmis. Kiekvienais metais 
vis daugėja svečių, {domėja pro 
gramos ir vis naujų jėgų įsi
jungia. Pernai metais šv. Ka
zimiero parapijos salė beveik

netalpino visų norinčių pasida
linti Kūčių plotkele. Pagrindi
nis šių Kūčių tikslas -- supažin
dinti jaunuosius, kurie nėra Lie
tuvos matę, su lietuviškais Kū
čių papročiais ir valgiais. Ne 
visi yra tiek laimingi, kad tu
rėtų senelius, kurie turėdami 
laiko paruošia {vairius bur
tus ir parodo senoviškas Kū
čių tradicijas. Už tai skautės pa
sišovė paruošti visus tradici
nius Kūčių valgius, pravesti Kū
čių vakarą grynai lietuviškoj at
mosferoje, kad vaikai pajustų 
prasmę to švento vakaro. Šiais 
metais Kūčios ruošiamos šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
gruodžio 6 d. 4 vai. po pietų.

(V. IrL)

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

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!

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

Kaip sutaupyti 
pinigus 
telefonuojant 
į tolimas vietas

Šiandien yra logiška stengtis geriausiai išnaudoti kiek
vieną turimą dolerį. Tad Ohio Bell stengiasi padėti jums 
gauti daugiausiai naudos iš pasikalbėjimo su tolimomis 
vietomis.

• Kiekvieną savaitės naktį, pradedant 7 vai. vak. ir 
visą dieną šeštadienį ir sekmadienį, jūs galite naudo
tis 3 minučių iš vietos į vietą telefonavimu visoje 
Ohio valstijoje (išskyrus salas) už 45 c. ir pridedant 
taksus.

• Tiesioginio telefonavimo nuolaida yra prieinama dau
gumai skambinimų į kitas valstijas iššaukiant jums 
patiems. Ir už valstijos ribų tolimų vietų telefona
vimo kainos dabar yra žemesnės negu kada nors.

• Jeigu kalbate ilgiau 3 minučių, sekančios minutės 
yra pigesnės. Bet kadangi jūs mokate už pilną mi
nutę, išnaudokite visą jos laiką.

• Ištęskite savo dolerio vertę telefonuodami į tolimas 
vietas papigintu kainų laiku. Pasitikrinkite telefono 
knygos pradžioje arba paklauskite operatorės infor
macijų.

@ Ohio Bell

KRAUTUVĖS VALANDOS PENKTADIENĮ 9 V. RYTO IKI 8:30 V. VAK. SKYRIUOSE 9 VAL. RYTO IKI
10 VAL. VAK. MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

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

MAY’S BUDGET STORES
DOWNSTAIRS

Specialiai! Jūsų pasirinkimas išskirtinai Jūsų pačių 
Dreainhonse" matracai arba spyruoklių matracai

FOUNDRY MANAGER
A medium-sized, well established New England-based 
manufacturer has an unusual need for a manager of 
its largest non-ferrour supplier-foundry. This com- 
pany has vvell-eųuipped facilities to produce in excess 
of five million pounds annually. Individual reąuired 
for operating responsibility mušt have extensive 
non-ferrous Foundry and Management experience. 
Starting salary commensurate with background 
ųualifications, būt secondary to potential earnings 
for production and efficiency results.

PHONE COLLECT 
603-934-3844
WAYNE M. BIKLEN

Corporate Vice President Manufacturing

WATTS REGULATOR CO.
Lawrence, Massachusetts

(88-89)

Oueen Star t
QueenA""e

VIENAS
Queen Star: Stiprūs viešbučio tipo. Medvilnės ap- 
traukimas. Viengubas arba pilno dydžio,
Queen Anne: Ramunės rašto medvilnės aptrauki- 
mas. Vertikaliai digniuotas kraštas. Pasirinkite 
viengubą arba pilno dydžio.
Queen Size
King Size ..

........  69.99 vienas
179.99 vienas setas

Queen 
Isabella
Queen 
Marga r et 39.99w VIENAS
(Jueen Is: beiki: Saulės spindulių aptraukimas, ne- 
smunkąs, anksčiau parengtas kraštas. Tvirtas 
viengubo ir pilno dydžio.
Queen Margaret: Diagonalinių dryžų aptrauki
mas. Rekomenduojamas daktarų. Viengubas arba 
pilno dydžio.
Queen Size 
King Size

..........  79.99 vienas
219.99 vienas setas

Queen 
Mary 49.99 VIENAS

Queen Mary: Geometrinio piešinio aptraukimas. 
Vatinis viršus. Labai tvirtas. Nenusitriną kraštai. 
Pasirinkite viengubą arba pilno dydžio.
Queen Size ........................................ 89.88 vienas
King Size........................... 249.99 vienas setas
Skirkite 3 savaites pristatymui. Medžiagų pavyz
džiai tiktai Great Northern.Southgate, Great 

Lakęs Mali.
Paštu ar telefonu užsakymai priimami 

May’s Budget Domestics visose 7 krautuvėse

SKAMBINKITE 241-3070 BET KURIUO LAIKU ... LORAIN 233-6141... ELYRIA 322-6304
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 26-28 d. Cleve

lande Pick-Carter viešbuty
je įvyksta šiaurės Ameri
kos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas.

Ketvirtad., lapkr. 26 d.
10-6 — registracija.
12:30 — Suvažiavimo ati

darymas.
1 — Pirmas darbo posė

dis. Prezidiumo sudarymas, 
pirm, pranešimas, iždininko 
pranešimas, komisijų suda
rymas.

2 — Simpoziumas: Lietu
vių studentų tarporganiza- 
ciniai ryšiai. Dalyvauja vi
sų studentų organizacijų 
pirmininkai ar jų atstovai.

3 — Simpoziumas: Lietu
vių studentų kryptis 1950- 
1969. Dalyvauja: dr. Vy
tautas Kavolis, Arvydas 
Barzdukas, Algis Zaparac- 
kas, Paulius žygas.

5:30 — ”Grand Studens”, 
referuoja Augustinas Idze- 
lis.

9 — Susipažinimo vaka
ras.

Penktad., lapkr. 27 d.
10-6 — Registracija.
12:30 — Antras darbo 

posėdis.
2:30 — Paskaita (anglų 

kalba) LITUANUS — Its 
effect and importance to 
the American scholar. John 
Cadzow Kent Statė U.

3:30 — Paskaita Lietu
vių studentų identiteto kri
zė. Dr. Vytautas Bieliaus
kas, Xavjer University.

7 — Poezijos vakaras. 
Pravedėja Aldona Zailskai- 
tė. Poeziją skaitys Indrė 
Damušytė, Algis Garliaus- 
kas, Eglė Juodvalkytė, Al
gis Lapšys ir Austė Pečiū- 
raitė.

9 — šokiai.
šeštad., lapkr. 28 d.

10 — Registracija.
12:30 — Trečias darbo 

posėdis — Komisijų prane
šimai, klausimai ir suma
nymai.

1:30 — Istorinė apžvalga 
"Bendradarbiavimo” klausi
mo. Algis Rukšėnas.

2 — Paskaita Įspūdžiai iš 
okupuotos Lietuvos. Dr. 
Antanas Salys.

2:30 — Simpoziumas — 
Moderatorius Algis Rukšė
nas. Santykiai su dabartine 
Lietuva. Dalyvauja Algis 
Kasiulaitis, dr. Zenonas Re
kašius, Eglė Juodvalkytė, 
Dainius Degesys.

5 — II Pasaulinio Jauni
mo Kongreso pirm. Romo 
Sakadolskio pranešimas — 
Ateities planai.

6 — Suvažiavimo uždary
mas.

8 — Suvažiavimo užda

[ ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS 
XX-TASIS SUVAŽIAVIMAS

SUVAŽIAVIMO UŽBAIGIMO VAKARAS 
[ PROGRAMĄ IŠPILDYS
į HAMILTONO TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ 

I "GYVATARAS ff

ŠOKIAMS GROS M. SERAFINI ORKESTRAS

Lapkr. 28 d., šeštadienį, 
8 vai. vak.

MEZZ. BALL ROOM
PICK-CARTER HOTEL 

CLEVELAND, OHIO

SUAUGUSIEMS BILIETAI $5.00 
STUDENTAMS BILIETAI 

PRIE REGISTRACIJOS STALO 
Bilietai gaunami pas A. Kalvaitį 692-1766 

T. Neimanaitę 486-4887

is lapkričio 28-29 d.d. Naujosios parapijos salėje, Clevelande, 
Įvykstančios grafikos parodos: Juozo Sodaičio lino raižinys "Papar
čio žiedas".

JUNGTINĖ GRAFIKOS PARODA
Gabijos leidyklos su

organizuota jungtinė lie
tuvių dailininkų grafikos 
darbų paroda lapkričio 
28-29 d.d. eksponuoja
ma Naujosios parapijos 
salėje, Clevelande. Ši pa
roda iki šiol jau buvo 
suruošta penkiose lietu
vių kolonijose: New Yor- 
ke, Baltimorėje, Bosto
ne, Philadelphijoje ir 
Detroite — visur su gra 
žiausiu pasisekimu.

Nereikia nė abejoti, 
kad šių parodųpasiseki- 
mą užtikrina iškiliųjų lie
tuvių grafikų dalyvavi
mas: Viesulas, Jonynas, 
Valius, Ignas —tai didie
ji stulpai lietuviškosios 
grafikos, srityje. Šalia jų 
į bendrą grupę jungiasi 
Vaclovas Ratas, Žibun- 
tas Mikšys, Algirdas 
Šimkūnas (Alfonsas Kri
vickas ir Juozas Sodai- 
tis, kiekvienas savaip 
išsakydamas save, kiek 
vienas išsireikšdamas 
kitokioje technikoje.

Kalbant apie techni
kas, šioje parodoje eks
ponuojama ir medžio bei 
lino raižiniai, ir ofor
tai, ir litografijos, se- 
rigravai ir monotipai, 
kur taip šviesiai išsi
skiria "australietis" 
Ratas.

Savo temomis, kūri
nių dvasia daugelis dai-

rvmo vakaras — Programą 
atlieka GYV ATARAS — 
Hamiltono Tautinių šokių 
Grupė.

10 — šokiai — Al Sera- 
fini orkestras. 

lininkų' pasilieka "lietu
viški", nors netrūksta 
darbų ir bendromis temo
mis. Stilių ir technikų 
atžvilgiu ši paroda pa
tiekia didžiulį pasirinki
mą, todėl nenuostabu, 
kad kiekvienas lankyto
jas gali patenkinti savo 
skonį. Iki šiol suruošto
se parodose lankytojai 
įsigijo apie 150 grafikos 
darbų; reikia tikėtis, kad 
ir Clevelando lietuviai 
atitinkamai įvertins mū
sų dailininkų ir parodos 
ruošėjų pastangas. Paro - 
da atidaryta šeštadienį 
nuo 12-9 vai. v., sekma- 
dienį nuo 11-8 vai. v.

(jso)
♦ DAIL. NIJOLE VE- 

DEGYTE - PALUBINS- 
KIENE dalyvauja Ohio 
dailininkų parodoje Can- 
ton Art Instituto galeri
joje, kuri atidaroma lap
kričio 29 ir tęsis iki sau
sio 10 d.

Du jos paveikslai iš
statyti šiuo metu (lapkri 
čio 17-30) vykstančioje 
Clevelando dailininkų pa 
rodoje J.C. Center gale
rijoje.

DEMONSTRUOS 
ŠIAUDINUKŲ GAMINIMĄ

Iš Chicagos atvyksta s. 
Vanda Aleknienė, kuri pa
kviesta akademikų skautų- 
čių gruodžio 6 d., sekmadie
nį, tuoj po liet, pamaldų šv. 
Jurgio parapijos salėje de- 
montruos Kalėdų eglutės 
papuošalų — šiaudinukų 
gaminimą.

Norintieji išmokti, kvie
čiami atvykti.

S9

LIET. OPEROS SOLISTŲ 
KONCERTAS

Gruodžio 12 d., 7 v. v., 
Naujos parapijos salėje 
įvyks Liet. Operos solistų 
koncertas.

Programoje: Stasys ba
ras, Jonas Vaznelis, prie 
piano muz. Aleksandras Ku- 
Čiūnas. Po programos bufe
tas, kavutė ir dovanų — pa
veikslų paskirstymas.

Bilietai: nuo 1 iki 4 dol. 
gaunami po liet, pamaldų 
sekmadieniais abiejose pa
rapijose.

Paštu ar tel. bilietus pra
šome rezervuoti: O. Žilins
kienė, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, 44124, telefonas 
449-1703; Z. Obelenis, 531- 
3900; H. Stasas, 486-2111 
ar kit. komiteto narius.

Koncerto rengimo komi
tetas visus maloniai kviečia 
atsilankyti.

MUZIKOS IR DRAMOS 
VAKARAS

Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas šį penk
tadienį, lapkričio 27 d., 8 v. 
v., Cleveland Music School 
Settlement salėje, 11125 
Magnolia Drive, rengia mu
zikos ir dramos vakarą 
"žvilgsnis į Lietuvą".

Programoje: dramaturgė 
Tanaya Griffith skaitys an
glų kalboje poeziją bei apy
sakas Mačernio, Donelaičio 
ir kitų.

Pianistė Birutė Smeto
nienė skambins J. Nabazo, 
K. V. Banaičio ir M. K. 
Čiurlionio kūrinius.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti, išgirsti lietu
viškos literatūrinės kūry
bos anglų kalboje.

BENDROS KŪČIOS
Norintieji dalyvauti ben

drose Kūčiose, kurias ren
gia akademikai skautai-tės 
š. m. gruodžio 24 d., 9 v. v. 
šv. Jurgio parapijos salėje, 
prašomi registruotis iki š. 
m. gruodžio 9 d., skambi
nant telefonu Reginai Nas- 
vytienei 486-0877 arba Ma
rytei Puškorienei 486-8613.

• Antanina ir Vincas Vai
čaičiai, Dirvos skaitytojai 
ir rėmėjai, gyv. Garfield 
Hts., grįžo namo, dvi savai
tes atostogavę Palm Beach, 
Floridoje. Vincas yra Fordo 
Walton Hills įmonės sky
riaus vedėjas, gerai pažįs
tamas mūsų golfo ir slidžių 
sportininkuose. Ateinančią 
vasarą Clevelande organi
zuojamos lietuvių golfo pir
menybių varžybos neapsieis 
be vadovaujančios Vinco 
Vaičaičio talkos.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, lapkričio 26 d., 8 v. v. 
įspūdingos wrestling imty
nės tarp meksikiečio Luis 
Martinez ir amerikiečio The 
Sheik. Be to, bus ir kitų 
imtininkų.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoje, 736 Euc- 
lid Avė.

• Margot Fonteyn, pasau
linio garso balerina, atvyks
ta į Clevelandą su National 
Ballet of Washington ir. 
sekmadienį, lapkričio 29 d., 
5 v. p. p. Music Hali daly
vaus baleto "Cinderella” pa
statyme.

Princo rolę išpildys Ivan 
Nagy, pagrindinis šokėjas 
iš American Ballet Theatre.

Bilietai gaunami Cleve
land Opera Assn., 1124 Ter
minai Tower, pas Burrovvs 
ir Higbee’s 579-?774.

• Victor Borge lapkričio 
28 d., 8:30 v. v. Music Hali 
duos vienintelį spektaklį 
”An evening of music and 
mirth” su pianistu Sahan 
Arzuni ir gražiąja Marylyn 
Mulvey.

Bilietai gaunami Cleve
land Ojera Assn., pas Bur- 
rors ir Higbee’s.

PIANISTE JULIJA RAJAUSKAITE
Visi gerai pažįstame 

vieną iš pačių iškiliųjų 
mūsų išeivijos pianisčių 
— Juliją Rajauskaitę, 
kurios koncertus yrapui 
kiai įvertinę ne tik mū
sų, bet ir svetimieji mu
zikos kritikai.

Ji, gimusi Pittsburgh, 
Pa., pradėjo publikai ko n. 
certuoti būdama aštuo
niolikos metų amžiaus. 
Muzikos studijas ten pat 
pradėjusi toliau tęsė ne 
priklausomos Lietuvos 
konservatorijoje ir ją 
baigė 17 metų amžiaus.

Julija yra labai sėk
mingai koncertavusi ir 
gavusi gerus kritikų įver
tinimus eilėje valstybių: 
Lietuvoje, Latvijoj, Aus
trijoj, Vokietijoj ir JAV- 
se. Jau 1958 m. vokie
čių muzikos kritikas 
laikraštyje "N.Y. Staats 
Zeitung und Herold" geg. 
16 d. rašė:

"Town Hali koncerte 
buvo jaunos pianistės Ju
lijos Rajauskaitės de
biutas, kuri atrodė taip 
šviežiai ir gražiai, kaip 
pavasario sekmadienis. 
Jos muzikinis tonas bu
vo pilnas ir turtingas. 
Aplamai, savo talentu 
pasirodė kaip aukšto ran
go virtuozė. Tai yra ta
lentas, iš kurio galima 
daug laukti".

Kiti kritikai rašė: "Iš 
pirmo momento pianistė 
Julija Rajauskaitė užim 
ponuoja auditoriją. Ji ab 
soliučiu tikslumu inter

pretuoja Listą. Ir New 
York Times kritikas Ed 
ward Downes jos talentą 
taip pat puikiai įvertino 
visuose jos atliktuose 
piano kūriniuose. O kiek 
Julija tokių koncertų at
liko su puikiais įvertini
mais, tur būt nei ji pa
ti nebesuskaičiuotų.

Malonu muzikos mė
gėjams lankyti koncer
tus, tačiau ne visada gy 
venimo sąlygos leidžia, 
ne visiems tas malonu
mas pasiekiamas. 
Tiems, tikiu, bus labai 
malonu išgirsti mūsų iš
kiliosios pianistės ta
lentą įrekorduotą plokš
telėje, kuri šiomis die
nomis pasirodė rinkoje. 
Plokštelėje galima iš
girsti: Music of Franz 
Liszt. La Campanella, 
Gnomenreigen, Deux 
Legendes, Allegro Agi ta 
to Molto, Valse Oubliee 
No. 1, Sonetto dėl Pet- 
rarc No. 104 ir k.

(eč)

ŪSE 
CHRISTMAS 

SEALS



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dėl Padėkos Dienos 
šventės Dirva šį penktadie
nį, lapkričio 27 d. neišeis. 
Sekantis numeris pasirodys 
trečiadienį, gruodžio 2 d.

• Paštas bus uždarytas 
šį ketvirtadienį, lapkr. 26 
d. dėl Padėkos Dienos šven
tės. Laiškai nebus išnešio
jami, išskyrus special deli- 
very siuntas.

• Baltų Draugijos suva
žiavime Vokietijoje patvir
tinti naujai kadencijai lig
šiolinis pirm. dr. H. Kehren 
ir vicepirm. dr. A. Gerutis.

EMILIJA CEKIENĖ — 
BALFO DIREKTORĖ
Balfo reikalų vedėjas 

kun. Pr. Geisčiūnas, reikš
damas ALT S-gos pirminin
kui T. Blinstrubui užuojau
tą po a. a. Antano Seniko 
mirties, pastebėjo: "Anta
nas Senikas buvo vienas iš 
ilgamečių Balfo direktorių 
ir taip pat patyręs Centro 
Valdybos narys iždininko 
pareigose. Todėl jo netekus 
Balfo centre pajutome di
delę spragą". Tai spragai 
užpildyti jis paprašė skirti 
nauja direktorių. A. a. An
tanas Senikas buvo ALT 
S-gos paskirtas Balfo direk
toriaus pareigoms.

ALT S-gos valdyba, ap
svarsčiusi Balfo centro val
dybos pageidavimą, Balfo 
direktoriatui papildyti pa
skyrė p. Emiliją čekienę, 
daugelį metų ir su dideliu 
atsidavimu dirbusią Balfo 

Pranešame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kad 1970 m. spalio 1 d. daug iš
kentėjęs Lietuvos kalėjimuose, Sibire ir 
Mardovijoj Potmos priverčiamoj darbo sto
vykloj kalinamas mirė ten mūsų mylimas 
brolis, dėdė ir senelis...

A. t A.
JONAS STEIKŪNAS 

Lietuvos kariuomenės kapitonas, savanoris, 
kūrėjas...

Nuliūdę:
seserys Sofija Puikūnienė 

ir
Marija Banionienė 

su šeimomis

Daug pasidarbavusiam Lietuvos la
bui tautinės srovės veikėjui ir veikliam 
visuomenininkui

A. A.
ALFAI LATVĖNUI

mirus, Jo mielai žmonai ONAI, sūnui 
inž. RIMUI ir kitiems giminėms bei ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jauta ir kartu liūdime

Salomėja ir Povilas Teresevičiai 
Algis ir Marijus Valeikai

A. A.

ALFONSUI LATVĖNUI

netikėtai mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmo

nai ONAI, sūnui RIMUI ir kitiems artimiesiems

P. ir E. čigai

valdyboje. ”S-gos Valdyba 
nori tikėti, kad jos asmeny
je Balfas ir jo vadovybė su
silauks savo didelės reikš
mės darbuose nuoširdžią 
talkininkę”, skyrimo proga 
palinkėjo ALT S-gos pirmi
ninkas T. Blinstrubas.

BALFO POSĖDIS
Š. m. lapkričio 11 d. įvy

ko BALFo centro valdybos 
posėdis dalyvaujant gen. 
konsului A. Simučiui. Ilgą 
pranešimą padarė vicepirm. 
dr. E. Armanienė, grįžusi iš 
tolimos kelionės tarnybos 
reikalais po Europą ir Tur
kijos, kur jai buvo lemta 
susitikti su Pranu ir Algir
du Bražinskais.

Daugiausia svarstyta Bal
fo seimo reikalai, kuris 
įvyks lapkričio 28-29 dieno
mis Bostone, Mass. Pagrin
dinė kalbėtoja bus dr. E. 
Armanienė. Taip pat ilgiau 
sustota prie stipendijų fon
do steigimo, nuo ko atsisa
kyta. Paskirta daug šalpos 
į įvairius kraštus į vargą 
patekusiems lietuviams.

• Balfo seime, kuris įvyk
sta šį savaitgalį, lapkričio 
28-29 d. Bostone, Amerikos 
Lietuvių Draugijos salėse, 
368 W. Broadway, laukia
ma daug atstovų ir svečių.

Lapkričio 28 d., 7 v. v. 
ten pat įvyks banketas, ku
rio meninę programą tvar
ko muz. J. Kačinskas.

Seimo garbės pirmininku 
yra Lietuvos garbės konsu-

las adv. A. Shallna. Seimui 
ruošti komiteto pirmininku 
yra adv. J. Grigalius.

• PLGS pirm. dr. Vaclo
vo Paprocko iniciatyva iš 
Park and Davis Co., Detroi
to, Mich. gauta 50 tūkstan
čių kapsulių ęhloromcidin, 
maždaug už 16 tūkstančių 
dol. vertės rinkos kaina. 
Vaistai bus pasiųsti į Tur
kiją, kur dar nėra praėjęs 
choleros epidemijos pavo
jus.

• F. Ignaitienė, B. Pa- 
prockienė ir A. Saldaitienė 
perrinktos į New Yorko ir 
New Jersės apylinkių dantų 
gydytojų valdybą.

• Dr. Birutė Paprockienė 
š. m. lapkričio 18 dieną iš
skrido į Angliją, kur žada 
išbūti mėnesį laiko ir ap
lankyti dar Škotiją ir Airi
ją

• Vincė Jonuškaitė-Les- 
kaitienė, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirmi
ninkė, iš New Yorko išvyko 
porai mėnesių į Santa Bar
bara, Kalifornijoj, kur ji 
viešės pas savo seserį, o 
taip pat aplankys ir sūnų 
Saulių Zaunių bei jo šeimą. 
LMKF pirmininkės parei
gas eina Viktorija čečetie- 
nė.

CHICAGO

VLIKO SEIMO 
BANKETAS

Pirmą kartą Vliko seimas 
šaukiamas Chicagoje. Jis 
įvyks š. m. gruodžio 5-6 
dienomis Bismarck viešbu
čio patalpose (171 W. Ran- 
dolph St.).

Seimo proga Wallnut sa
lėje ruošiamas banketas, 
kuriame kalbą pasakys Vli
ko pirmininkas dr. K. Va
liūnas. Meninę programą 
atliks solistė Prudencija 
Bičkienė. Jai akom ponuos 
prof. Vladas Jakubėnas.

Banketui kvietimai gau
nami pas Faustiną Macke
vičienę, Birutę Skorubskie- 
nę, Teodorą Blinstrubą, Ba
lį Vitkų ir "Marginiuose”.

• Živilės Keliuotytės ir 
Algirdo C. Modesto sutuok
tuvės įvyks š. m. gruodžio 
5 d., 3 vai. p. p. Chicagoje, 
Švč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Abu jaunieji 
yra Korp! Neo-Lithuania 
filisteriai, veiklūs ir plačiai 
pažįstami jaunimo eilėse. 
Jaunasis Algirdas netrukus 
baigs antrąją kadenciją, bū
damas Korp! Neo-Lithua
nia vyr. valdybos pirminin
ku. Sutuoktuvių vaišės bus 
Beverly House restorane, 
10247 Beverly Avė., Chica
goje. Daug šviesių ir lai
mingų metų jauniesiems!

KVIEČIAME J LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ CHICAGOJE ATIDARYMĄ
Lietuvių Tautiniai Namai Chicagoje maloniai kviečia 

visus dalyvauti Lietuvių Tautinių Namų būstinės atida
ryme, šių metų lapkričio 28 .ir 29 d.d. ir susipažinti su 
lietuviškųjų namų problema bei pabendrauti su Lietuvių 
Tautinių Namų nariais, direktoriais ir valdyba.

BŪSTINĖS ATIDARYMO PROGRAMA: 
šeštadienį, lapkričio 28 d.

2 vai. p. p. — Lietuvių Tautinių Namų projekto es
kizų apžiūrėjimas. Paaiškinimus duos 
arch. E. Masiulis.

4 vai. 30 min. p. p. — Sofijos Adomaitienės paskai
ta: Kokios kultūrinės reikšmės davė 
tautai ir mums prieš 50 metų sukurta 
Lietuvos opera.

5 vai. 30 min. p. p. — Lietuvių Tautinių Namų na
rių susirinkimas. Kviečiami jame da
lyvauti ir ne nariai, besidomį namų 
problema.

7 vai. vak. — Vaišės.
Sekmadienį, lapkričio 29 d.

2 vai. p. p. — Lietuvių Tautinių Namų projekto es
kizų apžiūrėjimas.

4 vai. 30 min.p. p. — Kavutė, kurioje kviečiamas da
lyvauti ypač lietuviškas Chicagos jau
nimas.

Lietuvių Tautinių Namų būstinės adresas: 7108 So. 
Rockwell Avė., Chicago, Illinois 60629.

GINTAUTAS IR RAMUNE VITKAI su tėveliais ir vestuvine palyda. Iš kairės: K. Sabaliauskaitė, V. 
Aleksandrūnaitė, Pleštys, I. Mažeikaitė, K. Vitkus, Gerulaitis, J. Jurkūnas, Memėnas, Ramunė ir Gin
tautas Vitkai, V. Jurkūnienė, A. Žemaitienė, A. Jurkūnas, R. Modestienė, V. Žemaitis ir D. Kuzmickai- 

G. Biskio nuotrauka

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Gintauto Vitkaus ir Ra

munės Jurkūnaitės su
tuoktuvės buvo Chicago
je, šv. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, 
1970 m. spalio 31 d. San
tuoką palaimino kan. V. 
Zakarauskas. Vargona
vo — VI. Baltrušaitis, 
solo giedojo — Stasys Ba
ras.

Vestuvių vaišės buvo 
erdviose Palos Park 
country club patalpose. 
Dalyvavo per 300 svečių. 
Pokilio vadovas — Vytau 
tas Kasniūnas. Pats po
kylis praėjo nuotaikin
gai, gražioj šventiškoj

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ 
BŪSTINĘ ATIDARANT

Lietuvių Tautinių Na
mų Valdyba, įdėmiai per
žvelgdama LTN visuo
tiniame narių susirinki
me (1970 m. gegužės 3 d.) 
jo dalyvių pareikštas 
mintis bei siūlymus, ta
ria:

* kad LTN pastatydi- 
nimo mintis Chicagos lie
tuvių visuomenėje yra gy 
va ir jos remiama;

* kad kiekvieno ir visų 
mūsų noras — savąją 
pastogę turėti greičiau
siu laiku. Šį troškimą 
dažnas pareiškiame žo
džiu. Bet jau turime eilę 
narių, įstojusių su vie
na ar kita suma ir raš
tu padariusių pareiški
mus, pradėjus namų sta
tybą, įnašus padidinti;

* kad neturime aiškiai 
priešingos nuomonės na
rių.1 Netenka girdėti ir 
plačiosios visuomenės 

visų dalyvių nuotaikoj. 
Šokiams grojo Algio Mo
desto vedamas neolitu- 
anų orkestras. Nestigo 
lietuviškų dainų. Ribojo- 
si tik būtinomis kalbo
mis, sveikinimais. Prie 
mikrofono taip ir likosi 
neskaitytas nemažas 
pluoštas sveikinimo laiš
kų bei telegramų! O vi
sa toji slinktis neleido 
svečiams nė valandėlei 
nuobodžiauti, ne be to, 
kad pokylio šeimininkai, 
jaunųjų tėveliai rūpestin
gai visus svečius globojo 
ir viskas geriausiai buvo 
sutvarkyta bei paruošta.

(mv)

balsų, teigiančių, kad 
Chicagos lietuvi jai lietu
viška pastogė visai ne
reikalinga.

Tas visas sąlygas im
dama dėmesin ir tvirtai 
pasilikdama prie pagrin
dinio LTN siekio — pa
statydinti Chicagos lie
tuvių visuomenei lietu
višką pastogę — LTN 
Valdyba ir toliau darys 
viską, kas mūsų aplin
kybėse įmanoma, norint 
greičiau sutelkti rei
kalingą kapitalą šiam už 
daviniui atlikti.

LTN Valdyba, norė
dama būti lengviausiu bū
du ir patogiu laiku pa
siekiama organizaci
joms, taipogi ir pavie
niams asmenims, norin
tiems žinių apie LTN, 
siūlantiems savo projek
tus, teikiantiems patari
mus ir visais kitais po
žiūriais LTN besidomin
tiems, nutarė: išnuomo
ti Chicagoje, Marųuette 
parko rajone, patalpas ir 
jose įkurdinti LTN lai
kinąją būstinę. Būstinei 
įrengti, taip pat ir patal
pų nuomai mokėti, ne
naudoti pagrindinio ka
pitalo.

Sustota ir išnuomota 
gerai pastatyta, bet rei
kalinga remonto, salė, 
esanti Marųuette parke, 
7108 South Rockwell Avė,

Būstinė bus atdara va 
karais. Joje budės LTN 
valdybos ir tarybos na
riai. Atsilankantieji ga
lės gauti jiems rūpimas 
apie LTN informacijas, 
matyti ir vertinti archi
tekto E. Masiulio paruoš
tuosius lietuviškos pašto 
gės eskizus bei disku
tuoti LTN uždavinius, Jų 
vykdymo eigą ir pan. įsto
ti į narius...

LTN būstinės reikalus 
tvarkyti pakviestas vald. 
narys Cezaris Modesta- 
eičius, kurį suintere

suotieji gali, kol būsti
nė neturi telefono, pa
siekti jo namų telefonu 
— 434-0351.

ELIZABETH
RINKS NAUJĄ 

VALDYBĄ
ALT S-gos Elizabetho 

skyrius šaukia savo narių 
metinį susirinkimą sekma
dienį, lapkričio mėn. 29 die
ną Lietuvių Svetainėje, 269 
Second Street, Elizabeth. 
Susirinkimas bus 12 vai. p. 
p. tuoj po vienuoliktos vai. 
pamaldų. Bus renkama nau
ja valdyba ir aptarti kiti 
skyriaus reikalai. Paminė
tina ir tai, kad Elizabetho 
skyrius rengia šiais metais 
Naujųjų Metų sutikimą.

Po susirinkimo Jonas Zu- 
bavičius parodys filmą, ku
rį susuko neseniai bekeliau
damas su savo žmona ir dr. 
Marija bei Aleksu žemai
čiais po Tolimųjų Rytų 
kraštus. Tai turėtų būti 
įdomu, nes anie kraštai 
mums lietuviams veik visiš
kai nežinomi ir labai mažai 
kam teko matyti. Filmo pa
sižiūrėjimui kviečiami ne 
tik skyriaus nariai, bet taip 
pat ir svečiai. (jv)

VVORCESTER
"LAISVES VARPO" 
KONCERTAS

"Laisvės Varpo" lie
tuviška programa jau 
daugelį metų yra girdi
ma Bostono ir apylinkės 
miestų lietuvių. Ji yra 
visų mėgiama, o ypatin
gai jaunimo, kuris mėgs
ta pasiklausyti įvairių 
pranešimų, kultūrinės 
programos perduoda
mos gražia teisinga lie
tuvių kalba, o taip pat 
įvairios lietuvlškoš mu
zikos. Finansinė padėtis 
programos vedėją ver
čia vis daugiau duoti skel
bimų, o tuo pačiu mažiau 
lieka laiko lietuviškiems 
kultūriniams reikalams. 
Mūsų visų pareiga šią 
gražią programą remti 
ir jos tęstinumą palaiky
ti. Visi savo nors ir ma
žais įnašais turėtumėme 
prisidėti prie jos išlaiky 
mo.

"Laisvės Varpo" rė
mėjai Worcesteryje š. 
m. lapkričio mėn. 28 d. 
7 vai. vak. Maironio Par
ke, 52 So. Ouinsigamond 
Avė. Shrewsbury, Mass. 
rengia vakarienę - kon
certą. Koncerto progra
mą išpildys solistas - 
smuikininkas kun.V.Val- 
kavičius iš Broktono ir 
"Dainuojančios Rūtos" 
iš Waterburio. Šokiams 
gros Worcesterio skautų 
vyčių orkestras.

Savo atsilankymu pa
remkime lietuvišką ra- 
dio programą ir padėki
me jai toliau šsilaikyti 
aukštumoje.
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