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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MASKVA IR BONNA
DERYBŲ SU

Nors sovietai ir tikė
josi galimo amerikiečių 
- kiniečių sustartinimo, 
prezidento Nixono nuta
rimas vykti į Pekiną juos 
gerokai sukrėtė. "Pas
kutinis netikėtas pasi
keitimas — anot britų

y

Kas nauja

• APOLLO 15 astronautai Da- 
vid Scott, James Irwin ir Alf~ 
red Worden šeštadienį laimina 
gai iš mėnulio grįžo į žemę, nu
sileisdami Ramiajame vandeny
ne skirtoje vietoje tik keliolika 
sekundžių greičiau negu buvo 
numatyta, dėl to, kad jų trety
sis parašiutas neatsidarė ir jie 
didesniu greičiu krito. Milijonai 
televizijos žiūrovų visame pa
saulyje stebėjo šią jų kelionę, 
kuri mokslui duos labai svarbių 
informacijų.

•SOVIETŲ RUSIJOJE slap
tas rusų patriotų sąjūdis platina 
biuletenį "Tautos žodis”. Jis 
puola liberalus ir atnaujina ca- 
ristų šūkį už nedalomą Rusiją 
nuo Baltijos iki Vladivostoko.

• EGIPTAS kas mėnesįneten- 
ka devynių MIG 21. Nuo praeitų 
metų spalio mėnesio treniruo
jant lakūnus, egiptiečiai prara
do apie šimtą MIG 21. Rusai ne
nori duoti savo moderniausius 
MIG 23, kol lakūnai nebus ge
rai paruošti žemėje.

• ARGENTINOS vyriausybė 
nutarė padaryti staigų posūkį ir 
atnaujinti diplomatinius ryšius su 
komunistiniais kraštais, kaipKu - 
ba ir kitais. Bolivija irgi ruo
šiasi paskirti savo ambasadorių 
Havanoje. Tą patį žada padaryti 
ir Panama.

• MASKVAI Suezo kanalo ati
darymas pasidarė svarbus ypač 
po Washingtono suartėjimo su 
Pekinu, nes rusams tai būtų tie
siausias kelias į Indiją ir Toli
muosius Rytus, kur jie pasiry
žę tvirčiau įsitaisyti. Galimas 
dalykas, kad kanalo atidarymui 
paskubinti, jie bandys atnaujin
ti diplomatinius santykius su Iz - 
raeliu, padarydami nuolaidų dėl 
sovietų žydų išleidimo į Izraelį.

• PARYŽIUJE buvo išvengta 
diplomatinio incidento tarp Pran - 
cūzijos ir Sovietų Rusijos. Bu
vo manyta, kad prancūzai pagro
bė sovietų generolą kosmonau
tą, kuris dalyvavo priėmime 
sovietų ambasadoje. Po kelių 
stiklų vodkos generolas nutarė 
pats pamatyti "gai Paris" turė
damas 50 dol, kišenėje. Išėjęs iš 
Sovietų ambasados, pasišaukė 
taksi, kuris negąlėdamas jam 
duoti grąžos, nuvežė į restora
ną į Ha lies, kuris būna atidary
tas visą naktį. Tuo metu rusai 
ambasadoje pasigedo generolo 
ir sukėlė visą Paryžiaus poli
ciją ant kojų. Bet jų pačių špio
nažas veikė geriau. Ambasados 
durininkas išeinant generolui uŽ 
sirašęs taksi numerį ir šis greit 
buvo surastas restorane besi
linksminant. Kitą rytą generolas 
su palyda išskrido į Maskvą.

• IZRAELIO armijos Štabas 
leido moterims kareiviams ne
šioti sijonėlius 5 colius aukš
čiau kelių, vietoj anksčiau bu
vusio pusantro colio.

• SIRIJA šį mėnesį ruošiasi 
su sovietais pasirašyti draugiš
kumo sutartį, leidžiant savo te
ritorijoje sovietų armijai turė
ti karines bazes.

• PANAM, amerikiečių lėktu
vų bendrovė, nuo rugpiūčio 31 
daugiau nebeorganizuos kelio
nių, turinčių tikslą medžioti iš
nykstančius žvėris, kaip tigrus, 
alegatorius ir kt.

• SOVIETIJOJE mokslas yra 
slopinamas biurokratijos, rašo 
biochemikas A. Medvedevas 
straipsnių rinkiny, kurie slaptai 
pasiekė vakarus. Profesoriusbu 
vo uždarytas beprotnamy dėl už
imtos prieš režimą linijos.

SOVIETAIS DĖL BERLYNO EIGA 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
’Guardian’ — rusus už- 
pykdė ir kartu išgąsdi
no. Prezidento Nixono su 
sitarimas su kiniečiais 
yra Sovietų Sąjungos dra
matiškiausias pralai
mėjimas po Jugoslavijos 
atsiskyrimo".

Už tat labai įdomu, ko
kia bus Maskvos reakci
ja. Kai kas skaičiavo, jog 
amerikiečių - kiniečių 
'flirtas’ gali Maskvą taip 
supykinti, kad ji gali 
griebtis vėl šaltojo karo 
taktikos. Kol kas tačiau 
neatrodo, kad sovietai 
jau būtų apsisprendę ką 
daryti. Jie kalbasi to
liau ir su amerikiečiais 
dėl atominių ginklų ap
ribojimo. Jie kalbasi su 
kiniečiais dėl eventua
laus sienų sureguliavi
mo. Jie kalbasi ir dėl 
Berlyno. Jei pirmosios 
dvi temos yra gerokai 
komplikuotos, trečiąją 
problemą galima būtų pa
lyginti lengvai išspręs 
ti, jei tam, žinoma, būtų 
noro. Už tat kancleris 
Willy Brandt pranašau
ja, kad susitarimas gali
mas dar šių metų rude
nį.

Sakėme, kad susitari
mas yra palyginti leng
vas dėl to, kad jis fakti- 
na.V tik įteisintų esamą 
padėtį ir tuo pačiu paša
lintų nuolatinio įtempi
mo galimybes. Kaip ži
nia, didžiausia kliūtis 
yra sovietų reikalavi
mas, kad Vakarų Berly
nas būtų visai nepriklau
somas vokiečių politinis 
vienetas. Ateityje Vaka
rų Berlyne neturėtų būti 
renkamas Vakarų Vokie 
tijos prezidentas ir netu* 
rėtų būti kitokios politi
nės vienybės demonstra
cijos. Dabartinė Bonnos 
vyriausybė su tuo sutik
tų ta sąlyga, kad jei bū
tų leista jai atstovauti 
Vakarų Berlyno intere
sus užsieniuose, įskai
tant ir Rytų bloko valsty 
bes, ir sovietai Vakarų 
Berlyne galėtų įsteigti 
savo generalinį konsula
tą, o ne atstovybę kaip 
suvereninėse valstybė
se. Anot "Der Spiegei” 
socialdemokratų partne
riai dabartinėje Bon- 

nos vyriausybėje — lais
vieji demokratai (libera
lai) davė suprasti so
vietų ambasadoriui Bon
noje. Faninui, kad jei so
vietai nepadarytų tų nuo
laidų, jų partija galėtų 
suskilti svarstant nepuo
limo sutarties ratifika
cijos klausimą Bonnos 
seime. Dabar Brandto 
vyriausybė seime turi 
dviejų balsų daugumą 
(251 prieš 249). Jei keli 
liberalai pereitų į krikš - 
čionių demokratų pusę 
(liberalų partija kaip po
litinis vienetas jau bai
gia nustoti bet kokio svo
rio). Toji sutartis ko ge
ro negalėtų būti ratifi
kuota, jei, žinoma, visi 
krikščionys demokratai 
balsuotų prieš.

Iš tikro abejose didžio
se vokiečių partijose yra 
sutarties su sovietais ša
lininkų ir priešininkų. 
Pav. socialdemokratų at
stovas Herbert Hupka 
yra kilęs iš Silezijos ir 
vadovauja tremtinių or
ganizacijom. Vakarų Vo
kietijoje dabar gyvena 
per 11 milijonų vokiečių, 
kurie anksčiau gyveno to
se srityse, kurias Bon
nos vyriausybė yra linku 
si ir formaliai pripažin
ti Sovietijai, Čekoslova
kijai ir Lenkijai. Nors tų 
tremtinių dauguma yra ’ 
su esama būkle apsipra
tę ir rimtai apie grįži
mą jau negalvoja, Hup- 
kai nebūtų patogu balsuo
ti už sutartį.

Iš kitos pusės, jei so
vietai sutartų dėl Vaka
rų Berlyno su Bonnos 
vyriausybe, amerikie
čiais, britais ir prancū
zais, krikščionims de
mokratams nebus visai 
paranku sakyti "ne” ne 
tik savo vyriausybei, bet 
ir amerikiečiams, bri
tams, prancūzams ir so
vietams kartu. Už tat 
krikščionių demokratų 
tarpe jau seniai svarsto
mos sąlygos, kuriomis, 
jie ;galėtų sutikti su ta 
sutartimi.

Kartu reikia atsimin
ti, kad sovietai (kaip ir 
raudonieji kiniečiai) yra 
daugiau linkę sutarti su 
dešiniųjų kaip kairiųjų 
politikais. Tas paradok
sas aiškintinas tuo, kad
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Sudegęs Clevelando Lietuvių Salės pastatas, žiūrint iš kiemo. Gaisras sudarė pavojų gretimai esančiam 
Dirvos pastatui. Lietuvių Salė bus nugriauta, nes gaisras pridarė tiek nuostolių, kad nebeįmanoma at
statyti.

BRAŽINSKAI AREŠTUOTI IR 
ATIDUOTI TEISMUI

Kaip praneša prancū
zų laikraštis Le Figa
ro, Bražinskai, tėvas ir 
sūnus, kurie praeitais 
metais spalio mėn. pri
vertė sovietų lėktuvą nu
sileisti Turkijoje, bus 
teisiami turkų teismo už 
nužudymą lėktuvo palydo
vės ir sužeidimą piloto 
pagelbininko.

Laikraštis rašo, kad 
sovietai visą laiką reika
lavo Bražinskus išduoti 
ir dėl to tarp abiejų 
kraštų vyko smarki po- 

komunistų pažiūra, su
sitarimas su dešiniai
siais yra ’tvirtesnis ’, 
nes jei tie sutinka su su 
sitarimo sąlygom, kai
rieji tuo labiau jausis 
įpareigoti! Už tat, jei 
Maskva skaičiuoja, kad 
ir eventuali krikščionių 
demokratų vyriausybė 
ieškos su jais susitari
mo, jie neturi jokio inte
reso padėti išsilaikyti 
Brandto vyriausybei ir 
pasirodys mažiau nuolai
dūs.

Iš to paaiškės ir tas 
įspūdis, kurį Maskvai pa
darė Nixono numatomas 
vizitas į Pekiną. Jei jie 
susitars su Brandtu, jis 
buvo nemažas.
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lemika. Galutinai Kons
tituciniai rūmai Istan- 
bule šeštadienio rytą 
(liepos 24) išnešė spren
dimą, kad tėvas ir su- 
nūs turi būti
atiduoti teismui, kaip kri
minaliniai nusikaltėliai.

Konstituciniai rūmai 
priimdami šį nutarimą, 
rašo lai 1 rastis,,patvirti
no, kad Bražinskų aktas 
nėra politinio pobūdžio.

Priešingai du kiti so
vietų piratai, toliau rašo

Praeitą šeštadienį Wa- 
shington Post ir daugelis 
amerikiečių laikraščių 
paskelbė platų aprašymą 
apie gegužės mėn. Vilniu
je vykusį teismą, kuria
me buvo teistas lietuvis 
jūrininkas Simas Kudir
ka, bandęs pabėgti į lais
vąjį pasaulį, bet ameri
kiečių pakrančio sargy
bos atgal išduotas sovie
tams.

Straipsnyje pasakoja
ma, kad Kudirka teisme 
pareiškęs, kad savo tėvy
ne laiko Lietuvą, bet ne 
Sovietų Sąjungą ir nesi
jaučiąs esąs kaltas.

Kudirka nusišypsojęs,

Tito vėl prezidentas
Š.m. liepos 29 d. Bel

grade Jugoslavijos par
lamento penkios kame
ros vėl Josip Broz Ti
to (79 m.) išrinko prezi
dentu. Šį kartą pagal pa
keistą konstituciją ne 4, 
bet 5 metams. Iš 581 už 
Tito balsavo 579. Du bal
sai buvo pripažinti netei
sėtais. Matyt, du atsto
vai išdrįso prirašyti hu
moristinių pastabų. Bal
savimas vyko taip, kaip 
Kremliuje. Pagal įsaky
mą balsavo beveik visi. 
Taip pat parlamentas iš 
rinko 22 narių prezidiu
mą, kuris bus Tito įran
kis valdyti Jugoslavijai.

Naivioji demokratinė 
Vakarų spauda mano, 
kad sudarytas prezidiu
mas bus ne diktatūrinis, 
o demokratinis veiks-
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laikraštis, kurie penkio
lika dienų vėliau nukrei 
pė sėkmingai sovietų lėk
tuvą, laikomi kad tai pa
darę dėl politinės prie
žasties ?? nębus tei
siami. Tai du studentai 
rusai kurie privertė 
lengvą sovietų lėktuvą 
iš Krimo nusileisti ar
timiausiame prie Sinop 
aerodrome. Atrodo, kad 
jie apleido Turkiją ir 
išvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

kai teismas paskelbė 
sprendimą kalėti 10 me
tų sunkiųjų darbų sto
vykloje. Jis tikėjosi mir
ties bausmės. Bet kores
pondentas pažymi, kad 
Kudirka nežinojo, jog 
jam grėsė baisesnis da
lykas negu kalėjimas, tai 
uždarymas į psichiatri
nę ligonnę. Tokia baus
me Sovietijoje jau nu
bausti daug intelektualų 
ir tai yra baisiau už pri
verčiamojo darbo stovyk
lą ar kalėjimą.

Kudirka galutiname žo
dyje prašęs nepersekioti 
jo motinos, žmonos ir 
dviejų vaikų.

nys. Deja, gerai pažin
dami Tito, kuris yra toks 
pat diktatorius, kaip ir 
Brežnevas, netikime, 
kad Jugoslavijoje politi
nis režimas pasikeis de
mokratine linkme. Tito 
diktatūriškai yra prislė
gęs ne tik serbų, bet ir 
kroatų, ir slovėnų, ir bos - 
niečių ir makedoniečių 
tautas. Jei Tito leistų 
kroatams laisvai balsuo
ti, jie nebalsuotų nei už 
Tito, nei už dabartinę Ju
goslaviją.

Koks Tito yradiktatū- 
rininkas, galime spręsti 
iš Milovan Djilas gyve
nimo faktų. M. Djilas nuo 
1932 m. buvo taip pat ko
munistas ir partijos po- 
litbiuro narys. Jis ko
vojo Juodkalnijos parti-

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 59 — 2 DIRVA 1971 m. rugpiūčio 11 d.

JAV IR JAPONIJA
SANTYKIAMS SU KINIJA KEIČIANTIS

Vienas iš įdomiausių 
klausimų, kylančių iš 
prezidento Nixono ban
dymo pakeisti JAV san
tykius su Raudonąja Ki
nija, yra kaip į tai re
aguos Japonija. Kaip ži
nia, Japonijos ministe- 
ris pirmininkas Šato 
apie numatomą Nixono 
kelionę į Pekiną buvo 
painformuotas vos tris 
minutes anksčiau negu 
apie tai buvo pranešta 
likusiam pasauliui. 
Kai kas dėl to kritikuo
ja prezidentą, aiškinda
mi, kad taip nedera elg
tis su stipriausiu sąjun
gininku Azijoje. Tą kri
tiką iššaukė baimė, kad 
ko gero japonai, pasiju
tę amerikiečių išduoti, 
patys pasistengs grei
čiau susikalbėti su kinie
čiais JAV sąskaitom

Kol kas tačiau toks 
būkštavimas dar nepasi
tvirtino, nors iki šiol bu
vę labai širdingi Japoni
jos santykiai su Taivanu 
staiga gerokai atvėso.

Aplamai imant, nėra 
jokios abejonės, kad ge
rėjant amerikiečių - ki
niečių santykiams pasi
taisys ir japonų-kiniečių 
santykiai. Lygiai taip pat 
kaip JAV stengiantis pa
laikyti, gerus santykius 
su Sovietų Sąjunga, prie 
to ilgainiui buvo privers
ta prisitaikyti ir Vakarų 
Vokietija. Tačiau kaip 
Vakarų Vokietija tik to
dėl gali drąsiau derėtis 
su Sovietų Sąjunga, kad 
turi savo teritorijoje 
amerikiečių kariuome
nę, lygiai taip pat ir Ja
ponijos saugumas pri
klauso nuo JAV.

Japonijos siekis iki 
šiol buvo išnaudoti tas 
ūkines galimybes, ku
rias sudarė JAV domi
navimas vadinamam lais
vam pasaulyje. Nors jos 
ūkinio augimo sparta pas
kutiniu metu gerokai su
mažėjo, tačiau vis dar 
tikima, kad artimoje atei
tyje jos ūkinis pajėgu
mas ko gero pralenks So
vietų Sąjungos ir bus 
antras po JAV. Žinia, 
susijungusi Europa galė
tų tą sąrangą pakeisti, 
tačiau kol kas dar per- 

Tito...
(Atkelta iš 1 psl.) 

zanų eilėse dėl dabarti
nės Jugoslavijos reži
mo. Buvo Tito vyriausy
bės ministeris ir net 
viceprezidentas. Ta
čiau, mylėdamas laisvę 
ir savarankiškumą, pa
teko į Tito nemalonę ir 
buvo 1954 m.pašalintas 
iš pareigų ir nuteistas 18 
mėn. kalėjimo. 1956 m., 
pasisakęs už vengrų lais 
vę, vėl buvo nuteistas 3 
metams kalėjimo. Bebū
damas kalėjime, para
šė komunistinio režimo 
kritiką "The New Class" 
už kurią gavo vėl 7 me
tus kalėjimo. 1961 m. iš 
kalėjimo išleistas, bet 
po 3 mėn. vėl areštuotas 
ir nubaustas 5 metams 
kalėjimo už naują jo kny - 
gą "Pasikalbėjimai su 
Stalinu".

O kiek nežinomų Dji- 
lų sėdėjo Tito kalėjimuo
se vien dėl to, kad kitaip 
galvoja, kaip Tito ir Ju
goslavijos komunistų 
partija? Štai tau ir Ju
goslavijos laisvė! (ms)

anksti kalbėti apie Euro
pą kaip visai tamprų ūki
nį vienetą.

Kaip sakėme, Japoni
jos ūkinio augimo spar
ta paskutiniu metu gero
kai sumažėjo. įdomu, 
kad Japonijos pramonės 
nepaprastai spartų augi
mą skatino ne tiek eks
portas, bet vis augantis 
pareikalavimas vidaus 
rinkoje. Tuo tarpu kaip 
Japonija eksportuoja tik 
10% viso savo GNP (ga
minių ir patarnavimo), 
Vakarų Vokietija 23%, o 
Olandija net 45%. Vidaus 
rinkai vis daugiau prisi
sotinant, Japonijai, ži
nia, labai svarbu didinti 
eksportą, kurio didelės 
dalis (30%) iki šiol eida
vo į JAV.

Kinija su jos 800 mili
jonų gyvento jų galėtų bū- ' 
ti labai geras klijentas, 
jei... ji būtų laisvas kraš
tas. Raudonoji Kinija 
šiandien praktiškai yra 
padalinta į 27.000 komu
nų, kurios yra beveik au- 
tarkiški ūkiniai vienetai, 
beveik viską patys pasi
gamina, Tai, žinoma, 
įmanoma tokiame kraš
te, kur didžiausia praban 
ga iki šiol yra dviratis ir 
laikrodis. Už tat kol kas 
Japonijos prekybos apy

LITHUANIAN DAY
SUNDAY, AUGUST 22

THE JESUITS

AURIESVILLE, N.Y.
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In the beautiful Mohawk Valley where New York’s first 
priest, America’s first canonized saint,

Isaac Jogues
suffered and died for Christ and where the Lily of the 
Mohawks, Venerable Kateri Tekakwitha was born.

Masses: Sun. 7, 8:30, 10, 11:15, 12:30 & 4:15 p. m. 
Sat. at 11:30, 4 & 7:30. Weekdays 11:30 & 4

Dining Hali Cafeteria, snack bar, picnic area, gift shop, 
Indian Museum.

MSGR. JOHN BALKŪNAS 
of 

Transfiguration Parish, Maspeth
TO LEAD 

CONCELEBRATED MASS 
4:15 PM

L
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D
as a Marianite means LOVE, 
SERVICE and DEDICATION in 
serving God and His people by 
praying, and teaching, ancillary 
or sočiai work, and foreign mis- 
sions.

FOR FURTHER INFORMATION 
PLEASE CONTACT:

Formation Director
Marianites of Holv Cross
Our Lady of Princeton 
Princeton. New Jersey 08540 
Tel.: 609-924-1236

Stovyklos vadovybė priima paradą. L. Knopfmilerio nuotrauka

varta su Taivanu buvo 
didesnė negu su Raud. Ki
nija (955 prieš 825 mili
jonus dolerių). Grynai 
ūkiškai numatomoje atei
tyje Japonija negali tu
rėti daug naudos iš san
tykių su Raudonąja Kini
ja, kaip iki šiol ji nesuge
bėjo išvystyti platesnę 
prekybą ir su Sovietų Są
junga.

Bent kokia savisto
vesnė politika nūdienia
me pasaulyje reikalauja 
ne tik ūkinės, bet ir mili- 
tarinės galios. Ta Japo
nija kol kas negali pasi
girti ir net jos nenori. 
Galimos Japonijos kari
nės galios nenori ir bi
jo Raudonoji Kinija, So
vietų Sąjunga ir visos ne 
komunistinės Azijos 
valstybės.

Dėl viso to Japonija į 
Nįxono kelionę galėjo 
reaguoti tik su švelniu 
nepasitenkinimu, kad su 
ja iš anksto apie tai ne
buvo pasitarta, tačiau iš 
esmės ji ir toliau neturi 
kito pasirinkimo kaip il
gesniam laikui pasilikti 
po JAV atominio skėčio 
apsauga. Geri santykiai 
su JAV jai yra gyvybi
niai svarbūs, o JAV drau
gų niekados nebus per 
daug. (vm)

Lituanicos tunto jūrų skautai paraduoja Rako stovyklavietėje. L. Knopfmilerio nuotrauka

15 METŲ RAKO SKAUTU STOVYKLAI
Šiais metais Rako skautų sto

vykla švenčia 15 metų sukaktį. 
Skautės ir skautai, kurie prieš 
penkioliką metų čia pradėjo sto
vyklauti, puikiai prisimena sto
vyklos išvaizdą -- krūmai, aukš
ta žolė, pilna jaunų medelių ir 
pirmi stovykliniai įrengimai, 

■ dvi prausyklos, viena virtuvė, 
mažas sandėliukas ir viena van-

, dens pompa.
1 Stovyklautojai išaugo. Skautės 

tapo moterimis, skautai - vy
rais.
Pasikeitė ir stovyklavietės 

išvaizda. Pratęsti nauji keliai, 
pastatyti nauji pastatai, valgyk
los, virtuvės, prausyklos su šil
tu ir šaltu vandeniu.

šių metų stovyklavimas su
traukė visus Chicągos tuntus, 
nes visi norėjo atžymėti iškil
mingą sukaktį. Jei kas iš senų 
vadovų galvojo Rako stovykla
viete naudotis dešimts metų, o 
vėliau ateitis stovyklavietės bus 
nežinoma, tai buvo maloniai nu
stebinti, kai vietoj 10metų, šiais 
metais švenčiama 15 metų ir su 
didele viltimi žiūrima į sekan
čius 10 metų.

Kai savo laiku stovyklavietė
je susirinkdavo 130-150 stovyk
lautojų, visi buvo patenkinti ir 
laimingi, o kai 1971 metais vien 
iš Chicągos suvažiavo 480 sto
vyklautojų, tai ir didžiausių op
timistų svejonės buvo perpildy
tos.

Kiekvienas tuntas čia turi sa
vo virtuvę ir valgyklą. Visos vai 
gyklos po stogu, kas apsaugoja 
stovyklautojus nuo lietaus ir kai 
kuomet nuo karštos saulės. Be 
to, greitas stovyklautojų aptar
navimas maistu suteikia stovyk
lautojams daugiau liuoslaikio ar 
greitesnį programų pravedimą.

Norėčiau nepraeiti pro šalį 
nepaminėjęs jūrų skautų įreng
tos virtuvės ir prausykos. Gal 
kam ir atrodo kaip grybas, bet 
tikrumoje yra daugiau panašumo 
į švyturį, įrengtą gražiai ir pa
togiai mažam stovyklautojų skai
čiui. Valgykla pati, kaip laivo 
denis, aptraukta brezentu nuo lie 
taus ir saulės spindulių.

Liepos 17 d. vakare stovyklo
je įvyko didelis paradas. Tapa
čia proga teko išgirsti ir sto
vyklos orkestrą, kurį sudarė 
skautininkai, akademikai, skau. 
tai vyčiai ir j. budys. Orkest
ras nedidelis, bet žymus. Or
kestro instrumentai nebuvo 
elektrinės gitaros ar dūdos, bet 
skautiški instrumentai: šepe
čiai, apverstos vonios su sty
ga, puodas vietoje būgno, du 
akordeonai ir kiti meniški ins
trumentai. Jie nebuvo garsūs.

L. KNOPFMILERIS

Rako atminčiai stovyklavietė
je pastatytas paminklas pagal A. 
Kerelio projektą.

L. Knopfmilerio nuotrauka 

bet "nepiovė” ausis savo "su- 
per" garsais.

Grojant maršą, visi stovyk
lautojai pražygiavo pro "aukštą 
tribūną". Sunku visus ir išvar
dinti, bet jų buvo nemažai.

Gražiai ir tvarkingai stovyk
los vadovybė pravedė visą pa
radą. Padėka priklauso ir vi
siems vienetams kurie parade 
dalyvavo.

Liepos 18, sekmadienį, iškil
mės prasidėjo pamaldomis, ku
rias atlaikė dvasios vadovas s. 
Tėvas Kezys. Jam turbūt malo
nu buvo matyti tokią gausią mi
nią pamaldų klausytojų, nes prie 
480 stovyklautojų dar prisidėjo 
gausus būrys tėvelių bei skautų 
bičiulių, kurie šį iškilmingą sek 
madienį buvo atvykę į stovyką.

Jūrų skaučių stovykloje rytmetinis raportas.
L. Knopfmilerio nuorauka

Po pamaldų visi stovyklauto
jai nužygiavo į paminklo aikš
tę, kur buvo atidenta paminklo 
lentelė skirta p. Rakui, kuris šį 
žemės plotą paskyrė Chicągos 
skautams-skautėms.

Į susirinkusius žodį tarė v.s. 
Tallat-Kelpša, nušviesdamas p. 

į Rako nuopelnus Chicągos lietu
vių skautijai.

Sktn. dr. S. Budrys, kaip sto
vyklavietės direktorius, savo žo
dyje paminėjo visus direktorius, 
jų pasiaukojimą atliekant įvai
rius darbus stovyklavietėje. Pa
minėjo tėvelius, kurie nesigailė
dami tolimos kelionės savaitga
liais atvykdavo ir padėdavo sta
tyti stovykloje pastatus neuž
miršti buvo irskąutų vadovai, ku
rie savo darbais pagražino sto
vyklos išvaizdą.

Vėliau buvo nuimtas mėlynas 
kaspinas nuo bronzinės lentelės, 
įmūrytos paminkle. Taip buvo 
pagerbtas p. Rakas.

Stovyklautojai savo keliu sto
vyklavietės direktoriui į?. s 
Budriui įteikė dovanėlę, kurio
je visų tuntų atstovai įamžino 
savo vardus.

Po šių iškilmių dar teko per
gyventi kitas, tai jūrų skautų 
prie ežero. Čia jūrų skautės- 
skautai, jauniai davė įžodį, o dva
sios vadovas s. Tėvas Kezys at
liko ceremonijas prie laivelio. 
Vėliau įvyko mirusiųjų ir žuvu
siųjų j. skautų pagerbimas, nu
leidžiant į ežero gelmes vaini
ką ir pabaigai sekė laivų para
das.

Senieji stovyklautojai turėtų 
stovyklavietėje vėl apsilankyti 
ir ją apžiūrėti. Kas nėra prisi
dėjęs darbais, dar ne vėlu, gali 
visuomet įsijungti ir šį tą at
likti, ar atsiųsti savo auką sto
vyklavietės patobulinimui. Kiek 
viena darbo valanda pagražins 
stovyklavietę, kiekvienas dole
ris padės įgyvendinti ateities 
planus.
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PRO AKIPLĖŠŲ MELAGIU 

KAUKES
Melagis netoli nu- 

striuoksi melo takais. 
Vos kilsteli į šoną me
lagio gražbylystės kau
kę ir visi mato jo be
gėdišką veidą.

Taip visad nutinka 
su begėdiška komunis
tine propaganda. Pa
vyzdžių daug ieškoti 
nereikia. Paimame 
"Valstiečių laikraštį" 
š.m. liepos 20 dienos 
laidą ir matome raudo
nais dažais atspaustus 
šūkius.

Šūkiai skelbia: ry
toj sukanka trisdešimt 
vieneri metai, kai Lie
tuvoje paskelbta Tary
bų valdžia ir sukurta 
Tarybų-Lietuvos res
publika.

Laikraščio vedama
sis patetiškai liaupsina 
tą Lietuvos okupacijos 
aktą. Gyvuok per am
žius! skelbia vedama
sis.

Visai nenuostabu, 
kad taip skelbia ir eg- 
zaltuojasi, nes "Vals
tiečių laikraštis" yra 
Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto or
ganas. Bet nuotabu,kad 
histeriškoji patetika 
kaip tik padėjo atmas- 
kuoti rafinuotą ir nuo
lat kartojamą melą ir 
šiame sukaktuviniame 
laikraščio numeryje. Ve 
damajame, pagal pasiim 
tą pareigą, "įrodoma", 
prieš Tarybų baudžiavi
nę sistemą Lietuva bu
vo skurdo karalystė.

— Kuo buvo ankstes
nė Lietuva? — klausia ve
damasis, ir skubiai pos
tringauja melų kaskado
mis:

— Vyžos ir balanos ša
limi, kur žemdirbys 
prakaitavo siaurame sa
vo žemės rėžyje, tegal
vojo vien tik apie save, 
savo šeimą.

Sunku psichiškai svei
kam žmogui suprasti — 
argi tai blogumas rūpin
tis savimi, ar tai yda, 
rūpintis savo šeima?" 
"Valstiečių laikraščio 
nuomone, tai smerktinos 
ydos. Esą naujas tarybi
nis žmogus gyvena kolek 
tyvui. Laikraštis tvirti
na:

— Vąlstiečiai pasuko 
nauju kolektyviniu keliu, 
į platų lauką sujungė sa
vo sklypelius. Valstietis 
dirba ne sau, bet ir visuo 
menei, jis rūpinasi ne 
vien savimi, bet ir pergy
vena dėl viso kolūkio ar 
tarybinio ūkio reikalų".

Sukūrus idealinį bau
džiauninką, atrodo tris
dešimtieji Tarybų-val
džios sukaktuviniai me
tai Lietuvoje atskleidė 
naują gerbūvio erą! Ide
alusis baudžiauninkas 
dirba, ūkiai klesti, ger
būvis bujoja... Bet... šia 
me pat numeryje įdėtas 
Lietuvos KP centro komi

teto ir Lietuvos TSR mi
nistrų tarybos ragini
mas rodo, kad nei sukur
tas idealusis baudžiau
ninkas, nei ūkiai klesti, 
nei gerbūvis bujoja.

Anaip tol, valdžios ra
ginimas apeliuoja ir gra
sina susirūpinti katastro
fiška apleistųjų ūkių prie
žiūra.

Taip byloja valdžios 
potvarkis:

"Respublikos ūkiuose 
prižiūrint pasėlius, yra 
trūkumų. Ūkių specia
listai dažnai pažeidžia 
pasėlių apdorojimo pes
ticidais technologiją ir 
terminus... Nemaži pa
sėlių plotai yra užterš
ti piktžolėmis, pakenkti 
žemės ūkio augalų ligų 
ir kenkėjų. Nepatenkina
mai pasėliai prižiūrimi 
Vilniaus, Trakų, Telšių 
ir Molėtų rajonuose. Kai 
kurie ūkiai nenupiauna 
kultūrinėse ganyklose po 
ganymo likusios žolės. 
Tuo sudaromos sąlygos 
piktžolių sėklai prinokti 
ir ganykloms jomis už
teršti. Daugelyje ūkių 
dar neskiriamas reikia
mas dėmesys sėkli
niams bulvių plotams,iš 
jų nepašalinami ligų pa
kenkti krūmai ir kitų rū
šių bulvių priemaišos. 
Nepakankamai kovojama 
su piktžolėmis, augan
čiomis individualiuose 
sodybiniuose sklypuose, 
pakelėse, ežiose, grio
viuose, prie telefono stul
pų ir elektros perdav- 
mo linijų atramų, par
kuose, gamybiniuose 
centruose, visuomeninio 
naudojimo žemės skly
puose, miestuose, darbi
ninkų gyvenvietėse ir ki
tose žemėse..."

Šis tragikomiškas val
džios potvarkis prieš 
piktžoles, užėlusias ū- 
kius ir sodybas, vargu 
ar įmanomas sveikos, 
privačios iniciatyvos 
tvarkomuose ūkiuose. 
Šis potvarkis baigiamas 
individualizuotais įsaky
mais : kuri vadyba ir ku
ri ministerija turi "mo
bilizuoti jėgas" kovai su 
piktžolėmis! Ištysęs į vi 
są laikraščio skiltį, val
džios potvarkis kovai su 
piktžolėmis demaskuoja 
laikraščio vedamojo me
lus ir fiktyvius ditiram
bus idealiai išbrandin- 
tam kolūkio baudžiaunin
kui. Pasirodo idealus ko
lūkietis, kuris labiau už 
savo reikalus rūpinasi 
"kolūkio ir tarybinio 
ūkio reikalais", yra so
vietinio žurnalisto fikci
ja! Valdžios potvarkis 
deklaruoja žemių apleis
tumo vaizdą. Laukai ir 
ganyklos skęsta piktžo
lių tvane. Juk tai yra pir
mas žemės ūkio pragaiš
ties pažymys.

Pro propagandinių aki
plėšų melus, vos melo

Rochesterio burmistras Stephen May, priėmęs pavergtų tautų atstovus, liepos 18-24 d. paskelbė pa
vergtų tautų savaite, ta proga pasirašydamas proklamaciją. Delegacijoje dalyvavo ir lietuvių atstovai.

BE KOVOS NIEKO NELAIMIMA
Esame linkę nuvertinti pro

klamacijų reikšmę. Ne kartą į 
Lietuvių Bendruomenės Infor
macijos Komisijos prisiųstus 
proklamacijų pavyzdinius teks - 
tus ir laiškus raginančius kreip
tis į savo valstybės ar miesto 
vadovus, susilaukiamas ranka 
numojimas ir panašaus turinio 
teigimas: "Baisus čia daiktas! 
Politikieriai gaudydami rinki
kų balsus nori - nenori prokla
macijas dalina".

Tokio 'visažinančio* tautiečio 
teigimą niekais pavertė Penn- 
sylvanijos gubernatorius Mil- 
ton Shapp atsisakydamas šiais 
metais paskelbti Pavergtųjų Tau- 
tų Savaitę Pennsylvanijos vals
tijoje. Jau gegužės mėnesio pa
baigoje, Philadelphijos Paverg
tųjų Tautų Komitetui kreipusis 
į gubernatorių Shapp, buvo duo - 
ta suprasti, kad šiais metais 
proklamacija nebus išleista. Mo 
tyvuota, kad gubernatoriaus ne
norima veltis į "tarptautinę po
litiką". Komietas nepasidavė 
ir tarpininkaujant įtakingiems 
Philadelphijos amerikiečiams 
stengėsi gubernatoriaus nusi
statymą pakeisti. Deja, nepavy
ko. Birželio mėnesio pabaiso
je, Pennsylvanijos Proklamaci
jų įstaigos vadovas galutinai su
žlugdė viltį. Pavergtų Tautų Ko
mitetui rašė: ” Gubernatorius dė • 
koja Jums už jo pagerbimą pra
šymu išleisti Pavergtųjų Tautų 
Savaitės proklamaciją ir atsi
prašo, kad jis prašymą negalės 
patenkintu Kaip žinote, skaičius 
kasmet išleidžiamų proklama
cijų yra smarkiai viršijamas 
gaunamų prašymų ir todėl nėra 
galimybės gubernatoriui kiekvie
ną prašymą patenkinti, nors jis 
to ir norėtų. Atsiprašome, kad 
atsakymas nėra teigiamas, bet, 
tikiuosi, suprasite kodėl gu
bernatorius negalėjo jo paten
kinti".

Artėjo Pavergtųjų Tautų sa
vaitė. Žinia apie gubernatoriaus 
atsisakymą išleisti proklamaci
ją su nuostaba buvo apkalbama 
kur tik būrelis Philadelphijos 
lietuvių susirinko. Svarstyta ši 
žinia Philadelphijos LB apy
linkės valdybos, išreikštas ja 
rūpestis ir JAV Lietuvių Bend* 
ruomenės Centro Valdybos po
sėdyje. Jausta reikalas atitin
kamai reaguotu Atviron kovon 
prieš Pennsylvanijos guberna
torių stojo advokatas dr. Anta
nas W. Novasitis, JAV LB Cenu 
ro Valdybos vicepirmininkas, 
Lietuvos Vyčių organizacijos na
rys, respublikoų partijos kan
didatas į Philadelphijos mies
to tarybą.

š.m. liepos 14 d. Philadelphi- 
joje lūdesio ženkle minėta Pa 
vergtųjų Tautų Savaitė. Susidė
jo ji iš dviejų dalių -- eisenos 
su plakatais ir uždegtomis žva
kėmis miesto centro gatvėmis 
ir susirinkimu bei atitinkamo
mis ceremonijomis Nepriklau
somybės aikštėje, prie Laisvės 
Varpo. Čia susirinkusiai 400 
žmonių miniai, atstovaudamas 
Philadelphijos respublikonų 
partijos kandidatą į miesto bur

kaukę pajudinus, matyti 
baisus "naujo, tarybinio 
žmogaus" nesidomėji- 
mas žeme ir jo neapy
kanta žemei, prie kurios 
jis prirakintas baudžia
vinio darbo retėžiais.

(ar)

ALGIMANTAS S. GEČYS
mistro postą, adv. Novasaitis 
kalbėjo:

"Turiu prisipažinti, kad man, 
kaip lietuviui amerikiečiui, šis 
vakaras yra daug reikšminges
nis negu suteikta proga kalbė
ti publikai. Mano tėvų žemė 
kaip ir jūsų, buvo komunizmo ■ 
praryta ir jai nebuvo suteikta i 
garbė net- savo vardo pašilai- 
kyti".

"Daugeliui žmonių mažų kraš
tų kitoje pasaulio pusėje liki
mas nėra labai svarbus", kal
bėjo Novasaitis. "Kas turi lai
ko rūpitis keliais milijonais 
žmonių, netekusių laisvės... Dau
geliui mūsų apsisprendimo tei
sė rodosi truputį daugiau kaip 
keista išraiška idealistų svajo
tojų rūpesčio — rūpesčio ku
ris, jų manymu, nieko nepakei
čia". Tokį samprotavimą kalbė
tojas atmetė primindamas, kad 
ir amerikiečiai yra buvę paverg 
ti ir kad kova dėl laisvės mums 
nėra naujas dalykas.

"Mes žinome iš patirties apie 
komunizmo pavojaus realybę. 
Dėl tOS priežasties mūšy kova 
turi būti išlaikyta ir sudina- 
minta".

"Gaila, kad kai kurie išrink
ti valdžios žmonės nejaučia 
svarbos išlaisvinti pavergtą
sias tautas. Pirmą kartą 12 me
tų laikotarpyje Pennsylvanijos 
gubernatorius yra atsisakęs iš
leisti Pavergtųjų Tautų Savai
tės proklamaciją. Ir šiandieną 
mes esame susirinkę, valstybė 
j e kurioje gimė JAV nepriklau 
somybė, neturėdami valstybės 
administracijos paramos mū
sų tėvų krašto laisvei." Nova- 
saičio žodžiai palydėti ploji
mu, mestus gubernatoriui kal
tinimus pritariančiai publikai pa 
lydint šaukiamu "boo".

"Mes žinome, kad mes neat
sisakysime mūsų siekimų, nors 
jiems ir buvo parodyta indife- 
rencija", tęsė toliau Novo.sai- 
tis. "Aš noriu jums pranešti, 
kad aš esu pasiuntęs laiškus 
gubernatoriui Shapp ir valsty
bės legislatflros vadams su pra
šymu įsijungti į stiprų solida
rumo pareiškimą tiems milijo
nams kurie nesidžiaugia mūsų 
turima laisve."

"Kada nors žmonės žiūrės į 
kraštus nuo vidurio Europos iki 
Baltijos ne kaip į pavergimo ir 
nužeminimo simbolius, bet kaip 
į didžius simbolius nepalaužia
mos dvasios ir valios ištverti 
ir būti laisvam".

Dr. Novasaičio akcijai prieš 
gubernatoriaus indiferentišku
mą pavergtų tautų atžvilgiu ge
rai pasiruošta. Dar tą vakarą 
išsiųsti laiškai gubernatoriui 
Shapp, keturiems valstybės Se
nato bei Atstovų Rūmų vadams. 
Spaudai paruoštas memorandu
mas, kuris atvykusiems laikraš
čių korespondentams padalintas 
minėjimo metu. Laikraščiams, 
nesiteikusiems atsiųsti korės ■ 
pondentus, memorandumas Lie 
tuvių Bendruomenės veikėjų už 
vežtas tiesiog į redakcijas.

Amerikiečių spaudos susido
mėjimo lietuvio drąsa būta di
delio. Sekančios dienos rytą mi
lijoninio tiražo dienraštis "The 
Philadelphia Inąuirer" pirma
jame puslapyje patalpino minė
jimo nuotrauką ir straipsnį 
"Shapp Cuts Proclamation, 
*Captive* Marchers Angered". 
Kiti didieji Philadelphijos dien
raščiai "The Evening Bulletin" 
ir "The Daily News" sekė su

straipsniais plačiai cituojan
čiais Novosaičio kalbą.

Sukelta viešoji opini ja "pakei
tė" gubernatoriaus Shapp nusi
statymą. Tik spaudoje pasiro

džius straipsniams, gubernato
riaus įstaigos pareigūnai visą ry
tą (kas 15 minučių) bandė telefo
nu susisiekti su Novasaičiu, kol 
pagaliau apie vidudienį jiems pa 
vyko tai padaryti. Telefoniniame 
pasikalbėjime išreikštas apgai
lestavimas, aiškintasi, kad pro
klamacijos neišleidimas tėra 
tarnautojų padarytas nesusipra
timas, ir pranešta, jog šiandie
na gubernatorius proklamaciją 
pasirašysiąs ir "Special Deli- 
very" laišku išsiusiąs ją Paverg - 
tųjų Tautų Komitetui.

Drąsos ir amerikiečių’spau
dos pagalba atsiektas laimėji
mas. Proklamacija tapo išgau
ta. Reikalą būtų galima užmirš 
ti, jei nekiltų tam tikrų abejo
nių. Kodėl Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės proklamaciją buvo atsi
sakyta paskelbti? Kodėl žydų 
kilmės gubernatorius atsisakė 
suprasti pavergtų tautų likimą, 
kai Sovietų Sąjunga persekioja 
jo tikybą išpažįstančius žmo
nes? Kaip paaiškinti tuoj po 
Pavergtų Tautų minėjimo vienos 
smulkios partijos kandidato į 
valdžios postą padarytą pareiš
kimą apkaltinantį Pavergtųjų 
Tautų Komiteto narius buvimu 
"fašistais". Veržiasi galvon 
mintis ar čia tik nelemtas su
tapimas ar organizuota akci
ja.

Pradžiugina paskelbtas konkursas Lietuvos ūkininkui literatūriš
kai atvaizduoti. Grožiniu veikalu išryškinta bet kuri tema tampa daug 
kartų įspūdingesnė, plačiai visuomenei artimesnė, jautriau širdin 
įsminga. Pvz. JAV pionierių veržlumą ir kovas dėl laisvės, gal būt, 
daug tikriau suprasime ne iš mokslinių knygų, o skaitydami K. L. 
Robertso romanus. Arba apie žydų geto Varšuvoje žiaurų sužlugdy
mą labiausiai nepamirštamus įspūdžius suteikia Leono Uris tikrovi
nis romanas.

Todėl pastaraisiais laikais taip įėjo madon subeletristintos tik
rovės romanai. Kiek žymesnis asmuo ar įvykis — tuoj pavaizduoja
mas kūrybinio stiliaus knygomis.

• Pas mus ši sritis gerokai apleista. Gal kad parašyti į tikrovę 
atremtą veikalą grožine forma yra nelengva: tenka rūpintis ne 
tik meninėm priemonėm, bet reikia akyliau padirbėti surenkant me
džiagą, ją surikiuojant nuoseklia eiga, suderinant ir nušviečiant fak
tus. Daug medžiagos mums dabar ir neprieinama dėl okupacijos. To
dėl taip trokštame vaizdingų veikalų apie savo žymius žmones, trokš
tame įspūdingiau atkurtos Savanoriu epochos. I Didkario labai lem
tingo keturmečio, taip pat ir laisvos Lietuvos, iš karo pelenų Ūmai 
pakilusios, gerovės. Šią pastarąją temą iš dalies ryžtasi apimti 
šis dabar skelbiamas konkursas. Dar būtų gera sulaukti kūrybiškai 
aprašyto Lietuvos teismų darbo (irgi mūsiškio teisėjo tipas — pa
lygintinas su Amerikos atitinkamu luomu), gana svarbi ir reikšmin
ga švietimo sritis dar nėra pakankamai įvaizduota knygose, o ir 
karinė tarnyba, paštininko profesija ir kt. — derėtų palikti gyvesnį 
paveikslą rytojaus kartoms. Tas laisvės dvidešimtmetis buvo taip 
stebuklingai įdomus tautiniu ryžtingumu ir jaunais polėkiais bei dar
bais, kad visos sritys rodo pavyzdį, sykiu gali teikti ir paskaitą — 
panašiai mylėti savo kraštą ir jam aukotis įtemptomis jėgomis.

• Agronomų užmojis net labai girtinas. Ir lėšom nešykštima, 
matyt, siekiama rimtų rezultatų. Tačiau praktiškai žiūrint — kon
kurso apimties ir sąlygų surikiavimas kelia gerokų abejojimų. No
ras perdaug apžioti, vienu veikalu išsamiai ir meniškai parodyti 
visas mūsų buvusio Ūkininko buities sritis, jo rūpesčius ir var
gus, laimes ir nelaimes, darbų bei interesų įvairybę, net galop dar 
aiškiai išklostyti tų visų sričių okupacinį sužlugdymą... Tai reiktų 
epopėjos toli per 1000 puslapių, maždaug 4-6 knygų. Tik jokio kito 
darbo neturint (ir pilname sveikatos pajėgume!) autoriui truktų 3-5 
ar gal ir aštuoni metai! Ir tokios epopėjos, deja, konkursams ne
rašomos, nebent pasitaiko jau parašytos. Tad šitokio tikslo siekiant 
reikėtų tiesiog užsakyti, susitariant su žinomu, talentingu autorium 
tą temą išmanančiu, mėgstančiu arba sugebančiu į duotą medžiagą 
jautriai įsigyventu Šiuo atveju ir sėkmė būtų tikresnė, veikalas to
bulesnis, nes — užsakovas $ili talkinti autoriui, teikti nurodymų 
bei sugestijų renkant faktus bei derinant vaizdus, interpretuojant 
motyvus. Kas pas mus galėtų tokį užsakymą priimti? Gal V, Ramo
nas, J. Švaistas, Alė Rūta, V. Alantas, K. Barėnas, J. Gliaudą, J. 
Kralikauskas, M. Katiliškis... O slaptame konkurse autorius būna 
suvaržytas tuo slaptumu (ypač tikrovinė tema labai nukenčia), nes 
turi gimdyti ir išauginti "katę, maiše" — negali atvirai ieškoti me
džiagos nei tikrinti faktų, diskutuoti motyvus. Grynos fantazijos 
kūryboj toks nuslėptas "netyčiukas" gali būti labai puikus, bet rea
liai temai įkūnyti, ypač geidžiant visapusiškumo, paveikslų tikrumo 
-- sunku tikėtis sėkmės.

• Betgi ir užsakymas — rizikingas dalykas. Ar bus ištesėta? 
Ar bus atitikti ir įvykdyti mecenatų siekimai? Konkurse bent gali
ma visai premijos neskirti, jei nėra tinkamo rankraščio. Ir bent 
yra apčiuopiamai iš ko pasirinkti. Be to, konkursas pagimdo išsyk 
nebe vieną, o apie dešimtį ar daugiau kūrinių. Tad gal šia Ūkininko 
tema neblogai būtų apsistoti prie konkurso. Tiktai -- kąsnis reikė
tų sunormalinti, ne viską apsižioti. Jei yra 5 mecenatų draugijos, te 
paskirsto konkursas per 5 metus, tebus tik 1000 doL premija. Ir 
tenkintis, kad kūriny būtų išsamiai ir meniškai pa va izduoa bent ku
ri viena sudėtingo ir plataus ūkininkijos gyvenimo sritis (pvz. žem
dirbystė, ekonomika, socialika, šeima, būdingi charakteriai, žmo
gus ir gamta bei gyvūnija, papročiai, bolševikinis siaubas etc.).

• Be to, svarbi dingstis yra ta, kad paskiri kūrėjai vis turi spe
cialių polinkių: vienam jautriau suvokiami personažai, kitam seka
si medžiaginė pusė, trečiam geriau vyksta dinamiški įvykiai vaiz
duoti ir tt. Tad būtų tobulesnis veikalas, jei autorius galėtų koncen
truotis daugiau pagal savo polinkius. O norėti, kad vienas rašytojas 
visas kryptis lygiai gabiai atitiktų — lyg ieškoti ultragenijaus... O 
paskiau dejuoti dėl nesėkmės (arba visai neskirti premijos). Tad 
tikrai geriausia nekimšti visko būtinai vienon knygon. Ir skaityto
jui būtų įdomiau -- lengviau aprėpti ne masyvi epopėja, o norma
lūs vieno kurio motyvo veikalai. Per Penketą metų būtų parašyta 
visa eilė knygų, iš kurių, gal būt, atsirastų ir tikrai vertingų. Tai 
būtų ir tikslas pasiektas, ir mecenatams nuopelnas.

Lig 1972 m. galo toli — nesunku konkurso taisykles praktiš
kiau pertvarkyti. O toks pasigėrėtinai prasmingas užmojis verta vyk
dyti ne bet kaip, tik -- gerai išsvarsčius iš visų pusių, įsigilinant į 
visas aplinkybes.
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VYTAUTAS MINIOTAS DEMAGOGAS jau Uogaus 
prigimtis ir tuom visais j 
laikais gerai naudojosi 
visi diktatoriai: kol žmo
gus dar tikisi demas
kuoti neteisybę, arba sa
vo mirtimi išgelbėti ki
tus — pas jį dar rusena 
viltis, jis dar tikisi į sėk
mingą pabaigą, jis dar 
kabinasi į menką likutį 
gėrio, — dėl to jis ir ty
lus, paklusnus. Kuomet 
jis, tačiau, jau suimtas, 
pažemintas, kuomet jam 
jau nebėra kobepraras- 
ti, jis pajėgus įvykdyti 
heroiškus veiksmus — 
ir tik akmeninės vie
nutės sienos gali sutram
dyti jo įniršimą. O pas
kelbtas nuosprendis pa
daro jį abejingu visuose 
žemiškuose reikaluose.

Tačiau žmonių nelai
mėje ir laimei KGB dar
buotojų, žmogus yra taip 
sutvertas, kad jis kol gy
vas, visuomet yra gali
mybė iš jo ką nors atim
ti. Dargi kaliniai nuteisti 
sušaudymui ir turėdami 
tik kelias valandas teisę 
kvėpuoti žemės oru, pra-( 
radę viską, praradę šei- ( 
mą, praradę turtą, pra
radę teisę gėrėtis dangu
mi — tačiau ir iš jų gali 
ma atimti šiltą sriubą, 
įmesti į šlapią karcerį, 
mušti pagaliais ir šitos 
smulkios, paskutinės jo 
gyvenime bausmės jam 
lygiai taip pat yra skau
džios, jis lygiai taip pat 
skaudžiai jas pergyvena, 
kaip kad ir ankstesnes. 
Ir kad išsivaduoti iš šitų 
paskutiniųjų jo gyvenime 
kankinimų,žmogus sutin
ka išpildyti bet kokius ka
lėjimo administracijos 
reikalavimus: rašo atvi
rus laiškus, prisipažįs
ta už nepadarytus nusi
kaltimus, prašo pasigai
lėjimo, — lėtai praranda 
visas žmogiškąsias sa
vybes".

Šią prigimtąją žmo
gaus silpnybę naudoda
masis Miniotas ir priver
tė tūkstančius žmonių ra
šyti tuos atvirus laiškus! 
Ir žmonės, Minioto dik
tuojami, rašė:kad atsisa
ko išvažiuoti į Vokietiją, 
kad atsisako priimti siun
tinius, prisipažįsta kal
tais leninizmo idėjoms. 
Rašydami ir pasirašy
dami šiuos Minioto dik
tuojamus laiškus, kiek
vienas dar tikėjosi nepra
rasti darbo, nepraras
ti buto, neprarasti to, 
kas žmogui yra brangiau 
šia — šeimos! Žmonės 
dar kabindavosi už to 
šiaudelio, kuris skęstan
čia j am yra vienintėlė 
viltis.

Tačiau rašę tuos laiš
kus skaudžiai apsivylė! 
Kaip nebuvo pasigailė
tas nei vienas iš tų nuteis
tų mirtininkų, taip nebu
vo pasigailėtas nei vie
nas iš tų, kuriuos Minio
tas privertė rašyti tuos 
atvirus laiškus. Dar prie
do Miniotas juos aprašė 
"Tiesoje" kaip kokius 
šliužus! Jie nukentėjo 
daugiau, kaip tie, kurie 
kategoriškai atsisakė ra- 
šyti tuos laiškus!

Jeigu kas iš skaityto- 
, jų atkreipė dėmesį į vi
sus tuos atvirus laiškus 
paskelbtus "Tiesoje", 
tas iš karto pastebėjo, 
kad tų laiškų turinys yra 
toks pats. Sakinių for
mulavimas labai netur
tingas, kiekviename laiš
ke pasikartoja vieni ir 
tie patys išsireiškimai: 
"kas jums davė tokią 
teisę", "kas jūsų prašė 
ponai", "suprask mane

IR PROVOKATORIUS <s>

Nors ir KGB rū
siuose dar buvo galima 
daužyti liaudies priešus, 
tačiau už nušovimą Mask
va jau pradėjo reikalauti 
tikslios priežasties ir 
Vilniaus KGB nebuvo nie
kad tikri kada atvyks iš 
Maskvos KGB kontrolie
rius.

Iki 1953 metų, žiau
riausiais Stalino - Be
ri jos laikais, už gautus 
iš Vakarų kraštų laiškus 
ar siuntinius, tarybiniai 
piliečiai būdavo suima
mi, tardomi ir teisiami. 
Jiems būdavo primeta
ma, kad jie esą tų valsty
bių šnipai. Už laišką jie 
paprastai gaudavo po 10 
metų lagerio, už siuntinį 
iki 25 metų. Tik retais 
atvejais jiems būdavo 
pritaikoma mirties baus
mė.

Po Stalino demaskavi
mo, po XX partijos suva
žiavimo, visi Tarybų Są
jungos piliečiai pasijuto 
laisviau. Jie nebebijojo 
rašyti laiškus į užsienį 
nebebijojo ir gauti siun
tinių. Taigi prasidėjo 
daugiau ar mažiau nor
malus susirašinėjimas 
su užsienyje esančiomis 
giminėmis, prasidėjo ir 
įvairiomis progomis 
siuntimas siuntinėlių. 
Vienu žodžiu, atrodė, 
kad ir Tarybų Sąjungos 
Ryšių skyrius pradėjo 
atlikinėti tiesioginę paš
to paskirtį.

Tačiau okupuotos Lie
tuvos KGB darbuotojams 
tas labai nepatiko, jie nie
kaip negalėjo užmiršti tų 
laikų, kuomet už laiškus 
ar siuntinius jie turėjo 
teisę pritaikyti, dargi, 
aukščiausiąją bausmę — 
sušaudymą. Juk Vilniaus 
KGB aparate darbuotojai 
liko tie patys !

Kadangi Lietuvoje tais 
metais partizaninis ju
dėjimas jau buvo numal
šintas, nebebuvo jokių 
priešrevoliucinių organi
zacijų, nebebuvo ir liau
dies priešų. Ir KGB dar-

VYTAUTAS SVILAS
V. Vokietija

buotojai pajuto, kad jie 
gali tapti nebereikalingi, 
gali vieną dieną būti at
leisti iš darbo, mažinant 
etatus!

Šitų priežasčių paska
tinti Vilniaus KGB dar
buotojai, kartų su Minio
tu, nutarė, kad norint pra
tęsti savo lengvą egzis
tavimą KGB organuose, 
turi semtis idėjų iš buvu
sio viršininko Beri jos!

Aišku, tos idėjos netu
ri prieštarauti XX ko
munistų partijos suvažia
vimui! Taigi mūsų išra
dingasis Miniotas ir pra 
dėjo "gaminti” liaudies 
priešus ne iš tų, kurie 
nepristatė duoklių ar ne 
pavaišino samagonu, bet 
iš tų, kurie pradėjo gau
ti siuntinius iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų! Jis 
sugebėjo tuos žmones, 
kurie gaudavo siuntinius 
apšaukti liaudies prie
šais. Jis negalėjo, aišku, 
jų už siuntinių gavimą 
tremti ir apiforminti me
džiagą 25 metams kator
ginių darbų, tačiau juos 
galima buvo išmesti iš 
darbo, iš buto, iš parti
jos. Vienu žodžiu, imtis 
smulkių,'vietinės reikš
mės represijų!

Neturėdamas jokios in
kriminuojančios me
džiagos, išskyrus tik 
siuntinių gavimą, Minio
tas sugebėjo apkaltinti 
tūkstančius žmonių vei
kiant prieš Tarybų Są
jungą. Palaižūnas ir kar
jeristas Miniotas suge
bėjo su Vilniaus KGB 
palaiminimu žaisti liki
mu žmonių.

Tikrąją laisvę savo 
veiklai Miniotas pajuto 
1958 metais po to, kai 
Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris pasi
rašė Maskvoje sutartį su 
Tarybų Sąjunga. Toje su
tartyje, tarp kitų, buvo 
ir punktas dėl buvusių Vo 
kieti jos piliečių repatri-

acijos į Vakarų Vokieti
ją. Čia Miniotas sugebė
jo įtikinti savo berijį- 
nius viršininkus, kad iš 
to galima priskaldyti ant
rą vežimą liaudies prie
šų! Sabotuodamas šitą 
tarptautinį susitarimą, 
Miniotas pradėjo trukdy
ti šios sutarties įvykdy
mui. Miniotas važinėjo 
10 metų po visą Lietuvą 
ir • sabotavo sutarties 
įvykdymą. Retas kuris 
užpildęs anketas išvažia
vimui į Vakarų Vokieti
ją nebuvo Minioto aplan
kytas! Retas kuris ne
buvo jo terorizuotas! Re
tas kuris nebuvo aprašo
mas Vilniaus "Tieso
je”! Taipogi ir retas iš 
Minioto aplankytųjų, ku
ris neprisipažino pada
ręs klaidos!

"ATVIRŲJŲ LAIŠKŲ
SPECIALISTAS”

Norėdamas svetimo
mis rankomis pateisin
ti savo darbo veiklą ir 
gauti už eilutes "Tie
sos" redakcijoj, Minio* 
tas gerai išstudijavo 
atvirus laiškus, prisipa
žinimus, tardymo proto
kolus. Ježovo, Beri jos, 
laikais tie atvirieji laiš
kai labai įėjo į tarybinio 
teisingumo praktiką. Ra
šė tuos laiškus visi su
imtieji, nuteistieji irtuo
se laiškuose jie išpažin
davo padarę klaidas,pra
šydavo arba pasigailėji
mo, arba patys prašyda
vo juos nuteisti, kad la
geriuose jie turėtų gali
mybės apsvarstyti savo 
padarytas klaidas ir pri
žadėdavo išėjus iš kali
nimo vietos tapti tikrais 
tarybiniais žmonėmis. 
Rašė tuos laiškus, dar
gi, nuteistieji sušaudy
mui! Jie, paprastai, pra
šydavo pasigailėjimo, pa
likti jiems gyvybę.

Labai gražiai šių žmo
nių psichologiją aprašė 
Nobelio premijos laure
atas Aleksandras Solže-

Ar mylimas žmogus yra toli?

Tolimos distancijos paskambinimas telefonu gali greitai 
panaikinti atstumą! Jūs neprarandate brangių minučių su
artėjimui, jeigu pats išsuksite reikalingą numerį.
Ir tai yra lengviau, negu galėtumėte pagalvoti.

Išsukit skaičių 1.
Po to Area Code numerį, jei jis kitas 
negu jūsų.
Ir telefono numerį.

Ar esate neužtikrintas Area Code numeriu kituose mies
tuose ir smulkesne informacija? Tokiu atveju telefono abo
nentų knygoje pirmoje dalyje rasite visas detales.
Turėkite malonų pasimatymą!

(S) Ohio Bell

J. GRAUDA

Apie
Kas nežino, kad dėlė yra atgyvena medicinoje. 

Būdavo žinovė bobutė, išsima iš bonkutės tą siur
bėlę, įsiurbdina ją prie savo aukos sprando. Siur
bėlė Čiulpia kraują ir apmažina kraujo spūdį. Žmo
gus gi, nusimažinęs kraujo įspūdį toliau gyvena sa
vo artimųjų džiaugsmui.

Vėliau atsirado vaistai, kurių sudėtingos che
miškos formulės išstūmė iš medicinos pasaulio 
žinoves bobutes ir jų dėles...

Tačiau, nereikia riesti nosies. Dėlės dar ne
dingo iš mediciniškų akiračių! Dėlių paklausa labai 
plati tarybinėje mūsų tėvynėje.

Dalia Zapkuvienė tyrė tą reiškinį. Ir Dalia ra
šo apie dėles — be dėlių neišsiversi, jeigu reikia 
nutraukti žmogui blogą kraują. Dalia net įrodo, kad 
dėlė nėra medicinos’ atgyvena, bet medicinos atra
ma!

Mums teko kreiptis tuo reikalu į kompetentin
gus asmenis. Tas asmuo pasitaikė sarkastiškas, 
mėgstą patraukti per dantį ir, gal būt, atokiau su
stojęs nuo medicinos, tačiau ir jo nuomonę verta iš
girsti, nes tas asmuo gyvena tarybinėje tėvynėje.

Mes paklausėme:
— Kokią funkciją darbos liaudies buityje turi 

dėlių problema?
Jis atsakė:
— Visur ta problema gyva ir aktuali.
— Reiškia tarybinė buitis noriai priima dėles?
— Ne visai. Kaip žinote jausmas gana nesma

gus, kada užrioglinama dėlė ant sprando ir junti, 
kad tas kirminas siurbia tavo kraują.

— Jeigu tas siurbimo procesas jau toks nema
lonus, — mes pasakėme, — kodėl nenaudojate kito 
būdo?

— Kad dėlių naudojimas užgirtas režimo ir ap
saugotas, mums tenka su tuo sutikti, — buvo atsa
kymas.

— Mums teko susipažinti su Dalios Zapkuvie- 
nės referatu apie "gyvą medikamentą", — mes pa
sakėme, — Maskva netgi giria dėlių kultivavimą. 
Maskva nori įsteigti biofabriką, kur veis dėles.

— Kad iš Maskvos gi ir yra dėlių kultūra, — 
nustebo bendrakalbis. — Prie Maskvos dėlių pri
sideda dėlės iš lietuviškų liūnų; taip ir liejasi mū
sų kraujas. Prie ko čia medicina?

— Mes kalbame apie liaudies mediciną, —pa
sakėme žmogui iš anapus, — mes kalbame apie dė
les , kurios numažina kraujo spūdį.

— Jūs kalbate apie mediciną?
— Taip, mes kalbame apie gėlųjų vandenų kir

miną, mintantį krauju gyvių į kurių kūną jis įsisiur
bia. Alės kalbame apie kirminą siurbėlę. Tos siur
bėlės lotyniškas pavadinimas: hirudo medicinalis.

— Atsiprašau, atsiprašau, — sumišo mūsų 
bendrakalbis, — aš įsileidau į aleogriškus palygi
nimus, manydamas kad jūs kalbate apie hirudo so- 
vieticus. Kraujo spūdžiui numažinti mums nerei
kia hirudo medicinalis, pas mus su kaupu pilna 
hirudo sovieticus.

, Temos mūsų susikirto ir pasikalbėjimas suiro.

teisingai", "man padarė 
tokią gėdą”, "Gyvenimo 
lygis kiekvienais metais 
vis kyla”, "jokie •siunti
niai ir pagalba man ne
reikalingi", "jokių siun
tinių nepageidauju" ir t. 
t. Taip kaip vienas į ki
tą panašūs visi tie Mi
nioto atspausdinti beri- 
jiniai protokolai, taip vi
si panašūs ir jo tie atvi
rieji laiškai. Visi išėję 
iš po tos pačios plunks
nos, visi išėję iš tos pa
čios mokyklos! -

(Bus daugiau)

• Emilija čekienė, KAD 
JI BUTŲ GYVA. Išleido 
Vilties leidykla. Aplankas 
ir vinjetės puslapiuose — 
Pauliaus Jurkaus. Leidinys 
iliustruotas ir nuotrauko
mis. 420 psl. Kaina — 5 
dol. Gaunama Dirvoje ir 
pas platintojus.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD- OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliaža’s 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARUA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą. 



1971 m. rugpiūčio 11 d. DIRVA

RAŠYTOJAS JUOZAS TININIS
l

NEKRALOGO VIETOJE
Rugpiūčio 2 dieną ra

šytojas Juozas Tininis, 
kartu su p. Strikaitiene, 
automobiliu išvyko ap
lankyti garsią Hearsto 
muziejinę pilį, kuri yra 
apie 160 mylių nuo Los 
Angeles. Automobilį vai 
ravo J. Tininis. Prie 
San Louis Obispo mies
telio įvyko Tininio vai
ruojamo ir kito automo
bilio susidūrimas (gal
va galvon — head on). 
Katastrofos vietoje ra
šytojas buvo užmuštas, 
p. Strikaitienė sužeista. 
Kitame automobilyje va
žiavę asmenys sužeisti. 
Los Angeles lietuvių 
kolonija neteko savo vie 
no iš produktyviausių na
rių. Lietuvių literatūra 
neteko rašytojo, kuris, 
juo aktyviau, pradėjo kū
rybingai reikštis kaip tik 
prieš savo tragišką gy
venimo pabaigą.

Juozas Tininis gimė 
1911 metais Rokiškio 
apskr. Panemunėlio 
valsč. Reizgynės vien
sėdyje. Savo pašaukimą 
jis logiškai vykdė. Jis 
studijavo klasikinių kal
bų filologiją Vytauto Di
džiojo universitete, ku
rį baigė 1935 metais. Gi
lino studijas NancyirTu 
bingeno universitetuose. 
Taip pat studijavo kitas 
mokslines disciplinas 
Los Angeles City kolegi 
joje ir Vienos universi
tete, kur parašė diserta
ciją daktaratui.

Lietuvoje mokytojavo 
Joniškio gimnazijoje. 
Tremties metus pralei
do Tubingene. 1949 emi
gravo Australijon. Nuo 
1954 metų įsikūrė Los 
Angeles mieste.

Nuo VDU laiku arti
mas Šatrijos meno drau 
gijai, Australijoje jis bu 
vo aktyvus Plunksnos klu
be, o Los Angeles — 
Dailiųjų Menų klube. Los 
Angeles, U.C.L.A. uni
versitete dėstė klasiki
nes kalbas; lietuvių kal
bos katedroje sėkmingai 
būrė lietuvius studentus.

Los Angeles mieste, 
ypač pirmoje apsigyveni
mo dekadoje, Tininis ta
po nepamainomu kultū
ros darbininku lietuvių 
kolonijoje. Jis buvo daž
nas Kultūros klubo pre
legentas ir šiaip kultūri
nių renginių kalbėtojas.

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N.Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. IS New York Thruway Exit 24, | 
Northway 87 iki Lake George Village; 13 ten 9N keliu 7 myl. ( Šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervaciją in informaciją reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

A.A. Juozas Tininis

Periodikoje pasirodė ne
mažai jo rašinių kultū
riniais ir filologiniais 
klausimais. Taip pat 
daug gabių ir turiningų 
knygų recenzijų. Būda
mas nepaprastai taikaus 
būdo, pilna žodžio pras
me inteligentas ir inte
lektualas, Tininis turė
jo puikų poveikį į aplin
ką. Jis buvo mėgiamas, 
ir jis mėgo žmones. Lie 
tuvių Dienos žurnale jis 
ėjo literatūros redakto
riaus pareigas.

Dar 1938 metais Lietu
voje išspausdinęs verti
mą iš prancūzų kalbos, 
iki 1957, stropiai dir
bęs periodikoje, neturė 
jo savo kūrybos knygos. 
1957 metais pasirodė jo 
novelių rinkinys "Suža
dėtinė”. O šiais metais 
pasirodė net du jo kūri
niai: romanas "Dailinin
ko žmona" ir novelių rin
kinys "Nuskandintas žie 
das". Abi šios knygos su 
laukė pritariančių recen
zijų Dirvoje.

Puikus prancūzų lite
ratūros žinovas, Tininis 
norėjo pasiekti sakinio 
išraiškos purizmo. Jis il
gai ir kantriai dirbo 
prie stilizacijos. Nema
žai laiko praleido prie 
savo pirmojo romano.

Kada beveik įkandin 
viena kitai pasirodė dvi 
jo knygos, aš jį sveiki
nau:

— Pagaliau, kolega, 
atiduodi viešumai tai, 
kas ilgai buvo stilizuoja
ma.

— Mano svajonė, — 
pasakė Tininis, — buvo 
kruopštus darbas prie 
eilučių. Norėjau, kaip

Flaubert, ties eilute pra
leisti dieną. Bet toks me
todas ne mūsų skuban
čiam gyvenimui.

Daug keliavęs Europo
je, jis buvo ir Graikijo
je. Jis man pasakojo, 
kad, jo numone, norė
damas parašyti kilnios 
temos romaną, antiki
niai ryškų savo reljefu 
ir proporcijomis, rašy
tojas privaląs lankytis 
Graikijoje.

— Juk aš pajėgiau su 
sikalbėti su šios dienos 
graikais antikine graikų 
kalba, — pridūrė jis, 
šypsodamasis jam bū
dingu staigios šypsenos 
spindžiu.

Noveles jis spausdino 
dar Lietuvoje — Ateity
je, Ryte ir Naujoje Ro
muvoje. Išeivijos eroje 
daug novelių išbarstyta 
išeiviškoje spaudoje.

Be abejo Rašytojų 
draugija imsis iniciaty
vos pavesti kam tinka, 
surinkti literatūrinį Ti
ninio palikimą ir išleis
ti post mortem paskirai 
atspaustus, ar iš rank
raščių, jo kūrybinius po- 
reiškius.

Liepos 31 dieną Tini
nis dalyvavo literatūros 
vakare, kur į surengė San 
ta Monikos lietuvių klu
bas. Šiame parengime Ti
ninis skaitė novelę. Jo 
mėgiamo antikinio folklo
ro daviniais visagalinčio 
parkos, žmogaus likimo 
svėrėjos, jau varstė pirš-r 
tuose jo gyvenimo siūlą, 
nusistatę perkirpti jį už 
pusantros paros.

Tame vakare Tininis 
skaitė makabriško tūrio 
novelę. Tai buvo siuže
tas apie kortų lošėjus. 
Kortomis jie lošė kapuo - 
se. Staiga prie jų prise
lino nepažįstamas, įsi
jungė į lošimą ir aplošė 
visus.

— Kur tu dėsi tuos pi
nigus? — paklausė pra
siloš ę vyrai.

— Aš skolingas už ka
pą ir atiduosiu pinigus 
bažnyčiai, — atkirto ne
pažįstamasis lošėjas.

Kužda makabriška 
prielaida — kaip neįma
noma laiku įspėti telepa
tiškos įžvalgos įsavo li
kimą,

Jurgis Gliaudą

REZI 
STEN 
CJJA

• REZISTENCIJA. R. 
Spalis, Romanas. 430 psl. 
Išleido Viltis. Kaina $6.00.

Su "Rezistencijos" romą-; 
nu mums atsiskleidė toks 
rašytojas, kokio neturėjo
me lietuvių literatūroje 
nuo V. Pietario "Algiman
to". Tik "Rezistencija” už 
"Algimantą" įdomesnė, nes 
vaizduoja mums artimesnę 
praeitį ir artimesnių lietu
vių rūpesčius, kurie ne vie
nam yra tapę sunkiomis ne
išsprendžiamomis proble
momis. (Dr. J. Grinius, Ai
dai Nr. 2, 1971).

Liepos 18 d. iškilmingai buvo atidengtas Lituanikos parke Beverly Shores, Ind. Lietuvos paminklas. 
Iškilmėse dalyvavo Indianos gubernatoriaus atstovas Ray Wagner. Meninę programą atliko Chicagos 
"Grandies" šokėjai, vadovaujami Irenos Smieliauskienės. Nuotraukoje šokėjai išpildo programą, ste
bint gausiai publikai. Dr« K« Ambrozaičio nuotrauka

JAV IR KANADOS MOKYTOJU IR 
JAUNIMO STUDIJU SAVAITĖ

Šią vasarą jau penk
tus metus renkasi studi
joms į Dainavą JAV ir 
Kanados lietuviai moky
tojai ir antrus metus 
drauge su abiejų kraštų 
jaunimu, norinčiu pagi
linti savo lituanistines 
žinias.

Studijų savaitė prasi
deda rugpiūčio 15 d., sek
madienį, 6 vai. vakare 
prof. A. Salio paskaita 
"Kaltos kūryba ir sovie- 
tybės~ Lietuvoje". 8 vai, 
vak. Šv. Mišios, laiko
mos kun. J. Vaišnio, S. 
J.

Pirmadienį, rugpiūčio
16 d., bus St. Barzduko 
paskaita "Lietuvių k. ra
šyba", prof. A. Klimo
— "Lietuvių kalba JAV 
universitetuose", prof. 
A. Salio — "Tarptauti
niai žodžiai lietuvių ir 
anglų kalboje (reikšmė 
ir tarimas)", prof. R. 
Šilbajorio — "Lietuvių 
literatūra tarptautinės 
literatūros šviesoje".

Antradienį, rugpiūčio
17 d.: R. Černius skaito 
paskaitą "Lituanistinis 
mokymas jauno moky
tojo akimis", prof. R. 
Šilbajoris — "Lietuvių 
patriotinė literatūra Lie 
tuvoje", prof. A. Salys
— "Žodžių derinimas ir 
valdymas sakinyje", St. 
Barzdukas — "Lietuvių 
k. rašyba".

Trečiadienį, rugpiū
čio 18 d.: J. Baublys — 
"Lietuvos reljefinis že 
mėlapis", prof. A, Kli
mas — "Lietuvių k. mo
kėjimas ir kitos kaltos" 
St. Barzdukas — "Lie
tuvių k. kirčiavimas", J. 
Kavaliūnas — "Lietuviš
kojo švietimo aktuali
jos".

Ketvirtadienį, rugpiū
čio 19 d.: St. Barzdukas
— "Lietuvių k. kirčiavi
mas", prof. A. Salys — 
"Didžiųjų raidžių rašy
mas tikriniuose pavadi
nimuose", A. Rinkūnas
— "Parodomoji pamoka 
su skaidrėmis ir korte
lėmis", J. Mikaila ir J. 
Našliūnas — "Ryšiai su 
Lietuva".

Penktadienį, rugpiū
čio 20 d.: S. Jonynienė 
ir J. Plačas — "Naujie
ji vadovėliai", prof. A. 
Salys — Seminarinis po 
kalbis: "Mokykliniai kab 
tos klausimai", E. Šikš-

niūtė-Vadop ali enė 
"Sportas ir lietuvybės 
išlaikymas", St. B ar z dū
kas — "Lietuvių k. kir
čiavimas".

Šeštadienį, rugpiūčio 
20 d.: St. Barzdukas — 
"Priesaginių žodžių kir
čiavimas", dr. H. Na
gys — "Lietuvio kova 
amžių bėgyje". Svarsty
tos: Lietuviškosios šei
mos problemos". Mode
ratorius A. Rinktinas. Re ~ 
ferentai: D. Garbaliaus- 
kienė, prof. A. Klimas, 
Br. Nainys, kun. J. Vaiš
nys, S.J., J. Vasiukevi- 
čius.

Sekmadienį, rugpiūčio 
22 d., pamaldos ir studi
jų savaitės uždarymas.

Vienos paskaitos bend
ros visiems, kitos ski
riamos mokytojams, o 
kitos jaunimui, tačiau 
visos vyksta atskiru lai
ku, nesikryžiuoja.

Studijų savaitės me
tu bus taip pat tautinių 
šokių kursai, vedami J. 
Matulaitienės ir G. Go - 
bienės.

DIRVOS NOVELES

KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

• temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole- 
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJŲOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš penkių asmenų. Ji visai ne* 
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija' nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Kiekvieną rytą bus šv. 
Mišios, laikomos studi
jų savaitės kapeliono 
kun. J. Vaišnio, S.J.

Vakarais bus laisvi 
pokalbiai, literatūros va
karas, dainos, laužas. 
Literatūros vakare daly 
vauja solistė p. Petraus
kienė, aktoriai L. Ba
rauskas, St. Kielaitė - 
Kelečienė, J. KeleČius, 
muzikas St. Sližys. Lau
žas skiriamas laisvės 
kovotojams pagerbti.

Studijų savaitės pro
grama rūpinasi JAV LB 
Švietimo taryba ir Kana
dos LB Švietimo komisi
ja. Programos vadovas 
yra Br. Krokys (JAV), 
padėjėja A. Kuolienė (Ka
nada). Ūkinių reikalų 
tvarkytojas A. Krutulis 
(JAV). Stovyklos komen
dantas J. Mikšys (Kana
da), Padėjėjas A. Mar
kulis (JAV). JAV jauni
mo į studijų savaitę ver
bavimu ir jo registraci
ja rūpinasi JAV LBCent. 
ro valdybos vicepirmi
ninkas J. Gaila ir JAV 
LB Švietimo tarybos na
riai A. Valaitytė ir J. 
Tamulis.

Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.
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MICHIGANO EŽERO PAKRANTĖJE

Kupina džiaugsmo, 
saulės ir ramumos va
saros diena skuba Michi- 
gano ežero krantais. Gin
taro vasarvietėje, Union 
Pier, kalnelyje į ežero 
platybes žvelgdami apie 
nuskubėjusias dienas 
mąsto prof. Adomas Var
nas, mūsų įžymusis dai
lininkas. Vargu atspėsi
te jo mintį, Jis gal mąs
to apie šio gyvenimo 
įmantrumą, gal gėrisi 
Kūrėjo gražiu gamtos 
kampeliu ir sieloje au
džia būsimo jo gamtovaiz - 
džio veidą. O gal šis lie
tuvių tautos sūnus, išgy
venęs devyniasdešimt du 
ir trečiuosius įpusėjęs, 
skuba mintimis įtolimą 
praeitį į savojo gyveni
mo .išgyvenimų gausą, 
vargus, nesekmes, lai
mėjimus, kūrybos žydė
jimo metus. O šio tau
raus vyro gyvenimo ke
lias dabintas rožėmis ir 
spygliais, karčia duona 
ir saldytas medum. Juk 
devynios dešimtys nu
skubėjo, nusinešdamos 
su savim ir šio bran
gaus lietuvio darbus, kū
rybą, kova už būvį, pa
siektus laimėjimus ir 
atiduotą didžią dalį sa
vam kraštui, savajai gim
tajai žemei.

Neseniai Lietuvių Fo
to Archyvo vedėjas tėv. 
Algimantas Kezys su fil
mavimo kamera vargi
no šį vyrą. Vargino die-

JURGIS JANUŠAITIS

nomis, kad jo gyvenimo 
bruožai, giliai įmintos 
pėdos išliktų amžiams 
lietuvių tautos kelyje. Jo

sų priešmokyklinio am
žiaus jaunimą, mažuo
sius vaikučius. Tarytum 
pačias giliausias šir
dies versmes ji atveria 
aniems pipiriukams,kad

Muzikos kritikas Balys Chomskis mielai dalinasi mintimis su vasa
rotojais, o šiuo atveju kalbasi su Dirvos bendradarbiu Jurgiu Jan
kaičiu apie busimųjų Dainy švenčių problemas.

kūryba nors dokumenti
niuose filmuose teliu
dys, kad žemėje gyve
no kūrėjas, kūręs gė
riui ir grožiui.

Šalia jo pati ištiki— 
miausioji gyvenimo pa 
lydovė Marija Varnie
nė, savo visą gražų am 
žiu pašventusi mūsų tau
tos atžalynui ugdyti, tai
kant Montessori meto
dus.- Ir šiandien štai, 
kai tik sumetame šia
me kalnelyje po žodelį, 
Marija Varnienė sušvinn 
ta jaunatviška energija 
jos mintys krypsta į mū

Prof. dail. Adomas Varnas su savo gyvenimo palydove, pedagoge 
Marija Varniene.

jų gyvenimas būtų pats 
laimingiausias. Ji pe
dagogė, ji širdies žmo
gus, savo darbais ir pa
vyzdžiu išugdžiusi ne
maža tauriųjų intelektu
alų.

Prof. Adomas Varnas 
ir pedagogė Marija Var
nienė ir šiandien gėrisi 
vasaros grožiu, drauge 
rankoje laikydami kny
gą, laikraštį, užrašus.

— Dar norėčiau ati
duoti duoklę Lietuvai — 
kalba prof. Adomas Var
nas, planuodamas vertin
gų kūrinių kūrybą. — O 
mano visos viltys, kad 
mūsų mažieji išaugtų 
gerais lietuvių tautos 
vaikais —ramiu balsu ir 
viltimi guodžiasi Ma
rija Varnienė. Aukš
čiausias lemia, kad juo
du abu gyvi, judrūs, nuo
širdūs pokalbininkai, da
linasi praeities išgyve 
nimais ir duoda kryptį 
ateities darbams. Malo - 
nu sutikti tokius žmones.

O štai šimtamečių 
ąžuolų pavėsyje, Ginta
ro vasarvietės krante 
pokalbin susėdę du pro
fesoriai: Antanas Rukui- 
ža — mūsų įžymusis

virtuosius metelius be
einąs turi puikią atmintį 
tačiau prieš keletą metų 
neteko regėjimo. Tad jį 
per gyvenimą lydi jo iš
tikimoji žmona Sofija. 
Jo dienas paįvairina jam 
garsiai skaitydama lie
tuviškus laikraščius, 
knygas, žurnalus, ypač 
jis domisi miškų litera
tūra.

Prof. A. Rukuiža po
kalbiuose mus nuveda į 
tolimą praeitį, į carų vai 
dymo laikus, kada Lietu
va buvo tamsi ir juoda. 
Jis mus vedžioja po toli
mosios Rusijos girias, 
miškus, neįžengiamus 
plotus, pasakoja, kaip 
juos administravo, val
dė. Jis mus sugrąžina į 
neprikl. Lietuvos kūri
mosi laikotarpį, sunku
mus, kaip buvo organi
zuojama Lietuvos miškų 
administracija, kurioje 
ir prof. A. Rukuiža ilgus 
metus dirbo. Jo pasako
jimo galėtum klausytis 
ir klausytis. Stebiesi jo 
atmintimi, objektyvumu. 
Ir kai visa suglaudi, tik 
tada suprasti gali, kiek 
mūsų prisikeliančiai Lie
tuvai yra atidavę savo 
širdies, darbo ir sveika
tos žmonės, jų tarpe ir 
mūsų mielas ilgaamži- 
ninkas, miškininkas 
prof. Antanas Rukuiža.

Čia daugelį metų su
tinkame ir mūsų įžy
mųjį lituanistą dr. prof. 
Petrą Joniką. Tai malo
ni asmenybė, nepasižy
minti nei išdidumu nei sa
vo profesijos išskirtinu
mu. Jis paprastutis, su 
kiekvienu ras kalbą, pa
sidalins mūsų kultūrinio 
gyvenimo apraiškomis, 
neretai pareikšdamas 
ypač originalių minčių ir 
dėl pačios lietuviškosios 
veiklos.

Prof. dr. P. Jonikas 
vadovauja lituanistikos 
studijoms Chicagos uni
versitete, kurias finan
suoja Lietuvių Fondas. 
Prof. P. Jonikas ypač šie 
lojasi mūsų studijuojan
čio jaunimo nesidomėji- 
mu lituanistikos studi
jomis. Jo manymu, čia ir 
lietuviškosios instituci-

— Mes dažnai paskęs
tame mažuose reikaluo
se, didžiuosius užmirš
dami, — pabrėžia pokal 
biuose, vertinant mūsų 
darbus, prof. dr. Joni
kas.

Ir tai šimtaprocentinė 
tiesa. Kiek daug ener
gijos išliejama savitar
pio ginčams ir kiek ma
ža jos teskiriame didie
siems dalykams.

Pavakariais malonu 
po žodelį sumesti kul
tūrinio gyvenimo temo - 
mis ir su muzikos meno 
kritiku Baliu Chomskiu, 
kuris vis su knyga ran
koje rankasi patį ramiau
sią kampelį. Balys 
Chomskis, bene prieš 
trejetą metų, kėlė labai 
sveikų ir originalių min
čių ir Ketvirtosios Dai
nų Šventės ruošimo klau
simais. Deja, jo minti
mis nebuvo, atrodo, pa
sinaudota. Ir šiandien jis 
į Dainų švenčių ateitį žiū - 
ri su nerimu ir pokalbiuo
se iškelia vertingų su
manymų. O kad šventės 
reikės reformuoti, at
rodo, ir mūsų muzikai 
ima rimtai galvoti.

Skuba malonios vasa
ros dienos. Keičiamės 
pokalbiais, daugelis kul
tūrininkų ir čia gyvena 
mintimi, kad esame gy
vi ne vien duona, bet ir 
kultūrinėmis vertybė
mis.

Malonu pažymėti, kad 
pokalbių dažnai klauso

si ir senesniosios kar
tos lietuvis Matas Švei
kauskas, čia eilę metų 
praleidžiąs bepoilsiau- 
damas. Ir jis jau aštuo
niasdešimt ketvirtuo
sius bebaigiąs. Sakosi 
per bulviakasį švęsias 
gimtadienį. Jis pasako
ja apie nuskubėjusius 
amžius ir kaip išliko 
toks žvalus, malonus ir 
sveikas.

— Nugerdavau, bet su 
saiku. Dirbau visą am
žių, bet su saiku. Mė
gau linksmą gyvenimą. 
Mėgau ir moterų drau
gystę. Ir dabar prieš 
pietus išlenkiu gero gė
rimėlio taurelę. Reikia 
viską daryti, tik su sai
ku, ir būsime sveiku
čiai — juokaudamas pa 
s akoj a šis malonus se
nosios kartos lietuvis 
savo ilgo amžiaus paslap
tis.

Ir taip baigiasi diena. 
Beregint saulutė nusiri
ta, ten toliuose, už ho
rizonto, ramiame eže
ro veide palikdamas auk - 
sinį taką ir mielus va- 
sartotojus...

• Kanados Lietuvių Die
na ir antras Kanados Jau
nimo Kongresas įvyksta 
spalio 8, 9, 10 ir 11 d.d. St. 
Catharine, Ont.

Jaunimo kongreso vado
vas Gediminas Breichma- 
nas, Lietuvių Dienos komi
teto vadovas Juozas šarap- 
nickas.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

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., 3G02 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

miškininkas ir Dr. Pet
ras Jonikas — vienas iš 
stipriųjų lituanistų.

Prof. Antanas Rukui
ža aštuoniasdešimt ket-

jos turėtų atkreipti rim
tą dėmesį į tai, surasti 
būdų stipendijoms ir ieš 
koti paskatos studijuojan
čio jaunimo tarpe.

“A Div, of GENESCO The Apparel Co,”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Du profesoriai — Antanas Rukuiža ir dr. Petras Jonikas Gintaro 
vasarvietėje, Union Pier, kalbasi apie gyvybinius mūsų tautos reika
lus -- gamtos turtus ir kalbą.

• Permanent Plant ,Work—Days 7:30 to 4 
With Largo Men's Clottiing Manufacturer—Many As a R e su lt of 
Our RAPID GROWTH—Which Offors . . .

• HIGH Piece RATES — Excellent EARNINGS
• OUTSTANDING BENEFITS, Incl. 3 Weeks Paid VACATION
• Paid HOSPITALIZATION — Holidays — Lite Insurance
• Retirement Program — CREDIT ASSOC. — Stock Plano
• CONVENIENT — Vi Block from bus — off street parking
• AIR CONDITIONED — Piped Music — 31 Yrs. in šame location

HAND t MACHINE SEWING
OPERATORS

EXPER!ENCED & TRAINEES

To Apply Call 433-7531 Ext. 316 
For Immediate Appointment 

or FILL IN THE COUPON BELOW & MAIL IT TODAY

I
I
I

PIIOEALV CLOTHES
Mrs. S. J. Eck, Employment Director
RAČE AND COURT STS., ALLENTOWN, PA. 11101

I Am Interestod In A Full Time Yr. Round ...... ... Posltlon.
PLEASE V The Following lt

BEkperienced or □ TrĖJnee 
Arrange Appointment □ Send Application

Address .............. .....................................................................

I
I
IName ................................................................ ........................

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS 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.



1971 m. rugpjūčio 11 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO 
NEOLITU ANŲ POBŪVIS

Ateinantį šeštadienį, rug- 
piūčio 14 d., dr. J. Mauru
ko sodyboje įvyks Cleve- 
lando neolituanų pobūvis, 
kuriame dalyvaus iš Chica- 
gos atvykę LST Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos na
riai. Clevelande gyvenan
tieji neolituanai kviečiami 
pobūvyje dalyvauti. Pobū
vio pradžia 2 vai. p. p.

• Aleksas Laikūnas, Vil
ties Draugijos valdybos pir
mininkas, ir ponia, išskrido 
3 savaitėms atostogų į Ka
liforniją, pas dukrą ir žen
tą, Jūratę ir Vytą Koklius.

• Lithuanian Village ben
drovės akcininkų susirinki
mas, Lietuvių Salei sude
gus, įvyks šv. Jurgio para
pijos salėje rugpjūčio 22 d., 
12 vai. Bus renkami keli 
nauji bendrovės direkcijos 
nariai. Be to, bus padaryti 
svarbūs pranešimai.

• Lietuvos Vyčių Seniorų
grupė turės savo gegužinę 
sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
Gaižučių namų sodyboje, 
20230 MilĮer Avenue. Pra
džia 2 vai. po pietų. Pelną 
seniorai numatę skirti nau
jos Lietuvių Salės ir Namo 
Statybai. Kviečia svečius da- i i;lyvautl.

• Lietuvių Moterų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks Ci
cero, Illinois, rugp. 16-19 
d.d. Iš Clevelando 26-to sky
riaus delegatės važiuoja 
Julė Salasevičienė ir Ida 
Jakubs. Ta Sąjunga yra 
ankstyvesnės išeivijos ka
talikių moterų organizacija.

• Jurgis Malskis, Lithu
anian Village, Ine., valdy
bos narys, atostogavęs su 
žmona Michigan valstijoje, 
kilus lietuvių salės gaisrui, 
grįžęs į Clevelandą, dar vie
nai savaitei atostogų išva
žiavo aplankyti draugus ir 
pažįstamus Pennsylvanijoj.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS_ _ _

RUGPIŪČIO 15 D. sekmadienį 
Lietuvių Budžių plaukiojimo die
na.

RUGPIŪČIO 22 D. SLA 136 
kuopos gegužinė.

RUGSĖJO -25 D. Tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando Atei
tininkų koncertas.

SPALIO 9 D. Trečiasis abi
turientų pristatymas rudens ba
liuje.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Steponas Nasvytis su a.a. Juzefą Nasvytiene prieš jos mirtį. 
Šiemet sueina 3 metai nuo jos mirties ir ta proga rugpiOČio 14 d. 8 v. 
ryto jos atminimui bus atlaikytos šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
gedulingos pamaldos.

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ 
ŠEIMĄ

Praeitą šeštadienį Cleve
lande susituokė Vitalija 
Mekešaitė ir Raimundas Be
nediktas Butkus. Abu jau
nieji' yra veiklūs lietuvių 
jaunimo tarpe. Jaunoji yra 
baigusi Clevelando valstybi
nį universitetą ir priklausė 
Grandinėlės tautinių šokių 
grupei, o jaunasis yra bai
gęs Ohio valst. universitetą 
ir priklausė Čiurlionio an
sambliui bei Clevelando vy
rų oktetui.

R. Butkus, kuris Union 
Savings banke eina atsa
kingas pareigas, buvo pa
skirtas neseniai atsidariu
sio Euclide banko skyriaus 
vedėju.

PARAMA DIRVAI
1970-1971 mokslo metų 

Pėda goginių lituanistikos 
kursų klausytojos Nijolė 
Balčiūnienė, Rita Balytė, 
Daiva Bielinytė, Vida čy- 
vaitė, Aldona Kavaliūnaitė, 
Dalia Kavaliūnaitė, Stasė 
Kazlauskienė ir Danutė Su- 
šinskaitė, į v e r t i n damos 
spaudos reikšmę kultūri
niam mūsų gyvenimui, at
siuntė Dirvai $36.57, drau
ge dėkodamos už kursams 
parodytą nuoširdumą.

Dirva už atsiųstą auką 
nuoširdžiai dėkoja.

MIRĖ
Praeitą penktadienį mirė 

Juozas Dumbaras, sulaukęs 
81 m. amžiaus. Velionis bu
vo Dirvos skaitytojas ir rė
mėjas nuo senų laikų. Ve- 
lionies našlei ir artimie
siems reiškiame užuojautą.

RESPUBLIKONŲ 
KLUBAS VAIŠINO 
CHORISTUS

Šių metų pradžioje pa
aiškėjus, kad Čiurlionio 
Ansamblis išvyks gastro 
lėms į Pietų Ameriką 
kai Chicagoje bus Dai
nų Šventė, keletui cleve- 
landiečių parūpo, kad 
Clevelando lietuvių kolo 
nija neliktų be savo re
prezentacijos Dainų 
šventėje. Muzikas Pra
nas Ambrazas pasitarė 
su kitais sudaryti chorą 
iš esamų ir buvusių cho 
ristų — ir tas pavyko. 
Prisidėjo talkon muz. Ju
lius Kazėnas ir muz. Ge
novaitė Karsokienė ir 
ėmė ruošti chorui daini
ninkus .

Pavyko gražiai — cho
ras iš 30 asmenų nuvažia
vo ir liepos 4 dieną Dai
nų Šventės programoje 
Clevelandas buvo atsto
vaujamas. Tuo nesibai
gė.

Liepos 18 d. atėjo me
tinė Kultūrinių Darželių 
"Vieno Pasaulio Dienos” 
šventė. Lietuviai kasmet 
programos išpildyme ką 
nors turėjo. Šią vasarą 
Lietuvių Darželio valdy-
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VIRŠUJE: Taip atrodo sude<

RŪTOS VILOJESEKMADIENIS
gęs Lietuvių Salės Clevelande 
vidus.bai vienatinė išeitis bu

vo tas choras.
Liet. Kultūrinio Dar

želio Sąjungos vicepir
mininkė Rita Premenec- 
kienė pakvietė tą dieną 
lietuvių dalį programoje 
išpildyti. Choras noriai 
pasitarnavo.

Po viso to, jau kaip 
Lietuvių Respublikonų 
Klubo pirmininkė, p. Ri
ta Premeneckienė, reng - 
dama savo sodyboje Klu 
bo gegužinę praeitą sek
madienį, rugp. 1. d., pa
kvietė į gegužinę tą cho
rą pabendravimui, pasi- 
vaišinimui, išreiškimui 
choristams padėkos už 
jų gerus norus.

Greta vaišių, dalyviai 
girdėjo vėl choro dainas, 
kalbų ir muzikos. Pir
mininkė savo kalboj e pa
skaitė laišką nuo Prezi
dento Nixono sąryšyje su 
Pavergtų Tautų Savai
tės. Toliau kalbėjo p. 
Budrienė, Genovaitė Kar - 
sokienė ir Darželio pir
mininkas K.S. Karpius.

Vėliau atvykęs Julius 
Kazėnas su trimis akor
deonistais palinksmino 
dalyvius lietuviškomis 
melodijomis, pagrojo 
suktinį ir daugiau. Ta la
bai graži diena praėjo 
linksmoje nuotaikoje.

___  (k)
SLA 14 KUOPOS VEIKLA

SLA 14-ta kuopa turė
jo savo gegužinę ir susi
rinkimą šeštadienį, lie
pos 31 d., savo finansų 
sekretoriaus Povilo Šu
kio kieme. Dalyvavo apie 
20 narių. Nejaukus vaiz
das žinant, kad ta kuopa 
tarp didžiausių, turi ge
rokai virš 200 narių, ta
čiau dalyvavo tie kurie 
dar pajėgūs, gali ir au
tomobiliais atvažiuoti. 
Kiti jau senyvo amžiaus, 
susirinkimuose dalyvau - 
ti negali, vienaip ar ki
taip sumoka savo duok
les ir tuo tenkinasi.

Tarp kitų reikalų, kuo 
pos pirmininkas Vytau
tas Braziulis supažindi
no narius su rengiama iš 
kilme paminėjimui 14- 
tos kuopos 70 metų gyva
vimo sukakties. Ta iškil 
mė bus Čiurlionio An
samblio namuose, Cle
velande, spalio 31 d. Su 
kuopos sukaktimi įvyks 
ir platesnis suvažiavi
mas. (kk)

Saulėtą sekmadienio 
popietę, t.y. liepos 25 d. 
jauki Vila Rūta pavėsin
goj žalumoj priglaudė bū 
rį clevelandiečių. Tai po
nios Veronikos Nagevi
čienės svečiai - bičiu
liai, kurie beveik kas 
vasarą čia susirenka pa
kviesti mielos visad be
sišypsančios šeiminin
kės pasisvečiuoti, lietu
viška aplinka pakvėpuo
ti, bei pasivaišinti.

Ir ištikrųjų, kaip šei
mininkė, taip ir visa ap
linka čia taip miela, jau
ki ir lietuviška. Čia prie 
tviskančio Pymatuning 
ežero žalumynuose pa
skendusi Vila Rūta. Tik 
įsukus į kelelį vedantį į 
Vilą iš kart jauti kaž ką 
širdžiai artima, sava. 
Čia gražiai išrikiuotos 
eglaitės lyg budrioj sar
gyboj stovėdamos kiek
vieną pasitinka, o už jų 
ir jurginai ir rūtelės ir 
kitos lietuviškojo darže 
lio gėlytės geroj prie
žiūroj tarpsta ir įvai
riaspalviais žiedais džiu
gina kiekvieno akį. Pati 
Vila Rūta savo šviesia 
išore skoningai įsijun
gia į visą spalvingą va
saros aplinką.

Štai ir pati p. V. Na- 
gevičienė, kuri kiek
vieną atvykusį su 
džiaugsmu veide pasitin 
ka ir pasisveikina. To
kioj džiaugsmo spindu
liuojančio j nuotaikoj čia 
visi atrodo tokie artimi 
ir malonūs. Užsimezga 
kalbos ir juokavimai ir 
visi atrodo lyg esame 
viena didelė šeima.

Po pavėsingais me
džiais čia kiekvienas 
sau suranda tinkamą 
vietą prie gražiai pa
dengtų stalų. Gausiai 
prigamintais skanėstais 
mieloji šeimininkė ra
gina kiekvieną vaišintis 
ir jaustis patogiai. Tad 
vaišinomės gardžiai ir 
sočiai.

Štai ir staigmena. Vai
šėms įpusėjus, šeiminin 
kė pasirodo su gražiu 
lietuvišku tortu ir vi
siems praneša, jog esa
me Šv. Onos išvakarė
se. O savo tarpe turi
me dvi ponias Onas, tai 
būtent p. Oną Mikuls
kienę ir p. Oną Pautie- 

nienę. Šį nepaprastą pra
nešimą, žinoma, paly
di ovacijos ir griaus
mingas ilgiausių metų 
nuaidi. P. Ona Mikuls
kienė sujaudinta tokia 
staigmena gražiai padė
koja už sveikinimą ir 
primena, kad būdama P. 
Amerikoj su Čiurlionio 
Ansambliu birutininkių 
jaukios šeimos neužmir 
šo ir prisiminimui atve 
žūsi orchidėjos žiedo 
sagtį, kurią ilgametei, 
birutininkių pirmininkei 
p. V. Nagevičienei pri
segė. Po to, varduvinin
kės visus vaišino var
duvių tortu ir jaukioj 
nuotaikoj sekmadienio 
popietė slinko iki sau
lės laidos.

Taip pat svečių tarpe 
turėjome ir kitataučių. 
Tai p. V. Nagevičienės 
artimi pažįstami ameri
konai. Jie taip pat jau
kiai įsijungė į bendrą 
kompaniją ir lietuvišku- 
draugiškumu ir vaišin
gumu buvo tiesiog nust.e - 
binti. Jei kas buvo jiems 
nesuprantama, kaip pav. 
Onų vardinės, tai p. B. 
Bogutaitė- Matulionienė 
jiems angliškai paaiški
no.

Be svečių šioje popie
tėje dalyvavo ir Vilos 
Rūtos vasarotojai. Iš ku

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

rių pažįstama Dirvoj 
dirbanti p. Z. Juozapai- 
tienė su vyru ir dukre
le Kristina. Jie nepap
rastai džiaugėsi šia vie
ta teikiančia tikrą poil
sį ir ramybę.

Svečių tarpe turėjo
me ir kun. J. Kidyką iš 
Brazilijos (Sao Paulo). 
Kun. J. Kidykas jau virš 
mėnesi vieši Cleve
lande su tikslu išmokti 
kanklių muzikos pas p.
O. Mikulskienę. Mat šį 
meną jis numatęs puose
lėti Brazilijos lietuvių 
jaunimo tarpe.

Jauniausia iš svečių 
buvo p. B.M. Matulio
niu (Akrono) dukrelė Ind
rė, kuri ypatingai atkrei
pė visų dėmesį savotai-

, •«. ^irtin^a žo-
syklinga ir turtinga žo
džiais lietuvių kalba.

Nors jauku ir malonu 
buvo viešėti Vilos Rūtos 
ir. p. V. Nagevičienės 
mieloj aplinkoj, tačiau 
paskutiniems saulutės 
spinduliams persiskver- 
biant per medžių tank
mę pradėjome skirsty
tis į namus.

Ši nepaprasta sekma
dienio popietė ilgai pa
liks svečių atminty. Gi
li padėka Vilos Rūtos 
mielai savininkei p. V. 
Nagevičienei. (Ss)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND, OHIO 44114



TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Inž. Juozas Butkus, atostogaudamas Venezueloj, aplankė savo se
ną kolegą Korp! Neo-Lithuania filisterį Kazimierą Nausėdą, kuris 
daug sielojasi tautininku spaudos egzistavimu ir jos ateitimi, prašy
damas perduoti nuoširdžiausius linkėjimus šią vasarą į suvažiavimą 
susirenkantiems neolituanams. Prie šią linkėjimų prisidėjo ir ten 
gyvenąs filisteris Mečys Balutavičius. Abi filisteriai yra gražiai 
įsikūrę Venezueloje. Nuotraukoje J. Butkus ir K. Nausėda Caracas 
Sheraton viešbutyje.

Paulius Jurkus, Pranas 
Naujokaitis, dr. Pranas 
Bagdas ir Dirvos redakcijos 
narė Emilija čekienė.

Premijos 500 dol. mecena
tas — Simas Kašelionis.

• Mokytojų ir jaunimo 
savaitė vyks Dainavoje, 
rugpiūčio 15-22 dienomis. 
Autobusas iš Chicagos į 
Dainavą išvyksta rugpiūčio 
15 d., sekmadienį, 8 vai. 30 
min. ryto nuo Jaunimo 
Centro. Regtetracijos ir in
formacijos reikalais kreip
tis į J. Tamulį, tel. (312) 
925-4076.

• Kazys Ališauskas pra
neša, kad knygos „Kovos 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės” I tomo išleidimas 
susitrukdė dėl spaustuvės 
apsikrovimo darbais, šiuo 
laiku knyga baigiama spaus 
dinti ir išeis už 2-3 mėnesių.

MIRĖ JURGIS 
BIELIŪNAS

• Dirvos novelės konkur
sui Ugnis atsiuntė dvi no
veles „šešėlis” ir ”Bausmė”.

Primename, kad šiais me
tais premija yra 500 dol. ir 
galutinas terminas rank
raščiams atsiųsti — 1971 
m. rugsėjo 1 d. (žiūr. at

skirai spausdinamas kon
kurso taisykles).

Konkurso jury komisiją 
sudaro:

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirmininkas poetas 
dr. Leonardas Andriekus, 
OFM — komisijos pirmi
ninkas ir nariai rašytojai

Rugsėjo 5 d. Salzburge, 
Austrijoje, mirė Jurgis Bie
liūnas, Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės steigėjas ir 
ilgametis jos pirmininkas. 
Jo iniciatyva ir parama ne
seniai Pietų Amerikoje kon
certavo Čiurlionio ansamb
lis. Nuo pat ansamblio įsi
kūrimo jis buvo jo gerbėjas 
ir rėmėjas.

A. A. Jurgis Bieliūnas su 
žmona buvo išvykęs į Eu
ropą gydytis, deja, ligos pa
kirstas jėgas jau nebeatga
vo.

Clevelande gyveno jo pus
brolis Vytautas Bieliūnas.

CHEMIJOS MAGISTRĖ
ŽIVILĖ MODESTIENĖ

A. A.
JUZEFĄ KEMEŠYTĖ 

NASVYTIENĖ
mirė liepos 8 d. 1968 m.

Trijų metų mirties sukakties proga už 
jos sielų šv. Jurgio parapijos bažnyčioje š. 
m. rugpiūčio 14 dieną, 8 vai. ryto užprašy
tos gedulingos pamaldos, j kurias velionies 
šeimaj gimines ir artimuosius prašo atsi
lankyti.

Liūdintys vyras Steponas, 
sūnūs Algirdas ir Jaunutis, 
dukterys Aldona Augustinavičienė 
ir Birutė Smetonienė ir jų šeimos.

A. t A.

EVELINAI BRAZINSKIENEI

mirus, jos vyrą, vaikus, tėvus ir seseris 

bei kitus artimuosius liūdesio valando

je giliai užjaučiame

M. ir V. Meiliūnai, Toronto
A. ir M. Meiliūnai, Montreal
R. Meiliūnas, Windsor
V. Pazukaitė, Toronto

Živilė Keliuotytė-Mo- 
destienė birželio 20 d. ga
vo magistro laipsnį iš fi
zikinės chemijos. Prieš 
dvejus metus ji baigė che
miją ir Illinois universi
tete chemijos klasėje 
buvo profesoriaus asi
stente. Kol kas šios pa
reigose dar pasilieka, 
kartu ruošdamasi che
mijos doktoratui.

Nors ir labai savo stu
dijomis buvo užsiėmusi 
lietuviškam judėjimui 
Živilė visuomet rasdavo 
laiko, dalyvaudama įvai
riose meninėse progra
mose, reikšdamosi tiek 
muzikoje, tiek dailiaja
me žodyje, kurįnepap
rastai gražiai ir gerai 
valdo lietuvių kalba.

Taip pat plačiai reiš
kiasi Korp! Neo-Lithua
nia veikloje, kartu dirb
dama susavo vyru Algiu, 
kuris šiuo rpetu yra Kor
poracijos pirmininkas.

Džiugu, kada lietuvės 

kyla ir gražiai reiškia- 
, si mokslo srityse, o taip 
pat savo duoklę skiria ir 
lietuvybei, rodydamos 
pavyzdį ir tuo pačiu ska
tinimą dirbti a va j ai 
tautai.

• PASAULIO LIETU
VIŲ GYDYTOJŲ SĄJUN
GOS suvažiavimas įvyks 
š.m. rugsėjo 4-5 dieno
mis, Darbo Dienos sa
vaitgalį, New Yorke,

' Hotel Pierre. S-gos pir
mininku yra dr. Vaclo
vas Paprockas.

• DELIJAI VALIUKĖ- 
NAITEI š.m. birželio 7 
d. Brown Universitetas 
Providence, R.I. suteikė 
filosofijos daktaro laips
nį iš anglų kalbos litera
tūros.

1970 m. spalio 16 d. ji 
apgynė dizertaciją (Sha- 
kespeare in translation: 
An Exercise In Compa- 
rative Poetics). Dizer- 
tacija buvo įvertinta la
bai gerai ir susilaukė 
ypatingo dėmesio ne tik 
anglų fakultete, bet ir ly
ginamosios literatūros 
fakultete. Deli j a Valiūkė- 
naitė, naudodama Šeks
pyro dramas lietuviškuo
se vertimuose, išvystė 
naują priėjimą prie Šeks
pyro stilistinės anali
zės.

Deli j a Valiukėnaitė 
yra buvusi newyorkietė 
a.a. ekonomisto Jono ir 
Marijos Valiukėnų duk
ra, bakalauro laipsnį 
Cum Laude ir Phi Beta 
Kappa 1966 m. įsigijusi 
Hunter Kolegijoje New 
Yorke. Šiuo metu ji dės
to New Hampshire uni
versitete, Plymouth Sta 
te kolegijoje kaip assis
tant professor.

• AMERIKOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 
seimas bus rugpiūčio 25-26 
d.d. pas Tėvus marijonus 
Marianapolyje, Thompson, 
Conn. Bus renkama Kunigų 
Vienybės naujoji centro 
valdyba, svarstomi aktua
lūs klausimai.

• KAZIO BRADCNO re
daguota išeivijos lietuvių 
poezijos antologija jau ren
kama. Knygon įtraukta apie 
60 autorių, pradedant My
kolu Vaitkum, Kleofu Jur
gelioniu ir baigiant jau iš
eivijoje gimusia jauniau
siąją poetų karta.

• Rašytoja Marija Aukš- 
taitė, anksčiau gyvenusi 
Montrealyje, o dabar To
ronte, š. m. liepos 18 d. su
laukė 75 metų amžiaus. Ka- 
nadon atvyko 1930. Dirbo 
lietuvių organizacijose, rū
pinosi mokyklomis, kurį lai
ką redagavo "Nepriklauso- 
mą Lietuvą”, bendradarbia
vo spaudoje, rašydama ko
respondencijas, eilėraščius, 
noveles. Jos poezija yra iš
leista stambiu rinkiniu "Ro
žių vasara”. Tikroji jos pa
vardė yra Radkevičiūtė-Na- 
vikevičienė.

• Jurgis Gliaudą, SIMAS. 
Išleido "Vilties” draugijos 
leidykla 1971 metais Cleve
lande. Knyga 160 psl., kai
na 3 dol., gaunama Dirvoje 
ir pas knygų platintojus.

Vasarotojai suvažiavę iš (vairiu Amerikos valstijų ir Kanados 
džiaugiasi vasaros poilsiu gražioje Jansoną viloje Audronė Cape 
Cod Mass. kur atviros jūros pliažas ir didelių pučių aromatas su 
tyru jūros ir parko oru suteikia visiems reikiamo ir gero poilsio.

Nuotraukoje tik maža dalis svečių, kurie jauprisikaitinęper daug 
saulėje ieškojo poilsio parko pavėsyje kartu prisiminti su p. Alks
niniu, kuris atšventė savo 86 gimtadienį, senuosius lietuvybės kultū
rinius darbus. Nuotraukos užpakalinėje eilėje kaip tik ir matosi p. 
Alksninis ir Marija ir Ed. Jansonai vilos Audronė savininkai su da
limi svečių. Šiemet Audronėje vasarojo: Dr. Kasakevičius, Dr. Le- 
lis su ponia ir Z. Nomeika ir J. Musteikis su poniomis, p. Vaitkai, 
inž. Senkus, Bručas, Žilionis, p. Skabeikos, p. Gudauskienė ir p. 
Kastys su vaikučiu ir p. Mikonienė su vaikučiu, p. Mašalaitienė 
ir Pestenis, pp. Auguliai, Nasvyčiai, Dr. Kriaučiūnai, Mikelioniai, 
Šeštokai, Dr. Mikonis su ponia, Augonis, Stelmokai ir kt.

LOS ANGELES LIETUVIAI "SALUTE 
TO AMERICA" IŠKILMĖSE

Liepos 2 d. Los An
geles Pavergtų Tautų 
Komitetas su savo at
stovais buvo pakviestas 
į didžiulę "Saluteto Ame 
rica" — JAV-bių Nepri
klausomybės atgavimo 
sukakties minėjimą EI 
Toro mieste (apie 50 my
lių nuo Los Angeles). 
Šventė vyko šio gražaus 
miesto pačiame vidury, 
je: didžiulėje aikštėje bu 
vo susodinta apie 5000 
žmonių minia,kur ameri
kiečių uniformuoti skau
tai tvarkė žmonių judėji
mą, bei dalino gražiai 
išspausdintą, didelio for
mato programą, kurios 

į pačiam vidury tilpo nuo
trauka Los Angeles bur
mistro Sam Yorty su Pa 
vergtų Tautų Komiteto at
stovais, šalia nuotrau
kos didelėm raidėm pa
rašyta: CAPTIVE NA- 
TIONS, kur alfabetine 
tvarka išvardintos komu
nizmo pavergtos tautos, 
o tarp jų ir Lietuva, Lat
vija ir Estija.

Šį minėjimą finansa
vo ir viskuo daugiausiai 
rūpinosi Royal Savings 
— bankų Direktorių Ta
ryba — su jos pirminin
ku Chester B. Anderson, 
dideliu kovotoju prieš ko - 
munizmą. Per jį Pa
vergtų Tautų komitetas 
darė patangas patekti į 
šio minėjimo programą, 
kas ir pasisekė padary
ti.

Po oficialiosios minė
jimo dalies, kurią prave
dė pats C. Anderson,per 
skaitydamas daugybę 
sveikinimų iš senatorių 
ir paties prezidento R. 
Nixono, į tribūną pakvie 
čiamas meninei progra
mai pravesti garsus 
amerikiečių artistas - 
vokalistas Byron Pal
mes, kuris tai atlieka su 
dideliu ekspresingumu 
bei talentu. Dalį progra
mos atliko garsus viso
je pietinėje Kalifornijo
je orkestras "Cava- 
liers".

Pagaliau, jau temstant 
į didžiulę tribūną, žai
džiant prožektorių švie
som, pakviečiami po vie
ną įžygiuoja su vėliavom 
pavergtų tautų atstovai: 
įvairiaspalviai Reprezen
tantų rūbai, plėvesuojan- 
čios vėliavos tylioje or
kestro grojamoje patrio

tiniais motyvais muziko
je, sudarė nepaprastą 
įspūdį — minioje jautė
si pasigėrėjimo bei nu
stebimo kažkoks kužde
sys. Nustojus miniai ju
dėti, per mikrofoną di
namiškai suskamba pa
vergtų tautų vardai; to
liau C. Anderson supa
žindina klausytojus su 
laisvėje gyvenančių Pa
vergtų Tautų žmonių sie
kiais bei troškimais, o 
taip pat primena komu
nizmo grėsmę ir pačiai 
Amerikai. Pabaigoje sa 
vo kalbos, prelegentas 
pakvietė visus susirinku
sius atsistojimu bei ty
lia minutės malda pa
gerbti tribūnoje esančių 
tautų žuvusiuosius už 
laisvę. Žmonių veiduose 
matėsi nepaprasta rim
tis, o daugeliui per 
skruostus ir ašaros rie
dėjo, ypač pavergtųjų 
Tautų delegatams.

Lietuvius tautiniuose 
rūbuose puikiai repre
zentavo Aldona Butkutė, 
kuriai Los Angeles ALT 
valdyba nuoširdžiai dė
koja. Pavergtų Tautų Ko 
mitete šiemet gyvai dar
buojasi ALT atstovai su 
energinguoju pirmininku 
inž. Vytautu Čekanaus
ku.

Didelė padėka taip pat 
priklauso Royal Savings 
Direktorių Tarybos pir
mininkui Chester B. An
derson už įvedimą Pa
vergtų Tautų įšiąEl To
ro mieste vykusią JAV- 
bių Nepriklausomybės 
minėjimo šventę, (vm)

• KRIVŪLĖS KLUBAS 
CHICAGOJE, ruošiasi iš
leisti Lietuvos policijos at
siminimų ir istorinių duo
menų knygą. Redakcinę ko
misija sudaro: J. Talalas,
P. Dirkis, A. Gintneris, V. 
Šimkus, B. Macevičius, P. 
Morkūnas ir K. Dirkis. At
siminimus bei kitą šiam lei
diniui tinkamą medžiagą 
prašoma siųsti komisijai: 
4327 So. Artesian Avenue, 
Chicago, III. 60632, USA.

CLEVELANDE
Visais gyvybės, sveikatos 

bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.
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