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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BOMBA NR. 3
NIXONAS PRIEŠ SPRENDIMĄ VIETNAMO BYLOJE 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPrezidentas Nixonas 
jau du kartus taip dra
matiškai pakeitė savo ad
ministracijos politiką, 
kad jie sudarė sprogu
sios bombos įspūdį. Pir
moji bomba buvo jo pra
nešimas apie numatomą 
kelionę į Pekiną, antroji 
— kainų ir atlyginimo už 
šaldymas su kitorh ūki
nėm priemonėm. Abu lig
šiolinės politikos pakeiti
mai buvo reikalingi, 
nors ir prieštaravo pa
ties prezidento anksty- 
vesniems pareiški
mams. Dėl galutinų tų 
pakeitimų rezultatų, ži
noma, galima daug ir il
gai ginčytis, tačiau jų 
paskelbimo momentų 
daugumai amerikiečių 
jie atrodė esą reikalingi 
ir sveikintini, o jų pa
skelbimo būdas, kiek pa
kėlęs prezidento populia
rumą, privertė paža
liuoti iš pavydo preziden 
to politinius priešus. Vi
suomenės nuotaikų tyri
nėtojai teigia, kad jei 
šiandien įvyktų rinki-

• NIKITA CHRUŠČIOVĄ S rug
sėjo 11 d. mirė Maskvoje nuo 
Širdies smūgio, sulaukęs 78 m. 
amžiaus. Apie jo mirtį Sovieti- 
jos gyventojai sužinojo po 9 vai, 
o Kremliaus vyriausybė oficia
liai pasauliui pranešė tik po 33 
valandų, kas sudarė diplomati
niame protokole keblumų, nes už
sienio valstybės, negavusios ofi- 
cialaus pranešimo, užuojautą 
dėl mirties galėjo pareikšti tik 
Chruščiovo šeimai. Chruščio
vo palaikai buvo sudeginti ir pa
laidoti kapinėse, bet ne Krem
liaus mūre, šalia Stalino, kurio 
nusikaltimus jis buvo iškėlęs.

•BREŽNEVAS vadovaus so
vietų delegacijai, kuri spalio 
mėn. atvyksta oficialiam vizi
tui į Prancūziją. Pradžioje bu
vo skelbta, kad kartu atvyks ir 
prezidentas Podgorny,bet pasku
tiniu momentu Maskva painfor
mavo Paryžių, kad tik vienas 
Brežnevas, kompartijos galva, 
atvyksiąs lydimas vyriausybės 
narių. Tas parodo, kad Brežne
vas vis stipriau įsigali Kremliu
je ir yra neginčijamai Nr. 1 so
vietų vadų hierarchijoje.

Tačiau paskutinėm dienom 
pradedama abejoti ar i§ viso 
Brežnevas atvyksiąs, nes jis ne- 
pasitikįs prancūzų saugumu- ir 
bijąs Jugoslavijos karaliaus 
Aleksandro likimo. Atvykęs į Pa
ryžių MGB gen. Sergerčik reika
lauja, kad visi nepatikimi svetim
šaliai ir prancūzai Brežnevo 
viešnagės metu būtų iš Pary
žiaus išvežti, panašiai kaip lan
kantis Chruščiovui, kai visi 
prieškomunistiniai veikėjai, jų 
tarpe ir mūsų tautietis E. Tu
rauskas, buvo išgabenti į Kor
siką. Brežnevo viešnagės laikas 
sumažintas iki 3 dienų ir lan
kysis tik Paryžiuje.

• AMERIKOS kariuomenės 
dezertyrų skaičius pasiekė 68, 
449, kas yra daugiau negu buvo 
Korėjos karo metu, bet mažiau 
negu II Pas. karo metu.

•MARTIN BORMANN,Hitle
rio dešinioji ranka, pagal buv. 
vokiečių saugumo viršininko 
gen. Gehlen tvirtinimą, buvęs so-, 
vietų agentas ir pabėgęs įSovie- 
tiją. Su tokiu tvirtinimu nesutin
ka dr. Simon Wiesenthal, nacių 
medžiotojas, kuris Pietų Ame
rikoje pagavo Eichmaną. Jistvir 
tai įsitikinęs, kad Bormannas 
slapstosi P. Amerikoje. 

mai, prezidentas Nixo- 
nas nugalėtų bet kokį 
galimą demokratų kan
didatą, tiesa, nelabai di 
dele, bet visdėlto pakan
kama poros nuošimčių 
dauguma, nors rinkimuo
se dalyvautų ir G. Wal- 
lace, kuris surinktų apie 
10-12% visų balsų.

Pačiam prezidentui, 
atrodo, taip patiko tokių 
politinių bombų sprogdi
nimai, kad dabar jau pra
dėta spekuliuoti apie 
bombos Nr. 3 sudėtį. 
Svarstydamas tokią gali
mybę, Stewart Alsop 
Newsweek magazine pra 
našauja, kad bomba Nr. 
3 bus skirta Vietnamui.

Jos laukiant reikia at
minti, kad amerikiečių 
pastangos ’ apkarūnuoti’ 
vadinamą ’vietnamiza- 
cijos’ procesą padoriai 
atrodančiais prezidento 
rinkimais nedavė gerų 
rezultatų. Faktinai to ir 
reikėjo laukti. Dėl tos 
paprastos priežastis, 
kaip mes daug kartų pri
minėm, kad demokratinę 
santvarką negali perso
dinti kaip kokį augalą iš 
vieno daržo į kitą. Su ma 
žomis išimtimis (Čeko
slovakija ir Suomija) po 
Ir jo Pasaulinio karo vi
soje Rytų ir Centro Eu
ropoje įvesti demokra
tiniai režimai gana grei
tai buvo pakeisti dau
giau autoritariniais reži
mais. Juo labiau nebuvo 
sąlygų tikrai demokrati
jai karo demoralizuotam 
Pietų Vietname, kurio ar
timesni ir tolimesni kai
mynai, tarp kitko, irgi 
nesidžiaugia demokrati
ja.

Užtat geriausi, ko ga
lima buvo tikėtis, ten 
yra palankus amerikie
čiams, bet daugiau ar 
mažiau autoritarinis re
žimas. Tokį, patekęs į 

PHILADELPHIJOS LIETUVIAI REMIA ADV. A. NAVOSAITĮ

Philadelphijos lietuviai, talkinant ir kitoms tautinėms grupėms, tikisi išrinkti į Philadelphijos Miesto 
Tarybą advokatą Anthony W. Novasitį. Jis yra aktyvus L, Bendruomenės veikloje, JAV LB Centro Valdy
bos narys, pažįsta tautinių grupių problemas, remia pavergtų tautų laisvinimą. Nors jis kandidatuoja 
respublikonų sąraše, jam išrinkti reikalinga visų mūsų, demokratų ir respublikonų parama.

Novasičiui išrinkti komitetas, šiuo metu, telkia lėšas ir veda intensyvią propagandą. Artimiausias 
didesnis komiteto darbas, tai pietūs su kalbomis ir kita programa, kuriuose dalyvaus žymūs respubliko
nų veikėjai. Pietūs įvyks rugsėjo 19d., 6:30vai. vakare, 4-Chefs svetainėje, prie Frankford Avė. ir Hel 
lerman St. Bilietai gaunami pas komiteto narius. Informacijos reikalu kreitis į Aušrą Zerr, tel. 886- 
5849.

Nuotraukoje Edvardas Gegnas (dešinėje) įteikia $500.00 čekį komiteto iždininkui Kazimierui Čeledi- 
nui (kairėje). Stebi Antanas Novasitis ir Stasys Mankas. K. Čikoto nuotrauka

prezidento postą, gen. 
Thieu ir sukūrė. Jau pats 
faktas, kad jo galimi kon
kurentai buvo kiti du ge
nerolai, kalba pats už 
save. Kartu reikia pri
durti, kad Pietų Vietna
me partijos yra paly
ginti neišsivysčiusios ir 
nesubrendusios. Tiesa, 
prezidento Thieu noras 
ir pastangos užtikrinti 
sau daugumą naujai iš
rinktam seime ir per pa
čius prezidento rinki
mus, JAV sukėlė pasipik
tinimo, tačiau žiūrint iš 
paties Vietnamo, o ne 
Amerikos didmiesčių, 
kuriuose irgi netrūksta 
korupcijos, tos pastan
gos, turint galvoje vie
tos sąlygas,nebuvo labai 
pasibaisėtinos.

Spalio 3-čios dienos 
prezidento rinkimai su 
tik vienu kandidatu Thieu 
iš vienos pusės sumaži
no ’vietnamizacijos’ au
reolę, bet iš kitos, jie 
duoda progą prezidentui 
Nixonui su viso krašto 
pritarimu daugiau ar ma
žiau numoti ranka į Pie
tų Vietnamo likimą. Už 
tat bomba Nr. 3-čias, 
anot Alscpo, gali būti 
jo pranešimas po Viet
namo rinkimų, kad JAV 
atitraukia iš Vietnamo 
visas sausumos kariuo
menės pajėgas ateinantį 
pavasarį, palikdamos tik 
mažesnius savanorių 
dalinius aviacijos ir tie
kimo paramai.

Thieu tada bus privers
tas parodyti visus savo 
gabumus, o galutini re
zultatai priklausys ir 
nuo komunistų spaudimo 
dydžio, kuris iš savo pu
sės priklausys nuo So
vietų Sąjungos ir Rau
donosios Kinijos para
mos Hanojui. Turint gal
voje abiejų kraštų norą 
turėti didesnę įtaką 
šiauriniame Vietname ir 
iš to susidariusia labai

Pasaulio Lietuvių Gydytojų suvažiavimo, įvykusio š.m. rugsėjo 4-5 d.d. New Yorke prezidiumas. Sė
di iš kairės: dr. K. Gudaitis, dr. L. Giedrikienė, R. Kondratas, dr. B. Jankauskas, dr. B. Matulionis, dr. 
D. Jasaitis, dr. B. Radzivanas, dr. V. Avižonis ir dešinėje prie mikrofono pranešimą skaito dr. V. Pap- 
rockas L. Tamošaičio nuotrauka

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

Š.m. rugsėjo 4-5 die
nomis įvyko 8-sis PLG 
ir ALG suvažiavimas 
garsiame Piere viešbu
tyje New Yorke. Iškil
mingą posėdį atidarė 
New Yorko gydytojų drau
gijos pirm. dr. Vytautas 
Avižonis ir perdavė 
PLGS-gos pirmininkui 
dr. Vaclovui Paprockui, 
kurio įžanginis jautrus 
žodis spausdinamas at
skirai. Prezidiumą suda
rė: dr. Domas Jasaitis 
— pirmininkas dr. B.

jautrią padėtį, ir esant 
optimistu, galima tikė
tis, kad toks sprendimas 
ne tik nepakenks pieti
niam Vietnamui, bet gal 
net ir padės jam, nes da
bartinė padėtis darosi 
nepakenčiama ir demo
ralizuotai JAV armijai 
ir patiems vietnamie
čiams. O iš prezidento 
pusės žiūrint tokia bom
ba jam gali pasirodyti 
itin naudinga, nes vėl iš 
muš kozirį iš demokratų 
rankų — jis tik tą pada
rė, ko jau seniai pagei
davo bei reikalavo ir jo 
oponentai.

EMILIJA ČEKIENĖ

Radzivanas, dr. B. Ma
tulionis, dr. B. Jankaus
kas, istorikas R. Kond
ratas, dr. L. Giedraitie
nė, dr. K. Gudaitis ir dr. 
V. Avižonis.

Suvažiavimas pradė
tas Amerikos ir Lietu
vos himnais ir mirusių 
bei nukankintų gydytojų 
pagerbimu tylos minute. 
Raštu sveikino: Lietu
vos Diplomatijos Šefas 
S. Lozoraitis, Lietuvos 
Atstovas vvasningtone J. 
Kajeckas, generalinis 
kosulas New Yorke A. 
Simutis, dr. Bačkis iš 
Washingtono, J. Balic- 
kas iš Londono, dr. J. 
Bielskis — Los Angeles, 
dr. J. Žmuidzinas — Ka 
nados, Grišonas — Mon- 
tevideo, PLB-nė, VLIK, 
ALT, LLK-tas, L F ir vi
sa eilė organizaciją. 
Sveikinimus perskaitė 
dr. B. Radzivanas.

Į PLGS-gos garbės na
rius pakelti du vyresnio 
amžiaus sulaukę gydyto
jai: dr. Aldona Šliupaitė, 
garsaus lietuvių veikėjo 
dr. Jono Šlūpo duktė už 
jos ilgų metų ypatingą p a 
sidarbavimą Lietuvai ir 
lietuvybei JAV-se. Dr. 
Jonas Bačiulis, kuris 
1966 m. įsteigė lietuvių 
kilmės medicinos studen
tams fondą savo motinos 
ir brolio Mato vardų įam
žinimui.

Dr. Mildą Budrienę už 
jos pasidarbavimą 10 
metų redaguojant lietu
vių gydytojų leidžiamą 
biuletenį apdovanojo spe 
cialiai pagamintu žyme
niu, kuri atsidėkodama 
tarė:

"Anksčiau, 10-ties 
metų bėgyje, būdama re
daktore, į mūsų suvažia
vimus vykdavau su tam 
tikra baime, nes žinojau, 
kad savo kolegų būsiu 
kaltinama ne vienu atve
ju. Vieni sakys, kad ma
no redaguojamam biule
teniui trūksta vienokiais 
ar kitokiais klausimais 
straipsinių. Kiti sakys, 
kad jų per daug. Vie
niems per daug nuotrau
kų, kitiems bus per ma
ža. Dar kitas priekaiš
taus, kam jo straipsnis 
buvo sutrumpintas ar vi
sai nespausdintas ir t.t. 
Važiuodama galvodavau, 
kaip čia reikės man pa

siteisinti. Šį kartą važia
vau su puikia nuotaika, 
kaip laisva eilinė mūsų 
organizacijos narė ir blo
gai nuotaikai esant, galė
siu ramia sąžine pakri
tikuoti kitus kolegas, nes 
priekaištų rasti labai 
lengva, tačiau redaguoti, 
rasti bendradarbių ir iš
leisti tokį, kad visi pri
imtų be kritikos, yra be 
veik neįmanoma, todėl 
naująjį redaktorių dr. 
Henriką Armaną, jau spė
jusį išleisti pirmaii nu
merį, nuoširdžiai svei
kinu ir linkiu sėkmės ir 
ištvermės naujose pa
reigose.

Dėkoju už suteiktą \ 
man staigmeną ir noriu 
priminti, jog ta dovana 
priklauso ne man vienai, 
o kartu mano vyrui dr. 
Stasiui Budriui ir vi
siems bendradarbiams, 
be kurių ir didžiausios 

(Nukelta į 3 psl.)

MIRĖ PROF. BIRGER 
NERMAN

Švedijoje rugpiūčio 22 d. 
mirė prof. Birger Nerman, 
82 metų amžiaus, nenuils
tamas kovotojas prieš ko
munizmą.

Šalia savo mokslinio dar
bo, jis per visą savo gyve
nimą Švedijoje buvo akty
vus ir energingas kovotojas 
už pavergtų tautų laisvę, 
ypač Pabaltijos tautų, šiuo 
klausimu jis buvo parašęs 
daug knygų, brošiūrų ir 
straipsnių.

Prof. Nerman 28 metus 
buvo Pabaltijos Komiteto 
pirmininkas, Pabaltijo Hu- 
minitarinės Draugijos gar
bės pirmininkas, Pasaulio 
Anti - Komunistinės Lygos 
garbės pirmininkas ir dau
gelio kitų organizacijų, ko
vojančių prieš komunizmą, 
narys.
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RAUDONASIS TEISINGUMAS
AREŠTAS, SIBIRAS IR SŪNYS

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

MŪSŲ JAUNIEJI AKADEMIKAI
Australijos lietuvių gyvenime didelę ir svarbią reikšmę vaidina 

studentija ir, jau čia universitetus baigę, mūsų jaunieji akademikai. 
Šiais metais sueina lygiai 20-tis metų, kai Sydnėjuje buvo sudaryta 
pirmoji centrinė studentų sąjungos valdyba ir kuriai priklausė: J. 
Žukauskas, J. Miknius ir V. Doniela. Iš šių pirmųjų Sydnėjaus lie
tuvių studentų Vytautas Doniela, be savo baigimo filosofinių studi
jų Sydnėjaus universitete, vėliau studijas yra gilinęs Anglijoj, Vo
kietijoj ir Prancūzijoj ir, įsigijęs daktarato laipsnį, šiuo metu yra 
vyresnis dėstytojas Newcastle universitete. Rugpiūčio mėnesio 
mokyklų ir universitetų atostogų metu, įvykusiame Australijos fi
losofų suvažiavime Brisbanėje, dr. V. Doniela skaitė vieną iš pa
grindinių paskaitų, apie ką buvo plačiai aprašyta.

Antrasis iš pirmųjų Sydnėjaus studentų J. Miknius yra baigęs 
medicinos fakultetą ir turi įsigijęs savo medicinos praktiką.

Savo dvidešimtmetį švenčia ir pirmieji Melbourno studentai, 
kurių pirmąją valdybą sudarė A. Žilinskas, J. Šeštakauskas ir J. 
Raulinaitis. Pirmoji Melbourno universitetą yra baigusi D. Bort- 
kevičiūtė-Žilinskienė, studijavusi medicininę sociologiją. Vėliau 
ji buyo pakviesto šį dalyką ir dėstyti šiame universitete.

1952 metais jau buvo sudaryta ir pirmoji Adelaidės studentų 
valdyba, į kurią įėjo S. Čibiras, N. Šurnaitė ir A. Navakas. Kiek 
Australijos lietuvių per tą dvidešimtmetį yra baigusių universite
tus, būtų labai sunku šiandien suskaičiuoti, tačiau labai įdomių ži
nių apie vienintelę, savo didumu trečią lietuvių Adelaidės koloni
ją, kurioje gyvena apie 1200 lietuvių, paduoda inž. J. Riauba. Jo 
vestomis žiniomis Adelaidėje šiais metais baigusių skaičius pasie
kė 50-tį ir šiuo 50-ju yra A. Šerelis, baigęs Bachelor of Science 
(Honour) laipsniu. Iš baigusiųjų Adelaidėje daugiausiai 11 yra me
dicinos fakultetą, 9 — humanitarinį po 6 — technikos ir odontolo
gijos ir kt. Iš Adelaidėje baigusiųjų du jau yra mirę — J. Arminas 
ir A. Gavelis, kai keturi apleido Australiją ir 10-tis persikėlė į ki
tus Australijos miestus.

Neturint tikslių žinių, reik manyti, jog Melbourne ir Sydnėjuje, 
jau neskaitant kitų mažesnių lietuviškųjų kolonijų, universitetus yra 
baigę didesnis skaičius čia subrendusių mūsų jaunųjų lietuvių, kas 
mano manymu, iš viso Australijoje sudarytų virš 200 baigusiųjų.

Per tą dvidešimtmečio gyvenimą Australijos lietuviai studen
tai ir vėliau akademikai -- filisteriai labai artimai ir gyvai reiš
kėsi ir reiškiasi visame mūsų Australijos lietuvių gyvenime, kas 
su dideliu džiaugsmu ir pasigėrėjimu tenka pastebėti ir pasidžiaug
ti, kad mūsų čia baigę akademikai, pilnai subrendę ir išaugę stip
rioje anglosaksiškoje aplinkumoje, taip lengvai neiškrito iš lietu
viškojo gyvenimo kelio, bet jau, daugeliu atvejų, perėmė vadovavi
mą vienoje ar kitoje šakoje, stipriai ir gražiai pakeisdami vyres
niuosius.

Nuo 1958-jų me.tų bendruomenės laikraštyje "Mūsų Pastogė
je" įvestas atskiras studentams puslapis "Studentų Žodis" išsilai
kė iki šios dienos ir nors nuo pirmojo jo redaktoriaus, dabartinio 
sostinėje Canberroje gyvenančio advokato R. Daukaus, redaktoriais 
yra buvę eilė studentų, tačiau dabartinis šio skyriaus redaktorius 
melbournietis G. Kaminskas savo darbą atlieka puikiai, pateikiant 
šiame puslapyje įdomių žinių iš Australijos studentų gyvenimo. 

Sveikinant dvidešimtmečio proga buvusius ir dabartinius stu
dentus tuo pačiu ir esamūs, bei busimuosius filisterius, reik tik 
pasidžiaugti jų gražiu nuveiktu darbu ir, žengiant į antrąjį mūsų 
gyvenimo Australijoje dvidešimtmetį, turėkime daug vilčių, kad 
mūsų akademinis jaunimas ir toliau taip gražiai be savo pagrin
dinio studijinio darbo, reikšis ir dirbs mūsų lietuviškajame gyve
nime, įrodant, jog lietuviška kilmė, sava lietuviška kalba ir lietu
viška veikla niekuomet netrukdo, bet tik padeda jauno žmogaus 
charakterio ugdyme.

• Geelongo Gordon inžinerijos institutą baigęs inž. Remigijus 
Slavickas prieš keletą metų išvyko į Kanadą ir ten toliau gilinosi 
savo mokslo šakoje Sadbury ir Kingston universitetuose. Liepos 
mėnesį jis buvo paskirtas. Cochrane miesto inžineriumi ir jo žinio 
je yra visas šio miesto savivaldybinis inžinerijos darbas. Sveiki
nant šį buvusį australietį su šiuo svarbiu paskyrimu, tenka tik 
džiaugtis, kad jam ir lietuviškasis darbas niekuomet nebuvo* per 
sunkus, nes savo mokslo metu jis visą laiką domėjosi lietuviška 
spauda, platindamas lietuviškas knygas ir paskiras universiteto 
bibliotekas aprūpindamas lituanistinėmis knygomis ir su mūsų li
teratūra supažindindamas universitetų profesorius. Inžinieriaus R. 
Slavicko tėvai ir dabar gyvena Geelonge.

• Australijos Krašto Valdyba Adelaidėje, norėdama kuo arti
miau ir geriau palaikyti ryšius su visu lietuviškuoju jaunimu, nepa
sitenkino vien tik savuoju atstovu jaunimo reikalams J. Neverausku, 
bet sudarė atskirą komitetą jaunimo reikalams, į kurį buvo pakvies
ta: J. Naujalienė, D. Dunda, M. Maura gis ir J. Morkūnas. Šio komi
teto tikslas yra koordinuoti paskirų Jaunimo Kongreso Komitetų 
darbus prie savųjų apylinkių, taip pat skatinant lietuvišką jaunimo 
veiklą Australijoje, bendradarbiauti su PLB jaunimo nariais, Il-ju 
Jaunimo Kongresu ir kitų kraštų jaunimu. Pačiam jaunimui duodant 
daugiau aktyvaus pasireiškimo ir juos daugiau įtraukiant į bendruo
meninį, šiuo atveju jaunimo, darbą ir pasekmės turėtų būti daug ge
resnės.

• Sydnėjaus puikioje Holdsworth galerijoje rugpiūčio 17 dieną bu
vo atidaryta dailininko Henriko Šalkausko paveikslų paroda. Atidary
me, dalyvaujant apie šimtinei kviestinių svečių, tarp jų kone visų 
Sydnėjaus didžiųjų laikraščių meno reporterių - kritikų ir Sydnėjaus 
meniniame pasaulyje, kur H. Šalkauskas jau yra gerai žinomas, pa
garsėjusių žmonių, parodoje buvo išstatyta 33 paveikslai, kurių kai
nos buvo nuo 80 iki 500 dolerių. Pirmąjį atidarymo vakarą buvo nu
pirkto penki paveikslai.

H. Šalkauskas jau yra kaip menininkas išgarsėjęs netik Sydnė
juje, bet, be visos Australijos, ir kituose kraštuose (apie tai atski
ru straipsiniu parašysiu vėliau) ir pavyzdžiui Sydnėjaus universite
te, studentams, studijuojantiems meną ir norintiems gauti B.A. 
laipsnį yra pateikti 9-ni žymesnieji Australijos dailininkai, jų dar
bus pateikiant kaip specialiai studijinius ir išsiskiriančius. Tarp 
šių 9-nių žymiųjų Australijos menininkų yra išrinktos ir H. Šal
kauskas. Paroda praėjo su labai geru pasisekimu, meno kritikams 
gerai atsiliepiant ir patalpinant australų spaudoje H. Šalkausko nuo
traukas.

• Sydnėjaus lietuvių sporto klubas "Kovas" pabaigė žiemos se
zono krepšinio turnyrus paskirose savo klasėse. Šie metai kovie- 
čiams buvo ypatingai geri ir, be jokių abejonių, tenka pastebėti pa
darytą labai didelę pažangą visame krepšinio žaidime. Visoje Aus
tralijoje krepšinis nepaprastai populiarėja ir kartu su palaikomais 
labai gerais paskirų Amerikos universitetų, bei krepšinio sąjungų 
komandų ir trenerių pasikeitimo santykiais, pats žaidimo lygis yra
ypatingai pakilęs, tuo pačiu ir paskiroms lietuvių komandoms savo 
žaidimą pakeliant. Po sunkių kovų koviečiai jauniai ir pirmoji vyrų 
komanda laimėjo žaistose Il-se divizijose pirmąsias vietas, su tei
se pereiti į pačias aukščiausias I-sias, kur žaidžia tik geriausios 
10 Sydnėjaus komandų. Kovo moterys laimėjo I-je divizijoje ketvir
tą vietą. Pagerbiant sportinius gražius laimėjimus, Kovo valdyba 
buvo surengusi sportininkams B.B. Q. per kurį pirmininkas Vladas 
Daudaras laimėtojus pasveikino ir valdybos vardu įteikė visiems 
jauniams gražias trofėjas.

Sekmadieninėje The 
Detroit News laidoje yra 
įdėti du labai įdomūs 
straipsniai, kuriuose ap 
rašomas Sovietų "teisin
gumas”. Vieną straips
nį parašė Michael M. So 
lomon, "Magadan" kny
gos autorius, kuris buvo 
ištremtas Sibiran ir da
bar gyvena Montrealy. 
Kitas autorius yra Da
vid Green, laikraščio 
bendradarbis.

Solomon palygina Ame 
rikos ir Rusijos suimtuo
sius. Amerikoje sugau
tas nusikaltėlis su gink
lu rankoje ir šaudmeni
mis kitą dieną pasirodo 
didžioje spaudoje su V 
ženklu, kaip laimėtojas. 
Rusijoje būna taip, kad 
suimtasis, nenorėdamas 
būti išvežtas į Sovietų 
šiaurės prievartos ver
gų darbų stovyklą, per- 
sipiauna pats sau gerk
lę.

Jis sako, kad Rusijoje 
tiek jauni, tiek seni 
areštuojami nakties me
tu ir jau nematysi jo 
veide šypsenos, nes nuo 
čia prasideda kalvari- 
jos keliai be jokios pro
gos sugrįžti atgal. Ko
dėl, sako jis, yra toks 
skirtumas tarp ameri
kiečių revoliucionierių 
ir Rusijoje žmonių prie
šingų komunizmui?

Solomon sako, kad po 
17 metų sovietų vergų 
darbo stovykloje ir Ru
munijos kalėjime buvi
mo jis priėjęs išvados, 
jog amerikiečių nuotai
ką diktuoja Amerikos 
sistema, kurioje ir kri
minalistas laikomas 
žmogumi ir kad atleidi
mo bei užmiršimo prin
cipas glūdi etikoje.

Sovietinėje sistemoje 
negali būti pasigailėji
mo požiūrio "priešiškai 
klasei”. Jo nubaudimas 
yra žiaurus ir siekiąs fi
zinio sunaikinimo, nes 
individualinis socialinio 
potvarkio prasilenkimas 
yra "žalingas visuome
nei4" ir todėl jis turi bū
ti sunaikintas.

Jis sako, kad stebėjęs 
Amerikoje nuotaikas ir 
veiksmus radikalų, libe
ralų intelektualų ir ra
miųjų gyventojų, kaip čia 
Amerikoje teisingumas 
tvarkomas. Čia varoma 
propaganda, jog Ameri
koje nesą teisingumo. 
Esą vienokis mastas tai
komas turtingam ir bal
tam ir kitoks juodam ir 
neturtingam. Toks "bur
žuazinis" skelbimas 
esąs kilęs iš komunis
tų ir maoistų pogrindžio 
spaudos ir kad paskuti
niu metu liberalai pra-

dėję kampaniją milijoni
niu tiražu skelbti "au
kas” areštuojant radika
lus. Jis keletą metų ly
ginęs tuos pasireiški
mus Amerikos kalinių ir 
komunistų kalėjimais ir 
vergų stovyklomis ir pri 
ėjęs tokių išvadų: būtent:

”Jei sovietų režimas 
būtų buvęs toks minkštas 
ar gailestingas tvarkyda
mas politinius priešus 
kaip kad Amerikoje daro
ma, tai Kremliaus dikta
tūra būtų jau seniai iš
nykusi iš pasaulinės 
politinės scenos".

Jis sako galįs pavaiz
duoti savo išvadas tūks
tančiais pavyzdžių. Bet 
parenka tik svarbiausių 
keletą. Būdamas Kolyma 
šiaurės urano kasyklo
se, kuriose dirba ištrem
tieji, kur darbo ir gyveni
mo sąlygos yra nežmo
niškos, pasiskundė vy
riausiam stovyklos me
dicinos pareigūnui —Va- 
silij Ivanovič Vostokov. 
Jis jam pasakęs, kad 
žmogus negalįs išlaikyti 
ilgai tose darbo ir kli
mato sąlygose, blogai 
apsirengęs, su du kartu 
dienoje daržovių sriuba 
bei priedu pusę svaro ko
šės, kur temperatūra bū
na 40-50 žemiau nulio.

Majoras Vostokov, pra 
žilusiais plaukais dakta
ras, išlausęs ramiai ir 
atsakęs pamokančiai: 
"Politinio kalinio gyveni
mas skaičiuojama trun
ka 10 metų. Per tą laiką 
jis turįs tėvynei atsily
ginti už kriminalinį veiks
mą. Jei kalinys išgyvena 
10 metų esamose sąly
gose, kas retai atsitinka, 
tai tas paaiškinama, jog 
jis dirbęs mažiau negu 
jam buvę nuskirta ar val
gęs daugiau negu jam duo
ta maisto norma".

Po to, sako Solomon, 
daugiau niekad nesi
skundęs Sovietinei admi
nistracijai.

Jis atsirado Kolyma 
stovykloje 1948 m. po jau 
seniai praėjusio karo. 
Vis dar ten dirbę vyrai, 
moterys ir jaunuoliai 
tol, kol jiemiręten. Tie, 
kurie kovojo prieš so
vietus, kaip antai, Vla- 
sovo armijos, bendoris- 
tai, totoriai ir kt. jie bu 
vę surakinti ir taip turė
ję eiti į darbą ir atgal. 
Jie visi kiti laikę save 
privilegijuotoje padėty
je, nes nebuvę surakinti, 
nors mirtis buvusi tokia 
pat dažnai kaip ir kitų.

Buvęs toks parėdymas 
tūkstančiams vergų sto
vyklose, kad medicinos 
personalas neatleistų 
daugiau kaip 2% sergan-

čių dienai iš darbo. Kai 
sergančių žmonių kvotą 
kurią dieną padidėja, ta
da su aukšta temperatū-. 
ra ar kraujais spiaudan- 
tieji nuvelkami prie pa
grindinių stovyklos var
tų, kur palydovai ir Si
biro šunes sutvarko ser
gančius.

Medicinos personalas

Okupuotos Lietuvos mokyklose 

vaikai nutautėja
Retas kuris mūsų ne

turi giminių ar artimų
jų okupuotoje Lietuvoje. 
Daugelis stengiamės pa
laikyti su jais ryšį su
sirašinėdami. Tačiau ne 
vienas žinome, kad tokio 
susirašinėjimo dažnu
mas ne nuo mūsų parei
na. Kurį laiką gavę laiš
kus reguliariai, staiga 
pastebime, kad į mūsų 
laiškus, nors juose lie
čiami tik asmeniški da
lykai, iš ten nebeatsako
ma. Daugeliui supranta
ma, kad taip atsitinka iš 
baimės ir atsargumo.

Tatai patvirtina ir vie
no mūsų bendradarbio ne
tikėtai gautas laiškas iš 
neutralaus užsienio, kur 
iš okupuotos Lietuvos nu
vyko laiško rašytojas, pa
žinęs mūsų bendradar
bio giminių šeimą, suku
ria yra tampriai susigy
venęs. Tąšeimąpaženk- 
linsime X.

"Visų pirma (rašo mi
nėto laiško autorius) tu
riu pasakyti, kad X bijo 
per dažnai susirašinėti 
su Jūsų šeima ir su Ju
mis, kaip su artimu žmo
gumi, nes šiaip ar taip 
laiškai tikrinami. Todėl 
reikia kartais net delsti 
susirašinėti su pusbro
liu...

"Labai maloni, gera 
ir nuoširdi X šeima. My
liu ir gerbiu ją. Auga ge
ras, gabus sūnus, vien
turtis. Tėvų meilė dide
lė. Gyvenapasiturinčiai. 
X. — didelė šeimininkė, 
darbšti motina ir žmo
na. Tai gali būti geriau
sios šeimos pavyzdys. 
Bet nenusisekė su X bro 
liu. Jis apsivedė su ru
se, su kitos tautybės 
moterim,ir ilgai gyveno 
Maskvoje, kur sukūrė 
šeimą. Tačiau su žmo
na nesugyvena, nes čia 
paliestas tautybės klau
simas...

Užsiminęs apie gyveni 
mą apskirtai, laiško au
torius pastebi:,

"Žodžiu, gyvenimas 
Tarybų Sąjungoje labai 
sunkus, pilkas ir nuobo
dus. Žmogus, kuris au-
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parenkamas ne pagal spe 
cialybę, bet pagal lojalu
mą administracijai. Ka
linys pasakoja, kaip vie
ną dieną komendantas pa 
skyręs "felšerį" —dak
taro padėjėją, senyvą 
žmogų, iš profesijos 
batsiuvį. Neseniai buvę 
atpspausdinta the New 
York Times pareiški
mas sovietų rašytojo, 
kad "Sovietų stovyklose 
reikalai nepagerėja bet 
vis blogėja".

Solomon sako, jis bu
vęs dienos metu pagrob
tas Bukarešte 1948 m. 
Ir kadangi nebuvo nusi
kaltimo, tai jį perdavę 
rusams, kurie užrišę 
jam akis, burną ir ap
rengę kaip sovietų dezer
tyrą, kad būtų lengviau 
išvežti į Sibirą.

Jo šeima viską dariu
si jį surasti, bet nesura 
dę. Tuo tarpu žmonai bu
vo pranešta ofcialiai 
apie jo mirtį ir ragino ją 
apsivesti su kitu. Kaipo 
8 metų jis buvęs grąžin
tas į Rumuniją, turėjo di
delį vargą painformuoti 
namiškius. Pagaliau,po 
didelių vargų jis pasie
kė laisvės kraštą. Savo 
straipsnio pabaigoje jis 
sako: "Tiktai dabar su
žinojau kokia laisvės ver-. 
tė yra". (a) 

go Lietuvoje ir gimė ten, 
kuriam taip artimai su
siję lietuvių liaudies lie
tuviški papročiai bei se
na kultūra, yra visaip 
spaudžiamas ir įtikina
mas tik socializmo dva
sia. Lietuvių nacionali
nė kultūra, kuri buvo iš
sivysčiusi Smetonos lai
kais, dabar niokojama 
visaip. Jaučiamas tie
siog tautos išsigimimas. 
Jei net per televizorių 
stengiamasi rodyti lietu
viški papročiai ar spėk 
taklis, kuriame atsispin 
di lietuviška tautosaka, 
tai ar jo visai neparodo 
ar iš spektaklio pusė sce
nos išmetama. Girdi, 
perdaug nacionalizmo. 
Velykų ir Kalėdų žmo
nės laisvai negali švęs
ti. Tai daroma tik nele
galiomis sąlygomis.

"Lietuvių liaudis tuo 
pasipiktinusi, tačiau sun
ku ir kas padaryti. Ne
mažai dėl tokio gyveni
mo jaudinasi ir X šei
ma. Didelis klausimas 
dar kaip žiūrės ir šį 
klausimą spręs X sūne
lis, nes mokyklose vai
kai beveik visai nutautė
ja..." — liūdnai paste
bi laiško autorius, prie
šingai tiems, kurie čia 
veltui įkalbinėja siųsti 
jaunimą okupuoton Lietu
von neva lituanistikos 
studijuoti. (r)

PERFECT 
POSITION 

OPEN
Would you likę to work for the 
most progressive motor repair 
company in the country? Have 
opening for superintendent 
with experience required in 
AC, DC, single phase and elec- 
trical apparatus repair. Shop 
presently has 7 electrical re
pair men. For information 
write

ROMANOFF 
ELECTRIC MOTOR 

SERVICE
P. O. Box 64, 

Defiance, Ohio 43512 
419-782-9231 

ask for Orio McKean
(68-72)
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ŽMOGAUS 
IŠNAUDOJIMAS

Ten, kur nėra laisvės 
ir viešpatauja teroras, 
prievarta ir žiaurus žmo - 
gaus prievartavimas,ti
ronai remiasi žmonių 
baime ir šnipinėjimu. Pa
gal anglų rašytoją Geor
ge Orwell, visur turi bū
ti sekimo punktas. Bau
džiavinis darbas, žmo
gaus psichinių ir fizinių 
jėgų eksploatacija, lažo 
našta — visa tai neragi
na žmogaus nuoširdžiai 
ir su meile dirbti j am pa 
skirtą darbą, bet gadina 
žmogaus prigimtį, iš
muša iš natūralių vėžių, 
deformuoja jo psichiką 
ir moralę. Žmogus ima 
neapkęsti darbo, vengti 
jo ir netgi kenkti, kai pa 
sitaiko proga.

Panaikinę natūralias 
laisvos visuomenės dar
bo sąlygas, bolševikai 
gyrėsi sukursią naują, 
sovietinį žmogų, kuris 
prievartinį darbą pamė
gęs, dirbs ne sau, bet 
kolektyvui. Bolševikai 
stengėsi sukurti ro
botą, bet gavo darbi
ninką, kuris nemėgsta 
prievartinio lažo,irprie 
pirmos progos nori iš
sisukti iš tos modernios 
baudžiavos.

Šitokioms aplinky
bėms esant, būtina tan
ki ir stropi priežiūros 
sistema. Darbininkas tu
ri būti sekamas ant kiek 
vieno kampo. Prievaiz
dos akis turi įsismelkti 
net į darbininko vidų ir 
žinoti, kas yra darbinin
ko mintyse. Tokiam ga
lingam priežiūros apa
ratui bolševikai ir sukū 
r ė skaitlingą komunistų 
partiją, tos partijos na
riais infiltravo įmones, 
kolūkius, įstaigas — ir 
lažo sistema paremtas 
jų ūkio aparatas vargais 
negalais remiamas iš 
vienos pusės baime, iš 
kitos pusės darbo lenkty
nėmis, vėžio žingsniais 
juda ir ropoja pirmyn.

Komunistai netiktai 
gaudo drausmės pažei
dėjus ir grobstytojus, 
skelbia "Valstiečių laik 
raštis" (nr. 90), bet ...

Ir baltindamas kace- 
tinio kapo paveikslą, laik
raštis toliau tvirtina: Ko
munistai stengiasi patys 
savo geru darbu ir el
gesiu auklėti žmones.

Šitas tvirtinimas ro
do, kad nustatydami dar
bo normas, komunistai 
verčia darbininkus ri
kiuotis pagal "išdir
bius". Tai yra savotiš
ka "streikbrekerių" ka- 
teogrija, kurią remia ir 
laimina komunistinis re
žimas. Daviniai rodo, 
kad "išdirbio" normos 
be perstojo vis didėja, 
bet darbininkų reakci
jos į tai nėra. Ši darbi
ninko išnaudojimo siste 
ma absoliučiai neįmano
ma laisvo darbo valsty

bėse. Kiekviena darbo 
norma yra griežtoje uni
jų priežiūroje. Laisvo 
darbo valstybėje neįma 
noma vienam paspaudus 
darbą, padaryti daugiau 
už kitus, o kitą dieną jau 
visi bus priversti "pasi
tempti" pagal "pirmūno" 
pavyzdį.

Laikraštis vadina ko
munistus , infiltruotus į 
įmones, "žmonės, kurie 
nesiklaupia". Atseit, ko 
munistai nesiklaupia 
prieš sunkiai išspren
džiamus darbo sprendi
mus, bet iš peties, leng
vai, tuos sunkumus nu
veikia ir stato savo dar
bo pranašumą pavyzdžiu 
kitiems...

Tačiau tas darbo eli
tas, komunistai, nesi- 
klaupdami prieš sunku
mus, priverčia prieš 
juos pačius. klauptis 
kitus darbininkus.

Komunistinio elito bi
jo darbo žmonės. Jie ži
no, kad' kiekvienas jų 
žingsnis ir kiekviena jų 
paklaida, gali būti sun
kių baudų šaltiniu. Bol
ševikinėje sistemoje 
įmonių ir kolūkių darbo 
paklaidos arba normų ne
atsietom as yra sunkūs 
nusikaltimai prieš reži
mą.

į įmonę infiltruotieji 
komunistai (dažna pro
porcija vienas prieš tu
ziną), visą darbo kontro
lę suima savo žinion. 
Darbininkai gauna slap
tas atestacijas, patikimu
mo laipsnius, būna ištir
ta jų klasinė kilmė, tė
vų ir senelių socialinė 
padėtis, giminės užsie
ny ir kt. Visa tyrimo 
schema atestuoja darbi
ninką, tartum nuolatos 
parengtoji byla teismui.

"Valstiečių laikraš
čio" korespondentas A. 
Bumblauskas atvirai dės
to:

"Vincas Mikšta komu
nistų pavedimu rūpina
si viešąja tvarka, yra 
draugiško teismo pirmi
ninkas, neetatinės mili
cijos įgaliotinis".

Taip kalbama apie vie 
ną kolūkio darbininką. 
Šias prievaizdines pa
reigas jam uždėjo ne ko
lūkio administracija, bet 
virš kolūkio administra
cijos viešpataują kolū
kyje komunistai.

• Istorinis veikalas, senai 
laukta knyga "AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA" jau 
atspausdinta. Knygos auto
rius Leonardas šimutis, 
ALT įsteigėjas ir ilgametis 
pirmininkas.

Knyga yra įrišta į kietus 
viršelius ir gausiai ilius
truota. Kaina $10.00.

Visuomenė prašoma atei
ti ALT į pagalbą, ne vien 
tik knygą įsigyti, bet ir ją 
platinti. Užinteresuoti as
menys knygos platinime,

PLG S-gos 
suvažiavimas

(Atkelta iš 1 psl.) 
mano pastangos nebūtų 
pasiekę tikslo".

Pirmą suvažiavimo 
dieną vyko dvi paskai
tos. Dr. B. Matulionis 
skaitė tema "Lietuvos gy 
dytojo vaidmuo tautos ko - 
voje už savąją kultūrą ir 
laisvę". Jaunosios kar
tos atstovas istorikas Ra
mūnas Kondratas labai 
išsamiai ir kondensuotai 
nušvietė Vilniaus Medici
nos Draugijos vystymąsi 
Lietuvoje 19 amž.

Po paskaitų vyko 
PLGS-gos centro valdy
bos ir skyrių praneši
mai, apie ką jau buvo 
skelbta spaudoje.

Nominacijų komisiją 
sudarė: dr. V. Damijonai
tis, dr. B. Matulionis, 
dr. K. Gudaitis, dr. V. 
Majauskas, dr. A. Lukie- 
nė, dr. J. Skrinska, dr.
H. Brazaitis, dr. Užu- 
pienė ir dr. A. Milius.

Rezoliucijų komisiją: 
dr. B, Radživanas, dr.
K. Ambrozaitis, dr. J. 
Yčas, dr. Kriaučiūnas 
ir dr. Garunkštis. Man. 
dantų komisiją — dr.^ H. 
Brazaitis, dr. M. Že
maitienė ir dr. V. Pau
lius.

Suvažiavime dalyvavo 
60 narių ir tiek pat sve
čių. Vakare įvyko banke
tas, kurio meninę dalį at
liko iškilioji pianistė Ju
lija Rajauskaitė - Pet
rauskienė. Dalyvavo 140 
asmenų.

ANTROJI DIENA — 
SEKMADIENIS

10 vai. ryto buvo pa
maldos už nukankintus, 
žuvusius ir mirusius gy
dytojus ir 12 vai. prasi
dėjo vėl darbo posėdžiai, 
kurie tęsėsi iki 5 vai. va
karo. Paskaitas skaitė: 
jaunosios kartos dr. Ed
vardas Kaminskas — 
Ląstelių auginimo regu
liavimas, veterinarijos 
dr. Petras Radvila—Te- 
tanuso profilaksė pas 
žmones ir gyvulius po 
sužeidimų. Jaunas, jau 
spėjęs, gabumais atkreip
ti visų dėmesį dr. Rim
gaudas Nemickas iš Chi- 
cagos, kalbėjo tema — 
širdies raumenų kraujo 
indų perkilnojimas. Abi 
paskutinės paskaitos bu
vo pavaizduojamos skaid - 
rėmis. Dr. Irena Giedri- 
kienė kalbėjo tema—• De
šimties metų phenylketo - 
nurijos apžvalga New 
Jersy valstijoj ir dr. Vy - 
tautas Damijonaitis — 
Psichiatrijos evoliucija 
JAV po 2-jo pasaulinio 
karo.

Kalbant apie visus pas
kaitininkus , malonu at
kreipti skaitytojų dėme
sį, kad trijų jaunųjų pre
legentų: istoriko R. Kond 
rato, dr. E. Kaminsko ir 
dr. R. Nemicko pasiruo
šimu klausytojai buvo su
žavėti tų paskaitų gyvu 
perdavimu ir puikia lietu
vių kalba, nes jie nėra 
baigę lietuviškų mokyk
lų, išsimokslinę svetimo 
mis kalbomis. Tai išei
vijos lietuvių jaunasis 
elitas ir jais mes visi 
pagrįstai galime didžiuo
tis. Jie dar taip jauni ir 
jau spėję iškilti savo dar -

prašomi kreiptis šiuo adre
su: Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centro Valdyba, 2606 
West 63rd St., Chicago, III. 
60629.

PLGS suvažiavimo dalyviai ir svečiai. Pirmoje eilėje iš kairės: Tėv. L. Andriekus, J. Audėnas, G. 
Žilionienė, Šlepetienė, V. ir B. Sidzikauskai, gen. kons. A. Simutis, Ponia ir dr. H. Brazaičiai.

L. Tamošaičio nuotrauka

PLGS PIRMININKO DR. V. PAPROCKO ŽODIS

Lietuvis - gydytojas, 
nesvarbu kur jis bebūtų, 
šioje ar anoje geležinės 
uždangos pusėje, pate
kęs į dabartinį gyvenimo 
sūkurį, surado save ir, 
kaip taisyklė, išlaikė sa
vo lietuvišką veidą ir sie
lą. Nežiūrint į tai, kad 
jam tenka ne tiktai die
ną-naktį budėti sveika
tos sargyboje, ne tiktai 
grumtis su socialinėm 
negerovėm, ne tiktai bū
ti geruoju samaritiečiu, 
jis vis gi suranda laiko 
kovai už išlaisvinimą tė
vų žemės, kurios veidą 
aižo ir raižo rusiškas 
okupantas.

Medikas — realiai gal
vojantis žmogus, nors 
jis tuo pačiu metu gali 
būti ir idealistas, ir sva
jotojas. Gyvenimą seka 
neužsidėjęs blankinan
čių akinių. Jam visi žmo
nės lygūs teikiant medi
cinišką pagalbą, jam vi
sos lietuviškos organiza
cijos vienodai vertingos, 

bais ir sugebėjimais 
tarp svetimųjų ir jie iš
kils tarp savųjų kaip lie
tuvių emigrantų pavyz
džiai.

Po paskaitų vyko gy
vos diskusijos organiza
ciniais klausimais. Buvo 
kritikuojamas, kaip dr. 
Budrienė įspėjo, nauja
sis biuletenio redakto
rius dr. H. Armanas, pa
keitęs jo vardą į medici 
nos žurnalą. Buvo vėl 
diskutuotas nebaigiamas 
klausimas kokia kalba 
leisti Lietuvos medici
nos istoriją. Vieni įrodi- 
nėj, kad svarbiau esą 
angliškai, kiti lietuviš
kai. Galutinai apsispręs, 
ti pavesta naujai vadovy 
bei, kuri perkeliama į 
Chicagą.

Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
pirmininku išrinktas dr,. 
Ferdinandas Kaunas, dr. 
G. Balukas vicep. ir dr. 
V. Šaulys sekretorium. Į 
direktoriatą išrinkti: dr. 
Jonas Jankauskas, dr. 
Aleksas Valadka,dr. Zig
mas Brinkis, dr. Romas 
Gineitis, dr. Stasys An- 
kudas, dr. Ona Mironaitė 
ir dr. Vytautas Mileris.

Suvažiavimas priėmė 
eilė rezoliucijų, kurios 
bus paskelbtos atskirai. 
Suvažiavimo rengimo 
komisiją sudarė mote
rys: dr. M. Žukauskie
nė, dr. A. Geldnerienė, 
dr. A. Skripkutė ir dantų 
gydytoja R. Saldaitienė.

Po visų darbų ir posė 
džių antros dienos vaka
re įvyko korporacijų ir 
kursų bendra vakarienė. 
Abi dienas vyko PLGS- 
gos atliktų darbų spau
dos parodėlė. 

jeigu jos nesiriboja 
skambiomis frazėmis ir 
perdėtu patosu.

Tiesiu žvilgsniu žiū
rint į dabartinę lietuviš
ką veiklą norėtųsi maty
ti mažiau eikvojamos 
energijos ir rašalo tar- 
pusaviems ginčams 
spręsti, norėtųsi jausti 
stipresnę lietuviškos
veiklos pulsaciją kovoje 
su dabartiniu Lietuvos 
okupantu. Sutinkame, 
kad be trinties negali bū
ti ugnies ir be ugnies ne 
gali būti gyvybės. Ta
čiau, kai trintis peržen
gia ribas ir ugnis prade
da spirginti mus pačius, 
— tenka susimąstyti ir 
pagalvoti, ar nenuklydo 
kartais kai kurių mūsų 
veiksnių veikla iš pa
grindinio kelio kurio pa
skirtis: kova už Lietu
vos laisvę ir lietuvybės 
išlaikymą abejose gele
žinės uždangos pusėse. 
Atvykę iš pavergtos Lie
tuvos svečiai pastebi šią 
negerovę, ir nebe pagrin
do vienas iš jų užklaus
tas kokią jam pavedė mi
siją okupantas, su ironi
ja atsakė: "Susprogdinti 
jūsų organizacijas, bet 
grįžęs pranešiu, kad tos 
pareigos atpuolė, nes iš
eiviai patys save prade
da sprogdinti". Atsimin
dami, kad šiuo metu lie
tuviškų organizacijų va
dovybėse yra nemaža 
mūsų profesijos žmonių, 
neprarandame vilties.

Nei Dievas, nei žmo
gus nesukūrė pasaulio 
aimanavimais, dejavi
mais, rezignacija. Tik 
ryžtingi, tvirto ir aiš
kaus nusistatymo žmo
nės sugeba ir pajėgia kur 
ti gyvenimą. Medikas, 
gelbėdamas žmogaus gy 
vybę nei dejuoja nei ai
manuoja sukryžiavęs 
rankų. To paties jis lau 
kia iš lietuviškos veik
los, nes verkšlendami 
mes Lietuvos neišvaduo 
sime.

Kovoje už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomy
bės atstatymą nepapras
tai daug prisidėjo ryž
tingi senosios kartos lie
tuviai. Man labai malo
nu matyti jų atstovus mū
sų tarpe. Neminėdamas 
skyrium jų pavardžių, 
galiu užtikrinti šią gar. 
bingą auditoriją, kad jie 
visi nuoširdžiai dirbo 
Lietuvai, aukojo savo lai
ką, triūsą ir siaurus pi- . 
niginius išteklius tam, 
kad matyti gimtąjį kraš
tą laisvą ir žydintį. Jie 
padėjo atsistatyti atsi
kuriančiai Lietuvai, jų 
dėka mes esame šiame 
krašte. Jų dalyvavimas 
šiame iškilmingame po 
s ėdyje ne tiktai sutei
kia mums džiaugsmą, 
bet ir naujų dvasinių jė

gų tolimesnei mūsų veik
lai. Labai prašau visų 
Čia susirinkusių pareikš 
ti jiems pagarbą gausiu 
plojimu.

Aštuntasis PLGS ir 
ALGS suvažiavimas yra 
surištas su visiems 
mums tragiška sukakti
mi. Sukako trisdešimt 
metų, kaip okupantas - 
rusas išsivežė į Sibiro 
taigas tūkstančių tūks
tančius nekaltų mūsų 
žmonių ir nukankino tūks - 
tančius gerų lietuvių. Jų 
tarpe buvo daug mūsų 
kolegų - gydytojų, įskai
tant ir tuos Panevėžyje 
nukankintus tris chirur
gus kurie verti šventųjų 
vardo. Dr, Juozas Žem
gulys... dr. Stasys Ma
čiulis... ir dr. Antanas 
Gudonis... 1941 m. birže, 
lio mėn. 26 d. buvo li
goninėje suimti tuo me
tu kai jie ruošėsi gelbė
ti žmogaus gyvybę vilkė
dami baltus chalatus > 
Moigio namo rūsyje sep
tynių rusų enkavedistų 
buvo bestiališkai nukan
kinti. Jų ir visų kitų mū
sų kolegų nukankintų, žu
vusių ir mirusių atmini
mą prašau pagerbti at
sistojimu ir susikaupi
mu.

Karui pasibaigus ru
sų satrapai nurovė nuo 
Moigio namo memoria
linę lentą ir iki šiai die - 
nai ji nėra grąžinta į 
savo vietą. Kremliaus 
valdovai niekur nemini 
šią prieš 30 metų įvyk
dytą egzekuciją ir tuo 
pačiu prašosi išvada, 
kad jie ją užgiria. Prie
šingu atveju nusikaltė
liai seniai turėjo būti 
išaiškinti, nubausti ir 
nusikaltimas pasmerk
tas. Visiems tiems, ku 
rių akys pradeda apsi
traukti raustančia kata
rakta patartina šį faktą 
įsidėmėti ir įsisąmonin
ti, kad žiaurusis rėži
mas koks buvo toks ir 
šiandieną tebėra, tikeks- 
terminacijos metodai 
yra pakeisti.

• rezistencija, r.
Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.
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Kenilworth statomas pastatas, kuris kaštuos 3,5 milijonų dolerių.

NUO RADVILIŠKIO LYGUMU
IKI CHICAGOS DANGORAIŽIU

1944 metų vasarą, ar
tėjant į Lietuvą raudona
jam frontui, drauge su 
tūkstančiais kitų lietuvių 
tremtinio kelionę pradė
jo jaunas, vos dvidešimt 
trečius sukakęs, diplo
muotas inžinierius archi 
tektas Jonas Stankus. Jis 
į tremtįišėjo ne savo no
ru, bet likimo verčia
mas. Su savimi ne daug 
ką tepasiimdamas. Ta
da jis jau buvo baigęs sa
vo gimto jo miestelio Rad 
viliškio progimnaziją, 
Kauno aukštesniąją tech
nikos mokyklą ir Vyt. 
Didž. universiteto staty
bos fakultetą ir rankoje 
laikė inžinieriaus archi
tekto diplomą. Iš tėvy
nės išsinešė meilę gim
tajai žemei, savo mie
lai tėviškei, ryžtą gy
venime nepalūžti, nors 
ir pačios sunkiausios 
nesėkmės slėgtų pečius 
ir kupinas rėškutes sva 
jonių ir planų, kuriuos 
planavo realizuoti gyve
nime, kad ir netekus s a 
vosios žemės po kojo
mis.

Po karo inž. archt. 
Joną Stankų sutinkame 
ramioje Šveicarijoje. 
Čia jis dirba A.K.Z. ar
chitektų bendrovėje, Bos- 
hardt ir kitose firmose. 
Gyvendamas Šveicarijo
je ir sugriebdamas liuos - 
laikio, jo neleidžia vel
tui, bet Ziuricho univer
sitete studijuoja filoso
fiją ir išklauso penkis 
semestrus.

Jauną entuziastą vi
lioja ir visuomeninė lie
tuviškoji veikla ir jaut
ria širdimi jis atjau
čia vargstančius lietu
vius Vokietijoje.

Jis pirmininkauja Lie
tuvių Bendruomenei ir 
įkuria Liet. Raud. Kry
žiaus skyrių Šveicarijo
je. Praveda rinkliavą se
neliams Vokietijoje. Šia
me darbe inž. archt. Jo
nas Stankus parodo savo 
didelius sugebėjimus ir 
ryžtą ir surinktomis au
komis pinigais ir kito
mis gėrybėmis sušelpia
mi Vokietijoje gyveną 
tremtiniai. Šveicarai pa 
žino šį drąsų ir sumanų 
lietuvį, jį gerbė ir jam 
visada padėdavo jo su
pakuotuose darbuose.

Pagaliau palieka Švei
cariją ir 1954 metais at
vyksta į Ameriką bandy
ti laimės naujame, visai 
nepažįstamame pasau
lyje. Jam kaip inžinie
riui architektui pirmiau 
šia rūpėjo šio krašto 
ūkis, statybos, planavi
mas ir kitos statybinės 
problemos. Per trumpą 
laiką jis įsigilina į sta-

JURGIS JANUŠAITIS laikotarpį Chicagoje jo
--------- buvo suplanuota ir pasta 

tybines problemas ir sa- tyta 6 daugiabučiai (con- 
vo gyvenimo kelią bando dominium) pastatai, 
kreipti ta linkme. daug valdinių pastatų Chi-

1955 metais jis suor- cagos miestui, prekybos 
ganizuoja statybos bend- ir pramonės centrų ir 
rovę Mūras, vėliau daugelis privačių namų. 
Stankus Construction O jeigu tik pasuktum 
Co. — statybos ir pro- į Chicagos Vakarus, to-

Inž. archt. Jonas Stankus (dešinėje) kalbasi su Dirvos bendra
darbiu Jurgiu Janušaičiu. V. Noreikos nuotrauka

jektavimo bendrovę, ku
ri sėkmingai veikia ir iki 
šios dienos.

Statybos keliuose inž. 
archt. Jonas Stankus su
tinka nemaža kliūčių ir 
sunkumų, tačiau savo 
tvirtu charakteriu, ra
mia laikysena, šaltu pro<- 
tavimu nugali kliūtį po 
kliūties ir kasdien ir kas 
metais žengė vis į pla
tesnius statybos horizon
tus, kuriuose šiandien 
Chicagoje jau manoma, 
netrukus, pradės kilti ir 
didieji dangoraižiai.

Taigi savarankiškai 
statyboje inž. archt. Jo
nas Stankus darbuojasi 
nuo 1955 metų. Per tą

Gražiame Oak Park, Illonois kampelyje prakasama žemė, kurioje inž. archt. Jonas Stankus netrukus 
pastatydins 5 aukštų, 78 apartmentų, 3,5 milijono kaštuojantį condominium pastatą.

Žemės prakasimo iškilmėse dalyvavo Chicago Savings & Loan Assoc. prezidentė, direktoriai ir kiti 
svečiai. Ši finansinė bendrovė ir finansuos šią stambią statybą. Iš kairės: St. Balzekas, jr., inž. A. Ru
dis inž. archt. Jonas Stankus, Albert Kueltzo, Philomena Pakel, Charles Beachman ir William Sabastian.

V. Noreikos nuotrauka

DIRVA

Ūmesniame priemiesty
je, kalnelių ir klonių iš 
vingiuotame plote inž. 
archt. Jonas Stankus pa 
statydino Vilią West iš
tisą miestelį, su 120 gra 
žiu, moderniškų, įvai
rių modelių namų.

O štai lietuvių koloni
jose E. St. Louis, da
bartiniam vysk. Deks- 
niui tuo metu ten besi
darbuojant, buvo pasta
tyta graži, lietuviško
sios architektūros baž 
nyčia, kurią labai ver
tino ir amerikiečių aukš 
toji dvasiškijos vyriau
sybė.

Lietuviai gėrisi Mas- 
peth N.Y. gražia tauti

nio charakterio švento
ve, kurios statyba įvyko 
didžiojo mūsų visuome
nininko prel. Balkūno dė
ka. Taip pat Chicagos- 
Roselando lietuvių kolo
nijoje matome gražią ne 
seniai statytą bažnyčią, 
gėrimės ir Sv. Antano 
bažnyčios priestatu, Ci
cero. Tai vis inž. archt. 
Jono Stankaus įvykdytos 
statybos.

Paskutiniuoju laiku 
inž. archt. Jonas Stan
kus užsimojo ypatingai 
dideliems projektams. 
Vienu laikytinas dabar 
vykdomoji Jaunimo Cent
ro praplėtimo statyba, 
kuri numatoma baigti at
einančiais metais.

Antras projektas, ver
tas trijų su puse milijo
no, pradėtas Oak Parke, 
Illinois. Čia šiomis die
nomis įvyko žemės pra
kasimo iškilmės naujam 
projektui — penkia- 
aukščiui daugiabučiui — 
condominium pastatui, 
kuriame bus įrengta 78 
apartamentai. Aparta
mentai įvairaus dydžio, 
įrengti pagalpaskutinuo 
sius modernaus gyveni
mo reikalavimus. Pana
šių, kiek mažesnės apim 
ties, statybų inž. archt. 
Jonas Stankus jau yra 
įvykdęs kiek anksčiau. 
Gražių jo pastatų užtin
kame labai gerose, ant 
pat Michigano ežero 
kranto, Chicagos miesto 
vietose.

Vykdant tokias milio- 
nines statybas iškyla ir 
finansavimo problemos. 
Inž. archt. Jono Stankaus 
vadovaujamoji statybos 
ir projektavimo bendro
vė yra įgavusi finansų 
įstaigose tvirtą pasitikė - 
jimą ir niekada neturė
jo jokių finansinių sunku
mų.

Ir šiomis dienomis įvy 
kusiame žemės prakasi
me naujam trijų su puse 
milijonų pastatui dalyva 
vo Chicago Savings & 
Loan Assoc. prezidentė 
Mrs. Philomena Pakel, 
tos įstaigos direktoriai: 
St. Balzekas, jr. Albert 
Kueltzo, Charles Beach 
am, William Sabastian, 
inž. A. Rudis,prez. Rock- 
well Engineering Co. ir 
šios statybos vykdytojas 
inž. archt. Jonas Stan
kus, prez. Stankus Cons
truction Co. Šia proga 
tenka pažymėti, kad šią 
naująją statybą finansuo- 
ja kaip tik lietuvių ran
kose laikoma finansinė 
įstaiga, Chicago Savings 
& Loan Assoc., kurios 
dabartinė prezidentė yra 
energinga, sumani ad-

1971 m. rugsėjo 15 d.

J. GRAUDA

PIRMOJI MOKSLO DIENA
Vieno septynerių metų amžiaus mokinio John 

pirmąją mokslo dieną aprašo mūsų apylinkės ame
rikiečių spauda.

Aštuntą valandą ryto, kaip paprastai būdavo, 
John išskubėjo mokyklon. Tai buvo jo rajoninė mo
kykla, už keturių blokų nuo gyvenamojo namo. Iš 
tos mokyklos kiemo jis turėjo būti "nuautobusin- 
tas” į kitą mokyklą.. Mat, John yra baltas ir gyve
na apybaltame rajone. Jis turėjo, pagal naują 
tvarką, lankyti mokyklą juodųjų rajone.

Kada John atėjo į savo buvusios mokyklos 
kiemą, čia jis rado kelioliką mokyklinių autobu
sų. Viskas čia jam priminė autobusų stotį. Prie
vaizdos rėkauja vaikų vardus, vaikai ieško autobu
sų. Štumdesys, skubėjimas, barniai, nesusigaudy
mas..

Po pusvalandžio susirūpinusiam John paaiškė
jo, kad jo autobusas jau išvažiavęs. Jam liepė lauk
ti sekančiojo. Jis negalėjo gi pėsčias eiti naujonmo
kyklon. Nauja mokykla juodųjų rajone buvo už dešim
ties mylių.

Bet laukimas prailgo, nes autobusas vis dar 
nebuvo atvykęs. Padaryti dvidešimt mylių per ry
to trafiką autobusui nebuvo lengva. Autobusas pa
sirodė apie dešimtą. Galtotrūkčiomis John įsibro
vė autobusan ir, dar ilgokai stebėjo rytinį trans- 
portacinį sąmyšį pro autobuso langą. Apie vienuo
liktą autobusas paliko jo buvusios mokyklos kiemą 
ir iškubėjo į naują John mokyklą. Reikėjo nudrožti 
dešimtį mylių per miesto trafiką ir nugalėti dešim
tis sustojimų ties raudonomis trafiko šviesomis.

Pagaliau, pagaliau, štai ir nauja mokykla! Pa- 
•* tenkintas, kad jis nepaklydęs, John bėgte nubėgo ieš

koti savo klasės, pamatyti savo naują mokytoją. 
Aplinka buvo jaudinanti: nauji pastatai, nauji vei
dai, nauji skambučiai ir mokytojai.

Jam pasakė, kad jie suklydę. Jam skirta popie
tinė pamaina ir turįs dabar grįžti namo. Popieti
nės pamainos pamokos prasideda ketvirtą valan- 
dpa.

Bet autobusas jau buvo išvažiavęs. Alkanas, 
nualintas ir piktas John pradėjo nerimauti. Pri
puolamai jį pastebėjo vienas mokytojų. Mokytojas 
paskambino į John namus, norėdamas pasiūlyti 
tėvams pasiimti vaiką. Atsakymo nebuvo. Tėvai 
buvo darbe.

— Aš tave parvešiu namo, — pažadėjo gera
širdis mokytojas.

Jis parvežė John į jo tėvų namus ir pasodino 
ant laiptų. Buvo jau po dviejų. Tėvai dar neparėjo 
namo.

John buvo išvargęs, jis pamiršo antrą mokyk
los pamainą. Jis verkė pasikukčiodamas, prisi
glaudęs prie uždarų durų. Penktą valandą grįžo 
iš darbo motina ir John pateko į jos globą...

Tuo tarpu juodųjų rajone, kur gyveno juodas 
septynerių metų John vyko panaši drama. Ir šis 
John nuo aštuonių iki penkių vakare, važinėjo ne 
tais autobusais, verkė ne savo klasėse, prašė moky
tojų pagalbos, kukčiojo prie uždarytų durų...

Primoji mokslo diena baltam ir juodam 
John’am turėjo neužmirštamų įspūdžių.

Mūsų apylinkės amerikiečių spauda smagiai 
aprašė tas modernios mokyklos odisėjas.

ministratorė, Philome
na Pakel. Pažymėtina, 
kad šį banką įkūrė lietu
viai ir ilgus metus va
dovavo, šiais metais mi
ręs, didelis lietuvių vi
suomenininkas ir ilgame
tis veikėjas, bei nuošir
dus lietuviškų reikalų 
rėmėjas. John Pakel. Jo 
šviesų atminimą ilgai mi - 
nės lietuviai gi jo išug
dyta Chicago Savings & 
Loan Assoc. finansine 
įstaiga didžiuojasi Chi
cagos lietuviai, naudoda
miesi šios įstaigos įvai 
riais patarnavimais, bei 
ten taupydami savo atlie 
karnų s pinigus.

Drauge malonu paste
bėti, kad ši taupymo ir 

skolonimo bendrovė mie
lai sutiko finansiniai pa 
dėti lietuviui, veržliam 
ir sumaniam statybinin
kui inž. arch. Jonui Stan
kui, vykdant tokio pla
taus masto statybas.

Šia proga tenka užsi
minti, kad inž. archt. Jo
nas Stankus ateičiai yra 
užsimojęs viename Chi
cagos priemiestyje, gra 
žioje apylinkėje pastaty
dinti du dangoraižius,ku 
riuose būtų virš 1000 
apartamentų, prekybos 
centrai. Tai milžiniškos 
apimties projektas, ku
ris kaštuosiąs apie ke
turiasdešimt milijonų do 
lerių. Apie tą projektą ir 

įvairias galimybes pla
čiai rašo Chicagos di
džioji ir vietinė spauda, 
plačiai vertindama ir 
inž. archt. Jono Stankaus 
pastangas. Bet apie tai 
dar per anksti kalbėti ir 
prie tų reikalų sugrįši
me tada, kai ims kilti nau
jųjų pastatų — dangorai
žių sienos.

Tai toks kietas kelias 
vedė jauną entuziastą į 
laimėjimus, į statybos 
pasaulį, kuriame inž.ar
cht. Jonas Stankus pats 
save atrado ir liko vie
nas iš žymiausių staty
bininkų lietuvių tarpe.

Inž. archt. Jonas Stan
kus šalia savo didžiųjų 
rūpesčių, išliko gyvai su 
sijęs su lietuvių visuo
menine bei kultūrine 
veikla. Jo duosni ranka 
tyliai ir daug kartų iš
tiesiama varge esan
tiems padėti, lituanisti ■ 
kos mokykloms, Lietu
vių Operai, įvairioms lie
tuviškoms instituci
joms, politinei ir kultū 
rinei veiklai paremti.

Prigimtimi jis radvi
liškietis, Aukštaitijos 
vaikas, nemėgstąs rek
lamos, tylus, didelio tak
to ir kantrybės vyras. 
Su juo gali išspręsti pa 
čias sunkiausias proble 
mas nesueinant į konflik 
tus. Jis didelis toleran-

(Nukelta į 5 psl.)
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KORP! NEO-LITHUANIA VASAROS
j* jurevičius

Nuo rugpiūčio 29 iki 
rugsėjo 5 d. Dainavos 
stovyklavietėje, Mich. 
Korp! Neo-Lithuania tu
rėjo iš eilės 14—ją vasa
ros stovyklą. Dalyviai 
buvo iš Bostono, Chica
gos, Clevelando, Detroi
to, New Yorko, Philadel
phijos ir kitų vietovių. 
Viso virš šešiasdešimts- 
Stovyklos atidarymo pro - 
ga Vyr. Valdyba sveikin
dama stovyklautojus 
priminė, kad reikia sem
tis stiprybės mūsų ide
ologijos šaltiniuose, to
kiu būdu stiprėsime ir 
būsime tvirti mūsų "Pro 
Patria" kelyje.

Stovyklos vadovas fil. 
J. Jurkūnas sveikinimo 
žodyje pabrėžė, kad šio
je stovykloje gražiai pa
bendrausime, pasidalin
sime mintimis, pakalbė
sime įvairiomis temo
mis, arčiau pažinsime 
vienas kitą, sustiprinsi
me senas pažintis ir su
sirasime naujų.

Korp! Vyr. Valdybos 
pirm. fil. A. Modestas 
savo žodyje paryškino, 
kad kaip visos tautos, 
taip ir lietuviai turime 
savo vietą istorijoje. 
Priminė S. Kudirkos ir 
kitų lietuvių laisvės sie

Alučio metu geriamas draugiš
kumo bokalas: E. Kniukšta ir R. 
Gulbinas.

Nuo 
Radviliškio 
lygumų...

(Atkelta iš 4 psl.) a 
tas ir paslaugus. Mielas 
šeimai tėvas ir rūpestin 
gas savose pareigose. O 
jo gyvenimo nuoširdžiau- 
šioji palydovė Vanda 
Stankienė lietuvių visuo
menei gerai pažįstama 
kaip pramoginės muzi
kos dainininkė, dainuo
janti ne tik Chicagoje, 
bet ir didesnėse lietuvių 
kolonijose. Vanda Stan
kienė pasižymi sveiku 
humoru, gražiu balsu ir 
savo dainavimu lietuviš
kuose parengimuose įne
ša daug džiugių nuotaikų 
ir maloniai klausoma. 
Yra įdainavusi kelias 
plokšteles ir daugelio lie
tuvių namuose jos pramo 
ginės muzikos plokšte
lės mielai klausomos.

Baigiant šias kelias 
kuklias pastabas apie 
ryžtingo žmogaus ke
lia, tenka palinkėti inž. 
archt. Jonui Stankui ir 
ateities metuose savoje 
profesijoje kopti į Chi
cagos dangoraižius, vis 
prisimenant ir gimtojo 
kampelio — Radviliškio 
malonias apylinkės lygu 
mas.

kimą. Paskelbė stovyk
los atidarymą.

Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiais, sto
vykla leido savo laikraš
tėlį "Naktibalda”. Laik 
raštėlio redakcinę kole-

Šio straipsnio autorius J. Ju
revičius vaišinasi stovykloje.

giją sudarė: senj. A. Pa 
vilčiūtė, R. Česas, V. 
Paukštys, Lauraitytė, A. 
Simonaitytė ir J. Lend- 
rtiitis. "Naktibalda" su
renka visus dienos įvy
kius ir juos atatinkamai 
surikiuoja, sudėsto po 
visus kampelius, pride
da skanaus humoro ir se
kančios dienos rytą pa
teikia stovyklautojams 
pasiskaityti. Gražu, kad 
jaunimas moka kultūrin
gai vienas antrąpakeden 
ti, kitaip sakant, patrauk
ti per dantį. Tai sena aka
deminio jaunimo tradici 
ja.

Šios stovyklos progra
ma buvo plati ir įdomi. 
Pav. rugpiūčio 30 d. na
grinėta visų trijų kartų 
— vyresniosios, viduri
nės ir jaunesniosios at
stovų kūryba. Nagrinėji
mo metu užsiminta, ne 
tik apie mūsų poetų iš
leistus poezijos leidi
nius, bet ir apie lietu
viškos knygos kelią trem 
tyje. Paakinta stovyklau
tojui skirti daugiau dė
mesio lietuviškam raš
tui ir knygai.

Rugpiūčio 31 d. stovyk 
lautojai buvo supažindin 
ti su buvusiais nepriklau - 
somos Lietuvos trimis 
prezidentais — A. Sme
tona, A. Stulginskiu ir 
K, Griniumi. Taip pat tą 
pačią dieną pravestas 
pašnekesys įvairiomis 
temomis, kaip tai — ko
munizmą, liberalizmą, 
patriotizmą, bendradar
biavimą su okupantu ir 
t.t. Stovyklautojai gyvai 
dalyvavo diskusijose.

Rugsėjo pirmoji buvo 
gana turtinga paskaito-

F

Pakeltiesiems į senjorus spalvas uždeda korp! pirmininkas Alg. 
Modestas. Iš kairės: Onutė Valašinaitė, Rimas Dilba, pirm. Algis 
Modestas ir junjorą tėvūnas R, Gulbinas.

ir diskusijomis, 
jun. A. Matutytė

miš 
Pav. 
skaitė savo referatą — 
"Kodėl aš įstojau įKorp! 
Neo-Lithuania"? Kalbė
toja priminė, kad bend
raudama kiekvieną die
ną su amerikiečiais pa
siilgsta lietuvių kalbos 
ir savų tautiečių. Tokiu 
būdu jaučia pareigą pri
klausyti lietuviškoms or
ganizacijoms, nes ji pa
stebėjo, kad visose sri
tyse yra didelis skirtu
mas tarp amerikiečių ir 
lietuvių.

Kol. A. Vaitiekaitis sa
vo referate plačiai pa
lietė dantų priežiūrą, hi
gieną ir t.t.

Dar buvo viena įdomi 
paskaita, kurią skaitė 
fil. A. Modestas tai bū
tent — "Kodėl mes tu
rim ir neturim dainuoti 
lietuvių liaudies dai
nas?" Prelegentas tvir
tina, kad per dainas įgy 
jama daugiau žinių apie 
Lietuvos istoriją, iš
mokstame daugiau retai 
girdėtų lietuviškų žo
džių ir daugiau sužino
me apie lietuvių liaudies 
tradicijas ir t.t. Disku
sijose kol. J. Lendraitis 
aiškino, kodėl lietuvių 
dabartinis jaunimas 
Amerikoje nenori ir ne
dainuoja lietuviškų dai
nų. 1) Lietuvių liaudies 
dainose atsispindi Lie-

viršininku J. Jurkūnu.
R. Dilbos nuotrauka

"Atsisveikinimas” su stovyklos

Nr. 68 — 5

Neolituanų stovyklą uždarant, į senjorus buvo pakelti keturi junjorai. Nuotraukoje priesaikos metu iš 
kairės: Rūta Butkutė, Rimas Maurukas, Ona Valašinaitė, Rimas Dilba. Priesaiką priima pirm. Algis 
Modestas.

tuvos praeities vaizdai, 
nesuprantami Lietuvoje 
neaugusiam jaunimui ir 
2) kad dainose minima 
Lietuvos augmenija ir 
gyvūnija, pav. kanapės, 
šarka, laikštingala irkt. 
yra svetimi pavadinimai 
čia gimusiam ir augan
čiam jaunimui. Gi šio 
simpoziumo moderato
rius kol. V. Krapauskas 
savo žodyje pabrėžė, kad 
reikia kurti naujas lietu
viškas dainas su lietuviš 
kais žodžiais ir moder
nia melodija.

Rugsėjo 2 diena praė
jo architektūros ženkle. 
Pirmas kalbėjo arch. kol. 
fil. R. Mulokas ir be to

parodė du atsivežtus fil
mus. Antras paskaitinin
kas buvo kol. fil. J. Stel
mokas. Jo paskaita buvo 
apie "Dabartinę okupuo
tos Lietuvos architektū
rą”. Paaiškino, kas yra 
architektūra — tai yra 
išraiška tautos kultūros. 
Kiekvienas kraštas turi 
savų būdingų pastatų ir 
architektūrinių stilių. 
Lietuvoje nėra daug ak
mens, granito, marmu
ro. Gaminama daug ply
tų.

Trečia paskaita buvo
. kol. fil. V. Gruzdžio apie 

Korp! Neo-Lithuania ide
alą.

Gi rugsėjo 3 d. fil. A, 
Simonaitytė skaitė pas
kaitą apie muzikinio ke

lio istoriją ir jo pradžią 
Lietuvoje. Plačiai palie
tė ir pasaulinę muziką.

Pagal nusistovėjusią 
tradiciją stovyklautojai 
— vyrai turėjo alutį, o 
fili jos arbatėlę. Kaip alu
tis, taip ir arbatėlė pra
ėjo geroje nuotaikoje. 
Fuksai taip pat turėjo 
savo dieną ir vargus. 
Jų diena visuomet yra 
įdomi, pilna skoningo ju
moro. Sporto mėgėjai 
taip pat turėjo “savo lai
ką. Ypač čia golfininkai 
reiškėsi gyvai, nes sto
vyklos vadovas labai 
mėgsta šį sportą. Stovyk
los uždarymo metu buvo 
nemažai įteikta dovanų.

Dainavos stovyklavie
tė gera, maistas ir ap
tarnavimas geras ir ma
lonus. Tik gaila, kad kam
bariai maži ir turi po dvi
aukštes lovas, kurių kam
bariuose yra nuo 4-8, 
kas higienos atžvilgiu nė
ra sveika. Beto daug ne

"MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT” Česlovo Gedgau
do knyga jau paruošta spaudai.

Kaip žinote iš Dirvoje spausdintų ištraukų šioje kny
goje iškeliama giliausia Baltų praeitis visai naujoje švie
soje, pasirėmus vėliausiais šaltiniais. Pažangos amžiuje 
negalime tenkintis svetimos propagandos dažnai sužalota 
mūsų istorija bei pro-istorė. Turime bešališkai paskelbti 
oficialius dokumentus ir naujausius archeologinius radi
nius, kurie tą mūsų praeitį garbingai nušviečia.

Knygoje medžiagos trigubai daugiau, negu buvo 
spausdinta Dirvoje. Be to, atskleidžiama nepertraukiama 
mūsų istorinė raida nuo Kristaus laikų ligi Mindaugo, 
kurios dar niekas nėra paskelbęs. Plačiai aprašoma seno
vės Baltų tikyba ir aukšta kultūra, duodama daugiau 70 
iliustracijų bei žemėlapių. Negailėta pastangų, kad gra
žiai įrišta didelio formato vertinga knyga 400 psl. puoš
tų kiekvieno lietuvio biblioteką.

Tie praeities klausimai savo naujumu ir netikėtumu 
turės sukelti kontraversijų. Diskusijoms bus progos kny
gai pasirodžius, — kiekvienas mūsų galėsime apsispręsti 
knygą perskaitę, nes duodami faktai paremti moksliniais 
šaltiniais, kurių sąrašas patiekiamas knygos pabaigoj 
(apie 150 veikalų).

Iš anksto suteikta Jūsų parama yra būtina, kad 
knygos leidėjams nuimtų nuo pečių rizikos naštą. Todėl 
prašome Jus urisidėti prie visai lietuvių tautai naudingo 
žygio savo įnašu:

$500.00 ir daugiau — Mecenato vardu;
$100.00 ir daugiau — Rėmėjo;
$15.00 — Prenumeratoriaus.
Mecenatų bei rėmėjų sąrašas bus atspausdintas kny

gos pabaigoje, čekius ar perlaidas prašome adresuoti: 
"Gedgaudo knygos Talkai’’ ir siusti komiteto iždininkui 
J. Kutrai: 1011 — 19 St., Santa Monica, Calif. 90403.

Reiškiame Jums gilią pagarbą ir iš anksto dėkojame.
KOMITETAS:
Alena Devenienė, Stasė Pautienienė, Juozas Balčiūnas- 
Švaistas, Jonas Kutra — iš Santa Monica, Calif., Algirdas 
Budreckas iš Chicagos, III.

------------------------ (IŠKIRPTI)---------------- - --------  
Komiteto iždininkui J. Kutrai,
1011 — 19 Street,
Santa Monica, Calif. 90403

Siunčiu č. Gedgaudo istorinei knygai "Mūsų praeities 
beieškant” išleisti ..................... dol.
Mano adresas:

Data

kiekvieną 
pakeliama 

Lietuvos v ė -

patogumų sudaro guli
mas ir kėlimas. Tokiuo
se kambariuose poilsis 
menkas.

Stovykloje 
rytą buvo 
Amerikos ir 
liavos. Prie Lietuvos tau - 
tinės vėliavos dar drau
ge pakildavo ir valstybi
nė vėliava, kuri nepri
klausomoje Lietuvoje 
plėvėsavo karo Muzie
jaus sodelyje. Laimingu 
būdu atsirado Ameriko
je. Kaip vėliavas pake
liant, taip vakarais nu
leidžiant stovyklautojai 
giedodavo Tautos himną 
ir Marija, Marija.Marija.

4 d. 2 vai. poRugsėjo 
pietų buvo uždaryta sto
vykla ir paskutinį kartą 
nuleistos vėliavos. Po to 
sekė stovyklos vadovo ir 
jo padėjėjo pagerbimas 
— įmetant į ežerą.

Stovykla pasisekė ge
rai.

Parašas
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ VENEZUELOJE

JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS
Nuo atvažiavimo die

nos, Ansamblis koncer
tavo intensyviai. Nuovar
gis ir laiko stoka čiur- 
lioniečius varžė, bet — 
kaip jau rašiau — jie 
nesiskudnė.

Man visa širdimi bu
vo gaila jaunesniųjų an
samblio narių. Pati tu
rėdama penkis sūnus,aš 
iš patyrimo žinau, kaip 
sunku yra jaunam berniu
kui ilgesnį laiką ištverti 
nepajudėjus iš vietos.Su 
neslepiama pagarba ste
bėjau jaunus kanklinin
kus kurie dvi valandas iš 
eilės koncerto metu pra
sėdėdavo prie bosinių 
kanklių. Jie eilgėsi lais
vai, be įtempimo, jų ju
desiai buvo tikslūs ir ra
mūs. Man patiko jų su
brendimas ir rimtis.

Išleistuvių pietų me-

TORONTO PAUKŠTYTĖS APIE SAVE

Apie Toronto Šatrijos 
tunto jaun. skaučių Tulpės 
draugovės veiklą, taip rašo 
pačios jaukštytės:

MŪSŲ SUEIGOS
Paukšt ytės susirenka 

kiekvieną savaitę po šešta
dieninės mokyklos pas sės. 
Abromaitienę. čia mes žai
džiame įvairių žaidimų. Bet 
ne tik žaidžiam, o taip pat

KAIP RUOŠIAMĖS 
KAZIUKO MUGEI

Visi mes žinom kaip Ka
ziuko mugė atrodo, bet aš 
čia pasakysiu kaip mes ruo
šiamės jai.

Jau iš vakaro susirinkom 
į salę ir ruošėmės. Sės. Ab- 
romaitienė sugalvojo staty
ti namuką tai buvo daug 
darbo, reikėjo sukalti, o 
paskiau stogą uždengti 
šiaudais. Gerai, kad buvo 
ponų kurie padėjo, nes tik-

buvo sunkus darbas. 
Kur tik pažiūrėjai visur 
matėsi sesės ir broliai užsi
ėmę darbais. Visi linksmai 
dirbo, buvo daug Jūros 
skaučių ir skautų. Taip 
linksmai bedirbant daug 
kas buvo padaryta, apie 9 
vai. ėjom namo, o kai iš
ėjom laukan labai nuste- 
bom, nes labai snigo. Visi 
buvo susirūpinę, kad nebū
tų per daug sniego, o tada 
gali niekas neateiti į mugę.

Renata Dudaitė

JŪRATĖ DE ROSALES
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

tu, kalbėjome apie jau
nesnius ansamblio na
rius su venezueliečiu 
pulkininku, Maracay 
miesto Karininkų Ramo
vės viršininku. Pulkinin
kas aiškino, kad jam įs
pūdį padarė labai įvai
rus čiurlioniečių am
žius. "Ansamblyje dir
ba trys kartos ir jos su
daro darnų vienetą. Pas 
jus nesijaučia kartų skir
tumo". Atsakiau, kad ir 
pas mus esama abišalio 
nesupratimo tarp įvai
rių amžiaus grupių, 
bet pagrinde visus jun
gia bendri darbai ir visų 
vienodai giliai pergyve
nama tautos tragedija.

Čia daug ko ir mokinamės, 
kaip mėgsti, siuvinėti ir 
siūti. Prieš Kaziuko Mugę 
mes daug darėm įvairių da
lykų pardavimui. Mūsų va
dovė sės. Raminta viską 
mus mokina.

Greitai aš eisiu pas skau
tes, o aš labai laukiu, bet ir 
gaila palikti Paukštytes, 
nes čia labai smagu.

Nida Dudaitė

Skambino man į na
mus keli muzikos moky
tojai teirautis kur ir ka
da jie galės išgirsti čiur- 
lioniečius. Jų susidomė
jimui buvo rimta prie
žastis.

Venezueloje, lygiai 
kaip ir JAV-ėse bei Eu
ropos kraštuose, šiuo 
metu yra įvedami stam
būs pakeitimai klasiško
je muzikos dėstymo gal
vosenoje. Vienas plačiau
siai pripažintų metodų, 
Kodaly sistema, bando 
vaiko muzikinį išsivys
tymą pravesti liaudies 
dainų istorinės evoliuci
jos keliu. Vaikas prade
da mokytis paprastų, se
niausio folkloro melodi
jų, susidedančių iš dvie
jų, trijų gaidų, ir jam ten
ka įsidėmėti intervalus, 
ritmą ir t.t. Palaipsniui 
mokinys yra privedamas 
prie pentatoninės muzi
kos pavyzdžių ir supažin
dinamas su kaskart sun- 
kesnėm liaudies dainų 
melodijom.

Čiurlionio Ansamblis 
domino muzikos moky
tojus kaipo gyvas folklo
ro vertės ir svarbos pa 
vyzdys. Praktikoje, Čiur
lionio Ansamblis simbo
lizavo mokytojams tą 
lygį, kurį jie nori ilgai
niui atsiekti vartodami 
naujai įgytas žinias apie 
liaudies dainų svarbą.

DIDAKTINIAI 
INSTRUMENTAI

Šveicariškas muzikos 
dėstymo metodas "Dal
croze" priduoda daug 
svarbos vaiko sugebėji
mui vartoti kelis muzi
kos instrumentus ir sten
giasi mokinį supažindin
ti itin anksti su pagrin
diniais harmonijos prin
cipais. Šiuo atveju, kank
lės yra viena tobuliau
sių priemonių. Jaunas 
kanklininkas yra privers
tas galvoti akordais, ir 
tai teigiamai atsiliepia 
į jo muzikinį išsilavini
mą. Kadangi Calcroze 
metodas nurodo, jog mu
zikinis išsilavinimas tu
ri tiesioginę įtaką įpro- 
tinį ir psichinį vaiko iš
sivystymą, kanklės tuo 
pačiu įgyja tam tikrą di
daktinę reikšmę.

Venezuelos Dalcroze 
institutas paprastas vai
kiškas kankles (made in 
Japan!) vartoja jau nuo 
seno. Instituto koncertuo
se veik visada figūruoja 
viena ar dvi lietuviškos 
liaudies dainos. Kadangi 
koncertai yra duodami 
svarbesniuose Venezue
los miestuose, mums,

Tautinė muzika irgi yra 
jungiantis elementas.

LIAUDIES DAINŲ
REIKŠME

DIRVA

Mokytojų studijų savaitės užbaigos literatūros- ir meno vakare rugpiūčio 21 d. Dainavoje meninę dalį 
atliko jaunimo choras sudarytas iš studentų, atvykusių iš įvairių vietovių. Su jaunimu dainavo ir seselė 
Paulė. Prie pianino muz. St. Sližys. K« Sragausko nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

NAUJŲ CHORISTŲ 
DĖMESIUI

Nauji choristai, užsire
gistravę į Detroito Jauni
mo chorą, renkasi sekma
dienį, rugsėjo 19 d., 10 vai. 
30 min. iš ryto į šv. Petro 
parapijos salę balsų patik
rinimui.

Po lietuviškų pamaldų 12 
vai. 30 min. bus studentų 
ansamblio repeticija.

• Pašventinta koplyčia 
rugsėjo 5 d. įrengta buvu
sioje šv. Antano parapijos 
mokyklos klasėje, šventini
mą atliko klebonas kun. K. 
Simaitis.

• SLA 352 kuopos, po va
saros atostogų, susirinki
mas įvyks spalio 3 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose.

• šv. Petro parapijas spa
lio 24 d. minės 50 metų su
kaktį. Pamaldos bus laiko
mos 11:15 ir jose dalyvaus

lietuviams, ši detalė yra 
gana vertinga, tuo la
biau, kad pav. birželio 
mėnesį duotame Dalcro- 
ze Inutituto koncerte di
džiajame miesto teatre, 
publikoje buvo preziden
tienė, gubernatorienė ir 
nemažas skaičius mi
nistrų, Šiame pastara
jame koncerte, venezu- 
eliečiai vaikai kanklia
vo "Oi žiba žiburėlis".

Sužinojusi, kad Čiur
lionio Ansamblis atva
žiuoja į Venezuelą, Dal- 
croze Instituto direkto
rė ir Muzikos Mokytojų 
Draugijos sekretorė po - 
nia Stopello kreipėsi į 
ponus Mikulskius siūly
dama sudaryti sąlygas 
kelioms paskaitoms 
skirtoms muzikos moky
tojams. Laiko stoka, ta
čiau buvo tokia, kad prie 
geriausių norų šį ponios 
Stopello sumanymą įvyk
dyti nebuvo galima. Ta
čiau nežiūrint labai ap
krautos programos, po
nia Mikulskienė įstengė 
pašvęsti šiek tiek laiko 
trumpoms instrukci
joms apie lietuviškų 
kanklių vartojimą. Šiuo 
metu, Dalcroze Institu
to Direktorė planuoja į- 
traukti lietuviškų kank
lių muzikos dėstymą į 
Instituto programą.

(Bus daugiau) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

vyskupas Thomas Gumble- 
ton. Pamaldų metu giedos 
parapijos choras vadovau
jamas muz. Stasio Sližio. Po 
pamaldų banketas Lietuvių 
Namuose. Jubiliejaus proga 
bus išleistas parapijos veik
lą apimantis leidinėlis.

Šv. Petro parapija yrą 
mažiausia Detroite, bet va
dovaujama jauno ir ener
gingo klebono kun. Viktoro 
Kriščiūnevičiaus g r a ž iai 
tvarkosi. Tai vienintelė lie-

Stasio Butkaus kuopos šaudybos sporto rungtynėse aukščiausio - 
je ekipoje pereinamą V. Tamošiūno taurę iškovojo Vitalis šeputa.

Nuotraukoje V. šeputa priima pereinamąją taurę iš LŠST pirmi
ninko V. Tamošiūno. K. Sragausko nuotrauka'

WANTED AT ONCE
SĖT UP MAN

for AUTOMATIC SCREW MACHINE 
be able to sėt up and operate 

6 SPINDLE NEW BRITAIN GRIDLEYS 
ALSO

M ACHINIST 
experienced in all phases of job shop work—MUŠT HAVE 

0WN TOOLS.
Group insurance & profit sharing plan 

DURHAM MANUFACTURING CO.
1260 West Sharon Rd. Forest Park Green Hills Area 

Cincinnati, Ohio 825-4604
An Equal Opportunity Employer

(67-69)

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
'v—

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

K. Sragausko nuotrauka 

tuvių parapija Detroite, 
kuri dar turi parapijos cho
rą.

• Stasio Butkaus kuopos 
šaudymo varžybose rugpiū
čio 29 d. laimėjo: 1-me šau
dyme I-ją vietą ir Vinco 
Tamošiūno p e r e i namąją 
taurę — Vitalis šeputa, 
2-me šaudyme 1-ją vietą ir 
Vlado Selenio pereinamąją 
taurę — Bronius Valiukė
nas ir 3-čiame, moterų, šau
dyme 1-ją vietą ir Stasio 
Butkaus kuopos pereinamą
ją taurę — Diana šostakie- 

(ag)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. iei GR 6 2345 6 

•fr
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Jei TO 3 2108 9

vietos.Su
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Šią metą 
abiturientai

jJhku.
CLEVELANDE

šie abiturientai bus pri
statomi lietuvių visuomenei 
Trečiajame Rudens baliuje 
spalio 9 d. Clevelande.

IR APYLINKĖSE

• Pedagoginiai Lituanis
tikos kursai darbų pradeda 
rugsėjo 23 d., ketvirtadie
ni, 6:45 v. v. Naujosios pa
rapijos mokyklos patalpose. 
Naujieji klausytojai regis
truojasi pas kursų direkto
rių V. Kavaliūnų, telef. 
486-5512.

• Lietuvių konservatorių 
klubo susirinkime šį penk
tadienį, rugsėjo 17 d., 8:30 
v. v. rašytojas Peter C. 
Wong skaitys angliškai pa
skaitų ”A ųuest for free- 
doom”. Susirinkimas įvyks 
Union Savings banko patal
pose, 5106 Wilson Mills Rd.

Arūnas čiuberkis — Cle
veland Statė Universitete 
studijuos kalbas ir kalbėji
mo mokslų.

• Clevelando orkestras 
pradeda 54-tą j į sezoną Se- 
verance Hali rugsėjo 23, 24 
ir 25 d., 8:30 v. v. Dirigen
tas Karei Ancerl. Bus išpil
dyti Dvorako, Mozarto, 
Smetana ir Janaček kūri
niai. Bilietai pardavinėjami 
Sevenrance Hali kasoje.

• Arenoje rugsėjo 16 d., 
8:30 v. v. įvyks įdomios im
tynės tarp Waldo von Erich,

DIRVOS 
RUDENS 
BALIUS

1971 m. rugsėjo 25 d.
ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJE

Pradžia 7:30 vai. vak.

Automobilių aikštė bus policijos saugoma.

Solistė Vanda Stankienė

Programoje:
Solistė VANDA STANKIENĖ ir 

NEO-LITHUANIA orkestras.
BILIETAS ASMENIUI 9 DOLERIAI. BUS 

DUODAMA KARŠTA VAKARIENĖ, KAVA, PY
RAGAIČIAI IR GĖRIMAI. VIETAS PRIE STALŲ 
PRAŠOME Iš ANKSTO REZERVUOTIS PAS K. 
KAKALĮ, TEL. 462-2419, J. MOCKŲ, TEL. 681-5295, 
V. STUOGĮ, TEL. 486-2387, ARBA DIRVOJE, TEL. 
431-Q344. STALAI 10 ASMENŲ.

ŽSSSiti.'fe Trečiojo abiturientu pristatymo

Nora F. Janavičiūtė —
Kent Statė Universitete 
studijuos meną.

bus ir kiti imtininkai. Bi
lietai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami Arenoje nuo 10 vai. 
ryto.

• ČURLIONIO ANSAMBLIS 
praeitą šeštadienį savo namuo 
se turėjo malonų pobūvį, prade
dant 32-jį sezoną, kuriame da
lyvavo čiurlioniečiai ir grupė 
svečių. Valdybos pirm. V, 
Plečkaitis padarė pranešimą 
apie kelionę į P. Ameriką, iš
keldamas nuopelnus organizaci
jų ir paskirų visuomenės vei
kėjų, parėmusių šią kelionę. 
Pranešimą protarpiais R. Ba
bickas iliustravo įrekorduo- 
tom P. Amerikoje čiurlionie
čių dainom. Išvykos rėmimo 
komiteto pirm. F. Eidimtas 
ir ižd. Malskis padarė išsamų 
finansinį pranešimą, iš kurio 
paaiškėjo, kad buvo surinkta 
virš dešimt tūkstančių dolerių 
aukų. Po pranešimų svečiai, 
vaišindamiesi O. Jokflbaitienės 
paruoštais užkandžiais, dar žiū
rėjo išvykoj padarytas spalvo
tas-skaidres ir filmą. Visimalo- 
niai sutiko žinią, kad į ansamb
lį įsijungė du nauji nariai, dr. 
D. ir A. Mažeikai, neseniai at
sikėlę gyventi į Clevelandą.

Clevelande belaukiant

Vytenis E. čyvas — Kent
Statė Universitete studi
juos architektūrų.

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS vakarinėje Cleve
lando dalyje. Dėl sąlygų 
prašom skambinti telefonu 
941-7758.

Spalio 9-tą įvyks trečiasis 
lietuvių abiturientų pristatymas 
savajai visuomenei Clevelande. 
Kaip ir pirmuosius du, jį ren
gia Lietuvių Bendruomenės Ohio 
Apygardos Jaunimo Sekcija. Ir 
šįmet jai talkina Clevelando Lie
tuvių Studentų Sąjungos skyriaus 
valdyba. Džiugu pastebėti, kad 
visi šios valdybos nariai yra bu
vę pirmųjų dviejų abiturientų 
pristatymo dalyviai. Taigi, Ohio 
apygarda jau spėjo prisiauginti 
sau talkininkų.

Pirmieji du užsimojimai pra
ėjo su dideliu pasisekimu, buvo 
pala'nkiai sutikti ir vyresniųjų 
ir jaunesniųjų. Daug prie šios 
idėjos išpopuliarinimo prisidė
jo Dirva,nepagailėjusi savo skil
tyse palankaus žodžio bei skonin 
gai atspausdintų gimnazijas bai
gusių ir studijas pradedančiųjų 
nuotraukas. Rengėjai labai dė
kingi Dirvai už pažadą ir šįmet 
talkininkauti. Kaip ir anais kar
tais, tikimasi gausios Clevelan
do lietuvių paramos.

Pirmąjį abiturientų pristaty
mą palankiai vertinant spaudoje 
vis dėl to buvo suabejota, ar be
tiksiu abiturientais vadinti as
menis, kurie jau pradėjo stu
dijas.

Abiturientų sąvoką šioms iš
kilmėms pasilikome ir šįmet 
ne vien tik tradicijas tęsdami. 
Manome, kad jinai rie tik tiks
liai nusako užsibrėžtą tikslą,

bet taip pat labai akivaizdžiai 
primena Lietuvos laikų tradici
jas, kurios šiandien mums yra 
labai naudingos tarp vyresnių
jų ir jaunesniųjų kartų pras- 
mingesniam dialogui palaikyti.

Gimnazijos baigimas, bran
dos atestatu atžymėjimas, buvo 
labai svarbus įvykis abiturien
to gyvenime Lietuvoje. Jis ir 
būdavo labai iškilmingai, savuo
se rūmuose, atžymėtas, gausiai 
dalyvaujant ne tik tėvams ir gi
minėms, bet ir plačiajai visuo
menei.

Išeivijoje mūsų jaunimas ne 
tik svetimoje mokykloje turi mo
kytis, jis yra išblaškytas kelio
se mokyklose. Mokslą jos baigia 
ne vienu laiku, baigusieji tuo
jau išsiskirsto stovyklosna,atos- 
togosna ir kt. Vasaros karščiai 
iškilmingam pobūviui nėra tin
kamas metas.

Nukeldami šį jaunų žmonių 
pagerbimą rudeniop, abituriento 
sąvoką palikome tik kaip progą, 
kurios dėl anksčiau išvardintų 
ir ne nuo rengėjų pareinamų ap
linkybių negalėjome anksčiau at
likti.

Abituriento sąvoka šiom iškil
mėm buvo reikalinga ir dėl to, 
kad visi žinoume kokius žmo
nes ir už ką norima pagerbti. 
Vien brandos atestato įsigiji
mas jauno žmogaus gyvenime 
yra didelis įvykis. Išeivijoje Ša
lia jo yra ir kitas didelio dėme-

Marytė Gruzdytė ir Šarūnas Lazdinis, aktyvūs Clevelando jauni
mo tarpe ir priklausą skautams akademikams, rugsėjo 4 d. sukūrė 
lietuvišką šeimą.

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

PARDUODAMAS NA
MAS, prie E. 185 gatvės 
arti Nauj. parapijos bažny
čios. Mūrinis, 6 kambarių, 
su saulės veranda, 18204 
Hiller Avė.

GEORGE KNAUS 
Real Estate

819 East 185 St.
Tel. 481-9300

SUPERIOR 
SAVINGS

LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ CENTRO ROMOJE 
DARBAMS PAREMTI

1971 pi. rugsėjo 19 d., sekmad., 1 v. p. p.
p.p. STASĖS ir KAZIO ŽIEDONIŲ sodyboje, 

2938 Rockefeller Avė., 
Willoughby Hills, Ohio 44092.

Tel. 944-8979.

GRYBŲ PIKNIKAS
Šilti ir šalti užkandžiai, gėrimai. 

"LAIMĖS ŠULINYS”, ŠOKIAI.
Vyr. šeimininkė BR. MAINELIENĖ.

Bus linksma ir smagu jauniems ir 
suaugusiems.

Rengia LS KOMITETAS CLEVELANDE

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

didžiausias palūkanas.

pakelta iki

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

šio vertas motyvas, būtent sa
va lietuviškoji visuomenė. Jos 
dėmesiui, pasididžiavimui, pa
guodai ir džiaugsmui pristato
mas gusus būrys stubrendusių 
jaunų žmonių. Tai, nelyginant, 
graži lietuviško derliaus šven - 
tė. O jai, žinoma, švęsti ge
riausias metas yra — auksinis 
ruduo!

Džiugu, kad šios šventės rei
kalingumu karštai persiėmė jau
nesnioji karta. Tas tik parodo, 
iad ir jiems lietuviškos tradici 
jos ir labai įdomios ir vertin
gos.

Tad ir linkime rengėjams sėk
mės ir clevelandiečių lietuvių 
gausaus pritarimo. Tiesa, šven
tėje ir šįmet tikimasi svečių 
iš kaimyninių miestų -- Pitts
burgho, Detroito, Columbus ir 
kitur. Rengėjai

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS_ _ _

RUGSĖJO 25 D. Tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando Atei
tininkų koncertas.

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

SPALIO 17 D. Kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopos vėliavos 
šventinimas ir šventė.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
"Iškilmingo Trejinio" balius 
šv. Jurgio parapijos salėje.

SPALIO 30 D. SLA diena 
Clevelande.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

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. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Wi!liam J. Jalcubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos generalinis konsulas 
Chicagoje sunkiai serga. 
Lietuvos Diplomatijos še
fas S. Lozoraitis prašo ir 
toliau pasilikti pareigose, 
kurios dėl jo didelio patyri
mo turi pirmaeilės svarbos 
Lietuvos Diplomatinei Tar
nybai.

• Inž. Vytautas Volertas, 
už reikšmingą darbą Apol- 
lo 15 komunikacijų srityje 
apdovanotas NASA padė
kos atžymėjimu ir buvo pa
kviestas į specialų pobūvį, 
rengtą prie šios misijos pri- 
sidėjnsiems i n ž i nieriams 
pagerbti.

• Rugsėjis yra Lietuvių 
Bendruomenes mėnuo. 
Kiekvienas prašomas atlik
ti savo pareigą Bendruome
nei, — sumokėti solidaru
mo įnašą.

• Kun. Vaclovas šarka, 
gyvenantis Vokietijoje, yra 
žinomas, kaip nepailstantis 
artimo meilės apaštalas. Jo 
artimo meilę yra patyrę 
tūkstančiai šio krašto lietu
vių, kai jie dar gyveno Vo
kietijoje pereinamose sto
vyklose. Kun. V. šarkai šį
met minint kunigystės si

JOS DAINUOS AKADEMIKAMS...

Kanados lietuvių studenčių kvartetas "Rasa” susiorganizavęs Lon
done, Ont., kurios sąstatą sudaro Irena Jakubaitytė, Remigija Blis- 
kytė, Liucija Petrašiūnaitė ir Vida PetrašiOnaitė (prieky), išpildys 
meninę programą Atlanto Rajono Akademikų Skautų ir Skaučių su
važiavime spalio 9-10 d.d. Maironio salėje, Shrewsbury, Mass.

TAUTINĖS SĄJUNGOS ELIZABETHO 
SKYRIUS

KVIEČIA JUS DALYVAUTI

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIME-BANKETE,

1971 m. rugsėjo men. 18 d., šeštadienį,
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE,

269 Second Street, Elizabeth, N. J. 
Programoje girdėsime DR. KAZĮ BOBELĮ, 

ALT pirmininką iš Chicagos ir 
dainininkę ONĄ PLIUŠKONIENĖ

, iš Philadelphijos
Akompanuos LIUDAS STUKAS.

Po programos vaišės ir šokiai. Bilietai gaunami 
pas skyriaus narius ir Lietuvių Svetainės bare.

ALT S-GOS ELIZABETHO SKYRIUS

dabrinį jubiliejų, šiame 
kontinente susidarė komite
tas, kuris rūpinasi pasiųsti 
jubiliatui užjūryje gyve
nančių lietuvių bendrą svei
kinimą. Komitetas kviečia 
visus tuos, kurie dar prisi
mena kun. V. šarkos dosną 
krikščionišką bei lietuvišką 
širdį, jungtis prie bendro 
sveikinimo centu ar geru 
prisiminimo žodžiu. Sveiki
nimas su aukotojų sąrašu 
ir gautais laiškais tvarkin
gai bus persiųsti jubiliatui. 
Aukas ir laiškus siųsti ko
miteto iždininkei istorikei- 
pedagogei A. Rūgytei: 6547 
So. Washtenaw, Chicago, 
III. 60629 arba komiteto 
pirmininkui kun. dr. A. Juš
kai: 1515 So. 50 Avė., Ci- 
ccero, III. 60650. Komiteto 
sekretorium yra dr. Z. 
Ašoklis.

• Eichstaetto liet, gimna
ziją baigusiųjų suvažiavi
mas įvyks šį savaitgalį, 
rugsėjo 18-19 d. Gintaro 
vasarvietėje, Lake Shore 
Rd., Union Pier, Mich.

• LB New Yorko Apy
garda rengia dvidešimtme
čio minėjimą spalio 8, 9 ir 
10 dienomis. Penktadienį, 
spalio 8 d. vakare bus ati

daryta dail. J. Bagdono 
darbų paroda Knights of 
Columbus salėje (Wood- 
haven); šeštadienį, spalio 9 
d., 2 vai. po piet, Kultūros 
Židinyje (361 Highland 
Bvld., Brooklyn), įvyks se
minaras tema "JAV LB 
kultūriniai ateities uždavi
niai”; vakare — pabendra
vimas, kuriame programą 
atliks jaunosios bendruo
menės pajėgos; sekmadienį, 
spalio 10 d., 11 vai. ryto 
bus atnašaujamos šv. Mi
šios bendruomenės intenci
ja; ir 3 vai. po piet iškil
mingas posėdis su koncer
tine dalimi.

• Prano Baltuonio skulp
tūros darbų paroda rengia
ma Hartforde Lietuvių 
Klubo patalpose spalio 2-3 
d.d. Skulptorių pristatys 
dail. Audronė Pakštienė. 
Paroda globoja LB Hartfor
do apylinkės valdyba.

BOSTON

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS BOSTONE
Rengia LB Bostono Apyl. 

valdyba š. m. rugsėjo 19 d. 
sekančia tvarka:
- 10 vai. ryto šv. Mišios šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone už 
žuvusius dėl Lietuvos lais
vės.

3 vai. po pietų Lietuvių 
Piliečių Draugijos III a. 
auditor i j o j e iškilmingas 
Tautos šventės minėjimas. 
Kalbės Algirdas Budreckis 
iš New Yorko.

Meninę programos dalį 
išpildys buvęs Lietuvos ope
ros sol. St. Liepas, akomp. 
muz. kompz. Jeronimui Ka
činskui. Iš Bostono dramos 
sambūrio aktorius Feliksas 
Kontautas. Jis paskaitys iš
traukas iš Balio Sruogos 
dramos ”Milžino paunksmė- 
je”.

Po programos pasilinks
minimas ir arbatėlė. Visos 
Bostono lietuvių organizaci- 
jis maloniai kviečiamos pa
maldose ir minėjime daly
vauti organizuotai su savo 
vėliavomis. Taip pat, visi 
Bostono ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai daly
vauti mūsų tautos šventėje.

SANTA MONICA

TRADICINIS BALIUS
Santa Monikos Lietuvių 

Klubas spalio 2 d., šeštadie
nį, 7 v. v. ruošia savo tra
dicinį balių prie Ramiojo 
Vandenyno, Miramar vieš
butyje. Bus įdomi, trumpa 
programa, kurią atliks Los 
Angeles vyrų kvartetas ir 
ją papildys, žinomas savo 
sodriu balsu p. H. Paškevi
čius. Svečiai bus pavaišinti 
skania vakariene, o šokiams 
gros labai geras orkestras.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti ir praleisti kartu 
su santamonikiečiais keletą 
jaukių valandų.

S. Monikos Liet. Klubo 
baliai dar niekuomet daly
vavusiųjų neapvylė, tiki
mės, kad ir šį kartą svečiai 
turės malonų ir jaukų va
karą. (eg)

MALĖ

WANTED EXPER1ENCED 

COMBINATION STRUCTURAL 
STEEL FIT-TERS—WELDERS. 
With ability to read Blueprints 
and Weld.

Mušt have job shop experience. 
FOR ALL 3 SHIFTS

CONCORD CORPORATION 
4570 LAWNDALE RD.

SAG1NAW, MICH.
(67-71)

RN'S AND LPN’S for afternoon shift, 

modern nevvly acquired nursing 

home in Northwest Suburb, non- 

profit community agency, offering 

excellent salary, fringes, medical 

coverage and (working conditions. 

313-933-6190 for appointment.
(67-70)

P.L, Instituto koridorinės skaityklos dalis.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS
INSTITUTO PRAŠYMAS

Siekiant lietuviškąją 
spaudą — knygą, laikraš
tį — labiau priartinti 
prie šio meto besimokan
čio jaunimo, tenka ieš
koti pačių veiksmingiau
sių priemonių.

To tikslo siekdamas, 
prieš kurį laiką (1966) 
LB Chicagos apygardos 
valdybos, Tėvų Marijonų 
ir CALM tėvų komiteto 
padedamas, Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas 
yra įrengęs tris paro
dines knygų vitrinas 
Jaunimo Centro pirmo 
aukšto koridoriuje.

Čia, tose vitrinose, ro 
domos naujai išėjusios 
knygos, žurnalai, o kar
tas nuo karto čia tam 
tikra forma paminimi 
kultūriniai ir kitokie gy
venamojo meto įvykiai.

KORIDORINE 
SKAITYKLA

Be minėtų vitrinų, Pe
dagoginis Lituanistikos 
Institutas tuo pačiu tiks
lu yra suorganizavęs ir 
koridorinę skaityklą, ku
ri veikia kiekvieną moks
lo metų šeštadienį Jauni
mo Centro antrojo aukš
to koridoriuje. Knygos 
bei laikraščiai čia išdės
tomi tam reikalui pritai
kytuose skyduose, kur 
prie knygos gali kiekvie - 
nas laisvai prieiti, ją 
pavartyti ir pasiimti 
jam patinkamiausiąkny- 
gą, žurnalą ar laikraš
tį.

Knyga čia į skaitytoją 
atgręžta ne nugara, kaip 
bibliotekos lentynoje, o 
veidu, kaip knygos pa
rodoje. Tokioje padėty
je knyga jau savo pavir
šiumi pasidaro žymiai 
patrauklesnė, kelianti su 
sidomėjimą ir norą ją 
pavartyti, paskaityti.

MUZIKA IR PAVEIKS
LAI KORIDORINEJE 
SKAITYKLOJE

Pertraukų metu skai
tykloje transliuojamos 
lietuviškų dainų bei kito^ 
kių muzikinių kūrinių 
plokštelės. Moks lei vio 
tautinei sąmonei ugdyti 
daina bei muzika yra be
ne pati geriausioji prie
monė, nes ji kalba geriau 
už oratorius.

Ši naujovė čia galėjo 
būti įvesta tik su pagal
ba Antaninos ir Juozo Va 
siukevičių, kurie tam 
tikslui praeitais moks
lo metais paskyrė 500 
dol. Tie patys Vasiuke- 
vičiai yra faktinieji me
cenatai ir CALM tėvų 
komiteto vitrinos, stovin
čios pirmo aukšto kori
doriuje.

Koridorinė skaitykla 
nuolat būna iliustruota 
istorinių vykių, istori
nių asmenų ar kitokiais 
lituanistinio turinio pa
didintais paveikslais bei 
dailės kūrinių reproduk
cijomis. Šie paveikslai 
čia kalba giliau už mo
kytoją.

Turint tokią vaizdin
gą aplinką, kokios nėra 
įmanoma suorganizuoti 
paprastoje darbo klasė
je, šioje skaitykloje kar
tas nuo karto atlieka
mos ir pagrindinės pa
mokos (istorijos, geo
grafijos ir kitos). Šia 
skaitykla naudojasi abi 
Jaunimo Centre veikian
čios mokyklos: Institu
tas ir CALM.

Kalbėti smulkiau apie 
šios skaityklos skaity
bos rezultatus čia būtų 
per platu. Pasitenkinsi
me tuo tarpu tik pastebė
dami, jog tie rezultatai 
yra geri. Todėl, neatsi
žvelgiant į tai, jog toji 
skaitykla pareikalauja 
daug darbo ir pinigų, ji 
ir toliau yra laikytina ir 
plėstina.

KNYGNEŠIŲ ATMINI
MAS KORIDORINEJE 
SKAITYKLOJE

Ryšium su dviejų di
džiųjų knygnešių — vys
kupo Valančiaus 170, o 
Jurgio Bielinio 125 metų 
— • gimimo sukaktimis 
skaitykla šiais metais 
numatyta iliustruoti padi
dintais knygnešių pa
veikslais, kurie kalbėtų 
besimokančiam išeivi
jos jaunimui apie lietu
viškosios knygos kry
žiaus kelius ir kieno dė
ka ji išliko nesunaikinta.

Paveiksime forma čia 
paminėtini bent šių Lie 
tuvos vietovių žymesnie 
ji knygnešiai: Žemaičių, 
Aukštaičių, Suvalkijos, 
Dzūkijos, Vilniaus kraš
to. Iš keltinų knygnešių 
susidaro per 30. Tai tik 
būrelis iš kelių tūkstan
čių žinomų ir nežinomų 
spaudos kovotojų.

SKAITYKLOS IŠLAIDOS

Nuotraukų padidini
mas bei techninis jų api
pavidalinimas, reikalin
giausių plokštelių įsigi
jimas ir kitokios skai
tyklos išlaidos šiais 
mokslo metais siekia 
per 400 dol. Nors aps
kritai ši suma nėra to
kia didelė, tačiau Insti
tutas, kaip neturįs pasto
vaus laikytojo, o metai 
iš metų versdamasis tik 
atsitiktinėmis rėmėjų 
aukomis, ir tokios su

mos ribose pats vienas 
negal nieko veiksmin
gesnio padaryti.

Todėl, tebe jausdami 
lietuvių visuomenės - or 
ganizacijų ir pavienių 
žmonių — pritarimą Ins - 
tituto dirbamam darbui, 
o taippat jausdami ir sa
vo moralinę atsakomybę 
už to darbo idėjinįturinį 
bei metodinę pažangą, 
šiuo prašymu mes ir 
kreipiamės į visus, lietu
viškojo švietimo rėmė
jus, su viltimi, jog ir šį 
kartą pagal savo išgales 
paremsite knygnešių he
roizmo atminimą, o tuo 
pačiu ir lietuviškosios 
knygos glaudesnį suarti- 
nimą su šio metu jaunuo
ju skaitytoju.

Nepalikite mūsų vie
nų! Atsiliepkite.

Mūsų adresas: P. L. 
Institutas, 5620 S. Cla- 
remont Avė., Chicago, 
III. 60636.

Domas Velička, di
rektorius; Aleksand
ras Dundulis, Lek
torių Tarybos sekre 
torius

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Juozaitis, Cleveland..... 7.00
M. Abromaitis, Toronto ... 4.00
S. Vidmantas, Melrose Pk. 2.00
I. Šamas, Cleveland......... 2.00
B. Aušrotas, Mexico City.. 7.00
A. Navasitis, Phila...........25.00
V. Ramanauskas, Cleve. .. 10.00
V. Kraus, Miami.................3.00
A. Bliudžius, Detroit........ 2.00
V. Guzulaitis, Apalachin ... 1.00
K. Žygas, Cleveland...........2.00
J. PreikSaitis, Toronto .... 1.00
E. Vaitkus, Stratford........ 2.00
V. Čepas, Elon College .... 2.00
S. Biežis, Chicago.............. 7.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

NAUJA PLOKŠTELĖ 
"GRĮŠIM, GRĮŠIM ...”
Mažesnėse lietuvių kolo

nijose tautinių minėjimų ir 
parengimų meninėms pro
gramoms užpildyti nevisuo- 
met pakanka meninių vie
netų. šiai spragai užpildyti 
Waukegan, III. ir Racine, 
Wisc. kaimyninių apylinkių 
dainininkės moterys sudarė 
kvartetą, palydint gitarų 
muzikai.

Kilo mintis turimą reper
tuarą įamžinti — išleisti 
plokštelę. Paįvairinimui be 
kvarteto buvo sudaryti I ir 
H duetai, įjungiant dar 
penktą dainininkę. Viso 
plokštelėje įdainuota 15 
dainų, 8 duetų, ir 7 kvarte
to. Dainos naujos, mažai, 
arba niekur negirdėtos.

Kvartetas pasirinko sau 
prasminga vardą "Viltis” ir 
plokštelę pavadino "Grįšim, 
grįšim...” — ši daina bu
vo pirmoji kvarteto reper
tuare.

Plokštelės kaina 5 dol.
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