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KRYMO 

TOTORIU 

LIKIMAS
Prieš Antrąjį Pašau 

linį karą Krymo pusiasa
lyje gyveno iki 350.000 
totorių. Jie buvo pusia
salio aborigėnai, įsigy
venę toje teritorijoje il
giau už kitus atsibastė- 
lius: rusus. Krymas mar
gas savo gyventojų tau
tybėmis, tačiau totoriai 
sudarė stambiausią ra
sinę mažumą.

1921 metais spalio 18 d. 
išgrūdę į Turkiją Vran- 
gelio armiją, bolševikai 
įsiveržę į Krymą ir pa
skelbė Krymo Autonomi
nę Tarybinę Socialisti
nę Respubliką. Naujos 
respublikos esminį ele
mentą sudarė Krymo tau 
ta — totoriai.

Bet šiais metais ši au
tonominė respublika (ar 
ba sritis) nešvęs savo 
auksinio jubiliejaus. 
Priežastis? 1944 metais 
kaipo bolševikinė baus
mė už prijautimą vokie
čių invazijai, Autonomi
nė Krymo respublika bu
vo panaikinta ir apie 300. 
000 Krymo totorių buvo 
žiauriausiomis sąlygo
mis deportuoti į Sibirą 
ir Centrinę Sovietų Azi
ją. Kazachstane, Uzbe
kistane ir Sibire depor
tuotieji totoriai buvo 
skirti fiziškam išnyki
mui. Tai buvo klasiškas 
genocido pavyzdys, kada 
deportacijos buvo vykdo
mos grynai rasės prin
cipu, neatsižvelgiant į de
portuojamųjų individu
alumą.

Barbariškasis sovie
tų režimas be jokios re
abilitacijos laikė išmirš
tančius žvėriškose gy
venimo sąlygose toto
rius iki 1967 metų. For
malus Krymo totorių re- 
habilitacijos aktas buvo 
lyg slaptai paskelbtas Ka
zachstano spaudoje. Tas 
aktas reiškė tik tiek, kad 
norintieji aplankyti savo 
tėviškę deportuotieji to
toriai galėtų trumpam nu
vykti įKrymą. Tačiau jie 
neturėjo teisės sugrįžti 
ir kurtis Kryme. Net gi 
tie, kas padėtų jiems ir 
vėl įsikurti Kryme, ga
lėjo būti baudižiami iki 
ištrėmimo.

Sovietų valdžia nenori 
totorių Kryme. Bijoma 
jų chroniško "antita- 
rybiškumo”. Todėl neat
gaivinama ir Autonomi
nė Krymo Respublika. 
Tačiau, vis dėlto buvo to
kių, kurie pabėgo iš Si
biro ir -įsikūrė Kryme. 
Tokie buvo gaudomi, ki
šami į kalėjimus ir už
dengtuose sunkežimiuo- 
se nuvežti prie Kaspijos 
jūros. Iš čia, laivais,per 
kelti į dykumas, atsi
skleidusias rytiniame jū
ros krante. Žmonių liki
mas nežinomas, bet ga
lima jį lengvai suvokti.

Totorių tautos geno
cidas sunaikino du treč
daliu jų masės. Apskai
čiuojama, kad per naiki
nimo metus gyvais teiš
liko 120,000 iš 350,000 
totorių. Vienur ir kitur 
Sovietų valstybėje išsi
barstę totoriai intelek-

ŽYDŲ POŽIŪRIU
SOVIETAI BUS RAMŪS IKI JAV 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASTarptautiniam politi
niame gyvenime visados 
yra tiek daug nežinomų 
faktorių, kad norint at
spėti ateitį, dažnai rei
kia pasikliauti ir bur
tais. Pavyzdžiui, kad ir 
laukiant tolimesnių so
vietų ėjimų. Aišku ir be 
burtų, kad sovietai šiuo 
metu nori saugaus užnu
gario Europoje. Bet kas 
su Viduržemio jūra, 
ypač Suezo kanalu, ku
rio atidarymas laivinin
kystei yra skubiai rei
kalingas jų įtakos padidi 
nimui Indijos Vandeny
ne, Kinijos apsupimui iš 
Pietų? Kiek ilgai jie dar 
skaitysis su Izraelio - 
arabų peštynėmis, ne
leidžiančiomis naudoti 
tą kanalą?

Tas klausimas pasku
tiniu metu suaktualėjo, 
prasidėjus naujiems su 
sišaudymams kanalo sri 
tyje. Ar tai reiškia, kad 
sovietai davė žalią švie
są Egiptui pradėti naują 
karą su jų raketų ir 
aviacijos talka? Mošė 
Dayanas, Izraelio kraš
to apsaugos ministeris, 
sakosi nebūtų nustebin
tas, jei karas prasidė
tų dar šiais metais. Ko- 
lumnisto Joseph Alsopo 
pranešimu iš Jeruzalės, 
daigumas Izraelio politi
kų, bent privačiai, karo 
tačiau greitai nelaukia.

Žinia, ir iš Jeruzalės 
žiūrint, ateitis nėra daug 
aiškesnė,juo labiau,kad 
žydų įtaka Sovietijoje 
šiuo metu mažesnė negu 
bet kada. Už tat čia reiš
kiamas nuomones negali 
laikyti grynu pinigu — ir 

tualai rūpinasi savo tau
tos likimu. Taip pat drą
sieji rusai, protestuoto
jai prieš režimą, sutei
kia totoriams savo dė
mesį. Rusas rašytojas 
A. Kosterinas, garsus 
komunistas, stojo kovoti 
už totorių teises, bet bu
vo išmestas iš partijos 
ir nutildytas. Generolas 
Grigorenko netgi pateko, 
už savo pagelbos akciją 
totoriams, į pamišėlių 
namus.

Kiekvienas balsas to
torių rehabilitacijai ati
džiai sekamas ir asme
nį seka represijos. Tie 
totoriai, kurie pergyve
no tremtį ir naikinamuo 
sius lagerius, kaip skel
bia spauda užsienyje, vis 
ir vis nenustoja vilties 
sugrįžti į savo protėvių 
žemę, į Krymą.

1956 metais Nikita 
Chruščiovas pradėjo kal
tinti Staliną genocido 
veiksmais. Tačiau Niki
ta nekalbėjo apie Krymo 
totorius. Atrodo, kad So
vietų valdžia kantriai lau
kia atkaklaus totorių ele
mento išmirimo, ir jau
nojo elemento asimilia
cijos sovietinėje masė
je. Tada Krymo respu
blikos problema būtų iš
spręsta.

Nekitaip ši genocido ir 
priverstinės asimiliaci
jos sistema taikoma ir 
lietuvių tautai. 

čia turima reikalo su bur
tais. Iš kitos pusės žy
dų įtaka yra labai dide
lė JAV-bėse. Todėl gal
vojant, kad Izraelio nuo
taikos gali turėti įtakos 
ir tautiečių nuotaikom 
čia, verta su jomis susi
pažinti.

Anot Alsopo, Izraelio 
kariniai ir politiniai va
dai yra įsitikinę, kad so
vietai nepasikeitė ir nė
ra mažiau agresyvūs ne
gu buvo, kad jienesiskai- 
tys su priemonėmis, jei 
to reikalautų Sovietijos 
interesai.

Būdami tos nuomonės 
Izraelio vadai labai bijo 
tokių JAV politikų, kurie 
duoda suprasti, kad ti
ki į Maskvos pasikeiti
mą geron pusėn. Esą, 
praeityje į JAV demokra
tų partiją buvo žiūrima 
kaip į ... Tel Avivo prie
miesčio organizaciją. 
Bet tie laikai praėję.

Dabar į visus demo
kratų prezidentinius kan
didatus žiūrima bent su 
nerimu, jei ne tikra bai
me. Būkštaujama, kad 
net senatoriai Edmund 
Muskie ir Hubert Hump- 
hrey nusileidooartijo^ 
taikos spfcSfli^Kažiu’™

Izraelis ilgą laiką gy
vena sovietinės karinės 
grėsmės šešėlyje. Tas 
šešėlis virs realybe, jei 
JAV ir toliau nesirūpins 
karinės jėgos balansu. 
Už tat, kiekvienas ame
rikiečių politikas, kuris 
nori sumažinti JAV ka
rinę galybę, yra laiko
mas tikru Izraelio prie
šu, nepaisant jo pareiš
kimų per aukų Izraeliui 
rinkimo pokylius.

Izraelio vadovaujan
čiuose sluoksniuose (im- 
portant ąuarters), anot 
Alsopo, laikoma, kad ar- 
tėją JAV rinkimai yra 
tikriausias sovietų ag
resijos stabdis. Ta pa
žiūra Alsopui atrodo vi
sai logiška.

Mat, Kremlius gali 
skaičiuoti, jog jis turės 
didesnių šansų sėkmin
gam jėgos pavartojimui 
Artimuosiuose Rytuose

Washingtone'posėdžiavę respublikonų tautybių konferencijos l^T^^A^aSsJvt^r 
clevelandietė R. Premeneckienė, kinų atstovas iš Kalifornijos philadelphiečai Ai^ra Mačiulytė Zerr 
ir adv. Anthony Navositls, kuris šiuo metu kandidatuoja Į Philadelphijos miesto rybą.

RINKIMŲ
ir kitur, jei JAV-bėse 
bus išrinkta "minkšta” 
administracija. Už tat 
prieš rinkimus sovie
tams neapsimoka varto
ti tokias priemones, ku
rios diskredituotų tuos 
JAV politikus, kurie ti
ki į sovietų pasikeitimą 
geron pusėn. Dėl to so
vietai gali neleisti Egip
tui prdėti karą.

Galvojant apie tas pa
žiūras, negali neįžiūrėti 
didelės likimo ironijos. 
Tur būt nė viena tauti
nė mažuma šiame kraš
te tiek neprisidėjo prie 
simpatijų sovietams puo
selėjimo kaip žydai. Jie 
daugiausiai ir garsiau
siai protestavo dėl Viet
namo karo. Bet nė vie
nas paskiras įvykis tur 
būt tiek daug nepaskatin
tų sovietus paleisti ara
bus ant Izraelio kaip JAV 
kapituliacija Vietname. 
Gal tokios išvados dau
giau negu logika privers 
tautiečius daugiau pati
kėti prezidento Johnso- 
no patarėjui Rostowui ar 
Nixono patarėjui Kissin- 
geriui negu JAV-bes nu
ginkluoti norintiems ra - 
dikalams.

Rezoliucijų Komisija, 
susidedanti iš šių dakta
rų: B. Radzivano (pirm.) 
K. Ambrozaičio, J. Yčo, • kus žmones kankina įvai 
J. Kriaučiūno, J. Valai
čio, pasiūlė ir suvažia
vimas priėmė šias rezo
liucijas:

1. Suvažiavimas,reikš' 
damas solidarumą su 
kenčiančiais mūsų bro
liais ir seserimis oku
puotoje ' Lietuvoje dėl 
žmogaus teisių paneigi
mo, prašo laisvajame pa
saulyje esančius lietuvių 
veiksnius sutartinai ape
liuoti į Žmogaus Teisių 
Komitetą Jungtinėse Tau
tose dėl genocido vykdy
mo okupuotoje Lietuvo- traktavimą ir jų priė
ję.

2. Gautomis iš oku
puotos Lietuvos žinio
mis, okupantai žmonių te-

Lilija Šukytė Strausso operoje Capriccio grovienės rolėj Muen- 
cheno va lst. operoje.

Šukytė triumfuoja Europoje
Lilija Šukytė, Metro

politan operos solistė, 
sėkmingai reiškiasi tarp 
tautiniu mastu. Šiuo me
tu ji atlieka pagrindinius 
vaidmenis Europoje, dau 

rorui naudoja psichiat
rines ligonines ir ten 
prievarta uždarytus svei- 

rių vaistų pagelba ir lais
vės atėmimo priemonė
mis. Laisvojo pasaulio 
lietuviai gydytojai pro
testuoja prieš tokias te
roro priemones ir kvie
čia visus laisvojo pasau
lio gydytojus pareikšti 
protestą prieš tokį kanki
nimo būdą.

3. Lietuviai gydytojai 
Bražinskų pabėgimo į 
laisvę nelaiko krimina
liniu aktu. Dėkoja Turki
jos vyriausybei už de
mokratinį Bražinskų 

glaudą. Prašo ir toliau 
jų neišduoti Sovietų Są
jungai.

(Nukelta į 2 psl.) 

gi aus i a Mu enc heno vai s - 
tybinėj operoj, kur ji sa
vo debiutą pradėjo trium 
fališkai sutikta La Tra
viata — Violetos rolėje 
ir pakviesta ilgesniam 
laikui pasilikti toje ope
roje. Muenchene, kur ji 
jau debiutavo visoje eilė
je pastatymų. Be aukš
čiau minėtos sunkiau
sios, o kartu ir žavingiau
sios Violetos partijos 
vaidino La Bohemoj — 
Mimi, Carmen — Mica- 
elos, Turandot — Liu 
vaidmenį, Zauberflio- 
te — Paminos ir t.t.

Tuo pačiu laiku ji su 
Muencheno opera debiu
tuoja ir kituose Europos 
miestuose, dažniausia 
Frankfurte ir Vakarų 
Berlyne. Dainuoja kvie
čiama ir kaip viešnia ki
tų miestų operų pastaty
muose. Londone dainavo 
Richard Strauss operoje 
"Capriccio” grovienės 
rolėje, kurioje solistę 
matome nuotraukoje. 
Taip pat Lilija dalyvavo 
filmoje ir televizijoj.

Dar prieš Kalėdas ją 
matysime ir vėl New Yor
ke Metropolitan operos 
scenoje, kur Lilija at
liks Neddos partiją Pa
jacų operoj. Gaila, kad 
ji, turėdama tiek daug 
įsipareigojimų tarptau
tine plotme, negali pra
džiuginti ir mūsų savo 
koncertais lietuvišku 
repertuaru.

TRIJŲ DAILININKŲ 
PARODOS

šį savaitgalį New Yorke, 
Kultūros židinyje, atidaro
ma Česlovo Januso dailės 
kūrinių paroda. Pirmą kar
tą be realistinių darbų bus 
išstatyti ir abstraktiniai 
kūriniai.

Spalio 8-10 d. Kolumbo 
vyčių salėje, Woodhavene, 
atidaroma J. Bagdono paro
da, kurioj be abstraktinių 
darbų bus ir siužetiniai pa
veikslai iš lietuvių partiza
nų gyvenimo ir Lietuvos 
laisvės kovų. Pats didžiau
sias paveikslas 20 pėdų 
pločio.

Spalio 30-31 d. Kultūros 
židinyje įvyks O. Paškevi- 
čienės kūrinių paroda,
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės dalyvis, jai laimint 1937-39 
metais Europos krepšinio pirmenybes, Leonas Baltrūnas Australijos 
lietuvių, ypatingai Melbourno, gyvenime yra išrėžęs labai gilią ir pla
čią darbo vagą. Pirmiesiems pokario lieuviams pradėjus važiuoti 
Australijon, su jais atvažiavo ir Leonas su savo šeima ir tuoj įsikū
rė Melbourne. Čia jis nesėdėjo rankų nuleidęs, bet tuoj pat pradėjo 
organizuoti jam taip artimą sportinį gyvenimą, iškviesdamas geres
nius buvusius lietuvius sportininkus į Melbourną, padėdamas jiems 
įsikurti ir parūpindamas jiems geresnius darbus, nes jautada Leo
nas buvo stiklo fabrike vertėju.

Su vis didėjančiu lietuvių skaičiumi, L. Baltrūno iniciatyva, bu
vo įkurtas vienas pirmųjų Australijos lietuvių sporto klubų — Mel
bourno "Varpas” ir vėliau, įsikūrus kitiems lietuvių klubams Aus
tralijoje, L. Baltrūnas buvo tas inspiracinis vadovas, įžiebęs pačią 
pirmąją lietuvių sporto šventę Australijoje, kurios nenutrūkstamai 
yra tęsiamos iki dabar. Nors paskutiniuoju metu L. Baltrūnas nuo 
aktyvaus sportinio gyvenimo čia yra pasitraukęs, tačiau su pačiu 
sportu jis ryšių nėra nutraukęs. Jau eilę metų jis mokytojauja vie
noje Melbourno aukštesnioje mokykloje dėstydamas fizinį auklėji
mą, pats visuomet yra nuolatinis žiūrovas lietuvių sporto šventė
se,, bendradarbiauja Australijos "Mūsų Pastogėje" sporto skyriuje 
ir džiaugiasi savo krepšininko sūnaus, Australijos lietuvių jaunių 
rinktinės dalyvio, puikiu žaidimu.

Be sporto L. Baltrūnas savo didžiąją energijos dalį jau kelioli
ka metų atidavė Melbourno "Dainos Sambūriui", kuris š.m. rugpiū 
čio pabaigoje savo iškilminguoju koncertu, Melbourno Lietuvių Na
muose atšventė 20-ties metų jubiliejų. Nors pats L. Baltrūnas nie
kuomet šiame chore nedainavo, tačiau būdamas keliolika metų šio 
sambūrio administratorium, jį iškėlė į labai gerai žinomą reprezen
tacinį vienetą ne tik mūsų, bet ir svetimtaučių tarpe. 20-čio ba
liaus metu, svečių buvo pilnutėlė Melbourno Namų salė, kas pilnai 
įrodo, jog melbourniečiai myli savo dainorius su jų niekuomet ne
pavargstančiu dirigentu A. Celna, kuris per tą laiką aiškiai "Dai
nos Sambūrį" išskyrė iš kitų Australijos lietuvių chorų, padaryda
mas jį gyvu, klausytojų labai mėgstamu, parodant lietuviškos dai
nos tikrąjį grožį, meniniai iš jos ištraukiant tą visiems taip labai 
mėgiamą dainos gyvumą ir jos išpildymo techniką.

"Dainos Sambūris", įvertindamas savo administratoriaus Leo
no Baltrūno ilgametį darbą su Šiuo dainos vienetu, ugdant jį, būnant 
nuolatiniu lietuvių švenčių vadovu Melbourne ir dedant pastangas 
suorganizuoti Baltų jungtinius koncertus ir kt., nutarė jam suteikti 
Dainos Sambūrio Garbės Nario vardą.

Sveikinant mūsų veteraną sportininką ir dainos mylėtoją Leoną 
Baltrūną jo atsiektųjų visuomeninių darbo vaisių proga, norisi tik pa
linkėti Ir ateityje būti tuo didžiuoju ir stipriuoju mūsų lietuviškuo
ju ąžuolu Australijoje, nes, turint daugiau tokių stiprių dvasinių 
asmenybių mūsų lietuviškasis gyvenimas tikrai bus dar ilgai gyvas 
ir gajus.

♦♦♦

• Ilgus metus mažoje Tasmanijos salos sostinės Hobarto lietu
viu kolonijoje nebuvo jokios lietuvių savaitgalio mokyklos ir visas 
lietuviškasis gyvenimasbuvo gerokai apsūndęs. Tačiau paskutiniais 
metais buvo suorganizuoti jaunųjų, jau čia gimusių lietuviukų, tau
tinių šokių grupė ir savaitgalio mokykla, kuriai vadovavo A. Marti
šius. Prieš kurį laiką jam susirgus, mokyklos vadovavimą perėmė 
A. Jankus ir darbas mokykloje eina pilnu tempu, rezultate, dauge
lis mažųjų (čia yra nemažas skaičius mišrių šeimų) jau gana neblo
gai pramoko lietuviškai, kai anksčiau visai nemokėjo, tuo pačiu įsi
traukiant ir į tautinius šokius ir visą kitą lietuvišką gyvenimą.

• Paskutinuoju laiku iš Australijos lietuvių šeimos negailes
tingoji mirtis išplėšė eilę lietuvių veikėjų ir aktyviųjų bendruome
nės narių. Pilnai suprantama, kai žmogus sulaukęs pilnos senatvės 
atsiskiria su šiuo pasauliu, tačiau, jau neskaitant savo šeimos ir 
artimųjų, labai sunku ir skaudu yra atsisveikinti sujauna, pilna gy
venimo energijos ir mūsų lietuviškajame gyvenime taip žinoma Dai
na Maželyte. Sulaukusi vos 32 metų amžiaus, ji rugpiūčio pabaigoje 
Adelaidėje mirė. Paskutiniuoju metu gyvendama Melbourne ir pradė- 
jusi negaluoti labai retai pasitaikančia liaukų sutrikimo liga, persi
kėlė atgal į Adelaidę ir, atsigulusi į ligoninę ir savo mamytės dr. 
Maželinės priežiūroje praleido paskutines savo gyvenimo dienas, 
tačiau ir pačios moderniškiausios medicinos priemonės negalėjo 
išgelbėti šios gyvenimu trykštančios jaunos asmenybės.

Daina dirbo savaitgalio mokykloje, skautuose, tautinių šokių 
grupėje, teatro mylėtojų ir dainos sambūriuose, buvo pirmojo Pa
saulio Jaunimo Kongreso dalyvė, vėliau Adelaidės ir Melbourno 
Apylinkių Valdybų narė. Tai tik dalis jos darbo šakų ir kur tik ji 
dirbo, kur tik jinai kam vadovavo, ji buvo visuomet labai rūpestin
ga, uoli ir linksma, mokėdama suprasti tuos dažnai pasitaikan
čius amžiaus ribų skirtumus tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų.

Paskutinėse atsisveikinimo pamaldose Adelaidės šv. Kazimie
ro bažnyčia buvo pilna žmonių, atėjusių atiduoti paskutinę pagarbą 
šiai Australijos lietuvių jaunimo vadovei. Gėlėse ir vainikuose 
skęstantis karstas ir paskutiniai paskirų Adelaidės ir Melbourno vei
kėjų griaudūs žodžiai išreiškė tą didelę pagarbą Dainai, kurios nete
kimo dar ilgai pasiges Australijos lieuvių visuomenė ir ypatingai 
jaunimas.

• Melbourne, netikėta apsinuodijimo maistu mirtis, išplėšė 51 
m. amž. Alfonsą Žukauską, draugų vadinamą "Fyta". Gimęs Kaune 
- Šančiuose, gimnaziją baigęs Kaune, jis aktyviai reiškėsi "š. Š. 
Kovo" klube futbole ir krepšinyje, vėliau persikėlęs gyventi ir spor - 
tuoti į Vilnių. Po karo, tęsdamas savo studijas Erlangene, aktyviai 
buvo įsijungęs į sportą ir tautinius šokius. Australijoje buvo vedęs 
ir paliko žmoną ir dukrelę giliame liūdesyje. Gyvendamas Melbour
ne ir dirbdamas bibliotekoje, nors aktyviai ir mažai dalyvaudamas 
lietuviškame gyvenime, visuomet būdavo didesnių mūsų sportinių 
ar lietuviškų gyvenimo įvykių nuolatinis stebėtojas ir nuoširdus rė
mėjas.

•Sydnėjuje mirė nuolatinis "Sydnėjaus Ansamblio" dalyvis An
tanas Kapočius. Tai buvo su siela ir kūnu suaugęs dainos mylėtojas, 
savo puikiu ir turtingu balsu dalyvaudamas pradžioje "Dainos" cho
re, vėliau ansamblyje. Sydnėjaus lieuvių bažnyčioje ir vėliau kapi
nėse didžiulis skaičius sydnėjiškių ir jo dainos mylėto jų draugų, pas
kutinį kartą atsisveikino A. Kapočių, kuris be savo didelio skaičiaus 
artimųjų paliko Sydnėjuje žmoną, du sūnus čia ir du sūnus Švedijoje, 
kurie po karo yra ten gerai įsikūrę. Sydnėjaus lietuviai, ypatingai 
ansamblis, neteko puikaus ir susipratusio lietuvio, kurios savo ra
miu būdu ir taikiu žodžiu dar ilgai liks sydnėjškių atmintyje.

• Sydnėjuje viešėjo ir savo tėvus aplankė anksčiau čia gyve
nęs jaunas kunigas Alfonsas Savickas, kuris, pabaigęs vidurinį 
mokslą Sydnėjuje, buvo išvažiavęs į Romos kunigų seminariją ir 
ją baigęs metus laiko gyveno Amerikoje, kur artimiau suspažino su 
vietiniu lietuvių gyvenimu. Tautos Šventės proga jaunasis svečias ku
nigas atlaikė Sydnėjaus lietuviams pamaldas ir įdomiai papasakojo 
apie Šiluvos Marijos šventovę Romoje. Paviešėjęs apie šešias sa
vaites Sydnėjuje kun. A. Savickas grįžo atgal į Romą, kur toliau tęs 
savo aukštesnes mokslo studijas.

• Iš Sydnėjaus į Ameriką visam laikui išsikėlė sydnėjiškis 
Ksaveras Ądickas, kuris prieš kelis metus, viešėdamas Amerikoje 
vedė chicagietę lietuvaitę ir grįžo į Sydnėjų, tačiau, žmona jį ir 
vėl išsivežė į Chicagą.

Barbariškai naikinami senieji

Lietuviams Druskinin
kai nevien tiktai gydo
mųjų vandenų kurortas. 
Druskininkai turi puikią 
gamtą, čia Nemuno vin
giai, čiurlenanti Ratny
čia, Raigardo slėnis.

Druskininkai yra ra
mybė.

Druskininkai turi ir 
didžiulę intelektualinę 
vertę kiekvienam lietu
viui. Šioje vietoje gimė 
ir užaugo didysis lietu
vių tautos genijus M.K. 
Čiurlionis. Iš Druskinin
kų ir visa gabioji Čiur
lioniu šeimyna įžengė į 
lietuvių kultūros laukus.

Lenkų okupacijoje 
Druskininkai merdėjo. 
Tai buvo užguitas pasie
nio kurortas, neturįs jo 
kios vilties plėstis ir to
bulėti.

Kitaip viskas atrodo 
tarybinei okupacijai at
siradus. Druskininkai pa
lengva iškariavo sau pri 
deramą vietą "visasąjun 
ginių” kurortų sąrašuo
se. Prie jo vandenų nu
krypo didžiulis turistų 
srautas iš multimilijo- 
ninės tarybinės imperi
jos. Kurortą iš karto pa
vertė dideliu tašku So- 
vietijos žemėlapyje.

Tuč tuojau atsirado ir 
nauji projektai. Tai bu
vo... pramonės įmonių 
statyba Druskininkuose. 
Druskininkus sugalvota

REZOLIUCIJOS
(Atkelta iš 1 psl.)

4. Suvažiavimas kvie
čia lietuvius gydytojus 
ir toliau dalyvauti lietu
viškose organizacijose 
ir dar aktyviau remti ko
vą už Lietuvos laisvę, 
lietuviškos kultūros dar
bus ir lietuvybės išlaiky
mą.

5. Suvažiavimas kvie
čia visus už Tėvynės ri
bų gyvenančius lietuvius 
gydjrtojus susijungti į la
biau kompaktinę masę ir 
būti aktyviais mūsų orga
nizacijos nariais.

6. Suvažiavimas dėko
ja mūsų spaudai ir radi
jo valandėlėms už taip 
nuoširdų populiarinimą 
ir vertinimą mūsų tiks
lų, darbų ir šįVIIIPLGS 
ir ALGS suvažiavimą.

7. Suvažiavimas dėko
ja PLGS ir ALGS Cent
ro Valdybai už jos atlik
tus darbus; New Yorko 
Gydytojų Draugijai ir jos 
išrinktam VIII-jo suva
žiavimo rengimo komite
tui už atliktus darbus ren 
giant šį suvažiavimą.

8. Suvažiavimo proga 
pasveikinti: JAV Prezi
dentą; American Medi
cal Association preziden
tą; Lietuvos Diplomati
nę Tarnybą, VLIKą, 
ALTĄ, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę ir JAV 
Lietuvių Bendruomenę.

paversti dideliu miestu. 
Ėmė miestą apstatyti 
”mikrorajonais". Išaugo 
"Drobės” įmonė. Čia pat 
išaugo meno gaminių 
įmonė. Naujos gatvės 
ėmė mirgėti įmonių, fab
rikų ir gamyklų vardais. 
Miestas ėmė plėstis. 
Padidėjo auto trafikas, 
triukšmas gatvėse, pra
moninio miesto proble
mos!

Reikėjo dviejų de
šimtmečių, kol vietos 
žmonės pasiekė savo pro
testais pramonės steigi
mo pristabdymą. Rusų 
antplūdis su turistiniais 
kelialapiais pavertė lie
tuviškus Druskininkus ei
liniu rusišku poilsiavi
mo kurortu. Čia atvažiuo - 
ja atostogų praleisti. 
Ryšium su tuo ir atitinka
mų pramogų ieškojimas. 
Gydomasis miesto pobū
dis tarp gamyklų ir barų 
dingo. Dabar, rašo "Tie- 
sa" Nr. 95, Druskininkus 
reikia atgaivinti, reikia 
grąžinti vietovei jos tu
rėtą žavesį. Tačiau jau 
šaukštai po pietį Senieji 
žavieji, romantiškieji 
Druskininkai pradingo. 
Entuziastai dabar renka 
senas fotografijas ir atvi
rukus, kur dar galima 
matyti, koks įdomus ir 
originalus buvo tas ku
rortas prieš dvidešimt 
metų. Vienur kitur, da
bar suskato projektuoti 
gydyklas. Jas stato pak
raščiuose. Ligoninė pa
statyta prie Melnyčėlės. 
”Nacionalinių” valgių ka
vinė "Rytas” turi "sama- 

ienas, stalai 
— kelmai, kelmai — kė 
dės”. Stengiasi išvalyti 
ir pagerinti paplūdimį. 
Stato gręžimo bokštus su 
viltimi atrasti minerali
nio vandens gyslas.

Žada pastatyti septy
nių aukštų sanatorijos rū
mus ir duoti jiems "Dai
navos” vardą. Projektų 
netrūksta perdirbti 
"Draugystės" ir "Vil
niaus sanatorijas. Vei
kiančioji "Nemuno” sa
natorija, rašo laikraš
tis, užpildyta svečais iš 
Baltarusijos...

Šalia Druskonio ežero 
gatvės skveras pavadin
tas M.K. Čiurlionio var
du. Tačiau vis nėra pa
minklo didžiajam lietu
viui. Apie tą projektą 
pakalba ir pamiršta. Ma
žytis M.K. Čiurlionio me 
moralinis muziejus ver
tas pasigailėjimo.
"Trūksta patalpų ir pil
nesnei bibliografinei eks
pozicijai", rašo kores
pondentas. Nėra jokios 
vilties turėti Druskinin
kuose M.K. Čiurlionio kū 
rinių parodas, koncer
tus.

Už tai jau baigiama 
barbariškai griauti se
nus Druskininkų namu

kus, kurie buvo M.K. 
Čiurlionio eros Rūdinin
kai. Tie dekoratyviški 
namukai, rašo laikrašt- 
tis, turės užleisti savo 
vietą "puošniems sana

torijų korpusams". Taip 
palengva pastoralinis 
Druskininku vaizdas 
transformuojamas į 
"puošnių sanatorijų kor
pusus". čia ras sauprie. 
bėgą "Visasąjunginių" tu
ristų bangos iš Baltaru
sijos, Maskvos, Uralo ir

(st)

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

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

yra nupirkti jiems 
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE 

CERTIFICATES
— SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

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

krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA 

KAINOS ŽEMOS
Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip

kitės į bet kurią mūsų prisijungusių firmų:

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

Tel.: (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21st,

New York, N. Y. 10022 — Tel.: (212) 758-1150/1

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 
AGENCY

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: (212) 581-7729

ar tiesioginiai j:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 685-4537

Mes kalbame lietuviškai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU 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.
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Tarybinio penkmečio 

savadai
"Socialistinio" ūkio 

sistemoje nėra evoliuci
nio ir natūralaus išsivys
tymo dėsningumo. "Ko
munizmo statyba" pa
remta išankstinių planų 
įvykdymu. Laiko atžvil
giu, penkių metų tarpas, 
imamas kaipo išeities 
punktas kurti, statyti, at
siekti. Teoretiškai ši sis
tema skamba įtikinan
čiai. Bet ekonominio gy
venimo praktikoje penk- 
mečių sistema degene- 
ruoja į popierizmą, pra
silenkimą su vis skuban
čio ir kintančio gyveni
mo poreikiais ir, dėl to, 
gamyba priversta vilktis 
pareikalavimo rinkos 
uodegoje.

Šį penkmečių siste- 
mos defektą pripažįsta 
ir tarybiniai ekonomis- 
tai Tačiau socialistinių 
ir ’ lenininių dogmų su
kaustytas ekonominis ša
lies gyvenimas vis ir vis 
nepajėgia, proporcingai, 
nė vienoje srityjepasiek- 

prieškarinių normų. 
Nuolatos skelbiamieji pa- 
silyginimai su ankstesnė
mis gamybinėmis normo
mis visoje jų teisybėje 
aiškėja tiktai tada, kada 
imamas konkretus paly-i 
ginimas ir prileidžiama 
kad ir prieškarinės nor
mos turi kisti, ir gana 
energingai (kaip kinta 
progresyvių industrinių 
šalių normos) per apskai
čiuoti imamą laikotarpį.

Imant penkmečių da
vinius be šių prielaidų 
įsiveliama įtipingąpro- 
pagandinį klaidinimą.

Ekonom iko s moks lų
kandidatas Paulius Kiu 
beris (Pergalė, Nr. 3) 
mėgina su įprastu ofi
cialiu optimizmu, pasi
džiaugti atsiektais re
zultatais ir rezultatų 
prognozėmis. Kalbėda
mas apie penkmečių ga
mybos "efektingumą", 
autorius stengiasi atras
ti "sintetinį rodiklį". 
Penkmečių nuopelnas, 
autoriaus nuomone, Ta
rybų Lietuvą iškėlė į 
elektrifikuotos valsty
bės pirmaujančią padė
tį. Šiuo išeities tašku pa 
žvelgus į gamybos grafi
ką Lietuva pralenkė 
Lenkiją, Rumuniją, Jugo
slaviją, Italiją, Ispani- 
j^»»»

"Dabar vien kaime bui- 
tiniems reikalams sunau
dojama 2,5 karto daugiau 
elektros energijos, negu 
jos buvo gaminama Lie
tuvoje prieš karą", sako 
Kiuberis.

Elektros naudojimo 
plėtros koeficientai, ku
rie evoliucijonavo per 
dvi Nepriklausomos Lie
tuvos buvimo dekadas, 
rodo, kad su buitiniu 
elektros energijos nau
dojimu Lietuvos kaime 
dabar smarkiai atsilik
ta. 1971 metais, esant to- 

/

lygei procentinei evoliu
cijai Lietuvos kaimas 
naudotų 3,5 karto dau
giau energijos kaip kad 
jis naudoja dabar.

Elektros naudojimas 
industrijai čia kaip tik 
užmaskuoja elektros sto
ką kaime. Bet ir ši sri
tis greitais tempais kilo 
Nepriklausomoje Lietu
voje, ir energijos srovė 
buvo nukreipta į našų ir 
sveiką šaliai industriją. 
Okupaciniame gi periode 
ši energija naudojama ap
dirbimo industrijai, ku
rios žaliavos bazės yra 
tarybinių centrų malo
nėje. Ši industrija teikia 
darbą importuotai darbo 
jėgai ir tarnauja nutau
tinimui.

įdomus Pauliaus Kiu- 
berio straipsnis (Du 
penkmečiai) su tarybiniu 
pedantiškumu skaičiuoja 
atsiekimų nuošimčius, 
vienur palygindamas 
juos su prieškariniu pe
riodu, kitur su ankstes
nių penkmečių rezulta
tais.

Autorius tvirtina, kad 
1970 metais ok. Lietu
vos šimtui šeimų atite
ko buitinio konforto pre
kių šia lentele: šimtui 
šeimų tenka 51 televizo
rius, 77 radijo imtuvai, 
27 šaldytuvai, 48 skal
bimo mašinos. Šie davi
niai privalo parodyti 
penkmečių atsiekimus. 
Jie, atrodo, reikšmingi 
buitiniems poreikiams. 
Tačiau šie daviniai ne
palyginami su Nepri
klausomos Lietuvos pa
dėtimi. Tada nebuvo tele
vizijos, nei plataus skal
biamųjų mašinų naudoji
mo. Nebuvo to nei Vaka
rų valstybėse, nei Ame
rikoje. Tai techniškoji 
naujovė.

Už tat autorius įpenk- 
mečių ekonominius ir 
investavimo laimėjimus 
įrašo Mažeikiuose sta
tomą naftos perdirbimo 
gamyklą. įmonė pradės 
veikti 1975 metais. Sa
vaime aišku, kad šis 
"ekonomikai vystyti in
vestavimas" turi kaž ko
kią dar neiššifruotą 
reikšmę. Natūraliam 
Lietuvos terenos ekono
miniam išsivystymui im
portuojamos naftos per
dirbimo įmonė yra bai
sus sveikos ekonomikos 
auglys. Atrodo, siekia
ma Lietuvos energijos 
šaltiniu paversti impor
tuojamą naftą, atmetant 
natūralius energijos šal
tinius hidro-elektrines 
gamyklas.

Penkmečiai klesti nuo
šimčiais. Kiuberis todėl 
ir pila tų nuošimčių, ku
rie rodo evoliuciją, bet 
niekad nenusako konkre
čių atsiekimų. Net bend
rinės e, valstybės biu
džetą liečiančiose pas
tabose, jis tepasako "Lie-

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS ELIZABETHE (\luiw rašo
AL-TS-gos Elizabetho 

skyrius rugsėjo 18-tą iš
kilmingai paminėjo tau
tos šventę — Rugsėjo 8- 
tą dieną. Minėjimą ati
darė skyriaus pirminin
kas Vytautas Abraitis 
trumpu žodžiu apibūdi
nęs tos dienos reikšmę, 
kurios prisiminimo tra
dicija nors yra sena, bet 
ji tampriai surišta ir su 
mūsų tautos dabartimi. 
Todėl šis minėjimas, 
bendras mūsų susibūri
mas bei susikaupimas 
dar labiau sujungia mus 
vienam bendram tikslui 
— visomis jėgomis ir su
gebėjimais vėl siekti Lie- 
tuvai laisvės ir nepri
klausomybės, sakė jis.

Po invokacijos ir JAV 
bei Lietuvos himnų V. Ab
raitis pakvietė į sceną 
jauną bekylančią daini
ninkę Oną Pliuškonienę 
iš Philadelphijos, kuri gi 
liu įsijautimu atliko ke
letą lietuviškos dainos 
bei muzikos kūrinių 
akompanuojant muz. Liu
dui Stukui. Solistė savo 
talentu ir malonia išvaiz 
da iš kart patraukė pub
likos simpatijas ir buvo 
pakartotinai aplodis
mentais kviečiama į sce 
ną. Ji yra buvusios Lie
tuvos operos primado
nos Juzės Augaitytės mo- 
kinė.

Pagrindinę kalbą pa
sakė žurnalistė Emili
ja Čekienė, kondensuotu

žodžiu iškėlusi aplamai 
didvyrių reikšmę tau
tai, ilgiau sustojusi prie 
rugsėjo 8-sios, Vytauto 
Didžiojo karūnavimo Lie 
tuvos karalium dienos ir 
iškeldama mūsų jauni
mą, kurio žvilgsnis vi
sada krypsta aukščiau 
kasdienybės, ką mums 
nuo amžių primena tau
tos didieji vadai, buvę 
kunigaikščiai, vėliau pra
rastos Lietuvos naujo at
gimimo skleidėjai. Tarp 
kitko ji kalbėjo:

— Tautinių švenčių, 
tautos didvyrių minėji
mai stiprina tautinę są
monę, parodo mūsų dva
sinius turtus, jos kultū
rą. Minėdami juos, pajun 
tame savo didingą kilmę 
bei tautinę vertybę, nes 
jie kilę iš tos pačios žej 
mės, iš tos pačios tau
tos, o dažniausiai bend
ros kalbos. Visa tai su
teikia mums naujos stip 
rybės, padeda būsimų va 
dų tautai išsiugdyti. Juk 
tauta be didvyrių būtų be 
praeities ir be istorijos.

Nei vienam krašte did
vyriai negimsta kasmet, 
bet jie iškyla tada, kai 
tauta išgyvena tragedi
ją. Šiuo trumpu laiku ne 
įmanoma suminėti visų 
lietuvių tautoj iškiliųjų 
asmenybių, bet prisimi
nę šios dienos minėjimo 
reikšmę, negalime tylo
mis praeiti pro keletą 
paskutiniųjų mūsų tautos 
reikšmingų istorinių įvy
kių, tai Bražinskų, Simo- 
kaičių ir Simo Kudir
kos žygiai įlaisvę, kurių 
auka ir kančia visame 
laisvajame pasaulyje iš
garsino Lietuvos dabar
tinę tragediją.

Kaip pirmasis mūsų 
tautos pranašas dr. Vin
cas Kudirka savo kūry

tuvos TSR nacionalinės 
pajamos padidės apie 
37%, u vieno procento na
cionalinių pajamų padi 
dėjimo absoliutinė reikš
mė bus 50% didesnė, ne
gu per praėjusįpenkme- 
tį".

Gal būt konkretūs penk
mečių atsiekimų rezul
tatai sudaro valstybinę 
paslaptį? Todėl pilie
čiui teikiami tiktai re
zultatų nuošimčiai! Tai 
savotiškai negerbtinas 
žurnalo skaitytojų verti
nimas.

Tokie pat nuošimčių 
srautai plauna ir esmi
nio iki šiol Lietuvai že
mės ūkio gamybinius ko
eficientus. Šie pasilygi- 
nimo koeficientai neat
skleidžia realaus vaiz
do. Tarybinių penkmečių 
sąvadai mums buvo ir 
lieka tam tikrais rebu
sais, kurias reikia ty
rinėti, bet galimybės gau 
ti realius davinius iš ta
rybinių ekonomistų 
svarstymų.

Sugauti tikros buities 
paveikslą pavyksta tik
tai tada, kada autorius 
prasitaria, kad "1975 me
tais vienam respublikos 
gyventojui per valstybi
nę ir kooperatinę preky
bą bus parduota prekių 
daugiau kaip už 960 rub
lių". Tai reiškia, atme
tus penkmečio ekonomi
nio pajėgumo padidėji
mą, kaip teigė autorius, 
37%, dabartinis gyvento
jo prekių pirkimo pajė
gumas tėra apie 550 rub
lių. Žinant prekių kai
nas, lengva surasti ok. 
Lietuvos gyventojo "pra- 
sigyvenimą" per tarybi
nius penkmečius. Auto
rius dar prasitaria vi
dutinis gyvenamasis plo
tas vienam asmeniui, 
1975 metais pasieks 12,5 
kv. metro. Amerikoje šį 
plotą viršiją kalėjimų ži
nybos nustatytas plotas, 
skirtas vienam kaliniui. 

ba kėlė tautą jos atgimi
mui, nepriklausomam gy. 
venimui, taip šis antra
sis mūsų Simas Kudirka 
savo tragišku šuoliu į 
laisvę ir ypač didvyriška 
laikysena okupanto teis
me, prikėlė visą laisvą
jį pasaulį atidarydamas 
jiems akis, kaip sovieti
nio komunistų okupanto 
kankinama ir naikinama 
yra lietuvių tauta.

Simas nebuvo tik ei
linis politinis bėglys į 
laisvę, kaip mūsų prie
šai bandė įrodinėti. Jis 
liks mūsų istorijoje, 
kaip šviesus laisvės sim
bolis, nes gimęs ir auklė
tas bolševikinėj siste
moj, bet nepasidavęs jai. 
Ėjęs mokslus komunis
tinėj mokykloj, bet gyve 
nimo faktus pats apmąs
tęs, perleidęs per savo 
pasaulėjautos prizmę ir 
susidaręs idealus, kad ir 
gyvybės kaina neatsisa
ko nuo jų.

Jis ir okupantų teisme 
išdrįso reikalauti Lietu
vai laisvės, nors buvo 
kalbinamas tų idealų at
sisakyti ir iš okupanto 
malonės riebiai pavai
kant ramiai sau gyventi. 
Sis įvykis ir tėvo Prano 
ir sūnaus Algio Brazins 
kų žygiai į laisvę spon
taniškai išjudino besilps- 
tančias mūsų gretas ir 
svetimuosius.

Lietuva —Didvyrių že
mė, sako mūsų tautos 
himnas. Didvyriai, lyg 
tie dangaus meteorai — 
iškyla ir tragiškai žū
na, tačiau, palikdami s a 
vo vardą istorijai. Mes 
esame kasdieniniai žmo. 
nės, kuriuos jie budina 
iš apsnūdimo, įparei
goja dirbti ir bent sim 
boliškai sekti jų pėdo-

SIUNTINIAI - DUVANUS 
[LIETUVĄ IR USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

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

Tel. 215-925-3455
DĖMESIO! NAUJAS ADRESAS 

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadvvay, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue_______  254-4144
CHICAGO, III. 60S22, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,

691-8423

ATVIRAS LAIŠKAS

P LB Spaudos ir Ra
dijo Dienoje, įvykusioje 
š.m. rugsėjo mėn.18-19 
d. p.p. Adamkų vasarvie
tėje, p. Ingrida Bublie
nė padarė diskusijoms 
"Apylinkių visuomeninė 
veikla" įvadinį praneši
mą. Mane pasiekė kal
bos bei spėliojimai dėl 
tos paskaitos autoriaus. 
Noriu viešai pareikšti, 
kad aš to pranešimo p. 
.1.Bublienei ne tik kad ne
parašiau, bet tuo klausi
mu su ja net nesukalbė
jusi, nors su jame kelia
momis mintimis ir su
tinku. Turbūt, lietuviška
me darbe taip įpratome 
individualiai galvoti,kad 
kelių asmenų vienoda 
nuomonė tėra galima tik 
telepatijos pagalba, o ne 
vienodu reikalo suprati
mu.

Turiu prisipažinti, 
kad šį gandą priėmiau 
lyg neužtarnautą malonų 
komplimentą: matyt, ma
no smegenys dar ne visiš 
kai sukalkėjusios, jei, 
net ir gandoskleidžių nuo - 
mone, pajėgiu galvoti 
panašiai, kaip už mane 
gerokai jaunesnės kar
tos atstovai.

Būtų malonu čia mi
nimą pranešimą pama
tyti ir spaudoje.

Dėkoju p. I. Bublienei 
už jo pristatymą, o p. 
gandonešiui-ei už są
moningas pastangas nu
vertinti jaunesniųjų gabu
mus reikėtų pagaminti 
specialų ordiną už nuo
pelnus .

V. Butkienė 
Cleveland

mis ir kasdienybės są
lygose tęsti jų idealų sie
kimą, kasdienybėje ne
pamiršti idealizmo žo
džio, pabrėžė ji.

Po oficialios ir meni
nės dalies buvo vaišės. 
Minėjime gausiai daly
vavo New Jersy lietuvių 
visuomenė, o taip pat ir 
svečių iš toliau. ALTS- 
gos Rytų Apygardos 
pirm. Vincentas Gruz
dys iš Philadelphijos ir
J. Bubelis, Richmond 
Hill ALTS-gos skyriaus 
pirm. Jurgis Sirusas su 
ponia, Lietuvos Atsimi
nimų radijo direktorius 
dr. prof. Jokūbas Stukas 
su ponia, LB New Jer
sey apygardos pirm. Jan
kūnas ir k.

Elizabetho skyrius 
yra vienas iš aktyviausių
jų Rytų Apygardoje. Jo 
valdybą šiuo metu suda
ro: Vytautas Abraitis, 
primininkas, Petras La- 
nys ir Julius Veblaitis, 
vicepirmininkai, J. Mie- 
žaitis, sekretorius ir P. 
Damijonaitis iždininkas. 
Tačiau visuose skyriaus 
darbuose sutartinai ir ak
tyviai dirba visi nariai.

Koresp.

MALĖ

WANTED EXPERIENCED 

C0MBINATI0N STRUCTURAL 
STEEL FIT-TERS—WELDERS. 
With ability to read Blueprints 
and Weld.

Mušt have job shop experience. 
FOR ALL 3 SH1FTS

CONCORD CORPORATION 
4570 LAWNDALE RD. 

SAG!NAW, MICH.
(67-71)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Nenumatytas "sabotažas”
Kas pasaulyje, prieš 

antrąjį pasaulinį karą, 
nežinojo lietuviškų linų? 
Kada Nepriklausomos 
Lietuvos ūkio rikiuoto
jai pradėjo skirti nepap
rastą rūpestį linų kultū
rai, įvedė eksporto koky^ 
bės kontrolę, prisiaugi
no specialistų, Lietuvos 
linų markė pakilo iki pat 
aukščiausios kokybės 
visame pasaulyje. Kas
met linų eksportas Lie
tuvos biudžete užimda
vo vis svaresnę pozici
ją. Tai buvo pasiekta na 
tūraliai, be operetinių 
propagandinių fanfarų, 
darbingai ir rimtai.

Į . smarkiai nusmuk
dytą linų ūkį, pagaliau ir 
bolševikiniai "specai" 
pradėjo kreipti savo akį. 
Tačiau jie čia taiko sa
vus, "socialistinius”, 
metodus.

— Mūsų lininkystėje 
spragų dar nemaža, — 
pareiškė Žemės Ūkio mi
nistro pavaduotojas J. 
Vadopalas (Valstiečių 
laikraštis, Nr. 98). — 
Praeitais metais ne- 
įvykdėme linų produkci
jos pardavimo plano. Mū
sų linų kokybė galėtų bū 
ti geresnė.

J, Vadopalas, sugal
vojęs išspręsti išvardin 
tas problemas, nori li
goms gydyti suorganizuo 
ti linų kombaininkų "so
cialistinį lenktyniavi
mą”. Tai reiškia, kad ne 
tiktai linų auginimas, 
bet, netgi, ir linų der
liaus nuėmimas šlubuo
ja ir girgžda.

Ministro pavaduoto
jas, kaip visada, įvilko į 
linu nuėmimą gausingą 
savo "planuotojų” apa
ratą, ir šie smulkme
niškai parengė "socialis
tinio lenktyniavimo" tai
sykles, "atmokas", dar 
bo dienos ir hektarų skai 
čiaus santykį, linų stie
belių į pėdas rišimo nor
mas, net lenktyniaujan
čių grupių darbp rezul
tatų santykius su paski
rais lenktyniaujančiais 
kombainais...

Lenktyni avimo s ąly- 

Atstatykite PASITIKĖJIMĄ 
Clevelandu...

... pasitikėjimą, kad kiekviena gatvė ir namai bus sau
gūs ir apsaugoti

... pasitikėjimą, kad šiukšlės bus renkamos pastoviai

... pasitikėjimą, kad surinkti mokesčiai bus išleidžiami 
protingai

... pasitikėjimą, kad kiekvienos apylinkės reikalais bus 
rūpinamasi

... pasitikėjimą, kad kompetetinga vadovybė apjungs mū
sų miesto žmones bendram darbui, kad Clevelandas bū
tų geriausia vieta gyventi, dirbti ir auginti šeimą.

BALSUOKITE UŽ 
ANTHONY J.

GAROFOLI
DEMOKRATĄ

ŽMONIŲ PASIRINKTĄ Į CLEVELANDO MIESTO BURMISTRUS

PRIMARY ELECTION—TUES., SEPT. 28, 1971
ENDORSED BY: Cosmopolitan Democratic League of Cuyahoga County, representing 12 
nationality groups; Democratic County Executive Committee; Cleveland AFL-CIO Federa- 
tion of Labor; The Plain Dealer, Szabadsag.

GAROFOLI FOR MAYOR COMMITTEE
Mercedes Cotner. Secy., 3301 \V. 100 St.

Cleveland, Ohio

gos ministerijos kabinę 
tų tyloje buvo iškeptos 
ir tas kepimas pareika- 
lavi nemažai darbo, so
cialistinės iniciatyvos ir 
darbadienių.

Kada viskas buvo baig~ 
ta, jau atėjo ir praėjo li- 
narūtės sezonas.

— Linų kokybė nenu
kentės, — tvirtino mi
nistras, — jei jie grei
čiau pateks į linų per
dirbimo fabrikus.

Ministras, šitaip įve
dė į linų nuėmimą padū 
kusios skubos reikalą. 
Kiekvienas linų ūkio 
specialistas žino, ar li
nų nuėmimo skuba tal
kina jų kokybei?

Greta įprastinių kom 
bainų, numatė paleisti 
darban Kalinino srities 
"Bežeckselmaš" gamyk
los kombainus.

— Kombainai tik tada 
sėkmingai dirbs, kai ge
rai bus rikiuojami dar
bai, — pasakė ministro 
pavaduotojas, kartoda
mas amžiną aksiomą, 
kad suderintas darbas 
yra našiausias.

Ministro pavaduoto
jas kartu ir įspėjo, tuo 
atsitverdamas nuo bū

BUBNYS BUBNIJA 

AGITPROPINĮ BŪGNĄ
Vytautas Bubnys, tary

binis literatas, pasiro
dė su romanu "Alkana 
žemė". Storoką knygą iš 
leido vilniškė "Vaga". 
Šiai knygai tarybinė 
spauda skiria šiltą dė
mesį. Ir tai dėlto, kad 
ir vėl po literatūros 
skraiste nušoktas geras 
šuolis įprotarybinėspro
pagandos daržą. "Alkana 
žemė" vaizduoja laisvės 
kovotojų periodą, kada 
stribai siautėjo kai
muose ir be atodairos va - 
rė žmones į kolūkius, 
terorizavo ūkininkus, 
ruošė išvežimo sąra
šus, plėšė ūkininkų aruo
dus "raudonoms gurguo
lėms".

Lietuvių pasipriešini

simų priekaištų ar kal- 
tinimųj

— Ūkiuose derėtų pa 
sirūpinti, kad linų lau
kas būtų kruopščiai pa
ruoštas. Svarbu parūpin 
ti pakankamai transpor
to galvenoms nuvežti. 
Tiekimo organizacijos 
turėtų lanksčiau parem
ti mechanizatorius at
sarginėmis dalimis, kad 
mechanizatoriai mažiau 
gaištų, šalindami gedi
mus...

Iki spalio 1 d. minis
terija prižadėjo suvesti 
"socialistinio lenktynia
vimo" rezultatus. Tada 
paaiškės laimėtojai, pa 
gal kurių darbo "atslė
kius" bus derinami atei 
nančių metų '‘išdirbiai"

Kaip tarė, taip pada
rė:

Korespondencijos 
skelbia, kad daug kur iš 
anksto nepastebėtos te- 
renos ypatybės didžiai 
kenkė "bežeckselmaš" 
kombainams. Tai buvo 
nenumatytas lietuviškos 
terenos sabotažas Kali
nino srities mašinoms 
švaistytis ant lietuviško 
linų lauko.

mas, ilgainiui įgavo san
talkos formą. Prasidėjo 
laisvės kovotojų dienos. 
Jos buvo ilgos,sunkios 
ir kruvinos. Tačiau tos 
dienos buvo ir liko labai 
prasmingos, nes į isto
riją tas periodas įeina 
kaipo kova už tautos lais 
vę prieš okupanto tero
rą.

Savaime aišku, kad bol
ševikinei propagandai 
reikia viską iškraipti ir 
istoriją falsifikuoti rei
kiama propagandai link
me. Istorijos falsifikato 
bolševikai nebijo. Savo 
laiku Stalinas kirpo iš 
paveikslų Torckį, stovin
tį greta Lenino ir liepė 
Trockio Vieton įpiešti sa
vo ūsus. Didžioji Sovie

tų enciklopedija yra per- 
petuum mobile ženkle, 
nes iškerpami ištisi 
puslapiai ir įdedami "pa
taisymai". Trumpas 
kompartijos istorijos 
kursas, kaip ir Enciklo
pedija, kasmet kitėja. 
Kas prieš metus buvo 
good guy, po metų jau 
good for nothing.

Todėl jau pareigingai 
tradiciškai tarybinis lite
ratas Vytautas Bubnys 
falsifikuoja neseną lais
vės kovų istoriją. Lais
vės kovotojų atstovai vi
si lyg iš A. Venclovos 
"Gimimo diena" nura
šyti tipai. Tai buožės, iš 
naudotojai, sadistai, net 
gi buvę Lietuvos savano
riai, kurie myli savoma 
žus sklypus ir puoselė
ja juos su meile ir atsi
davimu.

Bet personažai, giną 
tarybinės santvarkos už
mačias švyti idealizmu, 
politine išmintimi. Jie 
gerai orientuojasi lenini
nės dialektikos gudrybė
se. Jie kovoja, raudo
nosios armijos talkina
mi, su lietuviškaūkinin- 
kija, kol neišnaikina lais
vės kovotojus, kol nesu
varo likusiųjų į kolekty
vinius ūkius.

Savaime aišku, kad au
toriaus ir leidėjo simpa
tijos yra protarybinio 
elemento pusėje. Akty
viai pinamoje intrigoje 
skubiai atskleidžiami 
"banditų" nusikaltimai. 
Viename epizode nupla
gijuojama Ramono ro
mano "Kryžiai” scena. 
Čia jau ne stribai, bet 
“banditai" kryžiuoja ant 
pakelės kryžiaus auto
riui ir leidyklai brangų 
kolūkinio idealo atstovą. 
Gal būt šiame romane ir 
glūdėjo ilgai puoselėta 
tendencija "atsikeršyti" 
už išeivijoje išleistus 
“Kryžius"? Tačiau ro
mano personažų vaizda
vimo primityvumas toks 
apgailėtinai siauras,kad 
"Alkana žemė” tėra kvai 
šas paskvilis.

Knygos tezės ir siuže
to forma dar kartą rodo, 
kad vis ir vis dar tary
binio režimo sąlygose 
neįmanoma objektyviai 
pasverti prieš porą de
kadų vykusius įvykius. 
Tiktai liūto dalis istori
jos falsifikacijai įgalina 
autorių matyti veikalą iš
leistą.

Šiuo romanu V. Bub
nys išvarė dar vieną gi
lią vagą lietuviškoje gro
žinėje literatūroje, pa
dedančioje geriau per
prasti šiurpų mūsų kai
mo praeities laikmetį", 
rašo režiminiai - drau
giškoje*’ recenzijoje A.

Žuvusių jūrininkų pagerbimo iškilmių metu prieSpyglio ežero Dai
navoje. Nuotraukoje matyti dalis dalyvių su vaininku. Iš kairės jūrų 
šauliai M. Vitkus, S. Bernatavičius, J. Kinčius ir J. Kniūra.

K. Sragausko nuotrauka

J. GRAUDA

Simpoziumų kanonadai aprimus
Aną dieną sutikome besiilsintį po vasaros 

suvažiavimų, stovyklų ir simpoziumų smarkoką 
visuomenės veikėją. Vyras, aiškiai, buvo išvar
gęs. Visur suspėti, visur pakalbėti, visur pareikš
ti istoriškų minčių nėra lengva.

— Kokios posimpoziuminės nuotaikos? —buvo 
natūralus korespondentiškas įvadas į pašnekesį.

— Neblogos, — atsakė simpoziumininkas. — 
Daug šnektų, daug susitikimų.

— Aišku, pavargote, — už jautėme visuomenės 
veikėją.

— Aišku pavargome, — sutiko vyras. — Pa
vargome nuo taikos. Niekad ir nenuspėjau, kad tai
ka yra toks varginantis apsireiškimas.

— Pavargote nuo taikos?
— Taip. Suvažiavimuose, simpoziumuose, sto

vyklose vis sueiname bendraminčiai, vienakryp- 
čiai. Nėra kur kardų sukryžiuoti, nėra kur dorai ir 
tautietiškai išsivanoti.

— Taikos būsena yra daugio geidžiamoji nirva
na, — atsargiai pastebėjome tautiečiui.

— Apaniptol ne! Taika prigęsina ideologinį 
budrumą, neventiliuoja smegenų, nedirgina ir ner
vų. Taikoje miršta veikimąs ir dulkėmis apsiden- 
kia kovingumas, reikalingas rodytiišeiviškąjįsmar■ 
kūmą. Bet, ačiū Praamžiui, vasaros donelaitiškos 
linksmybės baigtos ir, rudeniop, įžengiame į visuo
meninės veiklos sezoną. Matote?

Ir vyras parodė naują savo pirkinį, gražiai, do- 
vaniniai įvyniotą į bokso pozomis ir figūromis iš
margintą popierį.

— Kas gi tai?
— Atvyniok, — pasakė tautietis.
Korespondentas, net virpančiomis rankomis, 

atvyniojo ryšulį.
— Praamžiau, tai bokso pirštinės! — nustebo 

korespondentas.
— Taip, — nusišypsojo tautietis - veikėjas,

— geros bokso pirštinės ateinančiam veiklos se
zonui. Reikalingiausias dalykas.

Jis apžvelgė korespondentą nuo galvos iki kojų 
ir su visuomeninės veiklos žinovo aplombu pridū
rė:

— O taikos pypkės, kurias smilkinome per 
stovyklas ir simpoziumus užkasėme savo back- 
yarduose iki ateinančios vasaros.

Gražiai dainuos mergaites 

Clevelande
"Dainuok, sesute, pa

kol laikelis, kol dar ne
sėdi šaly bernelis". 
(Liaud. dain.). Gal jau ir 
sėdi, bet mergelės jau 
antri metai smagiai dai
nuoja. Ir, atrodo, grei
tai nenustos.

Tai smagusis mokslus 
einančių mergaičių, jau
nuolių choras — AIDAS.

Tik prieš pusantrų 
metų pradėjęs darbą, še-

Sadauskas.
Anaip tol, negalima su

tikti su tuo tvirtinimu. 
Kur veikalo veikėjai su
durstyti pagal štampą, 
siužetas už plaukų pri
temptas prie tezės, ku
rią režimui reikia įro
dyti, "kaimo praeities 
laikmečio" tikrovės nė
ra. (vb) 

šiasdešimties mergai
čių (moksleivių ir studen
čių) Aido choras jau sėk 
mingai koncertavo netik 
savam Hamiltone, bet 
keletą kartų Toronte, 
Chicagoje ir kt. Visur bu 
vo labai šiltai sutiktas. 
Dalyvavo ir Dainų Šven
tėje -Chicagoje.

Šių metų spalio 2 d., 
Ateities klubo kviečia
mos, aidietės koncer
tuos ir Clevelande, Šv. 
Jurgio parapijos salėje. 
Chorui ir solistui akom
panuoja Jonas Gavėdas.

Aido siela — jo talen
tingas, judrus meno va
dovas ir dirigentas so
listas Vaclovas Verikai- 
tis.

V. Verikaitis, pradė
jęs muziko mokslus Lie - 
tuvoje, specializavosi 
konservatorijoj — mokė
si dainavimo Kanadoje ir 
Toronto universitete ga
vo magistro laipsnį. įsi
gijo ir muzikos mokyto
jo teises.

Visur, kur tik buvo or
ganizuodavo chorus ir 
jiems vadovaudavo. Da
bar jis visos eilės savo 
sukurtų chorų vadovas, 
Kanados operos solis
tas, kolegijos muzikos 
mokyto j as, vargoninin
kas...

Jo sodrų balsą girdė
sime Clevelande spalio 2 
d. koncerte.

Aido choras turės įdo - 
mų lietuviškų dainų re
pertuarą.

Koncerto pradžia 7 v.
30 min. Po koncerto šo
kiai ir vaišės. Automo
bilių aikštė bus polici
jos saugoma.

Bilietus rezervuotis 
pas Petrą Kliorį, tel. 
291-3607 ir Henriką Id- 
zelį — tel. 481-5183,
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Jau su pirmaisiais Martyno 
Mažvydo "Katechizmo prastais 
žodžiais" — lietuviška knyga 
pati pradėjo prašytis:

-- Imkit mane ir skaitykit!
Mes šiandieną vienas knygas 

skaitome iš reikalo — besimo
kydami, tiesiog užgulę su dideliu 
susikaupimu, kad tik daugiau ži
nių įgytume. Kitas skaitome po
ilsiaudami — su pasigardžiavi
mu — naujų vaizdų, naujų per
gyvenimų, naujos fantazijos ar 
nuogos realybės beieškodami.

Yra knygų, kurios nėra ver
tos ir į rankas paimti --ir yra 
knygų, kurios žmogų sujaudina 
ligi sielos gelmių ir kurių ilgai, 
ilgai negali užmiršti...

Ilgai žiūrėjau į Stefanijos Ro
kienės abi knygas ir nedrįsau 
atversti pirmojo puslapio. Nes 
aš, kaip ir daugelis iš jūsų, 
greitai reaguoju į skausmą, ne
galiu matyti žiaurumo, bijau 
pikto, žodžio -- todėl kiekvie
ną knygą apie Sibirą pasitinku 
tiesiog su baime. Žinome, kad 
visas Sibiras yra lyg tie Kry
žiaus Keliai — nors jais eina 
žmonės bė nuodėmių, o praėję 
ir paskutinę "staciją" randa ne 
atleidimą, bet tiktai mirtį. Juk 
tūkstančiais buvo ištremti, tūks
tančiais uždaryti vergų ir dar
bų stovyklose, tūkstančiais mi
rė kalėjimuose.

Kiek iš jų sugebėjo perlipę 
mirusiųjų lavonus, dar su

grįžti į laisvę ir atpasakoti sa
vo kančios kelią? Daugelis iš
likusiųjų yra tiek dvasiniai ir 
futalai pavargę. Įgg fi te[upi 
fiziniai pavargę.
jėgų nei kalbėjimui, nei rašy
mui — jie tyli.

Yra tik maža saujelė išsi
narpliojusi iš to tinklo, pajėgė 
ir išdrįso atpasakoti savo kan
čios kelią, parodyti pasauliui 
nužmoginto pavergtos tautos 
tremtinio dalią "darbininkų ro
juje" ir įamžinti tai knygose.

Ištvermė, ryžtas, stipri valia, 
neleido jiems palūžti. Jų prieky
je stovi štai dvi moterys. Gal 
lietuvė moteris nešioja savy 
stipresnį išlikimo instinktą, gal 
ji labiau gali vargą pakelti, nes 
daugiau savyje turi meilės jaus
mo -- kas atspės? Bet A r monica 
nė išliko, sugrįžo ir rašė, Štai 
ir Stefanija Rokienė išlaikė savo 
gyvybę ir, atsidūrusi laisvame 
pasaulyje, rodo savo atviras 
žaizdas, kurių nebuvo užsitar
navusi...

Milžinai, sako, su stebuklin
gais kardais pasakose nugalėda
vo slibinus. O čia kukli, mažo 
ūgio, eilinė Lietuvos motina — 
apnuoginta, alkana,beginklė, sto 
ja kovon kaip nykštukas prieš 
raudoną j įa šimtagalvį slibiną. 
Stoja viena pati — ir ištrūksta 
iš jo nasrų -- per savo nepalau
žiamą lietuviškos žemės meilę 
ir savo dvasios stiprybę.

Ir matai — pakyla žmogus, 
pakelia sužalotą galvą, suplyšu
sį rūbą, išbadėjusį kūną ir mė
gina pasakyti:

— Žiūrėkite, ir aš žmogus! 
Ir aš laisvę myliu, laisvės 
trokštu! Ir aš priklausau tai 
žmogiškajai rasei, už kurią jūs, 
pasaulio jaunimas, šiandieną de _ 
monstruojate ir kovojate. Kodėl 
nematote, kodėl nematėte ma*- 
nęs?

Skaudu ir liūdna, kad negirdi 
ir nemato "didieji", kad po tris
dešimties metų naujoji pasaulio 
demokratija nebežino net tik
ro mūsų tautos vardo. Kad nie
kas nebesistengia pamatyti, kad 
"Sibiro Beriožkos" baletų užnu
garyje šoka tūkstančiai vergų 
"nenutrūkstamą vargo baletą" 
-- nuo lopšio ligi duobės taigoj 
-- diriguojami vieno absoliutaus 
direktoriaus -- paklusnumo na- 
gaikos.

Gaila ir skaudu ir gėda!
Gėda, kad patys tiek mažai te

žinom, gėda, kad užmirštame, 
kad apsinešam dulkėm. Apkur
tom nuo pinigų žvangėjimo, nuo 
automobilių burzgėjimo, apa-

BULVE GRAŽIAUSIA
GELE STEFANIJOS RŪKIENĖS KNYGŲ 

MELBOURNEPRISTATYMAS
M. Malakūnienė

,kom nuo dirbtinų šviesų mirgė
jimo...

Reikia, kad kas nors bent ret
karčiais supurtintų mus ir nu
šviestų iki paskutinio sąžinės 
kampelio. Bet kas?

Štai yra RŪkienė. Užvergtusi 
paskutinį jos "Vergijos Kryžke . 
Ižuose" puslapį jaučiausi, kaip 
šaltu Sibiro vandeniu perpilta. 
Nei valgyti, nei miegoti ramiai 
nebegalėjau.

Atleisk, man, miela Stefani
ja, kad aš nebesurandu ir pasi
klydau žodžiuose. Sustingau tar
tum Sibiro taigoje užklupta to 
Tavo vaizduojamo burano ir ne
besugaudau vertų ir tinkamų žo
džių, atpasakoti tos tragedijos, 
kurią Tu pergyvenai ir kurią 
įamžinai "Vergijos Kryžkeliuo- 
se" ir "Grįžimas į Laisvę".

Kaip išsakyti, kokiais žo
džiais pavaizduoti tokį faktą, kad 
tremtinys Sibire turi tiek ilgai 
ir taip sunkiai dirbti, kad vaka
re sugrįžęs yra jau tiek pavar
gęs ir nusilpęs, kad nebeturi jė
gų net utėlei užmušti? Kaip pa
sakyti mums sotiems, susėdu- 
siems gražiame kambaryje, po 
sočių pietų, kad bulvė yra gra
žiausia gėlė Sibire, nes ji yra 
pagrindinė išlikimo viltis -- ir, 
kad vieną bulvelę suvalgius rei
kėjo dirbti nuo aušros iki sute
mos... Kad į tą darbo vietą rei
kėjo eiti 10-15 km. per balas pil - 
nas uodų, be batų ir be tinka
mos aprangos... Kas patikės, 
kad šitaip dirbus ištisus metus, 
gaunant iš bendro katilo VIENĄ 
KARTĄ į dieną skystos bulvių 
sriubos, metų gale pasirodo. 
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Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tokiu būdu 
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kad tremtinys dar yra skolingas 
darbadieniais kolchozo valdybai 
ir kad nėra vilties iš tų "skolų” 
išbristi — nes kitais metais bū
si jau dvigubai "atsilikęs".

Mums atrodo keista, bet Ste
fanija RŪkienė supranta ir žino 
— ji pati savo akimis matė, pa
ti tą jungą nešė. Todėl ir para
šė šias knygas, kad ir mes, kaip 
tie "Tamošiai" įdėtume savo 
pirštus į jos žaizdas ir įsitikin
tume — jos tikros.

Ji dėsto pamažu, nuosekliai, 
aiškiai. Retkarčiais tik išdespe 
racijos sušukdama. Savo kny
gas ji rašė jau išvykusi Ameri
kon pas vyrą ir dukterį. Savaime 
aišku, kad būdama ištrėmime 
neturėjo galimybės jokių užrašų 
vesti -- turėjo vadovauti savo at
mintimi, kurią turėjo nepapras
tai gerą. (Pav. apie tą mokytojų 
suvažiavimą, kuriame ir man te
ko dalyvautų RŪkienė taip tiks
liai viską atsimena, kad tiesiog 
turiu prisipažinti, jog didžiąją 
dalį seniai buvau užmiršus — 
išskyrus Himno giedojimą). O 
Rokienė štai išskaičiuoja, kas 
kuomet atsistojo, ką sakė... Tai 
parodo žmogaus didelį jautru
mą, pastabumą ir atmintį...

Todėl su dideliu dėmesiu 
ėmiau versti puslapį po pusla
pio ir mėginau bėgti bent iš to
lo jos vargo pėdomis per tuos 
23 tremties metus.

Taip ir atrodo, lyg autorė vi 
są laiką stovi scenoje -- (davu
si savo teatrui rėmus: Lietu
vos istorijos apžvalgą iki bol
ševikmečio) — ji kalba ir kai-

ir ištremta Sibiran. 16 metų iš
kentusi ir nepalūžusi ji vistik 
sugeba sugrįžti Lietuvon ir dar 
aštuonis metus plakasi, kovoja, 
kol pavyksta išsipainioti iš to 
tinklo ir pasiekti laisvą pasau
lį, sutikti savo šeimą, kurios ne
buvo mačiusi 23 metus. Dviejo
se knygose ir yra pavaizduotas 
tas jos kančios kelias.

Abi šios knygos vaizduoja re 
alų gyvenimą. Tie, kurie garsiai 
šaukia "realybės" veikaluose, 
teatre, gyvenime — kiekviena
me puslapy ras tos realybės,ku
rios nei vienoje televizijoje, nei 
teatre nepamatys. Viskas Čia au
tentiška — žmonės, vietovės, 
tikri vardai ir pavardės. Kan
čia ir vargas ne simuliuojama 
ir ne vaidinama. Net nuotraukos 
autentiškos, tik jų, deja, ne
daug. Kritikuoti nei nagrinėti 
net neatėjo man į galvą — 
skaičiau atvira širdim ir per 
keletą pasikartojimų (šokimų 
pirmyn įvykiams ir grįžimo at
gal aprašant) ir aš tik akimis 
peršokau. Nuo jų veikalas tiek 
tik pasikeistų, jog puslapių skai
čius būtų keliais sumažėjęs. 
Stilius lengvas — žodžiai plau
kia jausmingai ir pėmusi pir
mąją knygą nebepaleidau iš ran 
kų, kol pasiekiau Rokienės pa- 

belio premijos nepasiūlys -- bėgimą iš kolhozo. — Viską mo- 
Laisvė toli beteisiams.

Padariusi tokį didelį ratą — 
noriu sugrįžti atgal prie šian
dien pristatomų knygų ir jų au
torės.

Stefanija Rokienė buvo moky
toja. Gabi, pareiginga, • drąsi, 
sąžininga ir tiesi: galėtume saky
ti -- ideali mokytoja iš pašauki
mo, kokių nemaža turėjome sa
vo krašte. Nebuvo ji rašytoja 
prieš 1940 metus ir kažin, ar 
dar spės ką parašyti po šių lei
dinių, kuriuose, kaip pridera 
gerai mokytojai, pasakė, papa
sakojo, parodė, nušvietė, išaiš
kino viską, ką matė, pergyveno 
su dideliu rūpestingumu, pasi
šventimu ir tiesumu. 25 metams 
nubaustą (be jokios priežasties)

ba ir rodo vaizdus tuščioje ir 
nykioje scenoje, kurioje pras
tovėjo 16 metų. Stovi pusnuogė, 
be grimo, be dekoracijų ir pie
šia vaizdus, kokių mes nei sap
ne nesapnavome ir sunkiai gali 
me įsivaizduotų 16 metų padau
ginus iš 365 dienų, padauginus 
iš 24 valandų -- kokio ilgio gau
sime skausmo juostą?

Tai ne romanas ir ne grau
džios, lengvos novelės, ne po 
svetimus kraštus kelionių ap
rašymai ar dienoraščiai. Ir ne 
scenai vaidinimas. Man prisi
mena šiandien S. Beckett (kurs 
neseniai gavo Nobelio premiją 
už savo scenos veikalus) "Wai- 
ting for Godot" -- ”Godot be
laukiant" -- tai veikalas, kuriuo 
visi stebisi, visi žavisi. Ten tuš
čioje scenoje prie nudžiūvusio 
medžio vyksta visa tragedija ir 
komedija — kalba mėtosi žo
džiais, aimanuoja. Absurdas, 
kur niekas neįvyksta, niekas 
neateina ir niekas neišeina. Vis 
laukiama pono Godot.

Rūkienė ir tūkstančiai trem
tinių - kalinių ir visų nuskriaus - 
tųjų irgi laukia. Jie laukia LAIS 
VES. RŪkienė, kaip tas vergas 
Lucky — stumdoma, niekinama, 
prakalba. Ji kalba suprantamai, 
bet retas ją išgirs, niekas No- 

ku, viską galiu dirbti -- ji vis 
kartoja norėdama išlikti.

— O jaučiu ar mokėsi važiuo 
ti? -- Klausia naujasis rajono 
ūkio vedėjas, kai RŪkienė pra
šosi priimama darban.

— Ne tik jaučiu, bet ir velnią 
pasikinkius važiuosiu! --Atsako 
ji. Nuo tos dienos jos gyveni
mas pradeda gerėti. Iš Rokienės 
tampa Stefanija Antonovą ir pa
mažu, sunkiais žingsniais RŪ
kienė per savo užsispyrimą, 
kantrumą ir gabumą tampa net 
mokytoja prieglaudos vaikams. 
Apie tą jos gyvenimą ir sugrį
žimą Lietuvon ir rašoma antro
je knygoje -- Grįžimas į Lais
vę.

Čia norėčiau iškelti jos lie

tuvišką kūrybinę sielą--pervi
są knygą išmėtyta perliukų - pa 
lyginimų, kurie yra lyg šiais 
laikais gimstanti tautosaka
— priežodžiai, patarlės.

Surinkau tik keletą: "Kaimynų 
plačios, o šnipų kruvinos akys. 
Visur tie raudoni nagai atsuk
ti į tremtinius — nepabėgsi. 
Be maišo — nėra sovietinio gy 
venimo. Bulvė yra gražiausia 
Sibiro gėlė. Visi žmonės turi 
sąžinę, bet jie turi ir dantis. 
Verk ir apie duoną galvok, tai 
nereiks politikuoti. Mirtis ne
kelia nerimo tam, kuris nebe
žino, kas geriau -- gyventi ar 
mirti? Be peilio piauna trem
tinius. Mūsų čia tūkstančiai, vi
si benamiai ir visi spardomi, 
kaip vieškelio akmenėliai. Lai
kas slenka pamažu; nors mirš
tančiam ar vagiui atiduotum... 
jiems ir minutės būna bran
gios"... ir t.t. ir t.t.

Daugelis galvojo ir galvoja, 
kad žino viską apie Sibirą, apie 
ištrėmimus. Kągi, taigos, miš
kas, badas, šaltis, darbo sto
vyklos patalpų stoka, kalėjimas
— girdėjom apie tai ne kartą 
kalbant. Bet tai yra tik žodžiai 
tiems, kurie ant savo kailio ne
patyrė. RŪkienė tai pati patyrė 
ir pergyveno tą stumdymą, iš
naudojimą ir visą tą sovietinės 
santvarkos žiaurumą beteisiui 
žmogui.

Mes jai galime tikėti, bet 
kaip įtikinti kitus?

Kas vakarų pasaulyje norės 
patikėti, kad XX amžiuje, kada 
žmogus praskynęs vandenis, že 
mynus, dangų, surado kelią į 
Mėnulį ir Marsą; kada žmogus 
gali susikalbėti su negyvomis 
mašinomis aparatais erdvėse 
-- čia pat yra ne tūkstančiai, o 
milijonai žmonių už vielinių, už 
akmeninių užtvarų, kurie 100 
metrų negali nužengti virš nu
statytos ribos. Negali gauti nei 
pasiųsti laiško. Žmogus, kur bi
jo ir vengia žmogaus, kuriam 
sistema uždėjo pase neužtar
nautą antspaudą "Valstybės prie
šas", Beteisis. Gal dėlto dvi
gubai skaudžiau nekaltam esant.

Norėčiau bent prabėgomis pa
cituoti keletą ištraukų, bet pa
liksiu patiems perskaityti išti
sai abi knygas. Nes norint su
trukti turinį į keletą eilučių — 
išeis kaip Tam Persijos karaliui 
kuris norėdamas sužinoti žmo
nijos istoriją, liepė išminčiams 
surinkti visas knygas. Rinko jie 
ir krovė ant kupranugarių ir 
gabeno vilkstinėmis į pilį... — 
Trumpinkit! -- šaukė karalius, 
-- juk nespėsiu tiek daug per
skaityti. Ir kai trečią kartą iš
mintingieji atėjo nešdami kelias 
knygas, karalius jau gulėdamas 
mirties patale šaukė: -- Pasa
kykit, jau nebeskaitykit! Tik pa
sakykit!

— Viešpatie, — tarė išmin
čiai. -- Jie gimė, gyveno ir mi
rė.

Ir aš, norėdama nušviesti mū
sų tremtinių gyvenimą suglaus 
tai tegalėsiu pasakyti: JIE GIMĖ 
GYVENO, BUVO IŠVEŽTI, 
KENTĖJO IR MIRĖ.

Stefanija Rokienė savo knygos 
pirmame puslapyje įrašė: 
"šiuos užrašus sldriu Sibire 
žuvusiems ir mirusiems lietu
viams. Tai antkapis jų nežino
miems ar baigiantiems nykti 
kapams".

♦♦♦

Mirusieji knygų neskaito. 
Ramybė tesie mirusiems! 
Tegul atleidžia mums tie, ku - 

rie kentėjo ir žuvo! Tegu atlei
džia tie, kurie ir šiandieną vi
sų užmiršti dar kenčia. Tegu 

. atleidžia visi tie, kurių nežino - 
mi kapai baigia nykti! Tegu at
leidžia mirusieji kad per savo 
nežinojimą, abuojumą mes ne
sistengėme jiems padėti pir
maisiais išvežimų metais, kol 
dar turėjome ir lašinių ir šil
to rūbo.

Tegu atleidžia, kad ir vėliau 
atsidūrę laisvame pasaulyje ne - 
ieiškojome kelių nei būdų pa
siųsti bent mažutį siuntinėlį bet 
kuriam lietuviui, jei artimųjų 
ten neturėjome. Kiekvienas lie
tuvis būtų galėjęs padėti lietu
viui...

Gal ne vienas gavęs maisto 
ir drabužių būtų išlikęs ir ne
miręs iš bado ir šalčio...

Gal tų kapų, kuriems RŪkie
nė dedikuoja savo užrašus, bū-

(Nukelta į 6 psl.)
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■ filatelijos kampelis
ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. Rugpiūčio 2 d. -- 
dvigubas 8 centų pašto ženklas 
paminėti Amerikos dešimtme
čiui erdvėse. Piešinys--Apollo 
15 astronautai važinėja mėnuly
je. Juos čia dedame.

2. Rugpiūčio 2 d. — 8 c. pašto 
ženklą paminėti 100 metų sukak
čiai nuo dailininko John Sloan 
gimime su jo paveikslu "Wake 
of the Ferry".

3. Rugpiūčio 21 d. — 8 centų 
vokas kėgliavimui (Bowling) pa
minėti. Piešinys -- kėgliai.

4. Rugpiūčio 28 d. — 8c. paŠ- 
to ženklas poetei Emily Dickin- 
son paminėti. Piešinys -- poe
tės atvaizdas.

♦♦♦

KANADA išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. Liepos 1 d. 
— 7 c. seno piešinio nuolatinė
je serijoje. 2. Liepos 20 d. —7 
c. 100 metų sukakčiai paminėti, • 
kai Britų Kolumbija įsijungė į 
Kanados konfederaciją. Simboli
nis piešinys. 3. Rugpiūčio 11 d. 
-- 100 metų sukakčiai paminė
ti nuo dail. Paul Kane mirties

su jo paveikslu "Stovykla prie 
Hurono ežero".

Paul Kane (1810-1871) gimė 
Mallow, Cork aps., Airijoje. 
1819 m. su tėvais atvyko į Ka
nadą ir apsigyveno Yorke, da- 
bart. Toronte. Čia buvo jo pir 
ma pažintis su indėnais. Pra
džioje jis užsiėmė tik kaip "ma 
liorius”, bet vėliau ėmė pieš
ti portretus ir vaizdus. 1841 m. 
lankėsi Londone, kur susipaži
no su kitu dail. George Catlin, 
mėgusiu piešti indėnų gyveni
mą, ir pats nutarė tapti indėnų 
gyvenimo vaizduotojų. Grįžęs 
namo, jis padarė dvi ilgas ke
liones: 1845 m. perkeliavo Di-

džiųjų Ežerų rajoną, o 1846- 
48 nukeliavo iki Pacifiko ir at 
gal, visur piešdamas vaizdus iš 
indėnų gyvenimo. Su ta tapyba 
jis lašai pagarsėjo. Jo paveiks
lų yra Ottawos Nacionalinėje 
Meno aglerijoje ir įvairiose 
Amerikos galerijose ir muzie
juose.

4. Rugsėjo 3 d. — 7 c. pašto 
ženklas su klevo lapais rudenį.

♦♦♦

LENKIJA išleido naują "tu
ristinę" seriją iš keturių paš
to ženklų, pavadintą "Koperni
ko keliais". Pašto ženkluose 
parodytos vietovės, kuriose Ko 
pernikas ilgiau gyveno: Torunė, 
Krokuva, Olsztynas ir Frombor- 
kas (Frauenburg). čia dedame 
2,^0 zlotų p. ženką su Olszty- 
no pilimi.

Olsztyn miestas (vokiškai: 
Allenstein) yra pietinėje Ryt
prūsių dalyje, Baltijos aukštu
mose, prie Alnos (Alle) upės. 
Miestas įkurtas senprūsių ga
lindų žemėse. Dar toliau į pie
tus yra Mazovija, lenkų mozū
rų gyvenomos žemės. .Kryžiuo
čiai, plėsdamiesi nuo Vyslos 
upės krantų į rytus 1348 m. čia 
pastatė Allenstein pilį, o apie 
ją išsistatė miestas. Nuo 1466 
iki 1772 m. Allensteino sritis 
buvo Lenkijos globoje, kada į 
pustuštį kraštą persikėlė gyven

Spalio 1 d. Euclide atidaromas naujas Union Savingsbanko skyrius, kurio vadovu paskirtas mūsų tau
tietis Raimundas Butkus. Naujieji banko rūmai yra 23300 Lake Shore Blvd., arti lietuvių plačiai gyve
namos vietos. Visi kviečiami aplankyti naujas patalpas, susipažinti su banko operacijomis ir, švenčiant 
Grand Opening, galėsit laimėti įvairių dovanų, o naujieji indėlininkai dar gaus specialias dovanas.

ti daug mozūrų. 1772 m. sritis 
grįžo prie Prūsijos, vėliau Vo
kietijos, ir buvo įjungta į Ry
tų Prūsijos apygardą. Po I-jo 
Pasaulinio karo, Versalyje 
skaldant Vokietiją gaba
lais, lenkams spaudžiant ir 
įrodinėjant, kad ši sritis yra 
lenkiška ir turi būti perduota

Lenkijai, Allensteino sritis bu
vo nutarta palikti alijantų glo
boje (kaip ir Klaipėdos kraš
tas) ir ten pravesti plebisci
tą. 1920 m. vasarą toks ple
biscitas buvo pravestas, kurio 
metu 98°7o visų gyventojų pasi
sakė už grįžimą prie Vokieti
jos, ir kraštas buvo grąžintas 
Vokietijai (tik pora valsčių grį 
žo prie Lenkijos). II-jo Pas. 
karo metu, 1945 m. sausio 
mėnesį, miestą ir visą kraš
tą užėmė rusai, kurie jį per
leido Lenkijai. Karo metu mies
tas beveik nenukentėjo, bet vė
liau didelė jo dalis sudegė. Vo
kiečiai gyventojai, kurių mieste 
buvo apie 80%, lenkų buvo ištrem - 
ti į vakarus, o į tuščią miestą 
atkelti lenkai kolonistai. Allen- 
stein, dabar jau Olsztyn, yra 
vaivadijos centras. Mieste da
bar gyvena apie 60.000 gyvento- 
JŲ.

♦♦♦

VOKIETIJA (Rytinė ir Vaka
rinė) ir BERLYNAS išleido paŠ ■ 
to ženklus paminėti 500 metų 
sukakčiai nuo žymaus grafiko 
ir dailininko Albrechto Duere- 
rio gimimo. Čia dedame V. Ber
lyno išleistą 10 pf. pašto ženklą 
su Duererio ;graviura "Birby
nininkas".

Albrecht Duerer (1471-1528) 
gimė Nuerneberge ir buvo auk
sakalio sūnus. Nuo 1486m. mokė
si piešimo pas dail. Michaelį 
Wohlgemuthą. Nuo 1490 m. ke
liavo studijų reikalais po įvai
rius Europos kraštus. Nuo 1505 
m. porą metų ištisai gyveno 
Venecijoje. Nuo 1512 m. buvo 
Šventosios Romos imperatorių 
Maximiliano I ir Karolio V dva
ro dailininku. Daugelį savo dar
bų Duereris išraižė varyje ir 
medyje. Taip pat nutapė portre
tų ir paveikslų į altorius. Due
reris meno kritikų yra laikomas 
pačiu žymiausiu pasaulinio gar
so raižytoju ir dailininku. Jo kū
rinių galima rasti visuose di
džiuosiuose muziejuose ir meno 
galerijose.

BULVE...

Mažėja stojinčiųju kunigijon 
skaičius

Associated Press iš 
Washingtono praneša, 
kad vis mažėjantieji sto 
jimai į kunigų luomą yra 
rimtoji grėsmė, kad Ro
mos Katalikų kunigų skai
čius Jungtinėse Valsty
bėse sumažės iki mini
mumo.

Ši studija, kurią atli
ko kunigas sociologas 
Eugenijus Schallert, šių 
metų pavasarį buvo pri
statyta Vatikanui.

Studija tvirtina, kad ku
nigystė Amerikoje pra
laimi mūšį ir negali iš
gyventi kaipo paveiki jė
ga mūsų visuomenėje.

Nuo 1965 metų iki 1970 
praradimo nuošimtis 
tarp diocezijos kunigų 
padidėjo net dvylika kar
tų, tuo tarpu vienuolijų 
kunigų nuostolis siekia 
padidėjimą aštuonis 
kart.

tiems, kurie vis skundžiasi, kad 
permažai pinigų, per mažai tur
tų susikrovė... Tiems, kam la
šiniai per riebūs, pyragai vis ne
geri, o bulvė perdaug kolorijų 
turinti... Tiems, kurie be rei
kalo aimanuoja įvairiausiom li
gom sergą, vis neturį apetito... 
Vietoj miego tablečių ir toni
kų reikėtų prirašyti perskaity
ti kasdien keletą puslapių iš RŪ ' 
kienės knygų.

Reikia galvoti ne vien apie 
save. Tiesa, pažinti kito skaus 

■ mą yra sunku, bet reikia bent 
mėginti atidaryti akis ir pažvelg
ti iš arčiau. Gal tada ir savoji 
našta nebeatrodys nei tokia sun 
ki, nei tokia juoda...

Gal skaitydami šias abi kny
gas pajusite ir suprasite, kokie 
laimingi esame mes išbėgusie
ji ir kokia tragiška padėtis bu
vo tų, kurie paliko, kurie buvo 
ištremti ir kuriuos šildė ta "di
džioji Stalino saulė". Kiek aša
rų, mūsų lietuviškų ašarų, drė
kino ir laistė šaltą Sibiro žemę. 
Kas suskaitys?

Mirusieji tyli. Tačiau jų var
go nueitas kelias ateina ligi mū
sų — gyvųjų. Ateina knygų pa
vidale ir net sako M. Mažvydo 
žodžiais:

-- Imkit mane ir skaitykit! 
Ir pažinkit! Esu gera knyga!

Tuo tarpu ir pašauki
mas sumažėjo daugiau 
kaip 30%, gi mirtys ir 
pasitraukimas pensijon 
pasiekė net 150%.

1970 metais kiekvie
nam įšventimui į kuni
gus atitiko du su puse 
pasitraukimai iš kuni
gystės.

Pagal National Ca- 
tholic News Service ku 
nigas Schallert, šios stu
dijos autorius, atrodo, 
nepaminėjo priežasčių, 
kodėl iškunigėjimas eina 
tokiu sparčiu tempu, nei 
ieškojo išeities iš susi
dariusios padėties. Stu
dijos autorius yra reikš
minga mokslinė figūra: 
jis yra Socioreliginių stu
dijų direktorius prie San 
Francisco universiteto.

Vatikano informaci
jomis, nuo 1939 iki 1965 
m. iš kunigų luomo iš
stojo ir susituokė 560 
kunigų, tuo tarpu per pas
kutiniuosius 6 metus, 
nuo 1965 iki 1971 m. iš
stojo 12,000 kunigų.

Būsimame vyskupų 
sinode, kuris susiren
ka Romoje ateinantį mė
nesį, bus vedama stipri 
kampanija už leidimą 
kunigams tuoktis.

Ir lietuviuose visos 
šioje studijoje išvardin
tos problemos nėra nau
jiena. Tai nėra ir paslap
tys. Problema egzistuo
ja vis nesvarstoma ir 
nesprendžiama. Tuo tar
pu, gal būt ir lietuviškos 
studijos įneštų čia dau
giau šviesos, priartin- 
damos problemą iki 
sprendimo. Atrodo, kon
servatyvus požvelgis į 
klausimą tiktai jį apsun
kina. Lietuviškoji išei
vija turi atvirų nuomo
nių ir drąsių dvasiškių. 
Jų vieši pareiškimai vi
sad spaudoj laukiami.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

(Atkelta iš 5 psl.)

tų buvę mažiau... Gal?...
Aš štai taip ir norėčiau apa

čioje prirašyti:
-- Ši knyga skiriama GYVIE

SIEMS!

Ypač gyviesiems! Visiems 
tiems, kurie užsimiršta, kurių 
sąžinės baigia rūdyti. Visiems

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

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

Už KĄ BALSUOTI?
Rugsėjo 9 d. Cuyahoga 

County Republican Execu- 
tive Komiteto nariai nuta
rė, kad nerems nei Ralph 
Perk, nei George Voinovich, 
respublikonų kandidatų į 
Clevelando miesto burmist
rus pirminiuose rinkimuo
se, kurie įvyks rugsėjo 28 d. 
Tokios tvarkos laikosi res
publikonai, kada kandida
tuoja du ar daugiau respub
likonų į tą pačią poziciją.

Lietuvių R e s p ublikonų 
Klubas Clevelande taip pat 
laikysis šios tvarkos. Todėl 
raginame Clevelando lietu
vius balsuoti rugsėjo 28 d. 
už vieną, ar už kitą, aukš
čiau minėtus kandidatus.

R. P.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
JAV LB Ohio Apygardos, 

1-os Apylinkės ir 2-os Apy
linkės valdybos savo posė
dyje rugsėjo 5, susipažinu
sios su Lithuanian Village 
bendrovės steigiamų LIE
TUVIŲ NAMŲ Clevelande 
planais bei piniginiais iš
tekliais, nutarė vieningai 
tų namų įkūrimą Clevelan
de materialiai ir talkinin
kaujant' paremti.

Taip pat, šios valdybos, 
suprasdamos, kad tų namų 
įkūrimas yra visos Cleve
lando lietuvių kolonijos 
gyvybinis reikalas, kreipia
si į Clevelando ir apylinkių 
tautiečius prašydami tą 
taip didelį Lithuanian Vil
lage Bendrovės ryžtą, kiek 
išgalės leidžia, paremti.

Šiuo metu svarbiausia, 
kad visi Clevelando ir apy
linkių lietuviai, įsigytų ak
cijas.

Tad kviečiame visus tau
tiečius į bendruomenišką 
talką.

Be Jūsų talkos bei para
mos Lietuvių Namų sau ir 
ateities kartai, neturėsime.

JAV LB Ohio Apygardos, 
1-os ir 2-os 

Apylinkių Valdybos

vadovauti ir pritrauks į 
miestą naujus biznius ir 
pramonę, kad Clevelandas 
vėl pasidarytų geriausiu 
miestu.

VISI J RALPH E. 
KREIGER ŠVENTĘ!

Sekmadienį, rugsėjo 26 
dieną, lo vai. ryto prasidės 
įdomi šeimos šventė Berea 
Fairgrounds. Už 10 dol. as
meniui bus visą dieną duo
damas puikus maistas, pra
mogos, pasivažinėjimai, jo
dinėjimas, meninė progra
ma. Vaikams iki 12 metų 
amžiaus viskas veltui. Dalis 
'šventės pelno skiriama šeri
fo kovai prieš narkotikus 
ir jaunimo organizacijai 
”Slant” tai kovai aktyviai 
vesti Dėl smulkesnės infor
macijos ir bilietų skambin
kit Jūratei Balašaitytei te
lefonu 382-4997.

ŠAUDYMO PRATIMAI
šį sekmadienį, spalio 26 

dieną, Clevelando Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa 
ruošia šaudymo pratimus.

Šauliai renkasi 1 v. p. p. 
Naujos parapijos parkinimo 
aikštėje ir iš ten visi va
žiuoja kartu į šaudyklą.

UKRAINIEČIŲ IŠKILMĖ 
DARŽELYJE

Ukrainiečiai iš plataus 
krašto praeitą sekmadienį 
Ukrainiečių Kultūrini ame 
Darželyje minėjo savo žy
mios poetės Les j a Ukrain- 
kos 100 metų gimimo su
kaktį. Clevelande, jų kultū
riniame darželyje, yra jos 
paminklas. Jos pavardė bu
vo Larisa Kosar Kvitka. 
Jos eilėraščiai išspausdinta 
26 kalbose, tarp jų ir ang
liškai.

Pagerbimo metu prie jos 
paminklo padėta 18 vainikų 
ir trys puokštės gėlių nuo 
organizacijų iš įvairių kolo
nijų.

Dr. Y. Slavutyč, iš Ed- 
montono universiteto, Ka
nadoje, pagrindinis kalbė
tojas apibudino poetę "žy
miausia Ukrainos dukte
rim". Jos jauniausia sesuo, 
80 metų senutė, po Ukrain- 
kos paminklu pakasė žemės, 
atvežtos iš Kijevo nuo jos 
kapo.

U k r a i niečių kultūrinis 
darželis yra priešais lietu
vių darželį. (k)

PAŠALINO Iš 
LAIKRAŠČIO

Clevelando Plain Dealer 
laikraščio reporteris Joseph 
A. Eszterhas, iškėlęs viešu
mon My-Lai įvykį ir para
šęs "What became of Eth- 
nic Dream", pašalintas iš to 
laikraščio reporterio parei
gų, dėl profesionalinių ir 
kitų klaidų.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• James M. Carney, de
mokratas kandidatas į Cle
velando miesto murmistrus, 
sako, kad jis tarsis su mies
to grupių vadovais, užtik
rins geriausius talentus 
įvairiems miesto skyriams

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

šv.Jurgio parapijos kle
bonijai Clevelande reikalin
ga šeimininkė. Dėl sąlygų 
skambinti klebonui kun. B. 
Ivanauskui, telefonu (216) 
431-5794.

VOTE
Democratic Primary.City of Cleveland
TUESDAY, SEPT. 28th

►K
ForMayor

(Vote for not more than one)James M. Carney
:r

Ctrney forMayorCom . SallyA. Fndnch. Stc’y, 19323D«»inwoodDr ,CI«»«..O 44135

Solistė Vanda Stankienė

DIRVOS 
RUDENS 
BALIUS
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ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJE

Pradžia 7:30 vai. vak.

Automobiliu aikštė bus policijos saugoma.

Programoje:
Solistė VANDA STANKIENE 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.

• Anthony J. Garofoli, 
Clevelando miesto tarybos 
pirmininkas demokratų no
minuotas kandidatas į mies
to burmistrus, sako, kad jo 
svarbiausias rūpestis būtų 
atstatyti pasitikėjimą Cle- 
velandu, gražinti švarų 
miestui vardą kokį kada jis 
yra turėjęs ir jo adminis
tracija pirmoj eilėj rūpin
sis žmonių reikalais, ir svar
biausiai, stengsis sumažinti 
miesto išlaidas.

MALONI PRAMOGA 
SALEZIEČIŲ NAUDAI
Jauki gegužinė įvyko 

rugsėjo 19 d. prabangioje 
St. ir K. žiedonių sodyboje 
Willoughby Hills.

Iš ryto buvo lietaus, tad 
vėliaus, nors ir pragiedrė
jus, svečių pasirodė kiek 
mažiau, negu buvo laukta. 
Tačiau palankių prakil
niems saleziečių tikslams 
svečių nusiteikta visai šel
miškai. Labai erdvas plo
tas, didelis ir skoningas na
mas, čia pat augintos kriau
šės, apsčios vaišės "laimės 
šulinys", švelnus pasižmo- 
nėjimas, ypač su seniai be
matytais bičiuliais, gražios 
kai kurių Čiurlionio ansam
blio dalyvių, net rečiau te
girdimos, dainos dainelės, 
prašmatnios išdaigos ir ki
tokių linksmybių gausa pa
tenkino visus, kad ir išle
pintus viešių mėgėjus.

R ū p e stingi šeimininkai 
St. ir K. žiedoniai su nuo
širdžia visos šeimos talka 
lipšniai vaišino visus, šei
mininkavimą energingai pa
stiprino Br. Mainelienė, A. 
ir Ir. Puškoriūtės, St. Ur
bonavičienė, A. Masilionis, 
V. Puškorius, B. Urbonavi
čius, P. Zigmantas ir J. ža- 
garskas.

Bene daugiausia pasidar
bavo įvairiose srityse nie
kados nenūilstąs amžinas 
keliautojas ir aukų rinkėjas

kunigas P. Urbaitis, SDB. 
Trumpoje oficialioje dalyje 
kunigas apibūdino salezie
čių veiklą, pasveikino pir
miausią 100 dol. aukotoją P. 
Tamulionį, suteikė garbės 
pirmininkų steigiamajame 
komitete titulą mieliems 
globėjams St. ir K. žiedo- 
niams ir padėkojo už orias 
paslaugas Dirvai bei Tėvy
nės Garsų vadovams A. ir 
J. Stempužiams. Dar kal
bėjo žymus veikėjas H. Sta- 
sas, minėdamas savo įspū
džius iš neseniai aplankytų 
saleziečių įstaigų ir padė
kos žodelį tarė K. žiedonis.

Įvairiomis aukomis prisi
dėjo R. Čepulienė, V. Gruz- 
dienė, M. Kulbickienė, J. 
Lipnys, St. Pabrinkis, P. 
Skardis, H. Stasas, A. Sty
ra ir kiti.

Pasekmės įspūdingos. Ge
gužinės pelnas drauge su

aukomis pasiekė net 400 
dol.

Vladas Braziulis

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

PARDUODAMAS NAMAS
East 185 St. Colonial

Immaculate 3 bedroom 
home. Formai dinning room 
with china cabinet. Living 
room with fireplace. Full 
basement and two car ga- 
rage. Near Our Lady of 
Perpetual Help Church.
STERN & ASSOCIATER 

REALTOR 
946-0200

(71-73)

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. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

LSK ŽAIBO VARŽYBOS
Šį šeštadienį, rugsėjo 25 

d., 1:30 v. p. p. Cuyahoga 
Community College stadio
ne, East 30th St. ir Com
munity College Avė. įvyks 
XX-sios Clevelando LSK 
žaibo lengvosios atletikos 
varžybos. Kartu tai bus ir 
1971 m. LSK žaibo pirme
nybės.

Varžybose pakviesta da
lyvauti Clevelando Ukrai
niečių ir Lenkų Sporto Klu
bai.

Varžybos vyks vyrų mo
terų ir visose prieauglio 
klasėse.

Sporto mėgėjai kviečiami 
atsilankyti.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

RUGSĖJO 25 t>. 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.

LAPKRIČIO 14 D. dainos ir 
literatūros vakaras Clevelando 
Muzikos Instituto salėje. Daly
vauja — A. Stempužienė, K. 
Bradūnas, R. Vėžys ir K. Os
trauskas.

LAPKRIČIO 20 D. Čiurlio
nio Ansambliui pagerbimas.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

REZI
STEN 

: CIJA 
m
Rn
Rs

F5. SPALIS

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



DIRVA
Į TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Detroitas gali didžiuotis turįs tris jaunus vyrus, kurie ne tik įsi
jungę į lietuvių visuomeninę veiklą, bet kartu vadovauja svarbioms 
organizacijoms. Štai tie trys jauni veikėjai susitikę Tautos šventės 
minėjime. Iš kairės: LB Detroito apylinkės pirmininkas adv. Arū
nas Udrys, LSS Detroito skyriaus pirmininkas Robertas Selenis ir 
Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pirmininkas adv. Rimas Sa- 
kis - Sukauskas. K. Sragausko nuotrauka

TAUTOS ŠVENTE DETROITE
Rugsėjo 12 d. Detroite 

buvo gražiai atšvęsta 
Lietuvių Tautos (rugsė
jo 8 d.) šventė.

10:30 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje klebonas kun.
K. Simaitis, už žuvu
sius ir mirusius dėl Lie
tuvos laisvės, atlaikė mi
šias ir pasakė tai dienai 

LŠST cv pirmininkas Vincas Tamošiūnas, šaulių moterų vadovė 
Kunigunda Kodatienė, paskaitininke prof. Aldona Augustinavičienė 
ir Jūrų šaulių Švyturio kuopos pirmininkas Mykolas Vitkus po įtei
kimo paskaitininkei dovanos --knygos "Nepriklausomai Lietuvai'. 

K. Sragausko nuotrauka

VOTE
Democratic Primary,City of Cleveland
TUESDAY, SEPT. 28thFor Mayor

(Vote for not more than one)JamesM.Carney
ĮSI___  __ _ __S

C»rney forMayorCom . SallyA Fridrich. S«c'y, 19323 Davinwood Dr .Cltvt .0 44135

pritaikintą pamokslą. 
Šauliai ir organizacijos 
dalyvavo su savo vėlia
vomis .

Pagrindinis minėji
mas - iškilmės įvyko Lie
tuvių Namuose. Atidarė 
jūrų šaulių kuopos pir
mininkas Mykolas Vit
kus. Vėliavas įnešus ir 

atsistojimu ir tylos minu
te pagerbus mirusius ir 
žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės, kun. K. Simai
tis sukalbėjo invokaciją. 
Amerikos himną sugie
dojo Danutė Petronienė, 
jai akompanavo Regina 
Šližytė. Paskaitą skaitė 
prof. Aldona Augustina
vičienė iš Clevelando. 
Paskaita buvo labai turi
ninga ir įdomi. Būtų ge
rai, jei paskaitininkė ją 
atspausdintų ištisai Dir
voje.

Šaulių ir visuomenės 
vardu paskaitininkei pa
dėką pareiškė Mykolas 
Vitkus, o LŠST cv pir
mininkas Vincas Tamo
šiūnas įteikė dovaną — 
knygą "Nepriklausomai 
Lietuvai".

Po pertraukos meni
nei programai pravesti 
Mykolas Vitkus pakvietė 
LŠST moterų vadovę Ku
nigundą Kodatienę, kurią 
ji pravedė gražiai, 
įterpdama visur, kur tik 
buvo galima po posme
lį eilėraščio, o S. Kudir
kai paskaitė specialiai 
sukurtą eilėraštį.

Windsoro studenčių 
kvartetas susidedąs iš: 
Mildos Pakauskaitės, Ni
jolės Giedriūnaitės, Rū
tos Čerškutės ir Aldonos 
Tautkevičiūtės, vadovau - 
j amas Valerijos Tautke- 
vičienės padainavo: "Tė
viškėlė, tėviškėlė", "Tė
vų nameliai brangūs", 
"Pavasaris", "Vakaro 
daina". Joms akordeonu 
akompanavo Andrius 
Čerškus.

Giedrė Sirutytė padek
lamavo B. Brazdžionio 
eilėraštį: "Šaukiu aš
tautą". Buvęs Kauno ope
ros solistas Vidimantas 
Valadka padainavo: "Mo
čiute, širdele, "Oi dalia 
mano", "Oi žinau, ži
nau". Dainavimas tiek 
visiems patiko kad pub
lika plojimais dar išpra
šė jį padainuoti. Pakar
tojo: "Močiute, širdele". 
Jam akompanavo Irena 
Vizgirdaitė. Meninei pro
gramai pasibaigus buvo 
sugiedotas Lietuvos Him 
nas.

Šaulės Ada Teličėnie- 
nė ir Nelė Urbštaitienė 
visus programos išpildy. 
tojus papuošė gėlėmis. 
Padėkos žodį tarė Myko
las Vitkus. Meninei pro
gramai pasibaigus buvo 
persikelta į vaišių salę. 
Maldą prieš valgį sukai 
bėjo kun. K. Simaitis. 
Ir vaišių metu buvo tar
tas vienas kitas žodis. 
Kalbėjo: J. Černius, Al
dona Augustinavičienė, 
Vincas Tamošiūnas, Vy
tautas Kutkus, Kazys Vei
kutis, Albertas Misiū
nas, dr. Saulius Šimoliū- 
nas ir Martynas Stonis. 
Minėjime ir paskaitoje 
dalyvavo 250 žmonių. 
Pietuose 150. Tautos 
šventės iškilmes rengė 
ir jas pravedė Detroito 
Jūrų Šaulių "Švyturio" 
kuopa, kuriai pirminin
kauja Mykolas Vitkus.

A. Grinius

REMKIME TEATRO 
FESTIVALĮ

Kaip visi gerai prisime
nam, 1968 m. Padėkos die
nos savaitgalyje LB Kultū
ros Fondas surengė Chica
goje I TEATRO FESTIVA
LĮ. Šioje mūsų scenos šven
tėje dalyvavo 6 JAV ir Ka
nados dramos sambūriai, 
kurių vaidinimus aplankė 
virš 3300 žiūrovų. I Teatro 
Festivalis paliko visiems 
neužmirštamai gražų kultū
rinį įspūdį, ypatingai mūsų 
priaugančiam jaunimui.

Kad pagyvinti išeivijos 
teatrą, LB Kultūros Fondo 

valdyba nutarė ruošti teat
ro festivalius kas treji me
tai. Todėl šiais, 1971 me
tais, Padėkos dienos savait
galyje yra ruošiamas JAV 
ir Kanados II Teatro Festi
valis, taip pat Chicagoje.

Teatro Festivalių rengi
mas, kaip ir kiti platesnės 
apimties kultūriniai užsi
mojimai, reikalauja, šalia 
darbo ir pastangų, nemažų 
finansinių išteklių, kurių 
Kultūros Fondas neturi. 
JAV LB Kultūros Fondas 
kreipiasi į visus prašyda
mas finansinės paramos 
aukščiau išdėstytam tiks
lui.

Kad ir mažiausia auka 
bus įrašyta į reprezentacinį 
leidinį, kuris bus išleistas II 
Teatro Festivalio atmini
mui.

Čekius malonėkite rašyti: 
LB Kultūros Fondas arba 
a n g 1 i škai LITHUANIAN 
CULTURE FUND vardu, 
2955 W. 71 St., Chicago, III. 
60629.

SUDARYTAS TEATRO 
FESTIVALIO 
KOMITETAS

Daugiau kaip prieš metus 
laiko JAV LB Centro val
dyba nutarė organizuoti 
antrąjį JAV ir Kanados lie
tuvių teatro festivalį. Užda
viniui įvykdyti pakvietė 
JAV LB Kultūros Fondo 
pirmininką Anatolijų Kairį, 
kuris organizavo ir pravedė 
pirmąjį teatro festivalį, 
įvykusį Chicagoje prieš tre- 
jis metus.

A. Kairys sudarė komi
tetą, kuris rūpinsis antrojo 
festivalio pravedimu. Komi
tetą sudaro: Anatolijos 
Kairys, pirmininkas, Bro
nius Nainys, vicepirminin
kas h’ spaudos informacijos 
vadovas, Marija Remienė, 
sekretorė, Marija Grėbliū- 
nienė ,iždininkė, Stasė Pe
tersonienė, lėšų telkimo va
dovė, Nijolė Vengrienė, už
baigiamosios dalies ir žy
menų įteikimo tvarkytoja, 
Juozas Šlajus, techniškų 
reikalų tvarkytojas ir Pra
nas Beinoras, narys specia
liems reikalams.

Antrasis teatro festivalis 
įvyks Chicagoje, Jaunimo 
Centre, Padėkos Dienos sa
vaitgalio metu.

• "Amerikos Lietuvių Ta
ryba", istorinė knyga, iš 
spaustuvės jau atgabenta į 
ALT įstaigą.

Norintieji knygą įsigyti 
ar ją platinti, prašome 
kreiptis į ALT centro val
dyba, 2606 West 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629. Tel. 
778-6900, 778-6901, arba as
meniškai darbo valandomis, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p, 
p. ir šeštadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 12 vai.

NEW YORK

• Danutė Senikienė reiš
kia nuoširdžią padėką kun. 
P. Geisčiūnui už rugsėjo 11 
d. atlaikytas pamaldas, už 
taip jautrų žodį ir paminklo 
pašventinimą jos vyrą a. a. 
Antaną Seniką prisimenant 
metinių proga.

Dėkoja visiems artimie
siems, draugams ir pažįsta
miems taip gausiai dalyva
vusiems šv. Mišiose velio
nio prisiminimui.

BALFO CENTRO 
VALDYBA POSĖDŽIAVO

Š. m. rugsėjo 15 dieną, 
BALFo centro įstaigoje 
Brooklyne įvyko valdybos 
posėdis. Centro valdybos 
pirm. kun. V. Martinkus iš 
Providence, R. L, negalėjo į 
posėdį atvykti dėl . širdies 
sunegalavimo, dar tris sa
vaites turės gulėti ligoninė
je, kaip pranešė reikalų ve
dėjas kun. P. Geisčiūnas 
prieš keletą dienų jį aplan
kęs.

P o s ėdžiui pirmininkavo 
dr. D. Jasaitis. Buvo pa
skirta eilė pašalpų į įvairius

Voinovich i Clevelando 

burmistrus
George Voinovich, 35 

metų amžiaus advoka
tas, galvoj a kad Clevelan
do miestui yra reikalin
gas jaunas, energingas 
asmuo, sugebąs vado
vauti ir išvalyti miesto 
savivaldybę nuo kai ku
rių elementų.

Tokias savybes turi 
George Voinovich, Res
publikonų kandidatas į 
Clevelando miesto Bur
mistrus, už kurį turėsi
te progos balsuoti rugsė
jo 28 dieną pirminiuose 
rinkimuose. George Voi
novich turi labai rimtų ir 
naujų pasiūlymų, kaipge 
riau sutvarkyti Clevelan
do miestą, jeigu jį iš
rinktų burmistru.

Pirmiausia jis siūlo 
perorganizuoti dabarti
nę miesto valdžią, pa
naikinant kai kuriuos sky
rius, ir įsteigiant nau
jus, taip pat siūlo atlikti 
visus miesto žmonėms 
teikiamus patarnavimus 
su didesne ekonomija, 
bet geresniu patarnavi
mu.

Geogrge Voinovich, bū
damas burmistru pa
samdytų gerą, kvalifikuo
tą administratorių, ku
ris padėtų jam valdyti 
miestą, panaikintų Sau
gumo skyriaus direkto
riaus vietą, bet sustip
rintų policijos ir ugnia
gesių skyrius, įsteigtų 
gamtos ir vandens apsau 
gojimo skyrių, bet pa
naikintų HUMAN RE- 
SOURCES ir Ekonomi
nio Išvystymo skyrius, 
kurie tik išeikvoja daug 
pinigų, o nieko nepada
ro.

George Voinovichpa- 
skirtų vieną asmenį, ku
rio pareiga būtų jam tie
sioginiai nuolatos pra
nešti apie Clevelando 
miesto augimo progre
są. Jis taip pat galvoja, 
kad miesto patarnavimai 
žmonėms, kaip išveži
mas šiukšlių ir kitoki pa
tarnavimai, gali būti pa
gerinami be nau jų mokės - 
čių užkrovimo žmo
nėms.

George Voinovich pa
siūlymai yra geri, ir jie 
bus įvykdyti, jei jis bus

kraštus į vargą pateku
siems lietuviams. Dar kartą 
svarstytas BALFui naujų 
patalpų įsigijimo klausi
mas, kuris bus pateiktas 
svarstyti ir BALFo direk
torių suvažiavimui ateinan
čio mėn. gale, Clevelande.

Iždininkas dr. A. Skėrys 
padarė apyskaitinį praneši
mą ir reikalų vedėjas kun. 
P. Geisčiūnas referavo eilę 
kitų su šalpa susijusių klau
simų bei problemų.

CHICAGO

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ ATIDARYMAS
Dr. S. Biežis, banketui 

rengti komiteto pirminin
kas, kviečia visus atsilan
kyti į Lietuvių Tautinių 
Namų atidarymo banketą 
spalio 16 d., 7 v. v. 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje.

Kadangi vietų skaičius 
ribotas, rezervacijas atlikti 
iki rugsėjo 31 d. pranešant 
dalyvių skaičių A. Kalvai
čiui, 6801 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629, 
tel. PR 6-8425.

• Matas Naujokas prašo 
pranešti, kad jo naujas ad
resas yra 6736 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629. 
Tel. 776-3596.

George Voinovich

išrinktas miesto bur
mistru.

George Voinovich yra 
jau 3 kartus išrinktas į 
Ohio Houseof Represen- 
tatives, Columbus mies
te. Ten jis žinomas kaip 
darbštus įstatymų kūrėjas 
ir leidėjas. George Voi
novich per savo 5 metus 
Ohio House of Represen- 
tatives yra pravedęs 65 
įstatymus, kurie mus vi
sus liečia. Jis buvo pir
mas, kuris pradėjo ko
voti prieš vandens už
teršimą. Kai studentai 
demonstravo ir naikino 
universitetų turtą, Ge
orge Voinovich buvo au
torius įstatymo, kuria
me jis siūlė nutraukti pi
niginę pagalbą šiems 
riaušininkams ir paša
linti juos iš universite
tų.

George Voinovich yra 
serbų ir slovėnų kilmės. 
Jis yra baigęs Ohio Sta
tė universitetą ir Tei
sės Fakultetą. Jis su sa 
vo žmona Janet ir ketu
riais vaikučiais gyvena 
17717 Crestland Rd. ir 
representuoja 53 distrik 
tą, kuriame gyvena daug 
lietuvių.

Respublikonų kandi
datas į Cleveando mies - 
to burmistrus George 
Voinovich yra vertas dė
mesio. R.P.

LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ DĖMESIUI
Dėl atsiradusių techniškų 

kliūčių J. Kreivėno Lietuvių 
kalbos Pratimai VII skyriui 
išeis iš spaudos tik už 3-4 
ssvaičių. Panaši padėtis 
yra ir su J. Plačo Lietuvių 
Literatūros, Istorijos ir Ge
ografijos pratimais.

Mokyklos, u ž s a k iusios 
šiuos pratimus, gaus tuojau 
juos atspausdinus.

JAV LB švietimo 
Taryba

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

PERFECT 
POSITION 

OPEN
Would you likę to work for the 
most progressive motor repair 
company in the country? Have 
opening for superintendent 
with experience repuired 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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