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AZIJOS POLITIKA
KAS ATSITIKO SU
Vienas iš argumentų 

už JAV įsikišimą į Viet
namo karą buvo vadina
ma domino teorija. Jei 
nuversi vieną domino 
kauliuką, nukris ir visi 
kiti į jį atsirėmę. Jei 
užleisi komunistams 
sunkiai apginamą pieti
nį Vietnamą, jie greitai 
įsigalėtų visoje pietry
čių Azijoje, o kadangi Ki 
nija yra galingiausia Azi
jos komunistų tarpe, 
praktiškai ji dominuotų 
visoje toje srityje, Da
bar, kai prezidentas 
Nixonas ruošiasi vizitui 
į Pekiną ir amerikiečiai 
traukiasi iš Vietnamo, 
pagal tą pačią domino te
oriją visos pietryčių Azi
jos valstybės, Filipinai 
ir Japonija turėtų pir
mos paskubėti nusilenk
ti Pekinui. Nors noras su 
eiti į kontaktą su Kinija

• ALIASKOJE praeitą sek
madienį prezidentas Nixonas su
sitiko su Japonijos imperato
riumi Hiro-Hito, kuris skris* 

jęs. Nors Japonijos imperato
rius, būdamas princu, yra lan
kęsis vakaruose, bet kaip im
peratorius pirmą kartą oficia
liai lankosi užsienyje ir pirmą 
kartą istorijoje Japonijos impa- 
ratorius susutinka su JAV pre
zidentu.

• MASKVA pareiškė protestą 
britų vyriausybei dėl sovietų 
diplomatų išvarymo iš Angli- i 
jos. Rusai atmeta anglų kaltini
mą, kad jų diplomatai šnipinė
ję Anglijoje ir žada imtis sank
cijų, tokį pat skaičių anglų diplo
matų ištremti iš Maskvos. Kaip 
žinoma, anglai išvarė 90. sovie
tų diplomatų ir 15 kitų uždraudė 
grįžti į Angliją, nes jie Anglijoje 
organizavę sabotažus, buvo įsi
vėlę į konfliktą Š. Airijoje ir bu- ■ 
vo pavogę anglų-prancūzų stato
mo Concord lėktuvo planus, kas 
rusams davė galimybę 15 mėne
sių greičiau užbaigti milžiniško 
lėktuvo TU-144 pastatymą. Apie 
tai, kad rusų diplomatai šnipi
nėja, informaciją anglams da
vė vienas pabėgęs aukštas sovie • 
tų pareigūnas.

• IZRAELIO aukščiausias 
teismas uždraudė streikuoti, o 
premjerė Goldą Meir streikuo
jančius Lad aerodrome išvadi
no "chuliganais” ir pareiškė, 
kad streikai Izraeliui sudaro 
mirtiną pavojų. Tuo tarpu gen. 
Dayan pasirodė dar griežtes
nis ir težino tik vieną priemo
nę kovai su streikais, tai visus 
streikuojančius uždaryti kalėji
man. Gi finansų ministeris Pin
kas Šapira darbininkų mitinge 
pareiškė, kad streikai veda kraš ’ 
tą į bankrotą ir jei padėtis ne
pagerės liks chaosas.

šitoks žydų vadų realistinis 
darbo problemos sprendimas 
daug ką Stebina, nes iki šiam lai
kui daug kur Žydai buvo, tiesa ne 
Izraelyje, streikų organizato
riai. O dabar š»ai atsirado žydai 
streiklaužiai...

•AVIATION WEEK rašo, kad 
1954 metais prez. Eisenhoweris 
siūlęs prancūzams 4 atomines 
bombas panaudoti Indokinijoje 
prieš Dien-Bien-Phuapsupėjus. 
Prancūzų vyriausybės galva La- 
niel su pasiūlymu sutikęs, bet 
Indokinijoj ginkluotų jėgų vadas 
gen. Navarre amerikiečių pa
siūlymą atmetęs, bijodamas, 
kad nuo atominių bombų radi
acijos galės žūti ir apsuptieji 
prancūzų kariai.

DOMINO TEORIJA 
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Vlsur pastebimas, tačiau 
jis toli gražu neturi pani
kos proporcijų — gali 
net sakyti, kad daugu
mas tų valstybių vadų į 
naujai susidarančią situ
aciją žiūri su pasitikėji
mu savo kraštų ateitimi. 
Ar tai reiškia, kad domi
no teorija neturėjo pa
grindo ir prieš JAV įsikiš 
šant į Vietnamą?

Prof. Rostow — pre
zidentų Kennedy ir John- 
sono intymus patarėjas 
užsienio politikos srity
je - paskutiniame Look 
žurnalo numeryje teigia, 
kad nūdienę būklę ne
galima lyginti su prieš 
dešimt metų buvusia — 
tąsyk, jei JAV nebūtų už 
siangažavusios Vietna
me, komunizmas ir Ki
nijos įtaka būtų išsiplė
tusi iki Indonezijos. Tik 
JAV įsikišimas išgelbė
jo pietryčių Aziją ir su
stiprino ją tiek, kad nū
dien jai jau mažiau reika
linga tiesiogė JAV pagal
ba. Dar daugiau, įsikiši
mas įgalino perversmą 
Indokinijoje, kuris buvo 
viena iš Kinijos ‘kultūri
nės revoliucijos ’ prie
žasčių. Po tos revoliu
cijos nauaonoji linija 
pradėjusi varyti nuosai
kesnę politiką, privedu- 
sią prie dabartinio atly
džio. Rostowas įspėja, 
kad per greitas JAV pa
sitraukimas tačiau gali 
paversti niekais visas 
iki šiol padėtas pastan
gas ir aukas.

Newsweek Hong Kongo 
biuro šefas Maynard Par- 
ker, ką tik apkeliavęs de- 
šimt Kinijos šešėlyje 
esančių pietryčių Azijos 
kraštų netiesiogiai pa
tvirtina tą teigimą. Jis 
rašo, kad nuo 1964 metų 
tie kraštai padarė dide
lę pažangą. Nepriklauso
mybę gavus iškilę pir
mieji supernacionalisti- 
niai vadai, kaip Indone
zijos prezidentas Sukar- 
no, laikui bėgant buvo iš 
stumti rimtesnių, nors 
ir mažiau spalvingų, 
valstybininkų, pirmoje 
eilėje susirūpinusių sa
vo kraštų ūkine būkle ir 
piliečių gerove. Daugu
mas gyventojų džiaugia
si pasiektu gerovės laips
niu ir nori daugiau: kaip 
japoniško mažo automo
bilio ir vėsintuvo (air 
conditioner) savo na
mams — Mao peršama 
revoliucija jiems neim
ponuoja.

Ne be to, kad vienur 
ar kitur neveiktų komu
nistiniai partizanai, ta
čiau masinės nuotaikos 
jiems daug mažiau pa
lankios negu bet kada. To
dėl, nors Pekinas ofici
aliai ir toliau tiki į jo 
stiliaus komunizmo iš
siplėtimą Azijoje, ta
čiau gyvenimo praktiko 
j e jis turi skaitytis su 
realiais faktais. O tie 
yra tokie, kad Kinija iš 
vienos pusės yraapsup 
ta amerikiečių, o iš visų 
kitų pusių Sovietų. Pie
tuose tas apsupimas nė-

IR KARO NAUDA 
ra dar baigtas, todėl Pe
kino interesai reikalauja 
jau dabar užbėgti jam už 
akių užmezgant norma
lius ryšius su pietryčių 
Azijos valstybėm.

Vietnamo karas ūkiš
kai taip pat paveikė Azi
jos valstybes, kaip Mar- 
shallo planas Europą — 
jos sutvirtėjo ir šiandien 
turi pasirinkimą ne tik 
tarp amerikiečių ir kinie
čių, bet ir daug kitų gali
mybių. Dėl ryšių, įtakos 
ir palankumo šiandien 
konkuruoja ne tik Wa- 
shingtonas su Pekinu, 
bet į politinį žaidimą jau 
įsivėlė Maskva ir Tokio. 
Pietryčių Azijos valsty
bės jaučia susidarius į jė
gos balansą, kuris užtik
rina jų ateitį.

Ūkiniai JAV interesai 
Pietryčių Azijoje yra la
bai platūs. Jau dabar 
JAV įmonės ten yra in
vestavusios per 1,5 bili
joną dolerių. Vien Singa- 
poore veikia per 300 
amerikiečių firmų. 20 
amerikiečių naftos kom
panijų ieško naftos tų 
valstybių jūrų pakraš
čiuose, kur, tikimasi, 
esą didžiulių išteklių.

Japonijos ūkinis išsi
plėtimas, iš dalies ka-
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bai didelis. Kaip žinia, 
Japonija yra trečia ūki
nė galybė visam pasau
lyje ir už tat daug kas 
priklausys nuo jos poli
tikos, kurios ji laikysis 
artimiausioje ir tolimes 
nėję ateityje.

Bet šiandien žiūrint į 
Pietryčių Aziją neatro
do, kad Vietnamo karas

LIETUVIU BENDRUOMENES, 
SPAUDOS IR RADIJO DIENOS

Antanas
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valyba 
š.m. rugsėjo 18-19 die
nomis, Tabor ūkyje su
šaukė lietuvių bendruo
menės darbuotojų, laik
raščių redaktorių bei 
bendradarbių ir radijo 
valandėlių vedėjų pasi
tarimą — pašnekesį. Į 
šį suvažiavimą atvyko 
PLB valdyba su pirm. 
St. Barzduku, Kanados 
LB pirm. dr. Čepas, pa
siuntinybės patarėjas 
dr. S.A. Bačkis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos at
stovas K. Kleiva. Šiame 
sulėkime visiškai nepa
sirodė nei JAV LB Cent
ro valdybos pirmininkas 
su savo adjutantais ir Vy
riausio Lietuvos Išlaisvi 
nimo komiteto pirminin
kas ar bent jo įgaliotinis. 
Iš laikraščių redaktorių 
dalyvavo: Naujienų dien
raščio redaktoriai — M. 
Gudelis, A. Budreckas ir 
A. Pužauskas, Laiškų 
Lietuviams žurnalo re
daktorius kun. J. Vaiš- 
nys, S.J., Tėviškės Ži
burių savaitraščio re
daktorius kun. dr, Pr. 
Gaida, Laisvosios Lie
tuvos redakcinės kolegi-
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Susivienijimas Lietuvių Argentinoje atšventė 57 metų sukaktį. Programą išpildė Buenos Aires Auš

ros ir šv. Cecilijos chorai. Nuotraukoje L. Stankevičius dėkoja muz. L. Mikučionienei, akompanavu
siai chorams. A. Kirstuko nuotrauka

ARGENTINOS LIETUVIU SUSIVIENIJIMUI 57 METAI

v

Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje iškilmin
gai minėjo 57 metų gyva
vimo sukaktį, liepos 9 ir 
10 d.

Liepos 9 d. lietuvių 
parapijos bažnyčioje bu
vo iškilmingos pamaldos 
už mirusius SLAnarius. 
Mišias atnašavo klebo
nas Jz. Petraitis, pa
mokslą tos dienos proga 
pasakė kun. A. Steigvy- 
la. Po pamaldų visi už
pildė parapijos sodelį ir

Centro pirm. R. Stalio
raitis ir šeštojo sky
riaus pirm. A. Sadukas.

buvo vestas visai veltui 
— jis didele dalimi įgali
no naują situaciją, kuri 
ūkiškai ir politiškai ža
da daug naudos ir JAV- 
bėm.

Juodvalkis
jos pirm. V. Šimkus ir 
Dirvos redakcijos atsto
vas A. Juodvalkis. Vė
liau dr. A. Butkus juos 
pakvietė sudaryti koor
dinacinį komitetą ir už
imti vietas prie prezidiu
mo stalo.

Nebuvo atstovaujami 
dienraštis Draugas, Dar
bininkas, Keleivis, Ne
priklausoma Lietuva, Ai
dai ir kt.

Suvažiavimą atidarė 
PLB vykdom, vicepirmi 
ninkas dr. A. Butkus, 
trumpai pažymėdamas 
šio susibūrimo tikslą ir 
uždavinius. Pagal praė
jusio suvažiavimo pagei
davimą, nepateikia for
malios dienotvarkės, nei 
formalių pranešimų. Kal
bėtis bus galima visais 
klausimais, kokie daly
viams yra opūs ir kelti
ni. Nebus jokių formalių 
nutarimų, o tik išvados 
iš diskusijų ir pageida
vimų.

SVEIKINIMAI
Pirmasis (suvažiavi

mą prabilo PLB pirmi
ninkas Stasys Barzdu- 
kas. Savo kalboje truputį 

(Nukelta į 3 psl.)
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vo atidarytas SLA Cent
ro pirm. R. Stalioraičio. 
Pirmininkas pakvietė 6- 
4o skyriaus atstovą P. 
Meilutį į sceną tarti žo
dį. Apart gražios kal
bos pareiškė didelę pa
dėką SLA Centro valdy
bai už malonų Kordobie- 
čių priėmimą. Baigus 
SLA iškilmingos šventės 
minėjimą ryt diena Kor
dobos lietuviai aplankė 
Lietuvių Senelių Židinį 
ir kitas įdomesnes vie- 
pareiškė padėką ir 
džiaugsmą, kad pradėta 
statybai Seneliams lie
tuviams, kai kurie pa
rėmė duosnia auka tą kil
nų lietuvišką darbą. Taip 
ir baigėsi tas iškilmin
gas Susivienijimo gra
žus, skaitlingas minėji 
mas.

Garbė Susivienijimui, 
kad sugeba taip gražiai, 
vieningai veikti susilauk’ 
darni didelio pritarimo 
iš lietuvių kolonijos. Tuo 
būdu užsitarnavo lietu
vių kolonijoje didelį pa
sitikėjimą ir gausios au
kos. Šiandien SLA yra 
turtingiausias ir skait
lingiausias nariais tu
rintis 8-9 sklypus že
mės, salioną ir kitus pas' 
tatus. Be to, turi pado
vanotus namus mieste 
7-8 milijonų vertės. Ki
tas irgi yra užrašęs sa
vo namą dar gyvas bū
damas .

Juozas Šiušia

Vakare SLA salėje vy
ko pagrindinė šventės da
lis, iškilmingas minėji
mas. Į minėjimą susirin
ko apie 600 lietuvių. Mi
nėjimą atidarė ir progra
mai gabiai vadovavo Le- 
opaldas Stankevičius, 
veiklus SLA narys. Pir
miausiai buvo įneštos iš 
kilmingai Lietuvos ir Ar
gentinos vėliavos, ku
rias nešė SLA jaunimas 
tautiniais rūbais. Buvo 
sugiedota Argentinos ir 
<liift>’,1gfb'aoTjč'r‘šv.’ Cecili
jos ir Bs. Aires Aušros 
chorai — jungtinis vado
vaujant Vyt. Padvalskiui 
pianu lydėjo nenuilsta
mai dirbanti Leonora Mi- 
kučionienė. Buvo sudai
nuota daug lietuviškų 
patriotinių dainelių, ku
rias publika priėmė gau 
siu rankų plojimu. Bai
gus dainas prasidėjo vi
sų organizacijų sveikini 
m ai. Ant. Sadukas 6-to 
skyriaus pirm, baigęs 
sveikinimą įteikė SLA 
Centro pirm-kui R. Sta
lioraičiui auksinį meda 
lį su įrašais iš Lietu
vos Himno.

Pabaigoje pasirodė 
gražiai suorganizuotas 
SLA jaunimas suvaidi
nęs: Paparčio Žiedas. 
Sudainavo daug gražių 
dainelių ir pašoko lietu
viškų tautinių šokių. Tai 
kilnus, gražus patrioti
nis veikimas tų SLA ma 
žo ir didesnio amžiaus 
lietuviukų. Pasirodė ir 
viena solistė jaunutė Sil— 

■ vija Stankevičiūtė savo 
gražiu balseliu, pirmuo
se gyvenimo žingsniuo
se. Veikalą režisavo ir 
dainas paruošė Irena 
Stankevičienė ir Olga Za- 
barauskaitė - C asas. 
Akordeonu grojo šo
kiams Juozas Romeika.

Programai pasibaigus 
AL pirm. R. Stalioraitis 
tarė pabaigos žodį dėko
damas visiems uš dalyva
vimą ir nuoširdų pri
tarimą minint tą gar
bingą sukaktį. Irtuojpra 
sidėjo gausingos vaišės 
prie gražiai paruoštų sta
lų, kur jaunimas ir su
augę maloniai aptarna
vo.

Liepos 10 d. buvo iš
kilminga sukaktuvinė va
karienė. Kur taip pat, lie
tuvių buvo skaitlingas da
lyvavimas. Vakaras bu-

Per susivienijimo šventę Kar 
dobos skyriaus pirm. A. šadu- 
kas įteikė SLA centro pirm. 
R. Stalioraičiui auksinį meda
lį už nuopelnus Argentinos su
sivienijimui.

A. Kirstuko nuotrauka
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Sydnėjaus lietuvių kolonijos vienas iš didžiausių metinių įvykių, 
jau per eilę metų tapusiu tradiciniu, yra spaudos balius. Jeigu 
Prieš kelioliką metų šis didysis lietuvių subuvimas, sutraukiantis 
visuomet tarp 5-700 žmonių, buvo pradėtas su tikslu padėti mūsų 
bendruomeniniam laikraščiui "Mūsų Pastogei", tai ši pradžia išau
go į kasmetinį didžiulį sydnėjiškių balių ir, gaunamas visuomet 
virštūkstantinis dolerių pelnas, yra puikus finansinis įnašas mū
sų spaudos parėmimui.

Šių metų spaudos balius įvyko rugsėjo 18 dieną puikioje Ukrai
niečių Salėje, Nors Ši salė yra pritaikinta tik pustflkstančiui žmo
nių, tačiau šiais metais lietuvių buvo kur kas daugiau ir teko, vėliau 
atėjusiems, tenkintis tik pristatomom vietom. Svečių tarpe matėsi 
atvykusių ir iš tolimesnių Australijos vietovių,kaipCanberra,New- 
castle, Melbourne ir kt. Šio baliaus metu jau galima buvo pastebėti 
ir Australijos lietuvių gerą įsikūrimą, nes, neskaitant vyrų vaka
rinio apsirengimo, mūsų moterys tikrai žibėte žiba savo puikiomis 
balinėm! suknelėmis ir įvairiaspalviais brangiais kailiais, kas jau 
eilę metų parodo, jog Australijos lietuviai yra seniai perėję tą kūri
mosi stadiją ir šiandien gyvena savo pilnoje aukštumoje.

Programą spaudos baliaus metuatliko sydnėjiškiųdainoriųgru
pė "Tie Patys": O. ir V. Asevičiai-Arai, K. ir V. Bitinai, L ir V. 
Daudarai ir O, ir J, Maksvyčiai, išpildydami lietuviškų lengvosios 
muzikos dainų šiupinį. Ši grupė yra puikiai susidainavęs gerų balsų 
vienetas, visuomet mielai sutinkamas ir laukiamas mūsų tautiečių. 
Programos koordinatorius yra J. Dambrauskas, kai muzikinę dalį 
tvarko A. Plukas.

Labai miela ir malonu, kad visuomet mūsų šiam spaudos baliui 
labai daug padeda ir Sydnėjaus lieuviai dailininkai, paaukodami sa- 

’vo kūrinių paveikslus esamai baliaus metu loterijai, kuri visuomet 
yra labai populiari ir duodanti gražaus pelno.

Bailaus metu po ilgesnio laiko pasirodė scenoje buvusi Australi
jos Baleto grupės balerina Ramona Rataitė, kuri po savo šeimos su
kūrimo, buvo laikinai pasitraukusi is aktyvaus baleto, bet, atrodo, po 
ilgesnės pertraukos, ji ir vėl grįžta į sceną. Ji solo ir kartu su dai
nininkų grupe išpildė tris šokius, kuriuos publika priėmė labai šil
tai.

Baliaus populiarumas ir ypatingas šių metų žmonių gausu
mas, aiškiai įrodo, jog Australijos lietuviai, ypatingai syndėjiškiai, 
pamiršo buvusius dėl laikraščio iškilusius ginčus ir šiandien vėl gra
žiu ir taikiu keliu tiesia savo tolimesnį gyvenimą.

Specialiai į Šį balių buvo iš Adelaidės atskridęs ir trumpu žo
džiu pasveikinęs Sydnėjaus lietuvius, Australijos L.B. Krašto V-bos 
pirmininkas V. Neverauskas.

Australijos sostinėje Canberroje, kuri buvo įkurta ir pasta
tyta viduryje Australijos negyvenamų plotų, šiandien yra įsikūręs 
labai puikus ir moderniškas, amerikiečio architekto suplanuotas, 
miestas, talpinantis visą Australijos valdžios aparatūrą, diploma
tinius korpusus ir tūkstančius valdininkų, šiame sostinės mieste 
yra įsikūrę ir apie 300 lietuvių, turinčių savo puikų klubą ir daugu
moje dirbančių, valdiškose įstaigose. Gyvenimas čia yra labai ra
mus ir šeimoms tiesiog idealus, todėl ir nenuostabu, kad, bendrai 
paėmus, sostinės lietuviai, savo bendru gyvenimo standartu gal sto
vi iš visos Australijos tautiečių geriausiai.

Atlikęs pradžioje kontraktą, Canberroje įsikūrė ir Vytautas Ge
nys su savo šeima ir pradėjo statybininko - kontraktoriaus darbą 
smarkiai beaugančioje sostinėje. Po 20-ties metų V. Genio vadovau
jama statybos firma, yra viena iš didžiausių sostinėje ir, tur būt, ne 
apsiriksiu pasakydamas, kad ir pats V. Genys yra vienas iš ge
riausiai įsikūrusių lietuvių čia.

V. Genys yra kaunietis, baigęs Kauno "Aušros" gimnaziją ir 
vėla u pradėjęs studijuoti inžineriją. Lietuvoje jis buvo pradėjęs kil
ti jaunas krepšininkas, išrinktas į Lietuvos jaunių krepšinio rinktinę. 
Vokietijoje ir vėliau Australijoje, jis aktyviai dalyvauja ilgus metus 
mūsų lietuviškajame gyvenime, pats žaisdamas ir būdamas Austra
lijos lietuvių rinktinės narys, Šiandien jis yra tik didelis mūsų mo
ralinis ir materialinis sporto rėmėjas, savo vietą užleidęs sūnui 
Gintarui, kuris, neatsitikdamas nuo tėvo, jau pereitais metais buvo 
išrinktas į lietuvių jaunių rinktinę.

Būamas vienas iš didžiųjų sostinės statybininkų. R. Genys 
yra gerai ten žinomas ir labai populiarus, todėl ir nenuostabu, kad 
jo puikios rezidencijos atidarymo proga, sostinės dienraštis "Can- 
berra Times" paskyrė pusę lapo jo namo aprašymui, pabrėžiant jo 
lietuvišką kilmę, jo puikius lietuviškus paveikslus ir dalį lietuvišku 
stiliumi išpuoštų kambarių. Visas aprašymas yra pailiustruotas ke
turiomis nuotraukomis.

SKAITYTOJI PASTABOS IR NUOMONES

APIE ŠV. ANTANO PARAPIJOS

SUKAKTUVINĮ LEIDINĮ
Seniau atvykusieji lie

tuviai į Ameriką, mylėda
mi Dievą ir savo tėvynę 
Lietuvą, suprasdami lie
tuvių kalbos svarbumą iš
eivijoje, kad būtų galima 
kiek tik ilgiau išlaikyti 
lietuvių kalbą jaunoje 
kartoje, kad jie patys ir 
jų vaikai galėtų garbinti 
Dievą lietuvių kalba, su
kūrė lietuviškas parapi
jas, pastatė puikias baž
nyčias, vienuolynus, įs
teigė pavyzdingas mo
kyklas ir jas pripildė sa
vo vaikais.

Senųjų ateivių lietuvių 
pastatytose bažnyčiose 
buvo vartojama tik lietu
vių kalba. Senųjų ateivių 
lietuvių įsteigtose mo
kyklose, buvo dėstoma 
lietuvių kalba ir tikybos 
pamokos buvo lietuvių 
kalba.

Viena iš tokių, senųjų 
ateivių lietuvių sukurtų 
parapijų, pastatytų baž
nyčių, Šv. Antano Lietu
vių R.K. parapijos baž
nyčia Detroite, 1971 m. 
birželio mėn. 13 d. minė
jo savo veiklos 50 metų 
sukaktį.

Ta proga Šv. Antano 
Lietuvių R.K. parapijos 
taryba išleido leidinėlį 
128 puslapių knygelę, su 
nuotraukomis (beveik be 
aprašymų kas jose ma
tosi) pagražinta, kurią 
redagavo Parapijos Ta
rybos valdybos, tarny
bos pirmininkas Stasys 
Garliauskas.

Kaip kiekvienos sukak 
ties proga išleistas leidi
nys lieka istorine me
džiaga, taip ir šis leidi
nėlis liks istorine me
džiaga, tik labai nege
rai, kad su klaidomis ir 
su dideliais netikslu
mais ir dar atskiestas sa
ve pasigyrimais ir kitų 
papeikimais.

Paprastas eilinis mi
nios žmogelis pasisaky
damas parapijos ir baž
nyčios reikaliukais, sa
ko nuoširdžiai, kad jis ne 
turi tikslo surinkti visas 
klaidas ir netikslumus 
esančius knygutėje, ką 
nors nuvertinti, niekinti 
ar aukštinti, nes jis žino, 
kad čia ne paprasto eili
nio minios žmogelio 
darbas, bet tik jo noras 
pasisakyti, kaip papras
tas eilinis parapijietis 
ir kad jo tas trumpas 
pasisakymas pasitarnau
tų Šv. Antano Lietuvių 
R.K. parapijos ir bažny
čios tiesai, gėriui ir gro
žiui, nes mes visi para
pijiečiai to turime siek
ti.

Šv. Antano Lietuvių R. 
K. Parapijos istorijos re 
daktorius Stasys Gar
liauskas, kas, kada,ku
riam tikslui ir kokiu bū
du į Šv. Antano Lietu-

Devyniotika mėty gyvenęs su šeima eiliniame šeimos name, V. 
Genys pasistatė vienoje iš puikiausių sostinės vietų tikra "Svajonių 
Namą". Planus ir visą statybą vykdė jis pats su savo firma, kai na
mo įvairiausius patobulinimus darė visa šeima. Specialios išviršinės 
plytos buvo agabentos iš Sydnėjaus, kurių sienos yra puikiai sude
rintos su esančiais trimis garažais ir dekoratyviniu medžiu. Pats 
namas, susidedantis iš trijų paskirų dalių, stovi ant vieno akro že
mės. Pirmoje dalyje namo yra V. Genio kabinetas šų pačiais mo- 
derniškiausiais įrengimais, papuoštais lietuviškais meno droži
niais ir išdirbiniais. Iš čia laiptais patenkama į didžiulį salioną, 
valgomąjį, biblioteką ir virtuvę, kuri yra "moters sapnas",kaip iš
sireiškė atidaryme dalyvavę korespondentai. Šone ponų Genių gyve
namosios dalies, pro suveriamas duris patenkama į atskirą vaikų 
butą, kur viską atskirai turi sūnus Gintaras ir dukra Gabija. Pas
kutinėje namo dalyje laiptais patenkama į ponios Genienės darbo 
vienetą, kur viskas moderniškiausiai yra įtaisyta siuvimui, prosi- 
nimui, ir kt. Namas turi be eilinių vonių "sauna maudyklą", kur karš
čiui akmenys ir beržinės šluotos yra atvežtos iš Suomijos, didžiulę 
verandą, atskirą subuvimams didžiulį kambarį, vyno rūsį ir kita ir 
viskas yra automatiškai oro vėdinama. Medžio dekoracijos yra at
vežtos iš Burmos, kai lauke yra speciali vietaB-B-Q, vandens fon
tanai, dekoratyviniai medžiai ir krūmai ir australiškieji eukalip
tai. Ateityje numatomas ir plaukimo baseinas.

Namo oficialiame atidaryme be vietinių australų dalyvavo ir ne
mažai lietuvių iš Sydnėjaus, Męlbourno ir net iš tolimosios Austra
lijos šiaurės Teritorijos. Sveikinant mūsų taip gražiai iškilusį sta
tybininką V. Genį su šeima, yra labai malonu ir gražu, jog jis visuo
met pasisako ir didžiuojasi esąs lietuvis, parodydamas lačiame 
svetimtaučių pasaulyje, jog ir mes turime daug ko kas gali mus ir

mūsų meną iškelti į aukštumą, prilygstant ir prie puikaus vietinio ir 
importuoto kitų kraštų ičaigumo.

•**
Jeigu biznio ir statybiniame gyvenime taip gražiai reiškiasi V, 

Genys, tai meniniame teatro pasaulyje nuo jo neatsilieka ir kitas sos
tinės lietuvis Algis Butavičius. Būdamas Canberros teatro direkto
rius, jis yra ir vienas iš pagrindinių teatro grupių režisierių. Pasku
tiniu savo naujuoju pastatymu jis bando australų visuomenei parody
ti iš vietinio gyvenimo Naujoje Gvinėjoje ir paskirus jų tarpusavio 
konfliktus tarp juodųjų ir baltųjų, šią idėją jis gavo Europoje, kur 
1968 metais, gavęs Churchilib fondo stipendiją, jis gilino savo meni
nes žinias. Jo manymu, N. Gvinėjos kultūra yra labai kūrybinga ir 
teatrinė, daug kuo panaši į Graikijos dramą. Praeitą savaitę A. Bu- 
tavičiaus režisuojama teatro grupė pastatė Sydnėjaus Naujame Te
atre puikių naujosios tikrovės veikalą "Niugini" (vietinė pidgin kalba), 
kuris buvo Sydnėjaus kritikų labai palankiai priimtas.

A. Butavičius, būdamas virš 30-ties metų ir kalbėdamas puikiai 
lietuviškai yra labai stipriai įsitraukęs Į Australijos teatrinį gyveni
mą. gal dėl to per daug ir laiko neturi daugiau pasirodyti pas mus, 
tačiau jis yra žinomas kaip lietuvis, visuomet tą pabrėždamas.

vių R.K. Parapijos baž
nyčią įvedė dviejų kalbų 
*- lietuvių ir anglų varto 
jimą knygelėje nepažy
mėjo, o tas istorinis įvy 
kis yra vienas iš pačių 
svarbiausių Šv. Antano 
Lietuvių R.K. Parapijos 
ir bažnyčios istorijoje.

Redaktorius Stasys 
Garliauskas, straipsny
je "Parapija skaitlinė
se" (19 pusi.) tarp kitko 
rašo:

"Ūžtelėjus naujai at
eivių bangai, vienu me
tu parapija skaičiavo 
apie 700 šeimų."

Man atrodo, kad ponas 
redaktorius Stasys Gar
liauskas jau pačioje re
dagavimo pradžioje pa
simetė, nes ne ūžtelėjus 
naujai ateivių bangai, bet 
įvedus aukų vokelius pa
rapijiečių skaičius paki
lo apie 700 šeimų, tai 
yra jau kun. W.J. Sta
nevičiui klebonaujant.

Redaktorius Stasys 
Garliauskas straipsny
je "Kun. Walter J. Sta
nevičius" tarp kitko ra
šo:

"Po kun. Igno Boreišio 
mirties, kun. Walter Sta
nevičius nuo 1959 m. spa
lio mėn. 1 d. oficialiai 
paskirtas Šv. Antano pa
rapijos klebonu. Pirma
sis jo rūpestis naujosios 
klebonijos statyba, kurią 
sėkmingai įvykdė. Antra
sis rūpestis susigyventi 
su parapijiečiais, prisi
taikyti prie lietuviškųjų 
tradicijų, ar tautinės pa
rapijos mentaliteto. Au
gusiam, mokslus ėju
siam ir pastoracinį dar
bą dirbusiam šio krašto 
dvasioje, kad ir turint 
daug geros valios, nau
jam ganytojui nebuvo 
lengva."

Toliau tarp kitko rašo: 
"Bažnyčiai išlaikyti įve

dė aukų vokus ir jam tvar 
kant piniginius reikalus 
aukos žymiai padidėjo. 
1966 m. baigė mokėti kle
bonijos pastato skolas. 
Jis buvo uolus Vatikano 
II susirinkimo nutarimų 
vykdytojas. Parapijie-
čiams ne visos naujovės 
bažnyčioje patiko, tačiau 
jis buvo pirmas lietuvis 
klebonas ne tik Ameriko 
je, bet visame lietuviška 
me pasaulyje išsirūpi
nęs iš kurijos leidimą, 
vienas mišias laikyti lie 
tuvių kalba (1966 m. 
rugp. 16 d.)".

Kad ateities istorikui 
būtų aišku ir supranta
ma reikėjo tas nepatinka
mas naujoves ir išvardin 
ti, o ne slėpti.

Dėl aiškumo aš pami
nėsiu tik vieną menkutę 
bet reikalingą naujovę, 
kad aukų vokeliai buvo su 
tikti su nepasitenkinimu 
ir murmėjimu.

Taip pat, kad ateities 
istorikui būtų aiškus ir 
suprantamas aprašomas 
praeities įvykis, nereikė
jo nuslėpti, kad tai ūžte
lėjusiai naujai ateivių 
bangai nepatiko ir seno
vės bažnyčioje ir para
pijoje, nes naujieji atei
viai tik senajam klebo
nui a.a. dr. Ignui Borei- 
šiui numirus, seną j į kle
boną pradėjo girti, o 
ankčiau peikdavo.

Redaktorius Stasys 
Garliauskas straipsnyje 
"Naujos mokytojos" tarp 
kitko rašo:

"Tik nuo 1940 metų, 
kada mokykloje atsirado 
angliškai kalbančių di
desnė dalis, lietuvių kal
bos vartojimas pasibai
gė. Detroito Lietuvių Mo 
kytojų draugijai prašant 
kun. Boreišis gavoišdio- 
cezijos leidimą lietuvių 
kalbos pamokoms Šv. 
Antano parapijinėje mo
kykloje, tačiau neatsira
do mokinių, norinčių mo
kintis lietuvių kalbos. Ir 
tai įvyko naujiesiems at
eiviams įsikūrus šiame 
krašte, 1952 m.".

Redaktorius Stasys 
Garliauskas tarp kitko 
dar rašo, kad Šv. Anta
no parapijinėje mokyk
loje normaliai galėjo tal
pinti 140 mokinių, tačiau 
jų skaičius dažniausiai 
siekdavo 180. Lietu
viams išsikeliant į už
miesčius, jų vaikų skai
čius lankančių parapiji
nę mokyklą krito iki ke 
liolikos. Šiais mokslo 
metais mokyklą lanko 
vos 70 vaikų. Su šių moks
lo metu pabaiga mokyk
la uždaroma, bet kiek iš 
jų yra lietuvių ir kas to
kie redaktorius Stasys 
Garliauskas taip pąt nu
tylėjo, o tas skaičius yra 
svarbus ne tik parapijos, 
mokyklos, bet ir Detroi 
to lietuvių kolonijos isto 
rijai, nes užsidarė pasku
tinė lietuvių mokykla Det
roite.

Parapijos Tarybos val
dybos liturgijos komisi
jos pirmininkas Stasys 
Šimoliūnas straipsnyje 
"Pamaldos lietuvių kal
ba Šv. Antano bažnyčio
je" pradeda:

"Šv. Antano lietuvių pa
rapija Detroite buvo pir
moji Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, dėka tuo. 
metinio klebono kun. Wal- 
ter Staniewich, gavusi 
leidimą vienas mišias 
laikyti lietuvių kalba".

Knygelės redaktorius 
Stasys Garliauskas rašo 
32 pusi, kad W.S. buvo 
pirmas lietuvis klebonas 
ne tik Amerikoje, bet ir 
visame lietuviškame pa
saulyje išrūpinęs iš ku
rijos leidimą vienas mi 
šias laikyti lietuvių kal
ba.

Toliau Stasys Šimo
liūnas tarp kitko rašo:

"Liko neišspręsti jung
tuvių ir vaikų paruošimo 
pirmajai komunijai rei
kalai, negaunant į juos 
jokio atsakymo."

Kaip ten buvo ir yra su 
jungtuvių apeigomis, sun
ku susigaudyti su tomis 
kalbomis. Vieni kalba 
vienaip, kiti kitaip. Bet 
apie tas kalbas sena 
liaudies išmintis sako:

"Žodeliai saldūs — tik 
į širdį dėti, bet darbeliai 
kartūs — velniui penėti"

O dabar apie vaikų pa
rengimą lietuviškai pir
majai Komunijai, leiski
me kalbėti parapijos laik
raštėliui ir laikraščiui 
"Garsas" Nr. 6, 1967 m. 
birželio mėn. tai yra 
prieš 4 metus, kur tarp 
kitko rašoma:

"Dabartinis Šv. Anta
no lietuvių R. Katalikų 
bažnyčios klebonas, se
nųjų ateivių lietuvių ai
nis, jau Amerikoje gi
męs, kun. VI. Stanevi
čius pamokslo metu ir 
parapijos laikraštėlyje 
pranešė, kad vaikai bus 
ir lietuviškai ruošiami 
prie pirmos Komunijos 
ir Sutvirtinimo sakra
mento, kurių tėvai už
registruos lietuviškai pa
ruošti.

Deja, atsirado tiktai 
trys šeimos kurios pano
rėjo, kad jų vaikai būtų 
lietuviškai paruošti pri
imti pirmąją Komuniją.

Tokiu būdu Šv. Antano 
lietuvių parapijos baž
nyčioje du sekmadienius 
iš eilės vaikai turėjo pir
mąją Komuniją. Gegu
žės 7 d. pirmąją Komu
niją turėjo 30 vaikų ang
liškai paruoštų ir gegu
žės 14 d. 3 lietuviukai, 
lietuviškai paruošti.

Vienas iš paminėtų 3- 
jų vaikų buvo iš vietinės 
Šv. Antano p ar. mokyk
los, kiti du iš kitų mokyk
lų".

Mes naujieji ateiviai 
nustokime ir nebevaiz- 
duokime nei prieš save 
nei prieš kitus neturimo 
lietuviškumo ir meilę lie
tuvių kalbai, nes faktai 
jau aiškiai rodo kur yra 
tiesa ir kur veidmainys
tė.

Nors nuo pat pradžios 
aiškiai galima suprasti, 
kad leidinėlį redagavo 
naujas ateivis, bet taip 
pat galima lengvai paste
bėti, kad leidinio redak. 
torius Stasys Garliaus
kas stengėsi išlaikyti pu 
siausvyrą ir, kad jamrū 
pėjo parašyti ir tikra tie
sa, kas leidinyje ir isto
rijoje yra girtina. Ir už 
tai redaktoriui Stasiui 
Garliauskui galima at
leisti už visas padarytas 
ir nepadarytas klaidas, 
ypač dar matant ir žinant 
kad leidinėlio redaktorių 
Stasį Garliauską s.upo di
delis būrys bendradar
bių, kurie dar iš stovyk
linių įpročių išsikrapš
tyti negali.

Viena iš nepadarytų 
klaidų yra, kad redakto
rius Stasys Garliauskas 
surinkęs apsčiai me
džiagos parašyti Šv. An
tano Lietuvių R.K. para
pijos istorijai pasitenki
no tik leidinėliu, 128 pus
lapių knygute.

Be stovyklinių žalingų 
įpročių neapsiėjo ir ban 
ketas.

Teisingai sena liau
dies išmintis sako, kad 
blogas papratimas gadi
na ir gerą prigimimą.

Tad vietoje bankete 
ieškoję kaltininkų,mums 
naujiesiems ateiviams, 
geriau reikėjo stengtis 
pažiūrėti į savo padary
tas ir vis dar daromas 
klaidas.

P.P.
Detroit

• REZISTENCIJA. R.
Spalis. Romanas. 430 psl. 
Išleido Viltis. Kaina $6.00.
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BRANDTO KELIONES VAISIAI
V. Vokietijos kancle

ris ir socialdemokratų 
partijos pirmininkas W, 
Brandtas š.m. rugsėjo 
16-18 d. d. Oreandoje, 
Krymo vasarvietėje, ne
toli Jaltos 16 valandų vie
šai ir slaptai tarėsi su 
Rusijos KP generaliniu 
sekretoriumi ir faktinu 
diktatoriumi L. Brežne
vu. Šio pasitarimo vai
sius — viešas komuni
katas. Tačiau jis nevis- 
ką pasako, nes nežinia, 
ką šie du partijų vadai 
slaptai susitarė. Nors 
Brandtas pareiškė, kad 
tai ne partijų, o valsty
bės vadų pasitarimas, 
bet mums neaišku, nuo 
kada komunistų ir social
demokratų veikėjai ėmė 
Liudviko XIV posakį vyk
dyti: L’Etat c’est moi! 
(Valstybė — tai aš). Kas 
Brežnevą įgaliojo kalbėti LietuV8§, Latvijos, Es
tijos," Ukrainos ir kitų 
pavergtų valstybių ir tau
tų vardu? Kas Brandtą 
įgaliojo kalbėti Anglijos,, 
Prancūzijos, Italijos ir 
kitų laisvų Europos 
valstybių vardu? O juk 
šie du neįgalioti politikai 
gaišo, kol sutarė komu
nikato skyrių apie Euro
pos saugumo konferen
cijos reikalingumą. Ži
noma, jei JAV, Anglija, 
Prancūzija ir kitos Eu
ropos valstybės pritars 
tokia konferencija įvyks. 
Bet mums labiausiai rū
pi ne saugumo, bet visų 
tautų ir valstybių lais
vės konferencija. Kol S. 
Rusijai bus palikta teisė 
valdyti pavergtas tautas 
ir valstybes, tol Europo
je nebus nei tikro sau
gumo, nei tikros taikos.

Nežinia, kas W. Brand 
tą įgaliojo su Brežnevu 
kalbėti ir NATO vardu. 
Juodu tarėsi dėl Europos 
ginklavimosi ir kariuo
menių sumažinimo. Be 
abejo, didelės kariuome 
nės yra nemaža našta 
valstybėms. JAV mielai 
atitrauktų iš Europos ka 
riuomenę, jei būtų garan
tuota, kad Raudonoji ar
mija slaptai vieną naktį 
nepradės žygiuoti per V. 
Vokietiją ir po kelių die
nų nepasieks Paryžiaus, 
Romos ir Madrido. Jei 
taip Brandtas norės su
mažinti kariomenę, gal 
ir Nixonas jam nesiprie
šins ir artimu laiku ati
trauks JAV kariuomenę 
iš Vokietijos... Mes būtu
me laimingiausi, jei šian
dien visame pasaulyje 
įsigalėtų tikras pacifiz
mas, bet su pagrindine 
sąlyga, kad visos S. Ru
sijos pavergtos tautos 
pirma atgautų savo vals
tybinę nepriklausomybę. 
Kol bolševikinė Rusija ir 
komunistinė Kinija stip
rins savo armijas ir plės 
militarizmą, tol pasauly
je nebus galima išspręs
ti politinių problemų.

W. Brandtas yra pasi

ryžęs įvykdyti savo Rytų 
politiką. Kadangi Mask
vai ši politika yra nau
dinga, tai ji skuba spaus
ti V. Vokietiją, kad grei
čiau pasirašytų Maskvos 
ir Varšuvos sutartis su 
V. Vokietija. Tai pabrė
žia ir komunikatas, ku
riame tvirtinama, kad V. 
ir R. Vokietijos valsty
bių santykių sunormali- 
zavimas šiandien yra 
įmanomas ir ateityje tu
rės didelę svarbą. Tai 
yra dviejų lygiateisių 
"savarankiškų” ir "ne
priklausomų” Vokietijos 
valstybių p ripažinim as, 
kitaip tariant Vokietijos 
padalijimas. Brandatas 
ir Brežnevas sutarė, kad 
šios abi Vokietijos vals
tybės turės įeiti į JT ir 
jos komisijas. Šis susi
tarimas netiesioginiai 
liečia ir Baltijos paverg
tas valstybes, nes komu
nistinės Rytų Vokietijos 
pripažinimas yra kartu 
ir visų Maskvos paverg
tų valstybių bei tautų ak- 
ceptavimas. Brandtas ga 
Ii elgtis kaip nori su sa
vo tautos žmonėmis, bet 
jis neturi teisės atimti 
laisvės milijonams kitų 
tautų pavergtųjų. Ir tai 
dar drįstama komunika
te kalbėti apie pastovų, 
ilgalaikį naudingą dvie
jų kraštų ir jų kaimynų 
bendradarbiavimą šios 
ir būsimų generacijų lai
kotarpyje. Kas įgaliojo 
Brežnevą ir Brandtą kai 
bėti lenkų tautos vardu? 
Komunistų bosas Giere- 
kas? Būsimos lenkų ge
neracijos gal būt pra
keiks ir Giereką, ir Brež
nevą...

Toliau komunikate kai 
bama apie prekybos, 
sporto, mokslo ir kultū
ros sutarčių reikalus. 
Mums, žinoma, tiek te
rūpi šios sutartys, kad 
jos nebūtų sudarytos lais 
vųjų pasaulio žmonių ne 
naudai. Kiek mes pažįs
tame komunistinę san
tvarką Lietuvoje ir Ru
sijoje, tai galime drą
siai tvirtinti, kad vokie
čių laisvoji dalis nelabai 
džiaugsis bolševikų ”kul 
tūros” vaisiais. Ką gali 
Maskva pasiūlyti Vokie
tijai spaudos, literatū
ros ir dailės srityse? 
Melagingą "Pravdos”, 
"Izvestijos" propagan
dą, komunizmo idėjomis 
prisunktą literatūrą ir 
Lenino, Brežnevo pa
veikslus. Ar tai V. Vo
kietijai labai įdomu ir 
kultūriškai vertinga? 
Chruščiovo "Atsimini
mai” ir dabar guli vokie
čių knygynuose. Brežne
vas, žinoma, patenkin
tas, kad jų neperka, bet 
jis džiaugiasi, kai jo 
skelbiamą pavergimo 
doktriną vokiečiai pro- 
paganduos.

Neabejojame, kad šio
mis sutartimis bus ati
darytas kelias bolševikų

DIRVA

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, SPAUDOS IR RADIJO DIENOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

žvilgterėjo į LB praeitį, 
lietuvių chartą, tikslus, 
dirbamą darbą, atsiran
dančius nesklandumus, 
jų priežastis ir būtinu
mą jas šalinti. Visi sie
kiam tų pačių tikslų, tik 
metodai ir priemonės 
įvairuoja. Reikia ne gyve
nimą taikyti prie įsta
tų ir statutų, bet juos 
keisti ir eiti su gyveni
mu. Sveikino visus susi
rinkusius ir linkėjo sėk
mingo pokalbio.

Antruoju kalbėjo diplo
matijos atstovas dr. S. 
A. Bačkis. Jis pažymė
jo, kad sveikina pasiunt. 
J. Kajecko, gen. kons. 
dr. P. Daužvardžio ir sa
vo vardu. Dalyvauja nie
kieno neįgaliotas, savo 
vardu, tad ir jo kokie 
nors pareiškimai nesie- 
tini su kuo nors kitu, o 
bus grynai asmeniški.

Taip pat linkėjimus 
perdavė Kanados LB 
pirm. dr. S. Čepas ir 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovas K, Klei
va.

JAUNOJI LIETUVIŲ 
INTELIGENTIJA

Įvadinį pranešimą pa
darė I. Bublienė. Jaunie
ji lietuviai inteligentai, 
čia baigę aukštuosius 
mokslus, turi gerai ap
mokamus darbus, gerai 
įsikūrę, augina daugiau
sia lietuviškas šeimas, 
bet lietuviškam gyveni
me permažai rodosi ir jį 
permažai remia finansi
niai. Jaunoji karta negy
vena tais pačiais jaus
mais Lietuvai, kaip jų 
tėvai. Amerikoniška 
mokykla ir gyvenamoji 
aplinka padarė ir daro 
neigiamą įtaką į jaunuo
sius lietuvius. Privalu 
ieškoti naujų priemonių 
ir veiklos metodų, kad 
įtraukti jaunuosius mū
sų inteligentus į lietuviš - 
ką darbą. Jie nesidomi 
lietuvių politinėmis par
tijomis, bet veikia spon
taniškai, ką parodė Simo 
Kudirkos atvejis. Jie yra 
gyvi, tik reikia mokėti 
prie jų prieiti. Lietuviš
koji mokykla yra daug 
padariusi ir išmokiusi 
lietuviškai rašyti (kal
bėti išmoko tėvai), bet 
to neužtenka, reikia ir 
lietuviškos aplinkos bei

propagandai ir špiona
žui V. Vokietijoje. Be 
abejo, W. Brandtas ban
dys plėsti demokratines 
idėjas Rytuose, bet šis 
bandymas bus mažiau 
sėkmingas, negu bolše
vikų laimėjimas V. Vo
kietijoje.

Leninas, rodos, yra 
metęs šūkį, kad komuniz 
mo kelias į Europą eina 
per Vokietiją. Brandtas 
šiuo savo susitarimu 
Oreandoje atidarė Brež
nevui tiltą į Europą. Ta
čiau turėkime gerų vil
čių, kad V. Europoje yra 
dar politikų, kurie su
pranta Maskvos pavojų 
ir šį tiltą uždarys.

Vokiečių laisvoji spau- 
da samprotauja, kad 
Brandto kelionės vaisiai 
bus aiškesni po kelių sa
vaičių ar mėnesių. Man 
atrodo, kad tie vaisiai 
vokiečiams paaiškės tik 
po daugelio metų. Bijau, 
kad tie vaisiai jiems ne
būtų perkartus...

Stp. Vykintas 

bendravimo su lietu
viais. Jauniesiems daug 
padeda organizacijos ir 
vasaros stovyklos, bet 
šeimos palieka vienišos 
nuošaliai. Kaip juos at
vesti į lietuvišką veik
lą? Klausimas labai ak
tualus ir degantis. Be 
dolerių nieko negalima 
padaryti, o tų dolerių 
mes permažai turime.

DISKUSIJOS

Kun. dr. PR. GAIDA 
klausė, kaip jaunieji žiū
ri į lietuviškų laikraščių 
skaitymą?

A. KUČYS — "Parti
jos nėra jaunųjų atradi
mas. Partijos veiklai ne
trukdo, o tik ją pratur
tina. Jaunimo organiza
cijos yra nepartinės, o 
ideologinės. Ar daug jo
se yra jaunimo? Laik
raščiai yra lietuviški, 
bet ne partiniai, nesima
to juose partinių riete
nų, o ar daug juos skai
to ir prenumeruoja? Kal
bėdami apie partines rie - 
tenas, mes grįžtame ma
žiausiai 20 metų atgal. 
Šiandien visi rūpinamės 
lietuvybės išlaikymu ir 
Lietuvos laisvinimu.

JOKUBAITIENE 
Partijos netrukdo jauni
mui dirbti visuomeninį 
darbą. Lietuvių Bendruo
menė yra nepartinė, o 
kiek joje yra aktyvaus 
jaunimo?! Jaunieji inte
ligentai, nors yra labai 
gerai įsikūrę, bet lietu
viškai veiklai remti — 
neaukoja.

PUŽAUSKAS — Visa 
bėda, kad vaikai auga 
Amerikoje, nes Euro
poje yra kita atmosfe
ra.

VAIŠNYS — jaunimas 
dirba, bet ne visi. Prie
žastys įvairios. Rašy
ti ar visuomeninį darbą 
dirbti visais laikais bu
vo ribotas skaičius jau
nimo. Tad ir dabar per
daug nusiskųsti negali
me.

JUODVALKIS — Tik
rai, jaunieji intelektu
alai permažai rodosi lie
tuviškoje veikloje ir per 
mažai ją remia. Buvo 
bandyta suburti į lietu
vių mokslininkų draugi
ją, turėjo suvažiavimą, 
išsirinko vadovybę, bet 
ir vėl apie juos nieko 
negirdėti.

TURUTA — "Dėl bend
ravimo su kraštu reikia 
vienos linijos, nes jauni
mas nežino kaip laiky
tis. Yra gerai veikiančių 
jaunimo organizacijų, 
stovyklos pilnos stovyk
laujančių, jaunimas yra 
aktyvus ir nuo lietuviš
ko gyvenimo bei darbo 
nesišalina.

GUDELIS — Inte Ii gen-. 
tu anksčiau mes supras- 
davome vispusiškai išsi
lavinusius žmones, nusi 
vokiančius politikoje, 
kultūroje, mene ir t.t. 
Jei dabartiniai intelek
tualai nesidomi politika 
visuomenine veikla, tai 
jie nėra inteligentai, o 
tik profesionalai, savo 
darbo srities vergai.

BUTKIENE — Bai
gusieji mokslus anksti 
sukuria šeimas ir dau
giau koncentruojasi į jų 
auginimą. Vaikus leidžia 
į mokyklas, rūpinasi mo
kyklų išlaikymu ir tokiu 
būdu įeina į lietuvišką 
gyvenimą.

BAČKIS — Kiek dip
lomuotų lietuvių yra įsi
traukę į lietuvišką dar
bą? Daug jų dirba kul

tūriniam ir visuomeni
niam darbe, tik trūksta 
iš mūsų pusės atodairos 
ir pastangų paremti jų 
veiklą. Būkime simpa
tingi ir pagerbkime jau
nuosius.

GAIDA — Konstatuo- 
jam, kad yra blogai, bet 
nerandam receptų iš tos 
blogybės išeiti. Kol vy
resnieji veikia, tai jau
nesnieji neranda reikalo 
jungtis į veiklą.

BARZDUKAS — Visi 
žinom, kad jaunimas yra 
ir jaunimo nėra. Trūks
ta lituanistų, bet jų nė
ra ir Lietuvoje. Nėra są
lygų tokiems mokslams 
studijuoti. Spauda turi bū 
ti atlaidi jauniesiems. 
Reikia ieškoti tokių me
todų, kurie būtų įdomūs 
jaunimui, bet netraukti 
ant savo kurpalio. Nepa- 
darykim kopijų, kad vai
kai būtų panašūs į tė
vus. Mokslininkų su
važiavimas buvo įdo
mus, tad daug jų ir da
lyvavo. Visuomenininkų 
beveik neturime. Reikia 
ieškoti būdų, kad jauni
mas susidomėtų visuo
menine veikla.

JASAITIS — Mes kal
bame, kaip prieš 20 me
tų. Jaunimas turi savo 
organizacijas ir jose 
veikia. Dalyvaukime jų 
organizacijose ir per- 
duokim jiems ko mes no
rime.

BUDRECKAS — Tėvai 
turi savo vaikus atvesti 
į organizacijas ir per
teikti savo norus.

BUTKIENE — Jei jau
nieji nesidomi visuome
nine veikla, tai organi- 
zuokim profesines drau
gijas ir per jas augin- 
kim lietuviškumą.

PUGEVIČIUS — Dir
bu amerikiečių radijo ir 
TV branžoje. Tenka su
sidurti su įvairiais klau
simais. Reikia žinoti ko
kius klausimus kelti lie
tuvių ir amerikiečių 
spaudoje. Trūksta me
džiagos.

PUŽAUSKAS — Turi
me ne tik inteligentus, 
bet ir paprastus jaunuo
lius dirbančius fabri
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kuose ir kitur. Reikia ir 
jų neužmiršti, bet įtrauk 
ti į lietuvišką gyvenimą.

BUBLIENE — Džiau
giasi, kad savo įvadine 
paskaitėle sukėlė visų 
didelį susidomėjimą ir 
gyvas diskusijas. Tai pa
rodo klausimo aktualu
mą ir visų rūpestį. Dė
koja LB CV, kad su
gebėjo jaunuosius įtrauk
ti į darbą. (Trumpa per
trauka).

JAV LIETUVIŲ BEND 
RINĖS VEIKLOS KO
ORDINACIJA

Posėdžiui pirminin
kauja dr. kun. P. Gaida. 
Referuoja PLB vykd. vi 
cepirm. dr. A. Butkus.

Kruopščiai paruošto
je studijoje apžvelgia 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovy
bių santykius ir veiklą. 
Ieško santykių pablogė
jimo priežasčių ir būdų, 
kaip susidariusį konflik
tą likviduoti, nepažei
džiant nei vienos nei ant 
ros organizacijos oru
mo ir prestižo. Savo 
projekte taip pat yra 
numatęs įsteigti jungti
nį finansų fondą ir bend
rą informacijos Centrą. 
Projektas įdomus ir dis
kutuotinas .

DISKUSIJOS

Dr. BRAZAITIS — 
Klausia ar šis projektas 
pateiktas ALTai ir JAV 
LB Centro valdybai.

Dr. BUTKUS — Pro
jektas neoficialiai pa
siųstas ak .i. jnj ijj^ ■ Mglilfliiniit ‘ 

ei jų vadovybėms. Ban
dęs šį projektą įnešti į 
paskutinę JAV LB Tary 
bos sesiją, bet dėl laiko 
stokos nebuvo svarsty- 
tas

JASAITIS — Kodėl šis 
projektas įnešamas į šį 
suvažiavimą? Mes netu
rėtumėm jo svarstyti, o 
palaukti ką pasakys su
interesuotos šalys. 
Prieš svarstymą pasisa-

(Nukelta į 4 psl.)
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ko, kaip JAV LB Tarybos 
narys.

TREČIOKAS — New 
Jersey apygardoje mes 
esam padarę susitarimą 
ir šį klausimą išspren- 
dę. Sudarėme jungtinį ko
mitetą iš ALTos ir LB 
atstovų — po 3 iš kiek 
vienos, o vieną skiriame 
bendru sutarimu. Mūsų 
įgyvendintam nutarimui 
yra panašus ir dr. But- 

•kaus projektas. Reiktų 
šiam projektui pritarti 
ir ji įgyvendinti.

TURŪTA — Ar yra 
prasmės keisti organi
zacinę struktūrą? Kas 
paskatino jungti tas dvi 
organizacijas? Projek
tas dar yra labai tolimas 
ir perankstyvas. Reikia 
laiko jį suvirškinti ir iš 
populiarinti.

PUŽAUSKAS — 
Butkaus projektas 
grįstas idealizmu, 
gyvenimo realybė neina 
kartu. Politinis ir kultū
rinis darbas dažnai susi
kerta ar papildo vienas 
kitą. Skaudu, kad JAV LB 
Centro valdyba pasinešė 
į politikavimą.

BRAZAITIS — Projek 
tai neoficialiai buvo įteik - 
ti ALTos ir JAV LB 
Centro valdybai. LB 
Centro valdybos nėra nė 
vieno atstovo, tad nėra 
kaip šį projektą svars
tyti ir daryti nutarimus. 
Reikia, kad politinį dar
bą dirbtų visi lietuviai, 
o ne vien ALTa.

GUDELIS — Dr. But
kus yra nuoširdus ir 

nuošir
džiai. Sveikina dr. But
kų, kad jis ryžosi ALTos 
ir LB reikalą apipavi
dalinti ir pateikti šiam 
pokalbiui. Projekte yra 
gerų minčių, tik jį rei
kia gerai pastudijuoti ir 
pritaikyti gyvenimui. 
Mes čia svarstom ir gin
čijamės, bet suinteresuo 
ti neatsiuntė nė vieno at
stovo.

BARZDUKAS — Pa
saulio LB valdyba šio 
klausimo nesvarstė. Čia 
yra ALTos ir JAV LB 
Centro valdybos reika
las. Reikia ugdyti tarpu 
savę pakantą ir pagar
bą. Visiems reikalams 
reikia pribrendimo. Pir
miausia reikia susigy
venti patiems žmonėms. 
Šis klausimas įneštas į 
JAV LB šaukiamą Tary
bos sesiją ir reikia pa
laukti jų pasisakymo.

BUDRECKAS — Poli
tinio darbo dirbti niekas 
nedraudžia. Reikalas su 
kasi ne apie darbą, bet 
apie reprezentaciją. Vi* 
siems svarbu kas va
žiuos į Washingtoną,kas 
susitiks su atstovais ar 
reprezentantais. Šaulių 
s-ga jau turi 16 kuopų, 
gražiai dirba kultūrinį 
darbą. Kaip atrodys, kai 
užsimanys atstovauti 
Washingtone ir pradės 
siuntinėti savo žmones? 
Reikia galvoti.

JOKUBAITIENE — Po
litikuoti reikia visiems, 
tik gudriai, kad nepa
kenkti bendriems reika
lams. Apgailestavo, kad 
JAV LB Centro valdyba 
ir Tarybos prezidiumas 
nepasirodė šiame su
važiavime.

ŠIMKUS — Yra trečio
ji bendrinė organizacija 
BALFas. Ji dirba savo 
darbą ir nesiveržia į ki
tų sritis. Jei JAV LB- 
nė dirbtų savo darbą ir

JAV-se neseniai buvo 
su daryta komisija, susi
dedanti iš pagarsėjusių 
kardiologų ir kitų šir
dies kraujo indų ligos 
specialistų. Komisijos 
tikslas buvo susipažinti 
su visais moksliniai pa
remtais faktais ir pa
ruošti ilgalaikę progra
mą apsaugoti ar išgydyti 
nuo šios ligos. Kraujo 
indų liga, kaip žinote 
yra labai paplitusi. Nuo 
jos proporcingai mirš
ta daugiausia žmonių, 
tad populiariai tariant ji 
yra vadinama "žudikas 
numeris pirmas”. Jos ne
išvengiame nei mes, lie
tuviai. Tad su šios komi
sijos siūlomų rekomen
dacijų santrauka aš no
riu supažindinti Dirvos 
skaitytojus. (Pilnas re
komendacijas galite ras
ti Circulation žurnalo, 
42-me tome).

Norint ligos išvengti, 
rekomenduojamų pre- 
ventinių priemonių ge
riausia imtis jaunam 
amžiuje. Tad kviečiu jau
nus vyrus, jų žmonas, ar 
jų motinas su šia komi
sijos rekomendacija ge
rai susipažinti ir pasi
stengti ją įgyvendinti. Sa
kau žmonas, ar motinas 
dėl to, kad nuo jų noro, 
sugebėjimo ir valios pa
reina mūsų maitinimas. 
Maitinimosi būdas, kaip 
matysite, yra viena iš 
svarbiausių faktorių šir
dies kraujo indų ligoje 

rūpintųsi kultūriniais 
ir švietimo reikalais, 
tai neturėtų laiko 
skverbtis į politinę sri
tį. Išreiškė pasipiktini
mą, kad JAV LB-nės ne
simato nei Centro valdy
bos nei Tarybos prezi
diumo atstovų.

JUODVALKIS — Kaip 
ištikrųjų yra? Gal JAV 
LB vadovaujantieji orga
nai nebuvo pakviesti į 
šį pašnekesį? Tiesiog 
nesinori tikėti, kad JAV 
LB-nė nebūtų atstovau
jama, kai kaimynė Ka
nada yra atsiuntusi savo 
vadovaujančius asme
nis.

BUTKUS — Kai kas 
siūlydamas šiuo klausi
mu visai nekalbėti, norė
jo opiausį klausimą nu
stumti į šalį. Nekalbė
dami prakalbėjom dau
giau valandos ir iš r eis ' 
kėm savo pažiūras į ma 
no projektą. Tas yra ge
rai. Pranešė, kad JAV 
LB-nės vadovybės buvo 
pakviestos, kaip ir visi 
kiti. Kad niekas nedaly
vauja, nežinąs priežas
ties. Mes tik kalbame, 
o neieškom konkretumo. 
Aš pateikiau konkretų 
projektą ir kai kas išsi
gando, nebenorėjo net 
svarstyti. Dėkoja už dė
mesį ir pasisakymus. Pa
vyzdžiu paėmė New Jer
sey apylinkę, kur šios or
ganizacijos reikalą iš
sprendė ir siūlomo pro
jekto pavyzdžiu jau gy
vena. Apačioje glaudžiai 
dirbama, tik viršūnės ne 
sutaria, ir įnešė nesan
taiką lietuvių tarpe.

(Bus daugiau)

ŠIRDIES KRAUJO
INDŲ LIGA
IR GALIMYBĖS JOS IŠVENGTI

Dr. Antanas Butkus

bei nuo jos apsisaugoji 
me.

KOMISIJOS
REKOMENDACIJOS

didelis kūno

cigarečių rū'

ar vaistų pa-

Peržiūrėjusi daugelį 
klinikinių bei epidemio
loginių studijų, komisija 
surado, kad peranksty- 
vam širdies kraujo indų 
ligos išsivystyme yra 
trys pagrindiniai fakto
riai: aukštas kraujo cho
lesterolio kiekis, aukš
tas kraujo spaudimas ir 
cigarečių rūkymas. Tie 
rizikos faktoriai šios li
gos sukėlime pasitaiko 
aliarmuojančiu dažnu
mu. Jie pasireiškia pa
vieniui arba dviejų, ar vi
sų trijų faktorių kombina
cijoje. Kiekvienas ligai 
sukelti riziką nešantis 
faktorius gali būti kon
troliuojamas arba net pa
šalinamas. Dėl šių prie
žasčių komisija giliai 
įsitikino, kad JAV-se 
yra būtina nustatyti ilga
laikę strategiją šiai li
gai sustabdyti. Siūloma 
sekančios apsisaugoji
mo priemonės:

1. Pakeisti dietą taip, 
kad batų sumažintas 
aukštas riebalų kiekis 
kraujuje ir kontroliuo
jamas per 
svoris.

2. Mesti 
kymą.

3. Dietos
galba kontroliuoti aukš
tą kraujo spaudimą.

Komisija skatina JAV 
-bių vyriausybę imti s ini
ciatyvos negailint nei pi
nigų, nei specialistų dar
bo jėgos šiai programai 
išvystyti ir jai įgyven
dinti. Praeis daug laiko 
kol šios programos vi
sos detalės bus išaiškin
tos ir tyrimų rezultatai 
suvienodinti.

Komisija jau dabar pri
mygtinai rekomenduoja 
praktiškus, ištirtus ir 
saugius pakeitimus die
toje:

1. Normaliam kūno svo- 
riui atsiekti ir palaikyti, 
suvienodinti ir kontro
liuoti kalorijų kiekį.

2. Cholesterolio kie
kį dietoje sumažinti že
miau 300 mg per dieną.

3. Sumažinti pasotintų 
riebalinių rūgščių var
tojimą dietoje. Dietoje 
riebalai neturėtų viršy
ti 35 procentų viso kalo
rijų kiekio. Nedaugiau 
kaip trečdalis tų riebalų 
galėtų būti gyvuliniai; li
kusieji riebalai turėtų 
būti augaliniai, turintie
ji taip vadinamas nepa
sotintąsias riebalines 
rūgštis (polyunsaturat- 
ed fatty acids).

Komisija pripažįsta, 
kad visuotinas įgyvendi
nimas šių dietos pakei
timų didžia dalimi pa
reina nuo gyvenamų ap
linkybių. Dėl to ji ragi
na medicinos gydytojus, 
vyriausybę ir visuomenę 
skatinti maisto pramo
nininkus rinkon išleisti 
daugiau liesos mėsos bei 
jos gaminių, liesesnių 
pieno produktų, užšaldy
tų desertų. Reikalauti su
mažinti pasotintų riebali
nių rūgščių bei choleste
rolio kiekio pyragai

/

čiuose, net ir duonoje, 
padažuose, margarine 
bei alyvoje.

Mažos apimties bandy 
m ai aikiai įrodė, kad 
tas galima padaryti. Pa
vyzdžiui, ”Natidnal Diet 
Heart” studija ir kitos 
įrodė, kad praktiškai ga
lima pagaminti skanius 
valgius ir išlaikyti aukš
čiau minėtus reikalavi
mus.

SKLEIDŽIAMI GANDAI 
KENKIA REKOMENDA
CIJŲ IŠGYVENDINIMUI

Tokios didelės apim
ties rekomendacijos, ku
rios siekia pakeisti visų 
JAV-bių gyventojų mai
tinimosi papročius, jau 
savaimė yra kontraver- 
sinio pobūdžio. Tos kon- 
traversijos dar daugiau 
atsiranda, kuomet netiks - 
liai ar neteisingai inter
pretuojamos moksli
niais tyrimais paremtos 
studijos.

Prieš kiek laiko popu
liarioje spaudoje (Cle
velando dienraščiuose ir 
kitur) plačiai nuskambė
jo netikslus ir klaidinan
tis Framingham studijos 
davinių interpretavi
mas. Laikraščiuose pa
sirodė straipsiniai: ”Fat 
in food may not count — 
study finds weaklinkbe- 
tween diet and serum cho - 
lesterol”, sujaudino, su
erzino ir sumaišė visuo
menę, profesionalus (ne 
šios srities specialis
tus) ir maisto gamybos 
pramonininkus. Buvo ne 
tik pasipiktinta, bet ir su 
abejota dėl dietos efek
tingumo sumažinti cho
lesterolio kiekį krauju- 
je. Dar blogiau. Suabejo
ta ir dėl jo reikšmės šir
dies kraujo indų ligos iš
sivystyme. Po to, popu
liarioje spaudoje pasi
rodė subjektyvūs išve
džiojimai dėl mirtingu
mo padidėjimo nuo vėžio 
ligos seno amžiaus 
ro veteranų tarpe, 
Angeles, Calf.

ka- 
Los

NESUSIPRATIMUS
REIKIA IŠSIAIŠKINTI

Išsiaiškinti pasklidu- I 
sius netikslumus dėl die
tos ir kraujo choleste
rolio kiekio, gydytojai 
ir kiti profesionalai tu
rėtų pabrėžti, kad: Šir
dies kraujo indų liga pa
prastai atsiranda nuo ją 
sukeliančių faktorių kom 
binacijos ir kad retai vie
nas tų faktorių paskirai 
yra atsakingas už jos at
siradimą.

Tuo pačiu reikia pa
brėžti, kad aukštas krau
jo riebalų kiekis yra nuo
latiniai mokslininkų at
randamas kaltininkas 
kraujo indų žaizdos pro- 
gresavime. Labai dide
lis kiekis mokslo davi
nių (jų tarpe ir Institu
cijoje, kurioje jau 10 me
tų šioje srityje dirbu) 
aiškiai įrodo, kad:

1. Bandymais, papras
tai, negalima sukelti ar- 
terinių žaizdų gyvuliuo
se be didesnio kiekio pa
sotintų riebalų ir choles
terolio vartojimo, kas

Member F.D.I.C.

savo ruožu sukelia aukš^ je atvejų yra lengviau ne- 
tą kraujo riebalų kie
kį.

2. Daugelyje žmonių 
bendruomenių, kurios 
vartoja aukštą pasotin
tų riebalų ir choleste
rolio kiekį, jų kraujo 
riebalų kiekis papras
tai yra aukštesnis ir jų 
tarpe yra didesnis mir
tingumo nuošimtis nuo 
širdies kraujo indų li
gos.

3. Priešingai, kur 
žmonių bendruomenės 
vartoja mažiau pasotin
tų riebalų ir mažiau cho
lesterolio, jų kraujuje 
žemesnė cholesterolio 
koncentracija. Žemes
nis taip pat ir mirtin
gumo procentas nuo šios 
ligos.

4. Tik su mažom iš
imtim, betkurioje žmo
nių grupėje rizika didė
ja gauti per ankstyvą šir
dies kraujo indų ligą, 
kuomet didėja tų žmo
nių kraujo cholestero
lio kiekis.

5. Iš įvairių riebalų 
rūšių, susikrovusių at
siradusioje arterinėje 
žaizdoje, cholesterolis 
ir su juo susijungusios 
pasotintos riebalinės 
rūgštys visados didžiau
siais kiekiais suranda
mas tiek žmoguje, tiek 
bandymams vartojamuo 
se gyvuliuose.

Dr. F.J. Stare, Har- 
vard Universiteto Deka
nas apie kaimynystėje 
pravestą Framingham, 
Mass. studiją taip sako: 
”Ši studija ypatingai aiš
kiai įrodė, kad aukštas 
kraujo cholesterolio kie
kis drauge su aukštu 
kraujo spaudimu ir ciga
rečių rūkymu yra mirti
ni rizikos faktoriai šir
dies kraujo^ indų ligai 
išsivystyti. Šioje studi
joje niekados nebuvo ban
doma pakeisti pacientų 
dietą, o tik sužinoti li
gos priežastį”.

Apie Los Angeles stu
dija dėl vėžio ligos popu
liarioji spauda taip pat 
padarė netikslias išva
das. Nebūdamas specia
listu dėl vėžio ligos, ne 
noriu savarankiškai ver
tinti Komisijos rekomen
dacijas. Remiuosi savo 
bičiulio iš Sloane Ket- 
tering Vėžio ligos tyri
mo instituto New Yorke, 
Dr. V. Skipski studija, ku
rioje įrodoma, kad ciga
rečių rūkymas prisideda 
ne tik prie vėžio, bet ir 
prie širdies kraujo indų 
ligos sukėlimo.

Nustoti rūkyti daugely-

gu radikaliai pakeisti di
etą. Viena iš priežasčių 
yra ta, kad maisto mums 
nuolatos reikia gyvybei 
palaikyti, o rūkymo — 
ne. Tad rūkymas gali 
būti nutrauktas staiga. 
Praeis savaitė - kita, vie
niems ilgiau, kitiems 
trumpiau, ir žmogus, nu
stojęs rūkyti pradeda 
pajusti gerąsias nerūky- 
mo savybes. Dietoje prie
šingai — atsisakyti nuo 
šokolado, torto ar rie
biam padaže skęstančio 
kepsnio, reikia didelės 
valios kasdien. Čia gali 
daugiausia padėti žmona 
ar motina, maitindama 
pirmiausia tuo kas svei
ka, o ne kas ”skanu”. 
Skonis didžia dalimi pa
reina nuo išsiauklėjimo 
ir pripratimo.

Rūkyti nustoti galima. 
Nustojo rūkyti daugelis 
gydytojų ir šioje srity
je dirbančių specialis
tų. Kalbu iš patyrimo, 
nes nustojau rūkyti ir aš. 
Nebuvau "sekmadieni
nis” rūkorius, nes su
rūkydavau užsitraukda
mas iki 40 cigarečių per 
dieną. Užsitraukdavau 
kiekvieną pypkės dūmą, 
net cigaro.

Rūkyti dažniausiai nu 
stoja tie, kurie meta iš 
karto. Norėti nustoti ne
užtenka. Reikia žinoti 
dėl ko ir laisvai apsi
spręsti. Dėl ko mesti rū
kyti, lengviausiai sužino
site, jei paseksite vieno 
lietuvio gydytojo pavyz
džiu. Jis savo sūnaus pa
prašė perskaityti Sur- 
geon General reportą ir 
padaryti raštu jo san
trauką. Sūnus, perskai
tęs apie 400 psl. gerai 
dokumentuotą medžia
gą, kurioje akivaizdžiai 
nurodoma rūkymo kenks
mingumas, parašė gerą 
santrauką. Nei tėvas - gy 
dytojas, nei jo sūnus 
šiandien neberūko!

M A L E

LINEMEN
CATV and telephone linemen. For 
N. Y., Ca., Ala., & 111. Top pay, 6 
paid holidays, weeks vacation. 50 
pat paid on excellent hospitalization 
and insurance program.

Young company and growing. Im- 
mediate openings. Long term jobs. 
JACKSON COMMUNICATION 

CORP.
513-833-4011

(72-79)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

veltui čekiai
Jeigu jūs turite taupymo sąskaitą pas mus, mes 
paaiškinsime jums, kaip galite turėti einamąją 
sąskaitą be jokių patarnavimo išlaidų. Jeigu jū
sų einamosios sąskaitos balansas yra užtenka
mai didelis, jums nereikia turėti net taupymo 
indėlio. Ir kada jūs būsite vienoje mūsų iš 24 
patogių įstaigų, pasiteiraukite taip pat apie Mas- 
ter Charge. Cash-On-Call (išmokėjimas grynais 
pagal jūsų Master Charge Card). Iš anksto pa
ruošimas užsienio pinigų ir kelionės čekių.

Atraskite IčOCtcttl
C NATIONALBANKO

OF CLEVELAND v__________

Al CORKMUnON

SoCiCty Corporation MSCtS 
eceedlž b*oncWtors
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

SEZONU KARUSELE: 
šienapiūtė, javapjūtė, 
doleriapiūtė...
Nudėvėtas, bet neišvengiamas dalykas, sezo

nams pasikeičiant, kalbėti apie sezonus. Taip, ta-

sako nulį. Jie atidaro ir 
uždaro posėdžius, vis 
pridurdami savo pra
šnektas. Jie, netgi, or
ganizuoja junginius, ku
riuose nariai, užsikrėtę 
tą individualia liga, daro 
ją akivaizdžiai ryškią, 
nes ne vienas, bet keli Ii 
gonys, kaip gaigalai iš 
prūdo, šokinėja per po
sėdžius virš ir virš sa-

"POGRINDIS" KOMENTUOJA "ŠLUOTOS" KARIKATŪRĄ

Juozas KASČIŪNAS

Tarybinis rašytojas "pritvirtintas" prie "socialinio realizmo" 
vielos: "Rašto sąlygos čia kietos 7- bėgu vis ant tos pat vietos!"

rybinėje spaudoje nenutilsta margos kalbos apie se
zoninius darbus. Atplasnoja pavasaris — aure — 
kiek raštų ir šnektų apie pavasario darbus. Net te
levizijoje vaizduoja gerą, rūpestingą kolūkietį, ir 
apsileidėlį miegpuvį. Atrioglioja ruduo ir vėl šnek
tos apie rudens darbelius. Visas gyvenimas tary
binėje santvarkoje suskirstytas griežtai donelai
tiškai: keturi sezonai ir tas pat prakaitas.

Todėl, tiesiog palaima, atrodo išeiviškas gyve
nimas. Ar čia vasara, ar žiema — nei rūpesčio, nei 
prakaito, nei raginimų, nei bausmių. Buržuiškas ir 
niekingas tas gyvenimas, tarybiniodialektininko aki
mis. Nėra spaudos žmogui iš ko duonos valgyti. Ten, 
kas sezonas sieksniniais rašiniais reikia raginti 
dirbti ir dirbti. Iš eilučių ir kapeikos, iš kapeikų ir 
rubliai. O čia, išeivijoje?

Čia sezonų karusėlė tik tiek turi reikšmės: 
kuris sezonas daugiau pareikalauja skysčių skilviui 
plauti ir kiek čiaudulių įvaro šieno liga?

Ir, jeigu karštas sezonas, reikalavęs tvenkinių 
alaus stovyklose bei atviro oro ir atviros nuomonės 
svarstynėse, pasibaigė, atropoja kitas sezonas, ne
mažiau reikšmingas "kietų" gėrimų mišiniais. 
Lėkštoje ir paviršutiniškoje išeiviškoje spaudoje 
nesirūpinama, kiek prišienavo Ohio valstija, ir 
kiek javų supylė į elevatorius Michiganas.

Kad sezonų karusėlė nekeltų bet kurį erzelį 
išeivių visuomenėje bei spaudoje, reikėtų panaikinti 
bet kurias doleriapiūtes, skirtas įvairiems fondams 
bei visokių centrų statyboms. Turime, pagaliau, at- 
viranuomoniškai prisipažinti, kad tarybinėje san
tvarkoje žmones nualino šienapiūtės ir javapiūtės, 
O mus nualina doleriaplūtės, kurios net sezonų ka
rus ėlių nepripažįsta. Doleriapiūtės nuolatinė mūsų 
gyvenimo pragaištis.

vo bambos.
Pėdų mėtymo liga pa

prastai suserga asme
nys, sėdį ant dviejų kė
džių. Vengdami- tą ydą 
parodyti, jie mėto pė
das, vis įvairiais nusa
kydami savo nuomones į 
esminius, pay. bendra
vimo bei bendradarbia
vimo, reikaliukus. Pėdų 
mėtymas, tad būdingas 
sėdėtojams ant dviejų 
kėdžių. Kartais ta liga 
pagydoma skubiai pa
traukus į šoną vieną kė
dę. Ligonis, nenorėda
mas bumbtelti ant že
mės, instinktyviai įkim
ba į kitą kėdę ir iššif
ruojamas.

Šokinėjimo virš bam
bos liga paprastai su
serga sangvininkai. Tuo 
tarpu, pėdų mėtymo li
ga kaip ir rezervuota pu- 
siau-pesimistams, ne
atrandantiems drąsos 
griešyti viešai, bet tik 
užkulisyje.

BACHUSO KULTAS

Už pavyzdinį, stachanovinį darbą komjaunuoliai turi teisę gau
ti kelialapį į Maskvą ir savo kolūkio gėles padėti prie Lenino 
kapo. (plakatas)

(Okupuotoje Lietuvoje)

Kai Česlovas Gadliauskas tik 
užmina kamštį, pradeda švais
tytis kumščiais. Dreba visi kai
mynai, kada kas šaus peštukui į 
galvą.

Valstiečių Laikraštis nr. 98

Jį pasiuntė į komandiruotę, o 
jis pragėrė visus pinigus ir ne
grįžo namo.

J. Baužytė - švyturys nr. 10

štai, karvių fermoje pirminin 
kas du kart šėrė į snukį darbi
ninkui Žiukui Kaziui.

G. Aleksa - Švyturys nr. 10

Dirbk, pripilk kolūkio tarbą —
Gausi atpildą už darbą...
Nors diegliai sprande ir šonuos — 
Kremliaus žvaigždės, va, raudonos. 
Po kolūkio baudžiavos
Džiaukis grindiniu Maskvos.
Prie gėlių gražių, švelnių,
Duok dar Kremliui lašinių.

SVEIKATOS KAMPELIS

Ligos yra epideminės 
ir individualios.

Prie epideminių ligų 
priklauso tos, kuriomis 
suserga urmu, ištisomis 
parapijomis arba sam
būriais. Iš tokių ligų bū
dinga raudonligė. Kar
tais būdinga ir papūgli- 
gė. Pagavęs tos ligos ba
cilas, ligonys ima šne
kėti unisonu. Vienas se
ka kitą ir kiekvienas kar 
to ja tuos pat žodžius. 
Raudonligė būdinga bal
tą duoną valgantiems

individams laisvame že
mės rutulyje. Tuo tar
pu papūgligė būdinga ele
mentui, išsivysčiusiam 
nelaisvame žemės ru
tulyje.

įdomios individualios 
ligos. Tai šokinėjimo 
virš bambos liga ir pė
dų mėtymo liga.

Šokinėjimo virš bam
bos liga suserga asme
nys, užsikrėtę plačia vi
suomenine veikla. Šito
kie ligonys drąsiai šne
ka į žmones, tačiau pa-

Aušrelė Ličkutė

RUDUO LIPA ANT NOSIES

Baigės rugsėjis. Po orą liūdnai, 
Lyg vortinkliai skraido be vėjo, 
Atsiminimų veiklos trupiniai 
Stovyklų simpoziumų veikėjo.

Kiek prišnekėta šnekiausių šnektų! 
Kiek tobulėt prižadėta!
Klek kart prisiekta sueiti kartu
Kovoti už žemę žadėtą!

Kiek kart ne kardas, bet žodis aštrus
Į priešo pakinklius įsmigo...
Kiek kart svarstynių dalyvis kantrus 
Per paskaitą drūčiai įmigo...

Baigės rugsėjis ir ore dailiai
Be vėjo voratinkliais skraido 
Svarstynių, šnektų, vis seni trupiniai, 
Nė nesukeldami aido.

Baigės rugsėjis. Rūstėja gamta. 
Sezonas prasideda salių.
Nuotaika griebia veikėjus kita — 
girdėti jau orkestrus balių.

Dažniausiai vaišes ruošia tos 
moterys, kurių daugelis iki Šiol 
laiko dideliu nuopelnu, jeigu sve 
čial išeis girti. Ir vargas ma
žiau mėgstančiam išgerti ir 
siplnesnės sveikatos žmogui.

A. Urlikas Švyturys nr. 10

POVAIŠINIS LIUDIJIMAS:
Aš Lietuvoje nesutikau nė vie

no, kuris būtų norėjęs ar siekęs 
mane*išnaudoti kokiais nors pro
pagandai. Eilė laikraščių pa
siūlė su manimi talpinti pasi
kalbėjimų.

Ed. Šulaitis, Vienybė

IŠTAUTEJIMAS?

Vilniaus "Vaga" išlei
do Lenino premijos lau 
reato poeto Eduardo Mie - 
želaičio poezijos ir pro
zos rinkinį "HORIZON
TAI", Kodėl rinkinys pa
vadintas nelietuviškai? 
Kodėl rinkinys nepava
dintas "AKIRAČIAI"?

KULTŪRINĖ VEIKLA OK. LIETUVOJE 
pagal "Tiesą"

Niekas neklauso
Pianisto garsaus.
Kiekvienas geidžia
Išgerti alaus.

Stokim į eilę
Broliai lietuviai —
Tegu atmirksta
Sausi liežuviai

(Pogrindžio eiliuotas komentaras)

Jaunas mokslininkas: — Pa
gal nepolitinį mokslą visad trys 
plius trys išeis septyni!

tinių. Tuomet apie pastatymą 
būtų jau kita kalba.

A. Nakas, Naujienos nr. 207

IŠ KULTŪRINĖS 

VEIKLOS
SIMPOZIUMO BULIUS

Vienas paklausėjas lyg are
noje bulius, pamatęs raudoną 
skudurą, pradėjo nesavu balsu 
bliauti.

S. Juškėnas, Naujienos nr. 208

KRITIKOS BULDOGAS

Tokį kritikos buldogą Girnius 
paleido kovoti su literatūros 
nuosmūkiu, tik abejotina, ar tas 
kryžiaus žygis pavyks, bet visiš
kai tikra, kad buldogas pukšt- 
pukšt pagadino netik Aidų redak 
ei jos, bet ir aplamai mūsų lite
ratūrinių sluoksnių orą.

K. Pašilys, L. Lietuva nr. 18.

KNYGOS PRISTATYMAS

Pamačiau dialogo publikoje 
kai kuriuos akademikus atkak
liai kovojančius su snauduliu, 
bet vis nelaimint, nes galva vis 
kinknodavo, tai aukštyn, tai že
myn.

J. Klauseikis, Naujienos nr. 204

VAIDINIMO RECENZUA

Per pustrečios valandos pus
tuzinis vyrų smelkiasi į sveti
mų žmonų miegamuosius ir at
virkščiai. Jie ir jos nusirengi- 
nėja viršutinius rūbus ir vėl ap_ 
sirenginėja... Kitas režisierius 
pagal šių dienų madą kuo ne vi
sus aktorius išrengtų ir iš apa-

KAUKŠTELEjIMŲ TEORIJA

Netikslu kalbėti apie "pasau
lio pabaigą" dėl vieno kaukšte- 
lėjimo per galvą. Gal jam ir 
reikėjo... Ir kokio langelio iš
mušimas Jaunimo Centre dar 
nereiškia pasaulio pabaigos ar 
žemės drebėjimo.

A. Bajukas, Naujienos nr. 186

BOLŠEVIZMO ATSIRADIMO 
HIPOTEZE

Pačiu didžiuoju bolševizmo 
atsiradimo kaltininku buvo Ado
mas ir Jieva, kaip visiems ži
noma. Jei ne tas obuolys, šian
dien mes visi gyventumėm ro
juje ir bolševikams nereikėtų 
antro rojaus kurt ant žemės.

Naujienos nr. 179

PASITIKĖJIMAS TAIKTAI 
VIENAM LAIKRAŠČIUI

Akademinis sambūris lietuviš 
kos spaudos išlaikymą laiko sa
vo kartos atsakomybe. Todėl 
"Nepriklausomos Lietuvos" re
daktoriui bei administracijai 
reiškiamas pasitikėjimas.

Montrealio Lietuvių Akade
mikų Sambūrio valdyba, Ne
priklausoma Lietuva, birž. 
16.

KOKIA "AKIRAČIŲ" KRYPTIS?

Patys Akiračiai iki šio meto 
teigiamos, konstruktyvios savo 
krypties neišdėstė. Vienas re
dakcijos narys bandė paliesti 
vieną kitą svarbesnį lietuviui 
visuomeninio gyvenimo klausi
mą, bet jam nevyko. Netik jo sa 
kiniai susimaišė, bet ir min
tys nebuvo aiškios. Krypties ne
gali nustatyti žmogus, kuris pats 
nebežino, kur žingsniuoja.

Vedamasis, Naujienos nr. 195

Sovietinė "dialogo" samprata
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GRANDĮ
vings

SOUVENIRS
FOR

EVERYONE!

NAUJA
SKYRIAUS ĮSTAIGA
23300 LAKE SHORE BLVD.
EUCLID, OHIO
Jūs esate kviečiami į mūsų naujausią įstaigą Lake Shore 
Blvd. ir East232 St. kampe — suplanuota specialiai jūsų 
patarnavimui ir patogumui! Mes turime dabar viską... 
Ir daugiau negu pakankamai vietos automobilių pasista
tymui ... kad atliekamos bankinės operacijos su mumis 
būtų tikras malonumas. Mes esame taip išdidus savo nau
jomis patalpomis, kad mes norime, kad kiekvienas ateitų
vedėjas ir asistentas viceprezidentas turi dovaną kiekvienam kuris atsilankys per mūsų didžiojo atidarymo 
šventę. Priedui mes turime keturias labiausiai įspūdingas dovanas taupytojams visoje mūsų istorijoje. Mes 
duodame jas kiekvienam įnešančiam pažymėtą sumą į naują arba esančią sąskaitą... Papildomas 
įrodymas, kad dėl daugelio priežasčių apsimoka taupyti Union Savings.

INGj
ir pamatytų mus. Raimondas B. Butkus, skyriaus FREE

GIVE YOUR SAVINGS A LIFT...
w*:*. AND GET A FREE GIFT!

.. ..

F
< VELTUI! Pilnai automatinis 4 riekių 

Pop-Up Toaster su ekstra plačiais tar
pais, idealu įvairioms bulkutėms ir t.t. Jūsų 
įnešus į sąskaitą 5000 ar daugiau! PDIEDO 
IKI 6 PADIENIO PROCENTO išlaikant 2 
metus ar daugiau. Šis "Chrome Beauty” su 
Select-o-Matic Dial ir devyniais pasirinkimais ir 
Full-Range Thermostat, užtikrina jums vienodai 
pakeptą duoną ir bulkutės kiekvieną kartą.
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VELTUI! Elektrinis žadintuvas su iliuminuotais . skaičiais! 
Jūsų — įnešus į sąskaitą 5000 ar daugiau. PRIEDO IKI 6 
PADIENIO PROCENTO išlaikant 2 metus ar daugiau. Laikas 
jūsų gyvenimo! Modernus kaip rytojus! Nepakeičiamas grei
tam, lengvam skaitymui! Vienintelis modelis šioje rūšyje su 
24 valandų žadintuvu. Palietus SNOOZE ALARM, duoda iki 
vienos valandos papildomo miego. AM/PM laiko 
Dekoratyvinės spalvos.

PIRMA DIDŽIOJI DOVANA YRA PUIKI SPALVOTA 
MAGNAVOX TV . . . Be priekaištų 144 kv.” ekrano, mo
dernios linijos nešiojamo modelio, kurį jūs galite pasi
imti su savimi. Papildomos didžiosios dovanos yra stereo- 
radio ir patefonas, Early American styliuje, 8” nešiojama 
juoda-balta TV, AM/FM radijo su laikrodžiu, AM/FM 
nešiojamas radijo, AM mikro radijas dovanų įpakavime, 
ir visa tai Magnavox garantuotos kokybės. Priedo Jason 
Commander 7x35 apimties žiūronai, Wilson K-28 golfo 
sviedinių tuzinai! Dovanos jaunesniems yra: AMF dvira
čiai ... 5 greičių dviratis berniukams, 3 greičių mergai
tėms, Sportline miegojimo maišai berniukams ir mergai
tėms, Sport Craft tether bąli setai, Kodak Magic Cube 
aparatų setai. Pamatykite visas dovanas Union - Savings 
įstaigoje .. . Lake Shore Blvd., Euclide.

lentelė,

VELTUI! Magiškas elektrinis dėžučių atidarytojas! 
įnešus 1000 ar daugiau! PLIUS IKI 5,75 PADIENIO 
išlaikius vienus metus ar daugiau. Šis elektrinis dėžučių 
atidarytojas, sąskatos atidarytojas, yra tikrai darbo taupy
tojas! Labai kietas plovimo ratelis atidaro dėžutės įvairaus 
dydžio įvairių formų. Didelis 5/8” neslystantis varyklis. 
Blizgančio chromo išlygintojas. Turi vietą elektros laidui. 
Nepaliekančias žymes gumos pagrindas.

Jūsų ----
PROCENTO

Ę^nion
<gavings

VELTUI! Permatomas ”Bird Cage” lietsargis! Jūsų 
įnešus į sąskaitą 1000 ar daugiau. PRIEDO IKI 
5,75 PADIENIO PROCENTO išlaikant 1 metus 
ar daugiau! Tai naujiena... Pilno vaizdo ap
sauga lietuje ir vėjuje! Varpo formos. Per
matomos plastikos duoda aiškų mato- J
mumą blogiausiame ore. Spalvota ran- 
kena ir užbaigimas! Naujausia 
lietsargio idėja metuose.

ATSINEŠKITE
ŠĮ KUPONĄ

FREE PRIZEŠ!

i i i■■■ i ii ■ ii■

IJnion
ggavings

LAKE SHORE BLVD. OFFICE

23300 Lake Shore Blvd.

GRAND PRIZE DRAVVING CARD 
FIRST PRIZE: Magnavox 12" Portable Color TV 

PLŪS ... 20 Other Prisės!
Name.
Address.

City. .Statė. .Phone.

Dravving 2:30 p.m., October 23. 1971. YOU NEED NOT BE
PRESENT TO W1N. Deposit Card October 1 thru October 23 
at Ląke Shore Office, Lake Shore Blvd. and E. 232nd.

i ii iiiii ii ii i
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BALFO
RINKLIAVOS

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŽINIOS

ABITURIENTŲ BALIUS
Trečiasis abiturientų 

pristatymas Clevelando 
lietuvių visuomenei Ru
dens Baliuje įvyks 1971 
m. spalio mėn. 9 d. 7:30 
vai. vak. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, Clevelan
de 6527 Superior Avė.

Salę dekoruos šioje 
srityje pagarsėjęs ir ži
nomas amerikonų bei lie 
tuvių visuomenei režisie
rius-Petras Maželis.

Baliaus nuotaikų su
kels geras orkestras ir 
jaunųjų meninė progra
ma. Gera, karšta vaka- 
•rienė ir "minkšti bei 
kieti" gėrimai patenkins 
ir labiausiai išalkusius.

Savo gausiu atsilanky
mu pagerbsime pagar
bos tikrai užsitarnavu
sius — aukštuosius 
mokslus pradedantį mū
sų jaunimų. Iki šiol jų

1970 metais Balfo Clevelando 
skyriui aukojo žemiau išvardin
tieji asmenys. Nario mokestis 
pridėtas prie aukų sumos.

Šia proga Clevelando Balfo 
skyriaus valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams, rinkė- 
jams ir visiems kurie vienu ar 
kitu bodų prisidėjo prie aukų rin
kimo. Ačiū!

AUKOJO:

$100.00 — dr. V. H. Bložė, 
A. ir dr. I. Jasiai.

61.00 — B. A. Gražuliai
52.00 -- dr. V. Karoblis
51.00 -- dr. J. Balčiūnas dr. 

J. Mačiulis, dr. J. Skrinska.
50.00 — dr. J. Miliauskas, 

dr. V. Ramanauskas, C.I. Šat
kauskai.

45.00 -- V. Urbaitis
36.00 -- dr. J. Maurukas 
31.00 -- dr. A. Martus
30.00 — dr. J. Sandar' gas
26.00 -- dr. H. Brazaitis, J. 

Krištolaitis, J. M. Mikoniai, B. 
Navikas.

25.00 — H. Bankaitis, dr. V. 
Gruzdys, O. P. Žilinskai, dr. J. 
Šonta.

21.00 -- dr. A. Baltrukėnas, 
dr. E. Juodėnas.

20.00 — A. Baltrukėnas, L. 
Tautinė Sąjunga, A. Mackevi<=

HAMILTONO CHORO 

KONCERTAS 
1971 M. SPALIO 2 D., ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK.

ŠV. JURGIO PARAPUOS SALĖJE.

Dalyvauja Hamiltono mergaičių AIDO choras ir solistas VACLOVAS VERIKAITIS. Dirigentas V. 
VERIKAITIS. Akompanuoja JONAS GAVĖNAS.

Šokiai ir vaišės. Bilietų kainos $4.00, $3.00 ir $2.00. Bilietus rezervuoti pas Petrų Kliorį, tel. 291-3607, 
Henrikų Idzelį, tel. 481-5183.

Automobilių aikštė bus policijos saugoma.

Rengia CLEVELANDO ATEITIES KLUBAS.
užregistruota 41. Tai la
bai didelis įnašas jau
najai lietuvių kartai. Su
gebėkime tinkamai juos 
priimti į lietuvių visuo
menės tarpų. Firmas 
tvirtas žingsnis šia link
me — gausus dalyvavi
mas jų pagerbimo baliu
je.

Bilietų kainos: Abitu
rientams — veltui, (ko
dėl jiems veltui — pa
aiškės baliuje), jaunimui 
$4, suaugusiems $7.50.

Bilietus pavieniui ar
ba stalais po 10 skubiai 
užsisakykite pas: Rūtų 
Butkutę, tel. 932-9944, 
Romų Jasinevičiūtę, tel. 
932-6788, Ingridų Rau- 
linaitytę, tel. 382-5037, 
arba Vytautų Žagarskų, 
tel. 261-6420. Rengia 
LB Ohio Apygardos Jau
nimo Sekcija ir L.S.S. 
Clevelando Skyrius.

♦ CLEVELANDO atei
tininkai kviečia visus šį 
sekmadienį atvykti į Šv. 
Jurgio bažnyčioje 10:30 
vai. mišias, o po jų įša
lėję rengiamų agape — 
kavutę.

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

čius, V. Mažeika, A. Pautienis, 
V. Rociūnas, J. Vaičaitis.

17.00 — dr. J. Stankaitis 
16.00 -- dr. A. Butkus, J. Lip 

nis, V. Juodvalkis, D. P. Miko
liūnai.

15.00 — A. J. Augustinavičiai 
dr. A. Aželis, P.N. Bieliniai, P. 
Drabišius, L. Kazėnas. A. J. Ku
biliūnai, J.J. Kunevičiai, dr. J. 
Mačys, A.V. Maurutis, A. Miko
liūnas, VI. Plečkaitis.

12.00 -- J. Šiaučiūnas, J. O. 
Žemaičiai.

11.00 -- A. Alkaitis, St. Alšė- 
A. Bielskus, A. Buknis, J. Dau
gėla, A. Garka, J. Gudėnas, E, 
įlenda, kun. B. Ivanauskas, E. 
Janulis, F. Kaminskas, V. Kiz- 
laitis, dr. S. Matas. K. Matulio“ 
nis, Z. Obelenis, H. Pikturna, 
J. Smetona, V. Stankauskas, A. 
Steponavičius, E. B. Steponiai,
A. Valaitis, V. Valys.

10.00 -- P. Ambrazevičius,
R. Babickas, J. Balbatas, J. 
Barniškis, dr. A. Bridžius, Ged. 
J. Butkus, S. Butrimas, S. D. 
Čipkai, dr. D. Degesys, C. Gaš
ka, A. Gylys, Pr. Grigonis, Z. 
Gobis, Z. Jakulis, E. Janulienė, 
G. Juškėnas, S. Jurgutavičienė,
B. Karklius, V. Kasakaitis, dr.
A. Kisielius, K.A. Laikūnai, S.
S. Laniauskai, St. Lukas, E. Mal- 
canas, B. Maželis, A. Nasvytis,
B. Paulionis, J. Pivoriūnas, A. 
Plečkaitis, V. Ramūnas, V. Rut
kauskas, P. Skardis, S.M. Slabo- 
kai, Ed. Stepas, J. Stimburys, 
A. Styra, SLA 136 Kuopa, E. Ki
galis, K. Tijūnėlis,J. Urbšaitis, 
M. Vinclovas, R. Zorska.

7.00 -- V. Baktaas, B.S. Gar 
lauskai, V. Jokūbaitis, S. Jur
gaitis.

6.00 -- P. Balčiūnas, A.A. 
Baltrukoniai, V. Bartuška, St. 
Barzdukas, V. Biliūnas, V. De-

Tai vienos šeimos skautų būrelis stovyklavęs Clevelando stovyk
loje: Nora, Lukas, Eglė, Vilija ir Veronika Janavičiai.

V. Bacevičiaus nuotrauka

gutis, R. Eidukaitytė, A. Gai» 
liušis, A. Gargasas, I. Itom- 
lenskis, A. Jonaitis, V. Juodis, 
J. Kaklauskas, J. Kasulaitis, 
P. Kaunas, F. Klimaitis,A. Liut
kus, V. Matulionis, E. Martinė- 
nienė, P. Mikšys, V. Miškinis, 
F. Modesta, V. Palubinskas, J. 
P. Palukaičiai, B. Snarskis, A. 
Sušinskas, J. Švarcas, J. O.Ži- 
lioniai, J. Žygas.

5.00 -- J. Apanavičius,B. Au
ginąs, V. Augulytė, V. Bacevi
čius, V. Bačiulis, M. Bajorai- 
tienė, R. Besperaitis, A. Čiup- 
rinskas, P. Čygas, J. Damušis, 
A. Dovydaitis, F. Eidimtas, K. 
Eidukaitis, .P. Ežerskis, A. Gar
mus, A. Gudėnienė, V. Gedgau
das, V. Geležiūnas, B. Grin
dus, J. Jakštas, P. Jocius A. 
Jonaitis, K. Karalis, A. Karso- 
kas, V. Kaunas, J. Kašuba, D. 
V. Kavaliūnai, J. Kazlauskas,B. 
Klimas, A.R. Laniauskai, A. Lū- 
ža, S.S. Mačiai, F. Mackus, P. 
Mainelis, K. Marcinkevičius,V, 
Mariūnas, A. Masilionis,K. Ma- 
žonas, S. Melsbakas, B. Nainys, 
K. Narbutaitis, Steponas Nasvy
tis, A. Neimanienė, V. Palonas, 
J. Pauža, P. Petraitis, J. Pik
turna, V. Rack, A. Rukšėnas,A. 
Šalkauskas, J. Šarkauskas, J. 
Seikus, K. Širvinskas,H. Stasas,
J. Stoškus, V. Taraška, E. Un- 
geris, R. Valodka,E. Varekojis, 
A. Verbylienė, P. Zigmantas, F. 
Zylė, K. Žygas.

4.00 — K. Starinskas.
3.00 — V. Alis,VI.Braziulis,

K, Budrys, P.Butkuvienė, J. Cha- 
leckienė, J. Kaunas, J. Kryge- 
ris, J. Liuima, Ig. Muliolis, K. 
Palubinskas, S. Rydelienė.H, Ta- 
tarflnas, J. Žagarskas, P. Zors
ka,

2.00 — J. Andriejauskas, A, 
Brazaitis, M. Eidukevičienė, C-. 
Young, E. Macijauskienė, M. 
Maslauskas, A. Stankūnienė, A. 
Šumakeris, S. Selys, K. Titas, U. 
Lincevičienė.

1.00 -- V. Amšys, J. Kriaučiū
nas, J. Macijauskas, U. Verby- 
laitė, J. Vaičius, J. Zaruba.

Dėl pastebėtų šitame sąraše 
netikslumų, prašome kreiptis į 
Balfo Skyriaus Valdybos iždinin
kę -- Oną Jokūbaitienę, 13813 
Othello Rd., Cleveland, Ohio, 
44110, telef. 681-9143 arba į bet 
kurį kitą Valdybos narį.

BALFO SKYRIAUS VALDYBA

• SLA 14 kuopos susirin
kimas įvyks spalio 4 d., 5:30 
Lithuanian Village name, 
877 East 185th St. Darbo
tvarkėje: SLA 14 kuopos 
veiklos 70 metų sukaktuvi
nis minėjimas ir Ohio vals
tijos SLA kuopų veikėjų 
sueigos aptarimas. Abu 
SLA svarbūs įvykiai vyks 
spalio 30 d. Čiurlionio An
samblio name, 10908 Mag- 
nolia Dr., Cleveland, Ohio. 
SLA kuopų veikėjų sueiga 
vyks 9-3 v., SLA 14 kuopos 
70-čio minėjimas, 6-10 v. v. 
Kviečiami visi nariai šiame

susirinkime būtinai daly
vauti, kad galima būtų ap
tarti visus kuopos rudens 
meto reikalus. Sekantis na
rių susirinkimas įvyks tik 
gruodžio 6 d. Lithuanian 
Village name.

• Paulė ir Petras Balčiū
nai, aktyviai dalyvavę Cle
velando lietuvių visuomeni
niame gyvenime, išsikėlė 
gyventi į Hot Springs, Ar- 
kansas.

Petras Balčiūnas, peda
gogas ir spaudos darbuoto
jas, yra išugdęs daug mo
kinių, kurie šiandien vado
vauja lietuviškame gyveni
me. Jis buvo aktyvus Lietu
vių Bendruomenėje ir lietu
vių krikščionių demokratų 
veikloje.

Hot Springs lietuvių ko
lonija džiaugsis sulaukusi 
tokių veiklių gyventojų.

• PLB valdybos posėdis 
įvyksta šį šeštadienį, spa
lio 2 d., Lithuanian Village 
patalpose. Darbotvar k ė j e 
daug aktualių klausimų.

• Clevelando orkestras 
spalio 1 ir 2 d. Severance 
Hali pradeda naujų sezonų 
su pianiste Alicia de Larro- 
cha ir svečiu dirigentu Ka
rei Ancerl su Gluck, Mozart 
ir Suk kūriniais.

A. de Larrocha gimusi Is
panijoje jau debiutavo 1969 
m. Blossom Muzikos Centre. 
Bilietai nuo 4 dol. Dėl re
zervacijų skambinti 231- 
111-.

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

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 būda 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

• Martin J. Newcomb įsi
jungė į The Stroh Co. De
troite darbą, kaip rinkos 
ieškojimo analistas, užim
damas Donald R. Bayer va
kuojančią vietą, kuris pa
skirtas viceprezidentu rin
kos praplėtimo skyriuje.

M. J. Newcomb anksčiau 
dirbo Shaefer bendrovėje 
New Yorke.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

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

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)

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS_ _

SPALIO 2 D. Clevelando Atei
tininkų koncertas,

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

SPALIO 15, 16, 17 D. Studen
tų Ateitininkų metinis suvažia
vimas Clevelande.

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



DIRVA čių tautų konsulus. Tarpe 
kitų valstybių konsulų da
lyvavo ir Lietuvos Genera
linis Konsulas Anicetas Si
mutis su žmona. (r)

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dr. Petras Daužvardis

LSS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Studentų Sąjun

gos XXI suvažiavimas įvyks 
Toronte — Padėkos dienos 
savaitgalį (Nov. 25-28 d.d.) 
Downtowner Motor Inn. 
Kviečiami visi studentai at
silankyti, pasidalinti minti
mis ir kurti naujus planus. 
Suvažavo tema: ''Studentai 
žiūri į save”. Bus diskutuo
jama studentų ateitis. No
rima, kad visi allumnai, ku
rie buvo aktyvūs studentų 
reikalais, atsilankytų šį 
kartą ir paremtų studentų 
darbus. Smulkesnė progra
ma bus paskelbta vėliau. 
Lauksime visų studentų To
ronte.

LSS Centro Valdyba

sudaromi JAUNIMO 
TALKOS KOMITETAI

Ruošiant laikraštį spaudai, gauta žinia, kad 
Chicagoje rugsėjo27 d. po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Lietuvos generalinis konsulas dr. Petras 
Daužvardis.

TAUTYBIŲ SAVAITGA
LIS NEW YORKE CENT- 

RALINIAM PARKE
New Yorko miestas kas

met ruošia tradicinius įvai
rių tautų pasirodymus su 
savo šokiais, dainomis ir 
muzika. Toks pasirodymas 
įvyko ir šiais metais rug
sėjo 18 ir 19 dienomis. Lie
tuvius atstovavo Jadvygos 
Matulaitienės tautinių šokių 
grupė, kuri savo skaičiumi 
ir repertuaro įvairumu su
silaukė entuziastingo publi
kos įvertinimo.

Po vėliavų parado į sceną, 
kuriame buvo nešama ir 
Lietuvos trispalvė, šį ”Na- 
tionalities Weekend” oficia
liai atidarė New Yorko 
miesto burmistro pavaduo
tojas Timothy W. Costello 
šiltais žodžiais pasveikinda
mas programos dalyvius, 
svečius ir žiūrovus.

Lietuvių grupei teko pa
sirodyti šeštadienį. Tą die
ną pasirodė gana tvirtos 
kitų tautų meninės jėgos, 
kurių tarpe ypatingo dėme
sio susilaukė Brazilijos in
dėnai gitaristai ”Lis Indios 
Tabajaros”, airių ir ukrai
niečių šokėjų grupės, kinie
čių muzikos ansamblis ir 
italų liaudies dainų choras. 
Lietuviai ir šioj aplinkumoj 
savo tautą gražiai atstova
vo ir savo pozicijas tinka
mai atlaikė.

Neapsieita ir be kuri j ozų. 
Nors vėliavų parade niekas 
Sovietų Sąjungos vėliavos

nenešė, bet po vienos per
traukėlės kokiu tai būdu 
scenoje tarpe dalyvaujan
čių tautų atsirado ir sovie
tinė vėliava. Tą pastebėjęs 
New Yorko Liet. Bendruo- 
ruomenės pirm. Aleksand
ras Vakselis, kuris organi
zavo lietuvių pasirodymą, 
rengėjams pareiškė protes
tą, kurio pasėkoje sovietinė 
vėliava be ceremonijų iš 
scenos buvo išnešta, o jis 
atsiprašytas.

P a s i rodant ukrainiečių 
šokėjų grupei vieno kito 
žiūrovų akys pradėjo ieškot 
Ukrainos vėliavos. A. Vak
selis pastebėjo lyg tai pjau
tuvo galą kyšant iš vienos 
pastatytos vėliavos. Už
klaustas ukrainiečių grupės 
vadovas prisipažino nepa
stebėjęs, kad jiems pakišta 
sovietinės Ukrainos vėlia
va. Tuojau pat pareiškė 
protestą rengėjams, ko pa
sėkoje nepageidaujama vė
liava iš scenos irgi buvo iš
nešta.

Vėliau tautybių savait
galio organizatoriai pakar
totinai atsiprašydami pa
aiškino, kad vėliavos buvo 
užsakytos iš vienos vėliavos 
nuomojančios bendrovės pa
gal suteiktą sąrašą. Gavę 
vėliavas rengėjai ir nepasi
žiūrėjo kas jiems atsiųsta. 
Scenoje išstatė visas gau
tas vėliavas.

Į tautybių pasirodymą 
New Yorke miesto burmist- 
tras specialiais laiškais bu
vo pakvietęs ir dalyvaujan-

Dr. Juozo Kazicko namuo
se New Rochelle, įvyko da
linis Jaunimo kongreso fi
nansų komisijos posėdis. Be 
šeimininko (jis yra komisi
jos pirmininkas), dalyvavo: 
Rima čerkeliūnienė, Anta
nas Sabalis, Vytautas Ve- 
beliūnas, dr. Vytautas P. 
Vygantas.

Kalbėta apie jaunimo tal
kos komitetus, kurių atsto
vų suvažiavimas šaukiamas 
spalio 23-24 Sheratono vieš
butyje Clevelande. šiuo rei
kalu Pasaulio LB valdybos 
pirmininkas Stasys Barzdu
kas yra išsiuntinėjęs raštą. 
Finansų komisija New Yor
ke parengia suvažiavimui 
dienotvarkę. JAV LB cent
ro valdyba rūpinasi atskiro
se vietovėse sudaryti jau
nimo talkos komitetus ir, 
bendradarbiaudama su fi
nansų komitetu, pasirūpina 
jaunimo talkos komitetų at
stovus sukviesti į Cleve- 
landą.

i, 
j

mininkas Vytautas Voler- 
tas. Parodą bus galima lan
kyti šeštadienį ir sekmadie
nį. Parodą globoja N. Y. 
Lietuvių Bendru omenės 
apygardos valdyba.

• Teodoras Blinstrubas, 
ALT S-gos pirmininkas iš
vyko 3 savaitėm atostogų. 
Jį pavaduoja ALT S-gos vi
cepirmininkas K. Pocius.

• Lietuvių Katalikų Reli
ginės šalpos Rėmėjai prade
dami organizuoti visose lie
tuvių vietovėse. Kunigų 
Vienybės ir Lietuvos vyčių 
seimai pritarė minčiai, kad 
į šią sritį būtų įjungti pa
sauliečiai. Iki šiol rėmėjai 
gražiai ir sėkmingai veikia 
Clevelande. Rėmėjai suda
rys savo skyrius ir paskui 
vyriausią valdybą.

• Dail. Aleksandros Ka- 
šubienės trijų matavimų 
kūrinys išstatomas Com- 
temporary Crafts Museum, 
29 West 53rd St., New Yor
ke. Kūrinys pavadintas — 
aplinkos spalva, dydis 6x7x 
35 pėdos. Kvapus specialiai 
pritaikė Danutė Anonienė, 
muziką parašė Emanuel 
Ghent.

ir. -X

ASS Worcesterio skyriaus dalis narių ir vadovai. Kaip žiniajie 
globoja spalio 9-10 d. Shrewsbury, Mass. -įvykstantį ASD suvažia
vimą ir Atlanto rajono ASS metinę šventę. Nuotraukoje pirmoje ei
lėje: R. Jakubauskas, A. Palubeckaitė. Antroje eilėje: A. Glodas, 
R. Molienė, T. Juškaitė, V. Matulevičiūtė ir P. Molis.

• Dr. B. Radzivanas, buv. 
PLG S-gos iždininkas, at
siuntė 25 dol. už PLG S-gos 
veiklos garsinimą Dirvoje. 
Už auką nuoširdžiai dėko
jame.

• Simas — rašytojo Jur
gio Gliaudos knyga anglų 
kalboje apie Simą Kudirką 
jau surinkta ir atiduota 
spausdinti. Leidžia Many- 
land Books leidykla.

• Dail. J. Bagdono kūri
nių paroda atidaroma spalio 
8 Kolumbo vyčių salėj, 
86-22 85 St., Woodhavene. 
Bus išstatyti keturi nepa
prastai dideli paveikslai, 
kurie vaizduoja Lietuvos 
partizanų epochą. Prie di
džiųjų paveikslų bus pri
jungta ir keletas mažesnių. 
Atidarymas bus 7:30 v. v. 
Kalbės Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pir-

• R. Ausiejūtė, buvusi 
Bostono Lietuvių Dramos 
sambūrio narė, grįžusi iš 
studijų Prancūzijoje, nuo 
šių mokslo metų pradėjo 
mokytojauti Lee (Mass.) 
aukštesniojoje mokykloje.

• Nepriklausoma Lietuva, 
Montrealyje išeinąs lietuvių 
savaitraštis, kurį šiuo me
tu redaguoja R. E. Mazi
liauskas, spalio 2 d. mini 30 
metų sukaktį. Laikraštį lei
džia ”Nepr. Lietuvos” spau
dos bendrovė.

• Kanados Lietuviu Diena 
šiais metais įvyks St. Ca- 
tharines, Ont. Nuo spalio 6 
iki 12 d. miesto muziejaus 
patalpose rengiama lietuvių 
dailės paroda. Jaunimo va
karas su šokiais įvyks spa
lio 8 d. Meritton Communi- 
ty Center salėje Park Ave
nue, gi susipažinimo vaka
ras įvyks spalio 9 d. Lin- 
coln Curling Club salėje.

• Liet. Žurnalistų sąjun
gos naujai išrinkta rentro 
valdyba rugsėjo 22 d. posė
dyje pasiskirstė pareigomis 
taip: kun. J. Vaišnys — 
pirmininkas, Vyt. Kasniū- 
nas — vykdomasis vice
pirm., VI. Būtėnas — vice
pirm., Alg. Pužauskas — 
sekretorius ir J. Janušaitis 
— iždininkas.

DAILĖS PARODA
Š. m. rugsėjo 16 d. Žene

voje atidaryta dailininko 
Gabrielio Stanulio paveiks
lų paroda. Dailininkas iš
statė 35 paveikslus. Toje 
pat parodoje dalyvauja Sta
nulio žmona, gim. Roth- 
schild, su 12 skulptūrų.

G. Stanulis dėsto profeso
riaus teisėmis skulptūrą 
Ženevos meno mokykloje 
(Ecole dės Beaux-Arts). 
Savo kūryboje jis perėjo iš 
skulptūros į tapybą.

Toronto tautinių šokių grupė Gintaras šoka Stuttgarto televizijos 
programoje. V* Bacevičiaus nuotrauka

STASIO VERTELKOS 
ĮPĖDINIAMS

Prieš trejis metus
Stasys Vertelka, 74 
amžiaus, Amerikoje
mas kaip Stanley Wartelka 
ir Stanley Wort. Yra likę 
keli tūkstančiai dolerių, ku
riuos galėtų paveldėti miru
siojo artimieji. Giminės ar
ba apie juos žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos 
G e n eraliniam Konsulatui: 
41 West 82 Street, New 
York, N. Y. 10024.

SVARBUS
SUSIRINKIMAS

ALTS-gos Chicagos 
skyriaus valdyba, pirmi
ninkaujama Onos Bie- 
žienės, šaukia narių su
sirinkimą, sekmadienį, 
spalio 3 d. Lietuvių Tau
tinių Namų senose patal
pose, (7108 So. Rockwell 
Avė.) 4 vai. p.p.

Susirinkimo darbo
tvarkėj, kaip valdybos 
pranešime sakoma, iš
skirtini du punktai: "Tu 
rėsime progą išgirsti 
pranešimą apie šiais me
tais- buvusio Sąjungos 
Seimo darbus ir nutari
mus, o taip pat Teodo
ras Blinstrubas, mūsų 
Sąjungos Valdybos Pir
mininkas, pasidalins sa
vo mintimis ir rūpes
čiais apie ALTS veiklą 
ir šio meto uždavinius".

Skyriaus valdyba kvie - 
čia visus narius-es su
sirinkime dalyvauti, o po 
to susirinkimo visiems 
jo dalyviams toje pat pa 
talpoje bus paruošta ka
vutė su užkandžiais.

ir Kosto Ostrausko 
trumpaveiksmiu Lozo
rium.

Antano Škėmos Ata- 
raxią režisuoja Dalia 
Juknevičiūtė, vaidina 
Lucijus Alenskas, Dalia 
Juknevičiūtė, Romas Kin
ka, Julius Lintakas, Ber
nardas ir Marius Pra
puoleniai, Romas Sta- 
kauskas. Režisūros prie
žiūra Jūratės Jakštytės.

Kosto Ostrausko Lozo
rių režisuoja Marytė 
Smilgaitė, vaidina Dalia 
Juknevičiūtė, Marytė 
Smilgaitė, Algis Vilei
šis. K.

’TNITIUM SEMESTRI”
Kviečiame visus ateiti į 

Bostono Korp! Neo-Lithua- 
nia ’TNITIUM SEMEST
RE’, kuris įvyks spalio mėn. 
2 d., šeštadienį, ALTS Na
muose, 484 East 4th St., So. 
Boston. Pradžia 7:30 v. v. 
Įžanga: $1.00.

Ateikit p a s i 1 inksminti 
nors vieną kartą prieš sun
kaus mokslo pradžią. Iki 
pasimatymo!

Valdyba

• T. BUDRECKIENE, 
ALTS Chicagos sk. sek
retorė, pastaruoju metu 
stipriau sunegalavusi, 
paguldyta ligoninėn pa
grindiniam sveikatos pa
tikrinimui.

ŠKĖMA IR OSTRAUS
KAS CHICAGOS SCE
NOJE

Amerikos lietuvių te
atro sezonas šiais me
tais atsidaro penktadie - 
nį, spalio mėn. 1 d. 8:30 
va. vak. Menės salėje, 
2515 V/. 69th St., Chi
cago, III. Antano Škė
mos paskutinio vaidini
mo Ataraxia premjera

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

Mūsų bendradarbis Juozas Šiušis su Marija Gutauskienė prie Lie
tuvių Senelių Židinio Argentinoje, kuri ten gyvena.

A. Kirstuko nuotrauka

mirė 
metų 
žino-
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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.
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