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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAIKOS KARTA
ĮMANOMA TIK PER PASIRUOŠIMĄ KARUI

Prezidentas Nixonas 
savo kalbose užsienio po-, 
litikos klausimais visa
dos pabrėžia, kad sie
kiąs taikos ne tik šiems 
ar ateinantiems me
tams, bet visai kartai. 
Jo politiniai priešai sku
ba paaiškinti, kad tai tik 
jo 'politiniai triukai’, 
propagandinė * gražbilys- 
tė ir taip darydami jie 
turi truputį tiesos. Pre
zidentas yra ir turi bū
ti politikas, siekiąs tau
tos pritarimo. Už tat ky
la klausimas kokie iš tik
ro yra šansai taikai,pa
likus nuošaliai visą par
tinę gražbylystę?

Kokie gali būti taikos 
šansai, jei sovietai ir to
liau visa jiems prieina
ma sparta ginkluojasi ir

• KANADOJE besilankantis 
sovietų premjeras Kosyginas 
praeitą pirmadienį Ottawoje bu
vo smarkiai išgąsdintas, kai 
neginkluotas jaunas vengras Ge
zą Matral, prasiveržęs pro sar
gybinius, griebė jį už gerklės 
ir pavertė, Saukdamas: "Tegy
vuoja laisva Vengrija!" Visur, 
kur Kosyginas lankosi, Kana
dos žydai ir kitos tautybės or
ganizuoja protesto manifesta
cijas, reikalaujant išleisti iš So
vietuos norinčius išvažiuoti so
vietų piliečius.

• KISSINGERIS, prezidento 
Nixono patarėjas, išskrido į Pe
kiną aptarti detales prezidento 
Nixono vizito Kinijoje.

• SOVIETAI bėdoje su kom
piuteriais. Kosygino žentas 
German Gvičiani, kuris Sovie- 
tijoje vadovauja kompiuterių 
pramonei skundžiasi, kad tai 
labiausiai atsilikusi šaka. So
vietai turi vos 7,000 pasenusių 
kompiuterių, tuo tarpu kai ame 
rikiečiai turi 70,000. Vienintelis 
būdas pasivyti Ameriką, aiškina 
German Gičiani, tai išvilioti iš 
JAV kompiuterių mokslininkus, 
kad jie sutiktų "pagelbėti" sovie
tams. Tam Kremlius nesigaili 
išmesti dideles sumas pinigų, 
nes be kompiuterių neįmanoma 
jokia krašto pažanga ne tik eko - 
nominėje, mokslinėje, bet ir 
karinėje srityje.
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VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

ko gero vėl gali privers
ti JAV daugiau dėmesio 
skirti ginklavimosi rei
kalams. Konservatyvus 
senatorius Buckley net 
prileidžia, kad 1972 m. 
rinkiminė tema gali bū
ti ir per menkas JAV 
apsiginklavimas sovie
tinės grėsmės akivaiz
doje! Kaž kas panašaus 
į ’missile gap’ Kenne- 
dy-Nixono priešrinkimi
nėje kovoje, kada iš de
mokratų pusės buvo aiš 
kinama, kad Eisenhovve- 
rio administracija apsi
leido.

Likimo ironija norė
jo, kad kaip tik laimėto
jo Kennedy gynybos sek
retorius Mc Namara 
nesibijotų sovietų pasi- 
vijimo atominio apsigink 
lavimo srityje, bet net 
jo pageidavo, nes taika 
reikalaujanti "more 
stable balance of ter- 
ror” — daugiau pasto
vios baimės lygsvaros.

Tokia pažiūra lygiuo
jasi su istorijos patyri
mu, kad karai paprastai 
kyla tada, kai kuris nors 
kraštas atsilieka nuoki
te apsiginklavimo srity
je. Iš to išplauktų prie
laida, kad net tuo atve
ju, jei JAV ir priimtų 
Sovietų iššaukimą toliau 
konkuruoti ginklavimosi 
srityje, vien tai neturė
tų sumažinti, betatvirkš 
čiai tik padidinti taikos 
šansus bent dabartinei 
kartai.

Antra ilgesnės taikos 
sąlyga yra teritorijos ri
bų nūs i stovėjimas. Nei 
amerikiečiai nei Vakarų 
europiečiai nėra linkę ka
riauti dėl naujų sienų 
Europoje. To nenori, 
bent šiandien, ir sovie
tai. Tokiu būdu Europo
je turime ar bent galime 
turėti realius pagrindus 
ilgesniai taikai: jėgų lyg
svara ir teritorijos nu- 
sistovėjimą. Iš tikro ten 
karo galimybės laiko
mos labai ribotomis.

Panaši būklė gali susi' 

daryti ir Tolimuosiuose 
Rytuose. Nė vienas kraš
tas neturi skubaus reika 
lo. pakeisti dabar valdo
mas teritorijas. Kinija 
negali svajoti nugalėti 
Sovietiją. Toji neturėtų 
įžiūrėti kokios prasmės 
Kinijos sunaikinime, jei 
galėtų išlaikyti dabar
tinę būklę. Tokioje situ
acijoje galimas ir nepri 
klausomos Pietryčių Azi
jos stabilizavimas. To
kiu būdu ir čia taikos 
šansai nėra taip blogi, 
kaip iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, nors aštrėjan
ti padėtis Indijos - Pa
kistano pasieniuose galė
tų kelti susirūpinimo dėl 
nenumatomų komplika
cijų.

Ir Artimuosiuose Ry
tuose įmanomas ilgesnis 
taikos laikotarpis, ypač 
jei būtų susitarta dėl 
Suezo kanalo atidarymo. 
Beveik visi į Izraelio - 
arabų konfliktą tiesio
giai ar netiesiogiai įmai
šyti kraštai yra suintere
suoti taikos išlaikymu.

Dėl viso to taikos vi
sai mūsų ir net ateinan 
čiom kartom išlaikymas 
atrodo įmanomas. Tai ne - 
reiškia, kad nebus jokių 
pakeitimų. Jų bus ir di
dokų. Imperijos ir toliai! 
byrės tautinių valstybių 
naudai. Iš tiesų imperi
jų liko tiek viena: Sovie
tų Sąjunga. Sprendžiant 
iš ligšiolinės istorijos 
eigos ir jos dienos anks
čiau ar vėliau bus suskai
tytos. Tačiau visi tie pa
sikeitimai nebūtinai turi 
iššaukti pasaulinį karą 
ar atvirkščiai patys bū
ti iššaukti tik pasaulinio 
karo. Kartu pastovi tai
ka reikalauja vienos bū
tinos sąlygos — stiprių 
JAV. Senas romėnų po
sakis vis dar galioja: 
nori taikos ruoškis ka
rui.

OK. LIETUVOJE MIRĖ 
GUSTAINIS, ŠVEDAS
Laikraštį leidžiant į ma

šiną, gauta žinia, kad pa
vergtoje Lietuvoje mirė

Lietuvių Tautiniai Namai Chicagoje, 6422 So. Kedzie A ve., praeitą šeštadienį buvo pašventinti ir iškil
mingai atidaryti. V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI CHICAGOJ
Gražų rudeninį šešta

dienį, 1971 m. spalio 16 
d., Chicagoje buvo pa
šventinti ir iškilmingai 
atidaryti Lietuvių Tauti
niai Namai. Šiose iškil
mėse dalyvavo 248 as
menys, nes tiek tegalė-

Inž. J. Jurkūnas, Lietuvių Tautinių Namų valdybos pirmininkas, 
kalba namų atidarymo iškilmėse. Z. Degučio nuotrauka

Valentinas Gustainis, žur
nalistas politikas.

Velionis šių metų liepos 
15 d. minėjo 75 m. amžiaus 
sukaktį, Griškabūdyje, ša
kių apskr., kur, grįžęs iš 
Sibiro tremties, eile pasta
rųjų metų gyveno.

Vilniuje mirė Jonas šve
das, kompozitorius, dirigen
tas, lietuvių liaudies muzi
kos instrumentų ryškinto- 
jas ir puoselėtojas. Velio
nis gimęs 1908 m. spalio 9 
d. Latvijoje.

• Dr. Kazys Bobelis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, su žmona Dalia, 
trims savaitėms išvyko į 
Europą. Aplankys: Prancū
ziją, Italiją, Graikiją ir ki
tus kraštus.

ALT pirmininką dr. K. 
Bobelį pavaduos vicepirmi
ninkas dr. K. Šidlauskas.

MEČYS VALIUKĖNAS 
jo sutalpinti atidaromo
ji pastogė. Antanas ir 
Bronė Kalvaičiai, rū
pestingai vedę šventės 
dalyvių sąrašus, sako, 
turėję apie 50 asmenų at

sakyti rezervacijas, ta 
vienintele priežastimi 
— nebėra vietų.

Namų atidarymo posė 
dį, įvadiniu žodžiu pra

Patys vyriausi amžiumi LTN šimtininkai prof. Adomas ir Marija 
Varnai su kun. A. Zakarausku.

dėjo lietuvybės šiame 
krašte veteranas visuo
menininkas Dr. S. Bie
žis. Po jo kalbos jaunai 
dainininkei Audronei Si - 
monaitytei vedant, o ne
olituanų orkestrui ir 
publikai pritariant nuai
dėjo Amerikos ir Lietu
vos himnai.

Tribūnoje Gimimo Šv. 
Mergelės Marijos Para
pijos klebonas kun. An
tanas Zakarauskas.Šven
tina patalpas ir meldžia 
Aukščiausiąjį šiems na
mams, jų laikytojams ir 
dalyviams visokeriopos 
palaimos. Maldą baigia 
prašymu, ... ” kad šių 
namų dalyviai visad su
prastų būtinumą siekti ir 
dirbti, kad Lietuva būtų 
laisva.”

Evangelikų Liuteronų 
lietuvių Tėviškės para
pijos klebonas kun. senj. 
Ansas Trakis taria gi
lius invokacijos žodžius, 
melsdamas Visagalį, 
kad Jis Savo Malone leis
tų šiuose namuose stip
riai rusenti galingai lie
tuvybės ugniai, kuri teik
tų šilimą visiems lietu
viams, kaip didelės šei
mos nariams.

Po šių apiegų, Jonas 
Jurkūnas, Lietuvių Tau
tinių Namų Valdybos Pir
mininkas ir visos šios 
akcijos puoselėtojas ir 
vadovas, sveikina na
rius, šios šventės daly- 
vius-es ir dėkoja vi- 
siems-oms, prisidėju
slėms prie LTN veiklos. 
Išskirtinai padėkos ir at
minties vardan, dr. Biru
tei ir Broniui Kasakai- 
čiams, Severinai ir Nar- 
džiui Juškams, Onai ir 
dr. Steponui Biežiams.o 
taip pat Vytautui Pesec-

(Nukelta į 5 psl.)
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1AV LB 20 METO SUKAKTIES MINĖJIMAS (2)

KO NORIM IŠ LB CENTRO VALDYBOS?
Kaip jau buvo minėta 

JAV LB 20-čio minėji
mas New Yorke tęsėsi 
tris dienas. Antrą dieną, 
spalio 9-tą, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje, 
Brooklyne 3 vai. p.p. vy
ko seminaras skirtas na
grinėti LB ateities kul
tūrinei veiklai.

Pranešimą padarė 
Paulius Jurkus, pasinau
dodamas ne vien savo, 
bet ir visos eilės kultū
rininkų nuomonėmis. Jis 
apibudino, kas yra JAV 
LB aplamai ir pabrėžė, 
kad ją sudaro apylinkės 
tartum atskiri valsčiai 
ir todėl, kaip valsčiaus 
viršaičiui rūpi visi jo 
valsčiaus žmonių reika
lai, taip ir LB apylin
kėms turi viskas rūpėti, 
kas apima lietuvišką kul
tūrinę veiklą. Pažvelkim 
į muzikos sritį, sakė jis. 
Chorai visais laikais tu
ri didelės reikšmės tau
tiškumui palaikyti. Jauni
mas mėgsta dainuoti, 
mėgsta pasirodyti, bet 
jų niekas neskatina, cho
rų nebepalaiko. B-nė tu
rėtų organizuoti jaunimo

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

Walter Rask-Rasčiauskas jau 11 metų organi
zuoja ekskursantų grupes į Lietuvą ir jo rengtos 
ekskursijos vyksta sklandžiai ir tvarkingai. Šią va
sarą American Travel £ervice Bureau vežė 6 grupes 
į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistravimo ne visus ga
lėjome prijungti, nes truko vietų. Norėdami paten
kinti didesnį skaičių lietuvių 1972 metais, turime 
užplanavę net 10 ekskursijų. Galėsite pasirinkti pa
togiausią išvykimo datą, kuri geriausiai atitiks Jūsų 
atostogų laikui: ekskursijos bus nuo 17 iki 21 die
nos ilgumo; bus galima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje.

Planuokite iš anksto, registruokitės jau dabar, 
dėl informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilan
kymui Amerikoje; suteikiame informacijas kelionių 
reikalais į visus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

EMILIJA ČEKIENĖ 

chorus. Be to, LB apylin
kės kasmet turėtų su
rengti po vieną klasinį 
koncertą. Daugiau pa
rinkti lietuvių kompozi
torių kūrinių ir k.

Ko norim iš LB cent
ro valdybos? — klausė 
prelegentas ir pats nu
rodė, būtent: LB suruo
šė puikias dainų šven
tes, bet paskutinėje jau 
tėsi jau nuovargio ženk 
lai. Muzikos sritis yra 
labiausiai užmiršta sri 
tis. Muzikai premijų ne 
gauna, o tačiau reikia 
naujų dainų, uždegančių, 
tinkamų laiko dvasiai. 
Pav., baladė apie Simą 
Kudirką. Reikia užsaky 
ti, kompozitorius, kol 
jų dar turime, skatin
ti, skirti premijas. Vie 
nas muzikas jau rašo 
operą apie Simą Kudir
ką, reikia tik remti, tal
kinti. Labai skurdus gai
dų išleidimas. Vargoni
ninkai išleido savo isto
riją, aš siūlau LB-nei 
išleisti lietuvių muzikos 

istoriją už tėvynės ri
bų.

LITERATŪROS IR 
KNYGOS SRITYJE

Literatūros kūri
niams skiria premijas 
įvairūs asmenys ir org- 
jos. Premijuotos knygos 
greičiau išperkamos. Ir 
aplamai norint nusipirk
ti knygą reikia jos ieš
koti, toli važiuoti pas 
mūsų platintojus, kurių 
tik vienas ar geriausiu 
atveju du viename did
miestyje tebūna. Arba 
siųsti čekį paštu ir lauk
ti, kol kada knyga ateis. 
Ar negalėtų LB .apylin
kės būti tie knygnešiai, 
nes knyga perkama tik 
tada, kai ji pasiūloma. 
Ar negalėtų apylinkės 
kasmet po vieną litera
tūros vakarą suruošti, 
kasmet po vieną knygą 
pristatyti. Tas mažina 
prarają tarp knygos ir 
skaitytojo. Į tą darbą 
traukti jaunimą.

Ką tuo atveju turėtų 
daryti vyriausioji LB 
valdžia? Iki šiol premi
jas skiria Rašytojų 
Draugija. O turėtų skir
ti Lietuvių Bendruome
nė iš Lietuvių Fondo iž
do. Taip pat turėtų su
organizuoti lietuvių li
teratūros istoriją, kurią 
jau ruošia p. Naujokai
tis. Lietuvoje yra lei
džiama, bet ten okupanto 
nudažoma klaidingom 
varsom. Mums todėl rei
kia teisingos 4-5 tomų 
istorijos.

LB turi skatinti minė
jimus, kaip Vaižganto ir 
kitų. Po 4 metų bus 100 
metų, kai mirė M. Va
lančius. Reiktų jo raš
tų rinkinio. Dar turime 
tos pačios tarmės Salį 
ir Ivinskį. Mirė rašyto
jai Būdavas, Valentinas 
ir kiti, o kur jų rank
raščiai? Niekas nesirū
pina. LB centro valdyba 
turėtų suorganizuoti 
rankraštyną.

Reikia organizuoti jau
nųjų rašytojų vaikams. 
Platus laukas, daug ran
kų ir čia reikia organi
zacinio vieneto, sakė jis.

DAILĖS SRITYJE

LB apylinkės turėtų 
surengti kasmet po vie
ną parodą, o centras tik 
paskiria po vieną kas
metinę premiją dailei. 
Jie neblogesni už rašy
tojus. Parodas rengti Va
sario minėjimų proga. 
Užsakyti iš mūsų tautos 
istorijos ciklą, dabar 
pav., apie Simą. Tie cik
lai gali būti vežiojami. 
Suorganizuoti istorinių 
paveikslų. 20 metų, kai 
žuvo Butėnas ir Lukša, 
reikia jų biustų. Kūrinys 
spindi į žiūrovą uždegan
čia jėga. Sales dekoruo- 
kim savo herojų kūri
niais. Mes esam kovo
janti tauta, mums reikia 
kovos kūrinių. Visi Gal
diko kūriniai į krūvą su
dėjus nepasako to, ką 
vienas Karo muziejaus 
ar Kauno panorama.

Siūlau išleisti lietu
vio dailininko istoriją už 
tėvynės ribų. Reikia prie 
LB dailiojo meno tary
bos ar valdybos. Jauni
mo nereikia kviesti, bet 
įsakyti, duoti iš karto 
darbo. Juk Lietuvos ūki
ninkas nekviesdavo vai
kų į darbą, bet sakyda

vo: tu sūnau padarysi tą 
o tu atliksi tą, sakydavo 
tėvas.

Į LB reikia atvesti ir 
tuos, kurie lietuviškai ne
bemoka ir tuos, kurie su 
darę mišrias šeimas ar 
patys iš tokių. Leisti 
jiems lietuvišką laikraš
tį angliškai* Jaunimą la
biau į sportą traukti. 
Yra norinčių, bet nieks 
nepasiūlo, nenurodo. Pa
ti LB viršūnė turėtų or
ganizuoti sportą ir leisti 
sporto žurnalą, — kalbė
jo P. Jurkus.

LIETUVIŠKOS 
MOKYKLOS

Lietuviškos mokyklos 
tai Bendruomenės rei
kalas. Apylinkės turi 
telkti mokinius. Vyriau
sia valdžia turi sumo
derninti visus vadovė
lius, pritaikyti šiam lai
kui, išleisti puošnes
nius, lengves nius, p a- 
trauklesnius. Knygos vai
kams prastos, netrau
kiančios. Skirti premiją 
vaikų literatūrai, kaip 
kad amerikiečiai daro. 
Be to, labai trūksta pa
rodomųjų priemonių. 
Reikia skaidrių, filmų 
ir k.

Iš kur tam viskam gau
ti pinigų? — klausia pre - 
legentas ir atsako. Iždi
ninkai ramūs, dori žmo
geliai. B-nės ižduose ma
ža, bet reikia tik judru
mo, ryžto, pastatėm di
džiausias koplyčias, ope
ras , dainų šventes, kodėl 
negalėtume ir tiems taip 
pat labai svarbiems kul
tūriniams reikalams su 
telkti. O dar ir teatras, 
kuris tiek daug davė tau
tai lietuviškos dvasios 
ugdymui, baigė praneši
mą rašytojas Paulius 
Jurkus.

Aleksandras Vaške
lis, LB centro valdybos 
narys kultūriniams rei
kalams kalbėjo: "Gražu, 
kai kalbam, reikia to, 
reikia to ir t.t. Kai kur 
mes esame nutrupanti 
tautos dalis. Persiorga
nizavimai atima visas 
jėgas. Kai norime vyk
dyti kokį nutarimą, susi
duriame su kliūtimis. Bu
vome sudarę planus litu
anistikos darbams, bet 
Lietuvių Fondas nefi
nansavo ir darbai neiš
ėjo. Man rodos, sakė jis, 
kad emigracinė visuome - 
nė knygas perka gerai, 
juk negali norėti, kad sta
lius pirktų knygą. Aukš
čiau minėtiems darbams 
atlikti, kaip P. Jurkus 
siūlė, reikėtų sudaryti 
profesinių kultūrininkų 
komisijas, vienetus prie 
LB, betpav.,dailininkai, 
muzikai nesugeba su
daryti savo sąjungos, tad 
nelengva ir mums juos 
suburti į vienetus”.

Rasa Novickaitė, jau
nosios kartos atstovė, pa. 
prašiusi balso prabilo: 
"Čia mes išklausėme 
gražių ir būtinų pasiū
lymų, norint svetimame 
krašte išlaikyti lietuvy
bę, bet, kai būna choro 
koncertas, kiek ateina 
žmonių? Štai kad ir va
kar buvo iškilmingas ne
eilinės, bet laisvės ko
vas vaizduojančios paro
dos atidarymas, kiek bu
vo žmonių? Ir vakar 
Smetonos klasiškam kon
certe, kiek buvo lietuviš 
kos publikos? Kad ir 
čia dabar, kalbame rim
tais ir svarbiaisi tau 
tais ir svarbiais tauti
niais reikalais, o kiek 
mūsų tėra skaičiuojant 
pagal didžiajame New

■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

KANDIDATAI Į VLB TARYBĄ
VLB Tarybos Rinkimų Komisija jau paskelbė 

kandidatų sąrašą. Jį sudaro 27 kandidatai. Tre
jiems metams renkama 15 Tarybos narių. Taigi, 
kandidatų yra beveik dvigubai. Pažymėtina, kadkan 
didatų į Tarybą dar yra pakankamai, bet jų labai 
stinga apylinkėse, kur bendruomeninis darbas yra 
sunkiausias.

Pažvelgus į kandidatų sąrašą, atrodo, kad šį 
kartą dėl rinkimų laimėjimo varžysis dvi politinės 
grupės: frontininkai ir socialdemokratai. Frontinin 
kai Vokietijoje yra gerai susiorganizavę ir akty
viai dalyvauja bendruomeninėje veikloje. Jau kelin
tą kartą jie laimi Tarybos rinkimus. Jų aktyvą su
daro daugiausia katalikų kunigai ir ateitininkai. Jie 
remiasi tų apylinkių nariais, kur apylinkių valdy
bose yra jų žmonės.

Lietuvių socialdemokratai Vokietijoje susior
ganizavo prieš keletą metų. Į praėjusios Tarybos 
rinkimus jie ėjo kartu su tautinėmis ir liberalinė
mis grupėmis "Solidarumo Bloko" vardu. Šį kartą 
jie eina atskiru sąrašu, rodos, Bendruomeninio 
Bloko pavadinimu. Jų aktyvą sudaro socialdemo
kratinis lietuvių jaunimas. Jis yra gana aktyvus ir 
keliose apylinkėse užima vadovaujančias pozicijas.

Nors frontininkai labai nemėgsta viešai savo 
vardu rodytis, tačiau nepaslaptis, kad šie kandida
tai sudarys jų sąrašą: kun. Br. Liubinas, kun. A. 
Bunga, tėv. Bernatonis, kun. V. Šarka, J. Barasas, 
V.. Bartusevičius, dr. J. Grinius, J. Klimaitis, Arv. 
Lingė, Just. Lukošius, V. Natkevičius ir J. Valiūnas. 
Galimas dalykas, kad jiems artimi yra Jer. Gulbi
nas ir G. Šimkevičius.

Bendruomeninio Bloko (socialdemokratų) sąra
šu eis: dr. V. Bylaitis, R. Baliulis, K. Dikšaitis, Art. 
Hermanas, M. Kiužauskas, Pr. Liegus, Evaldas Lu- 
košaitis, Alg. Pacevičius ir J. Petraitis.

Dar kandidatuoja krikščionių demokratų veikė
jas dr. P. Karvelis ir evangelikų darbuotojas mo
kyt. Fr. Skėrys, mokyt. A. Palavinskas ir Eug. Lu
cienė.

Šį kartą nekandidatuoja į Tarybą tautinių ir libe 
ralinių grupių bendruomenininkai, ns jie yra kate
goriškai priešingi frontininkų nubalsuotam Tarybos 
rinkimų korespondenciniu būdu pravedimui. Jei Ta
rybos rinkimai būtų buvę tiesioginiu būdu praveda
mi, šios grupės būtų išstačiusios nemažiau 8 kan
didatų. Tačiau tautinės grupės nėra nusistačiusios 
šių rinkimų boikotuoti. ***

♦ Š.m. rugsėjo 11 d. Nottinghame, Anglijoje, 
įvyko Lietuvių Katalikų Bendrijos II seimas,kuria
me dalyvavo iš visos Anglijos lietuvių katalikų 47 
atstovai. Seimui pirmininkavo A. Jaloveckas, sek
retoriavo G. Kaminskienė. į Anglijos Lietuvių Ka
talikų Bendrijos valdybą išrinkti: kun. dr. S. Matu
lis, Pranas Makūnas, J. Narbutienė, A. Šukaitis ir 
J. Zokas. Revizijos komisijon: P. Viržintas, S. Kas 
paras ir K. Bivainis. Meninėje dalyje rašyt, kun. J. 
Kuzmickis skaitė savo poezijos kūrinių, o G. Ka
minskienė perskaitė kitų lietuvių rašytojų ištraukų.

* Rugsėjo mėn. pradžioje Anglijoje mirė Ag
nietė Galčiuvienė. Ji buvo senosios išeivijos lietuvė. 
Visą savo amžių tvirtai laikėsi lietuvybės ir platino 
lietuviškus raštus.

♦ Lilija Šukytė, dainuojanti Muencheno opero
je, 1972 m. kovo mėn. atvyks į Londoną ir Covent 
Garden teatre dainuos Strauso "Capriccio” opero
je.

* Londono Sporto ir Socialinio Klubo valdybos 
pirm. S. Kasparas spalio 8 d. sukvietė jaunimą pa
sitarimui dėl įvyksiančio Jaunimo Kongreso 1972 
m. Chicagoje. Susirinkime V. Brien kalbėjo choro 
reikalu, o Andrius Juras — jaunimo socialinio bend 
radarbiavimo ir sporto reikalais.

• Izabelė Šrederienė ir jos vyras Herbertas 
Šrederis (bosas) dažnai koncertuoja Hamburge ir 
apylinkėse.

• Kun. K. Senkus, gyv. Stuttgarte, buvo nuvykęs 
į Belgiją ir Olandiją, kur susipažino su lietuvių gy
venimu. Jis ten susidarė įspūdį, kad lietuviai nėra 
"mirę" ir kad persiorganizavę galėtų vėl kultūriš
kai pagyvėti.

♦ Rastatto apylinkė, įkurta prieš 10m., ruošia
si savo dešimtmetį atšvęsti spalio 24 d. Dabar apy
linkei vadovauja Gustainis. Ilgą laiką jai vadovavo 
Rugulis, vėliau Kuršienė.

♦ Stuttgarto apylinkėje yra sudaryta bendra 
Šalpos Komisija iš šių asmenų: kun. K. Senkaus, 
evangelikų klebono J. Stanaičio ir apylinkės valdy
bos pirm. Z. Glemžienės. Komisijai pirmininkauti 
sutiko kun. K. Senkus.

Yorke gyvenančių lietu
vių skaičių.

Tuo ir baigėsi semina
ras diskutuojant prie ka
vutės toliau.

Vakare įvyko jaunimo 
vakaras Maspetho lietu
vių parapijos salėje, kur 
programą atliko Irena 
Šiugždaitė ir Diana Mel- 
ninkaitė dainuodamos gi

tarai pritariant, Audro
nė Bružaitė ir Algis Bru 
žas. Inž. Gerimantas 
Penikas parodė filmą iš 
PLB seimo 1968 m. Po 
programos buvo šokiai.

Taip užsibaigė antroji 
LB dvidešimtmečio mi
nėjimo diena.

(Bus daugiau)
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BALFO PIRMININKAS SIELOJASI

Detroito Lietuvių Kul
tūros klubas lapkričio 7 
d. organizuoja nepap
rastą parengimą. Tai 
Akademija rašytojams 
pagerbti. Dėl savo pas
kirties ir dėl būdo, kaip 
šis parengimas bus pra
vestas, atrodo, jis išeina 
iš vietinės reikšmės mi
nėjimų. Šįparengimą glo
boja JAV Lietuvių Bend
ruomenė. Į sudarytąjį 
Garbės komitetą įeina 
J.E. Vyskupas V. Briz
gys, PLB pirm. St. 
Barzdukas, JAV LB ta
rybos pirmininkas V. Ka- 
mantas, JAV LB centro 
v-bos pirmininkas inž. 
V. Volertas, VLIKo pir
mininkas dr. J.K. Valiu 
nas, ALT pirmininkas 
dr. K. Bobelis, Diploma
tijos šefas Stasys Lozo
raitis, Lietuvos atsto
vas Washingtone J. Ka- 
jeckas, Lietuvių Kata
likų Akademijos pirmi
ninkas prof. A. Liuima, 
Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkas dr. G. Ba
lukas, Liet. Žurnalistų 
S-gos pirm. kun. J. 
Vaišnys, S.J., LVS Ra
movės ir Profesorių S- 
gos pirminnkas prof. S. 
Dirmantas, Pasaulio 
Liet. Gydytojų S-gos pir
mininkas dr. V. Kaunas, 
Pasaulio Lietuvių Archi
tektų ir Inž. S-gos pir
mininkas arch. Edmun
das Arbas, Liet. Daili
ninkų S-gos pirm. Ad. 
Valeška, Šaulių S-gos 
tremtyje pirm. V. Ta
mošiūnas ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos 
pirmininkas K. Veiku
tis.

Akademija rengiama 
Detroite, Lieuvių Na
muose (3009 Tilman St.) 
Iš Akademijos struktū
ros atrodo, kad nūdie
nės literatūros vertini
mas bus atliktas ne iš 
profesinės, rašytojiš- 
kos pažiūros. Akademi
ja skirta rašytojams pa 
gerbti, tad logiškai į te
mų struktūrą įeina rašy
tojo reikšmės tautos kul 
tūros gyvenime įvertini
mas.

Vienas iš šio sumany 
mo vykdytojų, Detroito 
Kultūros klubo pirminin
kas A. Musteikis, konkre 
čiai nusako akstinus, tal
kinusius sumanymui. 
Tai dailiosios literatū
ros veikalų pardavimo 
susilpnėjimas. Tas fak
tas liūdnai rodo, kad tam 
tikri apatijos debesys 
slegia mūsų rašytojų san
tykį su visuomene. Išda
voje to tragiško rašytojo 
ir visuomenės nutolė- 
jimo ir glūdi susilpnė
jęs dėmesys rašytojo vei
kalui. Kiekvienas nuošir 
dus kultūrininkas tai ma
to ir rūpinasi. To pasė
koje ir ši Akademija, iš 
lokalinio minėjimo išei
na į stambios kultūrinės 
problemos pajudinimą.

Prieš kiek laiko, vos 
buvo gautos pirmosios 
žinios apie Akademijos 
sumanymą, Dirva svei
kino iniciatyvą ir veda
muoju labai palankiai 
įvertino renginio tikslą. 
Dabar, kaip ir anksčiau, 
Dirva linki Akademijai 
sėkmingai sudominti lie
tuvių visuomenę mūsų 
rašytojų veikalais, įtai
goti knygas pirkti, skai
tyti, domėtis jomis. Su 
kelti visuomenės sim
patijas mūsų knygų klu
bams, leidykloms, pla
tintojams. Tai vis mūsų 
pilkieji kultūros hero
jai, dirbą lietuviškojo 
idealizmo skatinami.

Akademijos reikšmė 
ypač iškils, jeigupavyk- 
tų bent pajudinti sąvoką, 
kad rašytojas, kaipo me
nininkas, nėra mokyklos 
absolventas. Rašytojas 
atsiranda tiktai savo eru
dicijos ir talento išdavo
je. Trijų su puse mili
jonų tauta beturi tik ke
liasdešimt rašytojų. Jų 
veikalai ryškina gyvena 
mojo laikotarpio tūrį, 
kondensuoja savyje tūks
tančių gyvenimus, kuria 
gyvenimo sampratą, fi
losofiją. Tų veikalų su
ma sudaro tai, kas va
dinama tautos kultūra. 
Ypatingai ryški tautai 
yra išeivijos rašytojų 
kūryba. Netiktai paski
ri rėmėjai, bet visa vi
suomenė privalo sudary
ti sąlygas, skatinančias 
rašytojo atsidavimą kur
ti, puoselėti savo talen
tą, kuo glaudžiau įsi
jungti į savo aplinkos gy
venimą. Juk okupuoto
je Tėvynėje rašytojo 
reiškimasis stipriai su
varžytas, pajungtas oku
panto atneštai doktrinai. 
Ta doktrina svetima,net
gi priešinga, lietuvių tau
tos interesams, tautos iš 
likimui, savitos kultūros 
kūrybai.

Šių faktų akistatoje ma
tyti kokį likiminįvaidme ■ 
nį istorija pavedė išeivi
jos rašytojui. Tačiau iro
nišku žaismu ir savo vi 
suomenėje, išeivijos ra
šytojas gyvena kaip koks 
nenorimas posūnis. Nuo
latine ir liguista dauge
lio vertintojų pastanga 
siekia nuvertinti išeivi
jos rašytojo nuopelnus 
bei talento apimtį. Pa
gal kai kuriuos savųjų 
liguistų degraduotojų at
siliepimus, išeivijos li
teratūra negali nė va
dintis meno vardu. Juo 
labiau, esą, ji tolima 
nuo problematikos iškė
limo ir sprendimo. Vie
nok, kada išeivijos ra
šytojų kūriniai išneša
mi į tarptautinį forumą 
(anglų, vokiečių, latvių, 
flamų, prancūzų verti
muose) lietuvių litera
tūra sulaukia, dažnai, 
netgi entuziastiškų ver
tinimų, puikių recenzi
jų, talpinamų milijoni-

Nė juste nepajutome, 
kai vėl prabėgo vieni me
tai, ruduo pasipuošė sa
vu grožiu, mes lietuviai 
vėl sukrutome organizuo
ti Balfo šalpos vajų.

Metų bėgy nedaug ra
šoma apie Balfo veiklą, 
nes Balfas per 27 metus 
lietuviškoj visuomenėj 
įsigijo "pilietybės”,pasi
tikėjimo. — Tuščia bač
ka gerai skamba, sako 
lietuviškas priežodis. 
Balfo veikla — ne rek
lamai, o nuoširdžiai pa
siaukojantis meilės dar
bas. Ji intensyvi, kruopš
čiai planuojama ir vado
vaujama.

Vien tas faktas, kad 
okupuoto j Lietuvoj "Tie
sa” prieš Balfą rašė net 
4-ris kartus ilgus
straipsnius, tai parodo, 
jog Balfas jiems su sa
vo vargingųjų šalpa yra 
"krislas aky” ir, kad. 
tuo, jiems "minama ant 
nuospaudos". Su jais ne- 
polemizuojam, tik kons
tatuojanti faktą, kiek ten 
jiems rūpi varge esąs 
žmogus. Jie artimo mei
lės darbą atmeta iš es
mės.

Sveikinu nuoširdžius 
Balfo vadovus ir darbuo
tojus , aukų rinkėjus, 
duosnius aukotojus. Vi
sų mūsų pastangomis 
kasmet į Balfo iždą įplau
kia dešimtys tūkstan
čių dolerių ir tuo leng
vinama varge atsidūru
sių brolių - lietuvių ne
dalia.

Bet aš, kaip Balfo pir
mininkas, turiu pasida
linti kaikuriais rūpės-, 
čiais, kurie slegia mane 
ir kitus Valdybos na
rius.

1. Faktas palieka fak
tu, kad pernai metais 
bendrajai šalpai įplau
kė apie 20.000 dol. ma
žiau. Kokia priežastis? 
— Įvairūs kiti Fondai į 

nių tiražų leidiniuose! 
Tie faktai rodo, kad Det
roito Kultūros klubo ini
ciatyva surengti Akade
miją savo rašytojui pa
gerbti skamba gana re
voliucingai. Akademija 
tampa iššūkiu rutinai, ku
ri palengva, kaip liūnas 
norėtų niveliuoti rašyto
ją, o jį niveliavus, lie
tuvių kultūros arimuose 
palikti klaikią, pustomo 
smėlio dykumą.

Greta šių esminių 
Akademijos prielaidų 
yra dvi formalios datos, 
praturtinančios Akade
mijos rengimą. Šiais me
tais sukanka dvidešimt 
penkeri metai, kada 
tremtyje buvo atkurta 
Lietuvių Rašytojų Drau
gija su pirmuoju savo pir
mininku poetu Stasiu San 
tvaru (1946 m. sausio 
25-26 d). Pernai gi su
kako auksinė sukaktis, 
nuo 1920 m. lapkričio 
23 d. kada Kaune susi
būrė rašytojai ir meni
ninkai į Meno Kūrėjų 
Draugiją, išskyrė čia Li
teratūros sekciją.

Detroite rengiama 
Akademija rašytojui pa
gerbti yra stambios 
reikšmės įvykis, lie
čiąs daugelį gyvybiškų 
išeivijos kultūrinio gy

venimo problemų. Aiš
ku, vienkartinis įvykis 
neišspręs chroniškai įsi 
senėjusių problemų, bet 
bus didelis nuopelnas, 
parodant, kad tos prob
lemos pastebėtos, pajus- 
tos ir siūlomos studi
joms ir išsprendimams.

kuriuos nueina ne vie
nas doleris, kurs būtų 
skirtas Blafui.

2. Kad sumažėja aukos 
gal viena iš priežasčių 
yra ir ta, jog dabar Lie
tuvon vyksta nemažas 
skaičius lietuvių, kurie 
ten susitinka su pasipuo
šusiais savo giminėmis 
ir draugais (kurių nema
ža yra prieš tai gavę 
siuntinių ir turi iš ko pa
sidabinti). Retas kuris 
aplanko vargingas arti
mųjų bakūžes, neturi pro
gos pamatyti tikros pa
dėties, žodžiu, nepamato 
vargingųjų gyvenimo būk
lės, parvykę ne vienas 
skleidžia nuomonę, jog 
ten gyvenimas geras, pa- 
gelba nebereikalinga. 
Jei lankytojai apsilan
kytų pas tuos, kurie grį
žę be sveikatos iš Sibi
ro, negalintys savose vie
tovėse prisiregistruoti, 
su keliolikos rublių pen
sijos seneliai etc., tai 
susidarytų teisingesnį 
vaizdą ir parvykę uoliai 
dirbtų Blafui, kokių mes 
jau turime.

3. Visi žinome kaip 
lietuviai šiandien yra iš
sisklaidę po Amerikos 
platybes, vis mažiau gy
vena kompaktiniai. Ir 
kas suras tuos "išklydė- 
lius"? —Apeliuoju, mie
li lietuviai, į jūsų gerą 
valią: likite Balfo rėmė
jai, siųski e savo aukas 
tiesiog į Balfo Centrą, 
105 Grand St. Brooklyn,
N.Y. 11211. Raginkite sa
vo pažįstamus taip dary
ti, prisius kitę atokiau 
nuo lietuviškųjų kolonijų 
gyvenančių lietuvių ad
resus Balfo Centrui.

4. Sotus alkano neat
jaučia, sako lietuvių prie- 
žodis. Kai sykį vienai Eu
ropos karalienei buvo 
pranešta, jog žmonės ba
dauja, neturi duonos, tai 
ji atsakė — tegu valgo 
pyragą. Ji neturėjo su
pratimo kaip gali žmo
gus duonos neturėti. — 
Per eilę metų mes čia 
prasigyvenome, neblo
gai įsikūrėme, nebejaut - 
rūs tampame tiems var
go broliams lietuviams, 
kurie alksta ir neturi bū 
tiniausių pragyvenimui 
dalykų. — Kam daugiau
duoda, iš to daugiau ir 
reikalaujama, sako 
Šventraštis. Todėl nuo
širdžiai prašau visų lie
tuvių: padidinkime savo 
auką Balfui.

5. Praktika parodė, 
kad noriai Balfui aukoja 
ir čia gimusieji lietuviai 
ir lietuvės ir jų šeimos, 
nors ir mišrios, jei tik 
tinkamai nušviečiama 

Balfo tikslai ir veikla. 
Štai po ranka turiu kelio- 
liką savo vietovės tokių 
šeimų atsiliepimų ir tai 
su aukomis 50,15,10 dol. 
ir panašiai. Mane labai 
nudžiugino kaikurių nuo
širdumas, nes mišrių 
šeimų čekius pasirašė^ 
ne lietuviškoji pusė. Au
kodami jie parodo, jog 
nenutraukia ryšių su lie
tuviais ir jų problemos 
jiems prie širdies.

6. Aš, būdamas ne tik 
Balfo pirmininku, bet ir 
klebonu, iš arčiau pa
žįstu žmones ir jų būk
lę ir matau, jog ne tik 
dešimtys, bet ir šimtai 
tūkstančių dolerių, ku
riuos jie sunkiu prakai
tu uždirbo, jei nepadaro 
tinkamų testamentų, nu - 
eina advokatams, toli
miems giminėms ar net 
valdžiai. Kaip kilnu bū
tų jei tie mūsų seneliai 
(kokių visą eilę mes tu
rime) savo testamentuos 
atsimintų pasauly vargs
tančius lietuvius ir bent 
dalį palikimo paskirtų 
Balfui. Kaip sudaryti tęs 
tamentus Balfo Centras

■ Žfr (c< fa*
Kalbėjom apie menininkų prigimties subjektyvumą, apie jų bū

do minkštumą. Betgi ir jų tarpe iškyla net labai atsparių, nesava
naudiškų asmenybių, kurių nepalenkia jokios galiūnų teikiamos ma
lonės nei garbės vainikai, kurie verčiau renkasi kančią ir tremtį, 
negu išdavystę tautos ar žmonijos principams. Kaip tai atsitinka? 
Regis, čia prie jausminės menininko prigimties prisideda dar — 
gilus protinis išsilavinimas ir bendrųjų žmonijos idealų (tiesa, 
laisvė, religija, žmoniškumas) nuoširdus įsisavinimas. Tuomet 
menininkas išsivaduoja iš siauro subjektyvumo, tampa ne vien sa
vo darbų gerbėjas, o moka aprėpti plataus pasaulio dalykus. Toki 
yra Nobelio laureatas Solženicinas ir kiti rusų autoriai, kurie ne- 
pabflgsta stoti prieš komunizmo smurtą arba nuolankauti tironams. 
Tai jau yra jų asmeny, kaip gilus įsitikinimas, kad būtinai reikia 
kovoti už tiesą.

• Skaitau Nepr. L-je (28 rūgs.): L. Studijų savaitė Vokietijoje, 
dr. V. Vardžio paskaita — Lietuva ir išeivija. Jo požiūris "at
sietas nuo politikos" ir -- grynai teorinis, moksliškas, bet sykiu 
-- deja, atsietas ir nuo tikrovės. Girdi, mums trukdo "emocinės 
žvalgos būdas, dėl kurio Lietuva tampa tik meilės ar neapykan
tos, bet ne studijų dalyku". Vadinas, mums netinka jaudintis, ne
moksliška ir nekultūringa, jei lietuvį bolševikai muša lig sąmonės 
netekimo, nekaltą nuteisia į katorgą ar kitaip nukankina... Bet gi 
nėra tiesa, kad Lietuva kam nors mūsų tampa neapykantos dalyku. 
Kam tokį mitą išgalvoti, p. Vardy? Gal būt, tik okupantas nekenčia 
Lietuvos, kad jam sunku ją suvirškinti. O mes neapkenčiame tik 
netiesos, kurią skelbia pasauliui okupantas (net per Lietuvos žmo
nes ir lietuvišką spaudą), neapkenčiame to baisaus nežmoniškumo, 
kuris pasirodė S. Kudirkos atveju ir kitais. Ar to. skirtumo moksli
ninkas nepajėgia pastebėti?

• Toliau V. Vardys tą emocinį būdą aiškino kaip šizofreninį 
-- "naujųjų išeivių dalyje ....nenorinčių regėti tikrovės, jeigu nesi
derina su jų politiniu nusistatymu”. Viena, toji "emocinė išeivių 
dalis" Lietuvos tikrovę neblogiau žino už Vardžio dalį: siųsdami 
siuntinius gerai ištiria, kokių batų ar šilto švarko reikia broliui 
Sibire, kokių siūlų ar drabužio sesei prie Šeduvos. Asmeniškais 
saviškių laiškais jie gerai sužino, kur kiauras stogas ir nėra kas 
pataiso, kur stoka kuro ligotam, kur sunku gauti tinkamo apavo ar
ba pasiekti gydytoją. Tai grynesnė tikrovė nei bolševikų žinios ir 
statistikos spaudoje.

Irgi netikslu tarti, kad okupantas mūsų yra peikiamas vien dėl 
"kitokio politinio nusistatymo". Ne valstybės santvarka mus žei
džia, bet -- melas (esą laisvė ten viskam ir tautybės žydi, o lie
tuvybė ir religija smaugiamos, vien rusui visos privilegijos). Oku
panto nežmoniškumas, skriaudos ir žiaurumai mus jaudina ir pyk
do, o ne vien "politinis nusistatymas”. Tiktai kas nežino tikrovės, 
tegali žiūrėti į Maskvos metodus, kaip į eilinę politinę santvarką, 
lygiai statytiną greta kitų. Atrodo, kai ką dideli mokslai nuveda į 
siaurą kraštutinumą, ypač jei pamėgstama teoriniai paistymai, at
sieiti nuo konkrečios tikrovės.

• Gal jau šį sezoną mokėsime išlaikyti saiką -- nesimarinsi- 
me ilgom prakalbom. J. Jašinskas rašo Keleivy, kad Bostono įvai
rių org-jų ruošiamame S. Kudirkos minėjime lapkr. 25 d. -- "jokių 
verksmingų, ilgų ir nuobodžių kalbų ar paskaitų. Įžangos žodis turi 
tęstis ne ilgiau 5 min., o visa programa — ne ilgiau poros valan
dų". Pavyzdingai suplanuota, tik ar bus ištesėta?

• S. Pūtvytė Mantautienė (Karys nr. 7) pastebi mums: "Sieloja
mės ir kaltiname jaunimą, kai nemyli lietuvių kalbos, o kaip pa
tys kalbame? Vyresnioji karta... mėgstame rusiškus ir lenkiškus 
posakius ir anekdotus ir tuo dar labiau papiktiname jaunuosius"...

• A. G. Giedraitis visai teisingai primena, kad vietoj slaviško 
meška, meškiukas -- vertėtų vartoti savą, net gražiau skambantį 
žodį lokys, lokiukas...

• Mūsų žurnalistėlių pastangos vis vaizdingiau -- kaip nors 
riestai ir gudriai išsireikšti ne visada sėkmingos. Ypač kur tas 
"riestumas" ima įkyriai kartotis. Štai jau daugeliui pabodo perdaž- 
nai įkišamas, tiesiog standartiškas posakis: "rašantysis šias eilu
tes... šių eilučių autorius...", kai tą patį galima daug aiškiau ir 12 
kartų trumpiau pasakyti vienu žodžiu: aš! Bet, žinoma,norisi iškil
mingos pompastikos. Surezgei šiaip taip kokią apyšleivę korespon
denciją ir jau — gali pasididžiuoti autoriaus vardu! Betgi skaityto
jui maloniau trumpi ir aiškūs posakiai.

mielai painformuoja. Ra
šyti: Balfas, 105 Grand
St., Brooklyn, N.Y. 11211

7. Prieš keletą savai
čių teko ir man atsidur
ti ligoninėj, su "širdies 
supupsėjimais",bet kelin
ta savaitė jau esu na
muos , atlieku einamą
sias parapijos ir Balfo 
pirmininko pareigas. 
Esu dėkingas, visiems, 
kurie buvo susirūpinę 
mano sveikata, laiškais 
ar telefonu reiškė savo 
gerus linkėjimus. Ačiū 
jiems! Tik gaila, kad 
įvykstančiame Clevelan 
de spalio 23 d. Balfo di
rektorių posėdy dar dak 
taras neleidžia dalyvau
ti, nors Brocktono Balfo 
vajaus pokyly jau daly
vausiu.

Dar syk mano nuošir
dus prašymas Balfo šio 
rudens vajaus organiza 
toriams ir aukotojams 
— kibkime nuoširdžiai į 
šį kilnų šalpos darbą, pa- 
didinkim Balfo šalpos iž
dą bent 25.000 dol.

Visų vargo brolių lie
tuvių vardu reiškiu pa
dėką ir meilę.

Kun. Vaclovas Mar- 
tinkus, Balfo pirm.
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JAV LB TARYBOS METINĖ VEIKLA
Prieš metus laiko sa

vo darbą pradėjo JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
VI-ji Taryba, susirinku
si pirmajai sesijai 1970 
spalio 24 ir 25 dienomis 
CIevelande. Lietuvių vi
suomenė nori žinoti, ką 
jos rinkti atstovai per 
metus laiko atliko, ką 
veikia ir kokie jų atei
ties planai.

JAV LB Taryba yra 
vyriausias LB organas, 
trejiems metams renka
mas visuotiniu, lygiu, tie
sioginiu ir slaptu balsa
vimu visos lietuvių kolo
nijose nuo Atlanto iki Pa 
cifico. Tarybos rinki
muose kitus gali rinkti 
ir pats būti Į Tarybą ren
kamas kiekvienas lietu
vis nuo 18 metų amžiaus. 
LB Taryba yra lietuvių 
kongresas arba seimas, 
nustatąs JAV LB veiklos 
liniją ir kryptį, kurią vė
liau vykdo Centro Valdy 
ba ir kitos LB centrinės 
institucijos. Taryboje su 
sprendžiamu balsu daly
vauja 42 rinkti atstovai, 
8 apygardų pirmininkai 
ir 10 Centro Valdybos na 
rių. Viso 60 asmenų.

Per metus laiko JAV 
LB Taryba jau turėjo dvi 
sesijas (CIevelande ir 
Philadelphijoje) ir 3 ko- 
respondencinius posė
džius. .Netrukus prasi
dės 4-tas koresponden- 
cinis posėdis. Jau dabar 
rimtai ruošiamasi 3- 
čiai sesijai.

Pirmoje savo sesijoje 
CIevelande Taryba susi
organizavo, išrinkdama 
5 asmenų Tarybos pre
zidiumą iš pasiūlytų 9 
kandidatų. Prezidiumas 
atlieka įvairius Tarybos 
techniškus darbus, koor
dinuoja Tarybos veiklą, 
palaiko ryšius su visais 
60 narių ir atstovauja Ta 
rybai pasitarimuose, su
važiavimuose ir kt. Ry
šys tarp prezidiumo ir 
Tarybos narių daugiau
sia vyksta per Tarybos 
bendrai aiškius (jau bu
vo išsiųsti 7bendralaiš- 
kiai), asmeniškus laiš
kus, susitikimus įvai
riuose miestuose, tele
fonu ir pan.

Vieni privačiai ir vie 
šai nusiskundžia, kad la
bai dažnai posėdžiauja
ma, sesijos šaukiamos 
ir vyksta per didelė ko
respondencija. Kiti gal
voja, kad per mažai dir - 
bama, kalbama, ir kad 
per retai vyksta sesijos 
bei posėdžiai. Sunku vi
sus patenkinti, tačiau 
aiškiai reikalingas daž
nas ir artimas ryšys 
tarp visų narių, kad bū
tų galima gerai klausi
mus išdiskutuoti ir ge
resnius nutarimus priim - 
ti.

JAV LB darbų vykdy
mui, veiklos organizavi
mui ir tvarkymui Taryba 
visais balsais išrinko 
Centro Valdybos pirmi
ninką Vytautą Volertą 
Clevelando sesijoje. Vė
liau korespondenciniu bū 
du patvirtino jo pristaty
tus 9 Centro Valdybos 
narius ir centrinių insti 
tucijų pirmininkus: Švie 
timo Tarybos pirm. Jo
ną Kavaliūną ir Kultūros 
Fondo pirm. Anatolijų 
Kairį.

Pirmoje sesijoje Tary
ba dar išrinko naują JAV 
LB Garbės Teismą ir 
Kontrolės Komisiją, iš
diskutavo ir priėmė eilę 
organizacinio darbo nut 
rimų bei pasisakė dėl

ja buvo sudaryta praėju
sių metų gruodžio mėne
sį Detroite ( pirm. dr. 
Kęstutis Keblys, nariai 
^\.lgis Rugienius, Nijolė 
Slapelytė, Vytautas Kut
kus ir advokatas Povilas 
Žumbakis). Philadelphi
jos sesijoje visi Tarybos 
nariai gavo tos komisi
jos paruoštą klausimų an
ketą įstatų keitimo rei
kalais, kurią jie turėjo 
atsakyti iki vasario 15. 
Vėliau panaši anketa bu
vo pasiųsta visoms apy 
linkėms ir paskelbta 
spaudoje. Tuos klausi
mus reikėjo atsakyti iki 
balandžio 15 dienos. Da
bar LB įstatų Keitimo 
komisija ruošia projek
tus iš gautų atsakymų 
bei siūlymų, vėliau 
tuos projektus pateiks

sekančios sesijos šauki
mo.

Ryšys tarp Tarybos 
ir Centro Valdybos vyko 
per daugelį C V aplinkraš 
čių, kurių buvo jau net 
16 per 9 mėnesius. Tie 
aplinkraščiai siunčiami 
visoms apylinkėms ir Ta
rybos nariams. Daugelis 
narių palaikė asmeniš 
ką ryšį su C V susitikda
mi, telefonu ir panašiai.

Sėkmingesniam dar
bui savo sesijų posė
džiuose Taryba naudoja 
JAV LB Susirinkimų Tai
sykles, paruoštas Arvy
do BarzdukO pagal JAV 
praktikuojamus parla
mentarinius principus. 
Prezidiumas tas taisyk
les perspausdino ir patei
kė kiekvienam Tarybos 
nariui gerai susipažinti 
ir naudotis. Taisyklės bu- Tarybos nariams ir apy- 
vo sėkmingai naudoja
mos Philadelphijos se
sijoje, kur įvairūs klau
simai buvo tvarkingai ir 
kultūringai diskutuoja
mi, o vėliau balsavimais 
nutariami. Pagal šias tai
sykles yra respektuo
jama ir išklausoma kiek
viena nuomonė, tačiau 
viską sprendžia balsavi
mo būdu daugumos nuo
monė. Tai yra demokra 
tiška. Kiekvieno Tary
bos nario balsas yra ly
giai svarbus ir svarus, lą, o Tarybos prezidiu-

Geresniam klausimų 
diskutavimui sesijose 
ir tarp sesijų, Tarybos 
nariai pasiskirstė į 6 
nuolatines Tarybos ko
misijas; švietimo reika
lų, kultūrinių r., ekono
minių-finansinių r., jau
nimo r., politinių-infor- 
macinių r., ir organiza
cinių - administracinių 
reikalų. Komisijų darbui 
tvarkyti Taryba priėmė 
prezidiumo paruoštas ko * 
misijų darbo taisykles. 
Komisijos darbingai po
sėdžiavo Philadelphijos 
sesijoje, kai svarstė 
Centro Valdybos pateik
tus veiklos planus ir są
matą. Vėliau visa Tary
ba tuos komisijų apsvars 
tytus planus su komisijų 
rekomendacijomis priė
mė ir patvirtino C V vyk
dymui. Šiandien tie pla
nai jau įvykdyti arba vyk
domi. Kai kurios komi 
sijos dabar diskutuoja 
prezidiumo pateiktus 
klausimus arba jų pačių 
(komisijų narių) iškel
tus reikalus ir 
rekomendacijas 
visai Tarybai.

linkėms, supažindins vi
sus kitus. Sekančioje Ta
rybos sesijoje bus baig
tos metus laiko vykstan
čios diskusijos ir priim
ti nauji JAV LB Įstatai.

Daugelis Tarybos na
rių talkina savo gyvena
mose apylinkėse daly
vaudami susirinkimuo
se su pranešimais, pas
kaitomis , dirbdami įvai
rius jiems pavestus dar
bus, informuodami apy
linkes apie Tarybos veik-

pateiks 
vėliau

Antroje savo 
Philadelphijoje 
ryba priėmė daug įvai
rių nutarimų, kurie bu
vo paskelbti spaudoje ir 
pranešti visoms apylin
kėms. Nutarimai lietė 
JAV LB ir ALTos klau
simą (įgaliojo Centro 
Valdybą kreiptis į ALTą 
siūlant pradėti pasitari
mus), LB renkamų pini
gų reikalus, Simo Kudir
kos bylą ir kt. Taip pat 
patvirtino ir JAV LB Gar
bės Teismo pirmąjį sta
tutą, kurį pramatė JAV 
LB įstatai, tačiau nei vie
na Taryba anksčiau šio 
reikalo nebuvo sutvarkiu 
si.

Vienas iš svarbių šios 
Tarybos darbų yra naujų 
JAV LB Įstatų paruoši
mas ir vėliau jųpriėmi- 
mas. Clevelando sesijo
je buvo nutarta pavesti 
prezidiumui ir CVpirmi-" 
ninkui sudaryti LB Įsta
tų Keitimo komisiją, ku
ri paruoštų naujų įstatų 
projektą. Tokia komisi-

sesijoje 
LB Ta-

mą ir Centro Valdybą — 
apie apylinkių veikla ir 
atliktus darbus. Kai ku
rie Tarybos nariai pade
da Centro Valdybai,Švie
timo Tarybai, Kultūros 
Fondui arba kitoms LB 
institucijoms darbu, pa
tarimais, kitais būdais. 
Dalis narių skaito pas
kaitas ir rašo straips
nius lietuvių spaudoje 
LB temomis, dalyvauja 
įvairių organizacijų su
važiavimuose bei susi
rinkimuose, ten atstovau
dami Centro Valdybai ar 
kitoms LB instituci
joms.

Daugelis Tarybos na
rių yra aktyvūs lietuvių 
organizacijų bei sambū
rių veikloje, kai kurie iš 
jų net ir vadovaudami 
arba pirmininkaudami 
toms organizacijoms 
(kaip pavyzdžiui prof. 
dr. Jokūbas Stukas yra 
Lietuvos Vyčių cv pir
mininkas, Romas Saka- 
dolskis yra II-jo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso komiteto pir
mininkas, ir kiti). Tau
tos Fondo pirmininkas 
prelatas Jonas Balkūnas 
ir ALTos pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis taip 
pat yra JAV LB Tarybos 
nariai..

Tarybos prezidiumas 
savo tarpe palaiko ge
rus ryšius. Visi penki 
prezidiumo nariai išdis
kutuoja Tarybos darbo 
klausimus prieš jų vyk
dymą. Tik bendrai sutar
ti darbai yra vėliau vyk
domi. Todėl prezidiumo

nariai dažnai susitinka, 
tariasi, posėdžiauja,dir
ba, nors 3 nariai gyvena 
Chicagoje (Vaclovas 
Kleiza, dr. Antanas Raz
ma, Vytautas Kaman- 
tas), o 2 gyvena CIeve
lande (dr. Edmundas Len
kauskas, dr. Stepas Ma
tas). Prezidiumo nariai 
palaiko gerus ryšius su 
Centro Valdybos pirmi
ninku Vytautu Volertu ir 
kitais C V nariais, jiems 
įvairiais būdais talkin
dami ir telefonu pasikal 
bėdami. Dažnos kelio
nės į prezidiumo posė
džius, susitikimus su C V 
nariais ir kitus centrinių 
institucijų pasitarimus 
bei daugelis telefono iš
laidų yra asmeniškai ap
mokamos kiekvieno iš sa
vojo kišeniaus. Visuo
menė turėtų žinoti, kad 
daugelis jos rinktų LB 
Tarybos narių bendram 
reikalui aukoja ne tik sa
vo laiką, šeimos gerovę, 
bet taip pat ir daug as
meniškų pinigų, kartais 
uš savo darbą atpildui 
susilaukdami neteisin
gos kritikos. Vientikpre- 
zidiumo nariai per me
tus laiko išleido LB rei 
kalams virš tūkstančio 
dolerių asmeniškų pini
gų, juos paaukodami 
bendram darbui.

Šiuo metu yra ruošia
mas Tarybos bendrai ai š 
kis Nr. 8. Tarybos bend 
ralaiškiai yra siunčiami 
Tarybos nariams (60 as
menų), JAV LB apylin
kėms (72), spaudai, ra
dijai ir įvairioms insti
tucijoms, kaip PLB Val
dybai, Diplomatinei Tar
nybai, lietuvių įstaigoms 
ir pan. (60). Kiekvieno 
bendralaiškio spausdi
nama pigiu ofseto būdu 
ir išsiunčiama 200 eg
zempliorių. Tarybos ko
respondencija yra dide
lė: per metus išsiųsta ar 
ti 4000 laiškų, gauta ar
ti 1000 laiškų, raštų bei 
informacijų.

Rugsėjo mėnesio ko- 
respondenciniame posė
dyje Tarybos nariai di
dele balsų dauguma 
(75%) nubalsavo, kad se
kanti sesija būtų 1972 ba
landžio 28-30 Dainavo
je (Michigano valstijo
je, netoli Detroito). Se
sijoje vyks naujų JAV LB 
Įstatų priėmimas, Cent
ro Valdybos ir centrinių 
institucijų pranešimai 
veiklos reikalais, Tary
bos komisijų praešimai 
(kai kurios komisijos 
šiuo metu studijuoja įvai
rius LB klausimus) irki 
ti Tarybos sprendimų 
laukią LB reikalai.

JAV LB VI-ji Taryba 
per metus laiko daug at
liko, atlieka ir planuoja 
atlikti. Taryba yra tik 
dalis visos JAV LB or
ganizacinės struktūros. 
Ji stengiasi kiek galima 
geriau dirbti jai JAV LB 
Įstatų pavestą darbą. Ta
ryba padeda Centro Val
dybai ir kitoms LB insti
tucijoms, kurios vykdo

J. GRAUDA

Nusipirtinimo problema
Išeivija prastokai susigaudo lietuvių kalbos 

naujovėse. Tos naujovės sruvente sruvena iš Li
thuania Propria žmonių vartosenos. Štai jums Kai
šiadorių rajonas. Ten, Kaišiadorių mieste, aštri 
"nusipirtinimo" problema. Nusipirtinimas yra savo 
purvo ir prakaito nugrandinimas pirty, su muilo ir 
beržinės vantos talka.

Kaišiadorys yra didelis miestas, bet nėra pir
ties. Sena pirtis sudegė per Tėvybės karą. Naujos 
gi iki šiol, jau penktam penkmečiui įpusėjus, vis ne
pastatė. Vykdomajame miesto komitete nekartą "iš 
kėlė, kad darbo liaudis išgyvena nusipirtinimo sto
ką". Bet šnektos šnektomis palieka.

Jaunoji tarybinė karta visai nesuvokia kas yra 
pirtis ir nusipirtinimas. Prašo vaikaičiai senelįpa- 
sekti pasaką apie pirtį.

Senelis porina:
— Senai, senai, prie buržujų piktųjų, prie ka

pitalistų kruvinųjų, stovėjo Kaišiadoryse didelis, di
delis namas, kuris vadinosi pirtis.

— Ar ten, seneli, buržujai kalino darbo liaudį? 
— klausia vaikaičiai.

— Toje pirtyje buvo didelis pečius. Ir tas pe
čius buvo akmeninis, — porino senelis,užsimerkęs 
ir įsigyvendamas įprosenovę.

— Ar ten, seneli, buržujai kankino darbo liau
dį, — klausia vėl spaliukai.

— Ant tų akmenų, liepsnoje įkaitintų, pylė-lais- 
tė šaltą vandenį, — dėstė senelis, — Idant vanduo 
garais pavirstų.

— Kaip baisu, — švokštė vaikaičiai. O mergy
tės net merkė akutes iš baimės.

— Paskui stverdavo beržines vantas, mirkdė 
jas karštame vandenyje ir karštuose garuose, va
nojo skūrą, kol visas kūnas įrausdavo, kaip išvir
tas vėžys.

— Seneli, man baisu, nepasakok, — bliovė nu
sigandusios mergytės, o berniukai - spaliukai tvir
tino:

— Kai mes užaugsime, stosime į Raudonąją 
armiją ir atkeršysim buržujam už tai, kad Kai
šiadorių pirtyje jie darbo liaudį kankino...

Senelis, iš atsargumo, nieko daugiau nepasa
kojo, tik išblėsusiose jo akyse lyg švytėjo įkaitusių 
pirties akmenų žara. Lyg norėtų jis, atsidusdamas, 
ištarti vaičiūniškai "geri buvo laikai", bet iš atsar
gumo tylėjo, kaip akmuo..

Kada Vykdomajame komitete ir vėl pakliuvo 
ant liežuvio nusipirtinimo problema, paaiškėjo, kad 
šiam penkmečiui problema neįtraukta įpenkmė- 
čio planą. Tai reiškė, kad dar penkeriems me
tams Kaiš aido rys liks be pirties.

— Kaip su turistais? — kaž kas paklausė.
— Neįleisti jų į miestą, — atsakė vykdomojo 

komiteto draugas.
— Kaip su darbo liaudimi? — pasigirdo klau

simas.
— Pridėti jiems išdirbio normų, tegu nusi- 

pirtina savo prakaite, — piktai atkirto vykdomojo 
komiteto žmogus, sunervintas netaktiškais klausi
mais.

LB veiklą, ją organizuo
ja ir tvarko. Tačiau di
džiausias visų lietuvių 
dėmesys turi krypti į LB 
apylinkes, kuriose turi 
vykti visi pagrindiniai 
lietuviškos veiklos dar
bai. Tik bendromis Ta
rybos, Centro Valdybos, 
centrinių institucijų ir 
visų apylinkių jėgomis 
bus atlikti bendri dideli, 
naudingi ir geri darbai 
visiems lietuviams.

LBT inf.
LINEMEN

CATV and telephone linemen. For
N. Y., Ga., Ala., & 111. Top pay, 6 
paid holidays, weeks vacation. 50 
pst 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)

Viešėdami Chicagoje aplankykite

WANTED AT ONCE

ELECTRICIAN 
DIE REPAIR

GENERAL
MAINTENANCE

Must have 8 years experience. 
Excellent wages and fringe 

benefits.

Apply personnel office
8 a. m. to 4 p. m.

UNIVERSAL 
DIE CASTING
232 MONROE ST. 
SALINE, MICH.

An Equal Opportunity Employer

(76-83)

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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Inž. J. Jurkūnas, LTN valdybos pirm., įteikia žymenį p.p. Bie- 
žiams.

LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kui LTN valdybos var
du įteikia specialias at
minų plokštes (plaųues). 
Drauge išvardina kelias 
dešimt asmenų dides
niais įnašais, darbu ar 
kitokia paslauga, talki

Dr. Steponas Biežis, LTN va
jaus pirmininkas.

nusiems šią pastogę įsi
gyjant ir ją pritaikant 
mūsų uždaviniams. Sa
lė šiltomis katutėmis pa
lydėjo visus vardintuo
sius.

Audronė Simonaitytė, 
akompanuojant Živilei 
Modestienei, lyriškai ir 
nuotaikingai sudainuoja 
ketvertą solo dainų. Pub
lika ją kaip jauną daug 
žadantį talentą, sutiko 
itin šiltai ir kiekvieną 
jos dainą palydėjo ilgais 
plojimais. Tuomi atida
rymo posėdis baigtas.

Mikas Rėklaitis, leng
vai atspėdamas visų da
lyvių mintį, pasidžiaugia 
šia reta švente, taria vi
sų vardu padėką Jonui 
Jurkūnui už jo pastangas 
ir didį ryžtą šią visą 
LTN akciją vairuojant ir 
pakviečia visus-as pir

mąjį tostą išlenkti iki 
dugno, žvelgiant į sėk
mingą LTN ateitį.

Teikiama vakarienė. 
Vikrios mergaitės, auk
sinės spalvos suknelė
mis skoningai uniformuo - 
tos, pasigėrėtina sparta 
patiekia ant stalų mais
tą, o vėliau kavą ir ska
nėstus. Nega|ima nutylė
ti vakarienės parengties 
sąstato, ypač žinant, kad 
dar išvakarėse iki vėlu
mos virtuvėje ant grindų 
vartaliojosi pora mecha
nikų, skubančiai jungu
sių gazo, elektros, van
dens vamzdžius... ir tuo 
trukdžiusių virėjoms 
darbą ir vistiek patiku
siems, sakysim, indų plo
vimo mašiną neveikian
čią... štai tas kliūtis nu
galėjusios: vyriausia vi
rėja — Juzė Skučienė, 
jos dešinioji ranka — Al- 

nę! i
Vakaro programos ve

dėja aktorė Zita Keva- 
laitytė-Visockienė, itin 

dona KenstaviČienė, pa- vykusiai parodijuodama
tarnautojos: R. Baronai- Maironio poemą apie Či- 
tytė, Nc Peseckaitė irse- činsko dvarą ir puotas
sutės Žymantaitės ir vi
so baliaus šeimininkė 
bei jo tarnybos organiza
torė Leokadija Žvynie- 
nė.

Vakarienės įtarpų iš
kilumas. Dainininkė Van

Dainininkė Vanda Stankienė ir neolituanų orkestras linksmino 
svečius.

da Stankienė, josios sa
vitu stiliumi ir audito
riją kerėjančia nuotaika, 
sudainuoja tris dainas, 
kurių kiekvieną klausyto
jai palydėjo ilgais padė
kos plojimais. Vanda, 
kaip šio žanro daininin 
kė, pažįstama ir mėgia
ma ne tik chicagiečių, 
bet ir kitų vietovių lietu
vių, kuriems ją teko gir
dėti. Šį vakarą daininin 
kė buvo bene aukščiausia
me savo vaidmens laips
nyje. Ne vienas šio va
ro svečių, prašė mane

Akt. Zita Kevalaitytė-Visoc - 
kienė, vakaro programos ve
dėja.

jame, improvizavo šio 
vakaro dalyvių nuotaikas 
ir puotą šioje pastogė
je... Taiklūs ritmai, sar
kazmu persunkti saki
niai ir vaizdai vertė nuo
lat ir nuolat visus šypso-

Vyr. šeimininkė Leokadija Žvynienė banketo metu surasdavo minutę laiko ir prie stalo atsisėsti.

tis, juoktis ir gėrėtis... 
pačiais savimi. Aktorės 
humoru ir sąmojumi už
sikrėtė visa salė ir toji 
nuotaika išliko per visą 
vakarą.

kuo gražiausiu žodžiu 
vakaro eigos apybraižo
je minėti Vandą Stankie-

LTN Tarybos pirm. M. Rėk
laitis.

Kun. A. Zakarauskas šventi
na namus.

Neolituanų orkestras 
buvo darbingas, geras ir 
visą laiką nuotaikingas. 
Jo sąstatas: Živilė Mo- 
destienė, Raimundas Pa 
naras, Leonas Narbutis, 
Zigmas Mikužis ir Sau
lius Strokus. Orkestro

Inž. J. Jurkūnas, LTN valdybos pirm. įteikia žymenį p.p. Kasa- 
kaičiams.

vedėjas — Algis Modes
tas

Šį vakarą, ko ne kiek
vieną šokį orkestrui gro - 
jant, prie jo jungėsi sa
vo refrenu ir nuotaika ke 
liančia daina — Vanda 
Stankienė.

Beje, LTN pirminin
kui pagarsinus pasku
tiniame narių susirinki
me naujai šios pastogės 
įrengimo pastangas sa
vo įnašais parėmusių są
rašą, keliolika naujų na
rių teikė pareiškimus ir 
įnašus LTN.

Baigiant viso vakaro 
slinkties apybraižą, be
lieka pasigėrėti vis a dar 
na, organizacija ir tvar 
ka, kurioje šis vakaras 
praėjo. Dalyvių eilėse 
matėsi be anksčiau minė ■ 
tųjų daug daug žinomų 
lietuviu, tarp jų Senato
rius F. Savickas, archi
tektas A. Kerelis su žmo 
na, inž. A. Rudis, teisė
jas J. Zuris,dr. L. Kriau
čeliūnas ir žmona, C. Ok 
sas ir žmona, dr. J. Bart - 
kus ir žmona, Kazanaus- 
kienė, T. ir B. Blinstru- 
bai, dailininkai: prof. 
Adomas Varnas ir žmo
na, Antanas Petrikonis 

ir žmona. Jų tapybos dar 
bai puošia LTN salę. Be 
to dar dalyvavo: V. Vai
tiekūnas, V. Vijeikis ir 
tą patį vakarą Čiurlionio 
Galerijoje savąją paro
dą atidaręs Antanas 
Rūkštelė ir kt.

VISOS NUOTRAUKOS 
Z. DEGUČIO

Svečiai geria šampano tostą. Svečiai LTN atidarymo iškilmėse.
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JAPONIJA DOMINUOJANTI AZIJOS VALSTYBE
Turistinė diplomatija 

šiais laikais pasidarė 
labai madinis dalykas. 
Turistauja ne tik užsie
nių reikalu ministeriai, 
premjerai, prezidentai, 
bet ir popiežiai, ir kara
liai. Dieviškoji aureolė 
nuo- karalių galvų jau nu 
imta. O žmoniškoji poli
tika reikalauja, kad ir ka
raliai palaikytų tiesiogi
nius santykius su žmonė
mis, tautomis ir valsty
bėmis. Ir Japonijos ka
ralius, vadinamas Ni- 
hon-Koku Tenno, lietu
viškai tariant dieviška
sis valdovas Hirohito 
("šviesos ir taikos sim
bolis”) pajudėjo iš savo 
modernių rūmų į Euro
pą. Pakeliui jis susitiko 
su prez. R. Nixonu, o po 
to jis su karaliene Naga- 
ko ir diplomatine palyda 
apkeliavo 7 Europos vals 
tybes. Nors japonų žur
nalistai tvirtina, kad ši 
karaliaus kelionė buvu
si nepolitinio pobūdžio, 
tačiau ji politiškai yra di 
džiai reikšminga, nes 
stiprina Japonijos vaid
menį tarptautinėje poli
tikoje.
Kalbant apie Japoni

jos imperatorių Hirohi
to, tenka pabrėžti, kad 
jis yra ne tik autoritetin
gas didelio krašto valdo
vas, bet ir gili moksli
nė asmenybė, jūrinės bio
logijos specialistas. Bū
damas mokslinių libera
lių pažiūrų, jis atmetė 
imperatoriaus dievišką
ją kilmę ir pasidarė rea
lios politikos vykdyto
jas. Nors buvo kaltina
mas dėl II pasaulinio ka
ro ašies sudarymo su Hit
leriu ir Mussoliniu, ta
čiau tarptautinio teismo 
buvo išteisintas, nes įką
rą jį įvėlė kariniai Japo
nijos patarėjai. Yra žur 
nalistų, kurie pavydi 
jam, kad jis išliko gyvas, 
bet mes, nebūdami mo- 
narchistinių pažiūrų, 
džiaugiamės, jog Hirohi
to, pasiekęs 70 m. am
žiaus, dar sėkmingai val
do Japoniją.

Japonija yra viena iš 
seniausių ir reikšmin
giausių Azijos valsty
bių. Jos valdovų dinasti- 
jos siekia 2631 m. senu
mo. Ji užima 369.883 kv. 
km ir turi 103.100.000 gy, 
ventojų. Labai tirštai 
apgyventa — 277 gyven
tojai viename kv. km. 
Dauguma, 65%, gyvento
jų yra miestuose. Be
veik visi gyventojai yra 
japonai, tik maža dalis 
tėra korėjiečių, kinų ir 
ainų. Gyventojai antro
pologiniu požiūriu yra 
dviejų tipų: mandžiūri- 
nio - korėjietinio, vad. 
okajanos tipo, ir mala- 
jinio - aininio, vad. sat- 
sumos tipo. Religiniu 
požiūriu gyventojai yra 
daugiausia budistai. Da
lis jų yra Šoka gakais- 
tai ir šintoistai. Valsty
binė kalba yra japonų, 
bet labai plačiai vartoja 
m a ir anglų kalba.

Japonija yra konstitu
cinė monarchija. Parla
mentas, vad. Kokkai, su 
sidaro iš dviejų rūmų: 
Sangi - in, Patarėjų Rū
mų, ir Schugi - in, At
stovų Rūmų. Parlamen
tas renkamas 4metams. 
Per pastaruosius parla
mento rinkimus 1970 m. 
daugumą laimėjo Japoni 
jos Liberalų Demokratų 
partija, kurios lyderis 
Ei saku Šato yra dabar
tinis vyriausybės šefas.

STEPAS VYKINTAS
Dirvos korespondentas 

Europoje

Liberalų Demokratų par 
tija parlamente turi ab
soliučią daugumą: iš 486 
vietų — 288 atstovus. 
Taigi, dabartinė Japoni
jos vyriausybė yra loja
li imperatoriui, liberali 
kraštui ir tvirta užsie
nio politikoje.

Nors Japonija po II 
pasaulinio karo buvo 
smarkiai sugriauta, su 
bombarduota, tačiau ji 
per 25 m. greitai atsi
gavo ir vėl iškilo į pir
maujančias Azijos vals

tybių pozicijas. Ji ir tarp 
tautinėje plotmėje šiuo 
metu užima ūkio ir pra
monės gamyboje trečią
ją vietą. Ypač ji yra iš
kilusi geležies, plieno, 
laivų, mašinų, automo
bilių gamyboje. Taip pat 
ji yra garsi šilko, porce
liano, stiklo, žaislų, ra
dijo ir televizijos apara 
tų pramonėje. Būdama 
jūrų valstybė, ji pati 
daug sunaudoja žuvies 
ir nemaža jos ekspor-

Žiūrėkit ką jus 
galite nupirkti

už dolerį
33 (toJIcovJjoįs 
spaJhob 
Istu VLjt'mĄ •
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tuoja. Tai jūrinė, ekspan
syvi, dinamiška ir darbš
ti tauta, kuri savo orga
nizuotumu ir darbštumu 
išsiskiria iš visų Azijos 
tautų.

1904 m. Japonijos ir 
Rusijos karas yra daug 
prisidėjęs, kad Rusijos 
pavergtuose kraštuose: 
Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje ir net pačioje Ru
sijoje atsirado daugiau 
laisvės. Rusija, pralai
mėjusi prieš Japoniją ka
rą, buvo priversta labiau 
skaitytis su pavergtų tau
tų siekimu išsikovoti sau 
autonomiją, o galimumų 
atveju net ir nepriklau
somybę. Taigi, tolima Ja 
ponijos valstybė mums 
yra padėjusi greičiau 
veržtis į 1918 m. Vasa
rio 16 dieną.

Šiandien mums Japoni
ja taip pat yra labai svar 
bus tarptautinis politinis 
veiksnys. Japonija savo 
tradicine politika yra vi
suomet buvusi priešin
ga Rusijos veržimuisi į 
Aziją. Japonijai nėrapri- 
imtinas ir kinietiškas ko 
munizmas, nes jis siekia 
sugriauti Japonijos impe 

O Ptą/tOCo'/TvOi'
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Kaina $3.00

Kaina $6.00
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Iš tikro, bendra suma už elektros jėgą, kuri 
jums teikia visus šiuos dalykus, yra tik 97 c. 
Jūs turite dar papildomų 15 dienų tosterio 
naudojimui, kad išeitų lygiai doleris. 
Ar galite pagalvoti apie geresnį pirkinį už dolerį?

* Visos kainos yra apskaičiuotos bazuojantis mėnesiniu naudojimo 
vidurkiu, remiantis The Uluminating Company’s bendra 
gyventojų darbotvarke.

Zfe ILLUMINATING^w
An Cmn|»a, •nnrinf Tk. Best LncatiM In tfce Natlna

riją ir įjungti ją į Azijos 
komunistinę orbitą. Tuo 
būdu Japonija lieka pats 
svarbiausias avant-pos- 
tas Azijoje prieš komu
nizmą.

Hirohito kelionė Euro
poje aiškiai rodo, kad Ja
ponijos valdovas lankėsi 
ne vien pasisvečiavimo 
tikslu, bet svarbiausia 
pabrėžti, jog jis nori Eu
ropą jungti bendram Azi 
jos ir Europos tikslui — 
atsispirti prieš Maskvos 
ir Pekino komunizmą.

Todėl suprantama, 
kad komunistų agentai 
veikė kaip galėdami, kad 
kenktų šiai Hirohito ke
lionei. Tai parodė Olan
dijos ir V. Vokietijos ne 
subrendęs jaunimas,ko
munistų paveiktas. Ta
čiau Hirohito dėl tų jau
nuolių išsišokimų visiš
kai nesijaudino ir supra
to, kad tai Maskvos dar
bas. Tik keista, kodėl 
Olandijos ir Vokietijos 
saugumas toks neakylas, 
kad nežino, kaip iš anks 
to apsaugoti savo gar
bingus svečius nuo ne 
kultūringo išsišokėlių 
elgesio. Hirohito savo 
santūrumu parodė, kad 
ir Azijos kultūra gali ne 
tik lygintis, bet ir pra-

— Papa, kas tau sakydavo kaip reikia vairuoti prieš apsi- 
vedant su mama?

lenkti vakariečių komu
nizmo bacilais užterštą 
kultūrą.

Hirohito, aplankyda
mas Daniją, tarytum jis 
aplankė ir Švediją ir Lie 
tuvą. Tuo jis parodė, kad 
jis neskiria didelių ir ma 
žų tautų bei valstybių. Jo 
asmenyje mes jautėme 
Japonijos simpatijas vi
soms bolševikų paverg 
toms tautoms, o kartu 
ir Lietuvai.

Baigdamas norėčiau 
atitaisyti ''Lietuvių Enci 
klopedijos” klaidą, kur 
tvirtinama, jog "japonų 
literatūra lietuviams vi
sai dar nepažįstama". 

/ OO uaJbcmdM.
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(Taip tvirtino neseniai 
miręs rašytojas J. Tini
nis). Tai netiesa. Jau 
1907 m. S. Banaitis iš
leido "7 japonų pasa
kas”. B. Sruoga 1920-34 
m. yra išvertęs nema
ža japonų tankų. K. Bin 
kis ir B. Juzė rašė japo
nų pavyzdžiu utas. 1938 
m. S. Paulauskas išver
tė K. Tokutomio roma
ną "Samurajaus dukte
rį”. Okupuotoje Lietuvo
je yra išleisti T. Taka- 
kuros raštai "Kiaulės 
dainelė". Arisimos ro
manas "Moteris” Aku- 
tagatavos novelių rinki
nys "Rasiomono vartai" 
ir Nobelio laureato Ka- 
wabatos "Kyoto”. Taigi, 
lietuviai domisi japonų 
kultūra ir ją perkelia į 
savo žemę.

Jei nebūtų bolševikir 
nės okupacijos Lietuvoje 
neabejojame, kad politi
niai, kultūriniai ir ūki
niai santykiai su Japoni 
ja būtų kurkas artimesni 
ir realesni.

Tegyvuoja Japonijos 
Tenno ir jo imperatoriš
koji šeima! Tegyvuoja Ja 
ponijos kultūringa tauta 
ir ekspansyvi valstybė!

ČeKIENE

R 
S 
C
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Rimas Vėžys išleido 
pirmąjį poezijos rinkinį 
1969 metais. Jo "Raidės lai
ko griaučiuose" pataikė jau
no j on karton. Poetas savo 
debiute kalba apie gyveni
mą sugestyviu, melancho
lišku žodžiu, kartais pa- 
krapnodamas kas dienybę 
humoru ir satyra.

Rimas Vėžys lapkričio 14 
skaitys savo kūrybą dainos 
ir literatūros vakare, kurį 
rengia Tėyynės Garsų radi
jas Clevelando lietuvių 
šimtmečiui. Vakaras įvyks 
Clevelando Muzikos Institu
to salėje, 11021 East Blvd., 
University Circle. Bilietai 
gaunami pas Gražiną Kudu- 
kienę, Aldoną Raulinaitienę 
ir Juozą Stempužį.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

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

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

DIRVA

SUMAINĖ VEDYBINIUS ŽIEDUS

Nijolė Grybauskaitė ir 
Gintautas Sabataitis 
rugsėjo 4 d. Gesu Jėzu
itų bažnyčioje, Clevelan
de, sumainė vedybinius 
žiedus tėvų, draugų ir 
artimųjų akivaizdoje. 
Oficialiu katalikų baž
nyčios liudininku buvo 
Gintauto klasės drau
gas medicinos daktaras, 
jėzuitas kunigas, Tėvas 
Angelo D’Agostino, Geor 
ge Washington Universi
teto Washingtone Psi
chiatrijos profesorius. 
Ypatingą lietuvišką ele
mentą į vedybinę litur
giją įnešė Gintauto ge
ras draugas, Tėvas Kęs
tutis Trimakas, S.J., ku
ris kartu koncelebravo 
šv. Mišias. Atsinaujinan
čios Bažnyčios dvasioje 
tai turbūt yra pirmas 
įvykis lietuvių tarpe, ka
da Jėzuitas kunigas tei
sėtai palaimino kito ku
nigo moterystės sakra
mentą įspūdingos vedybi
nės liturgijos kontekste.

Vestuvinės vaišės, ku
rias suruošė jaunosios 
ir jaunojo tėvai, Dr. ir 
Ponia Miliauskai bei Dr. 
ir Ponia Sabataičiai, įvy
ko Henry’s At Lander Ha- 
ven Country Club, daly
vaujant virš dviem šim
tams giminių, draugų, 
svečių, bei profesinių 
jaunosios ir jaunojo ko
legų. Svečių tarpe buvo 

Nijolė ir Gintautas Sabataičiai piaunant vestuvinį tortą.

Eastlake priemiesčio 
burmistras ir telegra
ma sveikino jaunuosius 
Eugenijus ir Danguolė 
Bartkai. Vestuvinėms 
vaišėms gražiai vadova
vo ir suteikė malonaus 
humoro Zenonas Obele- 
nis.

Povestuvinėje kelionė
je jaunieji atostogavo Ka
ribų salose, ilgiau apsi
stodami Grenadoje ir 
Martiniąue saloje aplan
kė savo senus pažįsta
mus iš Prancūzijos po
nią Liutkienę bei jos duk
ros šeimą, kurie yratur 
būt viennteliai lietuviai 
toje gražioje Karibų sa
loje.

Nijolė (Grybauskaitė) 
Sabataitienė yra baigu
si sociologijos ir teisės 
mokslus ir planuoja vers
tis privačia praktika 
kaip advokatė Clevelan
do apylinkėje. Gintautas 
Sabataitis, kunigas ir 
buvęs Jėzuitas, šiuo me
tu specializuojasi neuro
psichologijoje Veteranų 
ligoninėje Clevelande ir 
tęsia mokslines studijas 
su naujagimiais Cleve
lando Universiteto obs- 
tetrikos ligoninėje nau
jagimių skyriuje. Dr. ir 
Poniai Zigmui Sabatai- 
čiams išėjus į pensiją 
ir persikrausčius į šil
tesnį klimatą Floridoje, 
jaunieji Sabataičiai pla-

Praeitą sekmadienį Clevelando įvyko didelė šaulių šventė, sutraukusi iš Chicagos, Detroito ir Kana
dos daug svečių. Buvo pašventinta Kar. Juozapavičiaus kuopos vėliava. Viršuje garbės prezidiumas. 
Prie mikrofono kalba LŠST pirmininkas Vincas Tamošiūnas. Gale stalo sėdi kuopos pirmininkas dr. K. 
Pautienis. Apačioje svečiai iškilmingo posėdžio metu. Plačiau apie šventę kitame Dirvos numeryje ra
šo Vladas Braziulis. j. Garlos nuotraukos

nuo j a įsikurti jų rezi
dencijoje Parmoję, Cle
velando priemiesty. Abu 
jaunieji profesionalai 
taip pat planuoja arti
miau įsijungti į lietuvis 
ką veiklą Clevelande. (r)

SLA DIENA 
CLEVELANDE

SLA Pildomosios Tary
bos potvarkiu, spalio 30 d. 
kviečiamas Ohio valstijos 
SLA kuopų veikėjų ir orga
nizatorių s u v a ž i a vimas 
Čiurlionio Ansamblio na
me, 10908 Magnolia Drive. 
Pradžia 9 vai. ryto. Suva
žiavime bus aptariami SLA 
naujo vajaus, naujų narių 

verbavimo bei kiti mūsų 
broliškojo Susivienijimo 
reikalai. Suvažiaviman at
vyks ir jam vadovaus SLA 
Pildomosios Tarybos prezi
dentas Povilas Dargis, se
kretorius Algirdas Budrec- 
kis, daktaras kvotėjas Ste
ponas Biežis ir kiti SLA 
veikėjai. Susirinkimui bai
gus ten pat įvyks kviesti
niams svečiams pusryčiai. 
SLA svečiams priimti, glo
boti ir pavaišinti sudaryta 
iš visų Clevelando SLA kuo
pų organizatorių komisija: 
Vytautas Braziulis, Vladas 
Braziulis, Kazys Gaižutis, 
Ona Jokūbaitienė, Povilas 
Šukys, Vincas Urbaitis ir 
K. Vaičeliūnienė.

Tos pat popietėje tame

Nr. 79 — 7

pačiame name įvyks kitas 
reikšmingas įvykis, būtent, 
SLA 14 kuopos 70 metų mi
nėjimas. Trumpą kultūrinę 
dalį išpildys Nora Braziu- 
lienė, Genovaitė'Karsokienė 
ir Julius Kazėnas. Minėji
mo pradžia 6:30 v. v. Mi-. 
nėjimo-vaišių įžanga $3.50 
vienam asmeniui.

Norinti turėti apytikrius 
davinius, kiek asmenų daly
vaus minėjime-vaišėse, kuo
pos valdyba prašo pranešti 
iki spalio 27 d. kas ir kiek 
asmenų dalyvaus, skambi
nant telefonu SLA 14 kuo
pos pirmininkui Vytautui 
A. Braziuliui 321-2443 ir 
kuopos iždo sekretoriui Po
vilui Šukiui, tel. 382-4941.

Wb’d likę to send you a check 
everymonth.

' V -

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

cr CLEVELAND TRUST
OrveUrHt Ohio

MIAMI BEACH, Florido
je išnuomojami butai ir 
kambariai su visais patogu
mais, prie pat jūros. VAI
NŲ resorte, 8210 Harding 
Avė., Miami Beach, Florida 
33141. Tel. 305-864-3586.

JAMES MORRISON

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

Voki
i:o«.iO“Oo&a«; soo ir- j*.o i»-

The amountisuptoyou
Mūsų Monthly Income Program atlieka tai ką 

pasako vardas. Už $5,000 minimumo balansą jūs galite 
turėti užtikrinimą mėnesinio čekio išrašyto Jums arba 
padėto į Jūsų Cleveland Trust taupymo ar čekių 
sąskaitą. Jus turite pasirinkimą: sutikite laikyti savo 
indėlius bent du.metus ir mes mokėsime Jums 5%% ; 
sutikite laikyti savo indėlį bent vienus metus ir Jums

mokėsime 51/2/'- Abiem atvejais metinis nuošimtis 
apskaičiuojamas kas mėnesį.

Už minimalinį $1,000 indėlį, Jūs gausite tą patį 
nuošimtį kaip ir Monthly Income Plan išskyrus, kad 
nuošimčiai apskaičiuojami kas metų ketvirtį ir kas 
ketvirtį metų jūs gausite čekį.

Prašykit, kad mes pradėtumėm Jums siusti pinigus.

GT CLEVELAND TRUST

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

SPALIO 30 D, SLA diena 
Clevelande.

SPALIO 31 D. 7 v.v. Vytau
to Smetonos piano koncertas 
Cleveland Music Settlement sa
lėje.

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

IMI CVEVUANO tfKSTCOM.MK



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TEIS. MEČYS ŠIMKUS 
135 DOL. PAKĖLĖ SAVO 

VILTIES DRAUGIJOS 
ĮNAŠĄ

Vilties Draugijos valdy
bos vicepirmininkas Mečys 
Šimkus iš Chicagos, siųsda
mas 135 dol. auką ir, ją 
skirdamas savo Vilties 
Draugijos nario įnašui pa
kelti, rašo: „Jaučiu, ,kad 
Jums pinigai reikalingi, nes 
matau, jog ir amerikiečių 
laikraščiai su milijoniniais 
tiražais ne visada gali su
vesti galus. Kitaip jie ne
sustotų ėję. To nelinkėda
mas Dirvai, siunčiu savo 
dalį. Gerai darote, kad au
kas skelbiate. Iš skelbiamų 
sąrašų matau, kad skaityto
jai Jus remia. Bet tuose pat 
sąrašuose pasigendu ir dau
gelio gerų vyrų pavardžių, 
apie kuriuos skaitydavau ir 
tebeskaitau Dirvoje, tik ki
tose vietose. Manau, kad jų 
pavardes netrukus matysiu 
ir aukotojų sąrašuose.”

Vilties Draugijos Valdy
ba ir Dirva dėkoja kol. Me
čiui Šimkui už paramą.

• Algis Butkus, inž. J. 
Butkaus sūnus, grįžo iš ka
riuomenės, iš Vietnamo ka
ro, apdovanotas Bronze 
Star medaliu ir gero elgesio 
medaliu.

• Vladas Vijeikis, nuošir
dus Dirvos bičiulis, siųsda
mas Dirvai paremti 30 do
lerių, linki nepalūžti ir to
liau gyvuoti.

• Dr. J. Kuncaitis, Cleve
lande, siųsdamas auką 10 
dol. Dirvai paremti, rašo: 
„Dirvą skaitome su tikru 
malonumu. Linkime daug 
sėkmės ateinantiems me
tams”.

• Montrealio ansamblis 
„Gintaras”, vadovaujamas 
Zigmo Lapino, lietuviškų 
instrumentų orkestru gros 
tautiniams šokiams IV-to j e 
Tautinių šokių šventėje, 
kuri įvyks 1972 m. liepos 2 
d.

Rūpestingajai Motinai, ANYTAI ir seseriai
BRONEI SALADžIUVIENEI

užbaigus savo sunkų žemiškąjį kelią, Jos gėdintiems vai
kams DANUTEI ir JUOZUI, marčiai GENEI, seseriai 
ALDONAI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą, liūdime ir su didžiu pagarbumu mename 
Velionę

Valerija ir Bronius 
N e m i c k a i

A. A.
BRONEI SALADŽIUVIENEI

mirus, jos sūnui JUOZUI SALADŽIUI, dukrai dr. 
DANUTEI KASAITIENEI ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškiame

Marija Valiukėnienė 
ir

Deli ja Valiukėnaitė

• Algis Modestas, G. 
Breichmanienės pakviestas, 
sutiko būti Chicagos apy
gardos lituanistinių mokyk
lų tautinių šokių grupių ko
ordinatorius. Jis lankys šo
kėjų vienetus ir suvieno
dins šokių išpildymą IV-je 
Tautinių šokių šventėje.

• Toronto Jaunimo an
samblis „Birbynė”, vado
vaujama Dalios Skrinskai- 
tės-Viskontienės, dalyvaus 
I V-toj e Tautinių šokių 
Šventėje, ir dainomis paly
dės kai kuriuos tautinius 
šokius.

• Jonas Nurka, iš Hart- 
ford, Conn., atsiuntė Dirvai 
paremti 25 dol. prašydamas 
įrašyti į Vilties draugiją. 
Už paramą nuoširdžiai dė
kojame.

• Kun. V. Martinkus, 
Balfo pirmininkas, apleido 
ligoninę, bet dėl silpnos 
sveikatos gydytojai neleido 
dar važiuoti į Clevelandą šį 
savaitgalį įvykstantį Balfo 
direktorių suvažiavimą.

• Mykolas Liuberskis, 
Angelų Karalienės parapi
jos vargonininkas, mirė 
spalio 12 d. Velionis buvo 
70 metų. Nuliūdime liko dvi 
dukros su šeimomis — Sa- 
mušiai ir Petraičiai, Chica- 
goj sesuo Stasė Paulionienė 
su šeima, Lietuvoj Bronė 
Daumantienė su šeima, Juo
zas Liuberskis ir Kostas 
Liuberskis.
BOSTON

IŠTIESKIME PAGALBOS 
RANKĄ!

Mieli Bostono ir aylinkės 
lietuviai! Visi žinome, kad 
yra dar daug sunkiai vargs
tančių mūsų brolių įvairiuo
se pasaulio kraštuose. Bal- 
fas yra jų motina, kuri 
stengiasi jiems padėti, jų 
vargą sumažinti. Bet Balfas 
reikalingas visų jūsų para
mos, jūsų dosnios rankos.

Nuo spalio 1 d. iki lapkri
čio 14 d. Balfo Bostono sky
rius vykdo piniginį vajų. 
Visi skirkime ta proga kiek 
galima didesnę sumą.

Lapkričio 14 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje Balfo skyrius 
rengia metinį banketą. Visi 
jame dalyvaukime.

Aukas prašome įteikti iž
dininkui J. Valiukoniui, 99 
P St., So. Bostone, arba ki
tiems valdybos nariams.

šiuo metu valdyba išgy
vena didelę krizę, nes jos 
pirmininkas Pranas Mu- 
činskas sunkiai susirgo ir 
guli Carney ligoninėje. Lin
kime jam greičiau pasveik
ti ir vėl grįžti prie nebaig
tų darbų.

Balfo skyriaus valdyba

ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkime. Elena Matutienė, skyriaus pirm. Ona Biežienė, Sąjungos 
pirm. Teodoras Blinstrubas ir susirinkimui sekretoriavusi Eleonora Valiukėnienė.

V.A. Račkausko nuotrauka

VARGAS SU KORESPONDENTAIS
Spalio 3 dieną įvyku

siame Chicagos ALT S- 
gos skyriaus narių susi
rinkime, dar senose Lie
tuvių Tautinių Namų pa
talpose, kuriam pirmi
ninkavo skyriaus pirmi
ninkė Ona Biežienė ir 
sekretoriavo Eleonora 
Valiukėnienė, be kitų 
klausimų buvo iškilęs ir 
korespondentų Dirvoje 
klausimas. Pirmininkė 
paminėjo, kad susirinki
me esą korespondentų, 
bet nieką Dirvoje apie 
skyriaus veiklą tinkamai 
neparašą. Sekretoriavu
si Elenora Valiukėnienė, 
pažymėjo, kad kartais ko 
respondentas parašo, 
bet laikraštis jo apra
šymo nespausdina, nes 
kitas jau aprašė ir pa
siuntė laikraščiui apie 
tą patį įvykį anksčiau. 
S-gos pirmininkas Teo
doras Blinstrubas pa
žymėjo, kad Dirva lau
kia ir mielai spausdina 
apie skyriaus veiklą, 
kaip matyti iš kitų sky
rių plačių aprašymų Dir
voje, bet reikia, kad kas 
nors parašytų. Tuo vi
sas klausimas ir liko pa
kibęs ore, nes ir šiame 
susirinkime buvę kores
pondentai vargu kas ra
šys, nes nežino, kuris 
turėtų parašyti, o sky
riaus valdyba nesiryž
ta įpareigoti vieną ar ki
tą korespondentą tą pa
reigą atlikti.

Tylos susikaupimo mi
nute pagerbtas miręs 
gen. konsulas dr. Petras 
Daužvardis.

Pinateisiu nariu įsky- 
rių priimtas Algis Mo
destas.

S-gos pirm. Teodoras 
Blinstrubas pasidalino 
mintimis apie s-gos 
veiklos pagyvinimą.

Dr. Biežis susirinku
sių vardu padėkojo pir
mininkui už puikias min
tis veiklos reikalu ir pa
geidavo, kad jos būtų at
spausdintos Dirvoje.

Dr. Juozas Bartkus susirinkime padarė pranešimą apie ALT S- 
gos seimą Philadelphijoje. Dešinėje: dr. Stp. Biežis. Kairėje: gen. 
M. Rėklaitis, K. Matutis ir A. Pimpė. V. A. Račkausko nuotrauka

Trumpai apie s-gos 
suvažiavimą ir 3-čią nu
merį Vilties kalbėjo Bro 
nius Kasakaitis bei dr. 
Juozas Bartkus. Pasta
rasis pažymėjo, kad su 
važiavimas praėjęs dar- 
niai ir Philadelphijos 
tautininkai neapvylę.

Pirmininkė Ona Bie
žienė įteikė rožę dr. Juo
zui Bartkui, kaip naujam 
s-gos garbės nariui.

Skyriaus kasoje yra 
$333.00. Pirmininkė pa
siūlė padidinti skyriaus 
įnašą Lietuvių Tauti
niams Namams Chica
goje. Elena Matutienėpa
siūlė pirkti LTN šėrųuž 
$100.00 ir $50.00paskir- 
ti dovana. Palikta valdy
bos nuožiūrai.

Kostas Ramonas siūlo 
pravesti vajų narių mo
kesčiui surinkti.

Antanas Rūkštelė kvie - 
tė visus į jo jubiliejinę 
parodą Jaunimo Centro, 
Čiurlionio Galerijoje.

Susirinkimui baigian
tis pirmininkė Ona Bie
žienė siūlė pravesti va
jų naujiems Dirvos pre
numeratoriams surasti.

Patirta, kad Dirva nau
jiems prenumerato
riams siuntinės laikraš
tį vieną mėnesį dykai, o 

už pirmą metą tereikės 
mokėti $10.00. Zuzana 
Juškevičienė mano, kad 
Dirvos prenumerata bū
tų puiki dovana kiekvie
nam.

Po susirinkimo prie 
kavutės gyvos diskusijos 
buvo tęsiamos toliau.

V. A. Račkauskas

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. 1AKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

VVORCESTER

LINKSMAS POBŪVIS
A.L.T. Sąjungos Worces- 

terio skyrius, lapkričio 
mėn. 13 d. Maironio Parko 
salėje ruošia pobūvį-vaka
rienę. Programoje: akto- 
rius-humoristas Vitalis Žu
kauskas, kuris pažadėjo su
sirinkusius palinksminti su 
visai nauja programa, dar 
Worcesteryje negirdėta.

Vitalo Žukausko pasiro
dymai Worcesterio lietuvių 
kolonijoj sutraukdavo daug 
žiūrovų ne tik iš Worceste- 
rio bet ir jo apylinkės. To 
pačio tikimasi ir šį kartą, 
kur aktorius žiūrovų neap
vils.

DETROIT

• Detroito ateitininkai 
spalio 22-24 d. Dainavoje 
rengia studijų dienas. Pa-
grindinė tema „Penki stul
pai ateitininkijos aikštėje”.

Rugsėj 26 d. buvo iš
rinkta nauja karaliaus Min
daugo kuopos valdyba: 
pirm. V. Nakas, vicepirm. 
A. Kasputytė, sekr. V. Skio- 
tytė ir R. Žemaitytė, ižd. R. 
Baltrušaitytė, soc. reik, 
vad. P. Kuras, laikraštėlio 
redaktoriai R. Mikulionytė 
ir S. Jankauskas.

• Jūrų šaulių „švyturio” 
kuopos priziniame šaudyme 
rugsėjo 26 d. Kodačių va
sarvietėje kuopos pereina
mąją taurę laimėjo Romu
aldas Mačionis. Individuali
nėse vyrų varžybose: I vie
tą — Jonas Balsys, II — 
vietą Stepas Lungys ir III 
— vietą Julius Rimkūnas. 
Moterų grupėje I — vietą 
laimėjo Gabrielė Rimkūnie- 
nė, II — vietą Indegard 
Kniurienė ir III — vietą 
Emilija Lungienė. Laimėji
mai buvo kuopos piruminin- 
ko Mykolo Vitkaus įteikti 
pietų metu. Dalyvavo 50 
šaulių ir svečių. Tarp jų 
gen. Jonas Černius, Vincas 
Tamošiūnas ir Marijonas 
šnapštys.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Mečys Šimkus mano, kad persikėlus į nuosavus namus skyriaus 
veikla pagyvės. Šalia sėdi Petras Vėbra, V.A. Račkausko nuotrauka
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