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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIETŲ AZIJOJE
INDIJOS - PAKISTANO KARO GALIMYBĖS

"Viską suėmus, aš esu 
linkęs manyti, kad tai 
galėtų būti blogiausia kri
zė nuo 1945 " — teigia 
buvęs aukštas Valsty
bės Departamento parei
gūnas William P. Bun- 
dy, rašydamas News- 
week magazine apie In
dijos-Pakistano santy
kius. Pasak jo, patys 
kritiškiausi būsią trys 
ateinantieji mėnesiai. 
Jei per juos nebūsią ras
ti būdai kaip išvengti ka
ro, prasidėję karo veiks
mai, į kuriuos gali būti 
įtrauktos ir didžiosios 
valstybės, paskandins vi
są pietinę Aziją.

Kaip prie to prieita? 
Kaip žinia, Pakistanas 
susidaro iš dviejų dalių, 
kuris skiria 1.800 kilo
metrų Indijos teritorija. 
Vakarinėje Pakistano da
lyje gyvena apie 55 mi
lijonus, daug mažesnė-

AMERIKOS ETNINIU GRUPIŲ 
KONFERENCIJA

Spalio 16 ir 17 dieno
mis Washingtone įvyko 
visų Amerikos etninių 
grupių konferencija. Ją 
sušaukė Amerikos Etni
nių Grupių Konfederaci
ja, apsvarstyti aktua
lioms problemoms, są
ryšy su JAV senato pri
imtu ir Atstovų Rūmų 
svarstomu etninių gru
pių studijų centrų įstaty
mu, kurio vykdymui nu
matyta 10 milijonų dole
rių sąmata. Dr. Kazys 
Šidlauskas ir dr. Jonas 
Genys šioj konferenci
joj atstovavo Amerikos 
Lietuvių Tarybą.

Konferencijoje pirmo
je eilėje ir buvo disku
tuojamos tų etninių gru
pių studijų centrų steigi
mo galimybės, bei jų nu
matoma veikla. Salia 
šios studijų centrų dis
kusijų grupės, buvo suda
rytos kitos dvi grupės; 
viena jų svarstė Ameri
kos etninių grupių tei
sių apsaugą, apsigyve
nimo, darbo ir išsimoks
linimo atžvilgiais, o ki
tai grupei buvo duota te
ma: "užsienio reikalai ir 
JAV etninės grupės".

Visos trys diskusijų 
grupės sudarė savo re
zoliucijų komisijas, su-

JAV LB centro valdybos nariai Algimantas Gečys ir Aušra 
Zerr, pokalbyje su Tautų praeičiai tirti įstatymo projekto JAV 
senate autoriumi senatorium Richard S. Schweiker (dešinėje), 
prieš jų kelionę į Washingtoną, atstovauti JAV LB, National Con- 
federation of American Ethnic Groupes konferencijoje.

K. Čikoto nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
je rytinėje dalyje 75 mi
lijonai. Dėl įvairiausių 
priežasčių, prie kurių 
čia dabar nesustosime, 
vakarinė dalis Pakista
ne vaidino svarbesnę ro
lę, kas daugiausiai prisi
dėjo prie rytinės dalies 
noro tauti didesnį balsą 
ir autonomiją.

Atrodė, kad ilgainiui 
rytinės dalies atsiskyri
mas bus neišvengiamas, 
tačiau centrinė vyriau
sybė, vadovaujama gen. 
Jahja Kahn, bet kokius 
bandymus atsiskirti nu
malšino nepaprastai 
žiauriomis priemonė
mis. Dėl jų Rytinio Pa
kistano gyventojų skai
čius sumažėjo 10 mili
jonų: 1,5 milijono buvo 
nužudyti, 8,5 milijonai 
pabėgo į Indiją. įdomu, 
kad tai buvo pasiekta pa- 

sidedančias beveik iš
imtinai iš Amerikos 
aukštųjų mokyklų dėsty
tojų, kurios priėmė ir 
plenumo posėdžiui pa
tiekė visą eilę rezoliuci- 
fa-.

Salia rezoliucijos, nu
statančios pačios etni
nės grupės definiciją ir 
kitos rezoliucijos, rei
kalaujančios, kad ateity
je Amerikos gyventojų 
surašymuose žmogaus 
kilmė būtų nustatoma pa 
gal jo tautybę, o ne pagal 
jo turėtą pilietybę, buvo 
priimta ir labai svarbi 
rezoliucija dėl šešta
dieninių mokyklų. Joje 
reikalaujama, kad etni
nių grupių studijų cent
rų įstatymas numatytų lė
šas ir šeštadieninėms 
mokykloms remti. Kito
je rezoliucijoje vėl bu
vo iškeltas reikalas, 
prie būsimų etninių gru
pių studijų centrų, orga
nizuoti ir bendrą visos 
Amerikos etninių grupių 
archyvą bei biblioteką.

Pabaigoje, konferenci
jos plenumui buvo patiek
ta politinė rezoliucija, 
skatinanti prezidentą 
Nixoną, jam lankantis ki
tais metais Maskvoj, kel- 
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lyginti kukliomis pajėgo - 
mis. Centrinė vyriausy
bė rytinėje krašto da
lyje'turi tik apie 100.000 
vyrų kariuomenę. Be 
policijos jai dar talki
ninkauja pagalbiniai dali
niai iš 4.000.000 Bihar 
genties. Toji padermė į 
Pakistaną persikraustė 
iš Indijos, kada Indijos 
sub-kontinentas buvo 
padalintas į Indiją ir Pa
kistaną (Pak-i-stan — 
švariųjų žemė")pagalre
liginį pagrindą— Pakis
tane susitelkė mahometo
nai. Jų vakarinėje dalyje 
yra 98% visų gyventojų, 
Rytiniame Pakistane jie 
sudarė 76,3%, o iš liku
sių 18,4% buvo hindusai.

Tautiniu ir rasiniu at
žvilgiu rytinio Pakistano 
gyventojų dauguma — 
bengalai yra artimesni 
Indijos gyventojams ne
gu Vakarų Pakistano.

Savaime aišku, kad to
kią masę galima suval
dyti tik nepaprastai ašt
riomis priemonėmis. Už 
tat Kahn kariuomenė ir 
jos talkininkai biharie- 
čiai turi visai laisvas 
rankas — su gyventojais 
jie daro ką nori. Todėl 
hindusai turėjo bėgti įln- 
diją, o ir bengalai pradė 
jo simpatizuoti kol kas 
dar silpnai veikiantiems 
partizanams.

8,5 milijonai pabėgė
lių yra nepakeliama naš
ta Indijai, kuriai sunku 
tinkamai išmaitinti savo 
pačios piliečius. Dėl to 
Indijoje vis daugiau ir 
daugiau ir daugiau kal
bama apie Bengalijos iš
laisvinimą iš Pakistano 
jungo, o partizanai iš In
dijos pusės susilaukė 
visokios pagelbos. Ka
dangi Kahno režimas 
Bengalijoje nėra populia 
rus, Indijos kariuome
nės vadovybė laukia grei
tos pergalės. Pakistanas 
tačiau gali susilaukti tal
kos iš Raudonosios Kini
jos, kuri nėra suintere
suota Indijos laimėjimu. 
Indija tikisi paramos iš 
Sovietų Sąjungos. Ameri
kiečiai nėra suinteresuo
ti nei Sovietų Sąjungos 
nei Kinijos įtakos padi
dėjimu Azijos Pietuose. 
Visa tai turint galvoje, 
William P. Bundy susi
rūpinimas gali būti tik
rai pagrįstas.

Atrodo, kad karo gali
ma būtų išvengti tik su
organizavus labai dide
lio mąsto ūkinę pagalbą 
tiems 8 milijonams pa
bėgėlių ir visaip spau
džiant Indijos ir Pakis
tano vyriausybes tuojau 
pat nesigriebti ginklo. 
Bet tai galima būtų pa
siekti, jei visos didžio
sios galybės būtų tikrai 
suinteresuotos taika. Po 
Vietnamo karo JAV di
desnis įsikišimas ne
būtų labai populiarus 
krašto viduje, o Sovietų 
Sąjunga vargu ar yra 
ūkiškai ir techniškai pa
jėgi padėti tikrai plačiu 
mastu Indijai. Dėl viso to 
reikalinga tarptautinė 
pagalba gali ir neateiti, 
kas veda prie problemos 
išsprendimo ginklu.

A.A. Kazys S. Karpius,buvęs ilgametis Dirvos leidėjas ir redaktorius, Vilties Draugijos vicepirminin
kas, garbės narys Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos,Balfo, Lietuvių Žurnalistų Sąjungos, Čiurlionio 
Ansamblio ir Lietuvių Piliečių Klubo Clevelande, mirė sulaukęs 76 metų amžiaus, 1971 m. spalio 20 d. 
ir iškilmingai palaidotas spalio 25 d. J. Garlos nuotrauka

Tu lieki mūsų širdyse su gilia 
meile ir prisiminimais...

ALTS-gos pirmi
ninko T, Blinstrubo 
žodis, pasakytas 
spalio 24 d. atsisvei 
kinant su a.a. ALT 
S-gos garbės nariu 
Kaziu S. Karpium.

Dar taip neseniai, 
praėjusių metų rugsėjo 
mėn. 26 dieną, Clevelan
do lietuvių visuomenė pa
gerbė Kazį Karpių kelių 
sukakčių proga: 75 me
tų amžiaus, 60 metų,kai 
susirišo su lietuviška 
spauda, ir 55 metų, kai 
įsijungė į organizacinę 
veiklą.

Buvo jis tada lamin
gas, sveikas ir judrus. 
O vietos apskrities va
dovybės tos dienos pas
kelbimas "Kazio S. Kar- 
piaus Diena" dar labiau 
jį nuteikė.

Šiandien, po metų, jo 
jau nėra.

Kai mielas Aleksas 
Laikūnas trečiadienį pa
skambino telefonu iš bal
so supratau, kad mus pa
lietė skaudus įvykis: su
sijaudinęs pranešė apie 
Kazio Karpiaus mirtį...

Ir taip išvirto lietuvis 
kos veiklos ąžuolas.

Dalyvavau anose jo pa
gerbimo iškilmėse, nega
lėjau pasilikti nedalyva
vęs ir šiame liūdname 
atsisveikinime, pagar

bos pareiškimų akademi 
joje.

Ir tai todėl, kad Kazį 
Karpių visada aukštai 
vertinau ir vertinu. Juk 
jis buvo tikras Lietuvos 
sūnus. Lietuvos meilė 
taip giliai buvo įsijungu
si į visą jo būtybę, kad 
ji veržte veržėsi įvai
riais takais ir būdais į 
plačios apimties veiki
mą.

Nežinau, ar jo gyveni
me buvo toks momen
tas, kada jis būtų užsi
miršęs Lietuvos reika
lą* — jis vis stengdavo
si ką nors padaryti tau
tos garbei kelti ir Lie
tuvos vardui garsinti.

Jo knygų sąrašas — 
tai jo troškimų ir sva
jonių paveikslas. Tas 
paveikslas — Lietuva: 
Lietuva gilioje senovė
je, Lietuva kunigaikš
čių laikais, Lietuva tauti
nio atgimimo metu, Lie
tuva dabar.

Jo raštai periodinėje 
spaudoje, jo kalbos įvai
riose lietuvių kolonijose 
— tai vis jo nemiršta
mos meilės Lietuvai at. 
spindžiai.

Jau daug kas iš lietu
vių pasimetė, virto be
veik pasauliniais pilie
čiais, nustojo tautinių 
jausmų ir tradicijų, li

ko be lietuviškos savi- 
sąmonės pajautimo, o Ka
zys Karpius visą laiką 
buvo aiškiu ir susipratu
siu lietuviu. Atvyko į 
šį kraštą vos tik 14 me
tų berniukas, neištirpo 
svetimoje masėje ir li
ko ištikimas savo tau
tai.

Ir koks tai gražus pa
vyzdys!

Kazio Karpiaus nuei
tas gyvenimo kelias yra 
vertas gilios studijos ir 
puikaus veikalo. Tai bū
tų reikalinga padaryti.

Čia manyčiau, kad jau 
pribrendo laikas pradė
ti leisti seriją knygelių 
apie mūsų tautai pasitar
navusius vyrus ir mote
ris. Tokių turime nema
žą skaičių, o daugelis jų 
mūsų jaunimui net iš var 
do nėra žinomi... Ir Ka
zys Karpius toje serijoje 
turėtų užimti svarią vie
tą, Aiškus tai pavyzdys 
suderintos meilės Lietu
vai Tėvynei ir gyvena
mam kraštui Amerikai.

Kazio Karpiaus nusto- 
jimas yra nuostolis vi
sai lietuvių visuomenei. 
Labai didelis nuostolis 
Amerikos Lietuvių Tauti
nei Sąjungai ir visai tau
tinei srovei, nes jis čia 
daugiausiai dirbo. Buvo
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

JAV LB 20 METU SUKAKTIES MINE1IMAS O)

IŠKILMINGOJI MINĖJIMO DALIS
KA DARO LIETUVIŠKAS SPORTAS

Šio mėnesio pradžioje, Australijoje buvusio 
"Darbo Dienos” ilgojo savaitgalio metu, Sydnėjaus 
lietuvių sporto klubo "Kovo” krepšininkai turėjo 
labai puikią išvyką į buvusį už maždaug 100 mylių 
į vakarus nuo Sydnėjaus, kalnų papėdėje esantį 
Lithgow miestą. Čia vyko tradicinis 23-sis gar
siosios Australijos vyno gamyklos "McWilliams 
Cup" krepšinio karnivalas. Turtingų ūkininkų apsup
tas ir, netoliese anglių kasyklas turintis, šis gana 
nemažas N.S.W. valstijos miestas yra gerai žino
mas savo sportiniais ruošiamais parengimais,tarp 
kurių ir krepšinis yra labai populiarus. Kaip ir kiek 
vienais metais, taip ir šiais, suvažiavo įšįkarni- 
valą vienos iš geriausių šios valstijos krepšininkų, 
ne tik iš didžiojo Sydnėjaus, bet ir iš visos provin
cijos ir vyrai bei moterys buvo padalinti žaidimui 
į dvi divizijas.

Sydnėjaus "Kovas" šiuo metu esantis ar ne 
pats didžiausias ir veikliausias lietuvių klubas Aus
tralijoje, atsivežė savo keturias krepšinio koman
das vyrų, moterų ir jaunių. Jauniams berniukams 
ir mergaitėms, žaidžiant vyrų grupėse, buvo trupu
tį sunkiau ką nors atsiekti, tačiau jų pasirodymas 
sužavėjo visus kitus vyresniuosius žaidėjus ir žiū
rovus. Moterys, po sunkių kovų pirmoje grupėje iš
kopė į pačią baigmę ir čia, po gananemažos nesėk
mės, pralaimėjo,*gaudamos antrąją vietą. Vyrųko- 
manda, šiuo metu jau antri metai esantieji Australi 
jos lietuvių čempionai ir australų Sydnėjaus pirme
nybėse žaidžiantieji pačioje aukščiausioje I-je divi
zijoje, padarė tikrai puikią staigmeną, nors daug kas 
to ir anksčiau laukė, ir varžybose, ėję be jokio pra
laimėjimo, pateko į varžybų pusfinalius, kur susiti
ko su Shoalhaven miesto komanda, kurioje dabar
žaidžia trys tame mieste dirbą amerikiečiai moky
tojai, buvę vieni iš gerųjų Amerikos koledžių krep
šinio žaidėjų, turinieji nemažiau kaip 6’4" aukščio 
ir per labai trumpą savo buvimo laiką, šio miesto 
rinktinę iškėlę į pirmaujančias komandas šioje 
valstijoje. Kova buvo ypatingai sunki, nes lietuvių 
žaidėjai savo ūgiu negalėjo prilygti amerikiečiams, 
tačiau žaidimo greitis ir puikūs metimai, leido kovie 
čiams atsiekti šį sunkų 51:49 laimėjimą. Baigmėje 
koviečiai susitiko su daugkartiniu Sydnėjaus ir visos 
N.S.W. valstijos čempionu — Paratels, prieš ku
riuos viešėję Amerikos lietuviai krepšininkai irgi 
žaidė, ir, parodę tiesiog stebinančių žaidimo pas
tangų, laimėjo šią karnivalo baigmę, pasidarydami 
šių metų šio svarbaus tradicinio krepšinio karni
valo čempionai, gaudami ir šią puikią pergalės 
taurę.

Žiūrint vien tik iš sportinės pusės gal,pasvei
kinus šiuos lietuvius koviečius krepšininkus už jų 
gražų laimėjimą, galima būtų ir padėti pabaigos 
tašką, palinkint ir toliau gražių pergalių. Tačiau, 
būnant lietuviu ir gyvenant kito krašto svetimoje 
aplinkumoje, šie ir panašūs laimėjimai, kada yra 
reprezentuojama lietuviai, tuo pačiu ir Lietuva, yra 
daug svarbesni ir reikšmingesni, negu vien tik pui
kios taurės laimėjimas. Todėl, daugeliu atvejų ir 
mums tinka Lietuvių Žurnalistų S-gos priimtas šū
kis, jog "Ir vienas lietuvis yra Lietuva".

Ar gali kas būti maloniau, jau neskaitant spor
tinių laimėjimų pojūčių, kai kelias dienas sveti
mame, karnivalinių jausmų pergyvenamame mies
te per radio stotį kone visą laiką girdi minint lietu
vių, Kovo ir lietuviškų pavardžių garsus, kai visą 
laiką pilnas žiūrovų krepšinio stadionas ir šalia 
esantis kitas lauke sporto stadionas yra perpildy
tas australų, suvažiavusių net iš tolimų apylinkių, 
žiūrovų, stebinčių ir remiančių vieninteles tarp dau
gybės visų kitų australų, lietuvių sportininkų ir spor
tininkių komandas. Tikrai pasijauti vertas to lietu
viško vardo, kai iškilmingame uždaryme, puikiame 
golfo klube, įteikiant laimėjimo dovanas ir vėl mi
nimas Krepšinio S-gos pirmininko lietuvių vardas, 
pastebint, kad pirmą kartą per visą 23-jų metų šios 
taurės žaidimo istoriją, Kovas dalyvavo su keturio
mis komandomis, įdiegdamas labai daug visam kar- 
nivalui, ypatingai jaunimui, tos sportinės dvasios. 
Ir dar gražiau, kai iš kelių šimtų dalyvavusių krep 
šininkų, yra paskelbiamas kovietis, išrinktas šio 
viso karnivalo pačiu geriausiu ir sportiškiausių žai 
dėju. Malonu, kai ir pabaigos žodyje, kviestiniams 
svečiams, šio miesto burmistras labai šiltai atsi
liepia apie lietuvius krepšininkus. Jeigu Amerikos 
lietuviai krepšininkai dideliu mastu P. Amerikoje 
ir vėliau Australijoje propagavo Lietuvą tai šiuo ir 
panašiais kitais pasirodymais ir laimėjimais, ko
viečiai ir kiti Australijos lietuviai sportininkai, la
bai gražiai, šiame tolimame ir turtingame krašte, 
iškelia lietuvio ir Lietuvos vardą.

Atrodo, kad pasaulis toks didelis, tačiau neti
kėtai susitikus su trimis amerikiečiais mokytojais 
šiame krepšinio festivalyje, pasikalbėjime išaiškė
jo, jog iš savo studentavimo ir vėliau mokytojavi
mo, bei krepšinio žaidimo dienų Amerikoje, jie pui. 
kiai pažįsta "Frankį" Cekauską, dabar garsėjantį 
Australijos lietuvį, bestudijuojantį Amerikoje krep
šininką Palubinską ir daugelį kitų lietuvių sportinin
kų Amerikoje. Būdami krepšinio specialistai, jiela 
bai gražiai atsiliepė ir apie šio turnyro laimėtojus 
koviečius, daugeliu atveju juos statydami ir savo 
treniruojamiems australams pavyzdžiu.

Lithgow miestas lietuviams nėra svetimas. At-

Trečioji ir pati iškil
mingiausia minėjimo da 
lis buvo spalio 10 d. sek
madienį, prasidėjusi iš 
pat ryto Apreiškimo pa 
rapijos bažnyčioje iškil
mingomis pamaldomis, 
kurias atnašavo kun. P. 
Raugalas, pamokslą pa
sakė Tėvas V. Gidžiū
nas, OFM, giedojo para
pijos choras vadovauja
mas muz. A. Kačanaus- 
ko.

Trečią vai. p.p. įvyko 
iškilminga akademija - 
koncertas Richmond Hill 
mokyklos salėje. įspū
dingas buvo vėliavų įne
šimo momentas, buvo 
atstovaujama 8 LB New 
Yorko apygardos apylin
kių vėliavos, kurių nešė
jai persijuosę, rodė apy 
linkės vardą. Po Ame
rikos ir Lietuvos him
nų, invokacijos, Apygar
dos pirm. A. Vakselis 
trumpu žodžiu nušvietė 
šventės reikšmę ir aka
demiją atidaryti pakvie 
tė JAV LB centro val
dybos pirm. V. Volertą, 
kuris LB-nę taip apibu
dino:

"Lietuvių Bendruome
nės vardą tariame drą
siai. Jis apima už Lie
tuvos sienų esančią tau
tos dalį, jungia pagar
bą atskiram jos nariui 
su įgimtomis teisėmis 
laisvei bei su demokra 
tiniu jos pasireiškimu 
ir kiekvieno mūsų indi
vido būdingus bruožus 
įrašo bendran tautinin

menu, tik 1949 metais atplaukus į Australiją ir gy
venant nepertoliausiai esančiame Bathurst’o mies
to pereinamame lageryje, buvau su Rimu Gasiūnu, 
dabar gyvenančiu Chicagoje, pakviestas žaisti už 
naujai sudarytą lietuvių komandą, vadovaujamą, 
jau anksčiau netoliese gyvenusio, buvusio anglų 
zonoje žinomo krepšininko, medicinos studento Vy
tauto Šuto, vėliau iškilusio į N.S.W. ir Australijos 
rinktines. Tai buvo tada, tik daug mažesnio stan
darto, II-sis šios taurės karnivalas ir pačioje baig 
mėje, lietuviai pralaimėjo vienam Sydnėjaus polici 
jos klubui, kurio žaidėjai laimėjimą atsiekė daugiau 
savo stipriais pečiais, negu sugebėjimu žaisti. Tai 
buvo pirmasis lietuvių pasirodymas, sukėlęs tomis 
dienomis taip didžiulį australų susidomėjimą, ka
dangi dar iš viso vietiniai gyventojai buvo mažai 
matę naujųjų ateivių. Ir kaip keista buvo, po žaidi
mų Vokietijoje, vėliau Italijoje, dar net kojų neap
šilus, paimti sviedinį ir Australijoje. Čia viskas 
tada buvo taip keista ir mano mokėjimas, žinoma 
gana ribotas, anglų kalbos amerikietiškuoju akcen
tu, čia buvo mažai suprantamas. Ir dar buvo keis
tesnis jausmas, kai po vienų rungtynių, su draugu 
buvau pakviestas vakarienei vienos merginos, ku
rios tėvai skaitėsi esą šio miesto milionieriai. 
Atsisėdus prie puikiai servuoto stalo, nežinojo
me net nuo ko pradėti, kokias šakutes, kuriuos 
šaukštus, kurių buvo bent po tris, naudoti. Ir at
menu visur ir visiems reikėjo pasakoti apie tą ma
žą mūsų kraštą — Lietuvą, nes čia Australijoje 
šio mažo Baltijos krašto beveik niekas iki šiol 
nežinojo. Tai buvo mūsų pirmasis sportiškas lie
tuvių ambasadorystės darbas Australijoje.

Šiandien tų pirmųjų dienų sportinis lietuviš
kas prisiminima yra tikrai labai gražus, stebint 
jau savo nuosavas dukras 23-je australiškojo krep
šinio karnivalo šventėje, žaidžiant tame pačiame 
mieste, ginant lietuviškojo klubo spalvas ir, paga
liau, išsiskiriant iš visų kitų — laimint net pir
mąją vietą. Ir šiandien, ne taip kaip jų tėvui prieš 
22 metus, dukroms nereikia aiškinti australams 
kas tai yra tie lietuviai, iš kur jie atvažiavę ir pa
našiai, nes pasėtoji pirmoji sportinė sėkla šioje 
kaitrioje australiškoje žemėje nenudžiūvo, bet davė 
ne tik gražių sportinių, bet ir lietuviškųjų vaisių, pa
rodant, kad mūsų lietuviškasis gyvenimas yra čia 
dar labai stiprus ir jaunimo tarpe, jeigu tik prie jo 
mokama tinkamai preiti, jis yra stipriai gyvas.

Žvelgiant iš šio vietinio, australiškai lietuviško 
akiračio į tolimesnius, be jokios abejonės norisi 
siūlyti, kaip tą jau anksčiau buvau daręs, kad vieną 
dieną ir viso pasaulio lietuviai sportininkai galėtų 
turėti savo bendrą šventę, kaip kad Jaunimo Kon
gresas, skautai ir kiti. O tam pradžią tegali duoti 
tik Amerikos lietuviai, kai mes galėsime tik daug 
padėti, iki to laiko su nekantrumu belaukdami tos 
pirmosios darbo žiežirbos.

EMILIJA ČEKIENĖ 
veidan. Lietuvių Bend
ruomenės priešai yra 
beformės, siekių netu
rinčios masės šalinin
kai, tautų apsisprendi
mo teisės neigėjai ir 
baikštuoliai, nenorį pri
sipažinti klydę,nors Lie
tuvių Bendruomenės tie
są mato kasdien labiau 
ryškėjančią. Jie visi ran 
dasi už mūsų išeivijos 
ribų. Gerbdami kiekvie
no nuomonę, mes drą
siai ir įvairiai išsita
riame ne prieš Lietu
vių Bendruomenę, bet 
kalbame apie jos darbus 
ir kelią. O šie žodžiai 
nežeidžia. Jie gydo.

Du dešimtmečiai ne
buvo vėjavaikiškumo lai
kotarpis. Stinga laiko 
įvertinti rūpesčiais,dar
bu ir auka per tiek metų 
sulauktą paramą iš mū
sų visuomenės. Nėra ga
limybių pasverti apgadin
tą sveikatą, nemalonu
mus, apsivylimą ir var
gą nuoširdžių, paprastų 
talkininkų, kurių ne vie
nas pluša jau ištisus du 
dešimtmečius. Laikina
sis organizacinis komi
tetas, centro valdybos, 
Tarybų nariai, apygar
dos ir apylinkės kant
riai statė ir stato pyli
mus užtvenkti srovei, 
mus nešančiai pragaiš
tin. Mirusius prisime
name susikaupimu tylo
je. Gyvuosius gerbkime 
išmintingu atlaidumu jų 

silpnybėms, susižavėji
mu jų ryžtingumu ir pa
galba darbe.

Pasikliaudama savu 
žmogumi, stebėdamosi 
anksčiau beribėmis vy
resniosios išeivijos au
komis atliktais darbais, 
saugodama pagarbą mū
sų institucijoms, dau
giausia paskendusi litu
anistinio švietimo ir tau
tinės kultūros rūpesčiuo
se, Lietuvių Bendruome
nė stengėsi negirdomis 
nepraleisti patarimų, iš
klausyti visus priekaiš
tu, nepristigti kantry
bės. Nebuvo lengva. Ne 
buvo lengva ir pirminius 
uždavinius skirti nuo ant
rinių, vienkartinius nuo 
niekados nesibaigiančių. 
Šiandien jau aišku: mo
kyklomis bei kitomis ga
limomis priemonėmis 
jaunimo išlaikymas lie
tuviais, dėmesys ir pas
kata savai kultūrai, vi
sokeriopa pagalba tau
tos laisvės siekiams yra 
kasdieniniai rūpesčiai. 
O ryt poryt tuojau rei
kia atrasti visus pozity
vaus bendradarbiavimo 
galimus kelius su kito
mis mūsų vertingomis 
institucijomis, kur iki 
šiol pasitaiko grubumų, 
tvirtai tikint, kad tokie 
keliai yra. Turime ob
jektyviai įvertinti išei
vijos padėtį ir šalia ruo
šos darbų lygiagrečiai 
imtis atskirų uždavinių, 
kurių pasėkos būtų ilgai 
jaučiamos ateityje. Tai 
nėra vieno šuolio užma
čios. Ims laiko, nes ge
ro plano sudarymas trun 
ka daugiau už jo įvykdy
mą. Tačiau viliamės, 
kad dviejų trejų metų lai
kotarpy Lietuvių Bend
ruomenė įgaus dar nuo
širdesnį pasitikėjimą, 
taps apsukresnė ir žva
lesnė. Esame apsispren 
dimo taške ir pasisakysi 
me už realybę. Svajonės 
tinka poilsio metui. Dir
bant reikia atsiminti, 
kad po kojomis yra ne de 
besys, bet žemė. Dir
bant taip pat negalima 
tik po savimi žiūrėti. 
Kas nepakelia akių tolu 
mon, suklumpa.

Kai kurių medžių nu
laužta šaka, kritusi že
mėn, prigyja ir auga. O 
kartais net iš pačių šak
nų išsiveržusi tvirta at
žala išsigimsta, sunau
doja maistą, sunaikina vi- 
są kelmą ir išnyksta.

Mes iki šiol esame vėt
roje, ir mūsų atūgių pri
mėtyta visame pasauly
je. Želkime ir aukime 
savimi, vengdami užsi
spyrimo, perdėto indivi 
dualizmo ir gal net pa
vydo negalavimų. Stiep
damiesi aukštyn, turime 
žvelgti už akiračio ir ne 
stoviniuoti, laiką išly
dint. Geriau laiką pasiti
kime ir ne iš metų lau
kime staigmenų, bet me
tus savomis staigmeno
mis nustebinkime.

Lietuvių Bendruome
nės ateitį telemia tauti
nė prigimtis, ne aplinka. 
Bet pėsčiomis jau nega
lime keliauti. Reikia 
skristi. Tačiau ne paukš- 
čiu žavintis, ne jįpamėg 
dž iojant. Kraus tyki m ės 
raketon. Su jausmais, su 
išmintimi, su energija" 
— baigė JAV Centro Val
dybos pirm. V. Volertas.

Sveikinimo žodį tarė 
generalinis konsulas 
New Yorke A. Simutis, 

pažymėdamas, kad lietu
vių tauta nepamiršo lais
vės siekių okupuotame 
krašte ir lygiai mes čia 
išeivijoje tebesame ko
vojanti tautos dalis.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo prof. dr. Jpkūbas 
Stukas — Lietuvių Bend
ruomenės ateitis JAV- 
se. Jis keletą kartų pa
brėžė, kad Lietuvių Bend
ruomenė tai yra visų iš
eivijos organizacijų mo
tina, todėl ji turi visas 
apjungti. Visos org-jos 
turėtų jai mokėti bent 
po 10 dol. mokesčio, ku
rį jis, būdamas Lietu
vos Vyčių centro valdy
bos pirmininku, pasiža
dėjo iš 43 esančių vyčių 
skyrių išrinkti ir sumo
kėti Bendruomenei, ku
ri yra vyriausias išeivi
jos lietuvių organas — 
motina.

VLIKo vardu 20-čio 
proga sveikino pirminin- 

(Nukelta į 6 psl.)

ETNINIU GRUPIŲ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ti Kubos ir kitų paverg
tų kraštų laisvės bylą. 
Tuoj pat ALT atstovas 
pasiūlė, kad rezoliucijo
je šalia Kubos, būtų įsak
miai paminėtos ir Bal
tijos valstybės, nes jos, 
panašiai kaip Kuba netu
rinčios Amerikos pripa 
žintų vyriausybių, esan
čios svetimos valstybės 
aukos, kurių padėtis vi
sai skirtinga nuo sovie
tų satelitinių ir kitų pa
vergtų tautų.

Prasidėjo diskusijos 
už ir prieš tokį pasiūly
mą, kurių eigoj buvo pa
aiškinta, kad Kuba atski 
rai paminėta, turint gal 
voj Baltųjų Rūmų pareiš
kimą, jog prezidentas 
jos reikalais kalbėsis 
Maskvoj. Diskusijoms 
vykstant, rezoliucijos 
referentas, užsienių rei
kalų grupės pirminin
kas, kiniečių kilmės, Se
ton Hali universiteto pro - 
fesorius, John Tsu pa
reiškė, jog jis sutinka, 
kad rezoliucijoj, šalia 
Kubos būtų paminėtos ir 
Baltijos valstybės. Pa
darius šį pakeitimą, kon
ferencijos plenumas re
zoliuciją vienbalsiai pri
ėmė.

Pagal jos tekstą, pre
zidentas prašomas Mask
voj kelti "Kubos, Balti
jos valstybių ir kitų pa
vergtų tautų" laisvės rei
kalą. Reikia tikėtis, kad 
šioji rezoliucija suda
rys pabaltiečiams pato
gų precedentą užtikrin
ti jiems specialią padėtį 
ir vykdant tą Amerikos 
etninių grupių studijų 
centrų įstatymą.

Konferencija išrinko 
vienuolikos asmenų ko
mitetą, kuris turi su
šaukti kitų metų kovo ar 
balandžio mėnesiais 
Amerikos Etninių Gru
pių konfederacijos kon
gresą. Ši konfederacija 
veikia jau kelioliką me
tų ir jai priklauso bent 
46 Amerikos etninės gru
pės. Į tą kongreso pa
ruošimo komitetą vie
nintelis iš pabaltiečių bu
vo išrinktas dr. Jonas 
Genys, kurį komitetas 
išrinko savo sekre
torium, po konferenci
jos įvykusiame komite
to posėdyje.

Konferencijoj pirmą 
dieną dalyvavo JAV LB 
Centro valdybos nariai 
pp. Zerr ir Stasys Ge
čys, o antrą dieną — 
JAV LB Tarybos narys 
A. Barzdukas.

ALT Inf.
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KAZIUI S. KARPIUI

/

A.A. Kazys S. Karpius prie savo parašytų knygų.

■ v
® i ■ I ■

MIRUS
Širdies smūgis išmu

šė iš lietuvybės fronto 
gretų žmogų, kuris per 
šešiasdešimt vienerius 
metus savo rankoje lai
kė lietuvišką plunksną. 
1910 metais Kazys S. 
Karpius įžengė į lietu
viškos spaudos pusla
pius ir iki paskutinės sa
vo gyvenimo dienos tos 
plunksnos neišleido iš 
rankos, neleisdamas jai 
rūdyti ir pelnyto poilsio 
dienomis. Iki pat mir
ties jis buvo skubus, pa 
slankus ir guvus, kada 
kur nors kildavo koks 
nors lietuviškas reika
las. Paskutinė jo kelio
nė į Kento universitetą 
vizituojant lietuviško 
knygyno skyrių, iš kur 
jis parvežtas lemtingai 
sunegalavęs, atestuoja jį 
kaip lietuvišką karį be 
priekaišto. Lietuviškųjų 
reikalų fronte, pagal 
prancūzų klasiškąjį po
sakį, velionis buvo rite
ris sans peur et sans 
reproche (bebaimis ir 
kilnus).

Lietuviškųjų reikalų 
riterio titulas juo labiau 
tinka Karpiui, kada gre
ta jo milžiniškos visuo
meninės. veiklos, palie
čiame jo literatūrinįpa- 
likimą. Tai daukantiško 
tipo romantikas. Jo is
toriniuose veikaluose 
atgyja senoji giriose pa
skendusi Lietuva, eiklie
ji žirgai, naikinami lie
tuvių priešai ir Lietu
vos gynybai atsidavę 
lietuviai. Istoriškieji ro
manai iš po jo plunks
nos gimė lengvai ir na
tūraliai, tartum senovės 
vaidilai apgiedant ir ap
verkiant didžiuosius lie
tuvių žygius. Tuos žy
gius jis matė ir gyveno 
jais būdamas už tūkstan
čių mylių nuo gimtojo 
krašto, po svetimu jam 
Ohio dangumi, jaunutis 
dar atklydęs Amerikon.

Vilties leidykla spaus
dina vieno jo romano, 
Alpis, antrąją laidą, ku
rią velionis dar prieš

mirtį pagrindinai per
redagavo ir papildė, de
ja tos knygos pasirody
mo jau neteko jam su
laukti.

Visuomeniškoje veik
loje Karpius pasistatydi
no sau paminklą suorga
nizavęs CIevelande lie
tuvių kultūrinį darželį. 
Kartu su kitais jis buvo 
vienas tų, kurie tą pro
jektą realizavo. Visuo
meninėje veikloje jis vi
sad stovėjo pirmose gre 
tose, nevengdamas, bet 
ieškodamas darbo ir kliu 
čių, kurias reikia nuga
lėti.

Stambiausias lietuvių 
tautinės srovės darbuo
tojas, jis tolerantiškai 
būrėsi su kitųsrovių dar
bais ir asmenimis, jei
gu matė naudą bendram 
lietuviškam reikalui. 
Marga ir spalvinga gran
dine seka seimai, kelio
nės pas prezidentus, dar 
bas Amerikos Lietuvių 
Taryboje, veikla su pre
zidentu Antanu Smetona, 
su Antanu Oliu, lietuvių 
kongresas Washingtone 
ir beveik nepraleisti lo
kalinio pobūdžio rengi
niai.

Trisdešimt metų jis 
leido ir redagavo Dirvą 
ir lietuvių žurnalistinia
me pasaulyje lieka vie
na iš spalvingųjų ir ne
pralenkiamų savo suge
bėjimais, darbštumu ir 
idealizmu figūrų. Be jo
kių hperbolių tenka va
dinti jį vienu iš išeiviš- 
kosios spaudos stulpų. 
1946-47 metais jis taip 
jautriai išgyveno didįjį 
Tėvynės egzodą, kai de
šimtys tūkstančių lietu
vių atsidūrė Vokietijoje, 
kad ieškote ieškojo gali
mybių ir adresų aprū
pinti benamius lietuvius 
Dirva. Šimtais egzemp
liorių jis siuntė Dirvą 
lietuvams Europoje, 
kad tik juos pasiektų lais - 
vos ir įsitvirtinusios iš
eivijos spaudinys, kad 
jie jaustų Amerikos lie
tuvius esant su jais.

MES PALYDIM TAVE

Mes palydim Tave į 
negrįžtamą kelionę su 
liūdesiu ir skausmu, ku 
riame atsispindi visos 
mūsų kenčiančios tautos 
tragizmo šešėlis, nes su 
kiekvienu praradimu tau
rios ir kilnios lietuviš
kos asmenybės retėja 
mūsų kovotojų eilės,ku
rių širdy Lietuva dar gy
va.

la-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Jau našlys, likęs vie
nas po jo talkininkės žmo
nos mirties, jis neužsi
darė savo našliavimo liū 
desyje, bet su nemaža 
energija veikė visuome
nėje ir talkino daugeliui 
sumanymu.

Velionis paliko archy
vą, kuriame yra nema
žai istorinės reikšmės 
objektų. Daug nuotraukų, 
laiškai žymiųjų Lietuvos 
veikėjų, kaip prezidento 
A. Smetonos, arki vyskupo 
Skvirecko ir kitų jau se
niai mirusių, kurie pasi
liks reikšmingi išeivi
jos istorijai, tad svarbu, 
kad jie rastų vietą mu
ziejuje. Foto Archyvas, 
dėl savo ribotų lėšų ne 
suskubo susukti filmo iš 
velionies gyvenimo, kaip 
nesuskubo susukti fil
mų ir iš kitų jau pasi
traukusių iš šio pasaulio 
didžiųjų lietuvių veikėjų. 
Tuo reikalu turėtumėme 
greitai susirūpinti ir ras
ti lėšų, kad pasiliktų įam
žinti mūsų veteranai 
jiems priderančiame 
panteone — filme.

Karpiaus mirtis pri
lygsta kovotojo mirčiai 
pirmoje kautynių greto
je,. Todėl jis yra parei
gos pavyzdys,rodąs,kad 
energiją ir talentą įma
noma sulieti į vieną tiks - 
lą — darbą Lietuvai ir 
lietuvybei.

'A.a. K.S. Karpiui - vietoj nekrologo)
Aurelija Balašaitienė

Prisimenu Tave,
kios plunksnos ir kilnaus 
žodžio kolega, pilnąnenu 
ilstamos energijos ir 
entuziazmo, kovingos 
dvasios ir švelnios šir
dies.

Prisimenu Tave mūsų 
audringo gyvenimo kiek
vieno subangavimo pir
mose eilėse.

Begalinės meilės savo 
tautai vedamas, jautria 
širdimi reaguodamas į 
kiekvieną mūsų gyveni
mo problemą, žodžiu, 
raštu ir veiksmu nenu
ilstamai dirbdamas, nie
kada neparodei pesimiz
mo nei nuovargio, savo 
pavyzdžiu įkvėpdamas ki 
tus.

Tu buvai tas tiesus til
tas, ant kurio susitiko 
skirtingos imigrantų ban
gos. Ieškodamas to, kas 
jungia, ir ignoruodamas 
tai, kas skiria, tu prisi- 
dėjai prie suradimo 
bendros kalbos.

Tavo lietuviška šir
dis, niekada nepraradu
si gyvo ryšio su gimtą
ja žeme anapus plataus 
vandenyno, rado vietos

džiaugsmui, atgavus ne
priklausomybę, ir gi
liam, bet veikliam liū
desiui, ją paradus. Ta
vo vaišinguose namuose 
rado vietos visi, kurie 
ieškojo Tavo draugys
tės.

Toli nuo gimtųjų na
mų, radęs svetingą pasto
gę Amerikoje, tu nieka
da nepraradai ilgesio 
Lietuvai, nors gal jau to
limas ir negirdimas bu
vo Tau Baltijos bangų 
ūžesys, gal primirštas 
lietuviškų pievų žalumas 
ir lietuviško dangaus mė
lynėj

Palydžiu Tave vardu 
tų, kurie turėjo laimės 
Tave pažinti iš arti, ir 
tų, kurie apie Tave teži
nojo iš Tavo darbų. Gal 
visų darbų niekas nepa
jėgs išminėti, ir gal nie
kas pilnai nesupras Ta
vo taurios ir jaunatviš
kos širdies iki pasku
tinio atsikvėpimo. Ta
čiau Tavo neišdildomi 
pėdsakai liks mūsų išei
vijos veide, kaip šviesi 
gyvenimo šypsena, nu
švietusi ne vieną liūdną 
dieną.

Tebūnie Tau lengva 
Amerikos žemė.

Tebūnie Tavo užtar
nautas poilsis gilus ir ra
mus.

Tu lieki mūsų širdyse..
(Atkelta iš 1 psl.) Mylėjo Kazys Kar-

jis tos Sąjungos vienas iš pius mūsų jaunimą. Ir 
steigėjų, aktyviai reiš
kėsi jos spaudoje ir veik
loje, eidamas įvairias 
pareigas. Ne veltui už 
nuopelnus jis buvo išrink 
tas visos Sąjungos Gar
bės Nariu.

Atvykau čia su savo 
bendradarbiu Kazimieru 
Pocių išreikšti jam šios 
Sąjungos ir visos tauti
nės srovės meilę, pagar
bą ir padėką.

Jo mirtį giliai apgai
lestauja ir Amerikos 
Lietuvių Taryba: ji nu
stojo aktyvaus kovoto
jo dėl Lietuvos lais
vės. O ar greitai atsi
ras, kas galėtų jį tinka
mai pavaduoti?

Lietuvos laisvinimo 
reikalai Kaziui Karpiui 
didžiai rūpėjo. Jau 1940 
metais jis įsijungė į Lie
tuvai Gelbėti Tarybą, vė
liau pasivadinusią Ame
rikos Lietuvių Taryba. 
Pradžioje buvo jos sek
retorium, dalyvavo de
legacijose pas preziden
tą Rooseveltą. Ameri
kos Lietuvių Tarybos na
riu išbuvo visą laiką, 
neskaitant trumpo laiko
tarpio, kada tautininkų 
grupė buvo iš jos išsto
jusi ir sukūrusi Lietu
vai Vaduoti Sąjungą, ku
rioje Kazys Karpius taip 
pat vaidino žymų vaid
menį.

paskutiniame su juo su
sitikime, Lietuvių Stu
dentų Tautininkų Korpo
racijos Neo-Lithuania 
stovykloje ir suvažiavi
me š.m. rugsėjo mėn. 4 
ir 5 dienomis Dainavoje, 
mudviejų kalbos sukosi 
apie lietuviško jaunimo 
sąmoningumo reikalą. 
Atsivežė jis filmus apie 
prez. Smetoną ir apie 
Clevelando lietuvių kul
tūrinį darželį. Rodė ir 
aiškino. Ir jutai, žmo
gus, kad jis ir dabar per 
gyvena rodomus įvykius: 
taip ir lauki, kad jis iš 
ekrano visus dalyvius 
prikels tolimesnei ir da
bartinei veiklai.

Paliko jis man savo 
kuklumu ir nuoširdumu 
neišdildomą įspūdį.

Lietuviškais rekalais 
jis rūpinosi iki paskuti
nių dienų. Dar rugsė
jo mėn. 30 dienos laiš
ku jis reiškė pasiūly
mus, kaip pravesti Dir
vos skaitytojų vajų, o 
ypač Kalėdų ir Naujų 
Metų švenčių proga. Ne
sulaukė jis tų švenčių.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos, Vilties 
Draugijos, Dirvos Re
dakcijos, o taip pat ir 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu reiškiu gi
lią užuojautą jo broliui 
su šeima, giminei ir vi
siems šios vietos lietu
viams, nustojusiems pa
ties judriausio ir veik
liausio savo nario. Juk 
čia savo ilgamete veikla 
jis parodė dvasinį stipru
mą, pareigingumą,
darbštumą ir ištikimu
mą savo principams.

Mielas Kazy Karpiau, 
dėkoju Tau už didelį kul- 
tūrinį palikimą ir milži
nišką darbą. Negalėjai 
atsigulti savo numylėto
je Lietuvoje, tai tegul bū 
na Tau lengva šios svetin
gos šalies žemelė! Tu lie
ki mūsų širdyse su gilia 
meile ir 
mais...

prisimini-

••*«**•*

««
»«

**
*

KAZY3 S. KARPIUS

Toli nuo Vartų Gedimino,

Ir nuo žieduotos Lietuvos, 

Miegosi šiapus vandenyno,

Bet 'Lietuve tave žinos...

Jaunas remei 

Beatšalai

Jos garbę ir 

fievystančiais

tikslus t?vyq§s,

Lietuvos j 

laisvę gynei, 

diegais "Dirvos".

nuo

jos

Kai laisve grįš į tėvų kraštę-- 

Kai geguže linksmai kukuos, 

Už rimtą talką, kūgius raštų, 

Tau mūsų Lietuva dSkos...
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Ateinančių metų vasa
rą įvyksta Antrasis pa
saulio lietuvių jaunimo 
kongresąs. Tai ypatin- 
gos svarbos įvykis išei
vijos lietuvių gyvenime. 
Jaunimo kongresui jau 
dabar sparčiai ruošiama
si. Dirba visa eilė komi
sijų, kurių darbą derina 
Jaunimo kongreso komi
tetas. krabai svarbu, kad 
šis kongresas visapu
siškai nusisektų, kad jo 
turinys būtų prasmin
gas, kad suskridęs jau
nimas iš jo išsineštų 
daug vertybių, kuriomis 
galėtų dalintis sugrįžęs 
į savas apylinkes ir ku
riomis galėtų pozity
viai jungtis į lietuviš
kąją veiklą. Šalia kon
greso turinio svarbu kad 
būtų pasiruošta ir tech
niškai kongresą gerai 
pravesti. Šį faktorių, sa
vaime aišku, lems finan 
sai, kurių sutelkimui tek- 
šią Finansų komisijai 
ryžtingai dirbti, naudo
ti naujus metodus bei su 
burti visus lietuvius nuo- 
širdžion talkon su sava, 
kad ir mažiausia auka.

Kaip žinia Pasaulio lie 
tuvių bendruomenės val
dyba jau paskelbė Jauni
mo metus. Gi jie labai 
sėkmingai pradėti Chi
cagoje, lietuvių vadina
moje sostinėje, kur re
ziduoja ir Jaunimo kon
greso komitetas, šių 
metų spalio 16 d., puoš
niame Sheraton - Black- 
stone viešbutyje, Finan
sų komisijos pirmininko 
dr. J. Kazicko ir ponios 
iniciatyva ir lėšomis su 
ruošta iškilminga vaka
riene.

Vakarienėje dalyvavo 
virš šimto dr. J. Kazic
ko ir ponios asmeniš
kai kviestų svečių, jų 
tarpe PLB pirmininkas 
St. Barzdukas, vysk. V. 
Brizgys, visa eilė dak
tarų, inžinierių, versli
ninkų, visuomenininkų, 

spaudos ir radijo atsto
vų. Be chicagiečių, iš
kilmingoje vakarienėje 
dalyvavo svečių iš Det
roito, Clevelando, New 
Yorko ir kitur.

Šios iškilmingos va
karienės tikslas — su
telkti stambią sumą pi
nigų Antrajam jaunimo 
kongresui.

Viešbučio Patrick sa- 
lione įvyko svečių pri
ėmimas. Svečius pasi
tiko vakarienės šeimi- 
nikai dr. J. Kazickas 
su ponia ir inž. Br. Nai
nys.

Po kokteilio ir gra
žaus pabendravimo bei 
malonių pokalbių, sve
čiai rinkosi į Bonapar
te salę, kur įvyko iškil-

Dr. J. Kazickas, Jaunimo 
kongreso finansų komiteto pir
mininkas.

minga vakarienė, kurią 
pradėjo malda vyks. V. 
Brizgys, gi programai ir 
vaišėms vadovavo inž.

Antanas Sabalis iš New 
Yorko, finansų komisi
jos narys.

Vakarienės metu ypa
tingai gerai išmąstytą 
kalbą pasakė PLB pir
mininkas Stasys Barz
dukas, išryškindamas

DIRVA

Jaunimo metų esmę, Jau
nimo kongreso prasmę, 
jaunimo uždavinius lie
tuviškajame gyvenime, 
jo atsakomybę savajai 
tautai ir tėvynei ir kaip 
tiems darbams jaunimas 
ruošiasi.

Gilios minties žodį 
tarė ir Jaunimo kongre
so komiteto pirmini- 
kas Romas Sakadolskis 
pažymėdamas, kad jau
nimas ryžtasi kūrybi
nėmis pastangomis tęs - 
ti Pirmojo PLB jaunimo 
kongreso darbą, mintį ir 
idėją. Savo kūrybinėmis 
pastangomis bei darbais 
pareikšti visišką ištiki
mybę lietuvių tautai. Šių 
dienų jaunimas ieško ir 
ieškos teisingų kelių sa
vo tėvų gimtosios žemės 
laisvei ir nepriklausomy
bei atkovoti. Jaunimo 
darbas ir širdis ir au
kojami lietuvių tautai.

Paskutiniuoju kalbėjo 
šios vakarienės šeimi
ninkas, Jaunimo kongre 
so finansų komisijos pir 
mininkas dr. J. Kazic
kas. Jo žodis ypatingai 
taiklus, uždegantis, įpa
reigojantis, pareigą, 
kaip lietuvio, primenan 
tis. Iškėlė žmogaus ver 
tę, žmogaus — lietuvio 
atsakomybę savajai pa
vergtai tautai ir atsako 
mybę išeivijoje augan
čiam jaunimui.

Dr. J. Kazickui tenka 
pats sunkiausias uždavi
nys — sutelkti lėšas. 
Tad jis ir kreipėsi į sa
vo svečius prašydamas 
ne sau, bet didžiajam dar 
bui paremti aukos. Jis 
pažymėjo, kad žmogus 
yra vertas ne tiek kiek 
jis turi, bet tiek, kiek 
jis savo atliekamais iš
tekliais dalinasi su ki
tais, aukodamas didie
siems lietuvių tautos už
daviniams įgyvendinti. 
Jis priminė ir visapu
siškai tikslią atskaitomy
bės reikšmę iš visuome

nės suaukotų pinigų, pa
žymėdamas, kad ir šios 
aukos niekada nebus pa
naudotos bereikšmės 
darbams. Taip pat pa
žymėjo, kad jis ne tik 
stambiuosius aukotojus 
brangina, bet visa širdi
mi vertina kiekvieno lie
tuvio, kad ir mažiausią 
auką, atiduoda lietuviš
kam reikalui, šiuo atve
ju antrajam P L jaunimo 
kongresui. Po tikrai taik
laus ir patriotinio žodžio 
prasidėjo neįtikėtina 
staigmena.

Pirmuoju aukotoju - 
garbės mecenatu sutūks 
tantine pakilo PLB pir
mininkas St. Barzdukas. 
Antruoju mecenatu su 
tūkstantine, vertindama 
savo vyro pastangas vi
suomeninėje veikloje, po
nia Aleksandra Kazickie 
nė įrašė dr. J. Kazicką. 
Mecenatais su tūkstanti
nėmis tapo p. Kazickie- 
nė, Kazickų dukra Jūra
tė Kazickaitė, o po to į 
mecenatų gretas jungėsi 
tūkstantininkai, penkia
šimtininkai ir kiti. Gal 
dviejų valandų laiko
tarpyje iš Chicągos, Det
roito, Clevelando, New 
Yorko vakarienėje daly
vavę svečiai sudėjo 
35.102.00 dol. Tai neįti
kėtinai reikšminga su
ma. O juk dalyvių tik 
apie šimtą, ir tai juk 
vakarienėje dalyvavo po 
ros. Vakarienės šei
mininkai p. Kazickai tau
riesiems aukotojams, su 
pratusiems lietuvio pa
reigą ir atsakomybę, nuo 
širdžiai dėkojo. Kiek
vieno aukotojo krūtines 
papuošė: vyrų — raudo
ni, moterų — balti gvaz 
dikų žiedai. Gėles kiek
vienam mecenatui prise 
gė LB tarybos ir Jauni
mo Kongreso narė V. 
Ruibytė ir JK komiteto 
narė J. Kuraitė.

Iškilminga vakarienė 
paįvairinta trumpa mū
sų menininkų •— solisto 
Jono Vaznelio, akomp. 
muz. A. Vasaičiui, solo 
dainomis ir K. Baltru
šaitytės-Valaitienės dai
liuoju kūrybos žodžiu — 
deklamacijomis. Meni
ninkai atsisakė nuo ho
noraro, jį paskirdami 
Jaunimo kongresui ir už 
tai jiems nuoširdi padė
ka.

Pati vakarienė buvo 
gerai organizuota, prie 
jos organizavimo nuo
širdžiai prisidėjo chi- 
cagiškis inž. Br0 Nai
nys. Praėjo iškilmingo
je, bet nuoširdžiai lie
tuviškoje dvasioje. Va

karienės dalyviai dar il
gai dalinosi mintimis, 
svarstydami ir lietuvis - 

ko jo jaunimo ateitį.
Gi JK Finansų komisi

jos pirmininkas dr. J. 
Kazickas, pasižymįs di
deliu taktu, maloniu bū
du, savęs neaukštinda
mas, labai kuklindama
sis, plačios tolerancijos 
įrodė didelius sugebėji-

J. GRAUDA

Talka žemės ūkio produktyvumui
Naujiena veja naujieną. Negalima ir bluostą 

sudėti; atsimerkus jau atrandi visą pluoštą, kitų, 
šviežesnių, sensacijų.

Tvirtino: Mack bendrovė gamins Tarybinei 
sąjungai sunkvežimius ir tie sunkvežimiai bus ypa
tingai patvarūs būsimoms deportacijoms. Tik at
siminkime, kokie buvo patvarūs Lietuvos keliams 
pusantratoniai amerikoniški sunkvežimiai, kada 
deportavo iš Lietuvos buožinį elementą...

Bet naujiena užgęso, net neužėmusi "hedlai- 
nų". Mack kompanija negamins Tarybinei Sąjungai 
patvarių sunkvežimių. Ateities deportacijoms so
vietų valdžia naudos kitus sunkvežimius...

Naujiena dabar tokia: Italų sintetinės plastma
sės gamykla gamins Tarybinei Sąjungai plastinius 
reklaminius objektus. Ši sutartis su italų firma pa
vadinta "Žemės ūkio produktyvumo propagavimo 
produkcija".

Kas čia slypi po ilgu sutarties pavadinimu?
Italai prigamins plastikinių dešrų (salami ir 

nešąlami), pyragaičių, kumpio sumuštinių, bana
nų, apelsinų, citrinų, įvairių sūrių, net morkų, bu
rokėlių, bulvių... Tai bus bepriekaištiniai gami
niai. Jie, kaip tikri, gulės krautuvių vitrinose ir 
vilios praeivio žvilgsnius. Krautuvės personalui 
nebus rūpesčio. Plastikinis bananas ir žiemos 
metu, už užšalusio stiklo, vis liks ir liks, lyg va
kar nuskintas Brazilijos plantacijoje. Nebus bėdos 
ir su dešrų reklama: salami ar arbatinė mėnesių 
mėnesiais ilsėsis už vitrinos stiklo. Tik nepatin
gėk, bent kas mėnesį, dulkes su plunksnų šepetė
liu nubraukti.

Pagaliau gi, ir žemės ūkio darbuotojai matys, 
kaip privalo atrodyti tikrai gera prekė. Pagal plas
tikinius modelius žemės ūkio darbuotojai turės 
rikiuoti gerybes,, gaminamas kolūkiuose ir fanuo
se.

Gero vėjo! Žirglinkite į naujus laimėjimus.

mus vadovauti bet ko
kiems dideliems dar
bams. Jo atsakomybė 
Jaunimo kongrese dide
lė, tačiau jis sugebės 
pasiekti tikslo — su
telks pakankamai lėšų, 
kad užtikrinus ir Antro
jo PL jaunimo kongreso 
sėkmę.

Šis įvykis Chicagoje 
rodo, kad kai iškyla rei
kalas, lietuviai mylintie
ji savąjį jaunimą, pajė
gia sudėti sumas, kurios 
visus stebina.

Visiems už gerą šir
dį dėkingas lieka mūsų 
jaunimas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

An Equal Opportunity Employer

(76-83)
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WANTED AT ONCE

ELECTRICIAN 
DIE REPAIR
GENERAL 

MAINTENANCE
Mušt have 8 years experience. 

Excellent wages and fringe 
benefits.

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

UN1VERSAL
DIE CAST1NG 
232 MONROE ST. 
SALINE, MICH.

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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EDMUNDAS ARBAS 
-- architektas meninikas

Jurgis Gliaudą

Dar taip neseniai, re
gis vakar, jaukioje Ed
mundo ir Alės Arbų pas 
togėje džiaugėmės Pul- 
gio Andriušio viešnage, 
kėlėm tostus į sveika
tą ir už laimingą par
grįžimą į kengūrų konti
nentą. Tempus edax re- 
rum, tariame kartu su 
Ovidijumi, laikas pra
ryja viską. Gyvenimas 
yra nesiliaujanti, amži
na Metamorfozė. Nebė
ra lyriko prozininko Pul- 
gio. Ant jo kapo iškilo 
Edmundo Arbo polėkio 
produktas — itin origi
nalus ir jaudinantis pa
minklas, granitinė kny
ga.

Tai premijuotoji Pul- 
gio "Sudiev, kvietkeli", 
knyga. Paminklo istori
ja: Pulgio Andriušio Ant
kapio statymo komite
tas paskelbė paminklo 
projektui sukurti konkur
są. Edmundas Arbas tą 
konkursą laimėjo. Lie
tuviškojo kaimo ir gam
tovaizdžio motyvai, me
niškai perkurti ir stili
zuoti, sudarė paminklo 
apdailą.

Ne nuo šiandien mes 
sutinkame architekto Ed 
mundo Arbo vardą archi
tektūrinio meno konkur
sų laimėtojų tarpe. 1959 
metais jis laimėjo pir
mąją premiją už Lietu
vos atstovybės rūmų pro
jektą, numatytą statyti 
itin moderniškoje Brazi
lijos sostinėje Brasilia. 
Ir jeigu, tie rūmai būtų 
pastatyti (neleido finan- 
siniai-politinės kliūtys) 
Lietuvos atstovybė būtų 
architektūrinio meno at
rakcija. Visas komplek
sas aikščių, skverų ir 
pakopų buvo vainikas,ku
ris supo pačius rūmus, 
nepaprasto permatomu
mo ir oriškojo polėkio 
kūrinį. Deja, projektas 
nebuvo įvykdytas. Jis 
laukia laisvos Lietuvos 
periodo sugrįžtant. Se
ka Arbo premijos už lie
tuviško stiliaus vasarna
mio projektą, už New 
Yorko tarptautinės pa
rodos JAVpavili jono pro 
jektą. Visi šie projektai 
turi vieną bendrą požy
mį. Tai tipingas Arbo 
stilius: lengvas, oriš
kas, polėkiškai įsiver
žęs į erdvę, pastato sun
kumas dingsta ir dema- 
terializuota masė, lyg 
vizija, savo kontūrais 
pildo erdvę.

Jo konstrukcijų lietu
viškumas nėra lietuviš
ka ornamentika, su ku
rios buvimu dažnai iden
tifikuoja lietuvišką sti
lių, bet formų atrama į 
tipingus lietuviškos sta
tybos principus. Tai pro
porcijos, pastato enface 
koordinatės, vertikalių 
bei paralelių linijų san
kryžos. Lietuviško svir
no tipas gali Arbui teik
ti įkvėpimą, perkeliant 
pamatinius jo bruožus į 
tarptautinės parodos pa- 
vilijoną! Gausioje orna
mentikoje jis perkuria 
lietuvišką florą, dema- 
terializuoja tulpes, leli
jas, žirgelius... Dirbda
mas, kaip profesionalas 

architektas stambiau
siose amerikinėse archi
tektūrinėse firmose, Ar
bas neišvengiamai dirba 
su funkcionalinio tipo 
pastatais, tad gali būt 
todėl, ištroškęs savo li
nijų, savo tipo statinių, 
jis su tokia aistra kuria 
konkursuose atžymėtus 
kūrinius...

Architektas Edmundas Arbas prie sienoje iškabintų savo brai
žinių.

Jo studijinis kelias 
gausus ir stambus. Kau
nas, Viena, Stuttgartas, 
Lawrence Institute of 
Technology Detroite. Mi- 
chigane ir Kalifornijoje 
jam suteiktos architekto 
teisės. Firmos, kuriose 
jis dirbo: Aero Saari- 
nen, Swanson, Luckman, 
Stone, yra multimilijo- 
ninių projektų firmos. 
Jis dirba prie didžiulio 
Ahmansono bankų komp
lekso statybos. Arbas, 
dabar, bazuojasi savo 
privatine praktika San
ta Monikoje. Tenka gaP 
voti, kad ir lietuviai ne
turi praleisti galimybę 
kviesti jį savo projek
tams ir jiems suteikti 
išradingą architektūri
nio Arbo meno išraiš
ką...

Jis atranda valandų 
lietuviškiems projek
tams. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapija 
šiais metais turėtų ap
vaikščioti savo klebono, 
prelato kun. Jono Kučin
gio dvidešimt penkerių 
metų klebonavimo jubi
liejų. Tai jau būtų atski 
ra rašiniui tema. Tačiau 
tas įvykis įsirašo į ar
chitekto Arbo dėmes į lie
tuviškiems projektams. 
Šią sukaktį minėdama pa
rapija taikė altorių nau
jiems liturgijos porei
kiams. Reikėjo atsukti 
altorių. Ir šią reformą 
Arbas išnaudojo prana
šiai suteikdamas alto
riui ir jo fonui naujas 
dimensijas.

Raižymo meistras Ka
zimieras Rakūnas įkūni
ja Arbo projektą. Pa- 

mokslinė bus identiška 
bendram projektui. Pir
miau viešpatavęs alto
riaus sienoje milžiniš
kas kryžius teikė visai 
bažnyčios patalpai aske 
tišką pobūdį. Arbas pa
statė čia kitą kryžių ir 
tarpą nuo altoriaus iki 
lubų perkirto raižinio 
linija. Tai lietuviško 

svirno ir prakartėlės 
simbiozė. Lietuviško 
svirno motyvo buvo per 
kurti ir kryžiaus para- 
lėlės stulpai, jungią al
toriaus plokštumą su lu
bomis, ir... dangumi. 
Kryžius iškilo bordo 
spalvos fone, iškilmin
gos bažnytinės spalvos, 
reiškiančios džiaugsmą. 
Svirno - prakartėlės tri
kampis vainikuotas sau
le. Tai diskas, pripildy
tas lietuviškos ornamen
tikos, panašus į vertika
lią Snieguolę, ant minia
tiūrinio pusmėnulio, 
įsmigusią skersinių san
dūroje. Šiai saulei atlie
pia aukštybėse itin ori
ginali kita saulė, apjuo
susi Nukryžiuotojo ran
kas ir nusvirusią Jo gal
vą. Šešiolika nuostabiai 
stilizuotų tulpių, įsižiū
rint, perauga į šešioliką 
balandžių, suskridusių 
ratu ir tebeplęvesuojarv 
čių dar nesuglaustais sa
vo sparnais. Tai "nuno
kusių kviečių laukas", pa
lygino įspūdį ypatingai 
lakios vaizduotės raižy- 
bos meno meisteris Dau 
mantas Cibas, stebėda
mas tą tulpių-balandė- 
lių saulę.

Abi tos saulės išrėž
tos iš šviesenio medžio, 
Ir jeigu pirmoji, ma
žesnioji gali būti prily
ginta Ostijai, antroji 
saulė yra jos padidin
tas atspindis, pakilęs 
iki kryžiais skersinių 
sandūros. Žiūrovas pri' 
verstas bėgti žvilgsniu* 
aukštyn, kartodamas tą 
klasiškąjį "sursum cor- 
da", pamaldų esmę ir

Svečiai jubiliejinėje dail. A, Pūkštelės parodoje. V. A. Račkausko nuotrauka

A. RŪKŠTELES PARODOJE
Dail. A. Rūkštelės su

kaktuvinė meno paroda 
Jaunimo Centre, Chica
goje, buvo iškilmingai 
atidaryta, dalyvavo apie 
trys šimtai žmonių. Pa
roda atidaryta spalio 16 
d. ir tęsėsi iki spalio 
24 d.

Sukaktuvininko dail. 
A. Rūkštelės kūrybos ap
žvalgą padarė ir parodo
je ištatytus kūrinius pri' 
statė dail. V. Vijeikis. 
Pasigėrėjęs savo kole
gos kūryba ir darbštu
mu, apgailestavo, kad jis 
apleido tautinio pritaiko
mojo meno, anksčiau pa
sirinktąją sritį. Susi-

motto. Tai įdomus for
mų ir idėjų kompleksas, 
jungiąs savyje tobulai 
stilizuotą lietuvišką or
namentiką su žiūrovą 
gundančiu kvietimu at
rasti ir improvizuoti sa
vas prielaidas ir savus 
atradimus. Ir pasiduo
dant tai provokacijai, įdo
mu spėti, kokias prielai
das teikia minčiai ban
guojančios formos, alto- 
rinio svirno pastogėje, 
prigludusios po saule- 
ostija, švienčiančia ant 
prakartėlės - svirno 
smaigalio. Ar tų formų 
kontūrai neprimena pra
amžino lietuvių gyvatos 
simbolio: žalčio? Ar ■
šiuo požiūriu ši švento
vė nebus pirmoji ir vie
nintelė, sujungusi savy
je romuvos ir bažnyčios 
elementus?... Ir ta pras
me, esminiai tapusi lie
tuviškiausia iš daugelio 
kitų, užgriebusi giliau
sią lietuvišką simboli
ką...

Dėl susidėjusių gyveni
mo sąlygų kiekvienas 
mūsų meno žmogus te
gali tiktai atliekamas va
landas dovanoti mūsų vk 
suomenei. Ir tai nėra pa
reiga, nei tai yra prie
volė. Lietuviui kūrėjui 
tai yra natūralus atsi- 
grįžimas į tą židinį, ku
ris jam natūralus, skli
dinas atgaivos ir savo
tiškai skausmingo poil
sio.

Tuo keliu eina Arbas. 
Jo valandos su lietuviu 
menu, kurį jis meistriš
kai interpretuoja, pratur
tina giliu simbolizmu, 
yra nuostabiai našios. 
Tai skelbia jo konkursK 
niai laimikiai. Tai liu
dija jo paskutinysis lai
mėjimas: altoriaus
komplekso vaizdas.

darė ir visa eilė sveikin
tojų. ALTS-gos pirm. T. 
Blinstrubo kalba buvo 
itin- giliai išmąstyta, gi
lia tautine mintimi spin
dinti. Jis skatino dailinin-

Dail. Antanas Rakštelė dėkoja atsilankiusiems Į parodą.
V.A. Račkausko nuotrauka

ką kurti ir ateity, savo 
dvasiniam pasitenkini
mui ir išeivijos lietuvių 
tautiniam džiaugsmui.

Kiti sveikintojai: J. Ja
saitis, A. Juškevičius,p. 
Kavaliūnas, V. Šimkus, 
V. Kasniūnas.

Sveikino raštu: Mari
lė ir Stasys Žymantai, 
Anelė Biržiškaitė-Ba- 
rauskienė, dr. V. Kili- 
konis, poetas Stasys ir 
Alė Santvarai. New Yor
ko lietuviai dailininkai: 
Česlovas Janušas, Ed
vardas Krasauskas, Jur
gis Juodis, Regina Inge- 
levičienė, A. Laikūnas. 
Gautas jautrus sveikini
mas ir iš Lietuvos pa
puoštas net žalia rūtos 
šakele,

Parodą atidarė visuo
menininkas, kultūrinin
kas inž. A. Rudis. Jo 
kalba tai buvo jo paties 
gilių tautinių jausmų, gi
lios meilės Lietuvai iš
sakymas ir drauge pa
ties dailininko, kaip tau
tinės minties ryškintojo 
kūryboje įvertinimas. 
Be to, A. Rudis parodą 

aptarė ir giliu meno ži
novo supratimu.

Visiems dalyvianis ir 
parodai rengti komitetui 
padėkojo pats sukaktuvi 
ninkas dail. A. Rūkšte- 

lė, nuoširdžiai pasidžiau
gęs savo draugų morali
ne ir konkrečia parama 
parodą rengiant, padėko - 
jo visiems parodos daly
viams.

Parodos atidarymo iš
kilmes pravedė žurnalis
tė Z. Juškevičienė. Pa
roda skendėjo gėlių žie
duose. Parodos dalyviai 
vaišinosi, šnekučiavo iki 
vėlos nakties, tai buvo 
tikra meno puota!

A. Beržienė

VERTA DĖMESIO
Kas nori ilgiau gyventi, tu 

ri ieškoti geresnio klimato. 
Toks klimatas yra Kalifor
nijoje, Santa Monica. Jeigu 
norėsite įsigyti namą?, tai 
jus RŪTA INC. pastatys 
pagal jūsų pageidavimą ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
kas kitas. Prašome įsitikin
ti. RŪTA INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SantaMonica, 
Cal. 90404.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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LB DVIDEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS... Iškraipytas
(Atkelta iš 2 psl.) 

ko pareigas einąs Juo
zas Audėnas.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardu žo 
dį tarė specialiai iš Cle
velando atvykęs dr. Hen 
rikas Brazaitis:

"Prieš dvidešimt dve
jus metus Lietuvių Char- 
ta deklaravo pagrindi
nius Lietuvių Bendruo
menės principus: visuo
tinumo, tautiškumo, vals
tybingumo ir solidaru
mo. Įvairiuose kraštuo
se kūrėsi Lietuvių Bend
ruomenės tiems princi
pams vykdyti. Jungtinė
se Amerikos Valstybė
se Lietuvių Bendruome
nė per tą laiką atliko 
didelius darbus kultū
rinėje, švietimo, lais
vės kovos ir lietuvių re
prezentacijos baruose. 
Dvidešimt metų žmo
gaus gyvenime ilgas lai
kas, organizacijos gyve
nime tai tik kūrimosi ir 
įsiteisėjimo laikotarpis. 
Lietuvių Bendruomenė 
Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse per dvide
šimt metų, deja, neužė
mė tos vietos, kuri jai iš 
paskirties ir prigimties 
priklauso , nes šiame 
krašte surado jau susi
organizavusią lietuvių vi 
suomenę, susiskirsčiu
sią į politines grupes, 
fraternalines draudimo 
ir šalpos organizacijas 
bei jų politinę jungtį — 
Amerikos Lietuvių Ta
rybą, su kuria teko dar
bus derinti ir savo veik
lą siaurinti. Linkėtina 
žengiant į30-uosius veik
los metus artimiausiu 
laiku kylančius lietuvių 
reprezentavimo nesklan
dumus išlyginti.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė domisi ir 
stebi atskirų kraštų 
Bendruomenių darbus. 
Jungtinių Amerikos

VIDURIAMS

ŠVELNUS 
PALENG
VINIMAS 
UŽMETĖ
JUSIEMS

LEOPILLEN tikras augalinis 
produktas ir sėkminga priemonė 
užkietėjimui pašalinti, kurio var
tojimas yra paprastas ir nesu
dėtingas. Visoje Europoje yra 
žinomas ir vartojamas virš 60 
metų. Trijų generacijų gydyto
jai Leopillen veikimu taip pat 
buvo patenkinti, kad dabar šį 
augalinį produktą galima gauti 
vaistinėse be recepto. Leopillen 
veikia kaip nekenksmingas pro
duktas ne tik vidurių užkietėji
mo sutvarkymui, bet dar pa
gelbsti ir virškinimui. Gauname 
daugybę laiškų, giriančių Leo
pillen veikimą. Viename iš jų ra
šo, kad kiekvienas, kuris nori 
atstatyti savo kūno ir dvasios 
jėgas, privalo turėti namuose 
Leopillen. Jos prašalina dujas ir 
veikimas yra toks švelnus, kad 
jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprėjęs.

Jeigu negautumėt Leopillen 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai į

LEO PRODUCTS 
P. O. Box 1022 

Novelty, Ohio 44072
Prašau atsiųsti man LEOPIL

LEN — 100 tablečių už $2.85 
arba ekonominio dydžio 250 tab
lečių už $5.50. I-os klasės per
siuntimas įskaitytas. Užsakant 
iš Ohio pridėti 4% sales tax.

Pavardė____________________

Adresas____________________  

Miestas_________Statė______

Zip ________

Valstybių Lietuvių Bend
ruomenei kaip ir kitų 
kraštų Bendruomenėms/, 
privalu eiti Lietuvių 
Chartos nurodytu keliu, 
o tas kelias yra kova už 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą ir lietuvių 
tautos gyvybės išlaiky
mą. Tiems uždaviniams 
siekti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenė turi ieško
ti sutarimo ir veiklos 
linijos suderinimo su ki
tomis institucijomis, 
nes tik būdami vieningi 
savo tikslus pajėgsime 
tinkamai atlikti.

P as aulio Li etų vių
Bendruomenės vardu 
kviečiu visus vieningam 
darbui ir linkiu Jungtinių 
Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenei 
ištvermės darbuose, ap
jungiant visus Amerikos 
lietuvius, tvirtai žengti 
siekiant užbrėžtų tikslų, 
siekiant užbrėžtų tiks
lų".

Sveikinimus raštu pa
skaitė Jūratė Balsytė- 
Jasinskienė. Pasigęs- 
ta tačiau sveikinimų iš 
centrinių mūsų or-gjų 
bei institucijų. Nežinia, 
ar jie nebuvo kviesti ar 
nenorėjo pripažinti tai 
sukakčiai dėmesio.

Po akademijos gausiai 
atsilankiusi publika turė
jo malonios progos pra
leisti sekmadienio popie
tę lengvos muzikos kon
certe, kurį atliko Cleve
lando vyrų oktetas, vado 
vaujamas R. Babicko, 
solistė Irena Grigaliūnai- 
te ne vien išpildymu, bet 
ir savo jaunatviška lai
kysena susilaukė publi
kos simpatijų. Na ir se
nai newyorkiečiams gir
dėtas akordeonistas 
Charles Daubaras pra
kaitą liedamas džiugino 
klausytojus negailėda
mas laiko nei energijos 
kartojimams.

Baigiamąjį žodį tarė 
V. Volertas dėkodamas 
visiems prisidėjusiems 
prie dvidešimtmečio su
rengimo ir pažymėda
mas, kad Bendruomenės 
nuotaikos ir vieningu
mas turi ją lydėti taip, 
kaip šį vakarą.

Pažymėtina, kad vėlia
vas įnešant ir mirusius 
pagerbiant buvo nepap
rastai įspūdinga ir di
dingai nuteikianti pritai
kyta muzika ir tinkamai 
išdekoruota scena. Kas 
visa tai atliko apie juos 
kitą kartą.

• Petras Mitalas ir Vy
tautas Maciūnas yra pa
kviesti į JAV Lietuvių Ben
druomenės centro valdybą 
Philadelphijoje. Patyręs at
skaitomybės žinovas P. Mi
talas bus JAV LB finansų 
tvarkytojas. Junas studen
tas V. Maciūnas dirbs ad
ministracinį JAV LV CV 
darbą.

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

Perrinkite... J U D G E
Remiamas:

• CLEVELAND BAR ASSN. • CUYAHOC \ BAR ASSN.
• CITIZENS LEAGUE • AFL-CIO
• CLEVELAND PRESS • TEAMSTERS COUNCIL
• UNITED AUTOMOBILE WORKERS
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”... Teisėjas Pillersdorf yra griežtas, bet teisingas.”

I X I GEORGE PILLERSDORF
August J. Kurdziel, Sec., 5001 Vandalia Avė.

ekrane 

Vaižgantas

Prieš kurį laiką Dir
va pranešė, kad tarybi
nis lietuvių ekranas su
ka filmą Vaižganto "Dė
dės ir dėdienės" siuže
tu. Iš žurnalo "Švyturys" 
nuotraukų atrodė, kad di
delė duoklė bus suteikta 
seno lietuviško kaimo 
prigimčiai pavaizduoti.

Ir iš tikro, spren
džiant iš vietinių filmo 
recenzijų, filmui pasi
rodžius po keistu pava
dinimu "Tas prakeiktas 
nuolankumas”, etnogra 
finis elementas tirštai 
įdėtas į koloritą.

Bet filminis veikalas 
nėra gyvas vien kolori
tu, nei tiksliomis etno
grafinėmis kopijomis. 
Kaip ir knyga, filmas gy
vas tikroviškumu, idėjin 
gurnu ir gyvais jo perso 
nažais. Tai ir buvo tas 
pakelės akmuo, kurį už
kabino režisūra.

Jau pats esminis už
mojis "pažiūrėti į Vaiž
ganto siužetą nūdienio 
žmogaus akimis" grė-, 
sė pavojais. Su "nūdie
nio" t.y. tarybinio scho- 
lastiko akimis, bendrai 
sunku pamatyti Vaižgan
tą. Vaižgantas nėra pla
kato kūrėjas, bet gilus 
ir sudėtingas rašytojas. 
Todėl, vaizduojant jo 
siužetą iš cholastiškai 
tarybinio taško, viskas 
tapo sujaukta ir defor
muota. Žmonių prigim
tis ir tos prigimties pa
diktuoti tarpu s avi ai san
tykiai tapo suprastintu 
škicu. Tai baudžiava 
ir jos tipas. Tai sociali
niai santykiai, išsisklei
dę primityviame bau- 
džaviniame periode. 
Taip atsakė į Vaižganto 
temos traktavimą or
todoksiškas ir už filmo 
gamintojų nugaros susto
jęs polirukas!

Tokia pažiūra buvo 
žudantis temą veiksnys.* 
Net gi tarybiniai vertin
tojai, drąsokai ignoruo
dami to nematomo poli- 
truko "nuopelnus" Vaiž
gantui sudarkyti, gero
kai vanoja nevykusį fil
mą.

Tiktai filmo pradžia, 
kol "vaidina" Lietuvos 
gamta ir tos gamtos fo
ne praeina (be žodžių) 
"Dėdžių ir dėdienių" po- 
lėkiškas veikėjas Myko
liukas, vienodai visų pri 
pažinta esanti "vaižgan- 
tiška".

Bet, toliau į mišką 
daugiau skiedrų. Myko
liukas pavirsta sodžiaus 
kvaileliu. Per visą fil
mą jis pravedamas be
veik nebyliu. Jis nevy
kęs grąsių veido išraiš 
kų gamintojas. Akty
viausias personažas pa 
vaizduotas neaktyviu fil
mo šešėliu! Tai, kaip tik 
dėl to, kad Mykoliuko 
prigimtyje susikryžiavo 
dviejų ideologijų kova. 
Perdėm vaižgantišką

DEMOKRATAI REMIA CARNEY
"Jus vedate puikią rinkiminę kampaniją laimėjimui. Gėriuosi Jumis ir 
siunčiu geriausius linkėjmus."

Edmund S. Muskie
United Statės Senator from Maine Candidate for 
the Vice-Presidency of the United Statės — 1968

"Aš raginu, kad jūs balsuotumėte už asmenį, kuris bus išskirtinas bur
mistras ir demokratų lyderis ... Ja mes M. Carney.”

John J. Gilligan
Governor — Statė of Ohio

"Aš noriu prijungti savo asmeninį rėmimą prie visų didžiųjų demokra
tų, kurie remia James Carney."

Anthony J. Garofoli
President — Cleveland City Council

Lapkričio 2 balsuokite už

JAMES M. CARNEY
demokratą į burmistrus

Remiamas AFL/CIO Federation of Labor
Remiamas The Cleveland Press

Carney for Mayor Committee, Sally Fridrich, Secretary, 19323 Davinvvood Dr., Cleveland, O. 44135

personažą traktavo so
cialistinio realizmo me
todu. Jį pristatė nenatū
ralų, ne "žemės vaiką", 
bet neįtikinantį ir "kai
me nuobodžiaujantį" pus
inteligentį.

Lengviau sekėsi su Ra
polo Geišos paveikslu. 
Energingo, smarkaus vy» 
ro rolę, kuris prasimu
ša baudžiavos laikais į 
pono patikėtinius, leng
va vaizduoti ir socialis
tinio realizmo metode. 
Pilstelk "buožės" užuo

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

mazgų elementų, ir ti
pas "gatavas". Tačiau 
tiktai aktorių sugebėji
mai išgelbėjo Geišę.kad 
jis netaptų plakatu. To
dėl pobaudžiavinio pe
riodo Geišė praturtėjo 
savo dvasiniais lūžiais; 
netekęs galios, jis vis 
dėlto netapo juokingas. 
Tai jau buvo ne filmo 
"politikos", bet vaidin
tojo nuopelnas.

Severija, nesudėtinga 
kaimo mergelės rolėje, 
buvo įtikinanti ir ryški. 

Jai kritika neatranda 
priekaištų. Tačiau vė
lesnio periodo Severija 
nebuvo pakankamai tik
ra.

Kritika pastebėjo 
daug pertemptų scenų, 
rodančių baudžiavinio 
kaimo buities detales. 
Čia pastebėta perdaug 
lazdomis plakamų sukru
vintų žmonių, prie stul
pų pririštų nusidėjėlių 
šventoriuje, ir pan. Tai, 
matyti buvo neišvengia
mas politinis pastatymo 
"išradingumas", nesi
derinąs su pagrindiniu 
veikalo siužetu.

Tačiau visi, atrodo, 
patenkinti, kad tai buvo 
pirmas lietuvių lite
ratūros klasiko įfilmi- 
nimas. "Filme daug gin
čytinų dalykų", mini kri
tika. Ir nenuostabu! Juk 
čia Vaižgantas netik pri
statytas, bet interpretuo 
tas pagal "nūdienio" (tai 
yra politrūkinį) žmo
gaus schemą.

Tenka manyti, kad šį 
filmą bandys atvežti 
Amerikon ir rodyti emi. 
gracijai. (kd)
DETROIT

• Prel. M. Krupavičiaus 
paminėjimą rengia LKD 
S-gos Detroito skyrius spa
lio 31 d., 12:15 vai. Lietu
vių Namuose.

Apie a. a. M. Krupavičių 
ir jo atliktus darbus papa
sakos c. v. pirm. Algirdas 
Kasiulaitis iš Clevelando.

• Lietuvos Vyčiai kun. 
Vladui Stanevičiui 25 metų 
kunigystės sukakties pami
nėjimą ruošia Jv. Petro pa
rapijoje.

Lapkričio 14 d., 3:30 p. 
p. kun. Vladas Stanevičius 
atnašaus Šv. Mišias. Po mi
šių vaišės parapijos salėje 
ir trumpa programėlė. Pa
minėjimui ruošti išrinkti 
šie asmeny: Bob. Boris, 
Stanley Wesley ir Gražina 
Vaškelis.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Šv.Jurgio parapijos kle
bonijai Clevelande reikalin
ga šeimininkė. Dėl sąlygų 
skambinti klebonui kun. B. 
Ivanauskui, telefonu <216) 
431-5794.
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• Dr. Zigmas Sabataitis 
lapkričio 16 d. išėjo į pen
siją ir uždarė medicinos 
praktikos kabinetą. Pietų 
pusėje savo pacientus per
vedė dr. Sandargui ir rytų 
pusėje — dr. Stankaičiui.

Dr. Zigmas Sabataitis Į 
Clevelandą atvyko 1954 me
tais, kur metus laiko dirbo 
kaipo miesto gydytojas. Po 
metų laiko atsidarė savo 
privatų kabinetą ir vertėsi 
privačia bendra medicinos 
praktika naudodamas savo 
obstetrikos ir gynekologi- 
jos specialybes. Dr. Saba- 
taitis priklausė visai eilei 
mokslinių medicinos drau
gijų ir visą laiką buvo ak
tyviu Ohio Lietuvių Gydy
tojų draugijos nariu. Jis vi
sada buvo didelis lietuviškų 
reikalų rėmėjas ir jo pasi
traukimas iš Clevelando 
apylinkės bus pasigestas. 
Daktaras su Ponia nori da
bar džiaugtis gražia Flori
dos gamta ir šio mėnesio 
pabaigoje planuoja įsikurti 
Hollywood, Floridoje. Dr. 
Sabataičiui ir Poniai linki
me gražaus ir ramaus poil
sio Floridoje.

PIANISTO VYTAUTO 
SMETONOS DEBIUTAS

Sekmadienį, spalio 31 
d. 7 v.v. Cleveland Music 
School Settlement salė
je, 11125 Magnolia Drive 
(skersai kelio nuo Čiur
lionio Ansamblio namų 
įvyksta jaunojo pianis
to, Vytauto Smetonos for
tepijono rečitalis. Kon
certo programa grynai 
klasikinė: Mozarto So
nata C-Dur, Beethoveno 
Sonata A-Dur ir Schu-

Jaunas pianistas Vytautas Smetona, kurio pirmasis piano rečita
lis įvyks šį sekmadienį, spalio 31 d. 7 v.v. Cleveland Music Settle
ment salėje.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje šaulių vėliavos ir šauliai, dalyvavę iškilmingose pamaldose.
J. Garlos nuotrauka

DIDINGA ŠAULIŲ IŠKILMĖ

Visai jauna, dar tik 
pernai gimusi, LŠST 
karininko A. Juozapavi
čiaus kuopa pašventino 
savo vėliavą spalio 17 
d.

Pripildžiusių šv. Jur
gio bažnyčią clevelandie. 
čių ir iš kitur atkeliavu 
šių svečių priešakyje pa 
sirodė net 12" JAV-se ir 
Kanadoje esančių dalinių 
vėlavų su gausia uni
formuota palyda. Šv. Mi- 

manno Simfoniniai Etiu
dai.

Koncertą rengia Cleve
lando kultūrininkų būre
lis, pirmininkaujamas 
visuomenininkės Aldo
nos AugustinavičienėSo 
Lapkričio 10 d. 8 v.v. 
Vytautas Smetona kon
certuoja Youngstowno 
Valstybiniame UniversL 
tete, kuriame dabar dės
to vyresnysis Vytauto 
brolis, pianistas Anta
nas Smetona.

Mokytis fortepijono Vy
tautas Smetona pradėjo, 
būdamas vos ketverių 
metų amžiaus, pas savo 
motiną pianistę-pedago- 
gę Birutę Smetonienę, ir 
tuojau į save atkreipė mu
zikos žinovų dėmesį. 
Šiuo metu Vytautas for
tepijono studijas gilina 
savo brolio Antano prie
žiūroje, kartkartėmis sa
vo skambinimą patikrin
damas pas žinomą pianis
tą Leonard Shure, šiuo 
metu profesoriaujan
tį Bostono Universitete. 
Šešiolikametis Vytautas 
yra Cleveland Heights 
Aukštesniosios Mokyk
los vienuolikto skyriaus 
mokinys. 

šias aukojo ir vėliavos 
šventinimo apeigas at
liko klebonas kunigas B. 
Ivanauskas. Krikštotė- 
vais stojo muz. A. Mi
kulskis ir vėliavos me
cenatė Ir. Kapčiuvienė. 
Kilnių jausmų akimirkos 
jaudino visus. Visiems 
prielankus ir nuoširdus 
klebonas savo pamoksle 
pateikė labai stropiai su
rinktus iš rimtų šaltinių 
duomenis apie žymius 
Šaulių sąjungos nuopel
nus nepriklausomoje Lie 
tuvoje ir ištisą vaizdin
gų, brangintinų faktų ei
lę. Vertėtų paskelbti 
spaudoje. Čiurlionio an
samblis, A. Mikulskio 
vadovaujamas, lyg švie- 
suliais suspindėjo, mal
dingai atlkdamas kele
tą š ventai gaivinančių kū
rinių.

Vėliau šv. Jurgio par. 
salėje įspūdingi šauliškų 
brangenybių tviskėji
mai, kurių visą eigą 
glaudžiai pravedė kuo
pos vicepirmininkas V. 
Jokūbaitis. Detroito at
stovui M. Vitkui skel
biant, įneštos scenon vė
liavos. Pagerbus žuvu
sius bei mirusius šau
lius, savanorius ir parti
zanus ir sugiedojus Lie 
tuvos himną, kuopos pir
mininkas dr. K. Pautie
nis tarė atidaromąjį žo
dį, energingai skleisda
mas šauliškas idėjas. Vė
liavą įteikiant kuopai, da
lyvauja centro valdybos 
pirmininkas Vo Tamošių - 
nas, mecenatai J. ir Ir. 
Kapčiai, muz. A. Mikuls
kis ir busimieji vėliavos 
globėjai. Aktą sukauptai 
skaito Kliorytė. Nuo
taiką pamaldžiai kildo 
priesaika, kunigo K. Že
maičio skelbiama.

Garbės prezidiumą su
darius iš vadovaujančių 
asmenų, kalbac.v. pirm. 
V. Tamošiūnas,prašmat
niai, bet trumpai dėsty
damas šaulių veiklos gai
res. Šaulių bei kitų orga
nizacijų akivaizdžių svei
kinimų buvo net 13, raš
tais gi — antra tiek, jei 
gu atrodė perdaug, tai 
vis dėlto reikia pripa
žinti, jog kalbėtojai bu
vo labai gyvi, gabūs, įs
pūdžių sudarė tikrai gi
lių ir pasigrožėjimo ver
tų.

Po trumpos pertrau
kos seka meninė dalis. 
A. Budrecko eilėraštis 
— Trispalvė, paties au 
toriaus atliktas nuošir
džiai ir ugninai. Solistė 
kanklininkė D. Bankaity
tė šauniai švystelėjo A. 
Mukulskio — Lietuviš
ka rapsodija Nr. 2. Mu
zika gerokai pinkli, tech
niškos priemonės įvai
rios, bet solistės nuopel
nai ryškūs. Lietuviškos 
dainos variacijas, A. Mi

kulskio sukurtas, sklan
džiai grojo kvartetas: D. 
V,, M. ir R. Bankaičiai. 
Prisiderinimai rūpestin 
gi, sąskambiai darnūs, 
smulkmenos nugludin
tos. Vadovės ir moky
tojos O. Mikulskienės lai
mikiai paremti talentu ir 
kantrybe. Aktorius Z. 
Peckus iš įvairių auto
rių kūrybos sudarytas ir 
kantrybe. Aktoriaus Z. 
Peckaus iš įvairių auto
rių kūrybos sudarytas ir 
jo paties atliktas monta
žas apie partizanų tėvy
nė meilę suteikė tinka
mų įspūdžių. Skaitant (ar 
deklamuojant?...), trupu
tį vaidinant, tikslas pa
siektas. Čiurlionio an
samblio vyrų choras, A. 
Mikulskio diriguojamas 
ir dr. A. Nasvyčio pia
ninu lydimas, nudžiugino 
keturiomis kariškomis 
keturiomis kariškomis 
dainomis: St. Graužinio
— Mes gynėjai, V. K. 
Banaičio^ — Žygis į Vil
nių, St. Šimkaus — Kul
kosvaidis ir J. Gaidelio
— Teka saulė. Pranešė
ja — mažytė M. Bankai
tytė, labai maloni, bet 
per tyli ai kalbėjo. Cho
ras laimėjo didelių pasie- 
kų. Balsų deriniai be 
priekaištų. Skambesiai 
pakėlė klausytojų dva
sią visai raiškiai.

Priešpiečiai, ener
gingai ir sumniai šeimi
ninkei St. Urbonavičie-

PHARMACIST AND GRADUATE 
1NTERNS—

MEIJER, INC. — Has excellent op- 
portunities for capable people. The 

salary is open for a 42 hour week. 
Holiday or Sunday work is paid 
double time. We also help pay your 
association dues. We offer an excel- 
lent career opportunity and a gener- 
ous company paid benefit package 
which includes dental, optical, life 
and hospitalization insurance. Paid 
birthdays, holidays, and vacations. 
Siek pay plan, long term disability, 
incoms proteetion and a vested profit 
sharing retirement plan. lf you are 
qualified to jpin a dynamic growing 
company, contact Dale Broekstra, 
281-3590.

MEIJER THRIFTY ACRES 
1225 Patterson 

Kalamazoo, Michigan 

(80-83) 

UNITED FORGE CO.
Aggressive flat die forge shop is looking for an 
experienced hammer driver. Steady work, good 
wages and fringe benefits.
Call 313-259-2212, or write United Forge Com
pany, 277 Dubois, Detroit, Michigan 428207. 
Address all inąuiries to Paul Sakmar. (80-82)

DELLA E. JAKUBS & 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

nei besirūpinant bei 
darbščioms šaulėms be- 
talkaujant, visus svečius 
nuteikė linksmai ir jau
kiai. Baigoje dr. K. Pau
tienis nuoširdžiai vi
siems padėkojo.

Svečių buvo per 200. 
Šaulių iš JAV — Chica
gos, Cicero ir Detroito, 
iš Kanados — Toronto, 
Hamiltono ir Delhi — 
apie 70. Gaila, kad per- 
maža tebuvo jaunimo.

Bendros pasekmės — 
daug liks mintyse ir šir
dyse tėvynės meilės ki
birkštėlių.

Vladas Braziulis

DAINOS IR LITERA
TŪROS VAKARAS

Dainos ir grožinės li
teratūros vakare, kuris 
įvyksta lapkričio 14 Cle
velando Muzikos Institu
te, solistei Aldonai Stem- 
pužienei akompanuos lie 
tuvių kilmės pianistė 
Valentina Vaišnoras - 
Fillinger. Ji studijavo 
muziką Carnegie-Mel- 
lon technikiniame insti
tute, Duąuesne, De Paul 
ir Chicagos universite
tuose. Bakalauro laips
nį įsigijo De Paul uni
versitete, ir vėliau dės
tė muziką Mt. Mercy ko
legijoje, Duąuesne, Pitts
burgho ir De Paul uni
versitetuose. Pitts- 
burge buvo simfonijos 
orkestro choro akompa- 
niatorė, kuriam vadova
vo Robert Shaw. Yra da
vusi eilę fotepijono ir 
vargonų rečitalių, vado
vavusi chorams. Šiuo 
metu yra garsaus slovė
nų choro "Glasbena Ma 
tica" dirigentė.

Šiame Clevelando lie
tuvių šimtmečiui skirta
me vakare taip pat skai
tys savo kūrybą drama
turgas Kosta Ostraus
kas ir poetai — Henri
kas Nagys ir Rimas Vė
žys. Bilietai — 5 dol. 
asmeniui, 3 dol. moks
leiviams ir studentams. 
Vietos rezervuojamos 
pagal bilietų užsakymo 
datą. Tai galima pada
ryti ir telefonu paskam 
binus šiems platinto
jams: G. Kudukienei
(486-5865), A. Raulinai- 
tienei (382-5037) ir J. 
Stempužiui (382-9268),

ŽYMI SLA 
PAŽANGA

Reto pobūdžio suvažia^ 
vimas įvyks spalio 30 d. 
Clevelande, Čiurlionio 
ansamblio namuose, 
10908 Magnolia Dr. Pra
džia 9 v. ryto.

SLA vadovybė kvie
čia visų SLA kuopų, vei
kiančių Ohio valstijos ri 
bose, atstovus atvykti. 
Netenka abejoti,kadma- 

tysime visus reikalingus 
veikėjus.

Bus svarstomi opūs 
klausimai, veiklos pagy
vinimo reikalai ir bend
ras didžiausios mūsų or
ganizacijos — Susivieni 
jimo — stiprinimas. Pas
tangos bei įtaigos pa
veiks tikrai įtikinamai, 
nes didžiausio orumo su
lauksime iš įtakingų va
dovybėje prezidento P. 
Dargio ir sekretoriaus 
dr. A. Budreckio.

Suvažiavimui rengti 
komisijoje jau dirba Cle
velando kuopų veikėjai: 
Vyt. Braziulis, VI. Bra
ziulis, K. Gaižutis, O. 
Jokūbaitienė, P. Shukis, 
V. Urbaitis, K. Vaičeliū- 
nienė ir kiti.

Posėdžiui pasibaigus, 
numatomi priešpiečiai 
senoms pažintims atnau
jinti ir broliškiems san 
tykiams padabinti.

Ten pat vakare bus iš 
kilmingai minima 14 kuo
pos 70 metų gyvavimo 
sukaktis. Tikimasi ten 
irgi matyti visus suvažia
vimo dalyvius ir apsčius 
svečius iš Clevelando vi 
suomenės. Sukaktuvinin
kai stengsis turiningai 
paminėti praeitį ir sma
giai bei skoningai pasi- 
giai bei skoningai pa
linksminti visus bičiu
lius.

Vladas Braziulis

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

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, h. 
Nagys, R. Vėžys ir K. Os
trauskas.

LAPKRIČIO 28 D. Simo Ku
dirkos ir Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Rengia ALT ir LVS 
Ramovė.

GRUODŽIO 4 D. Akademinio 
Skautą Sąjūdžio, Clevelando sky
riaus, metinė šventė.

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blyną balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia Pu 
lėną Tunto Skautą Tėvą Komi
tetas.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 54 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

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

LINEMEN
CATV and telephone linemen. For
N. Y., Ga., Ala., & III. 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)

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.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VISIEMS NEW JERSEY 
LIETUVIAMS 

RESPUBLIKONAMS
New Jersey Lietuvių Res

publikonų Klubo Valdyba 
kviečia New Jersey lietuvių 
respublikonų suvažia
vimą spalio 31 d., 14 vai. 
Lietuvių Svetainėje, 296 Se
cond Street, Elizabeth, New 
Jersey. Suvažiavime bus: 
Respublikonų partijos at
stovo pranešimas, Klubo 
valdybos rinkimas, atstovų 
j Respublikonų Partijos 
Tautybių metinį suvažiavi
mą rinkimas, kuris įvyks 
lapkričio 19-20 d. Merriot 
Twin Bridges Hotel, Wash- 
ington, ir kiti svarbūs rei
kalai^

Visus New Jersey lietu
vius respublikonus klubo 
valdyba maloniai prašo su
važiavime dalyvauti.

• Lietuvos Vyčių Centro 
Valdyba atsižvelgiant į fak
tą, kad prezidentas Nixo- 
nas, aplankęs komunistinę 
Kiniją, žada taip pat vykti į

Sovietų Sąjungą, prašo 
VISUS LIETUVIUS ir VI
SAS LIETUVIŠKAS OR
GANIZACIJAS šiame kraš
te, neatidėliojant laiškais, 
telegramomis ir peticijomis 
prašyti prezidentą, kad jis, 
nuvykęs į Maskvą, prašytų 
sovietų pareigūnus paleisti 
SIMĄ KUDIRĄ iš vergų 
darbo stovyklos, ir leistų 
jam ir jo šeimai emigruoti 
į Ameriką ...

• Rockfordo, III. lietuvių 
organizacijos: Lietuvių Klu 
bas, ALT, LB apylinkė, 
SLA 77 kuopa, Lietuvos 
Dukterų ir Balfo skyriai, 
Lietuvos Gen. Konsului dr. 
P. Daužvardžiui mirus, su
rinko 90 dol. ir, vietoje 
užuojautų bei gėlių, šią su
lą pasiuntė Amerikos Lie
tuvių Tarybai, Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Buvusiam ilgamečiui Dirvos leidė
jui ir redaktoriui, Vilties Draugijos 
Valdybos vicepirmininkui ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos garbės Na
riui

KAZIUI S. KARPIUI 
mirus, jo broliui ir giminėms gilią užuo
jautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Amerikos Lietuvių Tautinės Są

jungos Garbės Nariui

KAZIUI S. KARPIUI

mirus, jo broliui ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

Valdyba

Mano Mielam Draugui

KAZIUI S. KARPIUI

mirus, jo broliui, artimiesiems ir vi

siems lietuviams reiškiu gilią užuojautą

County Auditor 
and

Mrs. Ralph J. Perk

ČIURLIONIO“ ANSAMBLIO KONCERTAI
PHILADELPHIJOJE Ir NEW YORKE

Pasirodo: Vyrų choras. Moterų choras. Mišrus choras, solistai.
Kanklių orkestras. Tautinių šokių grupė.

Vadovai: Dirigentas — A. MIKULSKIS. Kanklių orkestro vadovė — O. MIKULSKIENE, 
Režisierius — P. MAŽELIS. Chormeisteris — R. BABICKAS.
Tautinių šokių vadovai — J. KAVALIŪNAITĖ ir M. LEKNICKAS. 
Valdybos pirmininkas — V. PLEČKAITIS.

Įėjimo bilietai: 6, 5, 4 ir 3 doleriai.
PHILADELPHIJOJE

Philadelphijoje, Pa., Town Hali salėje, 150 N. Broad St. 
šeštadienį, 1971 m. lapkričio 6 dieną, 6 vai. vakare. 
Rengia —

Lietuvių Bendruomenės Philadelphijos Apylinkė.
Po koncerto, visi kviečiami į čiurlioniečiams pagerbti vai

šes, šokius ir vakarienę, lietuvių Muzikinio Klubo salėje, 2715 
E. Allegheny Avė. Įėjimui į vaišes ir šokius galioja koncerto 
bilietai.

Bilietus j koncertą arba vakarienę galima užsisakyti siun
čiant čekį arba telefonu pas šiuos platintojus:

Joną Vigelį,
225 Lees Avė., 
Collingswood, N. J. 08108. 
Tel. (609) 858-4315.

Baltimorėje:
Julių šilgalį,
9 Magruder Avė., 
Baltimore, Md. 21228.
Tel. (301) 747-2053.

Antaną Krušinską, 
1202 Fenwick Rd., 
Philadelphia, Pa. 19115. 
Tel. (215) 676-2345.

Washingtone:
Sigitą Zubkų,
10325 Lloyd Rd., 
Potomac, Md. 20854.

Tel. (301) 762-5494.
Čekius rašyti: Lithuanian American Community of U.S.A.

NEW YORKE
New Yorke, Richmond Hill High School salėje,

89-30 114 St., Richmond Hill, N. Y.
Sekmadienj, lapkričio 7 dieną, 3 vai. po pietų.
Rengia radijo programa "Laisvės žiburys”.

Bilietai gaunami New Yorke:
Apreiškimo parapijos klebonija Brooklyne, EV 7-2111, 
Atsimainymo parapijos klebonija Maspethe, DA 6-2236, 
Angelų Karalienės parapijos klebonija Brooklyne, ST-2-2086, 
Haven Realty — J. Andrusis, Woodhavene, VI 7-4477, 
Romo Kezio kelionių agentūra Brooklyne, 769-3300, 
Birutė Labutienė, Richmond Hill, VI 7-5550, 
Liudvika Kulikauskienė, Brooklyne, 845-6722, 
Antanas Diržys, Brooklyne, TA 7-8789, 
Petras Baltrulionis, Jamaica, 297-0991, 
Vladas Vasikauskas, Richmond Hill, VI 7-1286, 
"Laisvės Žiburio” radijo raštinė, TW 4-1288.
New Jersey bilietus platina ir autobusus organizuoja: 

Kearny-Newark, Bronė Macijauskienė, 998-6797,
429 Highland Avė., Kearny, N. J. 

Elizabeth, Vincas Mamaitis, 351-9057,
209 Clark Place, Elizabeth, N. J.

Paterson, Antanas Rugys, 525-3340,
212 Laurence PI., Paterson, N. J.

Rengėjai kviečia rytinio pakraščio visuomenę i koncertą 
atsilankyti.

Lietuvių Tautinių Namų Chicago

je nariui

KAZIUI S. KARPIUI

mirus, jo broliui ir giminėms reiškiame 

gilią užuojautą

Lietuvių Tautiniai Namai
Chicagoje

Tautinės srovės veikėjui

KAZIUI S. KARPIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo bro

liui ir visiems artimiesiems

Jurkūnai
Chicagoje

A t A

JONUI ŠVEDUI

mirus Lietuvoje, mūsų mielam prieteliui STASIUI

ŠVEDUI reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Vanda ir Vaclovas Mažeikai
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