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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IR DUBCEKAS 
BALSAVO 
UŽ HUSAKJ

Čekoslovakija šiuo me 
tu išgyvena panašią bol
ševikinę okupaciją, kaip 
ir Lietuva. Dubčeko pas
tangos šiek tiek sulibe- 
ralinti režimą 1968 m. 
Maskvos ir jos satelitų 
tankais buvo užgniauž
tos. Pats Dubčekas ir jo 
šalininkai buvo pašalinti 
iš valdžios, kai kurie iš 
jų buvo sukišti į kalėji
mus, kiti pabėgo, kitipri 
sitaikė, jų tarpe ir Dub
čekas. Čekoslovakijos 
valdymas Maskvos buvo 
patikėtas senam komu
nistų veikėjui Gustavui 
Husakui, kuris jau II pa
saulinio karo metu orga
nizavo komunistų gaujas 
Čekoslovakijai "išlais
vinti”. Dabar jis Čekoslo
vakiją valdo pagal Brež
nevo doktriną ir modelįo

Š.m. lapkričio 26-27 
d. Čekoslovakijoje įvyko 
rinkimai į "parlamentą" 
ir vietinius valdžios or
ganus. Šiemet prieš rin
kimus buvo atliktas Če
koslovakijos KP išvaly
mas, Apie pusę milijono 
komunistų buvo pašalin
ta. Tai įvarė baimės net 
patiems komunistams. 
Suprantama, kad iš bai
mės ir Dubčekas, kuris 
dabar yra paprastas miš
kų tarnybos valdininkė
lis, privalėjo balsuoti už 
Husako įvestą brežnevi
nę valdymo sistemą.

Rinkimai vyko pana
šiai, kaip ir Lietuvoje 
per bolševikinę okupaci
ją 1940-41 m. Čekoslo
vakijos rinkikai buvo 
"paruošti" rinkimams. 
Kiekvieną čekoslovakų 
šeimą du kartus aplankė 
"agitpropas". Aukštųjų 
mokyklų profesoriai bu
vo įpareigoti, kad studen
tus paruoštų rinkimams 
ir už jų balsavimą atsa
kytų. Darbininkus prižiū
rėjo komp artini ai vado
vai. Kariuomenė ir poli
cija taip pat buvo įkinky
ta į rinkimų priežiūros 
darbą. Tokiam dideliam 
policiniam spaudimui ir 
priežiūrai joks Čekoslo
vakijos gyventojas, ku
ris turėjo teisębalsuoti, 
negalėjo rinkimų boiko
tuoti, o privalėjo savo 
balsavimo lapelį į urną 
įmesti. Būdinga, kad tie 
balsavimo lapeliai buvo į 
atdari, juose tebuvo įra
šyta viena pavardė. Rin
kikas neturėjo nei rinki
mų laisvės, nei pasirinki
mo: jis buvo priverstas 
balsuoti už KP išstatytus 
kandidatus.

Rinkikams apgaudi
nėti yra įsteigtas "Na
cionalinis Frontas", ku
rį neva sudaro įvairių 
politinių pažiūrų žmo- Į 
nės. Tačiau iš tikrųjų į 
šis "Nacionalinis Fron- j 
tas” yra Čekoslovakijos 
KP padalinys, kuris ak
lai vykdo tai, ką KP įsa
ko.

Užsienio žurnalis
tams nebuvo leidžiama 
iš arti rinkimų sekti. Ce- 
koslovakų spauda po rin-

(Nukelta į 4 psl.) .

Iš daiL Juozo Bagdono New Yorke suruoštos parodos laisvės kovų temomis. Didelis 8x7 pėdų pa
veikslas, pavadintas "į Vakarus... per Ramintos tiltą". V. Maželio nuotrauka

NERAMI KINIJA
Penkiom dienom po 

Chruščiovo nuvertimo 
1964 m. spalio 19 dieną 
į Avalos kalno viršūnę 
prie Belgrado atsimušė 
sovietų karinis lėktuvas, 
kuriuo skrido sovietų ge 
neralinio štabo viršinin
kas Birusovas, artimas 
Chruščiovo draugas.Iki 
šiol dar nėra aišku, ko 
Birusovas ieškojo Jugo 
slavijoje, ar jis pats no
rėjo pabėgti, ar norėjo 
ruošti sąmokslą Chruš
čiovui grąžinti. Neaiš
kios liko ir lėktuvo su
dužimo aplinkybės.

Anot ’Der Spiegei’ pa
našią misteriją turi ir 
Kinija. Dviem dienom po 
kiniečių politbiuroposė- 
džio praslinkus, 1971 m. 
rugsėjo 17 dieną antrą 
valandą ryto kinų karo 
aviacijos sprausminis 
lėktuvas nukrito Mongo
lijos teritorijoje, į ry
tus nuo sostinės Ulan 
Bator. Buvo rasti 9 su- 
anglėję lavonai, unifor
mų, ginklų ir dokumen
tų likučiai.

Nuo to laiko nieko ne
begirdėti apie Raudono
sios Kinijos generalinio 
štabo viršininką Huang 
Jungčeną ir keturius jo 
pavaduotojus, jų tarpe 
aviacijos viršininką Vu 
Fanseiną bei laivyno 
vyr. politruką Li Tso- 
pengą. Ko jie visi skri
do, taip pat dar nėra aiš
ku. Galimybė, kad gal jie 
siekė sovietų pagalbos 
savo šefui krašto apsau
gos ministeriui Lin 
Piao, nėra visai išskir
ta.

Nežinia ir kaip pats 
Lin Piao, ku^ris į kons
tituciją buvo įrašytas 
kaip Mao įpėdinis, nete-

PRIEŠ DIDELĮ KARIUOMENĖS VALYMĄ

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ko savo valdžios ir koks 
jo likimas. "Time"maga
zinas rašė iš žvalgybos 
sluoksnių patyręs, kad 
pats Piao buvęs tame 
lėktuve. Jis bėgęs, nes 
buvęs išduotas savo duk
ters Lin Tutu.

Dabar londoniškis Eco 
nomist teigia, kad prak
tiškai Kinija yra atsidū
rusi labai didelio 'valy
mo’ (čistkos) išvakarė
se. Po to Kinija vėl bū
sianti kitokia.

Kaip žinia, vadinamo
ji ’kultūrinė revoliuci
ja’ buvo nukreipta prieš 
partijos biurokratiją, 
naujas valymas nukreip
tas prieš kariuomenę, 
kuri užėmė partijos biu
rokratijos vietą. Kariai 
buvo įsiviešpatavę ir pa 

TRUDEAU
AGORES

Prezidentas Nixonas, praeitą savaitę VVashingtone pasimatydamas su Kanados premjeru Trudeau, 
pradėjo seriją pasimatymų su kitų valstybių galvomis. Šią savaitę Azorų salose tariasi tariasi su Pran
cūzijos prezidentu Pompidou, kitą savaitę Bermudų salose susitinka su Anglijos premjeru Heath, tuoj 
po Kalėdų Floridoje matysis su V. Vokietijos kancleriu Brandtu ir sausio pradžioje Kalifornijoje susi
tiks su Japoijos premjeru Šato.

BERMUDESVVflSHINGTON

čiame politljiure, kur sė
dėjo ne tik krašto apsau
gos ministeris ir N. 2 
Lin Piao, bet ir štabo 
viršininkas Huang ir ki
ti aukšti kariai. 20 iš 29 
provincijų partijų komi
tetų pirmininkų yra ka
riai. Iš 158 provincijų 
partijos sekretorių 93 
yra kariai.

Atrodo, kad Mao, ar 
greičiau Cu Enlai jo var
du, pasisavino Stalino va 
lymų metodą. Atskiri ka 
riuomenės vadai dingsta 
be žinios. Politbiuras, 
išvlius iš jo daugumą 
karių, nūdien liko tik 9 
narių, o neseniai buvo 21. 
Kaip žinia, Stalino valy
mo būdas neiššaukė atvi 
ro sukilimo, tačiau jis 
labai susilpnino kariuo
menę. Kinijoje susilpnin
ta ne tik kariuomenė, bet

BRANDI

LAISVES KOVU DALYVIAMS
ATMINTI AKADEMIJA

tinkamomis pro- 
prisiminti savo

ir dukras — lais

Kilnu ir dera išeivi
joje gyvenantiems lietu
viams 
gomis 
tautos drąsos ir ryžto 
sūnus 
vės kovų dalyvius, ku
rių ne vienas už Lietu
vos laisvę ir nepriklau
somybę yra atidavęs sa
vo gyvybę.

Pirmųjų Lietuvos ka
rių - savanorių, pirmų
jų garbingai kovose už 
Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę žuvusiųjų ir 
visų laisvės kovų daly
vių gražų ir įspūdingą 
pagerbimą suruošė Bal- 
zeko lietuvių kultūros 
muziejaus vadovybė, 
Chicagoje, lapkričio 14 
d. muziejaus patalpose.

Minėjimą pradėjo sa
vanoris kūrėjas Kons
tantinas Petrauskas, iš 
ryškindamas lietuvių tau
tos • laisvės kovų žy
gius, tų žygių dalyvių di
džiąją auką lietuvių tau
tai ir BLK muziejaus va- 

ir partijos organizacija, 
nes kariai jai vadovavo.

Tokiu būdu Mao ir Ču 
Enlai turi perorganizuo
ti ir kariuomenę ir par
tiją. Jie turi labai dide
lį asmeninį prestižą, ta
čiau abu jie jau pri žen
gė septyniasdešimt me
tų ir jų gyvenimo dienos 
yra suskaitytos. Sam
protauja Economist:

"Ką nors pranašauti 
apie Kinijos ateitį, visa
dos buvo labai rizikin
gas dalykas, bet gal nie
kuomet taip rizikingas 
kaip dabar. Kai tik Mao 
pradėjo kultūrinę revo
liuciją 1966 m. kiniečiai 
pasuko Stalino pavyz
džiu: valymai pasidarė 
gyvenimo būdu. Tačiau 
kai paskiros galvos rie
dėjo, kultūrinė revoliu
cija atrodė einanti prie 
vieno tikro dalyko: ar
mija paveldės kinų že
mę. Dabartinis valymas 
tą užtikrinimą panaiki
no. Dabar nieko nebeli
ko tikro. Milžiniškas 
kraštas, kuris ką tik įžen
gė į Jungtines Tautas, 
staiga pradėjo atrodyti 
esąs labai trapus". 

dovybės dėmesį toms 
brangioms aukoms ir di
džiajai laisvės idėjai at
minti, įrengiant šiame 
muziejuje specialų sky
rių.

E, Zapolienė, akord. 
Ed. Gudoniui palydint, su 
giedojo JAV ir Lietuvos 
himnus, o kun. A.Stašys 
sukalbėjo specialią mal
dą - invokaciją.

Žuvusiųjų didvyrių — 
Vyčio kryžiaus ordeno 
kavalieriaus, pulko vado 
Antano Juozapavičiaus, 
būrininko Povilo Lukšio 
ir eilinio Prano Eimučio 
paveikslus atidengė šau
lės Cecevičienė ir Bro- 
nienė ir jaunimas prie 
atidengtų didvyrių pa
veikslų padėjo gėles.

Akademinėje dalyje 
daug įdomių ir vertingų 
minčių pareiškė kalbė
tojai: paskaitininkas — 
Vyčio kryžiaus ordeno 
kavalierius pulk. K. Ali
šauskas, LVS "Ramovė” 
CV pirmininkas prof. ge 
nerolas Stasys Dirman- 
tas, LVS Chicagos sky
riaus valdybos pirminin
kas kapit. Andrius Juš
kevičius, Sav. - kūrėjas 
Vyčio kryžiaus ordeno 
kavalierius kapit. Dr. K. 
Gudaitis, LŠS Tremtyje 
garbės šaulys VI.Išga
nai tis ii anglų kalba žodį 
tarė LKM prezidentas 
St. Balzekas Jr. Visi kal
bėtojai kėlė mūsų narsių
jų tautos vyrų drąsą, ryž
tą, savo tėvynei meilę, 
pasiaukojimą. Daug gra
žių minčių atskleista iš 
laisvės kovų, savanorių 
žygių iš frontų ir kit. Po 
kiek užsitęsusių kalbų, 
meninėje dalyje gražiai 
pasirodė Cicero ir Brigh- 
ton parko lituanistinių 
mokyklų jungtinis cho
ras, vadovaujamas mok. 
J. Kreivėno, padainuo
damas keletą gražių, pa
triotinių dainų.

Su didele rimtimi ir 
susikaupimu dalyviai iš
klausė aktoriaus A. Brin- 
kos, su giliu įsijautimu 
deklamuotus eilėraščius
— Savanorių testamentą 
ir Sušaudykit mane. Al
girdas Budreckas padek 
lamavo savo kūrinį, skir
tą Simo Kudirkos atmini
mui. Ed. Vengianskas ek
rane parodė iš Lietuvos 
kariuomenės gyvenimo 
įspūdingus ir nuotaikin
gus vaizdus, kurie daly
vių tarpe sukėlė iš nau
jo praeitin nuskubėju
sius laisvės dienų prisi
minimus.

Ta proga minėjimo 
rengėjai gavo visą eilę 
sveikinimų: Lietuvos at
stovo Washingtone J. Ka 
jecko, Generl. konsulo 
Simučio iš New Yorko, 
J. Kario iš Bridgeporto, 
Conn., Prano Alšėno iš 
Kanados, Bostono, Aus
tralijos, V. Vokietijos ir 
kt. Sveikintojų tarpe yra 
ir iškilūs amerikiečiai
— Chicagos miesto me
ras ir Illinois valstijos 
gubernatorius.

xVIinėjime, be jau mi
nėtų, dalyvavo generolai 
Kazys Musteikis, Mikas 

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvių Studentų Suvažiavimas
Daugiau kaip tris dienas tru

kęs lietuvių studentų suvažiavi
mas buvo pradėtas lapkričio 25, 
ketvirtadienį, "sūrio ir vyno" 
pobūviu Toronto Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Taibuvo lyg ir susi
pažinimo vakaras, kuriame daly, 
vavo nemažas būrys studentų, 
ypač amerikiečių. Oficialioji su
važiavimo pradžia programoje 
buvo numatyta lapkričio 26, 
penktadienį, 11 v.r., Downtow- 
ner Motor Inn viešbučio salėje. 
Atvykę sveikintojai — gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas, KLB krašto 
valdybos vicepirm. J. R. Sima
navičius ir Toronto burmistro 
atstovas T. 0‘Donohue, deja, ne
sulaukė pradžios ir savo sveiki
nimus įrašė magnetofono juos- 
ton. Suvažiavimas prasidėjo 
12:15. Rengėjų — Toronto stu
dentų skyriaus vardu XXI suva
žiavimą pradėjo ir jam pirminin
kavo Algis Pacevičius. Žodžiu 
sveikino KLB Toronto apyl. 
pirm. J. Karpis, šv. Jono Kr. 
par. vardu -- kun. J. Staškus, 
Stud. At-kų vardu --pirm. Jū
ratė Jasaitytė. Mandatų komi- 
sijon išrinkti: Paulius Alšėnas, 
Teresė Idzelytė ir Merkevičiū- 
tė. Į prezidiumą: pirmininku 
Eimutis Ramas-Ramanauskas, 
torontietis, sekretorėm -- Rūta 
Butkutė ir Roma Jasinevičiūtė.

PAGYVĖJO VEIKLA
Š. Amerikos Lietuvių Studen

tų Sąjungos pirm. Kalvaitis pri
minė, kad jo valdyba pradėjo ka - 
denciją, kai S-gos veikla buvo 
apmirusi ir praktiškai nebebu
vo skyrių. Dabar S-ga vėl atgijo 
ir turi skyriusClevelande, Pitts- 
burghe, Detroite, Toronte (jio 
veikia ir kitur — pvz. Hamilto
ne, Londone, Ont. Red.). Sąjun
gos veikla atgijo Clevelando su 
važiavime, kai iškilo Simo Ku
dirkos byla. Ji išjudino visą lie
tuvių studentiją. Pirmininkas 
pareiškė, kad buvusi valdyba at
sistatydina ir kad šis suvažiavi
mas turi išrinkti naują. Valdy
bos vicepirm. T. Neimanaitė sa
vo pranešime pabrėžė reikalą 
kreipti veiklą į konkrečius da
barties uždavinius: organizuoti 
universitetuose. "Lithuanian 
Clubs", papildyti un-tų bibliote
kas lietuviškomis ar Lietuvą lie-' 
čiančiomis knygomis, mokytis 
lietuvių kalbos, rašiniais talkin
ti žurnalui "Lituanus", dalyvau
ti jaunimo kongreso ruošoje, 
remti lietuvių žygius VVashing- 
tone. Pagaliau sveikinimo žodį, 
tarė pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui rengti komiteto pirm. 
R. Sakadolskis, prijungdamas 
ir JAV LB sveikinimus.

AMERIKIEČIO
PASKAITA
Popietinis posėdis programo

je buvo numatytas 2 v., bet pra
sidėjo beveik ištisa valanda vė
liau. Jam vadovavo A. Pacevi
čius. Pirmuoju kalbėtoju buvo 
pakviestas Kent Statė un-to geo
grafijos profesorius Hodgkins, 
daug padėjęs organizuojant lie
tuvių skyrių un-to bibliotekos 
rėmuose. Jis sakėsi studijuojąs 
Sov. Sąjungos problemas jau 26 
metai ir neseniai ten lankęsis. 
Kalbėjo apie augantį dėmesį 
JAV-se etninėm studijom, nes 
paaiškėjo, kad toje srityje esan
ti'spraga, kuri atsiliepia ir į po 
litinius JAV sprendimus. Įetni- 
nių studijų programas ryžta
masi įjungti ir lituanistiką. Tam 
įsteigtas lietuvių skyrius Kento 
un-to bibliotekoje ir numatomas 
lietuvių kalbos kursas "Critical 
Languages" programoje. Lietu
vių knygų skyriuje jau esą gana 
vertingų dalykų, gautų iš įvairių 
šaltinių, daugiausia privačių 
spaudos rinkėjų. Šiuo metu esa
ma 127 laikraščių ir apie 2.000 
knygų. Šis rinkinys būsiąs plečia

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

mas ir turėtų tapti didžiausiu li
tuanistikos lobynu laisvajame pa
saulyje. Jo plėtimą esą kliudo 
lėšų stoka. Kol kas dirbama sa
vanorišku pagrindu, remiantis 
ypač lietuvių studentų talka.

LIETUVIS NEKALBANTIS 
LIETUVIŠKAI

Pertrauka paskelbta 20-čiai 
minučių, bet ištįso iki 40. Kal
bėjo trečios kartos lietuvis dr. 
R. Krickus, dirbąs Washingtone 
"The National Center for Urban 
Affairs" mons. Baroni vadovy
bėje. Gimęs ir augęs JAV, lie
tuviškai nemoka. Jo tema: 
"Reassesment of Lithuanian 
Community in USA". Jis taip 
pat pripažino, kad dėmesys et
ninėm studijom yra padidėjęs, 
tačiau etninės grupės net JAV 
spaudoje vadinamos "white Eth- 
nics". Senoji lietuviu imigraci
ja buvo juodadarbiai, bemoks
liai žmonės, kentėję diskrimi
naciją bei įvairius kitus vargus. 
Naujieji ateiviai esą išsimoks
linę ir jau kito tipo žmonės. Prie 
senųjų ateivių nutautėjimo pri
sidėjo ir Bažnyčia, nes jai vado
vavo ir tebevadovauja airiai. 
Bene ryškiausiai kalbėtojas pa
brėžė etninių grupių, jų tarpe 
ir lietuvių, uždarumą. Jos esan 
čios "terribly parochial". Jų po
litinė įtaka JAV-se esanti labai 
menka. Washingtonas į jas ma
žai tekreipia dėmesio. Daug di
desnę įtaką bei svorį turi negrai. 
Lietuvių organizcijoms esą rei
kia eiti į amerikinį gyvenimą, 
paruošti daugiau literatūros ang
lų kalba apie Lietuvą bei lietu
vius. Gyvenant amerikinėj ap
linkoj esą reikia ir kompromi
sų (? Red.) su savo tautybe, 
pvz. santuokos atveju ir pan.

ESTĖS PRANEŠIMAS
I simpoziumą baltiečių bend

ravimo klausimu buvo pakviesti: 
dr. R. Krickus, prof. Hodgkins, 
Anna Koresaar, J. Dreifelds.A. 
Stankus. Pirmininkavo Algis Pa
cevičius. Pirmiausiai praneši
mą padarė estė stud. Koresaar 
apie estų studentų gyvenimą To
ronte. Pasak jos, estų studenti
ja y; -i®"■''litinė — mažai domi
si politiniais klausimais. Ji turi 
17 koroporacijų su 300narių. (Ji 
nepaminėjo, kad Toronto estai 
turi studentų namus "TartuCol- 
lege", kur įrengtos puikios pa
talpos korporacijom). Jų veikla 
esanti pramoginio ir kultūrinio 
pobūdžio -- pvz., paskaitom kvie
čiami įvairių sričių estai aka
demikai. Estų studentų sąjunga 
turinti apie 100 narių. Jie sten 
giasi ne tik susipažinti su estų 
kultūra, bet ir ją skleisti už sa
vo ribų. Ypač sėkmingos jų pas
tangos esančios ritminės gim
nastikos srityje. Mišrios santuo
kos nesančios gausios.

LATVIO PRANEŠIMAS
Išsamų ir nuoseklų pranešimą 

padarė jaunas prof. Juris Drei- 
felds apie latvius aplamai ir jų 
veiklą Toronte. Iš viso latvių 
esama 1.600.000. Sovietinei oku
pacijai artėjant, pasitraukė iš 
Latvijos 400.000 asmenų, kurių 
pusę atkirto sovietinė armija ir 
grąžino Latvijon. Senoji emigra
cija buvusi labai negausi. Vienas 
trečdalis dabartinio latvių jau
nimo nevertina savos kultūros, 
yra linkęs asimiliuotis. Tam tik
ra dalis vengia latvių mokyklų, 
nes jas laiko žemo lygio, nuo
bodžiomis. Pvz. iš vienos kla
sės, turėjusios 40 mokinių, nu
byrėjo 30. Tarpusavio kalba 
esanti anglų, kaip ir pas lietu
vius. Nedaug jaunimo skaito lat
višką spaudą ir tuo būdu neten - 
ka ryšio su sava visuomene, nes 
nežino kas joje vyksta. Mišrių 
santuokų — 5(F/o. Gimimų skai
čius dukart mažesnis už miru

Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

'SMcDonald's is yiour^Mcg'ona- 
kind of place.

.An Eq\uil Opporlunify Ernployer (91-93)

sių. Visdėlto kultūrinė veikla 
esanti gyva — veikia organiza
cijos, ansambliai, studentų kor
poracijos, panašiai kaip estų. 
Yra sąmoningų latvių grupė, ku
ri stengiasi parodyti aukštą lat
vių kultūros lygį. Veikia ir komu - 
nistų grupė, remiama sovietinės 
Latvijos. Ji stengiasi skaldyti ir 
juodinti patriotines organizaci
jas.

PROTESTO DVASIA
Kaip pranešimai, taip ir disku

sijos vyko anglų kalba. Didesnį 
susidomėjimą rado dr. V. Stan
kaus iš Bostono iškelta mintis. 
Esą mūsų veikla yra nuobodi — 
mokyklos, organzacijos.paskai 
tos ir tt. Tokie daykai jauni
mui neįdomūs. Reikia daugiau 
protesto dvasios. Pvz. S. Kudir
kos atvejis išjudino visą lietuvių 
studentiją -- ji protestavo gatvė- 
se, rašė laiškus, kreipėsi į radi
ją bei televiziją, budėjo nakti
mis ir t.t. Esą reikia sekti įvy
kius okupuotoje Lietuvoje ir ati ■ 
tinkamai reaguoti. Tai sudomins 
visus. Maždaug tokios pat min
ties buvo ir Selenis iš Detroito. 
Kitaip manė torontietis Algis 
Stankus. Pasak jo, neužtenka bū
ti Lietuvos įvykių stebėtojais, 
Pvz. žuvo tūkstančiai Lietuvos 
partizanų, bet lauktos reakcijos 
laisvajame pasaulyje nebuvo. IŠ 
jo minties plaukė išvada, kad jei 
nebus lietuvių mokyklų, organi
zacijų, nebus ir sąmoningų lie
tuvių, kurie ryžtųsi demonstruo
ti Kudirkos, Simokaicių, Bra
žinskų ir panašiais atvejais.

Simpoziumo pabaigoje žodį 
tarė prof. Hodgkins. Jis primi
nė, kad kalbant apie S. Kudirką- 
reikia neužmiršti ir amerikie
čių pareigūnų nubaudimo už pa
darytą klaidą. Jo nuomone, lie
tuvių tauta, kad ir maža, išliks 
vien dėlto, kad yra grėsmėje, 
verčiančioje priešintis. Svar
bu išlaikyti tautinį - kultūrinį 
palikimą. Politikams reikėtų 
skirti mažiau dėmesio. Svar
biausia — nekovoti tarp savęs. 
Neužmirškite, kad ir komunistai 
yra lietuviai. Pvz. Kento un-to 
bibliotekos lietuvių skyriui ten
ka turėti reikalų ir su kunigais 
ir su komunistais.

LIETUVA SKAIDRĖSE
Programoje numatytas skaid 

rių rodymas turėjo įvykti 7 v.v., 
bet prasidėjo valanda ar pusant
ros vėliau. Keturi prožektoriai 
ekrane parodė senosios Lietu
vos praeitį iki nepriklausomy
bės atstatymo 1918 m. Šias eilu
tes rašančiam neteko tų skaid
rių matyti, bet mačiusieji buvo 
labai patenkinti. Pvz. kaikuriem 
torontiečiam kilo mintis gauti 
tų skaidrių kopijas. Jas paruo
šė Bostono kultūrinis būrelis — 
R. Sliažas, Antanavičius, Anta
navičiūtė, Vaičjurgytė, V. Staru 
kus ir kt. Tikimasi, kad darbas 
bus tęsiamas.

Dienos programa užbaigta šo
kiais, kuriuose dalyvių netrūko,

JAUNIMO KONGRESAS
Šeštadienio programa pradė

ta po 12 v.r. jaunimo kongreso 
komiteto pirm. R. Sakadolskio 
pranešimu. Jame jis priminė 
jau spaudoje skelbtus dalykus. 
Rengėjų komitetas esąs sudary 
tas iš 13 organizacijų ir turi 26 
narius. Jaunimo kongresas bū
siąs trijų dalių — atidarymo, 
studijų dienų, stovyklos. Atida
rymas bei I dalis bosianti bir
želio 30 - liepos 4 d.d., II dalis 
-- liepos 4-8 d.d. Kento arba Lon 
dono, Ont., un-te, III dalis --lie 
pos 9-15 d.d. skautų stovykla
vietėj "Romuva" (už Toronto 
138 mylios). Užbaiga — liepos 
16 d. Kanadoj. Iš viso kongresas 
užims 17 dienų. Biudžetas — 
$150,000. Naujas dalykas — at
stovai. Jie, asmenine pirminin

ko nuomone, turėtų būti visur 
renkami demokratiniu būdu. At
stovų bus 250, kurių pusė iš JAV 
ir Kanados. Kongreso programa 
bei jo turinys dar nėra galuti
nai suformuotas, nors apmatai 
paruošti. R. Sakadolskis kvietė 
visus aktyviai dalyvauti kongre
so ruošoje.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Po pertraukos trys studentės 

pasakojo savo įspūdžius iš kelio
nių okupuoton Lietuvon gana gau - 
šiai auditorijai. Iš pasakojimų 
buvo matyti įvairūs vargai su 
kelionės dokumentais, tikrini
mais muitinėse, viešbučiuse. 
Visos stebėjosi' sovietinės sis
temos pinklėmis, nuolatine kont
role, nerangiu patarnavimu vieš
butyje, noru panaudoti sovietinei 
propagandai, rusų ir lenkų kal
ba Vilniuje, apleistomis švento
vėmis, išniekinta katedra ir t.t. 
Labai malonų įspūdį joms pali
kę susitikimai su savais žmo
nėmis. Visi buvę labai malo
nūs, išskyrus kaikuriuos pro
pagandistus, kurie vis atakavo 
erzinančiais klausimais. Taip 
pat gražų įspūdį palikusios lan
kytos vietovės — Vilnius, Drus
kininkai, Kaunas. Jos pabrėžė, 
kad lietuviai studentai Vilniuje 
užsienio lietuviais labai domi
si ir klausia kartais tokių daly
kų, į kuriuos nevisi gali atsa
kyti. Vilniaus studentų galvo
sena esanti rimtesnė ir vispu- 
siškesnė. Jie apgailestauja, kad 
negali išvykti užsienin. Pasiprie
šinimas rusams visur esąs gy
vas, nors neviešas.

KNYGA APIE KUDIRKĄ
Simui Kudirkai ir šiame su

važiavime skirta daug dėmesio. 
Prie posėdžių salės buvo sureng 
ta paroda, kurioje matėsi de
monstracijų nuotraukos, laikraŠ -■ 
čių iškarpos, spaudos agentūrų 
pranešimai, lietuvių studentų žy 
giai ir t.t. Be to, A. Rukšėnas 
iš Bostono padarė specialų pra
nešimą apie savo parašytą kny
gą S. Kudirkos tema "The Inci- 
dent on the Vigilant" ir paskai
tė keletą ištraukų. Pasak auto
riaus, išgvildenus visus faktus 
plaukia išvada, kad S. Kudirkos 
nėra gyvo. Jo kalba teisme ke
lianti abejonių dėl autentišku
mo. Bet tai esanti teorija, ku
riai paneigti esą reikėtų tikres 
nių duomenų. Kai A. Zaparac- 
kas parodė "Detroit Free 
Press" lapkričio 27 d. numerį, 
kur rašoma, kad S. Kudirka 
esąs Mardavijos kone, stovyklo - 
je ir atsisakęs eiti į marksiz
mo pamokas, -- A. Rukšėnas pa
reiškė, esą gal ir taip, bet to 
dar maža jo teorijai sugriauti. 
Knygai leidėjas beveik jau gau
tas -- išleis viena amerikiečių 
leidykla New Yorke.

Šeštadienio vakaras buvoskir 
tas baliui, kuriame studentiškos 
publikos netrūko. Su dideliu pa
sisekimu meninę programą atli
ko Windsoro mergaičių kvarte
tas "Aušra". Visų nuotaika bu
vo labai smagi. Net šokiam sa
lėje pasibaigus, studentai dai
navo stovyklines lietuvių dainas 
vestibiulyje.

Oficialus suvažiavimo užda
rymas įvyko sekmadienį 1 v. p. 
p. Jame dalyvavo tik 20 asme
nų, nes kiti jau buvo išvažinė- 
ję. Čia paaiškėjo, kad naujos 
valdybos nepavyko išrinkti. Bu. 
vo sudaryta ir nominacijų ko
misija, bet ji gavo tik vieną są
rašą ir tą nepilną. Be to, bal
savimui pagal statutą reikėjo 
bent 88 asmenų dalyvavimo. Nu. 
kėlus į galą rinkimus, tai ne
bebuvo įmanoma padaryti. Nu
sistatyta organizuoti rinkimus 
korespondenciniu būdu. Tai at
liks senoji valdyba su buvu
siais šio suvažiavimo organi
zatoriais torontiečiais.

Užbaigai 2 v. p.p. atnašavo 
koncelebracines Mišias kuni
gą! -- A. Prakapas, A. Simą- 

navičius ir J. Staškus. Pasta
rasis pasakė ir pamokslą. Da
lyvavo apie 30 asmenų, kurių 
giedojimą lydėjo gitarų muzi
ka.

STUDENTIŠKOS LIGOS
Š. Amerikos lietuviai studen

tai, t.y. jų bendrinė sąjunga jau 
turėjo 21 suvažiavimą. Vieni jų 
buvo gausūs, kiti —mažiau. Pas 
tara jame suvažiavime dalyvavo 
apie 180 studentų. Tai visai ne
blogas skaičius. Deja, toli gražu 
nevisi dalyvavo akademinėje da
lyje. Šokiuose publikos netrūko, 
bet paskaitose — tuščių kėdžių 
buvo žymiai daugiau nei studen
tų. Pagrindinė suvažiavimo yda 
-- perdidelis vėlinimasis dau
giausia dėlto, kad laiku nesusi- 
rinkdvo suvažiavimo dalyviai. 
Gana pasyvus buvo dalyvavimas 
diskusijose pvz. kad ir po pra- _ 
nešimo apie jaunimo kongresą. 
Pranešėjas prašė sugestijų, nuo. 
monių, bet jų nebuvo. Kaip ir ki
ti suvažiavimai, taip ir šis ne
apsiėjo be studentiškų pokštų, 
kuriais viešbučio vadovybė ne
sidžiaugė. Rengėjams tai suda
rė nemažą rūpestį. Bet tai lietė 
vieną kitą individą. Šiaip jau su

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Money, 
Advancement, 
Security...

Area Code — 201

V/e're looking for the person who can take complete 
charge of a McDonald’s restaurant—and who vvoulcl likę 
the responsibility that goes with it.
Our training program wiii expose you to such areas as. 
budget control, food control, floor supervision, food 
preparation, and many other aspects of our unique 
eperation.
During your training we will place you in a store as 
elose to your home as possible, we will put you on'a 
starting salary of between $7500-$850U (depending 
cn qualifications) and you will be entitled to life insur- 
ance, major medical, paid vacations, and bonus incen- 
tives.
/-utomobile required.
If you want managerial responsibilities, an opportunity 
to advance, and are wiIIing to vyprk hard to further 
yourself,

CALL 382-2500 
ASK FOR MR. LOPRISTI

važiavimas praėjo sklandžiai ir 
gana linksmai. Torontiečiai bu
vo įdėję daug rūpesčio įsuvažia 
vimo paruošiamuosius darbus. 
Jie tikisi, kad naujos centro vai 
dybos neirinkimas nepakanks Są _ 
jungos gyvavimui. Bvs.

(Tėviškės Žiburiai Nr. 48)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SK1LLED

INJECTION MOLDING FOREMAN
For mid night shift

Mušt handle ten-man shift effectively, 
plūs trouble-shoot, simple circuts, 
hydraulies, etc.
Steady work. Plūs some overtime 
opportunities.

A-LINE PLAST1CS INC.
323 47 West 8 Mile, Livona, Mich.

313-477-5430
(92-943

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SK1LLED 

MONOSET OPERATORS
For leading diamond tool manufac- 
turer. Mušt have diamond lapping ex- 
perience. Succesful candidate mušt 
have several years experience. 
Excellent working conditions.

ABRAS1VE DIAMOND TOOL 
3023 1 Stephenson Hwy. 
Madison Heights, Mich.

(87-96)
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SPAUDA - TALKININKĖ
Kalėdos laisvajame pa 

šaulyje yra virtusi tra
dicija šeimos džiaugsmo 
šventė, sutinkama pa
keltoj nuotaikoj su di
džiomis viltimis atei
čiai. Kalėdų proga šio 
krašto tradicija savai
me esame persiėmę ir 
mes lietuviai. Perkame 
artimiesiems ir iš jų gau
name įvairiausių daiktų 
iš kurių dauguma mes 
nesidžiaugiam ir jie 
mums kaip bereikalin
gas balastas namuose 
kraunasi į spintas ar į 
rūsius.

Kalėdoms artėjant ne 
vienas pradeda rūpintis 
ir atvirukų siuntinėjimu 
draugams ir pažįsta
miems, kurių priskai
čiuojama gana daug. Ką 
daryti? — klausia viens 
kito ir nutaria vietoj ka
lėdinių sveikinimų paau
koti kuriam nors lietu
viškam reikalui paskel
biant spaudoje, nes ki
taip tie artimieji nežinotų 
kad jie yra prisimena
mi. Bet, ar teisinga bū
tų aukoti kam nors ki
tam ir spaudos patarna
vimu tiktai naudotis? To
kiu atveju, ar ne teisin
giau būtų aukoti tiesio
giniai spaudai, kuri jau 
savaime paskelbs ir au
kotojo vardu pasveikins 
jo draugus bei pažįsta
mus.

O be to, būtų labai gra
žus įvertinimas lietu
viškos spaudos, jei Ka
lėdų ir Naujųjų Metų pro
ga visos mūsų organiza
cijos savo auka paremtų 
spaudą, kuri per visus 
metus garsina jų dar
bus, talpina parengimų 
nuotraukas, raginavisuo 
menę jų parengimuose 
gausiai dalyvauti, jų veik
lą remti, kurios dėka or
ganizacijos pripildo iž
dus, bet pamiršta sąry
šy su tuo garsinimu spau
dos padarytas išlaidas.

Tiesa, yra org-jų ar 
komitetų, kurie po dides
nių įvykių, skaičiuodami 
pelną, tam tikrą, kad ir 
simbolinę dalį skiria ir 
spaudai, kaip daugiausia 
prie organizuoto pasise
kimo prisidėjusiai. Tokį 
gražų pavyzdį parodė 
Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga po savo su
važiavimo New Yorke. 
Tačiau, tai retas įvykis.

O štai pažvelgę kad ir 
į didelį ateinančiais me
tais būsimą lietuvių išei 
vijos įvykį — Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
gresą, kurio apyskaitą 
sudaro 160.000 dol. ir iš 
to 2,910.00 dol. informa
cijai. Toji suma bus pa
dalinta viso laisvojo pa
saulio lietuviškai spau
dai ir radijo valandė
lėms. Gerai žinant, kad 
be jų negali įvykti nei 
mažiausias parengimas 
tai kalbant apie tokį di
dį įvykį — kongresą, kur 
numatoma visa eilė įvai

rių parengimų, įkuriuos 
reikia sukviesti tūkstan
čius žmonių, tai minėta 
informacijai skiriama 
suma kelia didį nusiste
bėjimą. Ne be reikalo 
"Laisvės Žiburio" radi
jo vedėjas R. Kezys, iš
klausęs New Yorke su
kviestiems spaudos ir ra
dijo atstovams praneši
mą, sušuko: "Ponai, ar 
jūs manote gauti 160tūks
tančių už 3.000 dol.?"

O jau dabar apie šį kon
gresą mūsų spauda pla
čiai informuoja. Tiki
me, kad geresniam kon
greso pasisekimui ši są
mata dar bus kongreso 
rengėjų tinkamai peržiū- 
rėta ir pakeista. Įsidė
mėkime, kad joks komi
tetas ar geriausi orga
nizatoriai nesugebės nie
ko atlikti pirmiausia be 
mūsų lietuviškos spau
dos, kuri tartum visų ko
mitetų vadas, įvairiems 
numatytiems planams 
įgyvendinti ruošia visą 
sayo apjungiamą visuo
menės dalį, žadina ryž
tą, drąsą ir patriotinius 
jausmus, skatina kovo
ti už mūsų tautos idealus 
objektyviai informuoda
ma visuomenę apie vi
sų komitetų atliekamus 
darbus bei planus.

Taigi, artėjant šven
tėms atkreipkime didės-

MUMS REIKIA DAR 469 

PRENUMERATORIUI
DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Ieškome 500 naujų prenumeratorių! šia 
proga naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

Siunčiu .............. dol. ir prašau Dirvą siuntinėti 1
metus šiems naujiems skaitytojams:

Pavardė ir vardas..................................................................

Adresas...................................................................................

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas...................................................................................

Pavardė ir vardas ..................................................................

Adresas........................................................................ ..........

Užsakytojo pavardė ir vardas................................................

Adresas............................................•......................................

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

VLIKAS NEPARTINIS
Įspūdžiai iš Vliko seimo, Įvykusio Detroite 1971 mo gruodžio 4-5 d.d.

Mums, detroitiečiams, tikrai 
buvo maloni ir, sakyčiau, “nau
dinga" staigmena, kad mūsų 
energingas visuomenininkas Ka
zys Veikutis sušaukė Vliko sei
mą Detroite. Rodos, neapsirik
siu pasakęs, kad toks seimas 
Detroite įvyko pirmą kartą. 
Mes, detroitiečiai, turėjome pro - 
gos pamatyti akis į akį, kaip 
veikia mūsų Vyriausio Lietuvos 
Laisvinimo organas, ir kaip at
rodo Vliko darbuotojai iš arti. 
Man kažkaip buvo susidaręs įs
pūdis, kad Vliko darbuotojai yra 
seni, bebaigią savo amžių vyrai, 
o toks įspūdis, tur būt, man bu
vo susidaręs dėl to, kad Vlikas 
sudarytas maždaug prieš pusę 
šimto metų veikusių mūsų par
tijų principu. Bet aš maloniai nu
stebau, kad "senelių" su lazdo
mis visai nesimatė: visi vliki- 
ninkai atrodė rimti, intelektua- 
liškai pajėgūs viduramžiai vy
rai, kuriems net dar ir iki pen
sijos ne taip arti.

KALBANT APIE PARTIJAS...

Taigi, kalbant apie partijas... 
Aš galvodavau, kad jei Vlikas 
sudarytas partiniu principu, tai 
tada savaime kyla klausimas, 
kaip partinės programos reiškia
si jo veikloje? Atsimename gi

nį dėmesį į tą didžiau
sią mūsų visų darbų ir 
planų talkininkę — lietu
višką spaudą: paremki
me aukomis, užprenu
meruokime kaip Kalėdų 
dovaną tam, kuris dar 
neskaito.

E. Čekienė

• Dirvos platinimo vajus 
sėkmingai vyksta. Jau ga
vome 31 naują skaitytoją.

Kai kurie skaitytojai, 
kaip dr. R. Sidrys atsiuntė 
3 naujus prenumeratorius, 
o D. Kregždienė du prenu
meratorius ir jiems dovanų 
išsiųsta po knyga.

Laukiame, kad ir kiti 
mūsų skaitytojai įsijungs į 
talką.

Primename, kad nau
jiems skaitytojams pirmuo
sius metus prenumerata yra 
$10.00, o studentams $6.50.

VYT. ALANTAS

kaip buvo Lietuvoje seimų lai
kais. Tada partijų buvo per dvi
dešimts. Amžino atminimo kri
tikas Adomas Jakštas-Damb- 
rauskas nebetekęs kantrybės dėl 
amžinų nepabaigiamų partinių 
rietenų seime, pareiškė spaudo
je, kad Lietuvą valdą 112 karalių! 
Mat tiek tada buvo seimo atsto
vų. Kiekviena partija turėjo sa
vo frakciją seime, kiekviena 
frakcija "darė" savo politiką 
kuluaruose ir, be abejo, stengė
si ją pravesti plenume. Man vis 
knietė klausimas, ar ir Vliko 15 
partijų turi savo frakcijas kulu
aruose, ir kaip ta ultrademo- 
kratinė sistema pasireiškia 
praktiškai? Tačiau detroitiŠ- 
kiame seime neteko pastebėti ko-, 
kių nors užkulisinių partiniųat- 
balsių: visose kalbose ir prane
šimuose buvo keliami ir svars
tomi aktualieji ir bendrieji Lie
tuvos vadavimo klausimai.

VLIKO PARTIJOS SU 
PERUKAIS

Taigi, nebuvo ir nėra aišku, 
ar Vliką sudarančios partijos 
savo programas palaidojo, ar 
tik suspendavo laukdamos ge
resnių laikų jas vėl paleisti 
apyvarton, bet iš seimo darbuo
tės buvo visai aišku, kad jos ne
taikomos dabartinei veiklai, tik 
buvo labai keista besiklausant 
mandatų komisijos atstovo pra
nešimo, kai jis paminėjo visų 
Vliką sudarančių 15 partijų pa
vadinimus! Man jie praskambė
jo, lyg prieštvaninių būtybių bal
sai iš nuskendusių laikų! Rodos, 
anais laikais aš neblogai orien- 
tavaus mūsų partijų raizgyne, 
bet dabar po keliasdešimt me
tų net ir jų pavadinimus būsiu 
primiršęs, nebekalbant jau apie 
jų programas. Tai ką bekalbė
ti apie Lietuvos nemačiusį jau
nimą?

Tad, besiklausydamas man
datų komisijos atstovo praneši
mo, aš ir pagalvojau apie Lon
dono burmistrą ir anglų teisė
jus, kurie eidami pareigas už
sideda 18 amž. perukus. Man pa
sirodė, kad ir mūsų Vliko par
tijos pasiliko tik tradicinius pa 
vadinimus, kitaip sakant, tebe- 
dėvi seimų laikų perukais, tuo 
tarpu, kai jų veikla jau yra šių 
laikų, nes, sakau, detroitiškia- 
me seime aš nepastebėjau jo
kių partinių programų susikry
žiavimų ir jokių intrigų bei 
pastangų Lietuvos vadavimo 
darbą pakreipti viena ar kita 
partine linkme. Man susidarė 
labai aiškus įspūdis, kad visos 
taip vadinamos "partijos" sto
vi ant vieningo Lietuvos vada
vimo kelio. Tad ta prasme Vil
kas ir yra nepartinis. Manda
tų komisijos senų partijų var
dų paminėjimas ir buvo visas 
Vliko "partiškumas".

KAI JAUNOJI KARTA 
IŠEINA Į SCENĄ

Jei, kaip sakoma, imant iŠ 
esmės, Vliko sudarymas parti
niu principu jo veiklai, bent 
šiuo metu, -- apie praeitį aš 
čia nekalbu, — ir nekliudo, tai 
partijų sustabarėjimas pasenė- 
jusiose atgyventose formose, jų 
užsidarymas tradicijose ir bai
mė reformų gali neigiamai at
siliepti ir, manau, jau ir dabar 
atsiliepia į jo atjauninimo ope
raciją. Juk ar nepakankamai bu^ 
vo išlieta rašalo bekalbant, kad 
visos tos senosios partijos jau
nimui tėra pasenėjusių balaga

nų į istorijos sandėlį išmestos 
uždangos? Visų jų programos 
jau seniai sudėtos į archyvus, ir 
jomis kada nors gal besidomės 
tik istorikas.

Kągi, dėl manęs tegyvuoja vi
sų tų 15 partijų šešėliai, bet jei 
aš bočiau jaunosios kartos at
stovas ir jei būčiau linkęs stoti 
į vadavimo darbą, tai tikrai ne
žinočiau pro kurios partijos du
ris į Vliką pasibelstu Atsimenu, 
vienas mūsų laikraštis prieš po
rą metų įsismaginęs rašė, kad 
jei jaunimas norįs dirbti politi
nį darbą, tai jam durys visados 
esančios atviros: testojąs į bet 
kurią veikiančią partiją! Matot, 
gerbiamieji, partinis apakimas 
kartais gali būti pavojingesnis 
už fizinį apakimą. Taigi, man 
vis ir knieti klausimas: ar Vii. 
kas nepartinius priima į savo 
tarpą, ar reikia būtinai turėti 

partiečio bilietą?
Pirmaisiais tremties metais 

mes daug kalbėjome, kad galė
sime daug ko pasimokyti iš tau
tų, kurios mus priglaudė. Ne
manyčiau, kad mūsų politikai 
būtų daug ko pasimokę iš Ame - 
rikos politinės santvarkos. Ame
rikos politinė sistema mūsų po
litikams nedavė jokio "įkvėpi
mo" reformoms. Kiek aš nuvo
kiau mūsų išeivijos nuotaikas, 
tai mums būtų priimtiniausia 
dvipartinė sistema: konservato
rių ir liberalų. Dešiniosios sro 
vės galėtų sudaryti konservato
rių partiją ar srovę, nesvarbu 
kaip pavadinsime, kairiosios — 
liberalinę. Bet ui tik tarp kitko.

VLIKO PIRMININKAS 
DR. J. K. VALIŪNAS

Ką Vlikas nuveikė per pasku
tinius metus, kokia Vliko finan
sinė padėtis, ką Vliko seimas 
nutarė, be abejo, praneš kiti ko 
respondentai, aš tik norėčiau 
kiek plačiau stabtelėti ties Vli
ko pirmininko pranešimu.

Dr. J. K. Valiūnas plačiai ap
žvelgė Europos, Amerikos ir, 
sakyčiau, pasaulio dabartinę po 
litinę padėtį bei Lietuvos vada
vimo darbą tame taip greit šian
dien besikeičiančiame politinių 
įvykių konglomerate. Jo prane
šimas buvo dalykiškas, išsamus 
ir įtikinantis. Seimas išklausė 

■ <e« tį*
Per spaudą perėjo nuomonė, tartum pa kaltinimas mūsų budres- 

i nįajai visuomenei: esą, jei S. Kudirka ar J. Kazlauskas būtų iš ok. 
Lietuvos atvykę Amerikon kaip turistai arba kieno svečiai, tai — 

' būtų buvę apšaukti Maskvos tarnais ir niekinami bei boikotuojami;
o iš tikrųjų patyrėme, kad jie yra tautos herojai, ir -- dabar juos . 
visuotinai gerbiame. Todėl visus atvykėlius iš ten reikia priimti

' meiliai ir jais pasitikėti. Šitokia mintis yra ne tik demagogiškai 
i tuščia, ne tik mūsų tautinei atsparai prieš okupantą didžiai žalinga, 
i bet ir — labai neteisinga. Toks sąlyginis tvirtinimas yra visai be 
1 pagrindo, vien fantazijos pasakėlė, kaip sakytume: jei galėčiau pa

virsti žvirbliu, tai nulėkčiau žvaigždes pakapstyti...

*> Antra, tokia prielaida siekia nusmelkti ir susilpninti — mū
sų pastangose kovojant dėl tautos laisvės -- svarbiausią dabarties 
ginklą: budrumą! Ir atsargumą! Juk mūsų pareiga neužmiršti, jog 
Maskva visais bodais bando mūsų atsparumą sugriauti, jog okupan
tas dažnokai pas mus atsiunčia indoktrinuotų lietuvių ar šiaip jo tak
tikai patarnaujančių, kurie Čia įneša sąmyšio, girdami okupacinę 
buitį bei įtaigodami geruoju priimti Maskvos globojamą "lietuvių 
kultūrą"..,

i
• Trečia, toji nuomonė labai skaudžiai įžeidžia tuos tautos he

rojus, prieš kuriuos mes nesame verti nė jų kurpės pakulnio... Ar 
ne įžeidimas tarti, kad S. Kudirka arba J. Kazlauskas būtų galėję 
atvykti pas mus svečiuotis panašiai, kaip Daunoras, Kubilius, Jur
ginis ir kiti tariami kultūros nešėjai? Juk tuodu kankiniai (ir ne jie 
vieni toki!) kaip tik labai norėjo, ruošėsi ir stengėsi čia atvykti, ta
čiau -- ne tik nebuvo praleisti pro uždangą, bet dar dėl to buvo 
žiauriai nubausti mirtinais kankiniais... Tai gėdingas elgesys ir iš
davystė, kai mes lūpomis šaukiame pagarbą S. Kudirkai, jo vardą 
nuolat linksniuojame, o iš tikrųjų — visai nesistengiame suprasti 
jo istorinio žygio nei tos gilios tiesos, kurią jis mums savo auka 
parodė: būtent, kad nuoširdaus patriotizmo, grynos sąžinės ir doro 
žmoniškumo lietuvis iš ten neišleidžiamas laisvėje svečiuotis!

• Atrodo, mes tampame paviršutiniškais lengvabūdžiais ir nai
viais optimistais, nelyginant tie amerikiečiai, kurie tingi gilintis į 
praeities faktus ir daugiau galvoti, kurie vėl ir vėl ima džiaugtis, 
kad štai Brežnevas, girdi, "šį sykį jau tikrai siekia taikos!" Tarsi 
rankos mostu nubraukiama sunki tikrovė -- sulaužytos sutartys, 
melagingi įstatymai, akiplėšiškai veidmainingi taikos siūlymai, 
Berlyno gėdos siena, klastingi asmenų nužudymai Paryžiuj, Muen- 
chene, Meksikoj ir kitur.

Net patys Sovietų saugumo pareigūnai, neiškentę to nežmoniš
kumo ir veidmainystės ir pasprukę į Vakarus, visuotinai paliudija, 
kad išvykti iš ten -- baisiai sunki ir sudėtinga procedūra. Ne tik su
renkamos žinios ligi panagių, ką esi padaręs ar pasakęs, kuo tavo 
protėviai ar giminės Maskvai "nusikaltę", bet ypač -- nuodugniai 
iškošiamas žmogaus charakteris. Ar tu esi bailus ir minkštas, 
ar gal stiprios valios ir savarankaus galvojimo? Ar tu linkęs pri
sitaikyti ir pataikauti, ar gal perdaug grynai protaujantis, perdaug 
sąžiningas ir atsparus bet kokiom pagundom bei nuolaidom? Štai 
kodėl iš ten lengviau išleidžiami pasenę pensininkai ir nuolankios 
moterėlės, betgi — jokios vilties iš ten ištrūkti nebuvo panašiam 
doram žmogui ir savo tautai ištikimam lietuviui, kaipSimas Kudir
ka!

• O mes vis dar, lyg apžlibę ir apkurtę -- nepajėgiame matyti 
to skirtumo. Ir tuo būdu įžeidžiame tuos idealistus, kenčiančius ir 
žūstančius už tiesą ir laisvę. Mes jaučiamės, lyg nebūtų jokios ko
vos už Lietuvos laisvę, mums vaidenasi -- "visi lygūs broliai tau
tiečiai -- visus lygiai pasitikime", nors kai kuriuos tikrai čia at
siunčia Maskvos budelis, kad sužlugdytų mūsų ryžtingumą. Šiandie
ninėj kovoj, kai nėra kariuomenės nei fronto -- svarbiausia yra vi
sai mūsų visuomenei nepamiršti nuolatinio budrumo ir atsargumo. 
Juk mūsų partizanai nukentėjo kaip tik skaudžiausiai nuo saviškių 
išdavysčių (įsiskaitykite V. Ramojaus knygas ir straipsnius!). Praei
ty mūsų tauta ir kultūra sunyko ne dėl svetimųjų kaltės, bet — dėl 
savos diduomenės palinkimo tarnauti Varšuvai. Ir Vilnius likosi už 
ribos anuomet, gąl būt, dėl pernaivaus mūsų pasitikėjimo viskuo ir 
permenko atsargumo. Kronika rašo, kad kadaise Prūsai buvo kry
žiuočių išžudomi, pasikvietus į puotą bičiuliautis... Skaidriausio 
vardo valdovas Kęstutis irgi vien dėl perdidelio pasitikėjimo saviš
kiais -- buvo pasmaugtas... O dabar mes vėl, lyg aiekv iš skaudžios 
tikrovės nepasimokę, viską vaikiškai užmiršę, glostomės paviršu
tiniškais žodžiais ir -- tikruosius savo tėvynės karžygius įžeidinė
jame tokiu jų mirtinos aukos nesupratimu.

jį su dideliu susidomėjimu daž
nai pertraukdamas plojimais, 
Čia noriu pastebėti, kad tam 
tikrais tautos istorijos laiko
tarpiais reikalingos tam tikros 
išskirtinės asmenybės, kurios 
stovėdamos priešakyje, stengia
si išnaudoti, o jei įmano tai ir 
pakreipti tarptautinės konjunk
tūros posūkius savo tautos nau
dai. Vliko pirmininkas gerai pa
žįsta ir orientuojasi tartauti- 
nėje politikoje ir visaip rūpina
si išnaudoti jos pasikeitimus Lie - 
tuvos bylos naudai. Iš jo praneši
mo man susidarė įspūdis, kad 
jis visada būna toje vietoje ir 
tuo laiku, kur ir kada reikalau
ja Lietuvos laisvės interesas.

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvių kalboje. Kaina 
$3.00. Išleido Vilties lei
dykla. Gaunama Dirvoje 
ir pas platintojus.
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BALFAS IR JO PROBLEMOS
Bendrasis Amerikos 

Lietuvių Šalpos Fondas 
įsikūrė prieš 26 metus. 
Per tą laiką daug kas pa
sikeitė. Pirmieji Balfo 
šelpiamųjų sąrašuose bu
vę asmenys iš tremtinių 
stovyklų išemigravo į 
laisvojo pasaulio įvai
rius kraštus ir labai tvir
tai įsikūrė, kiti vidutiniš
kai, o dar kitiems nebu
vo likimo lemta atsisto
ti ant savo kojų, jie ir da
bar tebegyvena Balfo nuo 
lat šelpiami. Vieni iš jų 
atsiskyrė su šiuo pasau
liu, jų vieton atėjo nau
ji vargan patekę lietu
viai: ligoniai, našlaičiai, 
seneliai ir kitų nelaimių 
ištiktieji.

Kai kurie iš anksčiau 
dien stambiomis auko
mis šelpia per Balfą ki
tus, daugelis nuskendo 
prabangoj, dingo užmir
šę, kad patys buvo šel
piami ir, kad yra pasau
lyje dar alkanų lietuvių 
ir šąlančių be tinkamo 
drabužio. Tačiau Balfas 
per tą eilę metų neužmir
šo nei vieno savo tautie
čio reikalingo šalpos. Jo 
darbai tęsiasi vis ta pa
čia artimo meilės,pasi
aukojimo darbo vaga.

Tačiau pasikeitė ne 
vienas Balfui atsidavęs 
darbuotojas. Į amžinybę 
iškeliavo didelė darbo

Vlikas

nepartinis...
(Atkelta iš 3 psl.)

Jo žodžiais tariant: — Aš ir su 
velniu eisiu obuoliauti, jei tik 
bus naudinga Lietuvos laisvės 
reikalui!

Šiuo metu Europoje daug kal
bama apie Europos konferenci
ją. Vliko pirmininko nuomone, 
tokia konferencija tikrai būsian
ti sušaukta, ir todėl Vliko vado 
vybė tokiai konferencijai jau iš 
anksto rengiasi. Būdamas Eu
ropoje jis matėsi Romoje sudip- 
lomatijos tarnybos šefu St. Lo
zoraičiu, ir jie nutarę abudu 
prieš konferenciją aplankyti vi
sas Europos vyriausybes, kur 
tik būsią priimti ir priminti 
joms Lietuvos laisvės reikalą. 
Be to, jau esąs paruoštas ir 
atitinkamas memorandumas. 
Vliko pirmininkas lyg tarp kit
ko pastebėjo, kad tą kelionę po 
Europą jis pats finansuosiąs, 
nors iš tikrųjų tai nėra toks 
mažmožis: be pinigų niekur ne • 
nuvažiuosi.

Aš turėjau progos išgirsti 
dr. J.K. Valiūną kalbant pir- rOs organįzacįjąf todėl 
mąkart, ir jis man pa ar rim- kanacjįečiaį turėtų ir šal
to, gerai informuoto, Lietuvos ? i •
laisvinimo darbui atsidavusio pos prašymus patenkinti
mąkart, ir jis man padarė rim-

valstybininko įspūdį. vietoje, o nesikreipti į

EMILIJA ČEKIENĖ 

jėga ilgametis reikalų 
vedėjas kun. L. Jankus. 
Prieš pusantrų metų, 
nebaigtą šalpos darbąpa- 
likęs, iš gyvųjų tarpo per 
anksti pasitraukė nuo
širdus veikėjas, ilgame 
tis Balfo centro valdybos 
iždininkas A. Senikas. Į 
Europos kontinentą išvy
ko 20 metų vadovavęs 
kan. J. Končius. Jų vie
ton atėjo kiti. Pasikeitė 
ir šelpiamieji lietuviai, 
bet Balfo darbas ir veik
la vis ta pati.

Nors lėšų telkimas tę
siasi per visus metus, ne - 
sustoja nei šalčiams nei 
karščiams užėjus, ta
čiau pats didysis vajus 
yra skelbiamas kiekvie
nų metų rudenį, tebevyks 
ta jis ir dabar visose 
JAV lietuvių kolonijose. 
Balfo metinė apyskaita 
siekia apie šimtą tūkstan
čių dolerių. Aukotojai 
pasitraukia į pensiją, iš 
keliauja į amžinybę, o 
jaunieji su aukomis pa
tys nesiskubina papildy
ti išeinančių rėmėjų ei
les, bet šelpiamųjų skai- 
čius nemažėja.

BALFas yra tylaus ir 
pasiaukojančio darbo or
ganizacija, todėl nenuos
tabu, kad apie jo veiklą 
nematome spaudos pus
lapiuose nei gražių nuo
traukų nei sensacingų ap
rašymų, o tiktai maldau
jančius prašymus aukų 
ir aukų šelpimui į vargą 
bei skurdą patekusių lie
tuvių visuose pasaulio 
kraštuose.

Centro valdyba posė
džiauja kas mėnesį 
svarstydama po keletą 
dešimčių prašymų. Čia 
išskirtinai tenka pami
nėti du ilgamečius dar 
buotojus, tai pirminin
ką kun. V. Martinkų ir 
vicepirmininkę dr. E. 
Armanienę Balfo teisi
nių reikalų tvarkytoją, 
kurie eilę metų savo lė< 
šomis važinėja kas mė
nesį į posėdžius apie pus
antro šimto mylių.

Prašymų su rekomen
dacijomis Balfas gauna 
ir iš Kanados,tačiau, jie 
nors neblogiau įsikūrę, 
kaip ir JAVlieuviai, bet 
į Bendrąjį mūsų šalpos 
fondą Balfą nesijungia, 
turi savo atskirą labda-

JAV Balfą, kurio jie ne
remia.

Balfas yra berods vie
nintelė organizacija, ku
rioje ligi šiol per 26 me
tus pašalpų skirstyme 
nepasireiškė politinės 
nuotaikos bei tendencin
gi valdybos narių nuomo 
nių skirtumai, visada lai 
komas i teisingiausių ir 
objektyviausių sprendi
mų.

BALFO NAMŲ 
PROBLEMA

Tačiau Balfas turi sa
vo kitokių vidaus organi
zacinių problemų, kurių 
viena didžiausių yra sa
vo namų pakeitimas į ge
resnį rajoną, nes jįstei- 
giant namai buvo nupirk
ti lietuviškoje aplinkoje, 
kurią laikui bėgant užplū
do svetimieji. Jau kele
tą kartų apiplėšta Balfo 
įstaiga padarant ne ma
žų nuostolių ir asmeni
nis reikalų vedėjo kun. 
P. Geisčiūno turtas. Šį 
klausimą centro valdyba 
svarsto jau keletą me
tų ir vis negali išspręs
ti, kai šis reikalas per
eina į Balfo direktorių 
seimą. Čia tuojau išky
la nuomonių skirtumai vi
sai nesigilinant į reikalą 
iš esmės. O vis dėlto, 
klausimas labai rimtas 
ir pagaliau reikalauja 
greito ir aiškaus spren
dimo: šį namą parduoti 
kol dar visai nenustojo 
vertės ir pirkti lietuvių 
apgyventoje aplinkoje.

Prieš keletą metų di
rektorių Tarybos posė
dyje Philadelphijoje bu-

Ir Dubčekas balsavo už Husaką

diktatūrinės 
metodas ap-

demokratinių

(Atkelta iš 1 psl.) 
kimų triumfuoja, kad rin
kimai parodę "patriotinį 
tautos vieningumą"; Ži
noma, pilietis, bijoda
mas netekti tarnybos ir 
mirti iš bado, yra pri
verstas balsuoti. Tai ko 
munistų 
valstybėes 
gaudinėti užsienį "di
džiausiu 
rinkimų laimėjimu".

Paneigdami tokius po
licine prievarta praves^ 
tus rinkimus, reiškiame 
čekų ir slovakų tautoms 
užuojautą dėl jų prievar
tavimo, o jų vadams už
sieniuose, kurie kovoja 

vo svarstoma galimybė 
Balfo centro kėlimo į 
Chicagą. Chicagiečiai 
Balfo direktoriai ir pra
eitame savo posėdyje 
Clevelande tą patį siūlė 
entuziastiškai įrodinė
dami, bet galutinam 
sprendimui atidėjo Balfo 
visuotinam seimui. Ir 
taip daina be galo. Seimo 
suvažiavime New Yorke 
tą klausimą referavo dr. 
E. Armanienė, pabrėžda
ma, kad turint galvoje 
lietuvių atvykimo į šį 
kraštą naujas galimy
bes, o beto,kadangiNew 
Yorke yra įsikūrusios be 
veik visos svarbiausios 
labdaros organizacijos 
su kuriomis labai dažnai 
vienu ar kitu reikalu pri
sieina Balfui bendradar
biauti, tai jo centras turė 
tų likti New Yorke. Aiš
ku, Chicaga yra lietuvių 
centras, betgi New Yor- 
kas yra viso pasaulio ir 
vispusiškas centras,uos
tas, kas Balfui labai svar
bu. Chicaga gali turėti sa
vo įgaliotinį. Lietuvių 
visuomenė tiki, kad arti
miausioje ateityje Balfo 
darbuotojai šį jautrųpa- 
talpų klausimą išspręs 
užmiršę bet kokias am
bicijas, kad Balfas ir to
liau liks viena iš pavyz 
dingiausių išeivijos lie
tuvių organizacijų.

Tik visų mūsų didžiu- 
pasiaukojimu, ryžtu ir 
pastangomis niekuomet 
nebus pamiršti mūsų 
mieli tautiečiai, įvai
riais būdais patekę į var
gą ir skurdą, jie ir toli
mose Sibiro taigose at
skirti nuo viso kultūrin
go pasaulio gyvendami, 
visados jaus savo bro
lių ir sesių jautrias šir
dis ir dosnias rankas.

dėl laisvės, solidarumą 
ir pagarbą.

PERSEKIOJAMI
LIETUVOS KUNIGAI

Laisvoji pasaulio spau
da labai atsargi ir šykš
ti žiniomis apie bolševi
kų pavergtus kraštus, 
ypač Pabaltijo. Tačiau 
kartais pasitaiko ir kiek 
atviresnių pasisakymų.

Štai JAV spauda lap
kričio 26 d. paskelbė ži
nią apie dviejų Lietuvos 
kunigų, Juozo Zdebskio 
ir Prospero Bubnio nutei - 
simą vienerių metų ka
lėjimo bausme dėl to,

J. GRAUDA

Papildykime veiklos arsenalus
Gyvai virpančiomis temomis mūsų korespon

dentas turėjo įdomų pasikalbėjimą su veiklos arse
nalo gyvybingumu susirūpinusiu veikėju.

— Kaip jūs žiūrite į veiklos permanentiškumą 
mūsų gyvenimo sąlygose?

— Sąlygos, tamsta, nekokios, — atšovė veikė
jais, — netgi nepalankios permanentinei veiklai.

— Kodėl taip sakote?
— Matai, tamsta, čia tolydžiai veikia vandens 

subėgimo dėsniai.
— Jūs galvojate, kad permanentinė veikla yra 

vandeninga, tai yra, tariant literatų žargonu, tuščia, 
bevaisė, bergždžia?

— Nesu literatas ir nekalbu literatų žargonu. 
Esu veikėjas ir stebiu gyvenimo faktus realisti
nės realybės požvilgiu. Veikla, anaiptol, nėra van
deninga, tai yra, nėra tuščia ir bergždžia. Tačiau 
tos veiklos permanentiškumą slopina tekančio jo van
dens dėsnis.

— Kas tai per 'dėsnis?
— Tai fizikos dėsnis, tačiau neatskiriamai- 

būdingas ir politinės veiklos stimulams.
— Būtent?
— Būtent tai, kad skysčiai, eo ipso, ir vanduo, 

srovena, teka, ieškodami nuotako, polinkio, kur ga
lėtų jungtis į didesnę srovę; paskui jungiasi srovės 
kol, pagaliau, visa ta masė subėga į vieną didelį du
benį, sakysim, ežerą, ir ten sustoja permanentinio 
buvimo stovyje.

— Prie ko čia politinė veikla?
— Tai tamsta, kaip biblinė alegorija. Perma

nentinio buvimo stovis ženklina ramybę,-niekur ne- 
siveržimą, etc. Nuotaukumo buvimas mūsų politinė
je veikloje reiškia tarpusavį linkimą ieškoti taikos, 
ieškoti sandėrių, apsijungimo, vieningos srovės 
principo, kuris mus nuvarys į permanentinio buvi
mo stovį, į ramybę. Tai kvepia letargu. Ką mes be
veiksime, būdami savitarpiai taikūs, kietai susitarę, 
absoliučiai vieningi bet kuriuo klausimu? Veiklos 
arsenaluose pranyks šaudmenys. Raibuliuos, sau- 
lėa spindžiuose liūno paviršius. Nesutrankės, ne
sudundės joks šūvis.

— Perspektyva, iš tikro, beperspektyvinė, — 
sutiko korespondentas. — Ar numatote išeitį?

— Tam aš ir esu politinis veikėjas, — nusi
šiepė klausinėjamasis.-Dabar, kol dar nesubėgo 
mūsų politiniai vandenys į vieną srovę kiekvienas 
veikėjas turi atrasti ir ištvermingai treniruoti sa
vo įpėdinį. Jis turi treniruoti savo įpėdinį ta link
me, kad šis žinotų ką reikia permanentiškai pulti, 
su kuo permanentiškai kovoti, su kokiais perma
nentiškai s basliais kaišioti ir kliudyti bendros veik 
los, bendro susitarimo ratus.

— Ar tai nebus permanentinė savitarpinė ko
va?

— Tamsta teisingai įspėji! Permanentinė sa
vitarpinė kova yra geriausias mūsų kovingumo įro
dymas. Tai sulaiko mus nuo subėgimo į vienumą, 
kas gresia letargu. Tiktai per permanentinę savitar
pinę kovą, kur dažnai kiekvienas kovoja prieš kiek
vieną, paskui visi prieš vieną, paskui vienas prieš 
visus, mes išliksime gyvi ir kovingi, —supatenkin- 
tu, suprasto politiko šypsniu, baigė pasikalbėjimą 
politinis veikėjas.

kad jie vaikus mokė kate- komunistų propagandis- 
kizmo. Žinia buvo pla- tai ir tiki naivūs koeg- 
Čiai paskleista per radi- zistentai.
ją ir pakartota televizi- M. Sargenis
joj. Kun. Juozas Zdebs- 
kis, jį areštavus, buvo 
taip sumuštas, kad jo mo
tina negalėjo atpažinti. 
Štai tau ir religinė lais
vė, apie kurią dumia akis

Skaitykite ir platinkite
DIRVĄ

AURELIJA BALASAITIENE

Raudonas automobilis
Dirvos konkurse premijuota novelė

(7)
— Prašau, — vos girdimai atsiliepė Linas,tik 

susiorientavęs paslėpti peiliuką kišenėje. Duryse 
stovėjo dėdė. Jo veidas buvo linksmas, ir iš akių 
galima buvo spręsti, kad jis buvo išgėręs bent vie
ną koktailį.

— Linai, į ką tai panašu? Tavo gimtadienio 
išvakarės, o tu sėdi vienui vienas tuščiame name, 
kada beveik visas miestas linksminasi ar ilsisi. 
Juk šeštadienio vakaras... Pyktelėjau ant dėdienės, 
kad tave vieną paliko namie. Buvo susitarta, kad 
visi drauge pavakrieniausime prie geros muzikos, 
atšvęsdami abu gimtadienius. Žinau, kad tu kuklus 
ir nemėgėjas viešų vietų. Bet ir prie to reikia 
priprasti. Kas tau, Linai? — prieidamas artyn, dė
dė susirūpinęs pažiūrėjo į brolėną. — Ar tu ne- 
sveikuoji? Tavo veidas toks išblyškęs. Tuoj pamie 
ruosim temperatūrą.

— Ačiū, dėde, aš tikrai esu sveikas ir neturiu 
temperatūros, — atsiliepė virpėdamas Linas. Jam 
dėdė pasirodė toks artimas ir mielas, lyg būtų jo 
tikras tėvas. Gilus gailesys jam spaudė iš akių aša
ras.

— Tai turbūt perdaug persiskaitei. Viską rei
kia daryti su saiku, sūnau, — pirmą kartą taip Li
ną pavadino dėdė, sėsdamas į kėdę šalia rašomojo 
stalo. — Aš taip maža turiu progos su tavim pa
draugauti. Tą patį sako ir mano Algis. Bet visada 
rūpinuosi jumis, ir tavimi nė kiek ne mažiau. Ar
gi tu negali suprasti, kad tu tikrai man kaip sūnus, 
Lineli?

Linas tylėjo, negalėdamas ištarti nei žodžio. 
Jo kišenėje gulėjo peiliukas, ir jam atrodė, kad aš
menų metalas buvo raudonai įkaitęs.

— ... gal dėl to ir negalime spontaniškai, in-* 
tymiai kalbėtis, kaip tai derėtų artimiausiems 
kraujo giminėms. Bet tokia jau mano profesija. 
Su saule negyvensiu, o aprūpinti judu reikia, ir 
pats retkarčiais noriu kokio nors patogumo, atos
togų... Atrodo kartais, kad norams ir reikalavi
mams nėra galo. Ar ne tiesa, kad mes nejučio
mis tampame mūsų reikalavimų vergais? Turi ne 
mažai, nori dar daugiau, ir nebėra ribos... Bet 
myliu aš tave, Linai, už tavo begalinį gerumą, ta
vo aukštą moralę, tavo nepaprastą darbštumą. Tu 
-- mano pasididžiavimas. Jei būtų gyvas tavo tė
vas... — Ir dėdė daktaras, išsitraukęs baltą nosi
nę iš kišenės, garsiai nusišnypštė. — Todėl gal 
kartais, elgdamasis su tavim, kaip su tikru sūnu
mi, nerodydamas ypatingo dėmesio aš atrodžiau 
kaip koks patėvis... O, ne Linai. Bet šį vakarą, ta
vo gimtadienio išvakarėse, aš noriu savo jausmus 
praktiškai įrodyti. Iki šiol maniau, kad tu, toks 

skirtingas savo būdu ir norais nuo Algio, neturė
jai nei mažiausio susidomėjimo tokiais dalykais, 
kaip automobiliais, kol mano kolega psichiatras, 
Rūtelės tėvas, atidarė man akis, logiškai išaiškin
damas tavo giliai paslėptus kompleksus. Tu nu
stebęs? Rūta su tėvu ne kartą tave diskutavo. Pa
mažu paaiškėjo ir man, kad tavo dėmesio trūku
mas kaikuriems dalykams buvo ne kas kita, kaip 
vykusiai paslėptas puikybės ir dalinai kuklumo jaus
mas. Aš maniau, kad automobiliai tavęs neintere
suoja, todėl tu jo neturėjai. Aš maniau, kad tau ne
rupi gerai apsirengt, kaip tikram intelektualui, bet 
tai tik nenoras man materialiai giliau įsipareigoti. 
Aš pagaliau daug ką supratau, Linai.

— Bet, dėde, aš viskuo visada buvau patenkin
tas , — bandė protesuoti Linas.

— Aš žinau, Linai. Bet kokia kaina? Tu manęs 
daugiau nebeapgausi. Taigi, verskim naują gyveni
mo lapą, sūnau. Nebesakysiu pamokslų, kurių tu ir 
taip mažai girdėjai. Užgulęs ant knygų, gal ir ne
pastebėjai kieme naujo žvilgančio automobilio? 
Sportinis, odinėmis sėdynėmis, galingas radijo apa
ratas su specialiai reguliuojamu mikrofonu užpa
kaly, šaldymo sistema... Na, pamatysi pats. Štai, 
Linai, — traukdamas iš kišenės nedidelį raktų 
ryšulėlį, dėdė pasikėlė nuo kėdės, — čia tavo nau
jo automobilio raktai. Laimingo gimtadienio, sū
nau. O dabar mane pavežk savo naujuoju automobi
liu į restoraną, nes dėdienė jau tikriausia nekan
trauja...

P abaiga
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VALENTINUI GUSTAINIUI
PAGERBTI AKADEMIJA

Š.m. spalio 10 d. oku
puotoje Lietuvoje, įžen
gęs į 76-sius amžiaus 
metus, mirė V. Gustai
nis, vienas iš Lietuvių 
Studentų Tautininkų 
Korp! Neo-Lithuania 
steigėjų, jos ideologas, 
įstatų ir pirmosios dek
laracijos autorius.

Korp! Nėo-Lithuania 
Vyr. Valdyba, sąryšyje 
su fil. V. Gustainio mir
timi, buvo paskelbusi vi
siems korporantams ge
dulo savaitę. Taip pat 
Vyr. Valdyba ragino vi
sus padalinius pagal iš 
galės suruošti minėji
mus ir arčiau susipažin
ti su korporacijos stei
gėjo V. Gustainio nueitu 
keliu, jo puoselėtomis 
mintimis ir atliktais 
darbais.

Vyr. Valdyba tokį fil. 
V. Gustainio minėjimą 
surengė Chicagoje.

1971 m. gruodžio 5 d. 
8 vai. ryto jėzuitų koply
čioje įvyko pamaldos už 
V. Gustainio vėlę. Šv. 
Mišias atnašavo kun. J. 
Vaišnys SJ ir pasakė 
gražų pamokslą. Palie
tė velionies biografiją, 
jo žurnalistinę veikla, jo 
toleranciją kitam žmo
gui. Pamaldose dalyva
vo ir Koroporacijos vė
liava.

Tą pačią dieną 3 v. p. 
p. Tautinių Namų pasto
gėje įvyko akademija, ku
rios metu ant stalo tarp 
baltų chrizantemų buvo 
V. Gustainio portretas.

Atidarant šią akademi
ją Vyr. Valdybos pirm. 
J. Valkiūnas kalbėjo, kad 
šiandieną susirinkome 
prisiminti Korp! Neo-Li
thuania steigėjo V. Gus
tainio nueitą gyvenimo 
kelią ir, pagal turimus 
davinius, susipažinti su 
jo pagrindinėmis minti
mis, kurias jis gyven
damas gyvu žodžiu ir raš
tu reikšdavo. (Jo kalba 
atskirai spausdinama).

Toliau fil. Mečys Va
liukėnas skaitė įdomią 
paskaitą — Valentinas 
Gustainis. Jos asmens 
ir rašto bruožai. Pre
legentas plačiai palietė 
visą V. Gustainio nuei
tą gyvenimo kelią. įvai
riais klausimais reikš
tas mintis. Jo atliktus 
savai tautai ir korpora
cijai darbus. V. Gustai
nio asmenybė buvo gana 
plati ir giliai šakota. Jo 
kadaise reikštos mintys 
nesensta ir šiandien. Vi
suomet buvo ir liko op - 
timistu. Išgyvenimai Si
biro tremtyje jo mora
liškai nepalaužė.

Fil. Audronė Pavil- 
čiūtė paskaitė dalį Vo 
Gustainio straipsnio 
"Standartizuotas žmo
gus", kuris 1935 m. bu
vo atspausdintas Vairo 
žurnale. Straipsnio min
tys įdomios ir tinka šių 
dienų gyvenimui.

Fil. Kazys Kasakaitis 
buvęs artimas V. Gustai
nio prietelis vaizdžiai 
papasakojo iš bendrų die
nų ir darbų su V. Gus- 
tainiu išgyvenimus, ku
rie reikšdavosi Korpo
racijos pastogėje. Pa
citavo keletą minčių, ku 
rias Valentinas jam laiš 
kuose atsiųsdavo iš oku 
puotos Lietuvos.

įdomiausia buvo iš
girsti V. Gustainio kal
bą, kuri prieš trejetą me

J. JUREVIČIUS

tų buvo įkalbėta į magne
tofoninę juostelę ir at
siųsta K. Kasakaičiui. 
Juostelėje labai ryškiai 
atpasakotas dabartinis 
jo gyvenimas Griškabū
dyje. Jis sako, kad name
lis, kuriame gyvena 
ankš tokas. Laikom e kar - 
vutę, paršelį ir vištytę. 
Auginame daržovių ir 
bulvių. Gyvenimas yra ki
toks, negu jaunystėje bu
vo. Dažnai pasiilgsta 
dvasinių ir kultūrinių

KORP! NEO-LITHUANIA VYRO VALDYBOS 
PIRMININKO JONO VALKIŪNO KALBA, PA
SAKYTA PAGERBIANT A.AO V. GUSTAINĮ.

Valentinas Gustainis 
visuomenininkas, Lietu
vių Studentų Tautininkų 
Korporacijos Neo-Lithu
ania pradininkas, publi
cistas ir redaktorius,po
litikas , Sibiro kankinys 
gimęs 1896 m. liepos 15 
d. Skardupių kaime, Sin
tautų valsč., Šakių 
apskr., miręs 1971 m. 
spalio 10 d. Griškabū
dyje, Šakių apskr.

Valentinas Gustainis 
po pirmojo Pasaulinio 
Karo studijavo Lietuvos, 
Vokietijos (Heidelberge) 
ir Prancūzijos (Sorbono 

je) universitetuose filo
sofiją ir valstybės moks
lus . Mokėjo žodžiu ir raš
tu kelias kalbas. Gerai 
mokėjo ir visą gyvenimą 
rūpinosi lietuvių kalbos 
kultūra. Būdamas pla
čios erudicijos ir varto
jantis daug kalbų, sėk
mingai bendradarbiavo 
Lietuvą ir lietuvius lie
čiančiais klausimais už
sienio spaudoje. Juo la
biau, kaip kultūrininkas 
ir politikas-redaktorius 
V. Gustainis savo plunks
na reiškėsi laisvosios 
Lietuvos spaudoje. Deja, 
šiuo metu nėra fizinių ga 
limybių susidaryti bent 
apypilnį vaizdą jo rašto 
darbų. Belieka tik minė
ti žurnalai, kuriuose jis 
yra bendradarbiavęs: 
Lietuvių Balsas, jame V. 
Gustainis išspausdino 
straipsnį, keldamas min
tį organizuotis studen
tams tautininkams ir tar
damas jų uždavinius, Jau 
noji Lietuva, Korp!Neo- 
Lithuania leistas žurna
las, kurio redaktoriumi 
kurį laiką buvo ir jis 
pats, Savivaldybė, Vai
ras, Naujoji Romuva, 
Akademikas, Tautos 

vertybių, todėl aplanko 
Kauną ir Vilnių. Žmonės 
labai vaišingi ir priglau
džia nakvynei, nes vieš
bučiai pilni ir ten vietą 
gauti sunku. Ir po dauge
lio metų jo balso temb
ras visai nepasikeitęs. 
Jo buvusiems bičiuliams 
šią juostelę tikrai pra
vartu pasiklausyti.

Šen. Daiva Vaitkevi
čiūtė labai gyvai ir jau
dinančiai padeklamavo 
tam momentui tris eilė
raščius. Tuo akademija 
baigta.

ūkis, Židinys ir kt., laik
raščiai: Lietuvis, Lietu
vos Aidas, kurio vyr. re
daktoriumi velionis V. 
Gustainis buvo penketą 
metų, 1928-1932 laikotar
pyje ir kt.

1934-1936 metais Va
lentinas Gustainis rezi
davo Lenkijoje, kaip Lie
tuvos Aido koresponden
tas. Ta proga jis gerai 
susipažino su Lenkija, 
jos vedama tautybių po 
litika, kaip lygiai su len
kų politiniu, socialiniu, 
ūkiniu ir kultūriniu gy
venimu, švietimo siste
ma ir lenkų pažiūromis 
į Lietuvą ir lietuvius. 
Tą visą savo pažintį jis 
perteikė viešumai sa
vo kruopščiai paruoštoj 
studijoj, išėjusio j atski
ra knyga "Lenkai ir Len- 
kija" (Spaudos Fondo lei
dinys). Panašiame sti
liuje V. Gustainis yra 
paruošęs ir išleidęs api' 
braižą apie Prancūziją. 
Be to, Lietuvai minint 
laisvo gyvenimo dvide
šimtmetį, V. Gustainis 
paruošė apžvalginę kny
gą anglų kalba Lithua- 
nia the First Twenty 
Years, išleistą 1939 me
tais.

1939-1940 metais iki 
Sovietinės okupacijos, 
tos, Lietuvos Telegra
mų Agentūros di rėkto 
riumi. Okupacijos pra
džioje jis pasitraukė į 
savo ūkį, Panemunėje, 
Šakių apskr., 1941 m. 
birželio mėnesį V. Gus
tainis ir jo šeima ištrem 
ti į Sibirą.

Apie jo ir jo šeimos 
narių išgyvenimą Sibi
re neturime jokių žinių. 
Tenka bazuotis bendrą
ja samprata, mūsų tu
rima apie Sibiro tremti-

Studentavimo laikais Nepr. Lietuvoje Kaune. Sėdi iš kairės: Kazys Kasakaitis, Valentinas Gustainis, 
Juozas Linartas ir Vincas Ruša.

nių likimą ir kančias. 
Jau vien tai, kad Lietu
vių Enciklopedija pa
skelbė pagal josios anuo 
metu gautus davinius, 
Valentiną Gustainį mi
rusį 1948 metais rodo jo 
likimą. Priedo, kita ži
nia. Esą 1954 metais Ka
ragandoje, pietiniame Si>- 
bire, gydytojų konsiliu-_ 
mas, patikrinęs jo svei
katą, jam pareiškęs, kad 
jo susidėvėjusi širdis te
galėsianti tarnauti dar 
porą metų... Velionis ir 
tuo metu nenustojęs įgim - 
tos giedrios nuotaikos ir 
gydytojų pranešimą ra
miai priėmęs ir vistiek 
ryžęsis keliauti į gim
tinės klonius.

Susidarius galimybei 
Sibiro tremtiniams grįž
ti į savo kilmės vieto
ves, Gustainiai, bene 
1956 metais, grįžo į Oku
puotą Lietuvą ir apsigy
veno Griškabūdyje, neto
liese Valentino gimti
nės ir kaimynystėje iš
likusių giminių ir pažįs
tamų, kurie visi esą 
daug jiems pagelbėję nau
jai įsikurti ir gyventi. 
Žinoma, kad Justinas Pa- 
lecikis, tuometinis So
vietų Lietuvos Aukščiau
siojo Sovieto Pirminin
kas 1957 metais esą ofi
cialiai Valentiną Gustai
nį priėmęs ir įteikęs jam 
rehabilitacijos aktą, 
Maskvos Aukščiausio 
Teismo sprendimą.

Taip Valentinas Gus
tainis likosi pilnateisiu 
Sovietų piliečiu, bet vi
sa nelaimė bujojo, kad 
Sibiro laikotarpis buvo 
visiškai pakirtęs jo fi
zinį pajėgumą. Jokio fi
zinio darbo jis negalėjo, 
o savo pašaukimo srity^ 
je neturėjo galimybių 
dirbti. Nežiūrint reha
bilitacijos, Valentinas 
Gustainis negalėjęs gau
ti senatvės ar invalidu
mo pensijos.

Šiaip Griškabūdžio 
laikotarpyje Valentinas 
Gustainis likosi guvus 
ir itin dėmesingas viso
kiam lietuvio, gyvenan
čiam krašte ar iškly- 
dusio kitur, naujiems 
darbams, mokslinei ar 
meninei kūrybai ir pa
žangai. Retkarčiais jis 
su žmona nukildavęs į 
Kauną ir Vilnių, lanky- 
davęsi teatruose, mu
ziejuose, kultūriniuose 
parengimuose, parodo
se. Paskutiniame penk
metyje, Valentiną Gus
tainį pasikviėtusios sa
vo bendradarbiu valdi
nės įstaigos, kaupian
čios etnografinę lietuvių 
buitinio gyvenimo XIX 
amž. pabaigos ir XX 
amž. pradžios medžia
gą. Dideliu kruopštumu 
esą Velionis V. Gustai
nis šiam darbui atsidė
jęs ir paruošęs etnogra
finius vaizdus iš savos 
apylinkės. Esą jis daly
kiškai detaliai aprašęs 
gimtąjį kaimą, jo apylin
kes, anuomet ten plačiai 
praktikuotas talkas, gy
ventojų maitinimąsi, že
mės ūkio darbams nau
dotus įrankius, santy
kius šeimose ir su sam
diniais, piemenų vargus, 
džiaugsmus ir pan.

Šių metų pradžioje 
Valentinas Gustainis dar 
daugiau sunegalavęs, 
nes jo širdis katastrofiš
kai pradėjusi kentėti nuo 
stenokardijos ir aritmi
jos . Esą gydytojai jam už
draudę be nitroglicerino 
atsargos net į savą kie
melį išeiti. Praėjusįpa- 
vasarį jis buvęs pagul
dytas į medicinios klini
kas Kaune ir gerų gydy
tojų priežiūroje gerokai 
sutvirtėjęs ir atsiga
vęs. Taip kad liepos 15 
dieną giedrioje nuotaiko
je visų dalyvių, jojo šei
mos ir giminių ratelyje 
jis gražiai atšventęs 75- 

jį gimtadienį.
Rugpiūčio mėnesį su 

šeima buvoję poilsiauti 
Palangoje. Ramus,paten
kintas ir kaip visad op
timistiškai nusiteikęs, 
V. Gustainis grįžęs į 
Griškabūdį, atsakinėjęs 
gautuosius laiškus drau
gams ir pažįstamiems. 
Bet šiuos jo laiškus pa
lydėjo ir kiti laiškai 
tiems patiems priete- 
liams, laiškai rašyti jo 
žmonos Izabelės Avietė - 
naitės - Gustainienės, 
dukros Valentinos ir sū
naus Gedimino, pranešu- 
sieji apie A.A. Valenti
no Gustainio mirtį, išti
kusią jį 1971 m. spalio 10 
d.

DĖL KIPRO BIELINIO 
PALIKIMO PREMIJOS
Prieš kurį laiką mūsų 

spaudoje buvo pranešta, 
kad Kipras Bielinis yra pa
likęs 3000 dolerių premijai 
už moksline ar beletristine 
forma parašytą veikalą, 
apie rusų bolševikų ar vo
kiečių okupuotoj Lietuvoj 
vykdytus teroristinius veik
smus ir genocidą.

1972 metų pradžioje bus 
sudaryta komisija pasiūly
tiems veikalams įvertinti ir 
premiją paskirti. Jei dar 
kas premijos reikalu inte- 
resuotųsi, tai su pasiūly
mais prašome kreiptis į 
Kipro Bielinio testamento 
vykdytoją šiuo adresu: Pi
jus Venclova, 6324 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629.

WINDERS 
AC-DC Motors 
Transformers 

Large lndustrial, utility apparatus 
rebuilding,

Profit sharing, health and life insur- 
ance, Blue Cross, Blue Shield paid.

NATIONAL 
ELECTRIC CO1L 

Division of McGraw Eddison Co.
380 FAIR AVĖ. 

FERNDALE (DETROIT), MICH. 

An Equal Opportunity Employer 
(92-3)

WANTED AT ONCE
STAMPING PRODUCTION FOREMAN 
We are looking for a man with ex- 
perience in Sheetmetal Stamping 
Production. Mušt be self motivated 
with the ability to get along vvith 
all levels of personnel.

PLANT ENGINEERS
V.’ith experience in autoniobile in- 
dustries including layouts, mechani- 
cals & electrical skills.'

JOURNEYMAN 

diemakers
Wilh automotive die experience. Sala
ry to comniensurate with experience 
& ability. Liberal fringe benefits.

Appiy call or send resume to 
Personnel Dept.

AMERICAN MOTORS JEEP CORP. 
940 N. Cove Blvd., Toledo, Ohio 43610

An Equal Opportunity Employer

KAIRĖJE: Partizanai Žemai
tijoje, aliejus 14 x 8 pėdą didu
mo paveikslas, sukurtas Juozo 
Bagdono, kuris buvo kartu su ki
tais darbais, laisvės kovų temo
mis, išstatytas New Yorke 
suruoštoje parodoje.

V. Maželio nuotrauka
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rašo
NENUVERTINKIME
SAVŲ KŪRĖJŲ

Dirvos 79 nr. š.m. spalio 
mėn. 22 d. tilpusiame p. E. 
čekienės reportaže iš Lietu
vių Bendruomenės Suvažiavi
mo New Yorke, buvo įdėta ir 
p. Pauliaus Jurkaus pasakytos 
kalbos santrauka.

Lietuvių Dailininkų Sąjunga 
New Yorke jaučia pareigai pasL 
sakyti į pareikštas mintis, ku
rios liečia dailę. x

Siūlomos kasmetinės paro
dos ir premijos yra realizavi
mas seniai pamirštų Lietuvos 
Bendruomenės pareigų, daili
ninkų atžvilgiu. Siūlomi užsa
kymai ciklų iš mūsų tautos is
torijos, yra taip pat labai svei
kintinas reiškinys. Kad didelė 
mūsų istorijos dalis praslinko 
neatžymėta, yra nedovanotina. 
Mes turime visą eilę pajėgiu 
skulptorių, tapytojų ir grafikų 
šiems darbams atlikti. Rezul
tatai galėtų būti įdomūs, vertin
gi, gal net nelauktai -stebėtini. 
Šie visi pasiūlymai yra geri ir 
reikalingi, tačiau N.Y. Lietuvių 
Dailininkų Sąjunga niekada ne
sutiks su pareiškimu, ir aš ci
tuoju, kad "Visi A. Galdiko kO- 
riniai į krūvą sudėjus nepasa
ko to, ką vienas Karo Muzie
jaus ar Kauno panorama".

Gal p. Jurkų Karo Muzie
jaus vaizdas ar Kauno panora
ma pakelia į patriotinę eks
tazę, tai yra daleistina; bet in
divido ekstazė nėra mastas me
nui,. tuo labiau kelrodis visai 
tautai. Tuo yra paneigiamas 
kiekvienas dailininkas kuris vi
soje savo kūrybos išraiškoje 
ieško nepraeinančių meno ver
tybių, pro kurias prasišvies- 
tų jo tiek tautinė, tiek indivi
duali dvasia.

Ne tik savo Žemaitijos pei
zažuose, bet ir abstraktiniuose 
darbuose Adomas Galdikas pa
sisakė daugiau apie Lietuvą nei 
daugelis nori suprasti ar įver
tintu Jo suprojektuoti Nepri
klausomos Lietuvos pirmieji 
pašto ženklai, pinigų banknotai, 
bei dekoracijos mūsų besiku-, 
riančiam teatrui tikrai neverti 
tokio lengvabūdiško nepripaži
nimo. Jei mes leidžiame vie
šai atmesti dailininką kuris taip 
aktyviai prisidėjo prie Lietu
vos kultūrinio atkūrimo, daili
ninką, kurio visa kūryba yra 
persunkta gimtojo krašto ilge
siu, kyla klausimas, ar mes jau 
nepraradome bet kokį saiką.

Deja, šitokie patriotiniai Šū
kiai ir šitokie vieši pareiški-

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS
VILTIES LEIDINIUS

J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija
160 psl........................................................ $3.00

E. čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl................$5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į. LAISVŲ. Sibiro tremtinės 

atsiminimai. Kietais viršeliais. 526 psl. ....$6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos

respublikos žlugimo. 408 psl....................... $5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios 

sovietų okupacijos Lietuvoje. 430 psl. 
Kietais viršeliais ....................................... $6.Oo

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO.
Įdomi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.........................  $3.00

K. S. Karpius. ALPIS. Kęstučio išlaisvintojas.
Istorinė apysaka. 1971 metų laida. 232 psl.
Kietais viršeliais .... $5.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ............... dol. ir prašau siųsti man:
egz. SIMAS $
egz. KAD JI BŪTŲ GYVA $

egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ $
egz. AGONIJA $

...... .......egz. REZISTENCIJA $...................

...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $...................

...............egz. ALPIS

Pavardė ir vardas..................................... t......................

Adresas '...................................................... s..................

Laisvės kovų dalyvių pagerbime, Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, lapkričio mėn. 14 d. kalba minėjimo organizatorius ir vyk
dytojas sav. kūrėjas kpt. Konstantinas Petrauskas.

J. Kasakaičio nuotrauka

Laisvės kovų dalyviams
(Atkelta iš 1 psl.) 

Rėklaitis, gen. št. pulk. 
Juozas Hapšys, Matas 
Naujokas, aviac. Leonar
das Peseckas, Kazys Mi- 
kolajūnas ir kit. Svečių 
tarpe matėme ir didį 
žmoniškumo šauklį dr. 
J. Adomavičių.

Iškilmėse dalyvavo 
šauliai ir kitų organiza
cijų atstovai su savo vė 
liavomis.

mai, daromi kovojančios tautos 
vardan, visų greitai priimami. 
Nuomonė, kad kūrinio vertė nė
ra tiek svarbi kiek tematika, gir
dima mūsų bendruomenės tar
pe. Čia glūdi pavojus, nes pri
simena Hilterio ir Stalino atsi- 
nešimas į meną. To mums nerei
kia. Paveikslas, atpasakojantis 
istorinį įvykį, bus gyvas šian
dieną ir liks lietuvių kūrybos 
paminklu ateičiai, kada jis 
dvelks į žiūrovą meno išraiš
kos vertybėmis. Tik taipsupras- 
tas meno kūrinys bus stiprinan
ti ir uždeganti jėga mūsų išsi
mokslinusiam jaunimui. Tik ši
tokiais darbais galės tauta di
džiuotis ir bus kitų gerbiama. 
Sentimentalūs vaizdai be meni
nio apipavidalinimo neiškelia 
tautos kūrybinio ar moralinio pa
jėgumo; priešinai, parodo tik 
kūrybinį plokštumą.

Nedarykime šios klaidos, ne
nuvertinkime savų kūrėjų.

Albinas E Įskųs
N.Y.L.D. Sąjungos vardu

DIRVA

• ••!

Šias iškilmes baigė pa. 
dėkos žodžiu Konstanti
nas Petrauskas, daug šir
dies įdėjęs į šio minėji
mo ruošimą bei karinio 
skyriaus muziejuje or
ganizavimą, dėkodamas 
kalbėtojams, meninės 
programos dalyviams ir 
visiems atsilankiusiems 
ir pagerbusiems mūsų 
tautos laisvės kovų daly
vių šviesų ir garbingą 
atminimą.

Jo Janušaitis

KOMUNISTINES 
BUITIES 
VAIZDELIS
Įvykiai vyksta Skuodo 

rajono Aleksandrijos 
kolūkyje. Birutė Skurvy- 
daitė buvo viena geriau
sių kolūkio melžėjų. Jos 
pavyzdingi "primilžiai” 
teikė garbę kolūkiui. Tai 
buvo gera kolūkio vergė, 
nes buvo gabi ir pajėgi. 
Juk "primilžis" iš kar
vės viršijo 3000 kg per 
metus.

Bet, štai, Birutė Skur- 
vydaitė pakėlė uodegą. 
Per komjaunimą, ku
riam ji priklausė, ji ga 
vo kelialapį į ... Mur
mansko sritį, dirbti ten 
prie geležinkelio tiesi
mo.

Kodėl taip? Spauda ne 
aiškina. Mes, užsienie
čiai, tegalime tik spėlio
ti, kad melžėjos darbo 
sąlygos tindė Birutės 
rankas, kolūkio gyveni
mas savo skurdu dusino 
merginą ir ateitis buvo 
tobulai beperspektyvinė. 
Dirbs, susens, paliks ap 
gailėtina kolūkio karšin- 
če. Mergina panoro judė 
ti ir išjudėjo į Murmans
ko pelkynus.

Užsienis čia, aišku, ne 
pajėgia suvokti, kiek 
avantiūros elementas ri
bojasi su savo krašto 
patriotizmu? Šios "lie
tuviškos” Birutės pavyz
dys rodo, kad "plačio
sios tėvynės” patriotiz
mas užtemdo komjauni, 
mo dvasioje siaurą Skuo 
do rajono patriotizmą. 
Bene svarbu, kad Alek
sandrijos kolūkis neten
ka geros melžėjos, už 
tat dvi naujos darbo ran
kos prie Murmansko ge. 
ležinkelio statybos!

Į pabėgusios melžėjos 
vietą ateina kita. Tai jos 
sesutė Rūta. Taip pabė
gusią Birutę pakeitė jos 
sesutė Rūta. Irgi atsida
vusi komjaunuolė, Rūta 
sutiko savo darbe daug 
kliūčių. Tai vis "primil
žio" kiekis. Vasarą pa
sitaikė labai sausa. Žo
lė į žolę nepanaši. Lyž
teli karvė liežuviu ir žo
lės nesugauna. Alkanos 
karvės neduoda pieno. 
Kolūkio pirmininkas A. 

’Dargušas, pagaliau, "at
rado Ameriką". Vyras 
•suprato, kad iš alkanų 
karvių, kaip iš ožio, neiš 
melši "primilžio". Pra
dėjo duoti karvėms ir va
sarą koncentruotų paša
rų, karvės atsiliepė pie
nu, o nauja melžėja kom 
jaunuolė Rūta atsigavo. 
"Primilžis" skardėjo ki- 
bire.

Jos pasisekimas vilio
jo kitas melžėjas. Kas gi 
nenori tapti kolūkio "pir
mūne"? Net ir komjau
nuolės nori viena iš ki
tos paveržti karūną. Tad 
jaunos melžėjos Janina 
Pankauskaitė ir Adelė 
Sebeckytė, bei kitos dar, 
neįvardintos (nes jos ne
buvo komjaunuolės), nu
tarė "pravesti socialis
tinį lenktyniavimą", pa
didinti "primilžį". Taip 
tarė, taip ir padarė. Iš
leisk, drauge pirmininke, 
karves į užliejamas pie
vas, šerk papildomai kon 
centruotais pašarais — 
bus geras "primilžis". 
Klusnus komjaunimo 
spartumui, kolūkio pir
mininkas pildė jų pagei
davimus. Juk melžėjos 
viešai įsipareigojo pri
melžti po 3252 kilogra
mų nuo tešmens.

Spauda dar nepaskel
bė, kokį "primilžį" pasie- 
kė lenktyniauto jos, bet 
kolūkio pirmininkas ap
sižiūrėjo, kad vasaros 
metu jis sušėrė karvėms 
žiemai rezervuotus kon
centruotus pašarus. Ke
turi šimtai centnerių kon - 
centratų ir keturi tūks
tančiai šimtas centne
rių mišinių išėjo iš san 
dėlių rekordinio "pri-? 
milžio” garbei.

O čia, bendraraštis iš 
Gyvulininkystės institu
to galvijų šėrimo sekto
riaus, patarinėjąs trūks
tamus pašarus pildyti ar
ba pakeisti šiaudais.

"Jeigu trūkstame gal
vijams šieno, tuos raci
onus papildykime šiau
dais" ragino bendraraš
tis.

Toliau sekė nurody
mai, kaip susmulkinti 
šiaudus, kaip aplaistyti 
juos druskos skiediniu. 
Iš teksto aiškėjo, kad 
kiekvienas kolūkis, kiek 
viena pieno ferma priva
lo turėti šiaudų smulkin 
tuvą.

Kolūkio pirmininkas 
nutrepseno įpadargų san
dėlius ieškoti tinkamos, 
gal nesurūdyjusios "seč- 
kos", šiaudų smulkintu- 
vo...

(Pagal "Komjaunimo 
Tiesą" Nr. 186)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS 

EXPERIENCE 

DIE MAKERS
For Carbide Cold He.ading Dies. 

Mušt have job shop experience. Be 

able to sėt up work from Blue 
Prints & Close Tolęrance. Full & or 

part time. East Side.

883-6628

(89-95)

TOOL AND DIE MAKERS
Preferable experience in diecast 
and trim dies. Excellent oppor- 
tunities for advancement.

LITEMETAL DIECAST 
DIVISION 

HAYES-ALBION CORP. 
1927 Wildwood Avė.

Jackson, Mich. 517-789-6168
t

An E.qual Opportunity Employer 
(93-94)

MASK MAKER — For Plastic Man- 
ufacturing complex, experienced only. 
Excelient opportunity. Apply or send 
resume to:

DETROIT PLASTIC MOLDING
18125 E. 10 MILE RD.

E. DETROIT. MICH.
(94-96)

■ filatelijos kampelis
(12)

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. Spalio 27 d. — 8 
centų CARE organizacijai pami
nėti. Simbolinis piešinys. 2. Spa
lio 29 d. — keturis 8 centų paš
to ženklus su istoriniais pasta
tais (visi šie pašto ženklai vie
name lape): a. Decatur namas 
Washingtone, statytas 1819 m., 
b. Charles W, Morgan, banginių 
gaudymo burlaivis, esąs Mys- 
tic uoste, Conn., statytas 1841 
m., c. San Francisco kabelinis 
tramvajus, statytas 1873 m. ir 
d. San Xavier dėl Bac indėnų re - 
zervato misija, esanti prie Tuc- 
son, Arizona (pastarąjį čia de
dame).

Tuscon miestas yra prie San
ta Cruz upės, maždaug už60my. 
lių į šiaurę nuo Meksikos sie
nos. Miestas yra kalnuotoje apy
linkėje, pasižymi sausu ir svei
ku klimatu ir žinomas kaip ku
rortas. Į miestą ateina Southern 
Pacific ir Meksikos geležinke
lių linijos, turi didžiules dirbtu
ves, yra aviacijos bazė. Kele
tas sanatorijų ir ligoninių, bo
tanikos muziejus, kasyklų insti
tutas, universitetas. Apylinkės 
kalnuose kasamas varis, augi
nama medvilnė ir galvijai. Apy
linkėse taip pat keletas senovi
nių indėnų kaimelių ir sakyta 
San Xavier pranciškonų misija 
pradėta šutyti 1783 m. Pats Tuc 
son miestas įkūrus ispanų 1776 
m. ir buvo pirmutinė Arizonos 
sostinė. Turi apie 50,000 gyv.

3, Lapkričio 10 d. — du 8 cen
tų kalėdinius pašto ženklus: vie
ną su religiniu motyvu -- Kris
taus Gimimas, italų dail, Gior- 
gione paveikslas, kitą tiems, 
kurie mėgsta "X-mas Season” 
biznį, bet nemėgsta paties Kris
taus -- dainos posmelis ir ku
rapka kriaušės medyje. 4. Lap
kričio 15 d----8 c. specialus
vokas "pagyvenusių žmonių kon 
ferencijai Baltuosiuose Rūmuo
se" pažymėti.

IZRAELIS išleido 4 p. ženklų 
serija su Galilėjos vaizdais: 
Negevo dykuma, Kinneret, Rosh 
Pinna miestelis ir biblionisAk- 
ko. Pastarąjį čia dedame.

Galilėjos ežeras, kitaip dar 
vadinamas Genezareto bei Tiba- 
rias vardais, yra Izraelio šiau
rėje, kurio vakaruose Galilėjos 
žemės, o rytuose — Sirija. Išil
gai Galilėjos ežero teka Jordano 
upė. Ežeras apie 14 mylių ilgu - 
mo, 8 mylių platumo ir apie 150 
pėdų gilumo gėlo vandens, labai 
žuvingas. Galilėjos ežeras, kar
tais vadinamas jūra, labai daž
nai minimas šventajame Raš
te: čia su savo mokiniais vaikš
čiojo Kristus, čia Jis sakė pa
mokslus, čia darė stebuklus.

KANADA išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. Spalio 6 d. 
— keturis kalėdinius pašto 
ženklus — 6, 7, 10 ir 15 centų 
to paties piešinio -- stilizuota 
snaigė. 2. Spalio 20 d. — 7 cen
tų su buv. Quebec’o provincijos 
darbo ministerio Pierre Lapor- 
te atvaizdu jo 50 m. gimimo su
kakties proga. Pierre Laporte

1971 m. gruodžio 15 <L

ANTANAS BERNOTAS

praeitų metų rudenį prancūzų 
teroristų buvo pagrobtas ir nu
žudytas.

3. Lapkričio 19 d. — 7 c. 
paskutinis pašto ženklų serijos 
su klevo medžiu žiemą — nukri
tę lapai.

V. VOKIETIJA išleido 20 pfe- 
nigių pašto ženklą, kuriuo pami
nimas Goslar miestas.

Goslar miestas yra Žemuti
nėje Saksonijoje prie Gose upės 
(Aller-Weser upiųŲntakas), įva- 
karus nuo Harzo kalnų. Tai labai 
senas miestas, žinomas jau lo
tame šimtmetyje. Čia rinkdavo
si vokiečių seimai ir gyveno 
Saksų bei Frankų karaliai. 1350 
m. prisijungė prie Hansos mies - 
tų sąjungos. 1816 m. tapo Hano
verio, o 1866 m. Prūsijos mies
tu. Seniausi pastatai yra Kaiser- 
haus iš 11 šimt., Frankenberg 
ir Neuwerk vienuolynų bažny
čios, statytos 12 šimtm. Apylin. 
kėse yra aukso, sidabro, vario, 
švino ir cinko kasyklos. Žymi 
pramonė. Turi apie 30,000 gy
ventojų.

• Nauja pasakų plokštelę 
vaikams. Parengė L. Raste
nytė ir D. Lapinskas. Skam
binkite tel. (312) 776-2311 
ir plokštelė bus pristatyta 
į namus Marąuette Parke 
bei apylinkėse. Iš toliau ra
šykite: D. Lapinskas, 2419 
W. Marąuette Rd., Chicago, 
III. 60629. Clevelande gau
nama "Patria” prekyboje.

Kaina 6 dol.

VERTA DĖMESIO
Kas nori ilgiau gyventi, tu 

ti 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.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR

IST CLASS SKILLED 
PLASTIC MOLD MAKERS 

AND

MACHINISTS
For a tooling department and ma- 
chine shop. The largest injection 

molding’ company in the Southeast. 
Wages commensurate with experience 
and ability. Excellent working condi- 
tions in a new facility in middle 

Tennesse. An outstanding opportunity 
with an oustaqding. Growth company.

’ APPLY OR WRITE TO 

PERSONNEL D1RECTOR 

KUSAN INC.
666 MASSMAN DR1VE 

NASHV1LLE. TENN.

An Equal Opportunity Employer
(89-95)

WANTED AT ONCE 

stamping production foreman 
We are looking for a man with ex- 
perience in Sheetmetal Stamping Pro
duction. Mušt be sęlf motivated with 

the ability to get along with all 

levels of personnel.

PLANT ENGINEERS
With experience in automotive in- 
dustries, including layouts, mechani- 
cals & electrical skills

JOURNEYMAN 

DIE MAKERS 
With automotive die experience. 

Salary to commensurate with cxpe- 
rience & ability. Liberal fringe ben

efits.
Apply call or send resume to Person
nel Dept-, AMERICAN MOTORS 
JEEP CORP., 940 N. Cove Blvd., 
Toledo, Ohio 4361.0.

An Equal Opportunity Employer
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAREMKIME 
SALEZIEČIŲ VEIKLĄ
Nenurimstąs, nenuvargs- 

tąs ir kilnaus įkarščio gau
biamas Lietuvių saleziečių 
centro atstovas kunigas P. 
Urbaitis, SDB, vos porai 
dienų teužsukęs į Clevelan
dą, jau išsiuntinėjo su nuo
širdžių rėmėjų talka cleve- 
landiečiams 700 kvietimų, 
raginančių dalyvauti labai 
patogioje Amerikos salezie
čių rytų provincijos centro 
loterijoje.

Būtų naudinga prisidėti, 
nes, jeigu kiekvieną mėnesį 
pavyktų išplatinti bent 200 
knygelių po 12 bilietų, tai 
visas šių bilietų pelnas bū
tų atiduotas Lietuviams sa
leziečiams. Be to, numato
mas tam tikras atlygini
mas ir platintojams. Lau
kiamą prielankios paramos. 
Teigiami atsakai jau džiu
gina.

Jau įsigalėjusiai veiklai 
plėsti bei stiprinti sudary
tas darbingas komitetas: 
garbės pirmininkai — St. 
ir K. žiedoniai, pirmininkas
— P. Zigmantas, vicepirmi- 
kė — S. Idzelienė ir nariai
— A. ir J. Puškoriūtės, H. 
Stasas, A. Masilionis ir J. 
Laucius. Taip pat kasdien 
auga malonių globėjų skai
čius.

Kitas, dar stambesnis 
projektas — kovo 1 d. ke
lionė į šventąją žemę, Ro
mą ir kitur — 33 dienom 
arba daliai. Keliauti pasiry
žusiųjų grupėje jau esame 
ir clevelandiečių.

Visi komiteto nariai mie
lai teiks informacijų bei 
a i š kinimų besidomintiems 
šitais reikalais. (vi. b.)

ASD Clevelando draugovės valdyba dalyvavusi akademikų skautų 
metinėje šventėje, kuri buvo suruošta gruodžio 4 d. Nuotraukoje iš 
kairės: M. Puškorienė, pirm. ir. G. Matienė, A. Juzaitienė, R. Ši- 
lėnaitė, LNavickaitė ir M. Kižienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

Koks greitesnis būdas kelionei? 
TOLIMAS PASIKALBĖJIMAS.

• Prof. Aldona Augusti
navičienė gruodžio 19 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p. 
Čiurlionio ansamblio na
muose pristatys Dirvos no
velės premijos laureatę Au
reliją Balašaitienę ir kalbės 
apie jos noveles. Pagerbi
mą, kuriame bus įteikta 
laureatei Dirvos premija, 
rengia Clevelando skauti- 
ninkių draugovė. Visi lietu
viai maloniai kviečiami at
silankyti į šią kultūrinę po
pietę.

• Marius Blynas, dipl. 
teisininkas, gyv. Clevelan
de, lapkričio 27 d. Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio seniūnų 
tarybos suvažiavime išrink
tas vyr. valdybos pirminin
ku.

• Jonas Virbalis, gyv. 
Clevelande, Laisvosios Lie
tuvos redakcinės kolegijos 
narys, LAS seniūnų tary
bos visuotiname suvažiavi
me Chicagoje lapkričio 27 
d. išrinktas Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio garbės na
riu.

PASKAITA APIE VĖŽIO 
LIGĄ

Gruodžio 19 dieną, sek
madienį, 12 vai. šv. Jurgio 
parapijos salėje Clevelando 
šaulių kuopa ruošia paskai
tą apie vėžio atsiradimą 
nuo rūkymo. Paskaitą skai
tys dr. K. Pautienis ir kino 
filmą demonstruos Ameri
kos Vėžio Draugijos Cleve
lando skyrius. Po paskaitos 
svečiai bus pavaišinti kava 
ir užkandžiais.

• Superior Savings visi 
trys skyriai Kūčių dieną, 
gruodžio 24 d. ir N. Metų 
išvakarėse gruodžio 31 d. 
bus atidaryti tik iki 2:30 
vai. po pietų.

Jeigu jūs turite toli gimines ar draugus, kodėl juos 
neaplankyti. Jūs galite būti su jais per kelias 
minutes.
Kaip? Skambinant long distance. Tai kodėl gi 
nenustebinti toli esančios šeimos ar draugų šiandien 
vizitu ... skambinant long distance.

Ohio Bell

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

DELO SCREW 
PRODUCTS

NEEDS

Screw machine operators and set- 
up people for B&S, Acme, Model 
60 NB mušt be experienced. Stop 
in and talk to us about working 

for a good reliable company.,

700 LONDON RD. 
DELAWARE, O.

(89-93)

• NAUJI METAI čia 
pat. Užsisakykite stalus 
— po 10 žmonių — į 
Lietuvių Bendruomenės 
rengiamą naujų metų su
tikimą Šv. Jurgio para
pijos salėj pas Jurgį 
Malskį telef. 486-9165; 
Teresę Neimanaitę 486- 
4887; Stasį Lazdinį 692- 
1292; Praną Karalių 321- 
2526; Petrą Bielinį 531- 
4111 ir Bronių Gražulį 
741-1782. Kaina 10 dol. 
Jaunimui 5 dol.

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

GRUODŽIO 19 D. Dirvos no
velės premijos įteikimas laurea 
tei A. Balašaitienei. Kalbės 
prof. A. Augustinavičienė, Pa
gerbimą rengia Clevelando skau 
tininkių draugovė Čiurlionio an
samblio namuose 4 vaL P.P.

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

GRUODŽIO 19 D. 12 v. Šv. 
Jurgio parapijos salėjeCleve
lando šaulių kuopa ruošia pas
kaitą apie vėžį ir rūkymą.

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

Didelį pasisekimą turėjęs ir ilgiausiai vaidintas muzikinis veika
las Broadway "Fiddler on the Roof" pagaliau United Artists susuk
tas filmas iš karto pradedamas rodyti 32 kraštuose, yra sentimen
talus kūrinys, romantiškas, sukeliąs senų dienų ir imigracijos nos
talgiją, pilnas humoro. Clevelande šis filmas nuo gruodžio 14 d. ro
domas Colony Theatre, 13116 Shaker Sąuare ir vietas reikia rezer
vuoti. Bilietus galima įsigyti Colony teatre, pas Burrow’sir Rich- 
man’s. Pagrindinę Tevye rolę atlieka garsusis Izraelio aktorius 
Chaim Topol. Filmas, ieškant gamtos panašumo į Ukrainą, buvo 
susuktas Jugoslavijoje.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

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

didžiausias palūkanas.
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

pakelta iki

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

SAUSIO 9 D. Uršulės Astrie- 
nės kalėdinių ir kitų mūsų tau
tinių papuošalų paroda šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia 
DLK Birutės draugija.

SAUSIO 15 D. Hamiltono "Au
kuro" vaidinimas. Rengia Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokyklos tė
vų komitetas.

SAUSIO 22 D. Čiurlionio an
samblio pagerbimo balius - kon 
certas.

SAUSIO 29 D. Studentų ir 
Moksleivių Ateitininkų ruošia
mas Literatūros Vakaras.

SAUSIO 30 D. Klaipėdos Su
kilimo ir Vadavimo minėjimas 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengia Clevelando šauliai ir 
ramovėnai.

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia PU 
lėnų Tunto Skautų Tėvų 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.

KOVO 18-19 D. Lietuvių 
tautos genocido paroda Nauj. 
parapijos saėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius

BALANDŽIO 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis pavasrio balius.

BALANDŽIO 29 D. Clevęlan- 
do Ateitininkų metinė šventė.

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

do-

me- 
me-

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, mūsų kainos iki galo šių metų pasilieka tos 
pačios.

Išnaudokite proga pasiųsdami, jau dabar, 
vanų siuntinuką savo artimiesiems j Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3).

314 jardo puikios vilnonės angliškos eilutei 
džiagos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui
džiagos, 11/2 jardo crimplene medžiagos suknelei, vy
riškas arba moteriškas nertinis, vyriškos arba mote
riškos nailono arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta 
arba su ornamentais skarelė, 20 geriausių angliškų 
cigarečių, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina įskaitant muitą ir visas per
siuntimo išlaidą yra $100.00.
SIUNTINYS 1971 (4).

Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas 
lietpaltis, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnohė 
medžiaga’ suknelei, medžiaga sijonui, 1 vyriški išei
giniai nailono marškiniai, 1 bliuskutė, šilkinė gėlėta 
skarelė, 1 kaklaraištis, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00.
Taip pat, galime pridėti prie šių arba kitų siun

tinių be jokių papildomų persiuntim-ų išlaidų, daiktus 
kuriuos klijentas pageidauja.

CLEVELANDO LIETUVIŲ VISUOMENĖ 
MALONIAI KVIEČIAMA ATSILANKYTI Į 

JULIAN W. LOBE PASKAITĄ:
”Aš UŽAUGAU KOMUNISTINĖJE 

SISTEMOJE”.
Penktadienį, gruodžio 17 d., 8:30 v. vakaro, 
Union Savings & Loan Association salėje, 

5106 Wilson Mills Road — kampas 
Richmond ir Monticello.

Paskaitą rengia
Amerikos Lietuvių Konservatorių Klubas

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai: Nai
loninio kailio viršus apsiaustui $3.00, vilnonės gė
lėtos skarelės $5.00, vyriški arba moteriški nerti
niai už $12.00, arba $18.00, nailono marškiniai $9.00, 
nailono lietpalčiai $11.00, crimplene medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai šaliai $10.00, kompliktas 
moteriškų nailono apatinių $7.00, kompliktas vyriš
kų šiltų apatinių $12.00 ir kita.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Td. 01 739 8734.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vytautas Meškauskas, 
Dirvos politinių apžvalgų 
redaktorius, išskrido atos
togų į Los Angeles pas sa
vo sūnų.

• Jadvyga Povilaitienė, 
gyv. Omahoje, Vilties drau
gijos narė, atsiųsdama 50 
dol. tapo šimtininke. Ji ra
šo : ”Mano velionis vyras Jo
nas Povilaitis buvo Vilties 
draugijos narys ir gilai ver
tino tautinę spaudą. Gerb
dama vyro atminimą, siun
čiu 50 dol. linkėdama Vil
ties Draugijai sėkmingai 
tęsti neįkainuojamą tautinį 
darbą”.

Sveikiname naują šimti- 
ninkę ir dėkojame už para
mą.

• ”Jaunimo Balsas”, MAS 
Miško brolių kuopos laik
raštėlis Nr. 3, 1971 m. spa
lio 2 d. skirtas Rochesterio 
lietuvių organiza c i j o m s. 
Moksleiviai įdomiai pristato 
lietuvių organizacijas. Ta
das Klimas, dr. A. Klimo 
sūnus, baigęs lituanistinę 
mokyklą, gimnazijos 7 kl. 
mokinys, rašo apie Ameri
kos Lietuvių Taryba, Balfą, 
LRKSA, LVS Ramovę ir 
šv. Vardo draugiją. Jūratė 
Krokytė rašo apie ateitinin
kus, tautinių šokių grupę 
"Lazdyną”, ALT S-gos sky
rių. Dana Staškevičiūtė 
apie lituanistinę mokyklą, 
lietuvių bendruomenės cho
rą, skautus. Juozas Laukai
tis apie medžiotojų ir meš
keriotojų klubą, radijo klu
bą. Bronius Petrauskas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
JONAS POVILAITIS

Dipl. ekonom.
Š. m. gruodžio 23 d. sueina metai kai baigė 

šios žemės kelionę, sulaukęs 58 metų amžiaus, 
mano brangus vyras ir mūsų tėvas. Velionis buvo 
gimęs Antkainių km. prie Jurbarko. Amerikoj iš
gyveno 21 metus. Palaidotas Omahoj, Kalvarijos 
kapuose, šalia savo jauniausiojo sūnaus, kuris 
žuvo susisiekimo nelaimėj prieš tris metus.

Už velionio sielą šv. Mišios bus laikomos 
gruodžio mėn. 23, 24, 25, 26 ir 27 dienomis, Oma
hoj, šv. Antano bažnyčioj ir pas Tėvus Pranciš
konus Maine.

Kolegos, draugai ir pažįstami prašomi prisi
minti velionį savo maldose.

Nuliūdę —
žmona, duktė ir sūnus 

su šeimomis

Mielam

ANTANUI VILĖNIŠKIUI
mirus, jo žmonai ONUTEI, bei giminėms nuošir

džią užuojautą reiškia

Elena Kalvaitienė
Alė ir Simas Velbasiai

apie Lietuvių Bendruome
nę. Laikraštėlio redaktorius 
Tadas Klimas.

• Lietuvių Respublikonų 
Illinois Lyga š. m. lapkričio 
29 d. valdybos posėdyje iš
rinko John F. Kimbark, Ci
cero miesto valdybos aukš
tą pareigūną ir Cicero 
miesto respublikonų parti
jos vadą, garbės pirminin
ku.

John F. Kimbark pareiš
kė, kad jis buvo ir bus 
lietuvis patriotas, didžiuo
jasi galėdamas būti lietuvių 
respublikonų Illinois lygos 
priekyje, ir kvietė visus lie
tuvius respublikonus akty
viai jungtis į šios lygos 
veiklą, dirbant tiek bend
ram lietuvių tiek respubli
konų partijos reikalui.

• Alice Stevens vadovau
jamas Aidučių ansamblis 
gruodžio 5 d., 4 vai. Balze
ko lietuvių kultūros muzie
juje Chicagoje, iškilmingai 
atidarė žiemos švenčių se
zoną. Pastatyta gražiai lie
tuvišku stiliumi papuošta 
kalėdinė eglutė ir grakščio
sios Aldutės, lietuviškai ir 
angliškai puikiai pagiedojo 
kelias kalėdines giesmes. 
Akordeonu joms akompo- 
navo Edv. Gudonis. Sezono 
atidaromąjį žodį lietuviškai 
ir angliškai tarė Adelė Zu- 
nas, muziejaus pagalbinio 
moterų vieneto preziden
tė; kalbėjo dar K. Petraus
kas ir šio pobūvio organiza
torius Frank Zapolis. Sve
čių dalyvavo apie 150 j

ALDONA IR JUOZAS
GRINAI IŠVYKO Į
VENEZUELĄ

Aldona Malcanaitė GrL 
nienė, jau eilę metų su
kūrusi lietuvišką šeimą, 
auginanti tris vaikus, pri
klauso tos kartos Cleve
lando lietuvaitėms, ku
rios čia pasižymėjo ne 
tiktai savo gabumais 
įvairiose srityse, bet bu
vo labai veiklios lietuviš
kame gyvenime.

Gražiai prisimenu Al
doną Malcanaitę skau
tiškoje veikloje, lietuviš
kuose jaunimo vaidini
muose, o būdama jos mo. 
kytoja lituanistinėje mo
kykloje, pastebėjau jos 
įvairiopus gabumus.

Aldona Malcanaitė - 
Grinienė lietuviško nusi 
teikimo neapvylė, nei sa
vo gabumų neprarado. 
Pittsburghe ji tuojau įsi 
jungė į lietuvišką veiki
mą, suorganizavo tauti
nių šokių grupę net iš 
antros ir trečios kartos 
lietuvaičių ir jai vadova
vo trejis metus. Daug 
kartų "Neris” dalyvavo 
tarptautiniuose pasiro
dymuose, o taip pat pa
sirodė ir paskutinėje tau 
tinių šokių šventėje Chi
cagoje.

Savo srityje Aldona 
Malcanaitė - Grinienė 
1964 metais gavo baka- 
laureatą Lojolos univer
sitete Chicagoje, o šiais 
metais Duąuesne Pitts
burgho universitete gavo 
mokslo laipsnįmaster of 
science in counceling. 
Paskutinius penkeris me
tus ji dirbo kaip counce- 
ler ir vedė federalinę 
programą ”W.N.Y".

Prieš porą mėnesių 
Grinų šeima išvyko į Ve
nezuelą, nes Juozas Gri
na, chemijos inžinierius, 
buvo paaukštintas savo 
pareigose ir pakviestas 
išvykti į Pietų Ameri
ką.

Abu Grinai augina tris 
vaikus tikrai lietuviškai, 
jie kalba, skaito ir ra
šo gražiai mūsų kalba. 
Tat būt vaikams ir jau
nimui dvikalbiams nė
ra sunku, tegul tai bū
na pavyzdys jaunoms lie
tuviškoms ir mišrioms 
šeimoms.

Mūsų lietuviškas gy
venimas dabar išbarsty
tas į mažus židinius pla
čiame pasauly. Kad ir 
pasiges Pittsburgho lie
tuviai veikliosios Grinų 
šeimos, tačiau Venezue
los lietuviams tai bus 
nauja šviesa ir naujas 
lietuviškas džiaugsmas.

A. Augustinavičienė

• A. Svedarskas, gimęs 
Amerikoje, Česlovo Ged
gaudo knygos "Mūsų pra
eities. beieškant” išleidimui 
paaukojo 500 dol. įteikda
mas knygai leisti komite
tui, ižd. J. Kutrai, 1011 19th 
St., Santa Monica, Calif. 
90403.

EAST ST. LOUIS

TRADICINIS RUDENS
VAKARAS |

Šių metų spalio 30 dieną, 
7 vai. vakarė East St. Louis * 
apylinkės ALT S-gos sky
rius rengia subūvimą-vaka- 
rą ponų Vaitkų restorane 
"European Inn”, O’Fallon, 
Illinois.

Visi vietos ir apylinkių 
lietuviai širdingai yra kvie
čiami atsilankyti. Valgius 
bus galima pasirinkti iš są
rašo. Tikimasi svečių iš 
Chicagos.

Kaip ir visados bus sąly
goms pritaikinta programa. 
Ponai Švarcai dar parodys 
įdomių skaidrių iš kelionės. 
Nuotaika neabejotinai jau
ki ir maloni vyraus visą va
karą. Kas tik beišgalės iš
trukti nuo darbų prašomi 
atsilankyti ir pabuvoti 
draugystėje.

• LB East St. Louis apy
linkės valdyba sveikindama 
Dirvą su Kalėdų šventėmis 
ir N. Metais, spaudai pa
remti pridėjo auka 10 dol.

Apylinkės valdybai už 
sveikinimus ir auką nuošir
džiai dėkojame.

• ALT S-gos East St. 
Louis skyriaus valdyba, 
remdamasi visuotino narių 
susirinkimo nutarimu, pa
didinimui Vilties draugijos 
įnašų, atsiuntė 67 dol., to
kiu būdu dabar East St. 
Louis skyriaus įnašas bus 
900 dol.

Vilties draugijos valdyba 
už įnašo padidinimą nuošir
džiai dėkoja.

• ALT S-gos East St. 
Louis skyrius, mirus K. S. 
Karpiui, vietoj gėlių ant jo 
kapo, paskyrė Dirvai pa
remti auką 15 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Bronius Tiškus, gyv. 
East St. Louis, Vilties 
Draugijos šimtininkas, pa
pildė savo įnašus, atsiųsda
mas 25 dol. Tokiu būdu jo 
įnašas dabar yra 275 dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

NEW HAVEN

• Vaiva Radasta Vėbrai
tė, dr. Juozo ir dr. Genovai
tės Vėbrų duktė, Massachu- 
settes Institute of Techno- 
logy (M.I.T.) studentė, pra
dėjo studijuoti tiksliuosius 
mokslus ir žada specializuo
tis bio-chemijoj.

Vaiva šiais metais baigė 
a u k š č i ausiais pažymiais 
New Haven’o, Conn., Wil- 
bur Cross High School. ša
lia daugelio dalykinių atžy- 
mėjimų (awards), ji pri
klausė National Honor So7 
ciety, ir yra National Merit 
Scholar. Taip pat vietos 
dienraščio The New Haven 
Register paskelbta viena iš 
”The Youth of the Year”.

Energinga vietos lietuvių 
bendruomenės literatūrinių 
parengimų dalyvė, laisvai 
ir gražiai kalba lietuviškai, 
nepaprastai domisi lituanis
tika ir Lietuva. Ji yra taip 
pat Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto studentė.

• I. Lukoševičienė Mon
trealio universitete gavo 
magistro laipsnį. Jos darbo 
tema — "Lietuvių jaunimo 
dalyvavimas kanadiškų or
ganizacijų veikloje”.

A. L. T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS
š. m. gruodžio 31 d., 9 vai. vak.

RUOŠIA

MUJUJU c

ŠEIMYNIŠKAI NUOTAIKINGĄ

METU
C

JAUKIAI PAPUOŠTOJE
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, 

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif.
Maloniai kviečiame lietuvišką visuomenę atsi

lankyti. Dėl ribotų vietų skaičiaus, bilietai įsigyja
mi iš anksto, skambinant telef.: Br. Dūda 382-1595, 
J. Balcerienė 820-1620, V. Mažeikienė 255-6961, J. 
Petronis 664-0791.

ĮĖJIMAS SU VAIŠĖMIS IR ŠAMPANU — 7.50 
DOL. ASMENIUI.

BOSTON

• A. a. Antano Vilėniškio 
šermenyse Bostone, 103 as
menys paaukojo: Lietuvių 
Fondui $618, Vasario 16 
gimnazijai $218, Tautinės 
S-gos skyriui $50, Lietuvių 
radijo valandai Laisvės 
Varpui $30, Keleiviui $20 ir 
Balfui $10. Viso labo — 
$934.

• Stasys Michelsonas, 
virš 40 metų buvęs Keleivio 
redaktorius, dar ir dabar 
teberašąs ”Maikio su Tėvu 
p a s i k a 1 bėjimus”, šiomis 
dienomis atšventė 90 metų 
amž. sukaktį.

• Bostono Lietuvių Pilie
čių draugija, turinti virš 
1000 narių ir arti pusės mi
lijono dol. turto, praeitą 
sekmadienį rinko naują val
dybą. Rinkimus tvarkė: M. 
Subatis, R. Veitas, A. 
Griauzdė, S. Rackevičius ir 
J. Lekys.

FLORIDA

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr. 
Juno Beach, North Pąlm 
Beach, Fla. 33408. Tel. 
(305) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.

NORINTIEJI ŠVENTES 
PRALEISTI besimaud ant 
jūroje, tai tik Miami Beach. 
Vainų resorte, išnuomoja
mi butai ir kambariai su 
visais patogumais, prie pat 
jūros. 8210 Harding Avė., 
Miami Beach, Fla. 33141. 
Dėl rezervacijų skambinki
te (305) 864-3586.

• Salezietis kun. P. Ur- 
baitis, buvęs 20 metų misi- 
jonierium Kinijoj ir ilgokai 
sėdėjęs komunistų kalėji
me, lanko š. Amerikos lie
tuvių kolonijas ir telkia lė
šas naujai įsteigtam lietu
vių saleziečių centrui Itali
joj prie Romos. Jų centras 
pavadintas Vytėnais.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVAI

AUKOJO
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Bakšys, Chicago ........ 5.00
I. Sienas, Hinsdale .........  10.00
LB E. St. Louis apyl. .... 10.00 
M. Urbaitis, Roma .........  10.00
D. Trimakas, Westlake .. 7.00
J. česonis, Philadelphia .. 3.00 
Č. Staniulis, Darborn Hts. 2.00
K. Bobelis, E. Dundee..... 10.00
J. Jaškauskas, Dayton..... 2.00
P. Dalinis, Detroit...........7.00
A. Šalčiūnas, Philadelphia 2.00 
J. Tumas, Oak Lawn ........ 2.00 
D. Mekišius, Long Beach ..2.00
J. Kumpikas, Hollis Hills 2.00
D. Kregždė, Cincinnati.... 2.00
K. Šimulis, Lemont......... 2.00
J. Musteikis, Rochester ... 2.00
K. Kasakaitis, Chicago ... 2.00
J. Briedis, Detroit..............2.00
A. Vitkus, Harrison.......... 2.00
R. Liormanas,Rochester... 1.00
K. Virbickas, Philadelphia 2.00
A. Pakalnis, Linden...........2.00
J. Adomonis, Boston.......25.00
A. Jankus, Delair............... 2.00
A. Logucki, Inglewood..... 3.00
P. Simols, Chicago...........2.00
A. Puteris, Toronto......... 2.00
V. Kazlauskas, Toronto ... 2.00 
SLA, New York................. 50.00
S. Čipkus, Willowick ........ 2.00
H. šiaurys, Toronto......... 7.00
A. Drevinskienė, Canada.... 1.00
O. Mironąitė,Chicago........5.00
V. N unga ūda s, Chicago.......5.00
J. Paltarokas, Cicero........2.00
K. šeputa, Miami Beach ... 5.00
E. Dambrauskas, South

Haven..........................2.00
A. Elijošius, Rexdale........5.00
Dainavos Jaunimo Stovykla 10.00 
Švyturio Šaulių Kūpa,

Detroit......................  8.00
Pr. Baltuonis, Canada ..... 5.00
T. Baltikauskas, Baltimore 2.00 
LVS Ramovė ir ALT

Cleveland .............. 11.09
V. Alksninis, Flushing .... 2.00 
Clevelando Kultūrinių

Darželių Federacija 15.00 
J. Vizbaras, Boston ..........2.00
L. Šaudzis, Philadelphia 2.00 
A. Kavaliūnas, Cleveland 3.00 
S. Bučmys, Dayton ..... 10.00 
E. čižinauskas, Tinley Pk. 10.00
J. Jurgilas, Granada Hills 25.00
A. Garka, Cleveland........2.00
P. Pajaujis, Mt. Clemens 2.00
P. Jonkus, Philadelphia .. 2.00 
V. Tamošiūnas, Detroit .. 2.00 
P. Endzelis, Chicago .... 7.00 
č, Kiliulis, Dorchester ... 2.00 
D. Kižys, Cleveland ....... 2.00

. R. Isdunis, Cahokia ........ 2.00
A. Šošė, Chicago ............ 5.00
S. Jurgaitis, Cleveland .. 7.00 
P. Vaičaitis, Boston ....... 2.00
A. Milunas, Cicero........ 2.00
P. Povilaitis, Great Neck 3.00
M. Petrulis, Toronto ...... 2.00
K, Karalis, Cleveland ... 5.00
S. Nasvytis, Cleveland ... 5.00
H. Dilys, Chicago ........... 3.00
J. Tumosa, Toronto ....... 2.00
T. Stankūnas, Boston .... 7.00 
J. Šiaučiūnas, Cleveland 5.00
J. Jonušas, Rochester ... 2.00
K. Žemeckas, Oshkosh ... 7.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

REIKALINGA PRITYRUSI 
SIUVĖJA 

PAVYZDŽIŲ GAMINIMUI 
vyriškų drabužių pilnam išbaigimui. 
Darbas ištisus metus gerose sąlygose. 

WORK WEAR CORP.
1768 E. 25th St.

(South of Payne Avė.) 
Cleveland, Ohio

(91-95)
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