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FLORIDOS BALSAS
PIRMINIU RINKIMŲ ŽAIDYNĖSE IR JO PASĖKOS

Pirminiai rinkimai, 
per kuriuos partijų liau
dis pasisako už vieną 
ar kitą kandidatą, yra 
abejotinos vertės. Už 
juos, rasit, galimapasi- 
sakyti, sijojant kandida
tus į lokalinę valdžią. 
Renkant tačiau kandi
datus į prezidento pos
tą, pirminiai rinkimai 
dažnai atrodo esą 
beprasmiškas žaidi
mas. Juo labiau, kad 
kiekvienoje valstijoje 
jie tvarkomi atskirai 
ir vis kitaip.

Žaidynės kiekvienais 
prezidento rinkimi
niais metais prasideda 
mažoje New Hampshi- 
re valstijoje. Nepaisant 
mažo rinkikų skaičiaus 
jos yra labai stebimos, 
siekiant atspėti visos 
tautos rinkikų ūpą. 
Kaip tik mažas rinki
kų skaičius čia vilio
ja politikus išbandyti 
savo patrauklumą, nes 
gali asmeniškai paveik
ti palyginti didelį rinki, 
kų nuošimtį. Ten labai 
daug pastangų dėjo kai
rieji kandidatai: demo
kratų — McGovern ir 
respublikonų — Mc 
Closkey. Pirmasis su
silaukė nemažo pasise 
kimo. Už jį pasisakė 
37% demokratų, kai tuo 
tarpu iki šiol pirmavęs 
kandidatas senatorius 
Muskie surinko 48% 
kas įrodė, kad jo pirme
nybė yra abejotina. Mc 
Closkey surinko apie 
20% kas laikytina geru

IŠ VISO PASAULIO

• PREZIDENTAS NIXONAS 
savo kelionę po Sov. Rusiją pra
dės gegužės 22 d. ir manoma, 
kad užtruks vieną savaitę. Prez. 
Nixonas ir sovietų vadovai, sa
koma komunikate, peržiūrės vi
sus svarbiuosius klausimus, tu
rėdami dėmesy tolimesnĮ abiša
lį santykių pagerinimą ir pa
saulio taikos galimybių puose
lėjimą. Bus paliesti ginklavimo
si apribojimo, Vidurio Rytų pa
dėties, Europos saugumo ir kiti 
klausimai.

• KINUA praeitą savaitę 
įvykdė tryliktąjį branduolinį 
sprogdinimą atmosferoje Sin 
Kiango provincijoje.

• EGIPTAS, Libija ir Sirija 
pasmerkė Jordano karaliaus 
Huseino siūlymą sudaryti iš 
abiejų Jordano upės pusių jung
tinę arabų karalystę. Jos aiš
kina kad tai butų pirmas žings
nis Palestinos išlaisvinimo są
jūdžiui likviduoti ir kaltina 
JAV, kad jos remiančios šį 
planą, norėdamos suskaldyti 
arabų pasaulį.

• PERU valstybėje nuo dide
lio potvynio, kokio ten nebuvo 
jau 50 metų, žuvo 70 žmonių ir 
300,000 liko be pastongės.

• KęSTUTIS ŠAPKA,vilnie
tis sportininkas sovietų rinkti
nės na rys, ta rptautinėse lengva- 
atletikos varžybose Richmond, 
Va. laimėjo pirmąją vietą šoki
me į aukštį. Prieš tai Prancū
zijoje, Grenoblyje, laimėjo si
dabro medalį, užimdamas ant
rąją vietą.

• PRANCŪZUOS preziden
tas Pompidou praeitą savaitę 
prie Londono buvo susitikęs su 
britų premjeru Heath aptarti 
Bendrosios Europos Rinkos rei
kalus ir santykius tarp rytų ir 
vakarų, o taippatsvarstėprez. 
Nixono būsimą kelionę {Mask
vą.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
rezultatu, turint gal
voje, kad jis oponavo 
pačiam prezidentui, ku
ris gavo 70%balsų, liku
sieji lo% ’nubirėjo’ de
šiniųjų kandidatui Ash- 
brook.

McCloskey rinkimi
nei propagandai išleido 
apie 150.000 dolerių. Už 
juos jis pasidarė žino
mas visame krašte, ta
čiau ar tai padės jo po
litinei karjerai, kol kas 
daugiau negu abejotina.

Žaidynės Floridoje 
tuo skyrėsi, kad jose da
lyvavo dar daugiau de
mokratų kandidatų ir 
Alabamos gubernato
rius George Wallace. 
Dėl jo laimėjmo nebu
vo visai abejojama, gin
čytasi tik dėl nuošim
čio. Wallace turi savo 
pastovų gerbėjų procen
tą, kuris siekia 10-12% 
visų balsuotojų. Teis
mams spaudžiant mai
šyti vaikus mokyklose 
tam reikalui vežiojant 
juos autobusais, sim
patijos jam padidėjo, ne - 
paisant to, kad ir joopo 
nentai skubiai pasisakė 
prieš ’busingą'. Tokiu 
būdu, Wallace turėjo 
gauti daugumą viduri
nės klasės baltųjų bal
sų, kiti kandidatai pasi
tenkinti žydų ir negrų 
balsais. Dėl žydų balsų 
konkuravo senatoriai 
Humphrey ir Jackson. 
Paskutiftysis, liberalas 
vidaus politikoje, bet 
'sakalas' užsienio poli
tikoje, yra labai didelis 
Izraelio draugas. Tą pa
tį teigė ir Humphrey. 
Abu jie gavo daugiau bal
sų už Muskie, kurio po
puliarumas staiga atsi
dūrė pavojuje. Jei tapa
ti tendencija tęsis ir 
per balandžio 4 d. rinki
mus Wisconsine, Mus
kie bus tikrai labai rim
tam pavojuje. (Florido
je Wallace gavo beveik 
42 demokratų %, Humph 
rey — 18, Jacksonas — 
13, Muskie — 9irLind- 
say su McGovern po 6%)

Wallace pasisekimas 
sumaišė demokratų kan

Naujai išrinktoji LB Detroito apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: švietimo vadovas Jurgis šenbergas, 
iždininkas Jonas Urbonas, sekretorius Martynas Stonys, pirm. Vladas Selenis, kultūros sk. vadovas 
Kazys Gogelis, vicepirm. Albertas Misiūnas ir jaunimo vadovas Robertas Selenis.

Kazio Sragausko nuotrauka

didatų kortas. Norėda
mi atgauti populiaru
mą, jie turi pakrypti 
daugiau į dešinę, kas 
juos atitolins nuo kairio
sios mažumos, kuri iki 
šiol pirmuoju smuiku- 
grojo demokratų parti
joje.

Norėdamas tokią ei
gą paskatinti, Nixonas 
tuojau po Floridos rin
kimų įsimaišė į disku 
sijas. Reikia prisiminti 
kad kartu su pirminiais 
rinkimais Floridoje 
respublikonų iniciaty
va buvo pravestas ir at 
siklausimas (referendu
mas), per kurį 74% (1. 
085.283) balsavusiųpa- 
sisakė už reikalavimą 
uždrausti priverstiną 
’busingą'. Pagal viešo
sios nuomonės tyrinė
tojus, panašus nuosim- 

. tis esąs ir visamekraš 
te. Be to ir negrų poli
tikierių konferencija 
įvykusi Gary, Ind. irgi 
pasisakė prieš 'busin- 
gą'. Tai viską turėda
mas galvoje, Nixonas 
ketvirtadienio vakare 
per televiziją ir radiją 
pranešė tautai, kad jis 
siūląs kongresui pri
imti įstatymą, kuriuo 
būtų sustabdytas ’busin 
go' plėtimas ir kartu 
mažumų mokyklų page
rinimui būtų paskirta 
2,5 bilijonai dolerių iš 
valstybės iždo.

Tokiu būdu, 'busin- 
gas' kuris iki šiol jau
dino tik tiesiogiai pa
liestuosius , Floridos 
pirminių rinkimųproga 
staiga pasidarė prezi
dentinių rinkimų disku
sijų pagrindine tema, iš 
stūmusi Vietnamo karą 
ir ūkinę būklę. McGo
vern po prezidento kal
bos pasiskubino pa
reikšti, kad ji buvusi 
'moralinis bankrotas', 
bet taip aiškinant daugu
mos negausi. Turintieji 
šansų laimėti demokra 
tų kandidatai įpreziden 
to nominaciją bus pana
šios pažiūros kaip pre
zidentas, bet jei taip: 
kam jį keisti? Tokių 
nuotaikų akivaizdoje 
kairieji demokratai ga-

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT delegacija priimta vasario 17 d, JAV atstovę rūmuose kongresmano Carl Alberrs, Speaker of 
the House, prieš vasario 16 d. paminėjimą. IS kai rėš: dr. K. Šidlauskas pirm., dr. K. Bobelis, Kong. Da
ntei J. Flood, vasario 16d. paminėjimo atstovę rūmuose sponsorius, Kong. Carl Alberts, kun. J. Juoza- 
paitis, sukalbėjęs invokaciją atstovų rūmuose, Jūratė Micūtaitė, dr. Jonas Genys ir atstovę rflmę ka
pelionas Rev. Edward Latch.

RESPUBLIKONAI IR ETNIKU’ BALSAI
Artėjant rinkimams, 

pagyvėjo abiejų politinių 
partijų veikla. Respub
likonai kovo 11 d. suruo
šė "Ethnic Political Lea- 
dership Seminar",kuris 
įvyko Sheraton Inn, New 
Carrollton, Md. Dalyva
vo per 70 asmenų, atsto 
vaujančių 17 tautybių. 
Gausingiausiai dalyvavo 
lietuviai ir ukrainiečiai 
po 14 asmenų kiekvienos 
tautybės. Kitų daug gau
singesnių tautybių, kaip 
lenkų ir vokiečių, tebuvo 
vos po kelis asmenis. Da 
lyviai buvo respubliko
nai arba jiems prijau
čiu. Gal pabaltiečių ir uk
rainiečių tarpe yra dau
giau respublikonams pri
jaučiančių todėl, kad 
juos laiko atsparesniais 
sovietų užmačioms, ne
gu demokratus. Tačiau 
šūkis "negotiation not 
confrontation" nėra pa
trauklus, nes derybos su 
komunistais visados pa
sibaigia pavojingomis 
vakariečiams nuolaido-

Ii atsisakyti nuo pastan 
gų rasti bendrą kalbą su 
nuosaikiaisiais partie
čiais ir savo politinės 
nekaltybės išlaikymui 
išstatyti savo kandidatą 
į prezidentus, ko Nixo- 
nui ir reikia.

RAŠO DIRVOS ATSTOVAS 
WASHINGTONE

mis ir komunistų laimė 
jimais.

Seminaro vadovas bu
vo dr. Jonas Genys, ga
na aktyvus visuomeni
nėje lietuvių ir amerikie
čių veikloje. Tokių mum 
reikia daugiau. Visa ei
lė įvairių tautybių kal
bėtojų (graikas, italas, 
ukrainietis, vengras ir
kt.) dalinosi įspūdžiais 
ir praktiškais patyri
mais, kaip gaudyti rinkė
jų balsus savo partijai 
ar kandidatams. įdomūs 
buvo pranešimai Laszlo 
Pasztor, kuris yra direk
torius T autinių grupių di
vizijos prie Respubliko
nų tautinio komiteto. Jis 
davė ir statistikas apie 
Marylando gyventojų tau
tybes . P as i r odo, kad 

PASTANGOS KUDIRKAI 
IŠLAISVINTI

LAISVES ŽIBURIO ra 
dijas New Yorke kovo 13 
d. paskelbė projektą, ku
riuo bus siekiama išlais-_ 
vinti Kudirką iš sovieti
nio kalėjimo.

Kaip žinia Prez.Nixo- 
nas gegužės mėn. vyks
ta į Maskvą. Ta proga 
norima perteikti Pre
zidentui kuo didesnį skai
čių amerikiečių balsų, 
kurie reikalauja Kudirką 
išleisti iš kalėjimo. Pa
brėžiama, kad tai nebus 
vien lietuvių balsas, bet 
amerikiečių plačiąja to 
žodžio prasme. Tokį JAV 
visuomenės nusistatymą 
Laisvės Žiburys prama
to išreikšti dviem kana
lais: 1. Rinkti parašus po 
peticija, prašančia JAV 
Prezidentą dėti pastan
gas Maskvoje išlaisvinti 
Kudirką; ir 2. Priimti re
zoliucijas valstijų seime
liuose (Assembly ir Se
nate), siekiant to paties 
tikslo. Iki šiol jau surink
ta per 4,000 parašų. Ti
kimasi surinkti apie 250, 
000. Graži pradžiapada- 
ryta ir su rezoliucijo
mis. Tokia rezoliucija 
jau yra pasiūlyta New 
Yorko seimelyje asemb- 
lymano FredrickSchmod 
to rūpesčiu.Tikimasi,ne 
trukus ji bus priimta.

tarp arti keturių milijo
nų Marylando gyventojų 
apie 12% yra tie "etni- 
kai". Palyginus 1960 ir 
1970 m. gyventojų sura
šymus, etnikų skaičius 
auga. Tačiau dalyvių bu
vo pastebėta, kadCen- 
sus Bureau teikiami duo
menys nėra patikimi. 
Jie savo apskaičiavimus 
remia kompiuteriais,ku
riais nepasitikėti yra pa
grindo. Jeigu į juos įdė 
si klaidingas prielaidas 
gausi klaidingus rezul
tatus. Pvz. airių pagal 
1960 m. surašymą buvę 
18,000, kai 1970 m. jau 
rado 31,500. Čia kompiu
teriai arba vienais, ar ki
tais metais aiškiai sušlu
bavo, nes jokios masi
nės airių imigracijos į 
Marylandą per tą dešimt
metį nebuvo. Kodėl per 

(Nukelta į 3 psl.)

Peticijai parašų rinki
mas eina "Americans for 
Simas" organizacijos 
vardu, kuriai vadovauja 
Daiva Kezienė. Didesnę 
šio komiteto dalį sudaro 
nelietuviai. Šalia New 
Yorko šiuo metu jau yra 
dedamos pastangos, kad 
panašios rezoliucijos bū
tų priimtos New Jersey, 
Rhode Island, Massachu- 
setts, Pennsylvania, Mi- 
chigan ir Illinois seime
liuose. Užmegstas ryšys 
su veikėjais ir kitose vie
tovėse.

Abu šiuos projektus fi
nansuoja ir koordinuoja 
Laisvės Žiburio radijas. 
Visuomenė kviečiama 
ateiti įtaiką: paremti šį 
užsimojimą pinigine au
ka, rinkti parašus po pe
ticija ir rašyti seimelių 
atstovams prašant jų pa 
siūlytą rezoliuciją Kudir
kos reikalu paremti v ils 
tijų seimeliuose.

Aukas prašome siųsti 
Lithuanian Radio Club 
vardu, pažymint, kad jos 
skiriamos Kudirkos lais
vinimo pastangoms. Peti
cijų formų taip pat gali
ma gauti kreipiantis tuo 
pačiu adresu: 62-15 69 
Place, Middle Village, N. 
Y. 11379.
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Australijos padangėje
HHUNkS UUKMIIS

RUOŠIAMASI KONGRESUI

Sydnėjaus PLJK atsto
vai, telikus jau tik ke
liems mėnesiams iki 
kongreso pradžios, ypa
tingai smarkiai dirba. Ir 
dirba jie ne vien tikpinP 
ginių lėšų sukaupimui, 
bet taip pat atidžiai ruo
šiasi ir savo geram at
stovavimui.

Kovo 26 dieną Banks- 
towno Lietuvių namuose 
buvo surengtas viešas 
debatų simpoziumas, ku
riame kiekvienas iš va
žiuojančių atstovų kalbė
jo savo pasirinktąja te
ma, vėliau bendrai su 
klausytojais, jas disku
tuojant, duodant paklau
simus ir kt.

Liuda Apinytė, pernai 
metais baigusi humanita
rinius mokslus, savo te
moje "Kokia nauda yra 
lietuviui, gimus Austra
lijoje, dalyvauti lietuvių 
bendruomenėje" iškėlė 
teigiamybes ir naudą, 
plačiai panaudodama 
įvairius faktus, naudos 
jaunam žmogui, esant 
kartu su lietuviais ir lie 
tuviška bendruomene.

Violeta Bitinaitė, gim
nazijos mokytoja, labai 
akademiškai, lyg puikiai 
paruošta pamoka, dėsty 
dama klasei, kalbėjo 
"Jaunimo vieningumo" 
klausimu, duodama įdo
mių naujų patarimų tiek 
ir jaunesniesiems, tiek 
ir vyresniesiems.

Studentė Ugnė Kazo- 
kaitė savo temoje "Ko
dėl jaunimas lietuviškai 
tarp savęs nesikalba" 
davė gyvenimiškus pa
vyzdžius , kodėl mūsų 
jaunimui yra artimesnė 
anglų, o ne lietuvių kal
ba ir ką dėl to reikia da
ryti.

Įstaigos sekretorė Bi
rutė Aleknaitė plačiau 
palietė "Jaunimo spau
dą" ir būdus kaip su spau
da reikėtų arčiau prieiti 
prie jaunimo.

Studentas Mindaugas 
Mikalauskas labai nuo
širdžiai ir gražiai papa
sakojo kodėl jis gana 
silpnai kalba lietuviš
kai ir kodėl taip atsiti
ko.

Labai plačiai ir įdo
miai, gal geriau pasa
kius profesionališkai, 
advokatas Vytenis Va
saris savo temoje "Ko
dėl Australijos lietuviš
kasis j aunimas neturi po - 
litinės jėgos", iškėlė mū
sų buvusiąpolitinęstruk 
tūrą, čia užaugusiam jau
nimui sunkumus ją su
prasti ir į ją įsijungti. 
Visą simpoziumą labai 
gerai pravedė modera- 
torė Jūratė Reisgytė.

Velykų švenčių metu 
Melbourne vyks visų 
Australijos lietuvių Jau
nimo Kongreso konferen
cija, kur pagrindiniu 
tikslu turima artimes
nis susipažinimas tarpu
savyje, pasiruošimas 
kongresui ir išdiskutavi 
mas visų rūpimų klausi
mų.

SVEČIAI IŠ KANADOS

Šiuo metu Australi
joje, Sydnėjaus mieste 
vieši Valė Karosienė iš 
Toronto, atskridusi ap
lankyti savo tėvų Jarma
lavičių ir seniai nema
tytų seserų. Prieš 15me
tų, palikusi Sydnėjų, su 
savo vyru inžinierium 

Donu, ji puikiai įsikūrė 
Toronte, dalyvaudama 
savo-mėgstamame cho
re. Grįžusi į Sydnėjų ji 
tuoj pat aplankė chorą, 
kuriame pati čia dainavo 
ir daugybę draugų, sūku
riais šoko tautinius šo
kius ir dalyvavo jaunimo 
veikloje.

Taip pat iš Kanados su 
žmona atvyko dalyvauti 
tarptautinėse šaudymo 
varžybose Antanas Šim- 
kevičius - Sims, kuris 
kartu su Kanados ir Ame
rikos šaudymo rinktinė
mis dalyvauja pirmeny
bėse sostinėje Canberro- 
je, Melbourne ir Sydnė
juje. Šimkevičiai yra Ka
nadoje puikiai įsikūrę 
biznieriai ir jis yra žu- 
vautojų ir medžiotojų 
klubo "Briedis" pirmi
ninkas.

l NAUJĄ GYVENIMĄ

ji
Šie kilmingieji 1972- 
metai tikrai yra geri 

mūsų lietuviškų šeimų 
kūrimui. Per pirmuo
sius du mėnesius vien 
tik Sydnėjuje įvyko ketu
rios vestuvės, dvi suku
riant mišrias šeimas ir 
dvejos vien tik lietuvių. 
Iš jų jaunas architektas 
Gediminas Bižys vedė 
farmacininkę Rūta Ka
minskaitę ir medicinos 
daktaras Alfredas Reni- 
geris vedė madų kūrėją 
ir puikaus moterų dra
bužių saliono savinin
kę Danutę Kedytę.

Danutė ir dr, Alfredas Renigeriai

Jeigu pirmajai porai 
buvo lengviau baigti 
aukštuosius mokslus, tu
rint gražią savo tėvų pa 
ramą, tai jaunajam dak 
tarui Reningeriui, ne
tekusiam pačioje sa
vo vaikystėje tėvo, bu
vusio Lietuvoje teisinin
ko, gyvenimo ir mokslo 
sąlygos buvo labai sun
kios. Dėka savo nepa- 
vargstančios mamos, di

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSmKINSITF

delio darbo ir už gerą 
mokslą valstybinės sti
pendijos, Alfredas sa
vo tikslą gražiai atsie
kė ir šiandien, yra sa
vistovus, gera prakti
ką turintis, daktaras.

Abejos vestuvės pra
ėjo labai gražioje lie
tuviškoje nuotaikoje lin 
kint kartu su griausmin • 
gai skambančiais Ilgiau
siais Metais ir 
neatitrūkti nuo 
viso lietuviškojo 
nimo Sydnėjuje.

toliau 
mūsų 
gyve-

KAZIUKO MUGE

Kovo 5 dieną Sydnė- 
jaus lietuvių bažnyčios 
salėje įvyko tradicinė 
Kaziuko mugė. Iki šiol 
ši mugė vykdavo Banks- 
tov/no namuose, tačiau 
šiais metais, gavus 11- 
cenzijuoto klubo leidi
mą, prieš pat praside
dant klubo statybai, 
šiais namais negalima 
buvo pasinaudoti, todėl 
parapijos salėje, pilnai 
prisirinkus tautiečių, bu
vo smagiai atšvęsta Ka
ziuko mugė. Jaunimo 
kongreso atstovėms be- 
verdant cepelinus su vir
tiniais ir bekepant ku
gelį, skautams pardavi
nėjant riestainius, lote
rijos bilietus, sportinin
kams putojantį alutį ir 
visokiausių kitokių ska
numyną, kartu buvo iš
statyta medžio dirbinių, 
spaudos, paveikslų, 
rankdarbių, pašto ženk
lų, pinigų ir kitų daly
kų parodėlės, sutrauku
sios didelį susidomėji
mą iš publikos. Ir tro- 
pikinis lietus negalėjo 
užgesinti pakilusios ir 
gražios Kaziuko mugės 
nuotaikos. ***

Lietuvių akademinės 
korporacijos "Romuva" 
Melbourno mieste įsteig
tuose lietuvių kalbos kur 
suose, kurie yra patvir
tinti Švietimo Departa
mento esamame gimna
zijos kalbų kurse, šiais 
metais pradėjo lietuvių 
kalbą studijuoti 46 mo
kiniai, kuriuos moko sep 
tyni mokytojai. Mokyto
jų tarybos pirmininkas 
ir pažangiųjų klasės mo
kytojas yra Petras Sun
gaila. Aukštesnės kla
sės mokytoja yra Alena 
Karazijienė ir pradedan
čiųjų — Jūratė Norman- 
taitė-Tender. Kiti ketu
ri yra pagalbiniai. Tėvų 
komitetui vadovauja Jo
nas Juška. Matydami mū
sų lietuviškųjų kursų 
gražų veikimą ir broliai 
latviai, gavę iš lietuvių 
visas informacijas ir pa
tarimus kaip gauti leidi
mą iš Švietimo Ministe
rijos, taip pat įsteigė ir 
latvių kalbos kursą.

***
Buvęs ilgametis Ade

laidės lietuvių kolonijos 
gyventojas, taip pat ir 
Apylinkės V-bos narys, 
baigęs mokytojų semina
riją Adelaidėje, Gedimi-

B Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

PRANCŪZIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENE

1952 m. Prancūzijoje 
yra buvę apie 1.200 lie
tuvių, dabar jų skaičius 
yra žymiai sumažėjęs. 
Lietuvių veiklos centras 
yra Paryžius, nors ne- 

nas Patupis, nepasiten
kino ramiu gyvenimu 
Adelaidėje, bet su šeima 
pradėjo naują gyvenimą 
beveik viduryje Australi
jos Eucla vietovėje, tarp 
Pietų ir Vakarų Australi
jos, pastatydamas ir da
bar jau puikiai išplėtęs 
motelių biznį. Be savo 
gerai išvystyto motelių 
komplekso, jis pradėjo 
organizuoti didžiulę ke
lionę į pasaulyje išgar
sėjusį milžinišką Ayers 
Rock, Centrinėje Austra
lijoje esantį akmenį, 
apie kurį yra sukurta 
įvairiausių legendarinių 
istorijų. Apie šią būsi
mą kelionę labai plačiai 
spaudoje ir televizijoje 
bei per radio yra rekla
muojama. Ja taip pat yra 
susidomėję ne tik Aus
tralijos, bet ir Anglijos 
BBC ir Amerikos tele
vizijos stotys, pasiun- 
tusios savo specialius 
reporterius ir filmuoto- 
jus. Ši pavojinga kelionė 
prasidės Vakarų Austra
lijos dykumose labai pa
vojingu keliu, kur dauge
lyje vietų dar žmogaus 
koja nebuvo įkelta ir ši 
ekspedicija laikoma vie
na iš sunkiausių ir pavo
jingiausių šių laikų ke
lionių. Bus pradžioje va
žiuojama specialiai pri
taikintais "džypais", o 
jos dalyviai — 10 vyrų, 
bus visą laiką sekami iš 
oro G. Patupio privataus 
lėktuvo ir, reikalui 
esant, oro keliu aprūpi
nami maistu ir kitais 
reikmenimis, ši kelionė 
ir tos milžiniškos uolos 
— akmens eksploracija, 
pagal spaudos pasisaky
mus, turės labai didelės 
mokslinės reikšmės, o 
mums lietuviams smagu 
girdėti, kad jos vadovas 
ir organizatorius yra 
puikus ir susipratęs jau
nas lietuvis. Geros sėk
mės. ***

Vasario 16-sios mi
nėjimai labai įspūdingai 
buvo pravesti visose 
Australijos lietuvių ko
lonijose. Be paskirų me
ninių gražių pasirody
mų, Adelaidėje poetė M. 
Malakūnienė skaitė įspū
dingą paskaitą, kai Mel
bourne, vietoj įprasti
nės paskaitos buvo Apy
linkės pirm. G. Žemkal
nio paruoštas montažas. 
Brisbanėje paskaitą 
skaitė P. Kviecinskas. 

maža lietuvių gyvena ir 
Prancūzijos provincijo
se. Nuo 1944 m, Paryžiu
je veikė Lietuvių Šalpos 
draugija, kuri 1947 m. 
persiorganizavo į Lie
tuvių Bendruomenę. 
Bendruomenės valdybos 
pirmininkais yra buvę:
O. Bačkienė, pik. J.
Lanskoronskis, K. Peč- 
kys, E. Turauskas (mi
ręs) ir nuo 1958 iki da
bar kun. J. Petrošius. 

1968 m. Bendruome
nės Taryba priėmė nau
ją statutą. Pagal šį sta
tutą prancūzų valdžios 
organai patvirtino šios 
sudėties Tarybą: R.Bač- 
kis, A.J. Greimas, P. 
Klimas, J. Lanskorons
kis, A. Martinkaitė, G. 
Matorė, Z. Mikšys, A. 
Mončys, kun. J. Petro
šius, B. Monstavičiūtė 
- Soriano ir E. Vai- 
ciekauskas. Tarybos pir
mininku buvo išrinktas 
R. Bačkis. Valdybonkas 
met buvo išrenkami: 
kun. J. Petrošius -- 
pirm., A. Mončys (Pran
cūzijoje pagarsėjęs 
skulptorius) — vice
pirm. ir P. Klimas — 
iždininkas. Revizijos ko
misijoje buvo: prof. A. 
J. Greimas — pirm., B. 
Monstavičiūtė - Soriano 
ir E. Vaiciekauskas.
Greimui pasitraukus,bu
vo išrinkąs dail. Z. Mik
šys. Garbės Teismą su
darė: dr. E. Aleksandra
vičienė, O. Greimienė 
ir P. Japy (pirminin
kas).

Prancūzijos 
Bendruomenė 
informacinį 
"Prancūzijos 
Žinias", ruošia įvairius 
minėjimus, šventes, 
šaukia susirinkimus, 
praveda Tarybos ir kitų 
organų rinkimus. Ji rū
pinasi lietuvių socialine 
ir teisine globa, savi
tarpine pagalba. Di
džiausias jos rūpes
tis — lietuvybės ir tau
tinės kultūros išlaiky
mas.

Taryba šios kadenci
jos metu be statuto dar- 
priėmė PrLB vidaus 
tvarkos nuostatus ir Pr 
LB Tarybos ir Garbės 
Teismo rinkimų taisyk
les . V aldyba ypatingai 
rūpinosi jaunimo lietu
vybės išlaikymu ir kul
tūrinio darbo organiza
vimu. Paryžiuje jaunie
ji išlaiko ir ugdo tauti
nių šokių grupę, kurią 
remia net ir lietuvių 
draugai prancūzai.

Kaip "Prancūzijos 
Lietuvių Žinios " pažymi - 
yra gerų prošvaisčių. 
"Yra jaunų tėvų, kūdi
kiais išvykusių iš Lietu

Lietuvių 
leidžia 

biuletenį 
Lietuvių

vos ir savo tėvų lietuviš
kai išauklėtų, kurie, čia 
sukūrę šeimas, savo vai
kučius moko lietuviškai 
ir augina lietuviškoje 
dvasioje". Sėkmės Pran
cūzijos lietuviams!***

• Dortmundo VLB apy
linkė 1971 m. gruodžio 31 
d. neteko savo garbės 
pirmininkės Pranės 
Martišienės. Juzapai- 
tytė-Martišienė buvo gi
musi 1897 m. liepos 27 
d. Karališkiuose, Šakių 
apskr. Vos 13 m. ji atvy
ko į Dortmundą pas dė
dę ir čia pradėjo dirbti. 
1918 m. ji ištekėjo už V. 
iMartišiaus. Abu Marti
šiai visą laiką buvo su
sipratę lietuviai ir veik
liai dalyvavo lietuvių or
ganizacijose. Nuo 1912 
m. jie buvo aktyvūs Lie
tuvių Draugijos veikė
jai. 1963 m. LD persi
tvarkė į VLB Dortmun
do apylinkę. 1968 m. ve 
lionė pasiėmė vadovau
ti apylinkei. Dėl ligos 
atsisakius iš pareigų 
1971.III.6. ji buvo išrink
ta apylinkės garbės pir
mininke.

Abu Martišiai rėmė 
lietuvių spaudą, organi
zacijas, atskirus asme
nis. Tai buvo nuoširdūs 
patriotai, kurie gyveno 
Girėno himno žodžiais: 
"Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime 
ir būt..."

• Š.m. sausio 2 d. 
Weinheimo ligoninėje 
mirė Antanas Mikalaus
kas, Romuvos apylinkės 
narys. Jis buvo taip pat 
pavyzdingas lietuvis, ku
ris nesigailėjo nei dar
bo, nei pinigų lietuviš
kiems reikalams. Jis gy
veno labai kukliai, net 
sau peršykščiai, kad ki
tiems galėtų daugiau au
koti. Ypač dideles su
mas paaukojo Vasario 
16 gimnazijai.

A. Mikalauskas buvo 
gimęs 1898 m, gegužės 
14 d. Keturakiškiųkam., 
Veiverių valsč., Mari
jampolės apskr., ūkinin
ko šeimoje. Atlikęs ka
rinę prievolę, ilgai tar
navo Lietuvos policijo
je. Vokietijoje dirbo 
kaip gaisrininkas, ang
lų kariuomenės darbo 
daliniuose ir vokiečių 
ūky. Pabrėžinta, kad ve
lionis iki pat mirties 
be darbo nenusėdėjo.

• Jaunimui pageidau
jant, Londone, Lietuvių 
namuose, pradedamos 
lietuvių kalbos pamokos 
jaunuoliams nuo 15 m. 
Pamokos vyks kartą per 
savaitę. Pamokos truks 
iki birželio mėnesio ir 
nebus imama jokio užmo. 
kesčio. įMokytoju yra 
pakviestas Rufus Price, 
praeitais metais baigęs 
lietuvių kalbos studijas 
Vilniaus universitete. 
Atsiradus didesniam 
skaičiui klausytojų, nu
matoma prašyti Londo
no miesto valdybą nuo ru
dens įvesti lietuvių kal
bos pamokas vienoje 
miesto savivaldybes iš 
laikomųjų vakarinių mo
kyklų.

• Škotijoje, Glasgo- 
we, buvo iškilmingai pa
minėta Vasario 16 d. Mi
nėjimą surengė Lietuvių 
Institutas ir šv. Cecili
jos choras. Kalbėtojai 
buvo instituto valdybos 
pirm. A. Jovaras, prel. 
J. Gutauskas ir K. Ta
mošiūnas. Pr. Dzidoli- 
ko vedamas šv. Cecili
jos choras padainavo ne 
maža gražių lietuviškų 
dainų.
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LITERATŪRA IR

DIKTATŪRA
Nuo Stalino laikų sovie 

tinis režimas pasinešė 
savo literatus paversti 
politiniais agitatoriais. 
Tai būtų agitatoriai, ra
finuotesni už politvado- 
vus, patrauklesni už įtai
gius biurokratus. Stali
nas pavadino tokius inte
lektualinius agitatorius 
"žmogaus sielos inžinie
riais".

Režimo dėmesys visad 
gaubė literatus. Kartais 
silpnėjo, kartais griež- 
tėjo. Pagaliau, lyg per
kūnas iš drumzlino dan- 
ganus, trenkė Kremliaus 
enciklika: "Dėl literatū
ros ir meno kritikos". 
Ir vėl literatas pažabo
tas, priverstas, lyg tre
niruojamas arklys atlik
ti tam tikrus manevrus 
politinio cirko arenoje! 
Iki šiol nebuvo nusakyto 
kondensuoto treniruoto
jo. Dabar toks pasidaro 
"literatūros ir meno kri
tikas". Tam tikras kon
tingentas jau priaugin
tas. Skaitlingieji "litera
tūros institutai" parengė 
kadrus. Apginkluoti pa
kankama marksistine 
erudicija, jie pajėgs įž
velgti schizmas, nuokry- 
pas, žalingą režimo prak
tikai polinkį į "estetinį de- 
kadentizmą", "prisitaikė 
lišką miesčioniškumą", 
"buržuazinio liberaliz
mo sekimą".

Sovietinė literatūra 
privalo būti uniformuota! 
Apie tai iš karto prašne
ko škaitlingi pasitari
mai, seminarai ir vieti
nių kadrų nutarimai. Ma
žai kas žino, kad sovieti 
niai rašytojai jau unifor
muoti per savo organus. 
Bendrinio vardo leidinys 
"Literatūra ir menas" 
(įvairiausiomis kalbo
mis), greta nūdienių te
mų, rūpinasi ta marksis
tine literatu priežiūra, 
kurią dabar jau konkre
čiai nustato garsusis 
kremlinis potvarkis.

Šio viduramžiškos ne- 
tolgerancijos dekreto aki
vaizdoje, kaip pagal įsa
kymą, kiekvienoje "res
publikoje" vyksta litera
tūrinio partinio aktyvo su
sirinkimai. Tuose susi
rinkimuose rašytojai "ap
svarsto dekreto reikš
mę ir, aišku,dėkoja par
tijai už įspėjimus neiš
krypti iš socialistinio re
alizmo praktikos.

Vasario 21 d. ir Vilniu
je įvyko panašus sambū
vis. Susirinkime kalbėjo 
rašytojai M. Sluckis, J. 
Macevičius ("Pergalės" 
žurnalo redaktorius), V. 
Radaitis ("Literatūra ir 
Menas" red.), A. Mikuta 
("Nemuno" žurnalo red.) 
kritikai R. Pakalniškis ir 
V. Areška. įMokslinį pa
saulį atstovavo K. Kor
sakas (Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas).

Šitokio susirinkimo pa-
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reiškimuose, aišku, ne
tenka laukti sensacijų^ 
jeigu nelaikyti sensacija, 
literato pritarimo ideolo
ginei jo cenzūrai. Tačiau 
galima išsijoti ir būdingų 
vergijos sąlygose gyve
nančių rašytojų pareiški
mų.

Rašytojas M. Sluckis, 
kuris buvo nusiųstas 
Maskvon patirti iš pirmo 
šaltinio naujus kūrybi
nius "orientyrus", gąs
dino susirinkusius "es
tetinio akademizmo" pa
vojais. Definicijų šiam 
pavojui neduota. Aišku, 
tai viena iš nuokrypųnuo 
socialistinio realizmo. 
Tas pat rašytojas iškėlė 
tam tikrą pavojų, kada ne 
kritikai, bet patys rašy
tojai rašo recenzijas ar 
kritikinius straipsnius. 
Tai "kėsinimasis įkriti- 
kų autoritetą", pareiškė 
kremlinei enciklikai klus
nus aturoius. Gal būt ne
pasitikima literatų po
litiniu išprūsimu?

Atgailos tonuose praė
jo redaktorių pareiški
mai. Jie pasižadėjo "skir
ti ypatingą dėmesį idė
jiniams kriterijams". 
Pareiškimuose figūravo 
priedu, kalbelės apie es
tetiką, filosofiją, etines 
vertybes. Bet ryškiai bu
vo smerkiama: pseudo- 
mokslinė kritika, "vien
pusiškumas", "kompli- 
mentiškumas", subjek
tyvizmas, "neoperatyvu- 
mas". Tai yra tam tik
ras žargonas, kurį stro
piai jpilietina, aklais ver
timais iš rusų kalbos, vi
sų SSSR respublikų paval
diniai.

Kompartijos dekreto 
aikvaizdoje kritikas S. 
Lipskis siūlė ieškoti 
"konstruktyvių ir pozity
vių sprendimų". Tai buvo 
įspėjimas nesiožiuoti, pa
klusti, savo kūrybinius 
darbus suderinti su parti
jos linija.

Laisvajam pasauliui ši
tokie inkviziciniai reiš
kiniai taip nesuprantami, 
kad, pav. amerikinė spau
da, pagauta kini etiškos 
politikos klounada, net ne
pastebėjo stalininkiško- 
sios politikos atgijimo 
kompartijos dekrete, ku
ris skirtas sovietiniam li
teratūros irmenopasau- 
liui. (ar)
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Ten vis dar neįmanomas atviras žodis
sėkmingai įsiveržęs į 
sceną su savo kūriniu — 
Gricius nesukakęs nė ke
turiasdešimties metų, 
buvo tikra persona gra- 
ta kultūriniame ir publi
cistiniame gyvenime.

Paskui sekė valstybės 
katastrofa, brutali trem - 
tis, žmogaus nužmogi
nimo chaltūra. Apie tą 
periodą švebeldžioja 
"Gimtasis Kraštas", 
esą A. Gricius "paliko" 
tėvynę ir po karo sugrį
žo atgal! Implikuojama, 
kad Raudonajai Armijai 
bėgant, Gricius, kartu 
su Cvirkomis ir palec- 
kiais kiūtino Maskvos 
link. Tikrumoje Gricius 
buvo brutaliai išrautas 
iš savo tėvynės kaip tik 

Okupuotoje Lietuvoje 
mirė rašytojas humoris 
tas Augustinas Gricius - 
Pivoša, įrašęs savo ta
lentą lietuvių literatū
ros puslapiuose. Septy
niasdešimt trijų metų 
amžius ir gyvenimo 
įtampa, tam tikro lai
kotarpio Ištrėmimas, 
priverstinė ir brutali de
portacija iš tėvynės — 
viskas tai, aišku, įrėžė 
savo žymes į kūną ir sie
lą.

Neseniai sovietinė ok. 
Lietuvos spauda atžymė
jo rašytojų veteranų Si
monaitytės ir Grušo su
kaktis. A. Gricius nesu
laukė tokio jubiliejaus. 
Panašumas tarp tų mi
nėjimų ir nekrologų, 
skirtų Griciui, tačiau tu- tų pačių Cvirkų ir palec- 
ri stebėtiną falsifikaci
jų, nutylėjimų ir faktų šū
kavimų giją. Tai, maty
ti, neišvengiama sovie
tinio gyvenimo savybė.

Todėl, po A. Griciaus 
mirties pasirodę nekro
logai pristato nepilną 
"tikroviškumą". Ir ša
lia humoristo karsto, 
šis prišukuoto dėstymo 
metodas ir komiškas ir 
makabriškas. Atrodytų, 
kad teisingi faktai ir tei
singos etiketės įvy
kiams jau nebekenktų ve
lioniui. Kur tau? Nekro
logų rašytojai, jų tarpe 
ir literatūros kritikas 
Jonas Lankutis, eina ma
žiausiojo tarybinio pa
sipriešinimo keliu. Pri
sitaikiusį sovietinio gy
venimo ekvilibristikai 
Augustiną Gricių, nekro
logai pristato... "neprie
kaištingu" kovotoju su 
buržuazine morale!

Humoristinis rašyto
jo talentas, kurį jis at
skleidė po Pivišos var
du, nekrologuose prista
tomas, kaip kova prieš 
buržuazinę santvarką! 
Pasak sovietine mada, 
kiekvienas humoristinis 
pareiškimas prieš oku
pacinį periodą reiškęs 
smerkimą "buržuazėjan- 
čiam Kaunui", tad ką 
dabar smerkia tarybinė 
humoreska, satyros žur 
nale "Šluota", humoris- 
tė Vytautė Žilinskaitė?

Jeigu Pivoša ir "Kun- 
taplis" smerkė režimą, 
ir dabartinė humores
ka smerikia režimą, 
smerkia sovietinį gyve
nimo sukarikatūrinimą. 
Metodas pristatyti lais
vos Lietuvos satyrą ir 
humoreską •"buržuazi
nio" gyvenimo smerki
mu atsisuka prieš dabar
tinį okupacinį režimą.

Pavaizduojant A. Gri
cių kovotoju prieš "bur
žuazinį" režimą, reikė
jo jį pristatyti "buržu
azinio" režimo auka. 
Bet tai jau visiškas me
las! "Buržuazinėje" 
valstybėje A. Gricius tu
rėjo pavydėtiną prestižo 
padėtį. Populiarus rašy
tojas, oficiozo redakto
rius, keliautojas po pa
trauklius "užsienius",

kių!
Vėliau, kai kuriems 

kolegoms pasirūpinus, 
jam buvo leista sugrįž
ti Lietuvon. Čia, turėda
mas prieš akis sovietinę 
realybę, jis atrado savy 
dar vieną naudingą sa
vybę. Sovietiniame žargo
ne ta savybė vadinama 
"prisitaikėliškumu".

Kartu su B. Dauguvie
čiu, A. Gricius stojo už 
pildyti scenos tuštumą 
šviežiai iškeptomis "ta- 
rybinėmis" pjesėmis. 
Pirmaisiais žiauriausio
jo sovietinimo laikais 

Respublikonai ir 'etnikų’ 
balsai

(Atkelta iš 1 psl.) 
surašymus tik kas ket
virta šeima gauna už
klausimus apie "country 
of origin" arba "mother 
tongue"? Kitką jau kom
piuteriai išskaičiuoja. 
Mes nepasitikime maši
nomis, nes žinome, kiek 
maišaties jos pridaro su 
sąskaitomis ir čekiais. 
Tiksliausia būtų kiekvie
name lape įrašyti tuos 
klausimus. Šių eilučių 
autorius savo šeimos 
cenzo lapuose nei 1960, 
nei 1970 m. nerado klau
simo apie kilmės kraštą 
ar motinos kalbą. Lietu
vių 1960 m. rado visose 
JAV-se tik 402,846. Skai 
čius aiškiai per mažas. 
Atrodo, kad Census Bu- 
reau vartoja klaidingus 
metodus arba yra suin
teresuotas "etnikų" skai
čių galimai sumažinti. 
Be to, sumaišo kelias 
tautybes kartu,pvz. 1960 
m. lavius suplakė kartu 
su kitomis mažomis sla
viškomis tautybėmis ir 
mes nežinome, kiek iš 
tikrųjų tada buvo latvių 
JAV-se.

Galima susidaryti įs
pūdis, kad ir Respubli
konų partija etnikams di
delio dėmesio neskiria. 
Todėl seminare nebuvo 
nei vieno įžymaus res
publikonų veikėjo, kaip 
senatoriaus ar kongres- 
mano (vienas pažadėjo, 
bet nėatvyko). Žymiau
sia atsilankiusi partinė 
veikėja buvo kinietė An- 
na Chennault. Jos kalba 
buvo įdomi tuo, kad ji su 
rytietišku mandagumu 
ir humoru padarė eilę 
kritiškų pastabų ir pa
reiškė pageidavimus, ko 
jie etnikai norėtų. Anot 
patarlės, amerikonai tu
rį didelius pilvus, bet 
ploną odą ir greit pasi 
duodą panikai. Tad ir ne 
didelis būrelis rėksnių 
juos įbaugina. Jie nepa 
sitiki mumis, etnikais, 
kurių tarpe yra daug as-

scena stokojo medžia
gos ir čia Dauguvietis ir 
Gricius, "tikėdami aukš
tais žmogiškumo bei so
cialinės gerovės idea
lais" (J. Lankutis), ke
pė, kaip blynus, proso
vietines pjeses. Dažnai 
skambėjo tose pjesėse 
"buržuazinio" gyvenimo 
groteską, laisvosios Lie
tuvos idėjų niekinimas. 
Būdinga, kad tam perio
dui, kada dundėjo Daugu, 
vietis ir Gricius sovie
tinėje scenoje, dingo tik
rojo dramatrugo vardas 
— Petras Vaičiūnas nu
tilo ir, tylėdamas, sulau
kė mirties.

Savaime aišku, kad 
šios skubiai gaminamos 
pjesės neturi išliekamo
sios vertės. Pivoša, ta
čiau liks ilgam su savo 
"Cinčiberiu", "Vyrai, 
nesijuokit", "Pamokslai 
idėjos broliams"... Bet 
tai laisvosios Lietuvos 
periodo produktas.

Šis rašinys nėra ne
krologas, bet dirstelė
jimas į sovietinius ne
krologus, o kartu ir ap
gailestavimas, kad vis 
ir vis sovietinės tikro
vės akivaizdoje neįma
nomas atviras žodis. 
Vis dar reikalingas ne- 
dasakymų, nutylėjimų, 
tikrovės iškraipymų gri
mas. (s) 

menų, turinčių gilų da
lyko supratimą ir paty
rimą. Per šešias savai
tes amerikonas galįs 
pasidaryti didelis Azi
jos ar Europos reikalų 
"žinovas". Todėl ir yra 
padaromos didelės klai
dos. Toks Chou En-lai 
jau turįs 30 metų patir
tį, kaip elgtis su ameri
konais. Jis apstatė ame
rikiečių generolus, jų 
tarpe ir Marshalą, kuris 
patarė nutraukti paramą 
nacionalistams kinie
čiams ir taip sudaro są

VASYLIUNŲ KONCERTAI

šisis metais smuikininko Izidoriaus Vasyliūno ir pianisto Vyte
nio M. Vasyliūno sonatų rečitalis bus paeiliuiNew Yorke ir Bosto
ne. New Yorke bus šeStadienĮ, kovo 25 d. 5:30Carnegie Recital 
Hali, 154 West 57th St. Bostone bus sekmadienj, kovo 26 d. 3 vai. 
Jordan Hali salėje, Gainsborough ir Huntington gatvių kampas.

Programoje Mozarto, John Bavicchi ir Wolf-Ferrari veli-’ . 
Mozarto sonata, rašyta 1778 metų pavasari, Paryžiuje. Joje . - 
sispindi jaunatviškas Mozarto polėkis, jo pirmosios meilės lai
mės žavėsys, neišpasakytas jo muzikos grožio žaismas. John Ba
vicchi, bolstoniškis amerikiečių kompozitorius, smuikininko sugun
dytas, parašė sonatą - fantaziją lietuvių liaudies melodijomis. Jis 
jų pasirinko devynias iš Kazio Viktoro Banaičio’100Liaudies Dai
nų" rinkinio. Įdomu, kaip jos pinasi jo moderniajame stiliuje. Wolf 
-Ferrari (sonata) pasižymi dramatiniais polėkiais, su choraline 
nuotaika antroje dalyje. Ji pilna šiltų, gražių melodijų.

New Yorko irBostono bei artimų vietovių lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama pasinaudoti proga pasiklausyti šio reto savų me
nininkų koncerto. Visų Jūsų gausus atsilankytnas Įgalins meninin
kus tolimesniam nenuilstamam darbui lietuvių menui ir kultūrai. 

V. Maželio nuotrauka

lygas laimėti komunis
tams. Išvados savaime 
prašosi. Kaip respubli
konė, žinoma, ji pabrė
žė, kad vyriausiasis pa
darė sprendimą ir mes 
turime su tuo sutikti, 
nors mandagiai pakriti
kuoti galima.

Gal ir turi pagrindo 
respublikonai per daug 
nepasitikėti etnikų bal
sais. Daugelis jų aklai 
nebalsuoja už visą vie
nos ar kitos partijos kan
didatų sąrašą, bet pasi
renka tuos asmenis,ku
rie Jiems atrodo tinka
mesni. Daugelis balsuo
ja už konservatorius, 
nesvarbu, kuriai parti
jai jie priklausytų. La
bai daug pareis nuo to, 
kaip baigsis Nixono ke
lionė į Maskvą gegužės 
mėn. Jeigu bus nuvež
tos tokios dovanos, kaip 
Baltijos kraštų nepri
klausomybės paaukoji
mas arba užtikrinimas 
visiems laikams sovietų 
vyravimui rytų ir vidu
rio Europoje, tada tegul 
pamiršta apie etnikų bal
sus — Jie sėdės namie 
arba protesto dėliai 
daugelis pabalsuos už 
Wallace. O vien tiktai 
europietlškos kilmės et
nikų JAV-se esą apie 40 
milijonų. Bent pusė jų 
balsuos. Daugelyje vie
tų ir keli šimtai balsų 
nulemia, katras kandida
tas laimi. Tad nesiskai
tyti su etnikų nuotaiko
mis gali reikšti pralai 
mėjimą. Tačiau semina 
re apie tai nebuvo kal
bėta. (bj)

• Lietuvių Tautinių Na
mų (6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje, tel. 778-9878) 
pastogės patalpos atdaros 
vakarais: darbo dienomis 
nuo 5:30 vai. p. p., šeštadie
niais nuo 2 vai. p. p. ir sek
madieniais nuo 12 vai. die
nos. Organizacijos ir pavie
niai asmenys gali patalpas 
apžiūrėti ir susitarti dėl jų 
naudojimo. Norintieji tartis 
kitu laiku prašomi kreiptis 
j Bronių Kasakaitį, telef. 
778-7707.
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TRYS NAUJI KLAUSIMAI
LEONO SABALIŪNO TEZĘ APSVARSČIUS

TREČIAS KLAUSIMAS

Jei mes pripažįstame 
kiekvienai tautai savitus 
psichologinius bruožus, 
atsiranda pagrindo kiek
vieną tautą nagrinėti 
tais pačiais dėsniais ku
rie vadovauja psicholo
gijos mokslams ir ver
tinti tautos politinį gyve
nimą nebūtinai vien ra
cionalistiniais matais.

Atsiranda tautos Berg- 
soniško psichologinio 
laiko sąvoka (pav. Lietu
vos viso XVIII šmtm. le
targas atžymi trumpes
nį psichologinio laiko 
tarpą negu Nepriklauso
mybės laikotarpio 20- 
tis metų). Atsiranda tau
tos siekių egzistencialis
tinė sąvoka. Arba, grįž
tant į auksinįvidurįtarp 
racionalizmo ir idealiz
mo, atsiranda tautos ko
lektyvo psichologija mo
tyvuotas specifinis ver
tybių rūšiavimas, bei 
šio rūšiavimo svarba po
litiniuose veiksmuose.

Vienas iš įdomiausių 
modernios psichologi
jos mokslo atsiekimų, 
yra dėsnis, jog būdingi 
žmogaus psichologijos 
bruožai yra visų jo gy
venimo laikotarpių pada
rinys. Tuo pačiu, greta 
atavistinių tautos elge
sio motyvų, tautos išgy
venami vėlesni ar da
bartiniai politiniai įvy
kiai turėtų irgi išprovo
kuoti tam tikrų, kiekvie
nai tautai savaimingų, 
siekių pasireiškimus.

***.
Pagrindinis paskuti

niųjų šimtmečių Lietu
vos įvykis yra Lietuvos 
padalinimas, nepriklau
somybės atgavimas 
trumpam laikui, ir tos 
nepriklausomybės pra
radimas. Tuo pačiu, tau
tos dėmesys yra neiš
vengiamai sutrauktas į 
savistovumo klausimą, 
ir jo jšvadoje tauta per
gyvena egzaltuotopatrio- 
tinio jausmo išsivysty
mą.

Paskutiniųjų šimt
mečių bėgyje, mūsų tau
tiškumo jausmas buvo 
tolygus tautinio kolekty
vo gyvybės išlaikymo 
klausimui. Tautinė są
monė tapo absoliučia, 
sine qua non, mūsų, kai
po lietuvių, išlikimo są
lyga. Tautinio savisto
vumo garbinimas yra ne 
tiktai būdingas, bet ir 
neišvengiamas mūsų tau
tos bruožas. Lietuvybės 

Vasario 16 minėjimo išvakarėse New Yorkebuvo surengta Kultūros Židinyje 30 dailininkų kūrinių pa
roda. Nuotraukoje dailininkai su parodos rengėjais. Sėdi iš kairė?:. P. Jurkus, N. Macelytė, A. Vakselis, 
gen. konsulas A. Simutis, tėv. L. Andriekus, V. Jonynas 'r Pumputienė, Lino Vytuvio nuotrauka

principas buvo ir tebėra 
visų mūsų srovinių gru
pių ašis.

Dabartinę Lietuvą aš 
palyginčiau su skandi
namu žmogumi. Jo gal
va buvo laikoma po van
deniu tiek ilgai, jog dar 
pora sekundžių ir... jau 
jo gyvo nebūtų. Tikštai, 
atsirado jam proga iš
traukti galvą ir užgrieb
ti kiek oro, o čia bema
tant jis buvo vėl pa
nardintas po vandeniu. 
Trumpame nepriklauso
mybės 20-ties metų lai
kotarpyje gaivalingai už
griebtas oras turės pa
dėti mūsų tautai vėl at
laikyti po vandeniu neži
nomą laiko tarpą. Tauti
ninkų valdymo laikais už 
griebtas lietuvybės oras 
buvo ne oras, o koncen
truotas deguonis. Nori 
nenori — trauk deguonį. 
Ačiū Dievui, kad taip bu
vo.

Skandinamam žmogui 
mažai terūpi maistas. 
Matuoti jo gyvenimą 
Amerikos liberalų - uti
litaristų matais, yra tas 
pats, kaip saistyti uolas 
litrais. Teoretiniai, tas 
nėra neįmanoma, bet 
praktikoje tokį darbą at
liekant visada atsiras ne 
tikslumų. Faktinai, tai, 
kas JAV politinių moks
lų akimis žiūrint tampa 
politine ir ekonomine 
krize, lietuviškomis aki
mis žvelgiant buvo palai
mintos nepriklausomy
bės laikotarpis.

Mūsų sąlygose, nepri
klausomybės laikotar
pio formulė, nežiūrint 
1918 metų Lietuvos ma
žumo, jos silpnumo ir 
"negyvuotinumo", buvo 
"the best bet under the 
circumstances". Anuo
met mums buvo už vis
ką svarbiau atstatyti mū
sų tautinio jausmo inte
gralumą ir atsirube- 
žiuoti nuo kaimynų. Tam 
tikslui atsiekti, tauti
ninkų formulė vėlgi buvo 
pats efektyviausias bū
das. Sąmoningai ar ne, 
tauta siekė sustabdyti 
VI šmtm. prasidėjusį 
(anuomet tos datos dar 
nežinojome), iki šių die 
nų tebesitęsiantį, baltų 
suslavinimo procesą.

Apčiuopiama, politine 
prasme, 1918 metų Lietu
va tegalėjo būti pasmerk
ta greitai mirčiai; ta
čiau čia vėl stoja verty
bių klausimas ir pagrin
dinė mūsų — kaipo tau
tos — gyvavimo sąlyga, 

t.y. tautinė sąmonė, iš
liko ne tiktai nesunaikin
ta, bet dargi sustiprėju
si ano, laisvo laikotar
pio dėka.

O dabar, Leonai, at
sakyk man į paskutinį 
mano klausimą. Kas at
sitiks, kai nepriklauso
mybės ištroškę baltgu- 
džiai, ukrainiečiai pama
tys tai, ką tiek sovieti
nis, tiek vakarų mokslas, 
jau senai pradėjo nuro
dyti: jog jie tėra susla
vinti baltai? Kas atsi
tiks, kai jie pamatys, 
kad tiek tolimiausios jų 
praeities nesąmoningas 
palikimas, tiek paskuti
niųjų šimtmečių likimas 
išvystė pas juos ir pas 
mus tuos pačius sie
kius? Gal tuomet, mes, 
tautinio jausmo vedini, 
tapsime didžiaisiais šio 
pavojingo lošimo kapi
talistais? Gal tuomet, 
mes, tautininkai, ir jūs, 
liberalai, susitiksime 
pusiaukelyje ir tapsime 
savotiškais pan-tauti- 
ninkais? ***

Tavo knyga, Leonai, 
yra pirmas mūsų kartos 
rimtas bandymas pa
žvelgti mūsų politinei 
tiesai į akis. Gi tiesa, 
kaip ir nelaimė, niekad 
viena neateina. -

Ar tu, žiūrėdamas vie
nokiai, ir aš, žvelgdama 
kitaip, ir mes visi, kiek 
vienas savaip, išdrįsi
me toliau manipuliuoti 
šia vispusiškai deginan
čią temą ir prieiti vie
no bendro atsakymo?

Žinau, gerai žinau, ką 
tu man pasakysi. Tu ap
kaltinai buvusios Lietu
vos politinius veiksnius 
vizijos, drąsos ir vieny
bės stoka, ir man saky
si, kad dabartinės išei
vijos veiksniai ne ką ski
riasi nuo anųjų.

Taigi, Leonai. Jei bū
tų vizija — mes jau se
nai būtume atsidėję bu
vusio baltų išsiplėtimo 
mokslams. Jei būtų drą
sos — mūsų veiksniai 
dabar atsiduotų Rytų 
Europos baltų kilmės 
tautų bendradarbiavimo 
ir išsilaisvinimo paruo
šiamiesiems darbams. 
Jei būtų vienybė — ne
matytume tokio bergž
džio lėšų, jėgų ir savi
garbos eikvojimo, kokį 
mums parodo dvigalvė 
JAV lietuvių struktūra.

Tavo knyga yra tokia 
pesimistinė, Leonai... 
Ag neabejoju, kad tu man 
taip atsakytum.

A. PETRIKCNIS žiema

STAIGMENA ENCIKLOPEDIJOJE 

ATGARSIAI
Tokia antrašte "Draugo" kul

tūriniame priede, nr. 36, 1972, 
vasario 12 d. žurn. V. Rastenis 
su pagristu susirūpinimu ap
žvelgia mūsų tremties gyveni
mo didžiausio kultūros pamink
lo lietuviškos enciklopedijos ang' 
lų kalba išleidimo svarbą ir fi
nansinius. sunkumus, užgulusius 
dėl to jos leidėją Juozą Kapočių. 
Tur būt, kiekvienam lietuviui, 
gyvenančiam laisvajame pasau
lyje, ir besisielojančiam mū
sų tautos išlikimo klausimu, o

WANTED AT ONCE 
IST CLASS 

MACHINISTS 
Ist & 2nd SHIFT

Hardinge chucker & small turret 
lathe. Mušt be able to sėt up 
\vork from Blue Prints & Close 
Tolerance. Both short run and 
produetion work available.
Liberal Personnel Policies & 
Fringe Benefits.
NILES PRECISION CO. 

1308 FORT ST. 
NILES, MICHIGAN 

616-683-0585
(21-22)

LEOPILLEN tikras augalinis 
produktas ir sėkminga priemonė 
užkietėjimui pašalinti, kurio var
tojimas yra paprastas ir nesu-

ŠVELNUS 
PALENG 
VINIMAS 
UŽRIETĖ

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

Jeigu negautumėt Leopillen 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai Į

LEO PRODUCTS
P. O. Box 285 

Chagrin Falls, Ohio 44022 
Prašau atsiųsti man LEOPIL

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

Pavardė____________________

Adresas____________________

Miestas_________Stata---------

Zip —--— 

juo labiau teisingos informaci
jos perdavimu apie pavergtą Lie- 
tuvą angliškai kalbančio pasau
lio mokslo bei informacijos cent
rams, šis reikalas yra pilnai 
suprantamas.

Atsiliepdamas j ŠĮ straipsnĮ 
Bostono LB-nės apylinkės vald, 
pirm. A. Matjoška, š.m. vasa
rio 16 d. Lietuvių Klubo salėje 
sušaukė specialių informacinĮ 
susirinkimą. Jame dalyvavo 
ALB-nės Bostono Apygardos 
pirmin. inž. Skudžinskas, Lie
tuvių enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius, organizacijų ir jauni
mo sekcijų atstovai. Pradžioje 
J. Matjoška trumpai priminė 
Lietuvos nepriklausomybės va
sario 16-tosios prasmę ir tylos 
minute buvo pagerbti visi žuvę 
kovotojai dėl Lietuvos laisvės. 
Apie pasiruošimus Jaunimo Kon
gresui ir parašų rinkimą dėl pe
ticijos Jungt. Valstybių prezi
dentui R. Nixonui pranešimą 
padarė Marijus Žiaugra. Atsto
vais Į Jaunimo Kongresą išBos- 
tono yra išrinkti: Jurgi Lendrai- 
tis neolituanų pirmininkas Ma
rijus Žiaugra LB sekcijos pir
mininkas. Kandidatė --Aldona 
Dabrilaitė, skautųveikėja. Skt. 
Kiliulis painformavo apie pini
ginio vajaus planą ir ruošiamus 
parengimus Jaunimo Kongreso 
ir Tautinių Šokių šventės rei
kalams. Po to, Juozas Kapočius 
pranešė lietuvių enciklopedijos 
anglų kalba leidimo sunkią finan
sinę padėtį ir prašė, kad Lietu
vių B-nės atstovai per savo 
centrinius organus imtųsi akci
jos sukelti būtinas lėšas enci
klopedijos anglų kalba galuti
nam užbaigimui.

J. Kapočiaus prašymas su
sirinkime sukėlė gyvas disku
sijas. Enciklopedijos anglų kal
ba šešis tomus norima dovano
ti ne tik Bostono ir kitų žymes

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS | LIETUVA

KAINA nuo $619.00.
IŠVYKSTA Iš

BOSTONO NEW YORKO MONTREALIO 
Birželio 8, liepos 13, rugpjūčio 17, 

rugsėjo 14 ir gruodžio 21 d.d.
Vykstantiems iš CHICAGOS tik $100.00 
daugiau ir iš CLEVELANDO tik $66.00 

daugiau.
LIETUVOJE ŠIOS GRUPĖS PRALEIS 

PO 11 DIENŲ.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininke Aldona Adomoniene

nių miestų universitetams ir 
bibliotekoms, bet taip pat ją, 
kaip tikrą informacinĮ šaltinĮ 
nori turėti ir didžiųjų Ameri
kos ir net kitų kraštų dienraš
čių redakcijos. Kaip žinome, 
šiuo metu rusiška komunistinė 
propaganda savo sufalsifikuo
tais leidiniais apie Lietuvą yra 
užvertus minėtas Įstaigas. Lie
tuviškoji enciklopedija angliš
kai būtų pagrindinis ginklas at
remti rusišką melą apie Lietu
vą. Prie gerų norų mes suke
liame tūkstančius dolerių Tė
vynės laisvinimo bylai vesti. 
Kodėlgi anglų kalba L. Enciklo
pedijos reikalas paliktas vien 
jos leidėjoj. Kapočiaus rūpes
čiui? Argi Lietuvių Fondas, 
skirstydamas praėjusių metų 
kapitalo nuošimčių tūkstantines 
lietuviškos kultūros reikalams 
negalėtų paskirti keletą tūks
tančių Lietuviškos Enciklopedi
jos anglų kalba užbaigimui pa
remti? Argi enciklopedija nė
ra mūsų didžiausias kultūros pa
minklas, bylosiąs ateinančioms 
kartoms apie lietuvio kovos pas 
tangas svetimoje žemėje dėl sa 
vojo gimtojo krašto laisvės, net 
ir tada, kada jau niekas čia ne
kalbės lietuviškai. Ir Aleksand
ras Makedonietis, savo žygio 
metu Į Persiją, prie Trojos 
griuvėsių, lankydamas karžygio 
Achillo kapą, sušukęs: "O, nar 
susis Achille, kas apie tave 
šiandien ką nors žinotų, jeigu 
nebūtų buvę Homero!" — Juo
zas Kapočius, išleidęs lietuviš
kos enciklopedijos 36 tomus pa
dėjo tvirtus pamatus šio pamink, 
lo vainikui LIETUVIŲ ENCI
KLOPEDIJAI ANGLŲ KALBA 
išleisti. Dabar mūsų ir visos 
lietuviškos bendruomenės lais
vajame pasaulyje pareiga šitą 
vainiką uždėti. Subruskime sa
vo pinigine auka ŠĮ didĮ darbą 
užbaigti. Vienas J. Kapočius 
dėl savo amžiaus ir silpnos 
sveikatos jau nesugebės to at
likti.

J. V. Sūduvas
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Jaunimo Kongreso parodos
II PLJK numato rengti 

astuonias parodas Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont, 
Chicago, III. Visos parodos 
atidaromos 1972-jų Jauni
mo Metų šeštadienį, birže
lio 24 d., 7 v. v. ir uždaro
mos antradienį, liepos 4 d., 
9 v. v.

Parodos bus premijuoja
mos ir nepremijuojamos. 
Premijuojamų kūrinių pa
rodose dalyvių amžius ribo
jamas iki 30 m. amžiaus. 
Kitose parodose dalyvių 
amžius neribojamas.

Parodose išstaty simus 
kūrinius atrinks jury komi
sijos. Kūriniai bus atžymi
mi — pirma, antra ir tre
čia vietomis, kurios bus 
skirstomos premijų komisi
jų, apdovanojant kūrinių 
autorius piniginėmis premi
jomis.

Norintieji parodose daly
vauti, privalo užsiregistruo
ti iki 1972 m. gegužės 21 d. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio žiemos iškylos, suruoštos Detroito padalinio Dainavoje, š.m. kovo 4-5 
dienomis dalyviai. Iškyloj dalyvavo akademikai iš Detroito, Chicagos, Clevelando ir Kanados.

Juozo Vaičiūno nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

PASAULINĖ
197

Balandžio mėn. 29d.,

Marijos mokyklos auditorijoje 
Chicago, Illinois

K.V. BANAIČIO

3 v. opera

II spekt. balandžio 30d.,3:00vai. p. p.

III " gegužės 6d. 8:00vai. vak.
IV " gegužės 7d., 3:00 vai. p. p.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 WEST 69th ST.
TEN PAT GAUNAMAS IR OPEROS LIBRETAS. ’

BILIETŲ KAINOS:
premjerai — parteris: 10, 8, 7, 5 dol. Balkonas: 10, 8, 5 dol. 
kitiems spektakliams — parteris: 9, 8, 6. 4 dol.’Balkonas: 9, 7, 4 dol.

Paštu bilietus galima užsakyti, kartu siunčiant čekį ir pažymint spektaklio da
ta, šiuo pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 South Artesian Avenue 
Chicago, Illinois 60629

Kūrinių nuotraukas ir au
torių biografines žinias lei
diniui ir katalogui prista
tyti parodų komisijai, II 
Lithuanian World Congress, 
5620 So. Claremont, Chica
go, III. 60636, U.S.A.

Dailininkai rūpinasi savo 
kūrinių pristatymu, atsi
ėmimu ir siuntos draudimu.

Bus rengiamos šios paro
dos:

1. GRYNOJO MENO 
JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
PARODA. Grafika, tapyba, 
emalis, mozaika, litografija, 
skulptūra ir t.t. Kūriniai 
premijuojami. Dalyvių am
žius ribotas. Parodos orga
nizavimu rūpinasi Dalia Lu- 
košiūnaitė.

2. GRYNOJO MENO VY
RESNIŲJŲ DAILININKŲ 
PARODA. Grafika, tapyba, 
emalis', mozaika, litografi
ja, skulptūra ir t.t. Kūri
niai nepremijuojami. Daly
vių amžius neribotas. Paro

DIRVA

dos organizavimu rūpinasi 
Jūra Mikonienė.

3. TAIKOMO MENO PA
RODA. Audiniai, keramika, 
plakatai, iliustracijos, kili
mai, vitražai, vidaus deko
ravimas, teatriniai kostiu
mai ir t.t. Kūriniai premi
juojami. Dalyvių amžius ri
botas. Parodos organizavi
mu rūpinasi Janina Liške- 
vičiūtė.

4. ARCHITEKTŪROS 
PARODA. Kūriniai premi
juojami. Dalyvių amžius ri
botas.

5. FOTO PARODA. Kuri- 
niai premijuojami. Dalyvių 
amžius ribotas. Parodos or
ganizavimu rūpinasi tėv. 
Algimantas Kezys, S. J.

6. FILMŲ FESTIVALIS. 
Premijuojamų kūrinių au
torių amžius ribotas. Fes
tivalio organizavimu rūpi
nasi Tolius šlutas.

7. TAUTODAILĖS PA
RODA. Medžio drožiniai, 
tautinės lėlės, papuošalai ir 
t.t. Kūriniai nepremijuoja-
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L, Knopfmilerio nuotrauka
Chicagos jūrų skautai ir skautės jubiliejinėje sueigoje kovo 12 d., minint jūrų skautijos 50 metų ju

biliejų. L. Knopfmilerio nuotrauka
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mi. Dalyvių amžius neribo
tas. Parodos organizavimu 
rūpinasi Pranas Zapolis.

8. LITERATŪROS (LEI
DINIŲ) PARODA. Kūri
niai nepremijuojami. Daly
vių .amžius neribotas.

Bendra parodų menine 
priežiūra rūpinasi Algirdas 
Kurauskas ir Ramojus Mo- 
zoliauskas. Parodų Komisi
jai vadovauja Dalia Luko- 
šiūnaitė. Komisijos vicepir
mininkė yra Janina Liške- 
vičiūtė. Parodų metu veiks 
kavinė ir prekystalis.

NEOLITUANŲ SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje bendra sueiga

NEBERA LIETUVIŠKO KAIMO
Pereitų metų spalio 

"Pergalėje”, sovietinių 
lietuvių rašytojų žurna
le, leidžiamame Vilniu
je, tilpo ilgas ir savo tu
riniu dramatiškas raši
nys. Tai Petro Vasinaus- 
ko parašytas reąulem 
tradiciniam lietuviškam 
kaimui, po kurio šiaudi
ne pastoge lietuvių tauta 
atlaikė nutautinimo siau- 
bulį. Tas tradicinis lie
tuviškas kaimas prany
ko. Sodybų naikinimas, 
suveikimas žmonių ir pa 
statų į vietoves, kurios 
steigiamos tiesiog ant 
plyno lauko, melioraci
ja, naikinanti miškelius 
ir gojelius, būdingus lie
tuviškam gamtovaiz
džiui, aukštais kaminais 
rūkstančios įmonės — 
viskas tai per priversti
nio sodybų keitimo lai
ką, per dvi dekadas,ne
atpažįstamai pakeitė kai- 
movaizdį ir gamtovaiz
dį.

Pagreta su fiziniu kei
timu vyksta ir dvasinis 
kaimo keitimas. Ūkinin
ko tipo žmonių nebėra. 
Ūkininkas pakeistas 
"žemdirbiu". Tai yra 
žmogus, kuris dirba že
mę samdinio sąlygomis. 
Šiandieną jis čia, rytoj 
jis kitur. Sovietinėje 
sampratoje žemė prily
ginta fabriko mašinai. 
Kas stoja prie staklių ar 
grąžto, prie elektra ju
dinamos mašinos, tas ga 
li ir dirbti. Jokio tradi
cinio sentimento, jokio 
jautraus prisirišimo’, 
subtilaus noro dalintis 
su žeme savo jausmais, 
vargais ir džiaugsmais. 
Viskas tai, kas sudaro 
ūkininko luomą, išrauta, 
pilna žodžio prasme, su 
šaknimis, ir ūkininkai iš
nyko, kaip nyksta gojiai, 
kur pravažiuoja melio
racijos buldozeriai.

— Kaip atgaivinti vės
tančią žmonių meilę že
mei, — dejuoja Vasi- 
nauskas. Kur atrasti že
mės traukos formulę?

Drįstame atsakyti so 
vietinio žurnalo auto
riui: žemės traukos for

įvyks š.m. kovo 26 d. 3 
vai. po pietų Lietuvių Tau 
tiniuose Namuose — 
6422 S. Kedzie Avė. Suei
goje numatytas pašneke
sys apie Korporacijos 
statomą š.m. gegužės 21 
d. Jaunimo Centre Krė
vės dramą "Skirgaila”. 
Pašnekesį praves Mari
ja Smilgaitė — vaidinimo 
režisierė.

Visi korporantai-ės 
maloniai kviečiami suei
goje dalyvauti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

mulė dingo kartu su že
mės nusavinimu.

— Perdaug netikro gy
venimo kaime, — tvirti
na autorius, ir mes juo 
tikime.

— Reikalinga kaimo 
stabilizacija, — dėsto
P. Vasinauskas. — Vi
sokie vajai taip nuvarė 
daugelį kolūkių, kad ko
lūkiečiams liko vienintė- 
lis pragyvenimo šaltinis 
— sklypas prie sodybos.

Čia autorius kalba 
apie kabinetinį žemės 
ūkio tvarkymą. Stambūs 
žemių telkiniai, kuriuos 
vadina kolūkiais arbaso- 
vūkiais tvarkomi teore
tiškai . Teoretiškume vi
sad glūdi didelė dozė ri
zikos. Šiame gana rizi
kingame biznyje žmo
nės paversti "žemdir
biais" — įstatymo valia 
įvaryti į tą padėtį. Jei
gu nebūtų sklypų prie so
dybų, kuriuos paliko 
žmonėms, kolūkinę vi-’ 
suomenę nusiaubtų ba
das! Visa dabartinio 
žęmdirbio galia ir mais 
tas yra iš jo privatine 
iniciatyva tvarkomo 
sklypo.

Vargai stovi už pat du
rų ir toliau,

— Dar tebėra apie 
250.ObO vienkiemių, — 
sako autorius, — ir jų 
likvidavimo procesas 
tik ką prasidėjo.

Tą "procesą" auto
rius teisingai vadina 
"žemės drebėjimu". Ka
binetinės instrukcijos 
numato tolimą ateitį. 
Kaip gyventi dabar? "Že
mės drebėjimo" pavyz
džiui autorius ima "Ban
gos" kolūkį prie Rieta
vo. 4620 ha žemės, 500 
ha įdirbtų plėšinių, bri
gados pastatė pastatus 
administracijos reika
lui ir dalį gyvenviečių. 
80% vienkiemių gyvento
jų sukraustyta į naujus 
kolektyvinius daugbu- 
Čius. Nauji potvarkiai 
viską pakeitė. Žemdir
biai nežino kur jiems 
teks gyventi. Kodėl?

— Viską teks nušluo

ti, — atsidūsta kolūkio 
pirmininkas.

Nenuostabu, kad ūki
ninko tipą išrovus iš že
mės darbo, į jo vietą at
eina "skrajūnai", žmo
nės, kurie eina per dar
bus, laikinai pristodami 
ir vėl nubėgdami ten, 
kur lengviau.

"Yra žmonių — nėra 
žmogaus..." pasak auto
riaus nuolatinis kiekvie
no kolūkinio pirmininko 
skundas. Jaunimas masi 
niai bėga į miestus, nes 
žemės darbas tapo netik
ra garantija misti iš jo. 
Žmogus kolūkyje netik
ras. Atmokėjimai už dar 
bą nuolatinis konfliktų 
šaltinis. Formaliai, ko
lūkio pirmininkas žem
dirbių renkamas, bet fak- 
tinai jis yra imamas iš 
vietinių kompartinių kad
rų ir kompartijos ski
riamas. Bet jau daug at
sitikimų, kad "kolūkie
čiai išveja pirmininką", 
sako Vasinauskas.

— Ar atskiri arklįnuo 
karvės? — klausia žem
dirbys savo pirmininko.

Tad nenuostabu, kaip 
dėsto Vasinauskas, kad 
net Dotnuvos eksperi
mentiniame ūkyje buvo 
taip:

— Vieną žvarbią die
ną iš centro buvo at
siųstas buldozeris mėš
lui išstumti. Vyrai kin
kė arklius mėšlui į dir
vas vežti, o moterys va
rė karves į lauką. Kol 
mėšą išstūmė, praėjo 
geras pusdienis. Jaunos 
karvės, visą mėnesį iš
stovėjusios šiltame tvar 
te, vėjuotą ir šaltą die
ną išvarytos įlauką,per
šalo. Pradėjo kosėti, su
lyso, sumažėjo pieno. 
Tik po trejų metų atsi
taisė.

Kitas toks vaizdelis: 
(scena iš Mosėdžio ko
lūkio)

— Trečią kartą skam
bina iš rajono. Vis klau
sia: kiek prikūlėme mie
žių. O mes nepradeda
me plauti.

— Kodėl nepradeda- 
te?

— Kombainas neina...
Tiktai po brigadininkų 

botagu juda kolūkinis 
lažas. Šis Pergalėje 
(1971 Nr. 10) straipsnis 
labai rekomenduotinas 
perskaityti Vilnies, 
Laisvės, Vienybės, ap
žvalgų naivuoliams, (s)

• Tautiniai rūbai ir juos
tu raštai knyga labai ver
tinga ir graži dovana jau
nimui, Liet, tautinių dra
bužių studija paruošta dail. 
A. Tamošaičio, o juostų 
skyrius — s. L Nenortienės. 
Knyga gausiai iliustruota. 
Išleido Atlanto ra j. vadi ja, 
gaunama pas ps. A. Kati- 
niene 85-08 104 St., Rich- 
mond Hill, N. Y. 11418. 
Kaina $2.00. Platintojams 
25 Ų nuolaida.
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'SĖJOS’ DERLIUS
Sėja”, tautinės demokratinės 

minties laikraštis, pasirodo ke
turis kart per metus. 1971 me
tais — esant vienam dvigubam 
numeriui, laikraštis pasirodė 
tris kart. Tai Varpininkų Leidi- 
nių Fondo leidinys. Laikraštį 
redaguoja adv. L. Šmulkštys; 
redakcinę kolegiją sudaro Z. 
Dailidka, K. Karvelis ir prof. 
V. Sruogienė.

Kaip ir visad, "Sėja" atsira
do kelių vienminčių entuziastų 
iniciatyva. Buvo sudėtas tam tik
ras leidybos fondas, sudarytas 
bendradarbių ratas. 1953 me
tais pasirodė pirmas "Sėjos" 
numeris. Iki šiol išėjo 115 žur
nalo numerių.

Nuo pirmojo savo vedamojo 
žurnalas užsiangažavo būti ir 
likti "organizuoto, sutelktinio

darbo tautos labui šalininku". 
Atstovaudamas vidurinę,- demo
kratinę srovę, leidinys patiki
no, kad "mes nesam bet kurio 
dogmatizmo suvaržyti. Vieninte
lė mūsų dogma: lietuvių tauta 
turi būti laisva".

Per 19 metų žurnalas liko iš
tikimas šiai, patriotizmo laukuo
se, amžinai dogmai. Pirmasis 
redaktorius G. J. Lazauskas ir 
dabartinis adv. L. Šmulkštys, 
vykusiai išlaviravo žurnalą tarp 
didelių ir smulkių povandeninių 
uolų ir uolynų, kurių visad gau
su pasaulėžiūrinio leidinio ke
ly. Gausus bendradarbių ratas 
— kuriame skamba tarpusavės 
tolerancijos harmonija, daug tal
kino žurnalui visad išlikti ge
ros informacijos rėmuoe, bū
ti respektyviai taktiškam, labai

įvairiam lektūros požiūriu ir ak
tualiam savo tematika.

Šitokį mes sutinkame pasku
tinįjį, ketvirtąjį numerį, Jo tu
rinys atliepia mūsų aktuali
joms. L. Šmulkštys, savo trum
poje, bet įžvalgioje studijoje 
"SLA milijonai" apžvelgia stam - 
blausios lietuvių draudimo or
ganizacijos draudos struktūrą. 
Sensacingi šios studijos pada
riniai įrodo, kad keturi milijo 
nai dolerių, kuriuos dešimtme
čiais sudėjo lietuviai fraterna- 
linės draudos būdu nėra lietu
vių valdomi, nei gali būti bet ku
riuo keliu panaudoti lietuvių rei
kalams, net gi tada, kada ap- 
sidraudę nariai išmirs! Be abe
jo, šis rašinys atras platesnių 
atliepiu bei diskusijų. Jeigu to
kių nebus — rašinio tezės šim - 
taprocentiniai teisingos!

Neautorizuotame rašinyje 
"Knygnešių keliais" seka para

lelės tarp mūsų klasikinių, ca
ro epochos, knygnešių ir mo
derniųjų, kurie norėtų ir sovie
tinės okupacijos sąlygose teik
ti laisvojo pasaulio knygas Jok. 
Lietuvos bibliotekas.

"G. Vėžys, R. Misiūnas, R. 
Kviklytė, G. Procuta ir kiti Chi
cagoje paskelbė knygų vajų Vil
niaus bibliotekai” rašo žurna
las. "Jie nuėjo oficialiniais 
bendradarbiavimo su sovieti
nėm įstaigom keliais. Šitoks dar
bas negali būti sėkmingas. Nu
siųstos į Vilnių knygos nepa
sieks skaitytojų. Jos atsidurs 
Po devyniais užraktais".

K. Karvelis plačiai apžvelgia 
"Kolūkius ir kaimų gyvenvie
tes dabarties Lietuvoje". Z. 
Dailidka rašinyje "Bendruome, 
nė ir Altą" ieško arbitražo ga
limybių šiame skaudžiame vi
sai išeivijai konflikte. Rašinio 
Pobūdis greičiau poleminis ir

greičiausiai išprovokuos prie
šingųjų nuomonių pareiškimus. 
Labai informatyvus yra Jurgio 
Pilvelio straipsnis "Kelionės 
iš Lietuvos". Pavaizduotos są
lygos, kurioms esant, tiktai de 
šimtadalis norinčių atlankyti už
sienį, išleidžiama iš ok. Lietu
vos. Dargi ir šie, keliskart iš
tikrinti žmonės, visad turi ok. 
Lietuvoje paliekamus įkaitus.

"Kelionės iš Lietuvos į lais
vuosius kraštus vyksta tik iš
imties keliu", pareiškia straips
nio autorius.

Šiame žurnale daug aktualios 
smulkesnės medžiagos: doku
mentų šviesoj, mūsų mirusieji, 
iš mūsų veiklos, laiškai, mi- 
niapžvalgos knygų ir žurnalų, 
požvelgis į aplinkos paradok
sus (pamaivos), J. Kareivos 
"Jaunimo kongresas", eilinis 
fragmentas iš Jono Kardelio 
atsiminimų.

Platus programinis "Pro do- 
mo sua“ įvadinis apžvelgia var
pininkų, demokratų, liaudinin
kų tautinę ir demokratinę spau
dą aštuoniasdešimties metų dia
pazone. Šiame įvadiniame išti
sai atkartoti pirmosios "Sėjos" 
principiniai nusistatymai, žur
nalą pradėjus leisti. Žurnalas 
išsilaiko iš prenumeratos ir 
papildomų aukų. Meniškas lei
dinio apipavidalinimas glūdi 
dailininko Br. Murino rankose.

J. Gliaudą

OUTSTANDING BVSINESS 
OPPORTUNITY

A SHORT COURSE ON 
LONG DISTANCE.

SERVICE STATION 
AVAILABLE NOW

★★★ Locatcd to do high volume 
busineas

★★★ 3 bay facilitiea — High profit 
potential

★★★ Promotional assiątance 
E.YceJJent training program 
available, salary fic expences 
paid while in training

★★★ Einančiai assistance available 
Call today 

SUN OIL CO., 
R1VERS1DE DR„ 

RENSSELAER, N. Y.
Days; Mr. Cox 518-436-4701 

Eves & Weekends: 
Mr. Miller 518-374-2528

WANTEO
EXPER1ENCED

MACHINE OPERATORS
For 5-16 n. Capacity steel Decoiling 
and leveling lines. Mušt be fully ex- 
perienced and capable.

Call Mr. ROSENBAUM
216-259-5200

(19-24)

Knovv the best times to caJJ. Remember. lt s usually 
cheaper in the evening, even cheaper on weekends.

Let's say you're 
talking 

lqng distance 
and you're cut off. 
lt happens. VVhen 
i itdoes. simply ( 

s dial the J
11 operator. A
U, The charges/ 

will be i: 
adjusted. /

You’re dialing direct and you dial the 
wrong number. Again, get in touch with 

the operator and explain what happened. You 
l vvon't be charged for tho call.

4
Ifyou don't knovv 

the out-of-town 
number, 

call directory 
assistance in the 
distant city. At no 

charge. Dial 1, the 
area code (if 

different 
from your 

own), then 
555-1212.

r

Dial direct. You save on out-of-state. 
station-to-station callsyou dial yourself without 

operator assistance.
And finally. if you have any questions 

about long distance, check the front pages 
of your phone book. Class dismissed..

@ Ohio Bell
6 Plan your long distance calls in advance. 

Make notes, if you have to. You’ll be amazed 
at the time (and money) you save.

ŪSE YOUR PHONE FOR ALL ITS WORTH-

TRUMPA 
PAMOKA 
TOLIMO 

PASIKALBĖJIMO
1.

Skambinkite tiesiog nu
meris numeriui. Dažniau 
taip, negu ne. Skambinant 
asmuo asmeniui gali kai
nuoti tris kartus daugiau.

2.
Sakykime, kad jus pradė

jote kalbėti tolimu atstumo 
ir buvote pertrauktas. Taip 
atsitinka. Jeigu tai atsiti
ko, paprasčiausiai paskam
binkite operatoriui ir mo
kestis atitinkamai pataisy
tas.

3.
Žinokite kada geriausiai 

skambinti. Atsiminkit. Pa
prastai yra pigiau vakare 
ir pigiausiai savaitgaliais.

4.
Jeigu nežinote tolimame 

mieste numerio, skambinki
te telefono patarnaviman į 
tą miestą, kur norite skam
binti. Veltui. Išsukite 1, 
paskui area code numerį 
(jei jis skirtingas nuo jūsų 
miesto) ir tada 555-1212.

5.
Jūs skambinote tiesiogi

niai ir išsukote klaidingą 
numerį. Ir vėl paskambinki
te operatoriui ir paaiškin
kite kas atsitiko. Jums ne
reikės mokėti už skambini
mą.

6.
Planuokite savo -tolimo 

atstumo skambinimą iš 
anksto. Pasidarykite pasta
bas jeigu reikalinga. Jūs 
nustebsite kiek laiko (ir pi
nigų) galite sutaupyti.

7.
Skambinkite tiesioginiai. 

Jūs taupote kada skambi
nate patys be operatoriaus 
pagalbos tolimame atstume 
numeris numeriui. Ir paga
liau. jei turite klausimu dėl 
tolimo atstumo skambini
mo, patikrinkite pirmuti
nius puslapius savo telefono 
knygos. Pamoka užbaigta.

(S) Ohio Bell

NAUDOKITE SAVO 
TELEFONO PILNĄ 

VERTĘ.



1972 m. kovo 22 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAMALDOS Už
A.A. ANTANĄ JONAITĮ

šeštadienį, kovo 25, 8 vai. 
ryto šv. Jurgio bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mi
šios už a. a. gen. štabo ma
jorą Antaną Jonaitį, suka
kus pirmosioms metinėms 
nuo jo mirties. Velionies bi
čiuliai maloniai prašomi da
lyvauti mišiose ir prisimin
ti jį savo malda.

PAVASARIO BALIUS
Vysk. M. Valančiaus li

tuanistinės mokyklos tėvų 
komiteto ruošiamas tradici
nis pavasario balius įvyks 
balandžio mėn. 8 d., 8 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Programą atliks Grandinė
lės vyresniųjų ir jaunesnių
jų grupės. Kaina vienam 
asmeniui 8 dol. Dviem 15 
dol. Dėl stalų rezervavimo 
prašoma skambinti: E. Al- 
šėnienei 526-6831, Z. Gobiui 
442-0022, B. Mainelienei 
692-1690 ar L. Nagevičienei 
845-4954.

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI

Nuo kovo 1 iki 15 d. šie 
asmenys atsiuntė savo au
kas Religinei šalpai. Dr. J. 
Kriaučiūnas (Toledo, O.) — 
50 dol., dr. J. šonta (Ak
ron, O.) — 20 dol., P. Mi
koliūnai ir P. Žilinskai po 
12 dol.

Po 10 dol. aukojo: Mrs. 
Bruožienė, A. Buknis, S. ir 
D. čipkus (Cipkus Realty), 
J. čyvai, dr. Edm. Juodė- 
nas, A. Masilionis, O. Ma- 
tusevičienė, S. ir M. Mels- 
bakai, Ant. Nasvytis, V. Ro- 
ciūnai, V. ir J. Steponavi
čiai.

Po 5 dol. aukojo: J. ir M. 
Apanavičiai, dr. D. Dege
sys, A. Kasulaitis, V. Kasa- 
kaitis, J. Merkys, M. Rudai- 
tienė, M. Strimaitis, P. ir 
O. Skardžiai, M. Smelsto-

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,0000.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoj.ii 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

JO VARDAS ĮRAŠYTAS ŠIRDYJE

A.A. Gen. štabo maj, Antanas Jonaitis

Prieš metus, kovo 25, 
atsiskyrė iš mūsų tarpo 
a.a. gen. štabo mjr. An
tanas Jonaitis. Jo mir
ties pirmųjų metiniųpri- 
siminimui yra skirti šie 
žodžiai. Kai kregždės iš 
tolimųjų kraštų skrido at
gal su pavasario kvapą ne
šančiu vėju, Clevelando

rius, R. ii’ E. šilgaliai ir K. 
Vaičeliūnienė. Po 3 dol.: V. 
čepukaitis ir St. ir J. Oran- 
tai. Po 2 dol.: V. Bartuska, 
S. ir J. Ignatavičiui ir VI. 
Kaunas. Tuo būdu per kovo 
pirmas dvi savaites atsilie
pė 31 aukotojas su 271 dol. 
Iš viso nuo vajaus pradžios 
iki kovo 15 d. savo aukų 
Rei. šalpai atsiuntė 81 as
muo 771 dol. sumoje.

Širdingai dėkodami čia 
išvardintiems laukiame ir 
kitų atsiliepimo, jei galima, 
dar gavėnios metu.

Aukas Rei. šalpai prašo
me siųsti: Mrs. O. Žilins
kas, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio 44124, ar
ba kun. K. žemaičiui. Be to, 
ateinantį sekmadienį (kovo 
26) savo auka galima ati
duoti Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje Rei. šalpai rink
liavos metu.

Religinės šalpos 
Komitetas

dirva

Visų Sielų kapinėse am
žinajam poilisui paguldė
me savo brolį, ėjusį išei
vio kelią, ir niekada jau 
nesugrįžusį su kregždė
mis namo.

Šviesi ir giliai lietuviš 
ka buvo jo asmenybė. To
dėl ir matėme a.a. mjr. 
Jonaitį bendruomenėje, 
skautuose, ramovėnuo- 
se, Tėvynės Garsų radi
jo darbuose, Vasario 16 
gimnazijos rėmėjuose. 
Visada pozityvus, paslau
gus ir paimtąsias parei
gas atliekąs kruopščiai 
ir laiku. Toks jau jis 
buvo —gimnazijoje, ūkio 
darbuose ar Lietuvos ka
riuomenės tarnyboje. 
Dar bene dvi savaites 
prieš mirtį, kurios jis ne
nujautė, velionis susirū
pinęs planavo, kaip padė
ti Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybai, 
skundėsi organizacijų ir 
asmenų, nesantaika.

Tačiau visame a.a. A. 
Jonaičio gyvenime ryškė
jo viena graži ir brangi 
dvasinė savybė — tai mei
lė tiesos principui. Nemė
go jis visuomeninio gy
venimo vingiuotų kelių ir 
susirinkimuose veikėjų 
sakomų garbanotų kalbų. 
Tiesiai — nemėgo netie
sios, nežiūrint kas ją sa
kė. Todėl dažnai,pasijus- 
davęs esąs vienišas, kai 
atsistodavęs ginti tiesos 
principų.

Nors velionis buvo daž
nai matomas viešajame 
gyvenime' ir dirbo dauge
lyje organizacijų, tačiau, 
atrodo, kad jo maloniau
sios valandos buvo savo 
šeimos aplinkoje; Savo 
gerosios žmonos Izabe
lės padedamas, kiekvie
ną svečią šiltai priim
davęs, visada gražiai pa 
vaišindavęs, sustiprinda 
vęs, o pokalbiuose nuklys 
davęs į gražiąją Suvalki
ją, paliktąjį ūkį, džiaug- 
davęsis savo laimingu 
šeimyniniu gyvenimu. 
Lietuvos žodis jo lūpose 
skambėjo kažkuo labai 
brangiu, nuo jo asmeny
bės neatskiriamu.

Toks pietizmas lietu
vybei nebuvo nei paviršu
tiniškas, nei sentimenta
lus. Velionis ne tik buvo 
dosnus lietuviškiems dar 
bams, bet su giliu parei
gingumu ir meile rūpino
si savo vaikaičiais, ugdė 
juos gaivioj lietuviškoj 
dvasioj. Savoji šeima 
jam buvo ir lietuviška
tvirtovė, kurios svetimo- and dining room. 
sios rūdys ir laikas ne- burning 
sunaikins.

Kai daugelio mūsų var
dai nuteka upės srove, 
nes jie buvo įrašyti van
denyje, po metų prisime
nant velionį, gera pasaky
ti, kad a.a. A. Jonaičio 
vardas įrašytas širdyje

V. PUTVIO 43 METU MIRTIES SUKAKTIS
1929 metais kovo 5 d. mirė 

Vladas Putvinskis - Putvis. Lie. 
tuva neteko, labai daug nusipel
niusio vyro, o šauliai Lietuvos 
šaulių sąjungos įkūrėjo ir dide
lio kovotojo dėl Lietuvos lais
vės. Mes šauliai ir šaulės, mi
nėdami jo 43 metų mirties su
kaktį, prisimename jo didžius 
nuopelnus Saulių Sąjungai ir 
Lietuvai. Mes šauliai ir šau
lės būdami V. Putvio pasekė
jai ir jo idėjų vykdytojai, ple-" 
čiame tremtyje šaulišką veik
lą ir tvirtai tikime į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Daug šaulių Lietuvoje neša pa
niekinti vergijos jungą, daug 
šaulių Sibiro tundrose kovoja 
su gyvybe ir mirtim, bet jų vi
sų širdyse ir sąmonėje Lietu
vos laisvės idėja yra ir bus gy
va,

V. Putvinskis, vėliau Putvis, 
gimė Rygoje, Latvijoje, 1873 me
tais. Jo tėvas buvo Lietuvos ba
joras ir už 1863 metų sukilimą 
prieš Rusijos carą, buvo iš
tremtas J Sibirą visam amžiui, 
vėliau rusų amnestuotas, apsi
gyveno Rygoje. V. Putvis, bai
gęs Mintaujos gimnaziją, studi
javo Vokietijoje Halės universi • 
tete, kur susitikęs su kitų tau
tų studentais įgavo daug žinių, 
kaip reikia priešintis prispau
dėjams rusams.

Gyvendamas Šilo Pavėžupio 
dvare, SaukėnųvalsčiujeSiaulių 
apskrityje, buvo (trauktas į len
kų bajorų įtaką ir pats sulenkė
jo. Bet vėliau, jausdamasis esąs 
lietuviškos kilmės, supratęs, 
kad lenkiškumas jam dirbtinai 
primestas, atsikratė nuo lenkų 
dvarponių, žalingos Lietuvai įta
kos. Nors ir baramas lenkųba- 
jorų V. Putvis nepaisė jų prie
kaištų, nes juto savo širdyj karš
to pritarimo tautiniam Lietuvos 
atgimimui. Ir jis nuėjo lietuviš
ku keliu, ten kur jį šaukė, lietu
vių tautos balsas, tautiniam ju
dėjimui ir prisikėlimui Lietu
vos nepriklausomam gyveni
mui. V. Putvio dvaran atvykda
vo to meto lietuvių veikėjai: P. 
Višinskis, Janulaitis, lemaitė, 
J. Jablonskis, Avižonis ir kitu 
Tie žmonės, buvo to meto Lie
tuvos atgimimo apaštalai.

V. Putvis savo apylinkėje, ne 
tik smarkiai platino to meto už
draustą lietuvių spaudą, bet bu
vo Įsteigęs dvi lietuviškas slap
tas mokyklas. Už lietuvišką veik - 
lą, buvo lenkų dvarponių aps
kustas rusų valdžiai, buvo areš - 
tuotas, kalintas kalėjimuose ir 
išsiųstas į Rusiją.

V. Putvio tėvas Rapolas Put
vinskis už dalyvavimą 1863 m. 
sukilime buvo ištremtas visam 
amžiui į Sibirą. Praslinkus 50 
metų ir sūnus Vladas Putvis tre
miamas į Rusiją už lietuvišką 
veiklą ir kovą dėl Lietuvos lais
vės. Šitie visi Lietuvos laisvės 
kovotojai paruošė Lietuvių tau
tą paskelbti 16 vasario nepriklau-

tų, su kuriais jis taip rū
pestingai dirbo ir savo 
lietuviškumu ir idealiz
mu stiprino išeivio kelią.

J. Stempužis

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
4'4094. Tel. 943-0910.

• Apdrau.dos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamięsi į Z. Obe.- 
lenj tel. 531-2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutua) funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
914-6835.

HOUSE FOR SALE
3 bedroom brick english 

tudor. Near New Parish. 
Large kitchen, living room 

VVood- 
fireplace. Lovely 

screened in porch. Tuo car 
garage, Tree shaded yard. 
Private beach, Playground 
and dub-house privileges. 
Only 28,900.

PERME REALTY 
26100 Brush Avė. 

731-4300
(23-24)

DR. K. PAUTIENIS

somybės aktą iratstatyti nepri
klausomą Lietuvą. V. Putvis, 
sugrįžęs iš tremties, 1918m.or
ganizavo savivaldybes, vėliau 
įkūrė Lietuvos š. Sąjungą, žur
nalą Trimitą, organizavo Šiau
lių būrius visoje Lietuvoje, lan
kė šaulius fronte, išleido kele
tą spaudos leidinių, mokytojavo 
Dotnuvos Ž. Ūkio Akademijoje. 
Spaudos draudimo laikais bend
radarbiavo spaudoje: Darbinin 
kų Balse, Varpe, Prūsų lietuvių 
balse ir kituose laikraščiuose. 
Už nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas Lietuvos vyriausy
bės Gedimino ordinu. V. Put
vis 1922 metais buvo nuvykęs 
Klaipėdon padėti ruošti Klaipė
dos krašto sukilimą. Už nuo
pelnus Saulių sąjungai 1928 me
tais jis išrenkamas Saulių Są
jungos garbės pirmininku. Už 
jo milžinišką veiklą šauliams 
ir Lietuvai, lietuvių visuomenė 
atsidėkodama ir pagerbdama, 
Vytauto Didžiojo Muziejaus so
delyje ir Tauragėje pastatė jam 
paminklus. Daug gatvių ir šau
lių namų, Lietuvos miestuose, 
buvo pavadinta V. Putvio var
du. V. Putvis nuo galybės lie
tuviško darbo (jis dirlx> už 2-3 
žmones) pervargo, nusilpo ir

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

DETROITAS LAUKIA 
GRANDINĖLĖS

C 1 e v e lando Grandinėlė 
tiek išreklamuota ir laik
raščiuose aprašyta, kad de- 
troitiškiams tenka tik 
džiaugtis jos pasisekimais 
ir laukti jos šokių koncerto 
Detroite.

Grandinėlė į Detroitą at
vyksta stipri ir pajėgi. Ji 
duos tuos pačius šokius 
kaip, kad davė Clevelande 
ir Chicagoje.

Jos šokiai ir rūbai dauę. 
kuo skirsis nuo anksčiau 
jau šoktų šokių.

Grandinėlės vadovas L. 
Sagys žurnalistui Jurgiui 
Janušaičiui yra pasakęs: — 
savo šokių nuotaika, pačiais 
šokiais programoje grįžta
me atgal į senovę, kur 
žingsnis paprastesnis, kur 
polka nėra polka, bet links
mas pašokinę j imas ...

Ir šį linksmą Grandinėlės 
pašokinėjimą matysime ba
landžio 9 d., 3 vai. Crees- 
wood High School salėje.

Grandinėlės šokių kon
certą rengia St. Butkaus 
šaulių kuopa, kurios pasise
kimu labai rūpinasi ir net 
pats bilietus pardavinėja 
LŠST pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas, o jam talki
ninkauja visa moterų sekci
ja, kuriai vadovauja Bronė 
Selenienė.

Bus išleista graži šokių- 
programa, kurioje bus įdėti 
prekybininkų ir sveikintojų 
sąrašai. Programa rūpina
si: E. Jodinskienė, S. Kau
nelienė, B. Selenienė, J. 
Bliudžiūvienė ir E. Katkie
nė.

• Tautinės Sandaros 29 
kuopa savo metiniame susi
rinkime kovo 5 d. Lietuvių

Grandinėlė Šoka V. Bacevičiaus nuotrauka
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pagaliau susirgęs 1929 m. kovo 
5 dieną mirė Kaune.

Liūdna žinia Iš Kauno išsi
plėtė po visą Lietuvą. Lietu
va neteko žmogaus, kokio kito 
tokio jau nesusirado. Kyla klau
simas, kas davė jam tiek ener
gijos ir pasiryžimo dirbti savo 
gimtam kraštui. Turbūt, didžiau. 
šia priežastis bus ta, kad jam 
tėvų žemės meilė buvo svar
biau už viską ir jis visas savo 
fizines ir dvasines jėgas auko
jo lietuvybei ir Lietuvos lais
vės kovai, o vėliau siekė Lie
tuvos kultūrinio progreso.

1939 metais šauliai Lietuvo 
je turėjo 62,000 narių, 72 šau
lių namus, 350 bibliotekų, 125 
chorus ir 1Ž5 orkestrus. Lietu
vos nepriklausomybės kovos 
laikais šaulių žuvo 8L Ameri
koje ir Kanadoje LŠS Tremtyje 
plečia šaulių organizavimą ir 
dabartiniu metu jau yra 18 šau
lių kuopų ar kitų padalinių. 
V. Putvis mirė, bet jo mil
žiniški atlikti Lietuvai ir šau 
liams darbai nežuvo, jie yra gy 
vi mūsų širdyse. Mes Šauliai, 
būdami V. Putvio (kurtos šau
lių sąjungos įpėdiniai, tęsime 
jo darbą, kol Lietuva taps nuo 
priešų komunistų laisva ir ne
priklausoma.

Šaulių šūkis: Viskas Nepri- 
klausmai Lietuvai.

Namuose išsirinko šiems 
metams valdybą: Antanas 
Norus — pirmininkas, Juo
zas Tamošiūnas — vicepir
mininkas, Feliksas Motuzas 
— organizatorius, dr. Ka
zys Karvelis — iždininkas 
ir Antanas Sukauskas — 
prot. sekretorius.

Į DLOC atstovais išrink
ti : dr. Kazys Karvelis ir 
Antanas Norus. Į Sandaros 
seimą, kuris įvyks birželio 
26-30 d. Miami, Fla. atsto
vais išrinkti: Antanas No
rus ir Antanas Sukauskas.

Sandaros susirinkimas 
nutarė artimiausiu laiku su
rengti meno parodą, o va
sarą išvažiavimą į gamtą.

• Lietuvių Namų Drau
gija ir Dariaus ir Girėno 
klubas išsirinko parengimų 
komitetaą: pirmininkas Ge
novaitė Viskantienė, vice
pirmininkas Antanas šiur- 
kus ir Sigitas Viskantas, 
sekr. Lidija Mingėlienė, na
riai: Bronius Valiukėnas, 
Anatalijus Viskantas ir 
Elžbėta Jodinskienė.

Lietuvių Namų Draugi
jos ir Dariaus ir Girėno klu
bo pavasarinis vakaras 
įvyks balandžio 15 d., 7 vai. 
Lietuvių Namuose.

• Dievo Apvaizdos bažny
čios ir Kultūrinio Centro pa
matų pašventinimas įvyks 
balandžio 16 d. Ta pačia 
diena šios parapijos socia
linio skyriaus ruošiamas 
koncertas įvyks Mercy ko
legijos patalpose.

• Jūrų šaulių "švyturio” 
pavasarinis vakaras su šo
kių varžybomis ir vaišėmis 
įvyks balandžio 22 d., 7 vai. 
Lietuvių Namuose.

A. Grinius



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Zigmas Lapinas — 
Montrealio jaunimo liaudies 
instrumentų a n s a m b lio 
"Gintaras” vadovas ir Pau
lius Povilaitis — tėvų komi
teto pirmininkas, atvykę į 
Chicagą, tarėsi tautinių šo
kių šventės muzikinės da
lies ir techniškais ansamblio 
atvykimo reikalais. Posėdy
je dalyvavo Alvydas Vasai- 
tis — šventės muzikinės da
lies vadovas, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — rengimo 
komiteto pirmininkas, Algis 
Modestas — vicepirminin
kas, Birutė Vindašienė — 
sekretorė ir Vytautas Ra- 
džius — leidinio redakto
rius ir muzikinės dalies ko
ordinatorius.

• Aldona ir Jonas Ado
moniai neseniai lankėsi 
Aliaskoje, o balandžio 7 d. 
jie i§ New Yorko išskren
da j Japoniją. Grįždami su
stos Hawajuose. Honolulu 
mieste Jonas Adomonis da
lyvaus bendrovės Mercedes 
Benz automobilių pardavė

jų suvažiavime. Grįš į Bos
toną balandžio 16 d.

• IV-tosios Tautinių šo
kių šventės repertuaro mu
zikinės juostos jau išsiun
tinėtos visoms šventėje da
lyvauti užsiregistravusioms 
grupėms.

• Skulptorius Antanas 
Braždys neseniai turėjo 
Londone savo darbų parodą. 
Dabar jau jis kitoje paro
doje ir ypač reikšmingoje 
vietoje — Karališkojoje Me
no Akademijoje Londone 
(Royal Academy of Arts).

Nuo sausio 8 d. iki kovo 
5 d. vyko Britanijos skulp
torių paroda. Joje dalyvavo 
24 skulptoriai. Jų tarpe ir 
A. Braždys su 7 darbais.

• Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas ir Liet. Namų B-vės 
akcininkų metinis susirin
kimas įvyks balandžio 15-16 
dienomis.

Šiais metais sukanka 25 
metai nuo D. Britanijos

PADĖKA
A t A

VLADAS LIUBARTAS
Mūsų mylimas vyras ir brolis netikėtai mirė širdies 

liga 1972 m. vasario mėn. 21 d. ir palaidotas vasario 25 
d. Phoenix’e, šv. Pranciškaus kapinėse.

Mūsų gilią ir nuoširdžią padėką reiškiam visiems 
pagerbusiems velionį savo dalyvavimu koplyčioje, pa
maldose ir palydėjusiems jį į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kurie mūsų sunkioj valandoj pareiškė užuo
jautą žodžiu, laiškais ar per spaudą, prisiuntė gėles, 
aukavo mišioms, Lietuvių Fondui, Vasario 16 d. gimna
zijai ar kitoms organizacijoms.

Išskirtina mūsų padėka priklauso Pavergtų Tautų 
Phoenix’o skyriaus pirmininkui p. W. Chopiwskyj ir 
Ukrainiečių Klubo (U.A.Y.A. Hali) atstovams už pa
reikštą užuojautą ir palydėjimą į kapus, o taip pat 
kongresmanui John J. Rhodes už jo malonų dėmesį ir 
pareikštą raštu užuojautą iš Washington’o.

Ypatingai dėkojame kun. A. Valiuškai už aplankymą 
velionies ligoninėje, už sukalbėtas maldas koplyčioj, 
gedulingas pamaldas bažnyčioj, palydėjusiam velionį į 
kapines, tarusiam atsisveikinimo žodį koplyčioj ir pras
mingą pamokslą bažnyčioj.

Širdingai dėkojame muzikei Onai Metrikienei ir jos 
vadovaujamam Lietuvių Chorui už grojimą vargonais 
ir giedojimą koplyčioj, bažnyčioj ir kapinėse.

Nuoširdus mūsų ačiū p. V. Mieželiui, tarusiam at
sisveikinimo žodį koplyčioj, plačiau apibūdinant velio
nies nueitą kelią, o taip pat tarusiems atsisveikinimo 
žodžius p. Vytui Mozartui ir p. Antanui Ignotui.

Dėkojame grabnešiams už paskutinį patarnavimą 
velioniui ir laidotuvių direktoriui p. Joseph Propati už 
rūpestingą patarnavimą.

Dar kartą ačiū visiems, visiems.
Nuliūdę žmona SOFIA ir brolis KAROLIS

A. L. T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS
maloniai kviečia visus atsilankyti j

NUOTAIKINGA VAKARĄ
1972 m. balandžio mėn. 8 d. (šeštadienį), 8 vai. vak.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE — 3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES.

Bus trumpa programa bei kavutė su užkandžiais, šokiams gros plokštelių muzika.
Vakaro pelnas skiriamas "DIRVOS” laikraščio gerinimui.
Įėjimas su vaišėmis — $3.00 asmeniui. SKYRIAUS VALDYBA

Lietuvių Sąjungos įsteigi
mo. Sukaktis bus paminėta 
Pavasario šventės metu 
Lietuvių Sodyboje.

HAMILTON
• Nedidelę Hamiltono ko

loniją aplankė net dvi mir
tys: vasario 29 d. po ilgos 
ir sunkios ligos mirė a. a. 
Vytautas Babeckas, eida
mas 49 m. Velionis mūsų 
kolonijoj reiškėsi daugiau
siai muzikiniam gyvenime, 
kurį laiką vargoninkauda- 
mas lietuvių parapijos baž
nyčioje, vesdamas lengvos 
muzikos — šokių orkestrą 
Aidas ir taip pat, turėda
mas savo muzikos studiją, 
Paliko' žmoną Aldoną Ke- 
mežytę, tris vaikus, motiną 
ir brolį Lietuvoje. Palaido
tas kovo 4 d. Hamiltono ka
pinėse.

Kovo 5 d. po ilgos ir sun
kios ligos mirė a. a. Stanis
lava Slavinskienė, buv. Ha
miltono šeštadieninės mo
kyklos. mokytoja. Paliko 
vyrą Domą, dukrą Ireną 
Juodvalkienę, sūnų Darių ir 
kt. gimines, daugiausiai 
JAV.

Ir visai neseniai mirė a. 
a. Svilienė, išgulėjusi pata
le beveik 15 metų. fkb)

WINDSOR
MERGAIČIŲ KVARTETO 
"AUŠRA” KONCERTAS
Windsoro mergaičių kvar

tetas "Aušra” rengia pava
sario koncertą kovo 26 d., 1 
v. p. p. ukrainiečių "Prosvi- 
ta” salėje 2585 Seminole 
St., Windsor, Ont.

"Aušra” duos turtingą 
programą, liaudies dainų, 
lietuvių kompozitorių popu
liarios ir pramoginės muzi
kos koncertą.

Windsoro mergaičių kvar
tetas "Aušra” yra vienas iš 
judresnių vienetų. Metų bė
gyje įvairiose lietuvių ko
lonijose davė net 8 koncer
tus.

Kvartetas dažni ausiai 
vyksta savo lėšomis arba 
tik už kelionpinigius. Išei
nant į sceną ir ten dainuo
jant reikalingi ir įvairūs 
rūbai. Kartais juos dainuo
ja apsirengusios tautiniais, 
o kartais spalvingais kon
certiniais kostiumėliais ar 
kitokiais rūbais. Kaip gir
dėti mergaitės siūdinasi ba
lines sukneles.

Kvartetą sudaro: Dana 
Kozulytė, Rūta Cerskutė, 
Aldona Tautkevičiūtė, Ni- 
polė Giedriūnaitė ir nuola
tinis kvarteto palydovas — 
akordeonistas Andrius Čerš
kus. Kvartetui . vadovauja 
Valė Tautkevičienė. Dar 
reikia paminėti, kad šalia 
kvarteto auga ir bręsta pui
ki deklamuotoja ir būsima 
dainininkė Laima Tautkevi
čiūtė.

Kvartetas "Aušra” daug 
kartu yra koncertavęs de- 
troitiškiams.

Po koncerto bus pietūs 
su įvairiais gėrimais. De- 
troitiškiams, kurie yra gir
dėję kvarteto "Aušra” gra
žių dainų, pareiga būtų per
sikelti per upę ir dalyvauti 
"Aušros” koncerte.

A. Grinius

ROCHESTER
KAZYS BRADŪNAS 

ROCHESTERYJE
Kovo 4 dienos vakaras 

buvo ypatingai malonus ir 
gražus, turėta progos susi
pažinti su poeto nueitu ke
liu ir jo lyrine poezija.

Pasakojo jis įdomiai ir iš 
savo poezijos ištraukas 
skaitė su giliu įsijautimu ir 
pergyvenimu.

Pradėjo nuo Vilkaviškio 
gimnazijos laikų per Vil
niaus universitetą ir užbai
gė Chicaga, kur sukūrė sa
vo stambiausius veikalus.

Kadangi buvo Kazimiero 
diena, tai poetui ir poniai 
Kazimierai Bradūnienei su
giedota Ilgiausių Metų.

Literatūros vakarą su-

Montrealio Aušros Varų parapijos vyrų oktetas su sol. Gina čap- 
kauskiene ir sol. Antanu Kebliu. Akompanuoja Madeleine D. Roch. 
S, M, balandžio 8 d. Baltimorėje ALTS-gos pavasario koncerte iš
pildys meninę programą.

A. L. TAUT. S-GOS BALTIMORĖS
SKYRIUS

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Š. M. BALANDŽIO MĖN. 8 DIENĄ,

RENGIA:

PAVASARIO KONCERTĄ.
Dainuoja: GINA ČAPKAUSKIENĖ, Chica- 

gos operos solistė, ”Aušros Vartų” 
vyrų oktetas ir ANTANAS KEB- 
LYS, okteto solistas.

Piano palydės: MADELEINE ROCH okteto 
dirigentė, prancūzų kilmės 
muzikė.

Visi menininkai iš Montrealio, Kanadoje.

Šokiams gros italų MONALDI kapela. Bus už
kandžių stalas, gėrimų baras ir turtinga loterija.

Maloniai kviečiami brangūs kaimynai iš Wa- 
shingtono, Philadelphijos ir Elizabetho.

Koncerto pradžia 7 vai. tiksliai.

SKYRIAUS VALDYBA

PULKININKUI

VLADUI BRAZIULIUI

mirus, dukrai ELENAI STEPAITIE-

NEI ir jos vyrui HERBERTUI nuošir

džiausią užuojautą reiškiame

V. ir K. Kalendros
M. ir Aug. Kuolai
P. ir VI. Skirgailos

A. A.
Pulk. VLADUI BRAZIULIUI

mirus, jo žmonai VERONIKAI, dukterims ELE
NAI STEPAITIENEI, REGINAI NASVYTIENEI, 
NIJOLEI-LAIMAI JARAŠŪNIENEI, žentams ir 
vaikaičiams reiškiame gilią užuojautą

Jadvyga, Kazys ir Algimantas Budriai 
Rimgaudas Gulbinas 

ir
Grožvyda Scarpelienė

A. A.
pulk. VLADUI BRAZIULIUI

mirus, žmonai VERONIKAI BRAZIULEVICIE- 
NEI ir dukroms REGINAI NASVYTIENEI, LAI
MAI JARAŠŪNIENEI ir ELENAI STEPAITIE
NEI bei jų šeimoms, gilią užuojautą reiškia

Algirdas ir Vita Andrašiūnai

A. A.
Pulk. V. BRAZULEVlčIUI

mirus, jo žmoną, dukrą su žentu JARAŠIŪNUS, ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai ir giliai užjaučia

Chmieliauskienė 
ir 

Bužėnai

*Tauriam lietuviui profesoriui

KONSTANTINUI RAČKAUSKUI
mirus, jo broliui VYTAUTUI ALEKSANDRUI, 
mūsų prieteliui, ir kitiems Velionio artimiesiems, 

užuojautą reiškia
Valiukėnai

ruošė LB apyl. valdyba, va
karą pravedė dr. Jonas Dė
dinas. (rl)

FLORIDA
• Lake Worth, Fla. ir 

.apylinkėse smarkiai didėja 
lietuvių kolonija, šiais me
tais Lake Worth’e Galionai- 
čiai nusipirko labai gražų 
motelį su baseinu ir visais 
kitais, moderniškais įrengi
mais. Mazoliauskai čia įsi- 
gyjo gražų gyvenimui na
mą su trimis išnuomavimui 
butais. Jadvyga Tūbelienė 
išsinuomavo gražų aparta
mentą labai patogioje vie
toje. Balčiūnai iš Wisconsin 
nusipirko gražią rezidenci
ją. Daugelis lietuvių apsi
gyveno Juno Beach. Mat 
ten Vytautas ir Albina 
Tomkai nusipirko gražų, 
ant pat jūros kranto, mote
lį. O šiais .metais pastatė 
dar dešimtį vienetų. Jų mo
teliai vadinasi: SAPHARE 
SEA MOTOR LODGE ir 
yra ant A1A kelio. Vytau
tas Tomkus ne tik, kad yra 
gabus kurorto vedėjas bet 
yra ir labai geras organi
zatorius. Kas tik pas jį iš 
lietuvių atsilanko tai tuo
jau jiems priperša, ar tai 
sklypą ar gatavą pastatytą 
namą. Keliolika lietuvių nu

sipirko sklypus ir jau spėjo 
pasistatyti puikius namus. 
Turint tokius organizato
rius kaip Vytautą Tomkų ir 
A. M. Augūną, šį, plačioji 
apylinkė išaugs į didelę lie
tuvių koloniją. Pensininkų 
kas metas daugėja, nes Flo
ridoje prailgina savo gyve
nimą gal net keliolika metu.

Šioje apylinkje nusipirko 
sklypą ir, visiems lietu
viams žinomas dr. Jokūbas 
Stukas. O trumpoje ateity
je čia rengiasi apsigyventi 
dr. Vytautas Avižonis su 
žmona, dr. Benediktas Jan
kauskas su žmona ir dr. Rū
ta Jauniškis su vyru.

Norintėje platesnių infor
macijų apie Floridą, kreip
kitės į A. M. Augūną, 1225 
So. Palmway, Lake Worth, 
Fla. 33460. Informacijos 
veltui. (a)

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

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