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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SENATORIAI 
APIE 
PAVERGTUOSIUS

Visa eilė JAV Kongre 
so narių, ryšium su lie
pos 16-22 d. JAV-se at
žymėta Pavergtųjų Tau
tų Savaite, liepos mėn. 
kalbėjo ar pateikė pa
reiškimus apie paverg
tąsias tautas. Šalia sep
tynių Kongrese senato
rių, liepos 24-25 dar 
kalbėjo New Yorkovals
tiją atstovaująs šen. Ja
mes L. Buckley (resp.- 
kons. — New York) ir 
Peter Dominick, iš Co- 
lorado valst. (resp.). 
Ypatingai verta dėme
sio senatoriaus Buck
ley kalba (liepos 24 d.) 
— pati išsamiausia bei 
ilgiausia, iš daugiau 
kaip 50 pareiškimų Kon
grese tiek pavergtųjų 
tautų, tiek ypač Lietu
vos reikalu.

Šen Buckley savo kai' 
bą pradėjo, priminęs 
liepos 6 d. "N.Y. Ti
mes dienraštyje radęs 
dvi žinias: apie britų 
naujus duomenis dėl Ka. 
tyno žudynių (tūkstan
čių lenkų karių) kaltinin
kų ir dėl trečiojo susi
deginimo Lietuvoje. Šie 
du įvykiai, pasak sena
toriaus, turi bendrą 
bruožą — jie primena 
likimą tų, kurie buvo 
virtę komunistinio im
perializmo aukomis. 
Buckley, teigęs, kad 
pagal JAV darbo unijos 
duomenis Sovietų S-ga 
ir kom. Kinija yra pa
vergusios 172,107,000 
žmonių, toliau nurodė, 
kad, esą,pastaruoju me
tu nesą madinga kalbėti 
apie "sovietų komuniz
mo imperalistinę bei 
agresyvią politiką". Ta
čiau to negalima pas aky
ti apie pavergtuosius, 
kuriems visai aišku,ką 
reiškia pavergtoji tau
ta. Pasak senatoriaus, 
tai gerai numano vyrai 
bei moterys, stebėjęru 
sų tankus, triuškinu
sius Čekoslovakijos 
laisvę, lenkų darbinin
kai, 1970 metais kėlę 
maištą prieš komunis
tų režimą, lietuviai, pa
sauliui skelbę skundą 
dėl politinės ir reli
gijos laisvės ir Tibeto 
pabėgėliai visame pa
sauly.

Šen. Buckley savo 
reikšmingoje kalboje 
reiškė susirūpinimą 
dėl pavojaus JAV-bėms 
slopinti ligšiolinį įsi
pareigojimą paverg
toms tautoms skleisti 
tiesos bei vilties žo
džius ir ypatingai radi 
jo bangomis. Tai liudi
ja siekimai apkarpyti 
Amerikos Balso lėšas 
ar visai sustabdyti Lais
vosios Europos bei 
Laisvės radijų translia
cijas. Buckley nupasa
kojo paskutinių mėne
sių įvykius pačioje So • 
vietų Sąjungoje (smū
giai pasipriešinimo ju
dėjimui), Lietuvoje, ki
tose Baltijos respubli
kose, Čekoslovakijoje 
(čekų patriotų naujos by
los) ir kt. Savo kalbą

GRANDINĖLĖS ŠOKĖJAI JAU EUROPOJE... Pirmasis Grandinėlės koncertas Anglijoje sutraukė 
tiek daug žmonių, kad milžiniška salė nepajėgė sutalpinti visų norinčių patekt}į koncertą. Nuotrau
koje dalis šokėjų užkulisyje džiaugiasi pasisekimu: Kaminskaitė, Strimaitytė, Narbutaitis, Sakaitė ir 
Kripavičiūtė. „ J. Garlos nuotrauka

DEMOKRATU TARPE
Vietnamo karas — vienintelis koziris

Kaip vertinamos se
natoriaus McGovern 
pozicijos pačių demo
kratų tarpe ryškiai pa
vaizduoja faktas, kad nė 
vienas daugiau žinomas 
politikas nesutiko būti 
jo kandidatu į vicepre
zidentus. Jei McGovern 
išrinkimo šansai būtų 
buvę geri, ir Humphrey 
ir Muskie būtų sutikę 
partijos "vienybės la
bui" su juo kandidatuo
ti. Jei McGovern pra
laimės, jie galės saky
ti: "ar aš nesakiau".

To galima buvo tikė
tis ir jei McGovern vis- 
dėlto juos kalbino, reiš
kia jis pats nelabai tiki 
savo laimėjimo šan
sams ir kad jam būtinai 
reikalinga senų politi
kierių, kuriuos jis nu
galėjo konvencijoje, tal
ka. Bet kur trumpa, ten 
trūksta. McGovern ieš
kodamas "senųjų" tal
kos nuvylė tuos savo 
šalininkus, kurie jam 
tiek pasitarnavo sie
kiant nominacijos. To
kiu būdu jis neteko 'jau
nųjų' šalininkų entuziaz
mo, bet nepašalino 'se
nųjų' skepticizmo.

Tokioje situacijoje 
pasirinkimas R. Sar- 
gent Shriver kandidatu į 
viceprezidentus buvo 
pati geriausia išeitis. 
Pirmiausia jis yra vis 
dar populiarių Kennedy 
sveinis, antra jis turi 
gerus santykius su se
naisiais 'politikieriais' 
trečia per rinkiminę 
kampaniją jis gali tik 
išpopuliarėti, kas jam 

šen. Buckley baigė, 
kviesdamas melstis, 
kad pavergtųjų kraštų 
gyventojų viltys būtų 
įgyvendintos ir jis at
kreipė dėmesį į reika
lą vertini tas laisves, 
kuriomis gali didžiuo
tis JAV-bių gyventojai.

(ELTA)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
asmeniškai gali būti 
naudinga vistiek ar Mc 
Govern laimės ar pra
laimės, taigi jam apsi
moka kandidatuoti.

McGovern, paskelb
damas Shriver kandi
datūrą praėjusį šešta
dienį, pasinaudojo gera 
proga pradėti savo rin
kiminę kampaniją. Pul
damas Nixoną ir jo ad
ministraciją, jis visų 
pirma paminėjo Vietna
mo karą, kurį Nixonas 
paveldėjęs, bet kartu ir 
nesugebėjęs baigti per 
keturis metus. Tai reiš
kia, kad Vietnamo ka
ras bus svarbiausias jo 
koziris.

Tiesa, jis vėliau dar 
daug kalbėjo apie varg
šų nedalią JAV ir reika
lą teisingiau išdalinti 
krašto išteklius, tačiau 
tie argumentai mažai 
veiks į rinkikų masę, 
jei jų dauguma rinkimų 
metu turės pakenčiamą 
gyvenimą. O tą kaip tik 
žada paskutiniai Ūkio 
stovio rodikliai.

Ūkinė veikla per ant
rą šių metų ketvirtįtaip 
pagyvėjo, kad pranešė 
visus administracijos 
lūkesčius. Visos paja
mos už gaminius ir pa
tarnavimus (Gross Na
tional Product) per tą 
ketvirtį pralenkė pirmą 
net 11,2%. Kartu inflia
cija buvo išlaikyta 2,1% 
ribose. Kas leidžia ti
kėtis, kad per ištisus 
1972 m. GNP padidėji
mas ir atskaičius duok
lę infliacijai sieks la
bai įspūdingus 6% (per
eitais metais siekė tik 
2,7%), o infliacija sieks 
tik 3,5% (pereitais m. 
— 4,7%). Nė vienas ki
tas kapitalistinis kraš
tas tokia pažanga negali 
pasidžiaugti.

Dėl to demokratų pro- 
paganda visų pirma bus 

nukreipta prieš Vietna
mo karą. Tai įrodo ne
tik paskutinis McGover 
no pareiškimas, bet ir 
kitų jų kairiojo sparno 
politikų kaip Kennedy, 
Tynney ir Harris verks - 
mai dėl šiaurinio Viet
namo tvenkinių pylimų 
bombardavimo. Admi
nistracija teigia, kad 
tie tvenkiniai nebuvo 
bombarduojami tyčia, 
nors galėjo būti patai
kyta į tuos pylimus bom
barduojant šalia esan
čius kelius ar geležin
kelių linijas.

Likimo ironija pano
rėjo, kad Hanojaus ir 
demokratų partijos inte 
resai sutaptų. Pirmi no 
ri JAV pralaimėjmo, 
kad išsilaikytų, antri, 
kad laimėtų rinkimus.

SUSOVIETINTO LIETUVOS KAIMO 
BUITIES KULTŪRA

Komjaunimo Tiesa, 
kaip ir visi kiti ok. Lie
tuvos periodiniai spau
diniai, skurdžiosišvaiz. 
dos keturlapis, murzi
nas, pilkšvos spalvos 
teksto ir vos įžiūrimų 
nuotraukų. Raudona 
spalva įstumti tekstai 
šiam komjaunimo ofi
ciozui suteikia klouno 
raudonosio veido įspū
dį. Skurdus laikraščio 
turinys, kurio du treč
daliai užpildomi verti
mais iš rusiškų laikraš 
Čių. Todėl mirgėte mir
ga rusiškos vertinių 
pavardės.

Tiesa, Valstiečių 
laikraštis, Komjauni
mo Tiesa, Literatūra 
ir Menas, tai leidiniai, 
kurie lyg naktis nuo die
nos skiriasi nuolšeiviš 
kos spaudos. Lokalinių 
leidinių sovietai nė neiš - 
leidžia į užsienį. Šių ti
pografinis veidas sle
piamas nuo užsienie
čių.

JAU KYLA LIETUVIU 
NAMAI CLEVELANDE

Vidui’vasarj, kada dauge
lis atostogaudami išvažinė- 
ja, o kiti, švelnaus ir gaivi
nančio oro sulaukę, kur ki
tur privačiai poilsiauja, sek
madienio vidurdienį su
traukti Clevelande apie pen
ketą šimtų žmonių reikia 
nekasdieninio reikalo. Jeigu 
apie tiek lietuvių praėjusį 
sekmadienį susirinko į nau
josios lietuvių parapijos ra
joną būti Lietuvių Namų 
kampinio akmens pašventi
nimo liudininkais, tai jau 
ženklas, daugiau negu bet 
kas kita rodąs, kaip visa 
lietuvių kolonija, išsibars
čiusi plačiose didmiesčio ri
bose, jaučia reikalą turėti 
jaukius ir patogius savo na
mus, kuriuose vyks lietu
viškas tarpusavio bendravi
mas ir iš kurių sklis tauti
nis veikimas, gaivinąs ir 
daugeliu atžvilgiu stiprinąs 
visos Clevelando lietuvių 
kolonijos gyvenimą.

Susirinkusi minia buvo 
įvairi. Matėsi seni pažįsta
mi veidai, dar daugiau ne
matytų ar labai retai su
tiktų. Greta senosios atei
vių kartos veikėjo ar am
žiaus saulėlydžių besidžiau
giančio pensininko, išmūry
tus namų pamatus stebėjo 
paskutinės ateivių kartos 
žmonės, atvykę su savo mo
kyklinėmis atžalomis, ku
rie, užaugę ir šiame lietu
viškame židiny susitikę, ga
lės išdidžiai prisiminti, jog 
ir jie buvo čia, kada tiems 
Lietuvių Namams buvo pa
šventintas kampinis akmuo, 
su išgraviruotu įrašu "Lie
tuvių Namai, Lithuanian 
Village Ine. 1972”. Tas ak
muo bus įmūrytas šiaurės 
rytų kampe, kaip tik tame 
kampe, kuris arčiausiai prie 
Lietuvos ir kurį patekanti 
ryto saulė pirmiausia nu
šviečia. Stebint šią minią, 
savąją lietuvišką minią, už
miršusią amžiaus ir kartų 
skirtumus, kurioje maišėsi 
ir kitataučiai, atvykę kartu 
su mumis mūsų sutartinio 
darbo vaisiais pasidžiaugti, 
nejučiomis kilo džiuginan
tis jausmas, kad vis dėlto 
mes mokame ne vien sau 
gyventi, o bendrieji užsimo
jimai, jeigu tik jie tik ima

Tačiau ir Komjauni
mo Tiesa naudinga 
trumputei ekskursijai į 
kolūkį. Štai, to dienraš
čio liepos 12 dienos lai
doje korespondentai 
Jazdauskas su Vaice
kausku (Utenos rajono) 
ėmė ir įšoko į Alaušo 
kolūkį.

Po kelių neišvengia
mų panegirikų sovieti
nei santvarkai, kores
pondentai ėmė atidžiau 
stebėti aplinką. Dabar 
mes atkartosime jų įs
pūdžius. Ir, šia proga, 
prašome neprimiršti, 
kad tai dvidešimt septin
tieji "pažangios" sovie
tinės sistemos tvarky
mosi metai. Ir kad tie 
vaizdai nerodomi išei- 
viškiems "eruditams", 
kurie savo vizitais Vil
niuje skuba užtikrinti 
savo prielankųipą "Gim 
tojo Krašto" politru- 
kams.

(Nukelta į 2 psl.) 

reikštis konkrečiais dar
bais, gali sukelti visos ko
lonijos susidomėjimą ir ati
tinkamą moralinę bei me
džiaginę paramą.

Iškilmes trumpu žodžiu 
pradėjo Lietuvių Namų 
pradininkės Lithuanian Vil
lage Ine. pirmininkas J. 
Stempužis, pristatyda mas 
savo bendradarbius — val
dybos narius ir talkininkus, 
d a u gia usiai prisidėjusius, 
kad naujoji lietuvių pasto
gė iš svarstymų ir planavi
mų būklės pereitų į mato
mą tikrovę: rūsys iškastas, 
pamatai sumūryti, belieka 
tik išvesti sienos, uždengti 
stogas, atlikti vidaus įren
gimai ir atiduoti savinin
kams — visai Clevelando 
lietuvių kolonijai naudotis 
ir džiaugtis.

”Jau praėjo šimtmetis", 
kalbėjo Juozas Stempužis, 
"kai pirmasis lietuvis at
vyko į Clevelando miestą...

Vieną grąžą vasaros die
ną, 1871 metais Clevelando 
geležinkelio stotyje išlipo 
Pranciškus Freimonas, pir
masis lietuvis. Niekas čia 
nekalbėjo jo gimtąja kalba. 
Po šimto metų oficialia sta
tistika lietuvių emigrantų 
ir čia gimusios pirmosios 
kartos yra 16,000. Lietuvio 
socialinio gyvenimo bruožas 
nepasižymi ypatingu troš
kimu siekti stiprios ekono
minės padėties. Lietuvis 
yra daugiau dvasios žmo
gus, besirūpinąs savo dori
nėmis ir kultūrinėmis gė
rybėmis. Todėl, kai Cleve
lande kitos tautybės grei
tai pristatė visą eilę savo 
tautinių namų, lietuviai pa
sitenkino viena savo sale 
daugiau negu šešiasdešimt 
metų, kuri pagaliau pra
ėjusią vasarą sudegė. Tad 
reali būtinybė paskatino 
mus visus kuo greičiau pra
dėti naujų namų statybą, 
šiandien susirinkę čia liu
dyti statybos darbų pra
džią, tegalime tik prašyti 
Aukščiau s i o j o palaimos, 
kad Jis leistų mums sėk
mingai užbaigti statybą.

Jūs, čia susirinkusieji, 
esate didžiai prisidėję savo 
pinigais ir patarimais, kad 
Lietuvių Namai būtų pa
statyti. Direktoriai, pašven
tę daug savo valandų plana
vimui ir lėšų telkimui, pa
rodė savo kantrybę, ištver
mę ir išmanumą užsibrėž
tam tikslui. Visiems jums 
priklauso gili ir nuoširdi pa
dėką. Tačiau šiandien dar 
nelaikąs dalintis garbe. 
Prieš akis dar didelis dar
bas, pakol jūs, naujųjų na
mų šeimininkai, galėsite už
kelti ant namo stogo darbų 
pabaigos vainiką. O tam 
vainikui nupinti reikia ne 
tik pasiryžusių ir darbščių 
moterų ir vyrų, bet dar rei
kia daug ir pinigų. Kviečiu 
jus visus į talką, o toji lie
tuviškoji talka nuo senųjų 
laikų pasižymėjo darbais ir 
gėrybėmis, kurias kaimy
nai sunešdavo. Kviečiu jus 
pačius ir taip pat raginti ki
tus pirkti dar daugiau nau
jų namų akcijų ir tuo pa
remti statybos darbus. Sve
timieji mums namų nepa
statys. Tik mūsų pačių ran
komis ir pinigais išdygs 
nauja lietuviška pastogė, 
kurioje bus gera susirinkti, 
dirbti, bendrauti, ir džiaug
tis, kad patys esame tos pa
stogės šeimininkai. Vieny
bėje galybė, savo namai

(Nukelta į 7 psl.)
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BRAZILIJOS LIETUVIU ŽINIOS

Sao Paulo lietuviai nori 
atgauti savo teises

LEIPALINGIS ANKSČIAU IR DABAR

Brazilijoje yra vienintelė 
lietuvių R. Katalikų bažny
čia Sao Paulo priemiestyje 
Vila Zelina, pastatyta 1935- 
1936 m. laikotarpy kun. Be
nedikto Suginto iniciatyva 
ir pastangomis. Kun. B. Su
gintas šiais metais miręs 
Chicagoje, atvykęs 1931 m. 
sausio mėnesį į Braziliją, 
nuo pat savo veiklos pirmų
jų dienų, pradėjo svajoti 
apie nuosavos bažnyčios pa
statymą Sao Paulo lietu
viams. Tai buvo tiesiog per 
daug drąsus, netikėtinas ir 
neįvykdomas sumanymas. 
Sao Paulo lietuviams pa
maldos buvo laikomos vo
kiečių vienuolių šv. Antano 
bažnyčioje, kurioje vis tik 
mūsų tautiečiai nors ir pa
lankiai priglausti, jautėsi 
įnamiais. Tai jautė tiek lie
tuviai parapijiečiai, tiek 
pirmasis lietuvis kun. J. Va
laitis ir jo pavaduoti atvy
kęs kun. B. Sugintas.

Vienok netikėtina kun. B. 
Suginto svajonė, jo milži
niškų pastangų, atkaklaus 
pasiryžimo ir pasišventimo 
dėka, buvo įvykdyta. Po 
sėkmingo jo pravesto aukų 
rinkimų vajaus Brazilijos, 
Š. Amerikos ir net Argenti
nos lietuvių kolonijose bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
sumanymas virto tikrove 
1935 metais, kada kovo 24 
dieną buvo pašventintas lie
tuvių šv. Juozapo bažnyčios 
kertinis akmuo.

Kun. B. Sugintas rinkda
mas aukas, visur ir visada 
pabrėždavo, kad bažnyčią 
jis statąs tik lietu
viams, aišku, negal
vodamas drausti joje mels
tis visiems katalikams ir 
nelietuviams. Lietuvių baž
nyčiai buvo gautas apie 
3.000 kv. metrų sklypas, ju
ridiniu aktu dovanotas Liet. 
R. Katalikų Šv. Juozapo 
Bendruomenei, kurios įstei
gėjas buvo kun. J. Valaitis, 
o jam grįžus į Lietuvą, jai 
sėkmingai vadovavo kun. B. 
Sugintas. Pagal organizaci
jos įstatus jos pirmininku 
visada buvo Sao Paulo lie
tuvių kapelionas.

Kun. B. Suginto laikais
L. K. Bendruomenė turėjo 
per 1.500 nario mokestį mo
kančių narių. Kiekvienais 
metais būdavo renkama 
nauja valdyba, į kurią įei
davo lietuviai pasauliečiai, 
bet jos pirmininku visuo
met pasilikdavo lietuviu ko
lonijos kapelionas ir klebo
nas. Taigi lietuvių organi
zacijai gavus bažnyčiai 
sklypą ant jo buvo pastaty
ta bažnyčia, kurios juridi
niai savininkai buvo lietu
viai.

Pastačius lietuviams baž
nyčią, kurios iškilmingas 
pašventinimas įvyko 1936 
metų vasario 16 dieną, kun. 
B. Sugintas neilgai pagyve
no Sao Paulo lietuvių kolo
nijoje. Kun. B. Sugintą pa
vaduoti i Sao Paulo atvyko 
dabartinis prelatas P. Ra- 
gažinskas.

Tūkstantinė Sao Paulo lietuvių minia 1936 m. vasario 16 d. šv. Juo
zapo bažnyčios Šventinimo metu bažnyčios viduje.

Sao Paulo lietuvių bažnyčios kertinio akmens šventinimas 1935 
m. kovo 24 d. Vidury stovi Mnsj. Ernestode Paula, bažnyčios sta
tytojas arch. Botelho, buvęs tuo metu Brazilijoje Lietuvos konsu
las dr. Petras Mačiulis ir bažnyčios fundatorius kun. Benediktas 
Sugintas. St. Vancevičiaus nuotrauka

Kun. B. Sugintui išvykus,
L. K. Bendruomenės, kaip 
organizacijos veikla apmi
rė, o užėjus pasauliniam ka
rui, visas lietuviškas veiki
mas visai susilpnėjo.

Po karo Sao Paulo lietu
vių kolonijoje atsirado jau 
daugiau lietuvių kunigų. 
Bet L. K. Bendruomenės 
pirmininku vis skaitėsi lie
tuvių bažnyčios klebonas 
kun. P. Ragažinskas. Nors 
buvusieji tos organizacijos 
nariai išsisklaidė, bet prie 
bažnyčios visą laiką dau
giau ar mažiau veikė para
pijinės lietuviškos organi
zacijos, kaip Vyrų Broliją,
L. Katalikų Moterų D-ja,
L. K. Bendruomenės choras 
ir kitos. Visos tos organi
zacijos, nors ir nebuvo ju
ridiniai legalios, bet lietu
vių tarpe tuo klausimo nie
kas nekėlė. Dabartinis pre
latas P. Ragažinskas iki pa
skutinių metų ėjo lietuvių 
bažnyčios ir šv. Juozapo pa
rapijos klebono pareigas. 
Lietuviams jokių kliūčių 
niekas nedarė ir jie jautėsi 
savo bažnyčios šeiminin
kais.

Bet šiuo metu pradėjo 
pūsti nauji vėjai... Prela
tui P. Ragažinskui perda
vus klebono pareigas nese
niai iš Italijos atsiųstam 
kun. Gaidžiui, lietuviai kas
kart daugiau pradėjo jaus
tis įnamiais savo bažnyčio
je. Naujasis klebonas, anot 
arčiau bažnyčios stovinčių 
parapijiečių, nenorįs prisi
pažinti lietuviu esąs. Skai
tąs save lenkų kilmės ir de
dąs pastangas, kad lietuviai 
iš savo bažnyčios būtų iš
stumiami ir jų teisės viso
kiais būdais siaurinamos.

Tokia nepalanki ir ne
draugiška lietuvių atžvilgiu 
naujo klebono "politika” su
kėlė didelį nepasitenkinimą. 
Mat ant bažnyčiai dovanoto 
sklypo, be bažnyčios, vėliau, 
kun. J. Šeškevičiaus pastan
gomis, buvo pastatyti dar ir 
taip vadinami Jaunimo Na
mai, su keliomis salėmis, 
kur tiek lietuviškas jauni
mas, tiek kitos organizaci
jos turėjo savo patalpas su
sirinkimams, posėdž i a m s, 
parengimams ir t.t. Ir čia 

lietuviams jau pradėtos da
ryti įvairios kliūtys. Lietu
viai katalikai, matydami jų 
teisių uzurpaciją pradėjo 
bruzdėti ir nori teisėtu ir 
legaliu būdu jas atgauti. 
Ypatingai senesnės kartos 
buvusieji L. K. Bendruome
nės valdybų, Bažnyčios Sta
tymo Komiteto ir eiliniai 
nariai pradėjo veikti su tik
slu atnaujinti tos organiza
cijos legalų veikimą. Numa
tyta greitu laiku šaukti L. 
K. Šv. Juozapo Bendruome
nės visų buvusių narių su
sirinkimas, kurio tikslas 
bus išrinkti naują valdybą, 
ją užregistruoti atitinkamo
se valdžios įstaigose ir ju
ridiniai legalizuoti jos veik
lą.

Lietuvių kolonijoje buvo 
gandų, kad L. K. Bendruo
menei dovanotas sklypas su 
visų ant jo pastatytų neju- 
domu turtu, tai yra bažny
čia, Jaunimo Namais ir kle
bonijos namu pervesta Sao 
Paulo Kurijai ar tai kokiai 
vietos brazilų katalikiškai 
organizacijai. Bet kiek teko 
patirti, tie gandai kol kas 
nepasitvirtino. Kiek patirta 
notaro ir kitose vietos val
džios įstaigose, sklypas, tai
gi ir ant jo pastatytas tur
tas, tebesąs teisėta L. K. 
Bendruomenės nuosavybė.

• Prelato Pijaus Raga- 
žinsko iniciatyva Sao Paulo 
mieste buvo sušauktas lie
tuvių organizacijų atstovų 
pasitarimas Penktojo Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongre
so rengimo reikalu. Nutarta 
Kongresą surengti ateinan
čių metų vasario 22-25 die
nomis Sao Paulo mieste. 
Tam tikslui sudarytas kon
greso rengimo komitetas iš 
pirmininko prel. P. Raga- 
žinsko, vicepirmininkų kun. 
Pr. Gavėno ir Jono Bag- 
džiaus bei sekretoriaus inž. 
A. Idiko.

Gegužės 11 d. įvyko pir
mas Komiteto posėdis, ku
riame išrinktos darbo, jau
nimo, spaudos-propagandos, 
finansų ir kitos komisijos.

Paskutinis, tai yra IV-sis 
P. Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyko Argentinoje, 
Buenos Aires mieste 1968 
metais.

• Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Taryba antrame 
šių metų posėdyje išrinko 
naują prezidiumą ir valdy
bą. Tarybos pirmininku iš
rinktas inž. Zenonas Bače- 
lis, vicepirmininku Jonas 
Lukoševičius ir sekreto
rium Janina Valavičienė.

į naują valdybą išrinkti: 
pirm. Alfonsas Petraitis, 
vicepirm. kun. Pr. Gavėnas, 
ižd. Jonas Dimša, sekr. Ky
mante Steponaitytė ir Al
girdas Sliesoraitis bei Pet
ras Šimonis — valdybos na
rys.

• Kun. Juozas Janilionis, 
kuris per paskutinius kelio-

Dar daug yra liudi
ninkų, kurie matė kaip 
sėkmingai kultūrėjo lie- 
tuviškoji provincija Ne 
priklausomybės laiko
tarpyje. Pilnoje žodžio 
prasmėje iš nieko, be 
užsienio paskolų, be iš 
užsienio įvežamos me
chanizacijos, lietuviš
kos provincijos vaiz
das kito ir gražėjo ne 
metais, bet dienomis.

Pažanga veržėsi iš 
darbštaus lietuvio ini
ciatyvos, iš jo sugebėji 
mo tvarkytis ir savo kie • 
me, ir plačioje apylin
kėje. Ta ūkinė iniciaty
va plito, stiprėjo,pasta 
tė ant tvirtų kojų vals
tybę, sukūrė savo ir kri
zės laikais nesusvyra
vusią valiutą, subalan
suotą biudžetą ir pelnin
gą žemės ūkio gerybių 
eksportą.

Okupanto propaganda 
stengiasi nuneigti isto
rinius faktus, tačiau be
šališki lietuviškų laimė
jimų skaičiai griauna 
bolševikų melus ir 
šmeižtus.

Lietuviškoji provin
cija žengėpažangos ke
liu.

Greta ekonominės pa
žangos stipriai kerojo 
kultūriniai provincijos 
laimėjimai. Vienas iš 
stipriausių kultūrinės 
pažangos veiksnių buvo 
Šaulių sąjunga. Buvo 
statomi šaulių namai. 
Tuose namuose vystėsi 
apylinkės kultūrinė 
veikla. Dešimtys tūks
tančių jaunuolių tuos 
namus laikė savais na
mais. Jų dvasia gaivino 
jaunuosius, čia kūrėsi 
bibliotekos, mezgėsi 
chorai, vaidintojų būre
liai.

Leipalingis turi įdo
mią istoriją. Tai sena 
lietuviška gyvenvietė. 
Nepriklausomybės me
tu Leipalingyje buvo 
įkurta vidurinė mokyk
la. Veikė biblioteka, 
daug administracinių įs
taigų. Buvo gyva preky 
ba, smulkioji pramonė, 
kuri natūraliai išaugo 
iš vietinių poreikių ten
kinimo.

Nuo 1928 metų veikė 
vysk. M. Valančiaus 
liaudies universitetas, 
daug šviesos įnešęs į 
žmonių buitį. Tas uni
versitetas buvo vi
siems prieinama lavini
mosi mokslavietė. Kles
tėjo kooperatyvai. Iški
lo Nepriklausomybės 
paminklas. Veikė elekt
ros stotis...

Leipalingis tvarkėsi 
sumaniai ir išdidžiai. 
Lietuviškoji provincija 
(kaip ir Leipalingis) 
žengė pažangos keliu.

Dabar Leipalingis po 
sovietais. Aliarmuojan
ti korespodencijaiš Lei 
palingio. Komjaunimo 
Tiesos korespondentas 
V. Miškelis, apmaudin
gai praneša plačiam 
pasauliui

Blogoje būklėje yra 
Leipalingio kultūros na
mai. Viduryje salės 
grindys įlūžę,sienos vė
jo kiaurai perpučia
mos, elektra — retas 
dalykas. Kada gi mies-

liką metų ėjo Rio de Janeiro 
lietuvių kolonijos kapeliono 
pareigas neseniai šventė sa
vo 80 metų amžiaus sukak
tį. Dėl susilpnėjusios svei
katos nuo savo pareigų bu
vo priverstas pasitraukti.

Stasys Vencevičius 

telyje bus nauji kultū
ros namai?

Laikraštis užklausė 
atsakingą dėl netvarkos 
pareigūną, Lazdijų rajo 
no Tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininko pa 
vadutoją L. Vanagą. Ir
L. Vanagas atsakė:

Iš tikrųjų Leipalin
gio kultūros namų pa
talpos blogos, nes pasta 
tas senas ir, norint jį 
sutvarkyti, reikia viską 
nugriauti ir pradėti nuo 
pamatų. Tačiau toks re 
montas netikslingas, 
nes Lenino kolūkis turi 
paruošęs techninę nau
jų kultūros namų sta
tybos dokumentaciją, 
turi lėšų. Tik viena bė
da — kol kas neturi ran
govo. Į rajono statybi
nių organizacijų darbų 
programą Lenino kultū
ros namai nebuvo 
įtraukti dėlto, kad kai
mo statybos kolona šiuo 
metu stato trejus kultū
ros namus, iš kurių dve
jus turi atiduoti eksplo
atacijai šiais metais. 
Pagal planą kultūros na
mų statyba Leipalin
gyje bus pradėta 1973 
metais ir baigta 1975 
metais...

SUSOVIETINTO LIETUVOS KAIMO 
BUITIES KULTŪRA

(Atkelta iš 1 psl.)
Rašo Komjaunimo 

Tiesos korespondentai:
— Buvome Sudeikių 

kultūros namuose.. Vy
rai, atėję pašokti, rū
ko vestibiulyje. O kur 
meta nuorūkas? Mus ve
džiojęs žmogus sutri
ko — nėra šiukšlių dė
žės. Reikia manyti, kad 
nuorūkų vyrai vis dėlto 
kišenėn nededa... Biau- 
rios kino afišos ant sie
nos... Kur tik nosį kiši 
vis kas nors ne ten ar 
netaip pakabinta, pa
statyta.

— Šio kolūkio rašti
nė — perpūsta vėjo, per
merkta lietaus trobikė. 
Kaba ant sienos paru
davęs su gramatinėm 
klaidom šūkis, kol kas 
Garbės lentoj voras 
tinklą mezga. Šitame na
me raštinė gyvuoja per 
15 metų!

— Apskritai ūkiųraš 
tinėse rasi daug ne
tvarkos: ant stalo išmė
tyti žurnalai, sujaukti 
laikraščiai, klibančios 
kėdės, nusitrynusios 
skelbimų lentos, saulės 
išblukinta vaizdinė agi
tacija.

— Tame pat raštinės 
name gyvena viena ar 
kelios žemės ūkio spe
cialistų šeimos. Kurei- 
šiškių kolūkyje teko lan
kytis tokioje šeimoje. 
Atrodė, Čia prieš mus 
kas nors buvo ir tyčia 
viską suvertė. Apsilei
dimas žvelgė iš kiekvie
nos kertės.

— Mes įpratom skai
čiuoti kaimiečių televi- 
zotirus, šaldytuvus, au 
tomašinas. Be abejo ši
tie dalykai žmogui rei
kalingi. Bet, žiūrėk, te. 
levizorius troboj, o per 
daržinės stogą - žvaigž
des skaičiuok, šaldytu
vas kampe, o kvapai iš 
palovių sklinda...

— Kaimo parduotu
vėje nerasi puodynės, 
ąsočio, metalo, meno 
dirbinių nė neužsimink 
— pasijuoks. Tokių 
daiktų kaimo parduotu

Esančiųjų Leipalin
gio kultūros namų sto
vis ir atsakingo parei
gūno paaiškinimas pui
kiai atestuoja tą cha'o- 
gą, į kurįnugramzdinta 
lietuviškoji provincija. 
Ji apleista, būtiniau
sios statybos ignoruoja
mos. Niekas nesirūpina 
vietos žmonių reika
lais.

Nereikia užmiršti, 
kad taip vadinami "kul
tūros namai" okupantui 
yra viena iš ryškiausių 
propagandinių atramų. 
Tačiau ir šioje srityje 
siautėja apsileidimas 
ir didžiausia netvarka. 
Ką bekalbėti apie tokius 
žmonių poreikius, kur 
režimas visiškai nesu
interesuotas. Šitokių po
reikių niekas netenki
na. Ir besugalvos tokio
mis sąlygomis steigti 
Leipalingyje liaudies 
universitetą, kaip buvo 
Nepriklausomybės me
tais

Nenuostabu, kad ok. 
Lietuvą atlankę buv. lei- 
palingiečiai negavo lei
dimo aplankyti savo tė
viškės. Su savo giminė 
mis jie turėjo susitikti 
Vilniaus viešbučio Ne
ringa kambariuose.

vėje niekada nebuvo.
— Sudeikių, Stumb

ro, Alaušo kolūkių žmo
nės nusiskundė, kad par
duotuvėse negausi nu
pirkti padoresnės do
vanos draugui, tėvui, 
mamai.

— Sako, parduotuvė
je turi būti pirmo būti
numo prekės: cukraus, 
druskos, degtukų, duo
nos. Degtinė, matyt, ir
gi priskiriama prie pir
mo būtinumo prekių 
— buteliai nutūpę dide
les lentynas.

— Degtinė — būtina 
o pieno puodynei vietos 
nėra...

Šitokios iškarpos iš 
ilgokos Komjaunimo 
Tiesos korespondentų 
skilties mums dokumen
tiškai pristato "susovie 
tinto kaimo buitį". "Ko
munizmo statyba” yra 
įžūliausias blefas. Iš
viršinis miesto žvilge
sys apgauna ekskursan
tus. Kaimas nustumtas 
merdėti ir skursti. Ar
gi Čia kalti žmonės? Jie 
yra sistemos aukos. 
Kalta "komunizmo sta
tyba". (ps)

MAINTENANCE 
MEN

OPPORTUNITIES ON 2nd 
SHIFT, START 5 P. M. 5 YRS. 
MINIMUM HEAVY INDUS- 
TRIAL EXP. MUŠT IN- 
CLUDE ARC WELDING. AP
PLY 9 TO 3 WEEKDAYS.

LURIA BROTHERS 
CO., INC.

18951 FIVE POINTS RD. 
BROOK PARK, OHIO

An Equ;il Opportunity Employer
(61-63)

DRIVERS
Qualified to run on company 

eęuipmenl
also

TRUCK CONTRACTORS
48-Slnte operation. lwo qualified driv. 
ers. '69 or ntwer cab over lwin "cr'w 
diesel tractore Pny 75 Pcl: v
seltlements. Van tyP« trn.ler. tur. 
mahed. Contractor,. earninK “P 
$55.000 ‘o ‘‘M’L’rf'rNc ft 
M1DWF.STERN ĘXPRf.SS. INC.. rl. 
Scott. Kansas. 223'j.)



1972 m. rugpiūčio 11 d.

DIRVA THE LITHUANIAN
NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103
Telephone: (216) 431-6344

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO • 
PUBLISHED TWO TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY ANE 
FRIDAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS'N. VILTIS, 
INC. « SUBSCRIPTION PER YEAR $13.00 • SINGLE COPY 15 CENTS.

EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
DIRVA IŠEINA TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS • 

PRENUMERATA MEAMS $13.00, PUSEI METŲ $7.00 • ATSKIRO 
NUMERIO KAINA 15 CENTŲ « STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR 
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA • NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI 
GRAŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIRAŠYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONE • UŽ 
SKELBIMŲ TURINI IR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.

SKAUDZIUOJU 

KLAUSIMU
Greta įvairių išeivi

jos organizacinių trium
fų (susivienijimų sei
mai, šokių šventė, jau
nimo kongresas,stovyk
los) šiais metais išeivi
ja rodo visišką nesuge
bėjimą išspręsti skau
džią organizaciniai - in
telektualinę problemą, 
būtent: lietuvių enciklo
pedijos anglų kalba iš
leidimą.

Iki šiol išeivija ne
įsisąmonina savo inte
lektualinės propagan
dos reikšmės. Klesti 
■nuotaikos savo kultūros 
laimėjimais tenkintis 
savo uždarumo ribose. 
Savanoriškai susikuria
mas apgailėtinas getas, 
kuriame užsidarome 
nuo svetimų akių. Vis 
galvojama, kad kaž kas 
kitas mūsų kultūrine 
propaganda rūpinsis, 
ieškos tam būdų ir lė
šų, ieškos rakto į mūsų 
uždarumo duris. Tas 
pretenzingas nuotaikas 
tenkina svetimųjų spau
da, kai kada pastebėda 
ma desperatiškas lietu
vių tautos kovas dėl sa
vo laisvės ir savitumo.

Tačiau mes iki šiol 
esame pasauliui mažai 
žinoma tauta. Apie mū
sų istoriją, tautos bū
dą, kultūrą pasaulis ži
no iš kitataučių šalti
nių. Tai lenkai, rusai, 
vokiečiai nušvietė pa
sauliui lietuvių tautos 
istorinius ir kultūri
nius kryžkelius iš savo 
požiūrio, iš savo maty
mo taško. Svetimųjųpri- 
statyme yra daug klaidų 
piktybinių tendencijų. 
Bet iš kokios šaltinio 
ims pasaulis autentiš
kas, plačias, teisingas 
žinias apie lietuvių tau
tą, jos kultūros ir vals
tybės istoriją? Tik iš 
enciklopedijos, kurios 
kalba prieinama šim
tams milijonų.

Tuo tarpu tokios enci
klopedijos paruoša, lė
šos, su ta laida susiju
sios problemos nesu
kelia galvosūkio išeivi
jos kultūrinės paskir
ties junginiams. Atro
do, jeigu nebūtų tiktai 
vieno asmens (J. Kapo
čiaus) iniciatyvos, nie
kad niekas nedrįstų nė 
galvoti apie Lietuvių En
ciklopediją. Jeigu tas 
pat asmuo neišleistų da
bar dviejų enciklopedi
nių tomų anglų kalba — 
tokios enciklopedijos iš - 
leidimą laikytų utopija. 
Bet darbas pradėtas ir 
pradžios rezultate su
tiktas baisus abojumas 
tokiam sumanymui. į 
leidėjo šiurpulingąjį S.
O.S. tik patraukia pe
čiais, susižvalgo savo 
tarpe: kas turi gelbėti 
iš finansinių bėdų pra
dėtąjį žygį?

Susiformuoja drastiš

ki klausimai — ar Lie
tuvių Enciklopedijos 
anglų kalbos laida nepri
valo rūpintis Lietuvių 
Bendruomenė, telkti lė
šas, sukurti tam tikrą 
judėjimą "Pro Encyclo- 
pedia Lituanica"? Tai 
yra garbės pareiga Lie
tuvių Bendruomenei su
kelti lėšų šiam projek
tui.

Du mūsų susivieniji
mai ar vis neįžiūri uk
rainiečių susivienijimo 
pavyzdžio? Šis susivie 
nijimas savo lėšomis 
išleido ukrainiečių en
ciklopediją anglų kalba. 
Abu mūsų susivieniji
mai enciklopedijos lei
dimo talkoj parodytų 
puikią, šiais laikais mo
dernią, ekumeninę dva
sią. Dėl garbės išleis
ti tokią enciklopediją 
reikia varžytis savo tar
pe, nevaidinti nepaste
binčių šios problemos.

Daugelis stambesnių 
ar smulkesnių klubų klu. 
belių kartais yra perte
kę doleriais, kuriuos ne- 
žino kur dėti. Klubai net
gi likviduojasi ir išsi
dalina pinigus narių tar
pe. Argi nevilioja suma
nymas pastatyti sau pa
minklą, kuris išliks il
giau už mūrines sie
nas?

Tai vis senos,dauge
liui net nemalonios pa
tirti jas iš naujo tie
sos. Tačiau jas tenka 
kartoti. Jas tenka kar
toti dėlto, kad tikime 
mūsų organizaciniu ta
lentu. Išeivija yra įdo
mi, kompaktinė masė. 
Jai pajudėti reikalingas 
savo logiška struktūra 
įtikinantis postūmis. Ir 
dabar, kada Lietuvių en
ciklopedijos anglų kal
ba projektas sustojo 
S.O.S. padėtyje, reikia 
prisiminti išeivijos or
ganizuotumą. Dėl šio 
skaudaus klausimo rei
kia kalbėti, reikia dėl to 
kelti toną, reikia rėkti.

Tuo tarpu, atrodo, 
Bendruomenės kultūri
nių padalinių iniciatyva 
daug talkintų projektui. 
Ši iniciatyva turi pasi
reikšti finansinės pagal, 
bos parūpinimu, dėl 
tam tikrų leidybos są
lygų susitarus su leidė 
ju. Ši iniciatyva ieško
tų reikšmingų talkinin
kų - rėmėjų, kaip tai 
buvo padaryta, parūpi
nant milžiniškas lėšas 
(palyginamai su enci
klopediniais reikalais) 
greitai praūžusiems 
<sios vasaros rengi
niams. Koordinacinis 
komitetas, kurin įtrauk
tų susivienjimo atsto
vus būtų dar paveikes
nis. Nesudėtingos sąly
gos gali būti aptartos ir 
nuspręstos per trumpą 
laiko tarpą.

Kada lietuviškoji iš-

DIRVA

KLAIDA AR TENDENCIJA?

Nuotrauka iš surengtų ALT demonstracijų Clevelande,kuri,anot 
Algio Rukšėno, galėtų būti atspausdinta Soviet Life žurnale.

Algis Rukšėnas •ne
patenkintas, kad iš jo 
laiško, tilpusio Dirvo
je liepos 28 d., išėmė- 
me vieną pastraipą, kur 
teiraujasi apie vieną 
nuotrauką atspausdintą 
Dirvoje, pasiuntė Drau
gui atvirą laišką, aiškin
damas, kad šioji jo laiš
ko dalis buvo esminiai 
svarbi.

Tikrumoje, tai buvo 
muzika iš kitos operos, 
bandant mūsų keltąjį 
klausimą nustumti, iš
keliant kitą. Tą jo laiš
ko dalį mes ketinome 
atspausti, kai tik bus j 
surastas tos fotografi
jos negatyvas, ką dabar 
ir darome.

A. Rukšėnas rašo:
"Pagaliau, aš irgi turiu 

jums klausimą. Atsimenat 
tą fotografiją pirmame Dir
vos puslapyje, kai Altas 
suruošė demonstraciją su 
žvakėm dėl Romo Kalantos 
susideginimo? Ar ten nesi
mato viena ponia prieky ne
ša plakatą, kur sakoma: 
"Soviets of Lithuania". Ta 
nuotrauką "be jokios cenzū 
ros būtų galima patalpinti 
Soviet Life žurnale, kaip 
(pr) teigė savo straipsny
je apie mūsų "press re- 
lease".

Gerbiamas redaktoriau, 
ar tai klaida ar tendenci
ja?"

Kad skaitytojai ge
riau žinotų apie kokią 
nuotrauką kalbama, vir
šuj ją pakartojome, o 
žemiau iš fotografijos 
negatyvo išdidinome tą 
detalę, dėl kurios A. 
Rukšėnas taip jaudi
nasi.

Algis Rukšėnas, kaip 
studijavęs žurnalistiką 
be abejo yra susipaži- 

eivija Amerikoje savo 
asmeniškoms pramo
goms, puošniems rengi
niams ir maldnamiams 
sudeda kas mėnesį de
šimtis tūkstančių, net 
baugu patirtijkad enci
klopedijos leidėjas šau 
kia tautiečiams S.O.S. 
dėl kelių tūkstančių.

Argi jau taip įdėmiai 
į tolimą ateitį įsiste
bėjęs Lietuvių Fondas, 
kad neįžiūri, kas darosi 
aplink?

Šio skaudaus klausi
mo tema, visų pirma, 
adresuotina Lietuvių 
Bendruomenės kultūri
nės sekcijos veiks
niams. Tai jų inicia
tyvos sritis. 

nęs su spaustuvės tech
nika ir žino, kad kartais 
net geriausios nuotrau
kos laikrašty būna pana
šios į "negrų mūšį nak
tį".

Kad nedingtų anoje 
nuotraukoje žmonių 
veidai, mūsų foto labo
ratorijoje aiškinant 
laikraščio negatyvą 
(Dirva spausdinama of
setu ir jos paruošimas 
vyksta fotografiniu bū
du) didesnis dėmesys 
buvo atkreiptas į žmo
nių veidus ir viename 
plakate likęs neaiškus 
įrašas "GET OUT",nu
pieštas plonesnėm lini
jom, ant plokštės neišė
jo ir laikraštyje neat- 
sispaudė. Iš fotografi
jos negatyvo išdidinę tą 
detalę, skaitytojai aiš
kiai gali matyti, kad pla

Viršuj tūpusios nuotraukos išdidinta detalė, kur plakate aiškiai 
Salima perskaityti "SOVIETS GET OUT OF LITHUANIA".

Kent Statė University New» Service 
Phone: 672-2727 (Gode 216)

The Second Kori d Lithuanian Youth Congreee will be held at 

Kent Statė Univerelty Tuesday throuch Sunday fJuly 4-9) with 300 

delegate* from 13 countries.

The congress opens Tuesday evenlng wlth a perforaance by 

Grandinėlė, Cleveland-based Lithuanian folk group perforelng danccs

and ausie ot 8 p.a. in University Audltoriua.

Tho prograa is free and open to the public.

Grandinėlė has toured South Aaerica and wlll tour liurope thls

s urme r.

The delegates will spend the ręst of the week at Beall McDovell 

Hali ln dlscussion groups wlth a focus on proaotlng Internatlonal 

understanding aaong Lithuanian peoples of their couion horitage.

Augustine Idzelis, a teaching folio* ln geography at Kent Stato, 

vii! be local coordlnator for the congress durlng it*, atsy at Kent.

Idzelis salti the delegatai, nll from non Soviet bloc nations, 

will discuss varlous problema of the Lithuanian in their lndividual

countries. 'Thls is not a politlcal gathering/’ Tiltelis aaid.

MWo m 11 be discusslng the problema of lntegratlon, culture*

•’ nd r orai is suos. The countries reprosented vili be from <he r.on-

Soiiet bloc Uut our v»phasia wiil be one oF neutrali t/.'* LttbuanJa

U on© of IS republies uithin the Soviet Union. It was inrorporjr*d

irto the U.S.S R. in

•fov-e than tft delegates from the United Statė*, 3° tror Canada 

and 30 from Australio wlll be aaong tne delegates at Kert. Td-elis 

said delegates vili hc betvoen 18-30 years of ugo with the Mijority 

about 21 yeurs of age.
The Kent program is only a portlon of the Congress uhich opened 

Friday, (June 30) with a drama festival ln Chicago. Pollowlng 

sesslons at Kent the delegates vili spend a weok ln lluntsville, Ont. 

and then go to Toronto.

Idzelis said Kent was chosen for the congress because it has 

developed a slzeablo library of Lithuanian works and because 

Lithuanian is included as one of lts critlcai ianguages ln the Kent 

language progra*.

Expenses for the program have been raiaed by donatlons collected 

throughout North Amerlca.
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Kent Universiteto News Service pranešimo fotokopija.

kato užrašas buvo: 
"SOVIETS GET OUT 
OF LITHUANIA".

Pagaliau ir kiekvie
nas protingesnis žmo
gus galėjo dasiprotėti, 
kad tuščiame tarpe tarp 
dviejų eilučių turėjo 
būti dar kiti žodžiai.

Tad, ponas Rukšėnai, 
kaip matote, čia nebuvo 
nei klaida, nei tenden
cija...

Priešingai, nukreip
damas kalbą nuo tokio 
pagrindinio ir mūsų nuo
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mone tikrai esminio da
lyko, kaip Kent univer
siteto News Service pra
nešimo (skaitytojams 
prašant jį perfotogra
favę viršuje spausdina
me), duodate progos 
įtarti, kad ten būta ne 
klaida, bet tendencija, 
nes iki šiai dienai dar 
nebuvo gautas iš Kent 
universiteto News Ser 
vice tos informacijos 
atitaisymas.

Kad jūs, p. Rukšėnai, 
kuris buvote atsakin
gas už žinias teikiamas 
amerikiečių spaudai iš 
PLJK Studijų Dienų, ne 
sugebėjote išgauti ati
taisymo, tas tik paro
do, kad blogai atlikote 
savo pareigą ir nepatei
sinama dangstyti savo 
nepasisekimą kaž ko
kios fotografijos blogu 
technišku išėjimu.

Į jūsų pastabą, kad ši 
mūsų nuotrauka be jo
kios cenzūros galėtų 
tilpti Soviet Life žur
nale, mes mielai p. Ruk
šėnai, paskolinsime 
jums negatyvą, jei jūs 
panaudodamas savo žur
nalistinį patyrimą, su
gebėsite tame žurnale 
tą nuotrauką atspaus
dinti.
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SLAPTAS DOKUMENTAS IŠ LIETUVOS
Dar apie įvykius okupuotoje Lietuvoje

Apie Romo Kalantos 
laidotuves ir įvykusias 
demonstracijas gauta 
slaptu keliu daugiau ži
nių. Asmuo, matęs sa
vo akimis įvykius, ra
šo: "Laidotuvės Romo 
Kalantos turėjo įvykti 
ketvirtadienį 16 vai. (4 
vai. p.p. Red.) Jau nuo 
pirmadenio atmosfera 
mieste atrodė įelektrin. 
ta. Žmonės vorele trau
kė į miesto sodą, bū
riais stoviniavo apie 
didvyrio žuvimo vietą, 
slaptai mėtė gėles, 
drąsesnieji priėję pa
dėdavo. Tačiau tuos 
tuoj pat civiliai apsi
rengę pareigūnai nufo
tografuodavo. Iki va
karo gėlių prisirinkda
vo geroka krūva, tačiau 
iš po nakties gėlės ding
davo...

Kalanta buvo pašarvo
tas Panerių gatvėj, Vi
lijampolėj. Pamatyti jo 
kūną buvo labai sunku. 
Žmonių eilutė nuo du
rų buvo nusitęsusi per 
visą kvartalą. Apie du
ris stoviniavo krūvos 
žmonių. Gėlių dėti prie 
karsto neleido, išsky
rus gimines. Sklido gan 
dai, kad per laidotuves 
įvyks jaunimo demons
tracija.

Ketvirtadienį 14 (2) 
vai. nuėjau į miesto so
dą, padėjau gėles šalia 
kitų ir staiga išgirdau, 
kai žmonės, esantieji 
sode, pradėjo garsiai 
pasipiktinę pasakoti, 
kad esą Kalantos lai
dotuvių neturėsią, nes 
milicija jo karstą su pa
laikais įdėjusi įmilici- 
jos mašiną ir išvežusi 
į nežinia kuriuos kapus. 
Kartu išvykę tik patys 
artimiausi giminės. 
Apie 14:30 (2:30) mies
to sode žmonėse pakilo 
didelis .sujudimas — 
kažkas pasakė, kad i§ 
Vilijampolės ateina jau
nimo protesto demons
tracija. Ir tikrai netru
kus pasirodė glaustos 
gretos jaunuolių, susi
kabinusių po paranke. 
Jų buvo keletas tūks
tančių. Eidami skan
davo: "Laisvė Lietu
vai", "Laisvę Romo tė
vui", "Apgavikai", 
Prieš miesto sodą yra 
miesto vykdomasis ko
mitetas. Minia pasuko 
prie jo. Skanduodama 
"Laisvę Romo tėvui" 
minia pakėlė kumščius.

Iš vykd. k-to išėjo 
kažkoks vyras ir ragino 

GERIAUSIAI I’AILSĖSIT I’ER SAVO ATOSTOGAS 
CAI’E COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8125
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasa-rojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsiikymai.

Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
_  AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti i šią gražiausią ir 
"didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

išsiskirstyti. Jo kalbą 
pertraukė klyksmas mo 
terš, kurią milicija už
laužtomis rankomis 
tempė į mašiną. Kažkas 
metė į valdžios atstovą 
akmenį^ Tuomet puolė 
visus mušti rimbais. EL 
sena pasuko į miesto 
sodą. Miesto sode, ties 
žuvimo vieta ant suolo 
užsilipo aukštas jaunuo
lis ir pradėjo sakyti kal
bą, kad Lietuva paverg
ta, kad jaunimas priva
ląs kovoti su engėjais ir 
t.t. Jo akys degė, žo
džiai buvo karšti, bal
sas galingas ir uždegan
tis. Aš, jau pagyvenęs 
žmogus, klausydamas 
jo iš susijaudinimo pra
dėjau virpėti, o akys 
pasruvo ašarom. Aš su 
pratau, kad Lietuva dar 
nežuvo. Štai mūsų atža
los galingos, drąsios, 
mylinčios tėvynę ir pa 
siruošusios dėl jos pa
siaukoti. Pir pimo jau
nuolio kalbėjo antras, 
trečias. Iš šonų juos fo 
tografavo...

Staiga minia suban
gavo. Atsiradusi mili
cija pradėjo iš eilės 
mušti su "bananais". 
Jaunuoliai nebėgo, o 
apsisukę vieningai pra
dėjo vytis milicininkus. 
Laisvės alėjoj susiri
kiavo į darnias eiles ir, 
skanduodami tuos pa
čius šūkius, nužygiavo 
link milicijos valdybos. 
Ties Įgulos bažnyčia di
džiulis būrys milicijos 
jiems užtvėrė kelią. 
Tuomet jie sustojo. Kaž 
kuris jaunuolis vikriai 
užsikorė ant bažnyčios 
kolonos ir iškėlė tris
palvę Lietuvos vėliavą, 
mūsų brangią nepriklau 
somybės vėliavą. Ore 
nuskambėjo "Lietuva, 
tėvyne mūsų tu didvyrių 
žeme!" Tačiau Lietu
vos himno baigti negalė
jo. Milicija, staigiu žie
du apsupusi jaunuolius, 
pradėjo gaudyti demons- 
tracijos vadeivas ir dau
gumą iš jų ten sugaudė. 
Eisena, lydima besidau 
žančių milicininkų grį
žo prie miesto sodo, ta 
čiau iš čia juos vėl "ba 
nanais" išvaikė.

Penktadienį jau nuo 
pat ryto miesto sodas 
buvo pilnas žmonių. Mi 
licija nemušė, tačiau ne 
leido stovėti vietoj. 
Žmonės ėjo susispau
dę ratu. 16 vai. (4) mili 
cija pradėjo žmones 
varyti iš miesto sodo. 

Žmonės rinkosi gatvėj. 
Tuomet milicija pradė
jo mušti "bananais". 
Mušė visus iš eilės, net 
ir tuos, kurie demons
tracijoj nedalyvavo, o 
sau sėdėjo Laisvės alė
jos vidury ant suoliuko. 
O mušti jie turėjo kuo, 
nes "bananus", pasiro
do, jie buvo surinkę iš 
visos Lietuvos, o "In
karo" fabrikui buvo duo
tas staigus užsakymas 
pagaminti 1000 "bana
nų"...

į Laisvės alėją priva
žiavo kareivių pilnos 
mašinos ginkluotų au
tomatais , prie šono 
dujų raketos, ant galvų 
šalmai, kurie jiems pra
vertė, nes jaunimas jau 
turėjo akmenų ir negai
lėjo jų priešams. Pasi
girdo greitosios pagal
bos mašinų signalai. Su 
žvėrėjusi milicija ir ka
reiviai iš NKVD tą 
dieną sužeidė šimtus 
jaunuolių. Jaunuolio la
vonas Mickevičiaus g- 
vėj gulėjo net iki vidur
nakčio. Gale Laisvės 
alėjos gulėjo apie 12 me
tų vaikas, kuriam iš bur
nos sruvo kraujas. 
Krautuvėn įnešta seny
va moteris, gavusi nuo 
milicininko į galvą smū 
gį, prarado sąmonę. 
Žmonės paprašė milici
jos leist iškviesti grei
tąją, bet atsakymą ga
vo: tegul dvesia.

Ypač miliciją erzino 
ilgaplaukiai jaunuoliai. 
Mačiau, kaip nutvėrę 
merginą už ilgų plaukų 
vilko žeme. Jaunuolius 
spardydami grūdo įma, 
šinas ir vežė ir vežė. 
Galų gale iš Laisvės ai. 
išvarė visus žmones, 
niekam neleido, net ten

■ laiškai Dirvai
LAURINČIUKO PAKAITALAS

Kelioliką metų gyve
no prie New Yorko Al
bertas Laurinčiukas. II 
gesnį laiką redagavęs 
"Komjaunimo Tiesą", 
pramokęs anglų kalbos, 
jis buvo komandiruotas 
Amerikon. Čia jis sekė 
išeivių gyvenimą, stebė
jo jų veiklą. Grįžęs Vil
niun, jis gavo reikšmin 
gą "paaukštinimą" — 
paskirtas redaguoti 
kompartijos organą 
"Tiesą". Laurinčiukas 
išleido propagandinę 
knygutę "Trečioji dole
rio pusė", kurioje der
gia amerikinio gyveni 
mo būdą.

Nuo pereitų metų sau 
šio mėn. Laurinčiuko 
vieton paskirtas jau
nas, 1937 metais gimęs 
Apolinaras Sinkevi
čius. Jis, tad, turi teik
ti žinių iš išeivių gyve
nimo, stebėti iš arti 
lietuvišką patriotinę iš 
eiviją, talkinti veiklo
je "pažangiesiems" lie
tuviams. Jis yra, tam 
tikra prasme, partinės 
viršūnėlės ryšininkas 
su "pažangiaisiais".

Apolinaras Sinkevi
čius ne nuo dabar pažįs
ta Amerikos gyvenimą. 
Jis pažįsta tą gyveni
mą taip, kaip turi būti 
tas gyvenimas komen
tuojamas per bolševiki
nę televiziją. Mat Vil
niuje A. Sinkevičius pa
sakojo apie savo kelio- 

gyvenantiems, grįžti 
namo. Žmonės rinkosi 
šalutihėse gatvėse. 
Juos ten gaudė ir grūdo 
spardydami į Laisvės 
ai. stovinčias mašinas. 
Paskui dar įlipę patys 
vidun, užsidarę duris, 
suimtuosius viduj mu
šė. Sklido baisus klyks
mas.

Vakare vienur kitur 
kilo gaisrai. Uždegti bu
vo teismo rūmai, ban
kas, filharmonija ir dar 
keli namai. Ties Dau
kanto g-ve sudegė mili
cijos motociklas, vitri
nų stiklai buvo išdaužy
ti akmenim. Majakovs- 
kio gatvėj gulėjo negy
vas milicininkas, su pei 
liu persmeigta krūtine. 
Daugelis milicininkų gu
lėjo sužeisti ligoninė 
se. Bet daug daugiau 
žmonių gulėjo namuo
se sužeisti, net bijoda
mi prisipažinti, kad yra 
sužeisti.

Dar šeštadienį ir sek
madienį grupavosi žmo
nės gatvėse, tačiau čia 
pat atsirasdavo milici
ja ir grūsdavo į maši
nas. Žmonės buvosuim 
dinėjami masiškai. 
Juos milic. mašinose 
po trumpo tardymo ga
bendavo į Vilniaus kalė
jimą, o kitus, kurie 
jiems atrodydavo ma
žiau nusikaltę, suvary
davo į mil. v-bos kie
mą ir ten, padaužę su 
"bananais", paleisdavo 
namo. Jaunuolius nu
kirpdavo plikai. Net ir 
kai kurias merginas nu
kirpo.

Romo Kalantos ka
pas yra Romainių (?) 
kapinėse, nuošaliausioj 
vietoj, prie krūmų ir 
daubos. Kalba žmonės, 
kad tuose krūmuose il
gai budėjo milicija".

(DRAUGAS, rugp. 2.)

nes Pietų Amerikos 
kraštuose, nevengda
mas minėti ir JAV.

Jis aktyviai reiškėsi 
"Žinijos" draugijos dar
buotėje. "Žinija" yra 
propagandinė organi
zacija, kurios paskir
tis: bekompromisinė
kova su "tikybininkų" 
prietarais. Tai yra ko
vojanti ateistinė orga
nizacija, kovojanti už 
"tarybinę moralę", "už 
tarybinius dorovinius 
dėsnius". Organizacija 
yra tiesioginėje kom
partijos kontrolėje, iš 
partijos propagandos 
sekcijos gaunanti nu
rodymus, kurių gimdy
mo vieta — Maskva.

A. Sinkevičius buvo 
ir žurnalo "Laikas ir 
įvykiai" redakcinės ko
legijos narys. Tas žur
nalas yra Lietuvos KP 
Centro komiteto propa
gandos ir agitacijos sky
riaus organas. Žurna
las yra ypatingai kietas 
komunistinės brutalios 
propagandos įrankis. 
Ateizmas sudaro jo 
branduolį. Kova prieš 
religiją -- pirmas sie
kis.

Šiame žurnale nuolat 
pilna begėdiškų instruk
cijų, kaip susekti "tiky- 
bininką", kaip bedieviai 
vaikai privalą sekti 
savo tėvus ir mokyti 
juos ateizmo. Žurnalas 
duoda pavyzdžius (iš jų

Apie kampučius, kurių stokoja tarybinis foto
grafas, apie kampučius, kurie pritvirtina foto nuo
traukas fotoalbumuose.

Kampučių stokos problema iškilo spontaniš
kai, bet nebuvo spontaniškai išspręsta. Kaip kadai
se vienas šaunus poetas ieškojo paprastos vinies 
rėmams kabinti ant sienos, vienas atkaklus foto
grafas išlandžiojo visas Vilniaus krautuves ir ne
rado fotokampučių. Fotografo vardas: R. Kavaliaus
kas.

Fotografas taip įdūko, kad ėmė ir brūkštelėjo 
spaudai laišką.

Laiškas buvo toks:
"Gerb. redakcija! Pastaruoju metu viena 

smulkmena mūsuose tapo gana rimta problema: 
kaip pritvirtinti fotonuotraukas albumuose? Neži
nia kodėl patys paprasčiausi kampučiai nuotrau
koms klijuoti tapo retenybė. Ar ne pats laikas ap
rūpinti pirkėją šia preke, be kurios albumas tam
pa niekam nereikalingu daiktu".

R. Kavaliauskas visiškai teisus. Gera vestu
vinė nuotrauka, liudijanti reikšmingą įvykį, savo 
verte lygi dokumento vertei, mėtosi neįklijuota al- 
buman! Santuoka tampa trapi, kaip trapus išlikimas 
į albumą neįtvirtinos nuotraukos. Kampučiai pasi
daro didžiulės reikšmės objektu.

Kodėl partija ir vyriausybė ignoruoja kampu
čių stokos problemą. Ta problema lygiai svarbi 
kaip grūdų pirkimo iš Kanados ir Amerikos reika
las. Jeigu kapitalistiniai grūdai gelbsti tarybiniam 
piliečiui gintis nuo bado, kapitalistiniai fotokampu- 
čiai gelbėtų tarybiniam piliečiui įtvirtinti fotoal- 
buman gyvybinės reikšmės nuotraukas. Kodėl san
dėryje dėl kapitalistinių grūdų pirkimo neįrašyti 
reikalavimo, prie kiekvieno grūdų svaro pridėti 
pakelį kampučių.

Kanada ir Amerika neturi kur dėti tuos kampu • 
čius. Tarybinis pilietis ieško jų juodoje rinkoje.

Kampučių problema gili socialinė problema. 
Ar nelaikąs ir išeivijai, įskaitant ir pažangią išei
viją, užversti kapitalistiniais kampučiais savo my
limą kraštą?

matyti tragiška tikinčio 
jo žmogaus padėtis), 
kaip sekėsi sugriauti ti 
kėjimą "tikybininko" 
sieloje. "Sekite indivi
dus", ragina žurnalas, 
"nesitenkinkite bendry
bėmis!"

Be šito ryškaus A. 
Sinkevičiaus palinkimo 
į pilnavidurio propagan
dininko amatą, jis buvo 
(gal ir yra) aktyvus "Ry 
šių su užsienio lietu
viais komiteto" darbuo
tojas. Tad A.Sinkevi-" 
čius užsiangažavo ko
voti su (bolševikinis 
žargonas) "vaduoto
jais". Jis nėra neutra
lus patriotinės išeivi
jos atžvilgiu, bet kvis- 
linginės valdžios agen
tas. Ir iš šių A. Sinke
vičiaus užsiangažavi
mų nesunku atspėti jo 
pareigas Amerikoje. 
Lengva atrasti jo ryšį 
su pakvaišusiųjų "pa
žangiečių" senukų ko
lonija. Permatoma jo 
pozicija, atsisukus įpat- 
riotinę išeiviją.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mašinoms vieta

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6815 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Jis dirba prie Jungti
nių Tautų. Toks oficia
lus pareigų pavadini
mas. Čia jis atvyko su 
savo žmona Zinaida Ka
tiliūte.

Be abejo Apolinaras 
Sinkevičius jau gana fa- 
miliariškas su įvairio 
mis išeivijos problemo 
mis, gal būt įsisąmoni
no, kodėl tebeegzistuo
ja kovų dėl Lietuvos 
laisvės problema. Lais
vame užsienyje Sink- 
vičiui lengva visapu
siškai pažinti Lietuvos 
okupacijos tragediją, 
prievartinį Lietuvos gy
ventojų perdirbimą įbe- 
veidę sovietinę masę...

Jeigu jis turi pakanka
mą intelektualinį ir gy
venimo tiesai imlų pa
linkimą, jis turėtų ki
taip, kaip Laurinčiukas 
reaguoti įsavoužsieni
nę komandiruotę. Iš to
lo lengviau analizuoti 
"Žinijos" organizaciją 
ir generolo Karvelio 
cirko palapinę.

Newyorkietis
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KELI BRĖŽIAI APIE
VYTAUTĄ ALANTĄ

Stepas Vykintas

MŪSŲ IŠEIVIJOS PALIKIMO IEŠKANT
1. Žuvęs pirmasis leidinys

Jonas Pranas Palukaitis

Esu nusikaltęs ir Su. 
kaktuvininkui, ir skai
tytojams. Mea maksi
ma culpa... Pavėlavau 
sėstis prie rašomosios 
mašinėlės ir parašyti 
apie nuopelningą bend- 
ratautietį ir rašytoją 
Vytautą Alantą,kuris š. 
m. birželio 18 d. atšven
tė 70 m. sukaktuves. 
Bet nuvalkiotas lietuviš
kas priežodis sako:ge
riau vėliau, negu nie
kad...

Tur būt, ne visiems 
skaitytojams yra žino
ma, kad Vytautas Alan
tas jaunatvėje kitaip va
dinosi. Jo tėvas Ado
mas Jakševičius buvo 
smulkus verslininkas, 
krautuvininkas, vėliau 
pasidaręs stambus ūki
ninkas, dvaro centro sa
vininkas. Abu tėvai (mo
tina Agnieška Kurlens- 
kaitė) pasižymėjo ne
paprastu veržlumu ir 
darbštumu. Be abejo, 
kaip kaimiečiai, jie bu
vo dideli lietuviškų tra
dicijų gerbėjai irpuose- 
lėtojai. Tai ir visi ketu
ri vaikai iš tėvų.pavel- 
dėjo veržlumą įmoksią 
į pažangą. Tai ir abu 
vyrai: Vytautas ir Algir
das iškilo mūsų kultū
riniame gyvenime kaip 
du meteorai. Didžiai 
gaila, kad Algirdas,pa
sireiškęs kaip talentin
gas artistas ir režisie
rius, pačioje jaunystė
je ligos buvo pakirstas. 
Gal todėl brolis Vytau
tas ir už jį atidirbo mū
sų tautai.

Tie, kurie rašėme 
spaudoje ar dalyvavo
me literatūriniame gy
venime, visi mes jau
nystėje rinkomės viso
kius slapyvardžius. Tai 
buvo gal aušrininkų ir 
varpininkų palikimas, 
kad mes iš jų paveldė- 
jome aistrą slapyvar- 
džiauti. Gal tai buvo ir 
mada, gal ir nedrąsa, 
bet faktas, jog buvome 
simtas lapyvardžiai.

Alantas pradėjo rašy
ti 1921 m.koresponden
cijas. Pirmąją kores
pondenciją "Trimite" 
pasirašė Vytės Slapy
vardžiu. Vėliau jis ėmė 
rašyti ir eilėraščius. O 
kas jų nerašė jaunatvė
je? Jo eilėraščių rin
kinys "Amžini laužai" 
buvo pasirašyti Vitolio 
Svajonio slapyvardžiu. 
Tačiau Alanto slapyvar 
dį jis pasirinko, būda
mas Plungės gimnazi
jos lietuvių kalbos ir li
teratūros mokytoju, kai 
kartą, valgydamas pie
tus su kitais mokyto
jais, išgirdo iš kolegos 
upelio Alanto vardą. Sis 
vardas rašytojui pati
ko, ir jis jį pasirinko 
ne tik slapyvardžiu, bet 
ir tikrąja pavarde.

Vytautas Alantas su
brendo nepriklausomy
bės laikais. Jis išėjo tą 
patriotinę mokyklą, ku
rią galime pavadinti sa
vanorių - kūrėjų mokyk
la. Ir jis, septyniolikos 
metų jaunuolis, buvo 
metęs gimnaziją ir įsto 

jęs į kariuomenę sava
noriu. Išvijus iš Lietu
vos bolševikus, jis grį
žo į Šiaulių gimnaziją, 
kurią sėkmingai bai
gęs, iš pradžių studija
vo lietuvių ir prancūzų 
literatūrą Kaune pas M. 
Biržišką ir V.Dubą.lie-

Sukaktuvininkas rašytojas Vytautas Alantas, kurio naują romaną 
"Šventaragis" Vilties leidykla baigia spausdinti ir knygą pasirodys 
rugsėjo pabaigoje. a. Noraus-Naruševičiaus nuotr.

tuvių kalbą pas K. Bū
gą, o vėliau Montpel- 
lier, Prancūzijoje, me
no istoriją, Europos is
toriją, psichologiją ir 
kt. Montpellier univer
sitetą jis baigė Licen- 
cie es Lettres titulu. 
Taigi, Vyt. Alantas ap
sišarvojo gausiomis li
teratūros, meno ir filo
sofijos žiniomis ir atė
jo į mūsų literatūrą 
kaip brandus kūrėjas.

Apie savo literatūri
nį subrendimą štai kaip 
pats Sukaktuvininkas 
kalba: "Studijuodamas 
Prancūzijoje, daug skai
čiau prancūzų autorių, 
bet itin man padarė di
delį įspūdį anglas Os- 
car Wilde (Oskaras Ual- 
das). Žavėjo mane jo pa
radoksinės meno teori
jos, jo estetika ir spin
dintis stilius. Jo roma
no "Doriano Grejaus 
portretas" dar ir šian
dien tebėra gyvas mano 
atmintyje. Išverčiau 
tada jo vieno veiksmo 
prancūziškai parašytą 
dramos veikalą "Salo
mėją", kuris buvo iš
spausdintas "Vaire", 
rodos, 1928 m. Wildes 
kūrybos įtaka, man ro
dos labiausiai turėjo at
sispindėti mano pirma
me novelių rinkinyje 
"Artisto Širdis" (1930). 
Taip pat neišdildomo įs
pūdžio padarė graikų 
skulptūros istorijos stu
dijos... Ypačiai mane 
sužavėjo Praksitelio ga
dynės skulptūra su savo 
harmonija, pusiausvy
ra, bei rūpestingų for

mų išieškojimu ir api
pavidalinimu. Tur būt, 
nelabai apsiriksiu, jei 
pasakysiu, kad rašyto
jas Oskaras Wilde ir 
skulptorius Praksitelis 
buvo didžiausi mano sti 
liaus formuotojai". (Iš 
privataus laiško).

Vytauto Alanto kūry
ba yra daugiašakė: jis 
ir žurnalistas, ir ro
manistas, ir novelis- 
tas, ir dramaturgas. Ge 
rai žinome, kad Lietuvo 
je buvo, yra ir bus sun
ku išgyventi iš literatū
ros ar žurnalistikos. 
Todėl ir Vyt. Alantas, 
baigęs aukštuosius 
mokslus, nuėjo į ELTĄ 
kaip prancūzų skyriaus 
redaktorius, vėliau pen_ 
keris metus dirbo kaip 
"Lietuvos Aido" vyriau
sias redaktorius, nacių 
okupacijos metais bu
vo Vilniaus teatro di
rektorius. Administra
cinės pareigos, okupa
cijos, ilgametis darbas 
Fordo fabrikuose Ame
rikoje daug nuostolių pa 
darė mūsų literatūrai, 
atimdamas iš Sukaktuvi
ninko daug energijos ir 
laiko. Tačiau Sukaktu
vininkas niekad nepalū
žo kaip rašytojas ir ra
do išeitį net sunkiausio
se gyvenimo valandose. 
Jis, atrodo, JAV pasi
rinko paprasto darbinin 
ko duoną vien dėl to, 
kad turėtų daugiau laiko 
galvoti ir planuoti lite
ratūriniams kūri
niams. Net sunkiausio
mis darbininko sąlygo
mis jis sukūrė daugiau- 
šia kūrinių, gyvenda
mas JAV.

Kaip žurnalistas, 
Vyt. Alantas labiausiai 
pasireiškė, būdamas 
"Lietuvos Aido" vyriau
siu redaktoriumi. Jis 
perėmė iš Igno Šeiniaus 
"LA" su 8,000 prenu-

Kiek pasigilinus į anks
tyvuosius lietuvių spau
dos pėdsakus išeivijoje- 
praktiškai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, 
nes Čia be kokia lietu
vių išeivių veikla prasi
dėjo — iškyla neišspręs
tas klausimas: kuo išei
vija pradėjo savo spau
dos barus — knyga ar 
laikraščiu? Paviršutiniš
kai žvilgterėjus, reika
las turėtų būti labai aiš
kus : yra dokumentuota 
Gazieta Lietuwiszka 
1879 metais New Yorke ir 
A. Zaico Historyja Sep
tiniu Moki toju 1880 me
tais Chicagoje, taigi, pir
ma laikraštis, vėliau kny
ga. Bet istorinės tikro
vės būta kiek vingiuotes- 
nės.

Bene 1871 metais suki-

meratorių, o paliko 
1939 m. "LA" su 24, 
000. Buvo jo sugalvotos 
ir leidžiamos net 3 
"LA" laidos:rytinė,die
ninė ir popietinė. Tuo 
metu jis parašė gausy
bę publicistinių straips
nių, kurių dalįpaskelbė 
knygoje "Žygiuojanti 
tauta" (1939).

Kaip rašytojas V. 
Alantas yra sukūręs 4 
romanus: "Pragaro po 
svaistes", "Tarp dvie
jų gyvenimų", "Amži
nąjį Lietuvį" ir "Šven
taragį", 5 novelių rin
kinius, 13 draminių vei 
kalų: pjesių, komedijų 
ir dramų, 2 biografi
nius veikalus ir 1 publi
cistikos knygą. Taigi, 
savo veikalų gausumu 
Vyt. Alantas atsistoja 
šalia S. Daukanto, M. 
Valančiaus ir Tumo- 
Vaižganto.

Tačiau ne kiekybė, o 
kokybė nulemia rašyto
jo vietą literatūros isto
rijoje. Juk, pvz., nega
lima palyginti S. Dau
kanto "Instrukcijos gi
rininkams" ar M. Va
lančiaus "Davatkų kny
gos" su Vyt. Alanto 
"Tarp dviejų gyveni
mų" ar kuriuo kitu kū
riniu. Tik gal galima bū
tų kalbėti apie "Pra
giedrulių" ir "Amžino
jo Lietuvio" lygiagretiš- 
kumą ar pralenkimą. 
Mano nuomone, Vyt. 
Alantas mūsų literatū
roje užims vietą šalia 
rašytojų akademikų: ro 
mano srityje šalia Vyt. 
Mykolaičio - Putino ir 
dramaturgijos — šalia 
Balio Sruogos. Tremty 
je jis konkuruoja su V. 
Ramonu ir Katiliškiu, 
tačiau pastarieji du ne 
spėja su Vyt. Alantu 
bėgti kūrybingumo lenk 
tynėse.

Baigdamas šią trum
pą apybraižikę, norė
čiau iš širdies palinkė
ti Sukaktuvininkui il
giausių ir kūrybingų me
tų! Be abejo, geros svei
katos ir ištvermės sun
kiausiomis tremties 
dienomis taip pat kiek
vienam lietuviui reikia, 
o nemažiau ir kūrėjui, 
šiuo atveju Sukaktu
vininkui’. 

tais ankstyvaisiais lietu
viais ateiviais į "Šamu- 
kus" (Shamokin, Pa.) at
vyko buvęs mokytojas Mi
kas Tvarauskas (rašėsi 
T,waro'wski, bet pagal 
kun. J. Žilių: "tikriaus 
Navickas"). Susitau

pęs kelerių metų uždar
bį ūkiuose, jis 1873-74 
metų sąvartoje įsigijo pa
grindinius spaustuvės 
reikmenis ir pradėjo ieš
koti skaitytojų planuoja
mam leisti laikraščiui. 
Kai prenumeratorių pa
kankamai nesusirado, 
jis nusprendė paruošti ir 
išleisti žodyną, vardu 
Tlumoczius arba Slowni- 
kas Angielckaj - Lietu- 
wyszkas ir Lietuwyzkai
- Angięlckas. Darbą įpu
sėjęs, ijls 1875 metais at- 
spaudė'atsišaukimą Mie
li Brojlej, kviesdamas, 
ruošiamą žodyną užsi
sakyti. Tas atsišaukimas1
- kvieslys yra įprastas 
laikyti pirmuoju lietuvių 
spaudiniu išeivijoje.

Tvarausko žodynas ne
pasirodė: tų metų gale 
gaisras sunaikino spaus
tuvę ir jau baigiamą ar 
tik įpusėtą atspausti kny
gą. Tvarauskas persikė
lė į New Yorką ir, pa
dirbėjęs kelerius metus 
fabrikuose, vėl įsigijo 
spaustuvėlę, iš kurios 
1879 metais ir išėjo pir
masis lietuvių išeivių 
laikraštis Gazieta Lie- 
tuwiszka.

Pagrindinis laikraščio 
bendradarbis ir gal net 
iš dalies leidėjas buvo 
vienos pranciškonų ša
kos vienuolis Augustinas 
Zaicas (rašėsi Zeytz). 
Laikraščiui nepajėgiant 
prasimušti, jis netrukus 
išvyko į Vakarus, ieško
damas galimybių vienuo
lynui kurti. Ten, Chica
goje, kur tomis dienomis 
lietuvių veik dar negyven
ta, jis 1880 metais lenko 
Dynevvicz spaustuvėje at- 
spaudė savo vertimą 
Historyja Septiniu Mo- 
kitoiu. Tas 138 psl. lei
dinys yra pirmoji žino
ma lietuvių išeivių kny
ga, vėliau pakartota dar 
penkiomis laidomis. Be
je, tais pat metais toje 
pačioje spaustuvėje A, 
Zaicas atspaudė ir kitą 
vertimą Graži Historia 
apie Kantriwa Helena, 59 
Psl.

Ar tikrai tai būta pir
mųjų lietuvių išeivių lei
dinių?

1896 vasarą Garso 
Amerikos Lietuvių redak
cija kažkur surado lietu
vių kalba spausdintą la
pelį, nurodantį spausdi
nimo vietą ir datą: mies
to Shenandoah lietuvių pa
rapija, 1874 metai.

GIESME
„ Wieazputies sawo raaukiitosi, 
Bankus kiekiams jau meldžiuosi. 
Wyau« wargun sawo tamuj 
Apsakau Dicwuj 8awamuj 
Wos ka Dwasiajaucziu savim, 
Bagi Tu Pon, gieraj manim. 
Jognszl*? jokios kai tikos, 
Kiencziu azytokies tmnkibcs 
Kur tyk mano biedna ranto. 
Wisur žoUragus užstato.
Kajrej ir diazsnoj žiuriu, 
Prietelnus niekur ne turiu.

Ižhogt ncr kur ne an kielu, 
Pilnu visur niuprietelu.
Tu Pono tyk Mriloniugas, 
Szaukiu tranas ne lujmingas.
Tu nodicja tarp ghvuju, 
Dalis mano tarp Bzvętujn.
Ižgirsk mano viijtoima, 
Pasigajlck suspaudimo,
Tsitniuk iž ranku bajsiujn, 
Nieprietelu prakiajktuju. 
G tai bok Pone tarną savo. 
Kad pažiezia rniajla tnwo.
Tada viernieje ižvvidin 
Džiaugsis,ir duos garbiu didin.

Amen.

Szyta Giesme iru iždrukuvvota 
Anierykoje, miestoShenandoah 
Pnraf i o j Lietu u yszkoje. 
Diena 30 Kvietniaus, 
Mintuose 1874.

Šioji šv. Kazimiero 
vardo parapija "Šenado- 
ryje" buvo pirmoji susi
organizavusi lietuvių re
liginė bendruomenė iš
eivijoje, kai kurių šalti
nių teigimu, įkurta 1871 
metais, nors eilė duo
menų verčia tikėti, kad 
tai bus įvykę truputį, vė
liau. Kaip ten bebūtų, pa
rapijiečiai, visi lietu
viai, 1874 metais pradė
jo statytis bažnytėlę. Au
kas renkant, penkinę da
vęs ir vienas lenkas. Vyt. 
Sirvydas (monografija 
"J.O. Sirvydas", 1941) tei
gia, kad dėl tų penkių do
lerių lietuviai po trejų 
metų parapiją ir pra
radę, nes klebonas kun.

Andrius Strūpinskas "nuo
laidžiaudamas" todėl ją 
ir įregistravęs teisme 
bei vyskupijoje "Polish" 
vardu; tuo pasinaudoda
mi, vėliau susismelkę 
lenkai kun. A. Strupins- 
ką "iškalbėjo iš parapi
jos" (vyskupas jį suspen 
davo "dėl žmonių kalbų") 
jo vieton buvo atsiųstas 
lenkas, nė žodžio nemo
kąs lietuviškai. Todėl 
šiandien pirmąja lietu
vių parapija išeivijoje do
kumentuojama veik pen
kiolika metų vėliau įsikū
rusi Pittston, Pa., para
pija.

Garso Amerikos Lie
tuvių redakcijos rastasis 
lapelis, sprendžiant iš 
jame atspaustos vienos 
pilnos giesmės ir kitos 
dainos pabaigos, turėjo 
būti pora puslapių iš di
desnio leidinio, gal dai
nynėlio ar panašios kny
gelės, nežinomos apim
ties, gal kartais tik4psl. 
sąlankos, nes puslapių nu
meracija neminima.

Garso Amerikos Lietu 
vių redakcija 1896 liepos 
8 numeryje paraidžiui, 
nieko nepakeisdama, per 
spausdino pilnosios gies 
mės tekstą (žiūr. fotosta 
tinę kopiją) ir atsišaukė 
į skaitytojus:

Atkreipiame skaityto
jų atydą ant perspaudį- 
tos sziame numerije 
"Giesmės", kuri atspau 
dįta buvo mųsų mieste 
(Shenandoah'e) pirm 22 
metų. Perspaudinome ją 
nieko nepermainę, užlai
kydami pagal klaidas.

Mes turime tik vieną 
lapą popieros, ant ku
rios atspaudįta ta gies
mė ir da kitos dainos už 
baiga yra. Matyt, jogSze- 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVIŠKOIO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILIJA ČEKIENĖ

TIK 52 KNYGOS
PLJK kai kurie kal

bėtojai pageidavo anglų 
kalbos skyrių mūsų 
spaudoje palengvinti 
tiems, kurie nebesu
pranta lietuviškai, bet 
dar įdomaujasi savo tau- 
tiniais darbais bei rei
kalais.

Ar tikrai tas būtų 
naudinga? Juk turime 
ir angliškai leidžiamų 
žurnalų, bet geriausia 
gal būtų tokiems "Lie
tuvių Dienos", kur yra 
abiem kalbom ir neilgi 
aprašymai, kaip kad 
skaitant anglišką teks
tą beveik neišvengia
mai pažvelgsi ir įlietu-

MUSU IŠEIVIJOS 
PALIKIMO IEŠKANT

(Atkelta iš 5 psl.) 
nadorije jau pirm 20 me
tų butą rupinansziųsių 
apie saVo kalbą vyrų ir 
iszdavinėta szįtą prigim 
toje kalboje laikas nuo 
laiko.

Jeigu kurs isz mus 
skaitytojų dažinotų kur 
esant aną knįgelę at- 
spaudįtą Szenadorije 
1874 m., tai būtumėme 
jam dėkingi už pridavi- 
mą žinios apie tai ir į 
mus spaustuvę.

Tai prigul prie mųsų 
naujokynės istorijos".

Kieno šis atsišauki
mas, rodąs susirūpini
mą "mūsų naujokynės 
istorija", yra rašytas, 
sunku pasakyti, nes tą 
vasarą keitėsi laikraš
čio leidėjų sąstatas ir 
redaktoriai. Tiesa, yra 
rašoma: "nuo 24 nr. re
dagavo kun. V. Matulai
tis", bet kuri data sieti
na su 24-tu numeriu? Tą 
vasarą G.A.L. buvo ke
liems mėnesiams per
traukęs laikraščio nume
ravimą. Kodėl? Spėju, 
kad priežastis galėjusi 
būti labai paprasta: me
tų pradžioje suvėlinęs ke
lis numerius, G.A.L. at
siliko nuo konkurentų ir, 
vengdamas skaitytojų 
priekaištų, numeraciją 
visai išmetė, težymėda 
mas vien datą. Kai rug
pjūčio 15 numeracija vėl 
buvo grąžinta, jau žymė
tas bėgamosios savaitės, 
ne eilinis laikraščio nu
meris...

Bet greičiau tą susi
rūpinimą "mūsų naujo
kynės istorija" bus reiš
kęs ne tuometinis G.A.L. 
redaktorius, o kun. A. 
Milukas, tą pavasarį bai
gęs vietos kunigų semi
nariją ir, kaip atrodo, jau 
stipriai talkininkavęs 
laikraščiui, prieš netru
kus perimdamas jį reda
guoti. Tai tvirtintų visa 
vėlesnioji kun. A. Milu
ko veikla.

Tačiau atsišaukimas 
bus likęs be vaisių: tas 
1874 metų leidinys, anks
tesnis už M. Tvarausko 
atsišaukimą - kvieslį, to
dėl laikytinas lietuvių 
spaudos išeivijoje pradi
ninku, niekur daugiau ne 
minimas. O tebuvo pra
ėję tik pora dešimčių me 
tų, ir’ leidinio neabejoti
nai atspausta bent keli 
šimtai egzempliorių. Tai 
tik parodo, kaip greit lai
kas sunaikina veiklos 
pėdsakus, nesusirūpinus 
jų išlaikymu istorijai nuo 
pat pirmosios dienos.

(Bus daugiau) 

višką. Anglų kalbą mū
sų jaunimas girdi kiek
viename žingsnyje, tur
tina žodingumą, tobuli
na stilių, o lietuviškai 
tik namie ir iš lietuviš
kos spaudos. Jei trūks
ta žodžių skaitymui, tai 
galima lengvai pažvelg 
ti į žodyną, paklausti 
vyresnio šeimos nario. 
Jeigu jaunimas pradės 
skaityti tik nuo trumpų 
jam vienam įdomių žinu 
čių, tai kas kartą tą 
skaitymą didins ir kol 
subręs jo skaitymo žo
dingumas tiek pratur
tės, kad galės laisvai 
skaityti ir suprasti ne 
tik laikraštinį, bet ir 
literatūrinį stilių ir 
pamėgs mūsų rašytojų 
kūrybą.

Tačiau ką galime 
šiuo atveju kalbėti apie 
jaunimą, kad ir vyres
nieji ir net pensininkai 
dejuoja neturį laiko 
skaityti. Čia jau ten
ka susimątyti ir tokiu 
dejavimu nebetikėti, 
nes tada kyla klausi
mas, kaip randa laiko 
patys kūrėjai net rašy
ti. Juk jų gyvenimo są
lygos nieku nesiskiria 
nuo kitų, o dažnu atveju 
net blogesnės ir vis dėl 
to lietuviškų knygų ne
stokojame, bet labai pa
sigendame skaitytojo.

Kalbant apie laiko sto
ką pravartu pagalvoti, 
kiek laiko užima vienos 
knygos perskaitymas, 
labai palengva skaitant

PACKAGE

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ I LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

EXPRE88 & TRAVEL AGENCY, 
Ino.

(Licenaed by Vnešposyltorg) Tel. (212) 581 .4590
VYRIAUSIA IŠTAIGA (212) 581-7729

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENT0WN, PA. — 126 Tilghman Street____  ____________ ________ 435-1664
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street__ ;________________   .342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue_________ -467-6465
• BUFFALU, N. Y. — 701 Fillmore Avenue_________________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ..____________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street..........................  376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St......... .........................................925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue ............................ 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue________  365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9.............  -.363-0494
• THAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue................ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue____ ____ -.........-......... 249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue_________ .385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street....................    642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue....................................... 674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue...................................... 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue -......................... -..........769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue.............    381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue.......... ............................ ...257-63’0
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street.............. ................. 475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue . .......................  392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street........... ................................ 732-7476
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pav., tiktai prieš mie
gą po valandėlę į ran
kas paimant, per savai
tę vieną knygą šalia ki
tų darbų ir planų per- 
skaitom nejausdami 
sau jokios prievartos. 
Tai per metus jau būtų 
perskaitytos 52knygos. 
Pagal mūsų spausdini
mo tiražus kiekviena 
naujai išleista knyga bū
tų bematant išgaudoma. 
Mūsų išeivijos lietuviš
koji knyga pajudėtų, o 
rašytojai, jausdami 
skaitytojų dėmesį dar 
nuoširdžiau atsiduotų 
kūrybai, įdėtų daugiau 
sielos ir knygų vertė 
literatūriniu požiūriu 
dar aukščiau pakiltų, ką 
dabar kartais teisin
dami save skaitytojai 
priekaištauja kūrė
jams. O jaunuolis per 
skaitęs 52 knygas, be 
jokių pastangų jau su
gebės puikiai kalbėti, 
skaityti ir net rašyti 
tėvų gimtąja kalba. Ir 
tai tik vienų metų bėgy
je. Bet JAV labai prak
tikuojamas greito skai
tymo metodas ir jaunie
ji su tuo yra puikiai mo
kyklose susipažinę.

Žinoma, atsiras pa
siteisinimų, kad jauni
mui neįdomios lietuviš
kos knygos ir nesupran
tamas turinys. Bet ir 
šiuo atveju yra išlei
džiama įvairaus turinio 
knygų, o jei padidėtų 
skaitytojo dėmesys, tai 
jų išleistume dar dau
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Maironio lituanistinė mokykla Toronte yra viena didžiausių Kanadoje ir per eilę metų priaugino jau
ny žokėjų vyresnėms Toronto Šokių grupėms. Nuotraukoje viena grupė šokėjų.

1Vrf 71
* Gi A 1

giau ir įvairesnių.
Pietų pertraukos me

tu užeinu į didžiąsias 
JAV knygų parduotu
ves, kurių aplinkui to- . 
kia daugybė brangių, 
ištaigingų ir labai pi
giomis kainomis "for 
sale", kur už 50 et. ga
li pirkti liuksusiniai iš
leistą didžiulę knygą 
įvairių garsenybių mo
nografijas, atsimini
mus ir kitokias, bet jau 
anksčiau gyvenusių 
žmonių. Ir vienos ir ki
tos tų parduotuvių ne
trūksta pirkėjų, kaip te
ko pastebėti, daugiau
sia iš jų yra tėvai su vai
kais ar be jų tariasi su 
pardavėjais, kokia kny

ga būtų geriausia tokio 
tai amžiaus jaunuoliui, 
arba būdami kartu su 
jais tėvai pataria, kokią 
jam išsirinkti ar net 
keletą, kaip dovaną gim
tadieniui ar mokyklos 
baigimo proga. Tai gra
žus pavyzdys, kuriuo 
vertėtų pasekti ir 
mums atsilankant į sa
vo lietuviškus knygy
nus, bet juose pasitei
ravus buvo vienodas 
liūdnas atsakymas. Ge
riausiai eina plokšte
lės, sakė lietuvybės 
skleidėjai, knygų ir ki
tų tautinių simbolių pla
tintojai. Matyt, kad gro 
jimo plokštelės geriau
siai eina, nes vienoje 
amerikiečių krautuvė
je, netikėtai radau ir 
lietuviškų dainų plokš
telių po 69 et. Ir naujos 
ir gražios.

Kalbant apie lietuviš
kas knygas reikia pri
siminti ir vyresniųjų įs
teigtas organizacijas, į 
kurių rėmus, kaip daž
nai pasigirsta balsų, 
jaunoji karta neįtelpa, 
nesupranta tų org-jų 
siekių ir veiklos meto
dų. Nežinia, ko tie jau
nieji siekia, o vyres
niųjų org-jų tikslai la
bai aiškūs. Juk visa iš
eivijos lietuvybė ir kul
tūra stovi ant jų pagrin
do. Tik jų dėka išleista 
daugiausia knygų, įs
teigta eilė fondų remti 
vienokiams ar kito- 
kiams reikalams, o kar
tu ir tam pačiam jauni
mui paremti per įvai

MUMS REIKIA DAR 334 
PRENUMERATORIUI

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

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.

rius stipendijų fondus, 
mūsų radijo valandė
les, kurių ir vadovai 
daugumoj yra jau iš jau
nesniosios kartos. Visa 
tai atlieka narių gausu
mu didesnės ar mažes
nės ideologinės org- 
jos, religinės, sociali
nės draugijos, komite
tai ir paskiri asmenys, 
kurie visi kartu krauna 
didį lietuvių išeivijos 
kultūrinį kraitį, gaivina 
praeitį ir kelia tautinę 
sąmonę ateičiai šali
nant svetimas įtakas.

Vienos iš jų atlieka 
tuos darbus vienokiu 
metodu kitos kitokiu bū
du siekia užsibrėžtų 
tikslų, ko niekuomet ne
galėtų atlikti visi susi
būrę tik po vienos va
dovybės palaiminimu, 
kas jau būtų panašu į 
kitų asmenų bei susi- 
grupavimų laisvės var
žymą. Tai nebūtų jokios 
pažangos, nes dar negi
mė pasaulyje visų sri
čių talentas, kuris pa
jėgtų vertinti įvairių 
profesionalų atliktus 
darbus. Dar neteko gir
dėti, kad kuris nors org 
-jos vadovas būtų tokia 
kilni asmenybė, jog su
gebėtų lygiai vertinti 
savo ir kitų org-jų atlik
tus darbus. Todėl juo 
daugiau yra dirbančių 
susibūrimuose įvairių 
vienetų, juo daugiau ir 
įvairesnių darbų atlie
kama, o garbės vaini
kas vistiek atitenka vi
sai lietuvių išeivijai ir 
jos istorijai.
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JAU KYLA LIETUVIU 

NAMAI CLEVELANDE
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• VYSK, M. VALAN- 
ClAUS lituanistinė mo
kykla ir šiais metais 
bus Šv. Jurgio parapi
jos patalpose. Veiks 12 
skyrių, vaikų darželis 
ir speciali klasė nemo
kantiems lietuvių kal
bos. Smulkesnė infor
macija bus paskelbta vė
liau.

PADĖKA
Clevelando Kar. A. Juoza

pavičiaus šaulių kuopa nuo
širdžiai dėkoja šauliams 
Mykolui ir Albinai Smelsto- 
riams už dovaną $54.00 ver
tės dvi akcijas Clevelando 
Lietuvių Namų statybai. 
Taip pat širdingai dėkojam 
J. Malskiui už $10.00 auką 
ir V. Jokūbaičiui už $5.00 
auką.

šaulių Valdyba

• Paul A. Corey paskir
tas direktoriumi Ohio De- 
partment of Statė Person
nel.

Jis yra libaniečio imi
granto sūnus, visą laiką ko
vojęs prieš etninę diskrimi
naciją ir yra gerbiamas gu
bernatoriaus Gillingano vy
riausybės narys.

Naujasis direktorius gi
mė 1926 m. Youngstovvn, 
Ohio ir jaunystėje buvo pa
liestas polio epidemijos, bet 
tas jam nesukliudė baigti 
aukštąjį mokslą ir padaryti 
politinę karjerą.

(Atkelta.iš 1 psl.) 
mūsų stiprybė!” — baigė 
savo žodį J. Stempužis.

Po jo sveikinimo žodį ta» 
rė Clevelando miesto meras 
Ralph Perk, pasidžiaugęs 
Clevelando lietuvių koloni
jos veiklumu, solidarumu, 
išradingumu ir apskritai sa
vo veikla padedančia Cleve
lando miestui grožėti, stip
rėti ir vis stipriau kultūriš
kai reikštis. Jo žodį minia, 
kaip paprastai, priėmė šil
tai ir entuziastingai.

Tada, iškilmių vedėjo J. 
Stempužio pakviesti, meras 
R. Perk ir Lietuvių Namų 
planavimo komisijos pirmi
ninkas inž. V. Vinclovas ati
dengė anksčiau minėtą 
kampinį akmenį, kurio pa
šventinimas iš tikrųjų reiš
kė naują žingsnį namų iš
baigimo kryptimi, šventini
mo ceremoniją atliko šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas kun. B. Ivanaus
kas, trumpu žodžiu pasi
džiaugęs gražiais sutartinio 
darbo vaisiais ir palinkėjęs 
bei paprašęs Aukščiausiojo 
palaimos visiems tiems, ku
rie padės šį pastatą užbaigti 
ir juo ateityje naudotis.

Raštu sveikino PLB pir
mininkas St. Barzdukas, dėl 
kitų įsipareigojimų negalė
jęs iškilmių metu būti Cle
velande. Jo sveikinimas bu
vo perskaitytas susirinku
siems.

Iškilmes baigdamas, J. 
Stempužis miniai pristatė 
eilę lietuvių, dalyvaujančių 
šiose iškilmėse, kurie, arba 
patys arba savo vadovauja
mų lietuviškų institucijų 
vardu veikdami, yra padėję 
savo namų įsigijimo idėją 
pastūmėti prie realizavimo. 
Jų čia neminint, nes jie vie
tinei lietuvių kolonijai la
bai gerai pažįstami ir žino
mi, tenka pastebėti, kad iš
kilmėse dalyvavo gražus ki
tataučių būrys, ypatingai 
miesto ir apskrities parei
gūnai, daug palengvinę at
likti įvairius parengiamuo
sius planavimo ir statybos

darbus bei formalumus, čia 
išskirtinai paminėti: mies
to tarybos narys J. Prince, 
apskr. kontrolierius G. Voi
novich (juodu abu prista
tyti trumpu žodžiu pasvei
kino iškilmių dalyvius). Be 
jų, dalyvavo miesto viešųjų 
įmonių direkt. R. Kudukis, 
vykd. mero asistentas V. 
Hyvnar, teisėjas J. De Vin- 
ne, architektas M. Manders, 
buv. Superior Savings sekr. 
J. DeRighter, Ohio valst. 33 
distrikto atstovas Edw. Ry- 
der, estų, slovėnų, italų bei 
kitų tautybių atstovai. Iš jų 
gausaus dalyvavimo susi
darė įspūdis, jog busimųjų 
Lietuvių Namų išbaigimo 
laukia ne vien lietuviai, bet 
ir visos kitos su jais bend
raujančios tautybės, sie
kiančios europinės kilmės 
žmones daugiau susieti su 
šia tvarkinga ir gyventi 
malonia Clevelando miesto 
dalimi, kuria mes daugiau 
pažįstame kaip naujosios 
lietuvių parapijos rajoną.

Iškilmės buvo gražiai or
ganizuotos, sklandžiai pra
vestos ir paliko giliai įstri
gusį jausmą, kuriuo rengė
jų dovanai teikiamose vai
šėse gretimoje kelionių biu
ro salėje iškilmių dalyviai 
tarpusavy dalijosi: kol sta
tybos pradžios savo akimis 
nematėme, dažnas paabejo
davome, ar įstengsime nau
juosius namus pastatydin
ti ; dabar, pamatę ir įsitiki
nę, kiek daug jau padaryta, 
suprantame, jog tikrai jų 
niekas kitas mums nepasta
tys — tik mes patys. Be
lieka tik paskubėti ir savo 
įnašą naujųjų, kylančių Lie
tuvių Namų statybai ati
duoti. Ir mums atrodo, kad 
po šio sekmadienio iškilmių, 
turės gerokai pasitempti du 
Lithuanian Village Ine. 
žmonės — tai finansų komi
sijos vicepirm. Edvardas 
Stepas ir finansų sekreto
rius Pranas Stempužis: pir
masis naujus įnašus inka
suodamas, antrasis — nau-

IHt STĖOH COMPANY. DETfOlT, MtCMJGAN 4B226

Stroh’s
Vasaros Lobis.
Vienas alaus mėgėjas kitam.

jųjų akcininkų pažymėji
mus išrašinėdamas. A. L.

IK»YI.E l>. GATĖS MICHAEI. \V. GAI.I-AGBEU

• Stroh’s alaus bravoran 
įsijungė du nauji prekybos 
agentai, kuriems paskirtos 
Indiana ir Pennsylvania 
rinkos, praneša spaudai 
vyr. pardavimo skyriaus 
viršininkas Leo P. Brown.

Doyle D. Gale paskirtas 
Indiana pardavimo supervi- 
soriumi ir Michael W. Gal- 
lagher — šiaurės Pennsyl
vania.

DIDŽIAUSIAS IMTYNIŲ 
SPEKTAKLIS

Clevelandas tampa imti
nių pasauliniu miestu šį šeš
tadienį, rugpiūčio 12 d., kai 
nuo 2 vai. p. p. Clevelando 
stadione susitiks virš 50 
garsiausių pasaulio imtinin- 
kų dėl čempijono titulų.

Mėgstantiems imtynes, 
tai bus gražiausias pusket
virtos valandos spektaklis.

Bus orkestrai ir 15 tautų 
čempijonų paradas.

Bilietai jau parduodami 
Public Auditorium 1220 E. 
6th St., Richman’s krautu
vėje 736 Euclid Avė. Bilie
tai po 20, 10, 8, 6 ir 4 dol.

Imtynės nebus rodomos 
telvizijoje.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams, valdžios apdrauda pakelta iki 

$20.000.00.

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

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

IŠNUOMOJAMAS 5 kam
barių butas viršuje, Neff 
Rd. ir La Šalie. Suaugu
siems. Be gyvulių. $125.00 
mėnesiui. Skambinkite tel.: 
486-0400 ar 531-3341.

PARDUODAMI NAMAI *
Atidarytas apžiūrėjimui 

namas 1-5, 17844 Brian ir 
Nottingham Rd., 3-levels, 3 
miegamųjų, visas išklotas 
kilimais, didelis šeimos 
kambarys ir vaišių kamba
rys. Dviejų automobilių ga
ražas.

★
Naujos parapijos rajone, 

3 šeimų namas: 6-6-4, gera
me stovyje. Neff Rd.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

819 East 185 St.
Tel. 481-9300

Reikalingas Real Estate 
įstaigai pardavėjas, mokan
tis kalbėti lietuviškai. Tel. 
481-9300.

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

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

CLEVELAMDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

RUGPI0ČIO 27 D. ALTS-gos 
Clevelando skyriaus gegužinė.

RUGSĖJO 16 D. Tautos Šven
tės minėjimas ir vaidinimas 
"Antrasis kaimas". Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

SPALIO 1 D. 4 vai. LRK 
Moterą S-gos 36 kuopos metinė 
vakarienė naujosios parapijos 
kafiterijoj.

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

tVANTED AT ONCE 
HYDROTELL OPERATORS 

Experienced, work on die east 
dies, air conditioned shop, over
time and benefits.

CUYAHOGA INDUSTRIES 
17920 S. Waterloo 

216-481-3040 (58-64)

NEEDS JOURNEYMEN
• Electricians

• Pipefitters
• Milhvrights

* General Welders
• Machine Repairmen

Mušt be a graduate of a bonafide apprenticeship program 
or show proof of 10 years experience.

Apply hourly Employment Office.
FORD MOTOR COMPANY 

Michigan Casting Center 
1-75 and Gibraltar Rd.

Flat Rock, Michigan 
313-782-4481, Ext. 268

An Eąual Opportunity Employer
(62-65)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LOS ANGELES LIETUVIAI PAGERBĖ 

MAJR. K. LIAUDANSKĄ

Ats. majoras Kostas Liaudanskas Nepr. Lietuvos laikais.

Los Angeles ramovė 
nai savo buvusiam ilga
mečiu! pirmininkui 
major. Kostui Liau- 
danskui š.m. birželio 
mėn. 25 d. p. Spreinai- 
čių restorane surengė 
gražų pagerbimą.

Major. Kostas Liau
danskas pirmininkavo 
karių veteranų "Ramo
vė" organizacijai net 
18-ka metų. Jis taip pat 
buvo žinomas losange- 
liečiams kaipo plataus 
masto visuomeninin
kas: daugelį metų yra 
buvęs Lietuvių bendruo
menės Vakarų apygar
dos pirmininku, ėjęs 
įvairias pareigas ALT 
Los Angeles Skyriaus 
valdybose, padėjęs įsi
kurti ne tik ramovė- 
nams, bet ir Los Ange 
les birutietėms: daug 
pastangų ir darbo įdė
jęs kuriantis Lietuvių 
bendruomenės bei Lie
tuvių Tautiniams na
mams. Žodžiu, tai ne
išsemiamos energijos 
bei pareigingumo žmo
gus. Todėl nenuostabu, 
kad į šį ramovėnų be
veik uždarą major. K. 
Liaudansko pagerbimą, 
prigūžėjo daugelio orga
nizacijų atstovų, norė
dami išreikšti pagarbą 

A t A

ROMUALDUI KUPREVIČIUI

mirus, žmoną, ponią MARIJĄ KUP-

REVICIENĘ, dukterį ELENĄ, sūnų

ANDRIŲ ir jų šeimas nuoširdžiai už

jaučiame

bei padėką šiam taip 
daug šiai kolonijai nu
sipelniusiam asmeniui.

Šventė buvo atidaryta 
naujojo ramovėnų pir
mininko Andriaus Mi
rono, kuris pasveiki
nęs solenizantą įteikė 
ramovėnų vardu dail. 
P. Gasparonio padary
tą skulptūrą, o savo ir 
žmonos vardu — jo iš
leistą knygą.

Tolimesnei progra
mai vesti buvo pakvies
tas ramovėnas- Vladas 
Šimoliūnas. Pirmąjį 
sveikinimo žodį tarė ge
neral. garbės konsulas 
dr. J. Bielskis (o taip 
pat ir čia buvusios po
nios vardu). Savo svei
kinimuose Konsulas la
bai vertino major. Kos 
to Liaudansko nuveik
tus darbus, linkėdamas 
ir kitiems pasimokyti, 
kaip reikia dirbti mūsų 
pavergtos Tėvynės la
bui. Po to ėjo kiti svei 
kinimai: ALT Los An
geles pirmininko Vytau
to Čekanausko, Los'An 
gėlės Bendruomenės 
pirmininko Kazimiero 
Prišmanto, iš Santa Mo 
nicos — p. A.Devenie- 
nės, Lietuvių Dienų Lei 
dyklos bei Lietuvių 
Bendruomenės Namų

Ringaile ir Aleksas 
Z o t o v a i 

vardu — Antano Ski- 
riaus, Lietuvių Tauti
nės Sąjungos bei Tauti
nių Namų vardu — An
tano Mažeikos; Los An 
gėlės birutiečių vardu 
— Janinos Radvenie- 
nės, Teisininkų draugi
jos vardu — Stasio Pal 
taus ir medžiotojų - 
mešker. vardu A. Šul
co.

Dauguma linkėjimų 
buvo surišti ir su dova
nėlės įteikimu. Vėliau, 
pats solenizantas trum. 
pu žodžiu, giliai su
jaudintas, padėkojo vi
siems už linkėjimus bei 
atsilankymą.

Pasibaigus oficialiai 
daliai, ramovėnų pirmi
ninkas A. Mironas pa
skaitė iš savo kūrybos 
patriotišką eiliuotą apy- 
sakaitę-baladę, kuri la 
bai atitiko šio minėji
mo nuotaikai. (v.m.)

neolithuanų 
DĖMESIUI

Šiais metais lapkričio 11- 
d. sueina 50 metų nuo Korp! 
Neo-Lithuania įsisteigimo. 
Prie Vyr. Valdybos sudary
toji spaudos komisija savo 
laiku visai eilei kolegų-ių 
pasiuntė temas prašydama 
ką nors parašyti ir iki rug
piūčio mėn. 1 d. atsiųsti. 
Kai kurie kolegos-ės dar ne
atsiuntė, todėl prašyčiau 
kaip galint greičiau para
šytus rašinius atsiųsti. Taip 
pat, kurie dar neprisiuntėte 
prašytų nuotraukų bei pa
dalinių aprašymo prašomi 
paskubėti, nes iki lapkričio 
11 d. laiko nedaug beliko. 
Komisijos vardu Juozas Ju
revičius.

• Lietuvos Vyčių Organi
zacijos Centro Valdyba vien 
balsiai nutarė įrašyti visas 
Lietuvos Vyčių kuopas, nuo 
Atlanto iki Pacifiko, j Ame
rikos Lietuvių Bendruome
nę kaip organizacinius vie
netus, įmokant 200 dol. na
rio mokestį už 40 kuopas 
(po $5.00). Ateityje kiek
viena kuopa atskirai mokės 
savo metinę duoklę Bend
ruomenei.

ROCHESTER

GABI LIETUVAITĖ

Danutė Staskevičiūtė, gi
musi 1955 m. Amerikoje, 
šiais metais baigė Card. 
Mooney gimnaziją, peršo
kusi vieną klasę.

Ji yra viena iš aktyviau
sių vietos skaučių ir ateiti
ninkių, dainuoja LB chore, 
šoka tautinius šokius ir, ne-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUOBtO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

VIENA DIENA RŪPESČIUS UŽMIRŠUS
Šiandieną gyvename 

be rūpesčių. Kasdieni
nės bėdos, erzėliai kaž 
kur pasilikę toli, už Mi- 
chigano ežero horizon
to. Šnekučiuojamės gra
žiame "Gintaro" vasar
vietės kalnelyje, Union 
Pier. Ramus šventadie
nis. Nuo ankstyvo ryto 
teniso aikštelėje su ra
ketėmis kaunasi su sa
vo oponentais dr. P. 
Tunkūnas, graikšti Da
lia Stankaitienė, pats 
šeimininkas Algis Ka- 
raitis ir dar viena bru
netė, dėl kurios ne vie
nas vyriškis pareida
mas stabtelėja. Medžių 
viršūnėse išdykauja 
grakščios voveraitės,o 
kažkur toli švilpauja 
paukščiai.

Šimtamečio ąžuolo 
tarpušakyje jau daug 
metų kabo varpas, šau
kiąs vasarotojus mal
dai ir valgiui. Erdvia
me kieme išsirikiavę 
dail. Juozo Pautieniaus 
ir G. Laučienės meno 
kūriniai. Vis juk akiai 
mieliau, vis dvasiniam 
atsigaivinimui.

Lygiai dvylikta skam 
ba varpas. Pavėsyje 
keletas šimtų vasaroto 
jų iš viso Union Pier 
susirinkę dvasiniam su
sikaupimui. Prie lauko 
altorėlio Liet. Žurnalis
tų Sąjungos centro val
dybos pirmininkas kun. 
Juozas Vaišnys, S.J., 
šiandien šios "parapi
jos" klebonas. Ramu
ma, tyla įsiviešpatau
ja kieme. Nutyla, ro
dos, ir ežero ošimas. 
Tik paežerėje girdisi 
vaikučių nerūpestingas 
krykštavimas. O, anot 
mielo humoristo Vaien 
tino Albino, Šv. Mišių 
metu net voveraitės su
deda kojytes ir susi
kaupia.

Palengvink vergiją... 
išgelbėk nuo priešo 
baisaus... pamaldų pa
baigoj ir Pulkim ant ke 
lių maldos posmai pra
džioje sklinda ežero pla
tybėmis į tolius... O 
ten, už Michigano hori
zonto, rodos, ir mano
sios tėviškės kloniai... 
Parapija ir bažnyčia po 
atviru dangum. Ir taip 
visą vasarą... Pamoks
lininkas aiškina apie 
meilę Dievui ir žmogui, 
apie tikėjimo esmę ir 
prasmę. Pamokslas gi 
lios minties. Po pa
mokslo padėkos žodį,

žiūrint įtempto studijų dar
bo, paskutiniais metais la
bai uoliai reiškėsi Jaunimo 
kongreso, Rochesterio ko
mitete.

Gimnazijoje yra gavusi 
visą eilę garbės atžymėji- 
mų-diplomų už gabumus 
moksle, muzikoje ir už 
straipsnius į gimnazijos lai
kraštėlį.

Ji yra baigusi vietos li
tuanistinę mokyklą. Studi
juos muziką. Sėkmės jauna
jai akademikei. (jj)

JURGIS JANUŠAITIS
spausdamas ranka, ta
ria žurn. J. Vaičiūnas, 
Zuzana Juškevičienė.

Na, vyručiai, buvo ir 
kovų. Štai šachmatų 
meisteris Povilas Taut- 
vaiša susodina į kovos 
frontą net dešimtį savo 

Šachmatą meisteris Povilas Tautvaiša (stovi) kovoja su "prie
šais" simultano metu, Gintaro vasarvietėje, Union P ier.

priešų. Gyvas simulta
nas. Kiek galvosupioko 
votojams. O meisteris 
tik šaudo tai su pėsti
ninku, tai su karaliene, 
tai su bokštu. Ir išver
tė iš fronto linijų net 
aštuonius, o tik du teat- 
silaikė, nurungdami pa 
tį meisterį ir vienas pa 
spaudė jam ranką, kaip 
lygus lygiam.

Šiais metais vasaro
tojai nebesulaukė tra
dicinio laužo, kuriepra 
eityje Čia buvo kuriami 
penktadieniais. Nebe
pasirodė ir "Ežerio Uo 
dega" — vasarvietės 
oficiozas, į kurįbūdavo 
suglaudžiama įvykiai ir 
žmonės iš "Gintaro" va 
sarvietės. Mat keičiasi 
laikai, keičiasi potvar
kiai, keičiasi ir atsako
mybės. Už tat laužas, 
sako puikus dainininkas 
Vaclovas Momkus,suži 
bo Sodybos vasarvietė
je, kur jaunimėlis net 
atliko programą. O lau
žų ir šiandien ilgisi va
sarotojai, visšiokiato- 
kia pramoga, šiaip jau 
labai ramiame Union 
Pier.

Kai saulutė privargi
na ir karštas smėlis 
pabosta, vasarotojai su 
sispiečia grupelėmis 
ar bendrai ir sprendžia 
visas lietuviškojo gyve 
nimo problemas.

Malonu protarpiais 
pasikalbėti su žmonė
mis , kurių gyvenimo ke 
lias ilgas, turiningas ir 

Gintaro vasarvietėje, Union Pier, malonu pasiklausyti mūsą il- 
gaamžininkų pasakojimų. Apie Lietuvos gražias girias, neprikl. 
Lietuvos gyvenimą, darbus ir vargus pasakoja prof. Antanas Ru
kuiža. Pasakojimų klausosi vasarvietės šeimininkas Algis Karai- 
tis (kairėje) ir Dirvos bendradarbis Jurgis Janušaitis (dešinėje).

prasmingas. O jie turi 
daug ką papasakoti.

Štai prof. Antanas 
Rukuiža, artėjąs į aš
tuoniasdešimt penktuo
sius metus, miškinin
kas, savo gyvenimo il
gus metus pašventęs 
Lietuvai, mielai, pasa
koja savo išgyvenimus.

Nuveda mintimis į Ru
sijos gilumas, į Lietu
vos gražias girias, į 
neprikl. Lietuvos gyve
nimo metus ir dalinasi 
patirtu vargu tremti
nio kelionėje. Pasakoji 
mai įdomūs, jo atmin
tis gera, atsiminimai, 
užrašytini. O tokių įdo
mių pasakojimų klau
sydamas, pamiršti ir 
savas bėdas.

Vasarvietėje moka 
gražiai laiką praleisti 
ir mūsų kalbininkas 
prof. Petras Jonikas. 
Jis entuziastingai žai
džia ištisas valandas, 
jeigu tik partnerį su
randa, stalo tenisą. At 
rodo, kad jis tada ne tik 
savus rūpesčius, bet ir 
lituanistikos mokslus 
būna pamiršęs.

Poilsis glaudžiai ri- 
šasi su naujienomis. 
Gintare rasi tiek daug 
lietuviškos spaudos, 
tiek daug žurnalų ir įvai
rių leidinių, kad dvasi- 
nio peno galima sočiai 
prisisotinti. Tai savo
tiškai gražus kultūrinį 
šios vasarvietės gyveni 
mą ženklinantis kam
pelis.

Gintaro vasarvietės 
kalnelyje, paplūdimyje 
ir po šimtamečiais 
ošiančiais ąžuolais ra
miai poilsiauja lietu
viai, nes ir šis kampe
lis primena toli pasi
likusios tėvynės mažy
tę dalelę.
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