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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RINKIMU AGONIJA
Liūdnos mintys įkarščiui didėjant

Iš pirmo žvilgsnio at
rodo, kad tiesiogiai pre
zidento rinkimai yra la
bai geras dalykas. Rinki
kas, balsuodamas už vie
ną ar kitą kandidatą, gali 
pasisakyti, kad ir netie
siogiai, svarbiais krašto 
reikalais. Tačiau šių 
metų rinkimai labai vaiz
džiai įrodo dabartinės 
sistemos netinkamumą.

Atiduodamas savo bal
są už McGovern rinki
kas turės progos pasisa
kyti už kapituliaciją Viet
name ir didesnį valsty
bės įsikišimą į akinį gy
venimą. Nixono išrinki-

■
IS VISO PASAULIO

• VIETNAME dar šiemet 
bus suderėtas susitarimas už
baigti karui. Taip galvojąs JAV 
valstybės sekretorius VVilliam 
Rogers, sakydamas, kad susita
rimas {vyksiąs prieš preziden
tinius rinkimus, arba tuoj po jų. 
Jis manąs, kad Hanoi vyriausy
bė esanti pasiruošusi susitarti, 
nes invazija J Pietų Vietnamą bu
vo nesėkminga, o amerikiečių 
vykdomas S. Vietnamo karinių 
taikinių bombardavimas ir uos
tų užminavimas sėkmingas. §. 
vietnamiečiai ėmę patirti, kad 
karas yra beviltiška pastanga ir 
didžiuma pasaulio viešosios nuo
monės remia prezidento Nixono 
žygius.
• MAROKO karalius Hassan 

II įspėjo savo šalies karinius va. 
dus, kad bet kokia pastanga nu
versti jo valdžią, bus skaudžiai 
nubausta. Praeitą savaitę nuvers- 
ti valdžią sąmokslui vadovavęs 
krašto gynybos ministeris gen. 
Mohammed Oufkir nusišovė, kai 
buvo atidengtas jo vaidmuo są
moksle. Karalius perėmė sa
vo žinion karinių jėgų kontrolę. 
Gen. Oufkir prieš keletą metų 
Prancūzijos teismo buvo nuteis
tas už nužudymą Paryžiuje ma
rokiečio lyderio Ben Barka, bet 
karaliui atsisakius išduoti savo 
ministerį, kuriam laikui buvo nu
traukti tarp abiejų kraštų diplo
matiniai santykiai.

• RESPUBLIKONŲ partijos 
konvencija, prasidėjusi pir
madienį, nominuos prezidentą 
Nixoną antrajai kadencijai ir po 
to jis pradės rinkiminę kampa
niją. Paruoštoje respublikonų 
partijos platformoje pritariama 
prezidento Nixono Vietnamo po
litikai ir raginama tęsti pastan
gas gerinti santykius su Sovie
tų Sąjunga ir Kinija. Vidaus rei
kaluose platforma siūlo kaip ga
lima greičiau nutraukti ekonomi
nio gyvenimo kontrolės priemo
nes bei suprastinti mokesčių sis
temą. Platformoje pasisakoma 
už lygią galimybę moterims vy
riausybės bei privačios pramo
nės vadovaujamose pozicijose ir 
prieš vaikų išvežiojimą autobu
sais po mokyklas rasinės pusiau
svyros sumetimais.

Respublikonų partijos kon
vencijoje tarp atstovų, tur būt, 
vienintelis lietuvis yra Ginta
ras Ka rosas iš Bostono.

• MASKVA jau 13 dienų skęs
ta dūmuose nuo degančių aplink 
miškų ir įvairių pastatų. Visi 
suaugę žmonės, laisvi nuo dar
bų, sumobilizuoti kovai su gaiš - 
ru. Policija nebeleidžia rūkyti 
net automobiliuose.

• ANGLIJOJE 42,000 laivų 
krovėjų, kurių streikas buvo su- 
paraližavęs krašto ekonominį gy 
venimą, pirmadienį grįžo dar
ban.
• EGIPTE, sovietams atitrau
kus savo kariuomenę, liko tik 
300 rusų. Sirijoje prasidėjo bruz
dėjimas, kad iš ten irgi būtų at
šaukti rusų kariškiai.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
mas būtų pasisakymas 
už dabartinės politikos 
tęsimą. Daugumas rin
kikų tačiau neturi pakan
kamo pasiruošimo ir duo 
menų, kad galėtų teisin
gai atsakyti į jiems pa
statytus klausimus. Už 
tat abi partijos stengia
si daugiau paveikti į jų 
jausmus, o ne protą. 
Amerika nesitrauksian
ti iš Vietnamo, kol ne
bus paleisti belaisviai ir 
Pietų Vietnamo gyvento
jams bus duota galimybė 
išvengti išskerdimo — 
aiškina dabartinė admi
nistracija. Vietnamas pa
leis belaisvius, jei pre
zidentu bus išrinktas Mc 
Govern — teigia to kan
didato šalininkai. Tai su
žinojęs buvęs Johnsono 
administracijos teisin
gumo ministeris Ramsey 
Clark iš kaž kokio Hano
jaus laikraščio redakto
riaus !

Rezultate, karas tik to
liau pratęsiamas, nes Ha
nojus, norėdamas tikėti 
į McGovern išrinkimą, 
turi intereso laukti rin
kimų rezultatų. Kas, ži
noma, leis respubliko
nams dėl to mesti kal- 

Prezidentas Richard Nixon respublikonų partijos konvencijoje 
bus nominuotas antrajai kadencijai.

tę demokratams. Norė
damas išvengti tokio 
priešpuolio McGovern 
pareiškė, kad jis pra
šęs savo patikėtinio Sa- 
lingerio iš šiaurės viet
namiečių sužinoti, ar jie 
sutiktų paleisti belais
vius dar prieš paliau
bas (atsakymas buvo 
"ne”) ir Salingeris dar 
iš savo pusės jiems da
vęs suprasti, kad McGo 
vernas neturės nieko 

.eš, jei tie susitartų 
dėl taikos ar paliaubų 
su Nixono administraci
ja! Ar reikia geresnio 
įrodymo, kad rinkiminė 
propaganda praktiškai 
tik pratęsia karą?

Pagaliau, jei Nixonas 
dar prieš rinkimus su

darys paliaubas, jis jas 
turės padaryti daug pa- 
lankesnėm šiaurės Viet- 
namui sąlygom negu be 
dabartinio spaudimo. Vi
sa tai prieštarauja JAV 
interesams.

Negeriau yra ir aki
niam fronte. Nixonas gali 
pasigirti, kad akinė situ
acija, aplamai imant, yra 
pasitaisiusi. McGovern 
gali į tai atkirsti, kad mi
lijonai žmonių dar negali 
rasti darbo. Tos proble
mos išsprendimui esąs 
reikalingas didesnis 
valstybės įsikišimas į 
ūkinius reikalus ir net 
naujų darbų suorganizavi
mas. Iš pirmo žvilgsnio 
tai atrodo labai papras
tas ir naudingas recep
tas. Kodėl bedarbiai,pa
vyzdžiui, negalėtų apšva
rinti gatves ir parkus did - 
miesčiuose? Iš tikro, tą 
problemą galima išspręs
ti lengviau. Švariausiu 
kraštu dabar laikoma ko
munistinė Kinija ne tik 
dėl to, kad jos gyventojai 
neturi nieko atliekamo, 
ką galėtų išmesti, bet ir 
dėl to, kad už teršimą 
ten baudžiama. Miestų 
centrus šiukšlynais pa
vertė ne faktas, kad juo
diesiems neparduodama 

narnu priemiesčiuose, 
bet dėl to, kad miestuose 
daugiau duodama pašal
pos bedarbiams, kurie 
dėl to į juos keliasi. Kas 
veda prie minties, kad 
vienodos pašalpos bedar
biams visam krašte, tą 
procesą sustabdytų ar 
bent sulėtintų. Faktinai 
to ir siekia Nixono admi 
nistracija, siūlydama 
užtikrinti pajamas vi
siems gyventojams. Tas 
pasiūlymas iš esmės ne
siskiria nuo McGoverno 
duoti kiekvienam gyvento 
jui po 1.000 dolerių, bet 
juos vėliau iš daugiau pa 
siturinčių mokesčiais at 
imti. Skirtumas yra su
moje, bet ne esmėje. 
Kiek iš tikro reiktų duo-

Sol. Lilija Šukytė naujoje Isang Yun operoje "Sim Tjong" vaidinusi pagrindinį vaidmenį.

RETAS ESTETINIS IŠGYVENIMAS
LILIJA ŠUKYTĖ KORĖJIETĖS VAIDMENYJE

Šiomis dienomis Muen- 
chenas pasidarė viso pa
saulio dėmesio centras. 
Čia po poros savaičių 
prasidės pasaulinė olim
piada. Jai intensyviai ruo
šėsi ne tik įvairių šakų 
sportininkai, bet ir me
nininkai, ypač teatri
ninkai. Muencheno Na
cionalinis Teatras jau 
olimpiados išvakarėse 
pasirodė su naujaprogra. 
ma. Jis paruošė korėjie
čio kompozitoriaus Isang 
Yun operą "Sim Tjong", 
kurioje pagrindinį vaid
menį vaidino ir dainavo 
Lilija Šukytė.

Neabejoju, kad daugu
mai skaitytojų L. Šukytės 
vardas yra gerai žino
mas. Tai jauna lietuvai
tė dainininkė, išaugusi 
Kanadoje, dabarties 
tremtinių atžala. Į Kana
dą kartu su motina ji at
vyko 1949 m. Mokėsi Ha
miltone. Studijavo Toron
to konservatorijoje, o vė
liau čia pat universitete 
muziką. 1964 m. debiuta
vo B. Britten operoje "Al- 
bert Herring” Lady Bil- 
lows vaidmenyje. Išgar
sėjusi Mozarto "Figaro 
vestuvėse" Almavivos 
vaidmenyje, ji 1966 m. bu
vo priimta į New York 
Metropolitan operą. Po 
to L. Šukytei atsidarė 
dainininkės kelias į visą 
pasaulį. Dabar ji dažnai 
dainuoja Muencheno ope
roje, Chicagoje ji keletą 
kartų danavo lietuvių 
operoje: "Gražinoje" ir 
"Traviatoje". L. Šukytė 
yra ne tik talentinga, bet 
ir gerai pasiruošusi dai
nininkė, lyrinis sopra
nas. Mūsų tauta gali di
džiuotis, kad ji išugdė mo

ti ir kiek valstybė gali 
duoti, tai klausimai, į ku
riuos eilinis pilietis ne
gali teisingai atsakyti.

Išvada? Kraštui būtų 
geriau, jei prezidentą 
rinktų kongresas, kurio 
nariai gali daugiau įver
tinti kandidato sugebėji
mus negu eilinis rinki
kas. Tas galų gale turi 
pasikliauti tik savo sim
patijom vienam ar ki
tam kandidatui kurio Jis 
iš tikro nepažįsta.

M. SARGENIS 
tiną, kuri pagimdė pašau 
linio masto dainininkę. O 
motina gali didžiuotis 
dukra, kuri viešai skel
bia, kad "didžiausias šal
tinis yra mama, kuri 
duoda daug pasitikėji
mo".

Operos "Sim Tjong" 
kompozitorius yra 55 
metų korėjietis Isang 
Yun. Jis jau 15 m. gyve
na Berlyne ir pastaruoju 
metu aukštojoje muzikos 
mokykloje profesoriauja 
dėsto kompoziciją. Jis 
studijavo Osakos, Pary
žiaus ir Berlyno muziki
nėse mokyklose. Jo jau
natvės kariniai: kameri
nė muzika, orkestriniai 
dalykai, vargoninėmuzi
ka atkreipė muzikos spe
cialistų dėmesį. Pirmoji 
jo opera "Sapnai" 1969 m. 
buvo suvaidinta Nuern- 
bergo operoje, vėliau pa
kartota Muenchene. Ant
roji jo opera "Dvasių mei 
lė" buvo 1971m. sudainuo 
ta Kiel. Šiomis trimis 
operomis Isang Yun Vo
kietijoje išgarsėjo kaip 
tautinis korėjiečių ir mo 
dernus šių dienų V. Euro 
pos kompozitorius.

"Sim Tjong" yra korė
jiečių legenda, kurioje 
vaizduojamas dievų ir 
žmonių gyvenimas. Die
vai pasiunčia žemėn ange
lą, kuris pavirsta netur
tingos šeimos kūdikiu. Ši 
vargšė mergaitė vadina
si Sim Tjong. Jos motina 
miršta begimdydama. 
Jos tėvas — aklas elge
ta, kuris elgetauja dėl 
dukters. Sim iš didelės 
tėvo meilės vėliau atsi
sako savo laimės ir elge
tauja dėl tėvo. Norėdama 
išgelbėti tėvą nuo ak- 
lystės, ji pasiaukoja jū
ros slibinų dievui. Dievai 
įdeda Sim Tjong į lotoso 
žiedą ir paleidžia į jūrą. 
Jūreiviai atveža šį žie
dą karaliui, o kai iškyla 
iš jo Sim, karalius į ją 
įsimyli. Kartu įvyksta ir 
stebuklas: aklys Tjongat
gauna regėjimą. Harald 
Kunz parašytas "Sim 
Tjong" libretto yra labai 
turiningas ir prasmin
gas. Iš jo dvelkia žmoniš- 
kūmas, gili aklio tragedi 

ja, nuoširdi dukters mei
lė tėvui.

Šią vargšę nelaimingą 
korėjietę su giliu jausmu 
ir nuoširdžia vaidyba me
niškai atvaizdavo Lilija 
Šukytė. Jos paprastu
mas, kuklumas, nuošir
dumas sklido iš jos kiek 
vieno giliai išgyvento ir 
išjausto judesio. Nuo pat 
scenos atidarymo iki jos 
uždarymo Lilija Šukytė 
žiūrovus ir klausovus lai
kė sukauptoje išgyveni
mų skalėje. Jos švelnus 
lyrinis sopranas skambė
jo žavingai, susiliejęs su 
tautinės korėjinės ir mo
dernios muzikos sinteze. 
Kiekviena Lilijos Šuky
tės scena — tai retas 
estetinis išgyvenimas!

Kaip batų džiugu ir 
malonu, jei "Sim Tjong" 
būtų buvusi sudainuota 
L. Šukytės Vilniuje! Bet 
mes nuoširdžiai džiau
giamės ir L. Šukytės lai
mėjimais Muenchene, 
New Yorke, Chicagoje, 
nes šie jos laimėjimai 
yra mūsų tautos laimėji
mai tarptautinėje meno, 
arenoje. Iš širdies jai lin
kime: nuolat pirmyn!

EUROPOS LIETUVIŲ 
KRIKŠČIONIŲ DEMO

KRATŲ TARYBOS 
POSĖDŽIAI

Europos Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Tarybos 
(ELKDT) posėdžiai įvyko 
š. m. rugpiūčio mėn. 6 d. 
Romoje.

Posėdžių metu praneši
mus padarė: 1) Prel. L. Tu- 
laba apie religinę padėtį 
okupuotoje Lietuvoje ir 2) 
ELKDT pirmininkas A. 
Venskus apie veiklų lietu
viškoje ir tarptautinėje 
plotmėje.

Posėdžių dalyvių buvo iš
reikštas pasididžia v i m a s 
Lietuvos dvasiškijos ir ti
kinčiųjų ištvermingumu ir 
išreikšta pagarba paskuti
niu metu gyvybę paaukoju
siems už laisvę pavergtoje 
Lietuvoje.

Pasidžiaugta turimais pla 
čiais ryšiais įv. kraštų vy
riausybėse ir parlamentuo
se. taip pat įv. V. Europos 
politiniuose veiksniuose bei 
sąjūdžiuose.

ELKDT pirmininku per
rinktas inž. A. Venskus.
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Australijg palikus

Maskvoj sunku gauti alaus...

Karštąją Indiją palikau 
sovietų Aeroflot lėktuvu. 
Palyginant su visų kitų 
bendrovių lėktuvais, iš 
išorės mažai kuo skyrė
si, didžiulis keturmoto- 
ris sprausminis lėktu
vas, tačiau vidujiniai pa
togumai, aptarnavimas 
ir maistas jau labai sky
rėsi nuo visų kitų vaka
rietiškų bendrovių pato
gumų. Lėktuve sėdėjau 
su dviem spalvotais iš Al- 
žiro ir Senegalijos stu
dentais, kurie skrido į 
Maskvoj vykstantį kaž
kokį studentų jaunimo su
važiavimą. Atrodė jie bu
vo kairiųjų pažiūrų stu
dentai, nes jų skaitoma 
literatūra buvo grynai po
litinė. išsišnekėjome, 
pasidalinome kelionės 
paskirais įspūdžiais, lyg 
tai ir susidraugavome. 
Tačiau padavus pietums 
šaltų užkandžių ir jiems 
neįprastą . maistą, jie 
pakėlė nemažą triukšmą, 
iššaukdami net vyriausią 
lėktuvo pareigūnę, mo
kančią anglų kalbą, mo
tyvuodami, jog aštuonių 
valandų skridimo laiko
tarpyje jie turi gauti, 
kaip ir visur kitur karš
tus pilnus pietus. Besi
klausant man net gaila 
pasidarė tos vargšės pa
reigūnės, kurios ir graži 
šypsena neįstengė pra
linksminti pasidariusių 
rūsčių šių negrų veidų.

Maskvoje, atlikus vi
sus formalumus, iš ku
rių pats sunkiausias bu
vo muitinė, nes vežiau 
gana nemažai įvairių do
vanų, kurių, kaip turis
tui, yra labai ribotas kie
kis leidžiamas, buvau 
sutiktas Intouristo atsto 
vo ir lengva mašina nu
vežtas į Metropolio vieš 
būtį. Aerodromas nuo 
Maskvos yra apie 40 kilo- 
metų ir šio kelio, maž
daug pusiaukelyje, yra pa 
statytas atminimo pa
minklas, didžiuliai sukry 
žiuoti stulpai, rodą iki ku-

rios vietos paskutiniojo 
karo metu buvo priėję vo
kiečių kariuomenė.

Pirmąją dieną Mask
voje teko būti apie 9 va
landas, iki išskridimo į 
Vilnių. Pats miestas yra 
didelis, gatvės plačios, 
tačiau didelio grožio ne
turįs. Ir pačioj Sov. Są
jungoj Maskva nėra laiko
mas per daug gražiu 
miestu, jokiu būdu nega
linčiu lygintis su Lenin
gradu.

Turėdamas daug laiko, 
pradėjau vaikščioti po šį 
didžiulį, man svetimą ir 
nežinomą miestą. Gyve
nant visai netoli nuo 
Kremliaus ir pasukau pir
miausiai ten. Apie šį 
miestą mieste- buvau 
daug girdėjęs, matęs įvai 
riaušių nuotraukų ir fil
mų, tačiau gyvas vaizdas 
paliko didelį įspūdį. Pa
statytas tarp 1462-1505 
metų, apsuptas aukštų 65 
pėdų mūrų, šis masyvi
nis pastatas turi daug is
torinių paslapčių. Už šių 
mūrų ir Lietuvos likimas 
ne vieną kartą buvo spren
džiamas. Didžiulėje aikš- rie daugiau ir angliškai 
tėję visuomet pilna žmo 
nių, bevaikščiojančių, ar 
darančių nuotraukas. 
Prie Lenino mauzolie
jaus visą laiką budi du 
lyg negyvi kareiviai ir 
buvo įdomu matyti, kai 
atėjęs karininkas juos tik 
rino, pakeldamas smak
rą, ar padaužydamas jų 
čebatuotas ko jas, pataisy
damas laikomus automa
tinius šautuvus. Šalia 
mauzoliejaus yra civili
nės metrikacijos biuras 
ir kaip tik man bežiūrint 
į sargybinius, išėjo jauna 
vedžiai su gana dideliu bū
riu palydovų ir sustoję 
aikštėjo pradėjo sveikin
tis. Nieko nelaukęs aš pa 
dariau porą nuotraukų. 
Tik staiga pribėga prie 
manęs viena iš pamer
gių ir pradeda ką tai grei
tai rusiškai sakyti. Gal
vojau, kad jau papuoliau

mokėjo, o jei neitai daug 
maloniau ir rusiškai pa
aiškindavo.

Maskvoje teko po ma
no viešnagės Lietuvoje, 

aiiTiHic i nurimt vėliau išbūti 718 * dieną’ ANTANAS LAUKAITIS tai jau jaučiausi kaip se- 
--------------------- nas gyventojas. Stovėjau 

ir kaip bemokėdamas lau- eĮJu^e» J^sur yra 
žyta rusų kalba paaiški
nau, kad aš iš Australi
jos. Pasirodo, ji tik no
rėjo, kad aš ir jas nufo
tografuočiau ir atsiųs
čiau nuotraukų.

Įdomus yra ginklų 
muziejus su labai reta si
dabro, aukso, kristalo, 
brangenybių, ginklų, iko
nų ir kt. kolekcija. Šo
ne Kremliaus įdomios 
yra senovės 12-kos Apaš
talų, Šv. Bazilo irkt.baž 
nyčios ir katedros, pa
verstos į muziejus.

Bevaikščiodamas 
Kremlių ir vėliau po 
Maskvą, pasiklydau apie 
3-4 kartus. Jeigu kitur 
svetimtaučiui pasiklau
sus kelio stengiamasi pa
dėti, tai Maskvos gyven
tojai tuo atžvilgiu nėra 
per daug nuoširdūs. Pa
klausus ir dar anglų kal
ba, tik pasižiūri ir nuei
na. Teko laužyti savo lie
žuvį tuo mažu mano ru
sišku žinojimu ir, neži
nia kodėl aš daug geres
nį pasisekimą turėda
vau jaunesniųjų tarpe, ku-

po

pilna ir reikia turėti ne
paprastą kantrybę norint 
nusipirkti gatvėje gazuo
to vandens, ar suvalgyti 
ledų, nes visur turi žmo
gus laukti, ypatingai no
rint ką nors geresnio nu
sipirkti.

Žmonės Maskvoje ap
sirengę gana paprastai, 
negalint palyginti su Vil
niaus, Kauno ir,ypatingai 
Varšuvos drabužių koky
be. Krito į akis labai daug 
merginų ir moterų be- 
vaikščiojančių ir viena 
su kita rankomis susika
binusių, kas vakaruose, 
būtų laikoma jau nenor
malu. Nuostabu, kad pri
pratus prie masinio skai
čiaus australiškų ba
rų, aš Maskvoje, be sa
vo viešbučio, negalėjau 
rasti vietos, kur galėčiau 
karštą dieną nusipirkti ir 
išgerti šalto alaus.

Pabaigus pirmąjįvizi- 
tą Maskvoje, vakare jau 
lėktuvu, lietuvio piloto 
vadovaujamu ir lietuvės 
lėktuvo patarnautojos ap
tarnaujamu pakilau kelio
nei į Vilnių.

Vietname komunistai desperatiškai kovoja. Kad negalėtų trauk
tis prirakinami prie kulkosvaidžio ir retėžiais suriša kojas. Nuo
traukoje pietų vietnamietis prie nukauto š. vietnamiečio, kurio ko
jos retėžiais surištos, o jis pats prirakinus prie kulkosvaidžio.

laiškai Dirvai

NAUDOKITĖS PROGA — SKRISKITE 
PAPIGINTA KAINA I LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri

can Travel Service Bureau šiais metais yra suorga
nizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo keliones 
tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGA-NEW YORK SPALIO MĖN. 2 D. — 

15 dienų kelione, 
iš New Yorko $660.00 -|- tax, 
iš Chicagos $760.00 -j- tax* 

11 dienų Lietuvoje.
PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

LIETUVOJE.
CHICAGA-NEW YORK GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 

14 dienų kelionė 
iš New Yorko $660.00 4- tax, 

iš Chicagos $760.00 + tax* 
11 dienų Lietuvoje.

* Totai tour prices are subject to airline agreement and 
government approval.

Dėl informacijų kreipkitės j:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas 

mus Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais j vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas.

A. Bimba atrado "Lietuvos atstovq”
Liepos 14 d. pastabus 

Dirvos korespondentas 
platokai ir tiksliai apra
šė laikraštyje Sovietinės 
Rusijos tarnautojo Ed
mundo Juškio išdaigas. 
Tas, prie bolševikinio re
žimo prisiplakęs lietu
vis, gyvena Washingtone 
dirbdamas sovietinėje at
stovybėje. Mat, Ameriko
je gyvena plačioji lietu
vių kolonija ir sovietai 
nuolatos laiko savo at
stovybėje asmenį, galin
tį sekti bimbinės ir pat
riotinės išeivijų veiki
mą.

Bimbinę lietuvišką iš
eiviją sovietiniai parei
gūnai lietuviai seka dėl
to, kad laiku pastebėtų 
bet kokią ideologinę "ere
ziją". Tokių erezijų, 
"sklokų" būta anksčiau, 
bus ir ateityje. Savo lai
ku tai buvo kryptelėjimas 
į trockizmą. Dabar gre
sia posūkis į"maoizmą". 
Yra ir kitų marksistinės 
kairės interpretacijų. 
Tam ęekimui sovietinėje 
ambasadoje, pasikeisda
mi, dirbo P. Rotomskis, 
Laurynas Kapočius, ne
seniai savo išdaigomis 
Jungtinėse Tautose pa
garsėjęs Vytautas Zen
kevičius. '

Aišku, tos rūšies pa
reigūnai seka ir patrio
tinės išeivijos veikimą. 
Bet šitą veikimą jie be-

gali stebėti iš tolo, ne- 
simaišydami patriotinių 
išeivių masėje. Šitą vei
kimą jie mėgirja netgi 
"įtakuoti" per aptižusio 
budrumo "liberalus".

Veiklos perspektyvos 
Čia mažos, gailios,leng
vai iššifruojamos.

Už tat smagu veikti su 
bimbo-andruline klika. 
Čia tos klikos masėje tri
nasi Zenkevičius, čia su
kasi ir Juškys. Iš bolše
vikinės spaudos: Lais
vė ar Vilnis, gerai ma
tyti, kad sovietiniai poli- 
trukai talkina jiems veik
ti, perteikia maskvines 
direktyvas,per pietus pa 
sako ir "spyčiuką".

Tokį raudoną veikėją, 
tūlą Murnikovą, estai iš
varė iš Kanados. Apie to 
kią propoziciją parašė ir 
Dirvos korespondentas.

Tai buvo skaudus aki
brokštas per Bimbos są
monę. Nesmagu pasijus
ti, kada šunybės iššif
ruotos. Bimba ėmė kauk
ti savo "Laisvėje". Lie
pos 28 d. laidoje jis jam 
įprastu žargonu iškeikė 
Dirvos korespondentą. 
Bimba nuėjo toliau. Jis 
tvirtina:

Lietuviai labai didžiuo
jasi ir džiaugiasi, kad ta
rybinėje ambasadoje yra 
Lietuvos atstovas.

Atrodo, suglumęs Bim-

ba nenori laikytis sovie
tui privalomos taisyklės, 
kurią 1940 metais pareiš
kė Liūdas Gira:

Lietuvos senos nebėr - 
Tegyvuoja L.T.S.R!
Ar tai jau "skloka", 

kad Bimba kratosi sovie - 
tinės "istorijos" ir mūsų 
kraštą vėl vadina senu ir 
garbingu valstybės lais
vės ir nepriklausomybės 
laikų vardu Lietuva?

Ar sovietinėje ambasa
doje yra etatas "Lietuvos 
atstovas?" Jeigu toks 
yra, įdomu žinoti koks jo 
diplomatinis rangas: pa
siuntinys, ambasado
rius, ministeris?

Bet to nėra ir nebus. 
Lietuva praryta sovieti
nio smako. Jokio "Lietu
vos atstovo" sovietinėje 
ambasadoje nėra. Tai 
Bimbos plepalas. Edmun
das Juškys tėra tarnauto-

jas, kurio darbas sekti 
lietuvių išeiviją Ameri
koje.

Pakartojant buvusios 
Dirvos korespondencijos 
tekstą sakome: Edmun
dui Juškiui nėra vietos 
Amerikoje.

Iššifruotus šnipelius 
skubiai atsiima juos at- 
siuntusioji valstybė. 
Kaip čia turi elgtis Sovie 
tinė Rusija netenka aiš
kinti...

Skaitytojas

ELECTRICIAN
LICENSED ONLY A OR B 
Factory maintenance experi- 

enced required.
Ist SHIFT 

All fringe benefits 
UN.IVERSAL GRINDING 

CORP.
2200 SCRANTON RD. 
CLEVELAND, OHIO 

An Equpl Opportunity Employer 
(61-67)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos Ve mos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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VIS DAR BLANKI PADĖTIS
Senokai pasibaigė Lais- iššifruotą padėtį. Suma-

vojo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas, bet iki 
šiol nėra galimybių aiš
kiai susumuoti kongreso 
sėkmės ir nesekmes. Nė 
ra davinių, kuriuos gali
ma naudoti tokiam balan 
sui suvesti. Be kongreso 
nutarimo organizuoti Pa
saulio lietuvių jaunimo 
sąjunga, neturime davi
nių įvertinti kongreso idė
jinį veidą. Neturime kon
greso rezoliucijų, kurios 
turi suspindėti kongreso 
darbų finale ir privalėjo 
būti jaunatviškai drą
sios, ryžtingos, uždegan
čios.

Rezoliucijos privalėjo 
būti itin patriotinės, lyg 
atšvaistes tų tragiškų su
sideginimų liepsnų, ku
riomis ok. tėvynės jauni
mas ir vėl parodė, kad lie
tuviškų antikinių Pilėnų 
pasaka nėra pasaka, bet 
laisvės kovų elementas.

Organizacinis savitar
pis veikimas tokią lietu
viškojo jaunimo masę su
burti nėra dar tikslas. 
Tai tiktai proziškas pa
pildinys, einąs idėjinio 
suvažiavimo šešėlyje. 
Jaunimas nebuvo sukvies
tas organizuotis. Jauni
mas nebuvo sukviestas 
gilinti generacijų pra
rają. Tokia menka for- 
malistika (Žmogaus am 
žius) nesuteikia pagrin
do atplėšti nuo išeivi
jos masės jaunimą. Am
žiaus sąvoka yra probė- 
gis, ta sąvoka yra per
manentinio senėjimo 
ženkle. Kas jaunas šian
dieną, bus senas rytoj. 
Sąmoninga ir logiška ko
lektyvo jungtis visad pa
remta ideologija ar pro
fesija. Be abejo, PLB val
dyba, organizavusi šįkon- 
gresą tikėjosi, kad pri
auganti patriotinės išei
vijos masė aktyviai įsi
lies į jos masę, pratur
tins eiles naujais akty
vistais, praplės bendruo 
menines idėjas. Jeigu 
taip tikėjosi, gavo fiasco 
ženkle pakibusius nutari
mus.

Reikia priminti, kad 
bent pusmetį prieš kon
gresą Dirva rašė apie 
reikalą patiekti visuo
menės žiniai ideologinę 
Kongreso programą, dis
kusijų temas, paskaiti
ninkų vardus. Ta tema 
kalbėjo ir kiti laikraš
čiai. Tačiau paruoša slin
ko kaž kokio fatalizmo 
ženkle. Visų pirma buvo 
stengiamasi pralaužti fi
nansinio užsitikrinimo 
problemą, tarytum būtų 
svarbu jaunimą suvežti, 
o kuo jį užimti, kurlink 
jį kreipti, jau niekų nie
kai.

Šitoks organizatorių 
požiūris išgyvenamas po- 
kongresinėje būklėje. Da
bar organizatoriai atsa
kingi prieš kongresą rė
musią visuomenę už tą 
blankią, iki šiol vis ne-

Iš Kalifornijos į Ca
racas yra du keliai: vie
nas per Meksiką, o kitas 
kuriuo skridau, per Pa
namą. Iš viso, su nusi
leidimu, keliaujama 11 
valandų.

Ekonomiškiausias bū
das skristi, tai įstojus 
nariu į ekskursijų klu
bus, kurie parūpina tik 
lėktuvą, bet ekskursan
tų nevedžioja. Duoda
ma 17 d. išvyka.

Apsistojus labai mie
loje, senų prietelių, Stat
kų šeimoje, turėjau pro
gos susipažinti su negau 
šia, tačiau labai veiklia, 
lietuvių kolonija.

Venezueloje veikia Lie
tuvių Bendruomenė. Da
bartinis Centro Valdybos 
pirmininkas yra inž. VIa 
das Venckus, gyvenan
tis Maracay mieste.

Caracaso LB apylin
kės pirmininkė yra dr. 
Jadvyga Klovaitė, vi
cepirm. P. Kriščiūnas 
ir sekretorė Regina Jar- 
molavičiūtė. Taip pat LB 
turi ir savo savišalpos 
fondą, mirties atveju.

Iki šių metų veikė litu 
anistinė šeštadieninė mo
kykla, kuri buvo Lietuvių 
Namuose. Jos vedėja ir 
mokytoja buvo R. Jarmo- 
lavičiūtė. Kadangi paaug 
lių - vaikų skaičius su
mažėjo, o kiti dar nepri
augo, tai mokykla nustojo 
veikusi. Tačiau, reikalui 
esant, R. Jarmolavi- 
čiūtė, talkininkaujant ki
tiems lietuviams, paruo
šia vaikų vaidinimus Va
sario 16-tos, Kalėdų, Mo
tinos dienos progomis ir 
pan. Yra ir Tautinių Šo
kių grupė, kuriai vadovau
ja Julius Guiga.

Lietuvių pamaldos lai
komos kartą per mėnesį 
Šv. Kazimiero bažnyčio
je, kuri yra priešais Lie
tuvių Namus Caracase. Ki
tais sekmadieniais kun. 
A. Perkumas važinėja 
po kitus Venezuelos 
miestus, kur tik yra lie
tuvių ir laiko jiems lie
tuviškas pamaldas.

Lietuvių namai buvo pa
statyti iš lietuvių aukų.

Labai pasižymėjusios 
visuomeniniu veikimu lie
tuvių tarpe yra p. Klo
vienė ir jos duktė dr. J. 
Klovaitė.

nymą organizuotis at
skirai laikome absoliu
čiai neatitinkančiu PLJK 
prigimčiai ir nuokrypa 
nuo pagrindinio PLJK 
tikslo, kuris buvo skel
biamas visuomenei.

Tie palaidi ideologi
niai barščiai per visą 
kongreso rengimo laiką, 
kongreso metu buvo ypač 
sutirštinti kongreso dis
lokacijos. Chicago, Kent, 
Romuva... jauni žmonės 
skrido iš tokių tolybių ir 
gaišo brangų laiką beke
liaudami pažlugusiais ke
liais į Romuvą, kovoda
mi ten su uodais, už už
darų durų marinami mo
kyklinės nuotaikos pas
kaitomis Kente... Chi- 
caga yra turtinga salė
mis ir auditorijomis. Vie
noje vietoje sukoncen
truotas kongresas būtų 
sutaupęs savo dalyviams 
laiką ir energiją. Atrodo, 
buvo kaž koks keistas pla
nas varginti jaunimą ke
lionėmis, gaišinti laiką 
dėl neesminių temų, dės
tomų per paskaitas. Kaž 
kur šonan bėgo esmė, vis 
pakeičiama betiksliu lai
ko aikvojimu.

PLJK privalėjo būti tik 
kelios programinės pas
kaitos. Dalyviai privalė
jo būti įvelti į spalvingą 
savo jaunos jėgos mani
festaciją kur nors plačio
je vietoje: gatvės demons 
tracija, eitynės, didžiu
lis pobūvis, panašus į šo 
kių salės amfiteatrą. At 
siradęs segtukuose šū
kis: Lithuanian Powerne 
buvo iškeltas prieš jau
nuolių akis ir sąmonę.

Vis dar blanki pokon- 
gresinė padėtis, savai
me aišku, teikia visuome
nei susirūpinimą, ar šis 
masinis renginys, ku
riam skirta tiek rūpes
čių, išlaukta tiek daug ir 
į kurį buvo sudėta tiek 
vilčių — pateisina lūkes
čius? Nuviltas entuziaz
mas yra triguba nuodė
mė, nes sunku pakartoti
nai sukelti entuziazmą.

Programos nenuosek
lumas buvo reduetio ad 
absurdum apogėjus, sten
giantis dominti atvyku
sius... absurdinio teatro 
temomis. Asmeniškos 
predilek'cijos turėtų iš
nykti didžiulio ideologi
nio kongreso masėje. 
Kongresas, kuris skir
tas patriotiniems tiks
lams, netgi scenoje turi 
gaivintis patriotika. Ne
paisymas šito elementa
rinio kongreso logikai 
'kritiškumo, reiškia ar
ba klaidinimas visuome
nės, arba pasilikimas 
k ugreso tikslų ignoran- 
tais. Ir čia organizato
riai, neparūpinę tikslių 
renginio orientyrų pakai - 

.tinami be teisės teisin
tis.

Kiekvienas kongreso 
dalyvis privalėjo būti ap
rūpintas ideologiniu ba-

ATOSTOGOS VENEZUELOJE...

KĄ GALI PADARYTI RYTOJ, 
NEDARYK ŠIANDIEN...

Jau keleri metai labai 
uoliai dirba tolimose Ve
nezuelos provincijose, 
Juozas Menkeliūnas, vis 
surasdamas naujų lietu
vių, įsikūrusių toliau 
nuo centro. Jis pasida
ręs lyg lietuviškas knyg
nešys, nugabendamas 
jiems lietuviškos spau
dos ir knygų, o Jūratė 
Statkutė de Rosales (Dir
vos bendradarbė), kaip 
tik šiuo metu baigė pa
ruošti lietuvių kl. vado
vėlį, kuris būtų lengvai 
suprantamas vaikams, 
kalbantiems ispaniškai.

Būnant Venezueloje, 
man susidarė labai ge
ras įspūdis apie ten gy
venančius lietuvius ir jų 
veiklą lietuvybės palai
kymui. Juk jų yra tik apie 
500 žmonių, o kaip jie 
darniai veikia, net ir 
Grandinėlę bei Čiurlio
nio ansmablį iš Cleve
lando buvo pas save pa
sikvietę. Jie prisidėjo ne 
tik savo darbu, bet ir fi
nansais.

Ponia G. Statkuvienė, 
jos sesuo p. R. Jarmo- 
lavičiūtė, ir dukros Da
nutė ir Jūratė, labai iš
samiai man aprodė Ca
racas miestą ir apylin
kes. Caracas yra ir se
nas ir naujas miestas. 
Yra dar daug seno ispa 
niško stiliaus namų ir 
čia pat statomi moder
niški dangoraižiai. Gat
vės labai siauros, bet 
naujamiestis turi jau ir 
platesnių. Taip pat pilna 
naujų greiteklių. Judėji 
mas labai tirštas ir be 
tvarkos, "Stop" ženklų 
beveik nėra, o jei ir yra 
kur ne kur, niekas jų ne 
prisilaiko. Gatvių pava
dinimus tik dabar kai 
kur užkabina, vietos su
randamos tik pagal kam
pų pavadinimus. Automo
biliai, motociklai, dvira
čiai važiuoja ir pėstie
ji eina be jokios tvarkos 
ir aš stebėjausi, kaip jie 
vieni kitus nesumaigo. 
Miestas tuo pat metu at
rodo ir turtingu ir var
gingu. Vienoj pusėj stato
mi dangoraižiai, o pasi
sukus į kitą kalno pusę 
matosi tūkstančiai netur 
tingųjų lūšnelių, lyg pri
siklijavusių prie kalnų. 
Mat, Caracas iš visų pu
sių apsuptas kalnais. Gy
ventojų yra apie 2 milijo 
nai. Švaros gyventojai ne 
labai prisilaiko, daug da 
lykų metama ant gatvių, 
nors jos nuolat šluoja
mos. Žmonių pilnos gat
vės, jie stovinėja, kalba
si, atrodo jiems reikia 
tam tikro akstino, kad 
juos įstumtų į aktyvų gy
venimą. Šiaip miestas 
gražus ir įdomus, turi 
gerų muziejų, gražus Ka- 
pitolis ir Panteonas, kur 
yra Generolo Simono Bo 
Ii varo palaikai. Puikūs 
paveikslai vaizduoją jo 
gyvenimą ir Venezuelos 
išlaisvinimą iš ispanų. 
Jo vardu vadinama Boli
vija ir Venezuelos pini
gai "Bolivaras". Mieste 
yra daug puikių katedrų 
su labai retais paveiks
lais.

Dabartinė Venezuelos 
valdžia yra krikščionių 
demokratų, bet komunis
tai ir čia bando veikti jau
nuomenės tarpe, ypač uni
versitetuose, būna ir 
bombų paslėptų ir riau

šių nelauktų.
Caracas, kaip ir kiti 

didmiesčiai turi keletą 
turtingesnių rajonų su 
liuksusinėmis krautuvė
mis, kur parduoda daug 
importuotų prekių iš Eu 
ropos ir Š. Amerikos. 
Yra ir "Automarcados" 
(Supermarket) su amer. 
prekėmis. Pastebėjau, 
kad esama be galo daug 
brangenybių krautuvių, 
auksakalių. Mat Vene- 
zuela turi daug aukso ka
syklų, sidabro, geležies, 
augina puikią kavą, ka
kao, tabaką, bet svarbiau
sias pajamų šaltinis yra 
nafta, vadinama juodu 
auksu. Prie naftos preky
bos išsivystymo daugpri 
sidėjo \ Š. amerikiečiai.

Gamta panaši į Kali
fornijos tik dažniau paly
ja, todėl kalnai visi žali 
ir medžiais apaugę. Yra 
labai daug skanių vaisių. 
Žmonės labai daug ge
ria įvairių sulčių. Sve
čiuose pirmiausia vaiši
na sultim, o alkoholinius 
gėrimus prie maisto, kas 
laikoma labai sveika.

Caracas miestas ir 
apylinkės padarė man ne

gažu. Tai galėjo būti pla
tus tautinio auklėjimosi 
port folio, iš kurio ma
žiau praprusęs jaunuolis 
bent susigaudytų ko sie
kė kongresas, ko siekia 
išeivija, ko siekiapaverg 
toji tėvynė? Knygų dova
nos talentams, o gal ir 
kiekvienam dalyviui šiek 
tiek išblaškytų tuos kul
tūrinės ignorancijos de
besis, kurie supa mūsų 
jaunimą: daugelis neturi 
mažiausios nuovokos 
apie išeivijos politinį ir 
kultūrinį gyvenimą. Tai 
kongreso dalyvius pa
verstų veiklos ambasa
doriais, jiems sugrįžus 
į savo kilties kraštus...

Tačiau, už šių detalių, 
kurios būtinos skrupu
lingai sudarytame plane, 
slypi esminis klausi
mas: kada pasibaigs vis 
dar blanki padėtis? Ka
da galėsime susumuoti 
sėkmės ir nesekmes? 
Kada pajėgsime ideolo
ginį PLJK balansą su
vesti?

amerikoniškos skubos 
bei įtampos, tai geriau
sias poilsis ne tik kūnui 
bet ir sielai.

Elena Gedgaudienė 
Santa Monica, Calif.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
Turrel lathe, bullard, tracer lathes, 
and milling machine hands.
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Day and night shift, working 45 to 
53 hours per week.
Employees will work in new Plant 
located in Willoughby at 4456 In- 
duatrial Pkwy.

Apply in Person at
JOHN L. MOLNER INDUSTRIES 

15250 McCracken Rd. 
Maple Heights. Ohio 

Between Lee 6c Broadway 
(63-72)

TURRET LATHE
W&S No. 3

Mušt quality on precision set-up 
from Blue Prints and operate. 

2d shift.
ZAGAR, INC.

24000 Lakeland Blvd., Euclid, O. 
(65-69)

GENERAL LABOR
Need workers for furniture re- 
finishing company. 40-hour 
week. Will train. Call 531-1030.

NU-GRAIN CORP.
17710 S. Waterloo Rd. 

Cleveland, Ohio

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKILLED 

MOLD MAKERS 
MACHINISTS 

6c
JR MOLD MAKERS

Mušt have job s h op experience 6c be 
able to sėt up work from Blue Print 
and Close Tolerance.
Top hourly wage. Incentive bonus 
plan, hospitalization insurance. Paid 
vacation. Apply at

MIDWAY MOLDS INC. 
Silver St., Vicksburg, Mich.

(63-66)

■ ši f
Jaunimo Kongresas, nors ne be trūkumų ar silpnų vietų, vis 

dėlto galima tarti — buvo sėkmingas. Ypač žiūrint visumos įspū
džiu, perdaug nesiklampinant { smulkias detales, { paskirus atve
jus. Anot Tėv. Žiburių, tai buvo "didis sujudimas, veiklos atmos
ferą gryninanti audra, pralaužianti stagnaciją". Ir toliau daroma 
ryški išvada: "Kur išnyksta stagnacija, ten kyla entuziazmas, atsi
randa ir veikla, ir metodai, ir lėšos, ir kitos galimybės. Okur ne
bėra entuziazmo... nieko nepadeda nei geriausios priemonės, nei 
moderniausi metodai, nei lėšos". Iš tikrųjų tai yra nemažas kon
greso laimėjimas, jei tik pajėgsime laiku ir tinkamai įvertinti — 
gerą sėklą toliau veikliai daiginti bei ugdyti.

• Tačiau atmosfera ir entuziazmas tai — dar nieko konkre
taus, o tik sukeltos teigiamos nuotaikos, tartum tik paruošta dirva 
kurioje galima toliau sėkmingai ugdyti jaunimo sąmoningumas,tau
tinis veiklumas, meilė lietuvybei. Taip tad reikia suprasti, kad kon
greso laimėti dalykai — tinkama nuotaika ir geri norai bei užside
gimas veikti — yra labai trapūs ir trumpalaikiai. Jie gali lengvai 
tuoj sunykti ir vėl tik tuščią vietą tepalikti, jei nebus skubiai ir pla
ningai tos nuotaikos bei norai panaudoti konkrečiai veiklai. Be to
lesnių darbų eigos šie vertingi dalykai (atmosfera ir entuziazmas) 
-- liktų beverčiai. Todėl , visuomenės veiksnių ir org-jų vadovai, 
švietimo tvarkytojai ir jaunimo veiklieji atstovai privalo nė mo
mento nedelsę kurti planus ir energingai imtis jų vykdymo, kad iš 
tikrųjų kongreso laimėjimai pataptų nuolatiniais ir ilgalaikiais tau
tinio sąmonėjimo ir ugdymosi žygiais.

< Lauktina dabar ir spaudojar susirinkimuose išgirsti gyves
nių svarstymų bei planų tomis temomis. Tai ne vien tiems tikslams 
siekti, bet ir — kongreso laimėta jai atmosferai pakurstyti ir išlai
kyti, kad neišblėstų jau {žiebta gerų norų ugnis, kad be perstojo vis 
šviesyn liepsnotų.

Didesnieji užmojai ir planai turi išeiti iš naujai sukurtos jauni
mo sąjungos, žinoma, glaudžiai paremiant LB centrinėms Įstai
goms. Tačiau verta dabar pajudinti gyviau ir jau žinomas bei var
totas priemones mūsų jaunimui tautiškai ugdyti, kurios ligi šiol 
neperlabai sekėsi, gal būt, kaip tik dėl stokos nuoširdaus entuzi
azmo ir tinkamos atmosferos. Reikia manyti, dabar geriau seksis. 
Pvz. SJ rudeni visos apylinkės tesukrunta įtraukti visus lietuviukus 
l lituanistines mokyklas, kad nė vieno neliktų nuošaly. Tebus tai ne 
tik tėvų rūpestis, bet visų mūsų bendruomeniška garbė: visi už vie
ną ir vienas už visus, kaip bendros šeimos nariai. Kaip Kalanta ir 
kiti heroiški kovotojai negailėjo gyvybės atiduoti už savo tautą! Tad 
ir mūsų pareiga—visas jėgas sutelkus daryti,kas tik begalima, lie
tuviškumo gyvybei!

• Prasidedant mokslų sezonui, vėl uoliau paraginkime savą 
jaunimą mokytis savose mokyklose,pvz. neakivaizdiniai kursai Įma
nomi pasiekti visiems {vairiuose pasaulio kraštuose. Irgi gausiau 
siųskime moksleiviją } vieninteli savą židinį -- Vasario 16 gimna
ziją! Ten ir tikras lietuviškas auklėjimas, ir išvengiama Amer. 
didmiesčių žalingos narkotinės atmosferos, ir {gaunama platesnių 
akiračių -- europinio lavinimo, o ir kaina taip pigi, visiems priei
nama.

Amerikos universitetuose atsiradus lietuvių kalbos mokslinių 
kursų — pamasinkime savą jaunimą užpildytiauditorijas! Jie vė
liau patys bus dėkingi už paskatą, kad pasinaudojo proga pagilinti 
savo tautini išmanymą, kad pagrindiniau prasimokė gražiosios, vi
sam pasauly mokslininkų ypatingai vertinamos lietuviškos kalbos!

• Jau patyrėme, kad draugijų telkiniai labai pagelbti jaunimą 
pririšti prie savo tautos ir kultūros, nes organizuotai veikiant net 
tos pačios žinios apie Lietuvą darosi daug {domesnės, o ir saviškių 
dažni draugavimai ir sueigos — savaime ugdo patrauklumą, teigia
mas nuotaikas. Tad nuo šio rudens {rašydinkime visusvaikus { jau
nimo draugijas, kurių turime {vairių pasirinktinai. Neviendėl lie
tuvybės, bet ir patys jaunuoliai, dalyvaudami tose draugijose, iš
gyvena daug nuoširdaus džiaugsmo, tampa šviesesnio būdo ir polin
kių, laimingesni.
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SOVIETAI APIE ŽYDUS
Maskvos Novosti ži

nių agentūra yra išleidu
si knygutę "Sovietijos žy
dai: faktai irprasimany- 

■ mai". Knygutė anglų ir 
prancūzų kalbomis veltui 
dalinama Montrealio Pa
saulinės parodos Sovietų 
Sąjungos paviliono lan
kytojams, nors joje pažy. 
mėta, kad jos kaina es an- 
ti 15 kapeikų. Knygutė 
esant sudaryta iš oficia
lių šaltinių, statistinių 
davinių ir sovietinės 
spaudos.

Knygutės r aš ėjai nori 
atremti, kaip ten sako
ma, paskutiniu laiku la
bai padaugėjusius kalti
nimus, esą Sovietų Sąjun
goje žydai yra persekio
jami ir siaučiąs antise
mitizmas. Įrodinėjama, 
kad carų laikais tikrai 
siautęs antisemitizmas 
ir buvę pogromai, bet vi 
sa tai išnykę po 1917 m. 
revoliucijos. Čia pat iš
vardinama visa eilė žy
dų, ypač prisidėjusių 
prie revoliucijos sukė
limo ir įtvirtinimo. Bet 
'•užmirštas” paminėti 
Leonas Trockis, vienas 
svarbiausių revoliucijos 
kūrėjų.

1934 m. Tolimuose Ry
tuose netoli Kinijos sie
nos buvo įkurtas autono
minis Birobidžano rajo
nas, į kurį persikėlę gy
venti daug žydų ir kurie 
ten labai puikiai įsikūrę. 
Į užmetimą, kad Sovietų 
Sąjungoje žydai neturi sa
vo spaudos atsakoma, 

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

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD r OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

87 Ėast Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

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 vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

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

'AUDRONE’

kad Birobidžane jie turi 
savo laikraštį, o Mask
voje einąs žydų žurnalas 
"Sovetisch Heimland", į 
kurį rašą žydai iš visų 
Sovietijos kampų, tarp ki
tų ir iš Lietuvos. Čia 
pat išvardinama visa ei
lė pasižymėjusių žydų au
torių, tarp kitų lietuviš
kai skambančios pavar
dės, kaip įeik Kipnis ir 
Aron Vergelis.

Į užmetimą, kad Sovie
tų "Sąjungoje persekioja
ma religija, atsakoma, 
kad žydai turį bene šim
tą sinagogų visame kraš
te, tarp kitų Vilniuje ir 
Rygoje. Pabaltijo vals
tybėse gyveną nuo 5 iki 
9% žydų. Karui siaučiant 
žydai buvę evakuoti nuo 
artėjančių vokiečių į 
krašto gilumą, o dabar su. 
grįžę.

Žydai dalyvaują kraš
to valdyme ir būna išren
kami į vietinius ir visa
sąjunginius organus. 
Štai, Aukščiausioje Ta
ryboje kitų tarpe yra ir 
toks Kostas Glikas, Le
nino vardo kolūkio pir
mininkas iš Lietuvos. Į 
tai rašėjams reikėtų pri 
minti, kad pavardė Gli
kas, be abejo yra žydiš
ka, bet vardas Kostas tai 
jau ne t nebent jis savo 
žydišką vardą būtų "sulie
tuvinęs”.

Į užmetimą, kad žydai 
Sovietijoje neturi savo 
mokyklų ir jokių organi
zacijų, atsakoma, kad 
jiems toir nereikia. Esą,

DIRVA

jie taip asimiliavosi, kad 
jie savo vaikus leidžia į 
vietos rusiškas mokyk
las, o Birobidžane tai tu
rį ir žydiškų arba pu
siau žydiškų mokyklų ir 
įvairių kursų pamokyti 
žydų kalbos. Savo tarpe 
tik nedidelis nuošimtis 
senesnio amžiaus žydų 
tesikalbą savo kalba. Bi
robidžane žydai turį net 
savo teatrą, ir išleidžią 
knygU* Baltijos valstybė
se — Lietuvoje, Latvijo 
je ir Estijoje maždaug 
nuo 7 iki 12% žydųvarto- 
ją savo kalbą.

Daug žydų pasižymėję 
paskutinio karo metu ir 
jiems pagerbti net gat
vės pavadinamos jų var
dais. Štai, Vilniuje esan
ti Ickaus Vitenbergo gat 
vė, kuris buvęs "anti
fašistinis herojus". (Ar 
daug kam teko girdėti 
apie tokį "herojų"?).

Į užmetimą, kodėl žy
dai neišleidžiami išva
žiuoti iš Sovietų Sąjun
gos, atsakoma, kad jie 
išleidžiami, bet tik tokie 
kurie ten turi artimų gi
minių. Štai, nuo 1967 iki 
1970 m. išvykusios net 57 
šeimos (I). Daug žydų no
rėję išvykti į Izraelį, įsa 
vo naująją valstybę, bet 
ten buvę sunkiai išleidžia
mi "saugumo sumeti
mais", nes visą laiką bu
vęs karo pavojus ir So
vietų Sąjunga nenorėjusi 
statyti savo piliečių įaiš- 
kų pavojų. Dabar žydai į 
ten jau nesunkiai išlei
džiami.

Į užmetimą, kad žydai 
be jokio nusikaltimo buvę 
nuteisti Leningrado by
loje atsakoma, kad jie bu
vę suplanavę pagrobti 
sovietų lėktuvą ir su juo 
išvykti į užsienį, kas Le
ningrado teisme buvę 
aukščiausiai įrodyta.

Visi užmetimai, esą, 
daromi užsienių sionis
tų, fašistų ir kitų anti- 
sovietinių gaivalų, kurie 
norį tik pakenkti Sov. 
Sąjungai.

(ab)

JAUNIMO

PAGEIDAVIMAI 
SPAUDAI

Vienas pačių aktualiausiųklau. 
Simų, koks šiandien rūpi ryž
tingai veikiančiai ir galvojan
čiai lietuvių visuomenei, be abe
jonės yra — santykiai jaunimo 
su dabar esama mūsų spauda.

Tuo reikalu jau senokai rūpi
namasi, bet kiekvieni, na uja i atei 
nantieji metai šią problemą pa
daro vis aštresnę. Mūsų pasidi
džiavimas, gausi toli nuo tėvy
nės sienų susikūrusi spauda, ar 
tinasi prie grėsmingos krizės. 
Laikraščiai turi augti ir daryti 
pažangą, bet ne merdėti, kaip 
jau kartais mūsų praktikoje pa
sitaiko. Senųjų skaitytojų eilės 
trumpėja. Vieni miršta kiti pasi
daro paliegusiais ir nesugeba 
laikraščius skaityti. Reikalin
ga papildyti skaitytojų kadrus. O 
iš kur tuos skaitytojus gausi, jei
gu jaunoji karta atvirai prisipa
žįsta, kad esamais laikraščiais 
nesidomi?

ši problema reikalauja dide
lio plačiosios lietuvių visuome
nės dėmesio. Jeigu nebūtų suras
tas šio klausimo geras sprendi
mas, nueitų niekais daugelio de
šimtmečių darbas, mūsų spau
dos pionierių pasiaukojančios 
pastangos būtų paniekintos.*«•

Daug uždavinių turėjo nese
nai |vykęs jaunimo kongresas 
Chicagoje. Tuo tarpu gyvenama 
bendrais ir tenka pripažinti, mig
lotais įspūdžiais. Kokie bus re
zultatai ir aplamai, ar mes paju
sime sudėtų, jaunimo kongresą 
organizuojant pastangų žymes
nius vaisius, parodys ateitis.

Žinoma, gerai, kad buvo skir
tas vienas susirinkimas kongre
se spaudos reikalams. Ironiškai 
skamba, kai paskaitai praneši
muose iš kongreso, jog šiuo rei
kalu susidomėjo negausus kon
greso dalyvių skaičius. Atėjo pa
siklausyti ir pasikalbėti tik "su
interesuotieji", tik šiokiuar kito
kiu būdu artimesni spaudai as
menys.

Ir kalbėta tik bendrais posa
kiais, nieko naujo neteko išgirs
ti. Visi pripaž|sta, kad padėtis 
sunkoka. Tai jau ir be kongreso 
buvo gerai žinoma. Bet kur šios 
negerovės gydymo priemonės? 
Jų nesimato.

Grandinėlės šokėjos: N. Mainelytė, R. Balytė, A. Jasinevičifltė, 
S. Kazėnaitė ir D. Strimaitytė Hamburgo universiteto audijorijo- 
je, dar prieš spektakli. Vėliau tos visos vietos buvo užimtos pub
likos. J. Garlos nuotrauka

Spauda dabartiniu metu kaip bu
vo priekaištaujama minėtame 
pasitarime yra vyresnio am
žiaus asmenų rankose, jų tvar
koma ir globojama. Jaunesnieji 
esą nuskriausti, jiems nėra kur 
pasireikšti. Kažin ar tikrai taip 
yra. Juk nuolatos girdime šauks
mus, kad jaunuoliai eitų { spau
dą. Rodos nėra tokio laikraščio, 
kurs atstumtų jaunimą. Visi lei
diniai pageidauja jaunų jėgų. Kas 
tik pasiryžta, visiems durys at
viros i mūsų laikraščius. Lygiai 
ir laikraščiams vadovauti kiek
viena proga kviečiami jaunosios 
kartos atstovai. Tik deja, ne vi
sada panašios patangos esti 
vaisingos.

Žinoma, nenormalu, kai laik
raščius redaguoja jau pensininko 
amžiaus sulaukę spaudos darbuo
tojai. Ne visi jie sugeba pajusti 
moderniųjų laikų dvasią. Tačiau 
neužmirškim, kad spaudos dar
bas mūsų praktikoje nėra pelnin
gas. Reikia ir pasiaukojimo ir 
troškimo nugalėtidaugkasdieni- 
nių kliūčių. O jaunieji labai leng
vai gauna ir malonesnius ir pel- 
ningesnius darbus. Atliekamu lai
ku jiems paranku pakritikuoti. 
Tad pasiryžusių eiti l spaudos 
darbą jaunosios kartos atstovų

NEEDS JOURNEYMEN
• Electricians

• Pipefitters
• Millwrights

• 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)

1972 m. rugpiūčio 23 d.
...................

labai nedaug.
•••

Pajauninti mūsų spaudą be jo
kių abejonių reikia. Kas tai gali 
atlikti? Tik pati mūsų jaunoji kar
ta ui padarys, jeigu eis l spau
dą, jeigu parodys savo pasiryži
mą ir norą nugalėti tuos sunku
mus, kuriuos sutinka kiekvienas 
mūsų leidinys. Bet tik nelauki
me, kad iš tolo žiūrėdami jaunuo
liai spaudai ką nors gero padary
tų.

Tuo tarpu jaunoji karta geraj 
reiškiasi demonstracijose ir 
trumpalaikiuose žygiuose. Tie 
šaunūs blyksterėjimai, kruopš- 
čiame spaudos darbe toli gražu 
nepakankami. Vieno žaibiško žy
gio čia maža, čia reikalinga iš
tvermė, daugel} metų užtrunkan 
ti ištvermė ir kieus pastovumas 
čia būtinas.

O svarbiausia nereikia leisti 
užgesti vyresniosios kartos 
{skiepytai idėjai, kad kiekvienas 
didelis ar mažas, o būtinai turi 
savo spaudai padėti gyvuoti. Tik 
tada neturėsime spaudos merdė
jimo būklės, kuri neišvengiama, 
jeigu mūsų spauda nesulauks jau
nosios kartos gilios meilės.

(N. Lietuva Nr. 2007)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS

Mušt have experience on eone automatic and be able to set-up 
and operate automatic screvv machine. Excellent pay, and 
company paid fringe benefits. Apply

$WEDI$H CRUCIBLE STEEl CO.
8525 Butler Hamtramck. Mich.

An Equal Opportunity Employer

Pražūt? To tai ne! Jis juos visus pamokys. Pri
siėmęs lietuvybę, jis ją reformuos, sutvirtins, 
pastatys ant konkrečių amerikietiško pragmatizmo 
pagrindų. Šalin tėvų sentimentalizmas!

Ne viskas taip klojasi, kaip jaunystėje buvo 
galvota. Prasivėrė mažas plyšis į Lietuvą. Šarū
nas metėsi jo link, kaip tamsiame urve paklydęs 
keliautojas, išvydęs tolimą dienos šviesos spindu
lį

Kelionė į Lietuvą. Jis matė sargybą, suprato 
vergijos būklę, bet jam tai buvo antraeiliai dalykai. 
Jis visas buvo paskendęs savuose, vidiniuose iš
gyvenimuose. Eiti gatve kurioje kalbama lietuviš
kai. Įeiti į viešbutį, kurio patarnautojai į jį krei
piasi lietuviškai. Sėdėti kavinėje, ir klausytis ap
linkinių kalbų — lietuviškų!

Vilniuje jis išbuvo dvi savaites. Jį pasitiko 
pusseserė Nijolė. Šarūno dėdė, tas kurs kadaise 
su tėvu plaukiodavo Nemune, buvo suimtas 45- 
tais metais — dingo be žinios. Dėdienė su dukrele 
prieš kelis metus grįžo iš Sibiro. Dėdienė netrukus 

mirė, pusseserė ištekėjo. Kai Šarūnas lankėsi Vil
niuje, ji laukė antro vaiko. Nijolės smulkus, išvar
gęs veidelis, mėlyni paakiai nesiderino su jos ener
ginga, karštai patriotine kalba.

— Jei gims berniukas, duosime jam Šarūno 
vardij. Toks vyriškas vardas: Šarūnas, karūnas.

Šarūnas prisiminė etruskų protėvį - dievaitį 
tuo pačiu vardu: Charun. Vardas jam pasirodė di
dingas , siekiąs paslaptingos, tolimiausios senovės.

— Iš anksto užsisakau į kūmus — išdidžiai 
atsakė.

Kelionė į Lietuvą stipriai paveikė jo galvose
ną. Jis pradėjo suprasti lietuviškos dvasios jėgą 
ir silpnybę — meilės jausmo jėgąir silpnybę. Tai, 
kas jam kadaise išrodė pigus sentimentalizmas, 
buvo giliausiuose sielos kloduose įsišaknijusi mei
lė žemei, gamtai ir kraštui. Tai, kas jam kadaise 
išrodė tūščiažodžiavimas, buvo galingu tikėjimu 
persunktas credo.

Iš lėto, nedrąsiai, Šarūnas išmoko tarti lietuvy
bės credo žodžius.

Tikėjimas atneša ramybę. O laikas nesustoja. 
Praeina jaunystės audros, keliai be išeities, gilūs 
pegyvenimai. Siela aprimsta. Šarūnas apsižiūri, 
kad visi keliai jam yra atviri. Dabar jis lengvai ga
lėtų pabėgti, bet... pabėgimas gali palaukti, laiko 
yra. Šiuo metu jam yra svarbiau išbandyti savo jė
gas lietuviškoje rinkoje. Be to, lietuvybė yra jo 
laisva valia pasirinktas kelias.

Kažkur toli, pasąmonėje, vis tebėra mamos 

obuoliniai blyneliai ir tetos kisielius. Kas ją supai
sys, tą neįveikiamą gležnų moterėlių alchemiją!

***
Sušvelnėjusios akys slidinėjo nuo vienos eilu

tės prie kitos, Maironio žodžiai plėtėsi, gaubė, su
po.

"... Tau puikūs pečių neapsupo šilkai,
Tu proto netemdai gražybe, -
O tu tik viena širdies raktą radai
Skaisčia savo skausmo gilybe!"

Tingūs pirštai pavertė dar vienąpuslapį, netru
kus užvertė knygą. Šarūnas pakilo, išėjo į "porčių".

Pievelėje žaidė pusantrų metų dukrelė. Trum
pas rankytes iškėlusi į viršų, jas judino ir juokė
si. Žmona dainuojančiu balsu kartojo: "saulė virė, 
saulė virė". Vėl žibtelėjo amžinos, lietuviškos, 
žmogiškos saulės motinėlės veidas.

— I bet you ji verda kisielių! — smagiai su
šuko Šarūnas.

Jis pliaukštelėjo rankomis ir ištiesė dešinę 
ranką, delnu į viršų:

— O mėnesėlis kepė blynelius!
Žmona nusišypsojo ir atsigrįžusi į vaiką, ryš

kiai skanduodama eiles, tęsė: "mėnesėlis 
khephe". Amerikoje augusios žmonos lūpose prie
balsiai skambėjo lyg lengvi sprogimai, tačiau dai
nos žodžiai nesikeitė.

Puerto Azul, Venezuela



1972 m. rugpiūčio 23 d. DIRVA Nr. 65 — 5

GYVENIMAS TARP DVIEJU
KULTŪRŲ PETRAS VERŠELIS, Vokietija

Petras Veršelis

galvoseną ir t.t. 
visa tai yra papil- 

ir tobulinama 
mokyklose, šeš-

Atvirkščiai visi gyve
namojo krašto ypatingi 
bruožai priklauso jojo 
kultūrai.

Yra daug bendrų vaka
rietiškos kultūros bruo
žų, kurie lietuvių tautoje 
ir taip pat pas daugumą 
kitų tautų randasi. Vie
nas iš jų yra modernė- 
janti aplinka. Todėl rei
kia atkreipti dėmesį, kad 
šiandien mokėti joti ark
liu, piauti dalgiu žolę ar 
skaldyti malkas nebėra 
lietuviui būtinas dalykas. 
Aįyirkščiai ilgi jaunuolių 
plaukai, mašinų vairavi
mas ar magnetofono nuo
savybė nėra kokia nors 
gyvenamojo krašto įtaka. 
Tai yra arba paprasta pa
žanga arba laikinas ma
dos dalykas, kuris bend
ras visame vakarų kultū
ros pasaulyje. Ir jei šian
dien Lietuva nebūtų "iš
laisvinta" nuo turto, tik
riausia jos gyventojų ger
būvis nesiskirtų daug nuo 
Vokietijos ar Anglijos 
žmonių materialinio ly
gio.

Dauguma mūsų išeivi
jos lietuvių mielai susi
tinka kitus savo kolonijos 
ar apylinkės tautiečius, 
su jais bendrauja ir drau
gauja. Tik labai retais 
atvejais susitinka dviejų 
skirtingų kraštų lietu
viai. Bet ir tada daugu
moje juos kažkas riša. 
Tai yra bendri atsimini
mai apie Tėvynę, bendra 
kalba, bendra kultūra.

Kitaip yra, kai dviejų 
ar daugiau kraštų lietu
viai jaunuoliai susitinka. 
Dar labai gerai prisime
nu praėjusiais metais 
Schwetzingene Vokieti
joje, įvykusią skautų sto
vyklą, kurioje be Vokie
tijos stovyklautojų turė
jome ir svečių iš Angli
jos, JAV, Kanados ir ki
tų penkių kraštų. Mus vi
sus kažkas jungė, bet kar
tu kažkas ir skyrė.

Ne kitaip dabar yra ir 
Vasario 16 gimnazijoje, 
kai didesnis skaičius mo
kinių iš Šiaurės Ameri
kos į ją įstojo. Nors visi 
mokiniai moka bendrą lie
tuvių kalbą, lietuviškus 
papročius ir t.t., yrakaž 
koks fenomenas, kuris iš 
skiria amerikiečius lietu
vius iš Vokietijos lietu
viškojo jaunimo.

Kas tai yra.
***

Dauguma mūsų išeivi
jos jaunimo auga tarp 
dviejų kultūrų. Jau iš ma
žens per tėvus vaikas 
įgauna pagrindinius lie
tuvių kultūros bruožus — 
kalbą, 
Vėliau 
doma 
vargo
tadieninėse ar sekma
dieninėse mokyklose ar
ba, jei yra galimybė, Va
sario 16 gimnazijoje. Kur 
nėra jokių lietuviškų mo
kyklų, kartais lietuviška 
parapija gali jas atsto
ti. Organizacijos ir jų sto
vyklos turi irgi daug įta
kos į jaunuolius. Taip 
pat, jeigu jaunieji jaunuo
liai moka jau pakankamai 
kalbos, per knygas ir ypa
tingai per laikraščius ir 
žurnalus labai daug susi
pažįsta su Lietuva ir jos 
kultūra.

O kaip mažas lietuviu
kas susipažįsta su gyve
namojo krašto kultūra. 
Visų pirmiausia, be abe
jo, išėjęs ant gatvės per 
svetimtaučius draugus. 
Bet jei jis ir nebūtų drau
gavęs su nelietuvių vai
kais, vėliausiai, pradė
jęs lankyti pradžios mo
kyklą. Prie šių pagrin
dinių gyvenamojo krašto 
kultūros perteikėjų prisi
deda praktiškai visi kiti 
galingi kanalai:radijo, te
levizija, filmai ir teat
ras; laikraščiai, žurna
lai, knygos ir kt. Pra
džios mokykla kaip pa
grindinis gyvenamojo 
krašto kultūros skver- 
bėjas, vaikui augant, pa
keičiama gimnazija; ją 
seka universitetas ir pro
fesija.

Kas yra tos dvi skir
tingos kultūros. Mano ma
nymu lietuviškajai kultū
rai priklauso visa, kas 
yra surišta su Lietuva, 
pirmiausia be abejo kal
ba. Toliau jai priklauso 
lietuviškos dainos, tau
tosaka, tautiniai šokiai, 
liaudies menas ir visas 
kitas filkloras bei išei
vijos lietuvių bendruome
ninis gyvenimas.

las, kolumbietis ar kana
dietis. Gal net nemokė
damas tobulai kalbos,jau 
visai neanalizuojant pa
pročių pažinimo. Svetim
taučiai šį išdaviką arba 
visai neįsileis į savo tar
pą, bijodami, kad prie se
kančios progos neišduo
tų savo naujos tautos, ar
ba priims tik su pašai
pa. Gi lietuviai bus tuo 
asmenimi“ giliai nusivy
lę ir jį smerks. Jie liū
dės, kad jis, išduoda
mas lietuvių tautą, visus 
savo intelektualinius pa
jėgumus, visus savo dva
sinius turtus išnešė iš lie
tuviškosios kultūros ri
bų.

Antra galimybė — ri- 
bojimasis lietuviškąja 
kultūra — jaunimui prak
tiškai yra neįmanoma. 
Negali žmogus uždaryti 
akis ir ausis ir neigti 
višišką kontaktą su aplin ■ 
ka. Be abejo, vienas ki
tas vyresnio amžiaus 
žmogus, gyvenąs didelė
je lietuvių kolonijoje, gal 
tai įstengia. Bet kaip jau
nas žmogus tai turėtų pa
daryti. Aš to negaliu įsi
vaizduoti.

Trečioji galimybė, - 
kaip minėta, būtų abiejų 
kultūrų suderinimas. Tai 
yra labai sunku, nes rei
kia gyventi vienu metu 
du gyvenimus, lietuviš
kąjį it gyvenamojo kraš
to. Esant su lietuviais, 
įsijungiama pilnai į lie
tuviškąjį gyvenimą, bend
raujant su svetimtau
čiais mokama elgtis taip 
kaip ir jie. Dainuojamos 
jų dainos ir t.t. ir vis 
dėl to neslepiama savo 
tikroji tautybė. Kiekvie
na galimybė svetimtau
čių tarpe išnaudojama 
juos supažindinti su Lie
tuva, jos nelaiminga da
bartine padėtimi, su jos 
kultūra, dainom,šokiais, 
menu ir pan. Šita abiejų 
kultūrų sintezė yra ge
riausia galimybė. Jaunuo
lis, kuris stovi kryžkelė
je tarp dviejų kultūrų, ją 
pasirinkdamas, padaro 
labai gerą sprendimą. 
Jis pasirenka ištikimybę 
savai tautai,pripažinimą

***
Visi jaunuoliai, kurie 

yra susipažinę su lietu
viškąja kultūra — kitoji 
jiems automatiškai turė
tų būti žinoma —, kada 
nors atsiranda kryžkelė
je. Visi kada nors turi ap 
sispręsti, kaip galvoti ir 
elgtis ateityje. Yra trys 
galimybės. Jųjų pirmoji 
yra nutraukti visus ry
šius su lietuvišku pasau
liu, užmiršti visa, kas ži
nota apie Lietuvą ir jos 
kultūrą, tapti ne vien sa- ,. . . -
vo gyvenamojo krašto 
gyventoju ar piliečiu, bet ”” “““
ir pereiti į jo tautą, iš
duodant savąją. Antra ga
limybė yra užsidaryti lie
tuviškume ir nekreipti dė
mesio į visą pasaulį ap
link save. Gi trečioji yra 
sintezė tarp abiejų kul
tūrų.

Pirmoji galimybė — 
tiktai gyvenamojo krašto 
kultūros pasirinkimas — 
yra lengviausia, todėl ji 
labiausiai gundo jauni
mą, ir todėl labai daug 
jaunuolių ją pasirenka, 
bet ir dalis vyresniųjų ei
na tuo keliu. Ji yra gun
danti ir lengva todėl, kad 
atsikratoma dalies naš
tos — priklausymo ke
liom kultūrom. Bet ji yra 
labai smerktina, nes tai 
yra savo tautos išdavi
mas. Kai tautiečiai Tė
vynėje save susidegina, 
tautiečiai išeivijoje dip
lomatiniais žygiais ban- 
d'. Lietuvos padėtį pa
gerinti, tie atsisakėliai 
visa tuo net nebesidomi. 
Toliau šios galimybės pa
sirinkimas yrairpavojin 
gas ir net juokingas: lie
tuvis ateina pas svetim
taučius ir pradeda aiškin 
ti, kad jis vokietis, ang-

žinę, daug asmeniškų gra
žių valandų, bet jis pasi
renka ir kovą už savo tau 
tos ir kovą už gyvenamo
jo krašto interesus.

***
Jei visi lietuviai jau

nuoliai apsispręstų eiti 
šiuo trečiuoju keliu, aš 
manau, mūsų nutautimas 
galėtų būti labai stipriai 
sustabdytas. Todėl, jeigu 
kas nors bandytų jaunuo- 
iui, stovinčiam kultūrų 
kryžkelyje, apsispręsti, 
jis tesiūlo jam eiti tre
čiuoju keliu — su lietu
vių ir gyvenamojo krašto 
kultūromis bendrai.

Dail. Juozas Bagdonas prie savo kūrinio.

JUOZAS BAGDONAS
JUBILIEJINES PARODOS PROGAs o

Jonas Rūtenis
nė. Visada bus atvires
nis ir nuoširdesnis žmo
gui, kuris kaip nors ir 
kur nors juda, daro, ku
ria, ieško, sielojasi, ryž 
tąsi, pasiruošęskitampa- 
dėti ar pasitarnauti.

Priešingai — liks že
maitiškai uždaras ir san
tūrus jei ir skambėsi, 
bet esmėje daugiau tuš
čiažodžiausi...

Toks jo nusiteikimas 
pastebimas tuoj pat, nie
ko, kaip kad sakoma, ne- 
viniojant į pakulas. Tas 
rodo, kad jo prigimtis ne
pakelia statiškumo, o 
ypač tuščiažodžiavimo. 
Tuo netvirtinama, kad 
dail. J.B. yra kažin koks 
asketiškas paradoksas,o 
ne — tuščiažodinį, at
mieštą humoru, jis la
bai šiltai priima, nes ir 
pats yra santūriai žemai
tiškai kandus ir pamai
viškas.

Mėgsta žmogų gyvą, 
nes pats visą savo gyveni
mą gyvas, judrus ir visa
da pasiruošęs būti ten 
kur yra reikalingas. Me
nininko, o ypač dailininko 
profesija dažnai žmogų 
uždaro —dail. J.B. prie
šingai tam — atviras

Būsimosios, jubilieji
nės, parodos proga gali
ma būtų kalbėti sieksni- 
nėm datom, ir jųparaštė- 
se pristatyti jubiliatą ir 
jo drobes.

Šį kartą, sąmoningai 
tai apeinant, pasirinktas 
kitoks pristatymas. Už
simota nupiešti dail. Juo
zo Bagdono asmens ir ta
lento žodinį*portretą.

Medžiagos tokiam por
tretui nestinga, nes še
šiasdešimt metų am
žiaus ir keturiasdešimt 
metų patyrimas mene, 
įgalina išsakyti visas por
tretines plonybes.

Pirmą kartą sutiktas 
dail. Juozas Bagdonas, 
niekuo neužimponuos. Jo 
paprasta, bet išlaikyta 
laikysena ir žemaitiškas 
santūrumas greičiau iš
šauks, kad pats daugiau 
apie savo išsipasakosi, 
nei iš jo ką, ar apie jįką 
nors sužinosi. Kai stab
tels i ir nebekalbėsi jis 
žvilgters, ir su didele 
paskatinančia įtaka, ne
taręs žodžio, lyg klaus: 
"Ar tai jau viskas?... Ir 
tik tiek?"...

Pasakojimo ar pasipa
sakojimo nei užgirs, nei 
paneigs ir garantuotai ne- nors nebūtinai joprofe- 
komentuos.

Kitame panašiame su
sitikime dail. J.B. jau ra 
si kiek šiltesnį, ypač jei 
pirmajame susitikime 
kuo nors jį sudominai, 
nors apie tai jis nei žo
deliu neužsimins.

Žemaitiškas nuoširdu
mas su vis dar slepiamu 
atvirumu ims ryškėti pa
laipsniui. Jei jo atmintin 
įstrigai kokia nors jam 
miela, širdįguodžiančia, 
dėmesio verta dorybe — 
draugystė taps intymes-

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED
SĖT UP MEN

Experienced in setting tools of type used in cold extrusion 
presses. Mušt be able to sėt up work from Blue Prints & 
Close Tolerance.

For day and afternoon shift.
Please do not apply unless experienced. Attractive rates and 
benefits. Apply in person.

Mr. Art Lenhard
National Extruded Metai Products Co.

(Nfempco)
9260 General Dr., Plymouth, Michigan

313-455-3700
(65-68)

sinėje srityje.
Jis toks visuomeninin

kas, toks bendruomeni- 
ninkas ir toks nuošir
džiai ištikimas savo įsi
tikinimams. Tokį dail. J. 
B. lietuviškoji visuome
nė sutinka, mato ir, žino
ma džiaugiasi.

Savo povyza jis visada 
galantiškas ir ypač pa
brėžtinas jo įgimtas su
gebėjimas įsiderintiprie 
esamų sąlygų, aplinkos 
ir nuotaikos. Tuo žmo
gus atsistoja aukščiau ir 
tuo pačiu ir kitus pakelia.

Apie keturiasdešimt 
metų darbas, su visomis 
datomis, nukrypimais, 
bandymais, patyrimais, 
parodom ir premijom ga
lima būtų ištęsti taip pat 
į didžias uolektines dro
bes...

Pasikliauta sustoti 
prie dabarties, tarytum, 
viso sintezės ir neme
luotai, žodiniai, išsakyti 
jo talento portretines de
tales. Būdingiausias 
dail. J.B. bruožas jo abs 
traktuose, tai TAPYBA, 
pilna to žodžio prasme.

Banaičio 

opera 

plokštelėse
Chicagos Lietuvių Ope

ra išleidžia savo pirmą
sias plokšteles. Šešio
likos metų veikloje mū
sų Opera pastatė daugpa- 
saulinio garso kompozi
torių operų ir tris lietu
viškas operas. Ir viena iš 
jų, tikšįpavasarįpastaty- 
ta, yra "Jūratė ir Kasty
tis".

Banaitis —mūsų kom
pozitorius, kuris lietuvių 
tautai atidavė visą savo 
gyvenimą su savo kūryba 
sukurdamas daug puikios 
muzikos bei dainų ir har
monizuodamas mūsųliau- 
dies dainas, yra mūsuo
se pamiltas ir itin nuošir
džiai vertinamas. Jo pir
moji ir paskutinioji ope
ra susilaukė didelio mū
sų visuomenės susido
mėjimo. Keturiems ope
ros spektakliams pritrū
ko bilietų! Kas atidžiai 
klausėsi jo muzikos, tas 
labai ryškiai galėjo paste
bėti, kad jo operoje yra 
daug gilios ir lietuvio sie
lai artimos muzikos,ku 
ri kitur nesutinkama.

"Jūratės ir Kastyčio" 
opera, susidarius palan
kioms sąlygoms, buvo 
specialiai įrekorduota 
profesinėje rekordavimo 
studijoje, taigi, ne spek
taklių metu, kur būna 
daug triukšmo ir paša
linių garsų. Rekordavi- 
mas yra pilnai pasise
kęs. "Jūratę ir Kastytį" 
į plokšteles įdirigavo ma
estro Aleksandras Ku- 
čiūnas. Jūratės partiją 
įdainavo sol. DanutėStan 
kaitytė, Kastyčio — sol. 
Stasys Baras, Rūtelės 
— Margarita Momkienė, 
Motinos partiją atliko 
sol. AldonaStempužienė, 
ir, savaime aišku, žve
jų ir undinių chorus įdai
navo Operos choras. Gro
jo pilnas simfoninis or
kestras.

Šiuo metu vyksta pa
ruošiamieji darbai prieš 
atiduodant plokšteles ga
minti RCA firmai India- 
napolyje. Bus trys plokš 
telės. Rudenį "Jūratės ir 
Kastyčio" operos plokš
telės jau pasirodys rin
koje.

Chicagos Lietuvių Ope
ra, tikėdama, kad mūsų 
visuomenė pritars, drįso 
šias plokšteles,pasisko
linusi pinigų iš Standard 
Federal Savings & Loan 
Assn. prezidento Justi
no Mackevičiaus Jr., iš 
leisti. Tai bus pirmoji 
mūsų Operos vieneto 
plokštelė visame Vaka
rų laisvajame pasauly
je. Tie, kurie gyvena to
liau ir kituose kraštuose, 
ir daug girdėjo bei skai
tė apie mūsų Operą, da
bar galės ją girdėti plokš
telėse. (vr)

Jis su dideliu etiketu, bet 
be manieros ir pagal
bos iš, taip vadinamos, 
dail. virtuvės išsako sa
vo vidujines žemaitiškas 
paslaptis.

Jas išsako pirmuoju 
asmeniu, be užkulisių, su 
gaivalinga talento doze. 
Jo vidujinių gelmių pas 
laptys klauso užmany
mo ir jo dailininko ran
kos. Darbuose nėra dirb
tinumo, ypač dabar taip 
madingo, kaip vadina, 
pasąmoninio atsitiktinu-

(Nukelta į 6 psl.)
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DETROITO ŽURNALISTŲ POPIETE
Žurnalistų popietė rugpiūčio 

13 d. S. ir A. Vasiulių vasar
vietėje gerai pavyko. Į ją atvy
ko ne tik Detroito žurnalistai su 
šeimomis, bet joje turėjome sve
čių iš tolimesnių vietų: dalyva
vo LŽS-gos pirm. kun. Juozas 
Vaišnys, S.J. iš Chicągos, Pra
nas Turūta su dukrele Egle iš 
Grand Rapids, Marija ir Balys 
Gražuliai iš Flinto.

Popietę atidarė Detroito sky
riaus pirmininkas Vladas Sele
nis. Diskusijoms "Spauda ir jau
nimas" pravesti pakvietė: kun. 
Juozą VaišnĮ SJ., VytautąAlan- 
tą, Robertą Selenį ir sekretoriau
ti Alfonsą Žiedą. Prieš prade
dant diskusijas poetė Marija 
Sims paskaitė savo sukurtą ei
lėrašti. Pradedant diskusijas pir
mas kalbėjo rašytojas - žurnalis
tas Vytautas Alantas. Jis savo 
kalboje paminėjo, kad spaudos ir 
jaunimo klausimas buvo svar

J. Bagdonas •••
(Atkelta iš 5 psl.)

mo. Kas padaryta tas pa
rodyta ir įrodomai įti
kina, kad tai yra daili
ninko įgudusios rankos 
darbas. Be minimų, be 
trinimų, be tekėjimų dro
bėje gimsta abstraktas, 
pilna to žodžio prasme su 
kurtas, betne savaime su
siklostęs kažkoks kalam
būras.

Antras būdingas bruo
žas tai majestotiškumas 
formato ir apimties po
žiūriu. Manding, pabrėž
tinai atatinkąs abstrak
to charakteristikai.

Spalvose žemaitiškai 
santūrus, bet giliai pras
mingas — nerėkiantis, 
priešingai — abstrakto 
užmojį tramdąs ir šil
tai akį paguodžiantis. Te
matikoje, kurią jis re
tai reklamuoja, įvairus 
ir ją lengva pasisavin
ti.

Tenka palinkėti sėk
mės šios jubiliejinės pa 
rodos proga, o taip pat 
sveikatos ir paskatini
mo ateities darbams.

Paroda atidaroma rug
sėjo 9, 1972 KULTŪROS 
ŽIDINYJE, New Yorke. 
Parodą rengia LB Vaiž
ganto klubas.

bus visą laiką, ne tik čia Ame
rikoje. Jis buvo svarbus ir Lie
tuvoje. Neaiški ir to paties jau
nimo apimtis: vieni j( laiko 18 
metų, kiti — 30 metų. Lietuvoje 
būdami gimnazistais ir mes ne
skaitėme spaudos, bet rašėme ir 
leidome gimnazijoje savo laik
raštėli.

Geriausius laikraščių ir kny
gų laikotarpius tenka laikyti 
"Aušros" laikais, kai visi laik
raščiai ir knygos buvo spausdi
nama Prūsijoje ir slaptai per 
sieną gabenami l Lietuvą. Tada 
visi skaitė. Gyvendami vakarų 
Vokietijoje mes irgi visi skai
tėme ir knygas ir laikraščius. 
Amerikoje jaunimas neskaito lie
tuviškos spaudos, nes nesidomi 
lietuviškais reikalais. Jiems lie
tuvių kalba yra sunki ir mažai 
suprantama. O jei kuris jaunuo
lis ir yra paruošiamas, tai nu
eina l anglišką spaudą.

Jis baigė savo žodi viltimi, 
kad lietuvių spauda dar nemirs.

Po Vytauto Alanto kalbos jau
nas žurnalistas Robertas Sele
nis skaitė, kiek pertvarkytą, tą 
pačią paskaitą kurią skaitė ir jau 
nimo kongrese "Kodėl ir kokia 
jaunimui spauda reikalinga". Jo 
pasakymu, jaunimas nemėgsta 
ilgų straipsnių ir jų neskaito. 
Trumpi aprašymai jų veiklos 
kaip kad sporto, vakarėlių, de
monstracijų ir panašiai yra 
mėgstami ir jaunimas juos skai
to. Reikia talpinti jaunimo nuo
traukas ir po jomis būtinai dėti 
vardus ir pavardes. Be pavar
džių nuoraukos neturi tokios 
reikšmės, kaip, kad su vardais 
ir pavardėmis.

Po jo paskaitos buvo tęsiamos 
diskusijos ( kurias įsijungė: Vy
tautas Alantas, Jonas Gaižutis, 
Alfonsas Žiedas, Marija Sims, 
Balys Gražulis, Vladas Mingė- 
la ir kiti.

Žodi tarė ir LŽS-gos pirminin
kas kun. Juozas Vaišnys S.J.,po
pietės dalyvius centro valdybos 
vardu pasveikindamas ir padė
kodamas Detroito skyriui už gra
žią jo veiklą ir gerų ryšių su cent
ru palaikymą.

Jis palietė ir jaunimą, pažy
mėdamas, kad jaunimas mėgsta 
daugiau rašyti poezija, o ne pro
za, nes lengviau. Dabar poezija 
tiek sumoderninta, kad sunku ir 
suprasti ką ten norima pasakytu 
Vėliau jis kalbėjo apie LŽS-gos 
(steigtą jauniems žurnalistams 
paruošti Petro Daužvardžiofon
dą ir Chicagoje veikiančius žur
nalistų kursus.

Baigdamas visus užkvietė daly
vauti spaudos - radijo dienose 
rugsėjo 16-17 d. Tabor Farmoje 
ir žurnalisto rašytojo Vytauto

Alanto pagerbime spalio 1 d. Chi
cagoje. Popietės pirmoji dalis 
užbaigta Kunigundos Kodatienės 
skaitomu eilėraščiu "Sušvis 
mums aušra".

Pirmajai daliai pasibaigus p. 
p. Vasiulių vasarvietės kieme, 
žaliuojančių medžių pavėsyje tu
rėjome bendrus pietus. Pietų me
tu irgi neteko nuobodžiauti. Poe
tės Marija Sims, Kunigunda Ko- 
datienė ir Alfonsas Žiedas pa
deklamavo eilėraščius.

Vytautas Alantas, Vincas Ta
mošiūnas, Pranas Turūta pietų 
metu pasakytame žodyje gražiai 
atsiliepė apie Detroito Žurnalis - 
tus ir jų vadovą Vladą SelenL

Kad taip linksmai ir jaukiai 
praleidome šią žurnalistų popie
tę daugiausia tenka dėkoti žur
nalistų skyriaus pirmininkui Vla
dui Seleniui ir gerosioms mošų 
šeimininkėms Bronei Selenienęi 
ir Elenai Žiedienei. Didžiausia 
padėka tai vasarvietės šeiminin
kams, Sofijai ir Adolfui Vasiu- 
liams, kurie, Vlado Selenio pa
sakymu šią vietą žurnalistams 
davė veltuL

NORINTIEMS VYKTI Į 40-JĮ
EUCHARISTINĮ KONGRESĄ

MELBOURNE — AUSTRALIJOJE, 1973 m. kovo 18-25 d. 
ruošiamos dvi kelionės.

I-ji aplink pasaulį, kartu su vysk. V. Brizgiu. Išvyks
tame vasario 2 d., grįžtama kovo 11 d.

Programoje: Roma, Graikija, Etiopia, Kenya, Pietų 
Afrika, Mauricijaus sala, Australija, Prancūzų Poline
zija, Havvaii.

Orlaivių bilietas, visur I-os klasės viešbučiai po du 
kambaryje, kasdien du valgiai, tik Melbourne ir Havvaii 
bus duodami tik pilni pusryčiai, transportai, išvykos 
(sightseeings), priedai už patarnavimus: kaina $3,069, 
kuri visiems sumažėtų atsiradus pakankamam keleivių 
skaičiui.ir tiems, kurie Melbourne norės gyventi atskirai.

II-ji išvyksta vasario 15 d., grįžta kovo 11 d.
Programoje: Hawaii, Australija, Naujoji Zelandija
Orlaivių bilietas, I-os klasės viešbučiai po du kam

baryje, visur pusryčiai, demi-pensijonas Camberra ir Syd- 
ney, visi valgiai Naujoje Zelandijoje, transportai, išvykos 
(sightseeings), priedai už patarnavimus: kaina $1,839.

Abiejų grupių keleiviai užsimokės dar no $30 regis
tracijos Kongrese.

Į abi grupes registruotis ar prašyti informacijų ne 
vėliau rugsėjo 15 dienos. Rašyti adresu:

CATHINTOURS, Ine.
109 N. Dearborn 
Chicago, III. 60602

Clevelando skautų vyčių Mindaugo draugovės skautai kandidatai 
R. Belsinskas, S. Laurinaitis, J. Ežerskis, D. Pažemis ir J. Na
vickas Kanados miškuose atlikę 45 mylių žygi.

V. Bacevičiaus nuotrauka

• "Švyturio" jurų Sau
lių KUOPA rugpiūčio 27 d. 
Kodačių vasarvietėje atliks 
prizini šaudymą ir tuo pačiu at
sisveikinimą su Kodačiais, ku
rie šią vasarvietę pardavėir nuo
latiniam apsigyvenimui išvyks
ta J Floridą. Šaudymo pradžia 
8:30 ryto. Po šaudymo 3 vai. 
bendri pietūs. Visuomenė ir jau 
nimas kviečiamas tą sekmadie 
n{ praleisti Kodačių vasarvie
tėje ir pabendrauti su jūrų šau 
liais.
"Švyturio" jūrų šaulių kuopos 

šauliai rugsėjo 9-10 d.d. vyksta 
J Torontą dalyvauti Baltijos jū
rų šaulių kuopos vėliavos pašven
tinimo šventėje.
• DR. VYTAUTAS BAUKYS 

su kitu dantų gydytoju atidarė 
kabinetą Detroite 5455 WestVer- 
nor, tel. 825-1572

Dr. Vytautas Baukys praėjusi 
pavasari baigė odontologiją,įsi
gydamas daktaro laipsni, o šiais 
metais išlaikė Michigano valsti
jos egzaminus ir gavo teisę vers
tis praktika.

Dr. Vytautas Baukys nuo jau
nų dienų aktyvus skautas — pra
dedant vilkiuku iki skauto akade
miko. Baltijos tunte ėjo (vairias 
pareigas nuo paskiltininko iki 
adjutanto. Taip pat jis yra akty
vus sporto klubo "Kovas" narys,
• KAZIMIERAS NAUSĖDA

rugpiūčio 15 d. atšventė 86 sa
vo gimtadienĮ. Kazimieras nau- 
sėda būdamas jaunesnis bendra 
darbiavo lietuviškoje spaudoje 
parašydamas apie Detroito lietu" 
vių veiklą. A. Grinius

Clevelando Kęstučio draugovės skautukai stovyklavę Wasa- 
goje. Vadovaujami sk. vyčio G. Puškoriaus ir R. Staškaus iš
kyloje padarė 7 mylias per 5 valandas.

V. Bacevičiaus nuotrauka

• STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS moterųsekcijarugpiū- 
čio 27 d. 1 vaL Sofijos ir Adol
fo Vasiulių vasarvietėje rengia 
išvyką - gegužinę. Gegužinėje 
dalyvauja kuopos nariai ir jy šei
mos. Visi kiti tik su pakvieti
mais. Vykstančios i gegužinę 
šeimos maisto produktais apsi
rūpina pačios. Viengungiai bus 
vaišinami šaulių motery. Gegu
žinėje turėsime ir meninę pro
gramą.

Trys tuntininkai uždegą laužą Wasagps stovyklavietėje. Iš kai rėš 
N. Kersnauskaitė, P. Butėnas ir V. Staškus.

V. Bacevičiaus nuotrauka

PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHTEKTŲ SĄJUNGOS 1972 M. 
SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

WASHINGTON, D. C. TWIN BRIDGES MARRlOT 
MOfEL, US 1 & 1-95

šeštadienis — spalio mėn. 7 d. 
(Dienos pirmininkas dr. S. Matas) 

Registracija.
PLIAS-ALIAS paruošiamasis posėdis. 
Atidaromasis posėdis, techninių darbų 
rodos atidarymas.
Pietų pertrauką — dail. A. Galdiko meno 
parodos atidarymas.
Mokslinės paskaitos — vadovas dr. K. čempė. 
1.

9:00-11:00
9:30-10:45 

11:00-13:00

13:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

19:30- 1:00

9:00-10:00
10:00-10:30
11:00-13:00

13:00-16:00

16:00-16:40

16:40-18:00

pa-

CLEVELANDO SKAUČIŲ 
IR SKAUTŲ IŠVYKA
Tur būt nieko nėra blo

giausio stovykloje kaip lie
tus ir šaltesnis oras. Bet 
taip tikrumoje nėra. Skau
tai daug nekreipia dėmesio 
į orą. Jie nesiskundžia. Jie 
visad su gera nuotaika.

Stovyk 1 a u j a m e Tėvų 
Pranciškonų vasarvie tėję 
Wasagoje, Canadoje. Iš Cle
velando čia esame apie 80. 
Namukuose yra erdvu ir 
sausa, salė didelė ir talpi 
tad ir blogiausiam orui 
esant — vis yra neblogos 
patalpos. Visur smėlynai ir 
pušys. Greit viskas pra- 
džiūsta. Aikštelėse sportuo
ti vietos pakanka visiems.

Stovyklos vadovybę suda
ro: viršininkai s. N. Kers- 
nauskaitė ir ps. A. Siman- 
tis. Komendantai sk. si. J. 
Ignatavičiūtė ir sk. vyt. G. 
Taoras. Svečiai — vadovai 
su patyrimais. Skn. v.

šenbergai ir s. V. Bacevi
čius su foto laboratorija, 
kur jaunimas susipažįsta su 
foto darbais. Visa stovyklos 
dvasia yra "Pilėno" tunto 
tunt. ps. V. Staškus. Dva
siniai aprūpina Tėvas R. 
šakalys, OFM. Vyriausia 
virtuvės šeimininkė B. Pa- 
žėmienė.

"Pilėno" tunto skautai 
darė žygius ir iškylas. Pa
tys jauniausieji vilkiukai 
nužygiavo 7 mylias. Tik jau 
grįžtant stovykloje prie 
vartų du suklupo ...

V. Ba.
Wasaga, Ont.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

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

I am interested in the 40th Eucharistic Congress. 
Please, send me detailed informations on Tour I......
Tour II.......

18:00-18:30
19:00-21:30

Name:

Address:

City

(please, tipe or print)

Statė Zip Code

2.

3.

"Kiekybiniai ir kokybiniai informacijos 
matai” dr. P. Zunde;
"Lietuvis architektas išeivijoje” arch. E. 
Arbas;
"Lietuvis inžinierius tarptautinėje tarny
boje” — inž. V. Šliūpas/A. Lukas.

Bendras darbo posėdis, skyrių pranešimai, 
T. ž. ir Ū. S. C. pranešimai, pasiūlymai ir 
sumanymai, CV rinkimai.
Banketas, koncertas, premijų įteikimas, šo
kiai.
Sekmadienis — spalio mėn. 8 d.

(Dienos pirmininkė ž. Brinkienė)
Pamaldos Amerikos tautinėje šventovėje. 
Šventovės apžiūrėjimas.
Priėmimas pas žymiąją lietuvių architektų 
firmą — Zubkus & Assoc.
Washington’o miesto apžiūrėjimas — eks
kursija.
Mokslinė paskaita — "Naujausi Marso ty
rinėjimai atlikti su Mariner-9" dr. A. Kliorė. 
Simpoziumas "PLIAS organizacijos esmė ir 
kryptis ir jos vaidmuo organizuoto lietuvio 
profesionalo gyvenime”.
Organizatorius ir pravedėjas: inž. D. Šatas. 
Rezoliucijos ir uždarymas.
Nepriklausomos Lietuvos Atstovybės pri
ėmimas.

Clevelando Vytauto draugovės skautai, stovyklaudami Wasagoje, 
padarė 20 mylių žygi. V. Bacevičiaus nuotrauka

V gį
MĮ ** M

JA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•s
6815 SO. UESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

9:00-10:00

10:00-13:00

Pirmadienis — spalio mėn. 9 d.
Darbo posėdis tarp išeinančios ir naujosios 
Centro Valdybos.
Posėdis 1973 m. Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo reikalu tarp PLIAS, LB-CV, ir kitų 
mokslinių, kultūrinių, bei akademinių orga
nizacijų.

X
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TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta <
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIRVAI PAREMTI 
GEGUŽINĖ

Šį sekmadienį maloniai 
praleisite laiką prie ežero, 
atsilankę į ALT S-gos Cle
velando skyriaus gegužinę 
Dirvai paremti.

Gegužinė įvyks šį sekma
dienį, rugpiūčio 27 d., 2 vai. 
p. p. Naujosios parapijos 
rajone, prie Erie ežero, 
Canterbury, Iandseer ir 
Windward gatvių klubo par
ke. Įėjimas iš Canterbury 
gatvės.

Bus gėrimų, šiltų ir šal
tų užkandų. Blogam orui 
esant yra pastatas, kuria
me bus galima susirinkti.

Visi Clevelando ir apy
linkės lietuviai maloniai 
kviečiami į šią paskutiniąją 
šio sezono gegužinę.

i

ŠĮ SEKMADIENĮ...

Rugpiūčio 27 d., sekmadieni, 2 vai. p.p.

Amerikos Lietuviu Tautinės Scyungos Clevelando skyrius rengia

GEGUŽINĘ

PRIE ERIE EŽERO

Naujosios parapijos rajone Canterbury, Landseer ir Windward gat
vių klubo parke, prie Erie ežero kranto. Įėjimas iš Canterbury gat
vės galo.

Clevelando ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

Gegužinės šeimininkas p. Alb. Karsokas.

Gegužinės pelnas skiriamas DIRVAI paremti

• Vyčių seimo proga Ohio 
gubernatorius J. Giliigan 
išleido proklamaciją, šią sa
vaitę skelbdamas Lietuvos 
Vyčių savaite Ohio valsti
joje.

ALT skyriaus rengtos de
monstracijos dėl įvykių pa
vergtoje Lietuvoje rezoliu
cijos buvo patalpintos Con- 
gressional Record sekan
čiai: Senate — birželio 20 
d., puslapis S9779, kurią 
įnešė senat. Robert Taft. 
Atstovų Rūmuose — liepos 
18 d., puslapis E6855, kurią 
patalpino k o n g r esmanas 
William E. Minshall (0-23). 
Kongr. Minshall taip 
pasakė gražią kalbą.

pat

ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS ŽINIOS
Žuvusiųjų pagerbimas: 

Sekmadienį, rugpiūčio 27 
d., 12 vai. ALT Clevelando 
skyrius ir Lietuvos Vyčių 
seimas padės vainiką lietu
vių kultūriniame darželyje 
pagerbiant tuos tris vyrus, 
kurie šią vasarą susidegino 
už Lietuvos laisvę. Visi 
Clevelando ir apylinkių lie
tuviai prašomi dalyvauti.

Politinis filmas: Sekma
dienį, spalio 1 d., 12 vai. 
ALT Clevelando skyrius ro
dys filmą anglų kalba ”No 
Substitute for Victory”, ku
ri pristato labai daug doku
mentacijos kodėl JAV ne
laimėjo karo Korėjoje bei 
Vietname. Filmas, kuris 
truks apie vieną valandą, 
bus rodomas šv. Jurgio liet, 
parap. salėje. Įėjimas lais
vas.

Pareiškimai JAV Kongre- 
se: š. m. birželio mėn. 1 d.

šeštadienį nuo 9 vai. ryto 
iki 11 vai, vak. ir sekma
dienį nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vak.

• Sekmadienio šv. Mišias 
šv. Jurgio bažnyčioje laikys 
kun. Albert Contons, iš 
Brighton, Mass., vyčių są
jungos dvasios vadas. Gie
dos Čiurlionio Ansamblis, 
vad. muz. Alf. Mikulskiui. 
Pamaldų metu į vyčių 4-jį 
laipsnį bus pakelti keturi 
vyčiai. Iš Clevelando bus 
vienas, Eugenijus Kunsitis,

Po šv. Mišių visi kviečia
mi važiuoti į liet, kultūri
nius darželius, kur Vyčiai 
ir ALT Clevelando skyrius 
padės vainiką už žūstančius 
lietuvius kovojant dėl Lie
tuvos laisvės atgavimo.

LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE

Šį šeštadienį, rugpiūčio
26 d., 1:30 v. p. p. televizi
jos programoje (WKYC TV
3) ”We who built America” 
dr. Thomas Campbell pri
statys lietuvių, latvių, estų, 
graikų ir libaniečių kultū
rinį, politinį ir ekonominį praneša, kad jos naujas ad- 
įnašą į Amerikos gyveni
mą. Lietuvius programoje 
atstovaus inž. R. Kudukis. 
Taip pat programoje pasi
rodys Grandinėlės šokėjai.

• Veronika Nagevičienė

resas yra: 4430 Center St.* 
Willoughby, Ohio 44094,. 
Tel. 946-1159.

• Skautės židinietės tu
rės stalą su liet, liaudies iš
dirbiniais vyčių seimo pa
talpose prie Pr. Baltuonio 
meno parodos, Hollenden 
House viešbutyje, Superior 
Avė. ir E. 6th St.

• Pr. Baltuonio medžio 
šaknų skulptūrų paroda bus 
atdara: penktadienį nuo 7 
vai. vak. iki 11 vai. vak.,

LIETUVOS VYČIU SEIMAS
1972 m. rugpiūčio mėn. 23-27 dienomis 

Hollenden House viešbutyje,
East 6th ir Superior Avė., Cleveland, Ohio

Visi maloniai kviečiami dalyvauti visuose 
Šeinio parengimuose bei posėdžiuose.

Čiurlionio ansamblio koncertas
penktadienį, rugpiūčio 25 d., 8:30 v. v.
Bilietai — $3.75.

Pusiau formalus šokių vakaras 
grojant Eddie Platt and His Orchestra, 
šeštadienį, 9 vai. vak.
Bilietai — $3.75.

Seimo užbaigiamasis banketas 
sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Bilietai $10.00.

Bilietai gaunami p: Gaidžiūnų krau
tuvėje ”Patria”, 794 East 185 g-vė ir 
Šamas brangenybių krautuvėje, 821 E. 
185 g-vė.

Medžio šaknų skulptūrų paroda
Pr. Baltuonio iš Mon«real, Canada. Ta
me pačiame Hollenden House viešbu
tyje, atsidaro penktadienį, 7 vai. vak., 
baigiasi sekmadienį, 6 vai. vak. Įėjimas 
laisvas.

Clevelando Vyčių 25-ji kuopa

Vokiečių televizijos operatoriai filmuoja Grandinėlę Hamburgo 
televizijos stoty. J. Garlos nuotrauka
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• Išnuomojamas kamba
rys vyrui ar moteriai. 7306 ' 
Hecker Avė. Tel. 391-4761.

(65-66)

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
KALENDORIUS

RUGPI0ČIO 23 - 27 D.D. 
Vyčių Seimas.
RŲGPIDČIO 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.

SPALIO 1 D. 12 vai. Šv. Jur
gio salėje, politinio filmo de
monstravimas. Rodo ALT sky
rius.

SPALIO 7 D. Ketvirtasis abi
turientų pristatymo balius.

SPALIO 14 D. Chicagos Lietu
vių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir kt.) koncertas. Ren
gia LB Ohio apygarda.

SPALIO 22 d, Birutininkių 
parengimas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje... L. Sagys, O.Grandinėlė
Kliorytė ir gimnazijos direktorius V. Natkevičius.

J. Garlos nuotrauka

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
1ST CLASS SKILLED 

CINTIMATIC NUMERICAL 
TAPĖ CONTROLDRILL & MILLING MACHINE

OPERATOR
JTG MILL & BORING MILL 

OPERATOR
Mušt be able to sėt up work from 
BJue Prints and Close Tolerance.
Second shift openings. Steady work, 
excellent rates and fringes benefits.

BARTH CLEVELAND 
McNEIL CORP. 
12650 BROOKPARK 
CLEVELAND, OHIO

Tel. 267-1950
(60-641

DEĮJLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

LADY
Excellent con-
Good rentals.

es-

OUR
6-6-4.
dition.
English tudor. Fire 
cape.

GEORGE KNAUS 
Real Estate

819 East 185 St.
Tel. 481-9300

(64-65)

1972 M. š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ LENGVOSIOS 

ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS

1972 m. š. Amerikos Lie
tuvių Vyrų, Moterų ir Jau
nių A (16-18 m. imtinai)r 
Lengvosios Atletikos Pir
menybės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 9 d., Cuyahoga 
Community College stadio
ne, 2900 Community Col
lege Avė., Cleveland, Ohio. 
Pradžia 12:00 vai.

Š ALFAS S-gos Centro 
Valdybos pavedimu varžy
bas vykdo Clevelando LSK 
žaibas. Pirmenybės vyks 
XXI-jų LSK žaibo Tradici
nių Kviestinių lengvosios 
atletikos rungtynių rėmuo
se, kui’ šalia aukščiau pami
nėtų klasių varžybos bus 
pravestos ir visoms jaunių 
ir mergaičių prieauglio kla
sėms: B (14-15 m.), C (12- 
13 m.) ir D (žemiau 12 m.).

š. Amerikos lietuvių vy
rų, moterų ir jaunių A pir
menybės turėjo būti išves
tos iš pabaltiečių pirmeny
bių š. m. liepos 29-30 d. To
ronte, tačiau dėl palyginus 
negausaus dalyvių skai
čiaus to nebuvo padaryta.

Moterų programa: 100, 
200 m, 400 m, 800 m, 80 yd. 
kliūtinis, į tolį, į aukštį, ru
tulys (4 kilo), diskas, ietis 
ir 4x100 m estafetė.

Vyrų ir jaunių A progra
ma: 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1500 m, 110 m kliū
tinis, į tolį, į aukštį, tris,uo
lia, rutulys (16 lb. vyrams, 
12 lb. jausiams), diskas 
(college vyrams, high 
school jauniams), ietis ir 
4x100 m estafetė.

šis stadionas turi tartano 
takus bėgimams ir šuoliams 
ir tinka naudoti bet kokia
me ore.

Registracija iki š. m. rug
sėjo 5 d., šiuo adresu: Miss 
Vida čyvaitė, 18301 LaSaJIe 
Rd., Cleveland, Ohio 44119. 
Telefonas (216) 486-3228.

Smulkios informacijos ir 
prieauglio klasių programa 
išsiuntinėjama visiems spor 
to klubams. Klubams nepri
klausą, pavieniai sportinin
kai prašomi kreiptis į Vidą 
čyvaitę.

Yra galimybė, kad ir 
prieauglio klasių lietuvių 
pirmenybės bus vykdoma 
rugsėjo 9 d. Clevelande, 
vietoj to, kad jos būtų iš
vedamos iš pabaltiečių pir
menybių rugsėjo 16 d. Ha
miltone, Ont. Dėl to yra at
siklausti sporto klubai ir 
sprendimas bus praneštas 
vėliau.

Clevelandas laukia gau
saus mūsų lengvatletų da
lyvavimo ir prižada idealias 
sąlygas.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE 

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

pakelta iki

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos delegacija rugpiūčio 
15 d. dalyvavo respublikonų 
partijos platformos komite
to apklausinėjimuose ir įtei
kė memorandumą, kuriame 
padėkojo už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo rė
mimą, skatino ryžtingiau 
imtis žygių prieš komunistų 
infiltraciją šiame krašte. 
Taip pat priminė, kad So
vietų Sąjunga yra pasira
šiusi tarptautinį paštų su
sitarimą, bet jį laužo, ne- 
persiųsdama į Lietuvą iš 
laisvojo pasaulio laikraščių 
ir knygų. Prašo įtraukti rei
kalavimą į partijos platfor
mą, kad Sovietų Sąjunga 
pildytų šį savo tarptautinį 
įsipareigojimą.

Memorandume dar prašo
ma, kad darant prekybinius 
susitarimus su Sovietų Są
junga, būtų sumažintas ne
žmoniškai didelis muitas už 
siuntinius artimiesiems už 
geležinės uždangos. Prašo
ma, kad platformoje būtų 
pareikalauta dėti pastangų, 
kad būtų sustabdytas tikė
jimo persekiojimas Sovietų 
Sąjungos kontroliuojamuo
se kraštuose ir grąžinta ke
liavimo, spaudos ir kitokios 
piliečių laisvės.

Prašoma, kad artėjančion 
Europos Saugumo konfe- 
rencijon būtų įtraukti ir 

A. A.

JONUI VAITKEVIČIUI

Lietuvoje mirus, jo sūnus EDMUNDĄ 

ir EUGENIJŲ su šeimomis ir kitus ar

timuosius nuoširdžiausiai užjaučiame

Iz. ir A. Malakauskai 
Jz. Valkauskas
M. Rushinskas

A. A.

ALBINAI KRIKŠČIŪNIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 

vyrui GYČIUI, broliams JUOZUI, 

PETRUI ir VYTUI su šęimomis ir kar

tu liūdime

S. A. Lileikiai 
Aldona M. Mačiene
R. A. Valinskai

A. A.

VYTAUTUI CINIKUI

mirus, jo žmonai ALDONAI, broliams 

STASIUI ir FELIKSUI su šeimomis 

reiškia gilią užuojautą

Janina ir Viktoras 
Pilkauskai

teisėti Baltijos kraštų at
stovai. Ateities konferenci
jose, kur bus sprendžiami 
taršos klausimai, turi būti 
įtrauktas ir taršos klausi
mas Lietuvoje, kur upės ir 
ežerai yra užteršiami, o 
miškai naikinami.

Pagaliau prašoma, kad 
respublikonų partija at
kreiptų JAV ir laisvojo pa
saulio žmonių dėmesį į ilgai 
užsitęsusią okupacinę prie
spaudą Lietuvoje. Trijų lie
tuvių susideginimo auka ir 
Kudirkos pareiškimas teis
me yra galingas tautos lais
vės ilgesio liudijimas. Pra
šoma įtraukti į platformą, 
kad JAV darys pastangų 
atstatyti Baltijos valstybių 
laisvę, nepripažindamos tų 
valstybių okupacijos ir to
liau pripažindamos tų kraš
tų teisėtus atstovus.

Dr. K. Bobelis, ALT pir
mininkas, taip pat įteikė ko
miteto pirmininkui ir na
riams po kopiją genocido 
parodos katalogo.

♦ Dr. Kazys Bobelis, 
ALTos pirmininkas, dr. Jo
nas Genys, ALTos atstovas 
Washingtone ir inž. Euge
nijus Bartkus buvęs ALTos 
pirmininkas, rugpiūčio 15 
d. dalyvavo respublikonų 
partijos platformos komite
to apklausinėjimuose ,

• Inž, Vytautas Šliūpas, 
prelegentas Pasaulio Lietu
vių Inžinierių ir Architek-1 
tų Sąjungos suvažiavime, 
kuris įvyks 1972 m. spalio 
7-9 d. Washingtone, D. C. 
Gimęs 1930 m. spalio 24 d. 
Palangoje. Inž. Šliūpas lan
kė Illinois Technologijos 
Institutą, ten gaudamas 
BSCE laipsnį 1953 m. Se
kančiais metais jis gavo 
MSCE laipsnį Wisconsin 
Universitete. 1958-60 m. 
pasiųstas tyrinėti hidro
elektrinių stočių elektrifi- 
kacinių galimumų Liberijo
je. 1960 m. pradėjo eiti 
Stanley Engineering Co. 
hidraulikos skyriaus virši
ninko pareigas, šiuo metu 
inž. Šliūpas atstovauja In- 
ternational Engineering Co. 
kaipo Afrikos, Europos, ir 
Centrinių Rytų rajono vir
šininkas. Pareigas einant 
inž. Šliūpui tenka plačiai ke
liauti. Jis yra praleidęs virš 
šešerius metus gyvendamas 
šu šeima Rytų Pakistanę ir 
Tailande. Turizmo ir parei
gų reikalais yra aplankęs 
visus kontinentus (78 kraš
tus). Yra atstovavęs savo 
kompaniją 3 tarptautiniuo
se (International Comission 
on Irrigation and Drainage) 
kongresuose.

Jo veikla lietuvių tarpe 
taip pat plataus masto. 
Veiklus skautas, ėjo drau
gininko ir paskautininko 
pareigas, išrinktas korp. 
Vyties centro valdybos ir 
Garbės teismo narys. 1956 
m. Chicagos akad. skautų 
sąjūdžio pirm., ir 1960-61 
m. Skautų s-gos filisterių 
centro valdybos pirm. 1971 
m. išrinktas San Francisco 
apylinkės Lietuvių Bend
ruomenės pirmininku. Ame
rikiečių tarpe yra vicepre
zidentas Kalifornijos Re- 
publican National ities 
Council ir yra pakviestas 
atstovauti Kalifornijos lie
tuvius į ”Reelect President 
Nixon Committee”.

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdybos iždinin
kas Kazys Šimulis atsiuntė 
25 dol. skyriaus auką Dirvai 
paremti.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Valdas Adamkus sugrį
žo į Chicagą po 4 savaičių 
lankymosi Sovietų Sąjun
goje kaip JAV delegacijos 
narys. Visi didieji Chicagos | nežinom ir kurie kela rūpestį 
laikraščiai paskelbė pasikal
bėjimus su V. Adamkum 
apie delegacijos pasitari
mus Maskvoje. Taip pat 
CBS-WBBM radijo padarė 
specialų pasikalbėjimą apie 
delegacijos darbą ir rezul
tatus. Rugpiūčio 18 d. 
WC1U - TV komentatorius 
Ben Larson Chicagos 26 TV 
kanale pristatė Valdą 
Adamkų savo kasdieninėje 
programoje ir 45 minutes 
užtrukusiame interview pa
lietė ne tik buvusią kelionę 
po Sov. Sąjungą, bet ir visą 
JAV-se vykdomą Aplinkos 
Apsaugos įstaigos (EPĄ) 
darbą šiame kontinente.

• Arūnas Gasparaitis iš 
Vokietijos atsiuntė Dirvai 
žymesniųjų vokiečių laik
raščių iškarpas, kuriose pa
brėžiamas sol. L. šukytės 
triumfalinis pas isekimas 
naujoje operoje, pastatyto
je Muenchene olimpinių žai
dynių atidarymo proga.

• KEISTAI nuskambėjo Drau
go 1972. VIII. 7 nr. buv. Jaunimo 
kongreso vadovų paskelbta žinu
tė, kad "Jaunimo peticijai, kuri 
bus Įteikta Jungtinėms Tautoms 
ŠĮ rudenĮ, parašai renkami. Pe
ticijų lapai gaunami Jaunimo 
Kongreso būstinėje, 5620 S. Cla_ 
remont Avė.... Viąį geros valios 
lietuviai kviečiami pasiimti pe
ticijų blankus ir rinkti parašus 
atostogų metu, išvykose, gegu
žinėse ir kitur". Žinant, kad Jau
nimo kongreso būstinė ir po kon
greso dar pasiliko Jaunimo cent- 
re (tai sako ir duotas adresas) 
ir kad Jaunimo centras nuo lie
pos 6 d. visai vasarai yra užra
kintas, ir ten tik naktimis per
miega einąs Jaunimo centro di
rektoriaus pareigas kun. J. Rai 
bužis, kyla klausimas, kokiu bū
du suinteresuotiej' gali pasiim 
ti peticijų blankus iš Jaunimo 
centro vasaros metu? Kai su
sidomėjęs tuo reikalu susiradau 
kun. J. Raibuži ir paklausiau, 
ar vasaros metu kas budi buv. 
Jaunimo kongreso būstinėje, šis 
atsakė, kad ne. Ten tik palikę 
jų daiktai. Tad dienraštyje pa
skelbta žinia skamba kiek ne
rimtai. Su kokiu dėmesiu mums 
reikia sutikti tokias peticijas, 
pasako kad ir šis Gudijos lietu 
vių slaptas raštas, atspausdin
tas Drauge: "Ką reiškia apie 50 
tūkst. lietuvių... Jei istorija ne
pasisuks kita kryptimi, mes vi
si ištirpsime, kaip ištirpo lie
tuviai anapus Nemuno — Til
žės, Ragainės... Mes nenorime 
mirti po tylos ir niekšybės 
skraiste. Mes kovojame už gy
venimą, vertą žmogaus. Padė
kite mums! Kalbėkite pasauliui 
garsiai už mus, kurie jau nega
lime kalbėti".
• RUGPI0ČIO 12 d. klausan

tis Marijos ir inž. Antano Ru
džių vedamos Lietuvių Radijo 
Forumo programos, pasigirdo 
SOS šauksmas, kad laidojama 
per 60 su viršum metų gyvavu
si ir daug naudingų darbų Lietu
vai bei lietuvybei išeivijoje at
likusi ‘Lietuvos Vyčių organi
zacija. Programos metu per
skaitytas jaudinantis organiza
cijos veterano, ilgamečio Drau
go redaktoriaus Igno Sakalo laiš
kas. O reikalas toks. Dabartinė 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
centro valdyba, kurios pirminin
kas yra prof. J. Stukas nutarė 
ne tik pati in corpore Įstoti Į 
Lietuvių Bendruomenę, bet kar
tu Įrašyti ir visas egzistuojan
čias kuopas. Kartu Įneša ir na
rio mokestĮ — 200 dol. Jei or
ganizacija in corpore Įrašyta Į 
LB, kaip tokia nustos egzista
vusi, aišku, kad nebe reikalo tuo 
susirūpinę jos ilgamečiai vei
kėjai ir visi tie, kurie jai reiš
kia simaptijas. Iš oficialių pra
nešimų "Darbininke" ir kitur ne, 
atrodo, kad Lietuvos Vyčių or
ganizacija kaipo tokia likviduo- 
sis. Ji egzistuos ir kartu bus 
LB nare. Bet visame reikale gal 
yra gilesnių užkulisių, kurių mes 

tiems, kurie organizacijai per 
visą amžių dirbo. Iš Lietuvių Ra
dijo Forumo programos praneši
mų susidarė Įspūdis, kad Įstoji
mo Į LB reikalu visai nebuvo at
siklausta organizacijos seimo ir 
paskirų kuopų, kurios egzistuo
ja daugelyje lietuviškų kolonijų. 
Todėl šiuo reikalu dar gali kil
ti nemaža audra.

VYČIAI SUSIRINKS Į 
SEIMĄ

Šią savaitę nuo rugpiūčio 
23 iki 27 d. Clevelande, Hol- 
lenden viešbutyje, vyksta 
Lietuvos Vyčių organizaci
jos 59-sis seimas.

Ji globoja 25-ta kuopa.
Rugpiūčio 23 d. įvyksta 

susipažinimo vakaras Jokū- 
bauskų namuose. Ketvirta
dienį, rugpiūčio 24 d., iki 
pietų bus golfo žaidimas ir 
registracija, o vakare bus 
pramoginė išvyka. Penkta
dienio rytą, rugpiūčio 25 d.,

* PRIEŠ PORą savaičių šio
je skiltyje iškėliau susirūpini
mą išeivijos lietuvių jaunimo re
liginiu gyvenimu. Tai perskai
tęs, laišku atsiliepė vienas jau- 
nesnios kartos kunigas. Jo min 
tys tegul būna žinomos ir vi
siems skaitytojams: "Organi
zuoto, centrinio dėmesio jauni
mo dvasiniam gyvenimui nėra 
— nėra net paties centro. Čia 
praeityje buvo padaryta katas
trofiška klaida atskiriant dau
gumą iš Lietuvos atvažiavusių 
kunigų nuo tų, kurių gyvenimą 
jie geriausiai pažinojo. Bet tas 
nepateisina dabarties, kurioje 
nėra ką dvasinio jaunimui nei 
čia paduoti, nei Į Lietuvą nuvež
ti. Net žmoniško Naujojo Tes
tamento..."

• MANO žiniomis II Jaunimo 
kongreso atstovai studijų dieno
se, vykusiose Kent universitete, 
liepos 7 d. apsvarstę Jaunimo 
Žygio už Tikėjimo Laisvę veik
lą, vienbalsiai nutarė: prašyti 
šv. Tėvą:

kad paskelbtų maldos dieną 
visame pasaulyje už kenčiančią 
Lietuvą,

kad griežtai pasisakytų prieš 
religijos persekiojimą paverg
tuose kraštuose,

kad suteiktų bažnytinę savi
valdą lietuviams katalikams, gy
venantiems laisvame pasaulyje.

ši rezoliucija iki šiol dar ne
buvo paskelbta spaudoje, nes.sa 
koma, kad buvę du panašūs pro
jektai. Tikėkime, kad vienas jų 
artimiausiu laiku bus paskelbtas 
viešumai, nes reikalas gyvas ir 
svarbus.

• KARTS nuo karto skaityto
jams norisi pristatyti gyvuosius 
lietuvius, ypač kai jie atstovau
ja jaunesniųjų gretas. ŠĮ kartą 
žvilgsniai sustoja prie populia
raus Chicagoje dantų gydytojo, 
nuolat matomo lietuvių skautų 
stovyklose ir jaunimo tarpe, dr. 
Romualdo Povilaičio. Gimęs Kau, 
ne, gimnazijos mokslus ėjęs Ka 
sselyje, V. Vokietijoje, dr. R. 
Povilaitis 1962 m. Chicagoje bai
gė Loyolos universitetą ir nuo 
to laiko verčiasi dantų gydytojo 
praktika, pacientų nuolat apgul
tas. Į skautų eiles Įstojęs 1948 
m. Kaselyje, iki šių dienų yra 
veiklus šios organizacijos na
rys, pasiekęs skautininko laips. 
nĮ. Savo laiku buvo skautų vyčių 
būrelio vadovas, po to skautų 
vyčių draugovės draugininkas, 
dabar šeši metai kaip yra LSB 
vyčių skyriaus vedėjas. Pamė
gęs pr įtaikomąjĮ meną — kurti 
kūrinius ir akmenų, medžio, su - 
džiūvusių žolių dr. R. Povi
laitis šioje srityje yra pasiekęs

r ■

: zuit
Sekmadienio mišios Gintaro vasarvietėje, Union Pier, Mich.

bus iškilmingos Mišios 
Švenčiausios Mergelės Ne- 
perstojančios Pagalbos baž
nyčioje. Iš viešbučio visi 
bus atvežti į bažnyčią, o po 
pamaldų bus nuvežti į 
Shrine of Our Lady of 
Lourdes šventovę bend
riems pusryčiams. Iš čia 
grįš į viešbutį, kur bus iš
kilmingai atidarytas 59-ta- 
sis vyčių seimas. Vakare 
bus koncertas, kurį išpildys 
Čiurlionio ansamblis, muzi
kui A. Mikulskiui vadovau
jant. šeštadienio rytą iškil
mingos šv. Mišios bus šv. 
Jono katedroje, kurių metu

Skautininkas dr. Romualdas 
Povilaitis.

laimėjimų, kurie prieš porą me
tų buvo ištatyti skautų suruošto
je jo darbų parodoje. Ateinančią 
žiemą dr. R. Povilaitis su kitais 
lietuviais, pritaikomojo meno 
mėgėjais, vėl žada suruošti 
parodą Jaunimo centre. Įdomu 
kad save primygtinai laikyda
mas tik mėgėjų, dr. R. Povi
laitis kūryboje, atveria ir giles - 
nes meno versmes. Kaip lietu
vis gydytojas, priklauso Illi- 
nois Lietuvių Gydytojų Draugi
jai, buvo valdybos sekretorius 
bei vicepirmininkas. Vedęs MII 
dą Mašiotaitę, gražioj lietuviš
koj aplinkoj augina du sūnus ir 
dvi dukras, laisvalaikĮ skirda
mas šeimai, kūrybai, gamtai 
ir lietuviškam skautiškam jau
nimui, nes, anot dr. R. Povilai
čio žodžių, gal dar nebuvo va
saros, kad netektų su mūsųskau 
tais pastovyklauti. Jaunimas sa
vo draugų tarpe laukia daugiau 
Povilaičių, Kezių, Jaunių, Na- 
mikų, Vijeikių, salčiūnų, Gri
nių, Paronių, Račiūnų ir kitų.

• V. IR A. KARAIČIŲ Gin
tare Ir kitose Union Pier, Mich. 
vasarvietėse vasaros mėnesiais 
pilna vasarotojų. Gintaro lietu
viškasis dvaras šiais metais 
dar labiau padidėjęs naujomis 
vilomis ir žemės plotu. Nuot
raukoje matome, kokios minios 
vasarotojų sekmadieniais susi
renka Į Gintaro sodą, kai čia lie 
tuviai jėzuitai laiko lietuviškas 
mišias. Tada, anot a.a. Alb. Va
lentino, ir maža voverytė susi
kaupia maldai...

giedos Čiurlionio ansamblis. 
Po pamaldų bus posėdžiai ir 
pietūs. Vakare bus šokiai 
viešbutyje. Sekmadienio ry
tą šv. Mišios bus šv. Jurgio 
bažnyčioje. Į jas visi dele
gatai ir svečiai iš viešbučio 
bus atvežti autobusais. Po 
mišių bus užbaigiamieji po
sėdžiai. Antrą valandą pra
sidės banketas, kuriame da
lyvaus ne tik seimo delega
tai ir svečiai, bet ir du vys
kupai : Clevelando diocezi- 
jos vyskupas Clarence Is- 
senmann ir vyskupas Vin
centas Brizgys.
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