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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POSŪKIS Į DEŠINĘ
Nixono populiarumui didėjant

Paskutiniai būsimų 
rinkikų nuotaikų tyrinėji
mai rodo, kad preziden
tas Nixonas gali pasi
džiaugti bent 50% jų pa
sitikėjimu, o jo oponen
to McGoverno populiaru
mas paskutiniuoju laiku 
net sumažėjo. Šiandien 
už jį nebalsuotų nė 30%. 
Newsweek Stewart Al- 
sop, aiškindamasis tos 
krypties priežastis,spė-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

New York Times Ma
gazine, savaitinis žurna
las, š.m. rugsėjo 10 d. 
laidoje įdėjo svarbų Ana
tole Shub straipsnį apie 
pasipriešinimo sovie
tams judėjimo didėjimą 
ir sovietų represijas, at
saką.

Autorius pirmiausia 
nurodė į š.m. birželio 
21 d. įvykį, kai buvo suim
tas vienas žymiųjų pasi
priešinimo režimui vei
kėjų — Petras Jakir. Jo 
suėmimas žymi pasikei
tusią režimo laikyseną
— smūgių ideologiniams 
priešams kryptimi.

Toji paskmarkė jus i ko
va, kurią veda sovietų 
žvalgyba — KGB —pra
sidėjusi praėjusią žiemą 
ir kokį laipsnį ji pasieks
— dabar sunku numaty
ti. Autorius mano, kad re-mas pasirodė esąs pats 
žimas pasiryžęs atsikra- stipriausias šiuo laik- 
tyti ypač intelektualų — mečiu ir patraukiąs vis 
pasipriešinimo veikėjų didesnes masių simpati- 
(vad. dissidents). Turi- jas... Kas vyksta Lietu- 
ma žinių, kad tik Ukraino- voje, netenka abejoti, la- 
je suimta daugiau kaip 
šimtas intelektualų.

A. Shub, pernai daug 
rašęs "The Washington 
Post" dienrašyt ir apie 
Lietuvą, Kudirką, toliau 
nurodė į Sovietijoje vis 
plintančią pogrindžio 
spaudą — vadinamus "sa- 
mizdat" leidinius. Dau
guma jų spausdinama ant 
plono popieriaus, kai ku
rie jų pasiekia ir Va
karus. Kai anksčiau tie 
leidiniai turėjo daugiau 
nepolitinį, bet kultūros 
gyvenimą apžvelgiantįpo- 
būdį, tai maždaugpo me
tų ar dviejų Chruščiovą 
pašalinus tie leidiniai vir
to vis labiau politiniais.

Apie tų leidinių — po
litinių — apimtį gali liu
dyti kad ir radijo siųstu
vo Liberty, Muenchene, 
archyvas — nuo 1968 m. 
ten surinkta, Vakarus 
pasiekusių, daugiau kaip 
2.000 ' dokumentų ir jie 
sudaro net daugiau kaip 
12.000 puslapių.

Sovietų spauda, ligšiol 
bandžiusi sudaryti įspū
dį, kad tokių leidinių net 
nesą, pastaruoju metu 
jau viešai prisipažįsta — 
jie net plačiai pasklidę 
krašte... KGB š.m. sau
sio mėn. vykdė kratas, ta
čiau pats žymiausias tų 
leidinių — "Paskutinių 
įvykių kronika" — ne taip 
seniai išleido Kronikos 
24 ir 25 laidas ir jos, nors 
ir kiek pavėluotai, pasie
kė ir Vakarus.

Jei režimas vis labiau 
smogia tiems veikėjams, 
tai, iš kitos pusės, ir jie 
vis labiau kritiškai pasi
sako prieš režimą ir ke
lia vis naujus klausimus. 
Pvz., leidiniai vis dau
giau svarsto ūkinius klau
simus ir ypač nuo 1970 
m. pabaigoje vykusių 
riaušių Lenkijoje.

Be to, "Samizdat" lei
diniai vis daugiau savo tu
riny vietos bei reikšmės 
skiria ir ne tik Maskvai, 
bet ir kitoms sovietų im

respublikoms. 17 Latvi
jos komunistų laiško pa 
skelbimas buvo pirmoji 
tokio dėmesio apraiška.

Sekė įvykiai Lietuvo
je. Pasak autoriaus 
"protestų Lietuvoje ju
dėjimas gali būti pats 
sunkiausias Brežnevui 
bei o sėbrams sudoroti. 
Nors Lietuva — mažas 
kraštas, tačiau tautinis, 
nacionalistinis judėji-

ja, kad kraštas šiuo lai
ku pergyvena tokį pat po
sūkį į dešinę, kaip tris
dešimtaisiais metais į 
kairę. Faktinai tai jau 
buvę aiškiu 1968 metais, 
kada Nixonas kartu su 
Wallace surinko 56% rin
kikų balsus.

Tą patį negalima pasa
kyti apie demokratųpar- 
tijos vadovaujančius 
sluoksnius ir žurnalis
tus, jie daugiau palinko 
į kairę. Kad laimėjus no
minaciją, McGovernas 
sėkmingai pasinaudojo 
kairiųjų talka. Jos tačiau 
neužtenka laimėti prezi
dentūrą. Tokioje Califor- 
nijoje McGovernas de
mokratų pirminiuose rin
kimuose surinko 45% 
balsų ir laimėjo visą to 
krašto delegaciją į demo
kratų konvenciją. Tie 
45% buvo apie 1,5 milijo
nų rinkikų, lapkričio mė
nesį balsuos tačiau ne tik 
demokratai, bet visi 8 
milijonai Californijos 
rinkikų. Kad laimėjus to 
krašto elektorius McGo
vernas turėtų surinkti 
per 4 milijonus balsų, 
kas padaryti jau bus daug 
shnkiau, jei gyventojų

bai atidžiai sekama žy
miai daugiau gyventojų 
turinčiose Ukrainos ir 
centrinės Azijos maho
metonų respublikose".

Tie leidiniai, pats pa- nuotaikos iš tikro palin - 
sipriešinimo judėjimas- ko į dešinę.
labai Kremliui nemalo- McGovernui daugiau- 
nūs. Pasak Shub, Brežne- šiai galėtų padėti karas 
vas su savo draugais no
rėtų grįžti prie Stalino 
laikų nuožmaus teroro 
metodų ir belieka spėlio
ti, ar režimas sugebės 
ilgesnį laiką reikšti kiek 
abejingas nuotaikas ju
dėjimo atžvilgiu, ar... 
jau teks susidurti su vis 
aštrėjančiomis represi
jos, priespaudos prie
monėmis. (E)

Vietname ir akinės pro
blemos. Karas nėra po
puliarus amerikiečių tar
pe, bet dabar, kada ame
rikiečių nuostoliai žmo
nėmis yra nežymūs, ame 
rikiečių dauguma nėra 
linkusi jį baigti bet kokia 
kaina. Jie nori baigti ka
rą, bet nenori jį pralai
mėti.

Ūkinė padėtis nėra vi

sai gera, tačiau ji pagal 
visus rodiklius taisosi. 
Dauguma gyvena geriau 
negu kada nors ir net 
mažai pasiturintieji ne
labai žavisi McGoverno 
sumanymais naujai pada
linti krašto turtą.

Visa tai nepadeda kai
riųjų idėjų populiarumo 
padidinimui. Jei dabar ne
blogai, kam didinti vals
tybės įsikišimą įpaskirų 
asmenų privačius reika
lus ir akinę raidą?

Tiesa, paskutiniai Mc 
Governo pasirodymai su 
senatorium T. Kennedy 

- sutraukė nemažas žmo
nių minias. Bet jas ste
bint sunku buvo nusikra
tyti įspūdžiu, kad tas mi
nias sutraukė daugiau 
Kennedy, o ne McGover
no asmenybė. Daugelis 
stebėtojų net priėjo iš
vados, kad Kennedy ak
tyviai agituodamas už Mc 
Governą iš tikro pradėjo 
kampaniją ne už jį, Mc 
Governą, bet už savo kan
didatūrą 1976 metais!

Šiuo metu rinkikų dau
guma mano, kad preziden
tas Nixonas yra rimtes
nis (earnest, sincere), 
įdomesnis ir daugiau ta
lentingas politikas už se
natorių McGoverną. Ne
atrodo, kad prezidentui 
būtų daug pakenkęs ITT 
ir dabartinis Watergate 
skandalai.

Paskutiniajame 5 as
menys yra kaltinami tuo, 
kad šnipinėjo demokratų 
vyr. būstinėje. Kaltina
mieji turėjo ryšių su res
publikonų vadovybe ir net 
gavo iš jų pinigų, būtent 
114.000 d 'lerių. Pats no
ras patirti, ką demokra
tai galvoja ir planuoja, ne 
gali būti peiktinas. Per 
rinkimus tačiau preziden-

Nijolė Sabaitė apžiūri starto vietą. R. Gaškos nuotrauka.

LIETUVIU LAIMĖJIMAS

OLIMPIJADOJE ataras laukaitis

perijos sritims — pvz. 
nerusiškoms Baltijos — Jei McGovern laimės, aš grįšiu namo, o mano tėvas atvyks į Kanadą.

80,000 žiūrovų olimpiniame 
stadijone ir milijonai televizi
jos ekranuose, matė paskutinio
sios Muencheno Olimpiados die
nos baigiamąsias uždarymo ce
remonijas. Jos, dėl tų nelaimin
gųjų teroristinių įvykių buvo ma
ža dalimi pakeistos ir daugiau 
suprastintos, kas išreiškė netik 
olimpinio Muencheno, bet ir visų 
Vak. Vokietijos gyventojų užuo
jautą ir pagarbą žuvusiems Izra
elio sportininkams ir jų šei
moms, tuo pačiu ir visai Izra
elio valstybei.

Vokietijos olimpiada su pasi
taikiusiu tokiu puikiu ir gražiu 
oru, buvo išbaigta iki paskutinių
jų smulkiausių detalių ir, neap
siriksiu pasakydamas, ji būtų bu
vusi kaip pati geriausia iš visų 
moderniųjų šių laikų olimpiadų. 
Teroristinis arabų įsiveržimas 
sukrėtė ir labai stipriai sujau
dino visą Vokiečių tautą. Teko 
man daug kalbėtis su įvairių pa
žiūrų, įvairių įsitikinimų ir įvai
raus išsilavinimo vokiečių ir 
klausinėti jų nuomonės apie vi
są šį įvykį. Be jokios abejonės 
jie labai žiauriai pasmerkė ara
bus teroristus ir be jokios abe
jonės jie visi pasakė, kad, jei
gu galėtų, tai savomis rankomis 
likusius tris teroristus suplėšy
tų. Verkė moterys gatvėse, jau
dinosi visi dėl šių įvykių, tačiau 
dar ir dabar šis visas įvykis 
nėra pilnai patiektas visuomenei 
ir daug klausimų dar nėra išaiš
kinta. Vieni puola vienus, kiti ki
tus, tačiau pati tikrovė, abejoju, 
ar bus kada nors pilnai viešumon

tui galėtų pakenkti tik 
įrodymas, kad jis ar jo 
artimiausi bendradar
biai tiesiogiai įsakė tam 
reikalui griebtis nelega
lių žygių. Kol kas res
publikonai ginasi, kad kal
tinamieji prasilenkę su 
įstatymais savo pačių 
iniciatyva, bet ne įsaky 
mais iš aukščiau.

Jei taip pasiliks, sun
ku manyti, kad tas skan
dalas galėtų paveikti 
rinkikų nuotaikas. Reikia 
atsiminti, kad dauguma 
amerikiečių yra nusitei
kę gana ciniškai savo 
politikų atžvilgiu. Iš ma
žens jie išmokyti žiūrėti 
į juos ne kaip į didvyrius 
bet apgavikus, kuriuos 
reikia visą laiką sekti. 
Iš to taško žiūrint ren
kamas ne geresnis kandi 
datas, bet mažiau blo
gesnis. Jei nieko tikrai 
sukrečiančio neatsitiks, 
Nixonas daugumai tikrai 
taip atrodys.

paskelbta, nes po mano vieno pri 
varaus pasikalbėjimo su polici
jos pareigūnu, kuris pats tame 
visame įvykyje dalyvavo ir vė
lesnių oficialių pareiškimų, gau
nasi didelis skirtumas.

šiandien visas tas pastatas, 
kuriame vyko šie nelaimingi įvy 
kiai uždarytas, jį saugoja gink
luota sargyba ir prie jo įėjimo 
durų yra padėta daugybė užuo
jautos vainikų iš įvairių pasaulio 
valstybių. Gaila tik, kad jų tarpe 
nesimato nei Sov- S-gos, nei 
JAValstybių, kurios atrodo ne
nori kištis į žydų ir arabų gin
čus. Po šio įvykio, jeigu Ameri
ka ir pasmerkė šį įvykį, tai Sov. 
S-je tas buvo padaryta tik po 12- 
kos valandų ir tai labai trumpai. 
Per tą visą laiką Sov. S-gos spor
tininkai buvo jau pilnai susipaka
vę išvažiavimui ir visą laiką lau
kė instrukcijų iš Maskvos kaip 
šiuo reikalu reikia laikytis.

Po iškilmingo ir graudaus žu
vusiųjų pagerbimo ir 24-riųval. 
pertraukos, kas vėliau gana ne
mažai atsiliepė ir i pačią olim
piadą,. žaidynės vėl prasidėjo, 
tačiau jau su ne tokia pakilia nuo. 
taika, kaip kad buvo pradžioje.

Lietuvių laimėjimaišiojeolim ■ 
piadoje reikia laikyti labai ge
rais. Iš dalyvavusių 9-nių lietu
vių ir atstovavusių Sov. S-gą, 
Australiją, Braziliją, Lenkiją ir 
Vokietiją buvo laimėta du aukso 
medaliai, vienas sidabro ir jau 
nasis Australijos Edis Palubins 
kas tik per vieną tašką turėjo nu
sileisti japonui dėl daugiausiai 
įmetusio olimpiados metu krep
šininko vardo. Aukso meda
lius laimėjo krepšininkas ir Sov. 
S-gos krepšinio rinktinės kapi
tonas Modestas Paulauskas ir 
kanadiškos dvivietės irklininkas 
Valdas Cesiūnas, kai sidabrome - 
dalį gavo 800 metrųbėgikėNijo
lė Sabaitė. Tik labai didelė ne
sėkmė jai atėmė aukso medalį, 
nes jos laikas, taip pat naujas 
olimpinis rekordas, buvo tik de
šimtoji sekundės dalis didesnis 
už laimėtoją ir tas buvo išaiškin
ta tik specialių aparatų dėka. 
Kaip teko išgirsti, dar prieš mc 
tus laiko, jai buvo duota labai 
mažai vilčių ką nors atsiekti pa
čioje Sov. S-goje, tačiau kietas 
darbas įrodė Nijolės laimėji
mus, kurie tikrai dar greitai ne
sibaigs.

Jeigu skaityti irgi lietuviu,tai 
negalima būtų praleisti ir Lenki
jos atstovo rutulio stūmimo lai
mėtojo Vlado Komaro, Jis yra 
gimęs 1940 metais Raguvėlės 
(dvare, Panevėžio apskrityje ir 
prieš karo pabaigą su tėvais iš
vyko gyventi į Lenkiją. Jo tėvai 
Lietuvoje buvo labai gerai ži
nomi turtingi dvarininkai, kai 
pats tėvas uip pat buvo žino
mas mūsų sportininkas lengva 
atletas. V. Komaras pastatė nau 
ją olimpinį rutulio stūmimo re
kordą.

(Nukelta į 2 psl.)
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KLEVO LAPO ŠALYJE

KANADOS TAUTINĘ PARODĄ APLANKIUS
Kanados Tautinė Paroda To

ronte, originaliai vadinama Ca- 
nadian National Exhibition(CN E) 
kasmet apie tris savaites, bai
giantis vasaros atostogoms, po 
visų kitų atostoginių malonumų 
ir džiaugsmų pabūna tarsi pas
kutiniąja tų visų smagumų vie
ta vaikams, kurių čia praūžia 
kasdien nuo ryto iki vėlyviau- 
sio vakaro šimtais ir tūkstan
čiais. Netrūksta ir suaugusių, 
o labiausiai J akis metasi Įvai
rios išvaizdos ilgaplaukiai, daž
niausiai apsmukusiom kelnėm 
ir nuogom krūtinėm. Pagal vie
tinės spaudos statistiką kasmet 
CNE perleidžia virš 3 milijonų 
lankytojų, kurių nemaža dalis 
suvažiuoja iš kitų Kanados ir 
JAV miestų.

Šiais metais parodoje nauje
nybė buvo komunistinės Kini
jos paviljonas -- visas Queen 
Elizabeth pastatas -- virš ku
rio plevėsavo ne vieną praeivĮ 
Įžeidžiančios raudonos vėlia
vos, kažkaip primenančios mū
sų premjero P. E. Trudeau ligi 
šiolei vestą politinę liniją. Pa
viljono viduje — vėl gausybė 
raudonų vėliavų, J akis metasi 
milžiniški siuvinėti kilimai, pa
veikslai, industrinės ir Ūkinės 
pažangos plakatai. Sustatyti daik
tai, daikteliai, kaip televizijos 
ar radijo aparatai — jokie {do
mesni rodiniai vakariečiui. Ta
čiau čia lankytojų buvo visada 
pilna — visi norėjo pamatyti, ką 
gi raudonieji kiniečiai atvežė 
mums parodyti.

Lankančiam parodą kasmet 
visi kiti paviljonai buvo pasikar
tojantys savo turiniu. Skyrėsi vie
na kita smulkmena,kuriųčia bū
na tiek daug, jog jos kartojasi ir 
atskiruose paviljonuose. Po vie
nos kitos pertraukos jau antri 
metai iš eilės KLB Toronto apy
linkės valdybos 'iniciatyva paro
doje ir mes, lietuviai, turėjom 
savąjį skyrių su tautodailės eks
ponatais ir informacine literatū
ra. Privatus, bet mus taipgi re
prezentuojąs, {domus ir sėkmin
gas buvo A. Abromaitienės sky
rius su pritaikomojo meno kū
riniais, daugiausia paveikslais, 
sukurtais naudojant išdžiovintus 
augmenijos lapus.

Tačiau didžiausia spūstis, 
kaip ir kasmet, buvo prie karu- 
sėlių, {vairių laimės ratų ir ki
tokių lengvo pramogavimo vilio
nių. Čia tai jau ūžė, klegėjo, gar
siakalbiai trenkė — viskas jun
gėsi Į baisų triukšmą, kuriame 
tik nesavu balsu rėkdamas gali 
su savo pašnekovu pasikalbėti. 
Ir tą kurtinanti trenksmą, tą pa
mišėlišką dūzgesį, tą raitymą- 
si tarp minios, ieškant tarpelio, 
kai nori praeiti, tą linksmiau
sią vietą labai mėgsta jauni
mas, kai tuo tarpu vyresnieji 
ramybės ieško parodos parkuo
se, kur groja kariški*orkestrai 
arba tiltais pereina { "Ontario

■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

XVIII-JI KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE

Padėkos šventės savaitgalyje, spalio mėn. 7 ir 8 d.

šeštadienį: KREPŠINIO RUNGTYNĖS 12 vai. 30 min. La 
Šalie High School, 140 — 9th Avė., La Šalie, Que.
DAILĖS PARODA ir balius 7 vai. vak. James 
Lyng High School, 5440 Notre Dame St., West, 
Montreal.

Sekmadienį: IŠKILMINGOS PAMALDOS katalikams 11 vai. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 3426 Parthenais Street 
ir Aušros Vartų bažnyčioje, 1465 De Seve Street, 
Montreal. Evangelikams 11 vai. 30 min. Lutheran 
Church, 3594 Jeanne Mance Street, Montreal.
AKTAS IR KONCERTAS 3 vai. Plateau salėje, 
Lafontaine Park, Montreal.
JAUNIMO POBŪVIS 7 vai. Šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Dalyvauja: Toronto, Hamiltono ir Montrealio sportininkai, 
Montrealio dailininkai, Aušros Vartų parap. cho
ras, Hamiltono merg. choras, "Aidas” ir jaunimo 
■meniniai vienetai; Montrealio "Gintaras”, Toronto 
"Gintaras”, Delhi "Palanga”, Londono "Rasa”.

Išleidžiamas XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos leidinys 
ir Dienos programa.
Informacija: Kanados Lietuvių Dienos Komitetas,

1465 De Seve St., Montreal 205, Que„ 
Tel. 766-5827, o atvykus j Montreal, šeštadienį 
informacijos centras veik Aušros Vartų 
parapijos salėje, tel. 768-0037.

Lietuvių Diena — solidarumo pareiškimas ir puiki proga 
aplankyti montrealiečius iii sutikti visos Kanados lietuvius
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Č. SENKEVIČIUS

Place", kur ant ežero kranto 
gaivinasi vandens platybių dvel
kimu, skaičiuodami šimtus bur
laivių.

Iš tikrųjų nebūtų daug ko rašy
ti apie tą kasmet pasikartojanti 
triukšmą su įprastine reklama 
ir statistika apie nuostolius ar 
pelną, apie tą aukšto stiliaus 
biznieriškumą, dangstomą Įvai
riais vardais, jei pro visą tą 
lengvų pasipramogavimų šydą 
nepamatytum tave pritrenkian
čių rodinių.

Kažkaip labai greitai nubluko 
ir išnyko matytas keliasdešim-

MONTREALIO

PASAULIS”
Montrealio Pasaulinė ir Kul

tūrinė paroda "Žmogus ir Pa
saulis", kaip buvo iš anksto nu
statyta, užsidarė rugsėjo 4 d., 
šiemet tesurinkusi tik 1,4 mili
jono lankytojų. Buvo manyta, kad 
parodos uždarymo laikas bus pra
tęstas, nes ji atsidarė su viso 
mėnesio pavėliavimu, tačiau taip 
nebuvo padaryta, nors oras yra 
puikiausias ir lankytojų netrūks 
ta. Sakysime, Darbo Dienos sa
vaitgaly apsilankė apie 100,000 
lankytojų, kurių didesnė pusė 
buvo amerikiečiai. Net ir pasi
linksminimų parkas La Ronde, 
kuris kitais metais pasilikdavo 
atdaras ilgiau, šiemet užsidarė 
tuo pačiu metu.

Uždarymo dieną La Rondės 
lagūnoje buvo labai Jspūdingi van- 
dans pašliūžininkų pasirodymai 
— pavieniui, grupėmis, sudarant 
piramides, skrendant oru sudeg 
lais ir kt. O vidurnakti Įvyko la 
bai puikus fontanų ir fejerverkų 
pasirodymas.

Kaip buvo numatyta, paskutini 
parodos sekmadieni turėjo būti 
estų pasirodymas, tačiau jo ne
buvo (gal buvo perkeltas j anks 
tesnę datą). Vieton to turėjo sa
vo pasirodymus airiai ir portu
galai, kuriems vadovavo ukrai
niečių grupės vadas Marunczak.

Kaip visų pripažįstama, pati 
didžiausią parodoje pasisekimą 
turėjo Raudonoji Kinija, išsta
čius! tikrai puikių meno kūrinių. 
Toliau sekė Persija, Austrija, 
Belgija, USA, Sov. Sąjunga ir ki
tos.

Buvo nuogąstaujama, kad šie
met jau gali būti paskutiniai pa
rodos metai, tačiau parodos ad
ministratorius pa reiškė, kad pa
roda davė gražaus pelno, biznie
riai netgi patenkinti, nes mažes
niame plote susitelkdavo dau
giau lankytojų, negu Įprastai vi 
šame aikštyne, ir kitais metais 
paroda, greičiausia bus atida
ryta tame pačiame plote. Tiki- 

ties skirtingų pavilonų turinys, 
kažkaip šiurpūs {vykiai Muen- 
chene užstelbė įmantrią parodos 
aviacijos dieną. Staiga nutilo au 
syse spengęs pramogavimų ūžė 
sys -- liko akyse tik vienas pa
rodoje matytas vaizdas. Jis la
bai paprastas ir nesudėtingas, 
jis neatvežtas ir jokios medžią 
ginės vertės neturi. Bet jis pa
sakė man daugiau negu tūkstan 
čiai originaliausių rodinių. Tai 
uniformuotas kanadietis skau
tas, kuris vežiojo luošą moteriš - 
kę vežimėlyje — iš paviljono { 
paviljoną, tempė akmeniniais 
laiptais, grūdosi minioje, buvo 
šviesių, gerų akių ir prakaituo
to veido. Sakykite, ar Dievas 
prieš 2000 metų ne šito norėjo?

"ŽMOGUS IR 

UŽSIDARĖ
masi sutraukti didesni dalyvau
jančių kraštų skaičių, osumažin 
ti specialių pavilionų skaičių. 
Šiemet iš numatytų 21 valstybių 
dalyvavo tik vienuolika.

Kaip žinia, 1976 m. Montrea- 
lyje yra numatyta Pasaulinė Spor 
to Olimpiada ir šiuo metu mies
to burmistras Jean Drapeau lan 
kosi Muenchene, norėdamas su
sipažinti, kokius {rengimus reik 
tų padaryti Montrealyje. Jau pa
skelbta, kad specialus parodos 
komitetas yra numatęs nugriau
ti kaikuriuos pavilionus Notre 
Dame saloje ir praplatinti ten 
esanti kanalą, kad būtų Įruoštas 
didesnis baseinas,tinkamas plau 
kimo ir baidarių rungtynėms. 
Numatyta nugriauti Vakarų Vo
kietijos, plieno, popierio, žemės 
Ūkio ir kaikuriuos kitus pavilio
nus. Meksikos pavilionas jau nu 
griautas. Bet bus palikti nenu
griauti buv. Didž. Britanijos ir 
Prancūzijos pavilionai, nors jie 
stovi ir pačioje būsimo kanalo 
pašonėje. Greičiausia, kad bus 
nugriautas ir ekspresinio trau 
kinio gelžkelis, nes jis eina virš 
numatyto baseino.

Ant. Bernotas

RYTPRŪSIAI - tai 
rusų gyvenamas 
kraštas

Montrealio Pasaulinės ir Kul
tūrinės parodos Sovietų Sąjun
gos paviliono lankytojams bu
vo veltui dalinamas Sovietų Są
jungos administracinis vaizdinis 
žemėlapis, kuriame parodyta vi
sa Sovietija su visomis jos "res 
publikomis", autonominėmis sri
timis ir apygardomis. Vienos tų 
"respublikų" pavaizduotos skir
tingomis spalvomis, kitos ap
rėžtos tik taškučių linijomis, o 
dar kitos ir visai neatidalintos 
nuo visos Sovietijos, tik pažy
mėta, kad čia gyvenama kitos 
tautybės žmonių (pvz., buvusi 
Karelijos "respublika").

Lietuva, pavaizduota geltona 
spalva, ant kurios stovi būk tai 
tautiniais rūbais, vyras ir mo
teris ir pažymėta sostinė Vil
nius, bei tautos pavadinimas net 
du kartus Lithuanians. Tačiau 
gretimai esą Rytprūsiai jau 
spausdinti visos Sovietijos raus
va spalva, srities administra
cinis centras {rašytas kaip Ka- 
liningrad (buv. Karaliaučius), nu 
pieštas vienas vyras mėlynomis 
kelnėmis ir balta "rubaška" ir 
{rašyta, kad ši sritis yra gyve
nama Russians. Tai čia ir kyla 
klausimas, nuo kada rusai tapo 
Rytprūsių krašto autochtonais 
gyventojais? Ar tik ne nuo 1945 
metų? Kai lietuviai, latviai ir 
estai savo žemėse gyvena jau 
tūkstančius metų ir yra tikrieji 
tų kraštų autochtonai, tai ar ru
sai okupantai galėjo pasidaryti 
autochtonais jau ir nuo 1945 m.?

Antroje žemėlapio pusėje duo
tas smulkus respublikų, kraš
tų ir atskirų sričių aprašymas, 
nurodant plotą, gyventojų skai
čių, administracinio centro pa 
vadinimą ir kiek jame gyvena. 
Pvz., pažymėta, kad Lietuvos 
TSR užima 65,200 kv. kilomet
rų plotą ir 1970 m. sausio 15 d. 
turėjo 3,129,000 gyventojų. Jos 
sostinė yra Vilnius su 372,000 
gyventojų.

Bet kitoje vietoje, aprašant 
kiek kokios tautybės žmonių gy 
venama Sovietijoje, {rašyta, 
kad lietuviai sudaro 2,500,000

N. Sabaitės laikas po kvalifikacinio bėgimo. R. Gaškos nuotrauka
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Lietuvių laimėjimas
(Atkelta įš 1 psl.)

Didžiausias visų mūsų ir tuo 
pačiu vokiečių komentarų nusi
vylimas buvo su K. šapka, kuris 
dalyvavo l aukšt{ šokime. Beveik 
kone visi sportiniai laikraščių ir 
telelvizijos komentatoriai laikė 
š{ Sov. S-gos sportininką lietu
vi iš Kauno (taip j{ kiap ir kitus 
sportininkus, pažymint iš kurio 
miesto ir iš Lietuvos pristaty
davo žiūrovams) vienu iš didžiau
sių konkurentų aukso medaliui. 
Ir koks buvo jų visų ir mūsų nu
sivylimas, kai jis neperšoko kva
lifikacinės nustatytos ribos. Vė
liau, šnekantis su juo, jis pasa
kojo, kad tą aukšti jis labai leng
vai besitraniruodamas peršoka, 
tačiau stadione tuo metu vykę 
{vairių bėgimų ir ypatingai ma
ratono finalai ir žiūrovų kone vi
są laiką reiškiamos masinės ova
cijos, jo kojas padarė tiesiog švi
ninėmis ir jis negalėjo iškilti. 
Jis pats nežino kas jamatsitiko, 
ir tikrai gaila, kad šis toks ma
lonus, simpatiškas ir geras spor
tininkas netapo finaliniu lai
mėtoju, ką jis tikrai turėjo at
siekti.
Iš kitų mūsų lietuvių sporti

ninkų niekas geresnių rezultatų 
neatsiekė, nors l pirmą dešim
tuką savose šakose pateko R. 
Bitė ir R. Plungė.

Olimpinėms žaidynėms pasi
baigus, Muencheno lietuviai vie
name restorane surengė pager
bimo vakarienę visiems olimpi
adoje dalyvavusiems mūsų spor 
tininkams lietuviams ir užsienio 
svečiams. Jaukioje restorano sa
lėje susitiko Lietuvos, Ameri
kos, Australijos, Kanados, Itali
jos, Šveicarijos ir kitų kraštų 
sportininkai lietuviai, spaudos 
atstovai ir olimpiados svečiai. 
Apdovanoti mūsų laimėtojai gė
lėmis laimingai šypsosi ir drau
giškai dalinasi (spūdžiais su vi
sais kitais lietuviais ir juos vai
šinančiomis ir užimančiomis vie
tinėmis Vokietijos lietuvaitė
mis, daugiausiai studentėmis ar 
jau universitetus baigusiomis. 
Muencheno lietuvių pirmininkas
K. Ausiejus,pasveikinęs svečius 
žod( tarti pakviečia dr. J. Gri
nių, kuris pasidžiaugęs taip gra
žiais laimėjimais ir palinkėjęs 
ateityje visų kraštų lietuviams 
sportininkams sportinę garbę 
ginti po viena Lietuvos vėliava, 
pakvietė išgerti šampaną ir su
giedoti Ilgiausių Metų. Malonūs 
pasikalbėjimai, (spūdžių dalini
masis, sportiniai išgyvenimų pa 
sakojimai suartino skirtingų kon
tinentų lietuvius ir padarė per 
tas kelias valandas juos laba i ar
timais bičiuliais, štai, kaip irvi- 
suomet, labai draugiškas ir ma
lonus Paulauskas, apsuptas gra
žių vietinių lietuvaičių, lyg tai 
ir nenoromis pasakoja, lyg tai 
jam būtų gėda girtis, kad jo va
dovaujama krepšinio komanda 
pirmą kartą krepšinio istorijo
je nusodino nuo iki šiol buvusio 
aukso sosto amerikiečius krep- 
Šininkos. (Apie tai parašysiu at 
skirai). Tai buvo rungtynės, ku
rių nei aš nei mano kiti kole
gos krepšininkai ir krepšinio ži
novai bei mėgėjai nėra iki šiol 
matę ir greičiausiai panašaus ko 
nors nematys.

Maloni ir visuomet besišyp
santi geltonplaukė Nijolė Sabai- 
tė, atrodo, daugiau kaip jauna 
labai kukli gimnazistė, negu kad 

gyventojų. Tad kasgi sudaro tą 
daugiau nei pusės miijono gy
ventojų skirtumą, taip ir nenu
rodyta. Neveltui kitoje tos pa
čio Novosti agentūros išleis
toje brošiūroje sakoma, kad So 
vietija yra šalis, "kurioje saulė 
niekuomet nenusileidžia: kai ji 
sėda 1 Baltiją vakare, tai tuo pa 
čiu metu ji jau teka Kamčatko- 

olimpinė sidabrininkė. Niekuo
met negalima būtų atspėti, kad 
ši graži blondinukė galėtų būti 
pasaulinė rekordininkė, ypatin
gai pamačius kitas sunkaus svo
rio sportininkes atletes, iš ku
rių daugumas ir vyrą padaro la
bai mažu.

Nelaimingasis, lietuviško vei
do, šviesių plaukų K. šapka at
rodo savo Ogiu daugiau panašus 
J krepšininką negu { aukščio šo
kimo čempioną. Nenorėdamas 
ir vėl kalbėti apie savo nepasi
sekimą, jis kviečia mane ir vėl 
atvažiuoti { Vilnių, jo gimtinę, 
kai jo adresą galima ten labai 
lengvai surasti, nes Vilniuje 
yra tik du Šapkos, tai jo tėvas 
ir jis.

Rutulininkas R. Plungė atrodo 
kaip sunkiaatletis. Gražiai nuau 
gęs, stambių pečių, jis maloniai 
aiškina lietuvaitėms koks yra 
sunkus rutylys, kai j( reikia nu
stumti už rekordinės ribos.

Aukso medalininkas irkluoto
jas V. Cesiūnas su malonumu 
visiems svečiams rodo savo per
galės aukso medali, kur{mergi
nos bando taikinti prie savo pa

Amerikiečiai sportininkai XX Olimpiadoje. R. Gaškos nuotrauka
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puošalų, tačiau olimpnis auksas 
jau nelabai taip tinka prie mo
derniškų "mini".

Svečių tarpe yra ir mano prie - 
telius, aprūpinąs mane nuotrau
komis, nes aš fotografuoju spal
votas filmas, ui dr. R. Gaška, 
su kuriuo dar Australijoje, per 
Amerikos lietuvių krepšinirfkų 
vizitą susibičiuliavome. Jis vi
siems svečiams prisuto mūsų 
sportininkus, pasakydamas jų 
sportinę ir gyvenimo charak
teristiką. Pristačius mūsų vi
sus svečius, dr. R. Gaška pakvie
čia visus išgerti tostą už Lietu
vą.

Nuraminus alki, prie gražių ir 
jausmingų lietuviškų dainų, pra
leidžiama kelios maloniai jau
kios valandos, tam trumpam 
laikui suvedę šių skirtingų pa
saulio kraštų lietuvius, pasi
džiaugti ir pasigėrėti lietuvių 
sportininkų puikiais olimpiniais 
laimėjimais.

Didžiulė ir nuoširdi visų sve
čių padėka priklauso p. A. Gri
nienei už jos tą parodytą rūpes
ti, priežiūrą ir šias susipaži
nimo ir pagerbimo vaišes. Jos 
pastangomis ir mūsų olimpiniai 
laimėtojai aikštėse būdavo ap
dovanojami gėlėmis, kas būdavo 
jiems labai didelė staigmena ir 
juos, sujaudindavo kone iki aša
rų.

šiandien daugumas olimpiados 
dalyvių, tarp jų ir kone visi lie
tuviai iš Lietuvos, palieka Vokie
tiją ir gr}žta prie savo kadieni- 
nio gyvenimo, kuri pradės po 
dviejų savaičių poolimpinių atos
togų, ko jie yra tikrai pilnai nu
sipelnę, nes pasiruošimo dar
bas, kaip pasakojo kiekvienas iš 
jų, buvo labai sunkus ir vargin
gas, atėmęs ir daug energijos.

Malonu buvo ir man susipažin
ti ir susibičiuliauti su šiais pa
skirų kraštų lietuviais, kurie ir 
visą olimpiadą padarė daug įdo
mesnę, nes visuomet buvo {do
miau stebėti tas varžybas, ku
riose dalyvavo savieji.
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II PLJ KONGRESO?
Jūratė Statkutė - De Rosales

LIETUVIU TECHNOLOGŲ 
IŠRADINGUMAS

PLIAS ir ALIAS yra 
Pasaulio lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjun
gos ir Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų są
jungos inicialai. Tos są
jungos savo gretose ap
jungia beveik visus lietu
vius technologus ir ar
chitektus , dirbančiuo
sius savo profesinį darbą 
laisvame pasaulyje. 
PLIAS ir ALIAS atsto
vauja gyvybingą tenden
ciją lietuviams apsijung
ti profesinio darbo prin
cipu. Kaip žinia, ypač 
imigracijos pradžioje, 
lietuviai turėjo tendenci
jas jungtis buvusio lais
voje Lietuvoje darbo prin
cipu. Tai buvo sentimen
to principas.

PLIAS ir ALIAS lei
džia savo organą. Tai 
Technikos Žodis. Žurna
las eina jau dvidešimt 
trečiuosius metus. Jo tu
rinyje profesinių reikalų 
svarstynės bei einamoji 
profesinė kronika.

Technikos Žodis, savo 
N r. 3 laidoje patiekia įdo 
mių davinių apie lietuvių 
technologų užpatentuo
tus išradimus. Tai tikrai 
impozantiškas technolo
giškosios erudicijos vaiz
das.

Patentas yra valstybės 
pripažinta nuosavybės 
teisė į išradimą. Išradi
mo sąvoka nustatoma ke
liais aptarimais, kurių 
ryškesnieji yra šie: iš
radimas turi būti naujas 
niekur kitur neužtiktas, 
naudingas ūkiškaprasme 
ir preciziškai nusakytas. 
Valdžios agentūros, skir
tos patentams išduoti, tik
rina patiekiamus brėži
nius, aprašymus, mode
lius, gauna išradėjo prie 
saiką. Patentas išduoda
mas tam tikram laikui. 
Negalima patentuoti 
mokslo darbų ir teorinių 
samprotavimų. į savo vi

Technikos Žodis jaude-žiavim3

elektros, 
chemijos, 
branžos.

dabar grįžęs net porą au
dimo pamokų duoti. Bent 
tokį dalyką planuoju įvyk
dyti artimoj ateity.

Korespondentė: 
Arai, kokios yra pagrin
dinės tavo kelionės išva
dos?

Aras: Pamatęs kiek 
daug mums reiškia jaus 
mas, kad esame lietu
viai, aš darau išvadą,kad 
mūsų jaunimo tarpe yra 
būtina išlaikyti lietuvy
bę. Užeina man naujos 
mintys dėl organizaci
jos, nusimato įvairūs dar 
bai ir uždaviniai ir yra 
entuziazmas visatai įvyk
dyti. Esu pasiryžęs daug 
dirbti.

(Ęus daugiau)

pasinaudojai kongresu ir 
šia prasme?

Aras: Daugiausiai dė
mesio kreipiau (audimą, 
nes man tai patinka. Iš
važiuodamas iš kongre
so sustojau pas dėdę, dai
lininką Tamošaitį. Ten 
stebėjau audinius, pieši
nius, 
kad

Aš jaučiausi lyg būčiau di
delėje lietuviškoje šeimo 
je; atsirado visa eilė nau
jų draugų iš įvairiųpasau- 
lio kraštų. JAV, Kana
dos, Australijos ir kitų 
kraštų grupės laikėsi la
bai atvirai, draugiškai; 
mes tikrai visi vieni su 
kitais pabendravome, sa 
kyčiau, suartėjome.

Užaugus nedidelėje lie
tuvių kolonijoje, man bu
vo labai nuostabu visur 
girdėti lietuvių kalbą. 
Pav. Chicagoje viešbuty
je kuriame vyko paskai
tos įlipi žmogus (keltuvą 
ir žiūri... visi kalba .lie
tuviškai. Darosi keista ir 
malonu.

Ypatingą įspūdįmanpa- 
liko šokių šventė. Šven
tės metu aš stovėjau apa
čioj su vėliava, nes mes 
atstovavome Venezuelos 
delegaciją. Pakeliu gal
vą, matau tokią daugybę 
žmonių, ir galvoju, kad vi
sus tuos žmonęs jungia 
tas pats jausmas. Šventė 
buvo nuostabiai graži. Aš 
labiausiai išgyvenau tą 
momentą, kai buvo gie
damas Lietuvos himnas.

Studijų dienų metu mes 
dirbome be atsikvėpimo, 
nuo ryto iki nakties. Man 
ir kitiems jaunesniems 
nariams tos dienos buvo 
vertingos, nes mes į jas 
žiūrėjome kaipo į moks
lo dienas. Tie atstovai 
kurie jau anksčiau daly- 

metų, buvo įspūdinga su- vavo panašiuose suvažia- 
tikti tiek daug lietuvių ir 
matyti kaip mes visi, su 
važiavę iš tolimų ir skir
tingų valstybių, esame su 
jungti ta pačia kalba, tais 
pat idealais, tais pačiais 
lietuviškais interesais.

* ’**■*■’

kilimus. Manau, 
jei reiktų, galėčiau

ABSOLIUTE JAUNIMO

ARAS MAŽEIKA, 19 
metų, Venezuelos Jauni
mo Delegacijos Pirminin
kas. Baigė šiemet Aukš
tesniąją mokytojų semina-

INICIATYVA

mas, su kurioms teko 
susidurti darbovietėse. 
Čia matyti 
elektronikų, 
mechanikos
Daug išradimų skirta at
skirų gamybinių įmonių 
dispozicijai. Tarp tokių 
matyti tokius milžinus, 
kaip Eastman Kodak, Po- riją Caracase ir įstojo į
laroid, General Electric Universitetą studijuoti 
Wyandotte Chemical, Ad- chemiją. 
dressograph-Multigrapli 
Xerox ir kt. Visas sąra
šas seką įvairių mažiau 
plačiajai publikai žino
mų gamyklų. Daug išra
dimų be specialaus adre
savimo kuriai nors įmo
nei. Plačiajai publikai 
taip pat mažai ką pasako 
patentų pavadinimai bei 
jų aprašymai. Tai spe
cialistų, ir net labai siau
ros technologinės srities 
specialistų sritis.

Tenka, tačiau, paste
bėti, kad patentų detali- 
zacija, brėžiniai, proce
so, kuriam aparatas skir- 
tas aprašymas rodo, kaip 
toli savo specialybės lau
ke pažengė lietuviai tech
nologai, taip našiai įsi
jungę į milžinišką Jung
tinių Amerikos valstybių 
(ir kitų valstybių) indust
rinį pažinimą. Lietuviai 
technologai stumia pir
myn ir tobulyn ameriki- 
nę industriją! Tas skam 
ba impozantiškai ir išdi
džiai.

Čia tenka priminti, kad 
dabar, etninių mažumų te
moms suaktyvėjus, yra 
puikūs įrodymai, kiek 
daug naudos turėjo Ame
rika, įleidusi lietuvius 
imigrantus į savo kran
tą. Šioje technologinės 
pažangos branžoje lietu
viai įnešė savo iniciaty
vą. Tai yra imigracinės 
Amerikos politikos pliu
sas.

Š.m. spalio 7-8 d.d. 
PLIAS ir ALIAS rinksis 
į savo vienuoliktąjįsuva- 

į Washingtone, 
šimt metų seka lietuvių ^ur sPrQs organizacinius 
patentus. Lietuviai tech- reikalus ir pasidalins 
nologai išradėjai reiškia- profesiniu patyrimu. Bus 
si visame laisvame pa- 2 ’
šaulyje. Nevisus dar pa
tentus žurnalas susekė. 
Patentų skaičiai nuola
tos didėja. 1962 metais 
buvo užregistruota 14 pa
tentų. 1971 metais paten
tų skaičius jau pasiekia 
100!

Jungtinėse Amerikos 
valstybėse užregistruota 
359 patentai, Prancūzi
joje — 6, Kanadoje — 5, 
Vak. Vokietijoje—3, Bel
gijoje — 2, Did. Britani
joje — 1, Olandijoje — 1, 
netgi Rusijoje — 1.

Išradimų pobūdis api
ma labai plačią technolo
ginę skalę. Žurnalo pus
lapiuose minima apie 60 
specifinių patentų. Iš de
talesnio tų patentų apra
šymo matyti, kad išradė
jai tobulino arba modifi
kavo gamybines proble-

Aras: Visų pirma no
riu padėkoti Chicagoje 
veikiančiai Venezuelos 
Lietuvių Draugijai. Vos 
išėjus iš aerodromo, 
Draugijos nariai mus nu
sivežė į vaišes vienoje 
salėje. Radome ten susi 
rinkusius anksčiau Vene 
zueloje gyvenusius lietu 
vius. Buvome jų priimti 
išskėstomis rankomis, o 
nuo valgių stalai lūžo. 
Buvo net tai progai pa
ruošta meninė progra
ma. Po pobūvio Draugi
jos nariai mus apgyvendi 
no pas save šeimose.

Chicagoje, kongreso

paskaitos, baigiamas ban 
ketas, koncertinė pro
grama. Sėkmės! (ar)

• PLIAS-ALIAS suvažia
vime spalio 7-9 d. Washing- 
tone, D. C., vienas iš įdo
mesnių programos punktų 
bus priėmimas Zubkus, Že
maitis ir Associates, archi
tektų ir inžinierių bendro
vėje. ši bendrovė vadovau
jama lietuvių architektų ir 
inžinierių iš Lanham, Md. 
būstinės kas metai vaidina 
vis svarbesnį vaidmenį Wa- 
shingtono miesto ir apylin
kių architektūroje ir staty
biniuose projektuose. Tai 
bendrovė, kuri išpildo visas 
statybos funkcijas reikalin
gas prekybos centrų ir di
džiųjų butnamių statybai, 
šios firmos bendrininkai 
yra architektai Sigitas Zub
kus ir Algimantas žemaitis, 
inž. Vytautas Penkiūnas ir

dr. Algirdas Pabarčius. šios 
bendrovės architektūrinei 
šakai vadovauja arch. A. 
žemaitis, struktūrinį ir ci
vilinį inžinerijos skyrių ve
da inž. V. Penkiūnas, dr. A. 
Pabarčius vadovauja staty
bos ir rangovavimo fazei, o 
arch. S. Zubkus koordinuo
ja visus atskirų sekcijų dar
bus.

Ši firma per savo 12 gy
vavimo metų jau yra atli
kusi architektūrinių ir inži
nierinių darbų statybiniuo
se projektuose, kurių vertė 
viršija virš 5Ū0 mil. .dole
rių. Tarp Washingtone pro
jektuotų statybų paminėti
ni didžiuliai East Wood 
apartments, Nye Prekybos 
Centras priklausantis žino
miems Washington Post sa
vininkams, Tyson Corners 
Prekybinė Plaza ir daugybė 
kitų.

Sąžiningai ir kruopščiai 
atlikti šios bendrovės dar
bai nebuvo nepastebėti di
džiųjų investuotojų, štai 
jau paskutiniaisiais metais 
mafome šią firmą išsiple- 
čiant su architektūriniais ir 
inžinieriniais patarnavimais 
Norfolk-Virginijoje, Balti
more - Maryland, Tuscon- 
Arizona ir Los Angeles-Ca- 
lifornia. Los Angeles sky
riui vadovauja arch. Kęstu
tis Mikėnas. Per šį suvažia
vimą Washingtone ši žy
mioji bendrovė ne tik pri
ims ir parodys savo, sve
čiams žymesniuosius atlik
tus darbus, bet taip pat at
skleis pirmą kartą visuo
menei jų suprojektuotą 
naujo satelitinio miesto mo
delį, kurio statyba bus ne
užilgo pradedama.

vimuose aktyviau daly
vavo diskusijose, o mes, 
jaunesni, stengėmės ko 
daugiausia visko išmok 
ti. Pasiskirstę salėmis 
įrašydavome kai kurias 
paskaitas (magnetofoni
nes juostas. Grįžę namo, 
dabar mainomės juosto
mis, jų klausomės ir no
rime geriau įsigilinti į 
svarstytas temas.

Korespondentė: 
Arai, kas tau asmeniškai 
išrodė vertingiausia iš 
to, ką tu kongreso metu 
pasisėmei?

Aras: Man asmeniš
kai vertingiausia buvo 
tai, kad aš pirmą kartą 
tokiame suvažiavime da
lyvavau. Pastebėjau, kad 
mes visi turime daug 
dirbti dėl Lietuvos. At
sirado atnaujintas, dar 
stipresnis lietuviškumo 
jausmas. Toks jausmas 
buvo labai ryškus pas vi
sus — ir Chicagoje, ir 
Kent universitete, ir sto
vykloje.

Buvo ir visokių kriti
kų, ypač studijų dienų 
metu? Tačiau kritikuoti 
yra labai lengva, o dirb
ti yra sunku. Kongreso or
ganizatoriai atliko labai 
didelį darbą. Buvo neiš
vengiama ir klaidos, bet 
jos neatsvėrė atlikto 
darbo atsiekimų.

Mano pageidavimas iš 
organizacinio taško būtų 
buvęs pašvęsti daugiau 
laiko studijų dienoms. 
Jos buvo per trumpos. 
Mes nespėjome giliau iš
nagrinėti patiektus klau
simus.

Korespondentė: 
Arai, pamenu, tu ir ta

vo broliai esate nagingi 
lietuviškiems išdirbi
niams. Berods netkan- 
les patys sau gaminote, 
ir tu pats sau šokiams tau
tinę juostą nusiaudei. Ar

do, kad Lietuvių jaunimo atsira
dimo ir reiškimosi faktas yra di
delis Įvykis mūsų gyvenime. Gal 
būt daugelis vėliau, tolesnėje 
ateityje, apie ŠĮ informacinj žur
nalą prisimins Vinco Kudirkos 
žodžiais, pasakytais apie "Aus- 
zrą" -- O tu, paklydėli, kur iki 
šiol buvai?

Išeivija turi keletą puikių lei
dinių jaunimui. Keli periodiniai 
leidiniai turi jaunimo puslapius 
ar kampelius. Jaunimui rodo
mas dėmesys ir radijo progra
mose. Bet lietuvių jaunimas vy
kusiai atranda savo vietą marga 
me kitų leidinių spektre. Lietu
vių jaunimas imponuoja savo vi
suotinumu, lakoniškumu, Įparei
gojimo dvasia ir jaukiu sentimen
tu skelbiamai idėjai.

Jaunasis Lietuvių Jaunimo 
skaitytojas pamato, koks platus 
yra lietuviškojo jaunimo veiklos 
laukas, koks margas yra jo in
teresų spektras, koks begaliniai 
{domus gali būti jo Įsijungimas 
1 lietuviškojo aktyviojo jaunimo 
šeimą.

Tie veiksniai kaž kaip sujudi
na, kaž kaip naujai pertvarko 
dažnai keistos tautinės apati
jos pagautą jaunuoli. Ypatingai 
gaivus yra santykiavimo prin
cipas: jaunas skelbia jaunam!

Nors redakcija planuoja žur. 
nale steigti {vairius skyrelius 
ideologinėms jaunimo organi-

Visaip suka galvą vyresnieji: 
kaip ir kuo aktyviausiai, kuo pras
mingiausiai {traukti lietuvių jau
nimą į lietuvybės išpažinimą iš
eivijoje. Jaunimas? Ta magiška 
sąvoka nuolat ir nuolat skamba 
bendros lietuviškos veiklos sū
kury. Suprantama —lengviausia 
yra kurti teorijas. Gi sunkiausia 
teorijas paversti gyvenimo fak
tais. Laba i dažnai vyresniųjų pa
reiškimą čia blyksi pesimizmo 
atspalviais. Viltis, drąsa, mora
linės ir materialinės aukos pajč 
gia sukurti impozantiškus masi
nius renginius. Kaip būtų gera, 
jeigu renginiai neliktų tik rengi
niai, bet jų {taka skverbtus i gi
lyn. Vyresniųjų iniciatyva ir 
bendradarbiavimas su jaunimu 
sukūrė II PLJK. Ir Šokių šventė 
atremta į vyresniųjų ir jaunimo 
Santalką. Jaunimas vienur ir ki
tur buvo mielo ir brangaus glo
botinio rolėje.

Taip jaustis natūralu. Kartu 
praraja lyg ir ne praraja. Inte
resai sutampa. Išgyvenimai su
jungia...
Bet yra nuostabūs faktai, ro

dantieji, kad jaunoji karta ir be 
vyresniųjų, kad ir be tolimiau
sios intervencijos, ieško savų 
sprendimų, rodo savo organiza
cini genijų, rūpinasi ne teoretiš
kai, bet praktiškai išsiveržti iš 
akligatvio. Tai buvo mintis — 
apjungti viso pasaulio lietuvių 
jaunimą vienu informaciniu lel- zacijoms, žurnalas gyvas kaip 
diniu. Tai buvo absoliuti jauni
mo iniciatyva. Tam reikalui įs
teigtas Lietuvių jaunimo infor
macijos centras. Tam reikalui 
tas Centras pradėjo leisti infor
macini leidinj Lietuviu Jauni
mas. Tai iki 20 puslapių siekiąs 
leidinys.

— Mes norime, kad šis laikraš
tėlis pasidarytų viso jaunimo in
formaciniu leidiniu, — sakdre- 
dakcija, nusmeigdama savo 
veiklos gaires.

— LJ numeris išleistas labai 
pavėluotai, kadangi nebuvo pa
kankamai lėšų išspausdinti... — 
nuskamba liūdnas pareiškimas.

— Jei ateityje tos finansinės 
problemos nesumažės, teks vis 
dėlto sustabdyti veiklą... — se
ka tragiškas pareiškimas.

Lietuvių jaunimas yra puikus 
informacinis jaunimo žurnalas, 
žinoviškai, gyvai, pakankamai 
išsamiai atsiliepiąs į margas 
ir savas jaunimo aspiracijas. 
Spausdinamas ofsetu ir rašy
tas rašomąja mašinėle, jis da
ro mielą ir gana graudų {spūdi. 
Kiek darbo {dėta, kiek taip 
kruopščiai medžiagos suieško
ta, kiek tiesiog švento noro pa
siekti 6000 jaunuolių 1 š{ su
manymą investuota I

Leidinio puslapiuose daug 
nuotraukų. Veiklos kalendorius 
plačiai pristato jaunimo rengi
nius, stovyklas, balius. Sporto 
parengimai, veiklos kronika, Pa
baltijo jaunimo skyrius (angliš
kai, todėl estų ir latvių jauni
mo paskaitomas), paskirų jauni
mo organizacijų veiklos ir net 
ideologinių bruožų apžvalgėlės, 
ok. krašto metmenys, satyros 
skyrelis, netgi "senių" organiza - 
cijų pristatymas (kad jaunimas 
būtų čia familiariškai išmanus) 
— viskas tai atausta šiltu dėme
siu informuojamam ir tikra mei 
le objektui, apie kuri kalbama. 
Čia neskamba tas savotiškas "ne- 
potizmas", kurio neišvengia vy
resniųjų raštai apie jaunuosius 
(kuris gal skamba ir šiame ra
šinyje). Viso žurnalo nuotaika 
yra geros naujienos skelbimas. 
Ir tiražo skaitlinė -- 7000 — ro-

tik tuo lietuvišku visuotinumu, 
kuris tvieskia jo puslapiuose. 
Jo išvaizda intriguoja savobiu- 
leteniškumu", lyg {dėmiu šnibž
desiu — kiekvienas sau spurdėk 
ideologiniai ir visi bendrai lie
tuviškai! Visą pirma -- tarpu
savis ryšys!

Tam ryšiui palaikyti, leidinys 
patiekia daugybę adresų. Tai lie
tuvių jaunimo informacijos cent
ro ryšininkai, lietuviškojo jauni
mo veiklos centrai, pavieniai ad
resai...

It’s exciting to be Lithuanian! 
pareiškia vienas puslapis. Ir at
liepia kitas smagus, nuotaikin
gas tvirtinimas:

Tu esi, tu esi lietuvaitė - 
Tu esi gražiausia iš visų... 
Žurnale išbarstytos nuotrau

kos Įrodo, kad tie posakiai ne iš 
piršto išlaužti...

Lietuvių Jaunimo adresas: P. 
O. Box 8992, Boston, Mass. 
02114. Užsirašykite žurnalą sa
vo vaikams. Prenumerata: 2doL 
Užsirašykite ji ir sau. Prenume
rata — 4 dol. Juk tai absoliuti 
jaunimo iniciatyva, be “nepotiz- 
mo" šešėlio!

J. Gliaudą

FORGING INDUSTRY 
NEEDS

STEAM HAMMERMEN
Forging induatry in the midwest area 
is in need of I lammermen capable of 
operating steam hammers ranging from 
6000 lb. to 50,000 fb. hammers. Only 
experienced need apply. Produclion 
rate $7.67 per hour or more.

ALSO NEED EXPERIENCF.D 

FORGE SHOP FORMAN' 
FORGING DIE DESIGNER

FORGING PRODUCT 
DESIGNER

Free hospilalization and life Insur
ance. Profit sharing.

.. Ąpply c«H or wrile to 
INDUSTRIAL RELATION DEPT.

KROPP FORGE 
COMPANY

A DIV. OF ANADITE, INC. 
5301 W. ROOSEVELT RD 

CHICAGO. ILL. 60650 
(312) Bl 2-1900. Exl. 215

An Equal Opportunity Employer 
(66-72)
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Ties II PLJK nutarimais
(3)

Projektuojamoji PLJS turėtų 
būti lietuvių jaunimo organiza
cijų konfederacija. Rėmimasis 
etniniu pradu nėra tikslus. No
ras "bendrų jaunimo veiklos pla
navimų bei derinimų" yra teori
nis pareiškimas, pluduriuojąs 
miražinėje erdvėje. Kaip gali 
planuoti iš paskirų individų su
sidedanti organizacija jau susi
gulėjusių savo veiklos metodais 
stiprių kolektyvų veiklą? Kas 
paklus tokiam "planavimui"?

Kur autoritetas planuoti ir ri
kiuoti? To autoriteto tol nebus, 
kol j planavimo cefitrą nebus pa
kviesti organizacijų bei kolekty
vų atstovai. PUS turės pasida
ryti jaunimo orgąnizacijųcentru 
savotišku parlamentu, kurinsiun
čiami kolektyvinių vienetų atsto
vai. Ir jeigu tokiame parlamente 
grupių atstovai ir pavieniai indi
vidai turi tolygią sprendimų ga
lią -- ar sutiks su tokiu nonsen
su atstovai?

Nutarimų skirsniai seka ši
taip:

Jaunimo ryšių reikalu (šiam 
skirsniui ne vieta nutarimuose, 
nes tai yra PUS statuto metme 
nys, visas šis skirsnis dėtinas, 
atitinkamais . paragrafais su
skirsčius į PUS statuto projek
tą).

Talkos atskiriems kraštams 
organizavimo reikalu.

Lietuviškos šeimos reikalu, 
Lietuviško švietimo reikalu. 
Kultūrinės veiklos reikalu, 
Lietuvių tautos reikalu. 
Visuomeninės veiklos reikalu, 
Jaunimo kongreso reikalu.
Visi skirsniai turi savotišką 

skubotumo atspalvi. Skirsniuose 
yra pasikartojimų. Kitoms, jau 
gerai pasireiškusioms visuome
ninėje veikloje organizacijoms 
(jų neįvardinant) užkraunama pa 
reigtj ir Įpareigojimų, ir tai net 
gi atskamba užmaskuotais prie
kaištais. Atrodo, kad tos pui
kiausios ir pasiaukojimo pilnos 
organizacijos (ypač liečiant mū
sų švietimo įstaigas) netaipkaip 
turi būti veikė, ne tuo link savo 
energiją leido. Švietimo skirsnio 
dalis aiškiai adresuota PLB dė
mesiui.

Visuomeninės veiklos reikalu 
skirsnis aiškiai apeliuoja į jau
nimą. Tai vienas iš reikšminges 
nių. Tačiau skirsnis suvarytas į 
keturias eilutes! Tos eilutės tik 
bendrybės. Tačiau kaip tik šis 
skirsnis privalėjo būti platus ir 
detalizuotas. Jaunimo Įsijungi
mas i išeivi jos visuomeninę veik 
lą yra skaudžiausiai sprendžia
moji problema. Čia PUK pri
valėjo duoti direktyvų, sugestijų, 
atskleisti savo susirūpinimą ta 
problema. Mėginti, bent teori
niai, ją apspręsti.

Matome gi kurjozą. Paragini
mų ir veiklos paspartinimo vėz
das pakibo ties tomis organizaci 

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI

6815 SO. NVESTERN A VE.. CHICAGO, ILL.
»»» T 14 1 t>>"

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

jomis, kurios jau įsivarė į dar
bą 'ir dirba jį gerai.

PUS provizorinis pirminin
kas kun. A. Saulaitis, reikia ti
kėtis, mėgins įveikti sciles ir 
charibdės, sustojusias naujos 
organizacijos farvateryje. Jo 
veiklos pobūdis neturės prece
dento didelės orginizacijos kū
ryboje. Juk išrinktas PUK-o 
tampa pirmininku teoriniai su
kurtos organizacijos. Jo veiki
mo nenustato ir nesaisto statu
to paragrafai. Jis, tuo tarpu, 
turkišku posakiu sekant "kali
fas valandai".

Ar nebūtų sveikiau, tiksliau, 
logiškiau, jeigu veikimo meto
dai neįkliūtų į ekscentrizmą, 
bet veiktų išmaniai ir metodiš. 
kai? Su prielaida — ar jaunimo 
išskirimas globaliniu mastu iš 
"nebejaunimo" yra našus išei
vijos egzistencijai?

Lietuvių tautos reikalu skirs
nis atskamba politiniu neapdai
rumu, tarus "rekalaujame Lie 
tuvai ir kitoms Pabaltijo tau
toms laisvo apsisprendimo". 
Čia atkartojamas JAV Valsty
bės departamento pareigūno Doy- 
lio pragmatizmas, jau visuoti
nai pasmerktas lietuvių visuo
menės. Dabartinis ok. Pabaltijo 
valstybių politinis statusas ne
reikalingas "laisvo tautos ap
sisprendimo". Tai naivus eks
kursas J senas Wilsono tezes. 
Tai istorijos dalis. Dabar ten
ka reikalauti valstybinio suve
renumo grąžinimo okupuotoms 
Sovietinės Rusijos Pabaltijo 
valstybėms.

Tautų, arba teritorijos gyven
tojų apsisprendimas Įvyko 1918 
metais. Tuo apsisprendimu re
miantis sukurtos valstybės. Vals
tybių ribose etninės tautos sąvo
ka pergimsta. Atsiranda valstybi
nė tauta. Kalbėti apie laisvą tau
tų apsisprendimą Pabaltijo vals
tybėse, reiškia arba pritarti 
Valstybės departamento speku
liacijoms (kas joms pritars?!), 
arba nesusigaudyti' esančioje 
tarptautinėje padėtyje bei tarp
tautinės teisės definicijose. Kaip 
žinia, visos šioje problemoje pa
klaidos labai naudingos Pabalti
jo okupantui.

OPTIMIZMO AKORDAI

PUK nutarimai yra įdomus 
šakotos lietuviškos išeivijos 
veiklos dokumentas. Kaipo sudė
tingas ir ateičiai užsiangažavęs 
dokumentas jis sulauks daug at
siliepimų. Tegu nerflstauja jo au
toriai, kad nevisi tradicingai mū
sų tarpe tapšnos per petį tik to
dėl, kad dokumentas turi "jau
nimo" etiketę. Klasiškas prez.
H. Trumano posakis, įspėjantis 
neiti prie krosnies, jeigu bijai 
krosnies karščio, aktualus ir mū 
sų spaudos apyvokoje. Taip ir ge
ra! Pozityvi kritika yra sveikas 
maistas kritikuojamam. Prieš 
skubant atsikirsti, reikia pa-

New Yorko lietuviško kryžiaus komiteto pirmininkas P.C.Wyte- 
nus ir garbės pirmininkas prel. Jonas Balkonas rugsėjo 10 dieną 
įteikė buvusios pasaulinės parodos lietuviško kryžiaus replikas New 
Yorko senatoriui Martin J. Knorr ir asemblėjos atstovui John T. 
Flack už jų pritarimą, pagalbą ir asmenišką dalyvavimą mūsų minė
jimuose, demonstracijose ir padedant išgauti proklamacijas iš New 
Yorko gubernatoriaus.

svarstyti: o gal vertinime yra 
dalelė tiesos? Tikime, kad vi
sas tas sunkus palikimas atite
ko tuo tarpu popierinės PUS 
formuotojui kun. A. Saulaičiui, 
laikui bėgant bus investuotas at 
gal į išeivijos sąskaitas, su
grąžinant Į aktyvių lietuvybę jau
nųjų atšalėlių mases.

Nutarimai kaž kaip šykščiai 
ragino kaip tik jaunuosius masi
niai veržtis į jau esančias lie
tuvių kultūrinės ir politinės velk
io institucijas. Durys visur pla
čiai adaros. (žengimas į veiki
mą yra pati šauniausioji lietuviš
kos veiklos mokykla. Praktiškas 
sąlytis Su ta mokykla gal būt iš
maniai nušalintų tą pamokslinin- 
kišką toną, kuriuo nutarimai trak
tavo dirbančiuosius. Tai buvo tie
siog praleista proga, atkreipti 
žvilgsnį į jaunuosius, išblaškyti 
jų kvailai susidariusias nuomo
nes, kad "senių" organizacijo
se jiems nėra kas veikti, kad 
lietuvių kalba neparanki apyvar 
tai, kad lietuvių spauda nepa
traukli ir neįdomi...

Šitokio dėmesio dabar besi
reiškiančiai lietuvybei pareiški
mų ir stokoja nutarimuose. Mes 
žinome, kad savotiškas jaunųjų 
atlaidumas ir cinizmas lietuvy
bės atžvilgiu radosi pragmatiz-

A. SALYS 
KALBĄ

(2)
Bet jeigu jis būtų mokė
jęs rusų kalbą, tai būtų 
sutikęs, kad ja pritinka 
su visais kalbėti. Joje bū 
tų radęs ispaniškosios di 
dingumą, prancūziško
sios gyvumą, vokiško
sios tvirtumą, itališko
sios švelnumą ir, be to, 
graikų ir lotynų kalbų 
turtingą ir galingą išsi 
reiškimo trumpumą". 
Tur būt, bolševikinis pro 
pagandistas V.V. Vino- 
gradovas užmiršo, kad 
bolševikai jokio Dievo ne 
pripažįsta ir rusų kalbos 
palyginimas su ispanų 
kalba netenka vertės, nes 
bolševikams nereikia su 
Dievu kalbėti nei didin
gai, nei paprastai. Ka
dangi dabar Rytų Vokie 
tija pasidarė nebe prie
šas, bet Kremliaus drau 
gas, tai su vokiečiais, 
matyt, rusai kalbės pran 
cūziškai, o kadangi pran 
cūzų komunistai nebe
klauso Brežnevo, tai su 
jais kalbės vokiškai, o 
su italų komunistais, 
kaip su išglebusiomis mo 
terėlėmis bandys susi
kalbėti rusiškai, nes ru
sų kalba tokia švelni, 
kad tinka tik moterims 
ir italų komunistams...

Savu laiku Stalinas bu 
vo "didžiausias pasau
lio kalbininkas". Ar šį 
vaidmenį dabar perėmė 
Brežnevas, mes to neži
nome. Tačiau Stalinas 
1930 m. XVI komunistų 
partijos suvažiavime yra 
pranašavęs, kad "kada 
socializmas (suprask ko 

mo paliestose kraštų mokyklo
se, kur ujamas bet kuris idealiz
mo šešėlis. Nutarimai turėjo pa 
stebėti tą problemą, raginti jau
nimą Įsilieti į bendrą dar tebe
sruvenančią lietuvybės upę, bet 
neskatinti (netiesiogiai) bodėtis 
"senių" reikalais ir burtis J sa
vo getto popierinius namelius.

Nutarimuose matyti tezių dis
lokacija, esmės sumaišymas su 
antraeile medžiaga, kartojima
sis. Kaž kaip trūksta (paradok
sas!) jaunatviško polėkio. Trūks
ta Adomo Mickevičiaus posakio 
skrajūno : siek, ko vyzdys nepa
siekia...

Nutarimai yra sąžiningai at
kalbėtos litanijos rožinis...

Bet gi nutarimų temos yra am- 
žinai mielos "seniams", kurie 
PUK gerai parėmė! Tad tenka 
laukti, kad nutarimus sutiks dau
gelis su aplodismentais. Quipro 
quo žvilgterėjimai neišvengiama 
tokio stambaus įvykio palyda. 
Vien tiktai tas faktas, kad PUK 
galėjo Įvykti, mus pripildo džiū- 
gesiu ir pasididžiavimu. Vis ir 
vis vylimės, kad generacijų kai
ta, savotiška melancholija ties 
ta kaita ir vykusiai atrandami 
tos problemos apšvelninimai ir 
toliau neardys išeivijos vienti
sumo. Xerx

APIE RUSU
M. Sargenis

munizmas) sustiprės ir 
įeis į gyvenimą, naciona 
linės kalbos neišvengia
mai turės susilieti į vie
ną bendrą kalbą". Taigi, 
pagal Stalino pranašystę 
ateityje ne tik nebus lie
tuvių, latvių, estų, gru
zinų, ukrainiečių, bet ir 
anglų, prancūzų, italų, 
vokiečių ir kt. kalbų. Vi
sam pasaulyje viešpa
taus tik komunizmas ir 
rusų kalba... Apsaugok 
mus, Dieve, nuo tokių 
pranašų...

Toliau prof. A. Salys 
rašo: "Sovietų Sąjungos 
nerusų mokyklose rusų 
kalba privalomai dėsto
ma pradedant jau antrai
siais mokyklos metais. 
Tas taip pat taikoma ir 
Lietuvoje. Kaip matyti iš

■ Lietuvos sovietinės švie
timo ministerijos 1958 

' m. išleisto oficialaus lei
dinio "Liaudies švieti
mas", rusų kalbos dėsty
mas ypačiai sustiprin
tas po 1954 m. Tais me
tais Lietuvos mokyklas 
inspektavo specialus 
Maskvos atsiųstas mo
kyklų valdybos inspekto
rius. Po to Lietuvos švie
timo ministro 1954. XII. 
30 buvo išleistas griež
tas įsakymas, kuriuonau 
jai pertvarkyta rusų kal
bos dėstymas ir iki 
smulkmenų nustatyta jos 
reikalavimai. Įsakyme 
pabrėžta, kad "rusų kal
ba yra antroji gimtoji Ta
rybų Sąjungos tautybių 
kalba". Argi lietuviai, lat
viai, estai yra gimę ru
sais?

Studijos pabaigoje

je. Ant aukštesnės platformos, lyg ant ešafoto aikš
telės, rikiuojami žydų tautybės žmonės. Jie užguiti, 
nusigandę, nedrąsūs. Gerai nusiganęs aukcionie- 
rius, papirosą "kazbek" įsikandęs, patyrusio auk- 
cionieriaus rečitatyvu pristato vergų pirkėjams 
vieną po kito parduodamus užsienin vergus:

Medicinos gydytojas, gerame stovyje, 
darbštus, sąžiningas, sveikas ir nesenas! Trisde
šimt tūkstančių! Kas daugiau? Trisdešimt tūkstan
čių ir vienas, kas daugiau? Trisdešimt tūkstančių 
ir du kas daugiau?... Kas daugiau?

— Inžinierius, kibernetikos specialistas, jau
nas, sveikas, moka anglų kalbą. Dvidešimt penki 
tūkstančiai! Dvidešimt penki tūkstančiai, kas dau
giau? Dvidešimt septyni, kas daugiau? Dvidešimt 
aštuoni, k&6 daugiau?

Aukcionierius sekė pakeliamas rankas, skai
čiavo pakeliamas sumas...

Kaip tai būna sapne, viskas įmanoma, paste
bėjome, kad esame Maskvoj, užsienio reikalų mi
nisterijoje, vizų politikos skyriuje. Kaip tai būna 
sapne, viskas įmanoma, vergų pardavimo pertrau
kos metu, kreipėmės į aukcionierių. Interview? 
Pora klausimų?

— Kodėl atnaujinote prekybą vergais?
— Mums, žūt būt, reikia kietos valiutos. Rea

li ir nauja vizų politika. Kas išvyksta nuolatiniam 
apsigyvenimui užsienin,'moka atitinkamą vizą. Nau
ja vizų politika! Ir nepravardžiuokite tos politikos 
vergų prekyba!

Aukcionierius nekantriai užsitraukė "kaz- 
beko" dūmais.

Kaip tai būna sapne, viskas įmanoma,paklau
sėme aukionieriaus:

— Argi jums neužteko kietos valiutos iš mui
tų, kurie užkrauti ant siuntinėlių?

— Muitai yra smulkūs paukščiai. Šimtas nuo 
siuntinio ne pinigas. Dabar mes gauname dešim
tis tūkstančių nuo nosies.

— Argi taip turtingi jūsų vergai? 
Aukcionierius mįslingai šyptelėjo:
— Mes skiriame kainas, o pinigų mokėtojų 

atsiras. Tai didelė privilegija, būti išstatytam 
vergų turguje... Tai didelė pas mus privilegija bū
ti parduotam užsienin!

Kaip tai būna sapne, viskas įmanoma, tuoj pa- 
kl aus ėm aukcioni eri au s:

— Ar nebūtų galima tos privilegijos titulu 
mums pirkti Simą, ar kokį kunigą disidentą? Kie
ta valiuta. Nė neklaustumėm vergo kvalifikacijų, 
nei jo sveikatos...

Kaip tai būna sapne, viskas įmanoma, auk
cionierius trenkė kumščia stalan ir sukriokė:

— Ar nenori,kad aš tave parduočiau už rub
lius į Vorkutą?

Kaip tai būna sapne, viskas įmanoma, pabudo
me ir... sunkus sapnas tapo sunkiu prisiminimu.

prof. A. Salys teigia: 
"Paskutiniais metais ne
rusų mokyklose rusini
mas dar labiau yra su
stiprėjęs. Nors 1961 m. 
komunistų partijos 
XXII suvažiavimo nau
jai priimtoje programo
je senu įpročiu pabrėž
ta visų kalbų lygybė ir 
laisvė "auklėti" ir mo
kyti savo vaikus bet ko
kia kalba, bet įkandin tei
giama: "Gyvenime vyks
tąs savanoriškas (mūsų 
pabraukta. M.S.)rusųkal 
bos, šalia gimtosios, mo
kymasis, turi teigiamą 
reikšmę, nes tai padeda 
tarpusavyje keistis paty 
rimu ir kiekvienai naci
jai bei tautybei įsijungti 
į kultūrinius visų kitų 
SSSR tautų pasiekimus 
ir pasaulinę kultūrą" 
(Ibid. 190 psl.).

Suprantama, kad po to 
kio rusų komunistų par
tijos nutarimo Lietuvos 
kvislingėlis A. Sniečkus 
ne tik akiplėšiškai piršo 
lietuviams rusų kalbą, 
bet vertė ir lietuvius kal
bininkus girti rusų kal
bą ir propaganduot ją lie
tuvių visuomenėje. Lai

mė dar, kad Sniečkaus 
įsakymų lietuviai neklau
so.

Lietuviams rusų kal
ba tėra tik priemonė su 
sikalbėti gu nemokan
čiais kitų kalbų rusais,- 
draugais ar priešais, ne 
žiūrint, kas jie bebūtų, 
bet ne tikslas ir ne parei
ga jos mokytis. Taip at
rodo ir prof. A. Salys 
žiūrėjo į rusų kalbą, 
kaip praktikinio gyveni
mo ir mokslo objektą, 
bet ne kaip politikos įran
kį ar Kremliaus siekimą 
suliedinti visas kalbas į 
vieną bendrą rusų kalbą. 
Juk kiekvienas žmogus 
yra laisvas pasirinkti mo
kytis tokių svetimų kal
bų, kurios jam patinka, o 
ne tokią kalbą kurią įsa
ko okupantas.

CONSTRUCTION EQUIPMENT
SERVICE MANAGER 
HIGHLY UUALIFIED 

Locate in Atlanta. Georgia to manage 
the largest International Construction 
Equipnient shop in the statė. Mušt 
have CE shop supervisory experlence. 
Enioy excellent working conditions 
and full fringe benefits. Send complete 
resume to . , ___

B. E. MILLER
TRI-STATE TRACTOR CO.

P. O. BOX 1414
ATLANTA. CEORG1A >0^ n)



1972 m. rugsėjo 20 d.

GRANDINĖLE GINTARO JŪROS PAKRANTĖJE «i
Atsisveikinę su gra

žiuoju Hamburgu vykom 
į Stuttgartą. Prieš tai dar 
sustojom prie Manheim 
ir aplankėm mūsų vie
nintelę išeivijoj lietuviš
ką Vasario 16 gimnazi
ją. įvažiavę į kuklų kai
mą dairėmės kol pama
tėm senos pilies rūmus. 
Čia kaip tik vyko jauni
mo stovyklos uždary
mas. Kieme mus pasiti
ko gimnazijos mokytojai, 
direktorius bei kiti sve
čiai. Kun. V. Domijonai- 
tis visiems aprodė nau
jas ir senas patalpas ir 
buvom gardžiai pavaišin
ti. Gaila, laiko stoka, tu
rėjome vykti toliau. Va
kare pasiekę tikrai įspū 
dingą Stuttgarto- miestą 
apsistojom beveik pa
čiam centre. Tai tikrai 
vienas gražiausių gam
tinės aplinkos atžvilgiu 
didmiestis Badeno - 
Wuerttenbergo sostinė.

Koncertas vyko Killes 
’oergo parke. Į koncerto 
areną prisirinko apie 
2000 žmonių. Grandinė
lės orkestro garsams 
pasigirdus ir jaunimui 
įžygiavus į estradą gau
singi plojimai sutiko šo
kėjus. Šią gražią saulė
tą popietę šokėjai, lyg 
drauge su saulės spin
duliais žaidimo forma, 
su šypsena atliko šokius. 
Pertraukos metu teko 
vieną kitą žodį pasikeis
ti su šio koncerto darbuo 
tojais: kun. K. Senkum, 
Z. Glemžiene, N. Sabie- 
ne.

Z. Glemžienė Stuttgar 
to apylinkės valdybos pir 
mininkė prabėgdama pa
reiškė: "Ši vieta tai Stutt
garto ypatybė, tikrai 
džiaugiamės, kad tiek 
daug žmonių susirinko, 
savo tarpe turime įvai
rių garbingų svečių".

Čia susitinkam su A. 
Griniene, taip pat tauti
nių šokių grupės vado
ve, kun. P. Celiešium, 
kun. A. Rubiku, prel. J. 
Aviža, bei su jaunimu, 
kurie dalyvavo PLJ kon
grese. Koncerte dalyva
vo ir Amerikos konsulas 
Thomas Scanlon. Jo gar
bei Grandinėlė užbaigė 
koncertą su Virginia 
Reel. Jis buvo taip suža-

INGRIDA BUBLIENĖ

vėtąs Grandinėle, kad grį
žęs į namus tą vakarą ža
dėjo Valstybės Departa
mentui rašyti laišką kaip 
puikiai mes šią popietę 
atstovavom Ameriką ir 
žavingai atlikom lietu
viškus šokius.

Po koncerto puošniam 
restorane sekė vaišės. 
Po vaišių jaunimas dar 
linksmai pasišoko gra
žioj kavinėj, dr. A. Nor- 
kaičio globoj. Sekantį ry
tą Stuttgarter Zeitung įsi
dėjo didelę nuotrauką, 
mergaitės atliekant blez
dingėlę, su aprašymu, ku
rio štai kelios svarbes
nės mintys: "Pasaulinio 
garso grupė iš Clevelan
do. Ji užsitarnavo šį me
ną pažįstančios publikos 
audringo pritarimo ir bu
vo vis kviečiami pakar
totinam pasirodymui". 
Tą pačią dieną kitas laik
raštis Stuttgarter Nach- 
rithten irgi įsidėjo dide
lę nuotrauką mergaites 
šokant Kuskinėlį. Šio laik
raščio komentarai: "Spal
vinga, džiaugsminga ir 
pilna temperamento pasi
rodymą lietuvių tautinių 
šokių pergyveno sekma
dienio popiečio žiūrovai 
atvirame stadijone Stutt
garto parke. Daugelis šo
kių vaizdavo krašto tra
dicijas, kurios vaizdžiai 
atsispindėjo kiekviena
me šokyje. Ši studentų 
ir moksleivių grupė iš 
Amerikos į šias gastro
les atsivežė apie 200 tau
tinių kostiumų. Savo iš
pildymu stebino karšty 
kantriai kenčiančius žiū
rovus vis su naujomis 
kompozicijomis ir iš da. 
lies profesionaliai atro
dančiomis šokio sceno
mis".

Sekantį rytą teko at
sisveikinti su taip pamil
ta Vokietija, naujais su
tiktais draugais. Vin
giuojančiais keliais pa
sukom Romos link. Pa
kelėse dar vis sustoda
vom apžiūrėti žymesnes 
vietas, bei lankėm pilis, 
senas istorines kated
ras ir kt. Šiltam orui 
esant, jaunimas labai 
pamėgo Europos ledus

DIRVA

ir kiekvienu sustojimu 
pasivaišindavo.

Netrukus pasiekėm 
Italiją. Sustojom Floren
cijoj. Kokie puikūs meno 
rinkiniai. Koks įspūdin
gas Neptūno fontanas, o 
Florencijos katedra kokia 
didinga! Vis dar norėjo
si ilgiau užtrukt, labiau 
įsižiūrė. Pasiekus Ro
mą visiems dar grįžta 
vaizdai matyti nuotrau
kose, filmose. Sustojam 
lietuvių kunigų kolegijoj. 
Prel. L. Tulaba vado
vams duoda visas instruk
cijas apie mūsų viešnagę 
Romoje ir paskiria kun. 
A. Jonušą mus globoti. 
Apsistojom netoli kole
gijos vokiečių seselių 
viešbuty. Kun. V. Dieli- 
ninkaitis ir kun. L. Pe- 
čiukevičius pasisiūlo bū
ti mūsų palydovais. Ap- 
rodo Romą ir Vatikaną. 
Išlipę Šv. Petro bazili
kos aikštėj pajutom kaž
ką didingo, stengėmės įsi
vaizduoti senuosius lai
kus. O didingumas koli- 
sejaus; fantastiški Ro
mos fontanai visų širdis 
suvirpino. Rugpiūčio 16 
d. pasipuošę tautiniais 
drabužiais buvom priim
ti popiežiaus vasaros re
zidencijoje 80 mylių nuo 
Romos.

Grandinėlė audienci
joje sėdėjo pirmoje ei
lėje. Čia jaunimas dai
navo lietuviškas dainas 
ir nekantriai laukė pa
sirodant Šv. Tėvo.

Pati audiencija buvo 
labai iškilminga. Popie
žius keliom kalbom kal
ba į visus susirinkusius 
ir kiekvieną grupę pa
sveikina. Savo kalboje tą 
dieną kalbėjo apie asme
ninę ir bendruomeninę 
žmogaus laisvę. Bendruo
meninė laisvė yra vadi
nama teisė. Teisė jun
gia bendruomenę ir pa
rodo jos tobulumo lygį. 
Audiencijos pabaigoj vi
si giedojo Credo. Sv. Tė
vas tada suteikė visiems 
susirinkusiems palaimi
nimą. Audiencijai pasi
baigus, Šv. Tėvas Pau
lius VI, priėjo prie šokė
jų, pasipuošusių tauti
niais rūbais, ir gražiai 
pasveikino. Danutė Su- 
šinskaitė paėmus jo ran
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Grandinėlės Šokėjai audiencijoje pas popiežių Paulių VI. J. Garlos nuotrauka

kas prašė, pasimelsti už 
kenčiančią Lietuvą, už 
persekiojamą bažnyčią. 
Popiežius išklausęs jos 
prašymą prižadėjo pasi 
melsti už Lietuvą, mus 
visus, mūsų tėvelius ir 
visus lietuvius išblašky
tus po platųjį pasaulį ir 
lietuviams suteikė spe
cialų palaiminimą. Šis 
įvykis sujaudino visus šo
kėjus. Mes niekad neti
kėjom, kad taip arti teks 
kada nors pasimatyti su 
popiežium. Šį istorinį įvy
kį nuotraukom užfiksavo 
Vatikano laikraštis, "L’ 
Osservatore Romano", 
įdėdamas net dvi nuo
traukas su Grandinėlės 
jaunimu. Laikrašty at
spausdintas ir Šv. Tė
vo sveikinimas Grandi
nėlei: "Jūs su entuziaz
mu mokotės savo krašto 
šokių, tikiuosi, kad šio 
entuziazmo jūs niekad ne 
prarasite ir jis švies vi
suose jūsų darbuose. Aš 
meldžiuos, kad Dievas 
jums visuomet vadovautų 
ir padėtų".

Visą dieną dar ilgai 
gyvenom audiencijos įs
pūdžiais. Prieš apleisda 
mi Romą prel. L. Tula- 
bos buvome pakviesti va
karienei į kolegiją. Iškil
minga puota su šampanu 
ir puikia vakariene užbai 
gė mūsų viešnagę Romo

je. Paminėtina, kad Ro
moj kun. V, Kazlausko 
rūpesčiu Arūnas Ciuber- 
kis įkalbėjo per Vatika
no radiją į Lietuvą pilną 
pranešimą apie mūsų gas
troles po Europą. Mūsų 
broliai Lietuvoj taip pat 
turėjo prigą išgirsti Da
nutės Sušinskaitės pokal
bį su Šv. Tėvu.

Autobusai vežė Šveica 
rijos link. Iš ryto pa
matę gražiąją Austri
jos gamtą negalėjom at- 
sižavėti vaizdais. Ką be 
kalbėti apie Šveicariją. 
Širdis visai apsalo, o jau
nimas vis dainavo dainas 
iš fįlmos "Sound of Mu- 
sic". Šveicarijoj nakvo
jom puikiam viešbuty 
kalno viršūnėj. Jaunimas 
taip pamėgo kalnus, kad 
nė vienas nenorėjo su 
jais atsisveikinti ir troš
ko dar ilgiau pabūti ir 
edehveis žiedų surast. 
Autobusai riedėjo Pran
cūzijos link. Vaizdai vis 
nenusibosta.

Nuvažiavus į Paryžių 
mus ten globojo kun, J. 
Petrošius. Apžiūrim Not
re Dame katedrą, Eifelio 
bokštą, Louvrą, Trium
fo arką ir vėl išgyvenam 
kitos eros istoriją. Ap
lankom Versaille. O gra
žumas, didingumas, tie 
sodai, fontanai, rodos ir 
karaliams per iškilmin

gi! Tą dieną Versaille 
vakarienę valgėm Kari
ninkų Ramovėj, kur in
tendantu yra J. Tomkus. 
Tikrai smagu visuose pa
saulio kraštuose sutikti 
savus žmones. Lankyda
miesi pas seseles vienuo 
lyne Paryžiuj sutinkam 
taip pat dvi lietuvaites.

Mūsų kelionė ėjo prie 
galo, autobusai jau arti
nosi prie Belgijos. Briu
sely lėktuvai laukė par
skraidinti atgal į antrąją 
tėviškę, Ameriką. Visa 
tai pajutę lyg nuliūdę per 
galvojom visa tai ką ma
tėm, ką patyrėm ir nega
lėjom sulaukti kol grįšim 
į namus ir visa taipapa- 
sakosim namiškiams.

***
Tiek mylių padaręs jau

nimas, tokią duoklę ati
davęs tėvynei, tiek pagar
sinęs Lietuvos vardą, 
vertas mūsų visuomenės 
dėmesio irparamos. Va
dovams A. ir L. Sagiams 
visi turėtų likti dėkingi 
už jų pastangas, už jų ta
lentus, tokį ansamblį iš
laikyti ir plačiajam pa
sauliui parodj4i. Gran
dinėlės žygis liks įrašy
tas į istorijos lapus. Jų 
nuausta juosta primins 
pasauliui mūsų tautos 
dvasinę kultūrą ir teisę 
į laisvą gyvenimą.

ROMUALDAS SPALIS

DIRVOS PREMIJUOTA NOVELĖ
(D

Nors firma užsakė man viešbutį, bet iš aero
dromo tiesiai pasukau pas Buzokus, mano studijų 
draugus, kurie mano dėka susipažino ir vėliau su
situokė.

Neturėdamas brolių ar seserų, prisirišau 
prie jų, ir jų namai pasidarė man savi. Kaip jie 
dabar? Žiūrėjau pro taksio langelį, ir mane erzi
no jo dažni sustojimai. Rodos,pėsčias greičiau nu
bėgčiau, paspausčiau jų durų skambutį, pulčiau į 
glėbį. Juk tiek metų nesimatę!

Albinas Vilniuje, išėjęs iš teatro, buvo vokie
čių suimtas ir per jėgą įjungtas į priešlėktuvinę 
apsaugą. Rusams artėjant prie Lietuvos, jo žmona 
pasitraukė į vakarus ir apsigyveno netoli aerodro
mo, kur buvo nukištas jos vyras. Karui pasibaigus, 
jie susijungė ir vėl pradėjo normalų gyvenimą, 
kiek tai buvo įmanoma anose sąlygose.

Vokietijoje mums neteko pasimatyti. Gyveno
me skirtingose zonose. Aš buvau pasinėręs įstudi- 
jas ir, sunkiai versdamasis, neturėjau nei laiko, nei 
pinigų bastytis. Jiedu, sulaukę dukrelės, irgi nesi
judino iš vietos. Prasidėjusi emigracija tik padidi
no nuotolius.

Tuo tarpu likimas, kad ir pasišaipydamas iš 
manęs, papūsdamas įmano svajonių namelius, pa

galbaus šyptelėjo, ir aš tvirtai atsistojau ant kojų, 
įsitaisęs pajėgioje firmoje, kurios siunčiamas pra
dėjau važinėti po pasaulį. Suprantama, dairiausi 
progos atsidurti valstybėje, kur gyveno mano bičiu
liai, ir pagaliau tokia atsirado.

Kaip jie? Tie patys? Pakitę?...
Iš laiškų nesuprasi. Mano paties laiškai buvo 

sausoki, trumpi, nemokėjau rašyti kitokių, nors ir 
ilgėjausi jų.

Užmerkiau akis, norėdamas atgaivinti bičiu
lių vaizdą, ir nejučiomis šyptelėjau prisiminęs po
ros bruožą, kuris anais laisvės laikais gerokai 
linksmino mane. Kompanijoje, susirinkimuose Ve
rutė tematydavo tik savo vyrą: jis protingiausiai 
pasakydavo, patardavo, jis geriausiai padarydavo, 
jis atstojo jai visą pasaulį. Taigi Albinas virto to
bulybe. Ir jis mokėdavo žmonai tais pačiais pini
gais: Verutė tvarkingiausia, švariausia ir t.t.

Pradžioje mėginau vėsinti tą jų entuziazmą, 
bet mano pastangos ėjo niekais. Kaip jie dabar? 
Ar jiedu grįžo į žemę, ar, priešingai, toji silpny
bė pažengė dar toliau?

Pagaliau sustojau prie durų, jos atsivėrė, ir 
aš atsidūriau bičiulių glėbyje. Buvo ir šilta ir 
graudu po tiek metų ir audrų išvysti jų pakitu
sius, kiek senstelėjusius veidus, pripažinti laiko 
triuškinančią leteną.

Pirmos kelios valandos prabėgo klausimų, at
sakymų maišaty. Juk tiek daug norėjosi pasakyti, 
tiek daug sužinoti. Tačiau ilgas metų tarpas neuž
pildomas per tas kelias valandas. Viskas tik pavir
šutiniškai, skubomis, lyg paimtum didžiulį laik
raštį į rankas ir verstum jo puslapius, skaityda
mas straipsnių pavadinimus.

Ir kai pagaliau sakiniai pasidarė mažiau sklan
dos, o liežuvis pradėjo pintis, atsistojome poilsio.

Išsibučiavęs atsikvėpiau man skirtame kambaryje 
ir, kritęs į lovą, tikėjausi tuojau užmigsiąs, bet 
akys nesimerkė. Išgertas vynas ir įspūdžių kvai
tulys veikė lyg stipri kava. Apžvelgiau savo kam
barį. Puikiai apstatytas. Tik dabar suvokiau visą 
butą ir supratau, kad mano bičiulių gražiai įsi
kurta. Tai turėjau seniai pastebėti' bet kas kita 
mane slėgė, kas kita kaupė mano dėmesį ir turė
jau panaudoti visą savo patyrimą, kad atrodyčiau 
nerūpestingas ir ... aklas.

Jie abu per visą tą ilgą vakarą vijo nuo savęs 
kažkokį slogutį, desperatiškai graibstėsi už praei
ties šešėlių, mėgindami užsimiršti, grąžinti lai
mingą praeitį, kurios dalelė ir aš buvau.

Deja, jų pastangos nebuvo vaisingos. Pakak
davo jiems pasikeisti keliais sakiniais, ir jausda
vau jėga slopinamą audrą. Už to šypsnio, juoko, 
tariamo džiaugsmo, protarpiais pagaudavau, jų 
manymui, gerai užslėptą pagiežą, o kartą, gal tik 
man pasivaideno, blikšteita ir neapykantos.

Su jais kažkas netvarkoje, buvau tikras, kad 
neklystu. Jau pats mano darbas reikalavo pasta
bumo. Susidurdamas su įvairaus plauko žmonė
mis, privalėjau greit juos suprasti ir pažinti, kad 
darbas sklandžiai eitų, kitaip mano firma turėtų 
nuostolių, o mano priedai nukentėtų.

Kas atsitiko? Gyvena gerai. Tvirtinama, var
gas yra priežastis visų negerovių, bet šiuo atveju 
ne jis.

Abu lyg lenktyniaudami mėgino daugiau suži
noti apie mane, nors kadaise buvo linkę labiau at
skleisti savo reikalus, jais pasigirti. Ar tai rody
tų jų didesnį subrendimą, išmintį, ar tai tik mėgi
nimas pasislėpti, pridengti savo gyvenimą. Jei 
taip, ko jie hijo, ko vengia?

(Bus daugiau)
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

TAUTOS ŠVENTE
Rugsėjo 10 d. visose trijose 

lietuvių parapijų bažnyčiose bu- 
v0 atlaikytos Lietuvos intencija 
Sv. Mišios ir pasakyti atitinkami 
pamokslai. Mišiose organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis.

Tautos šventės minėjimas Lie
tuvių Namuose pradėtas Henri
ko Nagio eilėraščiu "Grįžimo 
sapnas", kurį labai vykusiai ir 
gražiai padeklamavo jaunuolė 
Laima Tautkevičiūtė.

LB apylinkės valdybos pirmi
ninkas Vladas Selenis pasakė, 
kad šis eilėraštis buvo padekla
muotas vietoje jo įžanginės kal
bos. Vladas Selenis, padėkojęs 
svečiams už gausų į šį Tautos 
šventės minėjimą atsilankymą, 
Į garbės prezidiumą pakvietė: 
PLB pirm. Stasį Barzduką, bu
vusį Lietuvos ministerį pirmi
ninką gen. Joną Černių, Tauti
nių šokių grupės Šilainė vedėją 
Galiną Gobienę, jaunino choro 
vedėją muziką Stasį Sližį, šv. Pet
ro parapijos kleboną kun. Vikto
rą Kriščiūnevičių, DLOC v-bos 
p-ką dr. Vincą Misiulį ir Wind- 
soro (Kanadoje) LB p-ką Vincą 
Čerškų. Pakviestiems į prezi
diumą asmenims Aida Smalins- 
kaitė prisegė po gėlytę.

Sudarius garbės prezidiumą to
limesnis programos vedimas 
perduodamas Aidai Smalinskai- 
tek Gražią ir lietuviškais mo
tyvais invokacijos maldą sukal
bėjo kun. Viktoras Kriščiūnevi
čius.

PB pirm. Stasys Barzdukas 
pakviečiamas tarti žodį — skai
tyti šiai dienai skirtą paskaitą. 
Pasveikinęs į šios šventės minė
jimą atsilankiusius svečius ir 
perdavęs PLB linkėjimus moky
tojai Galinai Gobienei ir muzikui 
Stasiui Sližiui prieš pradėdamas 
savo paskaitą pasakė: --"Vieto
je mano paskaitos, jeigu eilėraš
tis būtų paskaitytas, irgi būtų 
neblogai".

Savo paskaitoje, kaip prele
gentas ją pavadino "Mastymais 
apie tautą ir bendruomenę" nu
švietė senovės Lietuvą, kuri bu
vo valdoma kunigaikščių bei ka
ralių, Nepriklausomybės laikus 
ir dabartinį lietuvių išeivių gy
venimą. Paskaitą baigė žodrais:- 
"Lietuviais esame gimę,lietu
viais turime ir būti".

Aidai Smalinskaitei padėkojus 
paskaitininkui už gražią ir Įspū
dingą paskaitą, LB apylinkės 
valdybos pirmininkas Vladas 
Selenis pranešė, kad apylinkės 
valdyba yra nutarusi kas me
tai suruošti Tautos šventės mi
nėjimą ir taip pat pagerbti atsi
žymėjusius lietuvybės veikloje 
asmenis, šiais metais į tokius 
atsižymėjusius asmenis atrink
ti tautinių šokių grupės Šilainė 
vadovė mokytoja Galina Gobie- 
nė ir jaunimo choro vedėjas 
muzikas Stasys Sližys ir jie bus 
apdovanoti.

Galinos Gobienės veiklą nupa
sakojo mokytoja Jūratė Pečiū
rienė, o muziką Stasį Sližį pri
statė Jonas Kriščiūnas. Jiems 
abiems Stasys Barzdukas Įtei
kė dovanas: po Lietuvos prezi
dentų medalį, kurį išleido Lie
tuvių Fondas. Atskiras dova
nas Įteikė: šokėjų vardu puokš
tę gėlių Vytautas Rėklys ir Ri
ta Motvėkaitė — Galinai Gobie
nei ir jaunimo choro vardu do
vaną Karolė ir Dana Veselkai- 
tės — muzikui Stasiui Sližiui.

Meninėje dalyjeWindsoro mer
gaičių kvartetas "Aušra", kurį 
sudaro Nijolė Giedriūnaitė, Al

ROAD DRIVERS
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auirements.
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dona Tautkevičiūtė, Rūta Čers- 
kutė ir Dana Kozulytė, vadovau
jamos Valės Tautkevičienės ir 
akordeonu grojant Kristinai Pul- 
daitei padainavo net 11 dainų. 
Vienos pertraukos metu akor
deonistė Kristina Puidaitė pa
grojo porą dalykėlių, o antros 
pertraukos metu Laima Tautke
vičiūtė padeklamavo Aisčio ei
lėraštį "Mes neleisim".

Programos vedėja Aida Sma- 
linskaitė padėkojo Windsoro mer
gaičių kvartetui "Aušra" už su
dainuotas gražias dainas, o Kris
tinai P uidaitei už pa grojimą akor
deonu ir Laimai Tautkevičiūtė! 
už padeklamuotus eilėraščius ir 
po to buvo sugiedotas Lietuvos 
Himnas. Giedojo visi.

Meninė dalis buvo graži ir 
daug kam patiko, bet taip pat 
kai kas nusiskundė, kad per il
ga buvo. Kai kurie net pabėgo 
nesulaukę galo. Ir lietuviškas 
priežodis sako: kas per daug, 
ui nesveika!

Po meninės dalies persikė
lėme į kitą salę ir čia turėjo
me bendrus pietus. Pietus pra
dedant maldą sukalbėjo Šv. An- 
uno parapijos klebonas kun. Ka
zimieras Simaitis. Pietų metu 
žodį tarė: Jonas Černius, Jonas 
šepetys, inž. Vyuutas Kutkus, 
Susys Barzdukas ir ant. pat ga
lo LB apylinkė valdybos pirmi
ninkas Vladas Selenis, kuris pa
dėkojo visiems Į šios šventės 
minėjimą atsilankiusiems ir vi
sus užkvietė atsilankyti rugsė
jo 23 d. Į Lietuvių Namus ir da
lyvauti Antro kaimo spektakly
je, kuris bus daug geresnis ir 
įdomesnis už anksčiau matytus. 
Be to jis bus šiek tiek ir "su
dėt roitintas".

AUKSINIS
JUBILIEJUS
Kunigas Viktoras Kriščiūne- 

vičius gimė 1922 m. rugsėjo 22 
d. Vilkaviškyje. Mokėsi Vilkaviš- 
kio pradžios mokykloje ir gim
nazijoje, kur buvo pirmuoju mo
kiniu. Lankydamas gimnaziją pri
klausė eilei organizacijų ir joms 
vadovavo. Baigęs gimnaziją, Įsto 
jo į Vilkaviškio kunigų semina
riją, kur studijavo dvejus metus. 
Karo išbokštas iš Lietuvos, stu
dijas tęsė Vokietijoje Eichsteat- 
to kunigų seminarijoje. Iš ten 
Įstojo Į Gregorianumo universi
tetą Romoje. 1948 m. rudenį įs
tojo į Bressanon kunigų semina
riją ir kunigu buvo įšventintas 
1949 m. birželio 29 d.

Pirmaisiais pastoracinio dar
bo metais buvo kapelionu Mera- 
no mieste šiaurinėje Italijoje.

1952 m. sausio 2 d. atvyko Į 
Detroitą ir, kunigo svečio teisė
mis, pradėjo pastoracinį darbą 
Šv. Petro parapijoje.

Kun. V. KriščiOnevičiui dar
bo pradžia šv. Petro parapijoje 
buvo gana'sunki.

Gyvendamas pas tėvus, turė
jo kasdien autobusu važinėti į pa
rapiją. Augusiam ir išsilavinu
siam Eurpoje nelengva buvo su
derinti nuomones su Anjerikoje 
gimusiu ir mokslus ėjusiu klebo
nu, bet kun. Kriščiūnevičiaus tak- gą laiką ji buvo vienintė- 
tas ir kantrybė sunkumus nuga
lėjo. Parapijiečiai jį pamilo.

Mirus klebonui kun. Vincui Mi
sevičiui, .arkivyskupas 1962 m. 
sausio 18 d. paskyrė kun. Kriš- 
čiūnevičių naujos parapijos ad
ministratoriaus kun. J. Walter 
Stanevich asistentu Šv. Petro ir 
šv. Antano parapijoms. Nuo to 
laiko jo veikla parapijoje išbu
jojo. Jis aktyviai rėmė adminis
tratoriaus planus parapijoje 
veiklą pagyvinti. Suorganizavo 
lietuvių kalbos pasitobulinimo 
kursus. Amerikoje gimusiems 
lietuviams, kuriuose pats dėstė, 

1970 m. birželio 10 d. buvo pa 
skirtas Šv. Petro parapijos ad
ministratorium ir šias pareigas 
eina dabar.

Lietuvoje augęs ir mokslus 
ėjęs kunigas Kriščiūnevičius 
brangina lietuviškas tradicijas. 
Tik perėmęs parapijos adminis
travimą suruošė parapijos glo
bėjo šv. Petro atlaidus. Būda
mas klasiškos muzikos, o taip 
pat ir lietuviškos dainos bei gies
mės mėgėjas, pasikvietė žinomą 
lietuviškos dainos Duoselėtoia 
muziką Stasį Sližį vadovauti cho
rui. Sv. Petro yra vienintelėpa
rapija Detroite, kur lietuviškų 
mišių metu yra ne bendras, bet 
chorinis giedojimas.

Kun. Kriščiūnevičiaus inicia
tyva 1970 m. pirmą kartą Det
roite suruoštas Tautos šventės 
minėjimas parapijoje.

Jo veikla pasireiškė ir už 
parapijos ribų. Buvo įvairiu or
ganizacijų dvasios vadas: Lie
tuvos vyčių Amerikoje, skaučių, 
šaulių, moksleivių ir studentų 
ateitininkų ir lituanistinės mo
kyklos kapelionu.

Kun. Kriščiūnevičius nuo pat 
vaikystės mėgsta muziką ir me
ną. Didelis fotografijos mėgė
jas ir filatelistas. Už savo lie
tuviškų ženklų rinkinį laimėjo 
aukso medalį.

Kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus 
penkiasdešimts metų sukakties 
paminėjimas rengiamas rugsėjo 
24 d.

11:15 v. bus šv. Mišios per ku
rias parapijos choras liturgines 
mišių dalis giedos lietuvių kal
ba. Po mišių jubiliato pagerbi
mas įvyks parapijos salėje. Ten 
bus pasakyta kalba,atlikta meni
nė dalis ir vaišės.

• jurų Saulių "švyturio” 
kuopa rugsėjo 24 d. 12:00 vai. 
Lietuvių Namuose minės savo 
veiklos 5 metų sukaktĮ. To lai
kotarpio kuopos apžvalgą pada
rys Šaulys Stasys Maliniauskas. 
Meninę dalį atliks: V. Verikai- 
tis iš Toronto, Kunigunda Koda- 
tienė ir Marius Sajus.

Į kuopos 5 metų sukakties pa
minėjimą yra pakviestos ir ža
dėjo atsiųsti savo atstovus: kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopa Cle
velande, Chicagos 3 kuopos ir Ka - 
nados rinktinė.

"Švyturio" kuopos šauliai kvie
čia Detroito ir apylinkės lietu
vius dalyvati jų 5 metų veiklos 
paminėjime.

• DLOC VALDYBA, rugsėjo 
9 d. Lietuvių Namuoe turėjo 
posėdį ir aptarė ateities veik
los gaires. Numatyti suruošti 
du renginiai: gruodžio 10 d. Lie
tuvių Namuose koncertą ir Va
sario 16 minėjimą 1973 m. va
sario 18 d. Mercy kolegijos pa
talpose. Taip pat buvo patvirtin 
ta festivalio apyskaita. DLOC da 
lyvaudamas pavergtų tautų festi
valyje turėjo gryno pelno $1,231. 
54.
• DIEVO APVAIZDOS bažny

čios ir kulūrinio centro staty
boms aukos ir toliau plaukia. Ve
ronika Usoris savo auką pakėlė 
iki 800 dolerių, įnešadama 500 
dolerių.

Po 100 dol. Įnešė: Eugenija ir 
Motiejus Bogutos ir Jurgis Ka
sė-Kas evičius.

A. Grinius

REIKŠMINGOS

SUKAKTYS
Maždaug prieš porą 

metų suėjo 400 metų nuo 
Vilniaus kolegijos įsikū
rimo, kuri laike dešim
ties metų virto Vilniaus 
akademija. Ši akademija 
keletą amžių buvo to lai
ko didžioje Lietuvos vals
tybėje vienintelis moks
lo ir švietimo židinys, 
kuriame koncentravosi 
beveik visas intelektuali
nis šalies gyvenimas. II- 

lė aukštoji mokykla ir vi
sai Rytų Europai, nes Es
ti joje ir Suomijoje atsira
do panašios mokyklos tik 
XVII a. pirmoje pusėje, 
o Maskvos valstybėje — 
vos XVIII a. antroje pu
sėje.

Vilniaus akademija ir 
XIX a. universitetas tu
rėjo būdingas bendradar
biavimo tradicijas. Jų 
dėstytojų tarpe randame 
beveik visų Europos kraš- 
tų atstovus, ir čia sėmė-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUUSTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

si žinių ir kitų kraštų jau
nimas. Tuo būdu Vilniaus 
akademija ir universite
tas vaidino žymų vaidme
nį ne tik Lietuvoj, bet ir 
kaimyninių kraštų moks
lo bei kultūros gyvenime. 
Vilniaus universitetas 
garsėjo žymių mokslinin
kų ir auklėtinių vardais, 
XIX a. pradžioje jis pri
lygo geriausioms Euro
pos aukštosioms mo
kykloms, tik tas univer
siteto žydėjimas buvo už
gniaužtas rusų carų oku
pacinės valdžios.

Vilniaus akademija bei 
universitetas turėjo mil
žiniškos reikšmės Lie
tuvai ne tik švietimo, 
mokslo ir bendrai kul
tūriniame gyvenime, bet 
ir lietuviams tautiniu at
žvilgiu. Akademija, bū
dama daugiau tarptauti
nio pobūdžio ir griežtai 
laikydamasi lotynų kal
bos vartojimo, stipriai 
prilaikė besiveržiančią 
Lieuvon lenkinimo sro
vę.

Iš Vilniaus universite
to profesorių ir jų auklė
tinių veikalų iškilo ro
mantinė, garbinanti Lie
tuvos praeitį, literatū
ra, kuri sukėlė XIX a. 
lietuvių tautinį atgimi
mą, išauginusi atsiku
riančios Lieuvos valsty
bės vyrus ir stiprios dva
sios savanorius kūrėjus.

1922 m. vasario 16 d. 
Kaune buvo atkurta aukš
toji mokykla Lietuvos uni
versiteto vardu, 1930 m. 
gavusi Vytauto Didžiojo 
vardą. Lietuvos ir Vytau
to Didžiojo universitetas 
nepriklausomos Lietu
vos visose gyvenimo sri
tyse suvaidino taip pat la
bai reikšmingą vaidme
nį. Tai buvo šviesos ir 
kultūros židinys, kuris 
savo spinduliavimu vei
kė visą Lietuvos gyveni
mą. Aukštosios šalies 
mokyklos, paprastai, bū
na centrai, iš kurių sklin
da mokslas, šviesa, idė
jos, duodančios gyveni
mui impulsą ir kryptį. 
Tokį vaidmenį vaidino ir 
Vytauto Didžiojo univer
sitetas Lietuvoje.

Šiais metais sukanka 
50 metų nuo Lietuvos uni
versiteto atkūrimo. Det
roito lietuvių kultūros 
klubas, vadovaujamas 
agr. A. Musteikio, orga
nizuoja Lietuvos univer
siteto atkūrimo 50 metų 
sukakties paminėjimą 
Detroite š.m. spalio 15 
d. Paminėjimo akademi
joje sutiko pagrindinę 
paskaitą tema "Aukšta
sis Mokslas Lietuvoje" 
paskaityti prof. dr. Jonas 
Puzinas, buvęs humanita
rinių mokslų fakulteto de
kanas, žinomas savo is
toriniais ir archeologi
niais veikalais ir visuo
menine veikla. Minėjimą 
sutiko globoti JAV LB 
centro valdyba. Minėji
mą remia atskirų fakul
tetų auklėtiniai.

(jš)

V. ŽEMAIČIO "LIETUVIŠKI VANDEN
VARDŽIAI IR PILKAPIAI NUO VYSLOS

IKI MASKVOS
Uolus lietuviškos teritorijos, 

lietuvių tautos istorijos ir pra
eities gynėjas Vincas Žemaitis 
(gimęs 1896.XI.21 d. Vilkaviškio 
aps.), kūrybingas ir drąsus isto
rinių raštų nagrinėto jas ir jų in
terpretuotojas, išleido naują vei 
kalą "Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai nuo Vyslos iki pat 
Maskvos".

Studija pirmiausia buvo at
spausdinta Naujienų atkarpoje 
1972 gegužės 22 - birželio 23 d. 
d., dabar atmuša nedidelės kny 
gutės pavidalu V. Krumplio - 
Stulpino spaustuvėje. 64 psl., 
priedo du žemėlapių atspaudai. 
Kaina 2 dol. Gaunama pas spau
dos platintojus ir autorių adre
su 2740 W. 43rd St., Chicago, 
Illinois 60632. Autoriaus leidi
nys.

V. Žemaitis, naudodamasis 
apie 100 autorių, kurių dauguma 
yra svetimtaučiai ir rašė ne lie
tuvių kalba, išveda savo teorijas. 
Įdomus pasisakymas gudų reika
lu:

"Susidarymui gudų kalbos ir 
tautos taip pat turėjo svarbos ir 
ekonominiai - politiniai fakto
riai. Įjungimas šių žemių į Lie
tuvos valstybę ir pripažinimas jo. 
je gudų kalbai viešos rekšmės, 
paveikė Į susidarymą atskiro et
nografinio slavų vieneto. Bet tai 
jau turėjo antraeilės reikšmės". 
(12 psl.).

Čia pacituota mintis yra iš 
V.V. Sedov "Slaviane Verchnio- 
vo Podnieprov’ja į Podvin’ja", 
Maskva, 1970 m. 186 psl. Tą vei
kalą autorius plačiau apžvelgia.

Betgi paskutiniu laiku yra 
linkstama manyti ir stengiama
si moksliškai Įrodyti, kad gu
dai nėra slavai, bet baltai.

V. Žemaitis nagrinėja ir gina 
eilę svetimųjų išleistų ir prieš 
lietuvių tautą nukreiptus raštus, 
žemėlapius. Tolygiai stipriai kri
tikuoja paskirus lietuvius moks
lininkus, nesilaikančius istori
nės tiesos, neginančių lietuviš
kos teritorijos rekalų, bet su- 
gniūžtančių prieš vokiškas ar sla 

MILLVVRIGHTS
Mušt have or ąualify for Journeyman's 
Card. Complete company paid fringe 
benefits program. Good Wages.

APPLY OR CALL:

DETROIT STEEl PRODUCTS
891-4000, EXT. 40

6000 CANIFF, DETROIT, MICH. 48212
An Egual Opportunity Employer

MACHINE BUILDERS
Experienced for leader in automation field. Night shift 
operation. Mušt have experience in heavy machine tool 
industry.

Apply in person to:
CROSS-FRASER

DIVISION OF THE CROSS CO.
17801 E. 14 MILE RD. FRASER, MICHIGAN

.An Equal Opportunity Employer
(70-74)

ELECTRICAL CONTROLS 
DESIGNERS

for leader in automation industry. Mušt have relay and 
solid statė experience.

Apply in person
CROSS-FRASER

DIVISION OF THE CROSS CO. 
17801 E. 14 MILE RD. FRASER, MICHIGAN

An Equal Opportunity Employer
(70-74)

vų pasakaites, kurias priima 
kaip istorinius faktus.

Ypač dėl paskutiniųjų minčių 
autorius susilauks arba stiprios 
kritikos, arba kai kurių mokslo 
asmenų pikto ir visuotino boiko- 
tavimo.

Paskelbtą darbi visad galima 
kritikuoti ir kibtiprie įvairių de
talių. Betgi V. Žemaitis panau
dojo daug medžiagos, ją sava lie
tuviška galvosena perkošė ir ap
rašė, Veikale yra Įdomių ir pa- 
sinaudotinų vietų.

Iš panaudotos literatūros sąra
šo matyti, V. Žemaitis skaitėar 
naudojo tik nedidelę da IĮ lietu
viškos spaudos. Daugiausiai ci
tavo "Naujienose" spausdintus 
raštus (10 kartų), kai kitų leidi
nių, paskelbusių vertingų u te
ma rašinių, visai nepaminėjo, 
nepanaudojo.

Sakysim, autoriaus pasirink
ta tema daug raštų yra paskel
bęs P. Būtėnas Karyje ir kjtur — 
nieko nepaminėta. Nepastebėti 
tuo reikalu raštai Tėviškės Ži
buriuose, Dirvoje, Nepriklau
somoje Lietuvoje, Drauge, Lais
vojoje Lietuvoje, Europos Lie
tuvyje, Sandaroje, Aiduose, Lie
tuvių Enciklopedijoje ir kitur.

O gal autorius parengs antrą 
tuo ar panašiu klausimu studiją, 
panagrinėdamas gausesnius lie
tuvių autorių studijinius raštus 
mums taip svarbiais klausi
mais?

Alg. Gustaitis

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS išleisti vado
vėliai, pratimai ir skai
tiniai, skiriami lituanis
tinėms mokykloms bei 
mokymuisi namuose, jau 
siuntinėjami. Užsisakyti 
prašome šiuo adresu:

L. Raslavičius 
7234 So. Sacramento 
Chicago, III. 60629 
tel. (312) 776-3254.

MANUFACTURERS of ROLL FORMS 
MACHINES and RELATED EQUIP- 
MENT. Expandinu operationa have 
immediate openings on lai & 2nd 

shift—for
MACHINISTS

TURRET LATHES OPERATORS 
FORM TURN1NG LATHES 

OPERATOR
ROLL OPERATORS

ROLL FORM DES1GN INC.
722 Taylor Si., Grand Haven, Mich. 

(70-74)



1972 m. rugsėjo 20 d. DIRVA

ABITURIENTŲ PRISTA
TYMAS CLEVELANDO 

VISUOMENEI
š. m. spalio 21 d. įvyks 

ketvirtasis abiturientų pri
statymas Clevelando lietu
vių visuomenei.

žemiau spausdiname šių 
metų abiturientų nuotrau
kas.

Ričardas Ramonis studi
juos John Carroll universi
tete teisę.

Daiva Bielinytė studijuos 
Cleveland Statė Universite
te pedagoginius mokslus.

Gediminas Puškorius stu
dijuos Cleveland Statė uni
versitete fiziką arba pre- 
med. mokslus.

Bronius Kazėnas studi
juos Cleveland Statė Uni
versitete humanitari n i u a 
mokslus.

(Bus daugiau)

TOOLROOM 
MACHINE HANDS

High hourly rate. Plenty of overtime. 
AB fringe benefits. Light airy air 
conditioned plant. Steady work for 
qualified men & overtime.

TOOLS & GAGĖS, INC. 
2112 E. 63 Street 
Cleveland, Ohio

(Go E. 55 to Truscan Approx, ml. 
N. of E. 55 and Broadway)

(72-74)

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAGERBS CUYAHOGA 
APSKRITIES 

KONTROLIERIŲ 
GEORGE VOINOVICH

Spalio 1 dieną rengiama 
bendra tautybių diena pa
gerbti jauną politikos vei
kėją — Cuyahogos apskri
ties kontrolierių (County 
Auditor) George Voinovich. 
Nei vienerių metų neišbu
vęs savo pareigose, jis su
silaukė didelio pritarimo iš 
spaudos, unijų ir įvairių 
tautybių grupių. Lietuviai 
ypatingai jį gerai pažįsta, 
kadangi jis gyvena naujo
sios parapijos rajone ir turi 

PADĖKA

Mūsų nuoširdi padėka ponams Eu
genijai ir Jonui Jasinskams, Croft Hali 
savininkams, už sudarytas malonias 
sąlygas atostogaujant Ocean City

Stasė ir Leonas Keženiai

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone • 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA 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 balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

PLANT MAINTENANCE
Individual needed to do general plant maintenance, mušt have 
a background in lift truek repair, general maintenance, hy- 
draulic systems and in-plant eęuipment. Gas and are welding 
skills necessary. Individual mušt furnish his own tools. Call 
the Industrial Relations Dept. 419-531-1601 between 9 a. m. 
and 3 p. m.

SCHOLZ HOMES INC.
2001 North Westwood, Toledo, Ohio 43607

An.Equal Opportunity Employer
(71-72)

lietuvių tarpe daug asme
niškų bičiulių.

Bendroje tautybių dieno
je, kuri įvyksta sekmadienį, 
spalio 1, 3 vai. p. p., Lenkų 
salėje, 7526 Broadway, da
lyvaus įvairių tautybių tau
tinių šokių grupės, orkes
trai, dainininkai. Jaunimo 
pasirodymą organizuoja stu 
dentai, dirbę George Voino
vich įstaigoje vasaros me
tu. Serbų ir slovėnų orkes
trai gros šokiams. Bus įvai
rių valgių stalas ir didelė 
loterija. Visą programą ko
ordinuoja Tėvynės Garsų 
radijo vedėjas J. Stempužis, 
pranešėjais bus slovėnų pro
gramos vedėjas Tony Pet- 
kovsek ir Brecksville bur
mistras Jack Hruby. Cleve
lando miesto burmistras 
Ralp Perk taip pat atsilan
kys šioje dienoje ir visus 
pasveikins.

Lietuviai kviečiami šioje 
dienoje gausiai dalyvauti ir 
tuo pademonstruoti savo pa
ramą apskrities kontrolie
riui George Voinovich, nes 
šį rudenį jis kandidatuoja 
naujam terminui.

Grupės ir asmenys, no
rintieji dalyvauti progra
moje ar prisidėti darbu ir 
parama, prašom kreiptis 
pas J. Stempužį (241-2700, 
Ext. 428).

MACHINE 
REPAIRMAN

Mušt be skilled in light to 
medium machine repair and 
have knowledge of hydraulics 
and pneumatic equipment sec
ond shift.
Standard Products Co.

2130 West 110 St.
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(72-75)

NAUJAS FILOSOFIJOS 
DAKTARAS

Dail. Mindaugas Nasvy- 
tis, dėstąs meną Cleveland 
Statė universitete, Case 
Western Reserve Universi
tete gavo filosofijos mokslų 
daktaro laipsnį meno isto
rijos srityje. Jo disertaci
jos tema buvo Čiurlioniu 
kūrybos santykis su jo lai
kotarpiu.

• Jaunimo žygio už tikė
jimo laisvę komitetas, š. m. 
rugsėjo 29 dieną, 8 v. v. 
Clevelande rengia savo tra
dicinį "subatvakarį”. De
troito Dievo Apvaizdos Sta
tybos Komiteto pirmininkas 
Algis Rugienius kalbės įdo
mia ir aktualia tema ”Ar 
bus gyvą lietuviška para
pija 1984 metais?” Visi 
kviečiami gausiai dalyvau
ti. Po paskaitos diskusijos 
ir vaišės. Įėjimas su laisva 
auka. Pobūvis įvyks "Euro
pa Travel Service” patalpo
se, 911 East 185th St.

• Romualdas Budrys bai
gė Cleveland Statė univer
sitetą gaudamas bakalaurą 
pramoninės inžinerijos sri
tyje. Naujasis inžinierius 
buvo veiklus universiteto ir 
lietuvių organizacijose. Pri
klausė Grandinėlei ir Čiur
lionio ansambliui.

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

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

PARUODAMAS NAMAS
Mūrinis, šiaurėje prie 

Lake Shore Blvd. 4 miega
mieji, 2 vonios. Išbaigtas 
pramogų kambarys. 2 au
tomobilių garažas. Valgo
masis ir 2 ugniakuriai. Tel. 
531-7614. (71-72)

SIŪLO DARBĄ
Pensijon išėjusiai porai, 

prie mažos privačios mo
kyklos, duodamas 3 kamba
rių butas už sargo darbą. 
Heights rajone. Skambinti 
221-1408 savaitės dienomis.

(71-74)

FOR RENT
5 rooms and bath down.

Call: 881-0070. (71-72)

HOUSEWORK
General cleaning, wash- 

ing and some ironing. Tues
day and Friday. Seven Hills 
area. Referrences reąuired. 
Call 351-7525 Thuęsday, 
Friday and Tuesday.

(69-70)

• Daytono vyčiai grįžo iš 
seimo Clevelande su gra
žiausiais įspūdžiais. Dauge
lis pirmą kartą gėrėjosi 
Čiurlionio ansamblio pro
grama. Mary Lucas grįžo su 
naujomis pareigomis, buvo 
išrinkta į Lietuvos Vyčių 
centro valdybą.

• šv. Kryžiaus lietuvių 
parapija Daytone pradėjo 
leisti parapijos biuletenį 
"šauklys”.

' CLEVELANDO PARENGIMU
I__  KALENDORIUS___

RUGSĖJO 29 D. 8val. vak.Jau
nimo Žygis už Tikėjimo Laisvę 
rengia kultūrini Pobūvj.

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

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

SPALIO 14 D. Chicagos Lie
tuvių Operos iškiliųjų solistų (D, 
Stankaityt&s, A. Stempužienės, 
S. Baro ir J. Vaznelio) koncer
tas. Programoje operų arijos, 
duetai, etc. Rengia LB Ohio 
apygarda.

SPALIO 21 D. Ketvirtasisabi- 
turientų pristatymo balius.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

SPALIO 28 D. Akademikų 
skautų ir skaučių metinė šven
tė.

SPALIO 29 D. 12 vaLšv. Jur
gio parapijos salėje Clevelando 
šauliai demonstruos filmą apie 
širdies ligas.

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

LAPKRIČIO 12 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

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

GRUODŽIO 9 D. Koncertas 
Naujos parapijos salėje. Rengia 
Saleziečiams remti komitetas.

GRUODŽIO 17 D. šv, Kazimie
ro litaunistinės mokyklos Kalė
dų Eglutė.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

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

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

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

W.S.
2 A.C. 

CHUCKER 
AND 

TRACER LATHE OPER, 
AFTERNOONS

Applicants mušt have minimum of 2 
years experience. Top fringe benefits, 
inchidinu profji-sbaring. Air-cond. 
plant. Apply in person.

EONIC INC.
464 E. HOLLYVVOOD 

DETROIT, MICH. 
(313) 893-8100

An Equal Opportunity Employer 
(70-72)

Nr. 72 — 7

NAUJOS KNYGOS

• J. Plačas. LIETUVOS 
GEOGRAFIJOS ir LIETU
VOS ISTORIJOS PRATI
MAI. Aštuntajam pradžios 
mokyklos skyriui. Išleido 
JAV LB švietimo Taryba. 
124 psl. Kaina 2 dol.

• Antanas Saulaitis, S. J. 
BENDRUOMENĖS K E - 
LIU. Pratimai lietuvių jau
nimui. Išleido JAV LB švie
timo Taryba. Kaina 1.50 dol.

• Kun. dr. P. Celiešius. 
KĄ MES TIKIME. Tikėji
mo tiesų santrauka — ka
tekizmas. Spalvotos ilius
tracijos. 198 psl. Išleido 
JAV LB švietimo Taryba. 
Leidimą parėmė Lietuvių 
Fondas. Kaina 4 dol.

Visos šios knygos gauna
mos švietimo Taryboje: L. 
Raslavičius, 7234 So. Sa- 
eramento, Chicago, Illinois 
60629.

• Eduardas Cinzas. BRO
LIO MYKOLO GATVĖ. 
Apysakos. Išleido Algiman
to Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas 6349 So. Artesian 
Avė., Chicago, III. 60629. 
304 psl. Aplankas D. Rėk- 
lytės - Aleknienės. Spaudė 
Morkūno spaustuvė Chica
goje. Kaina 6 dol.

FOUNDRYMEN
Expaneion and promolion has created 
openings for degreed personnel.

IMMEDIATE OPEN1NCS FOR 
METALLURG1CAL ENGINEER 

PLANT ENGINEER 
MECHANICAL ENGINEER 

QUAL1TY CONTROL FOREMAN 
MAINTENANCE FOREMAN 

also 
MOLDERS 

COREMAKERS 
IRON POURERS 

SH1FTERS
& 

LABORERS 
FOR ALL 3 SHIFTS

Steady work and fringe benefits. 
Apply call or wrile to — 

INDUSTRIAL RELATIONS MGR.

THE DALTON FOUNDRY 
INC.

LINCOLN AND JEFFERSON STS. 
WARSAW, INDIANA 46580 

172-73)

TOOL AND DIE 
DESIGNER

WE HAVE—An opening in our engi
neering department for an experi- 
enced man that can design the tools 
and dies requlred to makt deep 
drawn stampings. Will also design 
figa and fixlures for secondary 
operations and special machines 
and equipment.

1F THIS JOB—interests you. wrile 
or call H. Parkinson:

GEUDER, PAESCHKE & 
FREY CO.

324 N. I5TH STREET 
MILWAUKEE, W1SCONS1N 

414-272-6000

An Equal Opportunity Employer 
(70-72)

PLAST1C MOLDING Manufaclurer 
needs man with drafting and esti- 
mating experience. Should be familiar 
with compression and injection mold- 
ing of thermoset materials and the 
tooling required.
Die Casi or Thermoplaatic back- 
ground would be considered, 
Apply in person or submit resume to: 

BANGOR PLAST1CS. INC.
P. O. Box 99, Bangor, Mich.

(67-73)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

METAL MODEL MAKERS 
ALSO

HAMMER FORMERS 
Steady work for qualified men.

METAL SPECIALISTS
16440 COMMON RD.
ROSEVILLF., MICH.

313-773-0800
(70-72)

PERSONAL MAID 
FOR 1NVALID WOMAN. LIGHT 
HOUSE KEEPING EASTERN SUB
URBS. MUŠT BE FREE & ABLE TO 
TRAVEL.

216-531-8907
(72-73)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TARĖSI EUROPOS 
SAUGUMO 

KONFERENCIJOS 
REIKALU

Galutinai paaiškėjus, kad 
Sovietų Sąjungos peršamo
ji Europos ir šiaurės Ame
rikos valstybių Europos 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencija yra su
tarta ir jai ruošiamasi, Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas š. m. rugsėjo 
mėn. 9 d. New Yorke su
kvietė Lietuvos ir lietuvių 
veiksnių vadovaujančių as
menų pasitarimą.

Pasitarime dalyvavo Vli
ko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas ir vicepirmininkas J. 
Audėnas, Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos atstovas
— Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke A. Si
mutis, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Si
dzikauskas, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vicepir
mininkas dr. H. Brazaitis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis 
ir vicepirmininkas dr. K. 
Šidlauskas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Val
dybos vicepirmininkas A. 
Gečys ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dybos pirmininkas E. čup- 
linskas.

Pasitarime buvo apžvelg
ta tarptautinių įvykių rai
da, priėjusi iki susitarimo 
konferenciją kviesti ir ap
svarstyta, ką mūsų veiks
niai turėtų atlikti konferen
cijai vykdant-paruošiamuo
sius darbus bei jai jau su
sirinkus.

Pirmuoju klausimu ap
žvalginį pranešimą padarė 
V. Sidzikauskas, antruoju
— J. Audėnas.

Išsamiai dalyką apsvars
čius buvo sutarta kokie da
rytini žygiai atitinkamus 
dokumentus paruošti konfe
rencijos pradiniuose dar
buose bei dalyvauti pačioje 
konferencijoje, ir visų žy
gių finansavimo klausimas. 
Pasitarimui vadovavo dr. J.
K. Valiūnas. (E)

• Vliko Tarybą papildyta 
dviem naujais — jaunais 
nariais: Vytautas Bronisla- 
vas Radzivanas (27 m. 
amž.) ir Antanas Vytautas 
Razgaitis (25 m. amž.).

Vliko Valdybą šiuo metu 
sudaro: pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas, J. Audėnas, St. 
Dzikas, dr. J. Puzinas, V. 
B. Radzivanas, A. V. Raz
gaitis ir J. Valaitis.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
ELIZABETHO SKYRIAUS VALDYBA

KVIEČIA JUS DALYVAUTI

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME 

ir
SKYRIAUS 20 METU SUKAKTUVĖSE

1972 m. rugsėjo mėn. 30 dieną, šeštadienį,
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE,

269 SECOND STREET, ELIZABETH, NEW JEIį^EY.

Kalbės iš Chicagos atvykę
ALT pirmininkas dr. K. BOBELIS ir 

ALT S-gos pirmininkas T. BLINSTRUBAS. 
Meninę dalį išpildys sol. ALDONA STEMPUŽIENĖ.

Akompanuoja Albinas Prižgintas.

Programa praves IRENA VEBLAITIENĖ
Minėjimo pradžia 7 vai. vakare. Auka tik $12.00 asmeniui.

Po programos gardi vakarienė ir linksmi šokiai.

Abu naujieji nariai turi 
mokslinius magistrų laips
nius — Radzivanas iš inži- 
nierijos (Manhattan Col
lege New Yorke) ir Razgai
tis iš matematikos (Ohio 
valst. universitete). Jie abu 
siekia daktaro laipsnio ir 
abu ateitininkų veikėjai. 
Radzivanas yra Lietuvių 
Fronto Bičiulių kandidatas, 
o Razgaitis — paties Vliko 
pirmininko parinktas.

UŽPRENUMERAVO 
DIRVĄ ŠEŠIEMS 

STUDENTAMS
ALT S-gos valdyba, pil

dydama savo nutarimą, už
prenumeravo Dirvą metams 
šešiems studijuojant i e m s 
neolithuanams:

Romui česui, Danutei 
Nolte, Gintarui Endrijonui, 
Viktorijai Dirgėlaitei, Al
giui ir Daivai Matjoškams 
ir Vyteniui Izbickui.

Dirva dėkoja ALT S-gos 
valdybai už šešių jaunuolių 
prenumeratas, tuo padidi
nant Dirvos skaitytojų šei
mą.

• Prof. Stasys Žymantas, 
Dirvos bendradarbis, dr. G. 
Z. Brinkio priežiūroje, bu
vo paguldytas St. Joseph li
goninėje, kur jam buvo pa
darytos dvi operacijos, šiuo 
metu prof. S. Žymantas 
sveiksta namuose (1120 So. 
Magnolia Avė., Los Ange
les, Calif. 90006).

Linkime jam greit atgau
ti jėgas ir vėl įsijungti 
spaudos darban.

• PLIAS-ALIAS 1972 m. 
suvažiavimo proga be dau
gybės skyrių atstovų ir ki
tų dignitarų, kurie suva
žiuos Washingtonan ne tik 
nuo Atlanto bet ir nuo Pa- 
cifiko krantų, yra pasiža
dėjęs dalyvauti ir inž. H. 
Peter Guttman, kuris yra 
Chairman of the Interna- 
tional Business Develop- 
ment Committee, padalinys 
labai įtakingos Consulting 
Engineers Council of the 
United Statės of America 
(CEC). ši organizacija ap
ima inžinierius ir architek
tus konsultantus ne tik 
Amerikoje, bet ir tarptau
tiniuose profesiniuose ir 
biznio reikaluose.

Inž. Guttmann atstovau
damas CEC ir FIDIC yra 
dažnai sutinkamas Jungti
nių Tautų ir Pasaulinio 
Banko aukštuosė sluoks
niuose. Jis yra susidomėjęs 
PLIAS-ALIAS veikla ir no

ri iš arčiau susipažinti su 
jos nariais.

Esant nemažam užklausi
mui dėl vaikų priežiūros, 
PLIAS 1972 m. suvažiavi
mo rengimo komisija prane
ša, jog tėvai, kurie pagei
dautų atsivežtiems į suva
žiavimą vaikams priežiūros, 
prašomi apie tai pranešti 
kiek galint greičiau suva
žiavimo rengimo pirminin
kui : S. Bačkaitis, 933 Leigh 
Mill Road, Great Falls, Va. 
22066, tel. (703) 759-2905.

• Tėvynės Mylėtojų Drau
gija kviečia visus į savo 
seimą š. m. lapkričio 12 d. 
Sandaros svetainėje, 840 W. 
33rd Street, Chicago, III.

• Birutė Masilionytė, dr. 
Juozo ir Valerijos Masilio- 
nių duktė, Daytono šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje rugpiūčio 5 d. 
susituokė su Thomu Haher- 
ty, Alter mokyklos mokyto
ju. Birutė studijavo Dayto
no universitete psichologi
jos, filosofijos ir politinius 
mokslus. Vestuvėse dalyva
vo gausus būrys giminių ir 
pažįstamų.

Dr. Romas Giniotis pra
vedė visas lietuviškas tra
dicines apeigas ir gražiai 
padainuota keletą tautiškų 
dainų.

FLORIDOS PAJŪRIAIS 
ATEINA RUDUO 

Juno Beach, Florida
žiemą Florida tinka tik 

turtuoliams. Norį aplanky
ti ir pailsėti Floridoje, at
važiuokite rudenį arba vė
lyvą pavasarį. Kainos Flo
ridoje tos pačios iki gruo
džio 1 d. kaip vidurvasarį.

Kodėl nepasinaudoti?
V. ir A. Tonikų vasarvie

tė Saphire Sea, 700 Ocean 
Drive Juno Beach, North 
Palm Beach, Fla. 33408. Tel. 
(303) 844-3388.

ELIZABETH
• Tautos šventės minėji

me ir ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus 20 metų gyvavimo 
sukaktuvėse pagrin d i n e s 
kalbas pasakys atvykę iš 
Chicagos Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas 
dr. K. Bobelis ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas T. Blinstrubas.

Meninę programą atliks 
sol. Aldona Stempužienė iš 
Clevelando.

Programai vadovaus Ire
na Veblaitienė. Minėjimas 
įvyks š. m. rugsėjo 30 d., 7 
v. v. Lietuvių Laisvės salė
je, 269 Second St., Eliza- 
beth, N. J.

Visi lietuviai gausiai 
kviečiami atsilankyti.

VLADAS BUTĖNU

Minia lietuvių rugsėjo 10 d. susirinko j naujojo Jaunimo Centro pastato atidarymą.
Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

RUGSĖJO 10 d. rytą vėl mi
nios lietuvių, kaip II Jaunimo 
kongreso bei IV Tautinių Šokių 
šventės dienomis, rinkosi prie 
Jaunimo centro naujojo pasta
to atidarymo iškilmėms. Prie 
paminklo Žuvusiems už Lietu
vos laisvę buvo pastatytas al
torius, gi naujojo Jaunimo cent
ro pagrindinės durys perjuos
tos tautiniu kapinu. 10 vai. ryto 
vysk. V. Brizgys su lietuvių jė
zuitų palyda išėjo atnašauti mi
šių atviram lauke prie pamink
lo buvusiems už Lietuvos lais
vę. Prieš prasidedant mišioms, 
{ aukštį ėmė kilti JAV ir Lietu
vos vėliavos ir visi susirinkę 
sugiedojo Lietuvos himną. Tik 
po to prasidėjo mišios Ir mal
dos. Iki šiol buvom įpratę tau
tinių švenčių proga giedoti Lie
tuvos himną bažnyčiose po mi
šių. Lietuviai jėzuitai šį kartą 
padarė naujovę: himnas buvo su 
giedotas prieš mišias, {padangę 
kylant vėliavoms. Tai visiems 
padarė malonų ir didingą įspū
dį. Pamokslo metu vysk. V. Briz
gys teisingai pabrėžė, kad 
čia. Jaunimo centre bei jo ap
linkoje, jungėsi ir toliau jung
sis lietuvių tautiniai siekiai ir 
krikščionybė. Tik kažin ar rei
kėjo vyskupui gąsdinti žmones 
pranašavimu, kad po eilės metų 
čia gal vaikščios svetimtaučiai 
ir stebės lietuvių paminklus bel 
palikimą. J uk per pusę milijono 
dolerių lietuviai šį kartą kaip ir 
anksčiau sena jam JC sudėjo tam, 
kad čia augtų bei bręstų naujo
sios išeivijos lietuvių kartos, 
kad čia būtų visų lietuvių visuo
meninio bei kultūrinio gyvenimo 
namai. Tadgi Jaunimo centras 
pastatytas šių dienų lietuviškai 
gyvybei liudyti, o ne būti kada 
nors paminklu. Lietuviai jėzui
tai taip pat nesykį yra pabrėžę, 
kad jie iš čia niekad nesitrauks 
ir sudarys užtvarą Brighton, Ga- 
ge ir Marquette Parkų lietuvių 
kolonijoms, kad ten taip grei
tai neįsiveržtų juodosios ra
sės žmonės.

Pasibaigus mišioms, Lietu
vos gen. konsulė Chicagoje J. 
Daužvardienė tarė trumpą bei 
prasmingą atidarymo žodį ir 
perkirpo naujojo Jaunimo cent
ro pagrindinių įėjimo durų kas
piną. Sekdama Lietuvos konsu- 
lę bei dvasiškius, minia bema
tant užtvenkė naujuosius rūmus 
ir pirmą kartą pamatė iš vidaus 
tas patalpas, kur augs būsimo- 
sios išeivijos lietuvių kartos, 
kur bus saugojami mūsų kūry
biniai lobiai bei kitos tautinės 
relikvijos. Visi su džiaugsmu 
gėrėjosi moderniomis patalpo
mis, įrengtomis Dariaus-Gi
rėno lit. mokyklai bei Pedago
giniam Lituanistikos Institutui. 
Trečiam rūmų aukšte erdvios 
patalpos Pasaulio Lietuvių 
archyvui ir taip pat Muzikolo
gijos archyvui. Yra ir puikių 
kambarių jaunimui. Tik pirma
me aukšte pagrindinis plotas 
prieš paminklą buvusiems už 
Lietuvos laisvę, kur turi būti 
Čiurlionio galerija ir Lietu
vos Laisvės kovų bei liaudies 

meno muziejai, dar galutinai 
neužbaigta. Neužbaigta įrengti 
sutrukdė laiko stoka, kiti -- kad 
pinigų. Bet jau ir šį kartą ne 
vienas tūkstantis lietuvių, per 
visą dieną lankę naujuosius Jau
nimo centro rūmus, nors dar ir 
galutinai neįrengtoje kavinėje lie
tuvių jėzuitų ir jų talkininkių 
ponių — buvo nemokamai vaiši
nami kava bei pyragaičiais, o va
kare didžiojoje salėje įvyko ban 
ketas, kuriame dalyvavo per 300 
žmonių. Banketo metu, šalia 
kitų, deramai buvo pagerbta buv. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininko a.a. Juozo Ba- 
čiflno našlė M. Bačiūnienė. Kaip 
daugeliui žinoma, naujojo Jauni 
mo centro pastato architektas 
yra J. Mulokas, statybos vykdy
tojas inž. J. Stankus, o statybos 
direktorius kun. J. Kubilius. 
Prie jų jungiasi šimtai, o gal ir 
tūkstančiai uIkininkų, aukoję di
desnes ar mažesnes sumas sta
tybai, prisidėję savo darbu ir ki
taip parėmę. Užbaigai prisime
na liet, jėzuitųprovincioloirnau 
jojo Jaunimocentrodirektoriaus 
kun. G. Kijausko žodžiai: "Lie
tuviai jėzuitai su visuomenės pa
galba niekad nestatė ir nestatys 
jokių paminklų, o tik gyvybės ro
mus šių dienų lietuviams ir ypač 
jaunimui..."

• IŠ POKALBIO su Čiurlio
nio galerijos direktore dail. Van
da Balukiene teko sužinoti, kad 
nauja, moderni Čiurlionio gale
rija naujuosiuose Jaunimo cent
ro rūmuose numatoma su dera
momis iškilmėmis atidaryti artė
jančios Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventės proga. Čiurlionio ga
lerijos vadovybė deda pastangas, 
kad Lietuvių Fondas kiekvienais 
metais skirtų 1000 dol. dailės 
premijai, kaip kad skiria Rašy
tojų dr-jos premijai. Jei Lietu
vių Fondo vadovybė prašymo ne
atmes, galimas daiktas, kad pir 
moji premija bus įteikta naujo
sios Čiurlionio galerijos ati
darymo proga.

• RAŠYTOJO ir dramaturgo 
Vytauto Alanto 70 m. amžiaus 
sukakties minėjimas, rengiamas 
LŽS cv, įvyksta sekmadienį, spa 
lio 1 d. Jaunimo centro didžiojo
je salėje, Chicagoje, Pagrindinę 

Lietuvos gen. konsulė J. Daužvardienė atidaro .M*ują Jaunimo 
centro pastatą perkirpdama kaspiną, šalia stovi vysk. V. Brizgys 
ir kun. dr. J. Kubilius, S.J. Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

kalbą pasakyti Iš Los Angeles at
vyksta LŽS garbės narys Br. Rai
la. Scenines ištraukas iš Vyt. 
Alanto "Buhalterijos klaida" at
liks aktoriai D. Juknevičiūtė, E. 
Vilutienė, L. Barauskas, J. Ke- 
lečius, A. Dikinis, J. Valanti- 
nas ir kiti. Po minėjimo aka
demijos įvyks visų bendros vai
šės su sukaktuvininku. Visa lie- 
tuvių visuomenė prašoma savo 
dalyvavimu atiduoti pagarbą ne
eiliniam rašytojui ir kartu žy
miai lietuvių teatro figūrai.

• KAŽKOKS nežinomas gera
daris iš Varšuvos atsiuntė Len
kijos lietuvių leidžiamo mėnraš 
čio "Varsnos" visus jau išėju
sius numerius. Su dideliu dėme
siu ėmiau sklaidyti bei skaityti 
puslapius to lietuviško leidinio, 
kurs leidžiamas "socialisti
niam" krašte ir "socialistinė
je" santvarkoje. Visų pirma į 
akis krenta didžiulis skirtu
mas tarp lietuviškos spaudos, lei 
džiamos okup. Lietuvoje, ir 
"Varsnų". "Varsnų", kurios kaip 
minėjau, leidžiamos’socialisti- 
niame" krašte, pirmuose pusla
piuose matome sveikinimus 
"Sveikiname su Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais", "Linkime 
daug džiaugsmo su Velykom," 
ir pan. Tuo tarpu okup. Lietuvos 
spaudoje jau beveik per 30 metų 
bijomasi viešai bent žodeliu apie 
tas šventes užsiminti. Yra gra
žių straipsnių apie Lietuvos pra
eitį, įvairių kelionių ypač po lie
tuviškąjį Suvalkų trikampį apra
šymų. štai ištrauka iš vieno to
kių aprašymų: "Pirma reikia už
sukti į Punską ir. susipažinti su 
jo įžymybėmis. Tuo labiau, kad 
Punsko bažnyčios bokštai jau bu
vo mums matomi nuo Vidugirių 
kalvelių. Prieš įvažiuojant į 
miestelį, liepiąu sustabdyti maši
ną prie kalnelio, ant kurio stovi 
"Smūtkelis" — puikus Petro Ro- 
lovo ir gabių Kreivėnų vyrų dro
žinys, pastatytas 1955 m. Mano 
turistai nepaprastai džiaugėsi, 
galėdami matyti tokį puikų pake
lės kryžių, kokio neužtiko niekur 
kitur Lenkijoje. Padarę atmini
mui nuotrauką, įvažiavome {se
niau buvusį miestą"..." (Vars
nos, 1972 m., nr. 5-6).
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