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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NUOLAIDŲ KELIU
MUENCHENAS TIK PAŽADINO HITLERIUI APETITĄ, BET....

Pašnekesiai Helsinky
je apie Europos Saugumo 
Konferenciją yra be abe
jo didelis sovietų laimė
jimas. Mat, toji konfe
rencija bus daugiau ar 
rpažiau formalus po karo 
Europoje susidariusios 
padėties — status quo — 
pripažinimas, o kaip tik 
tai ir buvo svarbiausias 
sovietų diplomatijos nuo 
1954 metų uždavinys.

Formaliam status quo 
pripažinimui priešinosi 
Trumano, Eisenhovverio 
ir Kennedy administra
cijos. Likimo ironija no
rėjo, kad dėl to derėtųsi

GRAŽIAI PAVYKĘS SPAUDOS 
VAKARAS BOSTONE

Dirvai paremti suaukota 250 dol.
Š. m. lapkričio 18 dieną 

Bostone, Tautinės S-gos na
muose įvyko ALT S-gos 
Bostono skyriaus surengtas 
Spaudos Vakaras tikslu at
kreipti lietuvių dėmesį į bū
tiną aktyviau remti lietuvių 
spaudą.

Parengimą atidarė sky
riaus pirmininkas J. Dačys, 
pristatydamas šio vakaro 
pagrindinius veikėjus — 
aktorių Vitalį Žukauską ir 
rašytoją Stasį Santvarą.

Vakaras gražiai praėjo, 
gausiai dalyvaujant Bosto
no visuomenei ir svečiams 
iš Worcesterio, Brocktono ir 
net iš Providence. Spaudos 
vakarui vadovavo rašyto
jas S. Santvaras, kuris savo 
gražioje kalboje nušvietė 
spausdinto žodžio istoriją 
nuo Gutenbergo laikų iki 
šių dienų, apibūdindamas 
jo reikšmę tautų kultūrai ir 
pažangai vystytis.

Didelė žala buvo padary
ta Lietuvių Tautai uždrau
dus jos spaudą po antrojo 
Lietuvos-Lenkijos sukilimo 
1863 metais iki jos atgavi
mo 1904 m.

Kalbėdamas apie dabarti
nę lietuvių spaudą jis pažy
mėjo, kad Okupuotoj Lietu
voj visa spauda yra pajung
ta okupanto tikslams ir 
daugumoje priešinga lietu
vių siekiams, gi laisvuose 
kraštuose spauda skursta 
dėl materialinių priežasčių, 
o dalinai ir dėl redaktorių, 
bendradarbių ir skaitytojų 
kaltės. Prelegentas ragino 
visokeriopai remti lietuviš
ką spaudą ir ja daugiau rū
pintis. Didinti skaitytojų 
skaičių, ugdyti ir plėsti ben
dradarbių tinklą, vengti ne
sveikų vienas kitų įtarinė
jimų ir dirbti vieningai to
bulinant laikraščių turinį.

Vakaro meninę programą 
išpildė aktorius Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko. Jo 
repertuaras buvo visiškai 
naujas. Temos parinktos iš 
mūsų gyvenimo. Jų turinys 
satyriškai pertiektas klau
sytojams sukėlė juoką ir 
sukūrė malonią nuotaiką 
p a t r aukdamas klausytojų 
dėmesį ir jų gausius aplo
dismentus.

Ypatingai yra vykę jo 
monologai, feljetonai apie 
partinius ir laikraščių gin
čus, traktatai, politikų pra
kalbos, parodų atidarymai 
ir daug smulkesnių humo
ristinių dalykėlių. Gal silp
niau pavyko sekso demons-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kaip tik Nixono, kuris sa
vo politinę karjerą pradė
jo kaip aršus antikomu- 
nistas, administracija. 
Galima tačiau kartu teig
ti, kad panašios politikos 
laikytųsi ir kitokių ideolo
ginių pažiūrų preziden
tas.

Mat, metams bėgant 
pripažinimas ar nepri
pažinimas nustoja prak
tiškos reikšmės, jei dėl 
status quo pakeitimo nie
kas nenori kovoti. Stebint 
nūdienes nuotaikas Va
karuose, šiandien net sun

travimas lietuvių liaudies 
dainose.

Bendrai Vitalio paruošta 
programa buvo įdomi, leng
vai pagaunama ir maloniai 
priimama.

Šis Spaudos Vakaras įvy
ko vietoje subatvakario, ku
riuose paskaitos yra rimtes
nio pobūdžio, todėl šis hu
moristinėmis temomis pra
vestas vakaras buvo maloni 
išimtis.

Pabaigai Vilties Draugi
jos vicepirmininkas Ed. Ci
bas plačiau apibūdino Dir
vos padėtį, nušviesdamas 
esamus sunkumus ir neda- 
teklius ir kvietė visus remti 
Dirvą finansiniai.

Po meninės programos 
sekė kavutė su užkandžiais 
ir laisvi pasikalbėjimai.

ALTS Bostono Skyriaus 
Valdyba Spaudos Vakaro 
pelną ir surinktas aukas šia 
proga viso 250 dolerių pa
skyrė Dirvai.

Spaudos vakare Dirvai 
paremti aukojo: $25.00 — 
Juozas Dačys; po $20.00 —- 
Edmundas Cibas, Juozas 
Rasys; po $15.00 — Nora 
Griauzdienė, Ona VilėniŠ- 
kienė, Juozas Bakšys; po 
$10.00 — Vytautas Izbic- 
kas, Eugenijus Monomaitis, 
Aldona Andriušienė, Anta
nas Andriulionis ir $5.00 — 
Antanas Matjoška.

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja. 

Dirvai paremti surengtame Bostone spaudos vakare. Iš kairės: Vilties draugijos vicepirmininkas Ed.
Cibas, ALTS-gos Bostono skyriaus pirm. J. Dačys, vakaro meninę programą išpildęs aktorius Vitalis 
Žukauskas ir pagrindinę kalbą apie lietuvių spaudą pasakęs rašytojas Stasys Santvaras.

ku būtų smerkti Cham- 
berlainą ir Daladier už 
Muencheno susitarimą 
su Hitleriu dėl Čekoslo
vakijos. Ką gi kito jie ga
lėjo padaryti, kariauti 
juk negalėjo?!

Tiesa, šį kartą šalia 
Saugumo Konferencijos 
Ženevoje atskirai turėtų 
dar vykti pašnekesiai 
apie išbalansuotą sveti
mų kariuomenių iš Euro
pos atitraukimą: MBFR 
(mutual and balanced for- 
ce reduetions), kurių tiks
las būtų sumažinti ame
rikiečių ir sovietų kariuo
menes Europoje. Teo
riškai, sovietų kariuome
nės atitraukimas ar net 
sumažinimas padidintų 
Rytų Vokietijos, Čekoslo
vakijos , Lenkijos bei
Vengrijos nepriklauso
mumą ir dėl tos pačios 
priežasties sovietai nėra 
linkę tai padaryti plates
niu mastu. Ir kam jiems 
nusileisti, jei Amerikoje 
reikalavimai atšaukti 
savo kariuomenę iš Eu
ropos ir taip didėja? Jei 
ta pati Amerika praktiš
kai jau panaikino karei
viavimo prievolę ir per
eina prie savanorių ka
riuomenės, kurios išlai
kymas daugiau kainuoja • 
ir tuo pačiu noras ją at
šaukti iš Vokietijos dar 
labiau padidės ? Paga
liau ir pati Vakarų Vokie
tija planuoja sumažinti 
savo pačios kariuomenę 
25%.

Visa tai veda prie min
ties, kad sovietams ne
bus labai sunku privesti 
prie Muencheno susitari
mo pakartojimo. Tas su
sitarimas, atmintina, ne- 
suvaržė Hitlerio apetito, 
bet tik daugiau pažadino. 
Jis ne tik atsiėmė Sude
tų kraštą, bet ir paglem
žė visą Čekoslovakiją. 
Jei sovietai laikytųsi to 
paties pavyzdžio, mes tu
rėtumėm laukti iš jų nau
jos iniciatyvos ’Pax so- 
vietica' praplėtimui. Pa
gal Hitlerio galvosenos 
pavyzdį, stabilizavę sa
vo Vakarų frontą, sovie
tai turėtų savo dėmes į at
kreipti susitvarkymui su 
Kinija, kurios pasienyje

Buvusio Vilties Draugijos pirmininko a.a. dr. Vlado Ramanausko sūnus Jurgis {teikia 500 dol. čekį
Vilties Draugijos pirmininkui Aleksui Laikūnui. Nuotraukoje iš kairės: dr. J. Skrinska, a.a. dr. V. Ra
manausko Atminimo Fondo tvarkytojas, velionies sūnus Jurgis Ramanauskas ir Vilties draugijos pirmi
ninkas Aleksas Laikūnas.

jie turi sutelkę savo ka
riuomenės daugumą. Ki
nija tą pavojų laiko re
aliu, bet sunku patikėti, 

kad Amerika imtųsi ko
kių nors drastiškų žy
gių Raudonajai Kinijai iš
gelbėti. Iš kitos pusės, 
Kinija nesudaro pavo
jaus nei dabar nei numa
tomoje ateityje Sovietų 
Sąjungai ir jei taip kam 
ją pulti? Sovietų Sąjun
gos būklė nėra panaši į 
Hitlerio Vokietijos padė
tį 1939-1940 metais, ku
ri reikalavo griebtis ka
ro rizikos. Atvirkščiai, 
sovietams reikalingos il
gesnės taikos laikotarpis 
kad pasidžiaugus savo 
paskutiniais laimėji
mais.

Gyvenimas tačiau ne
stovi vietoje, jis visą lai
ką kinta ir be karo. So
vietų pavergtų tautų ge
resnio gyvenimo vilčių 
įsikūnijimas priklauso 

■ne nuo svetimos inter
vencijos galimybės, bet 
visų pirma, nuo pasikei
timų pačioje rusų gal
vosenoje. Pavienių balsų 
apie tokį pasikeitimą ne 
trūksta ir nors, kaip sa
koma, viena kregždė ne
reiškia pavasario, jos pa 
sirodymas jo tikrai nenu
tolina.

500 DOLERIU
DIRVAI

Praeitą savaitę, gruo
džio 7 d. Dirvos redakci
joje apsilankę dr. Juo
zas Skrinska ir Jurgis 
Ramanauskas, Vilties 
Draugijos valdybos pir
mininkui Aleksui Laikū
nui įteikė čekį 500 dol. 
sumoje iš a.a. dr. Vlado 
Ramanausko Atminimo 
Fondo.

Ta proga, dr. J.Skrins' 
ka, tvarkąs dr. Vlado Ra
manausko Atminimo Fon
dą, pareiškė Vilties drau
gijos pirmininkui:

"Prisimindami a. a. 
dr. Vlado Ramanausko 
didelį pamėgimą lietuviš
kosios spaudos ir jo ak
tyvų įsijungimą į laikraš
čio Dirvos bei knygų lei
dimo darbą, nutarėme iš 
Dr. Vlado Ramanausko 
Atminimo Fondo skirti 
500 dolerių Vilties Drau
gijai, tuo įgalinant ją ir 
toliau skleisti lietuvišką 
spausdintą žodį. Tikimės 

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI
Lietuviai medicinos gy

dytojai visais laikais atliko 
didelį vaidmenį tautos gy
venime, nežiūrint kuriame 
krašte jie begyventų. Tokį 
pat reikšmingą darbą dirba 
ir dabar visuose laisvojo pa
saulio kraštuose, o itin 
JAV-se. Jie yra susiorgani
zavę į Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungą, kurios va
dovybė šių metų pavasarį 
išrinkta iš čikagiečių prieš 
tai buvusi New Yorke, va
dovaujama dr. V. Paprocko, 
kuris yra išleidęs ant vokų 
lipinamą ženklelį, vaizduo
jantį pavergtą Lietuvą su 
užrašu ”Lithuania Is Under 
Colonial Bondage Of The 
USSR Since WWII”.

Gyvai reiškiasi ir New 
Yorko Lietuvių Gydytojų 
Draugija, vadovaujama dr. 
V. Avižonio, kurios praeita
me narių susirinkime buvo 
diskutuoti įvairūs gydytojų 
veiklą liepiantieji klausi
mai. Atkreiptas dėmesys į 
PLG Sąjungos leidžiamą 
žurnalą "Medicina”, kurio 
paskutiniame numeryje bu
vo pasiūlyta rašyti ir anglų 
kalba. Susirinkimo dalyviai 
išreiškė protestą, motyvuo-

atspėję a.a. Dr. Vla
do pageidąvlmą".

Po šių žodžių velionies 
sūnus Jurgis Ramanaus
kas įteikė 500 dol. čekį. 
Draugijos pirmininkas 
Aleksas Laikūnas padėko
jo, prisimindamas a.a. 
dr. Vlado Ramanausko 
nuopelnus, būnant Vilties 
draugijos pirmininku, ir 
vėliau remiant Dirvą, pa
brėždamas, kad ši auka 
būsiantį įnašu į telkiamą 
fondą naujų Dirvai rinkti 
mašinėlių .įsigijimą, nes 
senosios, pirktos prieš 
penkiolika metų Jau tiek 
susidėvėjusios, kad rei
kalauja nuolatinio taisy
mo.

Ta proga dr. J. Skrins- 
kai ir J, Ramanauskui, 
A. Laikūnas įteikė pasku
tiniuosius Vilties leidi
nius K. Karpiaus "Alpį" 
ir V. Alanto "Šventara
gį".

darni, kad anglų kalba me
dicinos žurnalų yra be galo 
daug JAV leidžiamų ir be 
mūsų talkos, o lietuvių kal
ba mums tarnauja ne tiek 
medicinos klausimams na
grinėti, kiek ryšio palaiky
mui savo tarpe ir ypač lie
tuvybės išlaikymui ir kovai 
už Lietuvos laisvę ugdymui 
savo profesijos kolegų tar
pe ir jaunųjų.

Be to, buvo diskutuota 
PLG S-gos pirmininko dr.
F. Kauno žurnale iškelta 
mintis į ateinantį seimą pa
sikviesti kolegų gydytojų iš 
okupuotos Lietuvos. Prieš 
abu aukščiau minėtus klau
simus susirinkimas griežtai 
pasisakė nurodant eilę rim
tų motyvų. Tam tikslui iš
rinkta rezoliucijų komisija 
iš trijų asmenų.

Lietuvių Gydytoji! Kor
poracijai Fraternitas Litua
nica šiemet sukanka 68 me
tai nuo įsisteigimo. Gruo
džio 10 dieną korporacijos 
nariai buvo susirinkę dri 
Vlado ir dail. Reginos Ihge- 
levičių rezidencijoje, Great 
Neck, L. I. į metinį susirin
kimą. (eč)
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Australiją palikus

ANTANAS LMIUITIS

KISSINGERIO KARJERA

Aplankęs didžiąsias 
New Yorko įžymybes ir 
pamatęs truputį lietuviš
kojo gyvenimo čia, pasi
leidau link industrinio au
tomobilių fabrikų mies
to Detroito. Šį kartą skri
dimą lėktuvu pakeičiau į 
automobilį. Savo gero 
prieteliaus, sportininko 
Algio Daukšos, vairuoja
mas "Ugninis Paukštis" 
kone oru skrieja per ge
ruosius Amerikos greit
kelius, su kuriais net gar
sioji vokiečių autostra
da negalėtų lygintis, kai 
apie mūsų "geruosius" 
Australijos kelius, ge
riau šį kartą visai nuty
lėsiu. Po kelių valandų 
važiavimo pasiekiame 
Pennsylvania kalnuotus 
kelius. Vaizdai labai pui
kūs, ypatingai įvairia
spalvėm rudenio spal
vom pasipuošę miškai 
daro man labai senai 
matytą rudeninį vaizdą 
tiesiog įspūdingu. Al
gis aiškina man apie tuo
se kalnuose buvusias di 
džiąsias anglių kasyklas 
kuriose dar taip neseniai 
ir labai daug senosios 
kartos lietuvių sau duoną 
užsidirbo. Jis pasakoja 
man, kad kone kiekviena
me didesniame kasyklų 
miestelyje galima ir da
bar rasti lietuviškomis 
pavardėmis gyvenančių 
žmonių. Išvažiavus iš kal
nuotųjų Pennsylvania ke
lių, Ohio valstijoje vaiz
das tuoj pat pasikeitė. 
Lygumos kur tik akis už
mato ir greitkeliai kaip 
stiklas lygūs, tik gaila, 
ne taip kaip Vokietijos 
autostradose — čia yra 
nustatytas važiavimo 
greitis, kai ten važiuok 
kiek automobilis tik iš
traukia. Michigano vals
tybėje ir lygumų vaizdas 
mažai kuo skiriasi, tik 
man stebėtina, palyginus 
su Vokietija, Kanada ir 
net Australija, kad šio
je, taip turtingoje Ameri 
koje, važiuojant automo
biliu, reikia taip dažnai 
ir gana daug mokėti įvai
riausių mokesčių už ke
lius, tiltus ir tunelius, 
kai anksčiau minėtose 
valstybėse kelių mokes
čių beveik nėra.

Detroito miestas jau iš 
tolo atrodo tikrai indus
trinis, nes dūmai kone vi
są miestą buvo aptemdę. 
Apsistojame mes pas sa
vo buvusius sportininkus 
draugus Edvardą Sventic- 
ką, Stasį Butvilą ir jų 
malonias žmonas. Abu 
jie buvo iškilūs krepši
ninkai, kai šiuo metu iš 
sportinės pensijos juos 
baigia ištraukti jų vaikai, 
perėmę aktyvų sportavi

mą ir vadovavimą Det
roito Kovo. Malonu buvo 
susipažinti su p. Sventic- 
kienė, kuri, pasirodo, bu 
vo Laukaitytė ir, kaip 
Baltimorėje susigimi
niavome su jos dėde Lau
kaičiu, taip ir čia Detroi
te, draugo žmoria virto 
man nuoširdžia gimine. 
Labai malonu šiame 
mieste buvo sutikti savo 
gerus draugus Alę ir Jo
ną Baltrušaičius, kurių 
net pabroliu teko Vokie
tijoje būti ir kurių, uni
versitetą baigusi vyres
nioji dukra, gruodžio pra
džioje sukuria lietuvišką 
akademinę šeimą. Gaila, 
tik, kad aš negalėsiu to
je didžioje vestuvinėje 
puotoje dalyvauti, o būtų 
įdomu pamatyti kaip ir 
Amerikoje yra sukuria
mos šeimos. Vieną vaka
rą aplankau Detroito lie
tuvių klubą, kuris yra jau 
baigiamas apsupti juodo
sios rasės ir įkurio rajo
ną įvažiuojant, buvau per 
spėtas saugiai uždaryti 
duris ir langus. Viduje 
radome gana nemažai jau
nimo, kurie čia daro tau
tinių šokių, chorų ir ki
tokias repeticijas. Ir 
mano jaunoji šoferė I. 
Sventickaitė mikliai, 
kaip ir pas mus Austra
lijoje, pardavinėjo spor
tinės loterijos bilietus, 
nes ir čia jaunimui visuo
met stokojapinigųir juos 
kaip nors reikia suorga
nizuoti. Susipažįstu su 
klubo pirmininku dr. Vyt. 
Milerių, kuris per Dirvą 
jau mane "gerai" pažįs
ta ir tuoj prasideda nuo
širdus pokalbis ir lietu
viškas vaišingumas, kurį 
aš radau kur tik lietuvių, 
ypatingai mano keliones 
sekančių, sutikau. Tikrai 
malonu. Pats klubas yra 
lietuviško gyvenimo cent
ras, ypatingai naudingas 
visai jaunimo veiklai. 
Savaitgaliais ir didesnių 
subuvimų ar balių metu, 
yra pasamdomi du ar dau
giau negrai policininkai, 
kurie saugo visų svečių 
automobilius, nes jie pa
tys su savąja rase gali 
daug geriau susikalbėti.

Palikus industrinį Det
roitą, spaudžiame link 
Kanados ir gana greitai 
atsiduriame mūsų tos pa
čios karalienės Elzbie
tos valdomose kanadiško 
se žemėse. Skirtumo 
tarp Amerikos ir Kana
dos, bent pradžioje, be
veik visai nesimato. Ke
liai tie patys, tik jau be 
mokesčių, kai, vis to
liau vežiuojant, aiškiai 
matosi daugiau mūrinių 
namų, pakeičiančių Ame-

(6)
Kisslngerio vardas sa 

vo zenitą faktinai pasie
kė dar prieš viešnagę Ru
sijoje. Jis sutapo su jo 
slapta kelione į Pekiną 
1971 m. liepos mėn., kur 
buvo susitarta dėl vėles
nio paties prezidento vi
zito. Komplimentais ir 
pataikavimu Kissinge- 
riui kiniečiai neatsiliko 
nuo sovietų. Dabar jau 
miręs amerikiečių žur
nalistas Edgar Snow, ku
ris artimai pažinojo vi
sus kiniečių komunistų 
vadus, teigė, kad jam vie
nas iš paties Ciu Enlai 
patikėtinių sakė:"Yravie 
nas žmogus, kuris gali 
kalbėti dviem kalbom: sa 
vo ir mūsų. Jis yra Kis
singeris. Pirmas ameri
kietis, apie kurį galime 
pasakyti, kad su juo gali
ma kalbėtis".

Ir pats Kissingeris 
kruopščiai ruošėsi tai ke
lionei. Jis paruošė bent 
10 oficialaus komunika
to apie tai variantų. Čia 
pat reikia pastebėti, kad 
ir Kissingeriui padarė di
delio įspūdžio Ciu Enlai 
asmenybė, jo atvirumas, 
sugebėjimas eiti tiesiai 
prie reikalo ir kartu ne
paprastas subtilumas, jo 
pasaulio istorijos žinoji
mas...

Kissingeriui nebuvo 
paslaptis, kad kiniečiai 
bando susiartinti su Ame
rika, bijodami rusų, ta
čiau kartu jį nustebino 
kiniečių tikėjimas į sa
vo pergalę dėka morali
nio pranašumo.

rikoje taip populiarius 
medinius. Ir, žinoma, pa 
kėlės miesteliuose tik 
viena kita taverna, mote
lis, kas Kanadą padaro, 
mano nuomone, absti
nentų kraštu, nes jei Ame
rikoje teko matyti taver
ną kiekviename dides
niame gatvių sankry
žos kampe ir jei Austra
lijoje alaus barai ir klu
bai yra kone ant kiekvie
no gatvės kampo, tai čia, 
ypatingai laimingos tu
rėtų būti žmonos, nes 
po darbo vyrui telieka 
tik į namus važiuoti, ne 
taip kaip toje vyrų že
mėje Australijoje, kur 
vyras nebus vyras, jei 
po darbo jis nesustos sa
vo bare ar klube ir neiš- 
gers kelių ar keliolikos 
bokalų, o jie yra dvigu
bai ir trigubai didesni 
už Amerikos ir Kanados 
alaus stiklų dydį, neuž
mirštant, kad ir Austra
lijos alus yra tarp 7-8% 
stiprumo.
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Iš to įsitikinimo išei-^ 
damas Ciu Enlai mano, 
kad ir Amerika yra pa
smerkta nuosmūkiui, bet 
priešingai sovietams, 
Kissingeris gavo įspū
džio, jis tos savo pažiū
ros nenori primesti ki
tiems.

Kiekvienu atveju Ame
rika ir Kinijapasiekėtaš
ką, kada turėjo būti už- 
megsti santykiai. Tai Kis 
singeris jau žinojo teo
riškai, jo viešnagė Peki
ne praktiškai įrodė, kad 
paties Nixono vizitas ten 
buvo laukiamas ir pagei
daujamas.

Kai prezidentas 1972 
m. vasario 21 d. nusilei
do Pekine, iš karto atro
dė, kad tie lūkesčiai vis 
dėlto nebuvo pamatuoti. 
Tačiau Nixonui atsilan
kius pas patį Mao, vis
kas pakrypo geresnėn pu
sėn. Mat, Mao turėjo bū
ti centras, apie kurį vis
kas sukasi. Jei jis nusi
šypsojo Nixonui, tą patį 
darė visa Kinija.

Nixonui padarė įspū
džio Mao asmenybės stip
rumas, kokį anksčiau jis 
buvo pastebėjęs tik pas 
de Gaulle. Nixono—Ciu 
Enlai pasikalbėjimai bu
vo pravesti filosofinėje 
plotmėje, ne konkrečio
je kaip vėliau Maskvoje, 
tačiau abiem pusėm buvo 
aišku, kad jas suvedė ne 
simpatijos, bet noras ras 
ti lygsvarą prieš sovietų 
išsiplėtimą. Kiniečiai ne
slėpė esą šiaurinio Viet
namo pusėje, tačiau tas 
savo simpatijas neak
centavo. Jie net teisino
si negalį daug paveikti 
Hanojaus vyriausybės.

Kartu tačiau paaiškė
jo, kad kiniečiai nėra lin
kę aktyviai padėti komu- 
nistinam Vietnamui už
kariauti pietinę krašto 
dalį. Kad panašiai yra nu
siteikę ir sovietai,Nixo- 
nas žinojo iš anksčiau. 
Už tat jis galėjo rizikuo
ti dar prieš vizitą Mask
voje pradėti šiaurinio 
Vietnamo blokadą ir at
naujinti bombardavimą.

Grįžtant prie Vietna
mo, reikia pastebėti, kad 
Nixono tikslas yra ne tik 
išvengti pralaimėjimo 
Vietname, bet dar įrody
ti, kad visos amerikiečių 
aukos ten padėtos nenu
ėjo visai veltui.

Tam priešinosi ne tik 
šiaurės Vietnamas, dar 
daugiau demokratų dau
guma ir net dalis jo pa
ties respublikonų parti
jos. Kaip, visą tai turint 
galvoje, tą tikslą pasiek
ti, buvo iki šiol didžiau
sias Kissingerio karje-“~ 
ros galvosūkis. Jo as
meniškas pasisekimas 
santykiuose su sovietų ir 
kiniečių viršūnėm savai
me aišku pakėlė jo au
toritetą ir Hanojuje, su 
kuriuo jis turėjo kontak
tus jau anksčiau. Dabar 
jis jau galėjo kalbėti

KLAUSIMAI BE ATSAKYMU

PT = MV
JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES

Aukso svarba šiandieninėje pasaulinių finansų sis
temoje yra labai ginčytinas dalykas. Tenka tačiau paste
bėti, kad modernios JAV finansų sampratos tėvas, Irving 
Fisher, — nežiūrint to, kad jis j klasiškąją P=iĮY for
mulę* įtraukė naują kredito sistemos sampratą ir sufor
mulavo Amerikos finansams didžiai mielą ąuantitatyvinę 
sistemą — pats tačiau niekad neatsisakė auksu pagrįsto 
pinigo principo. Bent teoretiniai, jo 1935 m. parašytas 
veikalas "Pinigas 100%’’ sudaro stebėtinai logišką auksu 
paremtos monetos būtinumo analizę.

Tačiau po Fisherio laikų, praktikoje, prie palaipsnio 
atsisakymo nuo aukso pagrindo privedė paprastas, kon
kretus faktas: kokiais būdais nebuvo skaičiuojama, va
karų pasaulyje kasmet iškasamo aukso kiekiai yra per 
maži, palyginus juos su žymiai greičiau augančiais pinigo 
apyvartos reikalavimais. (Galvočių netgi tapo apskai
čiuota, kad nuo Amerikos atradimo iki 1942 metų, t. y. 
per 450 metus visą žinomą pasaulyje iškastą auksą su
liejus į vieną kubą, kubo kraštas būtų tiktai 44 pėdų ilgio).

Kai JAV, o vėliau ir Didž. Britanija, perėjo ant 
"svyruojančios" vertės pinigo principo, paremdamos mo
netą ne tiek aukso rezervais, kiek kiekvienos valstybės 
ekonominio potencialo garantija, jos oficialiai legalizavo 
praktikoje jau senai įvykusį faktą.

Nežiūrint to, mažais, labai mažais kiekiais vakarų 
pasaulyje kasamas senis auksas bematant atsikeršijo. 
Šių metų rugpiūčio mėnesį, auksas kainavo privačiam 
asmeniui dvigubai tiek, kiek vos prieš kelis metus, nuo 
anuometinių oficialių $35 už aukso unciją, kaina pašoko 
iki neoficialių $70 už unciją. Nuo 1971 lapkričio iki 1972 
gegužės mėnesio, t. y. per pusę metų, aukso kasyklų ak
cijos Europoje pakilo 70%. Būdinga buvo tai, kad aukso 
paklausa buvo smulkios rinkos pobūdžio; auksakaliai, pri
vatūs pirkėjai ir t.t.

Vakaruose atsirado dvi paralelės aukso kainos: In- 
ternational Monetary Fund tebeskaičiuoja tarptautinį 
aukso judėjimą $38 už unciją kaina, o privatus pirkėjas 
yra priverstas už auksą mokėti žymiai aukštesnę kainą, 
šioje keistoje padėty dar keisčiau yra tai, kad ir Centri
nių Bankų, ir privačių asmenų aukso paklausos motyvai, 
anot ekonomistų, esą grynai... psichologiniai.

Logiška išeitis iš šios dvilypės situacijos būtų pasau
liniu mastu pravesti aukso demonetizaciją. Tuomet pini
gas beliktų sutartina vertybė, palengvinanti finansines 
bei tarptautinių mainų transakcijas. Auksas gi nustotų 
centrinių bankų paklausos, tuo pačiu kristų jo kaina, Pav. 
kadangi į Prezidentą Nixoną pasaulio opinija žiūri (kažin 
ar pagrįstai?) kaipo į aukso demonetizacijos šalininką, 
po JAV prezidentinių rinkimų aukso kainos iš tiesų jau 
pradėjo kristi.

Tačiau kuo arčiau yra einama prie pasaulinės nekon- 
versinių monetų sistemos, tuo labiau darosi būtina įvesti 
visame pasaulyje tarptautinio sutarimo kontrolę. Mat ši
tokioje priverstinoje "tarpusaviu interesų pinigo’’ komu
noje, užtenka vieno ekonominiai ir politiniai pakankamai 
stipraus Judošiaus, ir visa nekonversinto pinigo sistema 
gali susvyruoti. Gi modernioje ekonomijoje, psichologi
nio elemento svarba yra tokia didelė, kad žmonijai įpras
ti, mažiausiai 3.000 metų senumo, aukso garbinamo mo
tyvai, staiga gali pasirodyti esą stipresni už modernios 
ekonomijos logiką.

Gal todėl, Paryžiuje įvykusio Europos Bendros Rin
kos suvažiavimo metu, Prezidentas Pompidou patarė do
leriui grįžti prie konversinės sistemos ? Gal todėl, nežiū
rint visų spaudimų, Tarptautinis Monetarinis Fondas 
(IMF) kol kas tebesilaiko aukso rezervų pagrindo? O gal 
todėl, JAV valdžia IMF suvažiavimo metu, pasiūlė įvesti 
naują tvarką su įvairių kraštų monetarinių rezervų per
teklių ar nedateklių kontrolę, su atitinkamomis baudomis 
nepaklusniesiems ir t.t. (Įdomu, kokios yra numatomos 
baudžiamosios ekspedicijos prieš ekonominiai nepaklus
nias valstybes?). Ir gal kaip tiktai todėl, sovietai savo 
auksą kasa, krauna ir ... laukia?

* — P (Price). T (Trade) = pinigo masei M iš judėjimo 
greičio V. Šio šimtmečio pradžioje, I. Fisher klasinė PT=MV 
formulė įtraukė M1 (bankų įnašai) ir VI (bankų įnašų judėji
mo greitis). Jo P= MV,±.MIVI formulė sudarė praktišką vakarų 
ekonomijos plėtojimosi pagrindą.

daug svaresniu balsu ne
gu tada, kai jo pozicijos 
susitarti nebuvo sunku, 
tačiau uždavinys, kaip tą

principą įgyvendinti prak 
tikoje, nebuvo dar iš
spręstas rašant šias eilu 
tęs. vm

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUMtO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.
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RAŠYTOJAMS NERIA

KILPĄ ANT KAKLO...
Pasaulio laisvoji spau

da prieš pusmetį plačiai 
nagrinėjo maskvinį grį
žimą į nelemtos atmin
ties Ždanovo erą. Tai bu. 
vo Maskvos potvarkis 
"Apie literatūros ir me
no kritiką", kuriame pa
spęsta aibės spąstųpanai- 
kinti bet kurį autoriaus 
savaimingumą, išmušti 
jo ieškojimų iniciatyvą, 
pritempti visus meninin 
kus prie vieno kurpa
li aus.-

Ir lietuvius rašytojus 
Maskva taip pat vilko 
Kremliun ir indoktrina- 
vo, ir mokė, ir grasino. 
Vėliau ok. Lietuvoje gau
siai pasirodė rašiniai, ku 
riais lietuvis rašytojas 
"pasižadėjo" kurti tiktai 
Maskvos nubrėžtuose rė
muose.

Laisvasis pasaulis ste 
bėjosi Maskvos posūkiu į 
Ždanovo bėgius: kūrėjas 
turi būti pažabotas, kūrė
jas turi reikštis tiktai 
kompartijos nusakytuo
se rėmuose, kūrėjas tu
ri patogiai sėdėti narve!

Dabar žygįprieš kūrė
jo laisvę ir laisvą jo ini
ciatyvą bolševikai tęsia 
toliau. Maskvoj sugalvo
ta leisti specialų žurna
lą, lyg kokį religinio ti
po "vademekumą", kuris 
būtų visad po ranka duo
ti tinkamus atsakymus į 
gyvenime iškylančius 
klausimus. Jeigu potvar- kuris ždanovines nuotai- 
kis "Apie literatūros ir 
meno kritiką" paliko 
rūkštų prieskonį ir po
tvarkio tekstas nėra ad
resuotas į asmenį, į pa
skirą kūrėją, naujas žur- grįžimas į ždanovinę erą 
nalas, talkindamas žiau- yra... kūrybinis irideolo 
riam potvarkiui, jau tiks ginis laimėjimas-!

Tad naujas žurnalas, 
. kuris bus leidžiamas 

Maskvoje rusų kalba, at- 
aidės ir sovietinėje lietu
vių literatūroje. Mask
vos kamertono vibracijos 
nieko gero nežada rašyto
jui, kuris neturės geros 
partinės klausos.

teratūrinius veikalus, 
analizuoti, atrasti juose 
disonansus arba sąskam
bius su marksistine dia
lektika. Juo labiau, at

Detroito Centrinėje bibliotekoje parodai Lietuvių kultūriniai lobiai" rengti komitetas. Iš kairės An
tanas Musteikis -- Kultūros klubo pirmininkas, Galina Gobienė — Tautinių šokių "Šilainė" vadovė, 
šaulė Yolanda Baužienė pasakiusi parodoje atidaromąją kalbą, Clara Jonės — bibliotekos direktorė, 
Vincas Tamošiūnas, -- LŠST pirmininkas ir Stefa Kaunelienė-- Šaulė Tremty redaktorė. Nuotraukoje 

rasti atitikmenį ar prasi- nėra Vlado Selenio — LB apylinkės pirmininko. K. Sragausko nuotrauka
lenkimą su socializmo 
praktika ir vykdomais 
metodais.

Netenka abejoti, kad, 
kaip ir kiekviename so
vietiniame leidinyje, žur
nalas turės stiprią, am
žiną, šventą "liniją". Tai 
yra bėgamoji komparti
jos linija,

"Literatūros ir Meno" 
apžvalgininkas garsiai ir 
atvirai nusako, kad nauja
me -žurnale "kryžiuosis 
nuomonės ir ginčai, gru
pinės aistros ir anafe- 
mos - prakeikimai".

Be abejo "anatemos" 
pilsis adresu tų, kas vie
naip ar kitaip įstrigs tarp 
savo individualybės ir pri
valomo partinio kamer
tono skambesio. Progra
miniai naujo žurnalo aiš
kinimai bus privalomi vi
sai tarybinei "daugtauti
nei" literatūrai. Todėl 
savo esme naujas žurna
las bus pagrindinių "Dėl 
literatūros ir meno kri
tikos" potvarkio - encik
likos postulatų aiškini
mas. Sugrįžimui į Žda- 
novo erą, kada dabar jau 
rašytojai instinktyviai pa
linko į kūrybos individu
alizaciją, reikia žurnalo, 

kas pašveistų, pablizgin
tų. Reikia įspūdžio, kad 
kilpos nėra, reikia įspū
džio, kad ir prievartos nė
ra. Reikia įtikinti, kad

liau pasirinks ir dusins 
kūrybinę iniciatyvą.

Naujas žurnalas bus 
leidžiamas rusų kalba. 
Tai reiškia, kad tai bus 
visuotinės instrukcijos 
visai "daugtautinei, ta
rybinei literatūrai". Tas 
žurnalas bus kamerto
nas, pagal kurį bus pa
gaunamos disonansijos, 
politinės klausos defek
tai arba ir visiškas tary
binės klausos netekimas. 
Žurnalas dar nepasiro
dė. Pirmas numeris pa
sirodys tikateinantįsau- 
sį, o jau apie tą "naujie
ną" prabilo visa "daug- 
tautinė" spauda. Prabilo 
kaukaziškiai, prabilo tuk- 
meniškiai, prabilo irpa- 
baltiškiail

"Literatūra ir Menas"' 
leidžiamas lietuvių kal
ba Vilniuje, su pagar
biu etiketu, su reveran
sais, pristato tą Maskvos 
naujagimį savo skaityto
jams.

Sužinome, kad žurna
las vadinsis "Literatur- 
noje obozrenije" (Lite
ratūros apžvalga). Žur
nalas išeis kas mėne
sį stambiais tomais. Žur
nalas žada apžvelgti Il

Lapkričio 15 d., Lietuvos Atstovybėje Washingtone, buvo pagerbta General Federation of Women*s 
Clubs prezidentė Mrs. Kermit V. Haugan (viduryje). Kairėje ponia O. Kajeckienė (teikia Mrs. Haugan 
lietuvišką lėlę ir rožes. Dešinėje Lietuvos Atstovas J. Rajeckas. De Kun nuotrauka

Detroito Centrinėje bibliotekoje atidarius parodą "Lietuvių kul
tūros lobiai", mūsų šauniosios šeimininkės vaišino lietuviškais 
skanėstais. Iš kairės šaulės: Pranciška Talevičienė, Elžbieta Ja- 
dinskienė ir Mirga Motuzaitė - Michaels ir neatpažintas jaunuolis 
prie vaišių stalo. K. Sragausko nuotrauka

LIETUVIU KULTŪROS LOBIAI DETROITO 

MIESTO BIBLIOTEKOJE
Lapkričio 29 d. Detroito 

ir apylinkių lietuviai trau
kė į miesto centrinę biblio
teką — lietuvių suruoštos 
parodos atidarymą. Parodai 
vieta tinkama ir labai gera, 
nes centrinės bibliotekos 
pastatas stovi geroje vie
toje —. erdvūs ir švarūs. 
Vargo Mokyklos kopija, 
tautiniais rūbai aprėdyta 
lėlė, gražiai įrėminta ginta
ro mazaika ir įrašas skel
biąs, kad tai lietuvių kultū
ros lobiai, pirmo aukšto ko
ridoriuje, darė labai gražų 
vaizdą. Grižtelėjęs į antrą 
pusę nustebau: mano akys 
užkliuvo už kito užrašo: 
"Saugokite pinigines”! Au
tomatiškai įkišau ranką į 
kišenę ir griebiau už pini-

LIETUVIU MOTERŲ DELEGACIJOS 

VVASHINGTONE
Dvi lietuvių moterų dele

gacijos grupės lapkričio 15 
d. lankėsi Washingtone pas 
General Federation of 
Women’s Club prezidentę 
Mrs. Kermit V. Haugan. 
Vieną delegačių grupę su
darė Pabaltijo Moterų Ta
rybos atstovės, kur lietuves 
atstovavo ponios Samatienė 
ir Veblaitienė iš New Jer- 
sey.

Antroji buvo Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 
grupė, kurioje iš lietuviu 
buvo pirmininkė I. Banai
tienė, A. Bačkaitienė, dr.
M. Kregždienė, R. Penkiū- 
nienė ir S. Valiukienė.

Abi delegacijos iškėlė so
vietų melagingą propagan
dą laisvajam pasauliui skel
biant religijos laisvę ir pra
šė, kad GFWC padėtų Jung- 

ginės, nes norėjau įsitikin
ti ar dar ją turiu.

Į parodos atidarymą su
sirinko virš šimto žmonių. 
Tarp jų buvo keletas ir 
amerikiečių. Į atidarymą 
atvyko ir mūsų garsioji tau
tinių šokių grupė "Šilainė”. 
Pasirodo, kad "šilainė” ne 
tik grakšti, bet ir svari... 
Dvidešimt keturiems suli
pus į keltuvą ir privažiavus 
III aukštą, keltuvas taip su
stojo, kad nebegalėjo nei 
aukštyn nei žemyn judėti,, 
o kas svarbiausia ir durų 
nebuvo galima atidaryti ir 
šokėjams iš jo išeiti. Kol 
atvyko specialistai ir išlais
vino šokėjus užtruko apie 
valandą. Tad atidarymas 
įvykdytas su pavėlavimu.

tinėse Tautose ta klausimą 
iškelti ir irodyti Lietuvos 
okupanto skelbiama melą. 
Taip pat jos painformavo 
GFWC prezidentę, kad JAV 
mokyklų vadovėliuose yrą 
netikrų, suklastotų infor
macijų apie Pabaltijo tau
tas ir prašė, kad ji kongre
se palaikytų tuo reikalu 
įneštą rezoliuciją, kad so
vietai atitaisytų klaidas, 
nes JAV nepripažįsta Pa
baltijo inkorporavimo.

Be to, delegacija pageida
vo, kad GFWC vadovybė 
savo seimuose programų 
koncertuose įvestų ir tarp? 
tautinio meno pasirodymų. 
Mrs. K. Haugan ir mūsų 
delegatėms Lietuvos Atsto
vas J. Rajeckas su ponia 
padarė priėmimą.

Apie parodą trumpai papa
sakojo ir seną lietuvių kul
tūrą iškėlė Yolanda Baužie
nė. Taip pat žodį tarė ir bib
liotekos direktorė ponia Cla- 
ra Jonės. Ji savo žodyje pa
sakė: "Jūs dėkojate man, 
bet tikrumoje aš turiu jums 
dėkoti, kad šia savo paroda 
leidžiate mums pažinti jūsų 
kultūrą ir jus ..Po savo 
tarto žodžio perkirpo, Au
drutės Baužaitės, Lauros 
Leonavičiūtės ir Ramonos 
Urbonaitės laikomą tautinį 
kaspiną ir atidarė parodą.

Kol mechanikai išlaisvino 
"Šilainę” kiti suspėjome ir 
parodą apžiūrėti ir mūsų 
gerųjų ponių skanėstais su 
kava pasivaišinti. Paroda 
turėjo S skyrius ir joje bu
vo vaizduojama: Lietuvos 
istorija, muzika, tautiniai 
šokiai, knygos, medžio dro
žiniai, gintaras, pašto ženk
lai, pinigai. Eksponatus la
bai meniškai išdėstė biblio
tekos tarnautoja specialistė 
Dorothy Manty.

Išlaisvinta "šilainė” pa
šoko: šustą. Rankšluostinį 
ir Malūną, šokiams vadova
vo G. Gobienė ir grojo Ri
mas Kasputis. Direktorė ir 
svečiai šokiais buvo suža
vėti ir vadovė G. Galina ga

vo net keletą kvietimų šok
ti amerikiečiams.

A t i d a r ymo išvakarėse 
dienraštyje "Detroit News” 
bibliotininkės Dorothy Man
ty rūpesčiu buvo patalpin
tas parodos atidarymą lie
čiąs straipsnis ir graži nuo
trauka. Regina Juškaitė ir 
Rita Neverauskaitė laiko 
ant kelių Rimšos "Vargo 
mokykla".

Nors reklama gera buvo 
tiek mūsų tiek ir amerikie
čių laikraščiuose, bet j pa
rodos atidarymą atvykusių
jų skaičius nebuvo didelis.

Nors parodos rengėjai 
yra Kultūros Klubas, St. 
Butkaus šauliai ir LB apy
linkė, bet didžiausią naštą 
nešė: Antanas Musteikis, 
Vincas Tamošiūnas ir Stefa 
Kaunelienė. žinoma, jie tu
rėjo ir pagelbininkų, bet jų 
čia neminėsiu, nes bijau ku
rio nors pavardę praleisti.

• Meno mugė, atidaryta 
gruodžio 9 d. Lietuvių Na
muose, tęsis iki gruodžio 18 
d. Joje galima įsigyti gra
žių Kalėdoms dovanų. Mu
gė atidaryta nuo 4 iki 6 v.
v. ir sekmadieniais nuo 12 
iki 2 v. p. p.

• Religinio Susikaupimo 
Valanda šv. Morkaus baž
nyčioje gruodžio 3 d., 4 vai. 
sutraukė apie 400 žmonių. 
Giedojo sol. Pranas Zaran- 
ka, jungtinis jaunimo cho
ras, šv. Petro parapijos 
choras ir suaugusių choris
tų grupė vadovaujama muz. 
Stasio Sližio. Kalbėjo lietu
vių ir anglų kalboje kun. 
Walter Stanevich ir kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. 
Religines valandos pabaigai 
klebonas k-un. Walter Sta
nevich paprašė sugiedoti 
Lietuvos Himną.

• SLA 352 kuopa gruo
džio 3 d. išsirinko naują 
valdybą 1973 metams šios 
sudėties: Petras Januška — 
pirmininkas, Vacys Kriau
čiūnas — vicepirmininkas, 
Elžbieta Jodinskienė — fi
nansų sekretorė, Antanas 
Norus — iždininkas, Myko
las Balčiūnas, Bronius Bur
ba ir Jurgis Rekašius — iž
do globėjai, Henrikas Dū
da — sekretorius, Jonas 
Balnionis — tvarkdarys.

Dr. Martyna Miškinienė 
ir dr. Alfonsas Pakalniškis 
dr. kvotėjai, Antanas Gri
nius — kuopos korespon
dentas.

A. Grinius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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NKVD NAGUOSE... (4) PATARIMAI SLIDINĖTOJAMS

Rytoj išvyksite į Maskva
Mirties bausme grasini

mas man atrodė tiek nenuo
saikus, pasakoja toliau gen. 
Billotte, kad vos susilaikiau.

Nutariau imtis iniciaty
vos ir vesti mano paties tar
dymą taip kaip man patin
ka. Pirmiausiai, kaip pata
rė Voldemaras, man nerei
kia niekuo prisipažinti, ko 
nebuvau padaręs. Tai buvo 
pasisekimo raktas. To turiu 
energingai laikytis, net ir 
tada, kada man bus pritai
kytas kūniškas kankinimas. 
Elgtis kitaip, reikštų pa
laipsniui pasiduoti fatališ
kumui, lyg krumpliaratin 
įtraukiant save ir savo 
draugus.

— Kas liečia pabėgusių 
karo belaisvių sienos per
žengimą, — pasakiau jiems, 
— aš jums primenu, kad 
Litvinovas padėjo savo pa
rašą po Genevos konvencija 
1932 m. Jūsų vyriausybė 
tuo būdu yra užsiangažavu
si gerbti tarptautinę sutar
tį, kuri nurodo valstybių 
teises. Tad negali būti ir 
kalbos apie nuteisimą aš- 
tuoneriems metams depor
tacijos į Sibirą, ką jūs ga
lite taikyti tik savo pilie
čiams;

Visų trijų tardytojų vei
duose pasirodė aiškus nu
stebimas, nes to jie* niekad 
nebuvo girdėję.

— Gi kas liečia šnipinėji
mą, leiskite man juoktis kol 
aš nesupykau. Ar kas matė 
kada slaptąsias tarnybas, 
kurios save gerbia, tokiu 
būdu siųsti šnipus, nemo
kančių net jūsų kalbos. Aš 
noriu tikėti, kad jūsų są
jungininkai naciai yra kvai
liai, bet ne iki tokio laips
nio.

Pirmininkavęs trijulei ir 
iki šiam laikui nerodęs jo
kios reakcijos, pagavo svie
dinį.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1972.

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris 
specialiai parinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie 
labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir bus tikrai nau
dingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1972.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies 
megztinis, itališkas vyriškas arba moteriškas nailo
ninis lietpaltis, vilnonės angliškos vyriškai'eilutei 
medžiagos, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe
cialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, 
puikūs vyriški nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 
dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų geriausios 
rūšies cigarečių. $125.00.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972.

Komplektas moteriškų nailoninių apatįnių, arba 
vilnonių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 
3 jardai sunkios crimplene medžiagos moteriškai ei
lutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jardai vilnonės 
apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga suknelei. 
$115.00
MAISTO SIUNTINYS 1972.

Va sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausiu 
baltų miltų, 2 sv. ryžių, sv. kvepančių pipirų, % 
sv. lapelių, i/2 sv. geriamo šokolado,' 1 dėž. nescafes, 
l'/2 sv. razinkų, l'/o sv maišytų džiovintų vaisių, 1 
sv. šokoladinių saldainių. $35.00.

Taip pat, dedamame į šiuos arba kitus Jūsų rū
bų užsakymus dalykus, kurie Lietuvoje yra labai 
naudingi ir vertingi.

Dirbtinio minkkailio paltui viršus $40.00, nai
loninio kailio paltui viršūs $25.C0, vyriški arba mo-' 
teriški nertiniai $15.00, vilnonės skarelės $5.00, nai
lono lietpalčiai $12.00, nailoniniai marškiniai $9.00, 
vilnonės arba nailoninės kojinės $2.50.

Taip pat priimame užsakymus: automobilių, mo
tociklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E, 2. Engianti. 
Telef. 01 739 8734.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

— Kas mums gali pasa
kyti, kad jūs nemokate ru
siškai? Jūs galite simuliuo
ti. Pagaliau, prileidžiant, 
kad jūs neatvykote čia šni
pinėti, kas gali pasakyti, 
kad vokiečiai nepadėjo 
jums šioj kelionėje per So- 
vietiją į Angliją, kad galė
tumėte Petainui šnipinėti 
de Gaulle?

Tai buvo naujas kaltini
mas, kurio nebuvau numa
tęs. Reikėjo atitaisyti ne
delsiant.

— Telegrafuokit genero
lui de Gaulle ir praneškit 
jam mano atvejį. Jis gerai 
pažįsta mano šeimą nuo 
1920 metų. Aš neabejoju, 
kad jis garantuos mano sen
timentus Laisvosios Pran
cūzijos atžvilgiu. Jei jis 
abejos, tai nepaves jums 
bausti už šį suformuluotą 
kaltinimą, bet reikalaus, 
kad būčiau teisiamas pran
cūzų teismo, nes jei tai bū
tų tiesa, tokio nusikaltimo 
baudimas priklauso prancū
zų teismui ir tokiu atveju 
jums užtektų mane pasiųs
ti i Londoną.

Mano logika neįtikino en
kavedistų, bet jie pasijuto 
ivaryti kampan. Jie užbaigė 
tardymą ir mane paliko vie
ną su vertėja.

— Draugai nėra jau tokie 
pikti kaip jie atrodo, — pa
sakė ji, — bet jūsų metodas 
nėra geras. Jūs atrodo šai- 
pėtės iš jų: to jie nemėgsta.

Aš padėkojau, užtikrin
damas, kąd aš gerbiu sovie
tų teisingumą ir mielai li
kusią nakties dalį praleis
čiau su ja besikalbant, bet 
man. tur būt, būtų geriau 
greičiau eiti pasiilsėti, lau
kiant kito tardymo. Aš pa
sikėliau ir priartinau prie 
jos. Atsisveikindamas pa
bučiavau jai ranka, šį kar
tą ji pasimetė. Ji buvo per

• ••

jauna, kad pažinotų caristi- 
nių laikų mandagumo tradi
cijas. kurios dar praktikuo
jamos tik dekadentiškose 
buržuazinėse bendruomenė
se vakaruose. Bet jai tas 
patiko ir mes pasikeitėme 
sąmokslininkų šypsenomis. 
Aš supratau, kad ji bus 
mums vienas iš šansų, iš to 
rato išsigelbėti.

Į kamerą grįžau apie 
penktą valandą ryto visai 
užtikrintas dėl savo likimo. 
Trys lietuviai miegojo ir aš 
atsiguliau ant grindų tarp 
Voldemaro ir Indrišiūno 
guolių, bet negalėjau už- 
užmigti kankinamas min
ties, kokius argumentus tu
rėsiu patiekti atmesti kalti
nimams.

Diena praėjo blogai ir aš 
pradėjau jausti nuovargį po 
blogai praleistos nakties ir 
neiš simiegojimo. Vakare, 
vos prigulus, dešimtą va
landą kameros durys atsi
darė ir mane pašaukė grei
tai apsirengti. Aš nejudu. 
Tada sargas pradėjo rėkau
ti. Voldemaras tyliai mane 
paprašė paklausyti ir eiti. 
Kad jį nuraminus, aš pa
lengva pradedu rengtis, kas 
užėmė gerą pusvalandį. 
Vargšas sargas niekaip to 
negalėjo suprasti ir nežino
jo ką daryti. Aš visai ne
skubėjau į pasimatymą su 
tardytojais. Pagaliau, iš
ėjau su sargu neskubėda
mas.

Kai mes atvykome į di
džiąją salę, Raudonoji mer
gina jau ten buvo. Ji pri
siartino prie manęs, paėmė 
už rankos ir pasakė:

— Turėkite drąsos, šian
dien viskas bus gerai.

Kambary aš atsiradau 
prieš pirmojo tardymo en
kavedistus tardytojus, ku
rie su šypsena pasikėlė ir 
ištiesė man rankas pasvei
kindami ir užsakė naktipie
čius pasistiprinti.

— Dovanokite mūsų pra
ėjusios nakties draugams. 
Jie nebuvo susipažinę su jū
sų atveju. Bet mes norime 
jūs užtikrinti, kad rytoj 
jūs išvyksite į Maskvą, kur 
galėsite susisiekti su savo 
ambasada.

— Tai nebus Vichy am
basada? (Okup. Prancūzi
jos ambasada. Red.).

— Ne, tai Anglijos, mes 
gerai suprantama jūsų no
rą kovoti de Gaulle eilėse ir 
mes jus sveikiname.

Aš buvau laimingas gir
dėti tuo žodžius ir vengiau 
jiems priminti, kad tas jų 
linkėjimas nesiderina su 
Molotovo-Ribbentropo pak
tu.

Grįžau į kamerą visai už
tikrintas ir ramiai miego
jau penkias valandas. Vol
demaras, pasitaręs su ki
tais dviem lietuviais, man 
švelniai pastebėjo, bandy
damas įrodyti, kad aš esu 
klasiško škotiško dušo, ku
ri pritaikė sovietų policinis 
režimas, auka. Aš nepati
kėjau jiems nė vienu žo
džiu. Aš galvojau, kad trys 
enkavedistai ir Raudonoji 
mergina man buvo tikrai 
nuoširdūs.
-Ah, jei jūs pasidavėtė 

amžinam moteriškam žavė- 
siui, — pasakė Voldema
ras, — aš nebeinsistuoju.

(Bus daugiau)

Kadangi nemažas skai
čius lietuvių pradėjo do
mėtis slidinėjimu, tai se
nų slidinėjimo vilkų ska
tinamas, drįsiu duoti ke
letą patarimų.
Prieš trejus metus buvo 

Clevelande įkurtas Lietuvių 
Slidinėtojų Klubas apjun
giąs visus žiemos sporto 
mėgėjus. Klubo tikslas ne- 
siribojo vien tik kompetici- 
niu slidinėjimu, jame dides
nė dalis yra net pramoginio 
slidinėjimo mėgėjai. Klubas 
kartą per mėnesį turi vieną 
susirinkimą, kurio metu na
riai aptaria veiklą, planuo
ja iškylas, vietinis ar sve
čias kalbėtojas supažindina 
su slidinėjimo srityje ak
tualiais reikalais, stebi sli
dinėjimo filmą ir, kavutės 
ar alučio draugystėje, dali
nasi slidinėjimo įspūdžiais.

Narių amžius gan įvai
rus — pradedant paaugliais 
ir nemažas skaičius jau žil
stančių asmenų.

Klubas savo nariams ren
gia savaitgalio iškylas, vie
tines ir už valstijos ribų. 
Duoda veltui slidinėjimo pa
mokas, supažindina su sli
dinėjimo reikmenimis ir jų 
saugiu panaudojimu.

Pamokos duodamos skir
stant grupėmis:

1. Pradedantiesiems,
2. Tiems, kurie jau susi

pažinę,
3. Vidutinio pajėgumo 

slidinėtojams ir
4. Pažangiųjų klasei.
Pamokas duoda slidinėji

mo instruktorius — Alis 
Benas.

šiais metais klubas dar 
įjungė ir Nordic tipo slidi
nėjimą (Cross country). 
šią sritį koordinuos mūsų 
populiarusis slidinėtojas — 
Vytenis Čiurlionis.

šių metų klubo vadovybę 
sudaro: Jurgis Čiurlionis — 
pirmininkas, Rūta Skrins- 
kaitė — sekretorė, Zita Nei- 
manaitė — iškylų vadovė, 
Petras Gaižutis — iždinin
kas ir Algis Garlauskas — 
slidinėjimo sekcijos vado
vas.

Klubas kviečia visus snie
go entuziastus prisijungti. 
Suinteresuoti kreipkitės į 
Vytenį Čiurlionį, 19755 Up- 
per Terrace, Cleveland, 
Ohio, 44117. Telefonas — 
(216) 481-1525.

Gero sniego šiam sezone 
Clevelando slidinėtojams!

* # *
Virš 7 milijonai žmonių 

šią žiemą džiaugsis jos ma
lonumais — labiausiai slidi
nėjimu. Didelė dalis iš tos 
minios bus pradedantieji. 
Jie daug „kentės” ir dalis 
jų išsinarins ar susilaužys 
galūnes, tuo išbaidydami 
dar didesnę dalį, norinčių 
pradėti šią sporto šaką.

"Slidinėjimas yra sauges
nis šiandien, negu kad kada 
nors anksčiau yra buvęs”— 
sako ekspertai. Ir jeigu tik 
pradedantieji sugebės išsi
laikyti, kol įgaus balanso 
jausmą sniege, jie visi galės 
linksmintis šioj sporto ša
koje.

Mano patarimas: išmes- 
kit iš galvos bet kokias fan
tazijas ir koncentruokitės. 
Didžiausia dalis slidinėjimo 
nelaimių įvyksta pradedan
čiųjų tarpe, šis sportas rei
kalauja koncentracijos, fi
zinio pasiruošimo, prakti
kos ir saugių priemonių.

ALIS BENAS 
National Ski Patrol narys

Nei viena sporto šaka ne
turi tokios pasiaukojusios 
organizacijos saugiam spor
tui išlaikyti, kaip National 
Ski Patrol. Per visą Ameri
ką matysite vyrus ir mote
ris, plytinės spalvos švar
kais, patruliuojančius kal
nuose. Jie padeda slidinėto
jams, mokindami atsargu
mo, pagelbėdami sužeistie
siems. National Ski Patrol 
susideda iš savanorių, ge

rai treniruotų slidinėtojų, 
turinčių Raudonojo Kry
žiaus „Advanced First Aid 
Card”. Daugelyje vietų šiai 
organizacijai priklauso kva
lifikuoti gydytojai.

šios organizacijos akys 
yra ypatingai nukreiptos į 
pradedančiuosius. Praėjusį 
sezoną Mt. Snow slidininkų 
rezorte pradedantieji slidi
ninkai sudarė 21%, tačiau 
sužeidimų skaičius jų tarpe 
siekė 55%.

Bet slidinėjimas nebūtų 
toks patrauklus, jeigu jis 
nebūtų pavojingas. Kiek
vienais metais tūkstančiai 
slidinėtojų nuo 4 iki 74 me
tų amžiaus išmoksta nuga
lėti kalnus be sužeidimų. 
Mes kažkodėl mėgstam pa
stebėti nelaiminguosius ant 
ramsčių, bet jų tik labai 
maža dalis, palyginus su li
kusiais sveikais — vėjo, ir 
saulės nudegintais atletais. 
Jiems slidinėjimas, kaip 
golfas ar šachmatai — vie
ną kartą išmokus, tampa jų 
gyvenimo dalim.

Štai keli patarimai kau
lams išgelbėti:

Būk fiziniai pasiruošęs
Pats slidinėjimas jums 

tuoj primins, kad turite bū
ti geram fiziniam stovy — 
ko mes visi ir siekiam gy
venime. Savaitgaliu slidinė
tojas, kiekvieną dieną pa
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ŠVENTARAGIS
Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 

iš Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše
liais 6 dol., minkštais — 5 dol. Aplankas dail. T. 
Valiaus.

Tai knyga, kurią pradėjus skaityti, negalima 
atsitraukti, kol nebaigiamas paskutinis puslapis.

Paskubėkite įsigyti knygą pas platintojus ar 
tiesiog Dirvoje.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......... dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romaną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

Adresas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

aukojęs 10 minučių papras
tai mankštai, sumažina žy
miai nelaimių riziką. Važi
nėjimas dviračiu, bėgimas 
ar plaukimas yra labai-geri 
pratimai kojų muskulams.

Po pirmos slidinėjimo 
dienos jūs kenčiate. Kojas 
skauda; i kalnus traukimo 
virvė išjudino iš pečių jūsų 
rankų raumenis ir sausgys
les. Net ir po slidinėjimo 
pasilinksminimas jums ne
padėjo, Tačiau, jeigu jūs 
esate neblogam fiziniam 
stovy, viską pamiršite kitą 

rytą po pirmo nusileidimo 
pakalnėn.

Eikite į slidinėjimo 
pamokas

Pradedantieji, kurie ban
dė slidinėti be jokios slidi
nėjimo pamokos turėjo au
kų skaičių — 24 iš 1000. 
Tie, kurie sugebėjo jau 
”snow ploty” (pirmą pamo
ką) padaryti, turėjo sužei
dimų skaičių mažiau kaip 
trečdalį — nuo 6-8 iš 1000 
slidinėtojų. Dr. Garrick įro
dinėja, kad tarp slidinėtojų 
bet kurio amžiaus, sugeban
čių ”stem turn” (dažnai 
antrą pamoką) turėjo su-, 
žeidimų mažiau, kaip 3-4 iš 
1000. Ir tarp jų kaulų lūži
mų buvo mažiau, kaip 1 iš 
1000.

Pamokos jums leis susi
pažinti su slidinėtojų legen
da — ”ski instructor”. šis 
”brave lad”, kaip taisyklė, 
turi Germanio ar Gallic ak
centą, gali slidinėti geriau 
atbulas, negu jūs priekiu ir 
niekad nesijuokia, kai jūs 
parpuolęs pradingstat snie
ge.

Pamokančios knygos ge
rai, bet jos nepakeis pamo
kų su geru instruktorium. 
Net slidinėjimo „seni vil
kai” pradeda sezoną su ”re- 
fresher course”.

(Bus daugiau)

AUTOMOTIVE MECHANIC
JOURNEYMAN OR 8 YEARS EXPERIENCE 

Experienced in all phases of eąuipment repair on industrial 
trucks, mobile cranes and highway tractora.

Apply Employment Office
7 A. M. to 4:30 P. M.

DANA CORPORATJON 
Midwest Frame Division 

Ft. of Great Lake Avė.
ECORSE, MICHIGAN

An Equa] Opportunity Employer
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KO IEŠKOME LIETUVIU DAILININKU DARBUOSE
Lietuvi, apkabink žeme!... Duokit 10,000 doleriu!...

Tokia tema New Yorko 
lietuvių dailininkų sąjun
ga surengė simpoziumą, 
kuris įvyko š.m. gruo
džio 2 d., Kultūros Židi
nyje. Kalbėjo dr. J. Gir
nius, A. Pečiūraitė, A. 
Kašubienė, V. Jonynas ir 
K. Žoromskis moderuo- 
jant New Yorko Lietuvių 
Dailininkų S-gos pirmi
ninkui A.. Elskui. Toks 
mūsų dailininkų bendravi
mas su lietuvių visuome
ne įvyko pirmą kartą ir 
susilaukė publikos dė- 
jmesio.

Dr. J. Girnius savo 
pranešimą suskirstė į 
šiuos pagrindinius daili
ninkų kūriniuose ieškoji
mus:

1. Dailininkų darbuose 
ieškoma visko;

2. Dailininkų darbuose 
reikia ieškoti meno, kiek 
juose yra kūrybinio ele
mento ir savitumo;

3. Pagrindiniam mo
mentui spręsti svarbu 
žmogaus istoriškumas. 
Tačiau istorija kanoni
zuoja atskirus kūrėjus. 
Meno istoriją sudaro vi
sų krypčių menai;

4. Žmogaus istorišku
mas įspėja prieš kokį 
dogmatizmą ir tačiau ne
reiškia reliatyvizmo. 
Kalbant apie meną nėra 
jokių amžinų kanonų, nes 
viskas kuriama pačių 
žmonių.

5. Tautiniu atžvilgiu nė 
viena meno kryptis ne
turi pirmenybės prieš ki
tas, visos turi būti tau
tiškos.

6. Paprastai tautišku
mo ieškoma liaudišku
me, savo krašto ir žmo
nių vaizdavime. Bet, kaip 
išlikti tautiškam atsidū
rus svetimam krašte? 
Kur nėra kūrybiškumo, 
nėra ir tautiškumo.

Neteisu tautą tapatinti 
tik su praeitimi. Ta pati 
tauta šiandien jau turtin
gesnė už vakar buvusią. 
Tautinio savitumo ieško 
ma liaudies mene ir vi
sur. Tautai priklauso ne 
vien liaudis, bet ir švie
suomenė. Natūralu at
spindėti gimtąjį kraštą, 
bet netikiu dailei, kuria
mai iš atminties. Plates
nis žvilgsnis dailės nedu
sina. Tautos menui pri
klauso visa kūryba, ne-

žiūrint kur dailininkams 
gyvenant ji sukurta. Tau
tos negalima suvesti įvie- 
ną išbaigtą visumą. Tau
tą vedė ne vien Čiurlio
nis, ne vien Smetona ne
priklausomybės laikais, 
bet visi dailininkai... Ir 
dabar yjra daug tautos pa
siekta. Kiek lietuvių me
ne bus skirtingumo,indi
vidualumo, tiek atsieki- 
mų. Tačiau reikia kūri
nių vienokio ar kitokio grį
žimo į tautą, sakė jis.

Publika ieško kūryboje 
grubių gubų, bet nepa
kanka vien sentimentų, 
kūriniai turi būti su meni
niu svoriu, nesacharini- 
niai, nors prekyboj tokie 
geriau eina. Tas pat prie
kaištas yra rašytojams. 
Bet "best seller" kny
gos dar nepasako litera
tūrinės vertės. Tai nėra 
ilgai išliekanti kūryba, 
tai tik laikinas publikos 
skonio patenkinimas. Pa
triotinė tema pati sun
kiausia. Didžioji Mairo
nio kūryba atgimimo lai
kais dabar taip didingai 
nebeskambėtų, nes ji bu
vo anų patriotinių laikų 
atgimimo kūryba. Pav., 
skaitai Vytauto Alanto 
"Amžinasis lietuvis", 
nepaprasto patriotizmo 
knygą, jausdamas tuos 
patriotinius pamokslus 
ir, kad skaitytojas per 
daug nenuobodžiautų, 
įvestas žmonomis pasi- 
kaitaliojimas, bet tai toli 
gražu neprilygsta M. Peč- 
kauskaitės patriotinei 
didaktikai. Atsimenu V. 
Alantas išleido gerą žur
nalistinę knygą Lietu
voje, — baigė, žodį dr. J. 
Girnius..

Dail. A. Kašubienė iš
samiai panagrinėjo, ko 
lietuvių visuomenė daili
ninkų darbuose ieško, 
kuo ji sielojasi, ką jiems 
išmetinėja ir ką užgi- 
ria.

Dail. V. Jonynas pabrė
žė, jog tilto tarp dailinin
kų ir lietuvių visuomenės 
nėra. Kur gi tas lietuviš
kumas? Yra tam tikros 
lietuvių savybės dvasio
je. Kaip įžvelgti?Jūs. man 
visi lietuviškai kalban
tieji esat labai reikalingi 
ir brangūs, aš jaučiuos

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo koncerto programos dalyviai. I? kairės — muz. A. Kafianauskas, 
akt. A. Petrutis, sol. P. Bičkienė, aktorius V. Žukauskas ir sol. Liudas Stukas. Šio koncerto metu buvo 
atšvęsta ir aktoriaus Vitalio Žukausko 30 metų scenos darbuotės sukaktis. Koncertui vadovavo pats ra
dijo programų vedėjas prof. Dr. Jokūbas J. Stukas. R. Kisieliaus nuotrauka

EMILIJA ČEKIENĖ tikru lietuviu, bet konflik
tas vistiek tarp mūs yra, 
Lietuvoj manęs nelaikė 
lietuvišku, bet kai buvo 
mano paroda Rygoje, lat
viai laikė labai lietuviš
ku. Mes nesam prekybi
ninkai, sakė Jonynas, ga
lim jums darbų padaryti 
bet tai tik meluosim. Jei 
lietuvis gerai padaro Na
poleoną, nuo to jis nepa
sidaro prancūzu. Ne siu
žetas, ne iliustracija da
ro dailininką lietuvišku 
bet jis pats, jo talentas, 
kūryba, žvilgis į platų pa
saulį. Mes visi išnyksim, 
kaip dūmas, bet liks lietu 
vių dailininkų kūriniai ir 
jie bus pripažinti lietuviš
kais dailininkais.

Gyvas lietuvis neturi 
mus prievartauti, neštai 
būtų tautinė savižudybė. 
Apie Čiurlionį savo laiku 
vienas mūsų dailininkas 
aiškindamas galerijoje 
jo kūrinius iš provincijos 
atvykusiai ekskursijai, 
aš pats girdėjau, kaip sa
kė rodydamas į savo gal
vą, kad Čiurlioniui ratas 
sukosi galvoj. Bet va, 
šiandien, kitaip galvoja
ma. Aš labai norėčiau, 
kad toks ratukas suktųsi 
mano galvoj. Tik savo in
dividualiu keliu eidami 
įdėsime savo indėlįįlie— 
tuvių tautos dvasinį loby
ną. Mes negalime būt at
silikę. Lietuvi, apkabink 
žemę, nepasilik prikibęs 
prie vieno akmenėlio! 
Gimtoji žemė mums iš
slydo iš po kojų-, bet mes 
likom kraujo prigimtimi 
lietuviai. Jeigu jūs nega
lit aukščiau pakilti, tai 
leiskit kitam kilti. Tauta 
turi gyventi dabartimi ir 
žvelgti į ateitį, — baigė 
žodį dail. V. Jonynas.

A. Pečiūraitė, jauno
sios kartos dailininkė, sa 
vo trumpame žodyje iš 
visų išsiskyrė dar nenu
sistovėjusia galvosena, 
perduodama atskiras 
mintis, pav.: "Dailininkai 
yra politinių srovių kali
niai, dailininkai, pri
klauso kuriai tautai tik 
per klaidą,konkursai ne
garbingas dalykas, Čiur
lionio darbai tik etnogra 
finiai žemėlapiai ir pan.

Dail. K. Žoromskis, 
pritardamas Jonynui sa
kė, jog negalįs būti nelie-

Sol. Vidimantas Valatka ir muz. Darius Lapinskas. V. Noreikos nuotrauka

VIDIMANTO VALATKOS DEBIUTAS 
CHICAGOJE A_NAKAS

Jaunimo Centro salė
je, lapkr. 25 d. teko iš
girsti Kauno muzikinio 
teatro solistą tenorą Vi- 

tuvišku. Konfliktai yra ne 
vien pas lietuvius, bet ir 
tarptautiniai. Be konflik
to sustingtų viskas. Ta
čiau V. Jonynas jam atsa
kė, kad, jei tauta 200 mili
jonų gyventojų gali daryti 
konfliktus, tai to negali 
maža būdama. Kas dide
liam dar pakeliama, tas 
mažam gali būti mirtis.

Po pranešimų savo nuo
mones reiškė ir publika. 
Būdingai pasisakė dr. R. 
Šomkaitė: "Man rodos, 
kad visuomenė yra pasi
dariusi labai "fresh". 
Daugiausia kritikos susi
laukia dailė. Kiekvienas 
neišmanėlis į kūrinį pa
sižiūri ir išdidžiai kriti
kuoja. Susirenka prie ka
vutės ir kalba apie me
ną, kurio neišmano. Ki
taip yra su literatūros 
kritika. Kad galėtum kri
tikuoti reikia paskaityti 
tą knygą,, o kai tingi skai 
tyti, tai negali ir kriti
kuoti nežinodamas, kas 
parašyta".

Dr. V. Paprockas pa
brėžė, jog visuomenė sie
lojasi, kad mūsų dailinin
kai nekuria lietuviško
mis temomis ir priminė, 
ka Lietuvių gydytojų kor
poracija Fraternitas Litu- 
anica paskyrė 1500 dol. 
premiją už paskutinių lie
tuvių tautos tragiškų įvy 
kių atkūrimą dailėje. Ta
čiau dailininkai pareiškė 
jog tai jų įžeidimas. Duo 
kitę 10.000 dol. premiją 
ir tai mes pirma pažiū
rėsim, kas sudaro jury 
komisiją. Daktarai turtin
gi pinigais, o dailininkai 
dvasia, — užakcentavo V. 
Jonynas.

Iš publikos buvo pa
reikšta, kad dailininkai 
nenori nieku prisidėti 
prie Lietuvos reikalų, ka
da mes visi tam tikrais 
atvejais turime kartu su
siburti, kuo nors prie 
okupuotos Lietuvos va
davimo prisidėti, kaip 
pav., daktarai ar kitos or
ganizacijos. Dailininkai 
kuria ir gyvena tik sau.

Tikėkime, jog šiandien 
prasidėjęs tilto statymas 
tarp jų ir visuomenės 
stiprės ir abi puses vis 
tvirčiau jungs. 

dimantą Valatką, kuris 
prieš keletą metų atvyko 
iš Lietuvos ir dabar pas
toviai apsigyveno Kali
fornijoje.

Radijo valandėlės 
"Margutis" vedėjas Pet
ras Petrutis Chicagoje 
jau ne pirmą kartą suor
ganizuoja naujus, origi
nalius, negirdėto pobū
džio koncertus, kuriuos 
Chicagos visuomenė ver
tina ir gausiai lanko. Ir 
Valatkos koncertas su
traukė pilną salę klausy
tojų, kurie su dėmesiu 
ir pasitenkinimu išklau
sė jaunojo solisto dainų 
rečitalį ir nepasigailėjo 
jam labai šilto įvertini
mo, kurio jis savo talen
tu užsitarnavo.

Vidimantas Valatka 
dainavimą pamėgo iš ma
žens ir jo studijoms pa
skyrė daug energijos ir 
laiko. Baigęs dainavimo 
klasę Klaipėdos konser
vatorijoje, dainavimo stu
dijas tęsė pas dirigentą 
ir kompozitorių J. Indrą. 
Dabartiniu metu, gyven
damas Kalifornijoje, bal
są lavina pas buv. Met
ropolitan operos solis
tą Marsel Singer.

Kauno muzikiniame te
atre Valatka atliko pa
grindines tenoropartijas 
operose Gražina, Faus
tas, Demonas ir kt. Daug 
koncertavo Lietuvos pro
vincijos miestuose.

Chicagos koncertui so
listas pasirinko gana po
puliarią programą, susi
dedančią iš lietuvių kom
pozitorių aranžuotų liau
dies dainų ir populiarių, 
jau daug kartų girdėtų, 
arijų iš operų Carmen, 
Tosca, Traviata ir kitų. 
Koncerto repertuaras ga
lėjo būti originalesnis. 
Jei turi gerą receptą, tai 
dar nereiškia, kad turėsi 
gerą vakarienę (M. For- 
man) ir solistas,neabejo
tinai, savo repertuare tu
ri vertingesnių kompozi
cijų. Toks programos pa
sirinkimas nevisai atiti
ko mūsų publikos skonį, 
nes auditorijoje matėsi 
nemaža muzikų ir šiaip 
publikos, kuri nepralei
džia geresnių Chicagoje 
konoertų netik lietuvių 
tarpe, bet ir vykstančių 
miesto centre geriau
siose koncertinėse salė
se, kuriose dalyvauja pa

saulinio garso meninin
kai. Koncertantas niekad 
neturi pamiršti, kad kom
poziciją reikia interpre
tuoti taip, kaip jos dar 
niekas negirdėjo. Tada iš 
kyla pagarba menui ir 
kritika nutyla,

Vidimantas Valatka tu
ri labai malonų, jau gero
kai išlavįntą lyrinio po
būdžio tenoro balsą, ku
ris nuoširdžiausiai skam
ba vidutiniame registre. 
Aukštutinio registro gai
dos turėtų skambėti aiš
kiau ir laisviau ir nepa
liktų ketvirtonio gaidų 
skambesio įspūdžio. Šia
me registre tiktų ir skam
besnis forte arba falceti 
nio pobūdžio šydų dengti 
garsai. Jaučiama, kad da
bartinis balso lavinimas 
per gerą pedagogą duoda 
gerų rezultatų. Būtų ma
lonu Valatką dažniau iš
girsti Chicagoje ir kituo - 
se Amerikos miestuose.

Mes žinome kaip gyve
nimo bangos jį mėtė, kol 
jis po didelių pastangų at
sidūrė Amerikoje ir kaip 
jis pats sako, čiapajutęs 
minties ir veikimo lais
vę vėl viską pradeda iš 
naujo. Iš savo pusės mes 
jam linkime nepalūžti ir 
toliau su tokia pat ener
gija siekti savo nuo vai
kystės užsibrėžto tikslo 
— tapti geru dainininku. 
Šie jo troškimai jau ir da
bar gražiai realizuojasi 
ir drauge su E. Gibsonu 
galime jį padrąsinti sa
kydami, kad vėjas ir ban
gos visada yra patyru
sio navigatoriaus pusė
je.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN OR IST CLASS 

SKILLED
MACHINE BUILDERS 

BORINC M1LL OPERATORS 
LATHE HANDS

Mušt have machine tool experience. 
«to Personnel Dept.

BROACH & MACHINE CO 
21601 Hoover Rd.

Warren, Mich, 
313-758-0800

(94-98)

DIE SETTER AND PRESS 
MAINTENANCE MAN 

Experlenced wlth knowled«e of pres- 
ses to 200 tona.
Only tvilling and steady man need 

apply. See Mr. McKay 
THE SUNDAY CO.

27 7 E. SECOND 
ROCHESTER, MICH. 

313-651-6035
(94-96)

INDUSTRIAL SPRAY 
PAINTER 

EXPERIENCED IN WRINCLE AND 
HAMMERTONE FIN1SHES. 
REOU1RED FULL TIME: 

PLANT LOCATED IN EAST 
CLEVELAND. 
216-481-8878

(94-98)
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BALTIMORĖS TAUTININKU VEIKLA

Vladas Bačanskas, sukaktuvininkas, ilgametis ALTS-gos Balti
morės skyriaus pirmininkas.

Po vasaros pertraukos antras 
Baltimorės tautininkųsusirinki- 
mas įvyko spalio 22 d. Liet. Sve
tainėje. Ilgiau sustota ties sky
riaus rudeninio parengimo klau
simu. Vicepirmininkui teisinin
kui V. Laukaičiui pageidaujant, 
mūsų užsimotos jam surengti pa - 
gerbtuvės atidėtos vėlesniam lai
kui. Jų vieton nutarta suruošti 
koncertą spalio 28 d. Tačiau pa
aiškėjo,' kad mūsiškis vakaras 
būtų per arti Bendruomenės 
rengiamo lapkričio 4 d. koncer
to.

Pirm-kas VI. Bačanskas pra
nešė, kad, vengiant nesklandu
mo su vietinėmis organizaci
jomis, valdyba nutarusi suma
nytąjį koncertą nukelti po N. 
Metų. Toks trumpas laiko tar
pas tarp dviejų parengimų gal 
būtų pakenkęs ir vieniems ir 
kitiems.

Savo koncertui kviečiamės 
Philadelphijos liet, chorą, va
dovaujamą L. Kaulinio. Užuot 
dairęsi į tolumas, turėtume pir
miausia paremti kaimynystėje 
esančius dainininkus, parodyda
mi jiems dėmesio ir įvertinda
mi jų pastangas.

Pasvarstyta, ką galėtume su
rengti ateinantį pavasarį. Sk. pa 
rengimų reikalais susirašinė- 
jąs M. Karaša sakėsi jau turįs 
numatęs kanadiškių dainininkių 
sambūrį.

Siame susirinkime sk. valdy
bos nariai buvo sutarę pa
sveikinti savo pirm-ką jo 60- 
tojo gimtadienio proga. Sueigai 
besibaigiant. M, Karaša visųvar 
du sukaktuvininkui įteigė adresą 
įrėmintą puošniame medžio dro
žinyje. Sustoję, dalyviai sugie
dojo "Ilgiausių metų!" Padėko
jęs nariams už malonų dėmesį 
ir išskirtinę dovaną, VI. Bačans
kas pakvietė visus susirinkimo 
dalyvius į Svetainės valgomąjį 
kur pavaišino" šviežiu lietuvišku 
krupniku. Mat, tą dieną šeštad. 
mokyklos tėvų komitetas, norė
damas pasipinigauti, vietos 
visuomenei buvo suruošęs pie
tus. Komiteto šeimininkės turė
jo pasigaminusios čia visuomet 
populiarios "virytos". Susistū- 

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 

skaitytojų!

Nauj leiTlS skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

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

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

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

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

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

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

.................................................... V......................
P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at

siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

mę vienon vieton valgyklos sta
liukus, sk. nariai dar ilgai šne
kučiavosi, visų nuotaika buvo 
šventiškai pakili.

Tėvų komiteto svečių tarpe 
vaišinosi ir "per pasaulį keliau
jąs žmogus" — australietis liet, 
laikraštininkas — Ant. Laukai
tis. Dirvoje jis plačiai ir vaiz
dingai aprašinėja savo įspū
džius. Malonu buvo šia proga su 
sipažinti su darbščiu ir pasta
biu plunksnos darbininku.

Kad mūsų spalio 28 d. numa
tytas koncertas ir buvo atidė
tas, tačiau ta diena neliko tuš
čia. Liet. Svetainės Klevo kam
baryje, papuoštame tautinėmis 
spalvomis, VI. Bačanskas su
ruošė šaunias vaišes savo gi
minėms, klijentams ir jaunys

tės laikų draugams, atvyku- 
siems iš kitų miestų.

Žmogaus amžius nėra nei jo 
nuopelnas nei jo yda, o tik nuo 
valios nepriklausanti, neišven
giama būtinybė. Apie žmogų, nu
keliavusį ilgesnį savo gyvenimo 
kelio galą, gali daugiau ką pasa
kyti. Amžiaus sukaktys ir būna 
progomis pažiūrėti iš arčiau į 
mūsų tarpe labiau išryškėjusius 
žmones.

Dabartinis Baltimorės Liet. 
Taut. S-gos pirm-kas Vladas 
Bačanskas kilęs iš Sungailiš- 
kių vienk., Pakruojaus valsč., 
Šiaulių apskr. Spalio mėnuo jo 
gyvenime ypatingas: tą mėnesį 
26-tą dieną (1912 m.), jis gimęs 
tą mėnęsį atvykęs Amerikon ir 
čia vėliau tą mėnesį pradėjęs 
dvejopą verslą. Šiauliuose lan
kė gimnaziją ir ten pat atliko 
karinę tarnybą. Bačanskai, ga
lima sakyti, miškininkų šeima. 
Jo tėvas buvęs eiguliu, vyres
nysis brolis Juozas taip pat et- 
guliavo, nenutolo ir Vladas nuo 
savo šeimos tradicinės profesi
jos. 1942 m., Vilniuje išėjęs 
miškininkų kursus, buvo paskir
tas Vilniaus krašte girininku, ta
čiau dėl karo aplinkybių (saugu
mo stokos) tarnybos ten atsisa
kė, tarnavo miškininku Pakruo
jaus urėdijoj.

Vlado šeimą sudaro žmona 
Bronė, dukterys Julija ir Mil

da ir sūnus Romas, kuris U.S. 
karinę prievolę atliko Vietna
me, Šiuo metu studijuoja teisę. 
Vyresnysis sūnus Julius, kuris 
buvo pasilikęs Lietuvoj, nese
niai gautomis žiniomis esąs ne 
tikėtai miręs.

Abu broliai Bačanskai, su šei
momis 1944 m. nuo atplūstančių 
bolševikų pasitraukę Vokietijon 
už kitus savo tautiečius ligi ka
ro pabaigos buvo geresnėje 
padėtyje, nes buvo gavę darbo 
sau įprastoje srityje. Vėliau jie 
gyveno Schwabish-Gmund pabė
gėlių stovykloje, kur Vladas ėjo 
bloko vyresniojo pareigas. Įsto 
jęs į amerikiečių darbo kuopą, 
buvo kantinos vedėju.

(šį kraštąVI,Bačanskošeima 
atvyko 1949 m. Padirbęs fabrike, 
1955 m. pradėjo verstis savaran
kiškai, pirmiausia įsteigdamas 
siuntinių agentūrą, o keliais me
tais vėliau įsigijo svaigiųjų gė
ralų parduotuvę.

Nors savo verslavietėj nuo ry
to ligi vakaro vėlumos užimtas, 
nesikrato visuomeninio darbo. 
Veikėjauja Balfe, Liet. Svetai
nės b-vėje, šiuo metu yra Balti
morės Liet. Draugijų Tarybos 
vicep-kas, žinoma, priklauso ir 
vietos Bendruomenei, kartais ir 
čia eidamas valdybos nario pa
reigas. Veikėjas respublikonų 
tarpe. Mėgsta dainuoti. Turėda
mas skambų balsą, yra liet, vy
rų choro "Dainos" pirmaujan
čių tenorų tarpe.

Lieuvoje buvęs Pakruojaus 
jaunalietuvių sk. pirmininku ir 
Kapčiflnų (Pakruojaus valsč.) 
šaulių būrio vadu. Išimties ke
liu, būdamas tik 18-kos metų, 
priimtas į Lietuvos Tautininkų 
S-gą. Tarnavo 8-tam pėst, pul
ke, vėliau buvo III-čios divizijos 
(Šiauliuose) štabo puskarinin
kiu.

Baltimorės Taut. S-gos sky
riui pirmininkauja jau 9 me
tus. Apskritai, VI. Bačanskas 
liet, visuomenės yra mėgiamas, 
kur tik jis pasimaišo, ten tuoj 
vaišės ir skamba daina. Vis su 
šypsena, šiek tiek pašaipiai nu
siteikęs, visuomet judrus ir sku
bąs. Reikalus greit sprendžia, 
per daug Į juos nesigilindamas. 
Kartais paskubomis ir šneka. 
"Aš kaip trakėnas arklys: kai jau 
pradeda, turi bėgti ir bėgti" — 
taip jis kartą aptarė save.

Visi baltimoriškiai Bačanskai 
vyrai yra tautinės pakraipos. 
Taut. S-gos Baltimorės skyriui 
priklauso ir Vlado sūnus Romas, 
brolis Juozas ir šiojo sūnus Vy
tautas. Pastarasis, kaipirjodė- 
dė, nesitenkina tik liet, tautinin-’ 
kų būrelio veikla: jis yra Bend
ruomenės valdyboj. Baltimorės 
Liet. Taryboj. Priklausydamas 
amerikiečių antikomunistiniam 
sąjūdžiui, šiųjų tarpe turi dau
giau kitataučių pažįstamų — idė 
jos draugų, negu bet kuris kitas 
vietos lietuvis veikėjas.

Ypač draugiškus ryšius Vla
das ir Vytautas Bačanskai pa
laiko su vietos estais. Užtat šių 
atstovai dažnai atsilanko į liet, 
parengimus.
Spalio 22 d. susirinkime pa

minėta ir kito nario — Vinco 
Gelgudo, kilusio iš Bartninkų, 
Vilkaviškio apskr. To mėnesio 
pradžioje jam suėjo 75 metai. 
Nepaisydamas savo amžiaus, vi
sada stengiasi būti naudingu liet, 
visuomenei. Džiugiai jį dabar, 
gimtadienio progą, visi sveiki
no, linkėdami sveikatos ir viso
kios gerovės.

Dabar dažnai esti, kad įvai
rios liet.draugijos ar sambūriai 
turi vadovybes, valdybas, bet 
trūksta darbininkų, kai reikia ką 
surengti, kai vykdoma piniginė 
rinkliava ir kt. V. Gelgudas iš
nešioja, įperša pakvietimus ir 
bilietus J parengimus. Surankio
ja vietos verslininkų pasiskel- 
bimus programos knygelei, Bal
timorės Liet. Draugijų Tary
bos kasmet išleidžiama 16-sios 
Vasario paminėjimo proga. Re
ta baltimoriečių org-ja išsi
verčia be vienokios ar kitokios 
jo talkos.

Sukaktuvininkas mielai atei
na ir mirusiems tautiečiams 
patarnauti. Atsitinka, kad lai
dotuvių metu pritrūksta karst- 
nešių ar palydovų J kapines, 
ypač darbo dienomis. Pasta
ruoju dešimtmečiu, jis sakėsi 
jau apie 70 kartų yra palydė
jęs numirusius vienišus, nebe
turinčius giminių ir artimųjų, 
senuosius ir naujuosius liet, at 
elvius.

Atsinešęs iš savo archyvėlio, 
sk. raštininkas rodė susirin
kusiems 1961 m. vasario mėn. 
"Margutį" su Virbalio muiti
nės tarnautojų nuotrauka. Tarp 
didelio būrio uniformuotų vai-

B Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

ANGLIJOS LIETUVIU VEIKLA
Spalio 21 d. Manchesterio Liet. 

Soc. klube įvyko DBLS (Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos) tarybos pasitarimas. Neap- 
rašinėdamas šio suvažiavimo re- 
porteriškai, noriu tik pasi
džiaugti, kad Anglijos lietuviai 
yra gerai organizuoti, turi nema
ža DBLS skyrių ir jų veikla yra 
gana aktyvi. Tiesa, suvažiavi
me buvo nusiskųsta atšalimu, en. 
tuziazmo stoka, tačiau dėl to yra 
kaltos tremties darbo sąlygos, 
o ne veikėjai. Centro Valdybos 
pirm. J. Alkis patikrino, kad jis 
aplankęs visus skyrius, pada
ręs juose pranešimus. Tačiau 
ne jo vieno, o visų lietuvių pa
reiga bendruomeniškai veikti. 
Suvažiavimo dalyviai, išdiskuta
vę veiklos galimumus, pasiūlė: 
L ruošti Vasario ar Tautos Šven
tes didesniu mastu tik vienoje 
vietoje, sudaryti iš visos Angli
jos inteligentinių pajėgų kolek
tyvą paskaitininkų, kurie galė
tų aplankyti silpnesnius skyrius, 
dažniau skelbti "EL" Centro val
dybos veiklos faktus, ateiti J pa
galbą silpnesniems skyriams, 
etc. Meninei veiklai pagyvinti 
siūlyta, kad Centro valdyba ar 
jos atstovas surinktų žinias apie 
meninius vienetus: solistus, va
dovus, o tokių suradus, kad juos 
paremtų idant jie galėtų atlikti 
programą. Man rodos, būtų ne 
pro šalį, jei Anglijos lietuviai 
kviestųsi ir kitų Europos kraš
tų lietuvius, kad jie nuvyktų į 
Angliją su paskaitomis ir me
nine programa.

Tenka pasidžiaugti, kad Ang
lijos lietuviai gyvai bendradar
biauja su kitų tautų organizaci
jomis. Jie kartu ruošia demons
tracijas prieš okupantus rusus. 
Tokių demonstracijų yra įvykę 
daugybėje Anglijos miestų. 
Bradfordo lietuviai yra įsijungę 
į pavergtųjų tautų judėjimą ir 
politinę akciją. Visos Manches
terio lietuvių organizacijos vie
ningai dalyvauja pavergtųjų tau
tų komitete, kur jų veikla yra gi
na aktinga. Ir kitų kolonijų lietu
viai šiuo atžvilgiu nėra pasyvūs. 
Tai naudingas ir efektyvus bend
radarbiavimas.

Liūdnesni yra spaudos reika
lai. "Europos Lietuvis" ir Nidos 
Knygų Klubas yra DBLS-ai nuo
stolingi "EL" yra priverstas 
nuo ateinančių metų pakelti pre
numeratą. Anglijos ir kitų Euro
pos kraštų lietuviai teprenume- 
ruoja vos 160 egz. Nidos knygų. 
Argi Europos lietuviai tokie ne
turtingi, kad negali sudaryti są
lygų, jog "EL" ir Nida išsilaiky
tų? Nidą, atrodo,daugiausia pa
remia užjūris. Palaikykime sa
vo spaudą ir knygą kuo kas tik 
iš kur galime.

"EL" išsiuntinėjo The Bri- 
tish League for European Free- 
dom anglų kalba atsišaukimus 
- lapelius dėl Saugumo konfe
rencijos paruošiamųjų darbų. 
Tai didžiai naudingas žygis. To
kių atsišaukimų reikėtų ir JAV, 
ir Kanados spaudai.

• LVS "Ramovės" Macheste- 
rio skyrius š.m. lapkričio 11 d. 
suruošė Kariuomenės šventės 
minėjimą. Turiningą paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenę laikė 
buv. kpt. V. Andruškevičius. Me
ninėje dalyje dalyvavo V. Baraus
kaitės vadovaujami jaunieji skau
tai. Jie padainavo lietuviškų dai
nų ir pašoko tautinių šokių. Pa
deklamavo ir patriotinių eilėraš 
Čių.

• Coventry DBLS skyrius Ka
riuomenės šventės minėjimą ruo
šia lapkričio 25 d.

• Skulptorius Antanas Braž- 
dys, gyv. Anglijoje, lapkričio pa
baigoje pasirodys su savo skulp
tūros kūriniais Anely Juda gale
rijoje, Londone. Šiuo metu jo 
darbai yra išstatyti Sheffielde.

• "EL" 44 nr. informuoja,kad 
Ugnė Karvelytė, gyv. Prancūzi
joje, buvo Lietuvos Rašytojų Są
jungos 10 dienų pakviesta vieš- 
nagėn. Ji yra Paryžiaus Gali- 
mardo leidyklos užsienio litera

dininkų nelengva buvo atpažin
ti tada dar pusamžį V. Gelgu- 
dą. Jau Lietuvoje jis priklau
sė Tautininkų S-gai ir ne kar
tą jos suvažiavimuose Kaune 
atstovavęs savo apylinkę.

S.M. 

tūros skyriaus direktorė. Su ja 
buvusios aptartos lietuvių rašy
tojų kūrinių vertimo į prancūzų 
kalbą sąlygos.

Mums įdomu, kodėl Ugnė Kar
velytė nesikreipė į LRS pirminin
ką L. Andriekų? Argi Ugnė Kar
velytė vers Cvirkos, Venclovos 
ir kt. komunistinius raštus ir 
ugdys komunistinę propagandą 
Prancūzijoj? Kodėl ji nepasi
domi, kas vertingo yra sukur
ta tremties lietuvių rašytojų? 
Juk Vinco Ramono "Kryžiai" 
yra įdomesnis ir vertingesnis 
romanas, negu kokia komunisti
nė propaganda.

Pažymėtina, kad Ugnė Karve
lytė yra žinomo politinio veikė
jo dr. Petro Karvelio duktė. Jos 
tėvą mes pažįstame kaip kietą 
antikomunistinį politiką.

• Bradfordo lietuviai, minė
dami 25 m. sukaktuves nuo jų 
apsigyvenimo Bradforde,paruo
šė ir išleido knygą "Bradfordo 
ir apylinkės lietuvių veikla". 
Šią knygą suredagavo A. Bučys, 
ir J. Kuzmickis, Knygoje bend
radarbiauja: A. Bučys, A. Dič- 
petris, A. Gudas, V. Ignaitis, J. 
Kuzmickis, E. Navickienė, R. 
Spalis, J. Traškienė ir A. Traš
ka. Knygą sudaro 82 didelio for
mato puslapiai. Leidėjas: Brad
fordo Lietuvių "Vyties" klubas. 
Knygoje be istorijos medžiagos 
gausu ir grožinės literatūros, 
nes keli knygos autoriai yra rašy_ 
tojai.

WANTED EXPER1ENCED
HYDRAULIC F1TTERS

DAY and NGHT SHIFTS.
58 HOUR WEEK M1N1MUM.

ALL PRINCE BENEFITS.
WELDMATION, INC.

3 1720 STEPHENSON HWY
MADISON HE1CHTS, MICH.

(95-5>

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

ist clasTskilled 
THREAD GRINDERS 

ENGINE LATHE HANDS 
O.D. GRINDERS 

Steady work & fringe benefits. 
20TH CENTURY MACHINE CO 

18 MILE & MOUND RD. 
STERLING HEIGHTS. MICH. 

(95-97)

AUTOMATIC COILER 
SET-UP MEN 

$4.39 PER HOUR PLŪS 
Openings on first and second shifts 
for applicants experienced in opcrat- 
ing and seilinu up Torrington Collers 
(No. 0 thru 4). Mušt be able to grind 
arbors, carus and make minor repą yra. 

Voluntary overlime
Paid Blue Cross-Blue Shield 

and Life Insurnnce 
I I Holdays

Liberal Vacation and Pension Plan 
PRECISION SPRING CORP. 

for intervievv call: 
313-868-8072

between 8:30 A.M. and 4 P.M. 
(9597)

FOURSLIDE SETUP
$4.39 PER HOUR PLŪS 

Seeking applicants capable of com- 
pietely setting up Torrington and 
Nilson Fourdslides: Number 0 thru 4. 

Voluntary overtime
Paid Blue Cross-Blue Shield 

and Life Insurance 
I I Holdays.

Liberal Vacation and Penston Plaų 

PRECISION SPRING CORP. 
for interview call: 

313-868-8072
between 8:30 A.M. and 4 P.M.

(95-97)

EXPERIENCF.D
INSPECTOR 

FOR
PRECISION AND A1RCRAFT PARTS. 

STEADY WORK i FRINGE 
BENEFITS

SHIELD TOOL
23261 FENKELL 

DETROIT. MICH.
(93-971

MACHINE 
OPERATORS 

Experienced in performing sėt ups 
from blue prints.

HORIZONTAL TURRET 
LATHE 

VERTICAL TURRET LATHE 
W&S — AC 

2nd shift 3:15 p.m. to 11:45 p.m.
Good Wages and Benefits

THE GORMAN RUPP CO.
305 BOWMAN ST. 

MANSF1ELD. OHIO 44902 
An Iziual Opportunity Employer 

(92-96)

MACHINISTS
Excellent working condi- 

tions and good rates.
216-464-2313

(92-98)

HEAD NURSE Mental Health Inpa 
lient Unil. Full-lime, daylighl posi- 
tion. Two years experience as Head 
Nurse, three years experience in a 
paychiatnc setting required. 265-bed 
community hospital near Pitlsburgh. 
Send resume to: Personnel Depl.

HOMESTF.AD HOSPITAL
1800 West Street 

Homestead, Pa. 15120 
(93-94)

CLEVELANDO PARENGIU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

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

SAUSIO 21 D. Korp. Neo-Li
thuania Clevelando skyriaus ma
tinė šventė ir Korp! 50 metų 
sukakties minėjimas su meni
ne programa.

SAUSIO 21 D. Prof. dr. Ze
nono Ivinskio minėjimas Nau
jos parap. salėje 11 vai. tuoj 
po lietuviškų pamaldų.

SAUSIO 27 D. 8 vai. vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

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 3 D. Čiurlionio Ansamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

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.

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

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

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

APARTMENTS FOR 
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed- 
room apartments. $125 and 
up. Well furnished. No 
children or pets. 486-0050.

(91-7)VERTICAL
BORING MILL 
OPERATORS

TOP WAGES
AND 

BENEFITS

THE AKRON 
EQUIPMĘNT CO.

633 E. Exchange St. 
Akron, Ohio 
216-762-9361

<93-964

PUMP HOUSE 
OPERATOR

3RD CLASS LICENSE REŲU1RED 
ROTATING SHIFT, 

HICH HOURLY RATE. 
AND MANY FRINGE BENEFITS.

APPLY IN PERSON
UNITED STATĖS STEEL

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway Avė. 

Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(93-98)

SECURITY GUARDS 
BOILER OPERATORS 

LOW PRF.SSURE—Licensed. For «•- 
curity guardn. Lan be relired. Full 
and part time positions uvailablc. 
Complele uniforma furnished at com
pany expense in addition to other 
benefits. Jom the nalion’s third larg- 
ėst security guard co. Apply in per
son Mon. thru Fri. bet. 10 a. m.-4 p.m.

THE WACKENHUT CORP.
194 1 I W. McNichoU 

Detroit, Mich. 
313-538-9050 

An Equal Opportunity Employer 
(93-95)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



1972 m. gruodžio 13 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Sol. Gina čapkauskienė, 
praeitą penktadienį atskri
dusi iš Montrealio koncertui 
į Clevelandą, aplankė Dir
vos redakciją, užsiprenume
ravo laikraštį ir paliko 
spaudai paremti auką.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Kalėdų eglutė Clevelan
do šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos įvyks sekma
dienį, gruodžio 17 d. Nauj. 
parapijos salėje. Ruošiamas 
vaidinimas mažiesiems žiū
rovams skiriamas "Kalėdų 
senelio žaislų fabrike”. Pro
gramoje taip pat bus Kalė
dų giesmės, kanklių muzi
ka, Kalėdų senelio atsilan
kymas su dovanomis. Po to 
bus vaišės.

Kviečiami ne tik mokyk
lą lankantieji mokiniai bei 
jų tėveliai ir artimieji, bet 
ir mažieji sveteliai — busi
mieji mokiniai.

šiuo metu mokyklą lanko 
131 mokinys. Kai kurie iš 
jų kas šeštadienį atvažiuo
ja iš tolimų Ohio vietų (Au
rora Shores, Mentor, Hunts- 
burg, Conneaut, Madisson ir 
kt.). Jiems, gyvenantiems 
apie 50-60 mylių mokykla 

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 ĮSTAIGA

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

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

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

pasiekiama. Deja, kai kam 
iš artimoje kaimynystėje 
gyvenančių lietuvių vaikų ji 
”per toli”...

Amerikietės motinos 
mokosi lietuvių kalbos
Mišrių šeimų motinos 

amerikietės, atvežusios į li
tuanistinę mokyklą savo 
vaikus, pačios pasilieka vie
nai pamokai mokykloje ir 
specialioje lietuviškai silp
nai mokančių vaikų grupėje 
mokosi lietuvių kalbos. Pa
mokas praveda pedagoginių 
kursų studentė Vilija Nas
vytytė, patariama mokyto
jos Amandos Muliolienės.

Bendrai imant, mokyklos 
lankymas yra labai geras. 
Praleidžiamų pamoku skai
čius, palyginti, nedidelis, 
'šiek tiek atitraukia moki
nius įvairios šeštadieniais 
amerikiečių mokyklų vyk
domos sporto programos.

Tautinių šokių pamokos 
lit. mokykloje pradėtos š. 
m. gruodžio mėn. 9 d. Va
dovauja mok. J. Vyšnionis 
talkininkaujant Henr. Jo- 
hansonui (abu buvę Čiurlio
nio ansamblio tautinių šo
kių grupėje). Veiks 2 gru
pės. Kanklių orkestras va
dovaujamas mok. O. Mi
kulskienės, daro gerą pa
žangą. Mokinės rimtai ruo
šiasi pavasario koncertui, 
kuris įvysk baigiant moks
lo metus. (pk)

• Adv. J. Smetona šį 
penktadienį, gruodžio 15 d., 
8:30 v. v. padarys praneši
mą lietuvių kalboje ”Ką at
neš mums Naujieji Metai?”

Pranešimą rengia Lietu
vių Konservatorių Klubas 
įprastoje vietoje — Union 
Savings banko patalpose, 
5106 Wilson Mills Avė. Visi 
lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamų colonial, val

gomasis kambarys, įrengtas 
rūsys, 2 mašinų šildomas 
garažas, aptvertas sklypas. 
Į šiaurę nuo Lake Shore 
Blvd. Naujosios parapijos 
ir Holy Cross rhjone. Virš 
20’s. Tel. 481-1325.

LKD Tarybos 

Konferencija
VLIKo Seimo išvakarėse 

1972. XI. 24 Clevelande 
(Ramada Inn) įvyko Liet. 
Krikš. Dem. Sąjungos Ta
rybos Konferencija, kurioje 
aptarti svarbesnieji mūsų 
gyvenimo reikalai. Konfe
rencija buvo kruopščiai pa
rengta: beveik visi prane
šimai parengti raštu ir jų 
kopijos išdalintos konferen
cijos dalyviams.

Po konferencijos atidary
mo malda ir mirusiųjų pri
siminimu (kan. V. Zaka
rauskas) ir Tarybos pirmi
ninko žodžiu (A. Kasulai
tis) plačiau nagrinėti ir dis
kutuoti šie politinės linijos 
klausimai: a. LKDS ir 
VLIKas bei CDUCE — ref. 
P. Vainauskas (pranešimas 
gautas paštu); b. LKDS ir 
LB — ref, kan. V. Zaka
rauskas ir Alg. Pautienis; 
c. LKDS ir ALT — relf. dr. 
K. Šidlauskas ir Alg. Pau
tienis; d. LKDS nusistaty
mas bendradarbiavimo su 
kraštu klausimu ir antiko
munistinės akcijos klausi
mas — ref. Pr. Razgaitis. 
Be to, šalia kitų atstovų da
lyvavimo diskusijose, papil
domą pranešimą apie VLIK 
veiklą padarė VLIKo narys 
A. Razgaitis.

LKDS organizaciniai 
reikalai

Čia platesnius praneši
mus padarė: LKDS CK pir
mininkas A. Kasulaitis, A. 
Tamulionis, H. Idzelis ir ki
ti. Perskaityti paštu gauti 
pranešimai "Tėvynės Sar
go” redaktoriaus dr. J. Ja
saičio ir dr. VI. Bublio. 
Daug susirūpinimo parody
ta Mykolo Krupavičiaus ar
chyvo apsaugojimu. Taip 
pat tartasi jo raštų išleidi
mo reikalu, šiuo metu jau 
pradėta rengti medžiaga 
Mykolo Krupavičiaus mono
grafijai. Monografija rašo 
Petras Maldeikis.

Konferencijai trumpą vi
zitą padarė VLIKo pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas su 
p.p. Butkais (neseniai iš 
Lietuvos), lydimi Jono Dau
gėlos.

LKDS TARYBOS 
KOMUNIKATAS 

(santrauka)
1. Taryba pakartotinai 

pritarė VLIKo pastangoms 
Lietuvos laisvinimo darbo 
vadovavime ir išreiškė so
lidarumą VLIKo vadovybei, 
išskirtinai pasidžiaugdama 
VLIKo Valdybos pirminin
ko dr. Kęstučio J. Valiūno 
veikla. Taryba griežtai pa
sisakė prieš kai kurių gru
pių ir visuomeninių sambū
rių trukdančią veiklą, ypač 
tas pastangas, kurių tikslas 
pakeisti VLIKo prigimtį.

2. Taryba pakartotinai 
pritarė ALTos veiklai ir iš
reiškė solidarumą jos vado
vybei. Taryba pageidavo, 
kad ALTa JAV politinių 
partijų atžvilgiu laikytųsi 
lietuvių bendrinius intere
sus paisančio neutralumo.

3. Taryba pakartinai iš
reiškė susirūpinimą JAV 
LB (vadovybės) pastango
mis dublikuoti ALTos veik
la politinėje srityje. Taryba 
tokias pastangas laiko ne
tikslingomis ir kenkiančio
mis tiek pačiai Bendruome
nės institucijai, tiek bend
ram laisvinimo darbui JAV 
ribose.

4. Bendrada r b i a v i m o 
klausimu: LKDS TARYBA 
pakartotinai taria: vienin
telis pateisinamas ryšių bū
das su pavergta Lietuva 
yra santykiavimas grynai 
asmeninėje plotmėje.

Sovietinis komuni z m a s 
yra didžiausias Lietuvos 
priešas ir todėl ragina ir 
kviečia visus lietuvius 
skelbti komunizmo Lietu-
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VLIKo seimo Clevelande prosą Vlikopirm. dr. K. Valiūnas aplankė Clevelando miesto merą Ralph J. 
Perk ir įteikė jam knygą "Guerilla VVarfare on the Amber Coast". Nuotraukoje iš kairės: Clevelando 
miesto viešyją įmonių direktorius inž. Raimundas Kudukis, Vlikopirm. dr. Kęstutis Valiūnas, Clevelan 
do meras Ralph J. Perk ir Vilko seimui ruošti komiteto pirmininkas Jonas Daugėla.

Tibor Gasparik nuotrauka

LIETUVIŠKOJO ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALAI
Is JAV LB Tarybos sesijos Clevelande š.m. spalio 28-29 d. (4)

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ REFORMA 
(Referuoja Pr. Karalius)

Mokyklų reformos reika
lą iškelia eilė priežasčių:

1) Tolydžio silpnėjantis į 
mokyklą naujai ateinančių 
vaikų lietuvių kalbos žody
nas, kaip išdava to fakto, 
kad šeimose vyresniojo am
žiaus vaikai, o kartais ir 
patys tėvai vis daugiau var
toja anglų kalbą.

2) Pastebimas "nubyrėji
mas” vyresnio amžiaus mo
kinių, kuriems nusibosta 
nuolatinis tų pačių dalykų 
kartojimas ir gyvenime ne
reikalingų dalykų kalimas.

3) Vis didėjanti sunku
mai gauti naujų mokytojų, 
kurie būtų pakankamai 
kvalifikuoti ir pajėgtų per- 
tiekti šių dienų mokyklų 
p r o g ramoje rikalaujamas 
žinias.

4) Finansinė mokyklų su 
daug dąrbo grupių (8 pra
džios mokyklos kurso ir 4 

vai padarytas skriaudas, 
atidengti komunizmo kės
lus ir kovoti su defitistinė- 
mis nuotaikomis, siekian
čiomis nuslopinti lietuvių 
antikomunistinį nusistaty
mą ir nepriklausomybės sie
kimą.

Pastarųjų dviejų metų 
įvykiai pavergtoje Lietuvo
je aiškiai rodo nenumalši
namą tautos laisvės sieki
mą ir bet kokio bendravimo 
ar bendradarbiavimo su 
okupantu negalimumą. TA
RYBA todėl griežtai pasi
sako prieš bet kokias tokio 
bendravimo ar bendradar
biavimo pastangas, kurios 
reiškiasi kultūrinėje, auk
lėjimo, švietimo ar kitokio
je srityje. (ag)

KĄ DOVANOTI 
KALĖDOMS?

Prasidėjo Kalėdų sezo
nas. šiame krašte yra pa
protys pirkti ir dalintis do
vanomis.

Ar nebūtų gera proga 
pirkti Naujų Lietuvių Na
mų akcijas ir padovanoti 
vieni kitiems ypač suaugu
siems ir jaunuoliams, ku
riems mažiau rūpi žaislai. 
Akcijų turintis asmuo tam
pa dalininku ir šeimininku.

Prašome visus Clevelan
do lietuvius apie tai pagal
voti ir skambinti į Namų 
Centrą 531-2131 arba Fi
nansų Komisijai 842-8336. 
Namų Fondui dar trūksta 
$35,000.00.

Lithuanian Village 
direkcija 

aukštesn. mokyklos kurso) 
išlaikymo našta vis daugiau 
gula šeimoms ir tėvų komi
tetams ant pečių.

5) Realūs praktiškojo gy
venimo reikalavimai įtaigo
ja, kad ne viskas, kas nū
dienėj lituanistinėj mokyk
loj einama, turi praktišką 
pritaikymą ir vertę.

Konkretūs pasiūlymai bū
tų:

a) Atsisakyti ligšiolinės 
8 skyrių ir 4 klasių siste
mos ir įvesti mokykloje per
pus mažesnį darbo grupių 
skaičių, suskirstant moki
nius pagal amžių ir lietuvių 
kalbos mokėjimo lygį. Tu
rėtų pilnai pakakti 4 gru
pių pradžios mokyklos kur
sui ir 2 — aukštesniosios.

Mokinių amžiaus grupės 
galėtų būti:

I grupė — 6 ir 7 metų 
(dabartinis I sk. ir II sk) ;’

II grupė — 8 ir 9 metų 
(dabartinis III ir IV sk.);

III grupė — 10 ir 11 metų 
(dabartinis V ir VI sk.);

IV grupė — 12 ii-13 metų 
(dabartinis VII ir VIII sk.);

V grupė — 14 ir 15 metų 
(dabartinės V ir VI kl.);

VI grupė — 16 ir 17 metų 
(dabartinės VII ir VIII kl.).

Vienoje grupėje mokslas 
truktų 2 mokslo metus. Ta
čiau gabesnieji ir stropiau 
dirbantieji mokiniai galėtų 
būti keliami į aukštesnes 
grupes ir neišbuvę metų.

Taip reformuotoj siste
moj pasiektume šių rezul
tatų :

a) Būtų išspręsta mokyk
lų išlaikymo problema, nes 
dabar mokamų mokslapini- 
gių net su didelėm lengva
tom gausiom šeimom pilnai 
pakaktų mokykloms išlai
kyti be reikalingumo ieškoti 
lėšų iš kitų šaltinių.

b) Nebūtų sunkumu gau
ti mokykloms pakankamai 
patalpų-klasių.

c) Lengviau būtų galima 
s u k omplektuoti mokytojų 
kadrus.

Pertvarkant pamokų len
telę ir einamąja dalvku pro
gramas, visą dėmesį tektų 
skirti:

vaikų žodyno ugdymui; 
i š m okymui taisyklingai 
lietuviškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti;
pratinimui ir išmokymui 
paskaityti ir suprasti jau
nuomenei skirtas lietu
viškas knygas bei laik
raščius;
išmokymui kuo daugiau
sia lietuviškų dainų; 
tautiniam sąmoninimui; 
bendruomenės nario ug

dymui ;
krikščioniškos pasaulė
žiūros stiprinimui ugdant 
jaunosios kartos atsparu
mą marksistinių idėjų 
įtakai.
Taupant laiką ir išnaudo

jant tas trumpas šeštadie
nio pusdienio valandas, tek
tų atsisakyti:

a) nebūtinų rašybos mok
slui ir kasdieniam vartoji
mui gramatikos taisyklių ir 
daugelio mažai vartojamų 
kalbos formų kalimo (links
niuotės, asmenuotės, kir
čiuotės, įvairios dalyvių for
mos, sintaksės komplikuoti 
sakiniai ir t.t.) ;

b) perdidelio rašytojų ir 
poetų skaičiaus bei jų kūri
nių nagrinėjimo;

c) detalių iš Lietuvos 
gamtos ir geografijos, se
niau buvusios aplinkos pa
žinimo ir t.t.;

d) koncentriškai kelis 
kartus einamo Lietuvos is
torijos kurso, visa ji išdės
tant i 3 dalis iš išeinant vy
resnėse grupėse — nekar
tojant kasmet tų pačių da
lykų.

Vietoj to:
a) sustiprinti praktiškų 

kalbos pratybų pamokas;
b) privalomai įvesti dai

navimo, tautinio meno, tau
tinių šokių ir muzikos pa
mokas (pav., kankliavimą);

c) įvesti tautinio ir bend
ruomeninio sąmoninimo pa
šnekesius, mokinių diskusi- 
įas, vaidybos pratimus ir 
t.t.

Vadovėlių, pratimų bei 
mokykloms skaitinių auto
riai turėtų vengti įmantrių, 
neaiškių ir gyvenime visiš
kai nereikalingų žodžių, ku
rie tik apsunkina vaikams 
skaitymą ir teksto suprati
mą ir tuo būdu atstumą 
juos nuo lietuviškos knygos.

Atrodo, kad nebūtų bloga 
idėja, jeigu tam tikra kal
bininkų, pedagogų ir rašy
tojų komisija nustatytų mi
nimumą kasmet išmoktinų 
lietuviškų žodžių visoms 
darbo grupėms. Būtų taip 
pat gera sistema, jeigu, ruo
šiant pratimų knygas ir net 
dalinai vadovėlius bei skai
tymo knygeles, autoriai 
naudotų, kiek tai įmanoma, 
tik tos komisijos parinktus 
žodžius, žodynėliai skirti 
mokyklos reikalui taip pat 
turėtų būti taip sutvarkyti, 
kad kiekviena grupė turėtų 
savo žodynėlio skyrių.

Bendros pastabos: Mo
kyklos reformą turėsime 
įvykdyti anksčiau ar vėliau, 
nes tvirtai laikydamiesi tra
dicinės sistemos galėtume 
likti ir be mokinių ir be mo
kytojų.
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KONKURSAS
1973 metais sukanka 650 

metų nuo Vilniaus paskel
bimo Lietuvos sostine. Ta 
proga Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos centro val
dyba skelbia konkursą 
parašyti istoriniam roma
nui apie Vilnių ir jo kūrė
jus su komentarais.

Geriausio romano auto
riui skiriama 1,500 dolerių 
premija.

Tūkstanties dolerių mece
natai yra Ona ir Valerijo
nas šimkai, o penkių šimtų 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba.

A. A
KUN. ROMUI KASPONIUI

tragiškai mirus, jo motiną ANTANI
NĄ, seseris VIDĄ ir LIVIJĄ, brolius 
JUOZĄ ir VIRGILIJŲ ir jų artimuo
sius, širdingai užjaučiame ir skaudų 
liūdesį drauge išgyvename

Vita ir Algis
Andrašiūnai

Hugo ir Ramute-Banaitytė 
H e n n i n g s

Daiva ir Sigitas 
Banaičiai

Pranas Ambrazevičius

Mūsų artimuosius

STASIUS ŠIMOLIŪNUS

ir šeimą, nepamirštamai seseriai ir svai

nei BRONEI JANUŠKEVIČIŪTEI

Lietuvoje mirus,. nuoširdžiai užjaučia

me, kartu liūdime ir skausmu dalinamės

Mylimai sesutei Lietuvoje mirus,

STASEI ŠIMOLIŪNIENEI

ir jos šeimai, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Ada Antanas Petrauskai 
Aldona Robertas Tamulioniai

A. A.

KUNIGUI ROMUI KASPONIUI 
automobilio nelaimėje žuvus, jo mylimai motinai, 
seserims, broliams ir kitiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Ramiojo Vandenyno Rajono 
Skautai ir Skautės

Lietuvos kariuomenės generalinio štabo majorui

MYKOLUI GECEVIČIUI,
jo mylimai žmonai mirus, reiškiame gilią užuo

jautą

Sąlygos: Romanas 
turi būti mašinėle rašytas 
su ne mažiau 113,000 žo
džių (tai vidutinė 350-ties 
puslapių knyga). Rankraš
čiai turi būti pasirašyti sla
pyvardžiu, kuris užrašomas 
ant pridedamo voko, kuria
me įdedamas raštelis su au
toriaus tikrąja pavarde, 
vardu, adresu ir telefono 
numeriu.

Premijuotiną ir spausdin- 
tiną romaną jury komisija 
nustato paprasta balsų dau
guma. Dėl nepremijuotinų 
romanų spausdinimo bus 
tariamasi su autoriais at
skirai.

Algirdas ir Herta 
Joniai-J anuškevičiai

Kazys Budrys 
ir šeima

Jury komisiją sudaro: 
Prof. dr. Juozas Jakštas, 
prof. dr. Justinas Pikūnas, 
prof. Aldona Augustinavi- 
čienė, pedagogė Jūratė Pe
čiūrienė ir Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas Ka
zys Veikutis. Rankraščius 
siųsti iki 1973 metų spalio 
mėn. 1 d'., adresu; Kazys 
Veikutis, 8934 Milner St., 
Detroit, Mich. 48213.

Vilniaus Krašto 
lietuvių Sąjungos 

Centro Valdyba

NEW YORK

GRAŽUS KONCERTAS
Dirvos 91 nr. buvo trum

pai paminėta apie Įvykusį 
New Yorke Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minė
jimą, kuriame koncertinę 
dalį atliko pakviesta iš Ka
nados solistė Gina čapkaus- 
kienė, akompanuojant muz. 
Prižgintui. šia proga norė
tųsi kiek plačiau apsistoti 
prie koncertinės dalies iš
pildymo. Apie pačią solistę 
ir jos gražų balsą netektų 
daug kalbėti, nes Amerikos 
plačioje visuomenėje ji savo 
gražiomis dainomis koncer
tuose yra jau pagarsėjusi. 
Dainos meno žinovai įvai
riomis progomis solistę yra 
labai aukštai įvertinę. Ta
čiau, kad susidarius tikres
nį vaizdą nevisuomet už
tenka vien tik spaudoje de
damus atsiliepimus skaity
ti. Čia tektų, kas dainos 
menu įdomaujasi asmeniš
kai, išgirsti ir balsą ir pa
matyti pačią dainininkę sce
noje ir tik tuomet galima 
pajusti, kaip visa tai gra- 
žiai-meniškai yra atlieka
ma.

Ta proga labai būtų pa
tartina mūsų lietuviškam 
jaunimui pasiklausyti iški
lios solistės Ginos čapkaus- 
kienės dainavimo.

Kalbant apie ankstyves
nius New Yorke Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo mi
nėjimus, kur rengėjai ne
patiekdavo platesnės pro
gramos, o pasitenkindavo 
tik trumpu nuolat pasikar
tojančiu pranešimu apie 
Lietuvos kariuomenės kūri
mosi ir jos kovas, dėl to ir 
lankytojų skaičius gerokai 
sumažėjo. Tik surengtas š. 
m. lapkričio mėn. 18 d. mi
nėjimas, dėka solistės Ginos 
Čapkauskienės atlikto kon
certo, praėjo iškilmingoje 
nuotaikoje, susirinkusi vi
suomenė buvo visu tuo tik
rai sužavėta. Ta proga ga
lima drąsiai pasakyti, kad 
mūsų lietuviškos organiza
cijos, rengdamos minėjimus 
ar Šiaip iškilmes, pakvietę 
solistę G. čapkauskienę at
likti koncertinę dalį, atsi
lankiusią visuomenę nepa
liks apvilta. (gk)

Hot Springs, Ark. 333 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
telis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho
linius gėrimus. Įmokėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.

• Miami Beach išnuomo
jami butai ir kambariai nu
pigintomis kainomis, su vi
sais patogumais, prie pat 
jūros, Vainų vasarvietėje, 
8210 Harding Avė., Miami 
Beach, Florida. Tel. <305) 
864-3586.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

PLASTIC MOLD MAKERS 
OR 

EXPERIENCED MACHINIST 
& DIE MAKERS 

Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up, work from blue 
prints 6c close lolerance. 
Salary commensurale with expcricnce, 
excelienl company paid benefits. 
NORTHERN DIE & MOLD CO. 

3804 E. W1LDER RD. 
BAY C1TY. MICH. 

517-684-5573 
<90-963

VLADAS BUTĖNAS

• dalinant PREMIJAS, gal 
verta būtų pagalvoti ir apie pre
mijos davimą drąsiausiam vi
suomenininkui ar bendrai lietu
viui, tragiškoje karo bei poka
rio epochoje padėjusiam savo 
tautai bei paskiriems žmonėms 
išlikti gyvais, atseit, parodžiu
siam tikrą artimo meilę toseakl- 
mirkose, kai tai nebuvo gal nei 
populiaru nei estradiniai gar
binga.

Prieš kiek laiko "Kario" žur
nale {domius atsiminimus pa
skelbė buvęs Lietuvos pasienio 
policijos tarnautojas Karolis 
Morkūnas, kaip jis 1940 m. bir
želio mėn. 15 d., raudonajai ar
mijai okupuojant Lietuvą, padė
jo pereiti sieną ir pabėgti { Vo
kietiją paskutiniam nepriklau
somos Lietuvos prezidentui 
Antanui Smetonai. Po K. Mor
kūno atsiminimą paskelbimo at
sirado visa eilė liudininkų, kn 
rie K. Morkūno faktus bandė 
neigti, atitaisinėti. Skaity
tojus Chicagoje ir kitur nese
niai pasiekė "Kario" š.m. nr. 9. 
Jame {dėtas ir viešas buv. pas
kutinio Lietuvos prezidento sū
naus Juliaus Smetonos pareiški
mas su faksimile iš ano meto 
dienoraščio. Dienoraštyje skai
toma: "Kažkaip susidūriau suap. 
link besisukinėjančiu policinin
ku, kurs buvo labai nustebęs, kad 
mūsų net ‘Pono Prezidento* nelei
džia. Mano paklaustas, ar jis 
mus galėtų pravesti kitu keliu, at 
sakė, kad tai esą vieni niekai..." 
Toliau savo pareiškime J. Sme
tona daro išvadą: "Netikėtai su
tikto draugo tvirtumas ir drąsa 
išgelbėjo mano a.a. tėvą nuo 
Latvijos ir Estijos prezidentų 
likimo. Karolio Morkūno nelauk
tas atsiradimas prie tilto per
tvaros Kybartuose pakeitė nor
malią {vykių eigą ir vilties švie
sa nužymėjo mūsųtada taiptam- 
sų kelią". Tokią istorinę tiesą 
skelbia buv. paskutinio neprikl. 
Lietuvos prezidento sūnus. Jei bū 
tų kokia premija apdovanotas 
drąsiausias karo ir pokario epo
chos, lietuvis, tokiai premijai 
kandidatu siūlyčiau Karoli Mor
kūną, nes jis, kaip dokumentų 
šviesa dabar {rodo, išgelbėjo gal 
net iš mirties paskutinio neprikl. 
Lietuvos prezidento gyvybę pačiu 
tragiškiausiu laiku.

• RUOŠIANTIS rašyti šią ap
žvalgą, prie durų suskambėjo 
skambutis. Įėjo pagyvenusi mo
teris, Balfo vajaus aukų rinkė
ja. Sakėsi, kad ui paskutinis kie-. 
mas, nes vajaus laikas jau bai
giasi ir jai, kaip ir kitiems rin
kėjams, reikia atsiskaityti su va
jaus komiteto. Pasidžiaugė, kad 
visi žmonės, kuriuos ji aplankė, 
neatsisakė atiduoti auką Balfui, 
Balfas šiandien tebėra gyvas ir 
kartu yra liudininkas tos epochos 
kuri prasidėjo Lietuvai netekus 
nepriklausomybės ir { užsieni 
pasitraukus jos prezidentui. Jo 
vardas lietuviuose per ilgą epo
chą tiek {sipilietinęs, kad žmo-

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje lapkričio 19 d. buvo paminėta Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukaktis, kurioje pagrindinę paskaitą skaitė pik. K. Ališauskas ir trumpus žodžius tarė pik. J. 
švedas, kpt. A. Juškevičius.V. Išganaitis.J. Kaunas ir kt. Visiems atsilankiusiems padėkojo muziejaus 
pirmininkas S. Balzekas, jr. Uždaromąjį žod( tarė K. Petrauskas. Nuotraukoje minėjimo dalyviai. 

J. Kasakalčio nuotrauka

M. Bačiūnienė {teikia Balzeko muziejui velionies Juozo Bačiflno 
išleistas knygas. Nuotraukoje iš kairės: S. Balzekas,muziejaus pir 
mininkas, M. Bačiūnienė ir K. Baltramaitis,muziejausarchyvųdi- 
rektorius.

nės puikiai Žino Balfo reikšmę, 
jo dabartinius uždavinius, ku
rie labiausiai nukrypę į okup. 
Lietuvą bei Sibirą. Todėl nenn- 
stembam, kad vien Chicagoje 
Balfo rudeninių vajų metu su
renkama per 20,000 dol. Ati
davus savąją auką, mieloji rin
kėja paliko ir dovaną — tvarkin
gai paruoštą sąrašą visų tų žmo
nių, kurie aukojo praėjusių me
tų Balfo vajuje. Sąraše ne šim
tai, bet gal visa tūkstantinė pa
vardžių. Biznieriai, daktarai, 
kunigai ir visi geros valios lie
tuviai. Išvedant vidurki atrodo, 
kad aukos vidurkis daugumoje 
5 dol. Nors yra žymiai didesnių 
aukų, o ypač gausus skaičius de- 
šimtininkų. Kai kurios pavardės 
net nustebina, štai vienas gar
sus lietuviškos šventovės pa
mokslininkas kiek gražių žodžių 
yra prisakęs iš sakyklos apie 
Lietuvos partizanus bei tautos 
kankinius, apie artimo meilę, 
kiek virkdęs žmones savąja 
gražbilyste. Įdomu, kiek jis au
kojo Balfui, kuris kartais efek
tingai paremia žuvusiųjų parti
zanų šeimas Lietuvoje. Taip, 
anas aukojo tris dolerius, kai 
darbininko aukos vidurkis sie
kia penkinę. Žinoma, gal dėlto, 
kad kunigų algos labai kuklios... 
Tuo tarpu kai prel. Jūro, kun. 
J. Prunskio, a.a, kun. B. Sugin
to ir kitų dvasiškių tūkstantinės, 
paaukotos {vairiems lietuviš
kiems reikalams, ne vieną malo
niai šildo.

• M. BAČIONIENE, buv. PLB 
pirmininko Juozo Bačiflno našlė, 
dabar gyvenanti Chicagoje, ne
seniai lankėsi Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje ir muziejui 
padovaojo eilę Juozo Bačiūno 
parašytų ar išleistų knygų. Kaip 
žinia, velionis J. Bačiūnas per 
savo ilgą gyvenimą ne tik kad 
pats nemažai rašė, bet taip pat 
buvo mecenatas ir visos eilės 
veikalų. Dabar jo parašytos ar iš
leistos knygos pagarbiai stovės 
muziejuje ir bus matomos šim

tams muziejaus lankytojų. Įdo
mu pastebėti, kad Balzeko Lie
tuvių muziejus, apie kur{ ypač 
dažnai rašo amerikiečių spauda, 
vis labiau plečiasi.

• ŠALIA (vairių naujųjų atei
vių {steigtų klubų Chicagoje, 
gyvą veiklą ypač kultūriniuose 
dirvonuose yra išvystęs Chica
gos Anglijos lietuvių klubas, ku
riam pirmininkauja šiuo metu 
A. Lakas, šis klubas 1969 m. ru- 
den{ iš Anglijos Chicagon buvo 
atsikvietęs poetą Vladą Šlaitą ir 
rašyt. J. Gailių (turėjo taip pat 
atvykti ir rašytojai F. Never^- 
vičius bei K. Barėnas), kur jie 
atliko programą grandioziniam 
literatūros vakare. Gi šio gruo
džio 2-10 d.d. to paties klubo va
dovybė Čiurlionio galerijoje su
rengė Anglijoje gyvenančių a r gy
venusių dailininkų parodą, kurio
je kūrinius išstatė šie dailinin
kai: G. Grigą raviČiūtė, P. Būgai- 
liškis, M. B. Stankūnienė, A. Pet- 
rikonis ir V. Jokūbaitis. Paroda 
iš anksto buvo gerai išreklamuo
ta ir todėl ( jos atidarymą su
plaukė tikrai stebėtinas būrys 
žmonių -- per keturis šimtus. 
Pirmąjį vakarą buvo parduota 
apie 20 paveikslų, kurių kainos 
neaukštos. Tokie kultūriniai už
mojai, kuriuos atlieka Chicagos 
Anglijos lietuvių klubas, labai, 
sveikintini. Bet ateityje veiklūs 
klubo valdybos nariai, ruošda
mi panašius renginius, turėtųpa- 
slkviesti {talką ir specialistus. 
Kad ir rengiant Čia minimą pa
rodą, turėjo būti sudaryta Žino
vų komisija, kuri pristatytus pa
veikslus būtų gerokai atsijoju
si ir to išdavoje paroda būtų bu
vusi vientisesnė bei Įspūdinges
nė. Esmėje ko galima tikėtis iš 
tokių parodų, išskyrus vieną kt - 
tą savitą veidą, pasako parodos 
kataloge atspausdinti Įžangos žo 
džiai: "Kada Lietuvos okupan
tas - užgrobikas baigia išnai
kinti gimtojo krašto vertybes... 
tai tremties dailininkai gimtojo 
krašto grož{ {amžina teptuku 
drobėje..."
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