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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Nedaug paaiškėjo po senato diskusijų
Kaip ir reikėjo tikėtis, 

senato diskusijos dėl krašto 
apsaugos biudžeto nepadėjo 
aiškiau suformuluoti šio 
krašto užsienio politikos, 
kuri didele dalimi priklauso 
nuo jo pasiryžimo savo va
lią pravesti jėga. Dauguma 
senatorių sutiko su jų kole
gos Jacob Javits (rep. N. 
Y.) konstatavimu, kad ka
rinė sąmata turi būti susi
jusi su aiškiai suprantama 
užsienio politika, ir kad tai 
yra per rimtas reikalas, kad 
jį palikti vien Pentagono 
sprendimui. Bet tai leng
viau pasakyti negu padary
ti.

Šen. Edward Kennedy 
(dem. Mass.) pastebėjo, 
kad JAV šiuo metu turi pa- 
ruošties stovyje 8,500 stra
teginių atominių bombų 
(550 Minuteman III rake
tų, 54 Titan raketas pačio
se JAV, 41 atominių povan
deninių laivų su 656 Pola- 
ris-Poseidon raketom ir be
veik 500 strateginių bom
bonešių). Prie to reikia pri
dėti dar 22,000 mažesnių 
taktinių atominių bombų, 
laikomų visame pasaulyje. 
"Paprastas faktas, kad mes 
turime daugiau atominių 
ginklų negu mums reikia” 
— teigė jis.

Senatorius Barry Gold- 
water (rep. Ariz.) ir kiti 
aiškino, kad JAV pajėgos, 
palyginti su Sovietijos, pro
porcingai sumažėjo ir nėra 
kitos išeities kaip jas di
dinti, nepaisant ”that beau- 
tiful bubble dream called 
detente". Tarp tų dvejų 
priešiškų pozicijų daugu
mas senatorių apsisprendė 
skirti prašomas lėšas, nes 
jautė, kad tai atitinka da
bartinėm krašto nuotaikom 
ir politiškai jiems taip rei
kėjo daryti.

Grįžtant prie noro aiš
kiau apibrėžti užsienio po
litiką reikia pastebėti, kad 
tai praktiškai neįmanoma, 
išskyrus tokius bendrus 
tikslus kaip išlaikyti pasau
linę taiką ir neprileisti prie 
atominio karo. Jau senovės 
romėnai žinojo, kad norint 
taikos reikia ruoštis karui 
ir vėlesni nukrypimai nuo/ 
tos politikos ypač po pirmo
jo pasaulinio karo pakarto
tinai įrodė senų romėnų tei
sybę.

Iš kitos pusės nereikalin
gas ruošimasis karui išvar
gina kraštą ir eventualiai 
gali privesti prie to, kad jis 
pradės pasitikėti tokiom 
brangiai kainavusiom gyni
mosi priemonėm, kurios 
technikos pažangos akivaiz
doje jau nustojo vertės, 
pvz. prancūzų Maginot lini
ja. čia dar vertėtų pridurti, 
kad iŠ viso tas, kas planuo
ja pulti, yra geresnėje po
zicijoje.

Tokia prielaida vestų prie 
minties, kad JAV užsienio 
politikos tikslas turėtų bū
ti sunaikinti Sovietų Sąjun
ga. Bet tokį tikslą pastatyti 
nedrįsta nei George Wal- 
lace ar Ronald Reagan, o be 
jo reikia sutikti su koegzis
tencija ir pasaulinės taikos 
išlaikymo idealu, kas verčia

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
pakartoti, kad politika yra 
galimybių išnaudojimo me
nas. Praktiškai, JAV turi 
savo gynimą taikyti prie 
Sovietų Sąjungos užsimoji
mų galimybės ir čia sutau
pyti galima tik turint labai 
gerą žvalgybą ar papras
čiau tariant špionažą.

Pavyzdis; Chicago Tri
būne kolumnistas Bob 
Wiedrich praneša, kad ne
seniai Europoje buvusi kon
greso delegacija su Atstovų 
Rūmų daugumos vadu Tho- 
mas O’Neill (dem. Mass.) 
priešakyje, patyrusi iš JAV 
ambasadoriaus Stanley Re- 
sor, kuris Vienoje veda pa- 
ruošiamasias derybas su so
vietais dėl abipusio kariuo
menių sumažinimo Europo
je, kad 'sovietai labai bijo... 
vienpusiško amerikiečių ka
riuomenės atitraukimo iš 
Europos! Dėl to, kad toks 
žygis pastatytų juos į labai 
keblią padėtį. Iki šiol jie ga
lėjo paremti Rytų ir Centro 
Europos okupaciją kaip ap
sigynimo priemonę prieš 
eventualų amerikiečių im
perialistų puolimą. Tai ga-

CENTRINĖ AMERIKA -
KOMUNISTINIŲ MINŲ LAUKAS

Siauroje sąsmaukoje, ku
ri jungia du milžiniškus 
Šiaurės ir Pietų Amerikos 
kontinentus išsidėstė mažy
tės valstybės. Tai Guatema- 
la, Hondurs, EI Salvadoras, 
Nicaragua, Costa Rica ir Pa
nama. Mažytę teritoriją turi 
čia britų kontroliuojamas 
Britų Hondūras. Bendru 
vardu šią nepaprasto gro
žio teritoriją vadina Cent
rine arba Vidurio Amerika.

Pasakiškos floros grožiui 
neatitinka tų valstybių gy
ventojų gyvenimo standar
tas. Penkiolika milijonų žmo 
nių neišsimuša iš skurdo ir 
visokių nedateklių. Gamti
nės nelaimės, žemės drebė
jimas Guatemaloje, ištisai 
sugriovęs sostinę Managua 
ir uraganas Hondūre, tai 
iki šiol žėruojančios žaizdos, 
nešančios žmonėms badą ir 
epidemijas. Vidurio Ameri
kos valstybės nepajėgia vy- 

Leiskit man būti jūsų treneriu ir aš jums žadu dinamišką žaidimą!

limybei praėjus, jie daugiau 
neturės kuo pasiteisinti: 
"Maskva nori amerikie
čių kariuomenės kontinente, 
nes priešingu atveju pasau
lio opinija ir pavergtos tau
tos pačios vers rusus ati
traukti jų kariuomenę."

Tokia prielaida neišsky- 
ria galimybės, kad nenorė
dami tokių "nepatogumų", 
rusai nutars vietoje trauk
tis veržtis j priekį, paimda
mi savo įtakon visą Euro
pą. Kas tada ?

Tas pavyzdis rodo, kad 
Washingtonas prieš pada
rydamas kokius drastiškus 
žygius turi gerai ištirti vi
sas atsakymo galimybes. O 
tam reikalinga gera žval
gybos organizaciją, kurią 
kongresas dabar nori' paim
ti savo žinion ar sunaikin
ti. Einama prie absurdiškos 
situacijos. Iš vienos pusės 
legaliai ruošiamasi atomi
nėm bombom užmušti milir 
jonus žmonių, iš kitos pusės 
laikoma nusikaltimu pla
nuoti ar tik tartis kaip nu
žudyti vieną asmenį, kas 
galėtų išgelbėti nuo daug 
didesnių žudynių. Apie tai 
jau kitą kartą.

tis modernaus gyvenimo bė
gį dėl socialinių reformų 
nevykdymo. Žmonių masės 
neraštingos, valstybės val
dymą plėšia iš rankų į ran
kas militarinės juntos; kiek
viena nauja diktatūra žada 
reformų, gyvenimo sąlygų 
gerbūvio, mokyklų, sociali
nių problemų sprendimų. 
Tačiau, dėl savo padėties 
neužtikrinimo, dėl tarpusa
viu kovų, pažadų negali 
tesėti.

Costa Ricoje, Panamoje 
ir Hondūre išsivystė prieš- 
amerikietiškieji judėjimai. 
Valstybėms vadovaujančios 
juntos galvoja, kad visos tų 
valstybių bėdos kylančios iš 
“jankių imperializmo”, “iš 
Wall Streeto monopolijų”. 
Nicaragua gyventojus pa
gavo apmaudas dėl žiaurių 
žemės drebėjimo pasėkų. 
Jie galvoja, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių parama

Palanga. Grafo Tiškevičiaus parko kampelis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE ST. PERMINĄS

Šiukšl inimo čempijonai
Komunizmo statybos val

stybėje daug yra soclenkty- 
niavimų čempionų, kurie di
džiuojasi savo pereinamo
mis vėliavytėmis. Kiekvie
nas jų varo kylį savo bend
radarbiui (kuris daugiau ko 
nors pagamins), iš to gy
vena ir abu negali būtiniau
sių prekių alkio patenkinti.

buvo pasigailėtinai menka. 
EI Salvadoro prezidentas 
Molina siekia naujų refor
mų, kurias pravesti jam 
trukdo ... universitetiniai 
sluoksniai, nusiteikę svei
kinti revoliuciją, ne taikiu 
būdu vykdomas reformas.

Kiekviena mažytė Centri
nės Amerikos valstybė turi 
savo specifinių problemų, 
savo, mums tikrai keistų, 
orientyrų. Daugiur siautėja 
protesto manifestacijos, ka
da spauda paskelbia apie ei
linę ‘jankių’ invetaciją į mer
dintį Centrinės Amerikos 
ūkį. Griežtai atmesdamos 
ekonominį bendradarbiavi
mą su Šiaurės Amerika, 
Centrinės Amerikos valsty
bės vykdo savo ekonominės 
savižudystės politiką. Šalti 
ekonominiai saitai sustoja 
karštų, pietietiškų emocijų 
ugnyje.

Tokiu ekscentrišku reiški-

Esama komunizmo staty
bos valstybėje ir visai juo
kingų soclenktyniavimų su 
tikslu gauti šiukšlinimo 
čempiono titulą. ("Tiesa” 
nr. 98). Tokiais čempionais 
laikraštis vadina Kauno gy
ventojus!

"Baisiai atrodo ir pats 
Girstupis", rašo korespon
dentas A. Kadžiulis, rody
damas Kauno apšiukšlini- 
mo vaizdus. "Jis dar nevisai 
uždengtas, ir ten, kur upelis 
atviras, sklinda kanalizaci
jos tvaikas, žmonės irgi 

niu patenkinta ... Maskva. 
Paskutinis savaitraščio ‘za 
Rubežom’ numeris paskirtas 
‘dialektiškai’ sujungti Cent
rinės Amerikos valstybių 
ekonominius negalavimus su 
klasių kovos teorija, su ‘iš 
silaisvinimo’ iš kapitalisti
nės tvarkos politika. Čia 
komunistų propagandai la
bai talkina stambiųjų Cent
rinės Amerikos žemvaldžių 
(latifundijų) buvimas. Nors 
Centrinės Amerikos vals
tybių socialinė bei ekonomi
nė struktūra visiškai ne- 
priprendusi bolševikinėms, 
svieto lyginimo, reformoms, 
Maskva stengiasi kaip tik
tai savo rekomenduojamų 
reformų šviesoje visas socia
lines bei ekonomines refor
mas matyti. Maskvai, atro
do, nerūpi, kad pilietinis ka
ras, kad užsienio intervenci
jos bei lokalinių teritorinių 
sąskaitų suvedimas, parei
kalaus milijonų gyvybių. Sa
vaitraštis ‘Za Rubežom’ aiš
kiai įsivelia į svetimo kiemo 
reikalus, siūlo savo pragaiš
tingą klasinės kovos politi
ką, nesirūpina gresiančio pi
lietinio karo baisybėmis. 
Maskva norėtų paversti 
Centrinę Ameriką komunis
tinių minų laukais. Tomis 
pat akimis ‘Za Rubežom* 
STEBĖJO Ispanijos pilietinį 
karą, Alžirijos kūrimąsi, 
Afrikos tautų pjautynes, da
bartinius Portugalijos įvy
kius. Visiems siūlomas vie
nas pragaištingas gyvento
jams receptas: “laisvintis iš 
kapitalistinio jungo”.

Visur, kur vanduo drumz
linas, Maskva skuba įmesti 
masalą ir pagauti alka
ną ir mažai svarstančią žu
velę.

Šioje temoje yra naujas 
atskambis. Kuba nepajėgė 
importuoti revoliucijos į 
Centrinės Amerikos terito
riją. Dabar revoliucijos im
portu turi rūpintis pati 
Maskva.

verčia atliekas į upelį. Visa 
tai patenka į Nemuną.”

'‘Antisanitarinė padėtis 
18-osios namų valdybos kie
muose — jie užversti šiukš
lėmis, pūvančiomis maisto 
atliekomis”, — baisisi ko
respondentais.

Kartu su A. Kadžiuliu 
pasiekiame Laisvės alėją, 
kuri kadaise buvo elegan
tiškiausias Laisvosios Lie
tuvos bulvaras. Leiskime A. 
Kadžiuliui kalbėti:

"Laisvės alėjoje iš tolo 
šviečia puošnios 'Orbitos’, 
’Metropolio’ iškabos. Tuo 
tarpu jų kiemuose — šiukš- 

karnai konteinerių atlie
koms ir palaidas šiukšles 
nešioja vėjas. Blogiausia, 
kad čia yra ne tik restora
nai, bet ir viešbučiai. ‘Bal
tijos’ restorane šiuo metu 
vyksta statyba, visur pilną 
šlamšto: mėtosi metalinės 
ir medinės dėžės, stiklo šu
kės, maisto atliekos . . .”

Prie Vilijampolės tilto į 
upę išvestas kanalizacijos 
kolektorius. Toje vietoje 
vanduo labai užterštas. 
Vanduo pilnas infekcijos, 
mikrobų. Nors ir pastatė 
lentelė su užrašu "Maudytis 
džaudžiama", toje vietoje 
maudosi vaikai, maudosi ir 
suaugę. Tenka manyti, kad 
parašą "Maudytis draudžia
ma", skaito kaipo upės 
sraunumo arba nelygaus 
dugno įspėjimu, žmonių ne
įspėja apie visokių piktybi
nių infekcijų pavojų.

šiaip gi keista patirti, 
kad kanalizacijos išeigos 
įrengtos miesto ribose!

Neries šlaitai paversti iš
tisais šiukšlynais, čia pilna 
visokių atmatų, žmonėms 
patogu viską versti žemyn. 
"Dažnas gyventojas linkęs 
šiukšles berti nuo šlaito”, 
dėsto nusiminęs korespon
dentas.

Nenuostabu, kad antisa
nitarinės periferijos bolše
vikai nerodo turistams iš 
JAV. Tokius marinuoja Vil
niaus viešbutyje. Visokie 
Zalatoriai, užsidėję raudo
nus akuliorius, ir Kauną 
lankę, taip zalatina sovieti
nę tvarką, kad net Maskvos 
radijas atkartoja prielan
kius zalatinimus . . .

Kitaip pasielgė "Tiesos” 
korespondentas A. Kadžiu
lis, kuris pateko į Kauno 
šiukšlynus, prisiuostė kana
lizacijos dvoksmo. Jis pava
dino kauniškius "šiukšlini
mo čempionais".
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Australijos padangėje
——————— ANTANAS LAUKAITIS

Mirtis jį nugalėjo
Nors "Dirvoje” jau ir bu

vo paminėta ir parecenzuo- 
ta Australijos, o gal geriau 
Tasmanijos, didvyrio lietu
vio Olegą Truchano gyveni
mo knyga "The World of 
Olegas Truchanas", tačiau 
aš bent trumpai ir savu žo
džiu mėginsiu pareikšti pa
skutiniuosius atsisveikini
mo žodžius šiam Tasmani
jos tyrinėtojui, kurį prieš 
keliolika metų ir man teko 
susipažinti ir jis nuo pir
mųjų susipažinimo minu
čių, padarė charakteringo 
ir, savimi pasitikinčio, vy
ro vaizdą.

Gimęs 1923 m. Šiauliuose, 
jis iki karo pradžios mokė
si ir vėliau aktyviai dalyva
vo rezistenciniame gyveni
me, kol karo metu pasitrau
kė su savo šeima į Vokieti
ją ir gyveno Muenchene, 
ten studijuodamas. Studi
juojant Vokietijoje visuo
met trūkdavo maisto ir vie
ną kartą anksti pavasarį, 
studentams besišildant prie 
Isaro upės, kaip pasakoja 
dabartinis Lietuvių Klubo 
Sydnejuje vedėjas B. Sta- 
šionis, jis už duonos kepa
lėlį perplaukė sriaunų, ledo 
lyčių pilną. Isaro upę, kas 
jau tada parodė jo nepa
prastą fizinį pajėgumą.

Pokarinė emigracija jį 
nubloškė į šią gražiąją ir 
paslaptingą Tasmanijos sa
lą, kur, pradžioje Australi
jos kūrimosi, buvo pačios 
žiauriausios ištremtųjų ka
linių bausmės vietovės. Po 
kurio laiko jis pradėjo do
mėtis šios salos pietvakarių 
dar neištirtais ir nežino
mais plotais. Jis pradėjo 
daug skaityti apie pirmuo
sius šios salos tyrinėtojus, 
jų patiektus duomenis ir že
mėlapius, nutardamas ir 
pats pradėti eksplotuoti 
šias nežinomas žemes. Jo 
ekspedicijos trukdavo ne 
tik savaites, bet ir ištisus 
mėnesius. Iš šių savo ke
lionių jis buvo padaręs la
bai daug gerų ir, dar nie
kam nematytų, nuotraukų. 
Po kurio laiko jo ekspedici
jomis susidomėjo Tasmani
jos vyriausybė ir jis buvo 
pakviestas būti instrukto
rium National Fitness jau
nimo mokyklose. Iki didžio
jo Hobarto gaisro 1967 m., 
kurio metu buvo sudegęs 
kone visas miestas, taip pat 
ir Truchano namas, jis tu
rėjo padaręs virš 30,000 
nuotraukų ir skaidrių, ku
rių vertė buvo tikrai neįkai
nuojama. žuvo jis paskuti
nėje savo kelionėje sriau
niąja Gordon upe 1972 m. 
sausio mėn. 6 dieną.

Australai, įvertindami šį 
jų vieną iš didžiausių Tas
manijos naujųjų tyrinėto
jų, jo eksplotuotas vietas 
paskelbė tautiniu parku ir 
pavadino jo vardu. Mes gi, 
Australijos lietuviai ir ypa
tingai tautiečiai Tasmani- 
joje, gali didžiuotis šiuo 
puikiu vyru, kuris be dau
gelio padarytų didžiųjų ty
rinėjimo darbų, buvo ir 
puikus lietuvis, lygiai taip 
pat išgarsinęs ir įamžinęs 
Lietuvos ir lietuvio vardą 
šioje gražioje Tasmanijos 
saloje.

★
Melbourne labai gražiai 

veikia lietuvių kooperatyvi- 
nė kredito draugija "Tal
ka", kuri duoda labai nau
dingus patarnavimus sa
viems tautiečiams, ši "Tal

kos” draugija numato savo 
veiklą išplėsti Adelaidėje ir 
Sydnejuje. Kadangi čia yra 
skirtingos valstijos ir kiti 
įstatymai, tai praplėsti sa
vo veiklą, reikalinga ir spe
cialaus leidimo. Toks leidi
mas jau yra gautas iš Pie
tų Australijos teisingumo 
ministerio ir birželio 15 die
ną Adelaidės Lietuvių Na
muose yra šaukiamas stei
giamasis šio skyriaus susi
rinkimas. Tikėkimės, kad 
panašus leidimas bus gau
tas ir Sydnejuje.

★
Tolimajame Pertho mies

te, kur gyvena tik keli šim
tai lietuvių, yra labai akty
vus jų jaunimas, šoka jie 
tautinius šokius, gražiai re
prezentuodami savąjį kraš
tą. Šiai grupei vadovauja E. 
Stankevičius, šiuo metu lie
tuviai yra įsijungę į jauni
mo organizaciją "Baltic Ac- 
tion Group”. šios grupės or
ganizatorius buvo P. čeka- 
navičius. Jis yra labai verž
lus ir aktyvus jaunuolis, ši 
grupė, be savo politinio dar
bo, daug dirba ir kultūri
niai, taip pat ruošdami įvai
rias išvykas j gamtą ir pan. 
Sugyvenimas jaunimo tar
pe tarp latvių ir estų yra 
labai geras ir draugiškas. 
Jų darba buvo labai gražiai 
įvertintas "World Freedom 
League."

★
Adalaidės L. K. Moterų 

D-ja yra išgarsėjusi savo 
šiupiniais, kurių jau buvo 
penkiolika. Per penkiolika 

Sip šiupiniai virto 
kultūrine tradicija. Ir šiais 
metais, susirinkę apie 200 
tautiečių, džiaugėsi įdo
miais J. Neverausko, V. 
Opulskio, L. Pakalnio, J. 
Maželienės, N. Masiulytės, 
V. Janulio, J. Baranausko, 
J. Jaunučio, Pr. Pusdešrio 
ir A. Miliauskienės, daino
mis, dialogais, muzika, ju- 
moristika ir kt. Po šios įdo
mios programos, šiupinys 
buvo baigtas vaišinantis 
šaltu alučiu, karštu vynu ir 
skaniomis "pončkoomis".

★
Victorijos valstijos, ku

rios sostinė yra Melbour- 
nas, Liberalų partijos narys 
inž. Viva Alekna yra iš
rinktas delegatu į federali- 
nį elektorato suvažiavimą, 
kur bus renkamas kandida
tas į parlamentą, pakeisti 
buv. ministerį pirmininką 

A. šeikis ir P. Rūtenis vieno parengimo metu.
N. Butkūno nuotrauka

J. Gorton. V. Alekna yra 
garsėjantis politiniame gy
venime ir jis dažnai, kartu 
su kitais aukštaisiais libe
ralų vadovais, pasako karš
tas ir ugningas kalbas.

★
Australijos žurnalas" 

Journal of the Oto-Larvn- 
gological” atspausdino dr. 
Kazio Zdaniaus straipsnį 
apie vidaus retinus stebėji
mus ir jo paties išrasto in
strumento patobulinimus, 
šio instrumento techniškąjį 
darbą atliko Henrikas Ka
ladė savoje dirbtuvėje. Abu 
šie lietuviai priklauso aka
deminei korporacijai "Ro
muva".

★
Nors dar paskutiniosios 

Lietuvių Dienos, įvykusios 
Adelaidėje, nėra galutinai 
pamirštos, tačiau jau pada
ryta pradžia busimosios 
Lietuvių Dienoms 1976 m. 
Melbourne. Krašto Valdy
bos kultūros reikalų vadovė 
Dana Levickienė buvo su
šaukusi organizacijų susi
rinkimą Melbourne, kur bu
vo aptarta busimoji šventė. 
Vadovės pasiūlymas paskir
ti šventės rengimo komite
to pirmininku inž. Kęstutį 
Lyniką, buvo vienbalsiai 
atstovų priimtas. Dainų 
šventės vadovu sutiko būti 
Leonas Baltrūnas, Dainos 
ir muzikos vakaro — kun. 
Pr. Vasaris, Spaudos propo- 
gandos — Ignas Alekna, 
Sporto šventes — "Varpo" 
klubas, Tautinių šokių — 
Vytas Straukas, Meno ir 
tautodailės parodos — V. 
Jokubauskienė. Į Dainų 
šventę ir Tautinių šokių fes
tivalį numatoma pakviesti 
žymiuosius australus politi
kus, mokslo žmones, kultū
rininkus ir šiaip australų 
gyvenime daug įtakos tu
rinčius žmones, kad jie pa
matytų ir susipažintų su 
mūsų tautiniu menu.

★
Sydnėjaus Lietuvių Klu

be įvykęs pirmasis vėžiukų 
vakaras buvo taip populia
rus, kad klubo vadovybė nu
tarė Jonus pagerbti su vė
žiukais ir Joninių vakare 
klube bus vėžių vakaras. 
Nevalgantieji vėžių (neži
nojau kad ir tokių yra) gau
na visokių kitokių skanu
mynų, kai užsigeriant alu
čiu, yra stebima labai gera 
kviestinė propgrama. Tik
rai puiku.

FURNITURE FINISHERS 
DOBBS FURNITURE need* 2 exp. 
hnrdvvorking Furniture Finiaher* who 
take pride in their work. This ir. for 
permanent employment at our Iroy 
distribution center. A secure oppor
tunity for individualu who care. Top 
wages and many fringe benefits. 
Phone Mr*. Good at 3 13-588-3500.
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// Pas, karo paskutinioji paslaptis (2)

GERIAU ŽŪTI NUO AMERIKIEČIU KULKOS. NEGU 
BŪTI ATIDUOTIEMS | NKVD RANKAS...

Po šio skandalo, atidžiai 
buvo peržiūrėtos Fort Dix 
stovykloje laikomų rusų be
laisvių bylos ir rasta, kad 
tarp jų yra septyni pabal- 
tiečiai ar lenkai. Galutinai 
likusieji 146 buvo susodinti 
New Yorke j laivą 1945 m. 
rugpiūčio 31 d. ir dviejų 
amerikiečių karininkų ir 50 
kareivių sargyboje buvo nu
gabenti į Europą ir atiduo
ti į sovietų rankas. Belais
vius lydėję karininkai savo 
raporte pažymėjo, kad be
laisviai buvę perduoti į so
vietų rankas be incidentoo.

Bet pagal liudininkų pa
sakojimą, amerikiečiai sto
vykloje belaisviams į kavą 
įdėjo svaiginančių vaistų ir 
juos apglušintus nugabeno 
į laivą.

Tai buvo paskutinis rusų 
belaisvių ešelonas išgaben
tas iš Amerikos. Vokietijo
je amerikiečių kontroliuo
jamoje zonoje iki rugpiūčio 
pabaigos sovietams buvo iš
duota 2 milijonai rusų.

Grąžinamieji žinojo, kad 
jie negali tikėtis jokio pasi
gailėjimo iš Stalino ir, pa
galiau, amerikiečių karinin
kai, po kelių savaičių kon
takto su sovietais, suprato, 
kaip žmonės neapkenčia so
vietinio režimo ir padėdavo 
rusams pabėgti. Bet asme
niškas sentimentas buvo 
vienas dalykas, o įsakymas 
iš Washingtono — kitas. 
Jie buvo priversti sovietų 
karininkams duoti laisvę 
važinėti po belaisvių sto- 

~vyklas, identifikuoti sovie
tų piliečius ir, jeireikia, su
teikti pagalbą jėga repatri
juoti į Sovietiją.

Viena iš tokių žiaurių 
operacijų įvyko Kempteno 
stovykloje, kur buvo laiko
mi tūkstančiai rusų emi
grantų ir kovojusių vokie
čių armijos eilėse. Tarp jų 
buvo ir tokių, kurie pri
klausė "Rusijos išlaisvini
mo armijai", vadinami Vla- 
shovo, kiti Von Pannvvitz 
kavalerijos korpui. Tarp jų 
buvo daug senų emigrantų 
rusų, kaip generolas Via- 
česlav Numenko, kuris nie
kad nebuvo sovietų piliečiu. 
Amerikiečiai neketino jų 
repatrijuoti, bet tarp jų bu
vo daug tokių, kurie Rusiją 
buvo palikę prieš porą me
tų ir pagal Jaltos sutartį 
juos reikėjo atiduoti sovie
tams.

Belaisviai darė viską, kad 
nuslėpus savo kilmę. Nors 
ir nekooperavo su amerikie- 
čių-sovietų komisijom, bet 
po dviejų mėnesių sovietai 
jau turėjo savo rankose be
veik pilnus sąrašus, kuriuos 
sudarė su UNRRA pagalba, 
kuri pabėgėliams teikdama 
maistą ir rūbus gavo iš jų 
reikiamas informacijas.

Birželio 22 d. buvo duo
tas įsakymas repatrijuoja
mus rusus surinkti perkė
limui į kitą stovyklą, arčiau 
Muencheno. Idėja atskirti 
repatrijuojamus asmenis 
nuo pasiliekančių, stovyklo
je sukėlė teroro jausmą. 
Rusai stengėsi išaiškinti 
amerikiečiams, kad jie ne
nori grįžti Rusijon ir ver
čiau nori būti sušaudyti 
vietoje. Jų maldavimas bu
vo išklausytas ir lokalinė 
amerikiečių valdžia priėmė 
nutarimą anuliuoti išveži
mą.

Bet amerikietis karinin

kas majoras Legran nežino
jo Jaltos susitarimo ir kai 
gavo iš vyr. štabo paaiški
nimą, įsakė iš naujo vyk
dyti perkėlimą, kas sukėlė 
smarkų pasipriešinimą.

Amerikiečiai atsidūrė 
prieš keblią problemą: ame
rikiečių kareiviai — sargy
biniai susidraugavę su ka
zokais ir kitais rusais, reiš
kė jiems simpatiją.

Rugpiūčio 11 d. pabėgė
lius painformavo kas jų 
laukia. Keliolika susitaikė 
su likimu, kad nėra ko prie
šintis, ir kaip nusmerktieji 
mirčiai ėjo prie stulpo. Jie 
pasimeldė ir parašė testa
mentus. Kiti, apie pusė 410 
rusų, kurie buvo "pa
smerktųjų" sąraše, naktį 
pabėgo iš stovyklos ir pasi
slėpė miške ar pas pažįsta
mus vokiečius. Jie nutarė 
lengvai nepasiduoti. Rug
piūčio 12 d. apie 7 vai. ryto 
daugelis jų, lydimi senų 
emigrantų, solidariai susi
rinko stovyklos cerkvėn pa
maldoms. Pasibaigus apei
goms jie susigrupavo prie 
altoriaus. įėjęs bažnyčion 
vertėjas paklausė popo Vla
dimiro Vostokovo kaip ilgai 
dar tęsis pamaldos. Popas 
atsakė, kad jos pasibaigs už 
kokių dešimties minučių. Už 
kelių minučių į bažnyčią 
įėjo generolas Danilov, ly
dimas amerikiečio karinin
ko, ir mirties tyloje pradėjo 
skaityti sąrašą 410 "pa
smerktųjų", kurie turėjo 
būti grąžinti į Sovietiją. Jis 
pakvietė juos išeiti iš baž
nyčios ir susėsti į amerikie
čių sunkvežimius, kurie bu
vo sustatyti lauke. Jis pa
tarė nedaryti jokio pasi
priešinimo, kad amerikie
čiams nereikėtų imtis jė
gos.

Vienas iš popų Vasilij 
Bochčianovski taip pasako
ja apie šį įvykį: "Vos tik 
buvo ištarta sąraše pasku
tinioji pavardė, visa bažny
čia pravirko, vyrai ir mo
terys, seni ir vaikai." Ame
rikietis karininkas išėjęs iš 
bažnyčios įsakė sargybai 
pasilikti prie durų, o pats 
nuėjo į majoro Legran biu
rą pranešti apie įvykį. Le
gran pasiskambinęs su savo 
viršininkais, įsakė sargybai 
panaudoti jėgą. Bet karei
viai, kurie buvo susidrau
gavę su kazokais, nebuvo 
linkę imtis jėgos. Ir cerkvė 
kurį laiką pasiliko apgulos 
Stovy.

Sovietų karininkai ir jų 
agentai dirbę UNRRoj, ame
rikiečių vyriausiame štabe 
pradėjo protestuoti ir išga

vo naują įsakymą, kad re
patriacija būtų vykdoma 
kitu metodu. Būtent atvy
ko keliolika sunkvežimių su 
MP kariais, ir šį kartą ame
rikiečių karininkas įsakė 
savo vyrams įsiveržti į 
cerkvę ir jėga ištempti ka
zokus. MP tempė juos už 
plaukų, barzdų ir kojų. Al
torius buvo išverstas ir 
ikonos nuo sienų nuplėštos. 
Keliems kazokams pavyko 
pabėgti ir prisiglausti greti
mai esamoje pabaltiečių 
stovykloj. Bet MP vijosi 
juos daužydami šautuvių 
buožėmis šaudydami į juos, 
sunkiai sužeisdami kelioli
ka asmenų. Iš 410 nemažai 
pabėgo ir naktį tik 90 buvo 
nugabenti į geležinkelio sto
tį, kur prie jų prijungė ki
tus 90 ir 180 rusų buvo už
daryti į gyvulinius vago
nus. Bet kadangi traukinį 
paliko saugoti seniesiems 
stovyklos sargybiniams 
amerikiečiams, tai šie "už
merkė akis" ir paryčiais va
gonuose liko tik 50 rusų, 
ir iš jų dar keliolika dėka 
amerikiečių sargybinių gai
lesčio pabėgo, taip kad liko 
tik simbolinis skaičius, kad 
nuraminus sovietus ir įro
džius jog pildomi Jaltos su
sitarimai.

Didelis skaičius ameri
kiečių kariškių nenorėjo 
pildyti įsakymų jėga vyk
dyti repatriaciją ir leido pa
bėgti rusams. Juos bausti 
buvo nelengva, nes prieš 
karo teismą jie galėjo gin
tis, kad Jaltos susitarimas 
yra nehumaniškas, kas bū
tų sukėlę spaudoj atgarsių 
ir atsirastų įtampa tarp so
vietų ir amerikiečių. Tad 
kreipusis į Washingtoną iš
aiškinimo, laikinai buvo su
stabdyta rusų emigrantų 
repatriacija.

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.
Knyga 328 puslapių, pato

gaus formato.
Dail. Marijos 

žymantienės-Biržiškaitės 
viršelis.

KAINA $6.00.
Gaunama tiktai paštu per 

leidėją:
L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles. Ca. 90004.
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MORALINIS KOMPARTIEČIŲ 
PORTRETAS

Bolševikinė propaganda 
išdirbo standartinį komu
nistų partijos vaizdą. Ko
munistai, esą, skirtingo 
plauko sutvėrimai, idealis
tai, kietų principų, nepa
prasto darbštumo, nesulai
komos valios sukurti žemė
je rojų: "komunizmą”. Esą, 
į kiekvieną properšą j kiek
vieną susverdėjusio fronto 
plyšį, kompartija komandi
ruoja savo narius, o šie ro
do stebuklus! Jie dirba vie
nas už tuziną, stebina su
manumu ir ryžtu.

Šitokia propaganda yra 
melas. Tokiomis pasakomis 
tegali tikėti tiktai "Lais
vės” arba "Vilnies” senu
kai, paskaitę Alseikos arba 
Paleckio klaidinančius raši
nius. Tikrovė yra kita.

Kompartija yra dabar vi
siškai pakitęs junginys. Per 
keletą dešimtmečių globo
jama jų pačių įsivestos 
"proletariato diktatūros” 
teroru, pasidariusi absoliu
čiu plačiausios teritorijos ir 
masės žmonių valdove — ši 
organizacija, kompartija, 
pasidarė savotiška mafija, 
plėšikų, oportunistų, karje
ristų bei kriminalistų san
talka. Į kompartiją sprau
džiasi elementas, kuris lin
kęs lobti, slėgti kitus, vai
dinti idealistus.

Kad mūsų tvirtinimas ne
būtų likęs be konkrečių įro
dymų, imame vilniškę bol
ševikinę "Tiesą” (nr. 212) 
ir skaitome bolševikinės sa- 
vikritikos raštus. Vieną to
kių parašė Julius Ulba, Ši
lutės kompartijos skyriaus 
sekretorius. Julius Ulba ra
šo apie korupcijos ir apsi- 
vogimo bėdas vadovaujan
čių kompartiečių tarpe Ši
lutės rajone. Bet Šilutės ra
jonas, aišku, nėra išimtis. 
Kiekviename šalies rajone 
vadovaują komunistai pa
pildo aibes nusikaltimų. Ta
čiau, būdami didžiai privi
legijuoti, tokie nusikaltė
liai nepatenka į teisme kal
tinamojo suolą. Jie išvengia 
pelnytų bausmių ir išsisu
ka su kompartijos papeiki
mais arba pabarimais.

Tokiems nusikaltėliams 
kompartija grąsina neduoti 
partinio bilieto, nukelti į 
nesavarankišką vietą, su
spenduoti (laikinai) nuo 
pareigų ėjimo.

"Tiesos” korespondentas 
plačiai dėsto, kaip kompar
tiečių susirinkimas murdė 
priekaištais Stoniškių tary
binio ūkio traktoristą ko
munistą P. Kučinską grie
bė už girtavimą. Stoniškių 
tarybinio ūkio partinis ko
mitetas teisė komunistą A. 
Bočkų už pravaikštas, Pa
šyšių tarybinio ūkio vadovą 
V. Rudminą teisė už "gru
boką elgesį su pavaldi
niais”.

Ties V. Rudmino byla ko
respondentas ilgėliau susto
ja. Sužinome, kad .šis komu

nistas Pašyšiuose šukutė 
ištisą teroro valstybę. Jis 
persekiojo jam neklusnius 
darbininkus, keršijo už kri
tiką, neleido atvirai pasisa
kyti susirinkimuose. Taip 
jis pasidarė Pašyšių tarybi
nio ūkio diktatoriumi, lyg 
kad miniatiūriškas Stalinas 
Pašyšių teritorijoje! Tiktai 
kompartinė intervencija iš 
centro, pajėgė šiek tiek ap
laužyti Pašyšių diktato
riaus ragus.

Visa ši "savikrika” nero
do demokratinio tvarkymo
si pažymių. Komunistus 
kritikuoti ir teisti tegali 
tiktai komunistai. Pastebė
tina, kad visuose šiuose ty
rinėjimuose, protestuose, 
teismuose nėra nė pėdsako 
žmonių akcijos. Paprasti 
žmonės, nekomunistai, la
biausiai ir kenčia dėl kol
ūkinių diktatorių. Visi tą- 
symaisi prasideda tada, ka
da komunistas užkabina ko
munistą. Kol prie to nepri
eina, žmonių balso nėra, 
žmonių balso negirdi.

Tapusi oportunistų, kar
jeristų ir kriminalistų san- 
bėga kompartija neteko ir 
to tariamo idealizmo, ku
riuo maskavosi ankstesniai
siais savo veikimo metais. 
Dabar komjaunuoliai, net 
nepasitikėdami, skaito kny
gas apie kadaise kultivuotą 
idealizmą. Komjaunuoliai 
netiki, kad bolševikiniuose 
"klasikuose”: "Audros pa
gimdyti”, arba ”Kaip buvo 
grūdinamas plienas”, hero
jai atitinka dabartinį vaiz
dą. Tokie komjaunuoliai ly
gina dabartį su .bolševikinių 
glorifikatorių fantazija. Mo
ralinis dabartiniu kompar
tiečių portretas užstoja bol
ševikinės propagandos su
galvotus paveikslus.

Mažas Šilutės rajono kom- 
partinės korupcijos vaizdas 
nėra išimtis. Pažiūrėkime,

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi .tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
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Juokas Gribauskas, vedėjas

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIŲ VISUOMENEI

REMKIME JAUNIMO KONGRESĄ
Kreipiuosi į jus, mieli 

lietuviai, labai svarbiu rei
kalu. Gal ir neįprastas yra 
toks kreipimosi būdas, bet 
kitos išeities neturiu. Jeigu 
galėčiau tą reikalą paaiš
kinčiau kiekvienam asme
niškai arba nors telefonu, 
ir taip būtų visiems naudin
giau, tačiau prašau supras
ti, kad ir telefonu susisiek
ti su keliomis dešimtimis 
tūkstančių lietuvių visuose 
Amerikos ir Kanados pa
kraščiuose man yra neįma
noma. Todėl kreipiuosiu į 
jus spaudos pagalba ir la
bai dėkoju laikraščių re
daktoriams, leidusiems pa
sinaudoti jų paslauga.

Tas svarbus reikalas lie
čia mūsų lietuviškąjį jauni
mą, besiruošiantį trečia
jam savo kongresui. Kad 
tas kongresas įvyktų, be 
didelės daugybės įvairiau
sių darbų ir pastangų, rei
kia jam ir lėšų. Tų lėšų kaip 
tik ir norių iš Jūsų papra
šyti. Daug priežasčių galė
čiau nurodyti, kam tos lė
šos yra reikalingos ir deta
liai išvardinti visas numa
tytas išlaidas, bet tai užim
tų per daug vietos. Todėl vi- 
liuosiu, kad jūs manim pati
kėsit, jeigu pasakysiu, kad 
lėšos yra reikalingos labai 
dideliam tikslui, tai yra mū-. 
sų išeivijos lietuviškam 
jaunimui, dirbančiam labai 
prasmingą lietuvišką darbą 
įr bet kokia kaina siekian
čiam išsilaikyti lietuviško
je šeimoje.

PLB valdybai paskelbus 
jaunimo kongresui lėšų tel
kimo vajų ir pakvietus LB 
apylinkių bei apypgardų 
valdybas jį vykdyti, pasiry
žau telefonu susisiekti bent 
su Amerikos LB apygardų 
bei apylinkių pirmininkais 
ir žinomesniais LB darbuo
tojais. Nors visi, su kuriais 
turėjau progos pasikalbėti, 
jaunimo kongresui pritarė 
ir žadėjo jį remti, tačiau 
keliami klausimai parodė, 
kad apie jaunimo veiklą 
mūsų visuomenė dar nėra 
pakankamai informuota. To
dėl, prašydamas paramos 
jaunimui, ką ką iš tos jo 
veiklos noriu jums priminti.

Su trečiojo kongreso ruo
šėjais ir pagrindiniais dar- 

per bolševikų spaudą, į 
kiekvieną ok. Lietuvos ra
joną. Visi korupcijos pa
veikslai bus identiški, fks)

PLB pirm. inž. Br. Nainys Š. Amerikos Lietuvių Jaunimo 
trečiajame suvažiavime Kanadoje kalbėdamas pabrėžė, kad iš 
Kongreso dalyvių gretų neišskirti ir tų, kurie nors ir nevyks 
Pietų Amerikon, bet talkininkaus šio Kongreso ruošai. Taip pat 
dalyviais laikytini ir tie, kurie net nėra jaunimo amžiaus bet su 
tokia pat energija dirbs ir telks lėšas, patars jaunimui ir viso
keriopai padės. Vienu žodžiu šis Kongresas turėtų būti visų 
lietuvių rūpestis. Nuotraukoje: kalba B. Nainys, prie stalo sėdi 
R. Kasparas, M. Pleškys, A. Čepas ir Gabija Juozapavičiūtė.

Kęstučio Sušinsko nuotrauka

bininkais esu labai artima
me ryšyje, nuolat esu infor
muojamas apie jų darbus ir 
matau, kad jaunimas dirba 
su tokiu užsidegimu, pasi
šventimu ir pasiryžimu, ko
kio pas mus vyresniuosius 
jau seniai nebematyt. Sava
rankiškai jaunimas paruo
šė kongresui bei atskiroms 
jo dalims, kaip stovyklai, 
studijų dienoms, talentų 
vakarui, rimtą akademinę 
programą, savarankiškai ve- kas Jums nepasakojo apie
da tarpusavio susirašinėji
mą, ruošia ir išleis kongre
so vadovą, redaguoja leidžia 
ir ekspedijuoja informaci
jos biuletenį — kongresie- 
nas. Vien tik iš jaunimo su
daryta kongreso informaci
jos tarnyba kas dvi savai
tės paruošia ir išsiuntinėja 
spaudai ir jos bendradar
biams informacinį žiniaraš
tį, kongreso reikalais rašo į 
spaudą. Tikiu, kad ne vie
nam iš jūsų teko skaityti 
Dambriūnaitės, Juozapa
vičiūtės, Lukoševičiūtės, 
Pakštaitės, Raslavičiūtės, 
Spurgytės, Giedraitytės, 
Nako, Sakadolskio, Kuolo ir 
kitų jaunimo atstovų raši
nius spaudoje. Tai mūsų 
jaunieji spaudos bendra
darbiai, busimieji laikraš
čių redaktoriai, į tokius iš
augę pirmojo ir antrojo 
kongresų ruošos darbuose. 
Ar neverta jais daugiau su
sidomėti ir arčiau juos pa
žinti? Jeigu sugebėsim jų 
entuziazmą išlaikyti, turė
sime ateity rimtus laikraš
tininkus savo periodikai.

Tur būt Jums dar neteko 
girdėti' apie PLJS ryšių 
centrą Chicagoje ir šiais 
metais jo ruošiamas dviejų 
savaičių lituanistikos stu
dijas, kurioms vėl pats jau
nimas sudarė programą, su
kvietė lektorius ir į kvieti
mus būsimiems dalyviams 
įrašė: "įsidėmėkite, dvi sa
vaites ten bus skaitoma, ra
šoma ir net kalbama tik lie
tuviškai". Tai tas pats ry
šių centras, kuris, protes
tuodamas prieš JAV Vals
tybės Departamento ketini
mus pripažinti Baltijos val
stybių aneksiją, pirmas 
ėmėsi akcijos, suorganizavo 
Chicagoje telegramų tarny
bą ir tokiu būdu persiuntė 
JAV vyriausybei per 4000 
protesto telegramų. Taip 
pat gal Jums dar neteko 
girdėti apie Kanadoje, Lon
done, gegužio 17-18 dieno
mis įvykusį JAV ir Kana
dos lietuvių jaunimo į kon

gresą išrinktų atstovų su
važiavimą? Juo tikrai mes 
galime pasididžiuoti. Virš 
šimto akademinio jaunimo 
atstovų, gražia, sklandžia 
lietuvių kalba svarstė ne 
tik kongreso ruošos, atsto
vų pareigų, lituanistikos 
studijų, bet ir tautinės re
zistencijos bei Lietuvos 
laisvinimo darbus. Akade
miškai, ramiai, tvarkingai.

Taip pat manau, kad nie- 

kongreso susižavėjusį Pietų 
Amerikos jaunimą. Jis taip 
tuo kongresu domisi, kad 
prašo organizuoti lietuvių 
kalbos kursus jos jau nebe

Ui tM
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• Jaunimo.kongresu domesys auga. Gal ne tiek pats kongre

sas, kiek tie pasiruošimai, tie bruzdėjimai įvairiose vietose bei 
spaudoje rašiniai svarbūs: vyksta jaunųjų sąskrydžiai, svarsto
mos gyvybinės temos, mezgasi pokalbiai ir gema nauji lietuviški 
rūpesčiai — kurstomos ir grūdinamos jėgos. Įsidega viltys daug 
ko naujo atlikti, daug ko lietuvybei ir savo pačių dvasios pratur
tinimui laimėti. Tas prieškongresinis entuziazmas ir yra kone 
pats didysis pelnas. Štai, užkliūta už temos:*kas svarbiau, ar 
elitą-vadovus ugdytis, ar stengtis visą eilinę masę aukštyn kelti? 
Be abejo, tai nebaigiamas klausimas, nes masė be vadovų nieko 
verta, o elitas be jokios platesnės bendrijos — irgi bejėgiai di- 
desniem užmojam vykdyti. Abeji reikalingi, tik būtina žiūrėti 
dabarties momento pulso: kurioje vietovėje kuri pusė ko labiau 
stinga. Vienur gali pasitaikyti daug elito, bet eilinis jaunimas 
apsnūdęs ar ir nutautęs, tad pravartu akį kreipti į masę, kad 
pasyvieji būtų išbudinti ir darban įtraukti. Kitur gal atvirkš
čiai — yra gerų norų jaunimo, tik stoka vadovų. Todėl ne teo
riškai, o praktiškai, atidžiai stebint gyvenimą — individualiai 
šis klausimas spręstinas. O veikti geriausia sekasi, kai yra tin
kama proporcija: ir vadų, ir eilinių ne stinga.

• Pamažu įsivedamas gražus paprotys — pavasarį baigian
čius gimnaziją abiturientus iškilmingu pobūviu pristatyti savai 
visuomenei. Labai pagirtinas dalykas. Gal būt, toks dėmesys ir 
pagerbimas bent kiek paskatina jaunuolį dar nenutolti nuo sa
viškių, nuo tautinių vertybių. Tiktai pageidautina, kad pokylius 
ruošiant vis dėlto būtų daugiau svorio dedama ne į puošnumą, 
o į lietuvybės principą. Verta vis apgalvoti, kaip daugiau įnešti 
savos kultūros atspalvio: salės ir scenos apdaila, drabužis, pro
grama, valgis ir šokiai. Irgi dovanos turi reikšti tik gerą skonį 
tautinę kultūrą.

• Giliau galvojant, atrodo, kad toks abiturientų pagerbimo 
pokylis turėtų būti tik užbaigiamasis aktas, juos tam ruošiant 
ir globojant bent per pastaruosius metus. Galėtų būti per metus 
daromos sueigos, kviečiant januolius-jaunuoles, supažindinant 
su kuriuo savos kultūros objektu, lietuviškom vaišėm. Galima 
sukurstyti juos pačius pasvarstyti to svarbaus žingsnio į gyve
nimą problemas: profesijos pasirinkimas, šeimos sudarymas, savo 
tautai pareigos ir meilė, savų organizacijų prasmė ir t.t. Taip 
ištisus metus parodant daugiau šiltos gloobos, sykiu atveriant 
tautinio bendravimo prasmę, gal pagelbėtų jiems širdingiau 
prisirišti prie saviškių bendrijos — tuo būdu jie patys taptų lai
mingesni, savo tikrąją vietą suradę, kartu ir Lietuvai naudingi. 
Tam reiktų aukoti laiko ir jėgų, bet bandytina ir mažesnėse 
apylinkėse. Juk aiškiai matome, jog dar ne viską padarėme, kad 
savą jaunimą išlaikytume nepabėgusį nuo savo tautos.

• Įdomu pastebėti, kad kartais net mūsų mažieji lietuviškų 
mokyklų lankytojai pajėgia — pagal savo amžių ir galvojimo 
stilių — gana stipriai suvokti savo tautinės prigimties ir savos 
kultūros būtinumo esmę. Štai, vaikų puslapyje (Tėvynės Žvaigž
dutė, kovo 19) moksleivis Vidas Žlioba trumpai drūtai išspren
džia savos kalbos mokėjimo reikalą: ”Man reikia kalbėti lietu
viškai, nes jeigu tu esi lietuvis ir nemoki lietuviškai, tai esi 
kvailas!’’

mokantiems, kad skubos 
keliu jos būtų pramokta 
nors tiek, kiek reikės sekti 
kongreso eigą. Tam tikslui 
PLB valdyba į Pietų Ame
riką siunčia mokytojus — 
vadovus. Irgi tik iš jauni
mo tarpo.

Tokių gražių žodžių apie 
mūsų jaunimą prikalbėti 
būtų galima daugybes. Bet 
tai pareikalautų per daug 
vietos skiltyse. Tikiu, kad 
jau būsite įtikinti, kad iš
eivijoje dar daug turime 
lietuviško ir patriotiško 
jaunimo. Argi leistų mums 
sąžinė tokio jaunimo ne
remti? Atsisakykime min
ties, kad kongresas yra tik 
jaunimo pasismaginimui, 
nes iš tikrųjų taip nėra. Ir 
kongresu nereikia laikyti 
vien tik to laikotarpio, ku
riuo jaunimas suvažiuoja į 
vieną vietą. Kongresas yra 
ir porą metų trunkanti jo 
paruošiamoji veikla ir po- 
kongresiniai darbai. Kon
gresai jaunimą išjudino, su
domino, patraukė, todėl jis 
noriai jų darbuose dalyvau
ja, ir blogai būtų, jeigu to
kį pakilusį jaunimo ūpą kas 
nors sugadintų. Taip pat įsi
dėmėkime, kad lėšos reika
lingos ne jaunimo kelio
nėms apmokėti. Tam eis tik 
maža jų dalis, nes daugu
moje jaunimas pasidengs 
jas iš kuklių savo kišenių. 
Lėšos reikalingos finansuo
ti daugybę kitų paruošia
mųjų ir vykdomųjų darbų.

Todėl visus lietuvius iš
eivius prašau atsiliepti į šį 
mano laišką auka jaunimo 
kongresui, kuri bus labai 
prasmingai sunaudota. Vi
sus LB apylinkių pareigū
nus ir jų talkininkus pra
šau nepagailėti nei laiko, 

(Nukelta į 4xpsl.)
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BALYS AUGINĄS

ŽMOGUS SU BIČIULYSTĖS 
PLUNKSNA
Vytauto A. Braziulio 75 m. amžiaus proga

PAŽINTIS SU "MIŠIOLO" 
AUTORIUM

MŪSOJI pažintis pražydo 
dar mielajame Kaune. Ta
me Adomo Mickevičiaus pa
mėgtame mieste man teko 
valgyti valstybinio radiofo
no redaktoriaus kasdienę 
duoną. Vienu metu žinių re
daktoriumi buvo Antanas 
Gustaitis, su kuriuo vėliau 
tapome geri bičiuliai. Kar
tą jis atneša man storoką 
mašinėle rašytą rankraštį.

— štai sekančios progra
mos numeriui. Peržiūrėk.

O aš žiūriu j jį labai įtar
tinai.

— Juokauji! Negi nori, 
kad šį visą "mišiolą” su- 
grūsčiau j dešimties minu
čių rėmus? čia gi skaitymo 
užteks geram pusvalan
džiui.

Redaktorius stengiasi iš
nykti nematomas pro duris. 
Pagaunu už rankovės ir pri- 
remiu:

Gerai, — sako Gustai
tis, ir bando pilotiškai nusi
plauti rankas: — aš tau at
vesiu patį šio reportažo au
torių ir tu su juo aiškin
kis, — ir diplomatiškai iš
nyksta.

Po minutės pasirodo as
muo su prancūziška berete.

— Braziulis, — prisista
to ateivis.

— Malonu. Bet eikim 
prie nemalonaus reikalo. O 
nemalonumas tik toks, kad 
neapskaičiavote laiką. Pas 
mus radiofone į minutę ne
talpiname trijų minučių. O

REMKIME
JAUNIMO 
KONGRESĄ...

(Atkelta ią 3 psl.) 
nei darbo ir labai prašau 
išpildyti jūsų paprašytas 
kvotas. O aukotojus prašau 
nepašykštėti ir nei vienas 
teneatsisako aukoti. Jei Jū
sų nesuranda aukų rinkė
jas, susiraskite jį patys. 
Juk nebesame kokie nors 
biednioka'i, bet įgyvename 
gerai. Turime ir pasiturin
čių. Turime tūkstančius ge
rai uždirbančių profesiona-

Vytautas ir Nora Braziuliai
Jūsų puslapiai taip raidė
mis ir įvykiais sugrūsti, 
kad vienas jų lygus mažiau
siai trim minutėm. Na, ir 
dar, va, pusė minutės prie
do. Beveik kiekviename . . .

O Didysis Kombinatorius, 
kuris nori pusės valandos 
tekstą suvirškinti per de
šimtį minučių, net nemirk
telėjęs, nesijaudindamas 
ima mane raminti:

— Prieteliau, nebijok. Aš 
patį gearai pažįstu, žinau, 
kad greitai skaitai. Matai, 
nenorėjau trumpinti, toks 
jau išėjo. Gal per ilgokas, 
bet užtat įdomus. O ką nors 
išmesti pasidarė gaila ...

— Nežinau, ar įdomus, 
nes dar jo neturėjau laiko 
nė perskaityti. Bet į 10 min. 
netilps!

— Kaip nors, prieteliau, 
kaip nors ... — Visai rim
tai tikina mane Braziulis.

— Nesu kulkosvaidis! — 
Sušunku, o Gustaitis tem
pia reportažo autorių lauk, 
nes jau įsižiebia raudona 
šviesa — ženklas, kad rei
kės jau pradėti.

Vadinasi, reikės skaityti 
net nepasiruošus.

Įninku ekspromtu kram
tyti Braziulio atneštą "mi
šiolą”. O radiofono žinių re
dakcijoje šis reportažinin- 
kas tapo žinomas, kaip 
produktingasis 
kombinatorius.

Ir po to įvykio jis vis ma
no labui patiekdavo "maga
ryčiom” daugiau teksto, ne
gu leidžia padorūs skaity
mo rėmai. Matyt, laikyda

mas mane tikrai geru kul
kosvaidininku.

KARYS IR 
LAIKRAŠTININKAS

GYVENIME jau taip pa
sitaiko, kad vienas jaučia 
patraukimą prie žemės, prie 
arklo. Antrą vilioja šautu
vas, patranka. Vėl kitą — 
lėktuvas, mašinų krumplia
račiai, konstrukcija . . . Bet 
yra ir tokių, kurie pasiren
ka knygą ir plunksną.

Vienas tokių yra ir Vy
tautas Alfonsas Braziulis. 
Kilimo gruzdietis, iš Lau- 
makiu kaimo, Šiaulių aps
krityje. Pirmas jo susitiki
mas su knyga įvyko dar 
ankstyvos vaikystės metais. 
Būdamas penkerių metų, 
Vytautas išgyveno stiprų, 
jo atmintin gyvai įsirėžusį 
įvykį. Tėvas, kuris dažnai 
skaitydavęs lietuviškas kny
gas, kartą subrukęs į maišą 
kažkokius lapukus ir kny
geles, nusivedęs į mišką, 
liepęs jam saugoti, ar kas 
neateina, o pats ėmęs viską 
mesti į sukurtą laužą. Vy
tautas regi tokias gražias 
knygutes, pleškančias lieps
nose, virstančias pelenais. 
Jis verkia. Prašo jų nede
ginti, o atiduoti jam. Jos 
esančios tokios šviesios. 
"Tėveli, tėveli, jos yra už 
saulutę šviesesnės . . .”

— Kaip dabar atsimenu 
— pasakojosi Vytautas A. 
Braziulis, vėliau — tėvas 
man aiškino, jog už jų lai
kymą gręsia kalėjimas. O 

aš nesupratau, ką tos ne
kaltos knygutės galėjo pa
daryti. Man jų buvo labai 
gaila. Tai buvo pirmas kar
tas mano gyvenime, kai iš
vydau deginamos knygos 
inkviziciją . . .”

Nuo tada Braziuliui kny
ga buvo viskas. Jai skyrė 
visą savo amžių. Ir net da
bar jis prisipažįsta, jog jo
kie žemiški turtai neatsto
ja vertingos knygos. Jo 
meilę knygai byloja jo 
"knygnešystė”, paliudija 
didžiuliai knygų komplek
tai jo knygų lentynose . . .

Dar nesubrendęs jaunuo
lis, o jau idealizmo veda
mas, stoja savanoriu į besi
kuriančios Lietuvos kariuo
menę. Ten įsigijęs ryšių ir 
telegrafininko specialybę, 
grįžęs iš karo lauko, skiria
mas Generalinio štabo Te
lefono Telegrafo žinybon. 
Būdamas kariu, užmezga 
ryšį ir su spauda. Pradeda 
rašinėti korespondencijas. 
1918 m. rašo Darbo Balse. 
Apie 1920-tuosius pradeda 
rašinėti Amerikos lietuvių 
spaudoje. Bendradarbiauja 
Artojo laikraštyje, kurį tuo 
metu redagavo Ant. Tulys, 
vėliau tapęs žinomu lietu
vių amerikiečių apysakinin
ku. Pažintis su Tuliu, nuve
da Braziulį ir į Dirvą.

Dirba Finansų, Susisieki
mo ministerijose, bet valdi
ninko darbas jam ne prie 
širdies. Norėjo būti laisvas, 
bendrauti su žmonėmis, da
lyvauti Lietuvos kūrimo 
darbe, kultūros gyvenime. 
Tad nenuostabu, kad Vy
tautas lietuviško gyvenimo 
kultūros baruose yra sėjęs, 
grėbęs ir piovęs. Ir gerokai 
išvaikščiojęs po mūsų veš
lius kultūros dirvonus. Jo 
pėdsakų gausiai palikta 
lietuviškoje žurnalistikoje. 
Lietuvoje bendradarbiavo 
Septyniose Meno Dienose, 
Kultūros Baruose, Dienoje, 
Dienos Naujienose, Lietu
vos Aide, Liet, žiniose ir 
beveik visuose ano meto 
lietuviškuose laikraščiuose. 
Rašė ir slapyvardžiais: 
Laumakys, Edm. Vingėla, 
Andrius Jogaudas . . .

Tiesiog iš karo lauko įsi
jungęs į mūsų besikurian
čios valstybės meno gyve
nimą, Braziulis uoliai lanko 
meno parodas, koncertus, 
dramos premjeras. Rašo 
ir . . . vaidina. Vienas pir
mųjų įstojęs į garsųjį to 
meto aktualijų teatrą Vil
kolakį, vėliau kartu su ki
tais Vilkolakio aktoriais 
Henr. Kačinsku, St. Santva

rų, Aug. Griciumi išeina sa- 
vanoriumi ginti mūsų lietu
viško pajūrio ir Klaipėdos 
uosto.

Nepriklausomoje Lietu
voje (1918-1940) reiškiasi 
nuolatiniu spaudos darbuo
toju. Paskelbęs šimtus re
portažų ir jo mėgiamų pa
gal amerikonišką pavyzdį — 
intervių-pokalbių su mūsų 
ir užsienio žymiausiais 
žmonėmis, pasaulio garse
nybėmis. Jam buvo žinomi 
ir pažįstami visi didieji lie
tuviai: dailininkai, rašyto
jai, aktoriai, muzikai — žo
džiu — visas meno ir kūry
bos pasaulis, politikai ir vi
suomenininkai, su kuriais 
jis daręs spaudai pasikalbė
jimus ir su daugeliu jų ri
ša jį ir asmeninė bičiulystė. 
Pavyzdžiui, žymiajam britų 
dirigentui Albert Coats be
silankant Lietuvoje, Kaune 
su gastrolėmis, Vytautas, 
bene vienintelis, sugeba 
gauti iš šiaip jau labai san
tūraus ir lakoniško brito 
įdomų pasikalbėjimą.

Kitas garsenybė — italas 
pirmas tenoras Napoleone 
Annovacci po interviu tapo 
geriausias Vytauto bičiulis. 
Zagrebo ir Sofijos operų 
premjeras, bulgaras Pietro 
Raicev, kurį Braziulis su
gebėjo patraukti savo nuo
širdžiu lietuvišku būdu, "lei
dęs jam išsikalbėti ir nu
vedęs į tolimas laiko lan
kas”, davė Vytautui įdomių 
atsiminimų apie mūsų dr. 
Joną Basanavičių, savo lai
ku gyvenusi Varnoje, buvu
sį Raicev tėvo draugą, ir 
reziduojantį jų namuose 
tuo metu, kai jaunasis Piet
ro buvęs vaikas. Gerai pa
žinodamas mūsų Didįjį Pa- 
triarką jis Vytautui patiekė 
įdomių ir nežinomų gyve
nimo įvykių iš Laisvės Pa- 
triarko biografijos. Iškėlęs 
įdomią ir didelę mūsų Pa- 
triarko asmenybę, kaip di
delį idealistą ir nepaprastai 
humaniškos sielos, Pietro 
Raicev prisipažino, kad ir 
jam vaikystėje didelio įspū
džio buvo padariusi žavi 
daktaro Basanavičiaus as
menybė.

Su rusų garsiuoju daini
ninku Fiodoru šaliapinu Vy
tautui pavyko sueiti į labai 
glaudžią bičiulystę. Toji pa
žintis išsivystė į viso gyve
nimo draugystę. Supažin
dintas per Kiprą Petraus
ką, šaliapinas patikėjo Bra
ziuliui ir savo memuarų 
"Mano Gyvenimas" verti
mą į lietuvių kalbą, kurią 
pastarasis išvertė ir išleido.

Ak, kai Vytautas prade
da pasakoti apie ano meto 
filmų žvaigždes, vokiečių 
kinomatografijos pažibas — 
galėtum klausytis ištisas 
valandas iki pačių vėlybųjų 
gaidyksčių . .. Mokėdamas 
rusų ir vokiečių kalbas, 
anuomet vokiečiams Lietu
voje sukant filmą "Troiką” 
ir darant vietovines nuo
traukas Alytaus apylinkė
se, Vytautui pavyko gauti 
leidimą nuvykti ir vietoje 
padaryti su vokiečių kino 
žvaigždėmis pasikalbėjimą. 
Tūlo laikraščio įgaliotas, 
jis sutikęs garsiąją Olgą 
Čechovą, su kuria laisvai 
rusiškai susikalbėjęs. Per 
jos protekciją gavęs inter
viu su Hans Schletowu (tuo 
metu pirmaeiliu vokiečių 
filmo aktoriumi) ir Angello 
Ferrari. Po to jis asmeniš
kai susidraugavo su kita vo
kiečių ekrano garsenybe — 
Fritz Koertner, padaręs 
jam populiarumą lietuvių 
žiūrovų tarpe.

Jau šiame kontinente vie
na rudenio dieną tai prisi
mename. Vytautas man 
primena garsią vokiečių fil
mų žvaigždę ir dainininkę 
Martha Eggert, kurios bal
selį ir švelnia vaidyba ir aš 
mėgdavau sekti filmo ek
rane.

— Kai Kauną aplankė 
Martha Eggert, jokių inter
viu neįmanoma buvo gauti. 
Aš jai padariau reklamą 
lietuviškuose laikraščiuose, 
parašęs apie ją. Ir kai dai
nininkė paskaitė apie save 
išverstas į vokiečių kalbą 
ištraukas, jos širdis atsilei
do. Ir ji sutiko duoti — bet 
tik vienam — lietuviui žur
nalistui pasikalbėjimą. Tuo 
žurnalistu buvau, žinoma, 
aš — su nuduotu kuklumu 
prisipažįsta Vytautas.

O pro praviras duris zuja 
jo žmonikė Nora, vaišinda
ma svečius ir, tikriausiai, 
Marthos jau nebeprisimena. 
Tai nutekėjusi upė. Nepa
vojingo epizodo atgarsis, 
dingęs rūkuose . ..

Pastebėjęs mano žvilgs
nį, jis nusijuokia:

— O, žinai, maniškė anuo
met nejuokais buvo patem
pusi lūpukes. Ir ilgokai bu
vo aprūgusį, kad aš susido
mėjau dainuojančia Mar
tha .. .

Ir vėl sukame į prisimini
mus apie lietuvius dailinin
kus.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

lų. Argi nemalonu būtų jau
nimui matyti juos plačiau 
praveriant pinigines ir kon
gresą paremiant stambes
nėmis aukomis. Ypač mes 
laukiame paramos iš tų, ku
rie pirmąjį kongresą ruo
šiant dar patys buvo jauni
mas ir patys laukė visuo
menės paramos. Taip pat 
labai jaunimą pradžiugintų, 
jei jo kongresą stipriau pa
remtų visi tie profesionalai, 
kurie, jau išeivijoje baigę 
mokslus ir gerai savo pro
fesijose įsikūrę, dabar su
daro pačia stipriausią mū
sų išeivijos intelektualinę 
atramą. Dauguma jų LB 
apylinkėse negyvena, todėl 
ir lėšų teikėjai jų nepasie
kia. Juos prašau aukas siųs
ti tiesiog PLB valdybai, če
kius išrašant: III Lithua
nian Youth Congress.

Jaunimo Kongresą rem
kime visi, nes tai yra pats 
prasmingiausias investavi
mas į tautos lobyną.

Su pagarba,
Bronius Nainys 
PLB valdyobs 
pirmininkas

Vienas svarbiausių pranešimų mūsų klijentams:

Mūsų gyventojų skaičius pakils 50% 
su ”nuliu augimu.“
Net jeigu kiekviena jaunavedžių pora 
turės tik du vaikus ("nulinis žmonijos 
prieauglis") JAV gyventojų skaičius 
visvien didės dar 70 metų.

Ir tai reiškia 50% daugiau gyventojų 
negu dabar.

Sekant nepaprastai didelį kūdikių 
gimimą po II Pasaulinio karo, 
šiandien labai didelis gyventojų 
procentas yra dauginimosi amžiuje. 
Pramatoma, kad 2044 metais JAV 
turės 300 milijonų gyventojų .. . 
daugiau negu dvigubai 1950 metų 
statistikos.

Tai yra pakankamai svarbi priežastis, 
kad ir elektros kompanijos rūpintųsi 
augimu.

Ir tai viena iš priežasčių, kodėl 
Illuminating Company investuoja 
daugiau negu 1 bilijoną dolerių 
penkerių metų statybos programai.

Bet jei mes sektume "nulio augimo” 
praktiką, neilgai truktų, kad daugelis 
privačių namų bei pramonė North Ohio 
galėtų susidurti su nulio elektra.

ILLUMINATING^^
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Vaizdai iŠ ALT S-gos 
Seimo banketo
CLEVELANDE, Š.M. GEGUŽES 24 D.

V. Bacevičiaus nuotraukos

Dr. A. Butkus, seimo rengimo komiteto pirmininkas, ati
daro banketą.

Nr. 46 — 5

PRIE VAIŠIŲ STALŲ...

Vytautas Abraitis kalba seimo sukaktuviniame bankete. 
Prie garbės stalo sėdi iš kairės: dr. K.Bobelis, inž. E. Bartkus, 
dr. V. ir E. Čekai, dr. A. ir V. Butkai.

Sol. Audronė Simonaitytė dideliu pasisekimu atlikusi ba
liaus meninę programą. Jai akompanavo pianistė Birutė Sme
tonienė.

Julija ir Nadas Rasteniai

Dr. A. Butkus sveikina baliaus programą gražiai atlikusias 
sol. A. Simonaitytę ir pianistę B. Smetonienę.

VALSŲ SŪKURYJE...

Milda ir Jonas Sandargąl

Svečiai prie garbės stalo buvo papuošti gėlėmis. Iš kairės: 
dr. J. Balys, dr. K. Bobelis, inž. E. Bartkus, S. ir V. Abraičiai, 
dr. V. ir E. Čekai.
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BENDRUOMENEJE f,mi
Senai lauktoji ir labai rei

kalinga S. Barzduko knyga 
pagaliau atspausdinta. Ją iš
leido JAV Lietuvių Bendruo 
menės Švietimo Taryba, pa
rėmus Lietuvių Fondui. 
Spausdino M. Morkūno spau 
spaustuvė. Kaina nepažymė
ta. Stamboka, 258 puslapių, 
dailiai įrišta, gausiai ilius
truota knyga skiriama tauti
niam ir visuomeniniam ugdy 
mui bei ugdymuisi, dedikuo
ta ‘mokiniams, einantiems 
Lietuvos keliu’. Bet ji bus ge 
ras keliarodys ir lituanisti
nių aukštesniųjų mokyklų 
mokytojams, jaunimo organi 
zacijų vadovams ir tėvams. 
Dažnai įvairiomis progomis 
tekdavo prieštarauti netiks
liai tūlų žmonių nuovokai 
apie svarbiausius lituanisti
nio auklėjimo uždavinius. 
Pernelyg daug dėmesio ir 
pastangų buvo atiduodama 
formaliam gimtosios kalbos, 
literatūros, geografijos ar is
torijos programų iškalimui. 
Buvo tikima, kad jaunuolis 
bus jau pakankamai geras ir 
tvirtas lietuvis sėkmingai pa 
baigęs 8 ar 12 metų į galvą 
kaltus dalykus. Gyvenimas 
tačiau parodė ką kitą. 
Dažnais atvejais teko paste
bėti, kad mūsų jaunimui rei
kia daugiau tautinės ir visuo 
meninės sąmonės, daugiau 
savo kaip lietuvio pareigų, 
bei geresnio ir išsamesnio 
nūdienių tautos problem su
pratimo. Trumpai tariant, 
mūsų jaunoji karta privalo 
gero, pilno ir sistemingo tau
tinio ir visuomeninio ugdy

COSMOS PARCELS EXPRĖ$S 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugel} metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų? 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

NĖW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003. 45 fSecond Avenue___ Tel’ 254-5450
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St.......................... CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127, 331 West Broadway......... 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue______ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____278-6966
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St........... ...............925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Štate Road_______ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue____372-4685
Irvington. N. J. 07111, 1082 Springfield Avė.______374-6446
Fort Wayne, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd..................432-5402
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Haihtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. -.365-5255 
Hartford, Conn. 06106. 518 Park St........ ............ 246-9473
Lakevvood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___261-2994
Nėw Haven. Conn. 06511, 1329 Boulevard-------------562-1446
Kewark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė. _.............. ..373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street..................472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadvvay ................... 345-2028
■Philadelphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. .___ ..763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street .......... 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 1826 Divisadero St..-----346-1571
Wąterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street------------- 756-6766
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. _  441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street------- 798-2868
Youngstawn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street-----743-0440

mo. Štai kodėl S. Barzduko 
knygą tenka laikyti gera ir 
svarbia ugdymo priemone.

Tautos išsivystymo būti
nos sąlygos, pagal autorių, 
esančios šios: Gyvenamasis 
kraštas (teritorija); Ta pati 
vartojamoji kalba; Bendra
sis gyvenimo būdas; Tas 
pats istorinis likimas. Kny 
gos turinys ir išdėstytas lai 
kantis šios eilės.

Lietuvos geografinėms ži
nioms skiriama 21 knygos 
puslapis su keliolika būdin- 
gesniųjų vaizdų. Krašto di
desniųjų miestų gyventojų 
skaičiai, imti iš 1970 surašy
mo davinių, ir todėl ne visiš
kai atitinka tikrovę. Šiame 
skyriuje yra keletos eilučių 
užuomina apie Lietuvą tarp 
Europos mažųjų valstybių. 
Atrodo, kad būtų svarbu jau 
niesiems didžiųjų valstybių 
piliečiams -- lietuviukams -- 
pagelbėti atsikratyti tuo 
nelemtu tautinio menkaver
tiškumo kompleksu, plačiau 
nušviečiant megalostatizmo 
ir mikrostatizmo problemas, 
iškeliant aikštėn mažųjų tau 
tų didžiulį įnašą pasaulio kul 
tūriniam ir civilizacijos išsi
vystymui. Taip pat pravers
tų keletas statistinių davinių 
apie viso pasaulio suverenes 
valstybes, kurios ar pagal 
gyventojų skaičių, ar 
teritorijos plotą, yra mažes
nės už Lietuvą. Vadinasi, 
Lietuvą tektų jau laikyti ne 
maža, bet vidutine tauta.

Skyriui ‘Kalba esminė tau 
tos žymė’ panaudota 18 pusi. 
Čia autorius duoda apsčiai ži 

mų apie lietuvių kalbos kil
mę ir svarbą lyginamajai kai 
botyrai, apie bendrinę kalbą 
ir apie žymiuosius kalbinin
kus. Skyrelis ‘Bendras gyve 
nimo būdas’ gausus citatų ir 
ištraukų iš žymiųjų mūsų ra
šytojų kūrybos pavaizduoti 
būdingiausiemš papročiams 
ir tradicijoms.

‘Istorinis tautos likimas’ 
yra plačiausias skyrius -- 60 
puslapių -- nes jame teko ga
na kondesuotai pertiekti vi
są Lietuvos istoriją nuo vals
tybės įkūrimo ligi bolševikų 
okupacijos.

Apžvelgiant nepriklauso
mos Lietuvos kūrimosi laiko 
tarpį nedaug tepasakyta 
apie nepaprastą Lietuvos 
ūkinę pažangą, Lietuvos 
žmonių gerbūvio kilimą, 
apie krašto turtėjimą, apie 
gerai suorganizuotą gamybi
nę kooperaciją, apie įkurtą 
prekybos laivyną ir išplėstą 
prekybą su visu pasauliu, 
apie vieną tvirčiausių ano 
meto piniginių sistemų ir t.t. 
Šitai reikalinga sugriauti so 
vietinės propagandos mitui, 
kad tik komunistų santvar
koje okupuotoji Lietuva pa
siekė nepaprastų laimėjimų. 
Patalpintas žinioms pagilinti 
E. Galvanausko pasakymas 
apie laisvos Lietuvos pažan
gą ir geresnes galimybes, 
negu sovietų okupacijoje, 
yra geras ir teisingas. Bet 
būt taip pat gera iškelti lietu 
vio , kaip darbštaus ir 
gabaus ūkininko ir adminis
tratoriaus, savybes.

Paskutiniuose tos istori
jos posmuose galima buvo 
daugiau išsiplėsti. Turime 
galvoje pilnesnį sovietinės 
okupacijos ir lietuvių rezis
tencijos aprašymą (trėmi
mai į Sibirą, genocidas, pas
tangos Lietuvą kolonizuoti 
ir t.t.). Leidžiant antrąja 
šios knygos laidą būtų, man 
rodosi, pravartu plačiau 
paminėti Lietuvos katalikų 
bažnyčios vaidmenį kovoje 
prieš bedieviškąjį žmogaus 
nualinimą. Taip pat būtų 
įspūdingas skyrius apie žy
miuosius rezistentus (Simą 
Kudirką, Romą Kalantą, ku 
nigą Zdebskį ir kitus). Gali
ma būtų įdėti ištraukų iš Ju- 
ciutės knygos ‘Pėdos mirties 
zonoje’, gana tiksliai vaizduo 
jančių tą ubagišką mizeriją, į 
kurią įstūmė lietuvių tautą 
okupantas.

Trečioji knygos dalis skir
ta aptarti ‘Lietuviui savo 
bendruomenėje’. Ši dalis pra 
dedama emigracijos priežas
timis, trimis emigracijos ban 
gomis, išeivijos lietuvių orga 
nizavimuose ir pastangomis 
jungti pasaulyje išsiblaškiu
sius lietuvius. Skyrius apie 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę yra autentiškiausias ir 
tiksliausias žinių šaltinis mo
kytojams ir visiems norin
tiems giliau įsisąmoninti jos 
tikslus ir uždavinius.

Savo dėstymo metodu 
knyga lyg būtų panaši į mo
kyklinį vadovėlį. Kiekviena
me skyriuje po neilgos 
paties autoriaus apžvalgos 
seka keletas klausimų. Po to 
priedas ‘žinioms pagilinti’. Ir 
šiame prede smulkesniu šrif
tu duodamos įvairių autorių 
(istorikų, rašytojų, filosofų,

Vėjinis malūnas Pasvalio rajone (1970 m.).

Kelionė Alytaus gatvėmis
Maskaradu vadinamas 

linksmas pobūvis, šokių va
karas, balius, kur norintie
ji gali paslėpti savo vei
dus po kaukėmis. Gaunamas 
įdomus ir nereališkas vaiz
das. Nėra žmonių, yra tik 
kaukės!

Ar galima paslėpti po kau
kėmis, po maskarado dra
bužiais didelę vietovę? Ga
lima, atsakė aštuonioliktame 
amžiuje carienės Kotrinos 
Antrosios maršalas Potem- 
kinas. Jis pastatė dekora
tyvinius kaimus, kur links
mi, gerokai išgėrę valstie
čiai šoko, dainavo ir rate
lius suko, sutikdami prava
žiuojančią carienę.

Galima maskuoti ir dides
ni miestą, atsakė Alytaus 
partiniai bašiubuzukai ir ap- 
maskavo Alytaus gatvės 
‘vaizdinės agitacijos’ sky
dais.

‘Vaizdinė agitacija’ bol
ševikinės propagandos prie
monė : išstato gatvėje ar 
prie fabriko vartų skydus, 
kur žmonės priversti matyti 
pergalingai į viršų kylančią 
produkcijos laimėjimų liniją, 
arba visokių pirmūnų, žymū
nų bei soclenktynių laimė
tojų portretus.

Tokiais skydais šoko ir 
apkarstė Alytaus gatvių na
mus, tvoras ir stulpus. Jei
gu namo sienos suskeldė
jo, langas išvirtęs, pamatas 
sprogęs, miesto dekorato- 

visuomenės i valstybė dar
buotojų) pasisakymai bei vei 
kalų ištraukos. Jos gerai pa
rinktos ir skaitytojui įdo
mios. Autoriaus tikslas yra 
tomis ištraukomis duoti me
džiagos bendriems pokal
biams, svarstymams, rašinė
liams.

Gale knygos įdėtas visuo
meninių terminų žodynėlis 
su platesniais žodžių paaiški
nimais be pavyzdžiais. Kai 
kuriems žodžiams suprasti 
duoti vokiški ar angliški žo
džiai. Šis žodynėlis (15 pusią 
pių) bus labai naudingas jau
niesiems visuomeninkams.

L. Brež-

Alytaus 
visas -so-

riai , ‘vaizdinės agitacijos’ 
meistrai narsiai kabina ant 
tokio griūvančio pastato fa
nerinį skydą, kuriame pa
vaizduoti statybiniai laimėji
mai ok. Lietuvoje. Kar
tais pavaizduoja laimėjimus 
‘draugiškoje respublikoje. 
Eina, sovpilietis Alytaus 
gatve ir mato: ant tvoros 
fanerinis skydas! Skyde įra
šyta, kad Azerbeizdžane už
baigė ‘pietiletkos’ planą per 
ketverius metus! Kitur sov
pilietis gali susidurti akimis 
su Lenino portretu ir tūks
tantąjį kartą savo gyveni
me perskaityti kokį nors Le
nino (o dabar ir ’ ~
nevo) posakį...

Tačiau ir šis 
maskaradas turi 
vietinių nesėkmių bėdas. 
Agitacinis žurnalas ‘Laikas 
ir Įvykiai’, nr. 957, skun
džiasi: “Garbės lenta -- ne
skoningai pagamintas sky
das, vėjo ir lietaus išblu
kintos nuotraukos. Žmonės 
vos beatpažįstami. Iš para
šų nė nebandyk sužinoti 
gamybinių užduočių vykdy
mo rodiklių’’.

“Štai ‘Komjaunimo pro
žektoriaus’ stendas nežinia 
kada dažytas...”

“ ‘Racionalizatoriaus’ sten 
das -- dulkėse paskendęs...” 

“Vilniaus gatvėje pamatė
me rajono pirmūnų Garbės 
lentą ir negalėjome supras
ti, kodėl alytiškiai, pastatę 
tiek daug naujų gyvenamų 
kvartalų, negali įsirengti 
gražios, patrauklios Garbės 
lentos?”

Minimo žurnalo korespon
dentai švaistosi pabarimais 
ir patarimais. ‘Vaizdinės agi
tacijos’ fanerose jie nori ma
tyti komunizmo statybos 
grafinius vaizdus. Jie nori 
matyti skyduose komunisti
nės statybos žymūnų vis 
šviežius, neišblukusius por
tretus.

Kaip matyti, Alytuje šie 
agitatoriai apsileidę. Apsi
leidimas yra eilinis sovieti
nio gyvenimo palydovas. Ka 
ringieji žurnalo korespon
dentai, kurie gyvena Vilniu
je, kaip matyti iš rašinio,
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KNYGOS

• Eduardas Cinzas. RAU
DONOJO ARKLIO VASA
RA. Romanas. Išleido Algi
manto Mackaus knygų lei
dimo fondas 1975 m. 312 
psl. Kietais viršeliais. Ap
lankas Petro Mikalajūno. 
Kaina 6 dol.

• Bronys Raila. PAGUO
DA. Akimirksnių kronikos. * 
Trečia ir paskutinioji dalis. 
Viršelis Kosto Jezersko. Iš
leido leidykla Nida, Angli
joje. 388 psl. Kaina 6.50 dol.

• Alfonsas žiedas. MIN
TIJANČIO ŽMOGAUS ŽO
DIS. žmonijos humanizaci
jos problematika. 262 psl. 
Spaudė ViVi spaustuvė Chi
cagoje. Autorius knygą iš
leido savo lėšomis.

• Albinas Baranauskas. 
RUDENYS IR PAVASA
RIAI. Arba Užplynių Pulti- 
nevičius namie ir svetur. I 
dalis. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Aplankas 
V. O. Virkau. 350 psl. Kai
na 6 dol.

slapta atvyko į Alytų, inkog
nito slankiojo Alytaus gat
vėmis, registravo fanerinių 
skydų padėtį, tinkamumą. 
Rašė apie tai savo žurna
lui skundo pavydalo straips 
nį... Vis tai veikimas ko
munizmui, vis tai rublis iš 
biudžeto komunizmo staty
bai. Kad tiktai blizgėtų 
propagandiniai skydai apie 
‘laimėjimus’, apie sovieti
nio gyvenimo ‘laimę’ ir ‘ger
būvį’. Toks turi būti propa
gandinis skydas, o kas pa
slėpta už skydo kam galvoj! 
_____________________ (m)

EXPERIENCED
SEWING MACHINE
MECHANICS

Mušt have experience in the following 
machines — Reese Button, Hole Ma
chine, Rimoldi Overlock, Lewis But
ton, Sewer. Singer 281 with under- 
trimmer,

also
Assorted Automatic Equipment. 

Steady work <k good working 
conditions.

SWEETREE MILLS, INC.
W. Acadmey St. 

Cherryville, N. C. 28021 
704-435-3241 

An Equal Opportunity Employer 
(42-48)

capabilities as well as 
quality process work, 
deliver excellent salary 
benefits plūs a solid

SHEETFED OFFSET 
PRESSMAN 

We are seeking a "take charge" 
individual vvith a sound back
ground oh 1 and 2 color 
presses. lf you can deliverfore- 
man 
high 
vve II 
and 
growth company. Call collect 
Les McNeely, 419/524-4312 or 
419/892-2162.

(44-48)

MACHINE REPAIR
Immediate opening tor eipenenced per 
sonnel m machine repair. Prefer 
experience in fastener equipment. cold 
headers and roll threaders Eicellent 
company paid benefits for turther infor 
mation call 2927161. Steve Orvenkar.
Anchor Fasteners Ine.

26101 largo Rd , Bedtord Hts.
An eauol ODDortunltv emolover

(44-46)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



y

1975 m. birželio 13 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Š. m. birželio 15 d., sek
madienį, Clevelando ALTos 
skyrius ruošia paminėjimą 
vieno iš skaudžiausių Lie
tuvos istorijoje įvykių — 
1941 m. birželio mėn. pra
dėtuosius lietuvių trėmimus 
ir tautos naikinimą. Tą die
ną 9:45 vai. ryto bus pa
keltos vėliavos prie lietuvių 
paminklo, abiejose parapi- 
jose bus atlaikytos specia
lios pamaldos po to 12 vai. 
naujosios parapijos salėje 
įvyks akademinė minėjimo 
dalis, pagrindinę kalbą pa
sakys chicagietis žurnalis
tas VI. Būtėnas. Meninę da
lį atliks Clevelando Ramo- 
vėnų choras vadovaujant J. 
Kazėnui. Įėjimas į minėji
mą visiems laisvas. Visuo
menė kviečiama kuo gau
siausiai dalyvauti. Organi
zacijos prašomos dalyvauti 
pamaldose su savo vėliavo
mis. (pk)

REFRIGERATION 
ENGINEER

Witih lai Cinas Ref rigeration Jicense 
and high pressure boiler operatores 
license for full time position. Paid 
vacation, holidays, life insurance, 
health & accident ins. and pension 
program. Apply at Shedd-Bartush 
Foods, 14401 Dexter Blvd., Detroit, 
Mich. 313-868-5810.

An Equal Opportunity Employer 
(46-50)

DIRVA

VISI DALYVAUKIME ŠĮ SEKMADIENĮ,

GEGUŽĖS 15 D. — 12 VAL.

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ

MINĖJIME
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJE L _

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje priėmė Pir
mąją Šventąją komuniją lietuviškai gausus būrys lietuviukų. 
Nuotraukoje jaunieji su kleb. kun. G. Kijausku, SJ, ir tėveliais. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

rf M
L c. ii

Programoje: Svečias iš Chicagos — žurn. VLADAS BŪTĖNAS, 
LIETUVOS PARTIZANŲ KAPŲ SKAIDRĖS, 
RAMOVĖNŲ CHORAS.

CLEVELANDO ALTOS SKYRIUS

m. birželioDr. Dainius Degėsys ir Roma Jasinevičiūtė š.
d. susituokė Clevelande. Vestuvių puota įvyko Lietuvių Na-7

muose gausiai dalyvaujant jaunimui, nes abu jaunieji yra akty
vūs liet, jaunimo organizacijose. V. Bacevičiaus nuotr.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 22 D.

Pensininkų Klubo

JONINIŲ GEGUŽINĖ,
Pirmoji šiais metais.

• Birutietės nuoširdžiai 
dėkoja B. Beniui už supa
žindinimą susirinkime su 
Ispanija — Portugalija per 
skaidres.

MERGAIČIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Tai pirmoji Amerikoje ir 
seniausia lietuvaitėms skir
ta stovykla. Stovyklai va
dovauja Putnamo seserys 
su talka patyrusių vadovių. 
Stovykla vyks liepos 13 iki 
liepos 27 dienos. Priimamos 
mergaitės nuo 6 iki 15 me-

Clevelande registruotis 
pas: I. Bublienę, 23430 
Harms Rd., Richmond Hts., 
Ohio. Tel. 481-8854.

Chicagoje registruotis 
pas: K. Bradūnienę, 6515 
So. Rockwell St., Chicago, 
III. 60629.

Vieta: Beachland Park prie ežero, įėjimas 
iš Landseer gatvės. Pradžia 1 vai. vai. 30 min. 
po piet. Yra didelės patalpos, jeigu pasitaiky
tų lietus.

Bus pagerbti varduvininkai. Vaišės.

Kviečiami visi, visi.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

HOUSE FOR SALE

Open Saturday & Sanday
1-5

Modern spacious 2 family 
6x6, 844 Hoover Rd. off 
Neff North off Blvd. Large 
kitchen plūs dining room, 
24 foot living room with 
fire place, carpeting, 3 bed- 
room each suite. Copper 
lines, new roof, one suite 
vacant. Owner anxious. Mid. 
40,000.
GEORGE KNAUS Realtor 

819 East 185 St. 
481-9300

r

To eorn a good living, learn a skilled trodo
WELDING

• Free placement assistance 
• Approved for veteraną 

• Eligible for 
Fiderally- 

insured loans 
and grantt

CALL
431-1050

• Oay and tvening courses 
start every week

• Are. Mlg, Tig, 
ory-futl

• Pipt welding, 
blueprint work

Accrtditid by National Association of Trade 4 Technical Schools; licansed 
by Ohio Bol'd oi School 4 College RegisFialion (Reg No. 71 04-0231 T)

j.* /jrgo Technical Institute
I 1361 E. 55th Street, In Cleveland. near St. Clalt. 

VIM Only three blocks south of the Shoreway.
(44-48)

RN’S & LPN’S
Mušt be eligible & licensed for Tenn, Licensure 

Needed in LCU and CCU. Exceptional pay differential being 
offered:

3-11, RN base -f- $6.00 per shift
3-11, LPN base -f- $3.60 per shift
11-7, RN base -f- $8.00 per shift
11-7, LPN base + $4.80 per shift

Good starting salary and excellent personnel policies. 
Apply, call or send resume to: Personnel Office 

ST. JOSEPH HOSPITAL EAST 
5959 Park Avė., Memphis, Tennessee 38117

E. O. E.
(42-48)

• Vincas Juodvalkis, Sr., 
gyv. Yucaipoj, Calif., šiuo 
metu vieši Clevelande pas 
savo dukterį ir žentą Stefą 
ir Vytautą Gedgaudus.

• Dirvos 60 metų sukak
tuvinis balius įvyks 197G 
m. sausio 24 d.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., 'Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

* Bratwurst festivalis, 
kuris pirmą kartą ruošia
mas Clevelande, yra atspin
dys Europos ūkininkų ruo
šiamų švenčių, kai kaimai 
susirinkdavo j draugiškumo 
pobūvį, kur valgydavo, ger
davo ir šokdavo.

Mūsų apylinkėje pirmą 
kartą tokia šventė rengia- 

,ma birželio 19, 20, 21 ir 22 
d.d. North Olmsted’s Great 
Northern Chopping Center. 
Čia rasite įvairiausių euro
pietiškų maisto gaminių, 
girdėsite dainų ir galėsite 
šokti grojant geriems or
kestrams. Be to, galėsite 
laimėti įžangos premijas. 
Plačiau žiūrėkite skelbime. 
Įžanga tik 2,50 dol. už ką 
gausite valgį ir gėrimus.

1
A METINĮ

Nepraleiskite 4 didelių dienų 
malonumo kiekvienam 
North Olmsted’s

Bratwurst Festivalį
June 19 - 20 ■ 21 - 22 at Greai Northern Shopping Center
BENEFIT NORTH OLMSTED JAYCEES and MULTIPLE SCLEROSIS

Įėjimas $2.50. Laisvas mašinų pastatymas.

APLANKYKITE DIDŽIĄSIAS PALAPINES VAKARIENĖS PROGRAMAI!
POLKA ORKESTRAS! DŪDŲ ORKESTRAS! ŠOKIAI! DAINOS’

PUIKUS MAISTAS!
IMPORTUOTAS IR VIETINIS ALUS STATINĖSE!

Sponsored by: North Olmsted Jaycees with cooperation of 
Kitchen Maid’s Rhinelander Restaurant

BESITĘSIANTI PROGRAMA
JUNE 19, 20 — 7 p.m. to 11 p.m. JUNE 21, 22 — 3 p.m. tp 11 p.m.

FREE...SUPER GIRS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5/4% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Limited 
offer vvhile 

supply

Deposits mušt remaln at laast one yaar

Also available are 7¥» % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

• Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Pinilty lt Imposid lor lirly withdra»els.

Irvinvvare s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Open Saturdays 
Closed Mondays

/UpCflOf /CIVIftQ/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 CedarRoad (near Green)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ 
KONKURSAS

bar lanko Harvardo univer
sitetą.

Lietuvių žurnalistų Są
jungos Centro Valdyba 
skelbia 1975 metų jaunųjų 
žurnalistų konkursą. Bus 
skiriamos Daužvardžio Fon
do premijos, šiais metais 
kandidatams nereikės pri
statyti savo darbų. Jie bus 
atrenkami specialios komi
sijos, kuri seks išeivijos 
spaudą. Numatoma kreiptis 
j lietuvių radijo programų 
vedėjus su prašymu suteik
ti duomenų apie jaunųjų 
radijo talkininkų įnašą. 
Premijas gali laimėti jauni
mas iki 30 metų amžiaus. 
Konkursas apims spaudos 
darbus (įskaitant ir foto
grafijas) ir talką radijo 
programų paruošime nuo 
1975 m. balandžio mėn. 1 d. 
iki gruodžio mėn. 31 d. Lai
mėtojų pavardės bus pa
skelbtos spaudoje 1976 me
tų sausio mėn.

VIENAS Į GIMNAZIJĄ, 
KITAS I UNIVERSITETĄ

Algis Vasys.
Susipratusių lietuvių šei

moje, kokia yra Bronės ir 
Jono Vašių, šiemet dvigu
bas džiaugsmas, kada jų 
vaikai baigia mokslus, ar 
bent yra pasiaukelyje į sie
kiamus tikslus. Inžinieriaus 
Vasio šeimoje auga trys sū
nūs, kurių du šiemet baigia 
mokslus. Jauniausias Linas 
baigė gimnaziją, vadinama 
Catholic Memorial High 
School, W. Roxbury, Mass., 
ir tęs studijas toliau. Vy
riausias sūnus Algis, kuris 
yra baigęs tą pačią gimna
ziją 1971 metais, kaip Ho- 
nor List mokinys, šiemet 
baigė Worcester Politech- 
nic Institute, gaudamas ba
kalauro laipsnį iš cheminės 
inžinierijos. Abu Vašiai pri
klauso skautams, ateitinin
kams ir šoka tautinių šokių 
grupėje. Sveikiname inži
nierių Vasį ir Ponią, linkė
dami jiems už poros metų 
švęsti trečiojo sūnaus uni
versiteto baigimą, kuris da-

MIRĖ POVILAS 
STAKELĖ

Iš Vokietijos gauta žinia, 
kad balandžio 22 Bavarijoj 
mirė Povilas Stakelė. Jis 
buvo gimęs 1913 lapkričio 
20 Maskvoje. Nepriklauso
mybės metais gyveno Kau
ne. Studijavo Technikos 
Fakultete ir buvo vyrijos 
"Plienas” narys. Pirmos 
okupacijos metu repatrija
vo ir po karo gyveno Vokie
tijoj. Paskutiniais savo gy
venimo metais dirbo EES— 
William O. Darbv Kaserne 
Fuerth’e, Bavarijoj. Gimi
nių nepaliko.

• Tautos Fondo naujon 
tarybon gegužės 31 d. susi
rinkime buvo išrinkti: prel. 
J. Balkūnas, A. Kuolas, J. 
Valaitis, A. Vakselis ir A. 
Daunys. Susirinkimas įvy
ko Kultūros židiny New 
Yorke. Pirmininkavo prel. 
J. Balkūnas, sekretoriavo 
R. Šidlauskienė ir J. Pum
putienė.

• Dirvos novelės konkur
sui gauta Lietuvos laukų 
Ramūnės novelė "Šarūnas”.

• M. Bachunienė, našlė 
Juozo Bachuno, Dirvos me
cenato ir žymaus visuome- 
ninko, neužmiršta Dirvos ir 
dažnai paremia auka, šį 
kartą atsiuntė 10 dol. Ačiū.

• M. Jasėnas, Bingham- 
ton, N. J., atnaujindamas 
prenumeratą, -pridėjo Dir
vai paremti auką 5 dol. 
Ačiū.

• Dr. R. Giniotis, Wauke- 
gan, Illinois, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
7 dol. Ačiū.

• Dirvos novelės konkur
sui dar gautos šios nove
lės ; J. Smilga — "Tetos pa
likimas", Skeptike — "Pra
laimėjimas", D. I. R. — 
"Garbės vartai”, Pliks Til- 
viks — "Kaip mes ūžėm, 
baliavojom".

• Adv. Nadas Rastenis, 
sveikindamas ALT S-gos 
seimą (Dirva Nr. 42 3 psl.) 
įteikė 50 dol. ne kaip savo 
asmenišką auką, bet ALT 
S-gos Baltimorės skyriaus.

• Simas Kudirka ir šei
ma š. m. birželio 28 d. nuo 
1 vai. p. p. iki vidurnakčio 
ruošia priėmimą ir šokius, 
atsidėkojant visiems už pa
galbą įsikuriant Amerikoje. 
Vieta: 112 Hartshorne Rd., 
Locust, N. J. 07752. Telef. 
(201) 291-5213.

Chicagoje šv. Kazimiero kapinėse gegužės 30 d. buvo pa
šventintas a. a. prel. M. Krupavičiaus paminklas. Šventinimą 
atliko vysk. V. Brizgys. Iškilmėse dalyvavo apie 100 uniformuotų 
šaulių ir didelis būrys lietuvių. C. Genučio nuotr.

• Vytauto D. šaulių rink
tinė birželio 21 d. 6 vai. vak. 
Chicagoje, Vyčių sodelyje 
rengia Joninių laužą su pro
grama. Blogam orui esant 
programa vyks Vyčių salė
je. Dalyvauja šauliai, lau
kiami ir svečiai.

Los Angeles
• D. Brazdžionis, Los An

geles, prie prenumeratos 
pridėjo Dirvai paremti au
ką 7 dol. Ačiū.

• Raimonda Apeikytė, 
pianistė, rugpiūčio pradžio
je su solistais Prapuoleniu 
ir Nerija Linkevičiūte iš
vyksta koncertuoti į Pietinę 
Ameriką. Jie aplankys be
veik visas didesnes lietuvių 
kolonijas.

• Prof. Jonas Kuprionis, 
gegužės 1 d. Louisianos Uni 
versitetas iškiliai buvo pa
gerbtas. Prieš persikelda
mas į Los Angeles, profeso
rius šiame universitete dar
bavosi 19 metų, įkūrė gau
sų botanikos sodą-arboretu- 
mą, kuris dabar puošniai at
rodo. Todėl ši mokslo įstai
ga, norėdama atsidėkoti J. 
Kuprioniui, jo vardu įstei
gė specialų gamtos grožio 
literatūros skyrių ir jo 
įkurtame arboretume įmū
rijo bronzinę su jo vardu 
lentą.

• Paulina Bričkienė, 54 
m. amž., šv. Kazimiero pa
rapijos sargo J. Bričkaus 
žmona, gegužės 26 d. žuvo 
savo bute užsidegus drabu
žiams. Liko vyras Juozas, 
du sūnūs ir duktė.

• Vladas Pažiūra, Los 
Angeles liet, parapijos va
dovybės prašomas, sutiko 
būti šv. Kazimiero šešta
dieninės mokyklos vedėju 
ir 1975-76 mokslo metais. 
Jau ketveri metai kai šis 
pasišventęs pedagogas sėk
mingai vadovauja šiai lie
tuviškai įstaigai.

Washington

Kalinausko (birbininko-sku' 
dutininko) išaugo į lietu
viškų instrumentų muziki
nį vienetą. Jie puikiai iš
pildė kūrinius Mikulskio, 
Kairio, Čiurlionytės, Nauja
lio ir jų pačių suharmoni
zuotas šiam vienetui lietu
viškų liaudies dainų pynes. 
Jie netiktai grojo birbynė
mis, skudučiais, skambino 
kanklėmis, bet paįvairini
mui buvo įpinta sąmojingos 
satyros, dainų, eilėraščių. 
Pora dalykų buvo atlikta 
įjungiant ir penkias vašing- 
tonietes kanklininkes (Liną 
ir Zitą Kindurytes, Mildą ir 
Norą Petrutytes , ir Dainą 
Penkiūnaitę).

Washingtono lituanisti
nės mokyklos tėvų komi
tetas ir mokytojos, dar 
prieš prasidedant koncer
tui, trumpai pravedė moks
lo metų užbaigimo iškilmes. 
Keturiems aštuonis mokyk
los skyrius baigusiems bu
vo įteikti pažymėjimai: 
Audrai Bačkaitytei, Linai 
Kindurytei, Erdvilui Kasai- 
čiui ir Rimai Žemaitytei. 
Abiturientai tarė atsisvei
kinimo žodžius dėkodami 
mokytojoms ir tėvams, 
įterpdami ir savo šmaikščių 
pastabų apie praleistas die
nas lietuviškoje mokykloje.

Draugiški ryšiai tarp 
Washingtono ir Toronto 
jaunimo bei tėvų atvykusių 
drauge su jaunimu užsi
mezgė susipažinimo vakare 
pas p.p. Petručius ir atsi
sveikinimo pobūvyje pas 
Vodopalus.

G. Krivickienė

AUKOS 
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:
J. Žebrauskas, Chicago ..$2.00
K. Narbutaitis,

Mayfield Hts...................10.00
V. Gruzdys, Cleveland .. 2.00 
K. Palubinskas, Cleveland 7.00 
J. A. Jankus, Cleveland 2.00
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♦
♦
♦
♦
♦ 

. ♦
♦
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♦
♦
♦
♦
♦
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ reikalaujamus iškvietimo dokumentus. <

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO 

KAINA NUO $739.00
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

rugpiūčio 20 
rugsėjo 
rugsėjo

3
19

lapkričio 21 
gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų 
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiems iš 

Chicagos 
Clevelando 
Detroito

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

su

119.00
92.00
81.00 daugiau
ANKSTO —

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764
Savininke: ALDONA ADOMONIENĖ

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ i
t

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį
lietuvį kailininkcį
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINA
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Floor 
Chicągo, III. 60601

Pagerbiant

A. A.

ANTANO VAIŠNIO

šviesų atminimą, vietoj gėlių skiriam 

auką DIRVAI $25.00.

Vida ir Vytautas
Klemai

Newark, Dėl.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Washingtono Kristijono 
Donelaičio lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbai
gimas praėjo iškilmingai. 
Jaunatviško lietuviško en
tuziazmo suteikė iš Toron
to ta proga atvykęs skauti
ninko Stepo Kairio įkurtas 
muzikinio vieneto koncer
tas. Mažai Washingtono lie
tuvių kolonijai, ypatingai 
vietiniam jaunimui, tai bu
vo tikra šventė. Tenka pa
stebėti, kad Stepui Kairiui 
mirus, skautai tęsė toliau 
jo pradėtą darbą. Su paty
rusių muzikų pagalba, tėvų 
ir globėjų parama, toji dvi
dešimties jaunų gabių, tarp 
7-18 metų entuziastingų 
jaunuolių grupė, vadovau
jama Snaigės Valiūnaitės 
(kanklininkės) ir Gedimino

A. Petrauskis, 
Rocky River .................. 7.00

Antanas Tveras,
Chicago ......................... 10.00

Br. Užemis, Hot Springs 7.00
K. Šlika, Australia .............2.75
A. Meilus, Cleveland .... 7.00 
M. Lembertas,

Santa Monica .............. 2.00
J. Stašaitis, Dorchester .. 7.00
Teklė Bogušas, So. Boston 2.00
J. Byla, Waterbury..........2.00
M. Aukštuolis, Cleveland 2.00
L. Sagys, Lyndhurst .... 2.00
X. Y., Chicago .................. 2.00
J. Naras, Philadelphia .. 3.00
J. Švoba, Madison Hts. .. 7.00
J. Paršeliūnas, Brampton 7.00 
A. Ambraziūnas,

Los Angeles .................. 2.00
V. Mieželis, Phoenix .... 7.00
K. Mažonas, Parma.......... :7.00
A. Aželis, Cleveland .... 2.00 
Ignas Gatautis,

Cleveland Hts....................2.00
V. Gruzdys, Philadelphia 12.50
V. Mackevičius, Omaha .. 3.00
M. Biliūnas, Centerville 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

SIGN MEN
PAINTERS — ERECTORS 

SERVICE MEN — FABRICATORS

Phone or write

INDUSTRIAL ELECTRIC INC.
3227 Magazine St. f504) 891-6311

P. O. Box 53375, Nevv Orleans, La. 70153

An Equal Opportunity Employer
(42-49)

SHIFT SUPERVISOR
Bakery has immediate opening for a person qualified in 
Bread & rolls. Experienccd in packaging with mechanical 
background desireable.

Please send resume and salary history to

P. O. Box 446
Twinsburg, Ohio 44087

An Equal Opportunity Employer
(46-49)
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