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VIETNAMO GALVOSŪKIS
KĄ PAKEIS HO ČIMINO MIRTIS?

Š. Vietnamo valdovo 
Ho Čimino mirtis sukė
lė naujų spėliojimų ban
gą apie Vietnamo — JAV 
santykius. Iš vienos pu
sės, tirono mirtis anks
čiau ar vėliau atneš a pa
sikeitimų. Bolševikų re
žimas Sovietijoje, nors 
ir pergyveno Stalino mir^ 
tį, tačiau visdėlto kiek 
pasikeitė. Iš kitos pusės, 
Ho jau gana ilgai sirgo, 
ir, kaip teigiama, nusta
tė savo įpėdinių eilę. Ir 
jei jie, kaip HoCiminas, 
mano, kad gali karą su 
JAV laimėti,kodėl jiems 
keisti buvusią taktiką?

Tuo tarpu Viet Kongas 
Ho mirties proga paskel
bė trijų dienų paliaubas. 
Saigono vyriausybė tas 
paliaubas tuojau pat at
metė. Ir suprantama ko
dėl. Kam liūdėti dėl Ho 
mirties, mirties tikro 
tirono, kuris proporcin
gai vietnamiečiams dau.- 
giau kainavo ašarų,krau
jo ir vargo negu Stali
nas Rusijai. Amerikoje į 
tai tačiau buvo pažiūrėta 
kitaip.

New York Times re
daktorius James Reston 
aiškina, kad net toks ka
ringas vyras kaip Wins- 
ton Churchillis sampro
tavęs, kad vado kritimas 
mūšio metu visados ver
čia apgalvoti, ką toliau 
daryti. Restonas, kuris 
galėtų žinoti, teigia, kad 
Washingtone nepapras
tai mažai žinoma apie 
Šiaurės Vietnamo vadų 
tarpusavio santykius. Už 
tat geriausia ką galima 
padaryti, yra sutikti su 
paliaubom, kad išban
džius priešą.

Prezidentas Nixonas, 
anot Restono, bandė ras- 
ti kompromisą tarp bū
simo status quo pietinia
me Vietname išlaikymo 
ir pralaimėjimo. Š. 
Vietnamas reikalavo už
maskuotos kapituliaci
jos. Iš paviršiaus žiū
rint nėra pagrindo tikė
tis, kad nauja vadovybė 
būtų mažiau reikalaujan
ti.

Sutikti su trijų dienų 
paliaubomis, nepaisant 
viso kartaus prityrimo, 
reikalavo ir buvęs pre
zidento Johnsono patikė
tinis Paryžiaus dery
bose senasis Harrima- 
nas. Kalbėdamas Face 
the Nation televizijos 
programoje jis aiškino, 
kad priėmimas paliaubų 
parodytų gerą valią ir 
padėtų Hanojuje tiems, 
kurie yra linkę elgtis 
protingai (reasonable).

Iš viso atrodo, jog Ha
nojus, bent iki Ho Cimi- 
no mirties, nenorėjo jo
kių kautynių ir teroro 
veikos sustabdymo dėl 
tos paprastos priežas
ties, kad tai sumažintų 
amerikiečių nuostolius 
ir tuo pačiu sumažintų 
spaudimą iš vidaus (pre
zidentą Nixoną greičiau 
baigti Vietnamo karą. 
Visas klausimas sukasi 
apie tai, ar Hanojus gali 
dar ilgai pakęsti savo 
nuostolius, kurie yra žy
miai didesni už ameri-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kiečių. Jei jis gali, Ho 
įpėdiniai tikrai pasisa
kytų už kautynių tęsimą 
ir paskelbtos paliaubos 
būtų eilinė jų klasta.

Labai daug priklausys 
ir nuo to, kaip Hanojų su
stiprino Pekinas ir Mask
va. Nors abeji komunis
tų centrai yra tarp savęs 
susipykę, tačiau jie abu 
neturi nieko prieš ame
rikiečių nepasisekimą, 
ypač kad jis pasiekiamas 
vietnamiečių aukomis.

Ne be to, kad tam tik
ros įtakos į Hanojaus nu
sistatymą padarys ir pa
tys amerikiečiai. Juk 
toks Harrimanas per vi
są savo gyvenimą yra 
daugiau pasitarnavęs so
vietams negu savo tėvy
nei. Atsiminkime tik vi
sų koalicinių vyriusy- 
bių likimą Europoje (ir 
net Laose), prie kurių 
sudarymo jis taip daug 
prisidėjo. Jei jis dabar 
siūlo Washingtono admi
nistracijai sutikti su ko-

Siūlo gelbėti, kas dar 
galima išgelbėti

"1978 metais vienkie
mių Lietuvoje nebebus", 
— nė nesumirksėjusi 
pareiškė ŠVYTURY 
(1969/12)... istorijos 
mokslų kandidatė Ange
lė Vyšniauskaitė. Kaip is
torikei, gal tokia fantas
tiška pranašystė ir at
leistina, nesgi tai jai ga
na svetima sritis. Nei ji 
planuoja, nei stato, iš 
kur jai žinoti, kad vien
kiemių galėtų nebebūti, 
jei gyvenvietėse būtų pa
statyta 330 tūkstančių 
naujų butų (V. Vazalins- 
ko apskaičiavimu). Kad 
tai įvyktų per ateinan
čius 8 metus, reiktų pa
statyti kasmet po 40 tūks
tančių butų. Bet tuo tar
pu šiemet planuota (sva
jota) pastatyti tik šeši 
tūkstančiai. Ar nepasi
seks, dar neužtikrinta. 
Kas gali tikėti, kad sta
tybos tempas staiga pa
greitėtų šešeriopai ar 
septyneriopai? Nebent 
tik dabartyje nesusivai- 
kanti istorikė...

Galimas dalykas, kad 
istorikė tokį vienkiemių 
išnykimo terminą mini 
ir kitu sumetimu. Gal no
ri kraštotyrininkus pa
gąsdinti ir suraginti, kad 
paskubėtų rinkti senuose 
vienkiemiuose dar išli
kusią etnografinę me
džiagą, kuri gali išnyk
ti daug greičiau, negu 
vienkiemiai. Kokia padė
tis Lietuvoj šiuo požiū
riu, ji dėsto kompete- 
tingai ir įtikinančiai. 
Kas tebeglūdi senuose 
Lietuvos trobesiuose? 
Istorikė štai ką sako:

"Lietuvis visais lai
kais mėgo sodybas puoš
ti medžiais, gėlėmis, o 
pastatus —pjaustytomis 
antlangėmis, vėjalenčių 

alicine vyriausybe Sai- 
gone, negalima tikėtis ki
to likimo ir Pietų Viet
namu!. Jei tačiau Harri- 
mano pažiūrom skiria
ma tiek daug dėmesio ir 
vietos, Hanojus, kalbant 
su Chicago Tribūne, ga
li gauti įspūdžio, kad 
amerikiečiai neturi va
lios laimėti karo ir, er
go, jį jau pralaimėjo.

Dėl to, paliaubų priė
mimas vargiai arprieko 
prives. Nixono adminis
tracija tačiau su jomis ty
lomis sutiko. Iš ameri
kiečių pusės nerodoma 
jokios iniciatyvos Viet 
Congo sustabdytas kau
tynes vėl atnaujinti. Vi
ceprezidentas Agnew 
Spiro kitoje televizijos 
programoje — Meet the 
Press — davė suprasti, 
kad administracija gavu
si kai kurių duomenų, 
verčiančių laukti Hano
jaus iniciatyvos karui 
baigti. Kokia ji bus, jei 
iš vis bus, pamatysime 
kiek vėliau. Rytuose ne 
taip skubama kaip šiame 
krašte.

karnizais, stogų žirge
liais, prieangio kolonė
lėmis, tvorelėmis, orna
mentuojamomis -langinė
mis ir durimis, liaudies 
meistrų kalvių sukurtais 
įvairiausių formų geleži
niais durų apkaustais. O 
kur dar liaudies skulp
torių medinės statulė
lės, buvusios beveik kiek
vienos sodybos stogastul
piuose, koplytstulpiuo
se. Mūsų dienomis maža 
jų užsiliko pakelėse, se
nosiose XIX amžiaus so
dybose. Liaudies skulp
tūros sunyko, liaudies 
meno 'mylėtojai' jas iš
grobstė privatiems rinki
niams. Ši mažoji liau
dies architektūra, puošė 
senąsias lietuvių sody
bas, teikė joms jauku
mo ir nacionalinio savi
tumo".

"Nuo žemės pavir
šiaus dingsta tūkstančiai 
senovės paminklų. Dings
ta taip, kaip Vakarų Eu
ropos šalyse jie dingo 
XIX amžiuje ar dar se
niau. Lietuvą aplankęs 
žymus švedų etnografas 
Sigurdas Eriksonas1938 
metais rašė: 'Lietuva 
yra aukso duobė etnolo
gijos mokslui. Oi a esanti 
medžiaga dar gyva, tuo 
tarpu kai kituose kraštuo
se toji medžiaga jau se
niai išmirusi, kartais nė 
pėdsakų nepalikusi, be 
jos sunku kartais net at
skiras mokslines proble
mas išspręsti'.".

"Iškeliant vienkie
mius ši 'etnografijos auk
so duobė' bus užversta 
užmaršties dulkėmis. 
Neteksime lietuvių etno
grafijos mokslui viso to, 
ko nesuskubome laiku 
apsaugoti... Ryšium su

(Nukelta į 2 psl.)

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Bendras vaizdas Lietuvių Kultūrinio Darželio Clevelande, minint 40 metų sukaktį. Prie dr. J. Basa
navičiaus paminklo kalba PLB pirm. S. Barzdukas. J. Garlos nuotrauka
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Gražiai pavykęs Lietuvių Darželio 
Clevelande minėjimas

Clevelando Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Są
jungos įsteigimo 40 me
tų sukakties minėjimas 
rugsėjo 7 d. gražiai pra
ėjo. Minėjimas pradėtas 
sekmadienį pamaldomis 
abejose bažnyčiose. Šv. 
Jurgio bažnyčioje sve
čias kun. P. Geisčiūnas, 
BALFo reikalų vedėjas, 
grįždamas iš Detroito 
kongreso, sustojęs Cle
velande ir pirmą kartą 
pamatęs Lietuvių Kultū
rinį Darželį, savo pa
mokslo dalį pašventė to 
darželio ir jo įsteigėjų 
išgyrimui.

Iš šv. Jurgio bažny
čios, veik visi dalyvavę 
pamaldose, važiavo įdar- 
želį. Automobilių vilks
tinės prieky važiavo po
licijos automobilis.

Darželyje programa 
buvo pravesta šia tvar
ka: Darželio Sąjungos 
pirmininkas K. S, Kar
pius pasveikino atvyku

Klebonas kun. B. Ivanauskas deda vainiką prie Maironio pamink
lo lietuvių kultūriniame darželyje. Kairėje stovi Darželio Sąjungos 
pirmininkas K.S. Karpius ir kun. Sugintas. J. Garlos nuotrauka

sius prie Maironio pa
minklo. Tada klebonas 
kun. B. Ivanauskas padė
jo vainiką prie paminklo 
ir pasakė kalbą apie Mau
ron į.

Antrą vainiką, skirtą 
Dr. Vinco Kudirkos pa
minklui padėjus, kalbą 
pasakė LVS Ramovės 
pirmininkas Vladas Knis
tai.' tas.

Po to susirinkusieji 
nusileido į darželio že
mutinę dalį prie Basana
vičiaus paminklo. Ten 
pirmininkas trumpai nu
pasakojęs darželio isto
riją kalbai pasakyti pri
statė PLB pirmininką 
St. Barzduką. Jis kalbė
jo apie Dr. Basanavi
čiaus, kaip tautos žadin
tojo, mokytojo ir švietė* 
jo darbus ir kovą už Lie
tuvos laisvę, dėl ko Ba
sanavičius ne veltui va
dinamas Lietuvos lais
vės tėvu. Prie Basanavi
čiaus paminklo vainiką 

padėjo — S. Barzdukas 
ir K. Karpius.

Iš darželio, daugelis 
važiavo į naujos parapi
jos salę kur buvo sureng
ti vieši pietūs su progra
ma.

Programą pradėjo 
Darželio Sąjungos vice
pirmininkas Juozas Sa
dauskas, darželio dar
buotojas nuo pat pra
džios. Jis kalboje pami
nėjo savo ir kitų anksty
vųjų lietuvių pastangas 
darželį ugdyti.

Toliau pristatė Darže - • 
lio Sąjungos pirmininką 
K.S. Karpių, kuris darže
lį steigiant buvo sekre
toriaus pareigose. K.S. 
Karpius supažindino su 
Darželio Sąjungos veik
la. Ją sudarė katalikiš
kų ir tautinių anais lai
kais Clevelande gyvavu
sių draugijų atstovai ir 
paskiri veikėjai. Valdy
ba buvo išrinkta net iš 
12 asmenų, kurių vardus 
suminėjo — jų pusė jau 
mirę, mirę ir du pirmes
ni pirmininkai. Supažin
dino dalyvius su dabarti
ne darželio padėtimi: jau 
vos tik keturis asmenis 
galima buvo gauti į val
dybą, visi senieji, tik vie
nas iš naujųjų ateivių Vy. 
tautas Braziulis ir tai at
stovauti seną SLA 14-tą 
kuopą Clevelande.

Karpius prašė naujuo
sius dalyvauti darželio 
valdyboje, darželiui glo
boti ateityje.

Į šį minėjimą atvyko 
Marė Misčikienė, buvu
si darželio veikėja nuo 
pat pradžios, ir valdybos 
sekretorė virš 25 metus 
iki išvykimo į Floridą.

Trumpai papasakojo 
savo atsiminimus ir pa
teikė naujus sumanymus 
buvęs pirmutinės valdy
bos vicepirmininkas 
Lietuvių Superior Sav
ings sekretorius - iždi
ninkas Jonas T DeRigh- 
ter.

Svečias kunigas P. 
Geisčiūnas dalyvavo pie
tuose su vietine BALF 
skyriaus valdyba, ir sa
vo kalboje vėl pareiškė 
pasigėrėjimą tokiu pa
minkliniu mūsų tautai 

(Nukelta į 7 psl.)
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SIŪLO GELBĖTI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

melioravimo darbais 
kraštotyrininkų tiesiogi
nis uždavinys surasti, su
registruoti ir išgelbėti 
nuo sunaikinimo mobi
liuosius kultūros pamink
lus — griaunamuose pa
statuose esančius seno
vinius buities reikme
nis ir darbo įrankius. 
Kur įmanoma, reikia de
taliau užfiksuoti nuotrau
kose ir piešiniuose bei 
brėžiniuose pačias so
dybas. Kaip tai pada
ryti, nurodyta Istorijos 
instituto išplatintose an
ketose ir 'Kraštotyros* 
leidiniuose. Būtina su
registruoti visą griau
namos sodybos savinin
ko inventorių, tiek se
novinį, tiek dabartinį, pa
vyzdžiui, fabrikinės ga
mybos įrankius, buities 
reikmenis, drabužius, 
audinius, susisiekimo 
priemones. Tai atspin
dės šuolaikinį kaimo ci
vilizacijos laipsnį, o po 
kurio laiko bus didelės 
vertės istorinė medžią* 
ga, kaip kad šiandien 
yra nepaprastai vertinga 
Kauno M.K. Čiurlionio 
dailės muziejaus 1936 
metų etnografinėse eks
pedicijose suinventorin- 
tų sodybų medžiaga".

"Kraštotyros draugi
jos suvažiavimas džiau
gėsi draugijon subūręs 
26 tūkstančius kraštoty
rininkų... Deja, ne visi 
kraštotyrininkai žino, 
kad medinės klumpės, 
medpadžiai, keturpalis 
ar penkiapalis senelės si
jonas toks pat vertingas 
mūsų liaudies istorijos 
paminklas, kaip ir akme< 
ninis kirvukas ar seno
vinių laikų papuoša
las".

Prie Kauno marių, 
steigiamame Liaudies 
buities, arba Tėviškės 
muziejuje, jau statomas 
12-asis perkeltas pasta
tas. Čia atvirame ore 
bus įrengtas muziejus, 
atstovaujantis visos Lie
tu vęs etnografiniams ra-
jonams. Bus atkurtas 
tikras praeities laikų 
valstiečių gyvenimas: 
čia bus ir autentiškų na
mų apyvokos daiktų, ir 
darbo įrankių, tose sody
bose gyveną žmonės dė
vės praeities šimtme
čiams būdingais auten
tiškais drabužiais. Va
dinasi, visokiausi griau
namų sodybų daiktai ga
li patarnauti Tėviškės 
muziejui. Tik tuos daik
tus melioratoriai, kraš
totyrininkai turi apsau
goti nuo sunaikinimo ir 
apie juos informuoti Tė
viškės muziejų (Kaunas, 
Muziejaus g. 13).".

Taip dedamos pastan
gos, kad Lietuva liktų ne 
visiškai nutrinta nuo že
mės veido... (ELTA)

PRIEŠ 30 METU... <’>
Hitleris nenorėjo atsisakyti užkariavimo džiaugsmo

1939 metų rugpiūčio 
25 d. 18 vai. Hitleris 
atšaukė savo prieš ne
pilnai tris valandas duob
tą įsakymą pradėti ope
raciją "Fall Weiss" t.y. 
už 13 valandų pulti Len
kiją. Tačiau prie valgo
mojo stalo jis filosofa
vo: "Esu dabar 50 me
tų, pačiam pajėgume. Tu- 
riu dabar išspręsti prob
lemą. Už kelių metų aš 
tai jau nesugebėčiau pa
daryti vien dėl fizinių 
jėgų išsekimo ir gal būt 
net dėl dvasinių". Tą 
pačią dieną Hitleris, no
rėdamas 'nusipirkti* D. 
Britanijos neutralumą, 
jai pasiūlė šešių punk
tų planą, kurio paskuti
nysis punktas bylojo: 
"Vokietija įsipareigoja 
ginti britų imperiją, jei 
toji būtų kur užpulta".

Britus, kurie pavojų 
jautė tik iš Vokietijos pu- 
sės, toks pasiūlymas tik 
užgavo. Jie tos 'globos* 
atsisakė, tačiau kartu 
sustiprino spaudimą į 
Lenkiją derėtis dėl Dam 
cigo ir koridoriaus.

Rugpiūčio 28 d. Lon
donas pasiūlė tiesiogi
nes Vokietijos - Lenki
jos derybas. Hitleris į 
tą pasiūlymą reagavo to- 
kiu pareiškimu: "Vokie
čių vyriausybė priima... 
britų tarpininkavimo pa
siūlymą, pagal kurį toji 
pasirūpins, kad lenkų 
įgaliotinis būtų pasiųs
tas į Berlyną. Ji (vokie
čių vyriausybė) skai
čiuoja, kad lenkų pašiuro 
tinys atvyks 1939 m. rug
piūčio 30 d.".

Tai buvo lygu ultima
tumui ir kai britų pa
siuntinys vėliau norėjo 
gauti jo tekstą, Ribben- 
tropas atsisakė duoti, 
aiškindamas, kad lenkai 
jau pavėlavo teigiamai at» 
sakyti. Ko Hitleris norė
jo, buvo tik 'alibi* prieš 
pasaulį, kad jis norėjo 
taikos.

Rugpiūčio 31 d. Hitle
ris samprotavo: "Angli
ja ir Prancūzija nieka
dos prieš mus nežygiuos 
(werden nie gegen uns 
marschieren). Per ke
turias savaites Lenkija 
bus sunaikinta ir ’der 
ganze Spuk is aus*."

Jis vėl įsakė pradėti 
operaciją Fall Weiss.Se
kantį rytą vokiečiai įžy
giavo į Lenkiją.

Po kelių valandų apie 
tai žinojo jau visas pa
saulis, tačiau Londonas 
ir Paryžius dar nepame
tė vilties taikai. Amba
sadoriai Henderson ir 
Coulondre apsilankė pas 
Ribbentropą ir jam pa
reiškė:

"Jei vokiečių vyriausy
bė nėrapasiruošusi savo 
kariuomenę tuojau pat 
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atitraukti iš Lenki jos te
tari jos. (D. Britanija ir 
Prancūzija) išpildys sa
vo įsipareigojimus Len
kijai". Jie tačiau pri
dūrė, kad tai nėra 'ul
timatumas*, o tik'įspė
jimas*. Hitleris tai pa
laikė savo pažiūros apie 
Vakarus patvirtinimu.

Tos pačios rugsėjo 1 
d. 13 valandą 25 min. bri
tų ministerių kabinetas 
galutinai apsisprendė, 
kad nėra prasmės pra
dėti bet kokias derybas, 
kol vokiečiai nepasi
trauks iš Lenkijos. Su
šaukti naują konferenci
ją dabar, pagal britų 
užsienio reikalų minis- 
terį lordą Halifax*ą bū
tų tiek pat prasmės, kiek 
"lavoną apšlakstyti šven
tu vandeniu".

Tai buvo galas britų 
’appeasement* politikos, 
kuri nuo 1933 m. vis nu
sileisdavo vokiečiams. 
Bet prancūzai, kurie iki 
1933 m. Versalyje nusta
tytą tvarką laikė šven
ta ir neliečiama, ir ku
rie britus tik nenoromis 
sekė, nes nenorėjo vieni 
kovoti, dabar pasirodė 
daugiau nuolaidūs už bri
tus. Jų užsienio reika
lų ministeris Bonnet įsa
kė savo ambasadoriui 
Londone Corbin pasaky
ti lordui Halifax, kad 
jis 'nesidalina su jo nuo
mone' apie konferenci
jos beprasmiškumą.

Kai vėliau paaiškėjo, 
kad ir Mussolinis atsi
sakė nuo bet kokios 
anksčiau puoselėtos kon
ferencijos minties, turė
jo ir prancūzai 'pasi
dalinti* Halifaxo nuomo
ne.- Bet nepaisant pra
vestos mobilizacijos, jų 
kariuomenei buvo duo
tas įsakymas neišprovo
kuoti jokio susirėmimo 
su vokiečiais.

Jų žvalgybos duome
nimis, vokiečiai buvo 
daug stipresni negu iš 
tikro. Prancūzų vyriau
sybė buvo painformuota 
kad vokiečiai yra sumo
bilizavę 4 milijonus vy
rų, ištikro buvo tik 2,6 
Tais pat duomenimis vo
kiečiai turėjo sukon
centravę prie savo Va
karų sienos 1,5 milijono 
karių, iš tikro buvo tik 
900.000. Prancūzai įsi
vaizdavo, kad vokiečiai 
turi prie jų sienos tarp
1.500 ir 1.800 tankų, iš 
tikro nebuvo nė 50.

Bet ir prileidus, kad 
tie žvalgybos duomenys 
būtų tikri, prancūzai vis- 
tiek turėjo persvarą, ku
rią jie galėtų išnaudoti 
ofenzyvai.

Jų generalinio štabo, 
viršininkas gen. Game- 
lin visai teisingai sam
protavo tą rugsėjo 1 die
ną: "Jei mes dabar lei
sime, kad Lenkija būtų 
sunaikinta, už kelių sa
vaičių mes atsidursime 
dar rimtesnėje situacijo
je". Tačiau jis, kaip ir vi
si kiti prancūzų vadai, ne
skubėjo. Anot Winstono 
Churchillio, prancūzai 
buvo psichologiškai su- 
paraližuoti.

Iš dalies tai paaiškin- 
tina 1—jo pasaulinio karo 
patyrimu. Tada prancū
zai laikėsi 'ofenzyvos 
bet kokia kaina' doktri
nos ir neteko milijono 
kareivių. Po karo pas 
juos įsigalėjo 'gynimo
si ant įstipTintoslinijos* 
manija. Tarp 1932 ir 36 

metų jie pasistatė Ma- 
ginot liniją, kuri pada
rė milžiniškos įtakos jų 
galvosenai. Pasak jų 
krašto apsaugos minis- 
terio generolo Louis 
Maurin pareiškimą 1935 
metais: "Jei išleidžiami 
milijardai gerom ir so
lidžiom tvirtovėm, ne
pasiduodama kvailai min
čiai iš jų išeiti ir įsi
leisti į avantiūras". 
Prancūzai ramiai lau
kė savo eilės. (vm)

(Bus daugiau)

PARDUODA 
ĮMONĘ

Jonas L. Kasmauskas, 
sulaukęs 86 m. amžiaus, 
parduoda savo plačiai ži
nomą įmonę, įsteigtą ir 
veikiančią nuo 1919 me
tų, Boston Instrument 
Mfg. Co. Ine. Parduoda
mos gerame stovyje ma
šinos apdirbimui metalo 
ir stiklo. Jis nori kad 
ta įmonė ir toliau būtų 
lietuvių rankose, nors 
svetimi jau nori ją per
imti.

Lietuviai nusimaną 
mechanizme, linkę į 
pramonę įgytų šią įmo
nę nebrangiai, kartu su 
šešiais Kasmausko iš
radimų patentais. Dirb
tuvė pilnai veikia, turi 
$25,000 vertės užsaky
mų. Labai pelninga ga
myba Veterinary Syrin* 
ges, daugelio kitų daly
kų.

Dirbtuvė bus parduo
ta trumpu laiku. Dėl 
smulkesnių informacijų 
kreipkitės tiesiog į 
JOHN L. KAS, SR„ 75 
Armandine St., Dorches- 
ter, Mass. 02124. Tele
fonas 288-9042. Skam
binti 8 vai. ryto iki 12 
v. dienos, arba 8 vai. 
iki 11 v. vakare.

HELP WANTED MALĖ

DIEMAKERS
BORING MILL OPERATORS
MILLING MACHINE

OPERATORS
MACHINE REPAIR

Immediate job openings. Top 
wages. Excellent fringe be
nefits. Long program. Over- 
time.

Apply personnel Department

REPUBLIC DIE & TOOLCO. 
45094 Van Born Rd. 
Wayne, Mich.

721-7800 (71-73}

SHEET METAL 
FOREMAN

Excellent salary and 
fringes.

Outstanding opportunity 
for

WORKING FOREMAN 
who can deliver the 
goods. Mušt be a good 
layout man, familiar 
with eąuipment, cabinet 
fabrication.

If you are a fast, accu- 
rate worker,whocanpro- 
duce and make others 
produce on schedule, 
phone

313-345-4250 
ask for Mr. Farrend 
for your KEY TO OP
PORTUNITY.

(71-73)

PO PIETĮ) KRYŽIUM 
---------------- VL. RADZEVIČIUS ---------- —

AUSTRALU-SOVIETU BIČIULYSTĖ
Šiuo metu Australijoj sukėlė audrą staigus ir 

griežtas užsienio politikos linijos pasikeitimas So
vietų Rusijos atžvilgiu. Dar visai neseniai Austra
lijos gynybos ministeris Fairhall buvo viešai kalbė
jęs apie pavojus, kuriuos gali sukelti Sovietų Rusi
ja, jeigu jai pavyks įsisprausti į Indijos vandenyną.

Po tos kalbos paminėtini du faktai: Krašto ap
saugos biudžeto sumažinimas ir Australijos sosti
nėje (Canberra) įvykęs JAV, Naujosios Zelandijos 
ir Australijos pasitarimas savitarpinės pagalbos ta
rybos (Anzus Council) rėmuose. Ameriką čia atsto
vavęs valstybės sekretorius Rogers savo kolegoms 
nurodė, kad Sovietų Rusija, norėdama izoliuoti Kini
ją, siūlo kolektyvinio saugumo sistemą Azijoje.

Šis Rogers pareiškimas būtų praėjęs negirdo
mis, jeigu po to nebūtų sekęs Australijos užsienių 
reikalų ministerio pareiškimas parlamente, kad Aus
tralija sutinka su Sovietų Rusijos buvimu Indijos 
vandenyne ir kad ji yra pasiryžusi svarstyti Sovie
tų Rusijos pasiūlymus regionalinio Azijos saugumo 
klausimais. Pasitarimai tais reikalais jau esą 
vykdomi.

Be Rogers spaudimo, atrodo, buvo irkitųprie- 
žasčių, kurios vertė Australijos vyriausybę išeiti 
viešumon su savo užsienio politikos nepopuliariais 
keitimais. Tas išėjimas padarytas ypač nepalankiu 
vyriausybei momentu: parlamento rinkimų išvaka
rėse (rinkimai įvyks š.m. spalio 25 d. ir nuo jų pri
klausys dabartinės vyriausybės likimas). Nors už
sienio politikos klausimai Australijos parlamento 
rinkimuose ligšiol neturėdavo lemiančios reikš
mės, tačiau reakcija dėl to pakeitimo privertė mi- 
nisterį pirmininką Gorton aiškinti, kad Australijos 
užsienių politika pasiliko tapati. Pasikeitimą ginči
ja ir užsienių reikalųministeris,tačiauSSSRpasiun- 
tinybė rado reikalo viešai pasveikinti Australijądėl 
jos "realistinės linkmės" užsienio politikoj.

Ligšiol valdančioji liberalų partija per rinki
mus visada pasigardžiuodama save vadindavo anti
komunistine, o komunistų etiketes lipindavo Darbo 
Partijai. Ir tai neatrodydavo perdėta, nes du buvę 
Darbo Partijos paskutinių dviejų dešimtmečių vadai 
(dr. Evatt ir dr. A. Calwell) dažnai žvilgčiodavo 
Maskvos linkui. Be to, darbininkų unijose, kurios 
sudaro visą Darbo Parijos stuburkaulį, yra gana 
stipri komunistų ir jų simpatikų įtaka. Dabar dar- 
biečiai trina rankas ir patys staiga pavirto atvirais 
Sovietų Rusijos smerkėjais. Darbo Partijos kairiojo 
sparno šulas, kuris neseniai pretendavo ir į Darbo 
Partijos vado vietą, dr. J.F. Cairns pasiskubino 
paskelbti straipsnį, kuriame jis nurodo, kad Sovietų 
Rusijos bijo ir nekenčia dešimtys tūkstančių naujųjų 
australų, o SSSR buvimas Pietryčių Azijoj yra ne
pateisinamas ir pavojingas, kaip ir intervencija Če
koslovakijoj (Australijos komunistai tą intervenciją 
viešai pasmerkė).

DLP (Demokratinė Darbo Partija) yra Darbo 
partijos atskala, kuri savo politinės veiklos pagrin
du yra pasirinkusi kovą prieš komunizmą. Ligšiol 
jos atstovai parlamente rėmė liberalų vyriausybę, 
bet dabar ji smerkia gynybos biudžeto sumažinimą, 
o ypač' bičiuliavimąsi su SSSR. Šios partijos vadas 
McManus TV diskusijose Australijos užsienių rei
kalų ministeriui į akis primetė faktą, kad jis už
miršo ką Sovietų Rusija padarė su Lietuva, Latvi
ja, Estija ir kitais kadaise laisvais Europos kraš
tais.

Patys australai pamini Lietuvą ir kitus bol
ševikų pavergtus kraštus, o mes tuo tarpu tylim. 
Juk kaip gyvi sovietiškojo imperializmo liudinin
kai, turime ne tik teisę bet ir pareigą viešai pri
minti, kokiais tikslais Sovietų Rusija sudarinėjo 
įvairiausius "savitarpinės pagalbos" ir "nepuoli
mo" paktus, o taip pat kas atsitinka su tais kraš
tais, kurie patiki "gerais" Rusijos norais. Bend
ruomeninių institucijų vadovai, kurie turi manda
tą kalbėti visų vietos lietuvių vardu, šiaušiasi tik 
savo tarpe, nors dabar galėtų viešais pareiškimais 
bent paremti tuos australus, kurie patys sako, kad 
minėtas užsienio politikos pakeitimas juos įsiuti
no ir apvylė.

Vienintelį žingsnį tepadarė tik Federalinė Bal
tų Taryba. Ji pasiuntė ministeriui pirmininkui Goęr 
ton protestuojantį pareiškimą, tačiau apie jį lig
šiol nei australiškoj, nei lietuviškoj spaudoj nė vie
nu žodžiu neužsiminta.

***
• PIRMĄ KARTĄ AUSTRALIJOJ buvo pastatyta lietuviška 

operetė. Adelaidės vyrų oktetas "Klajūnai” savo metinių sukaktu
vių proga š.m. rugpiūčio 30 d. pateikė visuomenei Miko Petrausko 
vieno veiksmo komišką operetę Consilium Facultatis. Ji praėjo 
dideliu pasisekimu ir bus kartojama š.m. spalio 25 d. Vėliau ke
liaus ir i kitas kolonijas. Klajūnų oktetą sudaro E. Duchauskas, 
V. Šulcas, J. Baranauskas, V. Vosylius, V. Opulskis, J. Neveraus- 
kas, J. Ramanauskas ir P. Duoba. Okteto pianistė N. Masiulytė 
šiuo laiku yra išvykus f dykumas, kur studijuoja senųjų australų 
muziką, o vadovė solistė G. Vasiliauskienė, paleidus oktetą trum
pų atostogų, išskrido Į Canberrą koncertuoti Pabaltiečių Festi
valy.

• LITUANISTIKOS STIPENDIJOMIS ALB Krašto Valdyba nu
tarė pagerbti mirusi JJ. Bačiūną. Stipendijų skyrimo detalės bus 
paskelbtos vėliau. Ta pati valdyba planuoja išleisti specialų leidi
nį - albumą velionies ryšiams su Australijos lietuviais išryškinti.

• LIETUVOJE LIKUSIŲ GIMINIŲ LANKYMAS paskutiniu 
laiku kiek pagyvėjo. Neseniai gimines aplankiusi, sugrįžo p. Min- 
gevičienė, o dabar i Lietuvą pas ei minės patraukė dr. L. Petraus
kas ir jo sesuo Guoda. Dalis gimines vizituojančių, savo kelionę 
slepia, o kaikurie pasimatymus su giminėmis skiria Lenkijoj.
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b laiškai Dirvai
KLAIDINGAI BUVAU SUPRASTAS

NŪDIENĖS LIETUVOS PRIEŠINGYBĖS: 
PRAMONE IR ŽEMĖS ŪKIS Stasys žymantas

šios firmos pareiškimus 
interpretuoti plačiai ži
nomų faktų šviesoje sta
tant lietuviškus intere
sus pirmoje vietoje aukš
čiau visų kitų.

"Cosmos" skelbimai 
sako: "tūkstančiai klijen
tų patenkinti". įdomu, 
kaip "Cosmos" galėtų 
įrodyti, kad taip iš tik
rųjų yra. Aš žinau, kad 
daugelis nėra patenkinti 
ir štai kodėl, būtent, vie
no siuntinio persiuntimo 
išlaidos yra tokios:

muitas — 86.09 dole
riai; mokestis — 2.50 
dol.; patarnavimas — 
14.00 dol.; pašto ženk
lai — 9.85 dol.; apdrau- 
da — 1.00 dol. Viso — 
113.44 dol.

Kas gali būti patenkin
tas, kada vien tiktai už 
persiuntimą tenka mokė< 
ti pasakišką sumą, ko
kios nė vienas kraštas 
nereikalauja? Visi gerai 
žinome, kad šios sumos 
eina tik į Kremliaus ki
šenę, bet ne siuntimo iš
laidoms padengti.

Mano siuntiniai dingo 
prieš maždaugpustrečių 
metų ir iki šiol gavau už 
juos atlyginimo tiktai už 
45 centus apdraudos ad
vokato dėka. Kur pra
žuvo apdraudos likusi da
lis reikės aiškintis per 
teismą. Kiti nė cento nė
ra gavę už sugadintus 
siuntinius, kurie taip pat 
apdraudą mokėjo ir tikė
jo skelbimams, kad visi 
siuntiniai apdrausti ir ga
rantuotas pristatymas.

Būtų gera, kad mūsų 
spauda talpintų ne vien 
apmokamus skelbimus, 
kurie dažnai klaidina vi
suomenę, bet talpintų ir 
siuntėjų, ypač nukentė
jusių dėl klaidinamų skel
bimų, pareiškimus.

L. Kulikauskienė

NUTAUTĖJIMAS
IR SPAUDA

Jau baigiasi Švietimo 
ir Šeimos Metai. Ar lie
tuviai šių metų temą iš
pildė? Daug lietuvių bai
gė mokslus (atliekant 
švietimo daly) ir tuojau 
įsijungė į šeimyninę da
lį.

Nelengva yra išlaiky
ti savo grupės kultūrą ir 
kalbą. Dėl to mes sten
giamės ko daugiau disku
tuoti, kaip išvengus nu
tautėjimo. Turbūt nėra 
tokio susirinkimo ar po
sėdžio, kur šitos temos 
nebūtų paliestos. Spaus
dintas žodis yra efektin
giausią priemonė perduo
ti visiems mūsų proble
mą ir būdus jai išspręs
ti. Kiekvienas supranta, 
kad jo šeima yra ne vie
nintelė, kuri turi kovoti 
su nutautėjimu.

Deja, daugelis laikraš
čių, nors bando padėti, 
kartais tik daugiau pakū
rena ugnį, kuri galės vi-3- 
sus mus sunaikinti. Ko
kia garbė yra mums skai
tyti. ypač per Lietuvių 
Švietimo ir Šeimos Me
tus, gražų straipsnį apie 
lietuvį ar lietuvaitę, bai
giant žodžiais "ir A... su
situoks su svetimtaučiu 
O..." Faktai įrodo, jei 
sukuriama mišri šeima, 
tai daugelis pameta savo 
etninę grupę ir išaugina 
vaikus su sveti mtautiš- 
kais papročiais. Tad, ne
jaugi, tokios žinutės pa-

Su giliu rūpesčiu prof. 
Stasys Žymantas savo 
paskaitoj įžvalgiai nu
rodė mūsų politinės veiks
lūs sustingimo ir neefek- 
tingumo priežastis. Rei
kia tikėtis, kad jo ragini
mas pergalvoti, išsiaiš
kinti ir naujai nusistaty
ti mūsų politinius užda
vinius, mus pagaliau iš
judins nesitenkinti kovin
gais žodžiais ir nelaiky
ti jų kova.

Turiu, deja, nurodyti 
vieną klaidąprof. Žyman
to paskaitoj, kur jis man 
priskyrė pasiūlymą "ap
siriboti satelitinio statu- 
so Lietuvai reikalavi
mu" (Dirva, 1969.VUI. 
27). To niekad neesu sitk 
lęs. Priešingai, nelygs
tamą Lietuvos valstybi
nės nepriklausomybės 
tikslą siūliau išryškinti 
atskiriant pašalinius 
krašto vidaus santvar
kos klausimus. Pilnai 
sutinku su prof. Žyman
tu, kad "pirmas, besą
lyginis ir vieningas lais* 
vųjų lietuvių reikalavi
mas turi būti grąžinti 
Lietuvai jos valstybinę 
nepriklausomybę".

Taip pat sutinku, kad 
tarptautinė teisė nežino 
satelitinio statuso. Tai 
žurnalistinis terminas, 
kuris, tačiau gan tiksliai 
ir vaizdingai nusako kai 
kurių, Brežnevo doktri
na supančiotų, Rytų Eu
ropos valstybių tikrąją 
politinę padėtį.

Nesusipratimas, ma
tyt, kilo iš mano teigimo, 
kad net "liūdniausio iš 
satelitų padėtis Lietuvai 
būtų didelis laimėjimas" 
nes tai sudarytų sąlygas 
"nukeliauti Rumunijos 
pramintais takais" — at
seit laimėti pilną valsty
binę nepriklausomybę 
("Laisvės kovos meto
diką peržiūrint", Met
menys Nr. 10, 1965, p. 
141). Kiekvienas tautos 
padėties tėvynėje page
rėjimas, ar priespaudos 
palengvėjimas, ar žings
nis jos valstybingumo at
statymo kryptimi yra pa 
geidautinas ir siektinas. 
Ar negeriau būtų, kad 
Lietuvoj liautųsi reli
gijos persekiojimas, ar 
kūrybinės laisvės varžy
mas? Jei atsirastų gali
mybių mums kuo nors 
prisidėti, kad tie per
sekiojimai ir varžymai 
bent sušvelnėtų, argi bū
tų pateisinama tokias 
progas praleisti? Tačiau 
tai visai nereiškia, kad 
religinė ir kūrybinė lais
vė, ar riboto suverenu
mo satelitinė padėtis ga
lėtų pakeisti pagrindinį 
tautos kovos tikslą. Jis 
lieka pastovus. Minėta
me savo straipsnyje nu
rodžiau, kad "Mūsų tau
tinė ir net asmeniška sa
vigarba verčia mus neat- 
laidžiai reikalauti lygių 
teisių savo tautai kitų 
pasaulio tautų tarpe. To
dėl savo valstybės atsta
tymo atsisakyti nega
lim".

Algimantas P, 
Gureckas

DĖL SIUNTINIŲ I 
PAVERGTĄ LIETUVĄ

Lietuvių laikraščiuo
se talpinamas "Cosmos 
Parcels" siuntinių fir
mos skelbimas yra klai
dinantis, todėl reiktų

Kalbėdamas apie oku
puotos Lietuvos ūkio pa
dėtį savo straipsnyje len
kų žurnale "Kultūra" E. 
Žagiell visų pirmapaste- 
bi, jog paskutiniais me
tais prieš II Pasaulinįka- 
rą Lietuva., tada jau ne
tekusi Klaipėdos krašto 
ir dar neatgavusi Vil
niaus sritį, užėmė antrą 
vietą po Bulgarijos kaip 
mažiausiai supramonin
tas kraštas Europoje.

Karui pasibaigus, 
Lietuvą okupavusiems 

deda mūsų kovai. Kiti 
laikraščiai, bando sve
timtaučių pavardes su
lietuvinti, kad skaity
tojas nesijaudintų, kad 
dar vienas iš mūsų nu
tirpo. Karts nuo karto 
šis veiksmas pasiseka, 
bet turbūt visiems sun
ku įsivaizduoti, kad "Gla-* 
dys O'Learaitė" ar "Gre- 
goris Eisenšteinas" yra 
lietuvis.

Aš čia nenoriu per
daug kaltinti mišrių šei
mų. Yra pavyzdžių, nors 
keletas, kurie sulietuvi
na vyrą, žmoną ir vai
kus ir stipriai veikia mū
sų labui. Taip pat ir ne
noriu kaltinti visų laik
raščių: yra mažas skai
čius, kurie nespausdina 
žinių apie mišrias su
tuoktuves, nepaisant ko
kie žymūs tėvai yra.

Spauda buvo ir turi bū
ti netik dienos įvykių 
sąrašas, bet turi duoti 
pavyzdį visiem, kas yra 
priimtina ir kas ne, mo
raliniai bei kultūriniai. 
Juk nė vienas laikraš
tis nerašo, kad žmogžu
dystė yra geras dalykas, 
ar kad vogimas yra svei
kas kiekvienam!

Laikraštis turi iškel
ti geras žmogaus savy
bes, tad aprašant lietu
viu gyvenimą, reikėtų 
duoti gerą pusę, o neblo
gą. Žinoma, bus tokių, 
kurie sakys, kad reikia 
kiekvieną pusę parodyti, 
nes kitaip bus cenzūra, 
bet toks tvirtinimas ne
turi jokios vertės. Ne
svarbu kiek laikraštis 
bando būti objektyvus, 
vistiek yra gyvenimo "po
zicija". Mūsų laikraš
čiai net ir nebando būti 
objektyviais, jie visi aiš
kiai stovi už lietuvybę. 
Tad išlaikant "pozicijos 
liniją", turi perduoti visi
ką, kuo mes galime sa
vo gyvenime didžiuotis. 
Cenzūros klausimo čia 
nėra, nes galės skaityti 
amerikoniškame laikraš
tyje apie tas pačias ves
tuves .

Jaunuolis, kuris ma
tys žinias apie mišrias 
vestuves, galvos, kad jų 
daug v^<sta visur, kad 
yra priimtinos, ir, kad 
niekas negali nieko pa
daryti prieš nutautini
mo reikalą. Kaip tėvas 
savo vaikams galės sa
kyti: veskis lietuvaitę, 
jei jam galės parodyti 
laikraštį, kuris aprašo, 
kad nebūtinai reikia kur
ti lietuvišką šeimą. Ko
dėl jaunimas klausys sa
vo žodžių, jei matys,kad 
kiti neklauso, ir niekas 
nesipriešina. Už tat laik
raščių redaktoriai turė
tų prižiūrėti, kad kiek
vienas straipsnis remtų 
lietuvybę.

Vystantis jaunuolis 

sovietams prireikė kelių 
metų kraštui "pacifikuo- 
ti". Kokios rūšies buvo 
toji "pacifikacija" ir ko
kios buvo jos išdavos ro
do tas faktas, kad dar 
1959 m. moterų skaičius 
Lietuvoje sudarė 54% vi
sų gyventojų, o vyrų — 
tik 46%. Tik po to sovie
tai galėjo pradėti Lietu
vos industrializaciją, ku
ri buvo vykdoma sparčiu 
tempu, tačiau visai nesi
skaitant su turima vieti
nės žaliavos baze. Šis 
prievartinis Lietuvos su- 
pramoninimas visiškai 
pakeitė buvusiąkrašto vi
suomeninę socialinę 
struktūrą. Jos išdavoje 
beveik pusė krašto gyven
tojų šiandien gyvena 
miestuose. Nūdienė Lie
tuva jau nėra tas žemės 
ūkio kraštas, kokiu ji bu
vo prieš karą.

Sovietai giriasi pasie
kę didelių laimėjimų nau
jos Lietuvos pramonės 
gamyboje. Pavyzdžiui, 
sovietinės statistikos 
duomenimis 1969 m. 
Lietuvoje buvo pagamin
ta virš 4 milijonų elekt
rinių skaitliukų, kas su
daro apie 90% visos So
vietų Sąjungos pareika
lavimo. Tais pačiais me
tais Lietuvoje buvo paga
minta pustrečio milijo
nų mažų motoriukų dul
kiasiurbliams, šaldytu
vams ir pan., 50.000 tele
vizijos aparatų, 350.000 
dviračių, 200.000 vonių, 
10 milijonų porų odinių 
batų, 300.000 tonų sie
ros rūkščių, 800.000 
tonų cemento, maždaug 
tiek pat dirbtinių trąšų 
ir t.t. ir t.t. ir t.t.

Net turistai jiems 
skirtuose Maskvos vieš-' 
bučiuose sėdi ir ilsisi 
ant pagarsėjusio Vil
niaus baldų fabriko pa
gamintų kėdžių ir fote
lių.

Didelės pažangos pa
siekta krašto elektrifi
kacijos srityje. Elekt
ros energija šviesai ir 
dujos kurui jau pasidarė 
prieinamos į kolchozą 
suvarytam Vilniaus kraš
to valstiečiui. Be vieti
nių mažų jėgainių, ku
rios dalinai varomos dur
pėmis (apie 2 milijonų 
tonų kasmet), yra pasta
tyta didelė jėgainė prie 
Kauno ir milžiniška, 1,2 
milijonų kilowatų pajė
gumo šiluminė stotis 
prie Vievio, kuri varoma 
vamzdžiais iš Ukrainos 
gaunamomis dujomis. 
Tarp Vilniaus, Kaišia
dorių ir Trakų pastaty
tos užtvankos ir trys eže
rai sujungti į vieną. Čia 
išaugo visas naujas 
Elektrėnų miestelis, ku
rio šiluminė stotis tei
kia elektros energiją pu
sei Lietuvos. Si sto
tis yra įjungta į šiauri
nės Rusijos elektros stor 
čių tinklą.

Žinoma, sovietinės 
statistikos pateikiamus 
okupuotos Lietuvos pra
monės pagamintų gami
nių astronominius skai
čius tenka priimti su ne
mažu rezervu. Pavyz
džiui, sovietų statisti
ka nurodo, kad dirbančių
jų skaičius Lietuvoje, ne
skaitant kolchozininkų, 
viršija milijoną, moki
nių skaičius siekia pusę 
milijono, gaunančių pen
siją taip pat yra pusė 
milijono. Bet tokiu bū

du beskaičiuojant išeitų 
kad visiems nemokykli
nio amžiaus vaikams, 
kolchozininkams su šei
momis, kurie sudaro 
apie 53% krašto gyvento
jų, miestuose dirbančių
jų nedirbančioms žmo
noms liktų mažiau mili
jono, taigi vos apie 30% 
krašto gyventojų. Sovie
tinė aritmetika, pastebi 
E. Žagiell, čiakažkurne- 
besueina.

Okupantai taip pat žy
miai praplėtė Klaipėdos 
uostą. Jo apyvarta paly
ginus su prieškarine, ku
ri siekė apie vieną mili
jonų tonų, padidėjo še
šis kartus. Tačiau, kaip 
nurodo E. Žagiell, jei 
prieš karą lietuviai per 
tą uostą įsiveždavo ang
lį, tai dabar per Klaipė
dos uostą daugiausia 
eksportuojama kaip tik 
anglis, nors nei Lietuvoj 
nei kaimyninėse respu
blikose anglies kasyklų 
nėra. Autorius todėl spė
lioja, kad galbūt toji ang< 
lis atvežama iš Silezi
jos, kur sovietai ją nu
perka iš Lenkijos už rūbe
lius, o užsieniui parduo
da už dolerius.

Didelį vilniečių susi
rūpinimą šiuo metu kelia 
naujas okupantų sumany
mas nukreipti dalį Ne
ries vandens perSvislo- 
čių į M nską, kurio gy
ventojų skaičius pasie
kė 800.000, bet kuriam 
trūksta vandens. Nepasi
tikėdami okupantų užtik
rinimais lietuviai baimi
nasi, kad šį sumanymą 
realizavus, iš Neries 
liks tiktai seklus upe
liūkštis.

Bet tokiu būdu okupan
tai planuoja vandens tink 
lu sujungti Lietuvą su Gu
dija, kaip didžioji Elekt
rėnų stotis jau yra su
jungta su Rusijos elekt
ros stočių tinklu. Gauda
ma gi tai stočiai dujų iš 
Ukrainos, Lietuva šiuo 
atžvilgiu pasidarė pas
tarosios priklausoma.

Visa okupuotos Lietu
vos naujosios pramonės 
struktūra, rašo toliau E. 
Žagiell, šiuo metu yra 
taip tampriai surišta su 
sovietiniu užnugariu, 
kad net prie palankiau
sios politinės konjunktū
ros būtų nepaprastai sun
ku nuo jo atsiplėšti.

Tuo pat metu, kai Lie
tuvoje atsirado nauja pra
monė su plačia gamyba, 
žemės ūkio gaminių ga
myba, kuri prieš karą 
sudarė Lietuvos ekspor
to pagrindą, kaip pav. 
sviestas, bekonas ir kt., 
katastrofiškai krito. Pa
kilo tik cukraus gamyba 
ir Klaipėdoje išaugo žu
vininkystės prmonė.

Prieškarinei Lietuvai 
atgavus Vilniaus sritį, 
Lietuvos teritorija padi
dėjo 9 tūkstančiais kv. 
kim., taigi viena šeštą
ją dalim, tačiau apdirba
mos žemės plotas 1964 
m. sumažėjo nuo 2,74 
mil. ha. iki 2,43 mil.ha. 
Galvijų skaičius palygi
nus su prieškariniu su
mažėjo 10%, neraguočių 
— nuo 1,25 mil. iki ma
žiau milijono.

1938 m. sėklinių javų 
buvo nurinkta nuo pus
antro milijono hektarų, o 
1964 m. tik nuo 1,1 mil. 
ha. Derlius Lietuvoje 
svyruoja metai iš metų, 
bet vienais nederlingais 

metais jis buvo nukritęs 
iki pusės 1938 m. der
liaus. Visai nusmuko dar
žininkystė. Daržoves ten-- 
ka importuoti iš kitų res
publikų.

Žinoma, nebe to, kad 
nebūtų ir laimėjimų. 
Kaip kurjozą autorius 
mini vėžių auginimą in
kubatoriuose. Bet kas ži
no, gal vėžius dabar ten
ka auginti tokiu dirbtinu 
būdu todėl, kad neatsar
gus pramonės plėtimas 
Lietuvoje užteršė krašto 
upes ir ežerus.

Okupuotos Lietuvos 
kolchozų administracija 
neracionali ir turi daug 
trūkumų. Beveik pusę lė
šų dirbantiesiems apmo-, 
keti praryja išpūsta kol
chozų administracija. Iš 
viso kaip nurodo E. Ža
giell, dabartinė sovie
tinė žemės ūkio organi
zacija Lietuvoje yra vi
siškai priešinga lietu
viškai tradicijai ir. lietu
vių mentalitetui. Todėl ji 
iki šiol nedavė ir negalė
jo duoti geresnių rezulta
tų.

Jau keli metai, kai pa
mažu vyksta mažesnių 
kolchozų jungimas į di
desnius vienetus, vadina
mus agromiestus. Tai, 
žinoma, surišta su že
mės ūkio mechanizacija 
ir krašto elektrifikacija. 
Bet kolchozininkų suva
rymas į agromiestus 
taip pat turi paslėptą tiks
lą paversti juos sovieti
niais robotais.

Be to, kadangi naujų 
pastatų statyba žemės 
ūkyje vyksta labai lė
tai, o senos sodybos 
nyksta arba likviduoja
mos, Lietuvoje atsirado 
nepaprastai didelis gy
venamojo ploto trūku
mas. Tik 1970 m. numa
toma pasiekti 7,7 kv. mt. 
gyvenamojo poloto vie
nam asmeniui, kas yra 
beveik tris kartus ma
žiau negu Australijoje.

Bendras sovietinių 
okupantų Lietuvoje šei
mininkavimo rezultatas 
yra žemas gyvenimo ly
gis. Pav., prieš keletą 
metų vdutinis dirbančio 
jo uždarbis Lietuvoje 
buvo 60 rublių, o netru
kus po to visoje Sovietų 
Sąjungoje 60 rublių už
darbis buvo nustatytas 
kaip minimalus.

E. Žagiell taip pat ra
šo, kad akivaizdūs liudi
ninkai prieš keletą metų 
teigė, jog gyvenimo ly
gis Lietuvos miestuose 
buvo kiek žemesnis., ne
gu pav. Sibire, o kaime 
— daug žemesnis. Da
bartiniu metu padėtis kai
me kiek pagerėjusi, o 
gausūs iš Amerikos ar
timųjų gaunami siunti
niai kai kur sudaro klai
dingą pasiturinčio gyve
nimo iliuziją.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ.

EXPERIENCED
SHOE REPA1R MAN WANTED

All-round man—52weeks garanteed. 
Paid vacation top salary. z

Call (216) 442-1810 
RICHMOND MALL,

RICHMOND HEIGHTS, OHIO
(69-72)
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DABARTINE LIETUVIŲ
TAUTOS PADĖTIS

V. VAITIEKŪNO PASKAITA AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESE 
DETROITE, 1969 M. RUGPIŪČIO 30 D.

Mūsų tautos dabarti
nei padėčiai nuodugniau 
apžvelgti reiktų ne vie
nos paskaitos, o galbūt 
keliolikos. Čia bus ban
doma suglaustai pavaiz
duoti mūsų tautos dabar
tinę padėtį tik dviem at
žvilgiais: okupanto su
daryto politinio - dvasi
nio klimato atžvilgiu ir 
okupanto sudarytų biolo
ginių - ūkinių sąlygų at
žvilgiu.
LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA

Okupuotai Lietuvai ad
ministruoti ir asimi
liuoti Maskvos atrama 
pačioje mūsų tautoje yra 
Lietuvos komunistų par
tija. 1968 ji turėjo 99,173 
narius. Tatai sudarė 
3,2% visų Lietuvos gyven
tojų. Lietuviai partijoje 
išbuvę 12 ar mažiau me
tų, sudarė 73.6% visų par
tiečių, o partiečiai,par
tijoje išbuvę ilgiau kaip 
22 metus, — 8.5% visų 
partiečių. Kiekvienas 
partijos rajono komite
tas (yra 44 kaimo rajo
nai ir 7 miesto rajonai) 
turi apie 20 nuolatinių 
apmokamų instruktorių 
ir kitų pareigūnų.

Intelektualiniu atžvil
giu partija nėra stipri. 
Netgi 28.3% partiečių 
yra baigę ar tik lankę 
pradžios mokyklą; 51.9% 
partiečių yra baigę ar tik 
lankę vidurinę mokyklą 
("high school"), ir tik 
19.8% partiečių yra bai
gę ar lankę aukštąją mo
kyklą. ("Komunistas", 
1968, Nr. 9, p. 60).

Organizaciniu atžvil
giu Lietuvos komparti
ja yra Sovietų Sąjungos 
kompartijos dalinys. 
Skirtumas tarp sovieti
nės respublikos adminis
tracijos santykių su So
vietų Sąjungos adminis
tracija ir sovietinės res
publikos kompartijos 
santykių su Sovietų Są
jungos kompartija yra es
minis. Sovietinė respu
blika, nors ir tik nomi
naliai, yra "constituent 
republic of the Soviet 
Union", tai yra bent iš 
vardo federacinis na-

rys. Tuo tarpu komparti
joje net ir tokių nomina
lių federacinių elementų 
nėra. Sovietų Sąjungos 
kompartija yra mono
litinės piramidės pavida
lo ir sovietinės respubli
kos kompartija pagal va
dinamą demokratinį 
centralizmą yra absoliu
čiai priklausoma nuo 
Kremliaus malonės. Be 
to, ypatingai išskirtinė 
padėtis yra sudaryta Ru
sijos kompartijai. Kai 
Rusijos respublika, kad 
ir tik nominaliai, yra vie
noje pakopoje su kitomis 
sovietinėmis respubli
komis, tai Rusijos kom
partija yra skirtingoje 
nuo kitų sovietų kom
partijų pakopoje. Rusi
jos 
nei 
nei 
to.

kompartija neturi 
savo suvažiavimo, 
savo centro komi tė
jai tuos organus at

stoja pačios Sovietų 
Sąjungos kompartijos su
važiavimas ir centro ko
mitetas. Tuo būdu Rusi
jos kompartijos vyriau
si organai sykiu yra vy
riausi organai visų kitų 
sovietų respublikų •komA 
partijoms. Tuo būdu Ru
sijos kompartija yra 
sau sudariusi privile
gijuotą ir viešpataujan
čią padėtį kitų sovietų 
respublikų kompartijų 
atžvilgiu. Tuo būdu So
vietų Sąjungos komparti’ 
joje yra įkūnytas visą 
šimtą procentų carinės 
Rusijos dėsnis —"edin- 
naja į nedielymaja", 
vieninga ir nedaloma. Ir 
kol tokis kompartijos są-- 
rangos dėsnis nebus pa
keistas federacinės są
rangos principais, bet 
kuri viltis apie galimą 
Sovietų Sąjungos vidaus 
evoliuciją laisvėjimo 
kryptimi bus iliuzinė, 
nes bet kuris evoliuci
nis režimo laisvėjimas 
vis tiek bus apspręstas 
ir sąlygotas vadinamos 
bendranacionalinės kom- 
partijo’s politikos ir bend
ranacionalinės kultūros, 
siekiančios suniveliuo
ti ir asimiliuoti Rusijos 
dominuojamas tautas.

Pačioje Lietuvos kom
partijoje Kremliui tikrai

patikimų ir nuolankių pa
taikūnų, atrodo, nėra 
daug, nes visą laiką Lie
tuvos kompartiją prižiū
ri rusas, skiriamas cent
ro komiteto II sekreto
riaus titulu. (Ta pati prak
tika ir Lietuvos komso- 
molo atžvilgiu: vienas 
centro komiteto sekre
torius rusas.) Kad Lie
tuvos kompartija Krem
liui nėra patikima, rodo 
taip pat faktas, kad 1961 
iš paties jos centro ko
miteto buvo išmesti cent? 
ro komiteto narys P. 
Variakojis ir centro ko
miteto nario kandidatas 
V. Manikas, o 1968 vėl 
išmestas centro komite
to nario kandidatas V. 
Velykoms. Turbūt todėl 
nuo 1966 metų priėmi
mas į kompartiją labiau 
kontroliuojamas ir var
žomas.
OKUPUOTOS 
LIETUVOS 
ADMINISTRACIJA

Administracija sovie
tinėje sistemoje yra tik 
kompartijos nutarimų ir 
pavedimų vykdytoja. Gal 
todėl ir pačios Sovietų 
Sąjungos ir okupuotos 
Lietuvos administraci
jos priekyje pastatyti in
žinieriai. Nuo 1967,4.15. 
okupuotos Lietuvos 
premjeru vietoj M. Šu- 
mausko pastatytas Josif 
Maniušis, gimęs 1910 
Mstislavlio rajone, Gu
duose, nuo 1945 kompar
tijos narys, nuo 1955 Lie
tuvos kompartijos cent
ro komiteto biuro narys. 
Lietuvoje atsirado tik po 
II pasaulinio karo.

Šiuo metu okupuotos 
Lietuvos administraci
jos viršūnę sudaro vadi
namas premjeras, jo pir
mas pavaduotojas, 2 pa
vaduotojai ir 25 vadina
mi ministrai, kurių 20 
priklauso atitinkamų 
Maskvos ministrų ir tik 
5 yra respublikiniai,bū
tent: autotransporto ir 
plentų; komunalinio 
ūkio; buitinio aptarnavi
mo; vietinės pramonės; 
socialinės apsaugos. Net 
gi švietimo reikalai, 
bendrojo lavinimo mo
kyklos, Stalino ir Chruš
čiovo laikais buvę "res
publikos žinioje, nuo 
1966. 8. 26 yra perimti 
Maskvos žinion. Okupuo? 
tos Lietuvos ministrų 
tarybos sudėtin taip pat 
įeina plano komisijos pir
mininkas ir dar 12 įvai
rių komisijų, komitetų, 
valdybų pirmininkai ar 
viršininkai: kontrolės, 
kinematografijos, radi
jo, spaudos, statybos, 
saugumo, "sajuzselchoz- 
technika", elektrifika
cijos, amatų mokyklų, 
darbo rezervų, grūdų ir 
pašarų, statistikos.

(Bus daugiau)
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ir kitokių garimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
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VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(24)

— Mes pritariame jo malonybės išmintingam 
sprendimui, — vėl įsikišo į pokalbį magistras. — 
Šioje linksmoje puotoje mes, kraujo praliejimo ne
norime. Mums bus įdomu pamatyti ir įvertinti vo
kiečio ir lietuvio kautynių meistrystę, bet mes ne
norime, kad jų kraujas apšlakstytų šios menės 
grindis. Ligi tik pasirodys pirmas kraujo lašas, 
dvikova turi būti nutraukta ir ginčas baigtas. Su
tinkate?

— Aš sutinku, — atsakė ramiai Šventaragis.
— Dvikova baigsis, kai jo galva nusiris nuo 

jo pečių, — niūriai pasakė markgrafas.
Magistras ir vyskupas vėl susižvalgė. Nors 

nė vienas iš jų nieko neturėjo prieš tai, kad lietu
vio galva nusiristų nuo pečių, tačiau Rozenkranco 
užsispyrimas vis dėlto jiems atrodė perdėtas ir 
ne vietoje.

— Tegul garbingas riteris atsimena, kad ir 
ji pats turi galvą, — šaltai pastebėjo vyskupas.

— Tegul ir jūsų malonybė atsimena, kad mano 
galva tvirtai laikosi ant pečių, — šyptelėjo mark
grafas.

— Mes su jo prakilnybe magistru padarėme 
viską, kad tos dvikovos būtų išvengta, o jei jos ne
galima išvengti, mes padarėme viską kad ji baigtų
si ko švelniausiai; toliau nebe mūsų galioje. Mano 
sūnau, — vyskupas kreipėsi į Šventaragį, — gal 
prieš dvikovą norėtum priimti šventąjį krikštą? 
Tuomet tavo nuodėmės būtų atleistos, ir gal su Die
vo malonės pagalba tau atsivertų vartai į amžiną 
karalystę?

— Mūsų gerosios laumės man lėmė, kad nuo 
kardo aš nežūsiu, — nusišypsojo Šventaragis. — O 
jei ir žūčiau, tai nemanau, kad mūsų Anapilyje 
man būtų blogiau, kaip jūsų amžinoje karalystėje. 
Jūsų malonybė geriau tepasiūlo tam garbingam ri
teriui suvesti sąskaitas su savo Dievu, nes šią
nakt jis padarė viską, kad tiesiausiu keliu nukeliau
tų iš šios puotos į velnių pokylį jūsų pragare.

Vėl per menę ūžtelėjo pasipiktinimo banga. Pa
sigirdo balsai:

— Rozenkrancai, nukirsk liežuvį tam pagoniui!
— Mano sūnau, — kreipėsi vyskupas į riterį, 

menei aprimus, — gal tu prieš dvikovą norėtum iš
pažinti savo nuodėmes?

— Pirma aš pasiųsiu to pagonio vėlę šėtonui į 
rankas, tuomet jūsų malonybė man mažesnę atgailą 
paskirsi.

— Garbingi svetimšaliai riteriai ir ordino bro
liai, — vyskupas kreipėsi į visą menę, — visi ma
tėte, kad mes norėjome ginčą išspręsti kaip mus 
moko viešpaties Jėzaus Kristaus Šventoji bažnyčia, 
bet, matyt, Dievas skyrė kitaip: tebūna jo šventoji 
valia!

— Amen! — atsakė ordino broliai.
— Dar vienas dalykas, — atsistojo Parnus. 

— Niekas negali išpranašauti, kaip dvikova baig
sis. Jei ji baigtųsi kunigo Šventaragio laimėjimu, 
aš prašau jo prakilnybę magistrą duoti garbės žo
dį, kad mums, lietuviams nebus trukdoma išeiti iš 
šios menės.

— Mūsų ordino namas niekad nenusižengė 
vaišingumo papročiui, nenusižengs ir šįkart, —at
sakė iškilmingai magistras. — Aš duodu garbės 
žodį, kad, nežiūrint kaip dvikova baigtųsi, lietu
viams nė plaukas nuo galvos nenukris apleidžiant 
šią puotą.

Kai jų kardai susikryžiavo, menėjo stojosi mir
ties tyla. Ir tada ėmė dainuoti Šventaragio kardas! 
Riberiai buvo girdėję legendų apie dainuojančius 
kardus, bet tai buvo krikščionių kardai. Jiems buvo 
didelę mįslė ir nuostaba, kaip dainuojantis kardas 
atsirado stabmeldžio rankose. O dainavo Šventara
gio kardas kažkaip ilgesingai, švelniai ir glamonė
jančiai viliodamas į mirties glėbį amžinam poil
siui. Ir tas dainavimas giliai skverbėsi įprietaringų 
riterių dvasią, net prasiskverbdamas ir į tokius jų 
sielos užkampius, kurių pirma nebuvo pasiekęs joks 
žemiškas garsas. Nors jie drąsinosi ir žvilgčiojo 
vienas į kitą, o tūlas net ir žegnojosi ir maldą 
šnibždėjo, tačiau nepajėgė išsivaduoti iš Šventa
ragio kardo mistiško ir buriančio dainavimo, kuris, 
rodėsi, ir juos viliojo į saldų Amžinybės glėbį.

(Bus daugiau)
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MIKĖS 20 METŲ SUKAKTI
ALT S-gos PHILADELPHIJOS SKYRIUS
RUOŠIASI IŠKILMINGAI PAMINĖTI SA

VO VEIKLOS SUKAKTĮ
ALTS-gos Philadelphi- švenčia savo gyvavimo 

jos skyrius rugsėjo 27 d. ir veiklos dvidešimt me- 
_____________ tų sukaktį. Šią sukaktį

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Užsieniniai automo- 
bliai, kurie su kiekviena 
diena įgauna Amerikoje
vis daugiau ir daugiau po
puliarumo, nejuokais 
erzina Detroitą, ir siste- 
matingai tuština ameri
kiečių automobilių pra
monės pelno maišelius.

Detroitas į mažųjų, 
ar kompaktinių automo
bilių rinką vis mėtosi 
be plano.

1960-1963 metais buvo 
pirmoji vietinių mažųjų 
automobilių banga. For
das , Chevroletas, Mercu - 
ry, Pontiac, Oldsmobi
le — visi buvo išleidę 
palyginant pigius, eko
nomiškus, mažus mode
lius. Bet... ar dėl pirkė
jų užgaidų, ar, gaminto
jų planų ir reklamų, ma
žieji automobiliai ėmė 
augti, brangti ...irsuvar-^ 
toti daugiau gazolino. 
Šiandien, šie buvusieji 
kompaktiniai automobi
liai, kaip Oldsmobile Cut- 
lass ar Pontiac Tempest 
jau nieko bendro neturi 
su savo ankstesniais bro
liukais.

Žinoma, buvo ir nepas
tebimas mažųjų automo
bilių efektas krašto eko
nomijoje. Mažesnis par
duodamo gazolino kie
kis, mažesnės valstijų 
surenkamos gazolino mo
kesčių sumos, mažesni 
federaliniai mokesčiai, 
mažesnis sunaudotas 
plieno kiekis, ir, paga
liau, mažesni uždarbiai 
gamintojams.

Tad amerikiečių auto
mobiliams taip augant, 
užsieniniai automobi
liai, ypač iš Vokietijos, 
Anglijos ir Japonijos, 
masiškai plito.

Pagalvojus, kad 1949 
metais Volkswagenas 
Amerikoje pardavė du 
automobilius, o šiais me* 
tais tikisi parduoti virš 
450,000, verčia Detroitą 
rimtai susirūpinti.

Pirmasis Detroito 
smūgis importams bu
vo Fordo Maverick. Ga
na simpatingas, šešių 
cilinderių, ekonomiškas 
modelis reklamuojamas 
už $1995. Žinoma, su po
ra šiokių tokių priedų, su 
visais mokesčiais, ši su
ma lengvai pašoka iki 
$2300. Bet tai vis tiek 
rimta konkurencija vo
kiečių "vabalams".

Fordo statistika skel
bia, kad nuo Maverick 
pasirodymo balandžio 17 
dieną iki liepos 31 die
nos buvo parduota 101, 
210 vienetų. Tai jau ne 
vien konkurencija, bet vi
sai rimta kova.

O pats karas dar ne
prasidėjo. Nes netolimo
je ateityje General Mo- 
tors, Chrysler ir Ame
rican Motors bendrovės 
planuoja rinkon išleisti 
mažuosius, Volksvvage- 
no dydžio automobilius.

Žinoma, tik ateitis pa
rodys jų pasisekimą — 
ar tai bus rimta konku
rencija užsienio gamin
tojams, ar tik vėl laiki
nas Detroito pasispar
dymas.

minint bus apžvelgti 
prabėgusio dvidešimt
mečio atlikti darbai,pa
sidžiaugta laimėjimais, 
pasimokyta iš nepasi
sekimų ir aptariami bū
dai naujiems užsimoji- 
dai naujiems užsimo
tiems darbams pavei

Sol. Aldona Stempužienė, kuri išpildys meninę programą ALT 
S-gos Philadelphijos skyriaus 20 mėty sukakties minėjimo bankete.

kiau tęsti ir įvykdyti.
Minėjimas įvyks Lat

vių Pašalpiniam klube, 
Spring Garden ir 7-os 
gatvių sankryža, kur po 
akademinės dalies seks 
mūsų iškilios sol. Aldo
nos Stempužienės kon
certas, dailiojo žodžio 
menininkės Irenos Veb- 
laitienės deklamacijos 
ir užbaigoje vaišės - ban
ketas su šokiais. Minėji
mo pradžia 6 vai. vaka
ro. Įėjimo auka 10 dol.

Aldona Stempužienė 
yra koncertavusi dauge
lyje lietuvių kolonijų 
JAV, Kanadoje ir už jos 
ribų Kolombijoje, Ar
gentinoje, Venezueloje, 
Brazilijoje, Urugvajuje 
ir k. 1965 m. įdainavo 
savo pirmąją lietuviškos 
muzikos plokštelę "Dai
nos" su Stuttgarto sim
fonijos orkestru, o š. 
m. liepos mėn. ten pat 
dvi plokšteles "Ainių dai
nas" ir koncertinę ariją 
"Les sept solitudes" ir 
operų arijų rečitalį.

Kas turėjo progos pa
siklausyti jos išpildomų 
koncertų, tas lengvai ga
lėjo pastebėti ją pasižy
mint dideliu muzikalumu 
ir įsigyvenimu įišpiĮdo
mųjį dalyką visa savo 
siela ir jausmais. The 
Globė and Mail (Toron
tas) rašo: — "Aldona 
Stempužienė pademons
travo ypatingo grožio 
kontralto balsą, kupiną 
subrendusio artistišku
mo ir skonio". The Eve- 
ning Gazette (Worces- 
ter) — "Solistės balsas 
kartais suskamba gilia 
kontralto spalva, kartais 
soprano drama , bet jos 
intonacija visada yra ty
ra ir inteligentiškai val
doma".

Kolombijoje išeinan
tis dienraštis "EI Colom- 
biano" rašė: "Balsas, 
technika, gilus jausmas

ir absoliutus muzikinis 
apvaldymas reiškėsi 
visuose veikaluose. Jos 
balso skambesys yra 
krištoliniai švarus... 
Kiekviena gaida yra jos 
sielos intymi dalelė. Tai
geriausias kontraltas, 
girdėtas šiame mieste 
paskutiniųjų metų laiko
tarpyje". To krašto sos
tinėje Bogotoj dienraš
tis "EI Tiempo" rašė: 
"Arijose dąinininkė su
žavėjo publiką puikiu bal
su, turtingais išraiškos 
niuansais".

Būtų galima paminėti 
dar visą eilę muzikos 

kritikų atsiliepimų.
Džiugu, kad tos sukak

ties rengėjai pasikvietė 
tokią žymią meninę pa
jėgą programai išpildy
ti, kartu įjungdami ir 
dailiojo žodžio interpre- 
tatorę programai praves
ti Ireną Veblaitienę. Šiuo 
parengimu bus padaryta 
graži pradžia seka
miems rudens sezone 
kultūriniams parengi
mams Philadelphijoje.

ALTS-gos Philadelphi
jos skyrius karts nuo 
karto imasi, įvairiomis 
progomis surengti iški
lesnius meninius paren
gimus nebodamas gali
mų finansinių nuostolių, 
kad tik daugiau pasitar
navus kultūriniam rei
kalui ir neapvylus atsi
lankiusią visuomenę.

Svečių užkviesta iš 
New Yorko, iš jų Vytau
tas Abraitis bus pagrin
dinis kalbėtojas, Chica
gos, Clevelando, Bosto
no, Baltimorės ir kitų to
limesnių vietų, o labiau
siai yra laukiama vietos 
lietuviškoji visuomenė.

(jb)

Nauja radijo

Būtų idealu, jei 
Laisvės Žiburio radi
jas galėtų sudaryti radi
jo tinklą pagrindinėse 
lietuvių kolonijose, ku
ris pasidalintų informa
cijomis ir juostelėmis 
su filialais, kuris anglų 
kalba prabiltų lietuvių 
visuomenės degančiais 
klausimais ir kuris su
pažindintų amerikiečių 
visuomenę su lietuvių 
kultūros šedevrais, — 
tarė entuziastingai An
tanas Mažeika, supa
žindindamas autorių su 

naujos radijo valandė
lės užmoju.

Tas užmojis dalinai 
įgyvendinamas. Nuo š. 
m. rugsėjo 14 d. "Lais
vės Žiburys" oro bango
mis prabils į Philadel
phijos apygardos lietu
vius ir kitataučius. Sek
dama niujorkiškio "Lais
vės Žiburio" formatą, 
programa bus dvikalbė: 
anglų bei lietuvių kalbo
mis bus transliuojami 
politiniai komentarai, 
lietuvių kompozicijos ir 
pašnekesiai su žymiai
siais lietuviais ir ameri
kiečiais lietuviams ak
tualiomis temomis.

Kiekvieną sekmadie
nį, 4 vai. popiet, Phila
delphijos "Laisvės Žibu
rys" (angliškai: Lithu
anian World Review)pra
bils per WIBF FM (103.9
mc.). Tai yra didelis lai
mėjimas lietuviams in
formacijos baruose, ka
dangi ligšiolei jokiai tau
tinei mažumai nepavyko 
įsigyti laiką tame radio
fone. Vadinasi, WIBF va
dovybė laiko lietuvių pro- 
gramos apimtį rimtu kul
tūriniu užsimojimu. 
WIBF yra galingiausia 
stotis Philadelphijoje. 
Jos siųstuvo galingumas 
siekia 50.000 vatų. Jos 
spindys apime "Delava- 
ro slėnį" (t.y., pietų Pen
silvaniją, įskaitant ir lie
tuvių kolonijas kasyklų 
srityse, New Jersey, De- 
lavarą ir dalį Marylan- 
do).

Angliškai programai 
vadovaus Antanas Mažei
ka, kuris buvo New Yor
ko "Laisvės Žiburio" 
pradininkas. Jis ruošia
si išpopuliarinti Lietu
vos bylą Amerikos lietu
vių ir amerikiečių tar
pe. Newyorkiečiai dar ir 
šiandien prisimena jo ug
ningus vedamuosius.

Lietuviškai daliai va
dovaus L.B. Philadelphi
jos apylinkės pirminin
kas Gabrielius Mironas. 
Gabrielius ir Rima Miro
nai, pagarsėję tautinės 
srovės veikėjai, nėra 
naujokai informacijos 
srity. Jie buvo lietuvių 
televizijos programų ini
ciatoriai Philadelphijoje 
prieš metus. Vadinasi 
abudu direktoriai — Ma
žeika ir Mironas — turi 
praktiškos patirties su
sižinojimo srity.

Kaip 
surasti
savo 
draugus

Telefonų knygoje. Tai greičiausias, leng
viausias būdas surasti jums reikalingus te
lefono numerius.
Pasižiūrėkite toje knygoje, taipgi, informa
cijų apie suradimą numerių kitose tolimes
nėse vietose, skubos Įvykių numerius, toli
mų vietovių papigintų kainų valandas. Ir 
daug ko daugiau. Geras skaitymas, kada to 
prireikia.

Ohio Bell

P. BALTADUONIS "Rytmečio malda"

PRANO BALTADUONIO DARBU 
PARODA BOSTONE

Rugsėjo 20 d. 7 vai. 
30 min. vak., ALTS-gos 
Bostono sk. namuose, 
pradedamas vienuolik
tas kultūrinių subatva- 
karių sezonas. Ta proga 
rengiama Prano Bal- 
tuonio, gyv. Montrealy, 
Kanadoj, medžio darbų 
paroda.

Pr. Baltuonis,kaip me
džio drožinėtojas ar 
skulptorius, reiškiasi 
jau apie dešimt metų. Jo 
darbai susilaukė itin gy
vo dėmesio ir pripažini
mo Montrealio Expo 67 
metu, kai jo kūrinių pa
roda buvo surengta 
Place Ville-Marie vieš
bučio atskiroj salaitėj. 
Po to įvairiuose Kana
dos miestuose jis buvo 
surengęs savo darbų pa- 
rodąs kanadiečiams ir 
Kanados lietuviams, vi
sur susilaukdamas pa
sisekimo.

Pr. Baltuonis savo dar
bams, kaip medžiagą, 
daugiausia vartoja me
džių šaknis, slypinčias 
žemėj ar vandeny. Pats 
dailininkas apie savo dar
bus taip kalba: "Kadangi 
kiekviena medžio šaknis 
nuo viena kitos yra skir
tinga, tai kiekvienoj sly
pi atskira ir originali 
idėja. Nei aš, nei kuris

Jie užsimoja palaiky
ti glaudžius ryšius su ki
tais lietuvių radijo direk
toriais ir savo publikai 
pristatyti įdomias ir 
turiningas programas.

A. Budreckis 

kitas negali tų darbų du- 
blikuoti — jie yra origi
nalūs unikumai".

Savo namams papuoš
ti jau kuris laikas mes

perkam įvairių medinių 
ir kitokių stovylėlių, ku
rios dažnu atveju nėra 
originalai, o tik geriau 
ar blogiau padarytos ži
nomų skulptūrų kopijos. 
Pr. Baltuonis atveža į 
Bostoną savo originalius 
darbus, tad nepraleis- 
kim progos su jais susi
pažinti.

Kaip minėta, Pr. Bal- 
tuonio darbų paroda Bos
tone, ALTS-gos namuo
se, bus atidaryta rugsė - 
jo 20 d. 7 vai. 30 min. 
vak., o uždaryta sekma
dienį, rugsėjo 21 d., va
kare, tad nebus daug 
laiko jai lankyti.

Susipažindami su Pr. 
Baltuonio darbais, tuo pa» 
čiu pradėsim ir kult, 
subatvakarių vienuoliktą 
sezoną. (t.st.)

* STELMOKAS, Juo
zas, Amerikoje žinomas 
kaip Joseph Stillman, tu» 
rimomis žiniomis pasi
mirė Massachusetts ar 
Connecticut valstijoje be
ne prieš devyneris me
tus. Yra likę jo vardu iš 
pirkti paskolos lakštai ir 
taipgi santaupos kuriam 
tai banke. Tas mažas pa
likimas galėtų tekti velio
nio sunkiai sergančiai ir 
labai pagalbos reikalin
gai motinai, jei būtų ži
noma kame ir kada Juo
zas Stelmokas mirė ir 
kas turi jo santaupų kny
gutę. Žinantieji malonė
kite informuoti Lietuvos 
Generalinį Konsulatą: 
Consulate General of Li
thuania, 41 West 82 St., 
New York, N.Y. 10024.
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• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir j kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

SHEET METAL 
FINISHERS

Processing- company needs qua- 
lified FULL and PART TIME 
men to work on automotive sheet 
metai repairs. $3.91 per hour, 
plūs full company benefits.

Export Processing Co.
Apply 19925 Hoover Rd. or call 
Mr. Guilbault, (313) 371-6400.

(68-74)

1. AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI DO
VANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?

2. AR JŪSŲ GIMINĖS MOKĖJO PAPILDOMUS MUITO 
MOKESČIUS?

3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS I JAV?
4. AR BUVO DINGĘ DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO 

GIMINĖMS?
5. AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO, 

KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patarna

vimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu su

darė rimtą reputaciją daugelio patenkintų klientų tarpe 
JAV, taip pat ir giminėms USSR.

Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnau
tojų štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir PODARO
GIFTS, INC. įgaliojimus priimti užsakymus MAISTO — 
PRAMONĖS — DOVANŲ CERTIFIKATUS Sovietų Są
jungos gaminiams..

Dėl informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų Cent
rinę įstaigą arba j Skyrius.

CENTRINĖ ĮSTAIGA:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA. 19106. Tel. (215) 925-3455

SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 320G Eastern Avenue, D1 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadwa.v, AN 8-87G4 
CHICAGO, 111. 60632, 4102 Archer Avenue -----------  254-4144
CHICAGO, III. 60G22, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7G08 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD,Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LATHAM, N. Y.. 465 Tro.v-Schenectady Rd., 518-785-4495 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road, .............. __749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
V1NELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,

691-8423

VVanted experienced
LAYOUT MEN 

and 
FITTERS 

for days & afternoon 
Misc. iron and stair
work. Steady work,
overtime, top wages & 
excellent’ fringes.

ALUMJNUM & ARCHI- 
TECTURAL METALS 

CO.
1974 Franklin 
Detroit, Mich. 
567-6880

LAKE ERIE OPERA 
PASIRENGUS DARBUI

Lake Erie Opera pa
siruošus statyti Rims- 
ky-Korsakov "The Gol- 
den Cockerel" rūgs. 18 
ir 20, Severance Hali. 
Diriguos Clevelando Or
kestro dirigentas Louis 
Lane. Opera bus anglų 
kalboje. Pradžia 8:30 
vai. vakare.

Pagrindines dvi roles, 
karaliaus, Dodono ir ka
ralienės Šemaklos atliks 
Michael Devlin ir Joy 
Clements. Sopranas Joy 
Clements yra narė New 
Yorko Miesto ir Metro
politan operų. Bass-ba- 
ritonas Michael Devlin 
yra narys New York Ci
ty Operos, plačiai daly
vavęs įvairiuose operų 
pastatymuose.

Bilietai po $ 3, 3.50, 
4.50, 5.50 ir 6.50. Gau
nami prie įėjimo kasoje, 
arba perkant iš anksto 
Burrows krautuvėse ir 
Severance Hali.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

NOW STAFFING 
MEDIUM SIZE AUTOMOTIVE 

STAMPING PLANT

Wanted at once 
experienced

MOLDERS

with brass & aluminium 
experience. Steady 
work. 50-hour week.

Ask for Mr. Forten- 
bacher.

NOREN PATTERN & 
FOUNDRY CO.
Fruitport, Mich.
616-865-3192 (71-801

VVANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MOLDERS
With Brass & Aluminium experience 

Steady work. 50 hour week. 
Ask for Mr. Forlenbacher 

NOREN PATTERN & 
FOUNDRY CO. 
FRUITPORT, MJCH.

616 — 865-3192
(69-75)

FORD MOTOR COMPANY
MONROE STAMPING PLANT

Has opening for:

JOURNEYMEN
DIE MAKERS 

ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 
PIPE FITTERS 

MACHINE REPAIRMEN
FOR ALL 3 SHIFTS

STEADY EMPLOYMENT PLŪS LIBERAL OVERTIME 
EXCEPTIONAL EMPLOYEE BENEFITS

APPLY 8 A. M. — 4:30 P. M. MONDAY THRU FRIDAY

FORD MOTOR COMPANY
MONROE STAMPING PLANT

3200 E. EI m Avenue 
Monroe, Michigan 48161

(69-72)

YOURNEYMEN

Horizontai Boring Mill 
Hydrotel

Mušt have 10 years ex- 
perience or Journeyman 
card.

NIGHT SHIFT
steady work and over
time

LIBERTY TOOL & ENG
2250 W. Maple
Walled Lake, Mich.
313- 9 6 3- 2118 (72-^8)

VVANTED 
EXPERIENCED 
PIPE FITTERS 
MILLVVRIGHTS 
ELECTRICIANS

For all shifts

Steady work for ųualified men. 
Fringe benefits.

Mušt have high school educa- 
tion or eųuivalent. Apply 
at Personnel Office:

S. D. VVARREN CO.
A division of Scott Paper Co. 

2400 Lake Shore Dr. 
Muskegon, Mich,

An Eąual Opportunity Employer
(71-77)

An Eąual Opportunity Employer

KAIP TIK LAIKU GRĮŽIMO I MOKYKLĄ SIUVIMUI

SINGER ZIG-ZAG
NEŠIOJAMAS

MODELIS

Tie May Co

Didelis pirkinys May’s krautuvėse visai žema kaina!

Ši Singer Zig-Zag siuva aplankus, prisiuva

sagutes ir išsiuva sagutėms kilpas.

Visos Singer turimos mašinos naudotos demonstra

vimui išparduodamos. Scwing Center, ketvirtame aukšte

Mieste. Visuose skyriuose. Išskiriant Sheffeld.

PIRKIT ŠEŠTADIENĮ MIESTE 1O IKI 5:45; VISUOSE ŠEŠIUOSE SKYRIUOSE 10 IKI 9:30. MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS.
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DAINUOJANTI 
ŽYMANTU ŠEIMA
KONCERTUOS CLEVELANDE
DIRVOS RENGIAMAME VAKARE

Vakaras Įvyks Šv. Jurgio parapijos salėje - Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro - Bilietai nuo 4 iki 2 dolerių. 
Po koncerto šokiai, grojant p. Pažemio vadovaujamam orkestrui - Veiks turtingas bufetas ir baras.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• BILIETUS į Dainuo
jančios Žymantų Šeimos 
koncertą, kurį rengia 
Dirva, jau galima įsigy
ti paštu, apsilankius Dir» 
voje ar paskambinus te
lefonu 431-6344 ir juos at
siimti kasoje vakare. Ne- 
sivėluokite. Susidomėji
mas koncertu didelis ir 
dabar dar galite gauti 
geriausias vietas.

Po koncerto bus šo
kiai, grojant p. Paže
mio vadovaujamam or
kestrui. Bus turtingas 
bufetas ir baras. Visi 
maloniai kviečiami į šį 
tradicinį vieną kartą me
tuose rengiamą Dirvos 
vakarą. Atsilankę ma
loniai praleisite vakarą 
ir kartu paremsite lie
tuvišką spaudą.

TIKRAI NESIGAILESIT
Numatomas gražus 

oras žada malonią popie
tę šį sekmadienį, rugsė
jo 14 d., ALT S-gos Cle
velando skyriaus rengia
mame paskutiniame šių 
metų piknike p. Vlado 
Dauto sodyboje, 2971 
Bishop Rd. Pradžia 1 vai.
P-P.

Veiks bufetas ir kiti 
įvairumai. Važiuoti 6 ke
liu iki Bishop Rd. ir suk
ti į pietus.

Visi maloniai kviečia
mi piknike dalyvauti.
VADOVIŲ KURSAI

Šį savaitgalį, rugsėjo 
13 ir 14 d. Clevelande 
įvyksta Dr. D. Kesiūnai-

Neseniai buvo trumpai paminėta apie p. Salomėjos Knistautienės 
50 metų amžiaus sukakti. Ta progą įvyko paminėjimas ir jų sūnaus 
Algirdo mokslo baigimo. Algirdas baigė Fenn Kolegiją chemijos 
inžinieriaus laipsniu (Bachelor of chemical engineering). Nuotrau
koje iš kairės: P. Kudukis, inž. R. Kudukis, Gražina Kudukienė 
(Knistautaitė), S. Knistautienė, sūnus Algirdas ir marti, ir V. Knis- 
tautas. V. Bacevičiaus nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai.

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

lietuvių Darželio minėjimas
(Atkelta iš 1 psl.) 

darželiu, įvertindamas 
darbus tų, kurie tam 
buvo pasiaukoję.

Prie iškilmiųprisidė- 
jo ir naujos parapijos šv. 
Kazimiero lituanistinė 
mokykla, kurią atsto
vavo A. Jonaitis. Jis da
vė naudotis darželyje ir 
salėje mokyklos garsia
kalbiu. Jauna mokinė Ju
lija Ignatavičiūtė padek
lamavo Kudirkos ir Mai
ronio eilėraščius.

PLB pirmininkas St. 
Barzdukas, pasakoja sa
vo atsiminimus iš I Pa
saulio Lietuvių Kongre
so Kaune 1935 metais, 
kur tada dalyyavo ir Cle
velando atstovas. Prie
dui savo kalbai, jis pa- 

tės vardo draugininkių 
kursai, kuriuos organi
zuoja LSS Vidurio rajo
no vadeivė s. B. Koži- 
cienė.

Kursuose dalyvaus 
skautės iš Chicagos, 
Detroito ir Clevelando. 
Taip pat atvyksta Atlan
to rajono vadeivė s. L. 
Milukienė. Kursuose da
lyvauti užsiregistravo 
arti 70 skaučių.

Kursus globoja Cleve
lando akademikės-skau
tės, talkinamos Nerin
gos tunto, židiniečių ir 
skautininkių draugovės.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

• ••

siūlė dalyviams sudai
nuoti "Lietuva brangi..." 
ką visi atliko geru ūpu.

Dalyvavo ir svečias 
kunigas Sugintas; jis po 
pietų pravedė maldą.

Pietuose dalyvavo dau
giau du trečdaliai naujų
jų ateivių, kitas trečda
lis tų, kurie dar likę gy
vi, darbavosi anais lai
kais darželio sąjungoje 
kaip savo organizacijų at
stovai. Pav., A. M. Praš
kevičius buvo Dr. Vinco 
Kudirkos vardo draugi
jos Clevelande komiteto 
narys, kuri minėdama 
savo 30 metų gyvavimo 

S, Barzdukas ir K.S. Kar
pius prie dr. J. Basanavičiaus 
paminklo, padėję vainiką.

J. Garlos nuotrauka 

sukaktį paskyrė pinigus 
surengimui Dr. Vinco Ku
dirkos paminklo atidengi
mo iškilmės, kai Kari
ninkų Ramovė atsiuntė 
iš Kauno Kudirkos bius
tą į darželį.

Dalyvavo p. Baltruko- 
nienė, Clevelando vete
ranė, su savo dviem duk
rom, ir kitos veikėjos, O, 
Pongonienė, J. Polterie- 
nė, kurioms pasiaukoji
mas darželio reikalams 
buvo mielas darbas.

Pabaigon, dar kalbėjo 
darželio veikėjos P. Glu- 
godienė, B. Bacevičienė, 
darželietės nuo 1929 me
tų.

Po kalbų buvo parodyti 
filmai Prezidento Smeto
nos lankymosi darželyje 
1941 metais, ir jo laido
tuvės ką daugelis dar ne
matė. Antras filmas bu
vo kultūrinio darželio au-

girnas nuo pradžios staty
bos, Dr. Basanavičiaus 
paminklo, Dr. Kudirkos, 
ir pagaliau Maironiopa- 
minklų atidengimas — 
1961 metais.

Filmus rodė J. Dundu- 
ras. Turinį aiškino K.S. 
Karpius.

Šios sukakties minėji
mą surengė tik ketver
tas Darželio Sąjungos 
valdybos narių, su būre
liu talkininkų. Ignas Vi
sockas tvarkė automobi
lių vilkstinę prie šv. Jur
gio bažnyčios važiavi
mui į Darželį, ir jis su 
savo žmona daugprisidė- 
jo paruošimui salės pie
tums.

P. Glugodienės drau
gės, moterų organizaci
jos narės, darbavosi 
maisto gaminime jr pa
tarnavime: Julė Čepie
nė ir jos sūnus; Petro
nėlė Kundrotienė, Vera 
Vaškienė, Julė Salase- 
vičienė, Katrė Magilie- 
nė, Adelė Gribauskaitė, 
Marė Trainauskaitė.

(s)
• STEPONAS NAS- 

VYTIS, didelis Dirvos 
bičiulis ir, nežiūrint se

nyvo amžiaus dar vis ak
tyvus tautininkų eilėse, 
šiuo metu ilsisi Kneipp 
Springs vasarvietėje. 
Siunčia geriausius linkė
jimus ir žada sugrįžęs 
į Clevelandą dalyvauti 
Dirvos vakare.

• VYSK. M. VALAN
ČIAUS lit. mokykloje pir
mą mokslo dieną užsi
registravo virš 80 moks
leivių. į naujai suorga
nizuotą vaikų darželį 
įrašyta virš 10 vaikučių. 
Rugsėjo 13 pamokos vyks 
normalia tvarka nuo 9:15 
iki 12:30. Po to vyks kank
lių pamoka. Kurie nega
lėjo užsiregistruoti pir
mą mokslo dieną prašo
mi paskubėti. Dar yra vi
sa eilė, kurie galėtų lan
kyti mokyklą. Taip pat 
kai kurie iš lankiusių ne
atvyko. Nejaugi šešta
dieniais uždirbamas do
leris yra didesnė verty
bė už galimybę savo ži
nias praplėsti!

Rugsėjo 6 įvyko Vysk.
M. Valančiaus lit. mo
kyklos tėvų susirinki
mas. Po pranešimų iš
rinktas tėvų komitetas. 
Jame pasiliko veteranės 

Mainelienė, Nagevičienė 
ir Neimanienė. Be jų dar 
išrinkta K. Gaižutis, V. 
Rociūnas, V. Nasvytis,
H. Stasas ir Budrienė.
INITIUM SEMESTRI

LB Ohio Apygardos 
Jaunimo Sekcija ruošia 
nuotaikingą semestro 
pradžios atžymėjimą, ku
ris įvyks rugsėjo mėn. 
19 d. (penktadienį) 8 vai. 
vak. Čiurlionio namuo
se. Bus meninė progra
ma, vaišės ir šokiai, gro
jant nuotaikingam orkest
rui. Visi kolegos studerv. 
tai ir vyresniųjų klasių 
moksleiviai-ės maloniai 
kviečiami dalyvauti. Už 
vieną dolerįužtikriname 
smagaus laiko praleidi
mą lietuviško jaunimo 
tarpe.

PARDUODAMI du Kal
varijos kapinėse skly
pai, keturiems kapams 
vieta, po $100 vienas skly
pas. Du kapai viename 
sklype. Abu sklypai gre
ta vienas kito.
KE 1-9341 (72-73)

PRIEŽIŪRAI MECHANIKAI

Stouffer Foods ieško vyrų su 
mechanišku ir elektrišku paty
rimu. Prižiūrėti ir taisyti mais 
to gaminimo Įrengimus. Darbas 
pilną laiką. Valandai atlygini
mas iki $3.84. įvairios priedi- 
nės pašalpos. Turėsit pasitenki 
nimo užtikrinta ateitimi mūsų 
smarkiai augančiojekompanijo- 
je. KREIPKITĖS TUOJAU!! 
Pasimatymai nuo 9-11, arba te- 
lefonuokit 861-3450. (Taipgi ri
botas skaičius darbų gamybos 
ir sanitarijos srityse.)

STOUFFER FOODS
Div. of Litton Industries 

3800 VVoodland Avė.

An Equal Opportunity Employer

WELDERS

Patyrę gazu ir elekt
ra are \velderiai dirbti 
prie didelių leidinių — 
žemo karščio carbon — 
balto plieno—kieto pa
viršiaus. Mokestis va
landomis. Geri priedi- 
niai atlyginimai.

MAGNETICS 
INTERNATIONAL INC.

5400 Dunham Rd.
Maple Hts., Ohio

An Eąual Opportunity 
Employer

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ DAINININKAS 
ALEKSANDRAS KUTKUS

Buvęs Lietuvos ope
ros sol. Aleksandras Kut 
kus mirė rugsėjo 6 d-» 
Chicagoje, Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Velionis bu
vo gimęs 1889 m. balan
džio 6 d. Svėdasų vaisė. 
Teisių fakultetą baigė 
Petraipily. 1913-1916 m. 
studijavo dainavimą Pet
rapilio konservatorijoj. 
Rusų operoje pradėjo dai
nuot 1919 m. Sevastopo
ly. 1922 m. grįžo į Lietu
vą ir čia pradėjo dirbti 
Valstybės operos teatre, 
kartu su K. Petrausku, 
pakaitom dainuodamas 
pirmaeilius tenoro vaid
menis, kurių savo reper
tuare turėjo daugiau 40. 
Su pertraukomis dirbo 
ligi vokiečių okupacijos

Kauno konservatorijoje.
Velionis yra išleidęs 

savo atsiminimų knygą. 
Artėjant antrajai komu
nistų okupacijai, pasi
traukė į Vakarus, 1949 
m. atvyko į Chicagą.

• NOVELES KONKUR
SUI gauta Verknės 
Kregždė slapyvardžiu pa 
sirašyta novelė "Pen
kios kapeikos".

Primename, kad kon
kursui rankraščiams 
įteikti galutinas termi
nas yra 1969 m. spalio 
ld.

• LITERATŪROS PRE
MIJŲ įteikimas Chicago
je įvyksta spalio 11 d. Jau
nimo centre. Bus įteik
ta rašyt. Myk. Vaitkui 
1968 m. Lietuvių Rašy
tojų d-jos premija, ir

Lilija Šukytė, Metropolitan operos solistė, Muencheno operoje 
šią vasarą dainavusi Mozarto operoje "Cosi fan tutte", buvo Eu
ropos muzikos kritiku nepaprastai išgarsinta. Rugsėjo 14 d, New 
Yorko lietuviai turės progos ją išgirsti "Laisvės Žiburio" radijo 
rengiamame koncerte Town Hali salėje.

DIDŽIAM DAINININKUI IR AKTORIUI,
BRANGIAM BIČIULIUI

ALEKSANDRUI KUTKUI
MIRUS,
GILIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIAME JO ŽMONAI, 
OPEROS DAINININKEI
JADVYGAI VENCEVIČAITEI-KUTKUVIENEI, 
DRAUGE SU JA LIŪDĖDAMI.

Alė ir Stasys Santvarai

Nepailstamai labdaringų darbų vyk
dytojai ir asmeniniai mūsų globėjai 

A.A.

PETRONĖLEI SVILIENEI 

mirus, jos sūnų Alfonsą ir jo šeimą 
ir dukteris p. Martinkienę ir p. Ma
lišauskienę ir jų šeimas nuoširdžiai 
ir giliai užjaučiame

Ona Pulkaunikienė ir 
dukros su šeimomis

Skudutininkės (Detroito ir Windsoro skautės) su vadovu S. Kairiu stovykloje mokinasi naujos melodi- 
s. S, Dapkaus nuotrauka

Danutei Brazytei Švie
timo Tarybos skirta pre
mija už kūrinį paaug
liams. Koncertinę dalį 
atliks mūsų viena iški
liausių solisčių Valenti
na Kojelienė. Į šventę at
vyksta ir kan. Myk. Vait
kus, kuris paskaitys sa
vo kūrybos.

• A. KUPREVIČIUS 
spalio 1 d. koncertuoja 
Kolombijoje - Bogotoje 
ir iš ten, vykdamas Ar
gentinon, ketina sustoti

Caracas, bent vienam 
koncertui.

Pianistą Andrių Kup
revičių, jo viešnagės me 
tu Caracas mielai suti
ko globoti Dr. Z.J. Her- 
manavičių šeima.

• INŽ. J. JURKŪNAS 
išvyko į Los Angeles, 
kur kaip firmos Bartkus 
and Associates, Ine. at
stovas, vykdo Great La
kęs Carbon korporaci
jos statybos darbus, 
YVillimngton, Calif.

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1969 metų 
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 300 dolerių premija bus 
įteikta 1969 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmeųų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Detroito šauliai, laimėję šaudymo varžybas. Stovi iš k. Vincas Kniura, Klemensas Urbšaitis,
Juozas Kinčius,. kuopos pirm. Mykolas Vitkus, Nidos vasarvietės, kur vyko varŽybos,savininkai K. ir K. 
Kodačiai, Antanas Lungys ir Antanas Vaitiekus. J. Garlos nuotrauka

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.
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CICERO AUKŠTESNIOJI 
LITUANISTINE 
MOKYKLA

Cicero Aukštesnioje li
tuanistinėje mokykloje 
mokslas pradedamas 
rugsėjo 13 d. 9:30 vai. su
sikaupimo valandėle šv. 
Antano parapijos bažny
čioje, o po to parapijos 
mokyklos patalpose bus 
žengiami pirmieji šių 
mokslo metų žingsniai.

Mokykloje veiks ketu
rios klasės: parengiamo 
ji, penktoji, šeštoji ir aš
tuntoji. Į parengiamąją 
klasę priimami moki
niai, baigę penkis pra
džios mokyklos skyrius 
ir išklausę pradžios mo
kykloje penkių skyrių li
tuanistinę programą.

ALT S-gos ELIZABETHO SKYRIUS
kviečia visus atsilankyti į

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ
Lietuvių Laisvės Svetainėje

269 Second St. Elizabeth, N. J.

1969 m. RUGSĖJO m. 20 d.
Programą praves ir paįvairins 

Irena Veblaitienė
Minėjime kalbės V. Bražėnas.
Meninę dalį išpildys Irena 
Stankūnaitė. Akomp. J. Stankūnas 
Po minėjimo vakarienė ir šokiai.
Auka $10.00. Gros geras orkestras.

ALT S-gos Elizabetho skyrius

Sol. Irena Stankūnaitė išpildys meninę programą Tautos 
Šventės minėjime Elizabethe, N. J.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŽUVO A. KLEPECKAS
Automobilio nelaimė

je rugsėjo 3 d. žuvo Ka
zimieras Klepeckas. Gi
męs 1902 m. spalio 1 d. 
Pabiržės valsč. Biržų 
apskr. Amerikoje išgyve 
nęs 20 metų. Palaidotas 
iš Šv. Antano bažnyčios 
rugsėjo 6 d. Holy Sepul- 
chre kapinėse šalia sa
vo žmonos Onos miru
sios š.m. kovo 17 d.

(ag)
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