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MOZAMBIKAS 
IR LIETUVOS 
GENOCIDAS

M. SARGENIS
Mozambikas (port. Mo- 

ęambiąue, arba Africa 
Oriental Portuguesa) yra 
Portugalijos kolonija R. 
Afrikoje. Tai didžiulis 
kraštas, daug didesnis už 
pačią Portugaliją. Jis ap 
ima 778.009 kv. km ir tu
ri 7.376.000 gyventojų. 
Taigi, ploto atžvilgiu Mo
zambikas apie 8 kartus 
didesnis už Portugaliją, 
o gyventojų skaičiumi 
daugiau kaip pora milijo
nų mažesnis. Jo sostinė 
Lourenco Marąues turi 
apie 300.000 gyventojų. 
Mozambikas yra sena 
Portugalijos kolonija, 
jau nuo 1505 m. Ji buvo 
portugalų norėta sujung
ti su kita didele Portuga
lijos kolonija — Angola, 
bet, anglams pasiprieši
nus, nuo to sumanymo at
sisakyta.

Šiomis dienomis kilo 
pasaulio spaudoje didelis 
triukšmas dėl Mozambi
ko. Anglijos katalikų ku
nigas Hastings paskel
bė anglų spaudoje straips - 
nį, kuriame apkaltino 
Portugaliją, kad jos ka
riuomenė išžudžius! 400 
gyventojų. Jis nurodė žu
dynių vietovę Wiriyamu. 
Šian balsan atsiliepė ir 
ispanų kunigai. Tokią "ge
rą" medžiagą tuoj panau
dojo Anglijos darbiečiai, 
Švedijos socialdemokra
tai, įvairių kraštų komu
nistai. Anglijos darbie- 
čių vadas H. Wilson pa
reikalavo, kad portu- 
galijos min. pirm. M. Ca- 
etano (sk. Kajetano) ne
būtų priimtas su vizitu į 
Anglija. Jis paskelbė, 
kad, jei jis laimėsiąs val
džią, pasiūlysiąs Portu
galiją išmesti iš NATO. 
Caetano vizito metu Lon
done darbiečiai, libera
lai ir komunistai suruo
šė demonstracijas prieš 
E. Heath svečią, neman
dagiai reikalaudami, jog 
Caetano turi "važiuoti na>- 
mo".

Ar šis triukšmas yra 
pagrįstas? Kaip žino
me, Mozambike jau nuo 
1964 m. vyksta partiza
ninės kovos tarp Freli- 
mo, Mozambiko "vaduo
tojų", ir portugalų. Fre- 
limo yra rusų ir kinų ko
munistų, ~ aprūpinamas 
ginklais. Šis faktas ro
do, kad Mozambiko "iš
vadavimu" labiausiai yra 
susirūpinę komunistai. 
Suprantama, jog Portuga
lija negali užleisti val
džios Mozambike komu
nistams. Kai vyksta ko
vos, be abejo, būna ir au
kų. Portugalų daviniais, 
Frelimo teroristai išžu
dė 689 nekaltus gyvento
jus, apie 2,000 sužeidė 
ir apie 6.500 pagrobė. 
Dėl to niekas nekėlė 
triukšmo.

H. Wilson reikalauja 
Portugaliją už žudynes 
išmesti iš NATO. O ko
dėl gerbiamas H. Wil- 
son nereikaluja išmesti

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVOS PILIAKALNIAI. Kalvių apylinkėje, Alytaus apskr. prie Surmiaus ežero yra gynybinis 
piliakalnis, vadinamas Paukščių piliakalniu, iš III-V amžiaus, su gana stačiai nukastais šlaitais. 
Buvusi pilies aikštelė beveik apskrita, vidury įdubusi. Aplink aikštelę ratu supilus pylimas. Aikštelės 
ilgis 90 pėdų, plotis 75 pėdų.

KETVIRTA FAZE
Ūkiškos išminties ar... kvailumo?

Užpraeitą ketvirtadienį 
Nixono administracija pa 
skelbė savo beviltiškos 
kovos su infliacija ketvir 
tą fazę. Sakome 'bevil
tiškos', nes nė viena vy
riausybė politiškai negali 
sustabdyti infliacijos pa
ti nenusižudydama. Dėl 
tos paprastos priežas
ties, kad infliacija paleng
vina piliečių masių gyve
nimą, o ją, infliaciją, vi
sų pirma iššaukia dides
nės valstybės išlaidos už 
pajamas. Žinia,nesuval
doma infliacija yra ka
tastrofa, tačiau 3-4% in
fliacijos yra pakenčiami 
ir jų siekia beveik visos 
pramoninės valstybės. 
Čia pat reikia pastebėti, 
kad kapitalistinėje (so
cialistinėje santvarkoje 
infliacijos sparta praktiš
kai yra dar greitesnė) sis
temoje kainų ir atlygini
mo kontrolė negali duoti 
gerų vaisių.

Tiesa, kai Nixono ad
ministracija pradėjo sa
vo kontrolių fazes su 90 
dienų kainų užšaldymu 
1971 metais, atrodė, kad 
tai buvo apvainikuota pa
sisekimo. Tačiau kaipra 
dėjus 3 fazę, kontrolės 
buvo sušvelnintos, kainos 
taip pašoko, kad vėl teko 
jas užšaldyti 60 dienų. 
Dar nepasibaigus tam 60 

‘dienų terminui pasidarė 
visai aišku, kad tokia 
griežta kontrolė ves prie 
maisto trūkumo ir juodos 
rinkos susidarymo.

— Mažytį bukietą?!...

VYTAUTAS MESKAUSKAS funkcionuoti laisvai. Dau
gumai ekonomistų tai ne
atrodo galimu. Visuotinai 
manoma, kad kontrolė už 
truks dar porą metų. Sy
kį ją pradėjus, jos neįma
noma atsikratyti.

Atgal žiūrint, Nixono ad
ministracijai iš viso nerei
kėjo įvesti kontrolių, nes 
kai dabar matome, jos ne
davė pageidaujamų rezul- 
♦?tų. Faktinai, Nixonas tu
rėjo laikytis savo ūkinės 
filosofijos. Konservatyvus 
ekonomistas prof. Milton 
Friedman, neseniai News 
week net paskelbė kalbą, 
kurią jo nuomone, turėjęs 
pasakyti Nixonas. Pagrin
dinis punktas turėtų taip 
skambėti:

"Mes turime prisimin-

naują impulsą infliacijai 
davė kaip tik maisto kai 
nos, kurios per pirmą šių 
metų pusmetį pašoko net 
24%. Aplamai imant, 
maisto kainos JAV buvo 
žemesnės už pasaulines. 
Už tat anksčiau ar vėliau 
jos turėjo pakilti. Prie 
smarkesnio jų pakilimo, 
negu buvo laukiama, pri
sidėjo didžiulis sovietų 
javų užpirkimas, kurio 
pasėkoje javų kainos JAV 
pakilo beveik dvigubai. 
(Sovietai dėl administra
cijos neapdairumo gavo 
juos senomis, pigiomis 
kainomis).

Žodžiu, dėl įvairiausių 
priežasčių JAV infliacija ti infliacijos pagrindinę 
JAV per pirmą šių metų priežastį: vis didėjančias 
pusmetį pasiekė 8,2% ir valstybės išlaidas, finan- 
vyriausybė po 60 dienų už
šaldymo apsisprendė už 
kontrolės maisto produk
tams (išskyrus jautieną) 
iki rugpiūčio 12 d. panaiki
nimą. Taip pat panaikina
mas kainų užšaldymas 
sveikatos aprūpinimo rei
kalams. Ateityje kainas 
bus galima kelti, tačiau 
taip, kad tai nevestų prie 
įmonių pelno padidinimo. 
Griežčiau bus kontroliuo
jamos benzino ir alyvos 
kainos. ___  _________

Administracija, paskelb- pasiekta ir iš įsibėgėjimo 
dama naują kontrolių fa- pasiektas toks atkutimo 
zę, pareiškė vilties, kad laipsnis, kad jis jau pasi- 
tai bus jau paskutinė ir ki- darė nebesveikas. Nelauk
tais metais ūkis galės ta išvada: noras laimėti

suojamas naujų pinigų 
spausdinimu. Jos yra lieps - 
nos, kurios verčia ūkinį 
puodą virti. Mes turime 
jas sumažinti, bet ne už
dėti sunkesnę plytą ant 
jo dangčio!"

Bet tai padaryti buvo 
nepopuliaru. Atvirkščiai, 
Nixono vyriausybė pati 
prisidėjo prie infliaciją 
skatinančių priežasčių pa
didėjimo, nes jai rūpėjo 
atkutinti ūkinį gyvenimą 
prieš rinkimus. Tai buvo
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SUGRĮŽIMAS Į PRAŽŪTĮ
Prieš kiek laiko visi 

mes su šiurpuliu patyrė
me žinią, kad iš sovieti
nio laivo Graikijos uoste 
pabėgo keli sovietiniai jū
reiviai, jų tarpe ir lietu
viai. Bijojome, ar jųneiš- 
duos graikai, kaip ame
rikiečiai buvo žiauriai 
išdavę Simą Kudirką? Bi
jojome ar jie nebus te
rorizuojami, gąsdinami, 
verčiami sugrįžti. Abe- 
jojome, graikų valdžios 
atsparumu prieš sovieti
nį spaudimą.

Viskas apsivainikavo 
sėkmė. Vienas iš perbė
gėlių, lietuvis V. Gad- 
liauskas, jau Amerikoje. 
Vyras atkakliai, kaip vi
sa plačioji imigrantų lie
tuvių banga, kibo į naują 
gyvenimą, brangina dar
bą, kurį gavo, turi vilčių 
kad ateitis bus gražesnė.

V, Gadliauskas* suėjo 
su lietuvių visuomene, at 
rodo, pajuto jos pulsą, as
mens laisvių ir nuomonių 
laisvo reiškimo dvelki
mą. V. Gadliauskas ryžo
si tapti sau žmogumi, 
jis nori būti laisvas!

Mat imigranto dvasi
nės būsenos sąlygos gana 
komplikuotos, sunkios, 
kupinos staigių atradimų 
ir nusivylimų. Ir jeigu 
mūsų mielam tautiečiai 
Amerika buvo žemė, ku
rios jis ieškojo, ne vi
siems taip būna.

Rusų dienraščio "No
voje ruskoje slovo" (Nau 
jas rusų žodis) redakto
rius Andrejus Sedychbir
želio 12 dieną rašo apie 
"Sugrįžėlius". Jis rašo 
apie rusus jūreivius pabė
gusius iš sovietinio laivo 
Graikijoje. Gal būt tai 
yra tie V. Gadliausko pa
keleiviai, su kuriais jis 
apleido sovietinio laivo 
bordą. Jie pabėgo iš lai
vo "Višera". Sedychpasa- 
koja apie Aleksandro Sus 
lovo ir Pavelo Sijordija 
perbėgėlišką odisėją.

Suslovas ir Sijordija 
pabėgo gana lengvai. Ne
sunkiai klojosi jiemsGrai- 
kijoje. Netrukus jie jau 
buvo Amerikoje. Čia jie 
privalėjo pradėti naują, 
savo darbu paremtą gy
venimą. Atsirado naujų 
draugų, pinigų, masino 
amerikinio gyvenimo 
laisvė ir patogumai.

Ir vis dėlto...
... vieną dieną jiedu 

prisistatė New Yorko so
vietų konsulate ir pareiš
kė: "Atleiskite, brangūs 
draugai! Velnias sumai
šė mums protą. Norim 
atgal sugrįžti, tėvynėn. 
Mamytę pamatyti. Jinai 
manęs pasiilgus..."

Savaime aišku, "bran
gūs draugai" iš konsula
to "kaltes atleido". Sus
lovas ir Sijordija įtarti
nai skubiai išvažiavo iš 
Amerikos. Taip skubiai, 
kad net neatsilankė savo 
butuose po vizito konsu
late. Jų daiktai paliko 
amerikiečiams prisimin
ti apie du rusus jūrei
vius, kurie čia puošėsi 
naujais parėdais ir drū

rinkimus privedė ne tik 
prie Watergate skandalo, 
bet ir infliacijos padidėji
mo. Bet kaip kitaip gali 
laimėti rinkimus?

čiai nugerdavo su nau
jais draugais.

Aiškėja gi keistoki pra- 
jovai. Suslovas paliko sa
vo "mamytės" laišką. Ma
mytė karštai kvietė sūnų 
sugrįžti, skundėsi, kad 
jai tenka aiškintis, kad 
sveikata visai sumenkus 
ir, laiško gale, būdama 
mažai raštinga, tiksliai 
prirašė New Yorko sovie 
tinio konsulato adresą ir 
priėmimo valandas.

"Mamytė" liepė sūnui 
nedelsti ir nurodytu adre - 
su, nurodytomis valando
mis, atsilankyti konsula
te!

Sijordija taip pat ga
vo "mamytės" laiškus. 
Ir jo motinėlė nurodė 
jam, neklysdama anglų 
kalbos rašyboje: New 
York, East 67...

Sijordija aplankė kon
sulatą dviejų bičiulių ly
dimas. Vos jie pradarė 
duris į kambarį, juos ap
supo keli pareigūnai.

— Mes jūsų laukėme 
džiugiai pareiškė vienas 
iš konsulato vyrų. — Mes 
net nesitikėjome, kad 
taip atskubėsite...

Sijordijai patarė ne
grįžti į savo butą daiktų.

— Tavimi pasirūpins 
tėvynė, — jis gavo užtik
rinimą.

Redaktorius Sedych ty
rinėjo įvykį. Abu jūrei
viai, sako jų draugai, per 
gyveno aštrią nostalgiją. 
Atsirado įtartini bičiu
liai, kurie tą nostalgiją 
dirgino, tvirtino turį tik
rų. žinių apie "amnesti
jų". Jūreiviai beveik ne
turėjo ryšio su rusų an- 
tisovietine kolonija. Jų 
perbėgimas įgavo pripuo
lamo ir psichiškai nepa
grįsto akto pobūdį. Dar
bas , kurį jie gavo, nebuvo 
lengvas. Atsiminimai 
apie jūreivio darbą sovie 
tų laive, kur jie turėjo 
galimybę kad ir labai su
varžytai, matyti pasaulio 
platybes ir uostuose jaus
tis turistai, slėgė jų psi
chę.

Čia pradėjo plaukti 
"mamyčių" laiškai. Fak
tas, kad jų adresai,ku
riuos jie slėpė, jau žino
mi Rusijoje, perbėgėlius 
gąsdino ir slėgė.

"Mamytės" maldavo 
sugrįžti, ir jų laiškų pus
lapiuose, sakė jauni jūrei
viai, jie matė, kad moti
nos tapo įkaitais. Jeigu 
negrįš sūnūs,kentės mo
tinos!

"Mamyčių" laiškų ra
šymo scenas jie šitaip 
nupasakojo savo drau
gams :

Motiną įveda į KGB 
kambarį. Liepia sėsti 
prie stalo. Duoda plunks
nakotį ir rėkia:

— Ką? Išauginai išda
viką, priesaikos laužyto
ją! Jeigu išauginai, tai 
tu ir atsakysi... Sėsk ir 
rašyk! Maldauk sugrįž
ti, nes gyventi be jo tu ne
gali. Jeigu jis apsiriko, 
rašyk, tėvynė atleis. Jis 
nenukentės. Tėvynė gai
lestinga...

Motina žino, kad jos 
braižo laiškas yra jos sū
nui spąstai. Bet jos bai
mė nemaža. Ji rašo. Ji ži
no, kad be dešimties 
metų stovykloje sūnus 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

LB Kultūros Taryba
Australijos lietuvių, o ypatin

gai Adelaidės kultūriniame gy
venime, Viktoro Baltučio vardas 
yra labai gerai žinomas. Jeigu 
anksčiau mes jį, kaip ir kitus 
jo šeimos narius, tiek Melbour
ne, tiek ir Adelaidėje žinojome 
kaip teatralus, šachmatininkus, 
sportininkus ir visuomenės vei 
kėjus, tai paskutiniuoju laiku, 
daugiausiai iškyla savo teatra
line ir kultūrine veikla Viktoras. 
Prieš tris metus išrinktas | mū
sų Krašto Valdybą, kuri pirmą 
kartą pereina iš Sydnėjaus J Ade 
laidę, V. Baltutis čia paima sun
kų ir atsakingą Kultūros Tary
bos pirmininko darbą. Kaip pla. 
ti ir didelė yra Australija, kurio 
je taip plačiai yra pasisklaidę 
ir čia gyveną lietuviai, taip sun
kus ir reikšmingas yra mūsų 
kultūrinis darbas ir plati išsi
šakojusi kultūrinė mūsų veikla. 
Energingas ir niekad vilties ne- 
nustojąs Viktoras,savo pasišven 
timu ir organizaciniu sugebėji
mu neapvylė nei Krašto Valdy. 
bos, nei visų Australijos lietu
vių. Jo idėjos, jo siekimai ir jų 
atsiekti vaisiai galima aiškiai pa 
matyti ir, aš esu tikras, kad mes 
dar daugiau pamatysime per 
šiuos ir ateinančius metus ir to 
viso gautais rezultatais galėsi
me gėrėtis ir didžiuotis ateinan 
čiose 1974-jų metų Lietuvių Die
nose Adelaidėje, kurias ruošia 
ir organizuoja Krašto Kultūros 
Taryba, vadovaujama Viktoro 
Baltučio.

Neseniai įvykusiame apylin
kių pirmininkų ir įgaliotinių su
važiavime, savo skaitytoje pas
kaitoje - pranešime, V. Baltutis 
išsireiškė, jog: "Išeivijoje tauti- 
nė ir kultūrinė veikla yra viena 
iš svarbiausių sąlygų, palaikan
čių mūsų tautinį sąmoningumą. 
Krašto Kultūros Taryba savo 
darbuose ir planuose ir bando iš 
kelti tuos veiklos aspektus ir 
juos propaguoti.

Neskaitant asmeniško didelio 
V, Baltučio darbo įvairiuose kul
tūros baruose, teatre, režisuo
jant ir vaidinant, būnant aktyviu 
spaudos bendradarbiu ir kt., jis 
įsteigė specialių bendruomenės 
laikraščio pagerinimo "Mūsų 
Pastogės" fondą, kurio aukomis 
jau kelintas numeris išeina ant 
geresnio popierio ir yra puoš
nesnis.

Kaip išsireiškė V. Baltutis, 
Kultūros Taryba iki šiol jau yra 
padariusi daug žygių įeiti J aus
trališkąją spaudą, televiziją ir 
kt., propaguojant Lietuvą ir jos 
kultūrinius atsiekimus. Rūpina
masi, kad kuo daugiau anglų kal
ba knygų ir paskirų leidinių pa
tektų į viešąsias ir universite
tų bibliotekas.

Kultūros Tarybos didelis no
ras yra kaip nors kuo daugiau 
atsikviesti mūsų menininkų iš 
Amerikos ar kitų vakarų kraš
tų. Jau yra tariamasi su solis
te G. Čapkauskiene ir, atrodo, 
australiečiai ją greitai išgirs

Sugrįžimas •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

neišsisuks, bet gal per 
tuos stovyklinius metus 
išsilaikys?...

Sugrįžimas buvo ga
biai parengtas, kareiviai 
buvo apsupti "bičiulių", 
kurie įtartinai gerai buvo 
informuoti apie "amnes
tiją". "Mamyčių" laiškai 
varė į apmaudą. Nebuvo 
norimos slapstymosi vie 
tos; ir kiektdenas naujas 
adresas buvo žinomas... 
"mamytei". Tai buvo įtai
ga ir teroras.

Redaktorius Sedych 
galvoja, kad trūko taip 
pat tam tikros intelektu
alinės ir brandžios prie
laidos apsisprendime pa 
bėgti. Tikras pabėgėlis 
niekados negrįžta. Idėja, 
psichinis nusiteikimas, 
valios galia talkina apsi
sprendimui. Be tų kompo
nentų žmogus negali per
bėgti per geležinę uždan
gą

(a. sod.) 

čia. Ateityje bus gal būt ir dar 
kas nors atsikviesta į Australi
ją, nes Taryba gauna eilę pa
klausų iš mūsų žymiųjų meni
ninkų.

Linkint geriausios sėkmės 
ir ištvermės Kultūros Tarybai 
ir ypatingai jos pirmininkui Vik
torui Baltučiui, reik tikėtis, kad 
su tokia energija pradėtas dar
bas bus tęsiamas dar energin
giau, suburiant ir sujungiant ne 
tik visus mūsų menininkus, bei 
kultūrininkus, bet taip pat ir vėl 
į mūsų bendruomeninę spaudą 
įtraukiant visus buvusius ir nau
jus bendradarbius, kultūrininkus 
ir spaudos mylėtojus ir tuo pačiu 
"Mūsų Pastogę" padarant gra
žia ne tik išviršiniai, bet ir vi 
dujiniai.

Liepos 8 dieną, sekmadienį, 
Sydnėjaus lietuvių bažnyčioje 
buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos už mirusį 1958 m. lie
pos mėn. 7 dieną Jurgį Kala- 
kauską-Kalakonį. Penkiolikos 
metų laikotarpis neįstengė iš 
Australijos ir, ypatingai Sydnė
jaus lietuvių tarpo, ištrinti šio 
kilnaus ir žinomo mūsų spau
dos žmogaus vardo.

Vienas iš nedaugelio buvusių 
tikrųjų Lietuvos žurnalistų J. 
Kalakonis savo spaudos darbą 
pradėjo Lietuvoje ir jau 1934-36 
metais jis redaguoja Marijam
polėje išeinantį savaitraštį "Su
valkietį", vėliau 1937 metais yra 
Klaipėdos "Vakarų" vienas iš 
redaktorių, kai nuo 1938 metų 
iki pat laikraščių uždarymo, jis 
yra "Lietuvos Aido" redakcijos 
narys. Australijoje, nuo 1953 
metų iki savo mirties, jis reda
guoja "Mūsų Pastogę", yra pir
masis Tautos Fondo įgaliotinis 
"Plunksnos Klubo" ir kitų kultū
rinių pasireiškimų narys.

Jurgį Kalakonį pirmą kartą 
susipažinau Vokietijos Schw, 
Gmuende lageryje, kur jis 
mums atvažiuojant iš kuopos 
žaisti krepšinį, būdavo uolus 
rungtynių lankytojas. Vėliau, pa - 
keliui į Australiją, Italijoje irgi 
turėdavome savo nuolatinį rė
mėją, kai plaukiant tuo pačiu lai
vu, ilgas valandas praleisdavo
me kartu. Tiek man, tiek ir ki
tiems jauniems jo draugams, bū
davo ypatingai malonu klausytis 
įvairiausių pasakojimų, gyveni
mo nuotykių ir atsitikimų šio 
įdomaus ir daug patyrusio lie
tuvio žurnalisto.

Nors plunksnos meną jau bu
vau mėginęs truputį anksčiau, 
tačiau J. Kalakonio raginamas ir 
padedamas, pradėjauaktyviaiįsk 
traukti į mūsų spaudos darbą ir 
jau berods 1955 metais, jo reko- 
menduoas, pasidariau"Lietuvių 
Žurnalistų S-gos" nariu.

Spaudos darbas Sydnėjuje pa
čioje pradžioje buvo labai sunkus 
ir dažnai velionis, jam priklau
sančią algą gaudavo tik tada, kai 
kasoje būdavo pinigų. Tačiau,sa
vo ypatingo švelnaus ir gero bū
do dėka, prityrusio žurnalisto 
patyrimu ir mokėjimu pritapti ir 
prie vienų, ir kitų, jis labai grei
tai bendruomenės laikraštį pa
darė labai gerą, skaitomą visų, 
tuo pačiu ir finansinę padėtį iš 
nuostolių padarant pelninga.

Mėgo J. Kalakonį visi ir jo 
ankstyva mirtis, kaip pamenu, 
pritrenkė visą Sydnėjaus visuo
menę, todėl su juo paskutinį kar
tą atsisveikinti suėjo tiek žmo
nių, kaip iki šiol dar nėra buvę. 
Tai buvo jo draugų ir prietelių 
išreikšta paskutinė šiam kil
niam spados Žmogui pagarba ir 
tol kol Sydnėjuje bus bent kokia 
lietuviška veikla, tol ir Jurgio Ka
lakonio tauri kultūrinė ir artimo 
meilės dvasia, žadinusi mus per 
jo redaguojamus spaudos pusla
pius, liks neužmiršta ir gyva.

•**

Sydnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos D-jos valdybą 
sudaro: O. Baužienė(pirminin- 
kė), P. Daukienė, B. Jarembaus - 
kienė, A. Adomėnienė.S, Maura - 
gienė, L. Gasiūnienė ir Migevi- 
čienė. Šios moterys Sydnejuje 
rūpinasi visais esančiais lietu
viškaisiais socialiniais reika
lais, tačiau dabar pats svarbiau
sias reikalas yra tolimesnė Lie - 
tuviškosios Sodybos statyba, kur 
jau gyvena keletas lietuvių pen
sininkų ir ateityje, pabaigus dau. 
giau butų, ten apsigyvens dar dau

giau mūsiškių. Si sodyba yra la
bai gražioje vietoje ir yra stato
ma su didele valdžios parama.

Pirmininkė O. Baužienė, kar
tu su savo vyru, šiuo metu yra 
kelionėje po Angliją ir Europą, 
kur lanko savo dukterį architek - 
to H. Šliterio žmoną. P. Baužės 
yra vieni iš nedaugelio senųjų 
Australijos lietuvių, kurie visą 
laiką nuo prieškarinių iki dabar
tinių laikų vadovavo ir veikė vi 
soje mūsų lietuviškoje bendruo
menėje. A. Baužei būnant Austr. 
Lietuvių S-gos pirmininku ir da
bartinio "Mūsų Pastogės" laik
raščio steigėju ir buv. leidėju. 
A. Baužė yra, kaip ir miręs J. 
J. Bačiūnas, Australijos Lie
tuvių B-nės Garbės narys.

*«•
Tasmanijos salos sostinės Ho- 

barto, kur šių metų pabaigoje 
vyks pirmą kartą ten mūsų Spor
to šventė, vištų Ūkio savininkas 
P. Šiaučiūnas, bendriems spor
tininkų pietums paaukoja 100 viš
tų. Tikrai smagu, kad hobartiš- 
kių taip maža lietuviška koloni
ja su didžiausia energija ir pa
sišventimu stengiasi šią, jiems 
istorinę sporto šventę padaryti 
kuo gražiausia, tik baisu, kad 
sportininkai, prisivalgę tiek 
daug vištienos, galėtų dar pa
bėgioti aikštėse.

Sydnėjuj gerai žinomų skautų 
-teatralų-šviesininkų Danos ir 
Stasio Skorulių šeima greitu lai
ku susilauks ypatingų svečių iš 
Lietuvos. Stasio mama, gyvenusi 
anksčiau Panevėžyje, gavo leidi
mą visam laikui apsigyventi pas 
savo sūnus Australijoje, kai Da
nos mama Paltarokienė, žinomų 
mūsų sportininkų išaugintoja, 
atvažiuoja pusmečiui pasisve
čiuoti į Sydnėjų. Atrodo, kad bus 
tikrai jauki šeimos šventė.

Birželio mėn. viduryje Sydnė
juje naują šeimos lietuvišką ži
dinį sukūrė advokatas Vytenis 
Vasaris ir medicinos sesuo Da
lia Kišonaitė. Po iškilmingų su
tuoktuvių pamaldų ir apeigų, di
džiulė vestuvinė puota dalyvau
jant virš 100 svečių, įvyko pui
kioje salėje. Vaišių apeigas at
liko jaunosios brolis dr. G.,Ki- 
šonas, padedant jaunojo broliui 
G. Vasariui. Po daugelio oficia. 
lių kalbų, jautrų žodį tarė jauno
sios tėvas dr. V. Kišonas, pasi
džiaugdamas kad savo žentu ga
vo susipratusį ir gerą lietuvį. 
Abu jaunieji yra veiklūs lietuviš
ko jaunimo darbe, buvo Jaunimo 
Kongreso atstovai. Studentų S- 
gos veikėjai, geri sportininkai 
ir susipratę lietuviai. Linkint 
ateities šeimyninės laimės, ti
kėkimės, ir ir toliau abu jaunie 
ji nedings iš lietuviško gyveni
mo, bet bus mūsų jaunimo vado
vai, kaip ir anksčiau taip ir atei 
tyje duodą lietuviška pavyzdį mū
sų jaunesniajai priaugančiai aka
deminei kartai. 

MOZAMBIKAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Sovietų Sąjungos iš JT? 
Vien tik Lietuvos atžvil
giu Sovietų Sąjunga nusi
kalto šimteriopai labiau, 
negu Portugalija Mozam
biko atžvilgiu. Apytik
riais daviniais bolševiki 
nis - rusinis Lietuvos ge
nocidas išnaikino 350. 
000 - 400.000 gyventojų. 
Vien Praveniškėse buvo 
išžudyta 477 kaliniai ir 
civiliai 'tarnautojai. O 
kiek išžudė Červenėje, 
Rainiuose, Panevėžyje 
ir kitur? Bolševikinis
Lietuvos genocidas ir 
šiandien nėra liovęsis. 
Jis pasidarė tik rafinuo- 
tesnis. Dabar rusai lie
tuvius fiziškai naikina 
gudriau ir pamažu: jų 
kraujas čiulpiamas po la
šelį.

Beprotnamiai ir pri
verčiamojo darbo stovyk
los Rusijoje yra užpildy 
tos ne tik rusų, ukrainie
čių, be ir lietuvių, lat
vių, estų opozicijos žmo
nėmis. Iš tikrųjų, Rusi
joje opozicijos negali bū
ti, todėl nereikia būti ir 
opozicionieriumi, pakan 
ka, jog lietuvis pasiskun
džia sunkia dalia, ir jis 
patenka į "naikinamųjų" 
sąrašą. Kiek šiandien bol-

ševikai išžudo lietuvių ir 
kitų tautybių žmonių, jo
kie statistikai nenusta
tys. Vokiečių televizija 
Mozambiko proga parodė, 
kaip rusų intelektualai, 
kurie nepritaria bolševi
kinei sistemai, yra nai
kinami beprotnamiuose. 
Bet ji neparodė, kaip Si
mas Kudirka, Kalantos 
draugai jaunuoliai yra pū
domi sovietų kalėjimuo
se.^

Švedijos socialdemo
kratinė vyriausybė iki 
šiol per metus davė Mo
zambiko "guerille- 
rams", Frelimo kovoto
jams, 20,5 milijonus DM. 
Dabar gi šitą paramą dvi' 
gubai padidino: duos 41 
milijoną DM. Mums, žino
ma, mažai rūpi, kur Šve
dija mėto pinigus, bet, 
jei tie pinigai tarnauja 
Maskvos ar Pekino nau
dai, mes esame didžiai 
susirūpinę, nes, remda- 
ma komunistinius dikta- 
tūrininkus, ji griauna 
savo valstybės demokra
tinius pagrindus.

Nėra abejonės, jei Mo 
zambiko "laisvės" kovo
tojai būtų demokratinės 
valstybės šalininkai, 
mes juos palaikytume. 
Juk Mozambikas yra di
delis kraštas ir, jeigu jis 
yra pribrendęs būti sa
varankus valstybiškai, te- 
kovoja ir tegul iškovoja 
sau laisvę. Tačiau, jei 
Mozambikas tebus Mask
vos ar Pekingo satelitas, 
tai tegul jis dar pabūna 
Portugalijos valdžioje, 
kol jis subręs tikra de
mokratinė prasme.

Jokių žudynių mes ne
remiame. Ir jei Portu
galijos kareiviai be pa
grindo žudo nekaltus mo- 
zambikiečius, mes jųne- 
girsime, o smerksime.

DIE MAKERS 
TOOL ROOM SURFACE 

GRINDER HANDS 
TOOL MAKERS 

First class only, day or night shift, 
job shop expcricnce on progressive 
dies and medium tool and die vvor'c. 
High hourly rate plūs nigh shift pre- 
mium, fringe benefits, paid vacation, 
and holidays. We speak German 
Croation ėc Slovenian. Writc or call 

TREMONT TOOL At GAGE 
8003 Clinlon Rd., Cleveland, Ohio 

216-281-3346
(55-61)

AVANTED 
MACHINISTS 

Sėt up and operate to close 
toierance from blue prints. 
Steady work, overtime, excel- 
lent employee benefits. 

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

BORING MILL 
JIG BORE 

GRINDING OD, 
IL & SURFACE 

MILLING 
HEAT TREAT 
INSPECTOR 

ELECTRICIAN 
FOOTBURT 
REYNOLDS 

1311 Chardon Rd.
Euclid, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(55-571

PASINAUDODAMI MŪSŲ PATARNAVIMU, GERIAU
SIAI PAREMSITE SAVO GIMINES LIETUVOJE. MŪSŲ 
PATARIMAS PADĖS JUMS APSISPRŲSTI KĄ SIŲSTI IR 
KAS BUS NAUDINGA BEI PRAKTIŠKA.

Vasaros ir rudens sezonui specialiai siūlome šias prekes 
(muitas jau Įskaitytas į kainą):
Nenermatomo nailono medžiaga suknelei ---- .$12.00
Gefiūro medžiaga suknelei _________ ___ ____  $14.00
Crimplene medžiaga su blizgučiais .......................... $18.00
Gėlėta arba ornamentinė crimplene medžiaga  ——— $15.00 
Lygi crimplene medžiaga suknelei... ................—. $12.00
Dirbtinis minką kailis apsiaustui................—.......  $48.00
Dirbtinio nailoninio kailio medžiaga apsiaustui------------ $27.00
Labai gera vilnonė medžiaga moteriškiems apsiaustams-----$36.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ---------------------------$ 9.00
Moteriškų nailoninių apatinių drabužių komplektas -------  $ 9.00

Perukai — nuo $24.00 iki $60.00 (muitas už peruką jau įskai
čiuotas).

Priimame užsakymus: automobilių, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom pre
kėm, kurių negalima iš čia pasiųsti.
Ba lt i c Stores Lt d., (Z. juras)

421 Ilackney Rd., London, E. 2, England. Tel. 01 739-8734
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun

čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

KLEVO LAPO ŠALY
. PRARYS ALŠĖNAS

MIDLANDAS - LIETUVIU PAMĖGTA
ŠVENTOVĖ

Midlandas — ui Kanados gar
si ir tikinčiųjų gausiai lankoma 
kankinių šventovė. Ji randasi 
apie 90 mylių atstume nuo To
ronto, visiškai prie Midlando 
miesto, turinčio 8000 gyvento
jų ir vadinama "Martyrs’ Shri- 
ne", nes XVII šimtmetyje kan
kinių mirtimi ten mirė ir paskelb 
ti šventaisiais 8 prancūzai jė
zuitai misionieriai. Lietuva — 
Uip pat kankinių kraštas, tad lie
tuviai katalikai 1957 m. pastatė 
tenai Lietuvos kankiniams kry
žių ir jį (tą kryžių) kasmet.ma- 
žų mažiausiai po kartą aplanky
davo didelis skaičius lietuvių.

1958 m. rugpiGč’o 3 d., daly
vaujant apie L500 lietuvių maldi
ninkų, priekyje suarkiv. Giovan- 
ni Panico, apaštališkuoju delega
tu Kanadai, vysk. V. Padolskiu 
ir eile lietuvių kunigų tas kry
žius buvo iškilmingai pašventin
tas ir kasmet nuoširdžiai lanko
mas.

Deja, kryžius, nors labai sti
lingas ir gražus, bet medinis. 
Oro atmainos jį priveikė — kry
žius baigia supūti, todėl šiemet 
nusistatyta tankinių kryžių pa
keisti nerūdyjančios ir nepūstan 
čios plastmatinės medžiagos kry 
žiumi. Cemento ir geležies dar
bai pavesti rangovui St. Kėkštui.

Pagal dail. Telesforo Valiaus 
projektą,, kryžių daro V. Sodei
ka Chicagoje. Iš plastmasinės 
medžiagos kryžius jau baigia
mas gaminti. Jo dalys būsiančios 
atvežtos į Kanadą į šio mėnesio 
pabaigą ir čia sumontuotos.

Naujojo kryžiaus statyba rūpi 
naši Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro kryžiui statyti komisija: 
pirm. dr. J. Sungaila, nariai 
mons. dr. J. Tadarauskas ir kun. 
kleb. Petras Ažubalis.

TRUPUTIS ISTORINIŲ 
DUOMENŲ

Prancūzų jėzuitų kankinių mir
timi žuvimo vieta atrodo šitaip: 
Ji randasi ant Wye upės kranto, 
apie 1 mylią nuo Georgian Bay 
(tai milžiniško Huron ežero įlan
ka, kurioje priskaitoma apie 30, 
000 įvairaus dydžio salų - sale
lių).

Kaip jau minėta, vietovė yra 
netoli didesnės gyvenvietės Mid
lando ir vadinasi Fort Ste Ma- 
rie.

Toji kankinių šventovė — Mar, 
tyrs’ Shrine, galima sakyti, yra 
katalikybės skleidimo kankinių 
taikos ir poilsio vieta. Tai dar 
Ontario provincijos ribos.

Pagrindinis šventovės šedev
ras -- kalnelyje pastatyta graži 
bažnyčia, tartum dangaus erd- 
vėn beskrendanti gulbė.

čia atvykusiųjų maldininkų 
mintis istorija perkelia į anks- 
tyvuoius šio krašto gyvenimo 
metus, kur tarp 1639 ir 1649 m. 
buvo Įsteigtas pirmasis Kana
doje katalikybės ir civilizacijos 
postas ir pirmųjų misionierių 
būstinė. Jų herojiškas pastangas 
deja, tuomet vietiniai gyventojai 
- indėnai paskandino kraujuje ir 
kančiose. Aštuoni pirmieji kan
kiniai misionieriai turėjo žūti 
didvyriška kankinių mirtimi dėl 
Dievo ir tikėjimo.

Žinoma, tai nebuvo misionie
rių nei pats pirmasis, nei pasku
tinis misijų užsibrėžimas. Jie 
toje vietoje buvo aplankę arba 
dar tebelankė apie 30 su viršum

Senasis lietuvių kankinių kry
žius Midlande.

Z. Orvido nuotrauka

kaimų ir kaimelių Huron ežero 
ir Georgian Bay rajone, kur tuo 
met gyveno apie 30,000huronie- 
čių indėnų. Ne visi tie gyvento
jai buvo žiaurūs ir ne visi kėsi
nosi į misionierių gyvybes. Dau 
gumoje atvejų misionieriai stu
dijavę jų kalbą, papročius, lan
kę juos, dvasiniais, o taip pat ir 
medicininiais patarnavimais ap
rūpindami. Vieno iš misionierių, 
Fr. Raguneau, raporte rašoma, 
tad 1645 m, jie maitinę ir pasto
gę davę net 3.000 vietinių gyven
tojų.

Misionieriai tuomet buvę tvir
tai nusistatę Įsteigti sergantie
siems vietiniams ligoninę, miru
siesiems — kapines, pastatyti 
bažnyčią Dievo garbinimui ir t.t.

Nežiūrint to, kad jau tuomet 
tūkstančiai indėnų buvo pakrikš
tyti, Į jų gyvenimą įnešta nema
ža tikėjimo ir kultūrinės bei ci
vilizacinės šviesos, vienok, kaip 
misionieriaus ir kankinio Fr.Jc 
rome Lalemant rašte rašoma: 
"Kada tik jūs vizituosite indėnų 
gyvenamąsias landynes, jūs te
nai rasite miniatiūrinį pragarą. 
Tenai pamatysite nužudytų žmo 
nių sužalotus lavonus, pilna šu 
nų, kurie laikomi ir taip myli
mi, tarytum vaikau Jie (šunys) 
guli kartu su žmonėmis tose pa 
čiose lovose, maitinami iš tų pa 
čių indų ir t.t. Pas juos — baisi 
nešvara, purvas, dulkės". Taigi 
kaip matome, reikėjo pirmie
siems pasišventėliams misionie- 
riauti tarp laukinių, todėl tas 
misionieriavimas ir pareikala
vo aukų. Kilnūs ir dideli tikslai 
dažniausia atsiekiami tik dide
lėmis pastangomis, dažnai — 
krauju. Mes, lietuviai, lenkia
me galvas prieš Kanadoje žu
vusius už tikėjimą kankinius, o 
taip pat ir tuos -- mūsų Tėvy
nėje - kurie padėjo savo gyvy
bes ant Tėvynės laisvės auku
ro...

Tenuvyksta lietuviai išeiviai 
kasmet į tą šventą vietą ir te- 
sulenkia kelius prie Lietuviams 
kankiniams skirto paminklo — 
Lietuviško kryžiaus!

MACHINISTS 
EXPERIENCED

To operate the follovving machines: 
DeVIiegs, Bridgeports, Blanchard 
grinders, Cinlimatic tapė machines. 
thread grinders. cylinderical grindeth 
& engine lalhes. Day & night shifts. 
good wages, full fringe benefits mc 
vacation. Shop located on San 
Francisco Peninsula.

WRITE OR CALL

TYDEMAN MACHINE 
WORKS

900 BROADWAY
RF.DVVOOD CITY. CALIF. 94063

415-369521I
(52-6l>

MACHINIST—LEAD MAN 
LATHE MILLS, DRILLS 

SMALL COMPANY, PRECISION 
WORK.

ALAR PRODUCTS INC. 
7016 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

MR. COCHRANE. (216) 361-0800 
(55-60)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

F.xperienced in manulaclurinu beari 
rings.

ENC1NE LATHE 
y__ LATHE

MILLING MACHINE 
BRIDGEPORT 

Mušt be able to sėt up vvork froni 
blue prints & close Toierance. Com« 
pany paid fringe benefits. Two weeks 
vacation first year. Plenty of over
time, top rates.

Apply in person or call 
BOMONT INDUSTRIES 

346 Morgan Avė., Akron, Ohio 443 1 1 
216-773-5101

(55-61)
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KLASTOJA VILNIAUS 

ISTORIJĄ
Kad Antanas Sniečkus 

yra senas ir užkietėjęs 
komunistas, kad jis yra 
apsukrus propagandistas 
ir Lietuvos komunistų 
partijos bosas, tai mes 
seniai žinojome. Bet da
bar Sniečkus pasišovė pa 
rodyti, kad jis galįs būti 
ir istoriku.

Maskvoje yra leidžia
mas toks savaitinukas 
anglų kalba, vardu "Mos- 
cow News", tai šio tab- 
loido š.m. liepos 7 die
nos laidoje, Nr. 27, "Lie
tuvos Komunistų Parti
jos centrinio komiteto 
pirmasis sekretorius An 
tanas Sniečkus" (taip, ir 
raidė č su stogeliu!) pa
sirodė kaip "istorikas". 
Tam savaitinukui jis pa
rašė apžvalgą "Vilnius - 
650 years old". Na, kad
A. Sniečkus mokėtų ang
liškai, nesinori tikėti. 
Tai jau bus kokio vertė
jo darbas. Kad skaityto
jas būtų labiau įtikintas, 
laikraštis čiapat įdėjo ir
A. Sniečkaus nuotrauką.

A. Sniečkus savo ap
žvalgą pradeda labai pa
tetiškai: "Vilnius dabar 
yra pusseptinto šimtme
čio amžiaus. Neris ir Vil
nelė, gražios kalvelės 
mums primena pačius 
svarbiausius įvykius Lie
tuvos istorijoje. Mūsų 
valstybiškumo pradžia 
čia buvo pradėta. Kry
žiuočiai, bangomis besi 
verždami į rytus, buvo su 
stabdyti prie Vilniaus sie
nų. Ilgametė kova lietu
vių ir slavų žmonių pasi
baigė istorine pergale 
prie Grunwaldo. Tai liu
dija ir Gedimino kalno pa
pėdėje pastatytas pamink
las".

Praleidęs kelis Vil
niaus praeities šimtme
čius negirdomis, jis sus
toja tik ties 1863 m. suki 
limu, kur "revoliucionie
riai konstantin Kalinovs 
ky ir Sigizmund Sera- 
kovsky, jungtinėmis ru
sų, baltgudžių, lietuvių 
ir lenkų jėgomis"kovoję 
prieš baudžiavą ir prieš 
monarchistinius prispau - 
dėjus (ne daugiau!).

Vilnius esąs ir svar
bus komunistinės san
tvarkos kūrimo lopšys. 
Štai, netgi Vladimir Ily- 
ich Leninas 1895 m. lan
kęsis Vilniuje ir iš čia 
davęs direktyvas, kaip 
"Lietuvos darbo žmo
nės" turį organizuotis 
revoliucinei kovai ir per
galei prieš išnaudotojus.

Vilnius esąs ir Lietu
vos komunistų partijos 
lopšys. Vilniui vadovau
jant, 1918 m. pradėta ko
va pasibaigusi didinga 
proletariato pergale. 
"Proletarinės revoliu

cijos vėliavos", porina 
savo tauškalus toliau A. 
Sniečkus, "iškeltos Vil
niuje, netrukus suplėve 
savo pergalingai ir didės 
nėję visos Lietuvos da
lyje". Bet A. Sniečkus 
sąmoningai "užmiršo" 
pasakyti, kad tos "per
galės vėliavos" suplevė
savo tik ten kur jas įsi 
veržusi į Lietuvą bol
ševikų Raudonoji Armi 
ja iškabino.

Sovietinė santvarka 
Lietuvoje buvusi atkur
ta tik 1940 m. vasarą 
(vėl tų pačių raudonar
miečių durtuvų atnešta, 
ar ne taip, drauge Snieč
kau?)

Vienoje iš paskutinių

M laiškai Dirvai
Pora klausimų profesoriui 

Vytautui Bieliauskui
Perskaičiusi Vytauto 

Bieliausko straipsnį "Iš
eivijoje po trisdešimties 
metų" Draugo kultūrinia
me priede (š.m. birželio 
30 d.), norėčiau jį pa
klausti porą klausimų.

Jis lietuvįtremtinįpa- 
lygina su "Amžnuoju Žy
du", praradusiu tėvynęir 
beveik du tūkstančius 
metų keliavusiu po pasau
lį, kol 1948 metais vėl iš
sikovojo teisę grįžti į 
laisvą Izraelį. Bet 
mums, lietuviams, trem
tyje išbuvusiems tik 30 
metų, p. Bieliauskas siū
lo padėti keleivio lazdą, 
įleisti šaknis Amerikos 
žemėn, vadinti ją tėvyne, 
savo jaunimą aprūpinti 
"lietuviška spauda anglų 
kalba".

Įdomu, ar jo nuomone, 
Lietuva 60-tį kartų pras. 
tesnė už Palestiną, ar lie
tuvio tėvynės meilė ir il
gesys 60-tį kartų silpnes
ni už žydo, kad jis mums 
jau siūlo pasiduoti, dar 
tik trisdešimčiai metų te
praėjus nuo tėvynės pa
vergimo?

Juk Lietuva buvo bent 
200 metų kryžiuočių puo
lama, 300 metų lenkina
ma, virš 100 metų caris- 
tinės Rusijos prispaus
ta, o nepasidavė, nesu
žlugo, vėl išsikovojo ne
priklausomybę.

Jei mažai raštinga kai
mietė prie ratelio savo 
vaikus išmokė lietuviš
kai skaityti, kodėl mes to 
negalime dabar padary
ti? Kodėl siūloma mūsų 
jaunimui knygas apie 
Lietuvą rašyti angliškai?

O gal ir prieš šimtme- 

savo tos "istorinės ap
žvalgos" frazių, jis išne
ša ir šitokį "pagarbini
mą": "Su nepaprastu dė
kingumu mes atsimena
me, kokią milžinškąpara- 
mą išsilaisvinimo kovoje 
mums suteikė kitos bro
liškosios sovietų tautos, 
o ypatingai didieji Rusi
jos broliai". Taigi. Nė 
pridėk, nė atimk, viskas 
tas ir įvyko to "didžiojo 
brolio" dėka...

"Moscow News" redak
cija nuo savęs dar įdėjo 
apžvalgą, kaip birželio 
29 d. Vingio parke Vilniu
je buvo atšvęsta ta Vil
niaus 650 metų sukaktis, 
pastatytas paminklas ir 
įdėjo keletą nuotraukų 
bei kitų žinučių iš Vil
niaus gyvenimo. Vienoje 
žinutėje sakoma "kad Vil
nių lankančio turisto akį 
ypatingai patraukianti 
meno galerija, esanti Ge - 
dimino aikštelėje, Šv. 
Onos bažnyčia — tikras 
gotinės architektūros 
perlas, ir šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia su daugiau 
nei 2000 skulptūrų ir sta
tulų. Taigi, kur propagan
dai reikalinga, nevengia
ma paminėti nei šventųjų 
nei bažnyčios vardo.

(ab)

• Už mylimą Baltiją, ei
lėraščiai, parašė Algirdas 
Brazinskas-Baltas, iliustr. 
dail. J. Bagdono, 32 psl., 
kaina $2. Išleido Amerikos 

’ Lietuvių Tautinės S-gos 
Richmond Hill skyrius. 
(Adr.: J. Sirusas, 85-59 88 
Strtet, VVoodhaven, N. Y. 
11421).

tį jie visi klydo, tie mū
sų gerbiami knygnešiai, 
tos ištvermingos moti
nos, Valančius, Basana
vičius, Kudirka? Gal 
jiems reikėjo vartoti 
graždanką, priimti sta
čiatikių tikėjimą, Rusiją 
pavadinti tėvyne? Juk ir 
tada greito išsivadavi
mo nesimatė, Rusija* 
buvo galinga, o ir joje 
"laikrodis sukosi pir
myn", buvo "šiokių tokių 
pasikeitimų", baudžiava 
buvo panaikinta, buvo ga
lima gyventi...

Bet tada lietuvis nepa
sidavė lengvesnio gyveni
mo vilionėms. Atrodo, 
kad Lietuvoje ir dabar 
dauguma nepasiduoda. 
Pūkelevičiūtės žodžiais, 
"mus grūdino Kražiuos, 
Giedraičiuos, Pilėnuos, 
kad būtų lietuvis kaip plie
nas, kaip plienas". Ar vi
sagalis doleris tą plieną 
Amerikoj per 25 metus 
jau spėjo paversti mo
liu?

Vida Augulytė 
Cleveland, O.

Gerb. p. Redaktoriaus,
Mane pasiekė žinia, kad 

š. m. birželio 22 d. Dirvoj 
buvo pasirodęs straipsnis 
"Vasario 16 gimnazijos tra
gedija”, kuriame neteisin
gai priekaištaujama dail. A. 
Krivickui už jaunimo ke
lionę į Lietuvą.

Deja, šią kelionę teko 
man organizuoti ir jai visą 
kelionę vadovauti. Tur būt 
per klaidingą informaciją 
pateko ši žinią į spaudą.

Su pagarba
dr. med. O. šreifeltienė

SAN FRANCISCO SIMFONINIS ORKESTRAS 
TALKINA OKUPACIJAI IR GENOCIDUI

Už "kultūrinio bendra 
darbiavimo" su tironiš- 
kai-diktatūrine sovieti
ne Rusija fasado knibž
da tamsių sumanymų ini
ciatoriai, kurie tam "kul
tūriniam bendradarbia
vimui" stengiasi suteikti 
politinių manevrų išvaiz
dą. Tų ^užpakalinių durų 
politikai prasiveržė su 
savo malversacijomis į 
šlykščiausią savo slapto 
veikimo fazę —ėmė siun
tinėti ir San Francisco 
simfoninį orkestrą į so
vietų užgrobtas teritori
jas.

Birželio 13-15 dieno
mis San Francisco sim
foninis orkestras gastro
liavo sovietų užgrobtoje 
teritorijoje, okupuotos 
Lietuvos sostinėje Vil
niuje.

JAV vyriausybė ir Le- 
gislatūra nepripažįsta so
vietinės agresijos Pa
baltijo valstybėse. Lie
tuva, Latvija ir Estija 
turi savo pasiuntinybes 
Washingtone. Legisla- 
tūra turi paskelbusi visą 
eilę aktų, smerkiančių so
vietinę okupaciją, reika
laujančių atstatyti mili- 
tariškai paneigtą Pabal
tijo valstybių suverenu
mą.

JAV užsienio politiko
je Pabaltijo valstybių 
laisvė ir suverenumas 
turi savo aiškią, nekin
tančią poziciją — Pabal
ti jys okupuotas, valsty
binis suverenumas turi 
būti atstatytas, okupan
to įsteigtos "vyriausy
bės" tėra "pupetai", iš
kamšos, blefas.

Tačiau "kultūrinio 
bendravimo" laukuose 
knibždėte knibžda "pla
nuotojų", kurie atsargiai 
griauna JAV-ių užsienio 
politikos integralumą ir 
amerikinių kultūrininkų 
geografiniu gastrolių pa
skirstymu atsargiai im
plikuoja, kad okupuotos 
Pabaltijo valstybės esan
čios Sovietinės Rusijos 
teritorijos dalis.

Tokių gastrolių marš
ruto "planuoto jų" politi
nis nusimanymas yra itin 
taiklus, itin prosovieti
nis. Tai matyti iš Vil
niaus gastrolinių datų pa
rinkimo. Juk birželio 13- 
18 dienomis 1941 metais 
okupantas žvėrišku būdu 
pradėjo masinį Pabaltijo 
tautų genocidą. Vien tik
tai iš Lietuvos buvo iš
vežta per 40,000 žmonių 
(jų tarpe senelių ir vaikų) 
gyvuliniuose vagonuose, 
į pražūtį, į badą. Šeimos 
buvo perskirtos. Masi
niai mirė vaikai. Žudė 
vyrus. Tai buvo juodžiau
sios dienos ne vien tiktai 
lietuvių tautos gyvenime, 
bet ir humanizmo istori
joje. Tos dienos, savo 
žiaurumu prilygsta nacių 
žudynių siautėjimui. Nė
ra šeimos, kurie nebuvo 
paliesta tos tautos trage
dijos...

Tų trėmimų sukakties 
dienomis į Vilniaus fil
harmonijos salę atvyksta 
San Francisco simfoni
nis orkestras ir okupaci
nio režimo elito pasiten
kinimui atlieka Prokof
jevo, Bramso, Čaikovs
kio ir Berliozo kūrinius! 
Orkestras "užmiršo" 
kad tomis dienomis tūks
tančių tūkstančiai lietu
vių slaptai savo minty ir 
maldingose lūpose mini 
žuvusiųjų vardus.

STASYS PERMINĄS
Ta orkestro pastanga 

savo gastrolėmis nustelb
ti tragiškųjų dienų sukak
ties aitrumą buvo "užpa 
kalinių durų" planuotojų 
politikos tikslas. Pabal
tijui reikia parodyti, kad 
"kultūringoji" Amerika, 
esą, nerespektuoja dar 
šviežios genocidinės 
žaizdos skaudulio ir ne
kreipia dėmesio į lietu
vių tautos juodžiausios 
dienos prisiminimą. Gas
trolės, banketai, abipu
siai "draugystės" užsi- 
tikrinimai... Genocido at
minties negerbimas yra 
talka genocidui. į tokias 
"kultūrinio bendradarbia
vimo" vėžes įstatė San 
Francisco simfoninį or
kestrą gastrolių planuo
tojai, tas tamsus elemen
tas už "kultūrinio bend
radarbiavimo" fasado.

Šios gastrolės Vilniu
je buvo atsargus bandy
mas, atsargus zondavi
mas — jeigu tai praeis 
galima kartoti, galima 
drąsiau "bendradarbiau
ti" ateityje...

Absoliučiam JAV už
sienio politikos sunieki- 
nimui į Vilniaus gastro

les įsijungė... JAV gene
ralinis konsulas Lenin
grade Kalver Glastin. Šis 
Amerikos pareigūnas at
skubėjo Vilniun. Lankėsi 
priėmimuose pas Vil
niaus vykdomojo komite
to pirmininką, kur bolše
vikai suvedė jįsuokupuo 
tos Lietuvos "pupetu", už
sienio reikalų ministro 
pavaduotoju, Amerikos 
lietuviams labai gerai pa
žįstamu bolševikiniu aro 
gantu, V. Zenkevičium.

Šis suvedimas nebuvo 
šiaip sau "pripuolamas" 
Tai buvo pastanga bent 
prie vieno stalo pasodinti 
amerikinį konsulą ir 
okupuotos Lietuvos "dip 
lomatą". Vis šioks toks 
nepripažinimo politikos 
pralaužimas! Bent savo 
žmonių akyse.

Mes, Amerikos pilie
čiai, pagrįstai klausia
me: ko ieškojo tomis die
nomis, kada stengtasi nu
stelbti su sanfranciš- 
kiečių simfonija genoci
do sukaktį, amerikinis ge
neralinis konsulas Vilniu
je? Ar jis pastebėjo, kad 
ties jo galva buvo provo
kaciniai iškeltos "Tary
binės" Lietuvos ir JAV

(Nukelta į 4 psl.)

Atostogų laikas — ne tik kūno poilsiui, bet ir dvasios atgaivai: 
nuo įkyraus duonpelnio darbo atsikvėpti ir kuo nors save dvasiškai 
praturtinti, valią ir ryžtingumą pasikurstyti. O ypač jaučiant įsi
pareigojimą tautos kovai už laisvę — tuščiam pramogavimui laiko 
nėra. Kiekvienas sąmoningas lietuvis tai supranta ir be paakstini- 
mų. Vasaros metu mes šiek tiek išsiplėšiame iš pilkos kasdienybei 
— keliaujame ar kur svečiuojamas, kad gaivesniu atokvėpiu tęstu- 
me savo idėjinius siekimus. Kam dvasios primatas tikrai yra aukš
čiau už medžiaginj, tam idėjinis veiklumas be paliovos mėgiama 
linkme ne tik nėra varginantis, bet teikia gilaus vidujinio malonu
mo ir džiaugsmo. Tik prisiminkime anuos panašius laikus: ar Vin
cas Kudirka daug naudojosi atostogomis, kai reikėjo savą visuome
nę budinti laisvės žygiams? Ar Basanavičiui buvo kada lengvu va
sarojimu lepintis? O Vaižgantas, net ir Lietuvos laisvės sulaukęs 
-- ar nebėgo visur tekinas, kur tik darbui šaukiamas, ar neatidir
bo keturgubai (rašytojas, kunigas, universiteto lektorius, žurna
listas), visus savo laisvalaikius paaukodamas savajai tautai?

• "Gimtasis Kraštas" (Vilniuje leidžiamas išeivijai skirtas 
savaitraštis) ypač sustiprino saldų čiulbėjimą, viliojant mus mes
ti kovojus prieš Maskvos okupaciją ir susitaikyti su dabarties "re
alybe". Keletas okupanto tarnelių iš kailio neriasi, girdami dabar
tinę tėvynės buitį, rodo naujus dangoraižius, liaupsina meninius lai 
mėjimus, lukštena ekonominę pažangą kai kuriose srityse. Cuk
riniais žodžiais ir parinktais vaizdeliais masina visus, svetur gy
venančius, pamėgti Tarybų Lietuvą ir susitaikyti su svetimu jun
gu. Ypač daug dedama jau ant meškerės pakibusių užsienio lietu
vių laiškų: kaip jie ilgisi Nemune šalies,kaipten dabar gražu, kaip 
žadasi vėl ir vėl lankytis ir komunizmui dėkoti už tokias progas, 
kaip svajojant net gaili ašara nurieda... Taipminkštastuburių jaus
mus padirgina, ir vienas kitas silpnesnio išmanymo žmogelis pa
siduoda laputės vilionėms.

Girdėti, iš partijos centro įsakyta tą saldžią giesmelę gausiau 
giedoti, kad svetur lietuviai būtų suskaldyti ir neliktų kas piketuo
ja Brežnevo atstovybes ir pareigūnus, mezgančius ryšį su Vakarų 
valstybėm. Baisiai neparanku dabar tie "vaduotojai", nes reikia iš 
Nixono išmaldauti įvairių gėrybių, o ir Amerikos visuomenei pri
simeilinti, reikia Maskvos satrapams suvaidinti doro žmogaus vei
dą. Juk ir Helsinkyje tie koneveikiami ir pašiepiami "vaduotojai" oi 
kaip skaudžiai įgėlė Maskvos liūtui vien tuo trumpu klausimu: ko
dėl Pabaltijo tautos dar vie nepaleidžiamos į laisvę iš vergo gran
dinių?

• Kaip mes kartais menkai pažįstame Lietuvos okupantą, pa
rodo neseniai vėl pasirodęs straipsnis apie Lietuvos būklės palygi
nimą Lenkijos statusui, t.y. išimant ją išSovietųSąjungos ir pada
rant atskira respublika, nors ir Idaskvos kontrolėje. Panašos svai
čiojimai -- tik popierio gadinimas. Partija nuosekliai vykdo nutau
tinimą ir — visų tautų sulydinir.ią į vieną rusų tautą. Jau ruošia
masi panaikinti tautinių respublikų ribas, padalinti vien geografinė
mis - ekonominėmis sritimis. Bet "ryšių glaudinimo" ir tikėjimo
į tariamą komunizmo keitimąsi gerojon pusėn apaštalų vis dar pas 
mus atsiranda ir mažiau nuvokiantiems įkalba ugdyti teigiamą jaus - 
mą okupantui, laukiant kokios nors gerovės mflsųtėvynei iš okupan
to rankos...

• Apie vasaros sueigas kalbant, įdomu dirstelti ir į XX Liet, 
studijų savaitės programą (įvyks Romuvoje, Vasario 16gimnazijo
je, 1973 m. rugpiflčio 19 - 26 i.). Darbotvarkėje numatyta daug 
įvairių, turiningų dalykų. Bendroji paskaitų tema — mūsų laikų 
humanizmas, o atskirai būsiančios tokios temos, kaip krikščiony
bė, šio amžiaus žmogus, egzistencializmas, marksizmas, išeivi
jos jaunimas, Švedijos ir Britanijos lietuviai: Valančius, Vydūnas, 
Putinas, Aistis... Iš tikrųjų, koks intelektualinis erdvumas, koks 
dvasios peno įvairumas... Deja, pačioje pabaigoje, lyg užsigar- 
džiuoti ir visai studijų savaitei galutinį antspaudą uždėti: Adolfo 
Meko filmai... Kaip tas deguto šaukštas j medaus statinę... Nai
viems dalyviams reiškiame užuojautos!

/
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SKLISKI, AUTOSERVISO ŠLOVĖ!
"Skliski, autoserviso 

šlovė!" — šio rašinio pa 
vadinimas yra autentiš
kas sovietinio žargono pa 
vyzdys. Terminas "auto
servisas" atkeliavo į ok. 
Lietuvą iš Maskvos. Mo
torizuotų vežimų aptarna
vimą sovietai vadina "au- 
toservis". Lietuviams te
ko tąžargonvardį"sulie- 
tuvinti’.', prisegus galūnę 
"as". Atrodo komiškai, 
kad angliškai - ameriki
nis terminas atkeliavo į 
ok. Lietuvą per Maskvą! 
Bet taip jau yra. Tokiu 
pat būdu ok. Lietuvon at
sibastė "dizainas", "di
zaineriai", "Interjeras", 
"skaisraperis"...

Įdomu, kaip gyvenime 
tas "autoservisas" apsi
reiškia?

Štai "Klaipėdos auto
serviso įmonė". Direkto 
rius S. Budreckas nori 
"pakelti" "autoserviso" 
darbo "grafiką". Čia dvi
guba nauda: įmonė pagar 
sėja grafiko eskaliacija" 
ir įmonės tarnautojai (ir 
pats direktorius)daugiau 
uždirba. Paprasta kapi
talistinės Amerikos teo
rija — dirbk ir būsi tur
tingas !

Bet ši kapitalistinio 
pelno vaikymosi teori
ja sovietinio gyvenimo są
lygose vystosi skirtin
gais, sovietiniais būdais; 
kitas čia darbo "meto
das".

Valdžia nustato sovie
tinei įmonei darbo "gra
fiką" kelti kiek išgali —

Talkina okupa
cijai ir genocidui 

(Atkelta iš 3 psl.) 
vėliavos? Tai irgi Ne
pripažinimo ledų laužy
mas!

Amerikinis generali
nis konsulas Leningra
de privalo rūpintis kon- 
suliariniais reikalais,ne
sivelti į JAV užsienio po
litikos sferą, kur jis,at
rodo, ne ką nusimano. 
(Jeigu nusimanytų, neat
vyktų į skandalingai įtar
tino politiniu požiūriu 
simfoninio orkestro gas
troles sovietų okupuotoje 
teritorijoje, okupuotos 
tautos genocido sukak
ties dienomis!)

Iš pasiekusių žinių ten
ka manyti, kad San Fran- 
cisco simfoninis orkest
ras nepasitenkino vien 
"kultūrine" veikla, bet jo 
paskiri dalyviai prapliu
po savo pareiškimais,ku 
riuose pamirštaorkestri 
nė polifonija, bet stiprus 
komplimentinis uniso
nas.

Simfoninio 
prezidentas

už tai garbė, šlovė, atžy- 
mėjimo ženkliukai ir rub
liai.

"Klaipėdos autoservi
so įmonė" sugebėjo smar
kiai pakelti "grafiką". 
Darbas buvo energingas, 
greitas. Planus patarnau
tojai pralenkė dvigubai, 
net trigubai. Uždarbiai 
pašoko. Monteris A. Ku
činskas pastatė "rekor
dą" — per mėnesį uždir
bo 546 rublius. Tuo tar
pu eilinis automechani- 
kas ok. Lietuvoje teuž
dirba apie 150 rublių.

— Spauskite! — koman
davo direktorius, ir pats 
gaudamas įmonės pelno 
nuošimčius.

— Spaudžiame! — at
sakydavo jo pavaldiniai, 
ir žėrė rublius įkišenes.

Įmonės garsu ir šlove, 
netrukus, susidomėjo tar
dymo organai. Mat nebu
vo klijento, kuris nesi
skųstų "autoserviso" dar 
bu.

Iš remonto išeina au
tomobiliukas "Žiguli". 
Jis turėjo aštuonius de
fektus. Visi šie defektai, 
kaip byloja įmonės faktū
ra, rūpestingai pataisyti. 
Faktinai — jie nebuvo ir 
taisomi. "Autoserviso" 
žmonės numojo ranka: iš 
silaikys su tokiais defek
tais iki sekančio karto. 
"Žiguli" neišsilaikė, 
nors didoka sąskaita už 
"pataisymą" buvo apmo
kėta.

Autos avininkas netu
rėjo nė teisės susirauk
ti, mokėdamas sąskaitą. 
Kiekvienas toks nepaten
kintasis, vėliau, per am
žius negautų "autoservi
so" patarnavimo. Visad 
tokiam atkirstų: neturi
me atsarginių dalių ir ne 
žinom, kada jas gausime!

Kada atvyko tardyto
jai, paaiškėjo, kad "Klai
pėdos autoservisas" turi 
ir papildomų uždarbių 
prisišliejusių greta pa
prastų auto pataisymų 
sukčiavimo. Prie "auto
serviso" buvo įsitaisiu
si "Liūdesnio valandos 
paslaugų" parduotuvė. 
Čia galima užsakyti me
talinių gėlių vainiką ant 
kapo padėti. Atrodo, klai
pėdiečiams nebuvo baugi 
tokia kaimynystė: čia tau 
blogai taisomas automo
bilis, čia tau ir vainikas 
ant karsto! Žmonės nau
dojosi ir vainikų parduo 
tuvės patarnavimu.

Tačiau "autoservisas" 
suko iš gyvų, suko ir iš 
nabašninkų. Apmauti na- 
bašninkus nebuvo sunku. 
Mat sovietinėje apyvoko- 

. je metalinio vainiko kai
na pareina nuo lapų ir 
žiedų kiekio vainike. 
Miršta koks nors sovie- 

Plant buvo itin paslan - tinis tūzas ir jo įstai- 
"nematyti" provoka gos pavaldiniai užsako na- 

- bašninkui vainiką, kuria
me turi būti 50 metalinių 
ąžuolo lapelių. "Autoser
visas ir liūdesio valan
dos paslaugų parduotu
vė" įdeda vainikan 30 
ąžuolo lapelių. Dvidešim
ties lapelių kaina yra gry 
nas pelnas, kurįpasida- 
lina įmonės "kombinato
riai".

"Kaip gaila", rašo vie
tinė spauda, aprašyda
ma "autoserviso" machi 
nacijas, "kad numirėliai 
negali savo vainikų patik
rinti".

orkestro 
David N.

kus
ciniai - politinės gastro 
lių prigimties. Visą 
"kryptingumą" rikiavo 
prie orkestro gastrolių 
prisiplakęs "San Fran- 
cisco Examiner" muzi
kos skyriaus vedėjas 
Alexander Fried, kuris 
netgi turi giminių Kaune. 
Savo kalboje šis Fried pa
reiškė lankęsis prieška
riniais laikais Kaune, ir 
kad Kaunas tada buvęs 
"nedidelis miesčiukas". 
Dabar, esą, viskas nau
ja. Ir itin naudingos tos 
gastrolės "taikai pasau
lyje". Ar tai nėra pakan 
karnas atvirumas tų, kas 
planavo maršrute trikam
pį: Leningradas - Vilnius 
- Maskva?

Tokiu būdu tūkstančiai 
"sutaupytų" lapelių numi
rėlių vainikuose "auto
serviso" tarnautojams

DIRVA

BALF*o Chicagos apskrities metinis susirinkimas buvo gausus, darbingas, pasižymėjo aktyvumu ir 
naujomis sugestijomis, kaip pagyvinti Balf'o šalpos veiklą, kad galima būtų suteikti pagalbą Į vargą 
patekusiems lietuviams. Nuotraukoje pirmoje eilėje sėdi iš kairės: M. Izokaitienė, A. Baleišienė, J. 
Sasnauskienė, E. Markūnienė, O. Zailskienė, kun. A. Trakis, dr. B. Motušienė, A. Mackevičienė ir V. 
Orvidienė. ----------

pavirto rubliais jų kiše
nėse.

"Skliski, autoserviso 
šlovė!" rašo tarybinė 
spauda. Mums atrodo, 
kad straipsnio pavadini
mą būtų galima įprasmin
ti kitaip: "Skliski,sovie
tinio ūkininkavimo šlo
vė!"

Juk visos tos neįtikė
tinos malversacijos yra 
kvailiausios sovietinės 
sistemos padaras. (žč)

j?. rį
i < j*

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

Low Rates
Minimum Expenses 
We pay 3’A % on 
escrow accountsr 634) ” 2 yr. certificates (Min. $5,000)53A Q/o- l-yr-certificates(Min.$1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESIX.
Member F.S.L.I.C., VVashington, D.C. Equal Opportunity Lender

Salnt 
2&nttiony Savings

1447 S. 49th Court • Cicero, lllinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Coen Mon.. 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sot.,9-1; Closed Wed.

t

SKILLED TRADES

. DlfiįmonD.
REO

JOURNEY MEN NEEDED
Tired of Fighting "BIG CITY Traffic? Pollulion? Big City Prices? 
Lansing is an excellent area and may be just what you are looking for. 
We have immediate openings for qualified Industrial Journeymen in the 
follovving trades:

MILLWRIGHTS
MACHINE REPAIRMEN

AUTO PRODUCT DEVELOPMENT
MECHANICS

espense reimbursement wil) be considered for the abov<Relocation
openings.

We also have eurrent openings in production for Die Setters, Brukę 
Press Set-Up and Lay-Out lnspectors.

Call (local phone No. 963-9390, Exl. 211) or write to Attn: W. E. 
Turrill, Employment Office.

DIAMOND REO TRUCKS, INC.
1331 So. Wašhington Avenue

Lansing, Michigan 48920
An Equal Opportunity Employer

(54-56)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
' “ X ’***"VI M1 w 1 *r "v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ ĮSITIKINSITE.

P. Maletos nuotrauka

JUSTINAS MACKEVlClUS, Standard Federal Savings & Loan 
Assn. prezidentas Chicagoje, suteikė didžiulę paskolą Chicagos 
Lietuvių Operai, kad ji galėtų išleisti komp. K.V. Banaičio sukur
tą operą "Jūratė ir Kastytis" plokštelėse. Plokštelės jau RCA fir
mos pagamintos. Operos nariai, apsilankę jo kabinete, Įteikė jam 
šios operos plokšteles. Iš kairės: sol. Stasys Baras,plokštelių iš
leidimą organizavęs Alfredas Blyskis, Opgfos ilgametis mecena
tas ir dabar dar paskolos davėjas Justinas Mackevičius ir Operos 
pirm. Vytautas Radžius. V. Jasinevičiaus nuotrauka

MILL OPERATORS 
MASTER MACHINISTS

MAINTENANCE MEN 
VERTICAL BORING 

MACHINERY 
VVELDERS

Marion Power Shovel needs you to help us put it all together. 
Major shovel and dragline manufacturer will pay qualified 
people:

Welders $4.175
Vertical Boring Mill Operators $4.175
Machinery Maintenance Men $4.175
Master Machinist $4.495

company paid medical insurance, life insurance, pen- 
vacations, 10 holidays.
personnel intervievv and more information, stop in at

hour 
hour 
hour 
hour

Plūs
sion,
For
Employment Office or call

MARION POWER SHOVEL CO.
617 West Center Street 

Marion, Ohio 43302
An F.qua| Opportunity Employer M/F

(54-58)

ė
i

*f, 5
MAROUETTE PARK CHICAGO

2533 W. 71 St. hi GR 6 2345 6 
•fr

CICERO ILIINOIS
1410 S. 50 Avė., Tei TO 3-2108 9
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KSAVERAS VANAGĖLIS - TĖVYNĖS
MEILĖS POETAS STEPAS vykintas

Ksaveras Sakalauskas, mūsų 
literatūroje žinomas Vanagėlio 
slapyvardžiu, yra "Aušros" lai
kų rašytojas. Šiemet sukako 90 
m. nuo "Aušros" pasirodymo ir 
110 m. nuo Ksavero Sakalausko - 
Vanagėlio gimimo dienos. 35 m. 
šiemet suėjo, kai poetas mirė. 
Taigi, šiomis progomis privalu 
prisiminti šį, mūsų tautai nusi
pelniusį, poetą.

Vanagėlis gimė 1863 m. balan 
džio 27 d. Kalesnykų (kiti rašo 
Kalesninkų) km., Simnovls.,Aly. 
taus apsk., ūkininku šeimoje. Mo. 
kėši Simno, Krokialaukio ir Vei
verių prad. mokyklose ir 1883 m. 
baigė Veiverių mokytojų semi
nariją. Tais laikais mokytojo dar
bas buvo nedėkingas, nes rusų 
valdžia lietuvių kultūrininkų ne
pakentė. Keletą metų jam padir
bėjus Pajavonyse ir Beržinin
kuose, rusų žandarų buvo ap
skųstas dėl lietuviškos veiklos ir 
mokyklų vadovybės buvo perkel
tas į Lomžos guberniją. 1908 m. 
iš Lomžos jis persikėlė J Varšu
vą, kur mokytojavo iki pensijos. 
Mirė 1938 m. birželio 15 d. Var
šuvoje.

Nežiūrint rusų persekioji
mų ir lenkų brukamos įtakos,K. 
Vanagėlis išliko visą amžių iš
tikimas lietuvybei. Išaugęs var
gingų dzūkų šeimoje, subrendęs 
patrioto mokytojo P. Armino įta 
koje, anksti įsikinkė į lietuviš
ką veiklą. Platino "Aušrą" ir 
"Šviesą", ragino savo mokinius 
ir visus lietuvius kalbėti lietuviš
kai. Lomžoje kartu su kun. V. 
Aleksandravičiumi suorganiza
vo lietuvių "Pagalbos" draugiją 
rūpinosi lietuvių švietimu. Pa
tekęs į Varšuvą taip pat daly
vavo lietuvių organizacijose. 
Atostogų metu dažnai važiuo
davo į savo gimtąją Dzūkiją ir 
čia bendraudavo su lietuviais 
kaimiečiais. 1928 m. buvo at
vykęs į Alytų ir, mano pakvies
tas, aplankė gimnaziją, dalyvau - 
damas lietuvių kalbos ir litera
tūros pamokose. Čia mokiniams 
pristačiau Ks. Vanagėlį kaip po
etą.

Rašyti Vanagėlis pradėjo gana 
ankstu Pirmieji jo eilėraščiai

Kęstutis K. Pocius naujo 
gyvenimo kelyje

Kęstutis Kazimieras 
Pocius (Elenos ir inž. Ka
zimiero sūnus) penktą 
kartą ištiesė ranką paim. 
ti mokslo diplomą ir dar 
turbūt ne kartą ją ties, 
nes prieš akis maste- 
rio laipsnis ir neatspė
jami ateities planai. Šį 
kartą jam mokslo diplo
mas buvo įteiktas Notre 
Dame universiteto, mi
nint 128 laidos išleistu
ves, baigus su atžymėji- 
mais kaip "Bachelor of 
Arts". Garbės studentų 
ir mokinių sąrašuose jo 
pavardė buvo nuo vaikys
tės dienų. Taip jis baigė 
pirmuoju mokiniu pra
džios mokyklą, buvo gar
bės mokinių sąrašuose 
kai lankė ir baigė Bi- 
shop Noll institutą, Dean 
sąrašuose buvo ir stu
dijuodamas Notre Dame 
universitete. Iš East Chi
cagos važinėdamas, jis 
uoliai lankė Aukštesnią
ją lituanistinę mokyklą, 
ją baigė, rengėsi lankyti 
Pedagoginį institutą, bet 
studijos universitete su
kliudė šiam užsimoji
mui, kuriam ateityje jis 
rengiasi surasti laiką. O 
namų lituanistinė mokyk
la, tautinis auklėjimas 
nesibaigė su vaikų darže
lio diplomu, kada buvo 
pradėta vietoje "a" šaky 
ti "ei", bet, kaip neseniai 

buvo išspausdinti "Aušroje". 
1921 m. buvo išleistas jo kūry
bos rinkinys "Raštai". XIX am 
žiaus pabaigoje Vanagėlis pasi
reiškė ir kaip prozos kūrėjas. 
Jis parašė keliolika apsakymų, 
kuriuose pavaizdavo Lietuvos 
kaimo ir miesto gyvenimą. Ta
čiau mūsų literatūroje Vanagė
lis labiau išgarsėjo kaip poetas.

Ks. Vanagėlis, nepalankių po
litinių gyvenimo sąlygų išvary
tas iš tėvynės, romantiškai il
gisi savo tolimos šalelės ir ją ap
dainuoja:

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia — 
Ten Lietuva mano brangi. 
Ten širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos, 
ir mergelės kaip lelijos. 
Ten šalelė daug gražesnė, 
Juoda duona ten gardesnė.

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
Sparnus paukščio kad turėčiau: 
Ten berasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš Saldžiųjų.

Toliau, šiame eilėraštyje, pa
vadintame "Iš tolimos šalelės" 
poetas skundžiasi, kad jam, varg
dienėliui, "priliko" išeit iš tė
vynės, kur paliko geros širdies 
žmonės, artimieji ir draugai. 
Jis norėtų ten lėkti, kaip paukš
telis, pasveikinti tėvą, brolį, kai
myną ir savąją mergelę, kuri nu
ramintų jo širdelę. Jis pasakytų 
savo vargus, kurie jį kankina, 
kaip nemeilūs svetimi žmonės 
ir kaip ilgesys jį troškina. Poe
tą jaudina tragiškas nujautimas 
kad:

Lietuvos jau nebmatysiu. 
Brolių savo nebregėsiu, 
Svetimoj šaly išgrūstas, 
Ir numirti čia turėsiu!...

Šis eilėraštis yra parašytas 
prieš 110 metų, bet koks jis mie_ 
las ir graudulingas šiandien 
mums, išgrūstiems į svetimas 
šalis.

Bolševikiniai literatūros isto-

Kęstutis K. P.xiuS

vienas vizituojantis už
sienio svečias, susipaži
nęs su universiteto Bal- 
tic Klubo veikla ir turė
jęs ilgesnįpasikalbėjimą 
su klubo sekretoriumi 
Kęstučiu Pocių pareiškė, 
jog tik gili asmenybė ga
li tęsti savo prigimties 
tautinį tęstinumą, kaip 
šis lietuvis. Juo verta di
džiuotis.

Kęstutis domisi žurna
listika, literatūra. Pasi
žymėjęs dideliais gabu
mais siekdamas mokslo 
laipsnį, tauriai išauklė
tas lietuviškoje dvasioje, 
jis aktyviai įsijungs ir į 
tolimesnį akademinio jau
nimo gyvenimą. (vk)

rikai Vanagėliui prikiša kompo
ziciniu atžvilgiuištęstumą ir "ne 
reikalingą skundimąsi svetimai
siais". Bet Vanagėlis rašė šį ei
lėraštį "Aušros" laikais, kai 
apie eilėraščio kompoziciją po
etai maža ką težinojo, jis rašė 
šį eilėraštį iš širdies gelmių, 
kilnių jausmų pažadintas. Jis sa
vo ir visų lietuviu širdies sopu
lius išliejo poetine kalba. Ar 
lietuvis poetas nebeturi teisės 
skųstis, kada jį svetimieji per
sekioja?

Ir kiti Vanagėlio tėvynės mei - 
lės motyvais parašyti eilėraš
čiai ("Šauksmų aidas", ."Lai
mės valanda", "Abejojantiems") 
pasižymi jausmo nuoširdumu ir 
poetiniu grožiu. Koks paprastas, 
bet koks mielas eilėraštis "Lie
tuvaitė".

Prigimtą šalį 
Myli, kiek gąli, 
Gerbia darbštumą, 
Dorą, blaivumą...

Ir šiandien lietuvaitės okupuo
toje Lietuvoje ir tremtyje ne tik 
"tautą dabina", bet ir jos gyvybę 
išlaiko.

Ks. Vanagėlis liks nemiršta
mas mūsų tautos poetas, giliai iš 
gyvenęs ir išreiškęs tėvynės mei
lės jausmus ir tėvynės ilgesį.

PIRMASIS ŠIŲ 

METU "SĖJOS” 

NUMERIS
"Sėja”, tautinės, demo

kratinės minties laikraštis, 
Įžengė į dvidešimt pirmuo
sius savo leidybos metus, 
žurnalas eina 4 kartus per 
metus. Dabar pasirodė dvi
gubas numeris, 84 puslapių 
apimties, žurnalą leidžia 
Varpininkų leidinių fondas, 
redaguoja L. Šmulkštys ir 
redakcinė kolegija.

Per dvidešimt metų pa
sirodė 121 "Sėjos” nume
ris. Turėdama savo leidybos 
istorijoje įvairių peripeti
jų, gyvenimo aplinkybių 
diktuojamų, "Sėja” keitė 
savo formatą, spausdinimo 
būdą. Pagaliau sustota prie 
dabartinio, kuris patogus 
leidinio sąsiuvinius įrišti, 
talpinti lentynose.

Sutraukęs didelį bendra
darbių skaičių, žurnalas 
kreipiamas labiau į istorinį 
ir pažintinį pobūdį, mažiau 
į pasaulėžiūrinį. Nors leidi
nys yra pasaulėžiūriniai-po- 
litinis, bet redaktorius L. 
Šmulkštys sugeba duoti itin 
patrauklų tolerantiškumą.

Vienas iš unikalesnių šio 
numerio rašinių yra pomir
tinis dr. J. Pajaujo "JAV 
Ambasadorius Bullit’as apie 
Lietuvos atstovą Jurgį Bal
trušaitį”. Įdomu pastebėti, 
kad šių metų "Į Laisvę” ir 
"Sėja”, likimui lemiant, sa
vo pastaruosiuose nume
riuose patalpino pomirti
nius žymiųjų mūsų politi
nių veikėjų rašinius: ”J 
Laisvę” — dr. S. Žymanto, 
"Sėja” — dr. J. Pajaujo.

šis rašinys apie J. Baltru
šaitį atkelia vartus j iki šiol 
nežinomus poeto santykius 
diplomatinėje arenoje. Au
toriaus J. Pajaujo pastabu
mas ir svetimųjų istorinių 
knygų sekiamas yra talka 
mūsų pažintiniam išprusi
mui.

Šiame numeryje rašo Z. 
Dailidka, Pr. Čepėnas, V. 
Sruogienė, K. Karvelis. L. 
Šmulkštys, P. Stravinskas, 
P. Lelis. Tęsiami J. Karde
lio memuarai. Paimtas se
nas, bet aktualus fragmen
tas iš dr. K. Griniaus raštų. 

Recenzijos. Nekrologai ir 
bėgamoji kronika, žurnalas 
iliustruotas.

Pirmąjį numerį išleidus, 
į "Sėjos” vedamasis pareiš
kė: ”Mes nesam bet kurio 
dogmatizmo suvaržyti”. At
rodo, du ilgi žurnalo leidy
bos dešimtmečiai įrodė, kad 
šio principo laikomasi, kad 
principas tapo orientyru.

Išeiviškoje gyvenime są
lygose, kur spauda turi ne
ribotą laisvę, o žmonės per
dėtai nervingi, santūrumas 
ir taktiška apdaira yra di
džiulės vertybės.

Jeigu bėgamojo laiko po
litiniai sūkuriai "Sėjoje” 
"apšvelninti tolerantiška 
nuotaika, buvusiojo laiko 
temos, dažnai pražįsta ypa
tingai įdomiom varsom. 
Pav. šio numerio Vandos 
Sruogienės tam tikra pras
me nekrologinis rašinys, 
"Marija žolpienė prakilni 
visuomenininke”, taip gi
liai ir išsamiai užgriebia iš. 
eiviškoje gyvenimo buitį, 
kas buvo prieš pusšimtį 
metų, kad ši miniatiūrinė 
studija pati savyje tampa 
didžiule vertybe. Be tokių 
davinių, kurie figūruoja V. 
Sruogienės rašinyje, retas 
ateities tyrinėtojas buiti
ninkas, ar rašytojas galės 
išsiversti. Greta nekrologo 
V. Sruogienė davė plačią 
anometinės išeiviškos lietu- 
vijos buities panoramą. Jo
no Kardelio memuarai duo
dami gana trumpais gaba
lais, ir sunkiau į juos įsi
skaityti fragmentikais pri
sėdimais. Gal rengiama tų 
memuarų knyga?

Aktualybių paraštėje itin 
taiklus ir sarkastiškas K. 
Karvelio rašinys apie "so
vietinių respublikų drau. 
gystę”, apie Lietuvą tos 
"draugystės” bučiuje.

Post mortem pastraipų 
srityje šiame numeryje til
po neseniai mirusios Domos 
Šleževičienės laiškas redak
cijai. Laiškas atitaiso isto
rinę detalę.

Tame pat laiškų skyriu
je kun. Vyt. Bagdonavičius 
rašo apie dr. Griniaus fon
do išleistą J. Gliaudos ro
maną "Sunkiausiu keliu”:

”Ši. knyga liečia patį gy
vybingąjį nepriklausomybės 
tarpsnį, kuris mūsų visuo
menėje iki šiol nėra susi- 
kęs pakankamo įvertinimo. 
Daug kas mano, lyg nepri
klausomybė yra toks daly
kas, kuris negalėjo nebūti. 
Jie domisi tuo, kas sekė po 
to, o nežiūri tų pirmutinių 
sprendimų ir apsisprendį- 
mų gyvybingosios reikšmės. 
Dėmesys Sleževičiui kaip 
tik yra reikalingas šiuo po
žiūriu”.

Savais dabarties reikalais 
domėtis ragina Z. Dailidr 
kos "Laikas įkaitusiems 
atvėsti”. Autorius ragina: 
"juo daugiau tautiečių tu
rėtų domėtis Vliko, Alto ir 
Bendruomenės darbais, šal
tai svarstyti jų atsiekimus, 
pasitaikančias negeroves ir 
šių veiksnių suvažiavimuo
se ar rinkimuose stengtis

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA jau baigė 17 dainavimo metą ir 
šį sezoną pastatė Bizet 4 veiksmą operą "Carmen". Operos nariai 
yra išsiskirtę vasaros atostogų. Čia matyti valdyba, pabaigusi sa
vo sunkius darbus paskutiniame posėdyje: iš kairės valdybos narys 
Bronius Mačiukevičius, vicepirm. Vaclovas Momkus, iždininkas Al
binas Smolinskas, vicepirm. Jurgis Vidžiūnas, sekretorė Joana 
Drūtytė, pirmininkas Vytautas Rąžius ir vicepirm. Regina Vait
kevičienė. V. Jasinevičiaus nuotrauka

ĮDOMUS ISTRIKO
B. DUNDULIO VEIKALAS

1968 metais leidykla 
"Mintis" Vilniuje išlei
do įdomų istoriko Bro
niaus Dundulio veikalą 
"Lietuvos kova dėl vals
tybinio savarankumo 15 
amž.".

Knyga pasiekė "kapita
listinį" užsienį, įėjoįvie- 
šųjų bibliotekų fondus. B, 
Dundulio veikalą gali gau
ti kiekvienas lietuviškai 
skaitąs viešųjų mūsų bib
liotekų lankytojas. Koks 
gi drastiškas skirtumas 
su galimybe mūsų užsie
nio leidiniams patekti į, 
sakysim, Vilniaus viešą
sias bibliotekas!

Autorius yra laisvojo 
nedoktrinizuoto mokslo 
produktas ir tai orga
niškai priverčia jį turė
ti platesnę studijuojamo
jo objekto panoramą, iš
samiau suvokti istorinę 
erdvę, jautriau išgyventi 
Lietuvos valstybinio su
verenumo problematiką. 
Todėl šį jo veikalą, kurį 
estetiškos laidos formo
je patiekė "Mintis", ten
ka sutikti su dėmesiu, su 
respektu autoriaus eru
dicijai.

Bronius Dundulis isto
rijos mokslus pradėjo Vy
tauto Didžiojo Universi
tete, Teologijos - filoso
fijos fakultete. "Žemai
čiai Konstancos koncili jo
je 1417 metais" buvo jo 
diplominis darbas. Ga
vęs 1939 metais doktora
tą Sorbonos universitete 
Paryžiuje, (disertacija: 
"Napoleon et la Lithu- 
anie en 1812") B. Dundu
lis pradėjo dirbti Vil
niaus universitete ir dir
ba iki šiolei.

Sekant jo studijų temas 
matyti jo dėmesys skir
tingoms epochoms, be 
pastebimo palinkimo įku- 
rią vieną. Jo dėmesys Na 
poleono ir Lietuvos te
mai, neabejotina išdava 
studijų Prancūzijoje, in
triguojančiai susiliečia 
su neseniai pasirodžiu
sia V. Trumpos napoleo- 
niniai - lietuvišku darbu. 
Kiek čia ryšio ar skir
tybių turėtų analizuoti 
specialistai. Tačiau įdo
mus yra abiejų istorikų 
dėmesys temai, kuri, 
kaip ir XV amžiaus Lie
tuvos kovos dėl valsty
binio suverenumo, nu
tvieksta iliuzijomis at
gauti valstybinę laisvę.

Ši veikalo anotacija,

juos kreipti mūsų daugumai 
pageidaujama linkme”.

(Xx)

JURGIS GLIAUDĄ 

trumpos pastabos, aiš
ku nėra kokia pretenzi
ja veikalą vertinti, ana
lizuoti istorinių šaltinių 
interpretaciją, ir kt. Vei
kalas ateina į eilinį skai
tytoją praturtindamas^ jį 
istorinių faktų gausa. Šia 
daugelio skaitytojų nuo
monių sankryža. Tenka 
džiaugtis, kad dėstymo 
metodas, sudėtingos te
mos kondensavimas į tri - 
jų šimtų puslapių apimtį, 
lakoniškumas, bet be es
minių detalių išdavimo 
— padaro šią studiją itin 
brangiu papildiniu mo
derniems Lietuvos vals
tybinio suverenumo idėjų 
laikams. Knyga liečia 
Lietuvos valstybės laik
metį nuo Krėvos akto 
(1385) iki Liublino unijos 
kontūrų (1569). Šioje ne
paprastai dramatiškoje 
epochoje kovos dėl vals
tybinio Lietuvos suvere
numo, dėl tarpvalstybi
nių sutarčių interpreta
cijų, dėl valstybių są
jungos pro et contra po
sakiai įgyja labai aštrų 
pobūdį. Vien tiktai Vytau
to karūnavimosi epopė
ja B. Dundulio dėstyme 
yra geras atramos punk
tas kiekvienam beletris
tui, dramaturgui — tiek 
detalių, tiek charakte
ristikų!

Suprantama sunkoka 
"socialistinio realizmo" 
diktato sąlygose pilniau 
išsemti beletristiniam 
veikalui B. Dundulio duo
tą medžiagą. Bet gi stu
dija palieka plačioms 
įvairių politinių klimatų 
epochoms. Svarbus yra 
faktas: medžiaga at
rasta, sukoncentruota, 
prezervuota.

B. Dundulis,atrodo,ne
sinaudojo moderniau
siais atradimais, kurių 
yra Vatikano archy
vuose. Jis neakcentavo 
Lietuvos valstybingumo 
idėjos gimimo Mindau
go laikais. Tas itin ryš
kus metas kaip tiktai iš- 
eiviškoje beletristikoje 
įgavo tokį gyvai spalvin
gą vaizdą (J. Kralikaus- 
kas, V. Alantas). Tad šis
B. Dundulio veikalas yra 
tiesioginė išvestinė iš 
mindauginių laikų. Ta
čiau, XV amžiaus kovos 
dėl Lietuvos valstybinio 
savarankumo įgavo sudė
tingesnį tūrį, valstybinės 
teorijos areną, dfploma- 
tinių kovų skonį, tikrai 
machiaveliškų politinių 
malversacijų pašvais
tes . Mindauginė epocha 
sugretinus, atrodo, ne
komplikuota, tiesi, be vin
gių į šonus žengianti ad 
rem, į tikslą.

Keletą mažyčių detalių 
yra naujovės. Viena jų —
B. Dundulis sako, kad T. 
Narbutas (psl. 28) mokė
jęs lietuviškai, todėl ga
lėjęs betarpiai apspręs
ti tam tikrus faktus. Tuo 
tarpu Vytautas Merkys, 
savo studijoje "Simonas 
Daukantas" (Vaga, 1972) 
tvirtina, kad T, Narbutas 
lietuviškai nemokėjęs.

B. Dundulio veikalas 
yra įdomi, šviesi pro
švaistė istorinėje litera
tūroje.



DIRVA 1973 m. liepos 25 d-

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ANTANAS GRINIUS

Birželio 30 d. įvykusioje Detroito žurnalistų gegužinėje Vasiu- 
lių sodyboje, grupė viešnių. Iš kairės: M. Gražulienė, S, Grigai
tienė, St. Zaparackienė ir J. Švobierfė. K. Sragausko nuotrauka

iki 5,000 dol. sutiko pa
skolinti. Užsuktas ratas 
sukasi ir Wayne Statė 
Universitete lietuvių 
kambarys bus įrengtas, 
{mokėjus universitetui 
5,000 dol. bus gautas kam
barys ir pradėti jo įren
gimo darbai.

Kokį kambarį įreng
sime ir kiek tas kainuos 
sužinosime vėliau iš mū 
sų menininkų ir architek
tų.

Dabar tik vieno reikia 
tai pinigų to kambario 
įrengimui. O pinigus pri
ima visi valdybos na
riai. Lengviausiai jų pa
siekiamas iždininkas An
tanas Sukauskas tel. 826 
-5678.

Po meninės dalies vyko šokiai 
ir veikė bufetas. Šokiams grojo 
Stelmoko orkestras "Ąžuolas". 
Skanius valgius pagamino ir sve
čius aptarnavo Veros Kulbokie- 
nės vadovaujamos šaulės Mari
ja Bačkaitienė, AdelėTeličėnie- 
nė, Irena Teličėnaite ir Emili
ja Lungienė. Barą tvarkė ir sve
čius gėrimais aprūpino Vincas 
Rinkevičius ir Jonas Balnionis. 
Paminėjime ir šokiuose daly
vavo-apie 200 žmonių. Jūros Die
nos minėjimą pravedė LŠST Jū
rų vadovas Mykolas Vitkus, tal
kininkaujant Detroito "Švyturio" 
kuopos šauliams.

"švyturio" šaulių kuopa rug
piūčio 5 d. (sekmadienį) 12 vaL 
rengia į p. Kizių sodybą tradici
nę išvyką (Windosre, Kanadoje).

VIENINTĖLIS LIETUVIS KAILININKAS

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor
Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir 

677-8489 (buto).

JAU YRA $5.000.00
Birželio 28 d. 7 vai. 

vak. Lietuvių Namuose 
posėdžiavo Lieuvių kam 
bariui Wayne Statė Uni
versitete įrengti valdy
ba, kurioje be valdybos 
dalyvavo ir kitų organi
zacijų atstovai.

Jurgis Mikaila pade
monstravo filmą, kurią 
pagamino nuvykęs su Det
roito entuziastų grupe 
apžiūrėti Pittsburgho uni
versitete įrengtą lietuvių 
kambarį.

Stefa Kaunelienė susi
rinkusiems nušvietė ap
linkybes ir paaiškino 
kaip ir iš kur atsirado 
sumanymas rengti tau
tybių kambarius Wayne 
Statė universitete.

Penkių asmenų valdy 
ba, kuri rūpinasi to lie
tuviško kambario įrengi
mu, šiame posėdyje pa
didinta įtraukiant į ją dar 
12 naujų žmonių ir su
darytos šios grupės:

* Valdyba — Jurgis 
Mikaila — pirmininkas, 
Stefanija Kaunelienė — 
vicepirmininkė, Viktori

ja Norvilaitė — sekreto
rė, Antanas Sukauskas
— iždininkas ir Vytautas 
Kutkus — informacijos 
vadovas;

* Meno grupė — Biru 
tė Rauckienė, Jurgis 
Baublys, Edvardas Vasi
liauskas, Rožė Bilaitie- 
nė, Algirdas Vaitekaitis, 
Mirga Michaels;

* Finansų organizavi
mo grupė — Viktoras 
Rauckys, Rožė Ražaus- 
kienė ir Stasys Račiukai 
tis;

* Informacijos grupė
— Vacys Urbonas, Mar
tynas Stonys ir Antanas 
Grinius.

į valdybą įtraukus nau
jus žmones ir sudarius 
grupes eita prie pinigi
nių reikalų.

Užsakyti kambarį tuč 
tuojaus reikia įnešti 
5000 dol., o valdyba pa
sižadėjimais ir grynais 
turi tik 2000 dol. Gauta 
pasiūlymų užtraukti kur 
nors paskolą ir pinigus 
tuojaus įmokėti. Svars
tant piniginius reikalus 
Viktoras Rauckys išra
šė čekį $500 ir kiėktruks-

FOUNDRY 
FOREMAN

General Foreman, 2nd Shift, 200 Employees. 
Relocation paid, Charles City, Iowa.

Unusual opportunity for an experiencend foundry manager 
(8 to 10 years). You will be in charge of produetion co-remak- 
ing, melting, molding, cleaning of castings, and supervision of 
200employees, including line supervisors. Degree preferred būt 
not essential. Excellent offer. Oour company is the fast grow- 
ing farm eąuipment division of White Motor Corporation. The 
location is northeastern Iowa, a pleasant community with 
many advantages in family advancement. Write at once out-
lining background and salary history. Your inquiry will be 
handled confidentially. Immediate reply if ąualified. Write to:
Kenneth V. Frideres, Employment Manager.

VVHITE MOTOR
CORPORATION

WHITE FARM EQUIPMENT 
COMPANY

DIVISION OF WHITE MOTOR CORP.
300 Lawler St., Charles City, Iowa 50616

An Equal Opportunity Employer
(56-62)

A NEW ORLEANS SHIP REPAIR YARD 
HAS SUPERVISORY OPENINGS SUCH AS: 

SHIP SUPERINTENDENT 
ASST. GENERAL SUPERINTENDENT 

MACHINERY SUPERVISOR (Inside & Outąide) 
SHIPFITTER 

SUPERVISOR AND MARINE ESTIMATOR 
Send complete resume and salary expected 

To : BOX R 5 
LITHUANIAN PAPER

1000 N. MIAMI AVĖ. MIAMI, FLA. 33136
An Equal Opportunity Employer

(55-58)

PRODUCTION SHOP
WE NEED EXPERIENCED: 

INSPECTORS 
SHEET METAL FABRICATORS 

N/C OPERATORS 
MACHINE ASSEMBLERS 

WELDERS
Day and night shifts. We offer steady work. Excellent vvorking conditions 
and fringe benefits. Call Davė D. Goward, at

DIAMOND AUTOMATION
23400 HAGGFRTY RD., FARMINGTON, MICH. 48024 

(313) 476-7100
An Equal Opportunity Employer

(56-65)

• Poetė Marija Sims, vi
suomenininke Detroite, sun
kiai serga ir paguldyta li
goninėn.

ŽURNALISTŲ POPIETE

LŽS-gos Detroito skyriaus na - 
rių ir jų svečių išvyka į p. Va- 
siulių vasarvietę netoli Daina
vos įvyko liepos 8 d.

Skyriaus pirmininkas Vladas 
Selenis pareiškė, kad jam jau 
antrą kartą tenka pas p. Vašiu- 
liūs atidaryti skyriaus popie
tę. Šiai popietei sekretoriauti 
pakvietė jauną žurnalistą Ro
bertą Selenį.

Dr. Kazys Karvelis skaitė pas
kaitą apie žurnalisto vaidmenį 
Lietuvos laisvinime. Prelegen
tas aiškiai išdėstė šių laikų Lie
tuvos padėtį ir sakė, kad Lietu
vos laisvinimo byla priklauso ne 
nuo mūsų, bet mes kaip žurna
listai galėtume savo rašiniais už 
interesuoti kitus žmones, kad 
jie prisidėtų prie Lietuvos va
davimo.

Žurnalistas Alfonsas Žiedas 
paskaitė iš spaudai rengiamos 
savo knygos paskutinįjį straips
nį, kuriame buvo išreikšta ne
daryk kitam to, kas tau nege
rai.

Žurnalistas Vladas Selenis 
padeklamavo eilėraštį: “Žurna
listas pas Šventą Petrą prie 
Dangaus vartų“.

Po to, įstojusiems į LŽS-gą 
naujiems nariams Kaziui Sra- 
gauskui ir Antanui Sukauskui bu
vo įteikti žurnalisto pažymė
jimai. R. Valadka popietėje ne
dalyvavo, jo pažymėjimas įteik
tas Algiui Zaparackui, prašant 
jį perduoti R. Valadkai.

Vėliau persikėlėme į kiemą 
ir medžių pavėsyje Bronė Se- 
lenienė, talkininkaujant kitoms 
ponioms, vaišino mus punšu ir 
skaniais pietumis. Prie pietų 
atsirado ir įvairių gėrimų. Nau
jieji žurnalistai aplaistė savo 
pažymėjimus, o Teresei Mer- 
kevičienei, šventusiai savo gi
mimo dieną, sugiedota ilgiausių 
metų.

Žurnalistai susimetę prie sta
lo diskutavo dr. Kazio Karvelio 
paskaitą, kalbėjo apie Alfonso 
Žiedo paruoštą knygą ir Lietu
vių Bendruomenės reikalus.

Išvyka nebuvo per daug gau
si atsilankiusių svečių skaičiu
mi, bet labai linksma ir tvar
kingai pravesta. Dalyvavo apie 
50 asmenų.

JUROS DIENA

Liepos 7 d. Union Pier jūrų 
šauliai iškilmingai paminėjo Jū
ros Dieną.

Minėjimas pradėtas 9 vai, vė
liavų pakėlimu. 12 vai. Jūrų šau
lių kuopų vadovbės turėjo tar
nybinį posėdį, kuriame dalyvavo 
apie 20 narių.

5:30 buvo nuleistos vėliavos ir 
po mažos pertraukos Lietuvių 
Svetainėje, kurios savininkas 
yra V. Petrauskas, pradėtas iš
kilmingas minėjimas - akademi
ja. Sudarytas garbės prezidiu
mas ir pagerbti žuvę dėl Lie
tuvos laisvės kariai, šauliai ir 
partizanai.

Paskaitą skaitė Klaipėdos Jū
rų šaulių kuopos pirmininkas My
kolas Milkovaitis.

LŠST c.v. pirmininko atsiųs
tą sveikinimą raštu perskaitė 
vicepirmininkas Alfas Šukys. Žo
džiu sveikino LB Union Pier 
apyl. Pirm. A. Klimavičius ir 
Daukanto Jūrų šaulių kuopos 
pirm. M. Maksvytis.

Meninėje dalyje sol. Irena Pet
rauskienė padainavo 4 dainas, o 
jauna šaulė Vida Zinkutė padek
lamavo Jūros Dienai skirtą ei
lėraštį.

MACHINIST 
(DIE MAKER)

This wood and plastic molding prod- 
v Jng subsidiary of leading building 
material manufacturer has immediate 
need for a top machinist with some 
experience in plastic extrusion. The 
individual we are looking for shoutd 
have at least 5 years experience in 
die making and the ability to sėt up 
required machine shop. Excellent com- 
pensation package includes liberal sa
lary, group insurance and pension 
plan.Qualified applicants may apply 
by resume or letter including salary 
requirements, to Mr. P. Adams.

THE COLOMBIA 
MOLDING CO.

A JIM WALTER COMPANY
4737 HOLLINS FERRY RD.

BALTIMORE, MD. 21227

An Equal Opportunity Employer
(55-58*

MOLDERS
Automated brass foundry needs skil
led squeezer molders, overhead sand 
matchplate work. Mušt be experienced 
with good references only. High 
piecevvork rate plūs full benefits plūs 
full family Blue Cross. Apply at

American Bronze Corp.
294 1 East 34th Street

(Off Brondway) 
Cleveland, Ohio 44115 

216-341-7800
An Equal Opportunity Employer 

(55-57)

FITTER
DAY SHIFT. FULL TIME.

HF.AVY FABR1CATION EXPER1F.NCE 
REQUiRED. UNION SHOP. LENEFITS 

PAID.

RELIABLE STEEL 
PLATE CO.

2330 EAST 79T14 STREET 
CLEVELAND. OHIO 

216-881-8100 
(55-61)

FITTERS: Qualified. All exper- 
ience in plate and structural 
steel. Man with pride in his work 
and job, Start at5.ll hr. plūs all 
fringes. Very clean shpp. Good 
working conditions. Long range 
work and good backing. Call 
(216) 271-4800, Mr. Bob Swiney.

(55-57)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS & gET UP MEN 

Openings available for automatic 
operators experienced in ACME Grid- 
ley multiple spindle screw machines. 
An excellent opportunity to advanet- 
with a top quality oriented automa- 
tive supplier. Excellent wages, paid 
hospitalization, major medical, life 
insurance, vacation and retiremen*. 
plan. Wages commensurate with ex- 
perience and ability.
Send resume or apply Mon.-Sat. 9-5:30. 

HURON TOOL AND MFG. CO. 
Div. of U.S. Industries Ine.

6554 Lakeshore Rd. 
Lexington, Mich. 48450 

An Equal Opportunity Employer 
(55-58)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

For the follovving positions:
•. . FLOOR INSPECTORS
• DIE CAST OPERATORS

ZINZ & ALUMINUM
• REMELT OPERATORS 

ZINZ & ALUMINUM 
FOR ALL SHIFTS

Steady work, excellent wages & com
pany benefits. ♦

Apply in person

DYNAC CORP.
229 KERTH 

ST. JOSEPH, MICH. 
An Equal Opportunity Employer 

(55-64)

ELECTRICAL 
CIRCUIT 

DESIGNER
Immediate opening. Mušt have min- 
nimum of 3 years experience as a 
designer of injection molding, die 
casting, or machine tool circuitry. 
Mušt be capable of working witb 
relay and solid statė logic Know- 
ledgeįof JJC, NEC and OSHA essen- 
tial. Excellent opportunity wilh major 
plastic machinery manufacturer for 
the designer who can execute an as- 
signment from start to finish. Good 
vvorking conditions, easy access U- 
work. For interview apply Personnel 
Office or submit resume to Mr. II. 
Hollis.

VAN DORN CO.
2685 E. 79 St.

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

An Equal Opportunity Employer 
(49-58)

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

PRIVAČIOS KARVĖS KOMUNIZMO

STATYBOJE

ir tarybinius 
Žemdirbiai pa- 
valstybės bau-

aktyvistai, pasitelkę apy
linkės deputatus, pasi
skirstė kolūkiečių kie
mus ir rimtai pasikalbė
jo su žmonėmis..."

"Atsirado atliekamo 
pieno..." patenkintai pa
stebi laikraštis.

Savaime aišku, kad 
"deputatams" paspau
dus ir prigrasinus žmo
nes , motinos atėmė pie
ną nuo savo vaikų ir ati
davė pieną valstybei. Ko
respondencijos žodžiai

Privačiai besiver
čiančių žemės ūkiu ok. 
Lietuvoje nebėra. Visi 
žemdirbiai suvaryti įko- 
lūkius 
ūkius. 
versti
džiauninkais. Laukų der 
liai sumenkėjo, žemės 
meilė prarasta, susikūrė 
naujo tipo žmogus. Tas 
žmogus dirba žemę be 
ūkininko meilės žemei, 
todėl visas sovietinis apa 
ratas (agitpropas, spau
da, brigadininkai) varu atidengia šiurpią kolūkie. 
varo žemdirbįdirbti, ne
tinginiauti, "nepravaikš- 
tauti".

Esant tokiai betvarkei, , 
kad žmonės nemirtų ba
du, leista turėti "sody
binius sklypus", kurkolū 
kiečiai prisiaugina dar
žovių. Leista turėti, kai • 
kur, karvę, avelę ir kiau. 
ię.

Tačiau, kada kolūkis 
nepatenkina valstybės i 
uždėtos duoklės, valsty
bė ima dairytis į kolū
kiečio "sodybinio skly
pelio" derlių, į jo avelę, 
į jo karvutę. Valstybė 
ima reikalauti pieno iš 
privačių karvių "primil
žio". Kolūkietis turi ati
traukti pieną nuo savo 
šeimos ir atiduoti tą pie 
ną valstybei. Tokia yra 
privačių karvių duoklė 
komunizmo statybai.

Apie privačių karvių 
mobilizaciją plačiai ra
šo "Valstiečių laikraš
tis" (Nr. 60).

Specialūs "pieno su
rinkėjai" landžioja po ko
lūkiečių pirkias, suraši
nėja karves, apdeda pie
no duoklėmis. Plungės 
rajono "Mūsų ateities" 
kolūkis nepajėgė atiduo
ti pieno duoklės valsty
bei. Blogai prižiūrimos 
pieno fermos karvės ne 
davė tiek pieno, kiek jo 
užplanavo gauti Vilniaus 
planuotojai. Pieno tega
vo 63% užplanuoto kie
kio. Tuč tuojau "pieno 
surinkėjai" pasileido po 
kolūkiečių sodybas ir iš 
jų privačių karvių parei
kalavo duoklės komuniz. 
mo statybai. "Pavasa
rio" kolūkyje žmonės pra
dėjo rėkti, kad negalį 
pieno gauti iš savo "dar 
neapsiveršiavusių" kar
vių. Šitaip teisinosi "Var
duvos" kolūkyje. "Per
galės" kolūkyje kiekvie
nai privačiai karvei buvo 
uždėta po 259 kilogra
mus pieno. Žmonės tepri- 
statė po 57 kilogramus. 
Čia, sako, nebuvo "pie
no surinkėjų". Žmonės 
privalėjo nešti pieną į 
atokesnį pieno surinki
mo punktą. Rimučių ko
lūkyje tiktai apie 10 ko
lūkiečių šeimų atiduoda 
valstybei pieną.

"Labai prasti reikalai 
buvo Gondingos kolūky
je", rašo laikraštis, "bet

čio gyvenimo tikrovę. Jo 
"sodybinis sklypelis", jo 
"privatiška" karvutė ap- 
dedama lažu. Nors skly
pas ir karvė skirti kolū 
kiečiui nuo bado gintis ir 
nuo tų objektų jis moka 
žiauriai jo maisto iš
teklius žeidžiančią duok
lę!

"Pieno surinkėjai" zu. 
ja po apylinkę. Jie yra 
šnipai. Jų pareiga nėra 
pieno pristatymas, bet 
žemdirbio karvės suradi
mas. Reikia žinoti, kiek 
pieno duoda karvė, ar ji 
tikrai dar neapsiveršia
vusi. Seka ir tai, kad ne- 
piltų vandens į valstybei 
atiduodamą pieną!

Pieno paruošų planai 
nėra realūs. Pašarų ko
kybė, veršiavimosi Takto, 
rius, ganyklinės proble
mos sudaro svarbius 
komponentus skaičiavi
muose. Tačiau pieno 
duoklių kiekis skiriamas 
remiantis teoriniais, ka^ 
binetiniais skaičiavi
mais. Tuose skaičiavi
muose yra būdinga bau
džiauninkų sistemai min
tis: jeigu duoklių trūks, 
galima žmones paspaus
ti!

Tad žmonės spaudžia
mi. Plungės rajonui pla
navo 859 tonas pieno. 
Bet trūko pristatymuose 
net 69 tonų. "Pieno surin
kėjai" išplėšė tą kiekį iš 
privačių karvučių. Jie 
atėmė tą pieną nuo kolū
kiečių vaikų ir nuvežė tą 
pieną Maskvon! (stb)

ELECTRICAL 
DRAFTSMAN 

Minimum 2 yrs. exp. on machine tool 
schematic diagrama, and A.C. control 
circuits. Mušt be familiar with com- 
ponents J.l.C. standards, preparations 
of bills of material, control panel lay
out, and electrical sheet metai work. 
Knovvledge of solid stale helpful, hig) 
school graduate with some additional 
schooliing preferred.

VAN DORN CO.
2685 E. 79 St. 

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

Equal Opportunity Employer 
___________________ (49-58)

EXPEDITER
Knovvledge of produetion control 
procedure, follovving up on produetion 
routing and mušt be able to keep 
accuratę records and read blueprints. 
Will be expediting electrical sub-as- 
sernblies, manufactured parts and 
finai assembly. 2d shift (Salary).
Good vvorkingr conditions. Easy ac- 
cess to work. We are located next to 
the CTS Rapid Transit E. 79 Si. stop 
Parking facilities provided.

VAN DORN CO.
2685 E. 79 St.

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

An Equal Opportunity Employer 
(49-58)

An



1973 m. liepos 25 d. DIRVA Nr. 56 — 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Clevelando lietuviu na
mu talkos komitetas pasku
tiniame posėdyje smulkiai 
apsvarstė atidarymo baliaus 
ir iškilmių programą. Ko
mitetas su direkcija sutarė, 
kad baliau pelnas bus pa
skirtas naujam fortepijonui 
įsigyti, kuris yra labai rei
kalingas naujuose namuo
se. Numatoma įsigyti Stein- 
way koncertinį fortepijoną. 
Kadangi Talkos komiteto 
pirmininkas dr. D. Degesys 
išvykęs atostogų, jį pava
davo adv. Povilas Chalko. 
Dail. A. Vaikšnoras ir P. 
Maželis dekoruos sceną ir 
stalus; G. Kudukienė, R. 
Tatarūnienė, H. Jakubs ir 
Stela Sankalaitė priims sve
čius; adv. A. širvaičio įstai
ga adresuos ir išsiuntinės 
kvietimus. Spaudą apie na
mų atidarymą informuos 
Dirvos red. A. Laikūnas ir 
žurn. V. Rociūnas. įvairiais 
klausimais daug patarimų 
suteikė PLB pirmininkas 
St. Barzdukas.

Apskritai, komiteto ir di
rekcijos nuotaika pakili, 
visi nekantriai laukia rug
piūčio 17-18-19 savaitgalio 
iškilmių.

• Superior Savings įstai
ga ilgametį direktorių, pa
skolų skyriaus vedėją Kęs
tutį P. Šukį nuo rugpiūčio 
1 dienos paskyrė egzekuty-

Tautines Sąjungos Clevelando sky- ' 

, rius kviečia visus Dirvos skaitytojus į me- ' 

tinę gegužinę: š. m. liepos 29 d. Pradžia 2 . 

’ vai. p. p. Vieta — pas p.p. Dautus, 2971 

, Bishop Road, Willoughby Hills, Ohio.
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vinių viceprezidentu, kuris 
bus atsakingas už Superior 
Savings visų trijų skyrių 
operacijas ir personalą.

• George V. Voinovich, 
Apskrities kontrolieriaus, 
rūpesčiu buvo pakeistas 
Homstead įstatymas, ku
riuo sulaukusiems 65 metų 
amžiaus tam tikru procen
tu sumažinami namų mo
kesčiai. Kontrolierius Geo 
Voinovich praneša, kad da
bar pareiškimus mokesčių 
sumažinimui gali paduoti 
visi 65 metų amžiaus, kurių 
metinės pajamos neviršija 
$10,000. Pareiškimus reikia 
paduoti iki rugpiūčio 1 die
nos kontrolieriaus įstaigoje, 
315 kambarys, County Ad- 
ministration Bldg., Ontario 
ir Lakeside Avė.

• Inž. Raimundas Kudu
kis, Clevelando miesto vie
šųjų įmonių direktorius, iš
rinktas Cleveland Regionai 
Sewer District tarybos pir
mininku, kuriai priklauso 
Clevelando miesto ir 80 
priemiesčių vandens ir ka
nalizacijos sistemos. Rai
mundo Kudukio pareiškimu 
taryba numato išleisti 32 
milijonus dolerių vandens

PUIKIOS DOVANOS VELTUI
DUODAMOS

SUPERIOR SAVINGS
ATIDARANT NAUJĄ SĄSKAITĄ 

AR PADIDINANT ESAMĄ TAUPYMO SĄSKAITĄ

Už jūsų $250 ar daugiau 
indėlį U 5% kasdienių 
palūkanų, jūs gaunate:

/

PYREX
Sculptured 

OvenWareBowl

Už jūsų $500 ar daugiau 
indėlį ii 5% kasdienių 
palūkanų, jūs pasirenkate:

CORNING
2«Cup Petite 

Pan Sėt— 
arba

CORNING
— Loaf Dish

Už jūsų $1000 ar daugiau indėlį is 5%% kasdienių palūkanų, jūs pasirenkate:

PRESTO
Hot Dogger-

COUNSELOR 
------Bath Scale 

arba

Zuperio/ Avino/
■and lcan association *

Main Office: 798 E. 185th St., Offices: 6712 Superior Avė.-13515 Euclid Avė.
OU^a.1 VU1 ’k)'r'!‘1 P1™"'*1”'"'1’ Fedc„l
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GRAND OPENING CELEBRATION!
Superior Savings • New Office • 14406 Cedar Rd. (near Green)

FREE DRAVVING! 7 m r h RCA Color TV ai each 
ot oū' four uffičcs FREEGIFTS!

CVTDA RANII^* JO additional pr.zr-, į.‘atk f.mc .n-'-r-TSLfl I HH DUllUOa ivr.l he given ąl IhcG'-i'J Opeiiirigčclcb'ut'i'-.-.it

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

filtravimo stotims, nuo po
tvynių apsaugos įrengi
mams ir kanalizacijos sis
temos pagerinimams.

Dir. R. Kudukis taip pat 
yra valstybinės vandens 
kontrolės komisijos narys, 
kurios pirmininku yra New 
Yorko gubernatorius N. 
Rockefeller. šios komisijos 
posėdžiai vyksta Washing- 
tone.

• Vincas ir Antanina Vai
čaičiai išskrido atostogų į 
Hawajus.

MIRĖ MARĖ 
MULIOLIENĖ

Praeitą savaitę, liepos 18 
d., CIevelande mirė Marė 
Muliolienė, sulaukusi 77 
metų amžiaus. Būdama 8 
metų amžiaus, ji su šeima 
atvyko iš Anglijos į JAV ir 
apsigyveno CIevelande.

Muliolių šeima paliko di
džiulį įnašą pirmųjų lietu
vių imigrantų CIevelande 
gyvenime. 1954 m. mirė ve
lionės vyras Petras Mulio
lis, labai daug padėjęs po 
II Pas. karo atvykstantiems 
lietuviams.

Jos brolis Jonas DeRigh- 
ter, virš 50 metų vadovavo 
Superior Savings taupymo 
ir skolinimo bendrovei.

Velionė Marė Muliolienė 
palaidota liepos 23 d. Kal
varijos kapinėse.

Velionė paliko giliame 
liūdesy labai didelę šeimą 
— sūnų, dukteris,, brolį ir 
27 vaikaičius.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
PILĖNŲ TUNTO 

SKAUTAMS
Clevelando Pilėnų Tunto, 

skautų vadija nuoširdžiai 
dėkoja dr. Juodėnui, suti
kusiam nemokamai patik
rinti visų slkautų, įregis
truotų į Jubiliejinę Stovyk
lą, sveikatą.

Tikrinimas pradedamas 
liepos mėn. 26 d. ir bus da
romas iki rugpiūčio 11 d. 
Darbo dienomis 1-3 vai. ir 
5-7 vai., šeštadieniais 11-1 
vai. Daktaro įstaiga: 20050 
Lake Shore Blvd. Telef, 
486-6784.

Pageidaujama, kad skau
tai neatidėliotų patikrinimo 
iki paskutinių dienų, bet at
vyktų pas daktarą mažes
nėmis grupėmis per visą 
tikrinimui skirtą laiką.

Šia proga primenama, kad 
nėra privaloma tikrinti 
sveikatą pas tą patį gydy
toją.

š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS

1973 m. š. Amerikos Pa
baltiečių Lauko Teniso Pir
menybės įvyks š. m. liepos 
28-29 d., Cuyahoga Commu- 
nity College, East 30th St. 
prie Community College 
Avė., Cleveland, Ohio. Var
žybų pradžia: šeštadienį, 
liepos 28 d., 10:00 vai. Re
gistracija — nuo 9:00 vai. 
Tąsa ir finalai sekmadienį, 
nuo 10:00 vai.

Programoje: vyrų viene
tas, vyrų veteranų (virš 44 
m.) vienetas, vyrų dveje
tas, moterų dvejetas, miš
rus dvejetas, jaunių (že-

CLEVELANDO LIETUVIU NAMU 
ATIDARYMO IŠKILMĖS

PO VIENERIŲ METŲ KANTRAUS DARBO, DOSNIŲ SAVO KOLONIJOS LIE
TUVIŲ REMIAMI, BAIGIAME STATYBOS DARBUS. DŽIAUGDAMIESI TUO 
ĮVYKIŲ, KVIEČIAME VISUS CLEVELANDO LIETUVIUS IR BIČIULIUS IŠ. 

KITŲ MIESTŲ DALYVAUTI NAMŲ ATIDARYMO IŠKILMĖSE.

PENKTADIENI, 1973 RUGPIŪČIO 17, 8 VAL. VAK.
KLUBO ATIDARYMAS

ĮĖJIMAS LAISVAS

ŠEŠTADIENI, 1973 RUGPIŪČIO 18, 8 VAL. VAK.
NAMŲ ATIDARYMO BALIUS

Muzikinę programą atlieka
OPEROS IR KONCERTŲ SOLISTĖ

ALDONA STEMPUŽIENĖ
IR 

PIANISTAS VIRTUOZAS
ANDRIUS KUPREVIČIUS

KVIETIMAI $25.00 ASMENIUI

SEKMADIENI, 1973 RUGPIŪČIO 19, 1 VAL. P. P.
NAMŲ ATIDARYMO AKTAS

PAŠVENTINIMAS, DEDIKACIJA, STATYBOS RĖMĖJŲ PAGERBIMAS.

ĮĖJIMAS LAISVAS

CLEVELANDO LIETUVIŲ ŠIMTMEČIO ISTORIJOJE PIRMĄ KARTĄ IŠAUGO 
NAUJI KOLONIJOS NAMAI. TODĖL VISI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI 

ŠIOSE ISTORINĖSE IŠKILMĖSE IR DARBŲ PABAIGTUVĖSE.

Kvietimus baliui nedelsdami rezervuokitės telef. (216) 531-2131 arba laiš
kais — 877 E. 185 St., Cleveland, Ohio 44119.

LITHUANIAN VILLAGE INC. 
DIREKTORIŲ TARYBA
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miau 17 m.) vienetas.
Riboto amžiaus dalyviams 

leidžiama dalyvauti aukš
tesnėse klasėse papildomai.. 

Užsiregistruoti pakanka 
atvykus tiesiai į varžybas. 
Smulkios informacijos iš
siuntinėta visiems lietuvių 
sporto klubams. Reikalui 
esant, galima kreiptis tie
siai į rengėjus, šiuo adresu:

Mr. Janis Sinka, 4613 W. 
156th St., Cleveland, Ohio 
44135. Tel. (216) 267-3289.

GOLFO PIRMENYBĖS
Šiaurės Amerikos Lietu

vių 1973-čių metų golfo pir
menybės įvyks rugsėjo 1-2 
dienomis Glenwoodįe C. C. 
golfo laukuose Glennwood, 
111., Chicagoje.

Po pirmenybių, rugsėjo 
2 dieną, 7:30 po pietų bus 
vakarienė su šokiais.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviai golfininkai norin
tieji dalyvauti pirmenybėse 
dėl smulkesnės informacijos 
ir registracijos prašomi 
skambinti V. Vaičaičiui 
663-8523.

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų namas, dvi

gubas garažas, 2 įstiklinti 
gonkai, prie pat Naujos pa
rapijos. Skambinti nuo 6-8 
vai. 531-8885. (56-59)

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduodu na

mą, mūrinį, vienos šeimos, 
E. 185 St. rajone, arti mo
kyklos ir bažnyčios. Skam
binti nuo 3 iki 7:30 v. v. 
tel. 486-6540. (56-59)

FOR RENT
5 rooms up. Adults. No 

pets. Rent $65.00, 1231 Ad- 
dison Rd. Call: 486-0400.

• Superior Savings and 
Loan Assn. praneša, kad 
padėjus taupymo sąskaitom. 
250, 500, 1000 dol. ar dau
giau, bus galima gauti pui
kią dovaną veltui ir taip 
pat dalyvauti kitų dovanų 
laimėjimuose. Jūs galite 
laimėti net spalvotą TV 
.aparatą.

Gyvenantieji Mayfield, 
Cedar ir Washington rajo
nuose, aplankykite naująjį 
Superior Saving skyrių — 
14406 Cedar Rd. (Cedar ir 
Green kampas), čia atida
rantiems sąskaitas bus duo
damos dar specialios dova
nos, kaip radijo ir foto apa
ratai, laikrodžiai ir kt. Ap
lankykite būtinai Superior 
Savings įstaigą tuoj pat ir 
įneškite bent 250 dolerių į 
taupymo sąskaitą. Pagal 
įnašo dydį gausite ir atitin
kamą dovaną veltui.

• Superior Savings and 
Loan Assn. visą liepos mėn. 
švęs naujo skyriaus atida
rymą 14406 Cedar Rd. (prie 
Green).

Visi banko klijeutai kvie
čiami sustoti naujame sky
riuje ir susipažinti su nau
jos įstaigos patogumais.

Skyrius atidarytas: ant
radienį. trečiadienį, ketvir
tadienį ir šeštadieniais nuo 
9:30 vai. ryto iki 2:30 vai. 
p. p. Penktadieniais nuo 
9:30 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Pirmadieniais uždarytas.

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

MILLWRIGHT
Proces eąuipment main- 
tain and install piping 
and eąuipment. Experi- 
ence reąuired.

WELDER
Fabrication and repair of 
duets, pipes and struc- 
tures. Ferrous and non- 
Ferrous. Experience re 
ąuired.

Good pay and fringe ben
efits, day vvork. Applj’ 
Monday through Friday 
8 a. m.-3 p. m.

E. I. DU PONT
DE NEMOURS

2981 Independence Road 

Cleveland, Ohio

An^ Eųual Opportunity Employer
(55-61)

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

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

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte 

OCEAN ČITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais van
denimis kainuoja tarp 50.00 dol. ir 65.00 dol. savaitei 
dviems asmenims, šeimyniška nuotaika, švarus ir 
rūpestingas patarnavimas. Atidari nuo gegužės pa

baigos iki rugsėjo pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantie Avė. 

Ocean City, N. J. 08226
Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221 

Area Code 609

i



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. Galiminienė, Woodhaven, N. Y. turinti lietuviškų knygų ir liau
dies meno dirbinių parduotuvę, yra knygnešio duktė. Sekdama tėvo 
pėdomis, visą savo gyvenimą skiria lietuviškai knygai platinti.

C. Binkio nuotrauka

SUDARYTA TAUTINIO 
SĄJŪDŽIO VADOVYBĖ
Amerikos Lietuvių Tau

tinė Sąjungos valdybos 
kvietimu Į Tautinio Sąjū
džio vadovybę sutiko Įeiti 
šie asmenys: Vytautas Ab- 
raitis, Juozas Maurukas, 
Aleksandras Vakselis ir Re
gina Rūta Žymantaitė.

VLIKo Taryboje Tautinį 
Sąjūdį atstovaus dr. Bro
nius Nemickas ir Jonas 
Stankūnas.

PADĖKA
L.S.T. Korp! Neo-Lithu- 

ąnia Vyr. Valdyba nuošir
džiai dėkoja už aukas Korp! 
Stovyklos ir Klestėjimo 
Fondui.

Aukojo: V. Abraitis — 
$50.00, dr. J. Bartkus — 
$50.00, E. Bartkus — $25.00 
E, Balceris — $25.00, dr. 
J. Balys — $25.00, M. Mei
liūnas — $25.00, R. šiaudi- 
kis — $5.00, S. Balys — 
$10.00, M. Šimkus — $10.00 
S. Mackevičius — $15.00, S. 
Traškienė — $10.00, J. Ja- 
siukaitis — $20.00, V. Ma
žeika — $10.00.

Ta pačia proga primena
ma ir prašoma paskubėti 
registruotis j neolituanų 
stovyklą pas B. Kasakaitį, 
7150 So. Spaulding Avenue, 
Chicago, III. 60629. Telef. 
778-7707.

Taip pat laukiama aukų 

A. A.

MARY MULIOLIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui, 

dukroms, IGNUI MULIOLIUI su šei

ma, broliui DeRIGHTER su šeima ir 

visiems kitiems giminėms. Mes kartu 

skaudžiai liūdime

Ona ir Balys Mulioliai 
Vytas Muliolis ir šeima

A. A.
ANTANUI ŠIMULIUI 

mirus Lietuvoje, mielą mūsų prieteiį KAZIM1E 
RĄ ŠIMULĮ su šeima, gyv. Lemonte, gilaus liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

J. Jurevičius 
J. Turčinskas

iš tų kolegų, kurie dar ne
aukojo.

Dėkinga
Korp! Neo-Lithuania 

Vyr. Valdyba

Los Angeles

• Dr. Juozas Jurkūnas, 
Lomita, Cal., vėl turėjo pa
kelti sunkią vidurių opera
ciją vietos Kaiser ligoninė
je. Dabar palengva sveiks
ta ir bus reikalingas ilges
nės mediciniškos priežiū
ros.

Mielam mūsų dr. Juozui 
linkime greitai pasveikti ir 
vėl grįžti prie lietuviškos 
veiklos.

• Antanina Kazlauskienė, 
Gasparo Kazlausko mamy
tė, prieš 11 mėn. atvykusi 
iš Lietuvos, liepos 11 vėl 
išvyko atgal į Lietuvą. Lie
pos 8 sūnus Gasparas Mi- 
chaels restorane, Los An
geles, Calif., savo išvyks
tančiai mamytei iškėlė 
šaunias išleistuves, kuriose 
dalyvavo šeimos artimieji 
ir didokas būrys Kazlauskų 
šeimos prietelių.

• Mirė Vytautas Pasa
kantis. Liepos 8 nuo širdies 
priepuolio, sulaukęs 53 me
tų amžiaus, mirė Vytautas 
Pašakarnis, gyvenęs San 
Diego, Cal.

Velionis buvo baigęs Ka
ro mokyklą. Universitete 

priklausė "Jūros” korpora
cijai. Jis buvo baigęs Vil
niaus Universitete Teisių 
Mokslų fakultetą, vėliau 
buvo teisėju.

Dideliame liūdesyje liko 
žmona Valė, sūnus Silves
tras Vokietijoje ir duktė 
Alė, kuri su šeima gyvena 
San Diego, Cal. Palaidotas 
liepos 13 iš Šv. Jono bažny
čios Greenwood Memorial 
kapinėse, San Diego, Cal.

PUMP HOUSE 
OPERATOR 

3d class license reąuired. 
Rotating Shift 

High Hourly Rate 
And Many Fringe Benefits 

Apply in Person 
UNITED STATĖS STEEL 

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadtvay Avė. 

Lorain, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(56-65)

FOREMAN MACHINE SHOP 
Nighls machine shop. Supervise and 
setup for stnall second shift. Boring 
mill, turret lathe, mills, shaper etc., 
5 years as general machinist and some 
supervisory experience required. 

Phone Mr. Edwards, 216-267- 1854 
PAL-V1N MACHINE CO. 

1419 E. 40th St., Cleveland, Ohio 
(56-58) 

An Equal Opportunity Employer

SOUTHWESTERN
MICHIGAN

Leading apecialists in secondary 
machining of zinc & aluminum die 
casting is seeking pcrsonnel in the 
area of shop supervision and ma
chine—sėt up, due to a sizeable ex- 
pansion program. Accepted person- 
nel will be placing themself in good 
position for advancement in a solid 
growing business.

APPLY 

LAKESIDE 
MANUFACTURING CO. 

9098 First ST. 
Baroda, Mich. 49101 

(56-58)

BLOW MOLDING 
SUPERVISOR 

Individual experienced in blow mold- 
ing operations to work in new plastic* 
division of automotive safety equip- 
ment manufacturer. This position af- 
fords the opportunity to work in 
brand ncw quarters with the latest ’n 
molding cquipment. Exce)lent fring 
benefits and pleasant vvorking condi- 
lions in new industrial park. Apply 
in person or call for further details.

GENERAL SAFETY 
CORPORATION 

23001 INDUSTRIAL DR. W.. 
ST CLAIR SHORES MICH. 48080 

PHONE (3 13) 777-6530
(56-58)

PLASTIC MOLDING 
SUPERVISOR 

Individual experienced in injection 
molding operations to work in new 
plastic division of automotive safety 
equipment, manufacturer. This posi
tion affords the opportunity to work 
in brand new quarters with the latest 
in molding equipment. F.xcellent 
fringe benefits and pleasant vvorking 
conditions in new industrial park. 
Apply in person or call for further 
details.

GENERAL SAFETY 
CORPORATION 

23001 INDUSTRIAL DR. W.. 
ST CLAIR SHORES MICH. 48080 

PHONE (3 13) 777-6530
(56-58)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Openings available on lst and 2d 
shifts for:

ENGINE LATHE
VERTICAL BORING MILL 

TURRET LATHE 
MILLING MACHINE 
.TOOL ROOM

Mušt have 4 to 5 yrs. experiencc 
TOP WAGES AND BENEFITS 

PLŪS PROFIT SHARING PROGRAM 
Located south of Northfield on Rt. 8 
next to Alsidcs.

CONTACT MR. HAGARTY

JAY-EM CORP.
75 MARC AVĖ. 1-216-929-4441

CUYAHOGA FALLS, OHIO 
(48-57)

REGISTERED NURSES 
Openings on all shifts. No rota 
tion. Full or part time. Excellent 
fringe benefits. Salary commen- 
surate with experience. Apply 
at personnel office. Toledo Men- 
tal Health Center, 930 S. Detroi ' 
Ave., or call 419-385-5731. ext. 
207. (52-56)

LAUNDRESS
Small laundry in Catonsville 
area. Part time. Day or night 
hours available. Convenient to 
#23 Bus. Apply 333 Harlem 
Lane, Catonsville. Md. 21228 or 
call 301-744-1020. (56-60)

TV REPAIR
Baltimore’s largėst retailer re 
quires persons to do TV service 
work. Experience necessary.

Contact D. D. PHIPPS at
301-837-2049.

(56-59)

SUPERVISOR
Progressivc company needs ex- 
perienced supervisor. Mušt hav< 
3 to 4 years experience in the 
field of cuslom injection molding 
Apply at or send resume to:

W-L MOLDING CO. 
8212 SHAVER RD.

PORTAGE, MICH. 49081 
(55-58)

Teresės ir Jono Mildažių rezidencija Beverly Shores, Ind., pa
statyta pagal arch. E. Masiulio projektą.

Į • 1953-1960 METŲ bėgyje lie- 
J tuvių spaudoje vis rodydavosi ap- 
į rašymai apie lietuviškąjį Be- 
į verly Shores kurortą Indiano- 
< je, už 60 mylių nuo Chicagos. 
S Bet po 1960 m. Beverly Shores 

kažkaip išstūmė pradėjęs gar
sėti UnionPier vasarviečių mies
telis Michigano valstijoje, stai
ga pas save patraukęs būrius ne 
tik Chicagos lietuvių, bet net dėt - 
roitiškius ir kitus.Kartais pasi
girsdavo žinios, kadBeverlySho 
res, kaip kurortas, pamažu nu
stoja savo reikšmės ir ten kuria - 
si jaukus rezidencinis mieste
lis, kur sau vilas ar rezidencijas 
statosi ir nemažai lietuvių. Taip 
pat savu laiku didžioji amerikie
čių spauda pranešė, kad šalia Be~ 
verly Shores valdžia steigia di
džiulį valstybinį parką ir iš sa
vininkų nuperka kai kuriuos na
mus bei vilas. Ilgainiui Beverly 
Shores įsikūrę lietuviai ėmė ro
dyti gražios iniciatyvos, ten ku
rortinio miestelio centre įsteigę 
Lituanicos parką ir net pastatę 
modernų paminklą.

•DABARTINE Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos centro valdyba 
vasaros metu mėnesinius posė
džius turi ne Chicagoje, bet kur 
nors provincijoje, 'paežerėse. 
Pernai posėdžiavom DuneAcres 
pas dail. M. ir dr. K. Ambrozai- 

!’ čius, taip pat Union Pier pas " Gin 
taro" savininkus Ka raičius. Šie
met liepos 11 d. posėdžio buvom 
pakviesti pas Dirvos skaitytojus 
Teresę ir Joną Mildažius, pačius 
pirmuosius naujuosius ateivius 
Beverly Shores miestelyje, ku
rių dabartinė rezidencija yra pra
bangiausia bei gražiausia. Ka
dangi šį rudenįTaborfarmojene
bus tradicinio Bendruomenės, 
spaudos bei radijo darbuotojų su
važiavimo, tai ir LŽS cv neturi 
jokių degančių reikalų spręsti. 
Labiausia džiugino J. Janušaičio 
tvarkomos sąjungos kasos irdr. 
P. Daužvardžio fondo stovis. 
LŽS cv kasoje tą dieną buvo 1687 
dol., o dr. P, Daužvardžio fon
de —'2353 dol. Kadangi metų pa
baigoje iš dr. P. Daužvardžio 
fondo bus paskirta nemažai pre
mijų jauniesiems spaudos dar
buotojams, tai ir pinigai jame 
saumažės. O taip ir turi būti, 
nes to fondo tikslas ne laikyti 
užšaldytus pinigus, bet juos skir
ti tiems jaunuoliams, kurieakty- 
viai rašo lietuviškuose laikraš
čiuose. Tam yra paskelbtas kon
kursas ir visi jaunuoliai yra pra
šomi spaudoje pasirodžiusius 
straipsius bei reportažus rink
ti ir juos siųsti LŽS cv, nes me
tų pabaigoje jų rašiniai bus pre 
mijuojami ir išmokamos pinigi
nės premijos. Taip pat tame po
sėdyje Beverly Shores plačiau 
aptarėm busimąjį Spaudos balių, 
įvyksiantį sausio 26 d. praban
gioje Martiniąue restorano kili
mais išklotoje bei žirandėliais iš
puoštoje salėje, talpinančioje 
600 svečių. Rinktinei programai 
atlikti kvietėm mūsų pirmaujan
tį dailiojo žodžio perteikėją akt, 
Henriką Kačinską. Bet šis,bijo
damas žiemos šalčio, kurs gali 
boti kandus aktoriaus balso sty
goms, su gailesčiu atsisakė pro

gramą atliktu Dabar pakvietėm 
vieną humoristą, kurio eilėraš
čiai, parašyti pogrindžio spau
doje pirmosios bolševikų bei na
cių okupcijos metais, plačiai 
skambėjo po visą Lietuvą. Taip 
pat LŽS cv nariai pasidžiaugė 
naujuoju, ką tik pasirodžiusiu 
"Lietuvio Žurnalisto" nr., reda
guotu Vyt. Kasniūno.

♦ TERESE ir Jonas Milda
žiai, pasikvietę LŽS cv į savo 
rezidenciją posėdžiui, parodė 
daug širdies bei vaišingumo. Tai 
pirmieji Beverly Shores gyven 
tojai — naujieji lietuviai atei
viai, čia atvažiavę 1953 m. Per 
18 metų jie turėjo savąją vasar 
vietę prie pat Michigano ežero. 
Vasarvietėje kasmet atostogau
davo apie 1000 lietuvių. Tai per 
18 metų per jų vasarvietę perėjo 
apie 18,000 vasarotojų. Kai vė
liau pravažiavome pro buvusią jų 
garsią vasarvietę, neberadom 
net ir buvusių namų pamatų, nes 
viskas valdžios nupirkta, nu
griauta ir tas plotas bus įjung
tas į valstybinį parką. Prieš 4 
metus Mildažiai pasisatatė da
bartinę rezidenciją, kuriai Pla
ną paruošė arch. E. Masiulis. 
Tai reto grožio namas, viduje 
išpuoštas lietuvių dailininkų pa
veikslais, vitražais. Dabar J. 
Mildažis yra paštų kontraktorius 
net šešiose valstijose stato paš
to įstaigoms namus ir todėl daug 
laiko praleidžia kelionėse auto
mobiliu ar lėktuvais. Lietuviš
kame gyvenime abu Mildažiai 
taip pat yra aktyvūs ir į jų gra
žius namus suplaukia nemažai 
lietuviškos spaudos. Gal už tai ir 
LŽS cv valdybai jie parodė tiek 
širdies.

• KAS STEBINA atvykusį į 
Beverly Shores, tai naujų rezi
dencijų architektūra, tas iš

mąstytas jų kūrybinis grožis, 
architektūriniai pritaikintas 
prie gamtos bei supančios aplin
kos. Ir visų tų gražiųjų reziden
cijų planuotojas yra arch. Erd

Arch. E. Masiulio rezidencija Beverly Shores, Ind., paties ar 
chitekto projektas.

vilas Masiulis, 1956 m. iš Aus
tralijos atvykęs į Beverly Sho
res ir čia pasistatęs puikią re
zidenciją ne tik sau ir šeimai, bet 
taip pat apie 20panašiųlabiaupa 
siturintiems lietuviams, jų tarpe 
ir inž. E. Bartkui bei jo šeimai. 
Mildažių lydimi, aplankom ir ar
chitektą E. Masiulį. Vizito me
tu buvo mums įdomu pakalbėti 
su tuo žmogumi, kuris turi ryš
kią kūrybinę gyslą, kurs yra ne
eilinis šių dienų architektas, da
bar dirbantis ne kuriai nors bend - 
rovei, bet grynai ant savęs. O už 
sakymų jam suplaukia iš visur. 
Šalia 20 vien Beverly Shores jo 
išplanuotų rezidencijų, arch. E. 
Masiulis yra suprojektavęs ir 
dabartinę Beverly Shores katali - 
kų bažnyčią ir net Lowell, Ind. 
aukštesniąją mokyklą, 4 milijo
nų dolerių vertės objektą. Jopla- 
nas yra paruoštas ir naujiesiems 
Tautiniams namams Chicagoje, 
jeigu jie kada nors bus statomu 
Neseniai arch. E. Masiulis lankė- 
si Floridoje, ten vietos lietuviai 
jį atpažino ir paprašė padaryti 
projektą naujai lietuvių salei. 
Tai architektą net nustebino, kad 
jo vardas bei darbai žinomi ir 
Floridoje.

• SAULELAIDOJE stabtelim 
Michigano ežero pakrantėje. Be - 
verly Shores. Ežero vanduo ne 
gailestingai plauna paplūdimį bei 
tuos krantus, kur prieš 15 metų 
būriai lietuvių šūkavo,džiaugėsi 
mylėjosi. Greit čia nebeliks nei 
žymės buvusios praeities. Bet už 
tai viršuj ant kalno išaugęs gra
žus lietuvių miestas, kurs dar il
gai ilgai laikysis. Į ežero bangas 
įsikišęs ir vienas mūrinis na
mas. Toje giliai romantiškojeap- 
linkoje surandam Vyt. KasniŪną 
Jr. ir jo šeimą. Pribėga ir švie
siaplaukis Vyt. Kasniūnas III. 
Taip generacijos seka generaci 
ją ir lietuviško kamieno šakos 
daugelyje šeimų nenyksta. O 
kiek tokių jaunų porų savo metu 
susipažino ir įsimylėjo čia, ne
užmirštamam Beverly Shores. 
Taip, kad ir lietuviškos vasar
vietės yra atlikusios savo parei
gą lietuvybės ateičiai. Tam klau
simui panagrinėti reikėtų rimtos 
žurnalistinės studijos.

WANTED AT ONCE
UPHOLSTERERS

Experienced required. Full time 
permanent employment. Good 
wages and fringe benefits, in- 
cluding paid insurance and em- 
ployee discounts on baker and 
magnovox products.

Apply or call
BAKER FURNITURE CO.

1661 Monroe N. W.
Grand Rapids, Mich. 49502 

616-361-7321

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

ENGINE LATHE OPERATORS 
AND

I. D. AND O. D. GRINDERS
GOOD BENEFITS

ACME CARBIDE DIE INC. 
19534 ALLEN RD. 

MELVINDALE, MICH. 
313-388-0550

(56-62)
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