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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠIENO BADAS A KODĖL IR KAM REIKALINGAS
Užsienio korespon

dentai, pasigavę SSSR už
sienio prekybos balanso 
sąvadus, nerado grūdų už 
pirkimo Kanadoje ir JAV 
-se. Tai nustebino nai
viuosius koresponden
tus. Jie, mat, galvojo, 
kad sovietinė statistika, 
valstybės biudžeto ir pre
kybos balanso daviniai 
nesurišti su "aukšta" so
vietine politika, kur vie
ną faktą reikia išpūsti, o 
kitą nuslėpti.

Daug ką sovietiniuose 
oficialiuose daviniuose ' 
reikia laikyti papras- 1 
čiausi blefu, melu. Bet 
nenustebkime, kad esa
ma ir faktų. Tie faktai, 
tai chroniškos sovietinio 
ūkininkavimo bėdos ir ne
sėkmės. Tų faktų nepri
dengia sovietinės statisti
kos blefavimas. Jeigu 
nuo savo pavaldinių ūki
nes bėdas vargais nega
lais slepia, nuo užsienio 
to paslėpti negalima.

Nenustebkime, kad po 
grūdų, po s.viesto impor
to, su prižadu kapitalis
tams atmokėti, kada ... 
pasitaikys noras, sovie
tinė valstybė pradės ieš - 
koti užsieniuose šieno!

Apie pašarų krizę vaiz
džiai byloja ir ok. Lie
tuvos "Valstiečių laikraš
tis" (Nr. 73). To leidinio 
korespondentas L. Kup
čiūnas tragiškai dėsto: 
"Metai iš metų ūkiuose 
trūksta pašarų".

Sužinome apie baisią 
padėtį Mažeikių rajone: 
"Žiemą kai kur pašaro 
užteko tik gyvulių gyvy
bei palaikyti. Dar ir da
bar tokiuose ūkiuose kar
vės negali atsigauti iš 
po žiemos".

Žinia datuota birželio
10 d.

Vargšės kolūkinės kar
vutės pirmos reagavo į 
sovietinio ūkininkavimo 
chaosą. "Kolūkyje ’Už 
taiką* iš karvės dabar : 
primelžiama tik po 10,6 
kg. pieno", aiškina L. 
Kupčiūnas, "kai pernai 
tuo pat laiku primelžda- 
vo po 13,3 kg".

Paporinęs apie kolūki
nės sistemos, bėdas, ko
respondentas mini to 
"ūkininkavimo" deta
les —

"karvės minta baigian
čia peraugti žole...", "ga- 
nykoje yra laižomosios 
druskos, bet vandens 
trūksta...", "reikėtų pa 
daryti bent didesnius lo
vius, kad karvės galėtų 
atsigerti..."

Kai kuriose pieno fer
mose "primilžiai smuk
telėjo vos ne visu kilo
gramu".

Kodėl taip nutiko ? Ko
dėl' smuko primilžiai? 
Kodėl karvės po žiemos 
vos bepastovi?

"Ganyklose trypiama 
žolė", atskleidžia paslap
tį "Valstiečių laikraš
čio" korespondentas. Ko
lūkiai neturi žolės, kolū 
kiai neturi šieno atsar
gų-

Kaip žinia, iš-ūkininkų 
atimtos žemės buvo su
jungtos į didžiuosius plo- šaulio spauda rašo, kad 
tus. Tuos plotus negali
ma eksploatuoti ūkinin
kams įprastu būdu, kaip 
buvo anksčiau. Didžiuo-
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New Yorko lietuviai š.m. liepos 14 d. iškilmingai paminėjo Dariaus ir Girėno skridimo per Atlantą 
40-tąją sukaktj, prie paminklo, pastatyto anksčiau lietuvių apgyventoje vietovėje, o dabar jau svetim
taučių dominuojamoje. Į minėjimą susirinko apie 200 lietuvių ir skaitoma didžiausiu laimėjimu, kad 
tiek žmonių dar drįso suvažiuoti { nesaugų rajoną. Minėjimą atidarė Br. Spudienė, paminklo statybos 
komiteto vardu, pasakydama trumpą kalbą. Po to buvo sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnai. Ilgesnę 
kalbą pasakė prel. J.Balkūnas,nušviesdamasšiųdviejųdidvyrių pavyzdį, kaip reikia mylėti savo kraš
tą. Trumpa žodį tarė SLA sekretorė E. Mikužiūtė ir iš Pittsburgho atvykęs SLA prezidentas P. Dargis. 
Dar kalbėjo adv. S. Bredes, J. Valaitis, M. Bujokienė ir P. Montvila. Po iškilmių Br. Spudienės namuo
se buvo suruoštos vaišės, kuriose dalyvavo apie 50 asmenų.

NIXONO BĖDOS
VVatergate ir šuoliuojanti infliacija

Pagal paskutinį Gallu- 
po tyrinėjimą 49% ame
rikiečių šiuo metu laiko 
Nixoną blogu prezidentu. 
Toks jo prestižo kriti
mas per paskutinį pus
metį aiškintinas dviem 
priežastim: Watergate ir 
infliacija. Jei ne antroji 
bėda, Watergate aferą 
Nixonas būtų pusėtinai 
laimingai pergyvenęs. 
Bent tai atrodė Stewart 
Alsopui, kuris turėtų ži
noti. Anot jo, palankūs 
prezidentui John Mitchel- 
lio ir busimieji Erlich- 
mano ir Haldemano paro
dymai leis jam pasirody
ti bent formaliai neįmai
šytam, o tautos atmintis, 
apskritai imant, yra neil
ga.

Jei ūkinė būklė nepablo_ 
getų, samprotauja Also- 
pas: "...prezidentas ga
lės kraštui vadovauti, jei 
ir nelabai efektingai, tai 
bent pakenčiamai, jis ga-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
lėtų iš dabartinės blogos 
situacijos 'išsikrapšty
ti* (tough it out)".

Prezidento nelaimei 
ūkinė būklė šiuo metu yra 
labai neaiški. Infliacija 
šuoliuoja ir paskelbta ko
vos su ja ketvirtoji fazė 
iš tikro turėtų vesti prie 
visų kontrolės priemonių 
lėto išnykimo. Atvirai 
kalbant, jos nedavė lau
kiamų rezultatų. Už tat 
prezidentas būtų turbūt 
geriau padaręs visai tų 
priemonių nesigrieb- 
damas. To tačiau jis ne
galėjo padaryti politi
niais sumetimais. Jei, 
pavyzdžiui, jis nebūtų 
paskelbęs paskutinio 60 
dienų kainų užšaldymo,, 
tai greičiausiai būtų pa
daręs kongresas. "60die
nų užšaldymo" nepasise
kimas akivaizdžiai įrodė 
kad ilgainiui kontrolės ne - 
gali padėti. Ilgiau laiko
mos, jos veda prie pre
kių išnykimo. O ko dabar 
JAV ūkiui skubiai reikia,

sius pievų plotus tenka 
tręšti, žolę kirsti, šie
ną sukrauti modernio - yra žemės ūkio gamybos 
šio technikos priemonė- padidėjimas. Gamybos ta 
mis. Bet kolūkinė techni- įįau negali padidinti už ją 

mažiau, o ne daugiau mo
kėdamas.

ka toli gražu, nėra 
"priešakinė". Technika 
šlubuoja, nėra patyrusių 
mokovų, nėra atsarginių 
dalių, nėra — net gi — 
pastogių sukrauti. Todėl 
ir netinkamai sukrautas 
šienas genda, kaista, ne
tinka pašarui.

Šieno nedatkeliai, kaip 
vadina "šieno badas", da
bar tampa eilinis reiški
nys ok. Lietuvos kolū
kyje. Tai palengva, me 
tai po metų, sovietinės 
Rusijos badmiriavimas, 
skurdas ir badas ataslen- 
ka iki lietuviškųjų žemių 
Atrodo, juo toliau, juo ma 
žiau savo nuskurdimu ir 
ok. Lietuvos gyvenimas 
skirsis nuo rusiškųjų že
mių.

Tuo tarpu laisvojo pa

Per paskutinį pusmetį 
maisto kainos, pašoku
sios beveik 25%, ūkininkų 
pajamas padidino tik 14%, 
skirtumas suplaukė į tar 
pininkų ir perdirbėjų ki
šenes. Jų pelną gali su
varžyti ne nuostatais, bet 
tik konkurencija. Žodžiu, 
dabartinė situacija reika
lauja daugiau laisvės,o 
ne varžymų. Normaliai, 
JAV gali užsieniams par
duoti 2/3 savo kviečių ir 
60% sojos pupų, labai ver 
tinamų dėl aukšto balty
mų procento, derliaus. 
Šiuo metu pareikalavi
mas ir kartu kainos labai 
padidėjo, iš ko JAV gali 
tik uždirbti, gaudamos 
auksinę progą išlyginti 
savo mokėjimų balansą.

Grįžtant prie infliaci
jos, tenka pakartoti, kad 
geriausia su ja kovos 
priemonė yra biudžeto su
balansavimas. Nūdien, 
kraštui pergyvenant ūki
nę karštligę vertėtų padi
dinti mokesčius, bet tai 
politiniai labai rizikinga. 
Prezidentas, rasit, būtų 
tos priemonės,nepaisant 
visų pažadų, griebęsis. 
jei ne faktas, kad ūkinio 
gyvenimo sparta pradėjo 
mažėti. Per pirmą šių

WATERGATE TYRINĖJIMAS?

Iš esmės žiūrint, ko
dėl Watergate tardymas 
yra reikalingas? Ar JAV 
Senatas ir jo garbingi na 
riai neturi kitų daug svar 
besnių įstatymdavystės 
reikalų, nei kad stebei- 
linti progiuose foteliuo 
se prieš CBS ar NBC TV 
aparatų objektyvus ir vai
dinti cirko artistų vaid
menis? Ir kitas klausi
mas : kuriam asmeniui ir 
kurioms JAV grupėms la 
biausia rūpi, kad šis vai
dinimas tęstųsi ligi ne
žinomos begalybės?

I abudu pastatytus klau 
simus atsakymų nesuras 
tumėmte nei su žiburiu 
ieškodami, jeigu skaity
tumėte JAV liberališkos 
spaudos puslapius, kaip 
The New York Times, 
The Washington Post ar 
Los Angeles Times. Už 
šio triumvirato yra pasi 
slėpę liberališki vėliav
nešiai. Visi trys dienraš 
čiai kontroliuoja gausius 
radijo siųstuvus ir jiems 
tarpiškai ar betarpiškai 
priklausančias TV sto
tis. Ir kurie asmenys ir 
iš kurios tautos kamienų 
jie yra kilę, man čia ne-

metų ketvirtį Gross Na
tional Product, atseit, vi
sos tautos pajamos už ge
rybes ir patarnavimus pa
šoko 8,7%, kas laikoma 
nesveiku reiškiniu. Per 
antrą ketvirtį tačiau tas 
nuošimtis sumažėjo iki 
2,6%, kas jau yra per ma
žai. (Ideališkai padidėji
mas turėtų siekti 4%). 
Jei tas 2,6% liktų iki me
tų galo, tai reikštų, kad 
pergyvename ūkinį ato
slūgį — recesiją, kuri po 
litiškai pribaigtų Nixono 
karjerą. Mokesčių dabar 
padidinimas tą recesiją 
ar jos galimybes padidin
tų. Dėl to prezidentas da
bar nedrįso siūlyti mo
kesčių padidinimo, nors 
tai ir labai praverstų ko
vai su infliacija.

Aplamai imant, JAV 
ūkinės perspektyvos yra 
labai geros, bet kol tuo 
nebus įtikinti šio krašto 
piliečiai, Nixonas liks di
deliame pavojuje.

BRONIUS AUŠROTAS

Sovietinė Rusija jau im
portuoja presuotą šieną 
iš Vengrijos ir Lenkijos.

(č.r.) Be žodžių...

tenka skaitytojams aiš
kinti. Juoba, kad jau ne 
vieną kartą lietuviams 
yra tekę priminti The 
NYT ponams, kad jię kai 
kada nepamirštų parašy
ti ir apie Pabaltijo tautų 
okupacijas, užuot rašę 
apie neigiamybes JAV gy 
venime.

Tai gi, i eš kant ats aky- 
mo į pirmąjį klausimą 
gali atsakyti: JAV libe
rališki sluoksniai, ar 
kaip juos vicepreziden
tas Spiro Agnew 1969-70 
metais yra pavadinęs, 
"The Eastern Establish- 
ment". Šie sluoksniai ne 
gali užmiršti ir dovanoti, 
kad NIXONAS, bet ne jų 
parinktas kandidatas se
natorius McGOVERN, bu
vo išrinktas absoliutiška 
balsų dauguma JAV pre
zidentu. Šie asmenys, ku
riuos Prezidentas tei
singai laiko JAV nusisto 
vėjusio gyvenimo prie
šais, ir kurie buvo var
dais išvardinti per Wa- 
tergate tardymus (apie 
200 vadovaujančių su- 
per-liberalų intelektu
alų) vadovauja visamepa- 
saulyje ir krašte sunie- 
kinimo politikai, kad pa
siektų savo giliamepo- 
grindyje paslėptų tikslų.

Gi tie tikslai yra labai 
aiškūs: dar labiausukvai 
linti JAV galvojančią vi
suomenę ir ligi tokio 
laipsnio, kad ji, t.y. vi
suomenė, daugiau nieko 
nematytų ir negalvotų bet 
tik apie Watergate! Ir jei 
gu jūs, mieli skaitytojai, 
gyventumėte čia, artiWa 
shingtono, tad per pasta
ruosius du mėnesius, 
nors tai jau prasidėjo ko
vo pradžioje, negalėtume 
te pasižiūrėti TV žinių 
laidos nei per vieną TV 
siųstuvą,. kurių yra ke
turi, jeigu nenorėtumė
te susirgti ulcer'iu. be
siklausydami "Water- 
gate, Waergate, Water- 
gate". Negalima išgirsti 
ir pamatyti nieko pozity
vaus apie Ameriką, bet 
tik visos neigiamybės 
yra sutelktos radijo, laik 
raščių ir TV siųstuvų ži
nių laidose. Visas pašau 
lis, lyg kad būtų pasken
dęs išgalvotoje Waterga 
te pelkėje...

Mums, kurie pažįsta
me Sov. S-gos propagan
dos ministerijos šėtoniš
kus išradimus, naudo
jančius apsvaiginimo 
vaistus ir kitas priemo
nes žmogaus sąmonei nu
alinti ir suparaližuoti ir 
kurie dar prisimename, 
kad net tokia uola, kaip 
kardinolas Mindszenti 
"prisipažino užsiėmęs 
valiutos šmugeliu" paly
ginkime: koks gi yra skir
tumas tarp Sov. S-gos 
Prop. M-jos ir trijų di
džiųjų JAV medi jos atsto
vų. Atsakymas aiškus: 
tikslas — pateisina prie
mones. Lygiai sovietinė 
mediją, kaip ir jos sese
rėčia JAV, siekia įkalbė - 
ti žmonėms tokius daly
kus, į kuriuos anksčiau 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kodėl ir...
(Atkelta iš 1 psl.) 

niekas nekreipė jokio dė
mesio, kaip antai:kam tu
ri rūpėti ar JAV Prezi
dentas užrašinėja juos
toje savo pasikalbėjimus 
su ponais senatoriais? 
Čia yra grynai privatus 
Prezidento reikalas ir 
jis neprivalo prieš nieką 
šioje istorijoje aiškintis. 
Bet kokį alasą pakėlėme 
dija dėl šio teisingo rei
kalo. Kodėl taip elgiama
si?

"Nukryžiuok jį", šaukė 
žydai Jeruzalėje prieš 
2000 metų, reikalaudami 
Pontijaus Piloto, kad jis 
nužudytų Kristų. "Nukry
žiuok jį, išmeski iš Bal
tųjų Rūmų, Impeachhim" 
rėkia gvoltu, net apsipu
toję visų keturių TV sto 
čių pasamdyti pranešėjai 
radijo siųstuvų agentai 
bei pusiau pageltusios 
supuvusios liberališkos 
spaudos rašeivos. Ir ko
dėl? Gi tik todėl, kad ne 
jų parinktasis į preziden 
tus kandidatas senato
rius McGovern buvo iš
rinktas JAV prezidentu.

Kodėl šiuo metu super 
liberališki Hanojaus ir Ha
vanos meilužiai, lyg šir
šės susispietę apieNYT, 
Washington Post, LA Ti
mes, CBS, NBC ir kitas 
medi jos priemones sten
giasi "išplauti" JAV pi
liečių smegenis, ką drą
siai galima palyginti su 
"medi jos coup d'etat" 
prieš JAV visuomenę. Ko 
dėl šie krašto atskalūnai, 
jeigu jau ne tikri išdavi
kai, vos ne vos šnibžda 
iš ausies į ausį, kai mū
sų ekonomijos šulas - do
leris beveik kasdien nu
stoja vertės pasaulinėse 
pinigų biržose? Ir kodėl 
jie choru rėkia, kai ke
liais centais pakyla salo 
čių galvutės kaina? Kodėl 
ta visa išmananti spau
da neišaiškina, kodėl 
vyksta kainų kilimas,bet 
tik kaltina Nixoną už in
fliaciją? Kodėl medijos 
balso nesigirdi pirmuo
se puslapiuose, kad JAV 
piliečiai šiuo metu uždir
ba daug geresnes algas 
negu bet kada Amerikos 
atlyginimų istorijoje? Ko 
dėl ta pati mediją specia 
liuose pranešimuose ne
supažindina savo skaity
tojų apie į JAV importuo
tų automobilių pardavi
mo kritimą net 40%, kai 
tuo pačiu metu naudotojai 
pradėjo pirkti savo įmo
nių gamintus automobi
lius? Galima ir daugiau 
svarbių "kodėl" klausi
mų iškelti, bet ar kurčias 
tai gali išgirsti! Gi atsa 
kymas yra tik vienas ir 
labai aiškus: šių visų klai 
dingas žinias skleidžian 
čių agentūrų tikslas yra 
vienas — niekinti ir 
šmeižti jų nekenčiamą, 
JAV piliečių absoliutiška 
dauguma išrinktą, savo 
Prezidentą NIXONĄ.

Be abejonės,reklamos 
ir didybės liga sergantie
ji, kai kurie JAV senato 
riai - demagogai, susi
spietę taip vad. senato
riaus Ervin komitete, 
yra paslapčia puoselė
jami senatoriaus T. Ken 
nedy, kurio motina dar 
vis svajoja, kad vienas 
jos sūnų vėl privalo bū
ti Amerikos Prezidentu. 
Pastaroji prielaida kalba 
už tai, kad kenediniai do 
leriai lyja alyva ant de
gančio Watergate aužo, 
kad jo smogas ir smarvė 
taip aptemdytų ir suterš
tų Nixono valdymo auto-

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Mūsų pažiba
Graži, maloni, muzikė, moky

toja, puiki lietuvaitė ir dar daug 
kitų charakteristinių žodžių ga
lėčiau rasti, apibūdindamas mū
sų Australijos pasididžiavimą, 
melbourniškę Daną Jokubauskai- 
tę Levickienę. Vyras Vytas, iš
kilusis Australijos rinktinės 
krepšininkas, labai daug prisi
dėjęs prie paskutiniojo Melbour
no "Varpo" krepšinio čempiona
to laimėjimo, ką jie padarė po 
15-kos sunkių kovų metų. Du, 
skirtingų charakterių, skirtingų 
vidujinių jausmų, jauni žmonės, 
sukūrę prieš kelis metus lietu
višką šeimą ir šiandien, laimin
gai gyvendami savo puikioje šei
moje, neišklydo iš lietuviško ke
lio, bet abu, skirtinguose savo 
gyvenimo akiračiuose, garsina 
lietuvio ir Lietuvos vardą austra
lų ir svetimtaučių tarpe.

Dana, inžinieriaus ir dailinin
kės Jokubauskų vienturtė dukra, 
nuo pat savo jaunų brendimo die
nų Melbourne labai aktyviai dir
ba jaunimo gretose. Besimokin
dama mokykloje ir gimnazijoje, 
ji šalia to, mokosi ir muzikos 
— skambinti pianinu. Savo įgy
tas muzikines žinias ji panau
doja ir lietuviškame gyvenime. 
Per eilę metų, tur būt nebuvo di
desnio ir iškilesnio koncerto, 
kuriame ji paskirus solistus ir 
chorą nebūtų palydėjusi savąja 
muzika. Neužtenka to, ji yra irak- 
tyvi dainos sambūrio dainininkė.

Tačiau jaunos merginos dva
sia buvo atiduota skautavimui. 
Ji dirba su jaunais, vėliau su vy- 
resniomis skautėmis, yra mer
gaičių stovyklos viršininkė, be 
savo kitų pareigų, visuomet pa
ruošusi stovyklų skautus ir pui
kiam lietuviškam susidainavi- 
mui. Jos visuomet malonus ir 
draugiškas šypsnis pagauna ne 
tik jaunuosius skautus, bet ir vy
resniuosius choristus bei dau
gumą Melbourno lietuvių, ku
riems ne viena kita kolonija daž
nai šios puikios jaunos mergi
nos pavydėjo.

Baigusi humanitarinius moks
lus universitete, ji dar atskirai 
studijavo kriminologiją. Kaip 
keista, kai toks švelnus charak
teris gilinosi į pačias-sunkiau
sias gyvenime nusikaltėlių pro
blemas. Gavusi mokslinį laipsnį 
Dana pradėjo mokytojauti Mel
bourno gimnazijoje, kartu dirb
dama ir lietuviškame gyveni
me, padėdama visur, kur tik ji 
buvo reikalinga.

Paskutiniaisiais metais, mo
kytojaujant Sunshine West gim
nazijoje, pirmųjų klasių moki
niai, čia yra supažindinami su 
įvairiomis kalbomis, nurodant 
jiems kalbinius skirtumus, su
pažindinant su tų kalbų rašyba 
ir plačiau susipažįstant su tais 
kraštais, kurių kalba yra moki
nama. D. Levickienės iniciatyva 
buvo gautas leidimas šioje gim
nazijoje jaunus mokinius supa
žindinti ir mokinti lietuvių kal
bos. Šią kalbą dėstyti buvo pa
kviesta pati iniciatorė, kuri, be 
savo pagrindinių dėstymo da
lykų, į lietuviu kalbos pamokas 
įdėjo visą savo širdį. Ir koks 
buvo jai asmeninis atpildas, jau 
neskaitant propagandinio darbo 
mokinių ir mokytojų tarpe, kai 
mokiniai, su didžiausiu entuzi
azmu, mokėsi ir pamažu pradė
jo kalbėti Šia, dar iki šiol jiem 
niekada negirdėta lietuvių kal
ba. Danai neužteko vien kalbos. 
Ji supažindino savo mokinius, 
o jie ir savo tėvus, su mūsų pa - 
pročiais, tautiniais drabužiais, 
dainomis ir kt., tuo mažąjį mū
sų kraštą, apie kurį taip ma
žai kas žino, atkeldama į toli
mąją Australiją.

Šiuo savo gražiu darbu, ku-

ritetą, kad 1976 m. pre
zidentiniai rinkimai būtų 
lyg Watergate raganos už 
burti metai, kurie atneš
tų laimėjimą senatoriui 
T. Kennedy.

Tačiau būkime 100%tik 
ri, kad paskutinis žodis 
šiame demokratų išpūs
tame burbule — Water- 
gate — dar netartas ir 
kad JAV liberalams ne
pavyks išmesti Nixono 
iš Baltųjų Rūmų. 

ris buvo taip gražiai pradėtas, 
mūsų mieloji mokytoja Dana pa
rodė, kad jaunimas, ypatingai 
akademinio išsilavinimo, vi
sur ir visada gali šalia savo 
eilinio darbo įjungti ir lietuviš
kąjį, kas ne tik jų nežemina, 
bet priešingai, iškelia kitų tar
pe ir tuo pačiu padaro tiek 
daug gero mūsų lietuviškų rei
kalų populiarinimui.

Linkint ir toliau Danai sėk
mės jos darbe, tikėsimės, kad 
su savo puikiu sportininku vy
ru, jie ir toliau garsins lietu
vius ir mūsų kultūrinius atsie- 
kimus. *««

Žinomas Sydnėjuje metalo ap 
dirbimo įmonių savininkas ir di
delis veikėjas visame Sydnėjaus 
lietuviškame gyvenime Viktoras 
Šliteris, pats būdamas Sydnė
jaus Ansamblio choristas, savo 
lėšomis išleido paskutiniosios 
VH-sios Australijos Dainų 
Šventės Koncerto plokštelę. Čia 
yra 14 dainų ir himnas. Plokš
telė ir pats įdainavimas yra la
bai gerai atlikti. Viršelį skonin
gai padarė menininkas Algis Plū- 
kas. »*»

Australijoje jau kuris laikas 
vieši išgarsėjusi "Royal Shake 
speare Company" teatro artis
tė Zhivile Roche (Živilė Šleky- 
tė)- Prieš atvykdama į Sydnė
jų, kur praeitą savaitę jų kom
panija turėjo, su labai dideliu 
pasisekimu, savo pirmąjį pasi
rodymą, jie gastroliavo Adelai
dėje,

29-rių metų Živilė yra gimu
si Vokietijoje, iš kur su savo 
šeima emigravo į Kanadą ir 
gyveno Toronto mieste. 1966 
metais ji baigė universitetą, 
gaudama B. Sc. mokslo laips
nį. Važinėdama po Europą ir 
būdama Londone, įdomumo dė
lei užsiregistravo į "Karališką 
ją Dramatinio Meno Akademi
ją", kur, su kitu 1000 užsire
gistravusių kandidatų, turėjo 
laikyti konkursinius egzaminus, 
pasirodant klasikinės ir moder
niosios dramos srityje. Tarp 
nedaugelio išrinktųjų ir Žvilė 
gavo pakvietimą pradėti studi
juoti šioje akademijoje, kuri yra 
garsiausia Šekspyro veikalu pa
statymuose ir į kurią patekti 
reikia turėti ne tik laimės, bet 
ir tikrą vaidybinį talentą. Po 
dviejų su puse metų sunkaus 
darbo Živilė gavo šios akademi
jos baigimo diplomą ir pirma
sis jos pasirodymas buvo Ško
tijoje, vaidinant jaunos mergai 
tės rolę Arthur Miller veikale 
"The Crucible". Vėliau be dar
bo teatre, ji pradėjo vaidinti ir * 
televizijoje, dalyvaudama jau ke
lių filmų pastatyme.

Kaip ji pati pasakoja, baigus 
dramos akademiją ir pradėjus 
darbą su teatru, ji turėjo pakeis 
ti vieną, iš savo vardų ir ji pa
siliko Živilės (Zhivile) vardą,
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American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčlaus- 
ko, organizuoja turistines ekskursijas j Lietuvą. Jo ekskursijos tvarkin
gai suplanuotos ir vyksta sklandžiai. Visos grupės turi patyrusius pa
lydovus. Ekskursijų maršrutas sekantis:

6 DIENOS LIETUVOJE
5 DIENOS VILNIUJE ({skaitant dienos kelionę į TRAKUS)

1 DIENA KAUNE

DAR YRA KELIOS VIETOS sekančiose ekskursijose:
14 dienu kelionė
Iš NEW YORKO ■ - $772.00

Nr. 10 Rugpiūčio mėn. 22 d.
IŠ CHICAGOS — $872.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Tallinne (Estijoje

Spalio mėn. I d. 15 dienų kelionę
Iš CHICAGOS — $782.00 Iš NEW YORKO — $682.00

5 .dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (I.atvijoje)

Gruodžio mėn. 19 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $787.00 Iš NEW YORKO — $687.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Prašome registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Į mokėjimas 
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; 
atskiras kambarys — $85.00 papildomo moksčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT
APPROVAL

Nr. 11

Nr. 12

Visais kelionių reikalais prašome kreiptis j:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 

i Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką; teikiame 
Informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.
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prie jo gaunant Roche pavardę, 
kurią pasirinko iš savo varto
jamų prancūziškų šio vardo kve
palų.

Živilė, be anglų ir prancūzų 
kalbų, labai gerai kalba ir lietu
viškai, nes nuo pat savo jaunys
tės priklausė skautams, vėliau 
ateitininkams ir dalyvavo I-me 
P.L.J. Kongrese Amerikoje. Bū
dama Adelaidėje ji viešėjo pas 
savo tetą p. Taunienę, kuri ją 
supažindino ir su vietiniu lėtu 
viškuoju jaunimu. Sydnėjuje Ži
vilės globėju buvo mūsų iškilu
sis dailininkas Henrikas Šalkaus
kas, su kuriuo ji plačiai išsi
kalbėjo, paliesdama įvairius kul
tūrinius ir meninius lietuviškuo
sius mūsų reikalus. Tarp kitko 
Živilė, yra tiek pervargusi nuo 
darbo, nes per paskutiniuosius 
12-ka mėnesių ji turėjo tik 5- 
kias laisvas dienas ir visas jos 
troškimas yra po šios darbo se
zono važiuoti poilsiui į Šiaurės 
Australiją, kur yra amžina va
sara. Iš visų miestų Australijo
je, Živilei geriausiai patiko Syd - 
nėjus ir ypatingai jos gražiosios 
įlankos, kai dabartinė mūsų žie
ma ir gana šiltos dienos, jai at
rodo kai Anglijos vasara. Be 
poilsio, ši maloni iškilioji akto
rė yra labai pasiilgusi ir lietu
viškų mamos valgių, nes, nors 
ir puikūs restoranų patiekalai, 
jau taip jai atsibodė, kad ji tik 
ir svajoja, kad galės vėl apsi
lankyti į namus. Savo ateities 
planų ji tikrai nėra nustačiusi, 
bet mano ilgesnį laiką gyventi 
Anglijoj ir dirbti su teatru ir te
levizija.

Geelongo miesto dienraštis 
"Advertiser" įsidėjo didžiulę 
nuotrauką, kurioje yra nufoto
grafuota Viktorijos Krepšinio 
S-gos išrinktas geriausias iki 
12 metų krepšinio Žaidėjas šioje 
valstijoje, Dovydas Šutas 4 pėdų 
9 inčų aukščio, kai jis su sviedi
niu nori prasiveržti pro buvusį 
Australijos rinkinės krepšinio 
milžiną Russel Riches, esantį 
6 pėdų, 7 inčų aukščio. Jaunasis 
Dovydas yra jaunučių iki 12 me
tų Viktorijos rinktinės žaidėjas 
ir savo miesto Geeolongo ko
mandos kapitonas, per krepšinio 
sezoną įmetęs rekordinį taškų 
skaičių. Jaunasis Šutas seka sa
vo tėvo ir dėdės pėdomis, iš ku
rių pirmasis buvo Gelongo ir 
lietuvių rinktinių žaidėjas, kai 
dėdė gynė lietuvių, Sydnėjaus ir 
Australijos krepšinio garbę. 
Taip žaisdamas jaunasis Dovy
das tikrai nepadarys savo buvu
siems Šutų giminės žvaigždėms 
gėdos.

Žinomas sydnėjaus visuome
nininkas inžinierius Alf. Adomė ■ 
nas, ilgus metus dirbęs savo 
specialybėje ir tuo pačiu lekto- 
riaudamas Sydnėjaus Technikos 
Koledže, gavo tarnybinį paaukš
tinimą ir buvo perkeltas Shell 
alyvos kompanijos Chief Che- 
mist pareigoms į Geelongo mies - 
tą, iš kur jis vadovaus visoms 
šios didžiulės kompanijos chemi 
nėms laboratorijoms. Tiek A. 
Adomėnas, tiek jo žmona, buv. 
Aid. Slezevičiūtė, tiek ir jų duk
ros, visame Sydnėjaus lietuviš
kame gyvenime buvo labai veik
lūs ir gerai žinomi, todėl ir iš

Telefonas (312) 238-9787

m laiškai Dirvai
DAR APIE VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Dirva spausdina Vasario 16 gimnazijos mokytojo dail. A. Kri
vicko atsiliepimą į Stasio Perir.ino straipsnį "Vasario 16 gimna
zijos tragedija" (Dirva, Nr.50).

Praeitame numeryje laiškų skyriuje įdėjome O. Šreifeldienės 
žodį.

Stasio Permino straipsnis parodė jautrų išeivijos dėmesį Va
sario 16 gimnazijos reikalams. Tas straipsnis tebuvo Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininko ir buv. Vasario 16 gimnazijos 
direktoriaus kun. Broniaus Lubino pareiškimo komentarai. Tas 
pareiškimas tilpo Europos Lietuvyje (Nr. 19). Tad natūralu laukti, 
kad to pareiškimo oponentai privalėjo ir privalo savaip reaguoti į 
pradinį iškeltos problemos šaltinį. Šito, iki šiol nebuvo matyti.

Tenka pastebėti, kad dail. A. Krivicko ir O. Šreifeldienės laiš
kai ir vėl rodo, kad gimnazijos aplinkoje yra poslinkių į gimnazi
jos autoriteto niekinimą. Juk grupinių ekskursijų organizavimas 
yra įžūlūs politinių išeivijos veiksnių politikos nuneigimas. Dail. 
A. Krivickas rašo, kad ankstesnė ekskursija, net gi, vyko su "kult, 
ryšių su užsienio lietuviais komiteto pagalba"! Tad ir dabar, or
ganizuojant grupinę ekskursiją (nors gimnazijos vadovybėtamprie
šinosi) ar nėra talka "kazakevičinio" komiteto strategijai: ardyti 
discipliną, griauti gimnaziją?

Šitokių fatų akivaizdoje Stasio Permino komentarai užčiuopia 
problemos skaudulį.

Dirva sutinka su Stasio Permino sugestija: Vasario 16 gimnazi
jos vadovybė privalo paaiškinti padėtį. Išeivija to, be abejo, laukia.

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE NĖRA 
tragedijos

Labai apgailestauju, kad mū
sų išeivijos spaudoje asmeninio 
pykčio, intrigų nemažėja, bet gau 
sėja. Dažnai net įvairūs ragana
vimo metodai išbandomi. Visa 
tai gerai nušviečia mūsų žemą 
moralinį lygį. Svarbiausia tai, 
kad viso to pasėkoje stengiama 
si visuomet perteikti iškreiptus 
faktus, juos deformuoti savo tiks 
lo besiekiant. Tik tie visi tiks
lai ir priemonės lengvai pastebi- 

leistuvės Lietuvių Klube, kurias 
suruošė Sydnėjaus Liet. Inž. 
S-ga praėjo labai pakilioje ir 
gražioje nuotaikoje, linkint Ado
mėnų šeimai labai greitai ir vėl 
sugrįžti į Sydnėjų, kuriame pa
siliko jų geriausi draugai ir ne- 
užmirštamai išvaryta plati lie
tuviško darbo vaga.

MACHINISTS 
EXPERIENCED

To opera te the following machines: 
DeVIiegs, Bridgeports, Blanchard 
grinders, Cinlimatic tapė machines, 
thread grinders, cylinderical grinders 
& engine lathes. Day & night shifts, 
good wages, full fringe benefits uc 
vacation. Shop located on San 
Francisco Peninsula.

WR1TE OR CALL

TYDEMAN MACHINE
W0RKS

900 BROAD\VAY 
REDWOOD CITY, CALIF. 94063 

415-369-5211
(52-611

MACHINIST—LEAD MAN 
LATHE MILLS, DRILLS 

SMALL COMPANY, PRECISION 
tVORK.

ALAR PRODUCTS INC. 
7016 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

MR. COCHRANF., (216) 361-0800 
(55-60)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Esperienced in manufacturinę heacl 
ringą.

ENGINE LATHE 
T—LATHE 

MILLING MACHINE 
BR1DGF.PORT 

Muši be able to sel up work Irom 
blue prints & close Toierance. Com
pany paid fringe benefits. Two weeks 
vacation first year. Plenly 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)

WANTE0 AT ONCE 
IST CLASS SKILLF.D 

For the followinu positions;
• . . FLOOR 1NSPECTORS
• DIE CAST OPERATORS

ZINZ ALUMINUM 
« REMELT OPERATORS

ZINZ & ALUMINUM 
FOR ALL SHIFTS

Steady work, exeellent wages 6c com
pany benefits. *

Apply in person

DYNAC CORI’.
229 KERTH

ST. JOSEPH, MICH.
An Equnl Opportunity Employer 

(55-64)

ELECTRICAL 
CIRCUIT 

DESIGNER
Immediate opening. Mušt have min- 
nimum of 3 years experience as a 
designer of injection molding, die 
custing, or machine tool circuitry. 
Mušt be capable of vvorking wilh 
relay and solid statė logic Know- 
Jedge'. of JIC, NI’C and OS1 IA essen- 
tial. Excellent opportunity wilh major 
plastic machinery manufaclurer for 
the designer who can ettecule an as- 
signment from slart to finish. Good 
vvorking conditions, easy access t<- 
work. For inlervievv apply Personnel 
Office or submit resume to Mr. 11. 
1 lollis.

VAN DORN CO. 
2685 E. 79 St. 

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

An Equal Opportunity Employer 
(49-58) 

mos ir giliau įžvelgiamos.
šitaip įvyko š.m. gegužės mėn. 

7 d. kai "Europos Lietuvyje" pa
sirodė kun. B. Liubino informa
cinis straipsnis "Vokietijos lie
tuvių katalikų kunigų posėdžiai". 
Tame minėtame straipsnyje ša
lia kitų pareįkštųminčiųbuvopa
liesta Vas. 16 gimnazijos ir ku
ratorijos reikalai. Sarkazmo 
ženkle pradėjo gvildenti gimna
zijos mokinių ateitininkų veiklą, 
jaunimo kelionę į Lietuvą ir Sie
lovados atstovavimą kuratori- 
joje. Gi, geriau pažįstant kun. B. 
Liubino šiandieninę laikyseną 
gimnazijos ir kuratorijos atžvil
giu, visai nesunku įžvelgti ko šie 
kiama. Būtų juokinga, jei bedir
bant ir begyvenant viename kie
me (Romuvoje) to viso nežino
čiau. Šitos panaudotos priemo
nės ir metodai straipsnyje netik 
save pažemino, bet svarbiausia 
bendruomenę, kuriai vadovauja, 
/iso to komplekse ir man pri
metama jaunimo kelionės or
ganizavimą į Lietuvą. Tuo būdu 
siekiama sugriauti pasitikėjimą 
gimnazijos vadovybe, kuratorija 
ir mokytojais. (Tai bandymas 
suvesti senas asmenines sąskai 
tas, kai kun, B. Liubinas buvo 
gimnazijos direktoriumi, o aš 
inspektoriumi.)

Gaila, kad jau spėjo lietuviš
koji užjūrio spauda pasinaudoti 
minima informacija ir jau "Dir
voje" birželio mėn. 29 d. pasi
rodė pilnas dramatinio nerimo 
straipsnis "Vasario 16 gimnazi 
jos tragedija". Taigi, matome 
kokiomis priemonėmis keliamas 
nepasitenkinimas bendruomenė
je. Gi, kas liečia jaunimo kelio
nę į tėvų žemę, noriu pareikšti, 
kad jos neorganizavau. Ją orga
nizavo ir visos kelionės reikalus 
tvarkė bei kelionėje vadovavo (va 
žiavo kartu) vienos važiavusios 
mokinės motina p. Šreifeldienė. 
Gimnazijos vaodvybė išreiškė 
raštu važiuojančių mokinių tė
vams nepasitenkinimą ir įspėji
mą, kad už šią .kelionę nesiima 
atsakomybės. Kelionė vyko Ve
lykų atostogų metu, kada jauni
mas radosi tėvų kompetencijo
je ir jų valioje. Jie visi važia
vo su tėvų sutikimais. Kelio
nės išlaidas padengė jie patys. 
Taigi, tokiomis aplinkybėmis ir 
vyko kelionė. Keista, kad praėju
siais metais vyko Vokietijos lie
tuvių bendruomenės jaunimo 
(moksleivių nebuvo) antroji ke
lionė kult, ryšių su užsienio lie 
tuviais komiteto pagelba,tai kun. 
B. Liubinas, kaip Liet. Bendruo
menės valdybos pirmininko pa
vaduotojas kažkodėl tylėjo. Nebu 
vo girdėti nei spaudoje, nei pa
čioje bendruomenėje nepasiten
kinimo ženklų. Tą laikyseną gali 
ma paaiškinti, kaip pritarimą, 
nes toje jaunimo grupėje nebūta 
asmeninių priešų, kuriems ga
lėtų įgelti.

Kaip matome labai prasilenk
ta informacijoje su faktine padė
timi. Būtų juokinga galvoti kad 
us bodas, kurį panaudojo Vok. 
lietuvių bendr. pirmininkas at
neš asmeninės naudos. Manau, 
kad tomis priemonėmis naudo
tis neleistina netik pirminin
kams, bet ir dvasiškiams.

Tikiuosi, kad plačioji lietuvių 
visuomenė padarys iš to atitin
kamas išvadas ir supras, kad to
kiomis priemonėmis galima pa
daryti tik asmenines tragedi
jas bet ne gimnazijos.

A. Krivickas 
Vokietija
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RYTOJ, RYTOJ, NE ŠIANDIENĄ
"Morgen, morgen und 

nicht heute!" yra vokiš
kas eilėraštukas, prira
šomas tinginio lūpoms.

"Manjana!" atsako tin
ginys ispanas, vengda
mas dirbti...

Visi šie klasiški, tau
tosakiniai perliukai prisi
mena... aplankius dažną 
kolūkį okupuotoje Lietu
voje, rugiapifltės išvaka
rėse. Kad tai nėra "bur
žuazinės" išeivijos prasi
manymas, paimkime, 
pav. "Valstiečių laikraš
tį" nr. 80.

H. Vaitiekūnas, "Vals
tiečių Laikraščio" korės 
pondentas javapiūtės iš
vakarėse pasišvaistė, 
tarnybinės komandiruo
tės kelialapio nešinas po 
tuos kolūkius, kurių lau
kuose "rugiai jau bąla".

Pasiruošimo javapiū- 
tei nėra. Kolūkių vadovai 
atrado "rimtą" priežas
tį tokiam "aplaidumui" 
pateisinti. "Pasiruoši
mas javapiūtei užtrukęs 
dė užsitęsusio šienavi
mo..."

Bene, ar jūs girdėjote, 
kas dar atmena laisvojo 
ūkininkavimo laikus Lie
tuvoje, kad gaspadorius 
būtų nepasiruošęs javų 
kirsti, nes vakar jis šie
ną piovė?

"Šešupės" kolūkyjesto^ 
vi neva parengties stovy
je septyni kombainai. Im
ponuojąs iš atokiau vaiz
das. Bet prityręs kores
pondentas eina arčiau. 
Kombainai be grandinių, 
neišbandyti, neparuošti 
darbui. Vienas jų, visai 
naujas... be plaunamo
sios! Tai reiškia, abso
liučiai netinkąs darbui.

— Vis to laiko nėra, 
— atkerta pareigūnas.— 
Bet suspėsiu, kad tik at
sarginių dalių netrūktų.

Bematant paaiškėja, 
kad atsarginių dalių tik
rai nėra. Neatranda la
bai svarbių darbui steibų 
kėliklių.

Korespondentas vyks
ta į "Pirmyn" kolūkį. Gal 
čia geriau, gal javapiūtės 
laukia, kombainai tvar
koj?

Papūsk katinui į uode
gą! "Pirmyn" kolūkis ne- 
pažengė technikos pa
ruošoj nė žingsnio pir
myn! Kolūkis turi 600 hek
tarų grūdinių kultūrų.Pa
gal planą dirbs keturi 
kombainai. Bet vienas 
kombainas neveikia. Pa
reigūnai tikina, kad su
spės remontuoti. Pagal 
planą tas kombainas turi 
būti tvarkoj liepos 10 d. 
Mechanikai prižadapatai 
syti... liepos 15 dieną.

Čia pat paaiškėja, kad 
naujas kombainas atsiųs
tas su defektais. Kažin 
kokie svarbūs darbui ei-

linderiai kreivi. Defek
tuotas kombainas išsto
vėjo be pataisymo, be de 
fektuotų dalių pareikala
vimo, du mėnesius!...

Aiškėja dar viena pro
blema: nėra kur grūdų 
sandėliuoti.

— Rytoj pradėsime 
ruošti grūdų sampylos 
vietą, — pareiškia parei 
gūnai.

— Kur?
— Kiaulių fermoje.
— Bet gi reikės vietą 

dezinfekuoti ir po dezin- 
fekacijos laikyti porą sa
vaičių tuščią...

Kyla rimtas įtarimas, 
kad grūdus pils į kiaulių 
fermos sandėlius, o dėl 
tos "patalpų dezinfekci
jos", tai tiktai gražūs žo 
deliai neramiam korės 
pondentui.

H. Vaitiekūno koman
diruotė praėjo "Morgen, 
morgen und nich heute" 
užtikrinimų ženkle. 
"Nors rugiai jau bąla..." 
parašė korespondentas 
apmaudingą pranešimą 
savo laikraščiui ir reikš
mingu daugtaškiu atsakė, 
kad javapiūtei nepasi
rengta.

Liepos pirmos savai
tės leidiniai ok. Lietuvos 
žemdirbius raginte ragi
na dirbti, ruoštis java- 
piūtei, surinkti iš laukų

Lietuvos istorija ir 
įvairūs užrašai visais lai
kais lietuvių gydytojų luo
mą vaizduoja kaip pagrin
dinį mūsų tautos interesų 
gynėją, laisvės kovotoją, 
lietuvių tautos kultūros 
puoselėtoją ir, kaip tvir
čiau materialiai įsitvir
tinusį — visųtautinių dar 
bų rėmėją. Čia neminė
sim visiems gerai žinomų 
iš įvairių lakotarpių bei 
kraštų gydytojų įdėto 
įnašo į mūsų tautos isto
riją.

Ir kokia likimo ironija 
kai praeitame Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun 
gos suvažiavime Chica
goje Vytautas Bieliaus
kas jiems davė nurody
mus , kaip reikia elgtis po 
30 metų išeivijoje. Jo kal
bos santrauka buvo at
spausdinta Draugo kultū
riniam priede 1973.6.30.

Jis sako, jog daugeliui 
išeivių laikrodis sustojo 
1940-43 m., jie tebegyve
na tų metų įvykiais ir gal
vosena. O tikrovėje lai
kas bėga ir su juo vyksta 
pasikeitimai ir Lietuvoje 
ir mumyse. Autorius įro
dinėja, kad mes nejučiom 
amerikonėjame, bet jis 
neprimena, kad Lietu
voje žmonės taip pat ne
jučiom, o kartu net prie
varta rusinami. Tarp 
kitko sako: "Vos čia at
vykę mes juokdavomės 
skaitydami senųjų emi
grantų spaudą, kuri buvo 
netoli ką šokusi nuo 19 
šmt. datos. Mes aiškiai 
matėme, kaip jiems laik
rodis sustojo prie 1908- 
10 metų datos".

Deja, autorius taip sa
kydamas klysta. Ne dėl 
sustojusio laikrodžio 
mums atrodė jų spauda 
juokinga, bet jos labai že
mas lygis priklausė nuo

ARVYDAS GABAUS

r

"iki paskutinio grūdo". 
Sovietiniai leidiniai iki 
šiol nė neprasitarė, kad 
tikroji sovietinė javapiū- 
tė yra ... kapitalistinėje 
Amerikoje. (Č.ž.)

VIENINTELIS LIETUVIS KAILININKAS

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

677-8489 (buto).

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

Low Rates
Minimum Expenses 
We pay 3'A % on 
escrow accounts

^34)- 2 yr. certificates (Min. $5,000)
5% l-yr. certificates (Mm. $1,000)

HU0ŠIMČ1AI IŠMOKAMI KIS MĖNESĮ ,v
Member F.S.L.I.C., VVashington, D.C. Equal Opportunity Lender

Saint
Aįnthony 
Savings

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

Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sol., 9-1; Closed Wed.

skaitytojų išsilavinimo, 
kurių didžioji dauguma 
buvo beraščiai. "Pažan
gioji" Laisvė ir Vilnis 
net iki šiol tebegyvena su 
stojusiu laikrodžiu, nors 
jie bendradarbių dabar tu
ri ir didelio mokslo iš 
okupuotos Lietuvos pro
pagandistų, bet jų laikraš
čių stilius nesikeičia, 
laikrodžio vis nesukapir- 
myn, todėl, kad jų skai
tytojai eina ne pirmyn, o 
atgal. Pagal Jurgį ir ke
purė, sako lietuviškapa- 
tarlė.

Toliau prelegentas sa
ko: "Daugelis organiza
cijų turi labai garbingą 
praeitį, bet dabartyje jos 
yra tik sustojusio laikro
džio ženklas... Problema 
yra tame, kad mes neno
rime sutikti, kad gal būt 
ir Sovietų Sąjungoje laik
rodis sukasi pirmyn, kad 
ir ten yra šiokių tokių pa
sikeitimų..."

Kad mūsų org-jų laik
rodis nėra sustojęs oku
pantas matyt geriau žino, 
nes Vilniaus Tiesa 1972 
m. sausio 26 d. rašė, kad 
"įsteigta užsienio ideolo
ginių srovių tyrinėjimo 
probleminė tarnyba an
tikomunizmo ir lietuvių 
nacionalistinių emigran
tų reakcinės veiklos kri
tikos klausimų nagri
nėjimai. Mūsų ideologi
niai priešai kovoje prieš 
komunizmą kaskart vis 
plačiau pritraukia įvai
rių sričių visuomenės 
mokslų specialistus..." 
ir t.t.

Jei mūsų laikrodis bū
tų sustojęs, tai okupan
tai nesijaudindami lauk
tų mūsų galo. Atvirai kal 
bant, mes patys norime 
ir dedame visas pastan
gas išeivijos laikrodžio 
pristabdymui, galimai 
ilgiau lietuvių kalbos ir 
kultūros svetimuose 
kraštuose išlaikymui. De 
ja, tas lietuviškas laik
rodis mūsų balso neklau 
so, spraksėdamas lekia 
kartu nešdamas mus,mū
sų vaikus ir vaikaičius 
pirmyn, į nutautėjimą. 
Juo labiau tas mūsų laik
rodis išeivijoje atsiliktų, 
juo ilgiau lietuvybė išlik 
tų.

vartos garbina savo po
ną.

Autorius klysta sakyda
mas: "taip gi laikrodžio 
sustabdymas yra jau iš
ankstinis bet kokio ryšio 
smerkimas su okupuotos 
Lietuvos žmonėmis". 
Nors, kaip minėjau, oku
panto laikrodis Lietuvoje 
nestovi vietoje, tačiau 
kalbant apie ryšius, jų 
laikrodis nei žingsnio ne 
paėjo pirmyn. Jie kaip

anksčiau taip ir iki šiol 
siunčia į visus kraštus 
savo melu pagrįstą kulta 
rinį šlamštą, o į Lietuvą 
neįleidžia jokio laikraš
čio, žurnalo ar nekalčiau
sio turinio knygos.

Taigi, ne išeivių susto 
jęs laikrodis, o tik oku
pantas yra stabdis bet ko 
kio kultūrinio ryšio palai 
kymui. Neteko girdėti 
smerkiant ryšįsuokupuo 
tos Lietuvos žmonėmis, 
smerkiamas tik ryšio pa 
laikymas su okupantais 
ir jų kvislingais.

GERA NAUJIENA
MŪSŲ KLIJENTAMS, NORINTIEMS 

PIRKTI
BUTŲ

SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE IR USSR.
Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių butų 

statybos programa šiuose miestuose:
MASKVOJ, LENINGRADE, KIJEVE, MINSKE, 
LVOVE, RYGOJ, TALINE, KIŠINIOVE, ODESOJ, 
VILNIUJ, KAUNE, ROSTOVE prie Dono, KRAS- 
NODARE, CHARKOVE, TAŠKENTE, ALMA-ATOJ 
ir kituose miestuose. Galima gauti vieno, dviejų, 
trijų ar keturių kambarių butų (su virtuve, vonia 

ir podėlio kambariu).
Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo 

išimtinę atstovybę

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001 
(212) 685-4537

FOUNDRY 
FOREMAN

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

Unusual opportunity for an experieneend foundry manager 
(8 to 10 years). You will be in charge of production coremak- 
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 equipment 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 inąuiry will be 
handled confidentially. Immediate reply if qualified. Write to: 
Kenneth V. Frideres, Employment Manager.

1T1HMWHITE FARM equipment | I III COMPANY
X. SMh division of white motor corp. 
WHITE MOTOR 300 Lawler St., Charles City, Iowa 50616 
CORPORATION

An Equal Opportunity Employer
(56-62)

Reikia sutikti su pre
legentu, kad ir okupuoto
je Lietuvoje laikrodis ne
sustojo, o tik dar pagrei
tino savo tempą. Tačiau 
ten taksi Lietuvos okupan
to laikrodis, ne lietuvių 
tautos. Okupantas visais 
būdais naikina mūsų tau
tą, žudo mokslininkus, 
persekioja religiją, kan
kina kunigus ir tikinčiuo
sius. Ar ne to persekio
jimo aukos yra Simas 
Kudirka, Romas Kalan
ta ir kitų tragiškos mir
tys. Dabar vėl vienas iš 
paskutiniųjų aukų savo 
bausmę atlikęs kun. 
Zdebskis žiauriai kan
kinamas. Okupanto laik
rodis lietuvių žemėje ei
na dideliu tempu visomis 
priemonėmis naikinda
mas lietuvių tautą. O tik
rasis kiekvienos tautos 
laikrodis gali eiti pir
myn tik tada, kada ji yra 
laisva nepriklausoma 
valstybė, tik tada ji turi 
sąlygas kurti ir išlaikyti 
visas kultūrines verty
bes, o ne tarnauti savo 
pavergėjui ir save apgau
dinėjant kultūros vardan 
garbinti savo tėvynės oku ~ 
pantą, kaip vergas iš prie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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BRODIAGA” KELIAUJA BAIKALO KRANTAIS
Rusai turi tokią seną 

dainą, apdainuojančią 
"brodiagą" (valkatą), ke
liaujantį Baikalo ežero 
krantais. Daina kaip dai
na, žodžiai kaip žodžiai, 
bet melodija tai tikrai 
"ažu širdies griebia".

"Sibiriokai" žino papa
sakoti ir legendą apie 
Baikalo ežerą. Esą, tė
vas Baikalas turėjęs 393 

sūnus, ir tik vieną duk
terį, vardu Angara. Duk
raitė augo ir vešėjo, kol 
jai vieną dieną žuvėdros, 
atskridusios kažkur iš 
šiaurės, nepapasakojo 
apie labai stiprų jaunuo
lį, Jenisėjų, gyvenantį 
kažkur taigose. Angara 
susižavėjo pasakomis ir 
panoro pati pamatyti tą 
milžiną jaunuolį. Vieną

•••

naktį ji persirito per Bai
kalą supančius kalnus ir 
pasileido šiaurės link. 
Tėvas Baikalas, perpy
kęs dėl tokio dukters el
gesio, pagriebė didelę 
uolą ir sviedė dukters 
link. Uola nukrito Anga
ros viduryje netoli jos iš - 
takos ir dabar ten tebe- 
kūpso.

Baikalas yra didžiulis 

rytų Sibiro ežeras. Iš jo 
pietvakarių kampo išteka 
plati ir vandeninga Anga
ros upė, kuri, nuplauku
si kelis šimtus kilomet
rų pasuka į vakarus ir įte 
ka į dar didesnę Sibiro 
upę — Jenisėjų. Jenisė- 
įus savo ruožtu įteka į 
Siaurės Ledinuotąjį van 
denyną.

Pradedant nuo Baikalo 
ežero ir toliau į šiaurę 
yra milžiniški miškų plo

tai, taigos; čia labai gau
su ir kitokių gamtos tur
tų — rūdos, natūralių du
jų, anglies. Visi tie gam
tos turtai, išskyrus me
dį, dar menkai teišnaudo- 
jami.

Vienas vokiečių kores
pondentas turėjo progos 
pakeliauti po tą platųjį 
Sibiro plotą ir rašo, kad 
rusai yra labai susirū
pinę tuos gamtos turtus 
išnaudoti. Bet pirmų pir

miausia yra reikalinga 
elektros energija, kurią 
labai pigiai gali tiekti il
gosios Sibiro upės. Jau 
prieš keliolika metų bu
vo pastatyta elektrinė Ir
kutske ant Angaros upės, 
70 kilometrų į vakarus 
nuo Baikalo. Si elektrinė 
tiekia 0,66 milijonus kilo
vatų energijos. Pabaigus 
šią elektrinę, kita buvo 
pradėta statyti ant tos pa 
čios Angaros už 600 kilo- 

(Nukelta į 6 psl.)

FIVE WAYS 
TO MARE YOUR MONEY 

MARE MORE VIONEY.
(Ir jums nereikalinga turėti $1000 pradžiai.)

patarnavimą. Pasirinkite vieną iš taupymo 
planų, kuris jums geriausiai tinka, tada 
apsilankykite vienoje iš 26 Society įstaigų. 
Ir jeigu jūs negalite to padaryti savaitės 
bėgyje, įsidėmėkit, kad jūsų apylinkėje 
skyriai yra atidaryti šeštadieniais nuo 9:30 
vai. ryto iki 12:30 vai. p. p. Indėliai 
apdrausti iki $20,000; vyro ir žmonos 
sąskaitos gali būti apdrausti iki $100,000.

$500l tai padaro. Tai viskas kas reikalinga 
atidaryti keturių iš penkių taupymo sąskaitų 
pas Society. Penktąją jūs galite pradėti su 
vienu doleriu! Ir palūkanas savo taupymo 
indelių jūs pasieksite naują aukštį nuo 5% 
iki 6J4%. Joks bankas neturi leidimo mokėti 
aukštesnes metines palūkanas. Ir kada jūs 
laikote mažiausiai $500 Society taupymo 
sąskaitoje, jūs gaunate nemokamą čekių

One:
Two:

Three:

Four:

Five:

Minimum 
Deposit

Interest is Payable
On Deposits Of: 

$5000 Less Than
Or More $5000

VVithdravvals 
Can Be Made:

Interest 
Rate

2% to 4 Year
Savings 
Certificates 6H s500 Monthly* Ouarterly* 

Semi-Annual 
Annual

At Maturity

1 to 2% Year 
Savings 
Certificates
(Up to, būt not includmg 2Vi years.)

6% 500 Monthly*
Ouarterly* 
Semi-Annual 
Annual

At Maturity

3, 6 and 9 Month 
Savings 
Certificates 5'/,% S5OO Monthly* Ouarterly* At Maturity

Bonus 
Passbooks 5» S5OO Monthly Ouarterly

During first 10 
days of March, 
June, Sept. and 
Dec. if funds 
have been on 
deposit for at 
least 90 days.

Regular 
Savings 
Accounts
(Retroactive to July 1, 1973.)

5%
Interest 
Paid On
$1.00

Or More

Ouarterly Ouarterly Anytime

•Interest checks can be mailed to you or deposited in a Regular
Savings Account, Bonus Passbook Account or Society Checking Account.Niekas nepadaro daugiau

pinigų taupant,

Discover
6 NAT ONAL°

BANKof cleveland
Society Corporation assets 
exceed 1 5 billion dollars

4
MI MBI RIDI C



1973 m. liepos 27 d. DIRVA Nr. 57 — 5

UI

Ji

PATRIOTINĖ J. AISČIO LYRIKA
Ir vėl netekome vieno 

didžiausio mūsų tautos 
stulpo, žymiausio mūsų 
poeto — Jono Aisčio. Vin- 
cas Kudirka siūlė vieton 
išversto stulpo tą pačią 
dieną tuoj kitą statyti, 
deja, nevisi didieji stul
pai tuoj pakeičiami. Il
gai dar jausime Aisčio 
vietoje tuštumą, kol iš
kils nauji mūsų poezijos 
genijai, kurie kops į dar 
aukštesnę Parnaso vir
šūnę.

Jonas Aleksandravi
čius, pasirašinėjęs Kos- 
su, Kuosos - Aleksandriš- 
kio ir Aisčio slapyvar
džiais, nuo 1952 m.pakei
tęs pavardę Aisčio lite
ratūriniu vardu, yra Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikotarpio ir tremties 
poetas. Jis išaugo ir su
brendo laisvės laikais, 
kada mūsų jaunimas ypa
tingai veržėsi į šviesą, 
mokslą, meną. Jis, besi
mokydamas Kauno "Auš
ros" gimnazijoje, nepasi 
tenkino tik mokytojų tei
kiamomis žiniomis, bet 
pats uoliai mokėsi sveti
mų kalbų: rusų, lenkų, 
prancūzų, skaitė klasiki
nę ir moderniąją poeziją, 
domėjosi įvairiais me
nais. Jo geriausias drau
gas buvo poezija: ten jis 
ieškojo dvasinės stipry
bės, paguodos ir nusira
minimo.

Tuo metu, kai J. Ais
tis pradėjo kurti poeziją, 
1927-32 m. mūsų litera
tūroje buvo ieškoma nau
jų kelių. Maironio ir jo se-

Rimui Maurukui paskirta 
Širdies draugijos stipendija

American Heart Associa- 
tion šiaurės Ohio skyrius 
kasmet skiria nedidelį skai
čių stipendijų sudaryti są
lygas studentam susipažin
ti su mokslinio darbo sąly
gomis širdies ligų srityje, 
dirbant prityrusių moksli
ninkų laboratorijose. Tuo 
būdu širdies Draugija ti
kisi patraukti gabius stu
dentus siekti mokslinės kar
jeros studijas baigus.

Kadangi stipendijas pra
šančių labai daug, jos ski
riamos atsižvelgiant į stu
dento mokslo pažymius, pa
sirinkto projekto tinkamu
mą bei jo svarbą ir labora
torijos lygį, kurioje šis sti- 
pendijatas dirbą.

šiais metais viena iš tų 
stipendijų buvo paskirta 
Rimui Maurukui iš Elyria, 
Ohio dirbti pas dr. Antaną 
Butkų, tyrimų laboratori
joje Cleveland Klinikose.

Rimas Maurukas studi
juoja biochemiją Ohio vals
tybiniam universitete, Co- 
lumbus, Ohio. Pirmuosius 
du mokslo metus baigė su 
gerais arba labai gerais pa
žymiais. Dr. Butkaus labo
ratorija specializuojasi lipi
dų (riebalų) metabolizme 
ir studijuoja jų įtaką šir
dies ligų komplekse, šalia 
to, tyrinėja kraujo žaizdų 
atsiradimo bei jų pašalini
mo būdus. Rimui pavesta 
izoliuoti phospholipidų mo
lekulines rūšis (specifiniai 
riebalai) ir išanalizuoti juo
se esančias riebalines rūgš
tis. Tuo būdu tikima suži
noti biocheminius skirtu
mus tarp normalių ir skle-

STEPAS VYKINTAS

kėjų poezija buvo kriti
kuojama. Iškilo mūsųpo- 
ezijoje individualizmas, 
simbolizmas, estetiz- 
mas, futurizmas. V. Puti
nas, B. Sruoga, F. Kirša, 
K. Binkis, S. Šemerys ir 
kiti naujovininkai nustel
bė Maironį ir jo patrioti
nę poetų kartą. Jonas Ais. 
tis ir buvo atsidūręs poe
tų mūšio lauke, tačiau jis 
išvengė kraštutinumo ir 
pasirinko savitą kelią. 
Jis nepritapo nė prie vie
nos literatūrinės srovės: 
jis buvo perdėm indivi
dualistas.

Jonas Aistis mums pa
liko 10 poezijos rinkinių 
ir 3 straipsnių knygas. 
Tai didelis palikimas, 
nors palyginti su Daukan
tu, Valančiumi ar Vaiž
gantu, J. Aistis kiekybiš 
kai nėra toks prodykty- 
vus. J. Aistis nebuvo ir 
toks plačiažanris rašy
tojas, kaip V. Putinas ar 
B. Sruoga. Jis buvo par 
excellence lyrikas.

Šį kartą nebandysiu ap 
rėpti visų Aisčio lyri
kos motyvų, pasitenkin
siu tik jo patriotinės ly
rikos dalimi. Jonas Ais 
tis, kaip ir Adomas Mic
kevičius, patriotinę poe
ziją giliausiai sukūrė, be 
gyvendamas tremtyje. 
Tik tėvynės netekęs poe
tas pajunta, kokia neiš
senkama poezijos vers
mė yra Tėvynė!

"Bekurdamas platesnį

Rimas Maurukas

rolinių kraujo indų. Rimas 
savo projektą jau įpusėjo. 
Jis darbe rodo daug inicia
tyvos bei mokslinio žingei
dumo. Analizinio darbo, ša
lia studijų, yra pramokęs 
savo tėvo dr. Jono Mauruko 
laboratorijoje. Pastarasis, 
tiesa, doktorato dizertacija 
apgynė pas garsųjį phos
pholipidų teoretiką dr. 
Baer, Toronto universitete. 
Greičiausia tad ir Rimo 
mokslinis žingeidumas yra 
paveldėtas. Rimas yra jau 
trečias iš eilės širdies drau
gijos stipendijatas lietuvis, 
dirbąs dr. Butkaus labora
torijoje. Panašias stipendi
jas pernai turėjo Gintaras 
Degesys, o užpernai Roma 
Jasinevičiūtė. Džiaugdamie
si lietuvių studentų veržlu
mu, linkime jiems sėkmės 
studijose ir lietuviškam gy
venime. 

peisažą, J. Aistis duoda 
gana gražių Lietuvos 
vaizdų, nejučiomis per
eidamas į patriotinį mo
tyvą. Tiesa, tas jo pat
riotizmas nėra rėkian
tis ir triukšmingas, bet 
kas gali būti lietuvio šir
džiai artimesnio ir bran
gesnio, jei ne tie melsvi 
šilai su žaliais atodū
siais, jei ne tie berže
liai, vėjo pučiami, tie sa 
manoti žali stogai, tie žir
geliai tarp klevų ir ta 
svirtis lyg gervė ("Lie
tuvoje"), žodžiu, visas 
tas paprastasis, bet lietu
viškasis gamtovaizdis: 
(Žr. J. Masilionis, "Lie
tuvių literatūra", IV 
tom., 3.04 psl.)

Laukas, kelias, pieva, kryžius, 
Šilo juosta mėlyna.
Debesėlių tankus ižas 
Ir graudi, raudi daina.

O toliau paskendęs kaimas. 
Tik žirgeliai tarp klevų: 
Šlama liepos tokia laime. 
Tokiu liūdesiu savu

Tik sukrykš, lyg gervė, svirtis, 
Sušlamės daina klevuos...
Gera čia gyvent ir mirti! 
Gera vargt čia Lietuvoj!

Deja, šiandien ne vi
siems leidžiama mirti 
Lietuvoje, o vargti ten
ka lietuviams ne dėl sa
vo kaltės, bet dėl sveti
mųjų priespaudos.

Didžiausią vargą šian 
dien Lietuvoje pakelia lie_ 
tuvė moteris.

Ranka nubraukę sūrų veido pra
kaitą. 

Valgote jūs vargo ir sopulio 
duoną.

Būnat jūs ir tylios, būnat geros 
motinos. 

Sopuliui gimdytą prie krūtinės 
glaudžiat. 

Jūs gerai pažinot, skausmo pri- 
sisotinę, 

Sunkią žemės naštą, šitą naštą 
skaudžią. ("Lietuvės”)

Vienas iš gražiausių ir 
turtingiausių Aisčio pat- 
riotikos eilėraščių yra 
"Tėviškės žemelė". Jei 
poetas būtų tik šitą vie
ną eilėraštį teparašęs, 
jis būtų vertas pirmaei
lio mūsų tautos poeto var
do. Jis gražiausiai čia iš
reiškė mūsų tautos buitį: 
dabartį ir ateitį.

Teka Nemunėlis, ašarom pasru
vęs.

Ir šilai dūsuoja aimana gilia, 
Tik laisvai negali atsidust lietu

vis, 
Anei pasiskųsti kruvina dalia...

O pilka šilaine, o gelti smėlynai, 
Prakaitu pasotinti jūsų negali... 
Kodėl, nedalinga ir brangi tė

vyne, 
Mums tavoji laimė yra taip mei

li?...

Nepajėgs išplėšti niekas iš krū
tinės. 

Nebent tik išplėštų su pačia šir
dim — 

Nepakeis mums niekas mylimos 
tėvynės. 

Tai dėl to ir niekas jos mums ne
atims.

Eina metai neramaus laukimo — 
Niekas nepalaužė, niekas liepa - 

lauš.
O nelaimė liks tik atminimas. 
Ir skaistesnis tautai rytmetis 

išauš.

Bet šiandieną seka, lygšešėlis- 
Lyg Šešėlis tamsi, slegianti 

mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė* 
I tėvynę grįžti nedraugai pikti.

Jonui Aisčiui nebeteko 
grįžti į tėvynę, bet jo nuo

Studijuojąs jaunimas, besidomįs lietuvių istorija ir kultūra, vis daugiau lankosi studijų reikalais Bal 
zeko kultūros muziejuje Chicagoje, kur randa reikiamos literatūros ir rankraščių. Neseniai muziejuje 
lankėsi gausi lietuvių kilmės amerikiečių studentų grupė, kuriai reikalingas informacijas suteikė muzie 
jaus kuratorius K. Petrauskas. Nuotraukoje iš kairės: Rimas Čiužas, Birutė Saldukaitė, Tomas Enright, 
K. Petrauskas ir Karolė Kryžanauskas. K. Kasakaičio nuotrauka

Vilniškė "Vaga" išlei
do Algimanto Mackaus 
eilių rinkinį. Rinkiniui 
duotas mažai ką būdinga 
nusakantis pavadinimas: 
"Poezija". Knyga pasi
rodė 1972 metais, bet tik 
šių metų birželio mėne
sį pasirodė pirmosios 
tarybinių kritikų atsilie
pimų kregždutės. Įdomus 
yra Vito Areškos atsilie
pimas, tilpęs "Literatū
ra ir menas" savaitraš
tyje (Nr. 25).

Vitas Areška yra ne 
vien tiktai literatūros kri
tikas. Gimęs 1927 metais 
vyras, nuo 1951 metų įsi
jungė į kompartijos ma
sę; nuo 1967 metų prasi
mušė kompartijos centro 
komitetant. Areška rašė 
apie sukvislingėjusius 
lietuvių rašytojus P. 
Cvirką ir T. Tilvytį. Jis 
rašė ir apie V. Krėvę. 
Apie A. Mackų Areška 
meta škicines pastabas, 
matyt, su tikslu suteikti 
Mackaus knygai atitinka
mą, pažintinę, vietą "Va 
gos", o gal ir "tarybinės" 
literatūros tematikos m a 
sėje.

Kodėl "Vaga" ėmė ir 
atkišo tarybiniams skai
tytojams išeiviškojo po
eto eksperimentininko su 
egzistencializmo teori
jomis raštus? Atsakymą 
duoda Areškos rašinio pa
vadinimas: "falsifikuoto 
pasaulio poetas". Pro 
Mackaus veikalus tary
biniam kritikui buvo svar
bu atrasti ir pristatyti 
"falsifikuotą" išeivišką- 
jį pasaulį, kuriame, ne
va, Mackus sėmėsi temų 
ir tezių. Ši gana grubi ir 
politiniai - spekuliatyvi 
mintis ir lydi visą Areš
kos rašinį.

Iš nuotrupų, iš nuobi
rų, iš išžvejotų citatų 
Areška įrodinėja dvi sa
vo tezes. Išeiviškasis 
pasaulis yra tragiškas 

širdi ir gili tėvynės 
meilė įsisiurbs į tų lietu 
vių širdis, kurie tiki ir 
kurie kovoja dėl "skais
tesnio tautai rytmečio". 
Aisčio tikėjimas į mūšų 
tautos ateitį liks amži
nas, kaip ir jo, poeto, 
vardas.

FALSIFIKUOTAS POETO PASAULIS
tiems, "kuriems nebu
vo jokių priežasčių bėg
ti iš Lietuvos". Tokio 
pasaulio sąmyšyje poe
tas pasimeta, tampa vie
nišas, jaučiasi esąs 
"ameba", nesurandąs 
"laimės ir džiaugsmo". 
Mackus, esąs labai kal
tas pasidavęs "idealisti
nės filosofijos ir moder
nizmo poveikiui". Pasau
lis ir gyvenimas Mackui 
esą "košmariška misteri
ja", "sverdėjimas", ne
susigaudymas tarp "die
vo ir šėtono".

Kritikas ir komparti
jos centro komiteto na
rys Areška, tiesiog ap
gailestauja, kad "rėmę
sis socialiniais argumen
tais" Mackus nepajėgė 
praregėti, nerado ryšio 
su gimtąja žeme, kur glū
di atsakymai įpoieškius. 
Gal būt ir palaiminga rim
tis po apmaudingų išei- 
viškųjų sunkmečių...

"Poetui nebuvo lemta 
sugrįžti į tėvynę", kalba 
Areška apie fiziškąjį 
Mackų. Areška, atrodo, 
"primiršta", kad A. Mac
kaus reiškimosi metais, 
net laiškais sunku būda
vo pasiekti tą gimtąją že
mę. Barbariškai suręsta 
geležinė uždanga nepra
leido nė garso iš gimtojo 
krašto. Gal būt ta barba
riška uždanga ir buvo ta 
apmaudingų strofų pre- 
pozicija, kurios pripildė 
iVIackaus eiles?

Mackus stengėsi atras
ti atsakymus labai ribo
tai suvoktoje egzistencia
lizmo teorijoje. Tos teo
rijos platumą jis su 
"Sturm und Drang" ant
puoliu susiaurino. Te
matė tos teorijos pačią 
mizantropiškiausią dalį. 
Gal būt siekėsi duoti ką 
nors atskambantį T. S. 
Eliot’o "The Waste 
Land", bet talento ir eru
dicijos diapozonas buvo 
nelygūs. Antra vertus, 
joks sekimas negali nė 
atkartoti originalo ir vi
sad bus originalo defor
macija. Mizantropiškų 
idėjų Mackui nereikėjo 
kurtis. Kafka irabsurdi- 
ninkai dramaturgai davė 
jų daug. Mackui terei
kėjo "modernaus gyveni
mo beprasmybę" sutapa 
tinti su "išeiviškuoju gy

venimu", su "bežemio 
buitimi" ir šitaip suręs
ti pagrindus savo tra
piam ir neįtikinančiam 
pas auliui.

Sekimas be savų atra
dimų niekad nesuteiks pil
nybės. Šiame periode po
etas žuvo. Jo pasaulio 
fragmentiškumas prime
na kelionę per kambarių 
rikiuotę: čia tau Elioto 
sienpopieriai, čia tau Kaf- 
kos apšvietimas, čia ir 
graudi "En attendant Go- 
dot" panorama.

Mackus neatstovavo pa
saulio, jis atstovavo sa
ve, ieškantį, neatradusį 
ieškomo, dezorganizuo
tą, dar neprinokusį būti 
savimi. Areška prirašo 
Mackui sugebėjimą atsto
vauti Mackaus aplinkos 
pasaulį, nes tai naudinga 
... Areškai.

Visai kitaip, pav. atro
do Škėmos pasaulis. Škė
ma nebuvo pertempęs teo
rijų, nelaikė pakraščio 
centru. Jis turėjo balan
so jausmą ir ta savybė ne
pavertė jo emociniu eks
tremistu, bet teorijos re
prezentantu. "Baltojoje 
drobulėje" Škėma išba
lansuoto analitiko santū
rumu prakalba apie blo
gį, neišimdamas to blo
gio iš bendro, politinio 
konteksto. Gal būt todėl, 
iki šiol Škėma "negali 
grįžti į gimtą kraštą".

Mackus "grįžo" tam 
kad per jo mizantropiš- 
ką mūzą galėtų prakalbė
ti apie "falsifikuotą" iš- 
eiviškąjį pasaulį. Tai btu 
vo logiška spekuliuojan
čiai tarybinei recenzijai 
ir V. Areška paslankiai 
nuėjo tuo takeliu. Supran
tama, jis metakelias de
finicijas poeto rašymo 
metodui, formališkai ver
tina poetinio vaizdavimo 
priemones, etc. bet esmi
nis Vito Areškos recen
zijos tikslas nėra litera
tūrinis. Areškai labai rū
pi smerkti tą pasaulį, ku
rį jis atranda Mackaus 
knygos puslapiuose... 
Tai labai politvadoviš- 
kas manevras. Ant poe
to sarkofago Areška lip
do "made in USSR" eti
ketę. Tuo jis falsifikuoja 
Mackaus poetinį paliki-

(Nukelta į 6 psl.)
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FILATELIJOS KAMPELIS
(7) ANTANAS BERNOTAS

JAV birželio 27 d. išleido 21 
cento p. ženklą pagerbti bankinin 
kui Amadeo P, Giannini.

Amadeo Peter Giannini (1870- 
1949), italo emigranto sūnus, gi
mė San Jose, Calif., mažo versli 
ninko šeimoje. Pradžioje dirbo 
krautuvėje kartu su tėvu. 1904 
m. jis sumanė įsteigti privatų 
banką San Francisco mieste. Ne
baigęs jokių mokslų, jis sugebė
jo tą savo banką, pavadintą The 
Bank of Italy, taip išplėsti, kad 
indėliai sparčiai augo. Indėli
ninkai buvo daugiausia italų kil
mės emigrantai. Po didžiojoSan 
Francisco žemės drebėjimo 
1906 m. jis nekurį laiką pasili
ko vienintelis bankininkas visa
me mieste. 1928 m. bankas bu
vo perorganizuotas ir pavadintas 
Bank of America. Jis nupirko 
daug mažesnių bankų ir operaci
jas išplėtė per visą kontinentą. 
1946 m. bankas turėjo virš 3 mi
lijonų indėlininkų ir virš 6bilio- 
nų dolerių kapitalo ir tapo tre
čiuoju didumu banku visoje Ame 
rikoje.

***
KANADA išleido šiuos naujus 

pašto ženklus: L Birželio 8d. — 
15 c. pašto ženklą su dail. J.E. 
H. MacDonald paveikslu "Mist 
Fantasy".

2. Birželio 22 d. — 8 c. paš
to ženklą Princo Edvardo salos 
100 metų sukakčiai paminėti. Pie 
šinys — salos pakrantė su ąžuo
lais.

Princo Edvardo sala,mažiau
sia Kanados provincija, yra šv. 
Lauryno įlankoje, atskirta pie
tuose nuo žemyno Northumber- 
land sąsiaurio (pačiame žemy
ne priešais salą yra New Bruns 
wick ir Nova Scotia provincijos) 
Sala labai iškarpytais krantais, 
yra žema, tik pietuose uoliniai 
šlaitai. Užima 2184 kv. mylių 
plotą. Gyventojai, kurių yra apie 
100.000, daugumoje verčiasi že
mės Ūkiu ir žvejyba. Salos sos
tinė — Charlottetown miestas. 
— Salą pats pirmasis aptiko 
Jacąues Cartierl534m.,bet ji pa 
siliko "niekieno žeme" iki maž
daug 1715 m., kada ten nusikėlė 
akadiečiai, o vėliau prancūzai ko
lonistai, kurie salą pavadino Šv. 
Jono sala. 1763 m. Paryžiaus tai-

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

WELDER
Fabrication and repair of 
ducts, pipes and struc- 
tures. Ferrous and non- 
Ferrous. Experience re 
quired.

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

E. I. DU PONT
DE NEMOURS

2981 Independeuce Road
Cleveland, io

An Equal Opportunity Employer
(55-61) 

kos sutartimi sala perleista Ang
lijai ir pavadinta anuometinio 
Kento kunigaikščio (karalienės 
Viktorijos tėvo) Edvardo vardu 
— Prince Edward Island, 1873 
m. sala, kaip atskira provinci
ja, priimta į Kanados konfede
raciją. Sala nuo 1861 iki 1872 m. 
turėjo savo atskirus pašto ženk
lus.

♦*»

NIGERIO respublika (vaka
rų Afrikoje) išleido 50 frankų 
pašto ženklą, kuriuo pagerbia
mas norvegų gydytojas Ger- 
hard Hansenas, raupsų ligos su
kėlėjo atradėjas.

Gerhard Henrik Armauer Han 
šen (1841-1912) gimė Bergeno 
mieste. Vėliau, kaip gydytojas, 
jis dirbo Bergeno raupsuotųjų 
ligoninėje, būdamas ten asisten 
tu. Bedarydamas tyrinėjimus jis 
nustatė, kad raupsai yra užkre- 
čama liga, kuria daugiausia su
sergama tropiniuose kraštuose, 
o šiauriniuose kraštuose ji ma
žai užkrečiama. Paremiamas 
Christianijos Medicinos Draugi
jos (dabar Oslo) savo tyrinėji
mais 1871 m. jis atrado tam tik
ras bacilas, sukeliančias šią li
gą, kurios vėliau buvo pavadin
tos jo vardu "Hanseno bacila",o 
pati raupsų liga "Hanseno liga" 
arba lepra. Nigerio respublika, 
kur šia liga susirgimai labai 
gausūs, Dr. Hansenui pagerbti 
ir išleido šį pašto ženklą.

•••
Ispanija savo provincijai SA- 

HARAI (anksčiau Sahara buvo 
ispanų kolonija) išleido du paš
to ženklus. Čia dedame 2 peze- 
tų p. ženklą, kriame ir parody 
tas pats Saharos vaizdas.

Tikroji Saharos dykuma, pati 
didžiausia pasaulyje, faktinai ap 
ima beveik visą šiaurinę Afri
ką ir tęsiasi nuo Atlanto vaka
ruose ir eina iki Egipto ir Nilo 
upės rytuose. Šiaurėje ji kai- 
kur pasiekia Viduržemio jūrą, 
o pietuose iki Sudano ir maž
daug iki Nigerio upės. Bendrai, 
tikslių sienų čia nustatyti neį
manoma, Skaičiuojama, kad vi 
sa dykuma apima 3,500.000 kv. 
mylių. Vakarinė pusė kalnuota, 
šiaurėje Tuarego aukštumos, vi 
dury daugiausia lygumos. Van
dens kritulių nėra, tik kaikur 
prasiveržia šaltiniai, tai ten at
sirado oazės. Dykuma negyvena .
ma, išskyrus oazes. Dažnai siau 
čia karšto smėlio pūgos. -- Is
paniškoji Saharos dalis, prie At
lanto vandenyno, apima 103.000
kv. mylių plotą. Čia yra šiek tiek 
augalijos ir gyvūnijos ir įmano
ma gyventi. Gyvena apie 25,000 
žmonių daugiausia berberų ir 
beduinų kilmės.

ELECTRICAL
DRAFTSMAN

Minimum 2 yrs. exp. on machine tool 
schematic diagrama, ajvd A.C. control 
circuits. Mušt be familiar vvith com- 
ponents J.I.C. standards, preparations 
of bills of material. control pancl lay- 
oul, and electrical sheet metai vvork. 
Knovvledge of solid stale helpful, higl 
school graduate vvith some additionai 
schooliing preferred.

VAN DORN CO.
2685 E. 79 St.

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

An Equal Opportunity Employer 
(49-58 >

FOREMAN MACHINE SHOP
Nights machine shop. Supervise and 
setup for small second shift. Boring 
mill, Lurrel lathe, mills, shaper etc., 
5 years as general machinist and some 
supervisory experience reąuired.

Phone Mr. Edvvards, 216-267-1854 
PAL-VIN MACHINE CO.

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

An F.qual Opportunity Employer

Falsifikuotas •••
(Atkelta iš 5 psl.) 

mą, siaurina jo reikšmę 
bendrame lietuvių litera- 
tūros kontekste.

Komiška, kadpavertęs 
Mackų verkšlentoju dėl 
negalėjimo grįžti į gim
tąjį kraštą, Areška "už
miršta", kad tada, 1950- 
1964 metais, gimtosios 
žemės sienos buvo itin 
tvirtai saugojamos nuo 
tokių, kaip Mackus, su- 
grįžėlių. O ką beveiktų 
Mackus į gimtąjį kraštą 
sugrįžęs. Ar tas pats 
V. Areška būtų leidęs 
Mackui vaikštinėti tėvy
nėje Elioto ir Kafktos 
pramintais takais? Mac
kus reikalingas Areškai, 
nes su Mackaus knyga, 
Areška gali falsifikuoti 
išeivių pasaulį. (Js)

"Brodiaga”...
(Atkelta iš 4 psl.) 

metrų į šiaurę, Bratsko 
vietovėje. Per šešis me
tus statyba buvo baigta ir 
dabar elektrinė tiekia 4,1 
milijonų kilovatų elekt
ros energijos. Trečia 
elektrinė bus už 250 ki
lometrų nuo antrosios, 
Ust-Ilim vietovėje. Jai 
jau statomi pylimai ir ji 

Permatomos vinyl baldų 
apdengimai viduj ir lauke
2.00

48” didelės kėdės uždangalas .........................2.50
84” reguliarios sofos uždangalas ..................3.00
96”didelės sofos uždangalas .........................3.50
110” X-did. sofos uždangalas .........................4.00
Apsaugokite savo baldus nuo drėgmės, dulkių, 
nešvarumų. Pradeginimui ir dėmėms atsparūs. 
Nuvaloma su drėgna medžiaga. Paštu ir telefonu 
užsakymai primimami. Skambinkit 241-3070 
(Ne SG, GLM.)

Dramatiška speciali vertė! 
Austrišku užuolaidų

G C

gabalai
44’’ pločio. 81” ilgio

Permatomos austriškų užuolaidų gabalai iš 100% 
Fortrel® polyester grupuoti su draperijomis bet 
pakankamai elegantiškos kaboti vienos. Skalbiamos 
mašina. Ko galima daugiau norėti. Tiktai baltos. Paštu 
ir telefonu užsakymai priimami. Skambinkit bet kuriuo 
laiku 241-3070, Lorain 233-6141, Elyria 322-6304. 
Budget Draperies (Ne SG, GLM.)

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.

tieks 4,3 milijonų kilova
tų. Jau užplanuota ir ket
virtoji, kuri bus Boguča- 
ny vietovėje ir taip pat nu 
matyta, kad duos 4,1 mi
lijonų kilovatų srovės.

Rusai esą susirūpinę, 
kaip tą gautą milžinišką 
energijos kiekį perduoti 
į vakarus ir sujungti su 
vakarinio Sibiro tinklu. 
Atstumai esą milžiniški 
ir sujungimo problema 
sunki. Nutiesti aukšto 
įtempimo laidus per to
kias tolybes labai bran
giai kainuoja, o ir pake
liui daug srovės nuteka 
pro šalį. Sakoma, kad ka
da Maskvoje yra vidur
naktis, tai Irkutske dar 
cik 5 valanda po pietų.

Tik tas vokiečių kores
pondentas nežinojo, arba 
ir nenorėjo rašyti, kad 
tame milžiniškame rajo
ne, taigose, pradedant 
jau nuo Baikalo ežero ir 
toliau į šiaurę ir į vaka
rus, buvo pačios didžio
sios bolševikų įsteigtos 
darbo vergų stovyklos, 
nutysusios visa plačiąja 
tundra iki pat Ledinuo
tojo vandenyno (kaiplgar 
ka, Dudinka prie Jenisė- 
jas žemupio ir šimtai ki
tų). Vergai kirto miš
kus, kasė pylimus, sta
tė užtvankas ir elektri
nes ir šimtais tūkstančių 

paguldė savo galvas ne
svetingose Sibiro taigo
se ir tundrose. Tik nedi
delei daliai jų pasisekė 
grįžti į savo gimtuosius 
kraštus. O dalis dar ir 
dabar ten tebevargsta.

(ab)

PUMP HOUSE 
OPERATOR 

3d class license reųuired. 
Rotating Shift 

High Hourly Rate 
And Many Fringe Benefits 

Apply in Person 
UNITED STATĖS STEEL 

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway Avė. 

Lorain, Ohio
An Equal Opportunity'Employer 

(56-65)

BLOW MOLDING
SUPERVISOR

Individual experienced in blow mold- 
ing operations to vvork in new plauties 
division of automotive safety eąuip- 
ment manufacturer. This position af- 
fords the opportunity to vvork in 
brand new quarters vvith the latest ’n 
molding eąuipment. Excellent , fring : 
benefits and pleasant vvorking condi
tions in nevv industrial park. Apply 
in person or call for further details.

GENERAL SAFETY 
CORPORATION .

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

PHONE (313) 777-6530 
(56-58)

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)

Krautuvės valandos mieste 10 v. r. iki 7 v. v. 
šeštadieniais iki 5:45 v. v.
Skyriuose iki 9:30 v. v.
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

SOUTHWESTERN 
MICHIGAN

Leading specialists in seconda f 
machining of zinc & aluminum die 
casting is seeking personnel 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 
grovving business.

APPLY

LAKESIDE 
MANUFACTURING CO.

9098 First ST.
Baroda, Mich. 49101

(56-58)

PLASTIC MOLDING 
SUPERVISOR 

Individual experienced in injection 
molding operations to vvork in nevv 
plastic division of automotive safety 
eąuipment, manufacturer. This posi
tion affords the opportunity to vvork 
in brand nevv quarters vvith the latest 
in molding eąuipment. Excellent 
fringe benefits and pleasant vvorking 
conditions in nevv industrial par’š. 
Apply in person or call for further 
details.

GENERAL SAFETY 
CORPORATION 

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

PHONE (313) 777-6530 
(56-58)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Openings available on Ist and 2d 
shifts for:

ENGINE LATHE
VERTICAL BORING MILL 

TURRET LATHE 
MILLING MACHINE 
.TOOL ROOM

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

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

ČONTACT MR. HAGARTY

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

CUYAHOGA FALLS, OHIO 
(48-57)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KVIEČIA VISUS Į 
METINĘ GEGUŽINĘ

Tautinės Sąjungos Cleve
lando skyrius kviečia visus 
j metine gegužinę, liepos 29 
d., L vai. p. p. ponų Dautų 
sodyboje, 2971 Bishop Rd., 
VVilloughby Hills, Ohio.

SUSIPAŽINKITE SU 
RINKTINE

šį sekmadienį, liepos 29 
d., 12:00 vai., Naujosios pa
rapijos salėje, š. Amerikos 
lietuvių moterų tinklinio 
rinktinė turės parodomą
sias rungtynes su pajėgio
mis amerikiečių komando
mis.

Kaip žinote ši rinktinė š. 
m. rugpiūčio 25 d. išvyksta 
j Europą, kur rungtyniaus 
su Vokietijos, Olandijos ir 
Prancūzijos komandomis.

Nepraraskite progos pa
matyti mūsų reprezantantes 
ir pasigėrėti geros klasės 
žaidimu.

• SALAMANDER batų 
krautuvėje šiuo metu vyks
ta vasarinių batų išparda
vimas. GerS proga nusipirk
ti aukštos kokybės batus 
prieinama kaina. Krautuvės 
adresas: 2546 Lorain Avė.

(57-58)

Praeitą sekmadienį Metropolitan parke Clevelando skaučių ir skautų suruoštoje skautoramoje - išvy
koje dalyvavo gausus būys jaunimo ir vyresniųjų, gražiai praleidę popietę gamtoje.

J. Garlos nuotrauka

Y J T / y/ i ■
prF v ir • j i* -•5* i fll A Ii b Ir t

Tautines Sąjungos Clevelando sky- '

t 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, Wiljoughby Hills, Ohio.

• Perkant ar parduodant' 
namus, "prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 3160.1 
Vine St„ Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

• VERONIKA NAGE- 
VlClENE, DLK Birutės 
Draugijos Clevelando 
skyriaus pirmininkė, uo
li visuomenininke, atos
togauja Kneipp Springs.

SĖKMINGAI PASIRODYTA
JUNIOR OLYMPICS 
VARŽYBOSE

Liepos 14 d. Austintown, Ohio, 
įvykusiose Lake A.A.UDistrikto 
Junior Olympics 1973 m. pirme
nybėse dalyvavo LSK Žaibo 9 
mergaitės ir 1 berniukas.

Mūsiškiai stipriai pasirodė, 
laimėdami 8 pirmas, 9 antras ir 
1 trečią vietą, viso 18 medalių.

Mergaičių 16-17 m. grupėje, 
Rita Čyvaitė laimėjo 3 pirmas 
vietas: šuolį į tolį -- 16*-7 1/4", 
šuolį į aukštį 5*-0" ir 100 m. 
kliūtinį — 16.4 sek.

LSK Žaibo narė, latvaitė Ma
ra Ausenbachs (16-17 m.) buvo 
pirmoji ieties metime -- 123'~ 
6" (37.64 m.), antroji disko (86* 
-1") metime ir 8 sv. rutulio stū 
mime (29‘-3”).

Danutė Januškytė (14-15 m. 
gr.) laimėjo pirmą vietą 50 yd.

kliūtiniame bėgime (8.4 sek.).
Rūta Maželytė (14-15 m.) buvo 

antra 220 yd. bėgime (28.6 sek.)
Rūta Motiejūnaitė (14-15 m. ga. 

vo antras vietas 8 sv. rutulio 
stūmime (28'-9 1/2"), disko me
time (79’-8") ir ieties meti
me (80'-1/2");

Daina Motiejūnaitė (12-13 m. 
gr.) laimėjo pirmą vietą šuolyje 
į aukštį (4*-7") ir 3-čią 50 yd. 
bėgime (7.0 sek.).

Dalia Miškinytė (12-13 m.) b-- 
vo antroji 440 yd. bėgime su ge
ra 67.8 sek. paskeme. Ji taipogi 
užėmė 4-tą vietą 100 yd. bėgime 
(13-0 sek.).

Danutė Vaitkutė (12-13 m.) už
ėmė 2-trą vietą šuolyje į tolį 
(13’-3 1/2") ir t-tą 50yd.bėgime 
(7.3 sek.).

Dalia Miškinytė (12-13 m. buvo 
antroji 440 yd. bėgime su gera 
67-8 sek. pasekme. Jis taipogi

Gailį Motiejūnaitė (10-11 m. 
grupė) laimėjo pirmas vietas

FOR RENT
5 rooms up. Adults. No 

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

A second 
Summer of ’7 3

Cuyahoga Community College has aoded a very special second Summer to 1973. 
Summer Session II start Aug. 6 at Metropolitan Campus downtown. In it, you 

can explore exiting new areas such as lasers. computęrs and ecology, or more traditional 
ones such as college composition, business mathematics and psychology. Or explore both 
regions, if you wish.

It’s open to high school graduates of all ages, as well as non-high school graduates 
over 19.

Summer Session II extends through Sept. 12. We’d likę you to spend this second 
Summer with us. Because, you’re why we’re here.

For those who likę the troditionoL..
Business Mathematics
T-Th, 9:45 a, m.-noon)
Introduction to Business
(M-W-F, 8-9:30 a. m.)
Electronic Data Processing 
(M-T-W-Th, 11 a. m.-12:30 p. m.)
Basic Economics
(M-W-F, 9.45-11:15 a. m.)
College Composition
(M-T-W-Th-F. 9:45-10:40 a. m., 
8:45-9:40 a. m., 11:30 a. m.-12:25 p. m.) 
Introduction to Philosophy
(M-T-W-Th-F, 9:15 a. m.-12:30 p. m.)

(Fencing

Introductory Physics 
(M-T-W-Th-F, 9-10:50 a. m.)
General Psychology 
(M-T-W-Th-F, 8-8:55 a. m.)
Introduction to Sočiai Science 
(M-W-F, 10:30 a. m.-noon, 
M-T-W-Th-F, 10:30-11:25 a. m.)
Sočiai Problems
(Time to be arranged)
Fundamentais of Speech Communication 
(M-T-W-Th, 10-11:30 a. m.)
Rehearsal and Performance
(Time to be arranged)

(Coeducational)
(M-T-W-Th, noon-12:45 p. m.)

...or the inriovotive
Lasers and Holography in Art (M-T-W-Th, 9 a. m.-noon) 
Ecology of the Cleveland Area (M-T-W-Th-F, 8 a. m.-noon) 
Crises Issues of the Twentieth Century (M-W-F, 9-11 a. m.) 
Computęrs and Society (M-W-F, 9:30-11:30 a. m.) 
The Library’s Whcre It’s At (W, 9:30-11:30 a. m.)

REGISTRATION FOR SUMMER SESSION II will be Aug. 2 at all three 
Tri-C compuses: Eastern, 25444 Harvard Rd., Warrensville Tovvnship; Metropoli
tan, 2900 Community College Avė., Cleveland; and VVestern, 7300 York Road, 
Parma.

FOR REGISTRATION TIMES and additional information, please phone 
the Offices of Admissions and Recorde . Eastern, 464-3535; Metro, 241-5365; 
©r VVestern, 845-4000.

šuolyje į tolį (12'-7") ir 6 sv. ru 
tūlio stūmime.

Petras Vaitkus (10-11 m.) buvo 
antras šuolyje į tolį (13’-1H).

PABALTIEČIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES

Liepos 7-8 d, Latvių stadione 
"Sidrabene”. netoli Hamiltono, 
Kanadoje įvyko 1973 m. S. Ame
rikos Pabaltiečių Lengvosios At
letikos Pirmenybės, vyrų, mote
rų ir jaunių A (16-18 m.) klasė
se.

Varžybos buvo labai liesos da
lyvių skaičiumi, kadangi estai vi 
sai nedalyvavo dėl tuo pačiu lai
ku vykdytų savo varžybų, apie ku
rias estų sporto vadovybė dėl ap
sileidimo, laiku nepainformavo.

Labai karštas oras (virš 90 
abi dienas) ir blogai paruoštas 
stadionas neigiamai atsiliepė į 
pasekmes.

Nors ir būdami rengėjai, lat
viai buvo silpnai atstovaujami. 
Mūsiškius atstovavo apie201eng- 
vatletų būrelis, kurių pusė buvo 
iš Clevelando.

Varžybose gausingiau ir stip
riau pasireiškė moterys, tuo 
tarpu kai vyrų ir jaunių klasės 
buvo labai skystos. Dėl mažo 
dalyvių skaičiaus, vyrų ir jaunių 
varžybos daugumoje rungčių bu - 
vo vykdomos kartu.

Nors ir neskaitlingas mūsiš
kių būrelis pasižymėjo kokybe. 
Moterų klasėje varžybas nušvie
tė naujai iškilusi ilgų nuotolių 
bėgikė DANUTE VALAITYTE 
(Londono Tauras), prabėgusi 400 
m. per 61.6 sek. ir 800 m. per 
2:22.5 min., kas yra nauji pabal
tiečių pirmenybių rekordai. Jos 
400 m. laikas yra kartu ir nau
jas Š.A. lietuvių rekordas. Se
nasis rekordas buvo 63.4 sek. ir 
priklausė Rita Čyvaitei (Cleve
lando Žaibas), pasiektas 1970 
m.

Pažymėtina, kad D. Valaitytė 
yra Ontario mokyklų čempionė 
ir viena iš gerensiųjų Kanados 
bėgikių. Jos geriausios pasek
mės yra: 800 m. bėgime 2:13,0 
min. ir 15000 m. bėgime — 4: 
43.0 min. kas yra Š.A. lietuvių 
rekordai, pasiekti šiais metais.

D. Valaitytė buvo pripažinta 
iškiliausia moterų dalyve.

Sėkmingai pasirodė mūsų žino
ma lengvatletė, RITA ČYVAITE 
vietas: 100 m. -- 13.3 sek., 200 
m. -- 28.5 sek., 100 m. kliūtinį 
— 16.3 sek. (pirmenybių rekor
das), šuolį į tolį -- (15’-7") ir 
šuolį į aukštį - (4*-9").

14-metė RŪTA MAŽELYTE 
(Žaibas), laimėjo 2-ras vietas 
100 m. (13.8 sek.), 200 m. (28.9 
sek.) ir 400 m. (69.1 sek) bėgi
muose.

Gerus duomenis parodė Žai
bo 13-metės DALIA MIŠKINY
TE ir DAINA MOTIEJŪNAITE.

Silpniau mūsiškės pasirodė 
mėtymuose, kur nedalyvavo mū- 
sū iškilesnės metikės. Čiaišmfl 
siškių geriausia pasirodė 14-mc 
tė ROTA MOTIEJŪNAITE (Žai
bas) užimdama 3-čias vietas dis
ko (80,-6") ir ieties (76’-ll") 
metimuose ir 5-tą — 4 kilo ru
tulio stūmime (26*-11").

Ed. Aleksejūnas pasistengęs at
vykti net iš Chicagos dar buvo 
neįveikiamas 200 m. bėgime (24. 
2 sek.), nors ir turėjo nusileisti 
jaunajam Algiui Tumosai(Toron 
to Aušra) 100 m. bėgime (11.7 
sek.). A. Tumosa buvo 2-tras 
200 m. bėgime -- (24.6 sek.).

Šuolininkas Aleksas Grigonis 
(Toronto Aušra) laimėjo visus 
19'-7") ir trišuolį (40'-l 1/2"). 
Jis taipogi buvo pripažintas iš 
kiliausias jaunių klasės dalyvis.

Šios varžybos turėjo įvykti 
liepos 28-29 d., tačiau buvo ati 
dėtos, kadangi rengėjai negalė
jo gauti stadiono. Atidėjimas su 
kėlė kitas problemas, ko pasėko
je atkrito estai. (sv)

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

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 parduodą 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)

YOUR SUMMERPLACE VYRŲ KLASĖJE iškiliausiu 
dalyviu buvo pripažintas ARVY
DAS BARKAUSKAS (Londono 
mą — 50'-10" ir disko metimą 
- 141’-5 1/2".

Mūsų rekordistas, veteranas

LAUNDRESS
Small laundry in C'atonsville 
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 largest retailer re ■ 
ųuires persons to do TV service 
work. Experience necessary.

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

(56-59)

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
(56-62)

SUPERVISOR
Progressive company needs ex- 
perienced supervisor. Mušt hav< 
3 to 4 years expcrience in the 
field of custom injection molding 
Apply at or send resume to;

W-L MOLDING CO.
8212 SHAVER RD. 

PORTAGE. MICH. 49081
(55-58)

MAINTENANCE MEN 
VERTICAL BORING 

MACHINERY MILL OPERATORS
WELDERS MASTER MACHINISTS 

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

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

Plūs company paid medical insurance, life insurance, pen- 
sion, vacations, 10 holidays.
For personnel int,erview and more information, stop in at 
Employment Office or call

F' MARION ,_ L_ 4.___ J

MARION P0WER SHOVEL CO.
617 West Center Street 

Marion, Ohio 43302
An Equal Opportunity Employer M/F

(54-58)

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

SHIP SUPERINTENDENT 
ASST. GENERAL SUPERINTENDENT 

MACHINERY SUPERVISOR (Inside & Outside) 
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 EXPER1ENCED: 

INSPECTORS 
SHEET METAL FABRICATORS 

N/C OPERATORS 
MACHINE ASSEMBLERS 

WEI.DERS
Day and night shifts. Wc offer steady work. Excellent working conditions 
and fringe benefits. Call Davė D. Govvard, at

DIAMOND AUTOMATION
23400 HAGGERTY RD.. FARMINGTON. MICH. 48024 

(313) 476-7100
An Equal Opportunity Employer

(56-65)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DARBINGAS PLB VALDYBOS 
POSĖDIS

ALGIRDUI BUDRECKUI 60 METU
Jurgis Janušaitis

Šios kadencijos prieš
paskutiniame PLB valdy
bos posėdyje, įvykusia
me liepos 21 Clevelande 
buvo svarstomi parengia
mieji PLB IV Seimo dar
bai, priimta II PLB Jau
nimo Kongreso Finansų 
k-jos apyskaita ir išklau
syta pokongresinėjauni
mo veiklos apžvalga.

Seimo reikalus svars
tė PLB Valdybos nariai, 
pirm. St. Barzdukas, 
vykd. vicep. dr. A. But
kus, dr. H. Brazaitis, A. 
Gailiušis, M. Lenkauskie
nė, dr. V. Majauskas, dr. 
Alg. Nasvytis, A, Rinkū
nas, į posėdį iš Washing 
tono taip pat buvo atvykę 
Seimo k-to nariai pirm, 
dr. J. B. Genys ir dr. 
Z. Vaitužis.

PLB valdybos posėdy
je taip pat dalyvavo jau
nimo atstovai — J. Ja- 
saitytė ir J. Vaznelis iš 
Chicagos, T. Neįmanai - 
tė ir A. Idzelis iš Cleve
lando. Su jais buvo aptar
ti kai kurie dar nebaigti 
II J.K. darbai. PLB val
dyba nutarė apmokėti kai 
kurias kad ir pavėluotai 
priųstas sąskaitas. Taip 
pat pritarė dviejų kongre
so leidinių išleidimui Jau
nimo peticijos baigiamie
siems darbams paskirta 
$1,200, tačiau pageidauta 
sudaryti atitinkamų jau
nimo atstovų delegaciją 
ir prašyta šią peticiją su 
reikiamu orumu nebeati- 
dėliojamai įteikti atatin
kamoms įstaigoms. Pri
tarta jaunimo ryšių cent
ro leidžiamam "Pasaulio 
Lietuvių Jaunimui" ir 
tam tikslui paskirta 
$2500. PLB nutarė svars
tyti tas su JK susijusias 
sąskaitas, kurios bus pa
teiktos iki š.m. rugpiūčio 
15 d.

Lietuvių sportininkų iš
vykai į Europą remti pa
skirta tūkstantis dolerių 
iš jaunimo reikalams su
rinktų pinigų.

Didžiausią posėdžio 
dalį užėmė artėjančio 
PLB seimo reikalai. Sei 
me norima kuo plačiau iš
gvildenti PLB reikalus: 
šalia veiklos pranešimų, 
peržiūrėti jos veiklos bū
dus ir suplanuoti konkre 
čius darbus ateičiai. No
rima, kad kuo daugiau 
laiko būtų paskirta sei
mo atstovų pasisaky
mams. Dėl to, be pilna
ties posėdžių, seimo 
darbai bus svarstomi ir 
atskirų sričių sekcijo
mis. Numatomos sekan
čios sekcijos: PLB kons
titucijos, švietimo, kultū 
ros, visuomeninių reika
lų, finansų, jaunimo ir 
sporto. Jei atsiras reika
lų — tų atskirų sekcijų 
galės būti ir daugiau. Sei
mo atstovai patys pasi
rinks sekcijose dalyvavi 
mą Seime. Didžioji tų sek
cijų posėdžių dalis vyks 
lygiagrečiai. Tik PLB 
konstitucijos ir visuome
ninių reikalų sekcijos tu
rės atskirus simpoziu
mus , kuomet kitokių 
svarstybų nebus.

Pirmame simpoziume 
bus svarstoma "Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
ateities užda\ iai ir 
veikla". Moderatorius — 
PLB Švietimo Tarybos 
pirm. A. Rinkūnas. Da

lyviai — kun. Br. Lubi
nas (Vokietijos LB), dr. 
P. Lukoševičius (Kana
dos LB), inž. A. Rugie
nius (PLB Konstitucijos 
k-jos narys), kun. A.Sau
laitis S. J. (pasaulio jau
nimo s-gos pirm), V. 
Kleiza (JAV LB), inž. 
VI. Venckus (Venezuelos 
LB) ir Australijos LB at
stovas. Laikas — penk
tadienį rugpiūčio 31, 2:30 
- 4:30 p.p.

"Lietuvių Bendruome
nė Laisvinimo Veikloje" 
taip pat bus svarstoma at
skirame simpoziume. Jo 
moderatorius —PLB val
dybos visuomeninių rei
kalų vicep. dr. H. Brazai
tis. Dalyviai —• A. Bal
sys (Australija), Br. Bie- 
liukas (JAV), inž. A. Ge
čys (JAV), dr. J. Genys 
(JAV), St. Lozoraitis Jr. 
(Italija), J. Lukošius (Vo
kietija), A. Mičludas (Ar
gentina), dr. A. Slieso- 
raitis (Brazilija), dr. J. 
Sungaila (Kanada). Sim
poziumas vyks penktadie
nio vakare.

Savo reikalus jauni
mas spręs taip pat sim 
poziumo būdu. Pagrindi
nė tema: "Jaunimas tau
tinėje veikloje ir Lietu
vių Bendruomenėje". Mo. 
deratorė — PLB valdy
bos jaunimo vicep. Mil
da Lenkauskienė. Daly
viai — Aug. Idzelis (JAV) 
Jūratė Jasaitytė (JAV), 
kun. A. Saulaitis, S.J. 
(Brazilija) ir Arūnas Ste
ponaitis (Brazilija).

"Tarptautinė padėtis 
ir Lietuvos laisvinimas" 
paskaitą skaitys Lietu- 
vo diplomatijos narys 
Stasys Lozoraitis Jr. iš 
Italijos. Po jos —paklau
simai ir diskusijos. Ši 
vienintelė seimo metu 
paskaita numatyta sek
madienį, rugsėjo 2 d.

Iškilmingasis seimo 
posėdis — sekmadienį, 
rugsėjo 2 d. 5 vai. p.p. 
Jame bus pristatyta nau
joji PLB Valdyba ir jos 
atstovas tars žodį. Užda
romąją seimo kalbą paša- 
kys PLB vald. buv.pirm. 
Stasys Barzdukas. Jo te
ma "Tautinės mūsų vil
tys ir jų atramos".

Daugiausia laiko sei
me bus skiriama PLB rei
kalams svarstyti. Šalia 
jų bus ir kultūriniai ren
giniai: dailės paroda, Lie
tuvių rašytojų draugijos 
literatūros premijos įtei
kimas, koncertas, kurio 
programą atliks tautinio 
mūsų meno ansamblis 
Čiurlionis, vadovauja
mas muz. Alfonso Mi
kulskio. Koncertas ren
giamas šeštadienį, rug
sėjo 1, 8 vai. vak. Mary- 
lando universiteto kon
certų salėje. Bilietai — 
6-4-2 dol.

Seimo pamaldų metu 
Washingtono Šv. Mato Ka
tedroje giedos Čiurlio
nio ansamblis".

Seimo metu vyks leng
vosios atletikos ir lauko 
teniso pirmenybės Largo 
Senior High School, Lar
go, Md.

Trečiajam Seime New 
Yorke prieš 5 metus bu
vo išrinkta iškilioji lietu
vaitė Dalia Orantaitė iš 
Clevelando. Ji seimo me
tu turės progos savo ka
rūną perduoti jaunimo

Sėdėdamas gražiame "Ginta
ro" vasarvietės kalnelyje mąs
tau apie žmones, kurie savo gy
venimo gražią dalį pašvenčia ki
tų žmonių laimei, džiaugsmui, 
mūsų lietuviškam gyvenimui.

Liepos 20 d. į šėšiasdešimtą- 
ją savo gyvenimo pakopą įkopė 
judrus vyras, dipl. teisininkas 
Algirdas Budreckas. Aną dieną, 
dar man Chicagoje tebebūnant, 
kukliai prasitarė: "Kapa metų ri
tasi ant mano pečių"... Bet toks 
amžius, atrodo, pats kūrybin
giausias, ką liudija ir Algirdo 
Budrecko darbai.

Tad šį mielą Bičiulį nors 
trumpu žodžiu norėčiau prisi
minti šios, sakyčiau, taip pat 
kuklios sukakties proga.

Algirdas Budreckas
Dipl. teisininkas Algirdas 

Budreckas paskutiniaisiais me
tais visa širdimi, atrodo, atsi
davė šauliškajai veiklai, šaulių 
Sąjungoje jis žygiuoja pirmose 
gretose, eidamas atsikūrusios 
išeivijoje Lietuvių šaulių sąjun
gos Garbės Teismo teisėjo pa
reigas. Dar daugiau, jis apie 
šios sąjungos veiklą daug rašo 
Karyje ir kitoje lietuvių spaudo 
je, yra gavęs net piniginę pre
miją už šauliškos veiklos ir idė - 
jos propagavimą išŠaulių sąjun
gos Spaudos-Informacijos fon
do. O atvejų atvejais, švenčių ir 
minėjimų bei suvažiavimų pro
gomis jis skaito šauliškojo gy
venimo temomis paskaitas.

Jis mėgsta kūrybą ir bando ra
šyti patriotinius eilėraščius. 
Bendradarbiaudamas spaudoje, 
rašo korespondencijas, reporta
žus bei kitomis temomis straips
nius.

Būdamas iš profesijos teisinin
kas, jis yra įsijungęs ir J Lietu
vių Teisininkų Draugijos veiklą, 
joje eidamas CV vicepirmininko 
ir Chicagos skyriaus vicepirmi
ninko pareigas.

Sukaktuvininkas Algirdas Bud - 
rėčkas didelis patriotas, mėgs-, 
tąs kietas diskusijas, nevengiąs 
pasiginčyti įvairiais lietuviškojo 
gyvenimo klausimais, nors nevi- 
sada jo oponentai sutinka su jo 
teigimais. Besąlygiai neatlaidus 
Lietuvos okupantam.

naujai išrinktajai iški
liajai lietuvaitei. Tam 
tikslui jie žada smarkiai 
sukrusti ir iš daugelio 
lietuvių vietovių suvežti 
šio titulo vertas lietuvai
tes. Tikslesnių žinių šiuo 
reikalu neturėdami, vy
resnieji amžiumi su pa
lankia šypsena lydi šį jau 
nųjų užsimojimą ir tikisi 
jam gausaus lietuvių pri
tarimo.

(ab)

• Montrealio Mindaugo 
šaulių kuopos Kultūrinė 
3-jų dienų stovykla Baltijos 
stovyklavietėje Lac Syl- 
vere, Laurentijos kalnuose 
prie St. Donat, P. Q., Kana
doje, įvyks š. m. rugpiūčio 
3-4-5 dienomis.

• LB ekskursijai Į Euro
pą užsiregistruoti reikia iki 
liepos mėn. galo. Po to ke
leivių sąrašas bus uždary
tas. Pilna kelionės kaina — 
$618.00. Registruotis kelio
nių agentūroje Vytis 2129 
Knapp St., Brooklyn, N. Y. 
11229. Tel. (212) 769-3300.

Sukaktuvininko nueitas kelias 
yra vingiuotas, jame randame ir 
ryškiai išliekančių pėdų, kurių 
neužpūstys ir laiko smėlis.

Algirdas Budreckas yra gi
męs 1913 m. liepos mėn. 20 d. 
Rumunijoje (buv. Besarabijoje) 
kur tuo laiku gyveno jo tėvai. 
Tėvas buvo baigęs Maskvos uni
versitetą ir dirbo Rusijos teis
muose. Motina, po tėvų mirties, 
buvo paveldėjusi dvarus Kėdai
nių apskrityje. Taigi Algirdas 
Budreckas kilęs iš turtingos šei 
mos. Paskelbus neprikl. Lietu
vą, Algirdas su tėvais grįžo į 
Lietuvą. Tėvas tuojau įsijungia į 
neprikl. Lietuvos teismų orga
nizavimą ir buvo vienas iš pir
mųjų organizavęs Lietuvos apy
gardos teismą.

Algirdas mokosi neprikl. 
Lietuvoje. 1933 metais baigė 
Liet. Mokyt. Prof. Sąjungos gim - 
naziją Kaune ir 1937 m. baigė 
V.D. universiteto teisių fakulte
tą, gaudamas diplomuoto teisinin
ko vardą. Baigęs mokslus,Algir
das Budreckas kurį laiką teisė
javo ir vėliau vertėsi advoka
tūra.

Antrą kartą artėjant raudo
niesiems iš Rytų, Algirdas Bud
reckas palieka gimtąją žemę ir 
atsiduria Austrijoje. Čia gy
vendamas sukuria šeimą. Dirba 
Litauischer Verband atstovau
damas lietuvius kaip advokatas. 
Vėliau jį sutinkame Kasselyjc 
besidarbuojant Raudonajame 
Kryžiuje. Heidelbergo universi
tete išklausė 6 semestrus ir ruo
šėsi teisių mokslo doktoratui. 
Deja ekonominės priežastys ir 
nepastovus benamio gyvenimas 
jo planus nutraukė.

1948 m. atvyko Amerikon, ap
sigyveno Chicagoje ir išlaikė ne
kilnojamo turto pardavimo -bro
kerio egzaminus ir verčiasi šia 
specialybe patarnaudamas są
žiningai savo tautiečiams.

Šiuo metu dirba ir Naujienose 
kaipo to dienraščio štabo narys.

Sukaktuvininko dipl. teisinin
ko Algirdo Budrecko veikla ypač 
džiaugiasi Lietuvių šaulių sąjun
ga išeivijoje ir už nuopelnus są
jungai jis yra apdovanotas L.S. 
S.T. žymenimis.

Peržengiančiam šešiasdešim
tąją savo gyvenimo pakopą Al
girdui Budreckui tenka palinkė
ti geros sveikatos ir neišsenkan
čios energijos ir toliau dirbti 
našų ir prasmingą lietuvių kul
tūrinį darbą ir kad įmintos nu
eitame kelyje pėdos nebūtų nei 
gyvenimo audrų užpustytos nei 
laiko dantų suėstos.

DIE MAKERS 
TOOL ROOM SURFACE 

GRINDER HANDS 
TOOL MAKERS 

First class only, day or night shift, 
job shop experience on progressive 
dies and medium tool and die work. 
High hourly rate plūs nigh shift pre- 
mium, fringe benefits, paid vacation. 
and holidays. We speak German 
Croation A Slovenian. Write or call 

TREMONT TOOL & GAGE 
8003 Clinton Rd., Cleveland, Ohio 

216-281-3346 
(55-61)

WANTED
MACHINISTS

Sėt up and operate to close 
tolerance from blue prints. 
Steady vvork, 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

EXPEDITER
Knowledge of production control 
procedure, following up on production 
routing and mušt be able to keep 
accurate records and read blueprmlH. 
Will be expediting electrical sub-as- 
sernblies, manufactured patįs and 
finai assembly. 2d shift (Salary).
Good working conditions. Easy ac- 
cess to vvork. We are located nexl to 
the CTS Rapid Transit E. 79 St. stop 
Parking facilities provided.

VAN DORN CO.
2085 E. 79 St.

Cleveland, Ohio 44104 
210-361-3277

An Equal Opportunity Employer 
(49-5b)

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA DAINAVOJ

Ingrida Bublienė dėsto lietuvių kalbą Mergaičių vasaros stovyk
loje Dainavoje, Mich. Tai jau septynioliktoji vasaros mergaičių 
stovykla. Į klausimus atsakinėja Daina Mataitė iš Clevelando. 

Tėv. A. Tamošaičio nuotrauka

Mergaičių vasaros stovykloje Dainavoje rankdarbių pamokas 
pravedė sesuo M. Judita ir O. Adomaitienė.

Tėv. A. Tamošaičio nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
■■—ANTANAS GRINIUS

NETEKOME DOSNAUS 
LIETUVIO

Liepos 12 d. Detroite mirė 
Jurgis Vaškevičius, kuris Dai
navos jaunimo stovyklai paauko. 
jo 10,000.00 dolerių ir Dievo ap. 
vaizdos naujajai bažnyčiai (var
gonams nupirkti) 11,000.00 do
lerių.

Pašarvotas buvoYolandosBau- 
žienės laidotuvių namuose. Po 
kun. K. Simaičio atkalbėto roži
nio atsisveikinimo žodį tarė ir 
šeimai užuojautą pareiškė: jau
nimo stovyklos Dainava vardu 
dr. Adolfas Damušis ir Lietuvių 
Bendruomenės vardu Jonas Ur
bonas.

Pirmadienį švento Antano baž 
nyčioje kun. Kazimieras Simai
tis, kun. Mykolas Kond ratas ir 
kun. Domininkas Lingvinas už jo 
sielą atlaikė gedulingas pamal
das ir kun. K. Simaitis pasakė 
pamokslą. Po pamaldų buvo nu
lydėtas į Kalnų Alyvų kapines 
amžinam poilsiui. Jo karstą ne
šė iš "Dainavos" stovyklos atvy
kę, ten dabar dirbą, jaunuoliai 
studentai: Justas Pikūnas, Sau
lius Petrulis, Vytas Petrulis, Jo 
nas Juzevičius, Tadas Klimas, 
Saulius Jankauskas ir tarp jų 
du suaugę: dr. Adolfas Damušis 
ir Antanas Grinius.

Jurgis Vaškevičius buvo gi
męs 1887 met. vasario 2 d. Pa
nemunės m. ir valsčiuje, Lietu
voje ir turėdamas 23 metus 1910 
metais išvažiavo į Ameriką. Iš 
pradžių gyveno Mass. valstybėje 
ir vėliau iš ten persikėlė į Det
roitą. Dirbo Fordo fabrike ir iš 
jo išėjo į pensiją. Liko žmona 
Ona, sūnus, duktė, marti, vai
kaičiai ir kiti giminės.

A.G.

DAINAVOS METINE ŠVENTE

Liepos 29 (sekmadienį) įvyks 
Dainavos metinė šventė. Pamal 
dos svečiams 11-tą valandą. Po 
pamaldų stovyklaujančios mer
gaitės atliks programmą.

Dainavos vadovybė su talki
ninkų pagalba ruošiasi visus nuo 
širdžiai priimti ir pavaišinti.

Organizuojamas laimėjimų 
stalas ir kiti žaidimai jaunimui 
ir suaugsiems. Fantus loteri
jai galima palikti svetainėje.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
tuo paremti jaunimo stovyklą.

•••
Poetė Marija Sims serga ir 

guli ligoninėje. Taip pat serga ir 
guli ligoninėje Jonas Atkočaitis 
ir jo žmona Anelė.

Dievo Apvaizdos bažnyčios ir 
Kultūrinio Centro statybos Fon- 
dan paskutiniuoju laiku gauta 

$3,255.00 ir gaunamųjų grynais 
sumą pakėlė iki $88,918.30.

Inž. Vytautas Kutkus nuo lie
pos 9 d. yra išvykęs atostogų. 
Žada aplankyti Tennessee, Mi 
ami Beach ir Bahamų salas.

MACHINIST 
(DIE MAKER)

This wood and plastic molding prod- 
ucing subsidiary of leading buUding 
material manufacturer has immediate 
need for a top machiniat with tome 
experience in plastic extrusion. The 
individual we are looking for should 
have at least 5 years experience in 
die making and the ability to set 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 Equu) Opportunity Employer 
(55-58>

MOLDERS
Automaled brass foundry needs skil
led squeezer molders, overhead nand 
matchplate work. Mušt be experienced 
with good references only. Iligh 
piecework rate plūs full benefits plūs 
full family Blue Cross. Apply at 

American Bronze Corp.
29 41 East 3 4th Street

(Off Broadway) 
Cleveland. Ohio 44115 

216-341-7800
An Equal Opportunity Employer 

(55-57)

FITTER
DAY SHIFT. FULL TIML.

HEAVY FABRICATION EXPF.Rlf.NCE 
REQUiRED. UNION SHOP, bENEFITS 

PAID.

RELIABLE STEEL 
PLATE CO.

2550 EAST 79TK STREET 
CLEVELAND. OHIO 

2 i6-88I-S 100
(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 shop. Good 
working conditions. Long range 
work and good backing. Call 
(216) 271-4800, Mr. Bob Swiney. 

(55-57)

VANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS & (SĖT 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 a u tomą - 
tive supplier. Excellent wages, paid 
hospitalization, major medical. life 
insurance, vacation and reliremen*. 
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.

655 4 Lakeshore Rd. 
Lexington, Mich. 48450 

An Equal Opportunity Employer
(55-58)
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