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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRASIDĖJO ANTRASIS VALDŽIOS 
SUNIEKINIMO ETAPAS?

Viceprezidentas Spiro T. Agnew kaltinamas kyšių 

ėmimu ir mokesčių mokėjimų sukčiavimais

Visai netikėtai, lyg per
kūnas iš giedro dangaus, 
rugpiūčio 7 per radiją ir 
Wallstreet Journal dien
raštį buvo paskleistos ži
nios, kad švariausias,da 
bartinės administracijos 
šulas, nieku nepaliestas 
Watergate tyrinėjimų, vi
sų gerbiamas Vicepre
zidentas, esąs tyrinėja
mas Marylando valstijos 
vyriausio prokuroro už 
kyšių ėmimą bei kitas ne 
teisėtas finansiškas ope
racijas.

Nuostabu, svaiginan
čiai neįtikėtina, kad šis 
naujai respublikonams 
mestas kaltinimas, į sen
sacijų išalkusių, adminis 
tracijos nekenčiančių 
žurnalistų korpą, lygiai 
diena į dieną, valanda į 
valandą sutapo su tuo mo
mentu, kai buvo pertrauk 
ti Watergate Senato tar
dymai.

■ Ne vienam mūsų tau
tiečiui, kuris negali su
vokti kodėl Watergate 
kvailystėms tirti turi bū
ti išmestas milijonas ar 
daugiau dolerių, surink
tų iš mokesčių mokėto
jų kišenių, turėtų kilti šis 
klausimas: kas gi diriguo 
ja šiam mūsų valdžios su- 
niekinimo koncertui? Ko
kiuose pogrindžiuose 
slapstosi tie gaivalai, ku
rie žūt būt yra pasiry
žę "be duonos be drus
kos" suėsti respublikonų 
partijos vadovaujamą val
džią? Ko siekia tie di
rigentai, pasislėpę po ne
liečiamu spaudos ir žo
džio laisvės šydu?

Į mano keliamus klausi
mus nedavė atsakymo ir 
pats Viceprezidentas, 
kalbėdamas rugpiūčio 8 į 
paskubomis sušauktą 
spaudos konferenciją, ku
ri buvo transliuojama 
per radiją ir TV stotis. 
Pagal Spiro T. Angew, jis 
sušaukęs šią konferenci
ją tolimesniam gandų 
sklidimui pristabdyti; ir 
.Viceprezidentas griež
čiausia paneigė spaudos 
gandus, kad jis ėmęs ky
šius iš valdžios rangovų, 
pavadindamas tokius ra
šinius "prakeiktais me
lais".

Jis taip pat griežtai at
metė bet kokias prielai
das apie jo galimą atsi
statydinimą, "kaip visiš 
kai nepagrįstas". Gi vi
są spaudoje iškeltą erze 
lį Agnew pavadino, "vul- 
garišku, melagingu ir 
piktavališku".

"Ag nelaukiu jokio ap
kaltinimo", pasakė Ag- 
new, kai buvo paklaustas 
apie Baltimorėje prieš jį 
vedamą tardymą, kuris 
galįs priversti prie jo at
sistatydinimo.

Tačiau ar Spiro T. Ag- 
new to laukia ar ne, jau 
rugpiūčio 9 The Washing- 
ton Post dienraštis rašė, 
kad "vienas iš Maryland 
valstijos rangovų, Les- 
ter Matz, kuris yra taip 
pat tardomas federalinės

BRONIUS AUŠROTAS

valdžios tardytojų, tų pa
čių kaip ir Agnew, būk 
susisiekęs su artimu Vi
ceprezidento pažįstamu, 
prašydamas pastarąjį, 
jau šių metų pradžioje, 
kad Angew panaudotų sa
vo įtaką šiems tardy
mams nutraukti. Esą L. 
Matz pareiškęs, jog tar
dymas vedamas prieš jo 
bendrovę, galįs pakenkti 
Angew, tad seka logiš
ka išvada — tokį tardy
mą reikia nutraukti.

Viceprezidentas spau
dos konferencijoje buvo 
akylas ir pasitempęs ir 
jo balsas buvo tvirtas ir 
skardus. "Aš nesu nie
kada gavęs jokių pinigų 
iš jokių rangovų nei sa
vo asmeniškam panaudo
jimui, nei kuriems ki
tiems tikslams", atsakė 
Angew į žurnalisto įmant
riai sujauktą klausimą.

Kai Agnew buvo pa
klaustas, ar jis yra kal
bėjęs su Nixonu šiuo opiu 
reikalu, jis atsakęs,

SVARBŪS SVEČIAI BALTUOSE 

RŪMUOSE

Persijos šachas, kuris moka valdyti lėktuvus, asmeniškai su
sipažino su naujai nupirktais Amerikoje naikintuvais.

Npaprastai svarbūs 
JAV interesams svečiai 
visai neseniai lankėsi Wa 
shingtone: tai Japonijos 
ministeris pirmininkas 
Kakeu Tanaka, Australi
jos min. pirm. Gough 
V'hitlam ir Persijos ša
chas Mahomed Rėza Pah- 
levi.

Žvilgterėkime, nors 
prabėgomis, kuo šie vizi 
tai buvo svarbūs JAV.

TANAKOS APSILANKY
MO REIKŠME

Sprendžiant iš dviejų 
dienų Tanakos oficialaus 
apsilankymo Baltuose 
Rūmuose galima teigti, 
kad Japonijos ministras 
pirmininkas Tanaka išvy
ko į namus, Tekančios 
Saulės kraštą, visiškai 
patenkintas. Stovėdamas 
prieš j į išrikiuotą garbės 
sargybą, pietų aikštelėje 
priešais Vydkomosios 
Valdžios pastatą, tegirdė
jo tik malonius žodžius 
iš Nixono lūpų: "Daugiau 
nesama nei vyresniojo 
nei jaunesniojo dalininko

"taip aš kalbėjau su Pre 
zidentu apie 1 vai. ir 45 
min. laiko, ir aš nelau
kiu Nixono viešo pareiš
kimo šioje byloje. Svar
biausia, kad Preziden
tas manimi pasitiki ir ma 
nimi tiki. Aš pats moku 
save apsiginti".

"Aš pats nusprendžiau 
sušaukti šią spaudos žmo
nių konferenciją, nes 
šmeižiamieji laikrašti
ninkų pareiškimai esąpa 
siekia juos per tuos as
menis, kurie yra glau
džiai susiję su šiuo tar 
dymu", kalbėjo S.T. Ag 
new.

"Normaliai, tardymo 
metu, paslapties išlaiky 
mo nuostatai turėtų ap
saugoti tardomąjį as
menį nuo neigiamų ži
nių skleidimo. Bet man 
atrodo, kad Amerikos Vi
ceprezidentas negali pa
sidžiaugti šia visiems as
menims taikoma privile
gija, "kalbėjo Agnevv 
prieš pradėdamas šią nie
kieno nelauktą susitiki
mą su spauda savo įstai 
goję.

... bet tik yra likę ... 
jaunesnysis ir vyresny
sis broliai ... ir, kad Jū
sų dabartinis apsilanky
mas tėra tik užuomazga 
mūsų naujų santykių, ku
rie bus paremti lygiu pa- 
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos garbės narys provizorius Steponas Nasvytis šį sekmadienį, 
rugpiūčio 19 d., mini savo 90-jį gimtadienį. ALTS-ga, Vilties Draugijos valdyba ir Dirva šia proga 
linki sukaktuvininkui geroje sveikatoje sulaukti šimtojo gimtadienio. Sukaktuvininko dukros Aldona Au- 
gustinavičienė ir Birutė Smetonienė, sūnūs inž. Jaunutis P. Nasvytis ir dr. inž. Algirdas Nasvytis su 
šeimomis savo mylimam tėvui 90-jį gimtadinio pokylį rengia rugsėjo 26 d. Brigitos ir dr. Algirdo 
Nasvyčių sodyboje. Plačiau apie sukaktuvininką rašo jo duktė Aldona Augustinavičienė 5 puslapyje. 
Nuotraukoje sukaktuvininkas Steponas Nasvytis su savo jauniausiu provaikiu Mykoliuku.

Monkados kareivinių reikšmė
Liepos dvidešimt šeš

toji kažin kaip bailiai bu 
vo nutylėta amerikinėje 
spaudoje. Tą dieną suka
ko dvidešimt metų nuo Fi
delio Castro politinės 
reikšmės ir tarptautinio 
garso gimimo.

Liepos 26 dieną 1953 
metais Castro daliniai 
atakavo ir užgrobė stra
tegiškai svarbias Monka- 
dos kareivines Santjago 
de Cuba mieste. Iš čia 
Castro judėjimas pradė
jo plisti, stiprėti ir apim
ti visą salą.

Tų pat metų rudenį 
Batistos kariuomenė at
siėmė kareivines ir Fi
delis Castro kelioms die
noms pateko į nelaisvę.

Be žodžių...

RIMAS DAIGUNAS

Jam pavyko ištrukti gy
vam. Su lotynų revoliuci
joms būdinga poza ir pom
pa Castro tada pasakė sa
vo kalbą "Istorija mane 
pateisins", kurioje jis 
dėstė apie laisvę ir de
mokratiją, apie būsimas 
aukas, apie pergalę. Šią 
kalbą su dideliu palanku
mu sutiko Amerikos spau
da. Lengvapėdiškai
džiaugtasi, kad Batisto 
diktatūra braška, kad į 
kaimyninę salą ateina 
demokratinis režimas!

Mat savo kalboje Fi
delis Castro "užmiršo" 
patikslinti jo atstovauja

mos "demokratijos" po
būdį. Tai buvo tipinga de
magogija, kuria visad 
dengiamos "liaudies fron
tų" intencijos, kad žodis 
"demokratija", kaip pa
togus skėtis pridengia ju
dėjimo esmę nuo perdaug 
jau įtaringų žvilgsnių.

Kovos dėl laimėjimo 
buvo kruvinos ir žiau
rios. Jos savotiškai ko
pijavo pilietinį karą Is
panijoje. Niekas dabar ne- 
atstatys istorijai davi
nių, kiek žmonių žuvo, 
kiek jų žiauriausiai, sa 
distiškai nukankinta? Šių 
baisybių apybraižos liko 
tiktai atsitiktiniuose bele - 
tristikos kūriniuose (He- 
mingvvay, kiti). Cubos ko
vų kronika, tuo tarpu tik 
tai Castro šalininkų nuo 
pelnus vaizduoja po tirš 
ta režimine spalva. 
Bet masinio egzodo daly
viai, kurie atvyko Flori 
don liudija, kad Cubos 
revoliucija nesiskyrė sa
vo kruvinais darbais nuo 
bet kurio pilietinio karo 
kurį komunistinė dialek
tika visad vadina "soci
alistine revoliucija".

Liepos 26 dieną kubie
čiai - komunistai vadina 
"Kubos liaudies revoliu 
cine, nacionalinio sukili
mo diena". Dabar,kada 
politinio žaidimo kortos 
atidengtos, salos spauda, 
kalbos, ekranas, užtik
rintai kalba apie "Mark-

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos
Sydnėjaus

Štai, aną sekmadienį, 
užsukęs į naująjį Lietu
vių Klubą, jaukiai išpuoš - 
toje mažojoje salėje pa
stebiu kažkokį subuvimą. 
Tarpusavy šnekučiuojasi 
didesniais ir mažesniais 
būreliais, Sydnėjaus aka
demikai, kone visi jau čia 
baigę aukštuosius moks
lus. Džiugu matyti dakta
rus, dantistus, univer
sitetų lektorius, inžinie
rius, mokytojus ir, kito
kias aukštojo mokslo pro
fesijas turinčius tautie
čius, gražiai lietuviškai 
diskutuojant vietines ir 
pasaulines naujienas. 
Staipasienyatletiškos iš
vaizdos bliondinas advo
katas, J. Pullinen dau
giau panašus įsuomįkaip 
į lietuvį, maloniai kalba
si su kitu savo kolega lie
tuviškai. Nežinodamas 
tikrai neatskirtum, jog 
čia yra ne lietuviai, nes

MONKADOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

so, Engelso, Lenino idė
joms ištikimybę".

Kuriami revoliuciniai 
mitai, esą, Fidelis Cast- 
ro, būdamas teisiamas, 
laikęs prie krūtinės Le
nino raštų tomą ir to to
mo citatomis "sudirbęs" 
jį teigusius "nacionalis
tus".

Ir šiais metais, jubi
liejumi pavertę Monka- 
dos kareivinių atakos su
kaktį, Castro propagan
distai pilna burna kalba 
apie revoliucinius ir so
cialinius salos liaudies 
laimėjimus. Sovietinė Ru
sija niekad nepaskelbė, 
kiek milijonų ir bilijonų 
rublių išleista Castro 
režimui gelbėti nuo suny
kimo ir bado. Kalbama, 
kad milijono rublių die
nai neužtenka laikyti 
Castro biznį "in good 
shape".

Ta finansinė talka sa
vaime atestuoja salos re
žimo negyvenim iškurną. 
Bet tas režimas dėl pres
tižo ir militarinės stra
tegijos gyvybingai reika
lingas Sovietų Sąjungai. 
Tai savotiškas atentato 
revolveris atsuktas į 
Amerikos kūną.

Platus ir gaivalingas 
komunistinių valstybių 
įtraukimo judėjimas į 
laisvų, demokratinių ša
lių bendruomenę, ir Cu- 
bos adresu atranda šiltes - 
nių, prielankių pareiški
mų. Galvojama, kad dik
tatūrinių ir laisvųjų vals
tybių santalka miraži- 
nės taikos reikalui įmano
ma ir būtina.

Gal būt čia daug idea
listinių norų, humanisti
nių dorybių — bet kiek
vienas turi sutikti, kad 
mokomasi iš istorijos pa
mokų, iš praeities. Isto
rijos pamokos kažin kaip 
nenuteikia realistiškai 
galvojantį žmogų tikėti 
"amžinos", bet miraži- 
nės taikos galimybe. Ne
užmirština, kad tos mira- 
žinės taikos titulu sovie
tai siekia esamųjų sienų 
(ir Europoje) status quo. 
Tai Helsinki filialės, Že
nevos konferencijos bflsi- 
masis leitmotyvas. Tai 
strateginė Monkada, rei
kalinga sovietams tarp
tautinėse konferencijo
se.

padangėje
i ANTANAS LAUKAITIS

filisteriai
vienas vedęs buv. P. Dau 
kūtę, mirusio Australi
jos L.B. Krašto V-bos 
pirmininko, didelio tau
tininkų veikėjo, inž. B. 
Daukaus dukrą, kitas 
vaistininkas, vedęs M. 
Osinaitę - Cox, šiandien 
ne tik kad išmoko gerai 
lietuviškai kalbėti, bet 
taip rimtai įsijungė į mū
sų lietuvišką gyvenimą, 
daug dirbdami su filiste
riais, savaitgalio mokyk 
la, tautiniais šokiais ir 
kt. Yra ir dar daugiau 
mišrių šeimų akademi
kų, kurie vienaip ar ki
taip neišslydo iš lietu
viško tarpo, bet savo ant
rąsias puses įtraukė į 
mūsų gyvenimą, kuriame 
jie jaučiasi lygūs ir visa
da stengiasi bent kuriuo
se lietuviškuose reikaluo
se savo kolegoms padė
ti.

Tai buvo pirmasis nau
jajame klube filisterių su
sirinkimas, kuriame po 
savųjų reikalų aptarimo, 
diskusijų tapo išrinkta 
naujoji Sydnėjaus Filis
terių valdyba, kurią šiais 
metais sudro: med.dr. 
I. Venclovas (pirminin
kas), dantų gyd. K. Bag
donavičius, mokytoja V. 
Bitinaitė, dantų gyd. A. 
Grincevičiūtė-Wallis, ad
vokatas J. Pullinen.

Šiais metais Sydnėjaus 
graduantai švenčia savo 
gyvavimo pirmąjį 10-tį. 
Pirmieji Australijos stu
dentai universitetus pra
dėjo lankyti jau 1949 me
tais, tačiau pirmasis 
universitetus baigusių 
lietuvių susirinkimas 
Sydnėjuje, įvyko tik 1963 
metais, ir iš dalyvavusių 
dvylikos graduantų tapo iš
rinkta pirmoji valdyba 
iš: V. Šliogerio — pirm. 
P. Daukutės-Pullinen, D. 
Labutytės ir D. Karaičio. 
Šiais metais šis filiste
rių būrelis jau turi virš 
40 savo aktyviųjų narių, 
norą šalia to dar veikia 
Lietuvių Gydytojų S-gos 
Skyrius.

Pagrindinis Sydnėjaus 
Filisterių tikslas yra kuo 
artimiau sujungti visus 
lietuvių kilmės ir lietu
viškai kalbančius aukš
tųjų mokyklų graduan- 
tus, nežiūrint jų ideologi
nių, politinių ir religi
nių pažiūrų. Kitais savo 
tikslais filisteriai turi: 
kuo daugiau susipažin
ti ir įsijungti į lietuviš
kąjį kultūrinį gyvenimą, 
dalyvajant jame ir pade - 
dant visais lietuviškais 
reikalais priaugančiam 
mūsų lietuviškam jauni
mui, artimai bendradar
biaujant su visomis jau
nimo organizacijomis.

Iki šiol filisterai su
sirinkdavo privačiai, ta 
čiau. dabar, būreliui su 
kiekvienais metais vis 
augant, ir plečiantis, nu
tarta susirinkimus dary
ti Lietuvių Klube, tuo pa
čiu paremiant ir šį lietu
višką židinį, kuris su lai 
ku tikrai bus visų mūsų 
lietuviškų reikalų finansi
nis rėmėjas. Susirinki
mų metu kviečiamas yra 
vienas paskaitininkas iš 
jaunosios ar vyresnėsės 
mūsų kartos. Tarp šių 
kalbėtojų yra buvę: kun. 
P. Mortūzas, miręs dai
lininkas V. Ratas, ameri
kietis prof. H. Jakim-Ja- 
kimavičius ir viešose dis

DIRVA

"Poezija, daina ir žvakių šviesa" —PLJ S Adelaidės skyriaus suruoštame kultūriniame vakare pro
gramą išpildo mergaičių choras: stovi iš kairės: AudronėStepanienė; Valdonė Mikeliūnaitė, Rima Stau- 
gaitė, Loreta Ružinskaitė ir Rita Kalikaitė. Prieky: Rasa Kubiliūtė, Marytė Dumčiuvienė (su akordeo
nu), Loreta Rupinskaitė ir Auksė Stankevičiūtė.

kusijose yra buvę pa
kviesti rašytojas V. Ka
zokas, teisininkas L. Kar
velis, dr. V. Doniela, 
prof. dr. A. Kabaila, dr. 
D. Kairaitis, dr. R. Zaka
revičius ir kt. Sydnėjaus 
filisteriai kiekviena pasi
taikančia proga, stengia
si labai artimai priimti 
bent kurį iš užsienio atvy
kusį lietuvį kolegą, tarp 
kurių oficialų sutikimą 
suruošė prof. M. Yčui. 
Filisterių būrelis dėjo 
dideles pastangas gauti 
lietuvių kalbos oficialų 
pripažinimą Melbourno 
La Trobe universitete ir 
kt. Savo narių tarpe, be 
nemažo skaičiaus univer
sitetų ir koledžių lekto
rių, iš sydnėjiškių akade
mikų yra ir du profeso
riai, tai prof. dr. Z. Bud-
rikis, dėstąs Vak. Austra
lijos sostinėj Perthe ir 
prof. dr. A. Kabaila, dės
tąs Sydnėjuje N.S.W. uni
versitete.

Sėkmingai įėjus į savo 
gyvavimo antrąjį dešimt
metį, Sydnėjaus Filiste
riai, būdami vieninteliai 
taip gražiai susiorganiza
vę pas mus Australijoje, 
yra verti tikros pagar
bos . Jų darbas mūsų bend
ruomenėje, ypatingai su 
mūsų jaunimu, yra gra
žiausias pavyzdys vi
siems, parodantis, kad ir 
čia subrendęs akademi
nis jaunimas ir filiste
riai, ne tik kadnesigėdi- 
na būti lietuviais, bet s a 
vo puikia veikla, gražiu 
sugyvenimu jie pritrau
kia mūsų besimokantį jau 
nimą ir įskiepina jam lie 
tuviško pasididžiavimo 
jausmą. Linkint ir ateity 
je geriausio pasisekimo, 
aš, kartu su kitais tega
liu tik džiaugtis ir di- 
džiuois mūsų filiste
riais, statant juos daug 
kam kaip puikiausią su
gyvenimo pavyzdį.

***
Visas Sydnėjaus mies 

tas šiuo metu ypatingai 
ruošiasi būsimoms Ope
ros Rūmų atidarymo iš
kilmėms, kurios įvyks 
spalio mėn. Šiuos rū
mus, kainavusius virš 
120 mil. dolerių, specia
liai atvažiuoja atidaryti 
Anglijos Karalienė Elž
bieta II. Jau dabar vyks
ta dideli pasiruošimai ir 
po atidarymo oficialiųjų 
iškilmių, kelias savaites 
vyks atidarymo koncer
tai. Penktąją po atidary
mo dieną, t.y. spalio 26, 
Sydnėjaus "Dainos" cho
ras yra pakviestas daly
vauti atidarymo koncer
te. Šis choras, kurio di
rigentas yra B. Kiveris, 
šiuo metu turi per 70 cho
ristų ir yra labai gerai 
susidainavęs. Busimaja
me koncerte, kur daly
vaus rinktinė Sydnėjaus

publika, lietuvių chorui 
bus ypatingai gera proga 
išgarsinti Lietuvos var
dą ir parodyti mūsų gra
žiąsias dainas. Metinio 
susirinkimo metu buvo 
perrinkta senoji choro 
valdyba, kurią sudaro 
Pr. Nagys— pirm., A. 
Kramilius — sekr., ir 
P. Ropė — ižd. "Dainos" 
moterų chorą labai sėk
mingai diriguoja jaunoji 
dirigentė Zita Belkutė.

***
Šalia Sydnėjaus Lietu

vių Klubo yra jam pri
klausantis didelis gyve
namas namas su gera 
ir naudojama lauko teni' 
so aikšte. Kadangi, pa
gal vietinius įstatymus į 
licenzijuotą klubą gali įei
ti tik nuo 18-kos metų, tai 
klubo valdyba šiuos na-
mus perleido visiškai 
jaunimui ir su Sydnėjaus 
Apyl. V-ba, kuriai šiais 
metais labai energingai 
vadovauja mūsų filiste
ris Juozas Maksvytis,nu
matoma čia padaryti Jau
nimo Centrą. Darbas da
bar savanorišku talkos 
būdu vyksta vakarais ir 
savaitgaliais, griaunant 
vidujines sienas ir pa
darant didelę suėjimų 
būstinę. Lietuvių Klubas 
apmoka visas išlaidas ir 
pažadėjo nupirkti šaldy
tuvus bei kitus reikalin
gus būstinei reikmenis. 
Čia sau gražią užuovėją 
ras mūsų patys jauniau
sieji, kurie iki šiol, lyg
tai su pavydu, žiūrėdavo 
į jiems negalimus įeiti 
puikius klubo pastatus.

***
Labai sėkmingai Ade

laidėje veikia Pas. Liet. 
Jaunimo S-gos skyrius, 
kuris vis daugiau ir dau
giau įtraukia įsavotarpą 
jaunimo ir stengiasi sa
vo meniškus bei kultūri
nius sugebėjimus parody
ti visuomenei. Labai gra
žiai praėjo jų suruoštas 
"Poezija, Daina ir Žva
kių Šviesa" vakaras.

***
Brisbanės kapelino 

kun. dr. P. Bačinsko ini
ciatyva Brisbanės nedi
delėje lietuvių kolonijoje 
buvo įsigyta lietuvių na
mai, esantieji netoli baž
nyčios kur vyksta lietu
viškos pamaldos. Šie na
mai jau baigiami visiškai 
aptvarkyti ir jau dabar 
sekmadieniais, po pamal 
dų, čia galima gauti lietu
viškų valgių ir tuo pačiu 
tarpusavyje pasikalbėti. 
Ateityje šie namai nori
ma pilnai pritaikinti ir vi 
siems esamiems kultū
riniams parengimams, 
kas labai pagyvins ir visą 
lietuvišką Brisbanės 
veiklą.

Prieš kurį laiką iš Syd
nėjaus į Brisbanę atsikė
lė G. ir K. Kazokaičiai

ir atidarė didelę sveika
tos maisto krautuvę pa
čioje pagrindinėje gatvė
je,. Atrodo, prekyba vyks
ta labai gerai, nes krautu
vėje dirba penkios par
davėjos. Šiame šiaurinia
me šiltame Brisbanės 
mieste sėkmingai biz
niuose verčiasi ir dau
giau lietuvių: V. Loren
cas, P. ir A. Mališaus
kai, A. Preimonas ir kt.

***
Vienas iš seniausių 

Australijos lietuvių spor
to klubų Adelaidės "Vy
tis", kaip ir visos kitos 
Adelaidės lietuviškos or
ganizacijos, yra labai 
aktyvūs ir gerai veikia. 
Be pagrindinės klubo val
dybos, daugiau organizuo
jančios klubo veiklą, kiek, 
vienais metais yra iš-
renkamas ir "Vyties"klu
bo Tėvų Komitetas, kurį 
daugumoje, sudaro akty
viųjų sportininkų tėvai, 
buvę sportininkai ir 
šiuo metu per jaunimą pa. 
laiką aktyvų gyvenimą su 
sportu. Tėvų K-to pagrin
dinė pareiga yra lėšų ir 
materialinės paramos 
telkimas, kas jiems vi
suomet gerai sekasi. Nau
jąjį komitetą sudaro šie 
veteranai sportininkai ir 
tėvai: V. Skobeika — va
dovas, O. Jucienė — vado
vė, Krivickienė, Stalbie- 
nė, E. Jačiunskienė, Bra
zauskienė, Viiutienė, K. 
Beinoravičienė, A. Kri
vickas ir J. Jaunutis.

***
Paskutiniuoju laiku ga

na smarkiai susirgo ir bu
vo į ligoninę paguldytas 
Sydnėjaus lietuvių kle
bonas kun. P. Butkus. 
Sveikata pamažu taisosi 
ir parapijiečiai savo kle
boną tikisi greitai ir vėl 
pamatyti bažnyčioje.

***
Sydnėjaus lietuvių 

"Plunksnos Klubas" turė
jo savo susirinkimą p. ir 
Vyt. Skrinskos namuose, 
kur po įvykusių eilinių 
reikalų pasitarimo, Alg. 
Janavičius skaitė paskai
tą lietuvybės ir išeivijos 
klausimu, vėliau sukė
lusią gana gyvų diskusi
jų. Šiais metais klubas 
švenčia savo 20-ties me
tų sukaktį šia proga Lie
tuvių Klube numatoma su 
rengti iškilmingą paminė
jimą.

SVARBŪS 

SVEČIAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 

reigų pasidžlnimu netik 
Ramiajame vandenyne, 
bet ir visame likusiame 
pasaulyje", kalbėjo Nixo 
nas.

Esą panašiai reiškęs 
savo mintis JAV Prezi-
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dentas ir būdamas visiš
kai privačiame pasima
tyme Baltųjų Rūmų, Ova
linėje salėje. Pagal akre
dituotus diplomatinius ko
respondentus, Nixonas 
pasakęs Tanakai, kad 
"Amerika laukianti, jog 
Japonija, kaip trečioji 
ekonominė jėga pasauly
je, privalanti suvaidinti 
savo svarbią rolę, remda- 
ma JAV taikingus užsimo
jimus visuose žemynuo
se".

Žinia, neapsieita ir be 
ūkiškų bei kariškų pasi
tarimų: Tanaka pažadė
jęs Prezidentui suma
žinti Amerikos prekybiš-- 
ką deficitą ligi dviejų bi
lijonų dolerių šiais me 
tais (1972 m. šis defi
citas siekęs 4 bilijo
nus dolerių). Gi Nixo- 
nas užtikrinęs Tanaką, 
kad Amerika laikysianti 
"pakankamas kariškas 
jėgas Azijoje, kurios at- 
grąsins bet kurį kraštą 
įvykdyti agresiją prieš 
Japoniją." Gi kalbant 
apie Japonijos rolę tarp
tautiniame forume, 
Jungtinėse Tautose, Nixo- 
naš patikinęs Tanaką, 
kad Amerika stengsis, 
jog Japonija užsitarnau
tų sau nuolatinę kėdę JT 
Saugumo Taryboje.

Pabaigoje abišalio ko 
munikato pranešta, kad 
prezidentas Nixonas pri
ėmęs pakvietimą apsilan 
kyti Japonijoje 1974 m. 
pabaigoje, o Nixonas pa
kvietęs Imperatorių Hi- 
rohito apsilankyti Ameri
koje "netolimoje ateity
je".

PERSIJOS ŠACHAS
IR NAFTA

JAV sostinėje lankėsi 
ir vienas iš pastoviausių 
Art. Rytų valdovų, tai 
Persijos šachas, Maho- 
med Rėza Pahlevi. Jį sos
tinės žurnalistai pravar
džiavo, kaip "policininką 
iš Persijos įlankos".

Ne tik Amerikos, bet 
ir viso pasaulio automo.- 
bilistai puikiai supranta 
žibalo - benzino svarbą 
kaip savo taip ir kiekvie ■ 
no pramonės krašto gy
venime. O tuo labiau tą 
žino ir kasdien jaučia 
JAV gyventojai; gi Pah- 
levi vyriausybė kontro
liuoja labai žymųnuošim 
tį Persijos įlankos naf
tos, dėl kurios šiandien 
vyksta nuožmios varžy
bos...

Baltųjų Rūmų vaišės 
ir pasitarimai praėjo ne 
paprastai draugiškoje 
nuotaikoje; baigminiame 
komunikate užsiminta, 
kad JAV sumoderninsian
ti ir taip jau labai stiprią 
Persijos armiją, suteik
dama jos arsenalui šiuos 
ginklus: 100 F -5 E, grei
tesnių už garsą lėktuvų 
naikintuvų, 100 Phantom 
naikintojų, 700 helikop
terių, 750 naujausių tan
kų, aštuonius laivus - 
naikintojus ir keturius 
fregatus. Be to krašto pa
krančių apsaugai dar nu
pirkta keliasdešimts Gru 
man F-14 tipo lėktųvų- 
naikintuvų, kurių kiekvie
nas kainuoja virš 15 mili
jonų dolerių! Taigi gali
me puikiai suprasti, kad 
šis "policininkas" turi 
ne tik švilpuką vagims 
pabaidyti, bet ir ginklą 
juos sunakinti.

Kai sostinės žurnalis
tai, lygpasityčiodami, ša
cho paklausę, "kodėl jis 
turįs tokias plačias am
bicijas?", pastarasis at
sakęs, "tai ne ambicijos 
reikalas, bet gyvenimo 
realybė".
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SKAUTAI - 
DIENOS HEROJAI

Rugpiūčio 19 dieną dide
lėje ir romantiškai - miš
kingoje stovyklavietėje 
prie Clevelando atidaro
ma Jubiliejinė lietuvių 
skautijos stovykla, kuri 
truks dešimtį dienų (už 
daroma rugpiūčio 29 d.) 

Stovykla sutrauks apie 
tūkstantį lietuviško jau
nimo. Lietuviškos skauti
jos atstovų bus iš toliau
sių pasaulio punktų: iš 
Pietų Amerikos, Austrą, 
lijos, Didž. Britanijos. 
Bus atstovų iš kaimyni
nės Kanados. Didelis bū
rys svečių įspūdingai pa
pildys skautų stovyklos 
gyventojų skaičių. Pas
kaitų, pratybų, pramogų 
mozaika įdomiai įvairins 
skautavimo dešimtdienį.

Šios Jubiliejinės sto
vyklos dienos nėra šiaip 
koks įvykis skautijos sa
vybėje. Tomis dienomis 
visos lietuviškos visuo
menės dėmesys bus skir
tas majestotiškai lietu
viškojo organizuoto jau
nimo manifestacijai. Juk 
iš organizuoto jaunimo 
lietuviškoji išeivija tiek 
daug laukia ir tiek daug 
vilčių, pasitikėjimo, su
deda į tautinio aktyvumo 
išlikimą vėlesnėms išei- 
viškoms generacijoms!

Patyrę ir patriotiniai 
nusistatę skautijos vado
vai išsaugojo organizaci
jos gyvybę per lemtingus 
iš tėvynės išsibloškimo 
metus, per pirmuosius 
tremtiniškojo vegetavi- 
mo negados metus. Jie 
išlaikė organizacijos ga 
jumą ir dabar lietuviško, 
ji skautija yra didžiulis 
lietuviškojo jaunimo or
ganizuotumo veiksnys. 
Pasklidę beveik kiekvie
name laisvojo pasaulio 
punkte, kur tiktai yra lie
tuvių jaunuolių, skautai 
yra jėga ir ateitis.

Skautai yra viršparti- 
nė organizacija, bet lie
tuviškai patriotinė savo 
prigimtimi. Ne mazgų ri. 
Šimo menas ir ne palapi
nių statymo mokėjimas 
yra skautavimo siekis ir 
tikslas, bet asmenybės 
brandinimo mokykla. As. 
menybės pilnybės sie
kiama per geriausiųjų 
savo tautybės bruožų įsi
savinimą. Tai yra tie 
humanistiniai bruožai, 
kurie kartu yra univer
salūs ir tautiniai.

Okupuotoje Lietuvoje, 
nuo laisvės laikų pražy
dęs skautų judėjimas bru
taliai sunaikintas. Skau

tavimo vieton įpilietintas 
skautavimo surogatas — 
"spaliukai, pionieriai ir 
komjaunuoliai". Šios or
ganizacijos pajungtos 
režimo užmačių propa
gandai: kovingam bedie
viškumui skleisti, sekti 
(šnipinėti) okupacinio re 
žimo nedraugus, priešiš
kai žiūrėti į Lietuvos lais
vės problemą. Okupantas 
nukopijavo išviršines 
skautavimo formas iki jų 
šūkio imtinai, bet į vei
kimo turinį įlieja savo 
grynai politinius siekius.

Skautų judėjimo pra
džia yra 1907 metai. Tad 
ši Jubiliejinė lietuvių 
skautijos stovykla su pa
sididžiavimu mini ir še
šiasdešimt penkerių me
tų sukaktį, kada pirmą 
kartą Anglijos Broyvnsea 
saloje iškilo skautų vėlia
vos ir nuskambėjo skau
tų šūkio garsai.

Lietuviškoji skautija 
sukūrė turiningą ir našią 
savo laimėjimais istori
ją. Dabar skautija turi 
plačią savo spaudą. Tai 
dailūs ir turiningi leidi
niai, periodika. Greta 
centrinių leidinių beveik 
visur yra savo reikalų, 
kuklūs lokaliniai žurna
lėliai. Šis, savos spau
dos, momentas itin reikš
minga savybė, nes tai ide
alistinio, universaliniai 
humanistinio turinio 
įvilkimas į lietuviškas 
formas, turinio pristaty
mas lietuvių kalba.

Skautijos reikalams 
skirtomis knygomis, to 
reikalo lediniais, galima 
pripildyti ištisą namų bib
lioteką.

Šioje Jubiliejinėje sto
vykloje tarp grynai skau
tiškųjų temų reikšmingai 
akcentuojamos Lietuvio 
laisvės kovotojo, Vil
niaus temos. Moralės ir 
religijos temos, Lietu
vos laisvės temos reikš 
mingai susiliečia savo 
aktualybe ir prasme. Sto
vyklos temų repertua
ras pristato tas dešimtį 
dienų kaip tam tikrą pat- 
riotikos universitetą. 
Tenka linkėti, kad, eida
ma pasirinktu keliu lie
tuvių skautija nugalėtų 
bet kurias neišvengiamai 
pasitaikančias kliūtis. 
Jaunuolio formavimas 
yra lietuvio patrioto for
mavimas. Tai yra tauti
nis auklėjimas: greta di
džiųjų humaniškųjų ver
tybių pažinimo, jaunuolis 
privalo žinoti ir tamsią
ją politinės padėties pu-

GILTINĖ PASIGLEMŽĖ PASKUTINI STALINISTĄ
Pokario Rytų Europos 

istorinėje diktatorių pa
veikslų galerijoje, tokių 
kaip Lenkijos Gomulka, 
Čekoslovakijos Novotny, 
Vengrijos Rakoszy ar Ru
munijos Anna Pauker, 
nei vienas iš virš išvar
dintų niekada nepasižy
mėjo’ tokiu nežmoniškai 
- žvėrišku nuožmumu, 
kaip neseniai miręs, su
laukęs net 80 metų am
žiaus, Stalino aparatči- 
kas, milijonų nekaltų 
žmonių sugriauto gyveni
mo budelis, W, Ulbrich
tas.

Jis yra buvęs ortodok
sinio komunizmo įsikū
nijimas, kai kuriais atve
jais pralenkęs net savo 
visažinantį mokytoją Sta
liną. Dėka jo nesvyruo
jančio ištikimumo Mask
vos satrapams, pastarie
ji jį iškėlė į Rytų Vokie
tijos pirmąsias eiles. Už 
šitą paslaugą W. Ulbrich
tas neliko skolingas sa
vo duondaviams: jis su 
MfS (Ministerium fuer 
Ischercheit) pagalba su
kūrė taip vadinamą DDR 
(Deutsche Demokra- 
tische Republik), kuri bu
vo, yra ir pasiliks griež
čiausiu sovietiniu sateli
tu visoje bolševikų kon
troliuojamoje Rytų Eu
ropos dalyje.

Geležiniu kumščiu jis 
valdė rytų vokiečius per 
21-rius metus, sucemen. 
tuodamas DDR į gana pa
jėgų ekonomišką vienetą 
kuriame eilinio piliečio 
gyvenimas buvo ir yra 
žymiai aukštesnio lygio, 
negu kad tokiose pat dik
tatūrose Rytuose. Tačiau 
jo tariamieji ekonomiški 
laimėjimai negalėjo var
žytis su Vakarų Vokieti
jos "ekonomišku stebuk
lu". Anot vieno diploma
to "Ulbrichtas žinojo, jog 
jo dievaitis (atseit šėto
nas), kuriam jis taip iš
tikimai tarnavo, suklupo 
kelyje, nepadėdamas dik
tatoriui įsigalėti nei vie
noje Vokietijos dalyje, ku. 
ri nebuvo priremta prie 
sienos sovietinių durtu
vų". Ir taip, Ulbrichto 
svajonės įkurti visoje Vo. 
kietijoje Sovietams išti
kimą komunistinę vals
tybę, sprogo lyg muilo 
burbulas.

Jis buvo gimęs siuvė
jo šeimoje ir jaunsytėje 
išmoko staliaus amato; 
tačiau doras darbas jam 
nebuvo prie širdies. Jau 
19 metų amžiaus jis ta
po komunistu-marksis- 
tu. Ir 1930-jų dešimtme - 
čio pradžioje juo susi
domėjo Stalinas, vėliau 
apmokęs, pavertė savo 
ištikimiausiu aparatči- 
ku Rytų Vokietijoje. W, 
Ulbricht buvo taip ver
giškai atsidavęs Stali
nui, kad buvę net taip juo
kiamasi, jog "karštosios 
telefono linijos galas, ei 
nąs tarp Maskvos ir Pan- 
kow, pastarajame gale 
neturįs mikrofono atsa
kymui!" 

sę. Jis turi pažinti, kas 
yra lietuvių tautos prie
šai, suprasti kvislingo są
voką, tautinio ir patrioti
nio apsisprendimo už tė
vynės laisvę ryškumą, ko 
vos dėl laisvės struktūrą 
ir būtinumą...

Jubiliejinei lietuvių 
skautijos stovyklai vyks
tant skautas tampa mūsų 
dienos herojumi. Į jį nu
kreiptos mūsų viltys ir 
sėkmės linkėjimai. (J.)

Nežiūrint 1953 m. bir
želyje Rytų Berlyne įvy
kusių kruvinų susirėmi
mų ir riaušių, kurios bu 
vo žiauriausiai sovietinių 
tankų numalšintos (nes 
sovietai tada dar bijoję 
išsiųsti Rytų Vokietijos 
armijos tankus prieš dir
bančiuosius, kurie tas 
riaušes kėlė dėl badmi- 
riškų atlyginimų), W, Ul
brichtas ir toliau pasili
ko valdyti: mat iVIaskva ta
da pritarė jo išpažįsta
mam komunizmui, kuris 
išgelbėjęs R. Vokietiją 
nuo "liberališkų bacilų".

Tačiau nežiūrint šio
kių tokių ekonomiškų lai
mėjimų rytinėje sovie
tų okupacijos zonoje, 
žmonių antplūdis į V. Vo
kietiją iš "rojaus" pro 
Berlyno langą, buvęs 
toks milžiniškas, jog dar 
bo jėgos trūkumas tada 
grėsė sugriauti R. Vo
kietiją! Žmonių lavai su 
stabdyti 1961.VIII,11 buvo 
išmūryta garsioji "Ber
lyno gėdos siena". Tada, 
JAV prezidentas, J. F. 
Kennedy nei pirštu nepa
judino, kad šį begėdišką 
sovietų remiamą aktą 
sutramdytų. Pasitenkin
ta Generolo Claypasiun-

timu į buvusią Reicho 
sostinę, kuris keliolika 
kartų helikopteriu pa
skraidė virš Rytų Berly
no... Ir tuo viskas pasi
baigė, pratęsiant dar vie
ną apeasement ar nuolai
dumo aktą.

JOB 
OPPORTUNITIES 

for 
SULZER 

WEAVERS
&

FIXERS

with a progressive firm 
plūs clean air conditioned 
plant, year round employ- 
ment, paid vacation, free 
hospitalization insurance, 
surgical insurance, life in
surance, accident and sick- 
ness insurance plūs shift 

differential.

Apply call or write: 
To Personnel Manager

TIDEWATER 
WEAVING 

CORP.
Box -188 

Tappahannock, Va. 22560 

804-413-3391

An Equal Opportunity F.mplovrr 
162-631

INSURANCE
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area. National board conimisMon e.- 
senini. Escdlent benefits. includine 
company car A. free stock plan.
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W. Ulbrichto antihu
manišką būdą gali pavaiz
duoti šis jo bruožas: jis 
turėjo savo tikrą brolį 
New Yorke ir dukrą iš 
pirmųjų vedybų gyvenan
čią Vakarų Vokietijoje. 
Tačiau šis išsigimėlis 
niekada nenorėjo su sa
vo giminėmis susitikti 
net prieš savo galą...

Prieš du metus Ul
brichtas perdavė val
džios vadžias savo se
niai puoselėtam paveldė
tojui Erich Honecker. 
Anot žurnalo Time, "re
tas asmuo ar Rytuose ar 
Vakaruose išlies nors 
vieną ašarą dėl šio tiro
no mirties".

Kiek tai liečia Lietu
vos nepriklausomybės at
statymą, tikiu, kad DDR 
įkūrimas ir bolševikinės 
sistemos išplėtimas ligi 
upės Elbės, yra atnešęs 
mūsų kovai neabejotiną 
žalą. Iš šio taško žiū
rint, mes lietuviai,tega
lime neigiamai vertinti 
DDR egzistenciją.

- br. a.

. £<3 (e< tM
SKIRPSTAS

Vasaros malonumams slenkant link pabaigos, atsigręžiama 
vėl i šaltesnio sezono rimtus skanėstus. Mus vėlimą vilioti kultū
rinių parengimų įvairalypis žavesys, dailės, muzikos irdainospa- 
smaguriavimai; mūsų protą jau gilesniems galvojimams pagundo 
būsimos paskaitos ir mokslinės svarstytos, o mintį bei vaizduotę 
kutena naujai praskleisimos knygos...

Be reikalo kai kas iš mūsų mėgina nuvertinti išeivijos kultū
rinius poreiškius kaip negana stiprius ir nepakankamai plataus 
masto, emigrantiniu bejėgiškumu apribotus. Tačiau, neužmirški
me, kad visiškai tobulų darbų žmonijos lemtyje nėra. O savo da
bartines pastangas gretindami su okupuotos Lietuvos mokslų ir 
menų derliais, taip pat regime nemažą atsvarą savojon pusėn: te
nai žmogiško proto ir vaizduotės galios brutaliai suveržtos mask- 
viniu partijos apinasriu, siekiančiu sužlugdyti lietuviško genijaus 
laimėjimus, o visi ir geriausiai pasisekę darbai užteršiami melo 
propagandos prievarta... Tuo tarpu šiapus kruvinos uždangos lietu
vis gali laisvai visu dvasios jėgų balsu reikštis, nesužalota kūry
ba garsintis, lietuviško talento žiedais drąsiai suklestėti! Ten net 
mūsų sportininkai savo laurus turi pakloti po melaginga rusų vėlia
va, net laikraštis "Literatūra ir Menas" pačiu pirmuoju žodžiu prie 
kiniam puslapy tuoj užgniaužia kūrybą ir lėtuvybę su politiniu kū
ju: "Visų šalių proletarai, vienykitės!" Taigi, ten dvasios laisvė 
ir lietuvio talentas Prokrusto kirvio žiaurumu paaukojami žvėriš
kam komunizmo stabui...

• Neturint savos žemės po kojom, mums nelengvai laikosi tau
tinė gyvybė ir kūrybinis gajumas. Betgi vis dar atsiranda jaunų at
žalų ir pražysta pumpurėliai, kurie teikia viltį rytojams. Dar lie-. 
tuviška dvasia gajai alsuoja mūsų gausiame jaunime, kuris neati- 
trūkęs nuo savos bendruomenės. Štai Pedag. Inst. Chicagoje išlei
do jaunos poetės Živilės Bilaišytės pirmą poezijos rinkinėlį. 
Knygelė nedidutė, bet jaunatviškai žvali ir didesniems dar
bams kviečianti, į rimtesnius kūrybos kelius angą praverianti. 
"Žaistame ieškojimą”! Iš tikrųjų, kaip poetės jauna vaizduotė 
žaisdama ieško grožinių atradimų, sava kalba sielą išreikšdama, 
taip ir mes — ieškokime savo tarpe panašių kūrybinių daigų ir 
juos puoselėkime, pagelbėkime ištarpti žalio vešlumo Ūgiais! O 
grakštūs yra pirmieji poeto žodžiai, bandą išsakyti savitas būse
nas, jautriai trapias, bet ir srauniai veržlias, kylant į dvasinių 
skrydžių erdves... Nors "dar nenulietos vertybes, dar nenuves
tas kelias..." Tačiau "Rudenį bus vaisių, išdžiovinta žemė su
telks jėgas, ir bus vaisių. Taip, neliūdėtame..." Visi, kas jaučia
me jauną dvasią savy, įsiskaitytame šią poetės bendramokslių iš- 
leistą knygelę ir pasigėrėkime lietuviškos dailiojo žodžio kūry
bos jaunu pumpurėliu.

• Visai kitokia yra Viktorijos Genytės Smaižienės eilėraščių 
knyga "Gyvenimas ir Darbai". Tai pomirtinis paminklas gabiai 
asmenybei, kuri prasmingai savo gyvenimą pražygiavo ir kūrybi
niais darbais švytėjo savo aplinkumoje. V. Šmaižienė reiškėsi dau
gelyje sričių (muzika, daina, vaidyba, dailė, poezija, pedagogika ir 
kt.). Ji visur buvo spalvingai savita ir išmintos išsiskirianti, tar
si švyturys pilkumoje. Be abejo, jei būtų iš jaunumės vien poezi
jos talentui susitelkusi, gal būtų iškilusi į tikrai žymaus autoriaus 
sostą. Tačiau ją apgožė įvairūs gabumai ir visuomeniški polin
kiai -- tuo būdu ji įnešė nemaža dvasinio gėrio į daugelį lietuviš
kos buities sričių, daug nuopelnų pelnėsi. Ne tik pati sėjo visur 
kūrybinę sėklą, bet ir kitus aplirikui savo pavyzdžiu ir skoniu daž
nai paskatino veržtis Į aukštumas, nesitenkinti pilka kasdienybe. 
Ir pasigėrėtina, kad savo šeima tokiu kultūringu būdu įamžina sa
vo brangų narį, nes knygoje įspausti žodžiai yra ištvermingesni už 
granito akmenis.

• Mūsų periodinė spauda tikrai dar nesilpsta --tai geras ženk
las. Kanadiškė Nperiklaųsoma Lietuva po J. Kardelio mirties per
gyveno sunkoką įvairių nesėkmių tarpsnį, tačiau nepasidavė, irat- 
rodo, baigia sunkumus nugalėti -- įeina į sklandžias vėžės. Va, net 
vidurvasary praturtėjo nauju priedu Mažoji Lietuva (galbūt, tai bus 
pakaitalas buvusiam Liet. Pajūriui). Čia A.Lymantas duoda gana 
aktualų straipsnį apie Mažosios Lietuvos naują politinę situaciją, 
Vak. Vokietijai pasirašius sutartį su Maskva. Pabrėžiama, kad da
bar lietuviams priderės balsingiau kelti šio Baltijos pajūrio lietu
viškumo klausimą politinio pasaulio akiračiuose. Be abejo, ne vien 
politika, bet ir mokslinės bei kultūrinės temos apie Maž. Lietuvą tu
ri pagyvėti, kad nepražiūrėtume istorinio momento galimybių. Tai 
mūsų LB kultūros vadovams naujas uždavinys. Sistemingai sutelkti 
Prūsų krašto žinias -- istoriją ir geografiją, gyventojus ir kaltos 
ar tarmių duomenis. Reikia užsakyti naujas mokslo ir beletris
tikos knygas, sukurti poemų ir dainų. Baitijos pajūrio žemė tetam-

f
pa mums brangi ir miela, nes irVytautas Didysis pareiškė, kad tai 
mūsų tėvonijos kraštas.„
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DĖL LIETUVIU KAMBARIO VVAYNE 

STATĖ UNIVERSITETE
Komitetui vos tik pradėjus 

darbą, mūsų spaudoje pasiro
dė klaidinančių žinių. Ir atro
do, kad tos žinios, tyčiomis pa
leidžiamos, kad trukdytų darbą 
tų žmonių, kurie nori garsinti 
ir kelti Lietuvos ir lietuvių var
dą amerikiečių intelektualų tar
pe. Juk visiems žinoma, kad 
Wayne Statė universitete yra 
per 30 tūkstančių studentų ir 
Šimtai iš Azijos, Afrikos ir ki
tur. Lietuvių kambarys jiems 
daugiau pasakys apie Lietuvą 
kaip bibliotekos lentynoje laiko
ma letuviška knyga anglų kal
ba. Lietuvių kambarys savo lie
tuviškuoju menu ir savo keliais 
žodžiais paskatins ne vieną jau - 
ną mokslininką įsisiurbti į kny
gas apie Lietuvą ir lietuvių tau
tą.

Sumanymas rengti tokį kam
barį nėra neapgalvotas. Šių me
tų vasario mėn. 6 d. 33 Detroi
te gyvenančių tautybių atstovai 
gavo kvietimus į Detroito bur
mistro ir jo žmonos ruošiamą 
priėmimą Manoogian rūmuose. 
Ten buvo paminėta, kad bus 
svarstoma galimybė įrengti Det
roite gyvenančių įvairių tautų 
tautiniai kambariai Wayne Sta
tė universitete. Vėliau, vasario 
mėn. 26 d., priėmime dalyva
vo 3 lietuvių atstovai (Stefa Kau. 
nelienė, Vytautas Kutkus ir Ro
bertas Selenis), išklausė prane
šimų, matė filmą ir gavo me
džiagos apie lietuvių kambarį 
Pittsburgho universitete. Jie ii. 
gai svarstė, tarėsi su didžiųjų 
organizacijų atstovais ir pavie
niais įtakingesniais lietuviais. 
Ponia Gribbs ir VVayne Statė 
universiteto atstovas nuvažia
vo į Pittsburgho universitetą, 
apžiūrėjo ir nufilmavo tautinius 
kambarius. Detroito amerikie
čių laikraščiai apie tai rašė, o 
televizija kovo mėn. 4 d. vaka
re filmą parodė visam Detroi- 
tui ir apylinkėms. Kovo mėn. 23 
d. arti 20 lietuvių organizacijų 
gavo kvietimus į rektoriaus kvie
čiamą tautybių atstovų priėmi
mą VVayne Statė universitete, 
Speech and Language naujame 
pastate. Besivaišinant įvairių 
tautų užkandžiais, vėl buvo pa
rodytas filmas apie Pittsburgho 
universiteto tautinius kamba
rius ir paaiškinta, kokiomis są
lygomis duodami kambariai at
skiroms tautybėms VVayne Statė 
universitete. Po tos sueigos Vyt. 
Kutkus rašė apie tai lietuvių laik
raščiuose. Apie tuos priėmimus 
ir pasitarimus buvo duoti paaiš
kinimai ir per abi lietuvių radi
jo valandėles.

Sekantis susirinkimas buvo 
šv. Antano parapijos kavinėje. 
Dalyvavo 16 suaugusių ir 3 jau
nuoliai. Po kalbų ir parodyto 
filmo, Vyt. Kutkui pasiūlius, su
darytas organizacinis komite
tas iš 5 asmenų: Jurgis Mikai
la -- pirm., Stefa Kaunelienė 
— vicepirm., Viktorija Norvi- 
laitė -- sekr., Antanas Sukaus
iąs -- kasin., Vyt. Kutkus — 
inform. Čia pat 12 asmenų pa
sižadėjo ir įmokėjo po $100.00 
Vėliau komitetas buvo papildy
tas iki 20 narių.

Tautiniai kambariai nėra mu
ziejų dulkėmis apnešti užkam
piai. Jie yra Pittsburgho univer- 
sitete paprastos klasės (audito
rijos) ar seminarių kambariai. 
Tokie bus ir VVayne Statė uni
versiteto kalbų rūmuose. Tų tau
tinių kambarių bus 24. Iki šio
lei kambariai jau duoti, įmokė
jus $5000.00 už kiekvieną, grai
kams, lenkams, arabams, slo

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.

vakams, rumunams ir lietu
viams. Pittsburgho universite
to tautiniai kambariai vienas už 
kitą gražesni. Lietuvių kamba
rys išpuoštas lietuviškos klėties 
medžio ornamentika. Tamsaus 
ir šviesaus ąžuolo medis atvež
tas iš Lietuvos. Sienos išklotos 
lietuviškos staltiesės lininiuau- 
diniu. Vienoje sienojepadidintas 
K. Čiurlionio paveikslas — Ka
ralių pasaka. Nors jau praėjo 40 
metų. Karalių pasaka tebetrau
kia lankytojus savo čiurlionišku 
grožiu. Tas kambarys buvo ruo
šiamas su Lietuvos vyriausybės 
pritarimu ir finansine, medžia
gine ir moraline parama. Užsie
nio reik, ministeris dr. Bizaus
kas ir p. Avietėnaitė palaikėnuo- 
latinius ryšius su Pittsburgho 
komitetu. Meno žinovas prof. 
Paulius Galaunė ir istorikas Ig
nas Jonynas talkininkavo ir pri
sidėjo savo žiniomis. Kambario 
projektas buvo paruoštas kon
kurso keliu Lietuvoje, šį suma
nymą — įrengti lietuvių kamba
rį Pittsburgho universitete — 
rėmė Užsienio lietuviams rem
ti draugija ir jos pirmininkas ad
vokatas Rapolas Skipitis.

Visi žinome, kad JAV viskas 
perkama doleriu. Ir žinios apie 
Lietuvą ar lietuvius neįmano
ma paskleisti bė dolerio. Jauni
mo žygio į Jungtines Tautas vie. 
nas New York Times puslapis 
viduryje laikraščio kainavo 
$7,500.00. Simas Kudirka turė
jo nušokti ant amerikiečių Vigi- 
lant, kad Lietuvos vardas pereitų 
per amerikinių laikraščių pusla
pius. Ir anglų kalba knygas lei
džiame tik tam, kad Lietuvos ir 
lietuvio vardas amerikiečiui bū
tų žinomas, nebūtų pamirštas. 
Didžiosios tautos turi didelių 
draugų ir užtarėjų, o mes susi
raskime nors mažųjų, kad mus 
bent geru žodžiu paminėtų ir už 
tartų. Lietuvių kambarys Wayne 
Statė universitete per kelis de
šimtmečius kalbės į mokytus 
amerikiečius apie Lietuvą ir lie
tuvius.

Lietuvių kambarys VVayne Sta 
te universitete negali atsirasti 
be pinigo. Bet jam nereikės 50 
tūkstančių dolerių, kaip laikraš
čiuose buvo rašoma. Kiek dole
rių reikės, dar nežinoma: 20 ar 
25 tūkstančiai. Graikai pasirin
ko daug didesnį kambarį ir jau 
parengė projektą. Jiems kamba
rys kainuos 30 tūkstančių dole
rių. Lietuvių kambario VVayne 
Statė universitete komitetas yra 
pasiryžęs surinkti reikiamą pi
nigų sumą ne vien iš lietuvių, 
bet ir iš amerikiečių. Komiteto 
manymu, amerikiečiai turėtų su
dėti didesniąją pinigų dalį. Da
bar rengiama loterija' taikoma 
į amerikiečius ir tikimasi gau
sios jų paramos. Taigi, komite
tas nemaldaus ir prisispyręs ne - 
vilios dolerių iš lietuvių. Paga
liau, komitetas turi ketveris ar 
penkeris metus laiko tam kam
bariui įrengti. Komitetas žino, 
kad ir kiti lietuvių reikalai laukia 
pinigo iš lietuvio rankos. O tų 
lietuviškų reikalų daug, ir visi 
jie svarbos ir remtini. Visiems 
tiems reikalams sudėtumėm pa
kankamai pinigo, jei visi duotu- 
mėm pagal savo pajėgumą. Bet 
realybė yra kitoka: vieni nuolat 
duoda, o kiti gudruoliškai šypso
si ir visus kritikuoja.

Lietuvių kambrio VVayneSta- 
te universitete komitetas mano, 
kad po šio mūsų paaiškinimo ge
ros valios lietuviai supras šio 
lietuvių kambario reikšmę ir pi
nigu, darbu ar sugebėjimu pri

sidės, kad tas mūsų kambarys bū
tų patrauklus ir gražus.

Perskaitęs The Detroit News 
žinutę, kad lietuviai įnešė pra
dinį mokestį už kambarį, jaunas 
trečios kartos lietuvis, VVayne 
Statė universiteto profesorius, 
pareiškė: "Lietuviai, to kamba
rio iniciatoriai, tikrai sveikinti
ni, nes šiam tikslui investuotas 
pinigas duos geriausias palūka
nas lietuvybei išlaikyti.

Lietuvių kambario VVayne 
Statė universitete komitetas

OLGA KORBUTAITĖ IR 
GIMTOJO KRAŠTO 

"FILOLOGAI”

Kada jauna gimnastė 01- 
ga Korbut, kilusi iš labai 
artimos etnografinei Lietu
vai srities, ėmė garsėti 
Olimpiadoje, ja susidomėjo 
ir lietuviai. Ir netiktai dėl 
Olgos atletinių sugebėjimų. 
Susidomėjo — ar mergina 
nėra lietuvaitė ? Taip gal
voti ragino jos pavardė: 
Korbut.

Suslavintoje arba sulen
kintoje transkripcijoje at
puola galūnė as. Norbutas 
tampa Norbut, ir t.t. Išei- 
viškoje spaudoje pasirodė 
tuo klausimu vienas, kitas 
rašinėlis. Tai, aišku, nepa
tiko "vyresniajam broliui”, 
sovietams, kurie kitų tau
tybių atletų laimėjimus va 
gia ir įrašo rusų atletų sąs
kaitom Pavedimą "nulietu- 
vinti” Olgą Korbutaitę ga
vo kvislinginis leidinukas, 
Gimtasis kraštas. Ir čia, Nr. 
30, rašeiva ir "filologas” J.
L. (J. Lukoševičius), sovie
tiškai dievagojasi, kad Kor
but pavardė nėra lietuviška, 
kad Korbut pavardės lietu
viškumą prasimanė "nacio
naliniai šovinistai”...

Rašeiva J. L. (J. Lukoše
vičius) "nekryptingai” el
giasi, goglinėja po jam 
tamsų mišką be žiburio sau
joje. Jis net negirdėjo 
apie . . . Raudonosios Vėlia
vos ordininkų sąrašą, kuris 
čia pravartu prisiminti!

Iš to sąrašo matyti, kad 
Korbuto pavardė netiktai 
kad lietuviška, bet ir sovie
tiškai žinoma. Skaitykime 
"Kovotojas su fašistais kė
dainietis Julius Korbutas 
po mirties buvo apdovano
tas Raudonosios Vėliavos 
ordinu” (Literatūra ir me
nas, Nr. 49). Tad ar nerei
kėtų Gimtojo krašto "filo
logą” J. L. (J. Lukoševičių) 
už revoliucinio budrumo ap
laidumą nusiųsti j kokią 
nors Kėdainių kiaulių fer
ma mėšlo buizą vedrais pa
nešioti. Ten jis patirtų, kad 
Kėdainių apylinkėje Kor- 
butų yra, kad tie Korbutai 
lietuviškos kilmės. Ir kodėl 
gi Korbutas prie Kėdainių 
yra lietuvis, o Korbut Gu
dijoje yra rusas?

J. Kukaitis

DAR APIE PROFESORIAUS 
VOLDEMARO SUĖMIMĄ

E.tvęs kriminalinės policijos 
par -igūnas, pasirašęs X.Y. ini
cialais (Dirva 50 Nr. 1973) tarp 
kitko rašo, kad trūksta žinių 
(autentiškų) iš jo suėmimo mo
mento.

Faktus, kuriuos aš asmeniš
kai žinau, pateikiu šiuo straips
niu Dirvos skaitytojams ir ki
tiems besidomintiems Voldema
ro suėmimu.

Jau buvau ištarnavęs geležin
kelių policijoje apie 15 metų, kai 
netikėtai buvau pasiųstas į Kaz- 
lų-Rūdos Apylinkės Teismą pa
laikyti kaltinimą geležinkelio po
licijos iškeltoje byloje prieš va
gišių, kuris buvo sučiuptas beva
giant špalus, kurie buvo sukrauti 
prie Kazlų-Rūdos stoties. Tai 
buvo 1940 m. birželio mėn. 18 d.

Bylai besibaigiant, staiga įėjo 
į teismo salę viena tarnautoja ir 
ką tai pašnibžėjusi į teismo sek
retoriaus ausį išėjo. Po to, sek
retorius pasišnibždėjo su teisė
ju ir teisėjas pirštu pamojęs ma
ne prieiti prie stalo, tyliai man 
pasakė, kad ką tik skambino sto
ties viršininkas ir prašė man 
pranešti, kad aš tučtuojaus vyk- 
čiau į stotį, nes netrukus iš Vir
balio stoties ateinančiame trau 
kinygje važiuoja prof. Volde
maras ir kad geležinkelių poli
cijos viršininkas įsakė man jį 
traukinyje suimti ir atlydėti į 
Kauną.

Jau man buvo žinoma nemaža 
padarytų suėmimų dar Nepriklau
somos Lietuvos sukurtos polici
jos rankomis. Žengdamas laukan 
per teismo įstaigos slenkstį, gal
vojau kaip išvengti to susitepimo 
ir sąžinės išmetinėjimo visam 
mano amžiui.

Žinodamas gerai to traukinio 
tvarkaraštį, pasižiūrėjęs į laik
rodį sumečiau, kad Berlynas - 
Ryga traukinys (rodos Nr. 21) už 
8 min. bus jau stotyje. Nieko dau
giau neliko — tai vilkinti laiką 
(jeigu būčiau norėjęs, galėjau pa 
siekti stotį per 3-4 min.) pama 
žu vilkau kojas, taisiausi ant 
munduro užjuostą diržą, išsi
ėmęs iš portfelio šepetį "valiau" 
dulkes nuo batų. Visa tai dariau 
sustodamas, tikėdamasis, kad 
kai aš pasieksiu stotį traukinys 
jau bus išėjęs į Kauną, bet stai
ga iš už kampo gatvės, prieš ma
no akis išdygsta visas pridusęs 
ir suprakaitavęs gelež. stoties 
pareigūnas, kurį pasintė sto
ties viršininkas kuogreičiausiai 
mane surasti.

Nebeliko kas daryti— reikė
jo ir man pagreitinti žingsnius, 
nes jis atgal pusiau bėgte bėgo 
mane pasiragindamas neatsilik
ti, kadangi esą, geležinkelių val
dybos parėdymu traukinys sto
tyje sulaikytas iki aš atvyksiu.

Tik atsidūrus man stoties pe
rone mane sutiko stoties virši
ninkas ir pasakė, kad aš paskam
binčiau telefonu į gelež. plicijos 
viršininko įstaigą Kaune. Pa
skambinau. Atsiliepė vienas iš 
įstaigų valdininkų ir įsakė tuo- 
jaus lipti į traukinį, areštuoti 
Voldemarą ir atlydėti jį į Kau
no gelež. stotį.

Žinodamas, kad minėtas trau
kinys nuo Kazlų-Rūdos iki Kau
no eina be sustojimo, pareiš
kiau valdininkui, kad man nėra 
jokio reikalo jį areštuoti, nes jis 
važiuoja sava valia ir iš einančio 
traukinio nešoks ir kad patys Kau
ne jį galėsite pasiimti, pridėda
mas, kad turiu kitų tarnybinių 
darbų-pareigų, kurias galėčiau 
atlikti pasilikęs iki vakaro Kaz- 
lų-Rūdoje. Valdininkas laikėsi 
griežtai ir į jokius kompromi
sus nesileido.

Padėjęs triūbelę nudūmiau į 
traukinį. Tik įlipus į traukinį 
iš konduktorių sužinojau, ku
riame vagone jis sėdi ir, kad 
tuo momentu, palikęs vagono 
kūpėję savo čemodanus su žmo
na vagone - restorane valgo pie
tus.

Atsisėdau konduktorių tarny
binėje kūpėję ir traukinio vago
nų ratams monotoniškai dun
dant, pradėjau giliai mastyti ką 
daryti -- areštuoti Voldemarą, 
ar neareštuoti. Mano galvoje ko-

EKSKURSIJOS I LIETO
c c

1 6 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 2, 
Taline 3, ir Helsinkyje 3 d.d.)

KAINA nuo $675.00
Jungtis prie grupių galima BOSTONE arba NEW 

YORKE. Dar yra vietos šiose grupėse:

SPALIO 3 ir GRUODŽIO 21

Vykstantiems iš Chicagos $100.00 ir iš 
Detroito $66.00 daugiau.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TMS-ATLAUTIC TRAVEL SERVO
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

vėsi drąsa su baime, rizika ir ki - 
tais netikėtumais.

Žinodamas, kad ir geležinke
lių policijos vadovaujantieji as
menys stovi ant vištos kojos,abe
jojau, kad bet kuris iš jų imsis 
priemonių mane kur nors ant ląs
tų patupdyti. Išvada. Neareš
tuoti. Pasilikau sėdėti toje pačio 
je tarnybinėje kūpėję, besišneku
čiuodamas su traukinį aptarnau
jančiais geležinkeliečiais.

Įvažiuojant į Kauno stotį ir 
traukinio skubai pakankamai su 
mažėjus, iššokau iš vagono į pe 
roną, kur jau stovėjo apie 30 
metrų atstume nuo manęs gele- 
žineklių Policijos Viršininkas su 
keletą gelež. policijos pareigū
nų. Viršininkas be jokių įžangų 
paklausė: kur yra Voldemaras. 
Aš jam pirštu parodžiau vagoną. 
Trumpai pabaręs mane už neiš- 
pildymą įsakymo ir išklausęs 
mano tą patį argumentą, kurį da
viau per telefoninį pasikalbėji
mą iš K. Rūdos stoties, jis su vi 
sa grupe pareigūnų įlipo į vago
ną, o aš nejudėdamas iš vietos 
nutariau stebėti įvykį iš tolo.

Netruko minutė, mano aukš
čiau minėti pareigūnai išlaipdi- 
no prof. Voldemarą su žmona 
ir su jų daiktais į peroną ir pa
siekę traukinio užpakalį pasuko 
dešinėn ir privedė prie stoties 
pastato kairės pusės, stovinčio 
tamsiai-žaliai nudažyto lengvo 
sunkvežimio, specialiai įrengto 
areštuotiems asmenims vežioti, 
kurį kauniečiai juokaudami va
dino "žaliąja girele". Voldema
ras buvo įlaipintas į sunkvežimį 
(gerai neprisimenu, bet žmona, 
rodos, buvo palikta laisva, nes 
ji buvo Prancūzijos pilietė). Apie 
sunkvežimį tarp gelež. polici
jos matėsi ir civilių. Spėju, kad 
tai buvo Sniečkaus saugumo po
licijos patikėtiniai.

"Žaliosios girelės" motorui 
suurzgus, jis per stoties aikštę 
pradingo Kauno miesto glūdu
moje.

Iš mano šiame straipsnyje pa
minėtų faktų, esu įsitikinęs, kad 
prof. Voldemaras Virbalio gele- 
žink. stoty nebuvo nei geležin
kelių, nei saugumo policijos areš
tuotas, nes kitaip kuriem galam 
aš būčiau buvęs įpareigotas ne
švariam darbui atlikti. Beveik vi
si, kurie rašė apie prof. Volde
maro tragediją pažymėdavo, kad 
jis buvo areštuotas Virbalio sto
tyje.

Žinau, kad Virbalio geležink. 
policijos pareigūnai, kuriems bu. 
vo pavesta išvažiuojančių iš už
sienio ar išvažiuojančių iš Lie
tuvos pasų kontrolė; radę trauki
nyje žymų asmenų(lietuvįar už
sienietį) buvo įpareigoti pranešti 
į geležink. policijos viršininko įs
taigą Kaune.

Todėl ir šiuo atveju, nėra jo
kios abejonės, kad jis gavęs tokį 
pranešimą, nenorėdamas sava 
valia, ar tikriau pasakius neturė - 
jo irteisės.kreipėsiįVidaus Rei 
kalų M-ją o Vidaus Reikalų M-ja 
kurioje jau siautė chaosas,gali
mas daiktas, pranešė Sniečkui, 
kuris ir Įsakė areštuoti prof. 
Voldemarą, bet per tą laiką trau 

kinys jau buvo pakeliuj Į Kazlų 
-Rūdą. Greičiausiai jau buvo 
pravažiavęs Vilkaviškio stotį,

P.S. Perskaitęs skubiai para
šytą straipsnį pastebėjau, kad 
nenurodžiau kaip reikia valandų. 
Iš Kazlų-Rūdos traukinys išėjo 
apie pusę 12-tos su pavėlavimu 
ir Kauną pasiekė truputį po 12 
vai. dieną.

(v)

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žute — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

TOOL AND DIE MAKERS 
Job experienced preferred. Able to 
work from blue prints and close 
tolerance.
For a new manufacturing plant now 
open. For furlher information call 
Lew laylor 904-284-5611 or apply to 

PYRAMID AND INDIAN 
HEAD CO.

300 S. MAGNOLIA AVĖ. 
GREEN COVE SPRINGS. FLA. 

(58-651

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

For the following positions;
•. FLOOR INSPECTORS
• DLF CAST OPERATORS

Z1NC & ALUMINUM
• REMELT OPERATORS 

ZINC & ALUMINUM 
FOR ALL SHIFTS

Steady work, excellent wages & com
pany benefits.

Apply in person

DYNAC CORP.
229 KERTH 

ST. JOSEPH, MICH.
An Equal Opportunity Employer 

(55-64)

DIE MAKER
Experienced on progressive dies. 
Overtime, fringe benefits. Dayshift. 

Also

DIE REPAIRMAN
Experienced on progressive dies.

Days or nights. Apply 

ATLANTIC TOOL & DIE 
19963 PROGRESS DR. 

STRONGSVILLE 1NDUSTR1AL 
PARK. OHIO 
216-238-6931

(61-67)

TOOL MAKERS
For progressive dies, fixtures, clo.se 

tolerance machinery 
also 

GRINDERS 
close tolerance OD-1D.

Steady work for qualified men and 
full benefits. Apply call or vvrile 

SPRING TOOL CO.
P. O. Box 625 

Schoolcraft, Mich. 49087 
616-679-5276

(61-65)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 

SETUP MEN 
FIRST SHIFT

Mušt be fullv experienced on setup 
of progressive, draw dies, blank and 
form dies. Mušt be cxperienced on 
all phases of work. Benefits. Applv 
in person.

VARIETY STAMPING 
CORP.

12695 Elmtvood Avė. 
Off West 117 St. 
Cleveland, Ohio 

(62-66)
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PASKIRTA LIETUVIŲ
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 

PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos jury komisija, suda
ryta iš pirmininko Alfonso 
Nykos-Niliūno, sekretoriaus 
Arvydo Barzduko ir narių 
Jurgio Blekaičio, Juozo La- 
učkos ir Antano Vaičiulai
čio, 1973 m. rugpiūčio 3 d. 
posėdyje Lietuvių Rašyto
jų Draugijos 1972 metų 
grožinės literatūros premi
ją balsų dauguma paskyrė 
Eduardui Cinzui už knygą 
"Brolio Mykolo gatvė”.

1000 dol. premija bus 
įteikta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime Wa- 
shingtone rugsėjo 2 d. Pre
mijos mecenatas — Lietu
vių Fondas. Laureatas gy
vena Belgijoje.

AMERIKIEČIŲ SKAUTŲ 
TAUTINĘ STOVYKLĄ 

APLANKIUS
Amerikiečių skautų tau

tinės stovyklos vyksta dvie
jose vietovėse: viena su 
44,000 skautų yra Moraine 
parke prie New Castle, Pa., 
o kita Idaho valstijoje, kiek 
mažesnė skaičiumi. Kalbė
siu apie Moraine parko vie
tovę, kuri yra tarp gražių 
kalvų ir prie ežero. Pats 
palapinių miestas, turįs 
daugiau 22,000 naujų pala
pinių, yra maždaug 7 mylių 
ilgumo. Jame kursuoja virš 
šimtas autobusų, kurie vi
sus veža veltui, kur tik yra 
pastovyklės. Taip pat dau
gybė didžiulių kariškų pa
lapinių. Veikia berods 5 paš
tai. Taip pat yra savo ra
dijo stotis.

Stovyklos vietovė buvo 
rengiama 2 metus. Reikėjo 
pravesti naujų kelių, van
dentiekį, požeminių laidų 
ir aptverti. Kada statė šį 
palapinių miestą — dirbo 
3500 kareivių.

Gavę iš vs V. Jokūbaičio 
kvietimą, mudu su vs V. 
Šenbergu nuvykom. Atsira
dę stovykloje ir pasistatę 
automobilį, ėjome link in
formacijos biuro.

Viską čia labai lengva 
rasti, nes kompiuteriais pa
sako apie kiekvieną stovyk
lą ir stovyklautoją. Visur 
mus maloniai priėmė ir už
kalbina, prašo dar ir nuo
trauką padaryti. Prašo pa
sikeisti ženkleliais.

Stovyklautojai moka 75 
dol. už vienos savaitės sto
vyklavimą, tai gan daug,

Amerikiečių skautų tautinėje stovykloje: vs. V. Jokūbaitis, vs. V 
Šenbergas ir s V. Bacevičius.

Vs V. Šenbergas stebi stovyklaujančią amerikiečių skautų
"turgų"... V. Bacevičiaus nuotrauka

STEPONUI NASVYČIUI
90 METU ALDONA AUGUSTINAVIČIENĖ

c»

Retai kam tenka Dievo 
malonė ne tik sulaukti 90 
metų, bet ir sulaukti pil
noj sveikatoj, turint švie
sų protą, nuostabią at
mintį ir mokant pilnai 
džiaugtis gyvenimu. 
O ypatingai kai mano tė 
vas tokiame amžiuje ne
sijaučia senas ir vieną 
dieną kreipėsi į mane su 
sirūpinusiu žvilgsniu: 
"Kas bus dukrele, kas 
bus, kai aš pasensiu, nie
ko taip nebijau, kaip se
natvės?" Tada man pri
siminė tas garsus įdo
maus amerikiečių žurna
lo "National geographic" 
straipsnis, kad dviejuose 
pasaulio vietovėse: Rusi
jos gilumoj ir Pietų Ame
rikoj, gyveno ypatingai 
daug senų žmonių ir tai 
buvo žmonės, kurie turė
jo gerokai virš šimto me 
tų. Tačiau jie buvo fizi
niai aktyvūs, gyveno drau 
ge suvaikais, vaikaičiais 
ir provaikaičiais, buvo 
plačiojoj visuomenėj ger
biami ir jautėsi reikalin
gi. Veltui kraipė ameri
kiečiai žurnalistai ir gy
dytojai galvas, ypatingai 
radę, kad jų širdys buvo 
išgyvenusios ne vieną 
žiaurų sulažlojimą, kad 
jie ne kartą buvo sirgę 
sunkiomis ligomis, o ta
čiau kopė į aukštus kal
nus daug sparčiau, negu 
vidurinio amžiaus ame
rikiečiai daktarai ir žur
nalistai. Ta proga "Re- 
aders Digest" parašė in
triguojantį straipsnį, kad 
žmonių pilnas gyvenimas 
teprasideda turint 80 
metų.

Paprastai žmonės 
džiaugiasi ir gėrisi ilgu 
gyvenimu ir kaiptaisyk-

kai lietuviškos stovyklos 
ima per pusę pigiau.

Bevaikštinėjant atsirado 
vs V. Jokūbaitis ir jo sūnus 
Linas. Vs Vytas Jokūbaitis 
yra Traiding Post ”D" vir
šininko pavaduotojas ir 
tvarko virš šimto pareigū
nų. Jo dėka pamatėme sto
vyklą ir parsivežėme gra
žiausius įspūdžius.

VI. Bacevičius

Steponas Nasvytis studentavi
mo metais, kai jam buvo tik 20 
metų...

lė klausia, ką reikia dary
ti, kad tokio gražaus am 
žiaus sulauktų. Stebint 
mano tėvo gyvenimą iš la 
bai arti, (mes su vyru ir 
vaikais gyvename drauge 
nuo pat pabėgimo iš Lie
tuvos) kad jo charakteris 
ir jo pati asmenybė labai 
daug prie to prisidėjo.

Nuo pat pirmosios kū
dikystės ir anstyvos vai
kystės aš prisimenu jį 
mankštinantis, sportuo
jant ir labai daug vaikš
tant, visada turint idėją 
ir daug užsiėmimų, rūpi
nantis savo sveikata, my
lint žmones ir visada 
esant geros nuotaikos. 
Šiaip gi būtų galima pa
sakyti, kad jis visada gy
veno sveiką ir normalų 
gyvenimą, mokėjo išsi
rinkti sau labai tinkamą 
žmoną su didelėmis ver
tybėmis ir daugelį labai 
įdomių ypatybių (su žmo
na jis išgyveno 63 metus 
ir niekados jos nenusto
jo gerbti ir mylėt) žavė
josi savo šeima ir buvo 
idealistas.

Mano tėvas mokėjo su 
tvarkyti savo gyvenimą 
taip, kad jis būtų labai 
geras jo šeimai, o jam 
kad atliktų daug laiko 
tiems užsiėmimams, ku 
riuos jis labiausiai mė
go. Tam reikėjo gyvo su 
manumo, greitos orien
tacijos sudėtingose situ 
acijose griežto ir greito 
sprendimo. Kadangi nie
kas negyvena be klaidų, 
tai ir mano tėvo viena pa 
čių nepaprasčiausių ypar
tybių buvo mokėti susi
orientuoti ir išbristi iš 
sunkios situacijos, taip 
kaip šachmatų lentoj pa 
darius klaidingus ėji
mus, juos atitaisyti. Dėl 
to jo žmona ir vaikai gy
veno gražiai, gerai ir tur
tingai, o ypatingai vaikai 
turėjo visas sąlygas auk
lėti ir lavinti savo asme
nybes ir tapti naudingais 
žmonėmis pagal 
lentus realiame 
me.

Tačiau turtas 
mano tėvo gyvenimo tiks
las, jis buvo patriotas 
ir idealistas ir daugelį 
gabumų, bei minėtų gir
tinų ypatybių jis panaudo
jo savo ypatingai pamėg
tam visuomeniniam dar
bui.

savo ta- 
gyveni-

nebuvo

Jau mokydamasis Pa
langos progimnazijoj, jis 
parodė didelių lingvisti
nių gabumų ir rusai mo
kytojai atkreipė į jį savo 
dėmesį. Deja ta kryptimi 
nebuvo lemta mano tėvui 

eiti toliau, kaip ir daugu
mai to meto jaunuolių te
ko stoti be pašaukimo į 
kunigų seminariją; o iš 
ten vienintelis kelias į 
vaistininkų padėjėjus, ir 
tik gerokai vėliau, karo 
metu, jis studijavo irbai 
gė Maskvos universiteto 
farmacijos skyrių. Prie 
savo profesijos jis prisi
rišo ne konkrečiu, bet tik 
tai ideologiniu ir orga
nizaciniu būdu, daug dirb
damas vaistininkų drau
gijoje ir redaguodamas 
"Formakopeją".

Jaunystėje mano tėvas 
turėjo rašytojo ambicijų 
o kadangi buvo įsimylė
jęs savo sužadėtinę, rašė 
sentimentalius meilės ei
lėraščius, parodė juos 
Tumui-Vaižgantui, savo 
geram prieteliui, o tas 
vaižgantišku tiesumu at
sakė: "Ką tentas mergas 
taip giri, rašyk prozą, 
bet ne poeziją". To užte
ko mano jautriam tėvui 
ir jis nustojo domėtis li
teratūra, pasitenkinda
mas visuomeniniu veiki
mu, viešu kalbėjimu ir 
retkarčiais žurnalistika.

Bičiulystė su Tumu 
Vaižgantu tęsėsi vėliau, 
jau mano tėvui vedus Ju
zefą Kėmešytę, seserį 
garsaus veikėjo kun. Fa
bijono Kemėšiaus, ir tė
vų vedybų sidabrinio ju
biliejaus metu Vaižgan
tas atvyko į pokylį, pa
sakė pilną humoro kalbą, 
paminėdamas aną litera
tūrinį įvykį ir užrašė sa
vo nuotrauką (ilgai drau 
gystei pažymėti Juzefai 
ir Stepui; kun. Juozas 
1907-1932")

Nūnai aš savo tėvą ma
tau kiekvieną dieną, su
laukusį 90 metų. Jis ir 
man neatrodo nei senas, 
nei neįdomus pasikal
bėti. Kiekvieną rytą, kai 
aš ateinu gerti su juo ka
vos, aš jį randu apsikro
vusį angliškais laikraš
čiais, gramatikomis, ir 
žodynais (dabar jis in
tensyviai studijuoja ang
lų kalbą). Jau pergalvo
jęs visas naujausias pa
saulio problemas, kiek
vieną rytą jis rūpinasi 
Lietuvos likimu taip pat, 
kaip rūpinosi nuo pat di
džiosios jaunystės ir 
visą savo produktingiau- 
sią gyvenimo laiką. Ap-> 
suptas ir mylimas vai
kų, daugelio vaikaičių ir 
turėdamas tris provai-

Los Angeles Pavergtų Tautų savaitės proga įvykusiame parade dalis Pavergtų Tautų Komiteto atsto
vų su svečiais. Iš kairės: estas ArnyKaln,estas — Bernąrd Nurmsen, Kongre-manas John Rousselot, 
latvė — Dr. Mara Blakis, ALT pirmininkas Antanas Skirius, Robert Doran (kandidatavęs į Los Angeles 
merus) bulgarė -- Dora Gabensky.

Juzefa ir Steponas Nasvyčiai minint 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

svarbius įvykius, 
lietuviškus 
ir jaučiasi 
visuomenei 
pratiškai

kius, jis vis dar gyvai 
reaguoja į mūsų išeivi
jos 
skaito visus 
laikraščius, 
lietuviškai 
reikalingas;
mano tėvas niekad neiš
ėjo į pensiją, niekad ne
nustojo aktyvumo, nei nie
kad nenustojo jausti gyve
nimo tempo. Jis man sa
ko, kad keldamasis su 
aušra kiekvieną rytą jis 
jaučiasi laimingas ir šyp
sena, nei gyvenimo inte
resas nenustoja spindė
jo akyse.

Ir tada aš galvoju, kad 

VA.L.T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS
kviečia visus losangeliečius atsilankyti į

GEGUŽINĘ,
kuri įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 26 d.

(sekmadienį) 12 vai.
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE.

v
Bus servuojami skanūs pietūs; veiks baras, loterija 

bei gros plokštelių muzika.
»

Tad iki malonaus pasimatymo gegužinėje

juk tai žmogus, kurs su
laukė tokio gilaus am
žiaus, išgyveno du pa
saulinius karus, du kartu 
prarado visus savo tur
tus, neteko po 63 vedy
binių metų savo labai my
limos žmonos ir gyveni
mo draugės. Man daro
si nuostabu ir aišku, kad 
tai žmogus, kuris paži
nojo daugelį Lietuvos žy
mių žmonių ir su jais 
draugavo, kuris atsto
vauja ir daugelį tų svar
bių gyvenimo įvykių, ku
rie gali būti įdomūs ir ki
tiems.

(Bus daugiau)

SKYRIAUS VALDYBA
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LOS ANGELES

• Lietuvių Tautiniu Na
mų suruošta gegužinė (po 
stogu) praėjo dideliu pasi
sekimu.

Vyr. šeimininkė S. Wai- 
tek su savo padėjėjomis ap
tarnavo susirinkusius, ku
rie papietavę dar ilgokai 
svečiavosi bare, prie loteri
jos stalo ar šokių sūkuryje.

Svečių tarpe buvo ir Lie
tuvos generalinis garbės 
konsulas dr. J. Bielskis su 
ponia, o taip pat ir iš Chi-. 
cagos pas savo sūnaus šei
mą besisvečiuojąs arch. J. 
Mulokas su ponia.

Gautas pelnas bus panau
dotas Namų gerinimui. Pa
žymėtina taip pat, kad 
Lietuvių Tautiniai Namai 
dažnai remia ir įvairiausius 
Los Angeles visuomeninius 
bei kultūrinius reikalus.

NEOLITUANŲ ŽINIAI!

Kaip Dirvoje buvo pa
skelbta ir kiekvienam as
meniškai pranešta, kad 
šiais metais vasaros sto
vykla, kuri buvo numaty
ta Neptūne Resort, Wis- 
consine nuo rugpiūčio 
mėn. 25 d. iki rugsėjo 
mėn. 1 d. dėl susidėjusių 
aplinkybių neįvyks. 
Korporacijos suvažiavi
mas šaukiamas rugsėjo 
mėn. 15-16 d. Chicagoje, 
Lietuvių Tautinių Namų 
salėje 6422 So. Kedzie 
Avė. Suvažiavimo pro
grama bus paskelbta vė
liau.

Šia proga visiems ko
legoms ir kolegėms nuo
širdžiai dėkojame už pa
siųstas aukas.

Kviečiame suvažiavi
me skaitlingai dalyvauti.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Okupuotoje Lietuvoje

KADA NĖRA KUR GYVENTI

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKILLED

PROTO TYPE METAL M0DEL 
MAKERS

ZINC ALLOY DIE BARBERERS 
MOLD MAKERS 

MACHINISTS 
FOUNDRY WORKERS 

Overtime. excellent fringes.
Apply a t 

EXPER1-METAL INC.
23811 Ryan Rd., Warren. Mich 

(313) SL 7-8121
(62-68)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

EXPER1ENCED
ENGINE and TURRET LATHE 

GRINDER HANDS 
INSPECTORS 

MILL HANDS 
also

TRAINEES WITH OUAL1F1ED 
BACKGROUND 

GORHAM TOOL CO.
14401 WOODROW WILSON 

DETROIT, MICH..
(60-62)’

DESIGNERS
PRODUCTS 
MACHINES

If you have had a minimum of 5 
yrs. high-volume product or machine 
design experience.

SEND YOUR RESUME TO: 
MRS. J. L. LILLY 

Design and Development Ine. 
a. subsidary of

Booz, Allen & Hamilton, Ine. 
8801 East Pleasant Valley Rd. 

Cleveland, Ohio 44131
An Equal Opportunity Employer

(60-62)

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

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

baigos'iki rugsėjo pabaigos.
v 

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

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

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

Area Code 609

VIENINTeLIS lietuvis kailininkas

185 North Wabash Avenue
2nd Floor
Chicago, 111. 60601 7^ gjįi,,
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir 

677-8489 (buto).

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 374 % on 

escrow accounts

r 2 yr. certrf kates (Min. $5,000) >

53/i 1-F.certificates(Mm.$1,0001
NUOŠIMČUI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ ,

Išeivių spauda įdėmiai 
pastebėjo, kad jubilieji
niais Vilniaus metais oku
pantai bijo rodyti Vil
niaus peizažą, su būdin
gais šventovių fasadais 
ir kryžiais, virš auksinių 
bonių. Okupantas falsifi
kuoja Vilniaus peizažą 
ir giriasi blokine staty- 
be, fabrikinio pobūdžio 
gyvenamųjų namų vaiz
dais. Tie, bet kokią, kad 
ir labai kuklių reikalavi
mų estetiką žudantieji 
vaizdai, įtraukti netįpaš- 
to ženklą. Vilnius okupan 
to pristatomas kaip 
miestas kaupte pripil
dytas gyvenamųjų kelia
aukščių namų griozdinė- 
mis.

Bet ir čia okupantas 
giriasi be pagrindo. Ir 
toks Vilnius nepatenkina 
savo gyventojų. Gyvena
mųjų plotų deficitas toks 
aštrus, kad mieste kles
ti spekuliacija... butais 
ir kambariais. Juodoji 
rinka su visais savo žu- 
likiškais atributais įžen 
gė į vilniečių buitį ir 
žydi kaip retai kur kitur 
sutinkama piktožolė.

Žiauri spekuliacija, 
aišku, turi savo aukas ir 
savo... "herojus". Vie
nas tokių atsidūrė teis
mo salėje. Jis kaltina
mas apgavęs dvylika žmo
nių, kurie mėgino juodos 
rinkos būdu gauti butus. 
"Herojus" — Borisas 
Buršteinas. Vyras pra
dėjo dirbti labai jau drą 
šiai ir nelauktai įkliuvo. 
Kiek tokių "tarpininkų" 
yra Vilniuje spauda nera
šo. Nerašo, aišku, ir apie 
juodos gyvenamųjų pa
talpų spekuliacijos au
kas. Turint prieš akis 
problemos aštrumą šis 
nelegalus "biznis" akty
vus, pelningas.

Borisas Buršteinas 
daugiausiai maudė tuos 
klijentus, kurių pavardės 
rusiškos. Atrodo, šis im- 
portinis elementas ma
žiausiai paiso legalumo, 
pripratęs prie "kombina
cijų" ir lengvapėdiškai 
pasitikįs sukčiaus graž
bylyste.

Štai — taksi vairuoto
jas Pancyrevas ir jo žmo
na. Nina. Jie, žūt būt, 
nori gauti keturių kamba
rių butą. Pagal tikrą de
tektyvinį romaną vyksta 
"biznio" operacijos. Su
sitinka slaptai, kad galė
tų vienas kitą atpažinti 
sutartiniais ženklais. 
Pirmoji "biznio" duoklė 
— 1200 rublių. Kada ga 
vo ir antrą "įmoką" — 
1000 rublių, Buršteinas 
nuvedė Pancyrevą prie 
pastatyto daugiabučio, 
parodė jam "būsimo" bu
to langus... Vėliau sekė 
dar "įmokos" buto gavi
mo sąskaiton. Pancyre- 
vas ir jo Nina netgi teis
me nesusigaudo, kiek to
kių "avansų" jie įmokė
jo apsukriam Borisui. 
Vieną gražią dieną... Bur
šteinas pradingo, bet Pan 
cyrevai neapskundė jo

teismui. Kodėl? Mat Pan
cyrevas per mėnesį 
gauna 230 rublių ir tos 
"įmokos ir avansai" už 
buto gavimą, kažin kaip 
"įplaukė" į Pancyrevo ki
šenę iš jo kelionių į Ta
liną...

Beveik visi nukentėjė
liai labai nekooperaty- 
vūs. Nežinia iš kur jie 
žarstė rublius tūkstan
čiais, patys uždirbdami 
mėnesiui po porą šim
tų.

Ir teismas, narplioda
mas Boriso Buršteino by
lą, buvo priverstas susi
domėti Boriso klijentų pa
jamomis...

Reikia kantriai palauk
ti, kada gauni orderį bu
tui, moko reportažinin- 
kas iš teismo salės 
("Komjaunimo tiesa", 
Nr. 138).

Tie pastatai, kuriais 
giriasi okupantas ir ro
do juos, kaip pagrindinę 
Vilniaus panoramos sa
vybę, traukia akį visų, 
kas savo kišenėse žars
to nelegaliai gautus rub
lius. Tūkstantis ir keli 
tūkstančiai tokiems, nau 
jo sovietinio tipo vilnie
čiams, neturi reikšmės. 
Svarbu gauti butą. Esant 
tokiai paklausai, atsi
randa sukčių.

Nėra abejonės, kad už 
butų orderių davimo ku
lisų knibžda neprastes
ni už Borisą Buršteiną, 
dar nesugauti, sukčiai 
ir kyšininkai. (b.k.)

TOOL MAKERS — 
JOURNEYMEN 

AND 
QUALIFIED APPRENTICES 

EXPER1ENCED — On small exactin$ 
work desired.
MACHINISTS OR SET-UP 

MEN
CAPABLE — Of using precision tools 

and underslandin^ blueprints. 

TRIPLE A TU BE, INC.
470 BECK RD. 

JONE3V1LLE, MICHIGAN 
517-849-9945

(60-69)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED

ENGINE LATHE HANDS 
MILL HANDS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance work. 

Day and Night shift.
58 hour week minimum. Ali fringe 

benefits.

WELDMATION INC.
31720 STEPHENSON HWY 

MADISON HEIGHTS, MICH. 
(60-671

AUTOMATICS
We are currently seeking an ex- 
perienced person to sėt up and 
operate a battery of single 
spindle screw machines vvorking 
with stainless and alloy materi- 
als. We have top new pay rates 
and industry leading benefits 
for the right person. Call or ap
ply in person to

Chandler Products
1491 Chardon Rd.

Euclid, O. 44117 216-481-4400

An Equal Opportunity Employer
(61-64)

Men F S.I.I.C., Washinglon, D.C. Equal Opportunity Lender

aftnt 
thony

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

Goen Mon., 9-8; Tuej., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED

MOLD MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Top 
vvages with a growing leader in 
plastic mold fabrication, 58 hours, 
Blue Cross and fringe benefits.

RAM MOLD AND ENGINEERING
I 1350 Timken, Warren, Mieli. 48089 

313-754-6700
(6062)

DRIVERS
on FREIGHT DIVISION. Able to 
pass D O T and company regula, 
tions. Mušt have 2 years of over the 
road experience. Cover 7 Statė areas.

Ask for Mr. ED. BOHL

LONG TRANSPORTATION
9850 PELHAM

TAYLOR, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(6062)

WANTED IST CLASS SKILLED
MACHINE TOOL OPERATORS

LEADING MANUFACTURER OF INDUSTRIAL VALVES AND CON
TROL SYSTEMS LOCATED IN WADSV/ORTH, OHIO.

ENGINE LATHES
TURRET LATHES 

VERTICAL & HORIZONTAL BORING MILL 
DRILL PRESSES—MULTIPLE 

GANG and RADIAL
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP \VORK FROM BLUE PRINTS AND CLOSE 
TOLERANCE. THESE POS1T1ONS MAY LEAD TO LEAD MAN OR 

SUPERVISOR
ALSO

TRAINEES ACCEPTED
AREA'S TOP EARNINGS. EXCELLENT FRINGE BENEFITS. 

PENS1ON PLAN.

Apply or call
CONVAL-OHIO, Ine.

275 Main St., Wadsworth, Ohio 44281 
216-334-1531

Equal Apportunity Employer.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

RUGPIŪČIO 17-19 D. Cleve
lando lietuvių Naujųjų Namų ati
darymas.

RUGSĖJO 3 D. Darbo Dieną, 
Lietuvių Amerikbs Piliečių Klu
bo metinė gegužinė, šv. Juoza
po sodyboje.

RUGSĖJO 8 D. Tautos Šven
tės minėjimas. Ruošia Lietu
vių Bendruomenės Clevelando 
Apylinkės valdyba.

RUGSĖJO 9 D. Balfo metinis 
susirinkimas.

RUGSĖJO 23 D, šv. Jurgio 
parapijos salėje Šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktj.

SPALIO 6 d. abiturientų pri
statymo balius. Rengia LB Ohio 
apyg. valdyba.

SPALIO 7 D. ClevelandoSkau- 
tininkių Draugovė ruošia Cleve
land Music School Settlementc 
M.K. Čiurlionio akademiją.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

TOOLMAKER
Speciality prototype cquipment fab
rication, requires close tolerance work 
on mill, lathe and bench. \Vell cquip- 
ped, modern, air conditioned. sub- 
urban shop. Good company benefits 
and starting rate if you have a 
minimum of 5 yrs. diversified ex 
perience ai the journeyman levei, 
please call Mrs. J. L. Lilly at 216- 
524-5900 for more details.

Design and Development Ine. 
Cleveland, Ohio 44131 

Booz, Allen & Hamilton, Ine.
A SUBSIDIARY OF

8801 East Pleasant Valley Rd.
An Equal Opportunity Employer 

(60-62)

PRODUCTION SHOP
WE NEED EXPERIENCED: 

INSPECTORS 
SHEET METAL FABRICATORS 

N/C OPERATORS 
MACHINE ASSEMBLERS

WELDERS
Day and night shifts. We offer steady work. Excellenl 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)

FOUNDRY
FOREMAN

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

Unusual opportunity for an experienced foundry manager 
(8 to 10 years). You will be in charge of production coremak- 
ing, melting, molding, clėaning of castings, and supervision of 
200 employees, including line supervišors. Degree preferred būt 
not essential. Excellent offef. Our 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 inquiry will be 
handled confidentially. Immediate reply if qualified. Write to: 
Kenneth V. Frideres, Employment Manager.

WHITE FARM EQUIPMENT 
COMPANY

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

M
VVHITE MOTOR
CORPORATION

An Eąual Opportunity Employer
(56-62)

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 
skaitytojų!

Naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetu — 
$6.50.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

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

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

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

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

Užsakytojo pavardė ii- vardas.............................................   .

Adresas .......................................................................;......

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ ZIGMAS 
PIVORIŪNAS

Praeitą savaitę staiga 
CIevelande nuo širdies smū
gio mirė Korp! Neo-Lithu
ania filisteris, mokytojas ir 
teisininkas Zigmas Pivoriū
nas, sulaukęs 64 metų am
žiaus.

Nepr. Lietuvoje Rokišky 
jis buvo notaru ir priklausė 
Vilniuje Čiurlionio ansamb
liui.

šeštadienį, rugpiūčio 11 
d. po gedulingų pamaldų N. 
parapijos bažnyčioje, velio
nies kūnas buvo gausaus 
bičiulių būrio palydėtas į 
amžiną poilsio vietą.

• Jonas Antanaitis, gyv., 
Sao Paulo, Brazilijoje, kur 
turi tekstilės įmonę, lanky
damasis CIevelande pas sa
vo senus pažįstamus p. Ab- 
raičius, buvo užėjęs į Dirvą 
ir j svečių knygą įrašė: 
”Linkiu kuo ilgiausio išliki
mo lietuviškos informacijos 
dirvoje. Perduodu Jums 
sveikinimus nuo Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje, o taip 
pat ir nuo Lietuvių Katali
kų Bendruomenės. Sėkmės 
ir ištvermės!’’

® Rūta Jokūbaitytė-Ku- 
nevičienė, šį pavasarį sėk
mingai baigusi universitetą, 
gaudama bachalaūro laips
ni iš biologijos, savo toli
mesnėms studijoms pasirin
ko medicinos technologiją, 
kurioje ji pasiryžus siekti 
aukštesnio mokslo laipsnio.

• Dirvos balius, turėjęs 
įvykti š. m. rugsėjo 15 d., 
dėl susidėjusių aplinkybių 
tą dieną neįvyks.

DAR REIKIA 30000
DOLERIŲ

Per liepos mėn. Naujų 
Lietuvių Namų akcijas įsi
gijo :

Dr. Stepas ir dr. Giedrė 
Matai — 44 akcijas, R. Ba
bickas paskutinis mokėji
mas — 40, Donald L. Nor- 
ris — 40, A. ir Erika Stepo

navičiai pirko krikštynų 
proga Sauliui Steponavičiui
— 1, Danutė Sušinskaitė — 
1, Juozas Sadauskas pirko 
savo anūkei Onai J. Welsh
— 4, Angelytė Karaliūtė 
(Jaunimo Fondui) pirko 
Pranas Karalius — 4, Vin- 
cent Juodis — 2, Domicėlė 
Rūta Ramonis — 5, Petras 
Jakimavičius — 4, Alfon
sas ir Stasė Braziuliai — 2, 
Zigmas Steponavičius iš 
Stamford, Conn. — 10, 5 
akc. Sauliui Steponavičiui ir 
5 ack. Vidai (Steponavičiū
tei) Bossinas, John DeRigh- 
tėr iškeitė — 2, Rimas Kul
nys — 2, Petras Maželis iš
keitė — 1, Ant. ir Aleksan
dra Mikoliūnai papildomai
— 9, Adolfas Masilionis pa
pildomai — 5, Gražina Svi- 
derskas Akron (Jaunimo 
fondui) — 10, Linas Svi- 
derskas Akron (Jaunimo 
fondui) — 10, Antanas Va
laitis — 2, dr. H. Brazaitis
— 40, Kristina Brazaitis 
(Jaunimo fondui) — 2, 
Petras Gaižutis (Jaunimo 
fondui) pirko — 24, Daniel 
and Nancy Parulis 10 aks. 
įmokėjo — 5, Andrius Dun- 
duras — 1, Dom. ir Stasė 
Vaičiūnai pirko savo vai
kams Feliksui, Christofer, 
Brian, Cyntijai ir Zuzanai 
Radvilavičiams — 5, Anta
nas Praškevičius padova
nojo senos salės — 7.

Prašome visus dalyvauti 
Namų atidaryme ir paremti 
bei padėti įrengti Namus. 
Baldams ir įrengimams dar 
reikia maždaug 30,000 dol.

Ačiū visiems.
Lith. Village direkcija 

ir finansų k-ja

• Sportininkų išvykai į 
Europą paremti aukos plau
kia. Stambesnes sumas 
įteikė: PLB 1000 dol., Irena 
ir Juozas Kijauskai 100 doi. 
ir LB Clevelando apylinkė 
100 dol.

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi išvyką 
paremti aukomis. Pinigus 
siųsti šiuo adresu: J. Kaz
lauskas, 26331 Briardale 
Avė., Cleveland, Ohio 44132

• Clevelando Lietuvių 
Pensininkų Klubas š. m 
rugsėjo mėn. 18, 19 ir 20 
d.d. organizuoja ekskursiją 
j Washington, D. C. aplan
kyti įžymesnias vietas. Vi
sa kelionė autobusu ąu nak
vynėmis 66 dol. asmeniui.

Registruotis Baltic Deli
catessen krautuvėje iki 
rugpiūčio mėn. 22 d., įmo 
kant 20 dol. rankpinigių.

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

dvigubas garažas prie East 
185 St. Arti prekybos cent
ro, mokyklos ir autobu
so. Parduoda savininkas. 
Skambinti 3-7 vai. vak. tel.; 
486-6540. (62-65)

IŠNUOMOJAMAS BU
TAS suaugusiems E. 185 
gatvės rajone. Viršuj penki 
kambariai naujai dekoruoti, 
kilimai. Du miegamieji. Ve
randa. Kaina pagal susita
rimą. Skambinti po 5 vai. 
vak. 886-3515. (61-62)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių skautijos jubiliejinė stovykla
Rugpiūčio 19 d., netoli 

Clevelando, puikioje ameri
kiečių skautų Beaumont 
stovyklavietėje prasideda 
dešimties dienų lietuvių 
skautijos jubiliejinė sto
vykla, kuri pasibaigs rug
piūčio 29 d.

Stovykloje stovyklaus 
apie 1000 lietuviško jauni
mo, pradedant vilkiukais — 
paukštytėmis ir baigiant 
akademikais. Visai stovyk
lai vadovaus vs A. Saulai
tis. Pastovyklėms vado
vaus: Brolijos — vs P. Mo
lis ir pavaduotojas vs č. 
Kiliulis; Seserijos — vs L. 
Milukienė ir pavaduotoja s. 
I. Kerelienė; Akademinio 
Skautų Sąjūdžio — fil. s. V. 
Varnas ir pavaduotoja fil. 
ps. D. Orantaitė.

STASYS LOZORAITIS Jr., 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos narys, atvyksta iš Romos 
ir rugpiūčio 25 d. lietuvių skau
tijos jubiliejinėje stovykloje, 
ASS "Ad Meliora" pastovyklėje 
ka-lbės tema "Lietuvos valstybi
nis klausimas pasaulinėje plot
mėje”.

Stovyklautojų užsiėmimų 
programa plati ir kiekvie
noj pastovyklėj kas vakarą 
vyks laužai, kuriuose galės 
dalyvauti ir svečiai.

Rugpiūčio 26 d., sekma
dienį bus jubiliejinė diena 
su visu stovyklaujančių pa
radu.

Akademikų pastovyklėje 
bus visa eilė paskaitų, ku
rias įdomu bus išgirsti ir 
svečiams.

Trečiadienį (22 d.) komp. 
A. Mikulskis kalbės tema — 
Muzika tautos veidas ir dr. 
D. Degesys — Alkoholizmas 
jaunimo tarpe.

Ketvirtadienį (23) Cleve
lando miesto gamtos terši
mo skyriaus direktorius A. 
Garlauskas kalbės — Eko
logijos klausimas Lietuvo
je ir Amerikoje.

Penktadienį (24) Cleve
lando miesto viešųjų įmo
nių direktorius inž. R. Ku
dukis kalbės apie kovą su 
oro, vandens ir garso terši
mu.

šeštadienį (25) Clevelan
do radijo valandėlės direk
torius J. Stempužis kalbės 
apie lietuvių radijo valan
dėles ir jų paruošimą; Lie
tuvos diplomatijos narys S. 
Lozoraitis Jr. atvyksta iš 
Romos ir kalbės tema — 
Lietuvos valstybinis klausi
mas pasaulinėje plotmėje;

Visi keliai veda į lietuvią skautijos jubiliejinę stovyklą.

prof. dr. A. Avižienis, prof. 
dr. R. Kašuba ir dr. š. Laz- 
dinis kalbės apie Lietuvos 
ir Amerikos mokslo pažan
gos palyginimus ir A. Ruk
šėnas, knygos Day of Shame 
autorius, apie Simą Kudir
ką.

Sekmadienį (26) įvyks 
forumas — Ar reikalingos 
ideologinės organizacijos. 
Dalyvauja dr. š. Lazdinis 
(Akademinis Skautų Sąjū
dis), P. Alšėnas (Ateitinin
kų Studentų Sąjunga), P. 
Mitalas (Korp! Neo-Lithu
ania), R. Aukštuolis (Lie
tuvių Studentų Sąjunga), 
kun. A. Saulaitis SJ (Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są-

HOUSE FOR SALE
22070 Miller Avė. off E. 

222 St. 8 yr. old large brick 
bungalovv, carpeted, drapes, 
humidifier, air conditioner. 
2(4 car garage. Large 
fensed sodded yard. Fruit 
trees. Call for apointment 
261-5298 or 531-7882.

(61-63)

Female. Kitchen help. 12 
hrš. a week.

Waitress over 21. Some 
experience. For lunches.

Fritz Tavern
991 East 185 St.

481-9635
(61-62)

HOUSE FOR SALE 
off Neff Rd.

3 suite appartment. Prin
cipais only. In mid. 30,000. 
Gali: 481-2649. (62-63)

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

MACHINISTS 
EXPF.RIF.NCED 

Operate or setup and operale. 
TURRET LATHE 

CRI-DAN THREADING MACHINE 
MU1TI-SPINDLE SCREW MACHINE 

AUTOMATIC CIIUCKERS W*S 
l-AC, 2-AC 

MILLING HORIZONTAL-VERTICAL 
DRILL PRESS-SINGLE AND 

MULTLSPINDLE 
GRINDERS ID AND OD 

Precision vvork-closc tolerance*. 
Clean shop, exccllent startinę rate. 

Grovvth company, excellent fringe 
benefits.

Immediate openings 
Apply at

BLACK & DECKER 
MFG. CO.

6225 Coehran Rd., Solon, Ohio 
216-248-5330

An Equal Opportunity Employer 
(60-621 

junga), koordinatorė fil. D. 
Jurgutienė.

Iš Clevelando stovykla 
lengvai pasiekiama važiuo
jant 90 keliu (Erie), išsuk
ti į dešinę 45 kelią (Ashta- 
bula-Rock Creek) ir pava
žiavus 7 mylias link Rock 
Creeck dešinėje pamatysite 
stovyklos pavadinimą Beau
mont. Stovyklos pilnas ad
resas: Beaumont Scout Re- 
servation, Lithuanian Scout 
Camp, Rock Creek, Ohio 
44084. Tel. (216) 563-3319.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
GRINIUS

ALT S-GOS IŠVYKA
Rugpiūčio 19 d., 11 vai. 

ALT S-gos Detroito skyrius 
ruošia tradicinę vasaros iš- 
vyką-gegužinę prie Tipsico 
ežero p.p. Adamsų vasarvie
tėje.

Skyriaus valdyba kviečia 
Į šią išvyką ne tik skyriaus 
narius su šeimomis ir drau
gais, bet ir visus apylinkės 
lietuvius. Atvykstantieji į 
išvyką maistą atsiveža pa
tys. Rengėjai parūpins tik 
kavą.

Išvykos tikslas gražioje 
gamtoje praleisti dieną, pa
bendrauti, pasidalinti aktu
alijomis ir pasivaišinti. Lie
tingam orui esant, p.p, 
Adamsų plati pastogė šutai

• Perkant ar pardliodant 
namus, prašome! kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

» Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraiti, tel. 
941-6835.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
O. Jarašūnas, Cleveland... 2.00
P. Vaičaitis, Largo...........L00
LŠST Vyt. Didž. šaulių

Kuopa Chicago  10.00 
DLOC Valdyba, Detroit .. 20.00 
J.Š. Švyturio kuopa,

Detroitu.................... 10.00
K. Karuža, Los Angeles .. 5.00
J. Meiliūnas, Australia ... 2.40
R. Jasiūnas, Evanston......2.00
A. Hahn, Philadelphia.......2.00
R. Butkutė, Cleveland ....... 5.00
D. Januta, Berkeley........ 2.00
JAV LB N.Y. Apyg.

Noodhaveno apyl....... 10.00
V. Ramonis, Cleveland .... 2.00
S. Melsbakas, Cleveland ... 5.00 
M. Itomlenskis, Cleveland 2.00
S. Trinka, Chicago ............ 2.00
K. Žilėnas, Cicero ............ 2.00
W. Žiogas, Orefield ........  2,00
V. Juška, Sudbury........... 5.00
J. Raškauskas, Baltimore.. 2.00
G, Sakas, Baltimore......... 7.00
W. Žiedonis, Cleveland .... 7.00
V. Guzulaitis, Rockville ....2.00
V. Kaveckas, Chicago........2.00
J. Daunoras, Chicago......... 7.00
V. Čepas, Elon College .... 2.00
H. Ramanauskas, Lombard 2.00 
F. Modestavičius,

Cleveland .................. 5.00
B. Karklius, Cleveland .... 2.00
S. Paulius, chicago...........7.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

pins po stogu visus daly
vius. Lietaus bokštauti nė
ra ko.

Pasiekti Adamsų vasar
vietę iš Detroito reikalinga 
važiuoti 96 keliu (Grand 
River) iki 23. Pasiekus 23 
sukti dešinėn ir juo važiuo
ti iki 59, į kurį taip pat 
sukti dešinėn. Pavažiavus 
juo apie 3 mylias sukti kai
rėn į Fenton Rd.; pavažia
vus juo 4 mylias sukti de
šinėn į Clide Rd., o iš jo už 
1.5 mylios sukti kairėn j 
Tipsico Rd., kuriuo pava
žiavus apie 2 mylias sukti 
dešinėn j Webberdale Rd., 
IT už pusės mylios jūs bū
site prie Tipsico ežero p.p. 
Adamsų vasarvietėje.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

RUOŠIASI TAUTOS 
ŠVENTEI

Vasarai gerokai įpusėjus 
ir daug kam išsiskirsčius 
poilsiui į gamtą, Elizabetho 
Tautinės Sąjungos Skyriaus

Elizabetho Tautinės Sąjungos Sky

riaus nariui

ALBINUI ŠČIUKAI

nelauktai mirus, jo žmonai poniai ŠČIU- 

KIENEI, dukrai ir sūnui gyvenančiam 

Lenkijoje, bei kitiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime

Elizabetho ALT S-gos 
Skyrius

A. A.

PETRONĖLEI SKRINSKIENEI 

mirus, jos sūnui Dr. JUOZUI SKRINS-

KAI su šeima nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

Mielai motinai

A. A.

PETRONĖLEI SKRINSKIENEI

mirus, LTM Čiurlionio ansamblio me

cenatams dr. JUOZUI ir BIRUTEI 

SKRINSKAMS ir šeimai širdingą užuo

jautą reiškia

Čiurlionio Ansamblis

Mielai motinai

PETRONĖLEI SKRINSKIENEI

mirus, dr. JUOZĄ SKRINSKĄ ir jo

šeimą užjaučiame ir kartu liūdime

Valdyba savo posėdžio me
tu atliko paruošiamuosius 
darbus, kad artėjanti rug
sėjo mėnesio Tautos šventė 
būtų prideramai prisimin
ta.

Kaip žinome, ši su seno-

Jonas ir Izabelė
Stankaičiai 

sios Lietuvos istorija suriš
ta šventė, Elizabethe yra 
virtusi tradicija ir iki šiol 
gana gausiai lietuvių mini
ma. Tautinės Sąjungos sky
rius per daugelį metų pasi
rūpindavo kad pats minėji
mas, meninė dalis ir banke
tas kuo geriau pavyktų. Ir 
reikia pasakyti, kad iki šiol 
nusivylimų nebūta.

šiais metais šventė bus 
minima šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 29 dieną, 7 valandą 
vakaro Lietuvių Laisvės 
salėje, 229 Second Street, 
Elizabeth, New Jersey. Yra 
numatytas trumpas bet ak
tualus žodis ir meninei pro
gramai užangažuotas pasi
žymėjęs New Yorko vyrų 
choras Perkūnas, vadovau
jamas Vytauto Strolios. Po 
programos dalyviams bus 
patiekta gardi vakarienė ir 
po jos šokiai. Bilietus gali
ma įsigyti pas valdybos na
rius arba Elizabeth Lietu
vių Svetainės bare. Įsidė
mėkime datą: rugsėjo mė
nesio 29 dieną visi keliai 
veda į Tautos šventės mi
nėjimą Elizabethe, New 
Jersey. fj.p.v.)

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)

I

Mielam ir artimam mūsų draugui

A. A

Prof. ANTANUI RUKUIŽAI

mirus, žmoną SOFIJĄ ir šeimą nuošir

džiai užjaučiam

Raukčių šeima

Lietuvos miškininkystės pirmūnui

Prof. ANTANUI RUKUIŽAI

mirus, jo našlei SOFIJAI, sūnui ČES

LOVUI ir jo žmonai ELENAI reiškia

me gilią užuojautą

"4

Pranešame giminėms ir pažįsta
miems, kad š. m. rugpiūčio 8 d. Mari
jampolėje, Lietuvoje, po sunkios ligos 
mirė mano brangi žmona, mūsų moti
na, sesuo ir močiutė

A. A.
JADVYGA BUDREVIČIENĖ

Gilaus liūdesio prislėgti

vyras Česlovas 
sūnūs Stasys ir Vytautas 

su šeimomis
broliai Edvardas ir Albinas 

su šeimomis

Prof. Juozas Žilevičius vienų atostogų metu, viešint gražioje Blue Water vasarvietėje, ant Lk. Ge
orge ežero bangų važinėjasi su vasarvietės savininke p. Slyvinienė. V. Maželio nuotrauka

• LIETUVIŲ Jėzuitų provin- 
ciolas kun. Gediminas Kijaus- 
kas neseniai grįžo iš P. Ameri
kos, Brazilijoje ir Uragvajuje 
praleidęs apie 3 savaites. Pa
grindinis jo kelionės tikslas bu-

Sofija ir Domas
Adomaičiai 

vo aplankyti ten veikiančias lie
tuvių jėzuitų misijas. Šalia to jis 
atidžiai tyrinėjo tenykščių lie
tuvių gyvenimo pulsą, jų veiklą. 
Kas kun. G. Kijauską žavėjo to
limoje išvykoje? Būtent, pabu
dęs P. Amerikos lietuvių, ypač 
jaunimo lietuviškasis pulsas. 
Tai esanti išdava laisvojo pa
saulio lietuvių Jaunimo kongresų 
bei mūsų menininkų, ypač taut. 
šokėjų, gastrolių. Brazilijos lie
tuviai labai džiaugiasi pas save 
turėdami veiklųjį jėzuitą kun. A. 
Saulaitį. Jo ir kitų baltiečių ini
ciatyva neseniai Sao Paulo mies - 
te buvo surengta turtinga baltų 
tautodailės paroda, kurią lankė 
daug žmonių ir ten buvo dalina
mos gerai paruoštos informaci
jos apie Pabaltijo valstybių li
kimą ir dabartinius įvykius ten. 
Vien Sao Paulo mieste esą 13 
lietuviškų salų, kur lietuviška 
gyvybė savo laiku smarkiai ge
so, bet dabar ją, ypač jaunoji 
karta, stengiasi vėl uždegti. Mū
sų tautinei gyvybei kurstyti daug 
padeda 25 metų sukaktį švenčian
tis vietinis laikraštis "Mūsų Lie
tuva", o taip pat taut. šokių gru 
pė "Nemunas".

• PANAŠOS įspūdžiai ir Urug 
vajuje, kur lietuviai jėzuitai įsi
kūrė 1952 m. Tais metais ten iš 
naujo buvo pradėtas judinti tauti
nis darbas, kurio dirvonuose ir 
dabar drauge su kitais gražiai 
tebesidarbuoja kun. J. Giedrys, 
SJ. Urugvajaus lietuviai turi sa 
vo chorą, taut. šokių grupę ir 
taip pat Lietuvių Kultūros drau
giją, kuri gyvai bendradarbiauja 
su parapija. IlgiauClevelande gy
venusio kun. G. Kijausko žo
džiais, Urugvajaus lietuviai eina 
tuo pat keliu, kaipirClevelando, 
Clevelandeo lietuviai, statydami 
naujuosius namus — The Lithu 
anian Village, su parapijomis 
nesikirto, bet bendradarbiavo. 
Tuo pačiu keliu jau per 20 metų 
žengia ir Urugvajaus lietuviai, 
ir todėl jų gretas bei darbus 
lydi taika ir vienybė. Dabar 
lietuvių jėzuitų Chicagoje lau
kia didelė šventė -- naujojo 
Jaunimo centro dedikacijos iš
kilmės rugsėjo 23 d. Iki to lai 
ko tikimasi surinkti paskuti
nius pinigus likusiems dar
bams užbaigti. Berods, dar 
trūksta apie 50,000 dol.

• KITAS LAIMINGAS Žmo
gus liet, jėzuitų pastogėje yra 
82 m. sulaukęs mūsų muzikos 
patriarchas prof. J. Žilevičius, 
nes jo globojamas Lietuvių 
Muzikologijos archyvas su maž 
daug 300,000 vienetų šiomis die
nomis iš jėzuitų vienuolyno rū
sio perkeliamas į naujojo Jau
nimo centro viršutinį aukštą. 
Nors visa archyve laikoma me
džiaga naujose patalpose netilps 
bet vistiek atsiranda daugiau 
erdvės ir pasidaro įmanomas 
ypač svarbiųjų eksponatų tinka
mas išdėstymas. Pagrindinė 
archyvo siena naujosiose pa
talpose skiriama lietuvių muzi
kos pirmūnams. Tas kampas, 
pavadintas "Pirmųjų lietuviš
kos muzikos artojų" vardu,savo 
nuotraukomis bei kita eksponuo

jama medžiaga bus pats įspū
dingiausias. Čia matysime M. 
Mažvydą, Strazdelį, Vienažindį, 
Sasnauską, Naujalį, Petrauskus 
ir kitus. Dalis brangių ekspona
tų, ypač įvairių dovanų, buvo 
palikta pas prof. Žilevičiaus 
dukrą bei kitus gimines. Dabar 
tos visos dovanos grįžta į Chi- 
cagą, į naująsias archyvo patai. 
pas.

• KAI VIENĄ vakarą kuone 
iki puasiaunakčio išsėdėjau kuk
liame prof. J. Žilevičiaus kam
baryje liet. Jėzuitų vienuolyne 
kalbantis mūsų muzikos vetera
nas palietė nemažai įvairių te
mų. Buvo graudu klausytis, kad 
mūsų fondai bei organizacijos 
užtektinai neparemia prof. J. 
Žilevičiaus didžiulio turto su
krauto busimai nepriklausomai 
Lietuvai — Lietuvių Muzikologi 
jos archyvo išlaikymo. Užsimi
nė ir apie dainų šventes. Šiemet 
liepos mėn. kaip tik suėjo 100 m. 
nuo pirmosios latvių dainų šven
tės. Latviai tą sukaktį deramai 
atžymėjo didžiule švente Cleve° 
landė. Kai 1923 m. latviai rengė 
pirmosios, dainų šventės 50 m. 
sukakties iškilmes Rygoje, Lie
tuvos vyriausybė savo atstovu į 
tą šventę kaip tik pasiuntė prof. 
J. Žilevičių. Jam šventė padarė 
įspUdį ir, grįžus atgal į Kauną, 
greit buvo pavesta sudarytiorga. 
nizacinį komitetą surengti pir
mąją lietuvių dainų šventę. Toji 
šventė įvyko Kaune 1924 m. ir 
vėliau dainų švenčių tradicijos 
buvo tęsiamos nepriklausomoje 
Lietuvoje bei užjūryje. "Ateinan - 
čiais metais sueina 50 m. nuo 
pirmosios lietuvių dainų šven
tės”, pasakojo prof. J. Žilevi
čius, "ką darys laisvieji lietu
viai, kaip pasistengs tą sukak
tį atžymėti?" "Kol kas nieko, 
absoliučiai nieko nesigirdi?”, 
atsakiau profesoriui, širdyje 
jausdamas ir tam tikrą graudu
lį. Kai 1956 m. įvairių chorų at. 
stovų sudarytas komitetas ruo
šė I JAV ir Kanados lieuvių 
Dainų šventę, buvau šventės ren
gėjų vykdomajame komitete. Vis
kas netikėtai puikiai pasisekė, 
liko gražaus pelno, bet visaga
lė LB jį plėšte Plėšė. Atrodė, 
kad ilgainiui ši auganti mūsų 
bendrinė organizacija dainų 
šventes iškels į aukštumas. Bet 
po ketvirtosios užviešpatavo vi
siška tyla. Net 50 m. sukakties, 
atrodo, nesiryžtama paminėti. 
Ar ne laikas būtų vėl į organi
zatorių eiles stoti dabarties gy
vų chorų atstovams, ir vėl pra
dėti dainų švenčių ruošos dar
bus iš naujo, nes juk tik jie, po 
ilgos pertraukos su dideliu pa
sisekimu atgaivino šią tradici
ją Š. Amerikos žemyno lietuviu 
tarpe.

T

*

<

• JEI KAM bus skiriama lie
tuvių gydytojų premija už straips
nių bei laiškų rašymą ameri
kiečių didžiojoje spaudoje, į kan
didatus siūlau veiklųjį tautietį 
Petrą Indreiką, iš East Chica
gos, Ind. kurio laiškai jau kelin
tą kartą pasirodo dienraščio 
"Chicago Sun-Times" puslapiuo 
se, dažniausiai dedami pirmoje 
eilėje.
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