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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RUSU KLAUSIMAS- - -t ----------------- — —----------------------------------

Santykiai su jais praeityje ir ateityje
Neseniai paskirų rusų 

pastangas Sovietų Sąjun
goje žmonių teisėm ap
saugoti ir padidinti pa
vadinau vilties žiburiais. 
Gal teisingiau būtų ki
birkštimis, nes jos gali 
būti tik tokiomis trumpa, 
laikėmis, kad jom netik
tų žiburių vardas. Kokios 
jos būtų, jos vistiek duo
da vilties, nes nūdien ne
simato jokios kitos jė
gos, kuri galėtų sugriau
ti Sovietų Sąjungą ar 
bent kiek pakeisti jos re 
žimą. Nepaisant to fak
to, mes palyginti mažai 
jais besidomim, laikyda- 
mies tos pačios taktikos, 
kaip ir kitos pavergtos 
tautos: kiek galima lai
kykimės atšiauriai ir 
koliokime.

Nepriklausomoje Lie
tuvoje didžiausios disku
sijos apie santykius su ru
sais buvo 1923-24 me
tais, kada prancūzai už 
Klaipėdos prijungimo le
galizavimą norėjo išside
rėti, jei ne uniją, tai bent 
kokius kitus glaudžius ry
šius tarp Lietuvos ir Len
kijos. Didžiausia dėl to 
triukšmą kėlė tuo laiku 
buvęs Lietuvos Šaulių 
Sąjungos pirmininkas 
prof. Krėvė - Mickevi
čius. Jo tezė, kurią jis 
dėstė Šaulių Sąjungos or
gane Trimite ir viešose 
paskaitose buvo tokia, 
kad vakariečiai nori mus 
atiduoti lenkams, o Lietu
vos nepriklausomybės iš

TERORAS SOVIETIJOJE PRIEŠ
KITAIP GALVOJANČIUS

Žymusis italų rašytojas, bu
vęs komunistų partijos ilgame
tis veikėjas L Silone, iš parti
jos pasitraukęs dėl rusų komu
nizmo sadistinių žiaurumų, savo 
knygoje "Uscita di Sicurezza" 
(Išėjimas nuo pavojaus) be kit ko 
rašo: "Aleksandra Kollontaj 1922 
m. man juokaudama sakė, jei tu 
laikraštyje skaitysi, kad Leninas 
mane areštavo, jogKremliujeaš 
pavogiau sidabrinius šaukštus, 
tai žinok, kad aš su Leninu nesu
tikau dėl ūkio ir pramonės poli
tikos". Šiandien Aleksandras Sol
ženicinas, Nobelio literatūros 
laureatas, gyvenąs netoli Mask
vos "vasarnamyje", pasauliui 
skelbia: "Tikėkite, jei mane pa
skelbs esant nebegyvą, kad tai 
su KGB (bolševikų saugumo or
gano) pritarimu, ar net jo paties 
buvo {vykdyta".

Kas atsitiko, kad Solženicinas 
yra priverstas skųstis pasau
liui? Pasirodo, jogSolženicinas 
jau kelinti metai gauna anonimi
nius grasinimo laiškus, kuriuose 
slypi grėsmė jo ir jo šeimos gy
vybei. Nobelio laureatas yra Įsi 
tikinęs, kad tie laiškai plaukia 
iš bolševikinių saugumo organų, 
nes jis "esąs saugumo stebimas, 
provokuojamas, šnipinėjamas". 
Jo, kaip rašytojo, pasiruošimo 
darbai archyvuose ir biblioteko
se yra visokiais bodais kliudo
mi. Jo literatūrinis pagalbinin
kas G. Sperfinas yra areštuo
tas. Jo bičiulis čelistas Rostro
povičius yra persekiojamas. Ne
žiūrint grasos. Nobelio laurea
tas yra pasiryžęs tęsti kovą 
prieš bolševikinį režimą.

Staliniškai pasielgė bolševiki
nė administracija ir teismas su 
kitais dviem intelektualais: Pet
ru Jakiru ir Viktoru Krasinu. Jie

VYTAUTAS MESKAUSKAS

laikymu yra suintere
suotos tik Rusija ir Vo
kietija: "Vokietija su
pranta, kad jai Klaipėda 
niekai, o Lietuvai vis
kas. Rusija turi turėti 
artimiausią kelią į Euro 
pą, o jis eina per Lietu
vą — tai čia Vilniaus at
vadavimo kelias. Baisu 
gal krikščionims katali
kams dėtis su liuteriais 
vokiečiais ir bedieviais 
bolševikais rusais, už
tat geriau su katalikais 
lenkais, bet visa tauta 
prieš tai. Vokietija ne
liks visą laiką tokioj pa
dėty, ji nusikratys Ver
salio sutarties — tai ne
turės reikšmės ir Lietu
vos, remiantis Versalio 
sutartimi padarytos su
tartys. Kad to nesusilauk- 
tumėm, turime betarpiai 
su nurodytom valstybėm 
sudaryti sutartis".

Reikia pasakyti, kad 
opozicija prieš glaudes
nius santykius su lenkais 
ir tuo pačiu santarve ne
buvo vien Krėvės mono
polis. Štai Vygandas (Dr. 
Purickis krikščionių de
mokratų politikas) oficio
ze Lietuva (1924 m. sau
sio 22 d, 18 Nr.) kritika
vo Čekoslovakiją už vla- 
žosios Santarvės suda
rymą su Prancūzija. Gir
di, "Laikydamiesi neut
raliteto čeko-slovakai 
niekuo nerizikuotų, nes

M. Sargenis

abu buvo kriminalinio teismo 
Maskvoje pripažinti kaltais dėl 
antisovietinės propagandos ir 
agitacijos. Jakiras buvo pernai 
birželio mėn. suimtas. Jis yra 
Kievo karo komendanto sūnus. 
Jo tėvą Stalinas 1937 m. Įsakė pa- 
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vokiečiai ir prancūzus 
nugalėję, čekoslovakams 
nieko nedarytų".

Trumpa ekskursija į 
praeitį rodo, kad tąsyk 
buvo svajota apie Lietu
vą kaip tiltą tarp Rusi
jos ir Vokietijos. Šian
dien nebėra ko tam til
tui jungti. Vokietija nu
stumta šimtus kilomet
rų į Vakarus ir Karaliau - 
čiaus sritis yra pačių 
rusų teritorija. Ir tol kol 
ji tokia liks, geopolitiš- 
kai galvojant, Lietuva 
bus Rusijai reikalinga 
priėjimui prie jos. Kadan - 
gi sunku tikėtis geografi
nių sienų atstatymo, per
vers mas ar evoliucija 
pačioje rusų tautoje lie
ka vienintelė viltis. Ži
nia, dar galimas Sovietų 
Sąjungos subyrėjimas į 
atskiras tautines valsty-^ 
bes.Netolimas laikas, ka
da nerusų bus ten dau
giau negu pačių rusų. Bet 
ir tada santykiai su di
džiausia tautine valsty
be — Rusija būtų gyvybi
niai svarbūs.

Beje, Lietuvoje mano
ma, kad ne tik tolimes
nėje ateityje, bet jau da
bar Lietuvos išsijungi
mas iš Sovietų Sąjungos 
neįmanomas dėl ūkiškų 
sumetimų — taip jos ūkis 
yra supintas su visu So
vietų Sąjungos ūkiu. Bet 
panašiai buvo ir prieš 
pirmąjį karą. Pvz. di
dieji Kauno metalo fab- 
riktai dirbo visai Rusi
jos rinkai, kurios Nepri
klausomybės metu nete
ko. Iš viso apie nepri
klausomybę 1913 metais 
Lietuvoje mažai kas sva
jojo. Tais metais net vė
lesnis profesorius ir fi
nansų ministeris Albinas 
Rimka Amerikoje rašė, 
kad pilna nepriklausomy
bė ir nereikalinga, nes 
Lietuva negalėsianti iš
laikyti savo... diploma
tinio korpuso t.y. vienin 
tėlės institucijos, kuri il
giausiai pergyveno oku
paciją.

Kai vieni, užsidarę viešbutyje posėdžiavo PLB komisijose, kiti,nebūdami seimo atstovais, pasinau
dojo proga apžiūrėti JAV sostinę. Nuotraukoje prie Kongreso rūmų.

PLB SEIMAS WASHINGTONE
Erdviose Statler-Hil- 

ton viešbučio patalpose, 
nuo 1973 m. rugpiūčio 
31 iki rugsėjo 2 d. posė
džiavo 77 (tiek jų buvo 
suskaičiuota registravi
mosi dieną) delegatai ir 
astuoni PLB senosios val
dybos nariai iš trijų kon
tinentų: Pietų ir Siaurės 
Amerikos, Australijos ir 
Europos. Tuo tarpu kai 
Pietų Amerikos, Euro
pos il^*Australijos dele
gatai suskaičiuojami 
"ant pirštų", kaip ir vi
suomet, taip ir šio suva
žiavimo metu, vyravo 
"jankiai" su savo pusbro
liais iš Kanados.Supran
tama, kad čia neteko su
tikti nei vieno lietuvio iš 
pavergtos tėvynės; taip 
pat nei Sov. S-gos atsto
vybėje Washingtone esą 
lietuviai-kvislingai nebu
vo pasirodę nei atidary
mo nei sekančio nis die
nomis.

Iš esmės imant, Seimo 
darbai jau prasidėjo rug
piūčio 30 d. Washingto- 
niečiai — rengėjai su pir-

BRONIUS AUŠROTAS

mininku dr. Jonu Geniu ir 
valdyba ar clevelandiš- 
kiai buvo su pirm. St. 
Barzduku susirinkę pir
majam posėdžiui kai ku
riems Seimo klausi
mams aptarti. Ir man,da
lyvavusiam dviejuose 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresuose ar PALK’ 
uose, Sao Paulyje 1965 m. 
ir Buenos Aires 1967m., 
didžiam ir 'maloniam nu
stebimui, teko susitikti 
ir pabendrauti su Argenti 
nos delegatais S. Juch
nevičium ir A. A, Mičiu- 
du, kurie visada savo da
lyvavimu praturtindavo 
virš minėtų kongresų - 
seimų eigą. "Juodu yra 
tikri lietuvybės šulai Ar
gentinoje", man teko ne
kartą nugirsti iš lietu
vių visuomenininkų Bra
zilijoje ir Argentinoje.

Aišku, kad šis Seimas 
buvo ne eilinis įvykis 
lietuvių išeivijos gyve
nime ir kaip tokį jį rei
kia vertinti iš lietuviš

ko patriotiško taško ir 
visiems jo dalyviams dė
koti, kad nesigailėdami 
nei lėšų nei savo bran
gaus laiko sutiko šiame 
Seime dalyvauti. Ir suva
žiavusius pagerbti buvo 
pirmoji, ne kas kita, bet 
mūsų Pasiuntinybė Wa- 
shingtone, surengusi de
legatams ir svečiams 
gražų priėmi ną rugpiū
čio 30 d. nuo 7 iki 9 v.v. 
J. Rajeckas ir dr. St. 
Bačkis susipažino su tau
tiečiais, artimame rate
lyje, linkėdami visiems 
ištvermės už lietuvybės 
išlaikymą plačiame pa
saulyje, ligi galėsi ne su
grįžti į savo Nepriklau
so n ą Tėvynę. Daugeliui 
delegatų, net iš JAV, tai 
buvo pirmoji proga apsi
lankyti Lietuvos Atsto
vybėje, JAV sostinėje. 
Mano sutiktas senas prie 
telis N.J. valstijos dele
gatas Kazys Jankūnas pa
reiškė, "Zinai, jau virš 
dvidešimties metų gyve 
nu JAV, ir rodos, kad 
gana netoliese V/ashing- 
tono, bet žinai, tai nan 
buvo pirmoji proga apsi
lankyti Lietuvos Atsto-
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KĄ IŠRINKO Į 
PLB VALDYBĄ?

Gautomis žiniomis Į PLB val
dybą buvo išrinkti šie pirmieji 
septyni asmenys, gavę daugiau
siai balsy:

J. Kavaliūnas gavo 58 balsus, 
Br. Nainys -- 55,
’R. Kasparas -- 49,
J. Šlajus - 45,
kun. J. Borevičius -- 43,
K. Dočkus -- 43,
S. Džiugas.-- 42.
Kandidatais liko:
Prel. Balkūnas — 41,
Dr, K. Bobelis -- 34,
Dr. K. Valiūnas -- 31.
Kiti kandidatai gavo balsy:
Dr. J. Genys -- 25,
Dr. P. Vileišis - 18,
J. Jasaitytė — 18,
Dr. H. Brazaitis -- 17,
Dr. A. Nasvytis — 16,
J. Jasaitis -- 15,
Simanavičius -- 13,
Dr. J. Balys -- 8,
J. Kapočius -- 7,
A. Kučas -- 4.
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Gagarinas ir Korolevas.

BLEFAS ERDVĖJE m
Kai sovietų kosmonau

tai pirmieji apskrido že
mę, Chruščiovaspareiš- 
kė: "Socializmas yra ge
riausias pagrindas erd
vės užkariavimui".

Gal tai darė įspūdžio 
nežinėliams, dirbantieji 
šioje srityje neabejojo 
JAV pranašumu. 1963 m. 
pabaigoje JAV spaudoje 
pasirodė žinių, kad NASA 
pradėjo dvi programas: 
Gemini ir Apolo. 1964 m. 
pabaigoje ar sekančių 
pradžioje vienas iš dvie
jų Gemini astronautų tu
rėjo išeiti pasivaikščio
ti po erdvę. Tai sužino
jęs Chruščiovas įsakė 
Korolevui: "Iki sekan
čios revoliucijos sukak
ties (1964 m. lapkričio 7 
d.) mes turime į erdvę 
pasiųsti 3 žmones".

Korolevas stengėsi įro
dyti, kad tai neįmanoma. 
Sovietai nesugebą pasta
tyti pakankamai galingos 
raketos tam uždaviniui. 
Chruščiovas nenorėjo 
klausyti. Grįžęs į savo įs
taigą Baikonūre, Korole
vas sušaukė savo bendra
darbius. Vienintelė gali
ma išeitis atrodė tokia, 
kad vietoje vieno žmo
gaus toje pačioje kapsu
lėje reikia sugrūsti tris. 
Tai galima būtų padary
ti, jei kosmonautai netu
rėtų erdvės kostiumų. 
Faktinai, naujas erdvės 
laivas 'Voschod' tiek sky
rėsi nuo pirmojo ’Vos- 
tok', kad pirmajame vis
kas buvo sumažinta ir 
trys kosmonautai buvo su
grūsti kaip sardinės. Jie 
visdėlto išbuvo erdvėje 
beveik 24 valandasir ap 
skrido žemę 16 kartų.

Chruščiovas tuo rekor 
du negalėjo pasidžiaugti. 
Jis pats buvo atstatytas 
ir tarp kitko jo noras kon 
kuruoti su amerikiečiais 
erdvės užkariavime jam 
buvo užskaitytas minu

PABĖGĖLIO
Leonido Vladimirovo reveliacijos apie so

vietų blefą erdvėje sukėlė didelį Maskvos ne
pasitenkinimą. Kai ištraukos iš jo knygos, ku
rią D. Britanijoje išleis Tom Stacey Ltd., o vo
kišką laidą Nauta Fachbuchverlag leidyklos pa
sirodė Der Spiegei magazine, Isvestija tuojau 
barėsi: "Sovietų mokslininkų inžinierių, tech
nikų ir darbininkų žygdarbius ... žino visas pa
saulis... o visdėlto Der Spiegei bandė užmes
ti šešėlį aiškiai dienai, semdamas sau medžia
gos iš drumščių antisovietinių šaltinių".

Isvestiją pasekė daugiau intelektualams 
skiriamas 'Za Rubežom': "Jei (Spiegelio leidė
jas ir redakcija) ne tik mėtosi purvais, bet dar 
bando (sovietų pasisekimus) atvaizduoti kaip ble
fą... Autorių jie r-ado politinių atmatų kibire. Jis 
pasirodė jiems kaip kažkoks Vladimirovas, ku
ris yra ne žurnalistas, ne inžinierius, bet tik iš
sigimėlis, pabėgęs prieš 8 metus. Savo 'tris
dešimt sidabru ių grašių' jis nutarė uždirbti 
purvindamas savo buvusią tėvynę."

Spiegelio ' omentaras rugpiūčio 20 d. 'Haus- 
mitteilung' skyriuje: "Taip reaguoja tik tas, ku
ris yra pažeistas į ypatingai jautrią vietą. Kolio- 
jimašis palengvina, bet neįtikina".

su dėl perdidelės rizi
kos ir kaštų. Brežnevas 
ir Kosyginas norėjo rim 
tesnės programos, ta
čiau ir jie maloniai pri
tarė Korolevo idėjai dar 
kartą aplenkti amerikie
čius. Šį kartą į 'Vos
chod' turėjo tilpti tik du 
kosmonautai, bet vienas 
iš jų turėjo išeiti į erd
vę pasivaikščioti. Jie tai 
padarė 5 dienas prieš 
amerikiečių Grissom ir 
Young panašų bandymą. 
Sovietų skridimas per
gyveno daug jaudinančių 
momentų. Jam nebuvo ge
rai pasiruošta, tačiau 
kosmonautai buvo laimin
gi ir visas kliūtis nuga
lėjo. Jie net nežinojo kur 
leidžiasi, kurį laiką net 
niekas nežinojo kur dingo 
erdvės laivas iki paga
liau jis buvo rastas gilia
me sniege netoli Fer
mos. Po dešimt mėnesių 
Korolevas mirė.

Sovietams tai buvo di
delis nuostolis. Turėjo 
praeiti bent 15 mėnesių 
iki naujo jų žygio erdvė
je, kuris pasibaigė ka
tastrofa. Faktinai dar Ko 
rolevas buvo sukonstruk 
tavęs naują erdvės lai
vą 'Sojuz'. Tai buvo 1963 
metais, bet sovietai netu 
rėjo pakankamai stiprios 
raketos jam iššauti. To
kią jiesukonstruktavotik 
1967 metais.

Pirmasis bandymas ne 
pasisekė. Nusileidžiant 
"Sajuz" parašiutai neat
sidarė ir skridęs juo Ko_ 
marovas žuvo. Vėliau so
vietams pasisekė keletą 
kitų "Sajuz" skridimų, ta
čiau nieko negalėjo nu
stebinti. Amerikiečiai pir 
mieji pasiekė mėnulį.

Tokiam žygiui sovietų 
technika buvo per silp
na. Tuo tarpu, kai jų erd
vės stotis 'Saliut' sveria 
tik 25,8 tonas, amerikie-

TERORAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

karti. Pats Petras Jakiras 14 
metų iškentėjo bolševikiniuose 
kalėjimuose ir priverstino darbo 
stovyklose. Krasinas
1969 m. buvo bolševikų saugumo 
suimtas ir 6 met. ištremtas dėl 
darbo sabotavimo. 1971 m. baus
mė buvo dovanota, bet 1972 m. 
rugsėjo mėn. vėl suimtas ir kar
tu su Jakiru dabar apkaltintas 
70 paragrafu. Jiems primetamas 
bendradarbiavimas su rusų emi
gracine organizacija, NTS vei
kiančia Frankfurte.

Prieš keletą savaičių Į bepro
čių namą jėga buvo išgabentas 
jaunas gabus matematikas Ju
ras Šichanovičius. Jo gyvenimo 
eiga taip pat labai būdinga ru
sų bolševikiniam režimui, pa
saulinio masto matematikas, ku 
rio raštai yra išversti Į daugy
bę Vakarų Europos, japonų, in
dų ir kt. kalbas, 1968 m. kartu 
su kitais Maskvos Lomonsovo u- 
to docentais pasirašė peticiją, 
kad būtų paleistas A.S. Jesenin- 
Volpinas. Pastarasis buvo pa
leistas, bet docentai ir Šchane- 
vičius buvo išmesti iš universi
teto. Nieko nepagelbėjo ir stu
dentų protestai dėl jų docentų 
išmetimo. Kai kurie studentai tik 
pateko į beprotnamį. Šichanevi- 
čius vėliau buvo tarnybose mal- 
tretuojamas ir jo alga mažina
ma iki kiemsargio algos. Galų 
gale, 1972 m. gegužės mėn., bu
vo padaryta krata Sichanevičiaus 
kambaryje ir buvo rasta Samiz- 
dato raštų. Jų tarpe keletas "Ak
tualiųjų įvykių kronikos" nume
rių. Pažymėtina, kad dėl padau
gėjusių persekiojimų rusų de
mokratinio pogrindžio laikraš
tis "A.I.K" jau beveik metai, 
kai nebepasirodo, šichanovi
čius buvo apkaltintas šios lite
ratūros spausdinimi ir platini
mu ir buvo nubaustas kalėti.

Šie faktai rodo, kad Sovietų 
Rusijoje niekas nepasikeitė nuo 
Lenino ir Stalino laikų. Leninas 
galėjo kiekvienu metu Kollontaj 
sunaikinti, kad ji kitaip galvojo, 
Stalinas sunaikino Trockį,Zinov- 
jevą, Kamenevą ir 7 milijonus 
ūkininkų, kad galėtųtoliau vieš
patauti ir užgrobti Lietuvą, Lat
viją, Estiją, pavergti Lenkiją, 
Rumuniją, Vengriją, Bulgariją, 
Čekoslovakiją, Rytų Vokietiją, 
Brežnevas ir toliau naikina ne 
tik Rusijos, bet ir visų paverg
tų tautų kitaip galvojančius žmo
nes, Vakaruose skleidžiamos 
kalbos, jog dabartinė Sovietų Ru 
sija pasikeitė yra tik bolševiki
nių agentų propaganda laisvie
siems žmonėms apgaudinėti.

Teisingai Ignazio Silone aukš
čiau minėtoje knygoje, išanali
zavęs sadistiškai žiaurius Sta
lino priešų naikinimo metodus, 
pabrėžia: bolševikinė taktika
yra naikinti priešus vieną po ki
to. Ši stalininė taktika ir šian
dien nepasikeitė, tik įgijo naujas 
formas: priešas naikinamas ne 
iš karto, bet pamažu, kaip Amai ■ 
rikas: pabūna kelis metus kalė
jime, išleidžiamas porai dienų 
ir vėl į kalėjimą ar į beprotna
mį.

Laisvoji pasaulio spauda daug 
dėmesio skiria rusų persekioja.

čių dabar erdvėje jau 
esanti stotis sveria 90 
tonų. Jų didžiausia rake
ta pajėgė išspausti 650 to
nų spaudimą, amerikie
čių Saturnas — 3,500 to
nų. Iki šiol sovietai nie
kam neleido aplankyti 
savo, erdvės raketų star- 
tavimo vietos. Priežastį 
lengva suprasti. Ji nega
li lygintis su amerikie
čių įrengimais, bet ble
fuoti nori toliau.
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miems intelektualams. Bet ko
dėl toji spauda dažnai nutyli, 
kas vyksta Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Ukrainoje ar kitose 
rusų pavergtose tautose? Mask
vos teroras paliečia ne tik Sol- 
ženiciną, Jakirą, Krasiną, Ši- 
chanovičių, bet ir Lietuvos ra
šytojus, kalbininkus, (atsimin
kime Kazlausko atvejį!), tačiau 
laisvieji žurnalistai nedrįsta 
Maskvos erzinti dėl teroro, 
Maskvos vykdomo Baltijos kraš - 
tuose. Tai didelė neteisybė ir 
skriauda, daroma ne iš piktos 
valios, bet iš baimės. O juk 
baimės psichozu pagrįsta vi
sa Maskvos politika: privary
si Vakarams baimės, daugiau 
laimėsi.

Tačiau Silone nepabijojo Stali
no teroro ir iš Komunistų par
tijos, kaip iš diktatūrinės, sa
distinės partijos, išstojo ir pa
siliko laisvas italų rašytojas. Ar 
daug tokių Silonių? Jei Rusijoje 
atsiranda Silone, jis patenka į 
beprotnamį.

PLB Seimas  •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

vybėje". Ir tokių buvo ne 
vienas.

Seimo atidarymas įvy
ko rugpiūčio 31 d. 9:45 
v. ryto. Seimo rengimo 
komiteto pirmininkas dr. 
Jonas Genys tarė atidary
mo žodį į susirinkusius 
delegatus:

"Seimo Komiteto vardu svei
kinu Jus susirinkusius į šį ket
virtą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą, įvykstantį Wa- 
shingtone Amerikos sostinėje. 
Iš visų pasaulio kraštų susirin
kome čia spręsti svarbių lietu
vių tautos reikalų. Čia esam 
mums draugiškos, laisvos Ame
rikos sostinėje, nors su meile 
bučiuotumėm šventą tėvų že
mę, jei būtumėm galėję susi
rinkti laisvos Lietuvos sosti
nėje Vilniuje. Mūsų broliai ir 
seserys Lietuvoje težino, kad 
savo dvasia ir mintimis mes 
būsim su jais. Kaip šis mies
tas yra simbolis laisvos demo
kratinės Amerikos, taip mūsų 
kongresas tebūna simbolis gy
vos, organizuotos tautos, kuri 
niekada nemirs ir kuri anks
čiau ar vėliau atstatys laisvę 
savo tėvų žemėje.

Mes Washingtono lietuviai, 
ruošdami šį seimą, stengėmės 
sudaryti sąlygas, kad jaustu
mėtės patogiai kaip mūsų sve
čiai. Būsime dėkingi jei dabar 
visi kartu galėsime pašalinti 
likusius trūkumus bei klai
das. Leiskite man Jus supažin
dinti su Seimo Komiteto na
riais, kurie daug dirbo šio kon
greso organizavimo reikaluose;

Aldona Bačkaitienė -- rūpino
si banketu ir svečių priėmimu.

Stasys Bačkaitis — rūpinosi 
transportacija ir koordinavo pri
ėmimą Lietuvių Atstovybėje.

Arvydas Barzdukas — rūpi
nosi koncerto reikalais.

Dalė Lukienė -- koordinavo 
12-kos lietuvių dailininkų paro
dą, bei rūpinosi informacija.

Jūratė Micutaitė -- rūpinosi 
muzikos ir baro organizavimu.

Aleksandras Radžius — buvo 
mūsų bendradarbis Baltimorė- 
je.

Lukas -- mūsų bendradarbis 
Philadelphijoje.

Jonas Vaitkus -- rūpinosi pa • 
maldų reikalais.

Dr. Sigfridas Vaitužis -- bu
vo mūsų iždininkas ir įdėjodaug 
darbo pravesdamas tvarkingą re
gistraciją.

Juozas Vitėnas -- rūpinosi 
informacija spaudoje.

Nuoširdžiai dėkoju jiems už 
bendradarbiavimą, o seimo de
legatams dar kartą linkiu gerai 
jaustis mūsų padangėje ir dar
bingos nuotaikos".

Po savo žodžio dr. J. 
Genys kvietė St. Barzdu- 
ką vesti toliau Seimo dar
bus. Kaip to reikalauja 
nusistovėjusi tradicija, 
St. Barzdukas pakvietė 
prelatą J. Balkonąpaskai 
tyti maldą — invokaciją, 
prašant Aukščiausio pa
laimos šiam Seimui.

Po maldos sekė labai 
trumpa St. Barzduko ap
žvalginė kalba ir Seimo 
prezidiu no sudarymas. 
Prezidiumo pir n. buvo 
išrinktas dr. Adolfas Da- 
mušis ir jo vicepirminin

■ laiškai Dirvai
Kodėl nutylimas senasis 

Vilniaus laikotarpis
šių metų pradžioje lietuvių 

kalba spaudoje okup. Lietuvoje 
ir JAV-se pradėta raginti minė
ti vadinamą Vilniaus įsteigimo 
650 metų sukaktį. Tuoj parašiau 
vienam laikraščiui, stengdama
sis nurodyti tokios datos klai
dingumą ir žalingumą, bet jis 
rašinėlio nespausdino.

Tada tuo reikalu parašiau Lais
vajai Lietuvai, paskelbė nr. 12, 
1973.VI.12 d. antrašte "Minimi 
menki, nutylimi dideli skaičiai". 
Naujienos nr. 175, 1973,VII,26 d. 
išspausdino mano "Kaip senas 
yra mūsų Vilnius? Vilniaus apy
linkėse žmonės gyveno II a. prieš 
Kristų". Ir Nepriklausomoj Lie
tuvoj nr. 30-31, 1973.VII.25 d. 
rašinys, antrašte "Kaip senas 
yra Vilnius?"

Tie straipsniukai tiek padėjo, 
kad nuo Vilniaus įsteigimo da
tos (vos 650 metų) bandoma at
sisakyti ir pradėta rašyti, kad 
bus minimi Vilniaus, kaip Lie
tuvos sostinės, 650 metų sukak
tis.

Kodėl tokia, palyginus trumpa 
data, kai galima surasti daug se
nesnių, sietinų su Lietuvos ar 
lietuvių sostine, taip pat ir gy
venviete.

Amžių bėgiuose, kartais vieto
vių vardai ar paskirtis pakeičia
mi. Proistorės tyrinėtojai galė
tų nurodyti ir kitų vietovių (gy
venviečių), kuriose buvę lietuvių 
sostinės. Pav., Kernave, Nau
gardukas, Trakai, tada Vilnius.

Jei apie tas vietoves (gyven
vietes) labai nedaug žinome, tai 
kalti mūsų archeologai ir kiti 
senovės tyrinėtojai, įskaitytinai 
istorikus. Dėl jų negausumo, ne- 
suspėjimo ar nebuojumo neturi
ma išsamių duomenųapie tas vie
toves, apie tenai gyvenusius žmo 
nes. Betgi manoma, tokių žinių 
būtų galima turėtų Mokslinių 
faktų neturint nusitveriama 
lengvai surasta ir Plačiai žinoma 
data, na, ir pradedamas šokti 
lenciūgėlis. Iš to lietuvių tautos 
praeičiai, istorijai jokios nau
dos, tik trumpos atminties pasi- 
blizgenimas, šmaikštus pasi- 
garsjnimas. Svetimieji, mūsų 
tautos priešai, dėl to pasigėrė
dami juoksis: lietuvių tauta dar 
labai toli iki savo istorijos ger- 
gimo, iki gilių savo praeities 
mokslinių tyrinėjimų. Aišku, to 
jie nerašys. Priešingai, savo 
knygose, straipsiniuose rašys 
apie Vinių, kaip Lietuvos sosti 
nę, sulaukusią tik (650) metų. Jų 
sarkazmas bus giliai paslėptas.

Šiuo kartu lietuviai ant klai
dingos istorinės datos jau yra 
pagauti. Ir nerodo didesnių norų 
pasitaisyti. Skęsta savame neži
nojime.

Pagarbusis lietuvių meno is
torikas prof. Paulius Galaunė 
"Lietuvoje" 1924 m. gegužės 12-

kais visų kraštų v-bųpir 
mininkai dalyvaują šia
me seime: JAV — inž. V. 
Volertas, Argentinos — 
A. A. Mičiudas, Kolum
bijos — kun. Tamošiū
nas, D. Britanijos — St. 
Kasparas, Kanados — 
Čiuplinskas ir Venezue- 
los — inž. V. Venckus.

Prezidiumą sudarius 
sekė sveikinimai. Svei
kino: St. Lozoraitis Jr., 
Lietuvos diplomatijos Še 
fo vardu, J. Kajeckas 
— Lietuvos Pasiuntiny
bės, Dr. Valiūnas — Vii 
ko, Pirmasis Savanoris 
Kazys Škirpa — Sukili- 
minės vyriausybės var
du ir A.A. vličiudas per 
skaitė Vakarų Europos 
lietuvių vyskupo Deksnio 
telegramą šiam Seimui. 
Kitos gautos telegra nos 
buvo numatytos perskai
tyti Seimo eigoje.

Oficialią atidarymo 
programą įvykdžius se
kė Seimo programoje nu 
matytų darbų vykdymas. 
Visi simpoziumai kėlė gy
vas diskusijas, kuriose 
dalyvavo daug delegatų.

(Bus daugiau)

13 d.d. paskelbtame straipsnyje 
"Ar verta palikti kokį nors pėd
saką?” išvardino daugybę Lietu
voj buvusių dvarų, turėjusių 
didžiulius meno turtus, kaip

"Beržėnai (Šiaulių aps.)
— grafo Stanislovo Čepskio dva
ras. Senovės ginklų rinkinys, 
įva i r ūs s enovi nia i da ikta i, a tva iž
dai, senoviniai baldai. Archyvas. 
Daug nukeliavo įKrokuvą.įČaps- 
kių vardo muziejų.

Gargždai (Telšių aps.) — 
grafienės Gabrielės Krasnic- 
kienės dvaras. Graži biblioteka
— Renų palikimas. Paleontologi 
jos ir archeologijos rinkiniai. 
Observatorija. Archyvas.

Kelmė (Raseinių aps.) — 
Jono Gruževskio dvaras. Biblio
teka -- 5000 su viršum tomų. 
Vienintėlis Lietuvoje reforma
cijos istorijos archyvas, numiz
matikos rinkinys.

Plungė (Telšių aps.) -- ku
nigaikštienės Marijos Oginskie 
nės dvaras. Archeologinis rin
kinys iš Raseinių, Telšių iršiau-, 
lių aps. Rinkinys visokių daiktų 
susijusių su kunigaikščių Ogins 
kių gimine, kaip antai: dvi sidab
rinės etmonų "bulavos", auksi
nė juosta, pasižymėjimo ženk
lai (ordinai), masonų ženklai, 
kamėjos ir gemos, tabokinės... 
Baldai, gobelenai, sidabras. Nu
mizmatikos rinkinys. Pilnas 
Oginskių giminės atvaizdų (pa
veikslų, miniatūrų ir skulptūrų). 
rinkinys. Kanaleto, Bačerelio, 
Lampio ir kitų paveikslai. Ar
chyvas ir biblioteka".

Ir t.t„ ir daug kitų.
P. Galaunė rašo:
"Daug būta juose labai bran

gintinos ir artimos mums isto
rinės bei kultūrinės medžiagos. 
Kur ji šiandien? Dalis jos, ir 
gana žymi dalis, ižkeliavo puoš
ti Krokuvos, Lvovo, Varšuvos 
muziejų; dalis puošia Rusijos 
muziejus; dalis ir šiandien dar 
keliauja į Lenkiją ar Paryžių, 
į tą tarptautinę meno rinką. Dėl 
ko gi taip? Nebranginame jo
sios, išleidžiam. Lai sveika ke
liauja!" (Pakartota p. Galau
nės straipšnių rinkinyje "Dai
lės ir kultūros baruose", 202 
-208 psl. Vilnius, 970 m.).

Dabar, po kelių dešimčių me 
tų, mums atrodo keista, nesu
prantama ir nepateisinama to
kias meno, istorijos, kultūros 
vertybes leisti ižvežti į kitas 
valstybes. Po šimtmečio ar ki
to atrodys keista ir nepateisina
ma, kad 1973 m. buvo norima 
minėti Vilniaus įkūrimo 650 su
kaktį. Ir tada žmonės sakys: anų 
laikų lietuviai pasigailėtinai men
kai žinojo savo tautos praeitį.

Viename laikraštyje vienas 
autorius, lyg atsakydamas įma
no anksčiau paskelbtus parašy
mus, dėstydamasViįniaus įkūri
mo istoriją rašo: "Kai kurios lie
tuvių sodybvietės, pasak archeo
logų, jau įkurtos nuoHI-Vam- 
žaus po Kr. Aptikta baltų - ais
čių kultūros likučių, 2000 metų 
senumo, Vilniaus apylinkėse". O 
rašinio pabaigoje vistiek raginta 
minėti Vilniaus tik 65ffmetų,pra
dedant nuo Gedimino laiškų, da
tuotų 1323 m.

Tas autorius, panagrinėjęs 
žinomus archeologinius duome
nis, ras senesnių datų. Apie tai 
jau kitur esu užsiminęs.

Senovėje Vilnius galėjo vadin
tis kitaip, bet tai vistiek įskaity- 
tina jo istorijon.

Tauta pasiekia to, ko ji yra ver 
ta.

Algirdas Gustaitis

ATITAISYMAS

Skaitytojui V. prašant, jo laiš
ke (Dirva Nr. 62) "Dar apie pro
fesoriaus Voldemaro suėmimą" 
pataisome korektūros klaidą. At 
spausta: "išvažiuojančių iš už
sienio ar išvažiuojančių iš Lietu 
vos pasų kontrolė..." turi bū
ti: "įvažiuojančių iš užsienio ar 
išvažiuojančių iš Lietuvos pasų 
kontrolė..."
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PURVINA IŠDAIGA
Dabar žmonės gerai 

žino, ką reiškia "dirty 
tricks" (purvinos išdai
gos) sąvoka. Tai nedoras 
ir neetiškas veiksmas, 
kurio imasi asmuo arba 
įstaiga politinės veiklos 
arenoje. Purvinos išdai
gos nėra naujovė. Ne su 
Watergate istorija jos at
sirado. Time magazinas 
mini nesenos praeities at- 
rūgą. 1966 metais per Se 
nato užsienių reikalų ko
miteto veiklos patikrini
mą Baltųjų Rūmų pareigū
nas W. Watsonas prane
šė FBI, kad prezidentas 
susirūpinęs, nes "jo 
veiksmai netenka pagrin
do". Tad prezidentas no
rįs, kad FBI patikrintų 
ar senatorius William 
Fulbrightas ir kiti komi
teto nariai negauną infor 
macijų iš komunistų ir 
perversmininkų?

Pasak FBI — tokių 
įrodymų nerasta. Tad, 
pasak magaziną, prieš 
septynerius metus vyk
domoji valdžia vertėsi 
"purvinomis išdaigo
mis", skatindama tirti 
senatoriaus darbą, įtar
dama jį turint ryšių su 
antikonstituciniais ele
mentais, su pervers mi
nininkais.

Mūsų nuomone, Arizo
nos senatorius šiomis 
dienomis parodė inicia
tyvą apsivainikuoti nuo
sava "purvina išdaiga", 
pareikalavęs panaikinti 
prieškomunistines radi
jo programas, skatinda
mas uždaryti Radio Li
berty ir Radio Free Eu
rope stotis. Savo ilgoku 
straipsniu "Freedom Ra- 
dios Anachronistic in a 
Changing World" (Besi
keičiančiame pasaulyje 
Laisvės radijo progra
mos yra atgyvena), sena
torius stengiasi įrodyti
savo reikalavimo pagrįs- politika ir nuodija tarpu- 
tumą. Tenka galvoti, kad 
laisvojo pasaulio struk
tūroje, kur formaliai vis 
teberespektuojama tautų
apsisprendimo teisė, ko- mis, pavertusi tą įstaigą 
va dėl tos. teisės yra gar 
binga ir būtina. Senato
rius suniekina tą teisę 
kovoti dėl laisvės, neno
rėdamas kad JAV liktų 
kovotojų gretoj. Senato
rius atsiduoda pragmati
nės užsienio politikos 
srovei: principų jam ne
reikia, jam reikiato.kas 
tariamai naudinga 
dienai.

Vienok, plaukiant 
pragmatizmo lyties 
galima sukurti pastovės-krypties siauros gatvės 
nės, patvaresnės politi
kos. Galima nuplaukti į 
absoliutų pralaimėjimą.

Fulbrightas galvoja, 
kad 1950 metų šaltojo ka 
ro nuotaikos jau palaido
tos. "Nauja" era ateina 
su buvusių blogybių už

glostymais. Rytų - Vaka
rų konfrontacija, senato
riaus nuomone, ieško san
talkos. O, štai, radijo 
transliacijos kiša paga
lius į ratus! Radio Liber
ty orientuota į sovietų Ru- sįaįs Amerika primiršo 
sijos 
Free 
Rytų 
mas. 
zina 
nepasitikėjimo 
Amerikos norais priežas
tys.

Senatorius skelbia, 
kad tos programos nėra 
privačiai išlaikomos,bet 
slaptai ČIA finansuoja
mos. Tose radijo stoty
se, rūpinasi Arizonos se 
natorius, dirba pabėgė
liai iš susovietintų kraš - 
tų, kurie vieno tesiekia: 
nuversti sovietinę val
džią (to overthrow So- 
viet rule).

Per du dešimtmečius, 
esą viskas pakito. Išblu
ko ideologiniai skirtu
mai, stabilizavosi padė
tis, dingo ir Amerikos įsi
tikinimas, kad Amerika 
surikiuos pasaulį. Bet Ii- nė.į galvą! Kolonijinės 
ko "anomalija" —prieš- 
komunistinių stočių pro
gramos , kurios kainavo 
Amerikai 500 milijonų 
dolerių. Pastaruoju metu 
Kongresas pertvarkė rei
kalus: pakeisdamas
struktūrą paliko stotis su
5o milijonų doleriųbiuže- čiai nenuoramos sielojo

si... Rodezijos baltais ra
sistais. Dabar ir tas wa- 
shingtoninių piketavimų 
stūmeklis tapo pamirš-

reikalus, Radio 
Europe kalba apie 
Europos proble- 

Tos programos er- 
sovietus ir yra jų 

gerais

tu.
Arizonos senatorius 

rūpinasi ne tų stočių fi
nansavimo išlaidomis, 
bet programų turiniu. Jis 
protestuoja, kad kritikuo
jami sovietų valdomų 
kraštų vidaus reikalai. 
Todėl jis drąsiai vadina 
tas stotis perversmo 
įrankiais (agencies of 
change). Toks translia
cijų tikslas skiepija ne
pasitikėjimą Amerikos

savius tarpvalstybinius 
santykius. Amerika pri
valanti pasitenkinti Voi- 
ce of America programo

šiai

ant 
ne-

AR JUODASIS KONTINENTAS PASIDARYS
RAUDONAS?

Pastaraisiais mėne- RIMAS DAIGUNAS

juodojo kontinento pro
blemas. Amerikai užten
ka savo rūpesčių. Wa- 
shingtonas kunkuliuoja 
bekepdamas ant nuosa
vos keptuvės, savo syvuo
se ir riebaluose.

Prieš kelioliką metų 
spaudoje matėme vis nau
jus besikuriančių Afri
kos valstybių vardus. Tie 
keisti vardai sunkiai įsi
dėmėtini. Tų naujų vals
tybių skaičius nesuvokia
mas. Kas vakar buvo gen
tis, šiandieną jau valsty
bė. Kas šiandieną valsty
bė, rytoj gali būti kitos, 
kaimyninės valstybės už
grobta teritorija. Afri
kos teritorijoje verda tar
pus aviai karai, žmonių 
naikinimas. Valstybių re
žimais niekas jau nesi- 
domauja — griežčiau
sios diktatūros niekam

Afrikos palikimas suiro 
politiniai ir juo labiau 
suiro ekonomiškai. Saus
ra atnešė badą. Fatališ
kai kalbama, kad badu 
mirs apie dvidešimtį 
milijonų!

Pirmiau dar amerikie-

tas. Ir kautynės Angolo
je, kurioj prieš keturias 
dešimtį metų prof. K, 
Pakštas siūlė kurdinti 
"atsarginę Lietuvą", pri
simenama tik keliomis 
pasaulio kronikos eilutė
mis.

Tuo tarpu kovos Ango
loje siautėja ir tas kovas 
labai įdėmiai seka sovie
tinė spauda.

Maskva smarkiai pasi
sako prieš Lisabonos ko
lonializmą, prieš impe
rializmą. Portugalija, pa
sak Maskvą, engia koloni
jų liaudį. Angola turinti 
išsilaisvinti ir "besiva
duojančios liaudies" ap
jungta, tapti socialistine 
valstybe.

Stebėdama degančią sa- 
vitaripinio karo liepsno
se Afriką, Maskva "vil
tingai" kartoja: "Afrika 
turi būti laisva!"

Iš neįvardinamų šalti
nių Angolos, Gvinėjos, 
Muzambikos sukilėliai

gauna ginklų — moder
nių, smarkių, pralenkian
čių savo kovinėmis savy 
bėmis senokus portugalų 
kariuomenės ginklus.

Standartinio tipo "išsi
vadavimas "-jau įskiepy
tas afrikiečių masėms.

Kuo žiauresnė savų ge 
nerolų ir juntu priespau
da, tuo parankiau šaukti 
žmones "išsivaduoti". 
Todėl taip Maskvos tole
ruojamos vietinės afri
kiečių diktatūros. Beveik 
kiekvienoje valstybėje, 
kuri dažnai net nežino sa
vo nuosavų sienų, vyks
ta mažos ar didesnės "iš 
sivadavimo" kovos. Tų 
kovų pasekmių tenka lauk 
ti dekados kitos bėgyje. 
Partizaninės kovos augi 
na kadrus, kurie paims 
valdžią, lygprinokusįvai- 
sių nuskins.

Padėtis Angoloje poli
tiniai visiškai aiški. Tai 
Portugalijos kolonija. Pa
dėtis turi būti pakeista, 
sako Maskva.

Plačios teritorijos jau

sukilėlių kontroliuoja
mos. Oia, pasak Maskvą, 
vyksta netiktai militari- 
nė paruoša rytdienos ko
voms, bet ir "švietimo 
darbas". Džiunglėse stei
giamos mokyklos, politi
nio švietimo kursai, 
ruošiami kadrais, ku
riems teks socialisti
nės s antvarkos įgyven
dinimo uždaviniai.

Plačioji Amerikos
spauda kartais pristato 
afrikiečių valstybes,
kaip kažin kokį kurjo- 
zą. Ten, esą, vyksta tra
gikomiški prajovai. Vie
nur krašto vadovas - dik
tatorius pasiskelbia ne
klaidingas esąs. Kitur su
laiko Taikos korpuso tal
kininkus. Trečiur, paaiš
kėja kad viena gentis iš
pjovė kitą gentį.

Bet neteko matyti Af
rikos "nekurjoziškumo" 
vaizdų. Plati juodojo kon
tinento organizacija, 
PAIGK, siekia apjungti 
afrikinį pogrindį, džiung
lių patizanus ir kontro
liuoti jų militarinį pajė
gumą ir idėjinį lygį.

Šiai organizacijai 
.Maskva atranda gerų, 
šiltų, padrąsinančių žo
džių. Tad tariamės su
vokiu, kad Afrikoje vyks
ta toks pat judėjimas, ku 
ris kadaise, Kinijoje, 
Amerikai buvo pristaty
tas, kaip "žemės refor
mos šalininkai", kuris, 
kadaise, Kuboje, Ameri 
kai buvo pristatytas, kaip 
"antidiktatūrininkai".

Afrikos vienybės orga
nizacija yra dviprasmiš
kos, promaskvinės, veik
los telkinys.

sausos, bešališkos infor
macijos apie JAV-bes 
garsiakalbiu.

Fulbrightas laikosi ab- 
soliučios'sovietams nuo
laidžiavimo politikos. 
Jis patetiškai klausia:ar
gi mūsų kišimasis į vidi 
nį sovietinių visuome
nių tvarkymąsi gali tilp
ti legalioje Amerikos už 
sienio politikos sferoje?

Kaip matome, senato
rius propaguoja vienos

trafiką. Jis nemato, ar ne
nori matyti, kitų bulva
rų, kuriais triukšmingai 
važiuoja kietos antiame- 
rikinės propagandos ka
ravanai. JAV-bės sovie
tinėje propagandoje, 
skleidžiamoje pasaulyje

buvo ir tebėra blogis, im
perializmas, sunaikinti - 
na santvarka. Į Ameriko. 
je plintančias pragmatis- 
tines nuotaikas sovietai 
pastoviai atsako savo uto
pinių siekių fanatizmu.

Amerika iki ausų nu
grimzdo nuolaidžiavimo 
Sovietams pelkėje:
SALT, grūdų "pardavi
mo" istorija, Sibiro su
pramonini mas, Ameri
kos kompartijos atšildy- 
mas, valstybės galvų vi
zitai... begalinis to gerų 
norų demonstracijos są
rašas. Bet kokią apčiuo
piamą naudą Amerika tu
ri iš to santykių atšildy. 
mo? Net aršiausi prag
matizmo politikos šali
ninkai, jų tarpe ir Ful
brightas, neturi kuo pa 
siremti, neturi pavyz
džio. Nuolaidžiavimas 
yra nuožulnus, nuotakus 
kelias į Amerikos vals
tybinį nuosmūkį.

Viešas senatoriaus J. 
W. Fulbrighto reikalavi
mas panaikinti Radio Li
berty 
rope 
tinas 
rikos 
je.

ir Radio Free Eu- 
programas, vadin- 
'dirty trick" Ame 
užsienio politiko-
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DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI 

DOVANAS 
ŠVENTĖMS savo giminėms Lietuvoje ir USSR. 
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠI
NAS, TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVA

MAS MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 

laikrodžius ir maisto produktus.
Nauji Automobilių Modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ-2103 Naujas Modelis 
MOSKVICH 408-IE
MOSKVICH 412-IE 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DO- 
VANINIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYL- 

TORGĄ be jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ame
rikoje, pateikianti persiuntimo įrodymus, atitinkan

čius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet 
kuriai prie mūsų prisijungusiai firmai:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 

AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą: 

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

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

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS IKI 5 V AL.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
WELDER-F1TTERS 

Experienced in structural vvelding. 
Union shop. siek benefits. Paid hos- 
pitalization. Full time. Day shift. 

Apply in person.
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

CO.
860 Addison Rd., Cleveland. Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(68-77)

WELDERS 
HELIARC 

EXPERIENCED REQUIRF.D 

On aluminum and stainlcss malerials. 
Hourly rate,, benefits, union shop. 
Equal opportunity employer. Applv* 

HUNTER MFG. CO.
30525 AURORA RD., SOLON. OHIO 

DAILY 8 TO 5 P. M.
Appts. can be made bv callinu 

216-248-6111
<68-7H 

MACHINISTS
RADIAL DRILL PRESS 

TURRET LATHE RAM TYPE 
TURRET LATHE SADDLE TYPE 

Mušt be able to sėt up vvork from 
Blue Prints and Close Toierance. 
Good hourlv rate plūs incentives aini 
all company paid benefits. Call 216- 
267-6868.

CLARK RELIANCE CORr. 
15901 INDUSTRIAL PARKWAY 

CLEVELAND.’ OHIO
An Equal Opportunity Employer 

(68-70»

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN 

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS 

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY 
HELP

Mušt be able to pass physical 
examination. Good wages, fringe 
benefits, pension plan, insurance 
pacage including major medical.

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

514 Butterworth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77)

SPLINE. SURFACE AND
O.D. GRINDERS

BROACHMEN ONLY
STEADY WORK
PLE.NTY OF OVERTIME 
PENSIONS «<
FRINGE BENEFITS

ACAR BROACH CO.
25 300 GROF.SBECK HWY.

WARREN. MICHIGAN 

313-777-0410 
(68-70)

NEW PLANT HIRING 
EXPERIENCED HELP 

and TRAINEES 
PRODUCTION OPERATORS 

HEADER SĖT UP MEN 
MAINTENANCE MEN 

TOOL A DIE MAKERS 
SHIPP1NG and RECEIVING CLERK 

also 
EXPERIENCED PLATINO FOREMAN 
Liberal benefits, overtime. 6c steady 
vvork.

Apply in person 
PATTEEoON LAKE PRODUCTS 

1600 Patterson Lake Rd.
Pinckney, Mich. 48169

(68-70)
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MOKSLAI IR MOKYTOJAI ANAPUS UŽDANGOS ra
ALG. DOMEIKAPavartykime dar ir ki

tą Tarybinio Mokytojo nu
merį, liepos mėn. 59. Gal 
rasime daugiau profesi
nio mokytojų spaudos tu
rinio? Deja, įžanginis 
vėl grynai politinis. Tai 
ruso Mazurovo, TSRS mi- . 
nistrų tarybos pirm. Ipa
vaduotojo ir deputato pra
kalba (tarybos VI sesijo
se Maskvoje). Apie tai, 
kad komunistinis auklėji
mas yra "bendraparti- 
nis, bendravalstybinis, 
bendraliaudinis reika
las; apie marksistinės - 
lenininės pasaulėžiūros 
formavimą tarybinėje 
liaudyje ir žengimąpir- 
myn į komunizmą, apie ' 
socializmo iškovotus di
džiulius laimėjimus, ma
terialinę bazę, gamybi
nius kolektyvus, mokymo 
ryšį su komunizmo sta
tybos praktika ir t.t. (net 
liežuvis lūžta nuo tuščia
vidurių frazių, apteršian- 
čių gražią mūsų kalbą). 
Prakalba baigiama įsaku 
— "sėkmingai įvykdyti 
Komunistų partijos numa
tytus uždavinius... prisi
dės prie jaun. kartos ko
munistinio auklėjimo 
darbo".

Kitas str. —apie atos
toginių mokinių įjungi
mą įdarbus fabrikuose ir 
kolūkiuose, apie Kubos 
knygų produkciją, krepši
nio rungtynes pionierių 
stovykloje.

Nusipelniusioji mok. 
S. Želvienė savo indoktri- 
naciją mokytojams ir tė
vams taip pradeda: "Auk
lėdami jaunąją kartą, 
prieš akis turime vi
siems aiškų tikslą — iš
ugdyti komunistinės vi
suomenės kūrėją"; ir to
liau pabrėžia, kad vai
kams būtina įdiegti "pla
čios tėvynės" sąvoką, 
kad viskuo rūpinasi Ko
munistų partija; dar apie 
karą bei fašistus, tautų 
draugystę, buvusį fabri
kų priklausymą ponams 
ir kt. Žinoma, Želvienės 
rašoma tėviškė tik pa
prastai (suprask: tai Lie 
tuva), o jau Tėvynė (tai 
Sovietija) visada didžią
ja raide Dievo vietoje — 
taip mėgina jį įdiegti iš
kreipti patriotizmo jaus
mą jaunajai kartai.

Yra str. apie "Didžiojo 
Spalio proletarinį poetą" 
Majakovskį — esąs būti
nas kiekvienos mokyklos 
programoje. Tačiau išti
sai perskaitytuose šiuo- 
dviejuose T. M. nume
riuose niekur nėra 
straipsnio apie Maironį, 
Strazdelį ar Vaičaitį (ar 
bent kurį komunistinį lie
tuvį poetą).

58 nr. abu didžiulius vi
durinius pusi, užpildo vai 
dinė makulatūra: TSRS tyoUNG MAN _ fw general 
Aukse, 1 arybos Šių UI©— warehouse vvork. Lcgible hand- 
tų VI sesijos įstatymai ir writing important. Steady posi- 
nutarimai liaudies švie- * ............. ....
timui (14 skyrių su 65 
straipsniais). Visa at
remta į trafaretinius pa 
mokslus apie socializmo 
pergalę, kelią į komuniz
mą ir tt. Čia niekur nėra 
minėta Lietuvos nei kitų 
tautybių, tik "Vietiniai 
Darbo žmonės, sąjungi
nės respublikos (rečiau? 
nacionalinės). Ir vis kar
tojama: marksistinis - 
lenininis auklėji nas, in
ternacionalizmas, tary
binė liaudis etc.

Įstatymuose smulkiai 
dėstoma apie noksią, 
tikslus bei užc vinius, 
profesinę kokybę, kvali
fikacijas, kadrus, bet -- 
neįvardyta jokia tautybė,

kurių patys pir- 
pažymėti toki: 
aukštos kvalifi- 
specialistus, įsi-

lyg jų Sovietijoje nebėra, 
tiktai — vienalytė Darbo 
liaudis.. Kai dabar pas 
mus kai kas galvoja stu
dijuoti Sovietų universi
tetuose, tad gali būti įdo
mu jų švietimo įstatymų 
"aukštųjų mokyklų užda
viniai", 
mieji 
"Ruošti 
kacijos 
savinusius marksistinę- 
lenininę teoriją... suge
bančius organizuoti ma
sinį politinį darbą... ug
dyti komunistinįsąmonin- 
gumą, skiepyti jiems so
cialistinį internacionaliz
mą, tarybinį patriotiz
mą" etc.

Betgi šis 59 nr. įdo
mus dviejų skilčių 
straipsniu "Neplaninis 
remontas ir planiniai rū 
pėsčiai" — pateikia kon
krečių faktų apie remon
tą Šalčininkų mokyklos, 
kuri 1964 m. pastatyta 
su rimtais defektais:ne
trukus įlūžo valgyklos lu
bos, o "šių metų pra
džioje išėjo iš rikiuotės 
kanalizacijos įrengimai, 
nebeveikė šiluminė tra
sa, skalbykla, kartais net 
katilinė". Stogas nesanda
rus, ir vanduo varva sie
nomis. Dabar remontuo
jant jau išmontuoti kati
lai ir perdažytos kamba
rių sienos, bet direkto
rius piktinasi: "Kaipgi ga

KURIA LINKME PASUKS JAV
POLITIKA?

Nemanau, kad mūsiš
kius politikos mėgėjus 
prez. Nixonas būtų per 
daug nustebinęs rugpiū
čio 23 d. įvykusioje spau 
dos konferencijoje, nu- 
mesdamas "bombą", iš 
alkusiems, lyg šviežie
nos pasigendantiems, 
žurnalistams, kad "aš 
nuo 1973 m. rugsėjo 3 d. 
skiriu prof. Henry Kis- 
singer JAV Valstybės 
Sekretoriumi".

Jau ilgiau negu viene
ri metai, artimi William
P. Rogers asmenys, grei- sius metus, Watergatene- 
čiausia tyčiomis,praleis, sąmonės pasėkoje, Nixo- 
davo spaudon žinias, kad no akcijos gerokai nupi- 
Valstybės Sekretorius ne, go, kaip pasaulio, taip ir 
patenkintas Kissingeriui JAV viešosios nuomonės 
suteiktomis galiomis va
dovauti krašto užsienio mes visi puikiai žinome, 
politikai. Gi įtakingų laik- kad minios arlynčoteis- 
raščių žurnalistai, lydė
ję Nixoną jo kelionėse į 
Kiniją ir vlaskvąpraėju
siais metais, visad steng
davosi iškelti viešumon 
mažiausius nesklandu-

tion for dependable person. Ap
ply in person. AMICO Ine. 3633- 
I-Street, Phila., Pa. Apply — 
Tues.-Wed.-Thrus. only. (68-70'1

lima dažyti sienas, nesu
tvarkius stogo?" Taip 
"neplaninis remontas" 
menkai vyksta, nors daug 
komisijų, posėdžių, gra
fikų, projektų. Bet ir me
džiagų stoka, vėlavimai, 
darbo jėgos nėra. Langų 
vietoje stiklo nuolaužos, 
durų rankenos išsukio
tos. Taip mokykla nugy
venta, kad net suabejota, 
"ar joje iš viso galima 
dirbti?" Taip įprasta ne
tausoti valstybės turto, 
kad dabar suremontavus 
ir visą inventorių naują 
įsigijus, gal būt "po me
tų kitų vėl teks iš naujo 
pirkti inventorių ir kvies- 
ti remontininkus". Aiškė
ja ir mokyklos bei auklė
jimo nususinimo priežas 
tis: "beveik kas antri me
tai keičiasi direktoriai", 
kurie, tur būt, svetimi 
šiam kraštui arba tarnau
ja tik partijai ir savo kar
jerai, kai visa tvarkoma 

■ pagal Maskvos direkty
vas. Ir dabar toje pasibai
sėtinoje būklėje direkto- jos hidrą" 1969-70 me- 
riauja kažkoks T. Dorni- 
kas (atminkime, tenai 
svetimtaučių pavardžių 
ištarimą ir galūnes būti
nai sulietuvina, neatskir 
si). Šis tikrovės vaizdas 
atveria mums šiek tiek 
tiesos apie okup. Lietu
vos mokslų liūdną vaiz
dą. Sykiu ir nustelbia vi
są kitą gražbylinę tra
faretinių komunizmo sta
tybos žodžių propagan
dą.

mus, pasireiškiančius 
tarpe Kissingerio ir Ro- 
gerso. Sakoma, kad taip 
pat'ir Vietnamo taikos de
rybos, vedamos tarp Kis
singerio ir Le Duc Tho, 
Hanojaus įgaliotinio Pa
ryžiuje, taip pat esanti 
buvusi rakštis Rogerso 
akyje... Na, bet ligi da
bar .tie santykiai vis bū
davo sulopomi raudonais 
siūlais, kad būtų galima 
pastebėti, kur kelnės bu
vusios įplėštos.

Tačiau, per pastaruo-

sudarinėtojų rinkose. Gi

.mas, yra pats absurdiš
kiausias teismas kaltina
mojo atžvilgiu: užtenka 
vieno papirkto kaltintojo, 
kaip John Dean, kad kal
tinamasis, kas jis bebū
tų, galėtų būti pririštas 
prie gėdos stulpo, ištep
tas smala ar net pakar
tas! Tokia yra neseniai 
buvusi JAV minių psicho
logija, išerzinta ir sude- 

moralizuota TV ir radijo 
kurstytojų; ši psichologi
ja, kai kuriais atvejais 
yra atsidūrusi ant bedug
nės krašto.

Bet Nixonas, atlaikęs 
senato komisijos ir me
di jos keturių mėnesių ne
žmoniškus - viduramžiš
kus kankinimų metodus, 
jokiu būdu nenori sutikti 
užleisti bet kam Baltuo
sius Rūmus anksčiau ne
gu 1976 m. Tad vargšui 
prezidentui, gavusiam ab
soliutų balsuotojų prita
rimą net 49-se valstijo
se, tenka ieškoti komp
romisų ir su Kongresu ir 
su Mediją.

Stebėtojai galvoja, kad 
Nixonas be didesnių sun
kumų galįs susidoroti su 
Kongresu dar vienerius 
metus; bet su mediją,tai 
jau kitas reikalas ir kiek 
prastesnis. Jai išaugo 
per nelyg aštrūs ragai, 
per šią Watergate nesą
monę; taip, kad net liūd
nos atminties riteris Spi
ro T. Agnew, drąsiai sa
vo ietimis ir kardais 
švaistęsis prieš "medi- 

tais, daugiau nedrįs 
prieš šį "priešą" pakel
ti savo ginklo. Tais me
tais jis yra buvęs " Mr. 
Clean"; šiandien jis jau 
beveik paguldytas ant 
menčių! Net, nežiūrint to 
fakto, jeigu "priesėdų ta
ryba Marylando valsti
joje jį rastų visiškai šva
riu".

Tad kaip gi tenka ko
voti Nixonui su "medi
ją"? Žinoma, jos pačios 
ginklais. Ir Nixonas pa 
sirinko patį tikriausią 
"susitaikymo su mediją" 
kelią paskirdamas jos 
mėgstamą asmenįValsty- 
bės Sekretoriumi. "News 
week" rūgs. 3 laidoj rašo 
"Jo paskyrimas į šįpos- 
tą yra Kissingerio asme
niškas triumfas, įrodąs 
jo sugebėjimus Nixonui 
valdant Ameriką. Ir, jei
gu, kaip to ir laukiama, 
Kissingeris bus JAV Se
nato patvirtintas Valsty 
bės Sekretoriumi, tai bus 
Amerikos istorijoje pir
mas įvykis, kad naturali- 
zuotas JAV pilietis (ir 
pirmasis žydas) ūži m tų 
šį aukščiausią ministrų 
kabineto postą".

Kissingeris, kalbėda
mas spaudos atstovams 
apie savo paskyrimą, 
taip pat prisipažino, kad 
"nėra pasaulyje nė vieno 
krašto, kad mano kilmės 
ir praeities asmuo būtų 
net svarsto nas užimti to
kiai valstybinei vietai, ku 
riai aš buvau tik ką pa
skirtas". Žinoma, su 
šiuo Kissingerio teigimu 
galima 100% sutikti.

Dar kol kas neteko JAV 
spaudoje matyti nei vie
nos eilutės, kad Kissin
gerio paskyrimas, to
kioms svarbioms parei
goms, būtų sutikęs bent 
kiek opozicijos. Ir, tiesą 
pasakius, kam gi Ame
rikai reikia dviejų vals
tybės sekretorių? VVil- 
liam P. Rogers sunkiai 
pritapo prie savo padė
ties ir vaidmens valsty
bės departamente; gi Kis. 
šingerio konkurencija 
visą laiką augo. Mano
ma, kad Rogers bus daug 
laimingesnis sugrįžęs į 
savo įprastinę advokato 
rolę.

"Nauja šluota — gra
žiai šluoja", taip sako 
lietuviška patarlė. Ar 
esama vilties,kadKissin
geris, valydamas plačiuo
sius ministerijos kori
dorius, neiššluos Balti
jos valstybių skyrelio, ku

TOLMATOS ŽIBURIAVIMAI... (5)

ŽINOKITĖS!
JOratfe Statkutfe - de Rosales

Išminčius Richard 
Hartshorne, Wisconsin 
Universiteto kabinete sė
dėdamas, 1944 metais pri
ėjo išvados, kad rytų Eu
ropos tautoms rūpi tiktai 
tarpusaviai barniai ir, 
kad JAV turėtų veikiau pa
tikėti savo saugu ną "pas
tovias politines sienas" 
turinčioms vakarų Euro
pos valstybėms. Tokio 
samprotavi no dėka, bu
vo atsisakyta rytų Euro
pos zonos globos ir bu
vo sukurtas Atlanto Pak
tas. NATO atsparos lini
ja buvo išvesta ties El
bės upe.

Išminčius Henry Kis
singer, Harvardo Univer 
siteto kabinete sėdėda
mas, 1961 metais priėjo 
išvados, kad vakarų Eu
ropos tautos irgi kaž
kodėl nėra vieningos, ir 
jos kiekviena pavieniui 
kimba ant komunistinių 
meškerių (su lengvai 
įspėjamais ateities rezul
tatais), bei kasdien ma
žiau yra suinteresuotos 
priklausyti prie NATO. 
Kissinger gana ryškiai 
įžiūrėjo, kad pirmoji ko
munistinės meškerės 
kabliuką prarysianti va
karų Vokietija vardan sa 
vo išsvajoto susivieniji
mo.

Kalbėdamas apie va
karų Europą, Kissinger 
anuomet labai teisingai 
pažymėjo, kad: "Nowhe- 
re eis e ar the stakes so 
high. If the statės bor- 
dering the North Atlan- 
tic were to split up into 
a congeries of sųuabbl- 
ing sovereignties, it 
would be a finai proof to 
all the uncommitted na
tions of the bankrupcy of 
the liberal values of the 
West. The United Statės 
would find itself isolated 
not only physically būt 
also spiritually. Sooner 
or later, these statės on 
the fringe of the Eura- 
sian land mass would be 
drawn into the Commu- 
nist orbit" *) ("The 
Necessity for Choice -- 
Prospects of American 
Foreign Policy", H. A. 
Kissinger, New York 
1961).

Po šių stebėtinai tiks
lių žodžių, Kissinger iš
dėstė kaip nuo tokios ka
tastrofos reikia gelbėtis: 
pasirodo reikia pravesti 
Europos saugumo ir ato
minio nusiginklavi no su
tartis, užtikrinti Vokieti
jai galimybę susivienyti 
ir tą susivienijusią Vokie 
tiją pakrikštyti "neutra
lumo juosta". Po to už
teks atitraukti karinės at
sparos liniją nuo Elbės į 
Prancūziją ir Olandiją 
ir... klausimas išspręs
tas, Amerika išgelbėta, 
pasaulis sutvarkytas.

Nesiimant spręsti kiek 
prieš 12 metų išdėstytų 
Kissingerio minčių šian
dieną atsispindi Brandto 
politikoje, nusiginklavi- 

ris, lyg pamotės vaiku
tis, yra prisiglaudęs Eu
ropos Rytų skyriaus erd
viose patalpose? Gi jis, 
būsimasis Valstybės Sek. 
retorius yra lyginamas 
su Princu Metternich, Re- 
alpolitik kūrėju. Jis taip 
pat lyginamas su Thomas 
Jefferson, James Madi- 
son, George C. Harshall 
ir Dean Acheson, kurie vi- 

mo sutartyse ir Helsin
kio konferencijos sušau
kime, reikia čia visgi ap 
sistoti prie keturių esmi 
nių faktų.

Pirmas faktas yra tas, 
kad per tris pagrindinius 
pasaulinio balanso pasi
keitimus šio šimtmečio 
bėgyje — 1918, 1945 ir 
1972 metais — Amerika 
buvo ir rodos dar tebė
ra įsitikinusi, kad jos ra
mybė, gerbūvis ir atei
tis priklauso nuo Euro
pos stabilizavimo.

Antras faktas yra pa
laipsnis Europos "atspa
ros ruožo" atsitrauki
mas į vakarus. Atsparos 
ruožą 1918 metais sudarė 
visos rytų Europos vai s. 
tybės. Kitokio pobūdžio, 
bet tuo pačiu A merikos 
saugumo tikslu, nusta
tytas 1945 metais atspa
ros ruožas ėjo Elbės va
ga. Vos 15-kai metųpra- 
ėjus, vienas iš geriausių 
JAV politikų jau buvo pri
verstas kalbėti apie to 
ruožo atitraukimą į Pran
cūziją ir Olandiją, tiesa, 
prisidengiant viską atsve_ 
riančiu, bet labai apgau
lingu, "neutralios Vokie
tijos" terminu.

Trečias faktas yra nuo
lat didėjantis Amerikos 
pasipiktini nas Europos 
aklumu, ir didėjanti pa
gunda visai Europai vie
ną gražią dieną pasaky
ti: "Žinokitės!" Reikia 
mat atminti, kad po Pru
to, po Elbės ir po even
tualaus Reino, sekančios 
upės jau nėr — yra tik
tai Okeanas. Pats Kis
singer savo knygoje "The 
Necessity for Choice"pa 
brėžia, jog toks pilnas 
pralaimėjimas Europoje 
būtų Amerikai katastro- 
fingas. Nepalyginti bai
sesnis jis būtų vakarų Eu 
ropai, tačiau europiečiai 
šiuo atveju Vokietija, są 
moningai verčia JAV 
trauktis į vakarus, o il
gainiui gal visa; pasi
traukti iš Europos, pati
kint Rusijos atsvarą že
myne tiktai eventualiam 
kinų-japonų blokui.

Ketvirtas faktas yra ne- 
ž noniška žala, kuria ry
tų europiečių nesantai
kos ir vakarų europiečių 
savanaudiškumai padarė 
ir daro pačiai Europai, 
Amerikai ir aplamai žmo
nijai.

(Kitame numeryje: 
"Nesantaikos beldimai")

*) Lošimo užstatas niekur ki
tur nėra toks aukštas, kaip čia. 
Jeigu tos valstybės kurios ran
dasi prie Siaurės Atlanto suskils 
j atskirus besipešančius viene
tus, tatai bus visoms neutra
lioms valstybėms galutinas įro
dymas, jog liberalinės vakarų 
pasaulio vertybės priėjo bank
roto. JAV-bės tuo atveju tam
pa izoliuotos ne tiktai fiziniai, 
bet ir ideologiniai. Anksčiau ar 
vėliau, tie kraštai kurie randa
si Eurazijos žemyno pakraš
čiuose (tokiu atveju) bus įtrauk
ti į komunistų orbitą.

si yra buvę tikrai di
džiais ir garbingais ame
rikiečiais. Ar Kissinge
ris tęs savo pirmatakų 
garbingas, politiškai - 
morališkas tradicijas, o 
gal atsisakys nuo "atgy
ventų praeities liekanų"? 
Kas šiandien į tai atsa
kys? Gal tik netolima 
ateitis duos atsakymą.

(br.a.)
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REŽISŪRA IR CHALTŪRA
Režisūra yra gerai parengtas veikimo pla

nas. Chaltūra yra veikimas kaip ant seilės užei
na.

Kiekviename žingsnuje, žengiant labai komp
likuoto gyvenimo takais, parankiau elgtis pagal 
režisūrą. Bet, deja, gyvenimo praktika rodo, 
kad veikimą dažniausiai rikiuoja lengvabūdiška 
chaltūra. Pav. vedybos visad susidaro dėl chal- 
tūros. Skyryboms gi reikia gudrios režisūros.

Visuomeninėje veikloje sumani režisūra ga
li priversti net ura-patriotus geraširdiškai pri
tarti glaudžiam bendravimui su kraštu. Gi kvis- 
linginių raganų medžiotojų draugijon įstojama 
jau chaltūriškai.

Estrados mene režisūra reikalauja vienai 
auditorijos pusei skirti Karvelėlį, kitai auditori
jos pusei sudrebinti lubas su radamesais bei elea- 
zarais.

Dramos mene, režisūrai sunegalavus, Pas
kutinis piknikas tapo paskutiniu spektakliu.

Dailės mene gydytojų dailės konkursas dėl 
režisūros stokos perdavus batutą kitataučiams, 
laisvės kovotojus pavertė prisvilusiais kiauši
niais, krentančiais žemėn ir be parašiutų.

Suvažiaviminėje veikloje PLB kvietimai kvie
tė patriotus šerti Mao Tse Tungo pandas zoologi
jos paunksmėje. Aiški kvietimo redagavimo 
chaltūra.

Politinėje sferoje latvis Grava chaltūriškai 
nesilaikė režisūros ir pakliuvo į čekistų sauną, 
įklampindamas ir kolegas.

Politkultūrinėje veikloje San Francisco sim
foninis orkestras, pagal slaptų smegenų režisū
rą, grajino Vilniuje mazurkas lietuvių tautos ge
nocido sukakties dienomis. Bendruomenė para
šė orkestrui laišką tikrai pagal chaltūrą. Laiško 
pabaigoje, pacifistinės nuotaikos įtakoje, Bend
ruomenė paprašė San Francisco orkestrantus pa 
sakyti broliams vilniečiams:"linkime džiaugsmo 
šį birželį".

Jeigu išeiviai linki vilniečiams džiaugsmo 
genocido sukakties dienomis, kodėl ir kitataučių 
orkestrui negroti Vilniuje genocido sukakties die
ną linksmų Šopeno mazurkų?

Oras rugpjūtyje

Rugpiūčio pradžioje įkaistančio oro slė
giai suformavo vidutinio stiprumo cikloną 
Dainavos srity. Į pietryčius nukrypę ciklono 
fronto smaigaliai pasiekė šalies sostinę ir 
mėnesio pabaigoje apsireiškė aštriais skers
vėjais PLB šeiminio viešbučio koridoriuo
se, sukeldami nemenkus čiaudulius. Šie Dai
navos ciklono skersvėjai tebeprovokuoja per
kūnijų užuomazgas Chicagoje, Halsted gatvės 
rajone. Tuo tarpu New Yorke ir Marąuette 
Parko baltinių reikalų koncentracijos punktuo. 
se pastebėtas tirštas debesuotumas, kurio iki 
šiol neišblaškė federalinė vėtra. Helsinkyje 
liepos pradžioje nuūžęs tornado absorbavosi, 
išgaišo, bet paliko ore ilgai išliekančią suo
miško politiniai - satelitinio lekajizmo smar
vę. Okupuoto Pabaltijo srity žemas okupacinis 
slėgimas su stipriais prorežiminės propagan
dos krituliais. Clevelande, lietuvių namų ati
darymo erdvėje, pragiedrulėjimas.

ŽENEVOS KONFERENCIJOS 

IŠVAKARĖSE

Ženevos konferencijos išvakarėse Pogrindis primena, kad sovie 
tų pasirašytos tarptautinės sutartys deponuojamos žemiau pavaiz
duotame seife.

Čia priėjo 

Kadžiulis 

ir tarė

— Agtronautai Skaila- 
be sirguliuoja, — aima
navo vyrukas, — pirmiau 
gi jie būdavę erdvėse 
sveiki, kaip ridikai.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Prieš skridimą lei
do sovietams kabiną kiau
rai išlandžioti. Prikratė 
sovietai kabinon Mikro
bų.

***

— Ar skaitėte, kad vie
na lietuvaitė dirba su 
orangutangais A.nazo- 
nės upės džiunglėse? — 
stebėjosi nustebusi po
nia.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Gal būt ta lietuvaitė 
priklauso Batuno organi
zacijai?

***

— Politvadovas Reime- 
ris, Gimtajame krašte 
spausdinamas J. Krali- 
kausko Urvinius žmones, 
p avadino apys aką'' Auks u 
apdulkėję!" — piktinosi 
literatas. — Kaip drįsta 
savo išsigalvotu vardu 
vadinti svetimą veikalą?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Gimtakraštininkai 
yra urviniai padarai, jie 
vengia savo tikru vardu 
vadintis.

***

— Suomiai atėmė iš 
pabaltiečių net batų raiš
telius, — protestavo pa
sipiktinęs žmogelis — 
Juk tai bolševikiška bar
barybė!

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Suomiai žino, kad so
vietuose nėra batų raiš
telių ir taikėsi pabaltie
čių raištelius eksportuo
ti į Leningradą.

***

— Ar po bolševikinės 
statybos epidemijos Vil
nius tebebus baroko mies
tas? — spėliojo patrio
tas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Vilnius bus barakų 
miestas.

SPAUDOS 

VERPETUOSE

SOVIETINIS ŽARGONAS (NA 
LITOVSKOM JAZYKE)

Centrinis komitetas įtvirtino 
partiškumo pergalę prieš rateli- 
ninkiškumą. Minkštieji iskrinin- 
kai pasuko į oportunizmą, kaipo 
buržuazinės įtakos proletariato 
laidininkai.

C. Pankovas 
Laikas ir įvykiai, Nr. 11

Ką PASAKYS "NAUJIENOS"?

Teigiamos reikšmės yra žo
džiai "bičiuliauti, bičiuliautis, bi- 
čiuliavimas, bičiulystė, bičiuliš. 
kas, bičiuliškai, bičiuliškumas 
... žodis geras, teiktinas varto
ti.

Pasaulio Lietuvis Nr. 28.

SOVIETINES MERGINOS RŪ
PESČIAI

Gal ir pavyks vilionėn nusi
tempti kokį silpnavalį į metrika
cijos biurą, turėsi jo pavardę, 
atneš kas mėnesį atlyginimą. 
Metus pirmą žvilgsnį, gal nie-

IŠ SOVIETINĖS LITERATŪRINĖS MEDICINOS

— O dabar, pilieti rašytojau, kad tau butų viskas aišku, įšvirkšiu tau 
"socialistinio realizmo" porciją.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

SAKO RUGSĖJIS

Sako rugsėjis:
Stovyklos jau baigės — 
Užklos jų šnekėjus 
Užuomaršos snaigės.

Liks atsiminimų
Šnektų ir svarstybų,
Ilgų pranešimų, 
Kovų dėl valdybų.

Darbavos lietuviai, 
Kad net kilo garas — 
Pūslėti liežuviai 
Įrodymas geras.

Beieškant vienybės 
Tarpusavy pyko — 
Svarstybų gausybės 
Kitiems metams liko.

Vėl rinksis lietuviai 
Vienybei apginti — 
Darbuosis liežuviai, 
Marindami mintį.

ko netruks tavo gyvenime. Ir 
"pipirų" vyrui už kiekvieną 
smulkmeną galėsi duoti tiek, 
kad net žiežirbos skils. Tik ar 
būsi laiminga?

A. Dainytė
Valstiečių laikraštis, Nr. 89

SILPNI KRIENAI IR KAS GI 
KALTAS?

Atvažiavus į Chicagą ir ieš
kant lietuviškų skanumynų, tenka 
blaškytis po visą miestą, kad ga
vus vienoj vietoj nusipirkti duo
nos, kitoj sūrio... Dėl šios nege
rovės kaltės negalima primesti 
nei ALTui nei Bendruomenei... 
Kodėl Chicagos lietuviški krie
nai neišspaudžia ašarų?

. vyt. s.
Laisvoji Lietuva, Nr. 14

"PAŽANGIŲJŲ” RŪPESČIAI

Bėda pas mus miamiečius yra 
tame, kad mes publiką tegalime 
sukviesti patiekiant gerus pie
tus, o žmonės kada jau prisival
go ir po čerkutę kitą iki dugno nu- 
gargaliuoja, programos metu 
pasidaro be galo kalbūs... Na, ką 
gi darysi, senatvė.

S. Zavis 
Laivė, Nr.29

KINTA KUNIGAI, KINTA 
IR VIENUOLES

Anuomet parėjusi iš atlaidų 
moterėlė savo kaimynėms ste
bėjosi: "Mačiau kunigą su kel
nėm", o dabar niekas nesistebi, 
kad ir vienuolės jau su trum
pais sijonėliais vaikščioja.

P. Meilutis 
Argentinos Lietuvių balsas, Nr. 

1438

MILICIJA DAINUOJA, VAGYS 
VAGIA

Kai Vidaus reikalų ministeri

jos vyrai pradėjo burtis į chorą 
pesimistiškai nusiteikusių klau
sytojų netrūko -- "Milicija dai
nuoja, o vagys kišenes krausto", 
buvo klausytojo replika.

Aldona Karkauskienė
Kultūros barai, Nr. 5

DAR DĖL LB RINKIMŲ

Ar buvo nurodytas balsavimo 
lapelių adresas? Kur lapelį siųs - 
ti? V. Žukauskas: Buvo nurody
ta kur siųsti — į Cosmos Par- 
cels. Na, kodėl netiesiogį Vnieš 
torg?

Darbininkas, Nr. 30

LIETUVIS APSIDAIRO AIRI
JOJE 

SOVIETINĖS STATYBOS IŠSIBLAŠKYMAS

Čia tiek daug prie barų sto
viniuojančių merginų, labai gra

Iš "Literatūra ir menas"

žių, dailiomis kojytėmis, su ap
temptais mini-sijonėliais.

Ignas Piktura 
Europos Lietuvis, Nr. 23

DAILĖS KONKURSO
EPITAFIJA
Daktarų pinigais buvo pirktas 

sąmoningas ar nesąmoningas did
vyrių išniekinimas ... jo kalti
ninkus įrašyti gėdos lentoje.

A. Daumantas 
Naujienos, Nr. 168

KAPEIKINIS GYVENIMAS

Tuo tarpu moku čia buto nuo
mą 2 rublių 50 kapeikų, dujos 
kainuoja 16 kapeikų, vanduo ir 
kanalizacija 42 kapeikos. Pasa
gos restorane sočiai pietauju 
už 70-90 kapeikų.

Vytautas Alseika 
Laisvė, nr. 29

KAI DU STOS, VISADOS 
DAUGIAU PADARYS...

Atstovo siūlymas turi būti ki
to atstovo paremtas.

PLB IV Seimo darbo taisyklės 
Pasaulio Lietuvis,Nr. 27

MUMS RAŠO

IŠ LOS ANGELES PADANGES-

Pas jus, Clevelande, lietuvių 
namus atidarė, vėliavą iškėlė ir 
banketą atbanketavo.

Pas mus. Angelų mieste, lie
tuvių namus uždarė, korėjie
čiams atidavė ir banketo nebu
vo. Nė uždūšinėms pinigų neuž
teko...

Iš LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMO -

Paskaitininkas prof. V. Bie
liauskas pavadino išeivius, jų 
tarpe ir gydytojus, "amžinais 
žydais".

Kiekvienas gydytojas keliauja 
tarp savo rezidencijos, savo ofi
so ir savo vasarvietės, bet ar 
tai yra "amžino žydo” kelionė? 
Kiekvienas sutiktų tokiu "amži
nu žydu" būti!
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Per sporte; į Europa (2)

NURIMK/
Turbūt jau pradžioje 

reikėtų nuraminti mūsų 
sporto sirgalius dėl mū
sų rinktinės pirmųjų ne
sėkmių eruopinėje išvy
koje.

Anava, Chicagoje ges- 
telėjo lėktuvas ir pati ke
lionė prasidėjo pavėluo
tai. Tačiau šiaip jau per 
Atlantą persirioglinom 
neblogai ir va, Vokietijon' 
atvykę, patekome bėdon. 
Žinote, žmonės, praki- 
šome pirmas rungtynes 
prieš Vokietiją. Jos vi- 
cemeisteris Glessen 
miesto sporto klubas, 
rugpiūčio 25 dieną, mū
sų rinktinę parguldė ant 
menčių, įpildamas mums 
kailin. Prašvilpinome 
rungtynes vos 75:73, bet, 
daugelio nuomone, mes 
jas galėjome ir laimėti, 
jei... būtume nedarę pa
tys tiek daug įvairiausių 
klaidų.

Mūsų rinktinei pirmąjį 
istorinį tašką pelnė Ša
kys. Kodėl jis buvo toks 
jau istorinis, nevienas pa
klausite. Nugi, vyrai, 
mes nuo dypukiško vira
lo laikų Europoje, kaip 
lietuviai nebuvome žai
dę jokių rungtynių.

Gaila, kad su tuo isto
riniu Šakio tašku nesibai 
gia mūsų žaidimo istori
ja. Rungtynės tęsėsi to
liau. Dar pelnėme nema
žai taškų. Bet priešinin
kai, nunacintos Vokieti
jos sūnūs ir talkininkas 
amerikietis Koski,
mums užvežė per spran
dą. Ir suklupome.

Tiesa, pati rungtynių 
pradžia nebuvo tokia 
prasta ir buvo pasakyč 
labai įdomi. Visas var
gas, kad mūsų vyrai palei 
do vadžias iš rankų ir vi
sa tvarka kelyje įperga- 
lę sugriuvo. O sugriuvo 
todėl, kad žinovų nuomo
ne mūsų rinktinė da
rė perdaug pačių elemen- 
tariškiausių klaidų.

Pradžioje, kai šokte
lėjome 13:6 savo naudai, 
priešininkui nedėjome 
dar smarkiau į nasrus, 
bet leidome atsipūsti ir 
anas išlygino pasekmę 
19:19.

Va, nuo čia ir prasidė
jo mūsų rinktinės blusi- 
nėjimasis. Žiūrėk čiaukš- 
teli keliais taškais ir vėl 
leidžia vokiečiams pri
sivyti. Taip tas trainioji- 
masis ir nesibaigė ligi 
pirmojo kėlinio galo ir 
pertraukos metu lentoje 
pasekmė buvo taiki: 47: 
47.

Manding, toks vokiečių 
prilipimas prie mūsiškių 
įvyko, turbūt, todėl jog 
toks mūsų geras taškų 
medžiotojas kaip Palu
binskas neįmetė pirmoje 
rungtynių pusėje nė vie
no krepšio! O tai jau di
delė nesčėstis, nes pa
prastai Palubinskas pir
mame kėlinyje gali pelny
ti net ligi dvidešimties 
taškų.

Tiesa, pirmame kėliny
je puikiai darbavosi Baš 
kauskas, Jesevičius ir 
Modestas. Visdėlto, šios 
trijulės pastangų neužte
ko išeiti priekin.

Užtat nenuostabu, kad 
treneris Valaitis, ypač 
kai Modestas pakliuvo bė
don su baudomis, aikš
tėj laikė net trejetą gynė
jų: Čekauską, Šakįir Pa
lubinską. Pastarieji savo 
šaudymu atlaikė vokiei ių 
dominavimą, bet užtat vo
kiečiai užkariavo len-

/
J. ŠOLIŪNAS

Dirvos spec. korespondentas

tas ir tuo pačiu užkirto 
mūsiškiams kelią atsi
plėšti bent keletu taškų.

Ir taip pasekmė kei
tėsi tai vienų, tai antrų 
naudai.

Atėjo dvi paskutinio
sios lemtingos minutės. 
Tuo metu vokietukai išsi
krapštė priekin 71:70. Mū
siškiai turėjo visą eilę 
auksinių progų rungtynes 
persverti savo naudai ir

GERIAME VYNĄ, VALGOME 
VIŠTIENA IR KOVOJAME

Jurgis Janušaitis

Penkta diena jau Europoje. 
Kai lėktuvas nusileido Keolne, 
šūktelėjome — vėl Europoje, 
kur prieš dvidešimt ketveris me - 
tus srėbėme DP sriubą, kur mus 
globojo UNRA. Neatpažinti Vokie
tijos. Griuvėsių seniai nebėra.

Stabtelėjame Giessene. Pir
moji sustojimo vieta. Mūsų rink
tinė čia susitiko su Giesseno stip* 
ria krepšinio komanda. Puiki sa
lė. Žiūrovų gražus būrys. Kova 
kieta. Mūsų vyrai kovoja, tačiau 
Giesseno komanda, buvusi 10me. 
tų Vokietijos meisteriu, po sun
kios kovos laimi 75:73. Mūsų vy
rai juk iš po kelionės. Pavargę. 
Vokiečiai savo komandai kėlė 
entuziazmo, ko mūsų grupelė ne
pajėgėme duoti saviškiams.

Giessene atsitiktinai sutinku 
labai mielą kun. Vaclovą Šarką, 
iš Švedijos dr. Oną Vyšniauskie
nę, dalyvavusią Vasario 16 gim. 
studijų savaitėje ir prieš 6 me
tus iš okup. Lietuvos atvykusius 
Vytautą ir Eleną Penkaičius. Dr. 
Vyšniauskienė Švedijoje dirba 
atominės energijos tyrinėjimo 
centre ir labai norėtų pasiekti 
Ameriką ir dirbti savo specialy
bėje. Plačiau apie įsikūrimo ga 
limybes daktarę painformavo dr. 
A. Ramonas. Penkaičiai įsikūrę 
netoli Giesseno. Jis mokytojau
ja, o žmona dirba kaip slaugė. 
Sakėsi gražiai įsikūrę ir nori lai
kytis netoli savosios tėvynės, 
Europoje.

Visi apgailestavo, kad apie 
mūsų rinktinės atvykimą niekas 
Vokietijos .lietuvių nepainforma
vo. Labai gėrėjosi mūsų koman
dos patvarumu, žaidimu. Kun. 
Šarka visus išvykos dalyvius 
tuojau apdovanojo trispalve su 
įrašais ir kelionės dalyviai jas 
prisisegė prie krūtinių ir dabar 
visur vėliavėles nešiojame pri
sisegę. Giesseno miestelis ma
žas. Svarus. Su viešbučiais atvy
kę turėjome sunkumų, tačiau su
manių vadovų dėka kliūtis įvei
kėme ir jau vėlyvą naktį valgė
me vieneršnicelį ir gėrėme pu
tojantį alutį.

Stuttgarte buvome rugpiūčio 
26 d. Mūsų vyrai jau buvo kiek 
pailsėję. Atvykę apžiūrėjome 
Stuttgarto miestą. Ir šio gražaus 
miesto negalėjomeatpažinti. Čia 
teko buvoti prieš ketvirtį šimto 
metų. Buvo sugriautas. Dabar 
iškilę daugiaaukščiai namai, 
daug kur amerikoniško stiliaus. 
Kalnų atšlaitėse vynuogynai ir 
sodai. Įkompiame į Televizijos 
stoties bokštą. Tai Stuttgarto 
pažiba ir pasididžiavimas, iš 
dviejų šimtų metrų aukštumos 
žvelgiame į gražų miestą. Čia 
pat sporto stadionas, daugybė 
sporto aikščių. Vyksta įvairių 
sportų varžybos. Vokiečiai mėgs 
ta sportuoti. Ekskursantų tūks
tančiai. Girdėti įvairiausių kal
bų. Čia pat padangėje dvi pore- 

net jas laimėti. Deja, ke
lios skaudžios klaidos už 
kirto pergalėn kelią ir jie 
pergalę atidavė vokie
čiams 75:73.

Taip baigėsi pirmųjų 
išvykos rungtynių eta
pas. Jis neskanus, bet 
nėra tragiškas, nes prieš 
akis dar daug rungtynių 
ir tikriausiai nemažai 
pergalių.

Kągi ir nesėkmėje bu. 
vo visa eilė šviesių mo
mentų. Mūsų rinktinės pa
lydovai, keliaują kartu, 
žavėjosi kovingu Šakio 
žaidimu. Malonu buvo ste
bėti vispusiškai gerą Baš- 
kauską. Nenuvylė savo 
darbu nė Modestas su Je- 
sevičium. Ach, kad tik 
kiek geriau būtų sekęsi 
Palubinskui. Su trupu
tėliu laimės jis būtų ga
lėjęs rinktinę pergalėn iš
traukti. Deja...

TECHINIŠKOS PASEK
MES: Palubinskas — 18, 
Šakys — 15, Baškauskas 
— 12, Modestas — 11, Je
sevičius — 10, Čekaus- 
kas — 3, Kaknevičius — 
2, Puidokas — 2.

lės be perstojimo bučiuojasi pa
skendę meilės liepsnose. Bet nie
kas dėmesio nekreipia. Oviena- 
me pastate, lyg atviroje salėje, 
skamba gitara ir laukinis riks
mas. Žvelgiame. O gi amerikie
tis jaunuolis dainuoja. Kiauras 
užpakalis, apdriskęs, barzda ap
žėlęs. O ant grindų baisios iš
vaizdos gaurotis su gražia mer
gyte sugulę....

Čia pat gražus, gėlėmis dabin
tas, skveras. Ir prie jo karalie
nės Olgos išlikę rūmai. Šventa
dienis. Viskas uždaryta. Net pa
valgyti nėra kur. Vokiečiai šven
tes brangina ir Dievo įsakymą — 
šventą dieną švęsk — uoliai pil
do.

Vakare vietinio klubo sporto 
salėje įvyko krepšinio rungty
nės. Salė bloga. Nėra sėdimų vic - 
tų. Stovėjome ir mes nusipirkę 
bilietus po 5 markes. Stuttgarto 
komanda menko lygio. Bene vie
tinio klubo. Tad mūsų vyrai leng
vai įveikė "priešą", drauge paro
dydami ir gražų žaidimą. Apie 
žaidynių eigą smulkiai rašo bi
čiulis Jonas šoliūnas, todėl ne
kartosiu. Žiūrovo akimis Stutt
garte mūsų komandos vyrai jau 
parodė savo dantis, kirto priešui 
gerą smūgį ir laimėjo pergalę 
92:56. Publikos nedaugiausia. Ji 
buvo gana šilta ir mūsiškių at
žvilgiu. Vadovas Rene Kapp, ku
riam visa atsakomybė tenka už 
mūsų sėkmės ir nesėkmes, pra
džioje buvo susirūpinęs, o po mū
sų rinktinės laimėjimo, plačiai 
nusišypsojo ir sakė, kad dabar 
jis matąs kokią šaunią rinktinę 
turįs.

Stuttgarte viešbutis Glioria tu. 
rėjo gerus patogumus, gavome ir 
muilo ir galėjome lengviau atsi
kvėpti. Tai visai priešinga Stas- 
burgo viešbučiui, apie kurį pakal
bėsiu vėliau.

Po žaidyniųvakarieniavometo 
sporto klubo patalpose. Mūsų 
rinktinės vyrai pakėlę sušeimi- 
nininke tostą ir sušuko valio, va 
lio, valio. Tas atkreipė dėmesį 
čia pat buvusių vokiečių ir jie gė
rėjosi lietuvių gražiu žestu.

Po rungtynių susitikome nedi
delį būrelį lietuvių iš Stuttgar
to ir jo apylinkių. Kiek ilgiau te
ko 'pasikalbėti su Petru Čiapu, 
LB veikėju, kuris čia įsikūręs 
nuo 1944 m. ir verčiasi spaustu
vininko amatu. Pasikalbu ir su 
energinga Eugenija Luciene, 
gyv. Nurtingene. Ji veikli LB apy 
linkės valdyboje ir Lietuvių Mo
terų klubo federacijos Vokietijo
je pirmininkė. Buvo ir dr. Norkai- 
tis. Visi sveikino mus atvykusius 
ir drauge apgailestavo, kad ne
buvo painformuoti iš ankstoapie 
atvykimą. O tai tikrai gaila, kad 
pražiopsota tokia puiki proga. 
Juk lietuvis nori susitikti lietuvį. 
O šiuo atveju buvo tikrai gera 
Proga.

ALT S-gos Detroito skyriaus gegužinės, įvykusios š.m. rugpiūčio 19 d. dalis dalyvių. Plačiau apie 
gegužinę tilpo aprašymas Dirvoje Nr. 66. j. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVll| ŽINIOS
— ANTANAS GRINIUS

• Kardinolas John Dear- 
<ien, Detroito arkivyskupas, 
ir kiti aukšti bažnyčios pa
reigūnai ir pasauliečiai da
lyvaus Dievo Apvaizdos 
bažnyčios pašventinimo iš
kilmėse rugsėjo 8 d.

Į šventinimo iškilmes yra 
pakviestas ir Michigano 
Valstybės gubernatorius 
William G. Milliken.

• Tautos šventės minėji
me, kuris įvyks rugsėjo 9 d. 
Naujoje Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje ir Kultūriniame 
Centre pagrindinę kalbą pa
sakys inž. Bronius Nainys. 
Meninę dalį atliks G. Gobie- 
nės vadovaujama tautinių 
šokių grupė "šilainė” ir va
dovaujamas Karolio Balio 
LB Detroito apylinkės teat
ras. Bus suvaidintas spau
dos draudimo laikų vaizde
lis "Antanėlis”.

• Statė Universitete lie
tuviškam kambariui įrengti 
komitetas sukelti lėšoms 
rengia didelę loteriją ir do
vanoms yra paskirtas auto
mobilis, televizijos aparatas 
ir radijas. Dovanų trauki
mas įvyks lapkričio 18 d. 
Wayne Statė Universiteto 
patalpose. Taip pat bus ren
kamos aukos.

• Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopa savo stovyklavietės 
įrengimui skelbia pinigų 
rinkimo vajų ir jam pra
vesti išrinko šiuos asme- 
nius: Mykolą Kizį, Juozą 
Kinčių, Angelę Šukienę ir 
Veroniką Kulbokienę.

Paviešėję Stuttgarte, rugpiū
čio 27 d. anksti rytą išskubėjo
me į Prancūziją, Strasburgan, 
kur laukė prancūzų, sako, stip
ri komanda. Apie tai pakalbėsiu 
sekantį katą.

MŪSŲ TINKLININKĖS 
DAR NEPRALAIMĖJO

Rytas Babickas iš Europos 
praneša, kad lietuvių tinkli- 
ninkių rinktinei iki šiam laikui 
sekasi.

Sekmadienį (8.26) Muenchene 
laimėjo prieš ESV Muenchen re
zultatu 3:1 (15:12, 15:3, 15:17 ir 
15:12).

Pirmadienį (8-27) irgi Muen
chene lietuvių rinktinė nugalėjo 
Muencheno rinktinę 3:0 915:5, 
15:13 ir 16:14).

Dabar pakeliui į Bremeną -- 
visi sveiki ir laimingi.

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

DIRVA
P: O. Box 03206 
Cleveland,- Ohio 44103

Tradicinis Jūrų šaulių 
"švyturio” kuopos rudens 
vakaras įvyks lapkričio 10 
d. Lietuvių Namuose. Va
karui vaidinimą sutiko pa
rengti Henrikas Dūda, šo
kiams gros Alytaus baro or
kestras. Veiks bufetas ir 
loterija.

• Marija (buvusi Sukaus- 
kaitė) Ir Jerri Brown rug
piūčio 22 d. susilaukė dvy
nukų : Kristupo ir Andriaus. 
Bronė ir Antanas Sukaus- 
kai džiaugiasi sulaukę vai
kaičių.

MIRTYS
• Vytautas Augustinavi- 

čius 56 metų amžiaus, Jūrų 
šaulių "švyturio” kuopos 
narys mirė rugpiūčio 18 d. 
Palaidotas iš šv. Petro baž
nyčios su šauliškomis apei
gomis rugpiūčio 21 d. šv. 
Jadvygos kapinėse. Rugpiū
čio 20 d. Yolandos laidotu
vių koplyčioje kun. A. Ba- 
bonas sukalbėjo rožinį, šau
liai ir šaulės stovėjo garbės 
sargyboje. Kuopos vicepir
mininkas Alfas Šukys tarė 
atsisveikinimo žodį ir šei
mai pareiškė užuojautą.

• Felicija Viskantienė 85 
metų amž. mirė rugpiūčio 
24 d. Palaidota iš šv. Anta
no bažnyčios rugpiūčio 27 d. 
Holy Sepulchre kapinėse. 
Mišias atnašavo kun. K. Si
maitis, kun. D. Lingvinas ir 
kun. V. Kriščiunevičius. Į 
kapines palydėjo 23 auto
mobiliai žmonių. Atsisvei- 
kimo kalbas pasakė: rug
piūčio 26 d. Vladas Selenis 
ir kapinėse rugpiūčio 27 d. 
Petras Bitleris.

CHORAS PRADEDA 
DARBĄ

Šv. Petro parapijos baž
nytinis choras pradeda re
peticijas rugsėjo 12 d., tre
čiadienį, 7 vai. vak. įpras
toje vietoje. Po vasaros 
atostogų choras giedos kiek
vieną sekmadienį per 11 
vai. 15 min. šv. Mišias, pra
dedant rugsėjo 16 d., sek
madieniu.

Jaunimo choro narių re
gistracijos atnaujinimas ir 
pirmoji repeticija rugsėjo 
16 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų pamaldų šv. Pet
ro parapijos salėje.

St. Sližys

GABUS MUZIKAS

Detroitas turi puikų jau
nimo chorą, kurį moko, la
vina dirigentas - muzikas 
Stasys Sližys. Visi žinome 
jį turint gerą klausą, gražų 
balsą ir sugebėjimą subur

ti jaunimą ir sudaryti pui
kų chorą. Pažįstame mes 
Stasį Sližį, jį gerbiame ir 
juo didžiuojamės, žinome, 
kad Detroite nebūtų jauni
mo choro, jei nebūtų muzi
ko Stasio Sližio. Liūdna bū
tų Detroite be jaunimo cho
ro.

Muzikas Stasys Sližys 
dažnai mus nustebina savo 
chorui parinktomis melo
dingomis ir skambiomis dai
nomis. Neseniai jis mus nu
stebino savo komponuotu 
skambiu Dainavos tangu. 
Bet labiausiai mus nustebi
no Dainavoje mokytojų stu
dijų savaitės pabaigtuvėse, 
rugpiūčio mėn. 18 d., savo 
per penkias dienas suorga
nizuotu ir apmokytu choru, 
Apie 40 jaunų merginų ir 
vyrų puikiai padainavo ke
turiais balsai 5 dainas:

A. Bražinsko — Piršle
liai, A. Bražinsko — Atsi- 
remkim pečiais, Mylimos 
akys — duetas, St. Sližio — 
Dainavos tango ir Skambu
sis Nemunėli, Nemunėli.

Plojimui ir džiaugsmui 
nebuvo galo. Visi stebimės, 
kaip galima suburti ir per 
penkias pamokas (repetici
jas) išmokyti ir taip gra
žiai padainuoti 5 dainas. 
Tikrai nuostabu.

M. Stonys

MAINTENANCE
Local East Side branch of major 
corporation seeks applicants for:

MECHANIC ”A” 
ELECTRICIAN ”A” 

MECHANIC mušt have experience in 
machine repair. wclding, pipe fitling, 
machining (lathe and miling machine) 
and general building maintenance. 
ELECTRICIAN mušt be experienced 
in produetion machinery, plant elec- 
trical systems, motor controis, trouble 
shooting and new installations.
UP TO $4.86 PER HOUR with excel- 
lent fringes. Call Persohnel Depl. 216- 
531-5155.

An Equal Opportunity Employer 
(66-68)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR

IST CLASS SKILLED 
ASSEMBLERS 
FABRICATORS 
PRESS BRAKE 

SfiEAR OPERATORS 
MACHINIST 
WELDERS 

ANO 

IDUSTRIAL LABORERS 
Good hourly rate, overtime, profit 
sharing, cash bonus, hospilalizations 
paid siek benefits, life insurance. va
cation and paid holidays. Promotional 
opportunities for ambitious and qua 
l.ified men. We are a you n g and fast 
growing company and need ambitious 
men to grow with us.

AIR TECHNICAL 
INDUSTRIES 

7 50 1 CLOVER AVĖ. 
MENTOR. OHIO 

216-942-4292
(65-711

MEN
FABRICATORS

To make steel compactor bodies 
for trash trucks, exp. pref. All 
shifts. Start immed. US Com
pactor, Langhorne, Pa. (215) 
757-6991. (54-58)

MAINTENANCE MECHANICS 
Person with produetion maintenance 
exp. needed to fili position ar macha- 
nic. Exp. w/soft dnnk, brevvery, dai- 
rv, or other food packaging machin
ery dės. Attractive sal. & benefits. 
Position avail. immediately. Call for 
appointment

COCA COLA BOTTL1NG CO 
OF BALTO 

2525 Kirk Avė. Balto. Md.
301-235-9000 Ext. 61

An Lqual Opportunity Employer
(66-68)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GRANDINĖLĖ PRADEDA 
DARBĄ

Liudo Sagio organizuoja
mai jaunųjų šokėjų grupei 
reikalingi 11, 12, 13 metų 
berniukai ir mergaitės. Pir
moji repeticijos ir registra
cijos diena yra rugsėjo 9, 
sekmadienį, 12:00 vai. 
YMCA patalpose 1831 Lee 
Blvd. (kampas Euclid Avė. 
ir Lee Road). Antroji repe
ticija ir registracijos diena 
yra rugsėjo 16 d., 12:00 vai. 
toje pačioje vietoje. Atvyk
dami registracijai jaunuo
liai turi būti pasiruošę daly
vauti šokių pamokoje.

Šiai grupei taip pat rei
kalingas pianistas (pianis
tė) ar akordionistas (akor- 
dionistė). Pamokoms akom- 
ponavimo darbas apmoka
mas.

Platesnei informacijai 
skambinti Liudui Sagiui — 
442-8674.

BALFO SUSIRINKIMAS

Š.m. rugsėjo 9 dieną, sekma
dienį 11:30 vai. šv. Jurgio para
pijos salėjeClevelando Balfo sky 
riaus valdyba šaukia metinį na
rių susirinkimą. Susirinkime 
bus padaryti valdybos praneši
mai, renkama nauja skyriaus 
valdyba ir atstovai į nepapras-

Dalis latvių choristų dainų šventėje.

DIDŽIULĖ LATVIŲ KULTŪROS 

ŠVENTĖ CLEVELANDE
Ši šventė prasidėjo rug

piūčio 30 d. ir baigėsi 
rugsėjo 3 d. Šventėn at
vyko dainininkai, šokė
jai, įvairūs menininkai ir 
didelis skaičius latvių iš 
visos Amerikos ir Kana
dos. Vienas choras buvo 
atskridęs net iš tolimo
sios Australijos — iš 
Adelaidės.

tą Balfo seimą, kuris įvyks š.m. 
laprkičio 10 d. Clevlande. Tu
rint galvoje Balfo organizacijos 
ypatingą padėtį, skyriaus valdy
ba kviečia Clevlando visuome
nę šiame susirinkime kuo gau
siau atsilankyti.

COSMOS PARCELS EXPRĖSS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

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

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

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

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

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003, 45 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue______ 542-1767
-Boston, Mass. 02127, 331 West Broadvvay ____ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street........ ___925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road ________ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue__ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė.____ 374-6446
Grand Raprds, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Haihtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. „365-5255 
Hartford, Conn. 06106, 518 Park St........  ............ 246-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. _________363-8569
Lo» Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantie Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard________ 562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street_________472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadway __________ 345-2028
Philadelphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St.........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. ___ 455-9586
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
Warren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road........ ............. 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. __.„441-4712 
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street_____ 798-2868
Youngsto,wn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440

Šventės atidarymas 
įvyko rugpiūčio 31 d. 
Statler viešbučio didž. 
salėje. Čia atsilankė JAV 
Prezidento duktė Julie 
Eisenhower ir pasveiki
no latvių šventės daly
vius. Susirinkusiųjų lat
vių ji buvo labai šiltai 
sutikta. Tą pat dieną va
kare šv. Jono katedroje 
įvyko religinis koncertas 
dalyvaujant Toronto Šv. 
Andriejaus ev. liut. cho
rui, simfoniniam orkest
rui, vargonams ir solis
tams.

Rugsėjo 1 d. 3 vai. įvy
ko tautinių šokių šventė 
Clevelando Arenoje. Per
pildytoje publikos salėje 
programą išpildė 790 
šokėjų iš JAV ir Kana
dos. Šokiams vadovavo 
Lidija Abolina iš Bosto
no, grojo Clevelando pu
čiamųjų orkestras. Pro
gramoje dalyvavo vyres
nieji ir net visai jaunu
čiai šokėjai. Pradedant 
antrąją programos dalį į 
estradą išėjo po dvi po
ras latvių, lietuvių ir es
tų šokėjų ir jie puikiai 
pašoko Draugystės šokį. 
Publika ir latviai šokė
jai jiems sukėlė dideles 
ovacijas ir buvo iššaukti 
į estradą, čia taut. rū
bais pasipuošusios latvai- 
tės estus ir lietuvius šo
kėjus apdovanojo raudo
nomis rožėmis. Lietu
vius atstovavo Rūta Aukš
tuolytė, Kristina Liutku- 
tė, Antanas vlockapetris 
ir Alvydas Narbutaitis.

Tą pat vakarą vlasonų 
Auditorijoje buvo pasta
tyta Anšlavo Eglyčio ko-. 
nedija, o vluzikos salė
je įvyko latvių simfoni- 
ninės muzikos koncer
tas.

Rugsėjo 2 d. po pietų 
įvyko choristų paradas ir 
2:30 vai. Public Audito
rijos didžiojoje salėje 
įvyko dainų šventė. Įne
šus vėliavas jungtinis 
choras sugiedojo Ameri- 
kos Hi nną. Šventę pradė
jo Edvins Auzenbergs. 
Po to ilgesnę kalbą pasa
kė Latvijos atstovas iš 
Washingtono Dr. Anatols

' V. Kizlaičio nuotrauka

Dinbergs. Ja n baigus kal
bą visa salė ir chorai 
griausmingai sugiedojo 
Latvijos hi nną.

Atvykęs Clevelando 
miesto bur mistras Ralph 
Perk pasakė kalbą ir pa
sveikino gausiai susirin
kusius latvius ir svečius. 
Jo kalba publikos buvo ke
lis kartus pertraukta gau
siais plojimais. Rengė
ja ns įteikė Latvių Die
nos paskelbimo raštą, o 
Adelaidės choro dirigen
tui ir Chicagos atstovui 
po Clevelando miesto 
ženklą. Toliau sveikino 
respublikonų vadas Ame
rikos Kongrese -.iichigan 
kongresmanas Gerald 
Ford. Šventės vadovas 
įteikė kon. G. Ford ir 
bur m. R. Perk šios šven 
tės ženklus.

Vakare Sheraton ir 
Statler viešbučių didžio
siose salėse buvo Tautos 
Šventės balius.

Rugsėjo 3 d. vlasonų 
Auditorijoj įvyko tradi
cinės Joninių Nakties vai
dini mas, paruoštas Lili— 
jas Gleškes. čia dalyvau
jant chorams, šokėjams, 
solistams ir kt. buvo pa 
rodyta tradicinės Joninių 
Dienos Latvijoj e. Ši šven
tė Latvijoje buvo šven
čiama dvi tris dienas. 
Programą išpildė suau
gusieji, jaunimas ir net 
patys mažieji. Puikiai 
skambėjo vyrų choras, o 
8 poros šokėjų iš-Toron
to, Kanados, žavėtinai pa
šoko du tautinius šokius.

Ta proga įvyko įvairūs 
kultūrininkų suvažiavi
mai, sporto žaidynės, me
no paroda ir kita. Gi vieš- 
būtyje visą laiką veikė 
gausus spaudos ir plokš - 
telių kioskas. (vk)

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

• Apdraudos reikalais‘ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraiti, tel. 
911-6835.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

PARDUODAMAS NAMAS
Vienos šeimos namas, 6 

kambarių, prie Nottingham 
Rd. Dėl apžiūrėjimo, tik 
rimtai suinteresuotus pra
šom skambinti 481-4575. 
kaina žemiau 20,000.

(67-68)

HOUSE FOR SALE by 
owner. Near Our Lady Per
petual Help, St. Joe’s and 
Vilią Angelą Schools, 17810 
Ingleside north off the 
Blvd. 3 bedrooms, H/2 bath, 
colonial, kitehen vvith lot of 
cuboards, dining room, 13x 
24 foot front room, den, full 
tiled basement, IV2 car de- 
tached garage. 23,900. Call: 
531-6992.

GEAR CUTTERS
SET-UP AND OPERATE 

GEAR SHAPER 
and 

HOBBER 
First & Second Chift 

SKIDMORE & GEAR CO.
Call Bill Cosgrove 216-442-5132 

(66-68)

MAINTENANCE
MEN

Abrasive manufacturer 
needs 

mintenance men

Welding and
some electrical

experience.

Good pay,
overtime plūs benefits.

For interview
call 216-671-1181

Tony Comella
Mon. through Fri 9-5

(65-69)

EXPERIENCED
OPERATORS NEEDED

J. F. SPORTSWEAR
1431 CAPOUSE AVĖ.

SCRANTON, PA.
717-346-0530 or 717-346-3437

(65-70)

RCA LIMITED
REQUIRES IMMEDIATELY

EXPERIENCED
AVIONICS TECHNICIANS

FOR WORK IN MONTREAL, CANADA
To trouble shoot, repair & tęst air & grounds navigational equipment. 
if you are looking for interesting Ac challenging vvork with good vvork
ing conditions Ac vvages and are vvilling to relocate, forvvard your re

sume by air fhail or apply or call to:

MERCIK-INDUSTRIAL RELATIONS DEPT.

RCA LIMITED
1001 Lenoir St., Montreal, Quebec, Canada 

514-933-7551 — Ext. 208

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’A % on 

escrow accounts

6 - 2 yr. certificates (Min. $5,000)
53A 1-y-certificates(Min.$1,000)

NUOŠIMČIO IŠMOKAMI KIS MĖNESĮN.

N

J
Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender 

alnt ttiony
avings

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



DIRVA

MIN. STASIUI LOZORAIČIUI 
Lietuvos Diplomatijos Šefui, 5. 
m. rugsėjo 5 d. sukako 75 me- 
tai amžiaus. Ta proga jį svei
kino PLB seimas, Lietuvos at
stovas J. Kajeckas ir kiti.

Sukaktuvininkas gimė 1898 m. 
rugsėjo 5 d. Kaune ir šiuo metu 
gyvena Romoje.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinis suvažiavimas 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 
17 ir 18 d. Chicagoje, She- 
raton-Midway Motor Inn 
patalpose.

• JAV LB VII Tarybos 
pirmoji sesija įvyks š. m. 
spalio 6-7 d.d. Detroite, Die
vo Apvaizdos lietuvių para
pijos kultūros centre, 25335 
W. Nine Mile Rd., South- 
field, Mich.

Bus renkama krašto val
dyba ir garbės teismas. Po 
komisijų posėdžių bus svar
stomi pasiūlymai dėl atei
nančių 3 metų veiklos ir 
priimti nutarimai.

SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Santaros-Šviesos 20-tasis 
suvažiavimas Tabor Farmo
je, Michigane, įvyksta š. m. 
rugsėjo mėn. 6-9 d.
Programoje:

Rugsėjo 6 d.: Dr. Kostas 
Ostrauskas — ”De exilio”. 
Prof. Algis Mickūnas — 
"'Fenomenologinis metodas 
lietuvių kultūros studijose”. 
Istorikas Vincas Trumpa — 
"Pašnekesys apie Santaros- 
Šviesos istorijos interpreta
cijų”.

Rugsėjo 7 d.: Organizaci
nis posėdis — moderuoja 
Audronė Misiūnienė. Ramū
nas Kondratas— "Vilniaus 
universiteto profesoriaus 
Juozapo Franko mokslinių 
teorijų evoliucijos”. Prof. 
Romas Misiūnas — "Mažo
sios tautos besiformuojan
čioje pasaulinėje sistemo

ALFONSUI VALAVIČIUI, 
Lietuvių Kredito Kooperatyvo Direk
torių Tarybos nariui ir šio koop. Kredi
to Komisijos pirmininkui, liūdinčiam 
dėl sesutės A. A. ONOS ŽUKIENĖS 
mirties Lietuvoje, nuoširdžią užuojau
tą reiškiame

Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
Direktorių Taryba 
Kredito Komisija

ir 
Priežiūros Komisija

Liet. Kredito Kooper. 
3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles, California

je”, komentatorė Skirman
tė Kondratienė.

Rugsėjo 8 d.: Živilė Bilai- 
šytė — "Liūnės Sutemos 
daiktai ir žodžiai". Prof. 
Rimvydas Šilbajoris — "Si
gitas Geda iš toliau ir iš 
arčiau”. Prof. Julius Slavė
nas — "Liberalizmas Vaka
rų ir Rytų konfrontacijose”. 
Prof. Rimas Vaišnys — 
"Busimasis pasaulio vaizdo 
biologizavimas”.

Muzikos ir poezijos vaka
ras: sol. Aldona Stempužie
nė ir komp. Darius Lapins
kas. Poezijos vakare daly
vauja: Rimas Vėžys, Anta
nas Gustaitis, Živilė Bilai- 
šytė, Liūne Sutema, Marius 
Katiliškis, Vitalija Boru
taitė, Algirdas Landsbergis, 
Austė Pežiūraitė, Henrikas 
Nagys, Eglė Juodvalkytė.

Rugsėjo 9 d.: Prof. Vy
tautas Doniela — "Autori
tarinis ir egalitarinis men
talitetas”.

Suvažiavimo metu vyks 
Lietuvos exiibris paroda, 
veiks spaudos kioskas, ir 
taip pat bus pristatytos ir 
platinamos dvi' naujausios 
Algimanto Mackaus Fondo 
išleistos knygos: Antano 
Gustaičio humoristiniai ei
lėraščiai "Saulės šermenys" 
ir Algirdo Landsbergio du 
stebukliniai vaidinimai "Vė
jas gluosniuose. Gluosniai 
vėjuje”.

LOS ANGELES

SUNKIAI SUŽEISTA ONA 
BIELSKIENE

Lietuvos garbės generalinio 
konsulo dr. J. J. Bielskio žmo
na, p. Ona-Bielskienė sunkiai 
sužeista neatsargaus pravažiuo
jančio automobilisto. Nelaimė 
įvyko dienos metu, prie apsi
pirkimo centro. Jos koja sulau
žyta trijose vietose, sužalotas 
petis ir ranka, sutraiškyti keli 
rankos pirštai. Ligonė paguldy
ta UOLA Universiteto klinikoje.

SERGA JONAS ŽUKAS

Šv. Kazimiero parapijos ko
miteto vicepirmininkas turėjo 
sunkią vidurių operaciją. Ligo
nis palengva sveiksta ir laukia 
grįžimo namo iš ligoninės.

RUOŠIA MOKYTOJUS 
LITUANISTUS

Prie Šv. Kazimiero šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos su
organizuoti mokytojų kursai. Ke 
Ii šaunūs jaunuoliai pasiryžo 
tuos kursus išeiti ir tapti lietu
vių šeštadieninės mokyklos mo
kytojais. Tai bus gera pamaina 
savo tėveliams ir talka lietuvių 
švietimui. Kursus lanko: R. Al
seikai! ė, Vaidilutė ir Vilija But- 
kytės, J. Bužėnaitę, A. Mikuc
kis ir R. Reivydas. Taip pat ir 
p. Spirauskas. Reiškinys vertas 
visų lietuviškų vietovių dėme
sio.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 1973 M. 
SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

Šiais metais L.S.T. Korp! Neo-Lithuania dešim
tasis visuotinas sumažiavimas šaukiamas rugsėjo mėn. 
15-16 d. Chicagoje, Lietuvių Tautinių Namų salėje, 
6422 So. Kedzie Avė.

Tad visi kolegos ir koleges šiame suvažiavime pra 
šom gausiai dalyvauti.
1. Rugsėjo mėn. 15 d., šeštadienį:

Nuo 1-2 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija,
2 vai. Suvažiavimo atidarymas (Himnas), 

Prezidiumo, Rezoliucijų, Spaudos Komisijų 
sudarymas, 
Sveikinimai,
Pereito suvažiavimo protokolo skaitymas, 
Korp! padalinių pranešimai: Bostono, Chica
gos, Clevelando, Detroito, New Yorko, Los 
Angeles, Philadelphijos.
Diskusijos dėl pranešimų. 
Paskaita.

7 vai. — Vakarienė su šokiais (grojant Korp! 
Neo-Lithuania orkestrui).

2. Rugsėjo mėn. 16 d., sekmadienį:
10 vai. ryto Pirmininko pranešimas,

Iždininko pranešimas,
Revizijos Komisijos pranešimas,
Garbės Teismo pranešimas,
Diskusijos dėl pranešimų, 
žurnalo Naujosios Vilties reikalai.

Rinkimai;
Vyr. Valdybos, Revizijos Komisijos, Garbės 
Teismo ir Tarybos narių;
Mandatų ir Nominacijų Komisijų pranešimai, 
Rezoliucijų ir Spaudos Komisijų pranešimai, 
Klausimai ir sumanymai, 
Suvažiavimo uždarymas (Gaudeamus).

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

LIETUVIAI HOT SPRINGS 

KURORTE

Hot Springs kurortas 
Arkansase nuo seno ži
nomas savo šaltiniais, 
turinčiais gydomos ga
lios. Reumatikai, artriti- 
kai, bei kitos nuogtos 
varginami, bando čia sa 
vo kriukius palikti. Sako, 
kad daug kas ir palieka. 
Tiek gamtos atžvilgiu, 
tiek gydyklomis ši vieta 
labai primena mūsų Birš
toną. Be bendro pobūdžio 
ligoninių čia yra speciali 
ligoninė artritikams.

Paminėtina dar viena 
aplinkybė išgarsinusi H. 
S. — čia buvo įvairių 
linksmybių vieta. Las Ve- 
gas pakeitė Hot Springs. 
Tik žiemos metu šia pras- 
me pagyvėja, kai kelius 
mėnesius vyksta arklių

MIRS PA RA PUOŠ STEIGĖJA

Nuo širdies smūgio mirė Mar. 
celė Petrauskienė, 73 metų am
žiaus. Ji buvo viena iš tų pir
mųjų Los Angles lietuvių, ku
rie dirbo prieš keturias dėka- 
das^steigiamai šv. Kazimiero 
parapijai.

DOSNUS RELIGINEI ŠALPAI

Pravestos rinklaivospersekio 
jamai Lietuvos bažnyčiai atnešė 
vajui 2.084 dolerius. 

K. DONELAIČIO LIT. MOKYKLOS PRADEDA MOKSLO METUS

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje naujuosius mokslo metus pradeda šį šeštadie
nį, rugsėjo 8d. Francis M. McKay valstybinės mokytos patalpose, 6901 S. Fairfield Avė. Nuo 9 iki 1 v. 
p.p. vyks mokinių registracija. Mokslas prasidės rugsėjo 15 d. 9 v. ryto. Nuotraukoje iškilmingas 1972- 
73 m. mokslo metų užbaigimas. Mokykloms vadovauja direktorius Julius Sirka, Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į Danutę Blndokienę tel. 925-3850, ar į Ireną Bukaveckienę tel. 778-3320.

V. Noreikos nuotrauka

lenktynės. Tada tarpsta 
seni įpročiai.

Lietuvių Hot Springs e 
priskaitoma keletas šim
tų. Yra senųjų, besiver
čiančių patalpų nuomavi
mo verslu. Kelios šei
mos, atvykusios po pasku
tinio karo, tuo būdu neblo 
gai verčiasi. Bet daugiau 
šia prigūžėjo pensininkų, 
kurie "verčiasi" žuvavi- 
mu, piknikavimu ir kitais 
malonumais.

Gana gyva L.B. apylin
kė. Jai keletą metų vado
vavo energingas, suma
nus, paslaugus, visų mė
giamas Juozas Bružas. 
Šiais metais mūsų Juo
zas užsigeidė pasilsėti. 
Laimei iš Clevelando at
sikėlė žinomas visuome
nininkas Petras Balčiū
nas. Jo vadovaujama LB 
apylinkė taipogi gyvai 
reiškiasi. Pažymėtinas 
įspūdingas reprezenta- 
vimasis amerikiečių tar
pe: kalėdų eglutė mies
to rotušėj, papuošta lie
tuviškais šiaudinukais, 
Kalanto paminėjimas 
amerikiečių bažnyčioj, 
rankdarbių parodėlė 
miesto sode ir kt. Šie pa 
sirodymai reprezentuoja 
lietuvius kaip kultūrin
gus kurorto gyventojus.

Praeitą savaitę, užsidarius jubiliejinei skautų stovyklai, skauti
ninkės Slabokienės lydimi. Dirvą aplankė skautininkai Venclauskai- 
tė iš Waterburio ir A. Mauragis iš Australijos, ten išeinančio sa
vaitraščio "Mūsų Pastogė" redaktorius.

Teigiamai reiškiasi ra
dijo valandėlė, įsteigta
J. Bružo ir K. Rūko pas
tangomis, dabar vadovau 
jama muziko J. Zdaniaus 
ir P. Balčiūno.

Būčiau nesąžiningas 
nepareiškęs savo nuomo
nės apie Hot springs. Juo 
labiau, kad girdėjau bal
sų išpeikiančių šįkuror- 
tą. Vienas veikėjas pa
vadino mirties slėniu. Ši
vieta, kaip ir kitos, vie
nam patinka — kitam ne.
Miesčioniui, ypač pagy
venusiam ir pamėgusiam 
didmiesčius, H.S. nepa
tiks. Gamtos mėgėjas, 
flkininl^0 sflnus, ar dukra 
šiuo k^mneliu gali susi
žavėti, rpač kas ieško ra
mybės, švaraus oro, šva
rios aplinkos.

Būna atvejų, kai vizi- 
torius atvyksta autobu
su, ar lėktuvu, nusisam
do kambarėlį arti mau
dyklų ir visą vizitavimo 
laiką praleidžia šiame ra
jone. Čia jis temato dau
gumoj ligotus žmones. 
Be abejo, toks vizitorius 
šia vieta nebus sužavė
tas, nežiūrint ar jis ap- 
sigydė, ar ne. Bet kai tą 
patį vizitorių kas nors 
pavežioja po H.S. apylin
kę, tada jis ima dainuot 
visai kitą dainą.

Teko pasikalbėti su ne 
seniai čia įsikūrusiu 
prof. Skardžium. Profe
sorius kaip žinom, atsi
kėlė iš Washington D.C. 
Mūsų garsusis kalbinin
kas šiuo pasirinkimu la
bai patenkintas. Sako čia 
galįs pasivaikščioti, nė
ra baimės palikti net ne
užrakintą butą. 9 svar
biausia, oro švarumas, 
ramybė leidžia jam ne tik 
pasilsėti, bet dar daug 
padirbėti.

Čia yra daug labai pa
slaugių lietuvių pas ku
riuos galima gauti infor
macijų, net pagalbos. Bet 

ypač rekomenduotini P. 
Balčiūnas, J. Bružas 
(pradedant ir laikantis 
alfabeto tvarkos). Bai
giant alfabetą, tektų pažy 
mėti p.p. Zdanius, bet 
šiuo metu jie nepaprastai 
užimti įsikuriant naujam 
name.

Nemažai lietuvių čia 
turi motelius, ar hote- 
lius, kur apsistojus gau
nama informacijų: Bertu
liu — KingArtur’s Court 
1501 Centrai; S. Jucienės 
— Ina Motei, 741 Park; 
Sakevičių — Birch vlo- 
tel, 636 Ouachita; B. Mar
tin — Southern Hotel, 333 
Ouachita.

Tad iki pasimatymo!
Br. Ragutis

IMMEDIATE 
OPENING 

ELECTRICAL 
ENGINEER 

HYDRAULICS 
ENGINEER 

THE 
LESS-BRADNER 

CO.
W. 121 AND ELMtVOOD 

CLEVELAND, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

_____________________ (64-69)

AUTO MECHANIC
V.W. dealer in Northvvest Balti
more, Md. has openings for me- 
chanics. V.W. experience un- 
necessary. We will teach the 
right man. Excellent working 
conditions and benefits. If you 
want to join the V.W. Team, 
call John Neteler, 301-363-0700, 
Bill Kirk Volkswagen. (66-68)

TOOL MAKERS — 
JOURNEYMEN 

AND
QUALIFIED APPRENT1CES

EXPER1ENCLD —■ On small exaclinį! 
vvork desired.
MACHINISTS OR SET-UP 

MEN
CAPABLE — Of UHing precision tools 

and underslanding blueprints. 
APPLY

TKIPLE A TUBE, INC.
470 BF.CK RD.

JONESV1LLE. M1CU.1OAN 
517-849-9945

(60-69)

MACHINE operator for mid- 
night to 8 A. M. shift. Immediate 
opening for permanent posi
tion, will train, mušt be ma
tute & dependable. Newtown 
Square, Pa. 353-3300. (63-69)

MIDWEST TANK &
FABRICATING CO., INC. 
DIVISION OF ARMSTRONG 

MACHINE WORKS 
1001 w. 4th St., 
Buchanan, Mich.

WANTED CERTIFIED 1VELDERS 
CAPABLE OF LAYOUT AND SETUP. 

AUTOMATIC SUBMERGED ARC 
\VELDERS.

4 DAY WORK WEEK. TOP WAGES. 
PAID HOLIDAYS & VACATION3. 
FULL PAID INSURANCE PROGRAM.

APPLY IN PERSON ONLY.
(66-68)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKILLED .

PROTO TYPE METAL MODEL 
MAKERS

ZINC ALLOY DIE BARBERERS
MOLD MAKERS 

MACHINISTS 
FOUNDRY WORKERS 

Overtime, excel]enl fringes.
Apply at 

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

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