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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KODĖL LEIDŽIAMA
Sovietų pelėms šokti ant stalo?

Skaitai ir netiki savo 
akims. Sacharovas rašo 
senatoriui Jacksonui,pri
tardamas jo pasiūlymui 
prekyba su sovietais su
sieti su emigracijos lais
ve sovietų piliečiams. 
Solženicinas laiške Nor
vegijos laikraščiui siū
lo Nobelio Taikos Premi
ją skirti Sacharovui ir 
karčiai kritikuoja Vaka
rų kairiuosius už savųjų 
valdžių puolimus, bet nu
tylėjimą sovietų niekšy
bių.

Kaip toks elgesys pasi
darė įmanomas sovietų 
piliečiams ir kodėl Krem
lius jį toleruoja? Tiesa, 
jis leidžiamas tik porai 
išrinktųjų, tačiau jų veik 
los atgarsis visame pa-

Hild-Zeituny

SACHAROVO PAREIŠKIMAS

"Laikraščiuose pasirodė kaltinimai, kad aš esu 
priešininkas atlydžio tarptautiniuose santykiuose ir 
esu beveik už karą... Tai sąmoningas mano pažiūrų 
iškraipymas.

Aš buvau ir esu nuomonės, kad vienintelis rea
lus kelias į tarptautinių problemų sprendimą yra 
abipusis suartėjimas, konvergencija (sutapėjimas) 
tarp kapitalistinės ir socialistinės sistemos ... Bet 
tam pagrindinė sąlyga yra vieša bendruomenė, lais
vas pasikeitimas nuomonėmis, demokratija, infor
macijos laisvė, nuomonių pasikeitimas, respektavi- 
mas visų pagrindinių asmens laisvių, o ypač atskiro 
individo teisės pasirinkti kraštą, kuriame jis norėtų 
gyventi. Aš atkreipiu dėmesį į pavojus, kurie tykoja, 
jei atlydis nebus lydimas atvirumo ir demokratiza
cijos. Tą įspėjimą aš laikau savo teise ir pareiga. 
Ar toks įspėjimas gali būti laikytinas pasisakymu 
prieš atlydį? Aš užstoju teises savo draugų koncen
tracijos stovyklose ir psichiatrinėse klinikose ...

Aš negaliu laikyti tokį pasisakymą mūsų siste
mos šmeižtu. Aš tik manau, kad žmonių teisės mūsų 
krašte neturėtų būti mažiau ginamos negu tuose 
kraštuose, su kuriais mes norime bendrauti, kad 
mūsų miestai, kaimai, mūsų gyvenimas būtų lygiai 
taip pat atviri, kaip kitų kraštų yra atviri mūsų 
akimis.

Prie to priklauso ir kalėjimas, psichiatrinės li
goninės ir ištrėmimo vietos sąlyginiai atleistiems 
kaliniams...

Tegul Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus inspek
cija sustabdo tą nusikaltėlių veiklą, kuri padorius 
žmones ir tikrus savo krašto patriotus uždaro psi
chiatrinėse klinikose. Pradėta prieš mane laikraščių 
kampanija, į kurią įvelti šimtai žmonių, jų tarpe 
daug garbingų ir išmintingų, man sukelia daug rū
pesčio. Ji parodo egzistenciją brutalios prievartos, 
kuria tramdoma mūsų krašto sąžinė, prievartos, kuri 
remiasi neribota valstybės materiale ir ideologine 
galia.

Aš tikiu, kad ne mano pareiškimai, bet kaip tik 
ta beprasmė ir brutali kampanija gali pakenkti tarp
tautiniam atlydžiui.

Andrei Sacharov” 
1973 rūgs- 8 d.

P. S. Kampanija prieš Sacharovą Sovietijoj bu
vo nutraukta tą pačią rugsėjo 8 dieną, nors šis pa
reiškimas pasirodė Der Spiegei žurnale rugsėjo 17 d'.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

šaulyje yra milžiniškas 
ir atrodo, kad vienintė- 
lio ideologo Maskvos po 
litbiure Suslovo įspėji
mas šių metų birželio 
mėnesį buvo teisingas. 
Suslovas tada būkštavo, 
kad jei atoslūgio politika 
bus neatsargiai varoma: 
"pelės pradės šokti ant 
stalo".

Šio mėnesio pradžio
je jau atrodė, kad bus pa
galiau imtasi žygių tvar
kai atstatyti. Du vidaus 
opozicijos veikėjai Jaki
ras ir Krasinas "prisipa
žino" ir už parodytą nuo
širdumą buvo nubausti 
tik po 3 metus kalėjimo. 

Laikraščiuose pasirodė 
laiškai, kuriuose Sacha
rovo ir Solženicino kole~ 
gos juos pasmerkė. Ta
čiau ta prasidėjusi kam 
panija staiga — rugsė
jo 8 dieną — nutrūko. 
Maža to, iš 231 Sovietų 
Mokslų Akademijos na
rių po pasipiktinimo sa
vo buvusiu kolega Sacha 
rovo raštu pasirašė tik 
40! Iš 110 Medicinos Aka
demijos narių pasirašė 
tik 25. Nepasirašiusiųjų 
tarpe yra ir jos pirminin 
kas Visąjunginis Sveika
tos Ministeris Boris Pet- 
rovski. Iki šiol tokių pra- 
jovų nebuvo, pasirašyda
vo visi. Kartu su laiškų 
kampanijos nutrūkimu bu
vo sustabdytas ir užsie
nio radijo (BBC, Ameri- 
ko Balso, Deutsche Wel- 
le) rusų kalba translia
cijų trukdymas.

Kas tai? Sovietų pasi
keitimas ar gal tik vals
tybinės režisūros pokš
tai? Tikro atsakymo ne
sužinosime greitai. Kol 
kas atrodo, kad kiekvie
name spėjime yra bent 
truputis tiesos.

Greičiausiai pačiame 
politbiure nėra vieningos 
nuomonės. Suslovas bir
želio 13 dieną reikalavo 
sustiprinti kovą prieš 
buržuazinę ideologiją, ta
čiau pats Brežnevas lie
pos 26 dieną aiškino: "Pa
saulio klimatas aiškiai 
pasikeitė. Pasidarė šil
čiau, ir tautos gyvena ra
miau". Maskvai reikalin 
gas geresnis sugyveni
mas su Vakarais, jų ūki
nė talka ir dėl to ji neno 
ri gadinti santykių, perse
kiodama kelis intelek
tualus. Leidimas jiems 
pasireikšti turi byloti už 
sovietinės sistemos pasi 
keitimą į gerą pusę.

įpratusių įsovietus žiū
rėti kaip labai gudrius 
konspiratorius tarpe yra 
dvi teorijos. Vieni mano, 
kad politbiuro ’ s akai ai’ 
griežtieji, leido pasi
reikšti vidaus opozicijai, 
kad įrodytų savo tiesą — 
jokia laisvė yra negali
ma.

Politbiuro ‘balandžiai, 
opozicijai pasireikšti 
tam, kad vakariečiai su
prastų, kad pageidauja
mi laisvesni ryšiai, kon 
taktai su sovietiniais 
žmonėmis yra pavojingi 
ne tik sovietiniam reži
mui, bet ir jiems patiems 
nes išgirs nemalonių da
lykų. Už tat Solženicinas 
kritikavo JAV demokra
tus už Watergate, o rašy
tojas Maksimovas reika
lavo, kad kancleris 
Brandt už savo OST PO- 
LITIK būtų patrauktas į 
... Nuerenbergo teismą.

Abi teorijos įžiūri ko
kio nors režisieriaus ran
ką, jo triumfą ir... klai
das. Kaip ten būtų vaidi
nimas ar neįtikėtina tik 
rovė tęsiasi toliau. "Der 
Spiegei" Maskvos kores
pondentas, nepasisant to, 
kad jo atstovaujamas ma
gazinas neseniai susilau- 

(Nukelta į 3 psl.)

Korp! Neo-Lithuania suvažiavimas, {vykęs š.m, rugsėjo 15-16d.d. Chicagoje Lietuvių Tautiniuose na
muose, buvo gausus ir darbingas. Nuotraukoje viršuje suvažiavimo atidarymo prezidiumas. Iš kairės: 
arbiter elegantiarum Virgilijus Krapauskas, ižd. Bronius Kasakaitis, vicepirmininkė Audronė Pavil- 
čiūtė, pirmininkas Jonas Valkiūnas, T.A. Sambūrio pirmininkas Kazys Kasakaitis ir sekretorius Juo
zas Jurevičius. Prie korporacijos vėliavos stovi Audronė Gulbinienė, Algis Modestas ir Virginija Pet
ravičiūtė. Nuotraukoje apačioje dalis suvažiavimo dalyvių. Platesnis aprašymas apie suvažiavimą ir jo 
darbus, bei daugiau nuotraukų bus sekančiuose Dirvos numeriuose. V. A. Račkausko nuotraukos

DIRVA STEBI EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIIĄ
Dirva yra atstovaujama 

Europos "saugumo ir bend
radarbiavimo" konferenci
joje Genevoje, mūsų bend
radarbio dr. A. Geručio, gy
venančio Berne.

Gavęs iš konferencijos 
sekretoriato kaip akredituo
to žurnalisto spaudos korte
lę, jis galėjo stebėti konfe
rencijos atidarymą, kuris 
vyko rugsėjo 18 d. ir truko 
tiktai pusę valandos. Po 
šveicarų delegacijos pirmi
ninko prof. Bindschedlerio, 
šveicarų politikos departa
mento teisių patarėjo, ati
darymo kalbos, delegacijos 
pasiskirstė į komisijas ir 
pakomisijas. Jų posėdžiai 
yra uždari. Protarpiais su
sirinks koordinacinis komi
tetas, kuris apžvelgs komi
sijų darbus.

Pagal Helsinkio konferen
cijos rekomendaciją, suda
rytos trys komisijos: Euro
pos saugumo, bendradarbia
vimo ūkio, mokslo, techni
kos ir gamtos apsaugos sri
tyse ir bendradarbiavimo 
humanitarinėje ir kitose 
srityse. Sovietų Sąjunga 
jau iš pat pradžių deda pa
stangų apriboti trečiosios 
komisijos uždavinius, nes 
Maskva nusistačiusi prieš 
keliavimo, informacijos ir 
kitokių kontaktų laisvę.

Spėjama, kad konferenci
ja Genevoje truks mažiau
siai 3 mėnesius. Kai kas 
prileidžia, kad ji gali nusi
tęsti iki 6 mėnesių. Sovie
tai daro spaudimą konferen
ciją galimai greičiau baigti, 
nes jiems rūpi apsidrausti 
vakaruose ("sienų neliečia-

DR. A. GERUTIS
Dirvos spec. korespondentas 

Gene* os konferencijoje

mybe” kaip priemonę užka
riavimams pripažinti) ir 
gauti iš pažangiosios vaka
rų technikos paramos savo 
atsilikusiajai pramonei.

Raudonosios Kinijos še
šėlis gaubia ir Genevos 
konferenciją: vienintelė Eu
ropos valstybė, nedalyvau
janti konferencijoje, yra 
Albanija, šiaip gi dalyvau
ja visos Europos valstybes, 
be to, Amerikos Jungtinės 
Valstybės ir Kanada. Dele
gacijas atsiuntė net minia
tiūrinės valstybės, kaip Va
tikanas, San Marino, Mona
ko ir Lichtenšteinas, jau 
nekalbant apie Maltą ir 
Kiprą.

Sovietų delegacijai vado
vauja kažkoks A. G. Kova- 
lev. Būdinga, kad jų dele
gacijos sudėtina įeina net 
du delegatai su tokiomis pa
vardėmis kaip L. Mendele- 
vič ir N. šackich, tur būt, 
kaip "Įrodymas”, kad So
vietų Sąjungoje nėra anti
semitizmo . . .

Ryšium su Genevos. euro
pinio "saugumo” konferen
cija dr. A. Gerutis parašė 
laišką šveicarų federalinio 
parlamento nariui prof. dr. 
W. Hoferiui, pirmininkui 
Europos Tarybos komlsli-' 
jos, kuri paskirta speciališ- 
kai toms tautoms, kurios 
nėra atstovaujamos Stras- 
burgo institucijoje. Jis nu
rodė, kad Genevos konfe
rencijoje dalyvauja visos 
Europos valstybės, bet joje 

nėra atstovaujama Lietuva, 
nes ja savo laiku užėmė so
vietų kariuomenė, o paskum 
aneksavo Sovietų Sąjunga. 
Toji okupacija trunka dar 
ir šiandien.

Dr. Gerutis pasiūlė minė
tajai komisijai viešai pasi
sakyti dėl Genevos konfe
rencijos ir pareikalauti, kad 
būtų atitaisyti sovietų nusi
kaltimų padariniai Lietu
vos ir kitų Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Toliau jis iš
vedė, kad būtų iliuzija, jei
gu norima pasiekti Europo
je saugumą engiamų tautų 
sąskaiton. Netolimos praei
ties įvykiai rytų ir centro 
Europoje akivaizdžiai paro
dė, jog sovietų vykdomoji 
priespauda sudaro nuolatinę 
grėsmę Europos taikai.

Šveicarijos lietuvių bend
ruomenė pasiuntė raštą 
šveicarų upžsienių reikalų 
ministrui P. Graberiui. Raš
te kreipiama dėmesio į so
vietų okupaciją Lietuvoje ir 
nurodoma, kad Maskva at
liko savo nusikalstamus 
darbus, pasiremdama suo
kalbiais su nacionalsocialis
tine Vokietija. Prievarta 
įvestasis sovietinis režimas 
neatitinka Lietuvos gyven
tojų didelės daugumos va
lios.

Rašte prašoma, kad švei
carų vyriausybė nepritartų 
pastangoms pripažinti so
vietų okupaciją Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse. 
Tokiu nepripažinimu Euro
pos laisvosios tautos galėtų 
pareikšti savo solidarumą 
Europos engiamoms tau
toms, kurių tarpe yra ir lie
tuvių tauta.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Dvidešimtmetis Melbourno 

vyrų oktetui

Australijos lietuvių pa 
grindinis dainos židinys, 
neabejotinai, yra Mel
bourne. Čia, su pirmai
siais lietuviais Australi
jos emigrantais, atvažia 
vo ir nemaža dalis Čiur
lionio ir kitų ansamblių 
bei chorų daininkų, ku
rie, vieni iš pirmųjų ir 
pradėjo kurti lietuviškos 
dainos ansamblius, cho
rus ir kt. Jau kone 20- 
tis^ kai Melbourne, šalia 
mūsų vieno iš iškiliau
sių chorų, Melbourno Dai
nos Sambūrio ir vietinio 
Parapijos choro, labai 
gražiai veikia ir vyrų ok
tetas, kurio pagrindinis 
tikslas buvo ir yra, pasi
rodyti savose lietuviško
se programose ir tuo pa 
čiu reprezentuoti lietu
vius įvairiuose tarptauti
niuose pasirodymuose. 
Savo tikslą, šis vyrų ok
tetas, atliko ir atlieka la
bai gerai tiek savuose, 
tiek ir svetimtaučių, bei 
australų pasirodymuose, 
pateikdamas mūsų gra
žiųjų dainų aukštą meni
nį lygį. Nuo pat įsisteigi- 
mo, šiam oktetui vadovau
ja Petras Morkūnas, kai 
jame šiuo metu dainuoja: 
V. Bosikis, A. Bužins- 
kas, P. Dranginis, V. La
zauskas, V. Mačiulaitis,
K. Mieldažys ir pats va
dovas P. Morkūnas. Ok
tetą pianiniu ir vargonais 
palydi Dana Jokubaus- 
kaitė- Levicki enė.

Savo sukakties atžymė- 
jimui, oktetas išleido 
plokštelę "Kur banguoja 
Nemunėlis", kurioje yra 
įdainuota 14 dainų. Plokš
telė yra labai gerai tech
niškai pagaminta, dainos 
yra rinktinės ir jų sąs
kambiai labai geri. 
Plokštelės viršelį paruo
šė dail. V. Simankevi- 
čius. Kaina 5 dol.

***
Kaip Sydnėjaus nauja

sis Lietuvių Klubas ypa
tingai labai gražiai ir 
stipriai stovi finansiniai 
(o tą daro šitoje valsti
joje leidžiamos klubuo
se turėti pokerio "slot" 
mašinos), taip Melbour
no Lietuvių Klubas jau ku
ris laikas turi nemažų pi
niginių rūpesčių. Šiuo me
tu klubas yra nariams 
įsiskolinęs apie 33.000 
dol. ir kredito d-jai "Tal
kai" apie 20.000 dol. Klu
bo valdyba ir nariai spau 
doje, susirinkimuose ir 
paskirose polemikose 
bando išspręsti kaip ge
riau būtų klubą padary
ti, kad jis neštų daugiau 
pelno. Siūloma skolintis 
daugiau kapitalo ir antrą
jį aukštą padaryti išnuo
mavimui ir kt. Tačiau vi
si, vienoki ar kitoki pa
siūlymai, susiduria su 

Melbourno lietuvių namai šijo metu turi didelių problemų.

daugeliu kliūčių ir valdy
ba, nei paskiri nariai, 
dar bent šiuo metu ne
gali prieiti prie vieno
dos nuomonės kaip gali
ma būtų klubą ir jo di
džiules patalpas daugiau 
komerciniai išnaudoti.

***
Rugpiūčio mėn. 19 die

ną Adelaidėje įvyko vie
tos Lietuvių S-gos meti
nis susirinkimas, kurio 
metu, apsvarsčius visus 
einamuosius reikalus,bu
vo išrinkta naujoji s-gos 
valdyba, kurią sudaro: P. 
Bielskis —pirm., G. Ra
kauskas I vicep., V. Ne- 
verauskas — II vicep., 
Br. Nemeika — I sekr., 
G. Kalibatas — II sekr., 
C. Ostrauskas I. ižd., S. 
Gusčia — II ižd., V. Dau- 
galis — III ižd., J. Lan- 
gevičius — turto globė
jas ir V. Laurinaitis — 
kandidatas.

***
Naujasis Sydnėjaus 

Apyl. Pirm. dipl.chemi
kas Juozas Maksvytis, 
kartu su visa naująja apy
linkės valdyba kreipia 
ypatingą dėmesį į jauni
mą. Neseniai aptvarkyta 
ir atidaryta prie Liet. 
Klubo jaunimui patalpa, 
sutraukia nemažai jauni
mo. Tikimasi šią patal
pą ateityje dar gerinti. 
Neseniai J. Maksvytis, 
pats būdamas mėgėjas 
muzikas, suorganizavo 
jaunimo vokalistų grupę, 
kuriai padeda pačių jaunų 
jų choras. Ši graži grupė 
ateityje ketina viešai pa
sirodyti, kai dabar jau 
pradėjo, kartą per mė
nesį, sekmadienio pa
maldų metu, giedoti ir pa 
maldose išpildyti moder 
niąją religinę muziką, 
kas ypatingai sutraukia į 
bažnyčią nemažai jauni
mo.

***
Neseniai Sydnėjuje vie

šėjo ir dalyvavo pasku
tiniame "Plunksnos" klu
bo susirinkime melbour- 
nietė dailininkė P.Kepa- 
lienė. Susipažinus su ja, 
paaiškėjo, jog ji yra mū
sų buvusio Lietuvoje žino
mo sportininko - lengva- 
atleto p. Kepalo žmona. 
Baigusi čia meno mokyk
lą. ji, ypatingai Melbour
ne yra išgarsėjusi savo 
savotiškų paveikslų ir 
portretų darymu, kurie 
yra, daugumoje padaryti 
iš specialaus spalvoto 
smėlio, randamo Šiaurės 
Australijoje. Paveikslai 
ir portretai yra ypatingai 
gražūs ir geri, todėl ir 
darbų p. Kepalienei, ypa
tingai iš turtingųjų aus
tralų, niekada nestinga. 
Be smėlio darbų, ji yra 
specialistė spalvoto stik 
lo, medžio žievių, jūros 
žolių, šaknų ir kitų Aus

tralijai ypatingų medžia
gų, kaip įvairiausių "jo
gų, kaip įvairiausių jū
ros kiautų apdirbime ir 
jų meniškame įpavidali- 
nime. Dailininkės na
mas yra, tarsi, lyg dide
lis meninis muziejus, ku 
riame galima rasti įvai
riausių stilių, dydžių ir 
spalvų, išskirtinai gra
žius paveikslus. Mano pa 
klausta, kodėl jinai nepa
sirodo plačiau visai lietu 
vių ir australų visuome
nei, suruošiant savo dar
bų parodas, ji tik kukliai 
atsakė, kad tam neturinti 
laiko. O tikrai jos darbai 
yra savotiški, mažai kur 
sutinkami ir labai įdo
mūs.

***
Melbourne Monash uni

versitetą baigė ir gavo 
B achelor of Arts diplo
mą Sigutė Petraitytė. Jau 
noji graduantė yra labai 
gerai žinoma Melbour
no lietuvių gyvenime. Bai 
gusi sekmadieninę lietu
vių mokyklą, ji vėliau lan
kė ir baigė jaunimo litu
anistinius kursus, be ku
rių šoko tautiniuose šo
kiuose ir aktyviai daly
vavo kituose lietuviškuo
se parengimuose. Baigu
si Teachers College, ku
rį laiką ji dirbo Lietuvių 
Vaikų Darželyje, ten mo
kytojaudama. Vėliau, ga
vusi valstybinę stipendi
ją, ji studijavo psicholo
giją, sociologiją, istori
ją ir anglų kalbą, ypatin 
gai susidomėdama socio
loginiais mokslais, ku
riuos gilino Adelaidės 
Flinders universitete. 
Naujajai mūsų graduan- 
tei geriausios sėkmės 
ateities gyvenime.

***
Rugpiūčio pradžioje 

Canberroje mirė 63-jų 
metų sulaukęs, šios kolo
nijos vienas iš pirmųjų 
lietuvių, Jurgis Žilins
kas. Gimęs Marijampo
lės apskrityje, Kalvari
jos valsčiuje, velionis 
baigė Marijampolės gim
naziją ir vėliau Kauno 
Technikos Mokyklą. Šei
moje, be velionies, buvo 
dar 5 broliai ir dvi sese
rys. Vokietijoje gyveno 
Hanau stovykloje ir 
1947 metais, su pačiu pir
muoju Australijos emi
grantų transportu, at
plaukė į Australiją ir ap
sigyveno sostinėje, kur 
pats pirmas iš lietuvių 
jis įsitaisė savo nuosa
vus namus. Paliko liū
dėti savo žmoną Bronę, 
kurią vedė Canberroje. 
Palydėjus dideliam bū
riui tautiečių ir draugų, 
kapuose Liet. B-nės var
du atsisveikino Petras 
Pilka ir bičiulių — Pr. 
Martišius.

Rugpiūčio pabaigoje 
Sydnėjuje mirė Pranas 
Šereikis, sulaukęs 51 me 
tų. Būdamas viengungis, 
velionis daugiausiai dir
bo prie didžiųjų užtvan
kų tunelinių darbų, ku
riems pasibaigus, dir
bo Sydnėjaus naujai veda 
muose požeminių trauki
nių tuneliuose, turėda
mas gana atsakingą vyr. 
prižiūrėtojo darbą. Mir
ties priežastis — gerk
lės vėžys, kurį išgydy
ti nepajėgė nei geriausi 
Sydnėjaus specialistai. 
Velionis Australijoje ne 
turėjo jokių giminių.

***
Pasitaiko pas mus ir 

taip. Geelongo viename 
priemiestyje sau ramiai 
gyveno lietuvis Petras 
Jokūbaitis, savo kaimy-

(Nukelta į 4 psl.)

ff AMERIKIETIS

Špionažo spąstuose (1)

PERBĖGĖLIS I RYTUS
Vienas amerikiečių mokslininkas perbėga pas 

sovietus. Šia tema yra parašyta daug špionažo ro
manų. Bet šis, kurį pradedame spausdinti Dirvoje 
yra kiek kitoks ir jo jaunas autorius Robert Littell 
moka pasakoti istoriją iš karto suintriguodamas 
skaitytoją. Kas buvo tas A.J. Lewinter? Kokią pa
slaptį jis išdavė sovietams? Kaip į tai reagavo 
abiejų kraštų žvalgybos? Atsakymą rasite skaity
dami šio romano ištraukas.

Lewinteris šimtą kar
tų vaizduotėje pergyveno 
šią sceną, bet jam niekad 
neatėjo į galvą mintis, 
kad sargybinis galės ne
suprasti angliškai. Jis 
žiūrėjo į už stalo sėdintį 
rusą ir stengėsi nugalė
ti baimę, kuri pradėjo jį 
apimti.

— Klausykit, — pradė
jo Lewinteris, šį kartą 
ramesniu ir pagarbesniu 
tonu, — yra būtina, kad 
aš pasimatyčiau su jūsų 
ambasadoriumi.

Jis pakartojo tai tris 
kartus, lyg kartojimas ga
lėtų padėti sargybiniui 
suprasti ką jis sako.

— Aš "amerikanski"
— pridūrė jis.

Dvi moterys japonės, 
kurios tuo metu mazgojo 
ambasados salės grin
dis, pakėlė nustebusios 
galvas. Sargybinis, ku
ris buvo naujokas šioje 
vietoje ir nebuvo tikras 
savimi, sudvejojo. Paga
liau patraukė pečiais ir 
pakėlė telefono ragelį, 
kad pašaukus budintį 
karininką.

Lewinteris žiūrėjo su
kant telefono numerį ir 
jautė, kaip įtampa jame 
palengva atslūgsta. Paga
liau jis pasiekė š į tą. Pir
mą kartą jis atkreipė dė
mesį į aplinką, kurioj jis 
buvo: japonės sunkiai at
liekančios valymo dar
bą, uniformuotas sargy
binis, kuris buvo susikon
centravęs į rusišką žur
nalą, nedidelis Lenino 
portretas ant sienos, su
sproginėjusios plytelės 
grindyse, apdulkėję palu
bėje elektros laidai. Tai 
ne taip jis buvo viską įsi
vaizdavęs. Visai ne taip.

Dar per šlapias salės 
grindis įžingsniavo de- 
žuruojantis karininkas, 
armėnas, nedidelio ūgio, 
ir sustojo priešais Le- 
winterį.

— Taip, — pasakė jis 
šypsodamasis ir rodyda
mas į laikrodįpridūrė — 
jau penkiolika minučių 
kai mes užbaigėme dar
bą.

— Aš turiu pasimatyti 
su jūsų ambasadoriumi,
— pasakė Lewinteris.— 
Aš noriu vykti į Sovietų 
Sąjungą.

— Gaila, — atsakė ar

mėnas, — bet vizų sky
rių mes uždarome 5 va
landą. Užeikite rytoj. 
Bandykit 9 valandą ryto.

— Jūs nesuprantate, 
— pasakė Lewinteris.— 
Aš esu amerikietis. Aš 
noriu vykti į Sovietų Są
jungą galutinam apsigy
venimui .

— Galutinam? — pa
kartojo armėnas, steng
damasis suprasti reikš
mę.

Pagaliau jis suprato. 
Galvos linktelėjimu jis 
davė ženklą sekti. Palik
tas vienas dideliame 
drėgname kambary, Le- 
winteris atsisėdo į fotelį 
kurio spyruoklės buvo su
lūžusios ir pradėjo lauk
ti. Prieš pusvalandį jis 
padarė lemtingą savo gy
venime šuolį ir viskas 
atrodė groteskiška. Per
bėgimui į Rytus jis ruo
šėsi ilgus mėnesius, su 
įprastu pedantiškumu — 
kelionė į Japoniją, piliu
lės, shampooing, rentge
no nuotraukos, paskuti
niu momentu pasiuntė at
virutę Maureen ir net 
pasiėmė knygą, kad turė
tų ką skaityti lėktuve į 
Maskvą. Bet nepagalvojo 
kad atsiras vargingoje 
ambasadoje, neišvėdinta
me kambaryje, tarp žmo
nių kurie nesupras ką jis 
kalba. Jis kvailai jautė
si sėdėdamas fotelyje ir 
žiūrėdamas į lubas, 
kryžiavo kojas, savęs 
klausdamas ar kas jo 
slaptai neseka.

Staiga jis nutraukė gal
vojimą, išgirdęs gretima 
me kambary vyriškus bal
sus. Durys atsidarė ir 
žmogus, kuris įėjo, atro
dė visai panašus įtokius, 
kokius matė vaikščiojant 
Amerikos universitetuo
se. Jam tik trūko pypkės 
dantyse. Jis turėjo pasi
rišęs kaklaraištį, gels
vus marškinius ir spor
tinį Harris tweed švarką. 
Jo plaukai buvo ilgi,kel
nės aptrintos ir buvo ap 
siavęs makasinais, bet in
teligentiškos išvaizdos. 
Akys buvo rudos ir žvilgs
nyje buvo kaž kas ironiš
ko.

Jis nusišypsojo ir pri
traukė fotelį prie Lewin- 
terio.

— Kokiame universi
tete jūs studijavote? — 
paklausė jis gryna anglų 
kalba.

— Ką tuo norite pasa
kyti, kokiame universite
te aš studijavau? — atkir
to Lewinteris atsilošda
mas. Jis automatiškai 
įtardavo kiekvieną, kuris 
iš pirmo žvilgsnio pradė
davo rodyti draugystę. — 
Jūs privertėte mane lauk
ti pusę valandos ir paskui 
statote tokį klasimą. Ar 
jūs bent suprantate kodėl 
aš čia esu?

— Klausykite ramiai!
— pasakė rusas. — Tik 
dvidešimt minučių laukė
te. Man tiek reikėjo, kad 
atvykčiau į ambasadą. Pa
galiau mano klausimas 
apie studijas turi priežas
tį. Apie amerikietį suži
noma daug dalykų, kada 
žinoma kur jis studijavo, 
Štai aš, pavyzdžiui stu
dijavau Horace Mann. Vi
si tipai tenai renkasi iš 
didžiųjų turtuolių šeimų. 
Tai ne tos rūšies žmo
nės, kuriuos tikimės pa
matyti uždarius ambasa
dą ir prašant politinės 
prieglaudos. Matote, — 
pasakė jis juokdamasis,
— aš žinau kodėl jūs 
Čia esate.

Lewinteris pajuto sim
patiją rusui.

— Ką jūs darėte Hora
ce Mann? — paklausė jis.

— Mano tėvas, kaip ge
ras komunistas, padarė 
karjerą užsienių reikalų 
ministerijoje ir buvo pri
skirtas prie Jungtinių 
Tautų. Jis išbuvo JT sek
retoriate šešerius me
tus. Kokiame universite
te jūs studijavote?

— Scientific College 
Bronxe, — pasakė Le- 
winteris, pats nustebęs 
kad jis nori atsakinėti į 
klausimą.

— Ah, ah! — sušuko 
rusas suduodamas delnu 
per Lewinterio kelią ir 
lyg kaltindamas pirštu 
dūrė į jį: — Smulkus 
kapitalistas, intelektua
lumo ąuotientas 135, ne
labai stiprus sporte, 
prieš studijas jokių sek
sualinių santykių ir dar 
... aš pasakyčiau, kad 
jūs esate žydas, nors ir 
neatrodote. Ar aš labai 
apsirikau.

-- Ne, išskyrus vieną 
dalyką, dėl seksualinių 
santykių, — pamelavo 
Lewinteris. Ir paskui pra 
dėjo rimtai: "Mes galėtu
me diskutuoti apie vieno 
ar kito universiteto geru-

(Nukelta į 4 psl.)
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BOLŠEVIKINĖ SPAUDA

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
Reikia įdiegti principą 

kad redaktoriai regulia
riai atsiskaitytų partijos 
komitetams", reikalavo 
A. Barauskas. Šitaip pa
versdamas lokalines re- 

Ar periodinė spauda 
lietuvių kalba, kuri ga
minama ok. Lietuvos te
ritorijoje, turi bent vie
ną spaudos laisvių ele
mentą? Jeigu laisvosios
spaudos kraštuose spau- dakcijas partijos filiale— 
dos galioje susikaupia ga
lios viešai svarstyti ir 
reikšti savo nuomonę, ar 
bent iš tolo bolševikinė 
periodika tam prilygsta? 
Juk išeiviškosios spaudos 
ideologinės gradacijos 
įgalina į kiekvieną pata
riamą reiškinį pažiūrėti 
savo akimis — ar šitaip 
gali padaryti spauda, lei
džiamoji ok. Lietuvoje?

Visi laisvosios spau
dos elementai visiškai iš 
rauti 'iš bolševikinės 
spaudos praktikos. Spau
da yra bereikšmis kom- 
partinių komandų aidas.

Lietuvos komunistų 
partijos centro komite
to sekretorius A, Bar
kauskas to komiteto ple
nume (Komjaunimo tie
sa, Nr. 113), kalbėdamas 
apie "spaudos uždavi
nius", pakankamai deta
liai išvardino bolševiki
nės spaudos prigimtį.

Spauda privalanti "ko
munistiškai auklėti" vi
suomenę, tvirtino A. Bar
kauskas. Laikraščių re
dakcijų pareigos visiškai 
sutapatinamos su vieti- gos fizikas (vandenilio 
nio kompartijos komiteto 
pareigomis. Komparti
jos komiteto nariai akty
viai dirba ir leidinio re
dakcijoje. Jie parašo 
straipsnių, seka kroni
kos žinutes, itin svar
bus yra "laiškų redakci
jai" kontroliavimas.

Taip įsismeldami į re
dagavimo funkcijas, par
tiečiai eina vietos visuo
menės šnipų pareigas. 
Tai itin aiškėja iš A. 
Barkausko susirūpini
mo aiškinti "laiškų redak
cijai" skiltį.

Kalbėdamas apie peri
ferinius, lokalinius leidi- Sąjungai užsienio preky- 
nius (jų neišleidžia į už
sienį) A. Barkauskas puo
lė kaltinti redakcijas. 
"Redakcijos nesiryžta pa
žvelgti įjuos (laiškus)gi
liau, kas slypi po vienu 
ar kitu neigiamu faktu". 
Be abejo čia kalbama 
apie tą srovę skundų - 
laiškų, kur iškeliami so
vietinio gyvenimo ne
sklandumai, netiesiogi
niai kaltinimai režimo 
prestižui.

A. Barkauskas reika
lauja "kryptingumo", tai 
yra bolševikinių tenden
cijų net "laiškų redakci
jai" skiltyje. Partiniai ko
mitetai, sako A., Bar
kauskas, turi padėti re
dakcijoms. Problemos 
visų pirma, turi būti ap 
tartos partijos komitete!

mis, kad leidinio tekstan 
neprasiskverbtų net ma
žiausias trupinėlis teisy
bės, Barauskas pastebė
jo kadrų trūkumą.

Lokalinėse redakcijo
se vis ir vis nėra kvali
fikuotų spaudos darbuoto
jų. Laikraščių štabai ir 
nuošalūs bendradarbiai 
sudaro gana kintančią, ne
pastovią, todėl sunkiau 
sukontroliuojamą masę.

Kompartijos sekreto
rius nesuko sau galvos. 
Jis atpasakojo xVIaskvoj 
pagamintą receptą: kaip 
gauti "kvalifikuotų jė
gų?"

"Grupė žurnalistų šie
met kėlė kvalifikacijas 
Vilniaus ir Leningrado 

Lietuvio Simo Kudirkos tragedija 
figūruoja Sacharovo laiške 

Amerikos kongresui
gruoti). Jūs gali žinote 
vardą lietuvio Kudirkos, 
išduoto sovietams nuo 
Amerikos laivo, ir var
dus 1970 m. Leningrado 
tragiško skrydžio daly
vių (čia turima galvoje 
Sovietų Sąjungos pilie
čių, daugiausia žydų, ne
pasisekęs 
prievarta 
sovietinį lėktuvą iš Le
ningrado į Švediją ir tuo 
būdu pabėgti iš Sovietų 
Sąjungos, pk). Jūs žino
te apie Berlyno Sienos 
aukas..." Visiškai pagrįs
tai Sakharovas sugreti
na lietuvių jūreivio Ku
dirkos nepasisekusį šuo
lį į laisvę su Berlyno Sie 
nos aukomis, nes ir jis 
ir jie (nesėkmingi bėg
liai) siekė vieno ir to pa 
ties tikslo — išsivaduoti 
iš bolševikinės priespau 
dos.

Žymus Sovietų Sąjun-

bombos ištobulintojas) 
Andrei Sakharovas, ku
ris dabar yra laikomas 
neoficialiu žmogaus tei
sių gynimo sąjūdžio va
dovu Sovietų Sąjungoje, 
pastaruoju metu dėl savo 
viešų kritiškų pareiški
mų patekęs ne tik sovie
tinės spaudos ugnin, bet 
ir valdžios "ataskaiton", 
atviru laišku kreipėsi į 
Amerikos Kongresą.

Sakharovas prašo Ame
rikos Kongresą priimti 
senatoriaus Henry M. 
Jacksono klauzulę, drau
džiančią taikyti Sovietų 

boje didžiausio palanku
mo dėsnį, kol ji savo pi
liečiams neleis naudotis 
laisvos emigracijos tei
se. Reikia manyti, šis 
Sakharovo laiškas yra 
tiesioginis atsakymas 
naujajam valstybės sek
retoriui A. Kissingeriui, 
kuris savo laiku yra pa
reiškęs, kad jis simpati
zuojąs kitaip galvojan- 
tiems ir mažumoms, ta
čiau tarptautinės įtam
pos atoslūgį laikąs pir
mos eilės dalyku.

Sakharovas savo laiš
ke tarp kitų dalykų rašo: 
"Jūs turite žinoti, kad 
kalėjimai, darbo stovyk
los ir psichiatrinės ligo
ninės yra pilnos žmonių, 
kurie mėgino pasinaudoti 
savo teisėta teise (emi- 

aukštosiose partinėse 
mokyklose”, pasidžiaugė 
A. Barauskas. "Vertėtų 
atgaivinti praktiką priim
ti į žurnalistiką jaunimą 
su partijos komitetų, re
dakcijų nukreipimais. 
Daugiau būsimųjų žurna
listų derėtų siųsti moky- . 
tis taip pat į Maskvos ir 
Leningrado aukštąsias 
mokyklas".

Nereikia užmiršti, kad 
čia siūloma ruošti "kva
lifikuotas jėgas" per 
Maskvos ir Leningrado 
mokyklas Jonavos, Šiau
lių, Tauragės ir pan. laik
raščiams!

Partinis vadovavimas 
spaudai reiškia netiktai 
spaudos bendradarbių 
bei darbuotojų indoktri- 
naciją. Reikalas gilėja. 
Net smulkučių leidinių 
darbuotojai siunčiam į 
Maskvos ir Leningrado 
mokyklas! Tai yra gru
bi rusifikacija, kurios 
užmaskuoti A. Baraus
kas nė nesistengia.

"Kryptingas" spaudos 
darbas ok. Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose ne
įmanomas be Maskvos ir 
Leningrado botago.

*

p.

f Spaudoje ' 
pasidairius

BENDRUOMENES
ATEITIS

:<

Tėviškės Žiburiai (Nr. 
38), rašydami apie PLB 
Seimą, taip užbaigia savo 
vedamąjį "Seimą verti
nant":

"Jei svarstybinė sei
mo dalis ėjo sklandžiai, 
tai rinkiminė užkliuvo ir 
tapo varžybomis. Nors 
Bendruomenėje tautie-

mėginimas 
nuskraidinti

Sunku viltis, kadSakha- 
rovo pareiškimas dabar
tiniu metu turėtų žymes
nės įtakos į Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos tarpu
savio santykius, kol Kon
greso dauguma dar neiš
sipagiriojusi iš po vadi
namo tarptautinės įta
kos atoslūgio kvaitulio, 
ypač kai dar užsienio po
litikos priešakin atsisto
ja ne principinės, bet 
pragmatinės politinės fi
losofijos išpažinėjas Hen
ry A.Kissingeris. (pk)

Sovietai skelbia taikingą sugyvenimą

SOVIETINIO GINKLAVIMOSI GRĖSMĖ
Londone veikia Stra

teginių studijų institutas 
(Institute for Strateglc 
studies), kuris kasmet 
skelbia didžiųjų valsty
bių ginklavimosi apžval- 
gąs. Pasinaudodamas to 
Instituto apžvalgos davi
niais žurnalistas - anali
tikas Ernest Conine paly 
gino JAV ir SSSR ginkla
vimosi intensyvumą ir iš
laidų ginklams santykį. 
Žurnalistas teigia, kad 
skundai apie perdidelį 
JAV ginklavimąsi, paly
ginus išlaidas su milita- 
riniu SSSR biudžetu, netu
ri jokio pagrindo. Išlai
dos militariniems reika
lams rodo, kad JAV toly
džio nusiginkluoja, o 
SSSR intensyviai ginkluo
jasi. Bešūkaudami apie 
taiką, rusai kuria didžiu
lę karinę jėgą. Taika, so
vietinėje koncepcijoje, 
yra karinis SSSR domina 
vimas pasaulyje.

Žurnalistas pareiškia, 
kad amerikinės išlaidos 
ginklams yra mitas, gre
ta sovietinės realybės.

Štai kaip atrodo gink
lavimosi palyginimai Ins
tituto studijoje:

JAV karinis biudžetas 
siekia 80 bilijonų. Ta su
ma lieka nedidinama nuo 
1968 metų. Tačiau inflia
cijos įtaka, sumažino dole
rio vertę bent 30%. Todėl 
karinis JAV biudžetas, 
skaitant prieš penketą 
metų buvusio dolerio ver 
te, prilygintinas 60 bili
jonų dolerių. Kariškasis 
personalas sudaro tiktai 
dalį išlaidų, skirtų išlai
kyti civilinįkariuomenės 
personalą, kuris yra, 
kaip sarkastiškai pastebi 
apžvalgininkas "cooks, 
clerks and bottle wa- 
shers". Kongreso deba- 

čiai dalyvauja kaip indivi
dai, tačiau rinkimų atve
ju vis dar turi įtakos po
litiniai užkulisiai. Jie 
drumsčia stiprios, repre- 
z entacinės, autoritetin
gos PLB vadovybės suda
rymą. Ir šį kartą tos 
drumsties buvo. Pozityvi 
rinkiminių varžybų pusė 
buvo ta, kad nestokojo 
kandidatų. Neigiama pu
sė — atėjimas su tam 
tikro pobūdžio sąrašais 
ir užkulisinė kova už 
juos. Svarbiau yra tinka
mi asmenys, o ne kom
binuoti sąrašai. Tegu tie 
asmenys būna įvairių 
spalvų, kaip ir pati Bend 
ruomenė. Reikšminges
nis yra ne kurio nors 
sąrašo laimėjimas,o ge
ros vadovybės sudary
mas, nes nuo jos daug 
priklauso visos Bendruo 
menės ateitis".

RIMAS DAIGUMAS

tų rezultate, bekalbant 
apie išlaidų mažinimą pa
našiems reikalams, pla
čioji visuomenė galvoja, 
kad debatai vyksta dėl 
ginklavimosi.

Išlaidos kariškiems 
reikalams šiais metais 
sudaro 6% bendros vals
tybinės produkcijos 
(gross national product) 
Tai yra, nuo 1950 metų, 
žemiausias procentas. 
Bendrinėje valstybės ga
myboje biudžetas karo 
reikalams sudaro ne
reikšmingą procentą, su 
nuolatine tendencija ma
žėti. Valstybinio aparato 
šakos: visuomenės aplin
kos . gerinimas, švieti
mas, sveikatos reikalai, 
nuolat išsikovoja dides
nius savo biudžetus. 
Prieš dvidešimtį metų 
karo biudžetas ir valsty
bės aparato agentūros da
linosi valstybės biudžetą 
50:50. Dabar tas santykis 
pakito civilių agentūrų 
naudai 30:70.

Kaip Sovietų Rusijo
je? Instituto studija nu 
rodo, kad SSSR karinis 
biudžetas atima didesnę 
bendrinės valstybinės ga 
mybos dalį. Nors ta ga
myba yra dvigubai mažės 
nė už amerikinę, faktinė 
išlaidų suma yra dides
nė. Sovietai menkai mo
ka kariškam personalui. 
Išlaidos skirtos gink
lams. Pav. SSSR dabar 
skuba gaminti ilgadistan 
cines raketas, kas jiems 
leista pagal SSSR reika
lams palankią Strategi
nių ginklų apribojimo su 
tartį — 2359 raketas. 
JAV beturi tokių rake
tų 1710. Sovietai gami
na povandeninius laivus 
ginkluotus raketomis. 
JAV prilygs esančioms 
karinėms sovietų pare 
goms, kai kuriose srity 
se, tikai 1978 metais. 
Bet kur tada nužengs sa 
vo ginklų arsenalais so
vietai?

Esant tokiai padėčiai 
dabartiniai JAV kariniai 
rodikliai tolydžio menkė
ja. Prieš kiek laiko Ame
rika dominavo atominių 
užtaisų kiekiu ir kokybe, 
bet dabar tas dominavi
mas, kaip sako žurnalis
tas "išgaruos per keletą 
metų".

Atsigrįžus į Pabaltijo 
problemą, mes žinome, 
kad sovietams militariš 
kai stiprėjant, ankčiau 
už jų pabūklų salves, vis 
dažniau ir įžūliau girdė
sime "niet!" ir "niet!" 
tarptautinėse konferenci 
jose, kur, gal būt, sovie 
tų nenaudai koks pado

resnis konferencijos da
lyvis iškels klausimą, lie 
čiantį grobuoniškai su
durstytas Europos vals
tybių sienas.

Savo "taikos politiką" 
ir savo garsaus "niet!" 
autoritetą SSSR remia 
brutalia ginklų jėga. JAV 
užmiršo senovės romė
nų valstybinę išmintę si 
vis pacem para bellum 
(jeigu nori taikos, ruoš
kis karui). Amerika gal
voja, kad santykius su sa
vo mirtinu priešu galima 
pataisyti užglostymais ir 
pataikūniškais linkčioji
mais.

KODĖL 

LEIDŽIAMA...

(Atkelta iš 1 psl.)
kė smarkių Maskvos puo
limų už Vladimirovo kny
gos apie sovietų blefą 
erdvėje ištraukų paskel 
bimą galėjo lengvai te
lefonu susisiekti su Sa
charovu bei rašytojais 
Maksimovu ir Galiču. Sa
charovas ta proga prašė 
paskelbti jo pažiūrų san
trauką, kurįkorespnden- 
tui padiktavo jo žmona. 
Jis pats pradedąs kosėti, 
jei ilgai jam tenka kal
bėti. Tas pareiškimas 
skelbiamas atskirai. Su
traukiant, Sacharovas no
ri Sovietijoje Prahos pa
vasario, bet be rugpiūčio 
mėnesio, kada sovietų 
tankai Maironio giesmės 
"Jau slavai sukilo" mūsų 
laikų versiją nutraukė.

SCREW MACHINE 
SET-UP

We are enlarging our facilities 
and have Severai openings for 
qualified screw machine set-up 
men who know their business 
and are willing to work as oper- 
ators when reęuired. Brown and 
Sharpe experience preferred. Tn 
return we offer top wages, pro- 
motion, free hospitalization and 
many fine benefits including 
stock option.

Contact JERRY HYLAND 
Personnel

WATSCO
1800 W. 4 Avė. 
Hialeah, Fla.

A GREAT PLACE TO W0RK

An F.qual Opportunity Employer 
______________________________________ (73-74)

WANTED AT ONCE 
AUTOMATIC SCREW

MACHINE
ŠE 1 UP MEN & OPERATORS 

FOR 

CONOMATICS

BR0WN & SHARPE 
New plaut facilities. Excellent 

benefits and overtime.

SLABE
MACHINE PRODUCTS CO. 

465" INDUSTRIAL PARK. 
WILLOUGHBY. OHio 

216-946-6555
(73-79)
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TOLMATOS ŽIBURIAVIMAI... (10)

PASAULINĖ POLITIKA
Jūratė Statkutė - de Rosales

Harvardo Universi
tete, Henry Kissingerio 
specialybė buvo tirti ato
minių ginklų reikšmę 
tarptautinėje politikoje. 
Tai yra plati, naujoviš
ka tyrimų siritis, kuri 
kaip pats Kissingeris 
yra pabrėžęs, daug kur 
susiveda į praktiškai nie
kad kare neišbandytus te-+ 
orinius daleidimus.

Sekant žingsnis po 
žingsnio Kissingerio te
oretinę "atominės poli
tikos" galvoseną jo raš
tuose, yra galima atpa
žinti tris silogizmo eta
pus.

1. Smulkus, išsamus so 
vietų atominės galybės 
tyrimas priveda Kissin- 
gerįprie išvados, jog ma
žesnės valstybės šiandie 
ną yra visu 100% priklau
somos nuo atominį arse
nalą turinčių galybių ge
ros ar blogos valios. 
Sovietų atominio puolimo 
atveju, net jei JAV rizi
kuotų stoti į tokio kraš
to gynybos karą, pati ma
žos valstybės teritorija 
jau būtų sunaikinta tuo 
metu, kai JAV galės pa
daryti pirmą gynybos 
mostą. "The destruction 
of their country can be 
prevented only by accom- 
modating themselves to 
the Soviet Union", rašė 
Kissingeris 1961 metais. 
Kissingeris 1961 me
tais. *)

2. Kissingeriui prade
da aiškėti, kad mažesnių 
valstybių reikšmė tarp
tautinėje politikoje visų 
pirma priklauso nuo kiek 
vienos valstybės galimy
bių įvelti — ar neįvelti 
— didžiąsias galybes į 
atominį karą. Ir priešin
gai: iš to išeina, kad JAV 
turi atsipalaiduoti nuo pa
vojaus būti įtrauktoms į 
atominį karą. C i norint 
tokį atsipalaidavimą įvyk
dyti nenustojant savo są
jungininkų ir nesumaži
nant savo įtakos zonos, 
reikia pravesti nusigink
lavimo sutartis.

3. Neesant JAV-bėms 
praktiškos galimybės 
saugoti mažas valstybes 
nuo atominio puolimo ir 
suradus teisėtą "nusi
ginklavimo sutarties" bū
dą tam, kad tas valsty
bes nebesaugoti, mažų 
valstybių reikšmė taip 
sumažėja, jog tarptauti
nė politika pavirsta ("že 
mynų", ne "valstybių" 
santykiavimą. Pirmame 
pasikalbėjime su žurna
listais po savo paskyri
mo Valstybės Departa
mente, Kissingeris jau 
kalbėjo ne apie "tarptau
tinę", o apie "pasaulinę" 
politiką.

Norom, nenorom, Kis
singerio samprotavimų 
eigą peržvelgiant, tenka 
prisiminti a.a. geopoliti
kos tėvo iVIackinderio žo
džius. Antram pasauli
niam karui baigiantis, 
1944 metais Mackinde- 
ris rašė, kad pasaulyje ■ 
galės atsirasti du neį
veikiami blokai: rusų- 
vokiečių sąjunga ir ki
nų-japonų junginys. Šian
dieninė Kissingerio "pa
saulinė politika" tiesiu 
keliu veda į šių dviejų, 
ypatingai pavojingų, blo
kų susiformavimą.

Dar daugiau nerimo ke
lia Kissingerio pasisa
kymas ankstyvuose raš
tuose, kad derybose su

neabejotinai 
taikos. Tačiau

Melbourno lietuvių parapijos namai.

PERBĖGĖLIS Į RYTUS...

(Atkelta iš 2 psl.) 
mus. Bet tam aš neturiu 
laiko. Aš labai tiksliai 
apskaičiavau savo gal- 
mybes. Arba aš palieku 
Japoniją jūsų lėktuvu šį 
vakarą 8 valandą, arba, 
galimas dalykas aš nie
kad nepaliksiu. Jis žiūrė
jo į savo laikrodį. Yra 
svarbu, kad aš pasimaty 
Čiu su jūsų ambasado
riumi.

— Aš susidariau įspū
dį, kad mano ambasado
rius yra tas paskutiny
sis asmuo kurį jūs nori
te matyti, — pasakė ru
sas ir jo veidą nušvietė 
šypsena. — Jis labai ga
bus perkirpti iškilmių 
kaspinus, bet tai man pa
veda spręsti rimtas pro
blemas. Ir jei jūs turite 
rimtą problemą, aš esu 
jūsų paslaugai.

Lewinteris patikėjo.
Rusas išsitraukė iš ki

šenės mažą užrašų kny
gutę ir pasiėmė pieštu
ką.

— Dabar, kai aš pra
laužiau jūsų gynimąsi, at
ėjo laikas, kad tikrasis 
Evgenij Michaliovič Po- 
godin, toks yra mano var 
das, jums prisistatytų, 

apdaužymą būbninin^ Žmogus, kuris sėdi prieš 
jus, yra ketvirtis mark 
sisto, ketvirtis humanis
to ir pusė biurokrato. 
Kaip jūsų pavardė.

Lewinteris pasijuto 
lyg būtų pas dantistą ku
ris užmarina skausmą.

— A. J. Lewinter. A 
didžioji. J didžioji. L di
džioji. W mažoji.

— Ką reiškia A? — 
paklausė Pagodin.

— Augustus. J reiškia 
Jerome. Bet aš naudoju 
tik inicialus.

-- Gerai pone A didžio
ji J didžioji Lewinter, 
koks jūsų amžius?

— Trisdešimt devyni'.
— Adresas?
— Cambridge, Massa- 

chusetts.
Pagodinas pakėlė akis.
— Ką jūs darote Cam

bridge?
— Aš esu profesoriaus 

asistentas MIT (Iviassa- 
chusetts technologijos 
institute) ir specialistas 
keramikos technikoje.

AUSTRALIJOS PADANGĖJE...
(Atkelta iš 2 psl.)

nais turėdamas austra
lus, iš kurių vienas buvo 
didelis muzikos mėgėjas 
ir dar didesnis ir triukš- 
mingesnis būbnų mušė
jas. Kaip praneša aus
tralų spauda, savo teis
mo salės aprašyme, kad

sovietais, JAV-bėms ne 
reikia kreipti dėmesio į 
sovietų motyvus ar sie
kius, o tiktai rūpintis 
savais siekiais ir, kad 
derybų metu sovietų no 
ras atsiekti taikos 
"should be taken for 
granted". **)

Taip patogiai užmirš
ti sovietų agresijos ilga
mečius siekius vargu ar 
yra realu. Praktikoje, iš 
trijų pasaulinių galybių 
(JAV, sovietai ir Kini
ja) tik vienos JAV-bės, 
kaip pritinka tradiciniam 
pramonės ir prekybos 
kraštui, 
trokšta
ateityje, jei "taikos" klau- mūsų lietuvis, šį kone 
simu kada bus balsuoja- dieną ir naktį girdimą 
ma, JAV teturės pasaulio triukšmą kentė du metus, 
politikoje tiktai vieną bal- vienokiu ar kitokiu gra
są prieš du, jau dabar aiš
kiai pasisakiusius už ag
resiją, balsus.

Bendrai paėmus, trijų 
pasaulio galybių lošime 
tėra septyni skirtingi ėji
mai, kuriuos yra nesunku 
visus išskaičiuoti.

Galimybės pasirinki
mui yra sekančios:

a) Visos trys galybės 
taikiai tarp 
kiauja.

b) Sovietų 
Riktas. JAV 
ralios.

c) Sovietų 
fliktas. Kinija lieka ne
utrali.

d) Kinų - JAV konflik
tas. Sovietai lieka neut
ralūs.

e) Sovietų su JAV-bių 
sąjunga stoja prieš Kini
ją-

f) JAV ir Kinijos są
junga stoja prieš sovie
tus.

g) Kinai su sovietais 
stoja prieš JAV.

Daugiau įmanomų kom
binacijų nėra — teoriniai 
imant, trims galybėms 
pasaulį valdant, iš septy
nių skirtingų galimybių 
šešios veda į susirėmi
mus ir penkios iš jų įtrau - 
kia JAV į konfliktjArę pa
dėtį.

Kiniečiai berods šias 
galimybes neseniai ap
svarstė savo X-tamepar 
tijos kongrese. Tuo tar
pu kai vakariečiai naiviai 
komentuoja, kad Chou en 
Lai buvo sutvirtintas pa
reigose ir vesiąs taikos 
politiką, pagrindinis kon
greso nutarimas buvo 
stiprinti pasiruošimus 
karui, bei "būti pasiruo- 
šusiems imperialistinio 
pasaulinio karo sprogi
mui ir ypač staigiam so-

savęs pre-

- kinų kon- 
lieka neut-

- JAV kon-

žesniu būdu bandyda
mas kaimyną perprašyti 
jo būbnų taip nemušti. 
Tačiau nervai jam neiš 
kentė ir jis, prieš kelias 
savaites, pasiėmė didžiu 
lį pagalį, įėjo į jaunojo 
būbnininko kambarį ir, 
su šia lazda sudaužė būb 
nūs, garsintuvus ir kitus 
instrumentus, kai pats 
būbnininkas, pamatęs 
perpykusį lietuvį, pabė-

go. Tačiau visas šis rei 
kalas atsidūrė teisme, 
kur nelaimingasis aus
tralas būbnininkas skun
dėsi, kad stiprusis Pet
ras jau kelis kartus jo 
tik nepasmaugė, kai mū
sų tautietis išdidžiai at
rėžė, kad kas jam bebus, 
bet jei jis ir ateityje su 
savo būbnais jo nervus 
gadins, tai jis pasiryžęs 
sudaužyti po būbną kas
dien. Teisėjas savo 
sprendime nuteisė P. Ja- 
kūbaitį sumokėti už bub- 
no sudaužymą 6 dol. ir 
jam paskyrė 12 mėnesių 
gero elgesio arba 50 dol. 
pabaudos bausmę, už įsi 
veržimą į svetimą namą 
ir : _ 
ko. «

cial-imperialistų (su
prask sovietų) puoli
mui".

WELDERS
Produetion Mig Welders needed for 
material handling manufacturer. Piece 

work and overtime.
EQUIPMENT 

MANUFACTURING INC.
21590 HOOVER RD. 

WARREN, MICH.
(72-78)

*) Jie galės išvengti savo kraš- 
to sunaikinimo tiktai prisitaiky
dami prie Sovietų Sąjungos (rei
kalavimų).

•*) Turi būti priimtas kaipo 
tikras dalykas.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

WELDER-FITTERS 
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 

(68-771

PRESS OPERATORS

Needed for material handling manu
facturer. Piece work and overtime.

EĄUIPMENT
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WARREN, MICH.

(72-781

ELECTRICIAN
Needed for medium sized material 
handling manufacturer for the second 
shift. Licensed preferred būt not es- 

sential.
EQUIPMENT 

MANUFACTURING INC. 
21590 HOOVER RD.

WARREN. MICH.
(72-78)

DIE MAKER
Exp<?rienccd on all types of dies, 

steadv emplovment, days.
THE TRIANGLE

CO.
2024 EAST 70

CLEVELAND. 
216-431-0282

STAMPING

STREET 
OHIO

(72-74)

JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS

ENGINE LATHE 
HORIZONTAL & 

VERTICAL MILLING 
MACHINE

Mušt have job shop experience bu 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. Good hourly rate, 
overtime, hospilalization N t ringes.

FABSULATION CO. INC.

3901 WEST 150TH STREET 
CLEVELAND. OHIO 44111 

216-267-3530

\VANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

ELECTRICAL 
MACHINISTS

ALSO

ELECTRICAL
MECHANICS

MOTOR REWINDERS
Ist & 2nd Shift

TRA1NESS ACCEPTED
Fringe benefits available. Blue Cross. 
Blue Shield, paid pension plan, lite 
insurance policy. siekness insurance, 
death in family. Standard vacalions 
and holidays,

REMS CORPORATION
643 4 HOLBORN 

DETROIT. MICH.
3 13-925 0656

1160 \VAISON 
YPSILANTI, MICH. 

313-482-1530

An Equal Opportunilv Etnplnvor
(72-75'

Paskutiniuosius keturius 
metus aš dirbau prie ke- 
ramiškos kūgio MIRV 
programoje (tarpkonti- 
nentinės raketos su ke
liais kūgiais).

Rusas pasižymėjo Le- 
winterio atsakymus į sa
vo užrašų knygutę, pas
kui sekundę pagalvojo, 
perskaitydamas ką užsi 
rašė ir atrodė, lyg su 
raktu stengusi ką atida
ryti. Pagodinas dirbo 
slaptų agentų pasaulyje, 
kur neatsargus žingsnis 
gali sugriauti visą karje
rą. Tad ryžosi eiti paleng 
va.

— Kas jus atvedė į Ja
poniją, pone Lewinter?

— Ekologijos semina
ras Wasados universite
te. Vakar aš ten patiekiau 
tekstą. Kai aš nedirbu 
prie kūgių, aš domiuosi 
ekologija. Štai prieš porą 
metų aš padariau planą 
atmatų sunaikinimui vals
tybiniu mastu. Gali
mybės yra nuostabios. At
matos surenkamos regi- 
jono centruose ir iš jų 
išimamos reikalingos 
medžiagos. Tikėsite ar _ 
ne, su visom tom prob
lemom Amerikoje, man 
nepavyko sudominti Wa- 
shingtono, net įrodant po 
pieriuje, kad per 35 me
tus operacija apsimokės. 
Ar aš ne pergreit kalbu?

Pogodinas nustojo da
ręs užrašus.

— Kodėl jūs norite vyk
ti į Sovietų Sąjungą?

— Kaip aš galėčiau 
jums atsakyti į šį klau
simą. Aš galėčiau jums 
kalbėti apie amerikiečių 
svajonės degradaciją. 
Taršą, kriminališkumą, 
politinę korupciją, in
telektualų izoliavimą, 
narkotikus, opozicijos re 
presiją. Aš priklausiau 
kariniam - pramoniniam 
kompleksui. Aš gyvenau 
jo viduje. Mano kraštas 
gamina atominius ofen- 
zyvinius ginklus.

(Bus daugiau)
FURNITURE TOUCH-UP

& REPAIRMAN EXP. 
R1.T1REES \VELCOME 

EXPLR1ENCED only. Saku v opeli, 
hnmediate advancemenl wi4h provvn 
abilily. Free parking, all co. benrlil.*. 
Call: Mr. Prieš! ai 404 448-6119.

J. BAIN FURN. WAREHOUSE 
ATLANTA. GA.

(72-75)

i 72•7h:

WANTED EXP1.R1EN.CED 

PRODUCTION DRILL PRESS 
OPERATORS

STEADY \VORK. DAY Sllll I OVI.R. 
TIME AVAILABLE ALL ĖRINGI. 

BENEEITS.

THERMO ELECTRON 
ENGINE CORP. 

7100 E. 15 MILE RD.
STERL1NG HEIGHTS. MICH. 48077 

3I3-264-I2OO
(72-74)

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

k.

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

q/q - 2 yr. certificates (Min. $5,000)
5% %- Lyi. certificates (Min. $1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ

N

y
Member F.S.L.I.C., Wushington. D.C. Equal Opportunity lender

aint 
nthony 
savings

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

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

DIESEL TRUCKS 
MAINTENANCE

Are you a prolcssional in you r lin • 
oi vvork? A person wh<>’ Likęs pridu 
in performinu chesel trucks mainle- 
nancv? Wc are currenlly looking for 
su c h men.

Saunders Leasinu System.-.. Inu. i- 
thc country.'* oteles! nailonai I ru< k 
luasiiit' eoneurn. and in our Delbi. 
Louisiana br.mch have immvdialc 
opeli ings tor personnvl m lliu fullow- 
ina ari'.i:

SHOP FOREMAN
Al h-a.xt 2 vc.irs <*xpcrience r<*quir<*r| 
«m Ibis position. Vi’u otlvr c.\cu||<nt 
fringe benelils and the opportunity 
to art valio* rapidly with a progrvssive 
company.

1-or furtber infurmation call; 
apply or wrilc
JI.M TURNI.R 

(318) 325-4349 (West Monroc)
MONDAY-FRIDAY

8:30 a. m.- 5:00 p. m.

SAUNDER LEASING

SYSTEMS, INC.

506 JONESBORO
WEST MONROE,An F.qual Opportunity

RD. 
LA.

Employer
i 72-74 »

LAIDOTI VIU DIREKTORIAI
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Amerikiečiai oro piratai
Kuboje

"Oi, Viešpatie, bevelyčiau bū
ti bet kurioje Amerikos vietoje, 
net kalėjime, kad tik galėčiau iš 
čia kaip nors ištrūkti, pabėgti iš 
šio pragaro", pareiškė oro pi
ratas Richard D.Wittsutiktiems 
JAV žurnalistams.

Paskutiniais mėne
siais laikraščių pirmųjų 
puslapių jau senokai ne
pasiekia žinios apie sen
sacingus oro piratų žy
gius. Tie kurie sugebėjo 
pabėgti į Kubą, dabar lie 
darni graudžias ašaras 
ieškotų kelio atgal, bet 
kaip jį surasti? Jis yra 
neįmanomas iš "cukraus 
salos", ligi nepasiektas 
tinkamas tarptautinio 
masto susitarimas šiuo 
svarbiu klausimu. Gi Ku
boje gyvena keliasdešimt 
JAV oro piratų ir apie jų 
kryžiaus kelius patyrė 
vietoje du Washingtono 
reporteriai: Martin
Shram ir John Wallach, 
kurie savo įspūdžius ap
rašė "Penthouse" žurna
le;
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TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

New Yorko Kutūros Židiniui užbaigti, 
Tėvai Pranciškonai išleido PASKOLOS LAKŠ
TUS arba "MORTGAGE BONDS" MOKAN
ČIUS 9% PALŪKANŲ. Procentai išmokama 
kas metų ketvirtis. Visi lietuviai gali inves
tuoti po $1,000 — ar daugiau. "Bonds" bus at
perkami po penkerių metų. Reikalui esant, pi
nigus galima atsiimti po trijų metų.

Paskolos garantuotos Tėvų Pranciškonų 
Vienuolijos ir Lito Bendrovės.

Prašom pasinaudoti sekančia forma šių 
"BONDS" užsiprenumeravimui.

GERB. TĖVAI PRANCIŠKONAI

Čia siunčiu čekį sumoje $ ,00.00, už
kuriuos prašau atsiųsti Jūsų virš minėtas 
Bonds. Aš suprantu, kad už šiuos bonds bus 
mokama 9% metinio dividento sekančiai: 8% 
metinio dividento bus išmokama kas metų ket 
virtis ir 5% ekstra dividentas bus pridėtas 
atperkant šiuos bonds po 5-ių metų.

Aš turiu teisę šiuos bonds iškeisti po tri
jų metų, bet tada metinis dividentas bus tik 8%. 

Šiuos bonds prašau užregistruoti sekančiai:

Mano vardu ______________________

Mano vardu lygiateisiai su _____________

Skančiu vardu ________________________
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė ir vardas_____________

Adresas __________________________ __

Sočiai Security numeris__ ______________

Parašas

Prašom siųsti:

Franciscan Fathers c/o Litas Investing Co. 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. num. 212-441-6799

Minėti reporteriai 
"pagavo momentą", kai 
Richard D. Witt ir jo 
prietelius Farland
Grant, abudu juodukai, iš
ėjo pasivaikščioti į vie
ną Havanos parką. Pirma
sis 1970.IX.18 privertė 
Allegheny b-vės lėktuvą 
nuskristi iš Pittsburgho į 
San Martin aero-uostą 
Havanoje; gi Grant 1971.
l. 22 nusivarė Northwest 
b-vės lėktuvą į tą patį 
aerodromą. Witt yra 19
m. amž. greit kalbąs jau 
nuolis, o jo draugas 
Grant yra 20 m. amž. lė
tai galvojąs negras.Kaip 
jau minėta koresponden
tai "visai pripuolamai" 
susitiko savo pašnekovus 
parke ir visas interview 
vyko pašnibždomis.

Grant ir Witt tikėjosi, 
kad kubiečiai juos sutiks 
"lyg kokius karžygius, ta- 
čiau lėktuvui nusileidus, 
juos lėktuve suėmė gink
luoti kubiečiai! Jie buvo 
išrengti į "gimimo unifor

mas" ir buvo patikrinta 
viskas, išmetamoji žar
na imtinai...", pasakojo 
Witt. Toliau tęsėsi ilgi, 
nesibaigią tardymai, kad 
nustačius ar juodu nėra 
ČIA agentai. O tokius da
lykus įrodyti yra nepap
rastai sunku. Esą tokių 
"trečiojo laipsnio" tar
dymų metu nusižudę du 
kiti oro piratai, tai Ha- 
ron ir Jeff Shorr. Kitas 
piratas Gabot Babler rei
kalavo, kad jam sugrąžin
tų jo ginklą ir užšįreika- 
lavimą kubiečiai Babler 
uždarė į karcerį.

Pagal turimus duome
nis iš viso 85 JAV lėktu
vai buvę priversti nu
skristi į Kubą; ir tik ke
liems iš piratų tepavyko 
legaliai nuvykti į Alžirą. 
Visi iš Amerikos atvy
kusieji oro piratai yra 
arba kalėjimuose arba 
pereinamose stovyklose. 
Iš visų piratų tik du te
sugebėjo įtikinti kubie
čius, kad jie yra ne kri
minalistai, bet įsitikinę 
komunistai. Vienas jų ga
vo lektoriaus darbą uni
versitete, gi kitas betiks
liai stumdosi iš kampo į 
kampą Nacional viešbu
tyje. Tie kurie dar tebe
sėdi kalėjimuose gauna 
maistą tik po to, kai bū
na pamaitinti Lotynų 
Amerikos baltieji oro pi
ratai.

Toliau pašnekovai pa
sakojo, kad juodukai, ku
rie dėvi afrikoniškų ma
dų drabužius, sargų yra 
pravardžiuojami "bež
džionėmis". "Mus areš
tuoja kiekvieną savaitę 
už bet kokią smulkmeną 
ir mudu jau buvome suim
ti net 13 kartų", teigė 
Grant. Gi jeigu už tokį 
nusikaltimą pasodina į 
vienutę, tada sumažina 
maisto davinį ligi mini
mumo, atima knygų ir 
laikraščių skaitymą; taip 
pat neleidžia nei švilpau
ti nei dainuoti. Jeigu sar
gų klausiama už ką mus 
suėmė, tai atsako, "ne
žinau"; ir kai klausi ka
da paleis tai atsako "ma 
nana, ar rytoj".

Besikalbant apie mais
to davinį Kubos ir JAV 
kalėjimuose piratai tvir
tino, kad "Amerikos kalė
jimuose suimtieji pri
valo prisilaikyti dietos, 
kad nepriaugtų svorio; gi 
Kuboje reikia gulėti, kad 
neaikvoti kalorijų. "Mais
to duoda tiek, kad nenu
mirtum, bet permažai, 
kad gyventum", skundė
si juodukai.

Visuose kalėjimuos pa
sižymėjęs Pepe valdo 
Pecotą kalėjimą. Jis 

nepriima jokių piratų 
skundų. Kai jį pasiekia 
skundas, tada Pepe atei
na prie suimtojo celės 
durų ir paleidžia keletą 
serijų šūvių į lubas, "ga
li už štai skųstis pačiam 
Fidel", pataria Pepe. 
Yra žinoma, kad viena 
proga Pepe išvanojo beis
bolo lazda juoduką — oro 
piratą, Raymond Johnso- 
ną. Ir kai į šį kalėjimą 
atsiųsti iš etapo nauji ka
liniai - piratai šaukdami 
klausia ar čia yra ameri 
kiečių, tada iš už durų 
atsiliepia, "taip, aš esu 
Larry, aš esu Johnson, 
aš esu Hank", pasakojo 
sutiktieji.

Oro piratas John Pea- 
body keletą kartų mėgi-

A.A. Juozas Kašuba 1945 m. rugsėjo 17 d. Muenchene, kai gen. Eisenhoweris lankėsi lietuvių stovyk
loje ir apžiūrėjo Lietuvos vėliavos dekoravimus. Stovi iš kairės: Kalvaitis, stovyklos viršininkas J. 
Kašuba, Ingham, gen. Eisenhower, Cininas ir dešinėje su šalmu gen. Patton.

A.A. SAVANORIS-KŪRĖJAS 
JUOZAS KAŠUBA

A.A. Savanoris - kūrė
jas Juozas Kašuba buvo 
gimęs 1895 m. balandžio 
30 d. Liudvinavo mieste
lyje, Marijampolės aps
krityje. Mirė 1973 m. rug
sėjo 8 d., Clevelande, 
Ohio.

Velionis laikė sau di
dele garbe, kad turėjo 
progos prisidėti prie 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo. Rašan
čiam buvo prieinamas iš 
saugotas J. Kašubos ka
rinis Tarnybos Lapas iš 
kur paimta daugumas ži
nių.

J. Kašuba yra tarna
vęs rusų kariuomenėje 
karo valdininku inžineri
jos daliniuose. Pirmo pa
saulinio karo metu vienu 
laikotarpiu prižiūrėjo 
kai kurių įtvirtinimų sta
tybą Kauno apylinkėse. 
I besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę įstojo 1919 
sausio mėnesį karo val
dininku ir buvo paskir
tas į inžinerijos kuopą 
(kuri vėliau buvo pava
dinta inžinerijos batali- 
jonu). Netrukus buvo per 
keltas į artilerijos pul
ką (vėliau Pirmas Arti
lerijos pulkas) 4-tą bate
riją, kur nuo 1920 vasa- 

no nusižudyti, šokdamas 
žemyn galva nuo celės lo 
vos ant cementinio grin
dinio, bet jam nepavyko. 
Kiti du piratai mėgino pa
sivogti Kubos lėktuvą ir 
pabėgti į laisvę. Šito ne
pavykusio piratizmo pa
sėkoje Castro išleido įsa 
kymą visiems civilės avi
acijos pilotams: "Įsakau 
sudaužyti lėktuvą, jeigu 
būsite piratų verčiami 
skirsti į svetimą valsty
bę. Už šio įsakymo ne
įvykdymą jus laukia teis
mas už krašto interesų 
išdavimą", taip skamba 
šis slaptas įsakymas.

Gi, toks oro piratas 
Babler galvojo, kad "jei
gu visi Amerikos piratai 
būtų išleisti į namus, ir 
jiems būtų leista pasipa
sakoti savo išgyvenimus 
"demokratinėje Kuboje" 
ir jos kalėjimuose, tada 
tik bepročiai ir absoliu
tūs idijotai, kada nors mė
gintų orinio pirato lai
mę"... Richard Witt dar 
pridėjo, kad "po išgyveni
mų Kuboje Amerika man 
dabar atrodo, lyg tas pa
sakų pasaulis".... Tikiu, 
kad R. Witt nei kiek neper- 
dėjo, palyginęs Kubą su 
JAV. (jš) 

rio 9 d. iki 1924 sausio 
10 d. buvo ūkio vedėju, 
kuopos vado teisėmis. 
4-toji baterija laisvės ko
vose, vadovaujama kapi
tono M. Pečiulionio (vė
liau generolo) kuris dau
gelio yra vadinamas Lie
tuvos artilerijos tėvu, tu
rėjo gražų įnašą Lietu
vos Nepriklausomybės at
statyme. Nuo 1919 metų 
rugsėjo 1 d. iki 1920 me
tų gruodžio 1 d. J. Kašu
ba 4-tos baterijos sąsta
te yra dalyvavęs mūšiuo
se su bolševikais, ber
montininkais ir lenkais 
53 išvardintose vietovė
se.

Ištarnavęs penkerius 
metus pasiliuosavo į at
sargą 1924 m. sausio 10 
d. Baigęs aktyvią tarnybą 
buvo pakeltas į atsargos 
administracijos leitenan
to laipsnį. Po to tarnavo 
pasienio policijoj karinin
ku ir vėliau rajono virši
ninku įvairose Lietuvos 
vietovėse. Kurį laiką bu
vo Utenos bare rajono vir
šininku. Čia susipažino 
su savo gyvenimo drau
ge, mokytoja Onute. Nuo 
1927 metų tarnavo Finan
sų Ministerijos Preky
bos Departamento Muiti
nių Žynyboje.

1930 m. generolo Pe
čiulionio pakviestas įsi
jungė į Artilerijos dirbtu
vių administracinį darbą 
kur buvo vyr. buhalteriu, 
iždininku ir ūkio dalies 
viršininku. Nuo 1935 me 
tų dirbo Ginklavimo Val
dyboje, kur vėliau buvo 
bendrojo skyriaus pirki
mo dalies vedėju pulko va 
do padėjėjo teisėmis.

Sovietų okupacijos me 
tu pasitraukė iš Ginkla
vimo Valdybos ir po to 
tarnavo Maisto bendro
vės centro valdyboje. 

Prie a.a. savanorio - kūrėjo J. Kašubos, mirusio Clevelande 
rugsėjo 8 d, ir palaidoto rugsėjo 10 d. Visų Sielų kapinėse kapo. 
Stovi iš kairės: R. Kašubaitė, Viktorija Kašubaitė, A. Kašubienė, 
A. Kašuba, V. Kašuba, Lilian ir Jonas Kašubos, našlė O. Kašubie
nė, R. Kašuba su žmona Nijole, prieky Dalia ir Vida Kašubaitės, 
R. Budrienė ir A. Kašubienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

1944 metais su šeima be 
siartinant bolševikams 
pavyko laimingai pasiek
ti vakarus.

Po karo 1945 m. buvo 
išrinktas Rudolstadto, 
Tiuringijoj lietuvių sto
vyklos pirmininku. Prieš 
perduodant Tiuri'ngiją so
vietams, J. Kašuba su ki
tais valdybos nariais 
važinėjo po plačias apy
linkes ir miestelius ir 
rinko lietuvius perkėli
mui į Bavariją. Velio
nis tai skaitė prie savo 
žymesnių darbų trem
ties gyvenime. Po to, po 
rą metų buvo Muencheno 
Loehengrino lietuvių sto
vyklos pirmininku. Pri
sidėjo prie lietuvių gim
nazijos įsteigimo.

Persikėlus į JAV apie 
18 metų gyveno Great 
Neck, Long Island, N.Y. 
ir nuo 1967 m. Clevelan
de. Ir čia velionis nenu- 
tolo nuo lietuviško vei
kimo. Apie 15 metų bu
vo Great Neck lietuvių 
bendruomenės valdybų 
sekretoriumi ir paskuti
niu metu JAV LB Ohio 
apygardos revizijos ko
misijos pirmininkas.

J. Kašuba visą laiką 
sielojosi lietuvišku švie
timu, rėmė ir rinko au
kas išlaikymui Vasario 
16~tai gimnazijai ir vie
tinėm lietuviškom mo
kyklom. įdomu pastebė
ti, kad velionis yra lan
kęs mokytojų seminari
ją Veiveriuose, turėjo 
pradžios mokytojo tei
ses (Vilniaus gubernijos 
mokyklų direktoriaus 
raštas Nr. 4567, 1912 m)

Juozas Kažuba yra ap
dovanotas Savanorio - kū 
rėjo ir Lietuvos Nepri
klausomybės 10 metų ju
biliejaus medaliais.

(k)
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Per sportcj į Europa

NURIMK, SESUT
Keisti dalykai dedasi 

Šveicarijoje; mūsų rink
tinė iškovojo, nors ir ne
lengvai, pergalę prieš 
svetingą Fribourgo ko
mandą net 90:75 (45:42).

Iš tikro mums geriau 
sekasi mažesnėse Vals
tybėse; anava, nugalėjo
me Monaco rinktinę,oda 
bar — šveicarus. Gal
būt tų didžiųjų milžinų 
nebereikėjo mums lies
ti. Argi negalėjome su
rasti mažų valstybių dau
giau? Kodėl gi mūsų iš 
vykos vadovybė negalė
jo mus nuvežti netik į 
Monaco ir Šveicariją, bet 
taip pat ir į ... Liuksem 
burgą, Vatikaną, Maltą? 
Ten — laimėjimai užtik
rinti, o beto visi turistai 
būtų prisiuntę atviručių 
su įdomiais pašto ženk
lais. Taigi padarėme ne
dovanotiną klaidą.

Kaip ten bebūtų — 
šaukštai jau po pietų. 
Ačiū Dievui, beliko jau 
tik Mulhouse kur mūsų 
laukia gan geras turny
ras ir tėviška Rene Kapp 
globa.

Rugsėjo 12-sios rung
tynėse prieš šveicarus 
mūsų rinktinė nieko ypa
tingo neparodė. Greičiau
siai dėlto, jog dėl susir
gimo nebežaidė Puidokas 
ir netikėtai kietai pasi
priešino šeimininkų ko
manda. Dar gerai, kad šį 
kartą nepaprastai gerai 
pasirodė žaidėjas, kuris 
ligšiol perdaug nebesi- 
reiškė. Tai vikrusis Ba
ris. Nėra abejonės, jog 
jo puikus pasirodymas už
degė mūsų komandą ko
vai ir ji sukovojo neblo
gai. Savo formą atrado 
netik Palubinskas, bet ir 
patikimasis Baškauskas. 
Jie abu ir buvo geriausi 
mūsų taškų medžiotojai. 
Beto ir gynime su Jese- 
vičium, Bariu ir Baškaus- 
ku turėjome neblogą tvir
tovę, įgalinusią rinktinei 
dominuoti lentas.

Pati rungtynių pradžia 
nebuvo mums sėkminga. 
Nors mūsiškiai greit pa
griebė pirmavimą, bet 
šeimininkai atsisakė tai
kiai mirti ir nuolatos 
rinktinei lipo ant kulnų. 
Užtat lietuviai nebepajė-
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Dirvos spec. korespondentas 

gė atsiplėšti daugiau ne
gu 3 ar 5 taškais beveik 
per visą kėlinį: 17:13,25: 
17, 35:30, 43:36. Pats kė
linys baigėsi vos 45:42 
mūsiškių naudai.

Antrame kėlinyje, vis- 
dėlto, vaizdas pagerėjo. 
Tik pačioje pradžioje šei
mininkai dar įstengė lai
kytis prieš rinktinės ne
blogus antpuolius. Ta
čiau jie nebežinojo kaip 
susitvarkyti su veržliuo
ju Palubinsku. Jis švei
carams galvas apsukda
vo (neretai ir saviš
kiams) savo driblingu bei 
tolimais metimais. Beto, 
antrame kėlinyje trene
ris Valaitis pagaliau iš
drįso ilgiau aikštėje pa
likti Gineitį ir Barį. Pir
masis greit pelnė keturis 
taškus, o antrasis tapo te
roru prie lentų. Ir taip 
mūsiškių pirmavimas 
nuolatos augo. Štai trylik
toje minutėje mūsiškiai 
vadovauja visam žaidi
mui ir veda jau 61:53. 
Šveicarai pradeda pakrik
ti. Varno saugomas nie
ko negali pešti nė Fri
bourgo geriausias šau
lys. jugoslavas Karati (18 
taškų). Pamažu skirtu
mas pasekmėe didėja: 
75:60, 80:64, 88:71.

Likus žaisti porai mi
nučių Valaitis rungtynes 
užbaigti leidžia antra
jam penketukui ir pasku
tinis teisėjo švilpukas 
skelbia 90:75 lietuviųper- 
galę.

Kitos dienos šveicarų 
spauda gražiai atsiliepė 
apie mūsų rinktinės pasi
rodymą. Ir bendrai mū
sų viešnagė Šveicarijoje 
buvo maloni ir... nuosto
linga. Maloni, nes buvo-

ALT EAST CHICAGOS SKYRIAUS 

30 METU VEIKLOS SUKAKTIS
Amerikos lietuviai vi

sada sielojosi Lietuvos 
likimu. Jie džiaugėsi jos 
nepriklausomo gyvenimo 
laimėjimais ir skaudžiai 
pergyveno jos netekimą; 
Sovietų sąjungai 1940 m. 
ją okupavus, tuojau su
bruzdo ieškoti būtų gim
tojo krašto vadavimui. 
Netrukus, savo jėgas jie 
sujungė į vieną bendrinę 
organizaciją — Ameri
kos Lietuvių Tarybą, 
kuri pasiėmė sunkų uždą 
vinį — kovą su galingu 
lietuvių tautos priešu — 
Sovietų sąjunga, stengian
tis atgauti Lietuvai suve 
renines teises.

Skaudžių, antrojo pa
saulinio karo įvykių tėk
mėje, East Chicagos lie
tuvių kolonija, vadovau
jama tuometinio kleb. 
kun. K. Bičkausko, ir pa
dedant Albert G. Vinick, 
1942 m. apjungė visas 
čia veikiančias lietuviš
kas organizacijas į vie
ną sambūrį — Lietuviš
kų Organizacijų Federa- 
ciją, iš kurios 1943 m. 
gimė Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Lake apskr. 
skyrius, kuris tuojau įsi
jungė į kovą dėl Lietuvos 
laisvės.

Tiek šios, taip pat ir 
kitų kolonijų, lietuviai gy
vendami svetimose pagai
rėse, puikiai suprato ką 
reiškia vergavimas sve
timiesiems ir kad tėvų 
gimtasis krštas, niekad 
nebuvo vadinamas jiems 
negirdėtu vardu — LTSR 
o buvo nuo amžių lietu
vių gyvenamas kraštas.

Šis ALT skyr. 30 m. 
veiklos istorijoje yra įra- 

me priimti labai nuošir
džiai ir vaišingai. Neži
nia kodėl, bet šveicarai 
netik savo švara, bet ir 
savo mandagumu pralen
kia prancūzus. Mums 
viešbųtin atvykus, visi 
radome nuoširdų pa
sveikinimo laiškelį ir nu 
rodymus ką ir kur būtų 
geriausiai pirkti. Žino
ma, mūsiškiai tuojaus 
puolėsi patarimais pasi
naudoti ir iš Fribourgo 
krautuvių greit išnyko 
daug laikrodžių ir įvairių 
kitų gėrybių.

Gaila, kad mūsų vieš
nagė Šveicarijoje buvo 
tokia trumpa. Ypač norė 
josi daugiau su Fribour
go miestu susipažinti. 
Juk čia tiek daug mūsų 
šviesuolių mokėsi netik 
nepriklausomybės lai
kais, bet ir dypukiškųdie
nų laikais. Bet namai jau 
kviečia ir laikas šią nela
bai smagią išvyką baigti.

Taškus rinktinei pel
nė: Palubinskas — 24, 
Baškauskas — 20, Var
nas — 13, Jesevičius — 
11, Gineitis — 8, Baris 
— 6, Kaknevičius — 4, 
Čekauskas — 2 ir Ma
žeika — 2. 

šęs daug gražių darbų 
beinformuodamas Ameri
kos visuomenę apie pa
vergtos lietuvių tautos 
kančias, tiek vietinėje 
spaudoje, tiek per sena
torius, kongresmanus ir 
apylinkės politikus.

East Chicagos lietuvių 
kolonijoje veikiantis 
ALT skyrius, nors ir su 
širdgėla, kad jo lūkes
čiai dar neįgyvendinti, 
ryžtasi švęsti š.m. spa
lio 21 d. savo veiklos su
kaktį, kuri prasidės vie
tos parapijos bažnyčio
je šv. Mišių auka už mi
rusius ALT skyr. veikė
jus . Po pietų — 4 v. įvyks 
akademinė dalis,dalyvau
jant miesto merui Robert 
Pastrick, kuris įteiks lie
tuviams garbės adre
są - East Chicagos mies
to vardu, už jų kultūrinį 
ir politinį įnašą į miesto 
gyvenimą. I minėjimą 
yra kviečiama Lietuvos 
gen. konsulė J. Daužvar- 
dienė ir visi buvę ALT 
centro v-bos pirminin
kai kartu su dabartiniu 
dr. K. Bobeliu.

•Meninę programą išpil
dys mūsų iškilusis solis
tas J. Vaznelis, palydint 
pianistui A. Vasaičiui ir 
rašytojas - laureatas A. 
Baronas. Po to seks vai
šės ir nusipelniusiems 
ALT skyr. veikloje gar
bės pažymėjimų įteiki
mas. Skyriaus valdyba 
kviečia visus dalyvauti 
ir parodyti vieningumą 
kovoje dėl Lietuvos lais
vės.

P. Indreika

MACHINISTS
AND

MILLWRIGHT
Immediate openings in our new 
plant for experienced person
nel with journeymen ųualifica- 
tions. GOOD HOURLY RATE, 
OVERTIME. NO LAYOFFS. 
EXCELLENT FRINGE BEN- 
EFIT PACKAGE.

DAVIES CAN CO.
30301 Carter St.

Solon, Ohio 44139
An Equal Opportunity Employer 

(72-75)

BLACKSMITHS
Also forge shope helpers, 

eraneman, 
press operator.

Mušt have knovvledge of flat die 
work on hammers and presses.

APPLY IN PERSON 8 TO 3 P. M.

COMMERCIAL 
FORGINGS CO.

3714 EAST 93 STREET 
CLEVELAND. OHIO 

(72-75)

EXPERIF.NCED

FIRST CLASS

WELDERS
APPLY IN PERSON

PORER INC.,
PARAGON DIV.
44900 GRAND RIVER

NOVI, MICH.

313-349-2451
(72-74)

EXPERIENCED

ENGINE AND 
TURRET LATHE 
GRINDER HANDS 

INSPECTORS 
MILL HANDS 

also 
TRAINEES WITH 

QUALIFIED 
BACKGROUND 

GORHAM TOOL 
CO.

14401 Woodrow Wilson 
Detroit, Mich. 

(54-73)

AUTOMATION 
BUILDERS 

WELDER-FITTERS 
Mušt have conveyor expe- 
rience. Steady work, day 
shift, and all fringe ben

efits.

B & K HYDRAULIC 
& MACHINE 

11905 Mayfield 
Livonia, Mich. 
313-425-5020

(73-75)

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 Buttenvorth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77)

ELECTRONIC TECHNICIANS 
BSEE ENGINEERS

CONTACT INDUSTRIAL RELATION DEPT. 

WILCOX ELECTRIC INC.
1400 Chestnut 

Kansas City, Mo. 64127 
816-231-0700

An Equal Opportunity Employer
(73-78)

SUPERVISORS 
PIPEFITTERS

RIGG WELDERS 
CARPENTERS 
MILLWRIGHTS

Call Collect, 405-751-2420
MR. JOE WILLIAMS

(73-75)

ITT HAS OPENINGS ON 
THE SECOND SHIFT

FOR THE FOLLOWING:
MACHINE BUILDER— 

ASSEMBLERS
Up to $6.00 per hour

MACHINE TOOL 
WIREMEN

Up to $5.48 per hour

MACHINIST
Up to $5.48 per hour

FABRICATION 
OPERATOR

Up to $4.40 per hour

Presently vvorking 58 hour weck. Excelent company paid 
benefit program. Apply in person, Monday through Friday, 

8 a. m. to 4 p. m.

I U Vp Indusrial and 
Automation Systems

41225 Plymouth Rd., Plymouth, Mich. 48170

An Equal Opportunity Employer
(72-76)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKILED
TOOL and DIE 

MAKERS 
Movė to Northern Mich. 

Experienced in plastic injec- 
tion mold.

For Ist, 2nd & 3rd Shift. 
Good wages and fringe 

benefits.
Apply call collect or write 

REED CITY TOOL & 
DIE CORP.

603 E. Church St. 
Reed City, Mich. 49677 
Call collect 616-832-5309 

(72-78)

FITTERS 
WELDERS 
BURNERS 

CRANE OPERATORS 
MAIN. MECHANICS 

Mušt be experienced and willing to 
work overtime.

ELECTRICIAN
Mušt be experienced in maintenance 
and upgrading plant facility systems.

SCHEDULER
Mušt have recent experience in pro- 
duetion centrai or material coordina- 
tion. This is a new position with 
challenge and opportunity.

REPUBLIC STRUCTURAL 
STEEL COMPANY 
TELEPHONE 216-361-1400 

12 70 EAST 53 STREET 
CLEVELAND, OHIO 

(72-74)

CANDY PLANT HELP, exp. 
Hard Candy Spinners, Cooks, 
Choc- enrober operator, any 
other plant exp. Perm. pos. 
Plantation Choc.olate Co.,4th & 
Coates St., Bridgeport, Pa. (Nor- 
ristown area). 215-277-3000 ask 
for Mr. Tony Walter.

APARTMENT FOR RENT

MODERN 1 BEDROOM APT. 
A I R - CONDITIONED, CARPETING. 
ALL UTILITIES EXCEPT ELECTRI- 
CITY. CLOSE TO ALL TRANSPOR 
TAT1ON. $155.00 PER MONTH.

EDGEWATER PLAZA APTS. 
NORRISTOVFN. PA.

CALL 279-9473 FOR APPOINTMENT 
(72-74)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



DIRVA1973 m. rugsėjo 26 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• LSS Jubiliejinės sto
vyklos likvidacinė Maitini
mo ir Tiekimo skyrių komi
sija CIevelande š. m. rugsė
jo 30 d. kviečia visą Cleve
lando visuomenę pietų j 
Naujos parapijos žemutinę 
salę, 18022 Neff Rd.

Patiekiama ryžių sriuba, 
dešros su kopūstais, koldū
nai ir kava. Skanus ir sotus 
davinys tik už 2 dol. suau
gusiems, 1 dol. skautams 
ir vaikams iki 5 metų vel
tui.

Pietų laikas nuo 11 vai. 
iki 3 vai. p. p. Pietų metu 
galima įsigyti įvairių skau
tiškų reikmenų, literatūros, 
plokštelių, stovyklinių nuo
traukų ir užsisakyti Skautų 
Aidą.

• Pašto viršininkas savo 
paskutiniajame aplinkrašty 
rašo, kad laiškai įmesti iki 
5 v. v. j pašto dėžutės bus 
pristatyti kitą dieną adre
satui, o oro paštu siunčiami 
laiškai garantuojama 95%, 
bus pristatyti už 24 valan
dų 900 mylių atstume.

Bet praktika rodo ką ki
tą. štai Dirva ketvirtadie
nį išsiuntė skubius laiškus 
oro paštu į Chicagą ir Nevv 
Yorką, kurie net po 72 va
landų dar adresatų nepa
siekė.

Kelionė į mėnulį yra 
lengvesnė, negu laiškui nu
gabenti iš Clevelando į Chi
cagą.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALEMDORIUS_ _ _

SPALIO 7 D. M.K. Čiurlionio 
minėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia Skautininkių draugovė.
SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 

nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

SPALIO 21 D. Naujosios pa
rapijos salėj koncertas: N. Lin • 
kevičiūtė, B. Prapuolenis ir V, 
Nakas.

LAPKRIČIO 2 D. Abiturientų 
pristatymo balius, Clevelando 
Lietuvių naujų namų salėje.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

LA.IDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖDINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI A-UTOMOBILIAMS.

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

Clevelando lietuvių namų talko3 komitetas su pirm. dr. D. Degėsiu. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: A.
Laikūnas, V. Rociūnas, pirm. dr. D. Degėsys, E. Sankalaitė, PLB garbės pirm. S. Barzdukas, Gr. Ku- 
dukienė, R. Tatarūnienė ir dail. A. Vaikšnoras.

LIETUVIŲ NAMU TALKOS KOMITETAS 
SAVO DARBĄ BAIGĖ

Pastatydami naujuo
sius Lietuvių Namus CIe
velande, didelį darbą 
atliko Lithuanian Village 
b-vės pirmininkas Juo
zas Stempužis ir direk
toriai: Z. Dučmanas, V. 
Vinclovas, J. Apanovich, 
J. Malskis, St. Mačys, 
St. Lukas, R.Kudukis, E. 
Stepas, Pr. Stempužis, 
Ern. Šamas ir Z. Taru
tis. Namų atidarymo iš 
kilmėms įspūdingiau su
ruošti ir ryšiams su pla
čiąja Clevelando visuo
mene sustiprinti buvo su
darytas specialus Talkos 
Komitetas, kuriam pirmi
ninkavo dr. D.Degėsys. 
To komiteto nariais bu
vo: Gr. Kudukienė, R.Ta- 
tarūnienė, H. Jakubs, 
Ėst. Sankalaitė, P. P. 
Chalko, St. Barzdukas, J.
T. DeRighter, Al. Laikū
nas, V. Rociūnas, P. Ma-

LAPKRIČIO 10 D. Balfo sei
mas.

LAPKRIČIO 10 - 11 D.D. Lie
tuvių Dienos. Ruošia Liet. Bend 
ruomenės Clevelando Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas CIevelande 
rengia bendras kūčias.

želis, Wm. Jakubs, Alg. 
Širvaitis ir Ant. Vaikšno
ras. Dr. Degėsio atosto
gų metu pirmininko parei
gas ėjo adv. P. P. Chalko.

Š.m. rugpiūčio 19 d. 
vakare naujuosiuose Lie
tuvių Namuose Talkos Ko
mitetas buvo susirinkęs 
paskutiniojo posėdžio ir 
tuo pačiu savo darbą bai
gė. Posėdyje dalyvavo 
dauguma komiteto narių 
ir Lithuanian Village b- 
vės direktorių. Posėdžio 
metu buvo paskelbta pi
niginė namų atidarymo 
pobūvio apyskaita, ap
žvelgtas darbas, kurį bu
vo prisiėmęs ir atliko 
Talkos Komitetas. Ta pa
čia proga išsiaiškinta vi
sa eilė aktualių dalykų 
ryšium su Lietuvių Na
mų statyba, darbu išbai
gimu ir jų naudojimo vi
suomeniniams reika
lams. Keliamus klausi
mus išsamiai atsakinėjo 
posėdyje dalyvavę L V va
dovybės nariai.

Čia pat pastebėta ir 
pripažinta, jog Talkos Ko
mitetas savo uždavinį at
liko gražiai ir sklan
džiai. Lietuvių Namų va
dovybė, susilaukusi to
kios gražios paramos, vi-
siems komiteto nariams 
išreiškė didžią padėką. 
Išskirtinė padėka atiteko 
Komiteto pirm-kui dr. D. 
Degėsiui, rūpestingai de
rinusiam visą talkos dar
bą, dail. Ant. Vaikšno- 
rui, savo dovanotais pa
veikslais ir talentingu su
manumu praturtinusiam 
salės išpuošimą, Dirvai, 
Draugui ir Tėvynės Gar
sų radijui, nuolatos infor
mavusiems visuomenę 
apie naujųjų namų svarbą 
ir reikalą visuomenei jų 
statybą paremti.

Viso to išdavoje, suve
dus piniginę namų atida
rymo apsykaitą, gauta 2, 
098.48 dol. gryno pelno, 
kuris panaudotas įsigyto 
koncertinio fortepijono 
skolai dengti. Jo kaina 
3,500 dol. Tikimasi, kad 
visuomenė padės ir liku
sią skolą išmokėti.

Dalis naujųjų patalpų 
jau naudojama. Didžio
sios salės naudojimas 
parengimams su vaišė
mis turės ketvertą - še
šetą savaičių nusidels- 
ti, kadangi firma, apsi
ėmusi įrengti virtuvę,ne
galėjo numatytų įrengi
mų laiku parūpinti. Na
mų statybai finansuoti už 
traukta 184,000 dol. ilga
laikė paskola, kuri numa
tyta padengti iš Lietuvių 
Klubo pelno, didžiosios

salės ir eilės kitų patal
pų bei įrengimų nuomavi
mo ir pagaliau plačiosios 
visuomenės paramos, 
įsigyjant namų akcijas. 
Patalpų nuomos tarifai 
tuo tarpu dar svarstomi, 
pirmoje eilėje stengian
tis apskaičiuoti namų iš
laikymo savikainą. Vado
vybė yra numačiusi lie
tuvių parengimams taiky 
ti pačias didžiąsias leng
vatas ir pirmumą prieš 
besidominčių svetimtau
čių paklausą.

Namų statyba atlikta 
vadovaujantis kaip galint 
didesnio taupumo prin
cipu, tačiau išlaikant ko 
kybės standartus ir visus 
miesto statybą reguliuo
jančius nuostatus bei 
priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimus. Dalis dar
bų atlikta lietuvių firmų 
bei asmenų, kurie atlygi
nimo sąskaiton vieton 
grynų pinigų pasitenkino 
naujųjų namų akcijomis, 
tuo pačiu palengvindami 
būsimą patalpų išlaiky
mą.

Lithuanian Village b- 
vės vadovybė ateičiai tu
ri dar didesnių planų 
tarp jų kada nors užmies
tyje vasarvietės su sto-
vyklaviete jaunimui įsi
gijimas ir p. Bet tai toli
mesnės ateities dalykas. 
Tuo tarpu visas dėmesys 
krypsta į pasistatytų pa 
talpų išbaigimą, visais 
reikalingais baldais ap
statymą, ekonomišką ver
timąsi, kad jose klestėtų 
lietuviškasis gyvenimas 
ir lengvėtų užtrauktos 
skolos našta. Šiuo atžvil
giu vadovybė galvoja ir 
planuoja labai realiai ir 
dėl to jos užsimojimai tik
rai verti plačiosios visuo
menės dėmesio ir mate
rialinės paspirties, (ai)

ESAMŲ IR BŪSIMŲ 
STUDENTŲ DĖMESIUI!

Jei rengiatės parašyti 
studijinį darbą, kuris kokiu 
nors aspektu liečia LIETU
VĄ, norime atkreipti jūsų 
dėmesį į tam tikslui su
kauptą didelį žinių šaltinį. 
Tai Ekonominių studijų 
centro išanalizuota ir ati
tinkamais poskyriais suka
taloguota Lietuvos periodi
nė spauda. Darbas nuodug
niai tęsiamas jau septyneri 
metai, ir katalogų fondas 
siekia virš 10,000 vienetų. 
Ekonomistai, sociologai, pe
dagogai, istorikai, kurių in
teresas liečia Lietuvą čia 
ras jau sistematingai pa
ruoštos medžiagos. Ekono
minių studijų centro fondas

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
GRINIUS

TARĖSI LIETUVIŲ KAMBARIO 
ĮRENGIMO REIKALU
V

Lietuvių kambario Wayne Sta
tė universitete komitetas posė
džiavo rugsėjo 13 d. p. Augunų 
namuose 30624 Lebonon Dr., 
Warren, Mich. Pirmininkavo Jur
gis Mikaila ir dalyvavo šie na
riai: Stefa Kaunelienė, Viktori
ja Norvilaitė, Birutė Raučkienė, 
Dalia Augūnienė, Stasys Račiu- 
kaitis, Viktoras Raučkis, Jurgis 
Baublys, Antanas Sukauskas, 
Martynas Stonys, Algis Vaite- 
kaitis, Vacys Urbonas, Vincas 
Tamošiūnas ir Antanas Grinius. 
Posėdyje sudarytos dvi komisi
jos: meno ir projekto įvertini
mo. Į meno komisiją pakviesti 
Dalia Augūnienė, Birutė Rauč
kienė, Rožė Bilaitienė, Audro
nė Vaitekaitytė, Algis Vaitekai- 
tis ir Edvardas Vasiliauskas, o 
į projekto įvertinimo komisiją 
pakviesti: Birutė Raučkienė,
prof. Jonas Puzinas, Jurgis 
Baublys ir prof. Romas Viesu- 
įrengimui projektui paruošti 
greit paskelbs konkursą ir tam 
reikalui paskyrė $1,500.00.

Komitetas dalyvavo Tautų Fes
tivalyje ir apie jo pasekmes kaL 
bėjo: Jurgis Mikaila, Stefa Kau
nelienė, Antanas Sukauskas ir 
Vacys Urbonas. Vacys Urbonas 
festivalio reikalu taip pasakę 
"Festivalis nors ir nebuvo 
mums labai pelningas, bet mes 
ten išmokome loterijos bilie
tus platinti, dalyvavome tauti
nių kostiumų konkurse ir moky
toja Stefa Kaunelienė laimėjo I 
premiją. Ir tas mūsų ten daly
vavimas labai gražiai išgarsi
no Lietuvos vardą. Gaila, bu
vo karštos dienos ir žmonės 
daugiausiai gėrė, tačiau mažai 
valgė".

Stefa Kaunelienė pasakė: "Už
rašas prie maisto namelio sa
kąs, kad pelnas einąs lietuvių 
kambariui Wayne Statė univer
sitete įrengti buvo nepaprasta 
reklama ir jo įrengimu daug 
kas susidomėjo. Festivaliui pa
sibaigus daug kas skambino te
lefonu ir gyrė šį mūsų darbą".

Komitetas nutarė loterijos bi
lietų platintojams skirti 20c7«nu<? 
parduotų bilietų ir dar išparda
vusiam 1000 knygučių duoti 50 
dolerių bonų. Į bilietų platini
mą kviečiama įsijungti visos lie- 
tuvių organizacijos ir pavienis 
asmenis, nes tai yra gera pro
ga pasidarbuoti lietuviškam rei
kalui ir Kalėdom užsidirbti pi
nigų. Platinimui loterijos bilie
tukai gaunami pas komiteto vi
cepirmininkę Stefą Kaunelienę,

yra Washingtone, ir idant 
palengvinti šio fondo pa
naudojimą, PL1AS-ALIAS 
(Pasaulio lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjunga) 
kvalifikuotiems studentams 
skirs $200.00 kelionės išlai
doms padengti, ir atvyku
sius tyrimų laikotarpiui ap
gyvendins lietuviškoj šei
moj.

Pageidaujantieji smul
kesnės informacijos prašo
mi kreiptis sekančiu adre
su: Economy Studies’ Cen
ter, P. O. Box 5770, Bethes- 
da, Md. 20014.

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

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

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

REAL ESTATE FOR SALE

2 BEDROOM HOUSE
Large lot, basement, and par- 
tially finished attic. Good con- 
dition. Have to see to appre- 
ciate. Call after 12 o’clock.

216-531-2198
(72-74)

Nr. 73 — 7

531 W. Grand Blvd., tel. TA-6- 
7187.

PASKUTINIS VASAROS 
PIKNIKAS

SLA 352 kuopa rugsėjo 16 d. 
surengė prie gražaus Fish 
ežero su vasara atsisveikinti 
pikniką. Diena nors ir šaltoka, 
bet buvo saulėta ir graži, [pik
niką atvažiavo virš 75 žmonių. 
Svetainėje dirbo ir svečius 
maistu aprūpino: Elžbieta Jo- 
dinskienė, Marija Žilinskienė 
ir Petrė Juškienė. Maisto pro
duktais joms pagelbėjo: Michali
na Bajerčienė ir Viktorija Kriau
čiūnienė ir Genė Vilkienė. Bare 
dirbo: Vacys Kriaučiūnas ir An
tanas Bajerčius. Michalina Ba
jerčienė ir Birutė Januškaitė 
pardavinėjo maistui ir gėrimui 
bilietukus. Turėjome suaukotų 
brangių dovanų ir buvo praves
tos dvi loterijos. Loterijos bilie - 
tukus platino: Birutė januškie- 
ir Petrė Stanskienė.

Nors piknikas atvykusiųjų sve
čių skaičiumi ir nebuvo per 
daug gausus, bet atvykusieji bu
vo patenkinti ir gražiai pralei
do dieną. Valgė, vaišinosi ir šo 
ko.

Kuopos pirmininkas Petras Ja
nuška padėkojo atvykusiems į pik - 
niką ir pažadėjo ateinančiais me
tais ir vėl jį surengti. Garsia
kalbiai gerai veikė ir visus pra 
nešimus ir muziką buvo galima 
gerai girdėti.

LIETUVIU NAMŲ 
TRADICINIS BALIUS

Dariaus-Girėno 20 metų 
sukakties ir Detroito Lie
tuvių Namų Draugijos tra
dicinis metinis balius įvyks 
spalio 20 d., 8 vai. vak. Lie
tuvių Namų Draugijos pa
talpose.

Stalus iš anksto užsisayti 
Dariaus-Girėno Klubo sve
tainėje telef. 825-9776 arba 
pas valdybų narius.

Šokiams gros V. Petraus
ko orkestras. (jg)

NEW YORK
• Algis Rukšėnas, iš Cle

velando, jaunosios kartos 
lietuvis visuomenininkas, 
knygos DAY OF SHAME 
autorius, dalyvaus ir kalbės 
LFB ruošiamoje dail. J. 
Juodžio kūrinių parodoje, 
specialiai ŠIMO KUDIR
KOS, Romo Kalantos ir kt. 
Lietuvos laisvės didvyrių 
pagerbimui.

Paroda įvyks š. m. gruo
džio 8-9 d. naujame Kultū
ros židinyje, New Yorke.

• Tėv. dr. Klemensas ža- 
lalis, ilgą laiką dirbęs Dar
bininko administracijoje, 
drauge su Tėv. Leonardu 
Andriekum, perkeliamas į 
Pranciškonų vienuolyną — 
poilsio namus Kennebunk- 
port, Me.

MACHINIST
WELDERS and FITTERS

GOOD HOURLY RATE PLŪS 
FRINGE BENEFITS.

G & W INDUSTRIES, INC.
1898 CARTER RD. 

CLEVELAND, OHIO 
_______  (72-78) 

~WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

FITTERS
Sheet and plate
Ist and 2d shift.

High hourly rate, overtime. 
Paid hospitalization, paid ho
lidays, pensions, uniforms.

NON-FERROUS 
METALS 

FABRICATING 
21721 Tungsten Rd.

Euclid, Ohio 
216-531-3585 

After 6 p. m. call 
216-943-0775 

(72-78) >



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ELIZABETH

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

ALT S-gos pirmininkė Emilija
Čekienė skaitys paskaitą minėji
me.

ALT S-gos Elizabetho 
skyrius šį šeštadienį, rug
sėjo 29 d., 7 vai. vak. Eliza
betho Lietuvių Svetainėje, 
269 Second St., Elizabeth,
N. J., rengia Tautos šven
tės minėjimą.

I minėjimą iš New Yorko 
atvyks ALT S-gos pirminin
kė Emilija čekienė, kuri ta 
proga skaitys paskaitą.

Meninę programą išpildys 
baritonas Kazys Yakutis.

Visi Elizabetho ir apylin
kių lietuviai maloniai kvie
čiami minėjime dalyvauti.

PADĖKA
L.S.T. Korp! Neo-Lithu

ania suvažiavimo metu au
kojo šie kolegos:

Dr. J. Bartkus — $10.00, 
J. Budreckienė — $5.00, Jo

Kūrėjui Savanoriui

JUOZUI KAŠUBAI

mirus, jo žmoną ONĄ ir sūnus Prof.

Dr. Inž. ROMUALDĄ ir Dr. Inž. JONĄ

su šeimomis nuoširdžiausiai užjaučia

V. O. Sakavičiai 
A. I. Jasiai

Columbus, Ohio

A. A.

JUOZUI KAŠUBAI 

mirus, jo brolį ANTANĄ, šeimą ir ki

tus velionies gimines bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame

Vanda ir Vaclovas 
Mažeikai

Valerija ir Mečys 
š i m k a i

nas Deksnys — $5.00, Liu
cija Hoffmanienė — $10.00, 
Stasys Virpša — $10.00, 
Jonas Jurkūnas — $10.00, 
Algis Modestas — $5.00, G. 
Modestavičienė — $5.00, R. 
Gulbinas — $10.00, K. Po
cius — $10.00, A. Vaitekai- 
tis — $10.00, dr. Pr. Mažei
ka — $10.00.

Visiems aukotojams ta
riame korporantiška nuo
širdų ačiū.

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

PAMESTA — RASTA
Jubiliejinėje stovykloje 

Beaumont, Ohio, paukšty
čių pastovyklėje "Rytmetė- 
ly” rasti šie paukštyčių pa
likti rūbai: 2 skautiškos 
uniformos (viena tamsiai 
mėlyna su 4 spec. ženklais 
ir kaklaraiščiu, kita — žals
va, su 8 spec. ženklais); 2 
mergaičių švarkeliai (mėly
nas nyloninis ir raudonas). 
Dar vienas švarkas — tam
siai raudonos spalvos ”ski 
jacket”.

Šie daiktai yra pas s. S. 
Jelionienę, 6111 So. Califor- 
nia Avė., Chicago, Illinois 
60629; tel. RE 7-2560.

Asmuo, stovykloje radęs 
Vyties korporanto juostelę, 
prašomas įteikti arba pra
nešti Dirvai. Pamėtusiam 
asmeniui ši juostelė yra 
brangi kaip atsiminimas.

VVATERBURY

MENO PARODA

Baigėsi vasara, o kartu 
ir visokios išvykos gamton. 
Su rudeniu vėl grįžtame 
prie kultūrinių parengimų 
salėse.

Waterburis savo kultūri
nių parengimų sezoną pra
deda su Pauliaus Jurkaus 
tapybos ir grafikos kūrinių 
paroda, kuri rengiama spa
lio 6-7 dienomis šv. Juozapo 
parapijos salėje, John St., 
Waterbury.

Paroda lankoma: spalio 6 
d. (šeštadienį), nuo 2 vai. 
po pietų iki 9 vai. vak., spa
lio 7 d. (sekmadienį), nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Oficialus parodos atida
rymas šeštadienį, 6 vai. va
karo. Parodos atidarymo 
metu kalbės rašytojas-poe- 
tas St. Santvaras 
no. Po atidarymo 
meno temomis.

Parodą rengia
maloniai atsilankyti kviečia 
Lietuvių Bendruomenės
Waterburio apylinkės val
dyba. (mk)

iš Bosto- 
paskaita

ir visus

• PRIEŠATOSTOGINESE skil- 
tyse Dirvoje vienam iš pirmųjų 
teko paskelbti žinią, kad Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Ryšių ko
mitetas rugsėjo 14-16 d.d. Ginta
ro vasarvietėje, Union Pier, 
Mich. ruošia jaunųjų lietuvių 
spaudos bei radijo darbuotojųsu- 
važiavimą ir kad tą suvažiavimą 
globoti pakviesta Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos centro valdyba.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Ramovėnui, aviacijos pulkininkui

leitenantui, Kūrėjui Savanoriui

IGNUI ŠEŠPLAUKIU1

mirus, jo dukterį AUKSĘ MITLIENĘ

ir sūnų TADĄ giliai užjaučia

L.V.S. Ramovė Los Angeles 
Skyrius

ir
Juozo Daumanto vardo 

šaulių Kuopa

Mielam krikšto tėvui

DR. PETRUI STRIMAIČIUI

mirus,, dukrai VIDAI, sūnui ALGIUI ir

jų šeimoms reiškia nuoširdžią užuo

jautą

Edmonds, Wa.

G uodą Stuogytė-Carpenter 
ir šeima

Mylimai Mamytei ir Senelei

MARIJAI BABUŠKINIENEI

mirus, jos dukterį buv. K. V. T. bale

riną TATJANĄ VASILIAUSKIENĘ

ir anūkę nuoširdžiausiai užjaučiame ir

kartu liūdime

Columbus, Ohio
V. O. Sakavičiai

A. A. A. A.
PETRONĖLEI NARUSEVIčIENEI JUOZUI MAJAUSKUI

Kanadoje mirus, jos dukrai TERESEI ir žentui Lietuvoje mirus, jo dukrai ALDONAI DULAI-
JUOZUI RASTAPKEVIČIAMS užuojautą reiškia TIENEI, Detroite skausmo valandoje užuojautą
ir skausmo valandoje kartu liūdi reiškia

Pajauta ir Jonas Gaižučiai Pajauta ir Jonas Gaižučiai

Bet nei aš, būdamas LŽS cv 
vicepirmininkas, nei Vyt. Kas- 
niūnas, tos pačios valdybos vyk
domasis vicepirmininkas, kvie
timo į tą jaunųjų spaudos bei ra
dijo suvažiavimą negavome, 
nors spauda skelbė, kad suvažia
vimas globojamas mūsų sąjun
gos. Iš trečiųjų šaltinių teko pa
tirti, kad buvo suvažiavę apie 
20 jaunimo atstovų ir jie posė
džiavo bei diskutavo pasidalinę 
į spaudos bei radijo sekcijas. 
Suvažiavimą atidaręs LŽS cv 
pirm. kun. J. Vaišnys, o iš vy
resniųjų dalyvavę LŽS cv sekr. 
red. A. Pužauskas, red. j. Prons- 
kus, "Margučio" radijo vedėjas 
P. Petrutis. Iš Washingtono bu
vęs R. Sakadolskis. Sužinojus to
kius dalykus, kyla klausimas,ko
dėl jaunimas bandė suskaldyti 
LŽS cv, vienus pakviesdamas į 
suvažiavimą, o kitiems nei žode
lio netardamas? O gal tie 
du LŽS cv nariai į suvažiavi
mą užsuko savo iniciatyva, ren
gėjų visai nekviesti. Jei taip, 
tai kam buvo skelbiama, kad su
važiavimą globoja LŽS cv?

• ŠEŠTADIENIO, rugsėjo 15 
d. vakare Jaunimo centras vėl 
buvo pilnas lietuviškos gyvybės 
garsų. Tą vakarą didžiojoje sa
lėje įvyko taut. šokių grupės 
Grandis dešimtmečio minėji
mas, sutraukęs nemažai.publi
kos iš suaugusių tarpo ir taip 
pat gražų būrį jaunimo. Minėji
mą sudarė dvi dalys: akademi
nė ir meninė. Grupės globos ko
miteto pirm. Irena Kriaučelifl- 
nienė, atidariusi akademiją. Pa
sidžiaugė Grandies, didžiausios 
taut. šokių grupės, per dešimt
metį nueitu keliu, aukštai įver
tindama mokyt. Irenos Smieliaus- 
kienės bei kitų nuopelnus ir iš
keldama faktą, kad dėka tautinių 
šokių švenčių bei kai kurių taut. 
šokių grupių apsilankymo P. 
Amerikoje, ten jaučiamas ryš
kus lietuviško pulso atbudimas 
ypač vietinio jaunimo tarpe. 
Grandies valdybos atstovai J. 
Kriaučeliflnaitė ir L. Raslavi- 
čius mokyt. L Smieliauskienei 
įteikė grupės dovaną — paveiks
lą. Žodžiu grandiečius pasveiki
no PLB cv vicepirm. švietimo 
reikalams J. Kavaliūnas, Tauti
nių šokių instituto pirm. Bruno 
Shotas ir buv. Grandies šokėja, 
dabar taut. šokių grupės Sūkurys 
vadovė Gražina Vindašiūtė. Ypač 
įdomią bei spalvingą kalbą pasa
kė tėvų atstovas dr. Z. Danilevi
čius. Mokyt. L Smieliauskienė 
padėkojusi visiems Grandies 
rėmėjams, o iŠ jų tarpo ypač 
išskyrusi globos k-to pirm. į 
KriaučeliŪnienę ir plačiai savo 
piniginę bei širdį Grandies rei
kalams atveriantį dr. L. Kriau- 
čeliūną, taip pat iždininką V. 
Rupinską bei kitus, specialiais 
ženklais apdovanojo tas mergai
tes bei vyrukus, kurie grupėje 
šoka penkis ir daugiau metų. 
Grupės veteranės, J. Jasaity- 
tė ir V. Sparkytė, Grandyje šo
kusios nuo pirmųjų įsikūrimo die
nų, iš grupės išstojo šį pavasarį. 
Ir jos abi akademijoje buvo pri
simintos gražiu žodžiu. Taip pat 
speciali padėka pareikšta bei pa 
skirti gėlių žiedai Jaunimo Cent
ro direktoriui kun. G. Kijauskul 
ir spaudos bei radijo atstovams, 
nuo pirmųjų dienų iki šiol tebe
rašantiems ar tebekalbantiems 
apie Grandį — kun. J. Prunskiui, 
J. Janušaičiui ir P. Petručiui. 
Neužmiršta pagerbti ir LF at
stovą dr. K. Ambrozaitį, nesfon- 
das Grandžiai yra paskyręs 
500 dol. Aplamai akademinė da
lis buvo trumpa, dinamiška bei 
spalvinga.
• DAUG DINAMIKOS buvo 

parodyta ir po akademijos seku- 

šioje meninėje dalyje. Pradžio
je Grandies šokėjų choras, veda
mas muz. P. Mieliulio padaina
vo eilę fragmentų iš Lietuviškų 
vestuvių, kurias Grandis pasta
tė praėjusį pava&rį. šios frag
mentinės liaudies dainos buvo 
liūdnokos, gilia nostalgija ataus
tos. Kas kita, kai pasipylė šo
kiai scenoje. Jie tęsėsi virš pus
valandžio bei jokio sustojimo, 
akordeonu palydint ąžuolui Stel
mokui. Kadangi Grandis turi apie 
80 gyvų šokėjų, šokėjai scenoje 
galėjo visą laiką keistis ir vie
nas šokis lydėjo kitą bemaž be jo 
kio nustojimo. Toks dinamišku
mas ir vietomis pasiektos meni
nių viršūnių akimirkos žiūrovus 
taip uždegė, kad šokius lydėjo 
audringi plojimai. Susumuojant 
Grandies dešimtmečio šventę, 
su malonumu tenka pabrėžti, kad 
ji buvo jauki, spalvinga ir jaunat
viškai dinamiška. Programai 
pasibaigus sekė vaišės ir šokiai 
visiems svečiams bei jaunimui. 
Prekybininkas N. Burnsteinas 
laimėjimui buvo paaukojęs gra
žų kailį, kurį laimėjoViliūnėUžu- 
pienė. Nors tą patį vakarą Lietu
vių Tautiniuose namuose vyko ne - 
olituanų suvažiavimas ir didelis 
banketas, bet svečių netrūko ir 
pas grandiečlus. šalia kitų matė
si gen. M. Rėklaitis, dail. M. 
Stankūnienė, poetė J. švabaitė, 
daktarai P. Kisielius, K. Ambro- 
zaitis, A. Razmas, J. Juozevi- 
čius, Z. Danilevičius, K. Peru
kus ir kiti.
• IŠSIKALBĖJUS su Gran

dies globėjais KriaHČeliflnais pa
aiškėjo, kad ateinantį pavasarį 
numatoma Grandies išvyka į V. 
Europą. Prisimenant puikiai pa
sisekusias tos pačios grupės gas- 
troles P. Amerikoje, reikia tikė 
ti, kad ir V. Europoje grandie- 
čiai atliks deramą mūsų tautinių 
šokių beilietuviųvardoreprezen- 
tavimo misiją. Žinoma, tam žy
giui vėl reikės nemažai lėšų ir 
aukų. Dr, L. Kriaučeliūnas, kiek 
nusivylęs neseniai Washingtone 
įvykusio PLB seimo eiga bei rin 
kimų rezultatais, pabrėžė, kad 
jų šeimai seimas kainavęs apie 
400 dol. Daktaro žodžiais, jei 
tie pinigai būtų paskirti kad ir 
Grandžiai, ar tai nebūtų svar
besnė misija. Bet, antra vertus, 
į PLB seimą suvažiavę atstovai, 
ypač iš P. Amerikos, prašė, kad 
į jų kolonijas būtų atsiųsti taut. 
šokių mokytojai bei instrukto
riai. Įdomu, kad su tuo prašymu 
jie kreipėsi ne J PLB cv, bet J 
Lietuvių Tautinių šokių Institutą 
ir asmeniškai įdr. L.KriaučeliŪ- 
ną, kuris buvo dviejų puikiai pa
vykusių taut. šokių švenčių ren
gėjų komiteto pirmininkas ir taip 
pat į P. Ameriką pasiuntė Gran
dies grupę gastrolėms, abu su 
žmona iš savo kišenės pridėdami 
gal ne vieną tūkstantinę. Puiku, 
kad pas juos vėl dega entuziaz
mas naujiems užmojams.
• KREPŠININKAI ir tinkli- 

nlnkės iš gastrolių Europoje grį
žo į Chicagą rugsėjo 17 d. vaka 
rę. Jaunimo centre, kur buvo pa 
puoštos sutikimo vaišės, sporti
ninkus pasitiko gražus būrys 
žmonių. Tarp svarbesniųjų šių 
gastrolių laimėjmų, šalia mū
sų tinklininkių geriausio pasi
sekimo bei tiek daug garso, 
Europos spaudoje suteikto lietu 
viams, skaityčiau ir vienus spal 
vingiausių žurnalisto Jono šoliū - 
no reportažus, skebtus Dirvoje 
bei Drauge. Už juos autorius tik 
rai vertas žurnalistinės premi- 
jos#

• TAISAU KLAIDĄ. Chica
gos Lietuvių Opera ruošiasi sta
tyti ne "Pikų damą", kaip kad 
paskelbiau Dirvoje, bet G. Verdi 
"Kaukių balių".
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