
J» Rugienius 
19235 Boaveriand Str» 
Detroit, Mic» 48219.

’ THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER ———
6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103

LVIII Spalis - October 26, 1973 Nr. 82

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRASTIS

KLAIDA AR RIZIKA
Nixono pastangos sustiprinti pozicijas

Su Fordo paskyrimu 
pagerinęs savo santykius 
su kongresu,prezidentas 
padarė dar vieną žingsnį 
ta kryptimi. *Jis pasiūlė 
kompromisą 'juostų' by
loje. Pagal tą pasiūlymą, 
iš kongresui ir teismo or
ganams rūpimų juostų bū 
tų padaryta santrauka, 
jos teisingumą paliudytų 
senatorius John Stennis, 
demokratas iš Mis s., ku
riam turėtų būti prieina

"MUSĖS PIENE”
Sovietų vaidmuo Art. Rytuose

Pagal Maskvoje kursa
vusį anekdotą, Nasseris, 
pralaimėjęs 1967 metų 
'šešių dienų' karą Izra
eliui, skambinęs Kosygi
nui ir prašęs daugiau 
ginklų. Tas atsakęs: "Ge
rai. Ko dar trūksta Izra
eliui?" Suprask, egiptie
čiai tokie blogi kariai, 
kad jie tik moka jiems 
pasiųstus ginklus atiduo
ti Izraeliui.

Bet nepaisant tokios pa
žiūros , sovietai savo tie
kimą ne tik nenutraukė, 
bet dar padidino. Dėl tos 
paprastos priežasties, 
kad arabų - žydų santy
kiai jiems davė naujos 
progos padidinti savo įta
ką Artimuosiuose Rytuo
se. Pirmą kartą tam atsi
rado proga 1956 metais, 
kada John Foster Dulles 
atsisakė remti grandio
zinius Nasšerio planus.♦ 
Sovietai tada padėjo sta
tyti Assuano pylimą, 
elektros jėgaines bei He- 
luano plieno įmones ir 
perėmė kariuomenės ap
ginklavimą. Pinigais 
skaičiuojant sovietai ta
da įkišo į Egiptą apie 3 
bilijonus dolerių.

Niekas daugiau taip 
daug neprisidėjo prie '6 
dienų karo'pradžios kaip 
sovietų pasiuntinys Tel 
Avive Dimitrijus Ouva- 
šin, kuris raportavo 
Maskvai, kad nors Izra
elis karo ir nori, tačiau 
nėra jam pasiruošęs ir 
jį tikrai pralaimės. Ta 
informacija Nasserį pa
kurstė padėti karą ir... 
įrodyti, kad žydai yra 
daug pranašesni kariai.

Po karo Maskva pa
siuntė ne tik savo nau
jus ginklus, bet ir pata
rėjus. Vienu laiku jos 
instruktorių Egipto ka
riuomenėje buvo net per 
20.000. Jiems vadovavo 
generolas pulkininkas 
Okunevas, priešlėktuvi - 
nės apsaugos specialis
tas. Bet rusai taip tiko 
arabų pasauliui, kaip mu^ 
sės pienui. Į jį įkritu
sios jos vis iškyla į vir
šų. Arabų savimeilė bu
vo pažeista. Ne tam jie 
išvarė britus, kad jų 
'globą' pakeistų rusų.

1971 metais Libijos dik
tatorius Gaddafi, viešė
damas pas Egipto Sadatą, 
pradėjo iš savo šeiminin
ko tyčiotis, sakydamas, 
kad jis neturįs valios sa
vo paties krašte. Įpykęs 
Sadatas nusivežė Gadda
fi į rusų laivyno bazę 
Marša Matruch, norėda-

VYTAUTAS MESKAUSKAS
mos juostos be jokių ap
karpymų. Su tokiu kom
promisu iš principo suti
ko Watergate komiteto 
pirm. šen. Sam Ervin 
(dem) ir jo pavaduoto
jas Howard Baker (rep.) 
Jam pasipriešino tačiau 
specialus prokuroras 
Archibald Cox, nes pagal 
teismo sprendimą tas 
juostas turėtų pasiklau

mas įrodyti, kad jis vi
sur gali įeiti. Bet rusų 
sargybos jo neįleido ir 
reikėjo paties ambasa
doriaus Kaire Vinograda- 
vo įsikišimo, kad Sada- 
tas galėtų bazę parodyti 
uaddafui. Be to, sovietai 
Egiptui davė daug apsi
gynimo ginklų, bet ne puo
limo. Izraelio išnaikini
mas atimtų bazę jų įta
kai. Tokia situacija turė
jo vesti prie 1972 metų 
liepos 18 dienos sprogi
mo. Sadatas tada papra
šė rusus išsinešdinti ir 
laimėjo naftą produkuo
jančių arabų valstybių 
valdovų simpatijas ir pa
ramą. Rusai išvažiavo, 
bet ginklus paliko, jų tar
pe ir pačius moderniš- 
kiausius dar niekur ne
bandytus, kaip raketas 
prieš labai žemai skren 
dančius lėktuvus.

Santykių tarp Sovietų 
Sąjungos ir JAV gerėji
mas vertė arabus būkš- 
tauti, kad tos dvi ’super 
valstybės' gali susitar
ti jų sąskaiton. Už tat 
jie pradėjo dabartinį ka
rą, kuris lygintinas su 
Vietkongo 'Tet' švenčių 
ofenzyva. Kariškai ta- 
ofenzyva buvo pralaimė
ta, bet politiškai ji sukė
lė amerikiečių nusivyli
mą tuo karu, kuris prive
dė prie dabartinės būk
lės ir ... Nobelio taikos 
premijos Kissingeriui!

Dabartinis karas įrodė 
kad arabai visdėlto gali 
būti geri kariai, kurie ne
bėga priešą pamatę kaip 
1967 metais, ir Maskvą 
pastatė prieš dilemą. Ar

(Nukelta į 2 psl.) 

— Dėde Šamai, duok daugiau komunizmo statybai!

syti pats teismas, kon
krečiai teisėjas Sirica, 
kuris tik nuspręstų ar jos 
yra panaudotinos teismo 
procese. Tą teismo 
sprendimą Nixonas nea
peliavo. Tokiu būdu jis 
įsiteisino ir Cox apsi
sprendė siekti jo įvyk
dymo. Prezidentas po to 
įsakė Generaliniam Pro
kurorui E. Richardsonui
Cox atleisti iš pareigų. 
Tas tačiau nesutiko su 
prezidento pažiūra ir 
pats atsistatydino. Cox 
atleisti nesutiko ir Ri- 
char.dsono pavaduotojas 
W. Ruckelshaus, kuris 
buvo pats dėl to atleistas. 
Cox pagaliau atleido Nr. 
3 Teisingumo Departa
mente Bork, pradėjęs ei
ti Richardson pareigas. 
Pagal Richardson ir 
Ruckleshaus prezidentas 
neturėjęs atleisti Cox dėl 
to, kad Richardson tvirti 
nant Generalinio Proku
roro pareigom senatui bu
vo pažadėta, kad Cox ga
lės netrukdomas vykdyti 
savo pareigas. Tas paža
das padaryta Richard
son lūpomis teisiniai ne
varžė prezidento, kuris 
gali atleisti kiekvieną ad
ministracijos pareigūną, 
nevykdantį jo įsakymų.

Tokiu būdu teisiškai ką 
nors sunku prikišti prezi
dentui dėl Cox atleidimo, 
tačiau kyla klausimas ar 
tai buvo politiniai gudru. 
Paprastai Nixono pusėje 
esanti "Chicago Tri
būne", jo paskutinius 
veiksmus pavadino 
"Nixon's colossal blun- 
der". Cox virtęs kanki
niu už teisybę, o Richard
son ir Ruckelshaus buvę 
laikomi gabiausiais ir do
riausiais Nixono pareigū 
nais, respektuojamais ir 
opozicijos.

Tai nesunku buvo numa
tyti ir jei prezidentas vis 
dėlto to griebėsi, jis turė
jo turėti savo apskaičia
vimų, kurie atrodė su
rišti su didele rizika, 
bet neesą visai klaidingi. 
Iš palyginti labai greito 
reagavimo į Cox atsisa
kymą sutikti su kompro
misu, reikia pasidaryti 
išvadą, kad prezidentas 
su tokia galimybe skaičia- 

vosi ir buvo jai pasiruo
šęs. Jei juostos gali būti 
leistos išgirsti Stennis, 
kodėl jų paklausyti negali 
teisėjas Sirica? Prezi
dentas tačiau norėjo su
teikti tą privilegiją sena
toriui iš principo — žiū
rėkit visdėlto aš esu ne
priklausomas ir teismo 
sprendimas man nepri
valomas. Jis tą padarė ir 
praktiškais sumetimais. 
Privilegijos suteikimas 
senatoriui Stennisui buvo 
nusileidimas senatui, ly
giai kaip ir Fordo pasi
rinkimas viceprezidentu 
buvo draugiškas mostas 
kongres manams.

Visą tai tauta turėjo su
žinoti naujo Nixono lai
mėjimo tarptautinėje po
litikoje fone — sutarimo 
su sovietais dėl paliaubų 
Artimuosiuose Rytuose. 
Dar kartą išgelbėjęs tai
ką, prezidentas praktiš
kai išdavė ir juostų pas
laptis, nesutarimai dėl 
proceso tėra teisiškas 
'blusinėjimas'. Jei tau
ta su tuo sutiks, tai bus 
Nixono laimėjimas, bet 
ne klaida.

Pirmoji spaudos ir po
litikų reakcija buvo nei
giama, bet politikai prieš 
ką darydami palauks rin
kėjų reakcijos. Jei jųpa- 
sipiktinimo negalima bus 
sukelti, politikai pakeis 
savo nuomonę. Nixonas 
savo lošime turi dar vie
ną kozirį. Jei dėl pasipik
tinimo Nixono paskuti
niais ėjimais Fordas ne
bus patvirtintas vicepre
zidentu, paties Nixononu 
šalinimo atveju jo parei
gas perimtų kongreso 
pirmininkas Albert, ku
ris įvestų demokratų ad
ministraciją. Tai verstų 
respublikonus du kartus 
pagalvoti prieš nuver
čiant Nixoną. Jei Fordas 
būtų patvirtintas, Nixo- 
nas laimėtų laiko, per ku
rį galėtų būti apsižiūrė
ta, kad Nixonas visdėlto 
nelabai nusikalto. Laimė
jimai užsienio politikoje 
ir stabilumas ūkyje kal
bėtų už jį.

Visuomenės reakcija 
buvo tokia, kad preziden
tas buvo priverstas ka
pituliuoti. Antradienį jis 
prižadėjo juostas prista
tyti teisėjui Siricai.

Izraelio artilerija Sirijos pasienyje. "Jei prarasim Golan. ne- 
bebus Izraelio", pareiškė vienas Izraelio kariškių.

MIRTI AR GYVENTI
Žydų - arabų karas

BRONIUS AUŠROTAS
Šios savaitės įtakin

gieji JAV savaitraščiai 
kaip Time ir Newsweek 
gausiai paskelbė aki
vaizdinių atpasakojimų 
ir statistiškų karo nuos
tolių duomenų apie spalio 
6 d.prasidėjusįkarą Art. 
Rytuose tarp Izraelio ir 
Egipto-Sirijos.

Dirvos skaitytojams 
čia pateikiu kai kuriuos, 
mano nuomone, svarbes
nius duomenis, iš šio,ne 
žinoma kuo užsibaigsian
čio, kruviniausio žydų - 
arabų susidūrimo.

Pagal JAV gynybos mi
nisterijos turimus duo
menis per pirmąsias sep
tynias dienas kariaujan
tieji patyrė šiuos nuosto
lius: Egiptas — 6,500 už
muštų ir sužeistų, sunai
kinta 82 lėktuvai ir 250 
įvairios paskirties šar
vuočių - tankų; Sirija — 
6,000 užmuštų - sužeis
tų, neteko 92 lėktuvų ir 
650 šarvuočių; Izraelis 
— 6,000 užmuštų - su
žeistų, neteko 88 lėktuvų 
ir apie 600 tankų - šar
vuočių.

Jeigu mes palygintume 
II-jo Pasaulinio karo 
pirmosios savaitės Sovie 
tų - Vokiečių šarvuočių 
ir lėktuvų nuostolius,tad 
pamatytume, jog 2000 
km. ilgio Rytų fronte be- 
sigrumiantieji nepatyrė 
tokių milžiniškų nuosto
lių, kokius dabar privalė
jo pakelti Artimųjų Rytų 
priešai.

Kodėl? Gi todėl, kad 
II-jo Pas. karo metu 
prieštankiniai ir prieš
lėktuviniai ginklai dar ne 
buvo taip ištobulinti (ta
da dar niekas nežinojo 
nei apie laser spindulius 
ir elektronikus; o radari
niai sekimai dar tebuvo 
tik pačioje atradimų užuo
mazgoje), kaip kad 1970 
metų pradžioje. Nepap
rastą pažangą šie moder 
nieji prieštankiniai ir 

priešlėktuviniai ginklai 
pasiekė iš surinktų prak
tiškų Korėjos ir Vietna
mo karų studijų.

Pagal Time žurnalo 
nuomonę, Izraelio kariuo
menė šiandien ne tiek bi
jo arabų, kaip kad Sovie
tų karo technikos pažan
gos! "Izraelis žiūri akis 
į akįsavo mirtinam prie
šui, Sovietų kariškai tech
nikai", teigia Time redak
toriai.

Dabar jau yra žinoma, 
kad per pirmąją karo sa
vaitę pačius žymiausius 
lėktuvų ir tankų nuosto
lius Izraelis patyrė nuo 
Sovietų raketų ir vairuo
jamų sviedinių. Kai ku
rie šių priešginklių,kaip 
SA-2 ir SA-3, pirmieji 
skirti aukštai skrendan
tiems lėktuvams nušauti, 
gi antrieji pažeme "sku- 
tantiems" sunaikinti, Iz
raeliui buvę pažįstami 
jau iš 1969-70 metų. Iš 
tų metų kai Izraelis tvir- 
tinosi Sinajaus pusiasaly 
je, statydamas taip išgar
sintą sustiprinimų BAR- 
LEV liniją. Tačiau šio ka
ro metu Izraelis sutiko 
naują, jam nepažįstamą 
S A-6 priešlėktuvinį gink
lą - raketą. Sovietai šio 
ginklo dar niekada nebu
vo išbandę praktikoje. 
Jis esąs net pranašesnis 
už JAV priešlėktuvines 
raketas.

Britų karo reikalų ir 
ginklų žinovas Edward 
Luttwak teigia, kad "SA 
-6 raketa yra mirtinai 
tikslus ginklas, kurio nau
dai gali būti įrašyta apie 
70 JAV F-4E Fantomų ir 
A-4E Skyhawkų sunaikini' 
mas".

V akari ečių žvalgybos 
beveik nieko ligi dabar 
nežinojo apie SA-6 buvi
mą. Manoma, kad JAV ar
senaluose dar nėra ly
gios šiai sovietiškai ra
ketai. Ši elektroniškai
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NOBELIO KOMPROMITACIJA
Šiemet spalio 21 d. su

kako 140 m. nuo Alfredo
B. Nobelio gimimo die
nos ir gruodžio 10 d. bus 
77 metai, kai jis San Rė
mo pasimirė. Alf. Nobe
lis, švedų chemikas ir 
pramonininkas, išgarsė
jo kaip mokslinis išradė
jas: jis yra padaręs apie 
350 išradimų. Svarbiau
sias jo išradimas yra di
namito 1866 m. Bedarant 
laboratorinius bandy
mus, net žuvo jo jauniau
sias brolis. Jausdamas at
sakomybę už brolio ir bū
simų brolių - žmonių mir
tį, jis savo turto didelę 
dalį, per 31 milijoną šve
dų kronų, testamente už
rašė metinių premijų 
fondui, svarbiausia turė
damas galvoje taiką. La
biausiai išgarsėjusios 
dvi Nobelio premijos:tai
kos ir literatūros, nors 
nemažiau žmonijai reikš
mingos ir likusios trys 
mokslo premijos: fizi
kos, chemijos ir fiziolo. 
gijos bei medicinos. Tai
kos premiją skiria Norve
gijos seimo, vad. Stor- 
tingo, sudaryta 5 asme
nų komisija, likusias ke
turias - Švedijos litera
tūros ir mokslo akademi 
jos bei institutas.

Dėl šių metų taikos pre. 
mijos kilo didelis nepa
sitenkinimas pasaulinė
je spaudoje. Kodėl? Kaip 
žinome, taikos premiją 
laimėjo dabartinis JAV 
valstybės sekretorius 
dr. H. Kissinger ir Šiau
rės Vietnamo politikas, 
diplomatas Le Duc Tho. 
Jiems premija suteikta 
neva už pasiektą Vietna
mo taikos sutartį Pary
žiuje.

Pagal Alf. Nobelio tęs. 
tamento valią, premijos 
yra skiriamos tiems, ku. 
rie per praėjusius me
tus daugiausia pasitar
navo žmonijai. Faktinai 
šie metai dar nėra pra
ėję ir dar nežinia, kas 
šiemet daugiausia pasi
tarnaus žmonijai. Gal 
Goldą Meir, gal Sadat, 
gal Kosyginas, kuris ne 
seniai sėdėjo Kaire ir 
čiulbėjo "taikos" gies
mę? Be abejo, šiame 
sakinyje rasite ir dozę 
ironijos, bet nenustebki
te.

Kalbėkime atvirai ir 
pažiūrėkime, kodėl Nobe
lio taikos premijos komi 
sija paskyrė premiją 
aukščiau minėtiems as
menims. Man atrodo, kad 
komisija tai padarė gry-

"MUSES PIHMIE”...
(Atkelta iš 1 psl.) 

toliau remti arabus iki 
jų visiškos pergalės, su 
laikant santykių gerėji
mą su JAV, ar surasti 
bendrą kalbą ir kompro
misą Palestinos klausi
mo sprendime su Wa- 
shingtonu. Kautynėse at
gautas arabų pasitikėji
mas savimi neduoda ru
sams perdaug vilties ara
bus valdyti pagal savo no
rą. Izraelis pasidarė dar 
daugiau reikalingas So
vietų Sąjungai. Iš to ir 
mintis apie bendrą So
vietų - JAV garantiją Iz
raeliui prieš 1967 metų 
karą buvusiose sienose. 
Tai būtų ir didelis įna
šas santykių su JAV pa
gerėjimui. Galimas daik
tas, kad Maskva tą kelią 
ir pasirinks. Galimybė 
palikti prigėrusią piene 
musę nėra labai vilio
janti.

(vm) 

nai diplomatiniais išskai
čiavimais. Norvegija nė
ra didelė valstybė ir tai
kos premijos komisijos 
ndriai nėr a galingi ir drą 
sūs žmonės. Jie nori bū
ti geri ir rusams, ir ame 
rikiečiams. Jei jie skirs 
taikos premiją prez. R. 
Nixonui, tai jie, kaip dip
lomatai, turės skirti pre
miją ir Brežnevui. Be to, 
kandidatų tarpe buvo ir 
komunistinis maršalas 
Tito. Taigi, norėdami iš
vengti komplikacijų, jie 
paskyrė taikos premiją 
antraeiliams asmenims. 
O juk faktinai pastarai
siais metais JAV užsie
nio politiką vedė ne V/. 
Rogers ir ne dr. H. Kis
singer, bet prez. R. Nixo- 
nas. Dr. H. Kissinger te
buvo tik prezidento R. 
Nixono dešinioji ranka, 
artimiausias patarėjas. 
Tegul jis ir geriausias 
patarėjas, bet vis tiek 
patarėjas. Faktiškai už 
didžiausias šių metų tai 
kos pastangas premija, 
mano nuomone, buvo skir
tina prez. R. Nixonui. 
Tuo būdu nenoriu suma
žinti dr. H. Kissingerio 
vaidmens JAV užsienio 
politikoje. Tačiau H. Kis
singer dar turi sunkių už 
davinių Artimuose Rytuo 
se, kur siaučia karas ir 
nežinia, kaip taikos lau 
reatas išsipainios iš ka
ro sūkurių.

Antrasis taikos premi 
jos laimėtojas Le Duc 
Tho yra žinomas Šiaurės 
Vietnamo kovotojas dėl 
Vietnamo sukomunistini- 
mo. Jo tikroji pavardė 
yra Thuy, jo du vardai 
Nguyen Xuan (maždaug iš
tariama Vin Suan). Jis 
yra buvęs Ho Či Min, 
Šiaurės Vietnamo stali- 
nuko, dešinioji ranka. 
Jis yra išgarsėjęs kaip 
kiečiausias karo šalinin
kas, kad užvaldytų visą 
Vietnamą. Jei jis Pary
žiaus taikos derybose nu
sileido, tai tik taktiniais 
sumetimais. Jis ir jo ko
munistiniai vadai mano, 
kad Vietnamą bus galima 
galutinai sukomunistinti 
ir taikos būdu. Tačiau 
tikrosios taikos ir šian
dien Vietname nėra. Tai
kos premijos paskyri
mas Le Duc Tho yra tik
ra Nobelio kompromita
cija ir jo valios iškrai
pymas.

Šia tema būdinga ra
šo anglų laikraštis "The 
Daily Telegraph": "Ar 
Kissinger ir Le Duc Tho 
yra vienodo masto palai
minti taikos kūrėjai? Pa
grindinis Le Duc Tho ir 
Kissinger susitarimo re
zultatas yra JAV kariuo 
menės atitraukimas iš 
Vietnamo. Pastovi taika 
yra visai kas kita. Pagal 
šį pavyzdį Skandinavijos 
taikos premijos skyrėjai 
privalėjo premiją pripa
žinti Hitleriui ir Cham 
berlain 1938 m.". Italų 
dienraštis "La Stampa", 
išeinąs Torine, rašo: 
"Le Duc Tho ir Kissin
ger gali būti, kuo nori, 
tik ne taikos apaštalais. 
Nėra abejonės, kad jie
du taikos besiekiantparo- 
dė daug sugebėjimų. Ta
čiau nereikia pamiršti, 
kad jiedu buvo ir akty
viai įsivėlę įšio karo kon
fliktą. Blogiau nebebuvo 
galima išmesti 510.000 
kronų tiems asmenims, 
kurie karą padrąsino, 
kurstė ir jį baigė". Tik
ras faktas, kad Vietname 
ir visoje Indokinijoje ka
ras dar nėra pasibaigęs.

Komunistai jį veda parti
zaniniu ir organizaciniu 
būdu. Taigi, Le Duc Tho 
yra apdovanotas . taikos 
premija už toliau tęsia
mą karą. "Ir, ar šis Le 
Duc Tho, Politbiuro na
rys, bandys Vietcong nu
ginkluoti, ar jis pasi
trauks, kaip 'taikos kan 
kinys", iš pareigų? O 
gal jis tepagalvos: taip 
pat ir Osle sėdi naudingi 
idiotai?" —klausia vokie 
čių dienraštis "Die Welt",

Deja, šiandien sužino
jome, kad Osle nevisi no
ri būti "idiotais", du No
belio taikos premijos ko
misijos nariai, protestuo
dami prieš kitus tris na
rius dėl padarytos "rim
tos klaidos" pasitraukė 
is komisijos. Tai Einar 
Hovedhaugen ir Helge 
Rognlien. Pastarasis yra 
Norvegijos Liberalų Par
tijos pirmininkas. Kaip 
matote, taikos nėra ir 
taikos komitete. Tačiau 
mes trokštame susilauk
ti tokios taikos, kuri ga
rantuotų visoms tau
toms, visiems žmonėms 
tikrąją laisvę ir tikrąją 
demokratiją.

M. S ar geni s

MIRTI AR

GYVENTI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vairuojama raketa yra 
judri karo pabaisa, veža
ma ant gana greitos trak 
torinės platformos; sako
ma, kad joje yra sutelkta 
patys moderniškiausi li
gi dabar mokslui žino
mi tolimo vairavimo įren
gimai! Gi amerikiečių 
tokio pat pobūdžio rake
ta Hawk yra tik neišsivys
tęs SA-6 pusbrolis. JAV 
karo lakūnai šios prieš
lėktuvinės raketos dar ne
buvo sutikę Vietnamo ka
ro metu: ši raketa gali 
nušauti lėktuvą ar jis 
skristų keliolika metrų 
virš žemės paviršiaus ar 
11-kos kilometrų aukšty
je. SA-6 naudojasi rada
ru, nutaikydama į priešo 
lėktuvą ir suradusi taiki
nį paleidžia savo raketas 
į atskrendantį lėktuvą: ši 
operacija užsitęsia tik ke
letą sekundžių.

Lygiagrečiai su SA-6 
priešlėktuvine raketa, ku 
ri decimavo Izraelio avia
ciją, arabai naudojo So
vietų pagamintą Snapper 
prieštankinę raketą. Ji 
yra vairuojama, tiksliai, 
laidais į taikinį iš maž
daug kokio 1,5 km. atstu
mo. Ši raketa yra sunai
kinusi apie 300 Izraelio 
tankų. Gi Sovietų Egiptui 
perduoti T-62 tankai yra 
36,5 to svorio ir ginkluo
ti 115 mm pabūklu. Jįso- 
vietai pirmą kartą bando 
kautynėse prieš Izraelį. 
Teigiama, kad T-62 yra 
geros kokybės š arvuotis.

Žinoma, ir Izraelio ka
riai nėra ginkluoti vien

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
ĮUOSTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

J. Gailos kalba griežta, jaunatviška, 

grasinanti ir nelogiška

JAV LB centro val
dybos pirm. J. Gaila, 
pasakė uždaromąją Ta
rybos suvažiavimo kal
bą, kuri daug kam, ypač 
visuomenininkams, orga
nizacijoms bei veiks
niams, nepatiks, nes joje 
nesimato lietuvius vieny, 
jančio eleksyro. Šioje 
kalboje užpylė šalto du
šo, išreiškė pasididžia
vimą ir neapykantos ki
taip manantiems.

Jis pabrėžė, jog sieks 
politinėje srityje vieny
bės, būtent: "Aš šiandien 
noriu pabrėžti, kad susi
tarimo sieksime visais 
būdais ir dėsime daug 
pastangų susitarti ir vie
ningai Lietuvos laisvini
me dirbti". Pareiškimas 
priimtinas, tačiau savo 
vienybės siekimą palaido
ja sakydamas, "kadjokie 
sambūriai, jokios parti
jos, jokios organizacijos 
JAV LB-nei nediktuos ir 
jos darbų nenustatinės". 
Kaip matome, vienu pa
reiškimu sieks vienybės, 
o kitu išeina prieš veiks
nius, s am būrius .Kaip tai 
suderinti tuos du daly
kus? Vienybės siekimas 
susijęs su kompromisu, 
su nusileidimu, ieškant 
bendro veiklos kelio. Iš 
anksto atmetus kitų pa
siūlymus, vienybės sieki
mas pasibaigia. Jei LB- 
nei niekas negali diktuo
ti, tai tuo pačiu negali ir 
bendruomenės valdyba 
ar jos pirmininkas dik
tuoti mūsų visų pripažįs
tamam veiksniui — Vli- 

saidokais ir ietimis. Jų 
Gabriel laivyno raketa 
siekia dvylika mylių at
stumo ir yraišvystytapa- 
čių Izraelio mokslinin
kų. Gi pasibaigus Viet
namo karui daug JAV mo 
dernių ginklų taip pat nu 
gabenta į Izraelį. Tokios 
raketos kaip Sidewinder 
ir Sparrow jau yra buvu
sios išbandytos Vietna
mo karo metu ir jos gali 
būti naudojamos lygiai 
sėkmingai prieš lėktuvus 
ir prieš tankus. Ir šios 
raketos yra išvedę iš ri
kiuosis virš 800 arabų 
tankų bei 150 lėktuvų.

Rašant šį straipsnį ka
ro korespondentai pra
nešinėjo apie vykstan
čias žūtbūtines tankų ir 
šarvuočių kautynes kaip 
Sinajaus dykumose taip 
ir Golan kalnuose. Kitos 
nei kiek nemažesnės dip
lomatinės rungtynės 
vyksta pasaulio sostinė
se.

JT Saugumo Tarybai 
pasisakius už paliaubas, 
Izraelis ir Egiptas suti
ko sustabdyti kautynes. 
Deja to nenori Sirija ir 
kiti arabų kraštai ir tai
ka Art. Rytuose dar neat
statyta.

JUOZAS GAILA, naujasis 
JAV LB Krašto Valdybos pir
mininkas.

K. Čikoto nuotrauka

kui, Altai ar kitoms or
ganizacijoms.

Kitoje vietojepasisako 
nuosekliau. Jis sako: "tik 
tarybos nariai nustatys 
veiklos gaires ir jas keis 
laiko aplinkybėms bei 
sąlygoms keičiantis". 
Čia vėl galima įžiūrėti 
kompromisą.

J. Gaila užsimena opo
ziciją, kuri esanti reika
linga, kad neužsnūstume. 
Kyla klausimai. Jei nepri
pažįsti kitų organizacijų 
ar veiksnių pasiūlymų, 
tai opozicijos kaip tokios 
ir nėra. Opozicija yra tik 
pačioje organizacijoje, 
taigi, bendruomenėje. 
Jei LB dalis, sakysime 
tarybos dalis, nesutiks 
su valdybos vedama po
litika ir darbais, tada at
siras opozicija. Kitos or 
ganizacijos negali suda
ryti opozicijos.

Kaip matome, pradžio
je pasišovė kalbėti labai 
išdidžiai,’jaunatviškai, o 
vėliau jau šiek tiek nusi
leido, nes žino, jog sėk
mingam darbui reikia 
daug veikėjų, daug lėšų, 
iniciatyvos, planavimo ir 
tik paskui pradėti veik
ti. Reikia jauną pirminin
ką pasveikinti, palaukti 
ir palinkėti, kad be kitų 
veiksnių be visuomenės 
nedaug ką galima pada
ryti. Tad sėkmės!

A. M-kis

WELDERS—FITTERS
Experienced preferred 

Steady, permanent work 
Manufacturers of custom eųuipment 

CHARLES STRAND CO. 
12995 Hillvievv, Detroit, Mich.

Fenkell Meyers area 

313-491-6600 
8 to 11 a. m., 1 to 3 p. m.
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BALFO SEIMĄ 

PASITINKANT
1944 metais balandžio 

1 d. Amerikos lietuvių 
santalka inkorporavo Illi- 
nois valstijoje šalpos or
ganizaciją. Tos organi
zacijos vardas angliškai 
— United Lithuanian Re- 
lief Fund. Lietuviškas pa
vadinimo vertimas nebu
vo preciziškai tikslus. 
Vertimas buvo: Bendras 
Amerikos lietuvių šalpos 
fondas.

Organizacija buvo apo
litinė ir nereliginė, skir
ta šelpti bėdon pateku
sius lietuvius, rūpintis 
švietimo reikalais. Ta 
Amerikos lietuvių san
talka, kuri įsteigė šal
pos organizaciją, buvo 
Amerikos Lietuvių Tary
ba, jau suradusi savo 
veiklos praktikai gyvy
bingąjį modus vivendi — 
(sutartino darbo formu
lę). Tad tuo pagrindu bu
vo pagrįstas naujosios or
ganizacijos veikimo me
todas. Netrukus keturrai- 
dis BALF pagarsėjo vi
same lietuviškame pasau
lyje. Išvietintų asmenų 
barakuose žmonės laukė 
pagalbos. Amerikoje 
žmonės rinko aukas tau
tiečių šalpai. Būdvardis 
"bendras" išsamiai ir 
kilniai deklaravo lietuvių 
vienybę, bendrąjį susitel
kimą ties kilniausiu vi
suomeninės veiklos ap
sireiškimu, ties šalpa, 
ties labdara.

BALF tapo kelių visa- 
amerikinių šalpos organi
zacijų nariu ir turėjo iš 
to milžiniškos naudos. 
Lietuviuose jo veikla stip
rėjo ir plito. Visad veikė 
apie 150 skyrių. Kada pra 
sidėjo imigracijos me
tai, BALF jau buvo galįs 
suteikti imigrantams ga
rantijų. Smarkiai veikė 
"įkurdinimo komitetas", 
vadovaujamas A. Deve- 
nienės. Iš 28,000 lietuvių 
imigrantų (oficialūs davi
niai), 85% atvyko su 
BALF parūpintomis ga
rantijomis.

Per BALF 
ir klestėjimo 
ganizacijai

stiprėjimo 
metus or- 
vadovavo 

kan. J.B. Končius. Šim
tai labdaros veiklai atsi
davusių lietuvių iškėlė 
BALF prestižą, ir orga
nizacija tapo tikru tauti
nės vienybės pavyzdžiu, 

individo 
šelpia- 
bei re- 
buvo ati-

Čia kiekvieno 
(šelpiančioji ir 
mojo) politinės 
Ilginės pažiūros 
dėtos į šalį. B ALF ke- 
turraidį žinojo išblokš
tieji iš tėvynės lietuviai 
Vakarų Europoje. Žino- 
gerai tą vardą ir -lietu
viai Sibire.

BALF veikla nuolatos 
buvo puolama sovietinės 
propagandos. Bolševikai

švaistėsi šmeižtais, gra
sino, dergė, stengėsi te
rorizuoti BALF veikė
jus.

Lapkričio 10 d. BALF 
atstovai Clevelande ren
kasi į didžios svarbos 
seimą. Dirvos (Nr. 70) 
tilpo įdomių susitarimų 
tekstas, kurie turėtų tap
ti vėl našioj BALF veik 
los pagrindu. Ilgoje, gar 
bingoje 29 metų BALF 
istorijoje, pastarieji me
tai liks kaip principo, for 
malizmo ir teisėtvarkos 
konfliktų epizodas. Net 
valstybių istorijoje nėra 
išvengiami stambūs ka
taklizmai, ką bekalbėti 
apie organizaciją, kurio- kanalą, sovietai, valdys 
je susikryžiuoja visuome
nės veikėjų pažiūros. 
Kas išgyventa, pereina į 
praeitį ir padėtiną ar
chyvam Naujų kompro
misų ir santalkos jėga 
visad bus naujos gyvybės 
stimulu.

KAS DAROSI?
Kanados vyriausybė 

rugpiūčio 31 d. Toronte, 
ruošė metinę Kanados 
valstybės parodą, vadi
namą "The Canadian Na
tional Exhibiton". Šioje 
parodoje buvo įdomių, 
beti kultūriniai dominan
čių parodėlių. Be šių įdo 
mių parodėlių, buvo taip 
pat ir Sovietų Rusijos 
valdžios pavilionas, ku
riame buvo parodėlių iš 
visų pavergtų Sovietų Są
jungos tautų, bei pačios 
Sovietų Sąjungos Respu
blikos.

Lietuviai ar Jūs mie
gat?

Lietuvių parodėlė šia
me pavilione buvo viena 
iš prasčiausių ir neįdo
miausių visoje Šiaurės 
Amerikoje. Sovietų val
džia taip paniekino lietu
vių svarbumą, kad neži
nančiam būtų gėda Lie
tuvoje gyventi. Prista
tant tokią prastą parodė' 
lę, propaganda apie Lie
tuvą buvo taip pat ne tik 
nepatenkinama, bet la
bai klaidinga. Cituo ju pir
mą sakinį iš Rusijoje iš
leistos knygelės, kuri bu
vo parduodama pavilio
ne: "August 3, 1940 mar- 
ked a momentous date in 
the history of Lithuania, 
on that day, the Soviets 
acceded to the reąuest 
of the Lithuanian peop
le for admission to the 
Union of Socialist Soviet 
Republics".

Ar čia nėra paniekini
mas lietuviams gyvenan
tiems Šiaurės Ameriko
je! Visi darbai, visospas-

ĮSPŪDŽIAI SALIA KARO
Artimųjų Rytų karas, 

tuo tarpu, pasaulinių nau
jienų centre. Nenuostabu 
netiesiogiai įkaro veiks
mus įveltos dvi super
valstybės. Abi tos galy
bės, dar vakar-užvakar 
stiprinę "draugystę" 
šampano taurėmis, šian
dieną, kvapą užgniaužu- 
sios, stebi viena kitos 
veiksmus. Karo dalyvius 
aprūpina ginklais: ara
bus — sovietai, Izraelį 
— JAV;

Matome, kad oro liftu 
į Izraelį gabenami moder
niausi ginklai: televizi
jos vairuojami Maverick 
raketos, "smart" bom
bos Walleye tipo, kurios 
pačios suseka taikinį, net 
gi M-60 tankai. Kariau
jantį dėl savo egzisten
cijos Izraelį JA V parems 
dviejų bilijonų dviejų šim
tų milijonų dolerių ver
tės apginklavimu! Šita 
fantastiška suma nėra pa
skola, bet "direct milita- 
ry grants", karinė pašal
pa. Arabai negali nušluo
ti Izraelio valstybę į jū
rą: toks JAV sprendi
mas. Tą sprendimą dikta
vo du elementai. Tai di
džiulė ir pasaulyje tur
tingiausia etninė žydų 
kolonija Amerikoje, kuri 
turi didžios įtakos ame
rikinei medijai (TV,-spau
da) ir rinkimams į kon
gresą. Antras elemen
tas, tai JAV nuogąstavi
mas, kad užvaldę Suezo

Indijos vandenyną ir ara 
bų naftą.

Izraelio egzistencija 
tapo JAV-ėms valstybi
nio saugumo reikalu. Su 
tuo usistatymu 100% tu
ri sutikti lietuviai. Nuo
laidžiavimas sovietų ape 
titui, tą žmogėdrišką ape 
titą didina iki laisvam 
pasauliui sunkiai įsivaiz
duojamo pavojaus. Dabar 
Amerika vykusiai stoja 
skersai kelio. Amerika 
aprūpina ginklais, bet ne 
dalyvauja strateginiuose 
sprendimuose. Visi ge
rai pažįstame tuos "stra
teginius sprendimus" iš 
Vietnamo karo. Tadadun 
dėjo du frontai: vienas 
Vietname, kitas gi tarp 
Pentagono ir Kongreso!

Žydų - arabų konflik
te n
te matome nuostabius pa 
našumus į senus Lietu
vos sienų bei žemių kon
fliktus. Sinojaus pusiasa 
lis, net Biblijos tekstais 
pasitikint, buvo žydų te
ritorija. Tai nelyginant 
Klaipėdos kraštas, kurį 
700 metų valdę okupantai 
vokiečiai pradėjo vadinti 
"sena vokiška provinci
ja". Jeruzalė tapo "visų 
miestu", nelyginant Vil
nius, ir tai dėl to, kad 

tangos išlaisvinti Lietu
vą ir parodyti, kad Lietu
va yra pavergta, lieka be 
prasmės. Aš klausiu, ko
dėl Toronto lietuviai pra
leido šį savo tautos nieki
nimą? Nebuvo nei protes 
tavimų, nei boikotavimų 
šio paviliono. Niekas ne
pristatė teisingai parašy
tų leidinių apie Lietuvą, 
spausdintų čia Šiaurės 
Amerikoje, kuriuose ki
toks vaizdas apie Lietu
vą yra išdėstytas.

Lietuviai ar jūs mie
gat?

Stud. Ramūnas Švar
cas, Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Studen
tų Sąjungos Centro 
Valdybos vardu.

RIMAS DAIGUMAS
per šimtmečius per tą 
miestą ėjo okupantai, įsi
kurdami, įsitvirtindami, 
jausdamiesi Jeruzalėje, 
kaip ir Vilniuje, lyg savo 
namuose. Bet gi, įvy
kio istorinę šaknį ste
bint: Jeruzalė yra žydų, 
Vilnius — lietuvių.

Šiame konflikte yra 
dar įdomesnė politinė pa
ralelė, kuri atremta į ge
opolitinį status quo, kal
bant, laimė, mūsų nau
dai. Pabaltijo okupacijos 
JAV iki šiol nepripažįs
ta. Šiame nepripažinime 
yra dalis politinio ir mo
ralinio padorumo, kas da
bar politikoje yra abso
liučiai nuvertinta verty
bė. Pragmatiniai apsime
lavimai išteisina bet ko
kią geopolitinę šunybę. 
Taip nutiko Izraeliui. Še
šių dienų karo aneksuo 
tas teritorijas JAV ir vi 
sos JT valstybės laikė 
karo grobiu. Sinojaus pu
siasalis, biblinė žydų že
mė, dykuma, netiktai 
strateginiais, bet ir mo 
raliniais pagrindais pri
jungta prie Izraelio, buvo 
laikoma "okupuota" teri
torija. Šis šešerių metų 
nepripažinimas suteikė 
taktišką ginklą Egiptui. 
Šis karas pagal Egiptą 
skirtas "išlaisvinti" už
grobtas žemes. Todėl, 
politiškai, Egiptas nėra 
agresorius, bet kovojąs 
už savo gyvybinius inte
resus. Šita prielaida 
SSSR operuoja savo pro 
pagandoje.

Kas pažįsta teritoriją, 
kurioje dabar vyksta ma- 
sinės tankų kautynės, su 
tiks, kad tai yra dykinė. 
Arabų valstybės turi to
kių dykinių šimtus tūks
tančių kv. mylių. Izra
elis galėjo atpirkti tą dy 
kinę, kaip kad JAV savo 
laiku atpirko iš rusų 
Aliaską, iš prancūzų Lu- 
zijaną. Bet tam sandė
riui skersai kelio buvo 
... SSSR politiniai ir stra
teginiai interesai. Iš tų 
interesų išaugo politinis 
nestabilumas Artimuo
siuose Rytuose, arabų 
valstybių nesukalbamu- 
mas, nuolatinė ginkluoto 
konflikto grėsmė ir Ala
cho valiai bei badmiriavi- 
mui palikti palestiniečiai 
pabėgėliai. Tai buvo ne
laimingų žmonių masė, 
čia — apeliuojanti į JT 
skundais prieš žydus, ten 

10 minučių. Pigu.

Net 10 minučių tolimos distancijos skambinimas gali būti visai nebrangus.
Tik išsukite savo užmiestinius skambinimus patys, be operatoriaus pagalbos 

tarp 5 ir 11 P. M. nuo sekmadienio iki penktadienio.
Kainos yra net žemesnės po 11 P. M. ir savaitgaliais.
Tuo būdu jūs galite išlaikyti žemą kainą 

kada skambinate tolima distancija
Net 10 minučių.

Albany, N.Y. 
$2.00

Concord, N. H. 
$2.05

Indianapolis, Ind. 
$1.60

Philadelphia, Pa. 
$2.00

Amarilio, Tex. 
$2.10

Dalias,Tex. 
$2.10

Kansas City, Mo. 
$2.05

Phoenix, Ariz. 
$2.50

Ann Arbor, Mich. 
$1.60

Denver, Colo. 
$2.10

LaCrosse,Wis.
$2.00

Pittsburgh, Pa. 
$1.60

Atlanta,Ga. 
$2.00

Dės Moines, Iowa 
$2.05

Las Vegas, Nev. . 
$2.50

Pontiac, Mich.
$1.60

Austin,Tex.
$2.10

Detroit, Mich.
$1.60

Los Angeles, Calif. 
$2.60

Portland. Oreg. 
$2.60

Bangor, Me.
$2.05

Erie, Pa.
$1.60

Louisville, Ky.
$2.00

St. Louis, Mo. 
$2.00

All rates plūs tax.

@ Ohio Bell

Kaina pažymėta už valstijos ribų skambinimams išsukus pačiam (l»e operatoriaus patarnavimo) 
iš rezidencijos ar įstaigos telefonu Amerikoje (išskyrus Aliaską ir Hawaii) jr skambinimams i vietas 
su operatoriaus patarnavimu, kur tiesioginis išsukimas nėra galimas. Kaina išsukus pačiam netaikoma 

skambinimams person to-person, apmokant, viešbučių svečių, kredito kortelėm, "collect” ir 
skambinimui, kurio mokestis pervedamas i kitą numerį.

— geri kadrai teroris
tams rengti. Nejučiomis 
arabų valstybės paliuvo į 
didelį žaidimą: jos tapo 
SSSR globalinės politikos 
įrankiu...

Mes, lietuviai, mato
me kad ir Pabaltijo vals
tybės tapo JAV globali
nės politikos įrankiu. 
Tuo tarpu tas įrankis lai
komas kažin kur giliame 
stalčiuje. Atkaklus so
vietinės okupacijos nepri
pažinimas yra tas, laikas 
nuo laiko, rūdžių nušvei- 
timas. Aiškiai matome, 
kad JAV nuolaida Pabal
tijo klausimu reikštų "gy
vybiniai valstybinių JAV 
interesų išdavimą". Juk 
Pabaltijys yra tikras Iz
raelis prie Baltijos jū
ros. Pabaltijo valstybių 
suverenumas pripažin
tas netgi JT chartos dva 
šia. Ką bekalbėti apie is
torijos diktatą! Pabalti
jo valstybių valstybinė is
torinė tradicija yra toly
gi Izraelio biblinei tradi 
cijai.

Mes, lietuviai, mato
me kad geopolitiniams sa
vo interesams apginti 
Artimųjų Rytų arenoje 
JAV nesiskaito su dviejų 
bilijonų dolerių suma. 
Greta SSSR galimo įsi- ' 
tvirtinimo Suezo kanalo 
ir Indijos vandenyno ert
mėj, ir du bilionai yra 
lašas jūroje. Tačiau, iki 
šiol, mes nesutikome re
alios JAV talkos proame 
rikoniškai Jeruzalei prie 
Baltijos jūros, Pabaltijo 
valstybėms. Iki šiol ta tal
ka buvo efemeriška, 
komplimentinė, perdėm 
formalinė. Kodėl taip? 
Šios "talkos" pobūdis pa 
reina nuo pabaltiečių ma 
žavertiškumo komplek
so. Iki šiol neteko girdė
ti, kad pabaltiečių etni
nės kolonijos mėgintų įti
kinti JAV labai pragma
tiškai svarstančius parei 
gūnus, kad Pabaltijys yra 
Jeruzalė prie Baltijos jū 
ros-, kad JAV reikia itin 
susidomėti ta Europos te
ritorija, kuri buvo ir vi
sad bus jo geopolitinių in
teresų apimtyje. JAV pri 
valo remti Pabaltijo vals-- 
tybių reprezentantus,la
bai palankiai išspręsti 
pareigūnų kontinuiteto 
problemą, neskaičiuoti, 
kartu su smalsiais kores
pondentais, kuriam lai
kui dar užteks pamažu 
"atšaldomų" pabaltietiš- 
ko aukso fondų, bet pri
pildyti tuos fondus savo 

resursais. Tiems Pabal
tijo reprezentantų fon
dams nereikia oro lifto, 
nei televizijinių raketų 
bet M-60 tankų. Tereikia 
supratimo, kad Pabaltijo 
valstybių' reprezentantų 
buvimas įrodo,kadPabal 
tijys yra ir liks JAV geo
politinių interesų sfero
je. Į šio reikalavimo tu
rinį sueina emigracinių 
politinių centrų darbo 
prasmė, esmė ir tikslas.

Greta to pagrindinio ir 
gyvybiškiausio siekio ga 
Ii šlietis epizodiniai iš
puoliai, emociniai prasi
veržimai, veikla savitar 
pyje. Bet šie elemen
tai niekad nesusilygins 
su didžiuoju Pabaltijo 
valstybių suverenumo iš 
laikymo siekiu. Tai yra 
reali JAV ekonominė tal
ka Pabaltijo reprezentan
tų išlaikymo fondams,ku 
rioje sutelpa politinė 
JAV išmintis ir morali
nės dorybės.

Mums bestebint Ar
timųjų Rytų karo siaubą 
girdint kautynių aukų 
skaičius, TV ekrane ste 
bint bombardavimų griu 
vėsius, matant, kaip stra
teginių žemėlapių erdvėj 
kinta atakų ir kontraata- 
kų iešmutės, stovi akyse 
mūsų Pabaltijo proble
mos, kurios, kaip mato
te, taip supanašėja su šio 
karo prasme, su šio tra
giško ir kruvino epizodo 
istorinėmis šaknimis, su 
jautria pagarba žmo
nėms, kurie myli savo 
žemę labiau už savo gy
vybę.

Juk toks yra mūsų tau
tos istorinis palikimas.

JOURNEYMAN
BAKERS

Urgently 
FLOWER 
Nashville

Complete, _________  ______ ...
ultra modern surroundings.

For a confidential interview, cal 
collect:

GEORGE THOMPSON
DOUG BOUDER

615-356-8596
(80-86)

needed at new SUN 
FOOD STORES ii 

and Jackson, Tenn.

on—premise Bakery in

MAINTENANCE 
MAN

Day shift position open for 
man with good mechanical apti- 
tude lf you are a high school 
graduate or have maintenance 
experiance. Steady work record. 
Apply in person 9 AM till noon 
1-3 PM.

WALMET
404 E. 10 Mile Rd. 

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(80-841
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Špionažo spąstuose (8) GRĮŽO OPTIMISTIŠKAI NUSITEIKĘS

Lewinterio afera stai
ga įgavo naują posūkį 
ir Amerikoje juo rimtai 
susirūpino. Jei rusai ne
pabijojo diplomatinio kon
flikto ir paskelbė davę 
azilį šiam amerikiečių 
mokslininkui, reiškia jis 
nėra eilinis asmuo, ma
tė Mirv programą ir tu
rėdamas fotografinę at
mintį gali sovietams 
daug ką atidengti.

Kas daryti? Kaip lik
viduoti?

Pas Leo Diamond su
sirinko jo artimieji bend
radarbiai apsvarstyti 
problemą.

Kunen, senas kovos ve
teranas, balsu svarstė, 
kaip daryti, kad ši afera 
išeitų į naudą amerikie
čiams. Ir sprendimas vi
sai netikėtai buvo gautas 
iš vieno Kunen bendradar
bio, kuris užėjo jam pa
duoti medicininį raportą 
apie vieną politbiuro na
rį.

— Kodėl jūs nepadau- 
dojate šiam reikalui Zai
cevą? — pasiūlė jis, lyg 
dalykas būtų pats papras
čiausias.

— Kas yra Zaicevas?
— paklausė Kunen ir Dia
mond kartu.

— Zaicev yra sovietų 
šachmatų meisteris, — 
paaiškino atvykėlis. — 
Atrodo, kad jis yra su
redagavęs samizdat — 
asmenišką essay, kaip sa
ko rusai, skirtą labiau 
savo stalčiui negu būti 
spausdinamam. Tačiau 
tai nebuvo paprastas sa
mizdat, tai buvo šauks
mas žmogaus kuris pra
rado net savimi pasitikė
jimą.

Šitame rašinyje Zaice
vas pasakojo istoriją ru

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlo

me labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus 
naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS 1973.

3*4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžia
ga, 3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam 
kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški nai
loniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba 
moteriškas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 p. 
vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių ko
jinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 
sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina su įskai
čiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — 
$140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavi
mų. Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį siū
lome šiuos dalykus.

3*4 jardo labai gera angliška kostiuminė
medžiaga .......................................... $45.00

Stora su ornamentais crimplene medžiaga
1 jardas .......................................... $ 6.00

Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5.50 
Nailoninis kailis moteriškam paltui .......$33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui .......$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga .......$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ............................$ 8.00
Komplektas mot. nailoninių apatinių ....$ 9.00 
Perukai, įvairių spalvų ............................ $30.00
Nailoniniai marškiniai ............................$ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai .......... $19.00
Priimame užsakymus; auto mašinų, motociklų, 

televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame 
pinigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia 
pasiųsti.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Kas tas Zaicevas?
sų rašytojo Andrėj Axel- 
rodo, kaip jis atvirai par
tijos kongrese pasmerkė 
neostalinizmą ir buvo už 
darytas į Serbsky institu
tą, į bepročių prieglau
dą netoli Leningrado. Ir 
ten išvietėje pasikorė. 
Tačiau Zaicevo pagrindi
nis rūpestis šioje studi
joje buvo ne Axelrodu, 
bet savimi ir jis jautė
si kaltas, kad brangino 
labiau savo apartamen
tą, savo vasarvietę, au 
tomobilį, negu žmoniš
kumą. Jis aprašė savo 
reakciją kai sužinojo 
apie Axelrodo nusižudy
mą ir savo bailumą daly- 
vati jo laidojime.

Dvidešimt keturiom 
valandom praslinkus po 
laidotuvių, jis atidarė sa 
vo širdį "Novy Mir" re
daktoriui, liberalui Timo- 
šenkai, ir abu savo skaus
mą stengėsi paskandinti 
gerdami iki sąmonės ne- 
teikimo. Rytą Zaicevas 
pamerkęs galvą į šaltą 
vandenį, atsisėdo prie 
stalo ir parašė samizdat, 
pavadindamas "Sąžinės 
deklaracija".

Kai Timošenko atsibu
do, rado Zaicevą užsnū
dusį ant rankraščio. Gal
vodamas, kad Zaicevas 
turėjo noro šį rankraštį 
išplatinti, pasiėmė su sa
vimi rodyti savo drau
gams liberalams. Apie 
vidudienį Zaicevo mei
lužei pavyko jį prikelti 
ir šis supratęs ką pada
ręs, šoko po visą Mask
vą ieškoti dokumento, 
kad savo rankomis galė
tų sunaikinti, kol dar ne 
padarė sprogusios bom
bos įspūdį.

Vakare rankraštį atga
vo, tačiau vienas poetas 

liberalas vis dėl to jį nu 
fotografavo ir po ilgos 
paslaptingos kelionės ne
gatyvas pasiekė Penta
goną.

— Pradžiojmes galvojo
me šį dokumentą panau
doti propagandai, pada
ryti keliasdešimt kopijų 
ir išplatinti Sovietijoje,
— aiškino Kunen bičiulis 
iš Pentagono ir vėliau 
patiekti vakariečių spau
dai. Bet vienas mūsų ar
chyvo tarnautojų, atlik
damas rutininį darbą ir 
tikrindamas Zaicevo kor
telę, atidengė, kad jis 
yra artimas draugas tū
lo Eugenijaus Michailo- 
vič Pagodino, kuris yra 
kylanti žvaigždė sovietų 
žvalgyboje ir dabar To- 
kijoj skyriaus viršinin
kas, kas leido pramatyti 
kitas galimybes.

— Pagodinas! — Dia
mond pradėjo planuoti 
operacijos planą. Tai jis 
lydėjo iš Japonijos Le- 
winterį.

— Taip.
***

— Ar Pagodinas ir 
Zaicevas yra labai arti
mai susidraugavę? — pa
klausė Steve Ferri, kai 
Diamond jam papasako
jo girdėtą istoriją apie 
Zaicevą ir jo samizdat.

— Labai, kad Pagodi
nas vieną vakarą buvonu- 
sivežęs Lewinterį į Zai
cevo vasarvietę.

— Ir jūs galvojate, kad 
Zaicevas galėtų vėl Le- 
winterį pamatyti?

— Kodėl ne. Mes jam 
pasiūlysime grąžinti "są
žinės deklaraciją" už ma
žą patarnavimą.

— Jis nesutiks. Jis ne
padarys dėl to žmogžu
dystės, -- pastebėjo Fer
ri.

— Jis nežinos, kad tai 
žmogžudystė.

— Vadinasi, viskas 
kas mums lieka, tai paim
ti rankon Zaicevą ir duo
ti jam žinoti, kad mes tu
rime jo "Sąžinės deklara 
ciją" — pasakė Ferri.— 
Ar žinote kaip tą padary 
site nepasinaudodami 
ČIA kanalais?

— Aš manau, kad taip,
— asakė Diamond.***

Telefonas ilgai skam
bėjo ir Diamond ruošė
si padėti ragelį kai atsi
liepė Sarah.

— Ponia Defarge? — 
paklausė Diamond.

— Leo, tai tu biaury- 
bė, kur buvai dingęs?

— Čia ir kitur.
— Žinai, mes turime 

dar nesuvestų sąskaitų. 
Pirma tu buvai paslaptin
gas ir man patikai, aš ga
lėjau kas dieną pas tave 
ką nors naujo atrasti, bet 
dabar tu mane gąsdini.

— Tu perdaug roman
tiška, Sarah. Viskas pasi
lieka kaip pirma, tik mes 
esame pasiekę tokį taš
ką, kada turime abu atsi
kvėpti, kad vėl pirmyn ga
lėtumėme eiti.

— Eiti pirmyn, kur?
— paklausė Sarah.

Bet Diamond atrodė ne
girdėjo jos klausimo ir 
tęsė:

— Kai tu grįši iš Rusi
jos mes ramiai atsisėsi- 
me ir aptarsime reika
lus, sutinki?

— Aš nežinojau, kad 
vykstu į Rusiją.

— Kaip tik dėl to tau 
ir skambinu. Ar tu nori 
man padarytų mažą pa
tarnavimą...

Stasys Lozoraitis,jr., 
Lietuvos Charged'Affai- 
res prie Vatikano, skai
tęs paskaitas PLB seime 
ir jubiliejinėje skautų sto
vykloje prie Clevelando, 
Ohio, keletai dienų buvo 
sustojęs ir New Yorke. 
Dalyvavo Vliko posėdyje 
ir jo garbei suruoštoje 
vakarienėje. Lietuvos 
laisvinimo klausimais ta
rėsi ir su kitais organi
zacijų atstovais, o taip 
pat papasakojo ir savo 
įspūdžius po 5 metų lan
kymosi Amerikoje, ku
riuos jis susidarė gana 
optimistiškus.

Kai atvykau 1962 me
tais, tai išgirdau dejo
nes, jog lietuvybė gęs
ta, viskas baigia irti, 
veikla vegetuoja, — sa
kė jis. Grįžtu 1966 m. ir 
mano akimis žiūrint, 
lietuvybė nei kiek nesu 
mažėjus, bet aimanos vy 
resniųjų vis tebėra. Vėl 
grįžtu 1968 Lietuvos Lais
vės Kovos metais, kada 
čia buvo daug įvairių ma
nifestacijų, labai sėkmin
gų, gausių visais požiū
riais, tačiau ir tada gir
dėjau aimanų, jog, tur 
būt, paskutiniai tokie kon
gresai, daugiau nebesu- 
rengsim, vieni pasens, 
kiti nutautės.

O štai atvykau dabar ir 
randu virš tūkstančio 
įvairaus amžiaus skautų 
ir skautukų. Specialiai 
vaikščiojau po atskiras 
jų stovyklas ir visur gir
dėjau tik lietuviškai kal
bant. Prie to tūkstančio 
uniformuotų jaunuolių, 
kiek jų tėvų, artimųjų pri
važiavę, kiek pinigų visi 
išleidę tam tikslui. Kiek 
įvairių paskaitų, diskusi
jų, todėl esu tikras, kad 
lietuvybė išeivijoj niekad 
nežus ir grįžtu namo šiuo 
požiūriu labai optimistiš
kai nusiteikęs.

į PLB vadovybę kandi
datų ieškoti nereikėjo, jų 
buvo ilgas sąrašas, reiš
kia savanorių darbuotojų 
netrūksta. O jei dar pa
žvelgsime į lietuviškus 
leidinius, institucijas, 
čia tik mano paviršuti
niai įspūdžiai. Mes dir-

— Rusijoje?
— Taip. Tai nepavojin

ga, visai nieko, aš tau 
pažadu. Aš noriu, kad tu 
sutiktumei vieną tipą 
iMaskvoje ir įduotum jam 
laišką, tai viskas.

— Tai man patinka, — 
atsakė Sarah, kuriai pa
tiko špionažo istorijos 
ir jau pati idėja ją jaudi
no. — Ar aš naudosiu sa
vo tikrą vardą?

— Tu būsi ta pati kas 
esi. Tavo darbas bus ke- 
lioliką minučių pasikal
bėti su tuo tipu ir įduoti 
jam laišką ir keletą tab
lečių nuo slogos. Ir už 
tai tu gausi, sakysim, 
3000 dolerių. Ką dėl to 
pasakysi?

— Viskas atrodo ge
rai, Leo, bet aš nega
liu to padaryti.

— Ką tai reiškia, ne
gali padaryti? Aš maniau 
kad tau patiks.

— Bet aš jau pasa
kiau madų parodos orga
nizavimo vedėjui, kad ne 
galėsiu keliauti ir į ma
no vietą paėmė kitą mo
distę.

— Viskas sutvarkyta, 
— atsakė Diamond. — 
Ta kita modistė atlygin
ta ir tavo vardas vėl 
įtrauktas į sąrašą.

(Bus daugiau) 

bame, kad Lietuvai lais 
vė priartėtų nežinodami 
kada ji tikrai ateis. Lietu
vos laisvinimo darbu lai
kykime ne vien posėdžia
vimą ir komitetų ar val
dybų veiklą, bet visą eilę 
įvairių konkrečių, kiek
vieno lietuvio atliekamų 
net kasdieninių darbų, 
vaikų auklėjimo, lituanis
tinių mokyklų lankymo, 
spaudos skaitymo, paren
gimų lankymą ir k.

Laisvinimo darbą dir
ba pav. ir tie vyresnie
ji skautų vadovai įdėda
mi nepaprastai daug dar., 
bo, jėgų ir aplamai pa
siaukojimo lietuviškoj 
dvasioj auklėdami jaunuo
sius skautukus. Tai sun
kus , nepaprastos kantry
bės reikalaująs darbas 
ir mes visi turime būti 
jiems dėkingi.

Ne vien JAV lietuvių 
veikla mane optimistiš
kai nuteikė, bet PLB sei
me ir iš kitų kraštų at
stovų pranešimai, ypač 
iš Australijos. Žinoma, 

JOURNEYMEN
SKILLED TRADESMEN 

ATTENTION :

ELECTRICIANS
MACHINE REPAIRMEN 

PIPEFITTERS
PAINTERS

Lear Sieglcr Automotive in Detroit offers ”$300 CASH” to anyone who i* 
instrumentai in the hiring of any of the above skilled tradesmcn.

Know someone? Give Mr. J. Loske a call at, 313-897-6100 and he will 
discuss the details with yau . . .
This cash finders fee is open to anyone who wiil assist us in this program.

LEAR SIEGLER, INC.
8129 Epworth, Detroit, Michigan

An Equal Opportunity Emplover
(82-88)

Join one of the leading producers of small gas turbine engines. 
We are located approximately 20 miles Northvvest of Detroit, 
in a beautiful suburban area. If you ųualify for one of the 

following positions, we vvould likę to talk to you.
GRINDER — MACHINIST

GRINDER OPERATOR
ENGINE LATHE MACHINIST
ENGINE LATHE OPERATOR

DRILL PRESS OPERATOR

An excellent salary and benefits paekage is available. If you 
are interested in pursuing these positions call, vvrite or apply 

in person to:

Dean H. Hardesty 
Personnel Representative

(81-83)

2280 WEST MAPLE ROAD 
1VALLED LAKE, MICHIGAN 48088 

313-624*5200
Egual Opportunity Employer

WANTED

EXPERIENCED

FOUNDRY UTILITY FOREMAN
3-5 years all around steel foundry operations

Swing Shift

MACHINE SHOP FOREMEN (2)
Mušt have 3-5 years in supervisory of all types 

of machining operations
Swing Shift

Steady employme.it. Full Fringe Benefits

For Appointment Call 513-296-3260

DAYTON WALTHER CORP. 
DAYTON DIVISION
1366 MIAMI CHAPEL RD.

DAYTON, OHIO

An Equal Opportunity Employer
(82-86)

nei vieno krašto lietuviai 
neatlieka visko, ką turė
tų ir norėtų atlikti, aš ti
kiu, kad einantprie darbo 
planavimo būtų galima 
dar daugiau nuveikti,nes 
dabar dažnai būna taip, 
kad kai kas nenumatyto 
atsitinka, tai ant greitų
jų lakstoma ir imama 
veikti kaip kas išmano.

Su tokiais tad tautinės 
veiklos įspūdžiais S. Lo
zoraitis, jr. išvyko na
mo, kur jo laukė eilė ki
tų lietuviškų darbų.

MACHINISTS
IMMEDIATE OPENINGS 

EXPERIENCED ONLY 
PLANER 

INTERNAL GRINDER 
EXTERNAL GRINDER 

ENGINE LATHE 
THE LEES-BRADNER 

CO.
W. 121 and ELMWOOD 

CLEVELAND, OHIO
An Equal Opportunity Employer 

(75-81)

employme.it
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Pelkių Žiburėlis pačioje savo jaunystėje — 1953 m. 15 kairės: red. Petras Jurkštas, akt. Irena Ni
vinskaitė, akt. Henrikas Kačinskas, red. Dalia Bylaitienė ir Margučio Pranešėjas Kazys Deveikis.

PELKIŲ ŽIBURĖLIS — DAILIOJO 
ŽODŽIO ŠVYTURYS

Jau 20 metų su per
traukomis, Chicagoje 
per Margučio radiją 
transliuojamos literatū
rinės valandėlės vardu 
"Pelkių Žiburėlis". Jos 
yra klausytojų mėgiamos 
ir klausomos jaunų ir se
nų.

Pelkių žiburėlio" įsikū
rimo istorija tokia: stu
dentų sambūris Šviesa su 
siorganizavo ir veikė 
tuoj po karo Vokietijoje. 
Emigracija sambūrio na
rius išblaškė po visą pa
saulį. Nemaža dalis švie- 
siečių pateko į Chicagą. 
1953 m. Šviesos valdybos 
nariai Dalia Bylaitienė - 
Sruogaitė * ir Petras 
Jurkštas suruošė Balio 
Sruogos 6 m. mirties mi
nėjimą, ir per Margučio 
radiją pateikė ištrauką iš 
B. Sruogos dramos "Ka
zimieras Sapiega". Akto
riai Irena Nivinskaitė ir 
Vytautas Valiukas savo 
skaitymu sužavėjo visus. 
Ši programa labai patiko 
Margučio radijo savinin
kei Lilijai Vanagaitienei 
ir ji pasiūlė pravesti lite
ratūrines valandėles kas 
savaitę. Šviesiečiai šiuo 
pasiūlymu susidomėjo ir 
jau kitą savaitę nuskam
bėjo "Pelkių Žiburėlio" 
signalas, kurį sukūrėmu

BORING M1LLS
Horizontai and vertical boring 
m iii operators, experience is es- 
sential, company paid benefits, 
holidays, overtime and high 
hourly rate.

SMITH & HARRIS 
MACHINE CO.

5170 West 130th Street 
Cleveland, Ohio 

216-267-3366
(80-86)

TELEPHONE CONTRUCTION WORK 
IMMEDIATE OPEN1NCS FOR: 

EXPERIENCED 
STATION INSTALLERS 

CABLE SPLICERS 
LINEMEN 

KEY SYSTEM INSTALLERS 
In Ohio and surrounding arens. 

Cal) collect 513-837-6360 
TELEPHONE PLANT 

CONSTRUCT1ON 
6651 L1TTLE RICHMOND RD. 

TROTWOOD, OHIO 
(81-84)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

Mušt have joo shop experience. Slea- 
dy work, dav shift, overtime, and 
fringe benefits.
RETIREES AND OLDER MEN ARE 

WELCOME 
FISCHER TOOL & DIE, INC. 

7501 Lyndon 
(Bet. Livernois & Wyoming) 

Detroit, Mich.
(80-86>

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

IST CLAS^ SKILLED 
MOLD MAKERS 

and 
TOOL MAKERS

FOR PLASTIC AND INVESTMENT 
CAST MOLDS.

APPLY CALL OR WRITE 
PORT CITY MACHINE & 

TOOL CO.
560 E. BROADWAY 

MUSKEGON HEIGHTS. MICH. 49444 
616-733-1269

(78-82)

1956 m. aktorės Eglė Vilutienė, Irena Nivinskaitė ir Regina Ma
tulevičiūtė skaito Pelkių Žiburėlio vaikų valandėlėje.

zikė Giedra Gudauskle 
nė. Dalia Bylaitienė ir 
Petras Jurkštas subūrė 
Chicagoje gyvenančius 
aktorius, ir 1953-54 m. 
klausytojai girdėjo 36 li
teratūrines valandėles. 
Jose buvo skaitomi lietu
vių rašytojų ir poetų kūri
niai. Valandėlė buvo dvie
jų dalių. Pirmoje dalyje 
klausytojai buvo supažin 
dinami su skaitomo daly
ko autorium, o vėliau pa

1973 m. Pelkių Žiburėlio redaktoriai: Dalia Bylaitienė ir Romas 
Sakadolskis.

Dalis Pelkių Žiburėlio prie radio stoties studijos. Iš kairės: Vytautas Juodka, Nijolė Markauskaitė, 
Algimantas Mackus, Alfas Brinką, Margučio vedėja Lilija Vanagaitienė, Vytautas Valiukas, Eglė Vilu
tienė, Regina Matulevičiūtė, Kazys Deveikis, Dalia Bylaitienė. Nuotrauka daryta 1954 m.

teikiama ištraukos iš jo 
kūrinių. Skaitomam teks
tui visados buvo pritaiky 
ta muzika ir garsų efek
tai. Žodžio menininkų 
perskaityti kūriniai tik
rai smigo ne vienam į 
širdį. Ir taip kas sek
madienį.

"Pelkių Žiburėlio" var
das yra simbolinis .paim
tas iš pirmos progra
mos, iš B. Sruogos dra
mos "Kazimieras Sapie

ga" ketvirtojo veiksmo 
pavadinimo.

Vėliau į redagavimo 
darbą įsijungė visa eilė 
talkininkų: Algimantas
Mackus, Dalia Juknevi
čiūtė, Rita Kavolienė, 
Gintra Narienė, Leonas 
Narbutis. Šiuo metu re
dakcijoje talkininkauja 
Zina Katiliškienė, Dalia 
Juknevičiūtė, Danutė Bi- 
laišienė, Leonas Narbu
tis ir Vytautas Šumskis. 
Pastaruosius 3 metus Ro
mas Sakadolskis buvo vy 
riausias technikinis re
daktorius. Dabar jam iš 
vykus į Washingtoną jo 
pareigas perėmė studen
tas Vytautas Šumskis.

Per 20 metų radijo ban
gomis buvo perduota apie 
400 valandėlių. Vieno mė
nesio valandėlė buvo ski
riama vaikams. Du sezo- 
nūs buvo gvildenama lat
vių ir estų literatūra ir 
jų rašytojai. Taip pat gir
dėjome ir muzikines va
landėles.

Prie šio darbo yra pri
sidėję veik visi aktoriai, 
gyvenantieji JAV ir Ka
nadoje. Kas kart vis atei
na naujų jėgų ir gražaus 
jaunimo.

Pirmaisiais metais, 
trūkstant lėšų ir rekor- 
davimo priemonių, daug 
valandėlių nebuvo užre- 
korduotos.

Dabar visos progra
mos yra įrašomos į juos 
teles, jos lieka archyve 
ir gali būti pakartotos. 
Tų juostelių mecenatas 
yra Dr. Gediminas Byla, 
kuris dažnai pats sutei
kia technikinę pagalbą.

"Pelkių Žiburėlis" pa- 
virto švyturiu, kurio 
spinduliai pasiekia toli
mas apylinkes. Nuora
šais naudojasi New Yor
ko, New Jersey, Phila- 
delphijos, Vancouverio, 
Los Angeles, Toronto ir 
kitos lietuviškos radijo 
valandėlės. Pietų Ameri
kos lietuviai taip pat yra 
užsakę tų valandėlių kopi
jas.

Mano supratimu, ta me
džiaga galėtų pasinaudo
ti lituanistinės mokyk
los, ypač mažų kolonijų, 
kur trūksta mokytojų, ar 
net pavieniai tėvai,bemo
kydami savo vaikus.

Aktoriai, jaunimas ir 
redaktoriai atlieka didelį 
kultūrinį darbą, bet di
džiausias nuopelnas ati
tenka Daliai Bylaitienei, 
kuri pati daug dirbdama 
sugebėjo suorganizuoti 
tiek daug meninių pajėgų. 
O rezultatai verti pasi
didžiavimo.

A. Šeštokas

Dr. Augustino Lauciaus lietuviškoje sodyboje Mt. Olive,III. dail. 
Petro Vėbros sukurtas lietuviško stiliaus koplytstulpis - kryžius. 

Br. Tiškaus nuotrauka

0 KAIP MAN TAVĘS NEMINĖTI...
r

Mūsų žymusis talen
tas ir dainius Jonas Ais 
tis apie Tėviškėlę ilgesin
gai išsisakė: "Okaip man 
Tavęs neminėti, o kaip 
man Tavęs nekartoti... 
arba girdžiu seniai gir
dėtą balsą, garsą so
džiuj: svirtį, vartus ir 
skardžiai giedančius gai 
džius..." Vokiečių rašy 
toje Ina Seidel sieloje 
regėdama Tėviškės pei
zažą rašė:

Tau duoti vieną vardą neužtenka, 
Nes man šimtais vardų švietei iš 

naujo;
Tau niekad mano meilė neišsen

ka.

ANTRASIS MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

ĮVYKS LAPKRIČIO MĖN. 21-25 D.D., 
PADĖKOS DIENOS SAVAITGALYJE, 

CHICAGOJE.

Dalyvaus daugiau kaip 100 lietuviu akademiku 
iš lituanistinių, technologinių, medicinos ir kt. moks
lo sričių.

PROGRAMA
Ketvirtadienis, lapkričio 22 d.. 10:30 iki 12:30 vai.

Lituanistikos Instituto suvažiavimas (Jaunimo 
Centre).
14:00 vai. SIMPOZIUMO ATIDARYMAS ir 
bendrinės paskaitos (Jaunimo Centre).

Penktadienis, lapkričio 23 d. nuo 9:30 iki 17:45 vai.
Paskaitos, forumai. (Jaunimo Centre).
20.00 vai. KONCERTAS. Programoje — prof. 
V. Jakubėno kūriniai. Atlieka: "Dainavos” an
samblio ii- Ev. Liuteronų "Tėviškės” parapijos 
jungtinis choras. Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras ir J. Vaznelis, palydint 
simfoniniam orkestrui. Diriguoja Alvydas 
Vasaitis.
Koncertas įvyks MARIA H. S. salėje.

šeštadienis, lapkričio 24 d. nuo 9:30 iki 17:30 vai.
Paskaitos, forumai, simpoziumai. (Jaunimo 
Centre).
7:30 vai. BANKETAS — The Sabre Room, 
8900 West 95th St., Hickory Hills. Dėl bilietų 
skambinti tel. 476-4217 arba 865-1456 iki lap
kričio mėn. 19 d.

Sekmadienis, lapkričio 25 d. nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
Pamaldos.
14:00 vai. Bendras baigiamasis posėdis su 
trumpais referatais (Jaunimo Centre).

Apie galimus programus pakeitimus prašome sekti 
spaudoje. Smulkesnė programa bus išleista prieš simpo
ziumą. Bilietai Į koncertą ir banketą ga <..<<.>.! Vaznelių 
”Gift International parduotuvėje” — 2501 W. 71st St., tel. 
471-1424.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia visą lietuvišką visuomenę 
simpoziumo darbuose ir parengimuose gausiai dalyvauti.

Ir plakt širdis tau niekad nepa
liauja. 

O brangūs sodai, mielosios dai
nelės. 

Pavasario audroj žaibai sužibę, 
Žinau gerai: tave surasiu vėlei 
Vienam varde visų vardų dau

gybėj..

Tėviškės meilė, anot 
R. Michels, gali būti ap 
tarta kaip išgyventojo 
pasaulio respektyvi pro 
jekcija, kurios paskirtis 
— ilgesiu kaip dabarties 
tarpininku jungti praeitį 
su ateitimi. Tai vienas 
tų veiksnių, kuris užtik
rina žmogiškosios bū-

(Nukelta į 6 psl.)



Dr. A. Lauciaus sodyboje Mt. Olive, III. darželio gėlėmis žavi
si A. Tiškuvienė ir p. Laučienė. Br. Tiškaus nuotrauka

O KAIP MAN TAVĘS NEMINĖTI
(Atkelta iš 5 psl.) 

ties tęstinumą ir sudaro 
jos jausminę atramą.

Vaičaitis dainavo: "Tė
viške, toks mielas kraš
tas, kurio netekau taip 
ūmai..." Tėviškės jaus
mas yra tiek gilus, įau
gęs nuo vaikystės ir su
augęs su jaunystės bren
dimo metu ir palieka kiek 
vieno žmogaus neatski
riama gyvenimo dalis. 
Kaip motinos meilė gi
musiam kūdikiui yra tiek 
gili jos fizinėje ir dvasi
nėje struktūroje ir čia 
rišasi naujo žmogaus jo 
kraujo kilmė ir visa ta 
vietovė — jo tėviškė, 
kur jis augo gyveno ir 
taip glaudžiai susilieja 
visa gyvenimo buitimi. Ir 
kai aš užmerkiu akis ir 
sieloje regiu sodybą: tro
bas, medžius, sodą šuli
nį su svirtimi ir neatski
riamą sodybos dvasios ir 
tikėjimo išraiškos simbo
lį ornamentuotą kryžių, 
bestovintį netoli gyvena
mo namo, žvelgiantį Rū 
pintojėlį į praeinantį ke
lią. Tai yra žmonių tos 
tėviškės dvasios stip
rumo, pastovumo ir pa
saulėjautos bei jausmų 
lygsvaros atrama - pa
matas.

Atsimenu Vydūnas 
man kalbėjo Tilžėje dar 
1944 metais: "kai žmo
gus netenka tėviškės jos 
meilė kaip žaizdrą įsi-

•••
dega ilgsteliu, kur žmo
gus benueitų ji dega jo 
širdyje..." Karo pašvais
tės Žemaitijoje fone 
garbingo Vydūno siela ir 
manoji juto tą visu gilu
mu ir apimtimi.

Gyvenimas ir daktarą 
Augustiną Laucių karo 
sūkuryje išbloškė ir nu- 
blškė į svetimus kraštus. 
Pirma Vokietijon, paskui 
Argentinon ir pagaliau į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes . Jaunojo daktaro 
Augustino Lauciaus sielo ■ 
je tėviškės peizažo neuž- 
temdė nei Vokietijos 
miestai, nei stovyklos, 
nei Argentinos Andų kal
nai prie Čilės sienos ir 
nei dabar Illinois lygu
mos supančios Mt. Olive 
miestelį, kur dabar dak
taras gyvena ir prakti
kuoja mediciną. Miestelį 
supa akim neaprėpiami 
kukuruzų, sojos ir kaiku 
riais metais kviečių lau
kai. Daktarui Augustinui 
Lauciui tai primena der
lingus Mažeikių lygumų 
laukus, kur augo, gimna
ziją baigė ir iškeliavo 
Kaunan Vytauto Didžiojo 
Universitetan medicinos 
mokslų studijuoti. Trem
ties Odisėja daktaras pra
dėjo viengungiu ir pasie
kė Argentiną vienas, kur 
irgi gyvenimo nublokš
tą sutiko drauge irgi me
dicinos seserį žmoną. 
Bet Andų kalnynas prie

VIENINTĖLIS LIETUVIS KAILININKAS

.r
185 North Wabash Avenue 
2nd Flbor

Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir 

677-8489 (buto).

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

i i. mm >•«>

WE PAY HIGHEST RATES:
7*/*% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 
7% — 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

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

<S aini 
Aįntiiony 
savings

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

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

DIRVA

ir sūnumi Petru, 
studentas ir stu- 
St. Louis univer- 
priešmedicininį 

Bet daug žmonių

Čilės sienos nebuvo gim
tosios Žemaitijos - Ma
žeikių lygumos. Tai kon
trastas tėviškės peizažui 
sieloje.

Ir lemtis daktarą A. 
Laucių atvedė į Mt. Oli
ve Illinois derlingų lau
kų apsuptą nedidelį mies
telį. Ir čionai jau gyvena 
nuo 1960 metų su šeima: 
žmona 
bet jis 
dijuoja 
sitete 
kursą,
įsikuria kur nors naujo
je vietoje gyventi kaip ir 
daktaras A. Laucius. Tik 
ne visi vienodai atsineša 
ir apsireiškia. Pamyli
mas tėviškės - sodybos 
yra taip pat ir prieraišu
mas prie savo žemės yra 
ir apraiška meilės sAvo 
kraštui. Daktaras Au
gustinas Laucius naujo
je gyvenvietėje bent dali
nai nusprendė atkurti tė 
viškės — lietuviškos so
dybos pakaitalą. Pasi
kvietė žinomą dailininką 
— medžio apdirbėjo me
nininką Petrą Vėbrą ir už 
prašė sukurti lietuvišką 
kryžių - koplytstulpį su 
tvorele aplinkui.

Tas P. Vėbros kūrinys 
iškilo pačioje sodybos iš 
kiliausioje vietoje prie 
sankryžos tarp dviejų gat 
vių. Dailių baltų berželių 
apsuptas, ir prisiglaudu- 
sio dievmedžio prie tvo
relės kaimynystėje pa
traukia kiekvieno prava 
žiuojančio ir praeivio 
akį. Žmonės sustoja, fo
tografuoja ir atostogau 
jantieji pravažiuoja susi 
domi kas per kryžius ir 
ką tas reiškia. Tėviškės 
meilė išsišakojusi į vi
sos tautos gyvenamą že 
mę lieka tėvynės meile. 
Ir nors ta daktaro A. Lau 
ciaus lietuviška sodyba 
nėra tėvynės Lietuvos že 
mėje, tačiau yra sąmo
ningo lietuvio dvasios iš
raiška, kaip tik tose Illi- 
nois apylinkių vietovėse, 
kur ne taip tolimoje pra
eityje daug senosios kar
tos lietuvių pradedant 
nuo Springfield, Litch- 
field, Collinsville, Belle- 
ville ir einant į pietų II- 
linois Benton, Ziegler, 
Herrin ir Wets Frankfort 
sunkiai dirbo anglių ka
syklose. Vienų jau nebė
ra gyvų, dalis buvusių 
angliakasių įsigijo far- 
mas, o kitų vaikai arba 
dar ir dabar gyvena apy
linkių miesteliuose arba 
išėjo gyvenimo keliais į 
JAV miestus.

Dr. A. Lauciaus šei
mos sodyba yra suėjimo 
suvažiavimo meta apylin 
kių lietuvių. O ir paties 
daktaro šeima dažnai ap
silanko į gretimų lietuvių 
kolonijų kaip East St. 
Louis, subuvimus. Dakta
ras savo pinigine parama 
neaplenkia nei vienos kul 
tūrinės veiklos; lietuviš
kos apraiškos: gausiai pa
remdamas kaip Jaunimo 
Kongresą ir kitką. Bet na 
mų širdis ir šiluma yra 
daktaro žmonos — po
nios rankose. Tai nėra 
porcelaninis blizgėji
mas, bet ta sodybos ža
rija, kuri sušildo ir gy
venimo kelyje užgrubu- 
sią dvasią. Pats daktaras 
A. Laucius savo medici
niška pagalba ne vienam 
lietuviui padėjo susigrą
žinti fizines jėgas ir at
gauti savijautą irnorągy 
venti. Kanauninkas Tu
mas Vaižgantas pasaky
tų — tai lietuviški žibu
rėliai - deimančiukai. O 
kad tai būtų tų lietuviš
kų žiburėlių daugiau lie-

Žaibo tinklininkės Clevelando 
Statė Universitete

Praėjusis šeštadienis 
Cleveland Statė Univer
sitete buvo paskelbtas 
Universiteto-Bendruome- 
nės diena.Universitetas, 
kuriame tarpe 15,000 stu
dentų studijuoja apie 60 
Clevelando lietuviu, vi
siems šiaurės rytų Ohio 
gyventojams vienam po
piečiui plačiai atvėrė sa
vo duris ir ta proga pa
sinaudojo virš 10,000 
žmonių.

Vienas iš pagrindinių 
įvykių šioje virš 250 įvai
rių parodų, paskaitų ir se 
minarų talpinančioje pro
gramoje buvo 9.5 milijo 
no dolerių kainavusių Fi
zinio AuklėjimoRūmų iš
kilmingas atidarymas ir 
Homer E. Woodling, ku
ris nuo 1929 iki 1966 me
tų buvo šio universiteto 
(anksčiau vadinamo Fenn 
College) Atletikos direk
toriumi ir kurio vardu 
naujoji salė yra pavadin
ta, pagerbimas.

To paįviarinimui Uni
versitetas pakvietė Cle
velando LSK Žaibo mote
rų tinklinio komandą su
žaisti draugiškas tinkli
nio rungtynes su univer
siteto rinktine. Šis susi
tikimas buvo ypatingai 

tuviškos išeivijos keliuo
se. Čia prijungtos nuo
traukos prie šio rašinio 
primena lietuviškos so
dybos gėles darželius ir 
kryžius, kuris anot Mai 
ronio, tautai priespaudos 
visais laikais gyvatą ža
dėjo. 

i

Br. Tiškus

HIRING N0W!
FOR OUR ZINC & ALUMINUM PLANT 

LABORERS — FURNACE OPERATORS — MAINTENANCE MEN 
Steady employment, overtime opportunities & attractive fringe benefits. 

APPLY AT PERSONNEL OFFICE 

ARTHURMENDEL RD. OFF PAW PAW 
MICHIGAN STANDARD ALLOYS, 

BENTON HARBOR, MICH. 49022 
616-927-3157

Equal Opportunity Employer

AVĖ.
INC.

(78-84)

GENERAL REPAIRMAN
We are looking for an individual with general mechanical 
experience together with a good working knowledge for 
repairs on produetion eąuipment conveyors and power 
transmissions.

Our company offers steady vvork, good vvorking conditions 
and full range of benefits. Qualified and interested candi- 
dates should contact the Personnel Dept.

The Sherwin-Williams Co. 
Acme Quality Paints Div.

8250 St. Aubin, Detroit, Mich. 48211 
Phone 874-4020, Extension 212

An Eąual Opportunity Employer M-F
(81-82)

MACHINE TOOL BUILDERS 
JIG BORE OPERATORS 

TOOL BULLARD OPERATORS 
O.D. GRINDERS 

TURRET LATHE OPERATORS

No journeyman card needed.

Alo:ig with an excellent salary, Ex-Cell-0 Corpora
tion furnishes a generous benefit package which 
includes paid Blue Cross and Blue Shield, Life insur
ance, pensions, vacations, and 13 paid holidays per 

year.

Apply in person to:

EX-CELL-O CORPORATION
1200 Oakman Blvd.,
Detroit, Mich. 48238

An Equai Opportunity Employer
(80-82)

įdomus tuo, kadClevelan 
do Statė Universiteto ko
mandos pagrindiniame 
šešetuke žaidžia ketu
rios žaibietės — koman
dos kapitonė Eglė Gied
raitytė, Rita Čyvaitė, Ja 
na Sindelar ir Danutė Su 
šins kaitė.

Šios rungtynės paro
dė Žaibo moterų tinkli
nio programos gilumą. 
Likusios žaibietės suda 
rė visai puikią komandą 
ir didelė grupė žmonių 
pamatė įdomias, permai? 
ningas rungtynes, kurias 
gana lengvai laimėjo Žai
bas. Rezultatas 3:1 (15:8, 
15:4, 13:15, 15:2).

Be abejonės CSU ge
riausios žaidėjos yra Ri
ta Čyvaitė ir Eglė Gied
raitytė. Jos abi žaidžia 
stipriosios pusės kirtė
jų pozicijose ir savo stip
riais kirtimais, agresy
viu užtvaros statymu ir 
sunkiai priimamais ser
vais savo komandai lai
mi daug taškų. CSU ka
muolio skirstytojos - kė' 
likės, Jana Sindelar ir 
Danutė Sušinskaitė, yra 
padariusios gražią pažan
gą, bet jų kėlimas dar nė
ra 100 procentų užtikrin
tas. Ypač šlubuoja kėli
mas per galvą. Ši rinkti
nė, gerokai padirbėjusi 
ant servų priėmimo, pa
tobulinusi kėlimą ir bend 
rai kamuolio valdymą, 
šiais metais gali laimė
ti Ohio čempionatą.

Šio metu CSU žaisda
ma su įvairiais Ohio uni
versitetais yra laimėjusi 
keturias ir pralaimėjusi 
tik vienas rungtynes. Šia-
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me sezone dar joms yra 
likę žaisti šešios rungty
nės ir Ohio universitetų 
pirmenybės lapkričio 
mėn. 19-20 d.d., Ashland 
Ohio. (rkb)

MACHINIST
TURRET LATHES 
ENGINE LATHES 

MILLING MACHINES 
HORIZONTAL

BORING MILLS
IST AND 2D SHIFTS 

a manufecturer of a diversifiedAh a manufecturer of a diversified 
line of machinery, we have opportu- 
nitip'5. for individuale who have job 
shop experience on the above ma
chines. lf you can read prints, per- 
form own set-ups and are oįherwise 
interested in a good hourly rate ana 
fringe benefits come in and see us.

THE HILL ACME CO.
1201 W. 65, Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(81-83)

SLITTER OPERATORS
Experienced steel slitter.opera
tor needed for steady vvork on 
modern eąuipment. Top union 
rates, Blue Cross, Medical Mu- 
tual, group insurance and other 
benefits.
Apply in person or write to

Al Morgan
THE MORITZ STEEL CO.

6515 Juniata Avė.
Cleveland, Ohio 44103 

(76-82)

WANTED JOURNEYMEN 
ELECTRICIANS 

MECHANICS 
PRODUCTION SUPERVISORS 
MAINTENANCE SUPERVISOR 
WITH ELECTRICAL BACKGROUND 

GENERAL
FOREMAN—MAINTENANCE 

ALSO 
MACHINISTS

TOOL & DIE MAKERS 
Mušt be able to sėt up vvork from 

blue prints & close toierance. 
Sat. fic Sunday & Shift Work. 

REYNOLDS METALS CO. 
1701 PORTER S. W.

GRAND RAPIDS, MICH. 49501 
An Equal Opportunity Employer 

(78-83)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

Operator & sėt up man on 
davenport machines.

FOR 2ND SHIFT
Mušt have minimum 5 years ex- 
perience, company paid Blue Cross, 
life insurance. and pension.
Call Phil Leier for appointment 

313 WO 5-2171
BRASS CRAFT 

MANUFACTURING CO. 
Detroit, Mich.

(81-87)

TOOLMAKERS
Repair and maintenance of 
produetion tooling and fixtures. 
Minor machine repair. Com- 
petitive wage rate and out- 
standing fringe benefit pack- 
age.

APPLY

SYBRON 
CORPORATION 

KERR MFG. DIV.
28200 Wick Rd.
P. O. Box 455

Romulus, Mich. 48174
*Equal Opportunity Employer M /F 

(81-87)

HANDYMAN-WOMAN
TO ASSIST IN SHIPP1NG

RECEIVING. MAINTENANCE AND 
PLANT KEEPING 

Interesling Diversified work. Experi- 
enced desired būt willingness to learn 
may qualify you.

Call 201-757-2040 
C0Z7.OLI MACHINE CO.

401 East 3cd Street 
Plainfield. N. J. 

An Equal Opportunity Employer 
(78-80)

MAINTENANCE MECHANICS 
Large wholesale bakery has open
ing for Ist class maintenance me- 
chanic. Salary commensurate with 
ability. Good fringe benefits. Con
tact Mr. Pedone 650 W. Lexing 
ton St., Baltimore, Md. Phone 
(301) 727-8500.
An Equal Opportunity Employer 

(81-87)

WANTED IST CLASS 
SKILLED

ENGINE LATHE 
HAND

Mušt have die shop job experi- 
ence. Plenty of overtime; paid 
holidays, vacation and hospita
lization.

J. HACKER CO., INC.
2222 Hapiilton Avė.

Cleveland, Ohio
216-711-1871

(81-87)

PERSONAL MAID
Eastern suburb of Cleveland, Ohio 
Winter in Florida—care ofinualid 
woman with house hold staff of five 
Winter in Florida—care of invalid 
rences. Call (216) 531-8900, Ext. 229. 
Between 9 AM & 4 PM. (81-87-
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Clevelando Lietuviu 
Dienų ruoša vyksta pilnu 
tempu. Lapkr. 10 d. Cleve
lande pirmą kartą išgirsi
me šaunųjį New Yorko vy
rų chorą "Perkūną”. Jie at
vyksta pilname sąstate (38 
asm.). Koncerte girdėsime 
skambiąsias lietuvių kom
pozitorių dainas ir ištrau
kas iš operų. Perkūnas 
įsteigtas 1963 metais (tai
gi turėsime gražią progą 
paminėti to choro dešimt
mečio sukaktj). Choro diri
gentas muz. Vyt. Strolia.

Po koncerto bus šokiai, 
vaišės, loterija ir kitokios 
įvairybės. Kadangi numato
ma nemaža spūstis riboto 
talpumo salėje — patartina 
iš anksto rezervuoti vietas, 
užsakant bilietus pas: J. 
Malskį (tel. 486-9165), St. 
Astrauską (943-5948), R. 
Tatarūnienę (531-5924) ir 
Ir. Kijauskienę (486-9670). 
Bilietų kainos nuo 5 iki 2 
dol. Vietos numeruotos.

Lapkričio 11 d. nuo 11 iki 
6 vai. p. p. bus didžiulė ir 
įdomi DAILĖS PARODA. 
Matysime joje mūsų daili
ninkų paveikslų, įvairių dai
lės dirbinių, gintaro papuo
šalų bei lietuviškų audinių. 
Įėjimas į parodą laisvas.

Koncertas ir paroda įvyks 
naujosios parapijos salėse 
(18022 Neff Rd.). Kviečia
mi ne tik Clevelando bei 
apylinkių, bet ir kitų Ohio 
miestų lietuviai ir jų sve
čiai bei draugai amerikie
čiai.

• Ateitininkų šeimos 
šventė įvyks Clevelande, 
š. m. lapkričio 3-4 d.d. šeš
tadienį vakare Naujosios 
parapijos apatinėje salėje, 
bus įdomi programa ir seks 
šokiai, šokiams gros vengrų 
orkestras. Bus bufetas ir 
baras. Sekmadienio rytą bus 
Šv. Mišios ir akademija 
Naujoje parapijoje. Visi 
kviečiami. (rp)

CLEVELANDO PARĖMIMU 
_ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 2 D. Abiturientų 

pristatymo balius, Clevelando 
Lietuvių naujų namų salėje.

LAPKRIČIO 3-4 D.D. Atei
tininkų metinė šeimos šventė.

LAPKRIČIO 10 D. Balfo sei
mas.

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

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės Šventės minėjimas. Rengia 
Ramovės valdyba.

DIE MAKERS 
TOOL MAKERS

MILL HANDS 
MACHINISTS 

DIE LEADERS

Top Rate
FULL FRINGE 

BENEFITS

CENTURY TOOL 
CO.

32201 N. Avis Dr.

Madison Hts., Mich. 48071
(75-82)

PENKTASIS ABITURIENTU PRISTATYMO

BALIUS
įvyks š. m. lapkričio 2 d., penktadienį, 8 vai. vak. 

LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 STREET
PROGRAMOJE: abiturientų pristatymas, stipendijų įteikimas ir meninė dalis. Po to vaišės ir šokiai, gro

jant geram orkestrui.
BILIETAI po 10 dol. suaugusiems ir 5 dol. moksleiviams ir studentams, gaunami pas: R. Švarcą, V. čyvaitę, 

E. Giedraitytę, A. čiuberkį, A. Narbutaitį ir O. Jokūbaitienę.
Rengia LB OHIO APYGARDOS VALDYBA

Koncerto metu. Akompanuoja R. Brazaitienė. Dainuoja Vytautas Nakas, Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis. J. Garlos nuotrauka

RUDUO GAUSUS KONCERTAIS
Clevelando lietuvių vi

suomenė buvo maloniai 
nuteikta iš eilės antruoju 
koncertu vienos savaitės 
laikotarpy.

Šį kartą gėrėjomės tri
jų Chicagos solistų pasi 
rodymu mūsų scenoje. 
Tai, būtent, Nerijos Lin
kevičiūtės, Bernardo 
Parpuolenio ir Vytauto 
Nako. Nors publika dar 
gyveno praeitos savaitės 
koncerto įspūdžiais, ta
čiau clevelandiečiai at
rodo laikosi principo, jog 
gerų dalykų niekad nėra 
per daug. Taigi ir šį kar
tą spalio 21 d. Naujos pa 
rapijos salėje koncerto 
klausėsi 200 dainos ir mu
zikos mėgėjų.

Koncerto pradžioje L. 
R.K. Moterų Sąjungos 36 
kuopos pirmininkė E. Nai-

individualiai kiekvienas 
solistų reiškėsi.

Programoje vyravo vo
kiečių ir italu kompozito
riai, todėl dainos bei ari
jos daugumoje ir buvo iš 
pildytos šių tautų kalbo
se.

Originalia kalba išpil
dyti dalykai suteikė kon
certui atitinkamo rimtu
mo ir autentiškos dva
sios išpildytiems kūri
niams. Po pasaulinių 
kompozitorių VHI-je kon
certo dalyje sekė 6 mūsų 
liaudies dainos, kurias 
solistai aiškiu lietuvišku 
tarimu ir tikra mūsų liau
dies dainų dvasia, per- 
tiekė klusytojams.

Nerija Linkevičiūtė ne 
pirmą kartą Clevelande 
girdima. Ją daugelis me
na dar iš Dirvos jaunųjų

dėsiais išreikšti reikia
mą nuotaiką.

Abu solistai, B. Pra
puolenis ir V. Nakas taip 
pat scenoje ne naujokai 
ir savo laikysena, kaip 
ir dainavimu, klausyto
jams padarė gerą įspū- 
dį.Šio koncerto muzikali- 
nį apipavidalinimą gra
žia piano palyda suteikė 
šio vakaro akompaniato- 
rė R. Brazaitienė.

Programos išpildyto- 
jai buvo publikos labai šil
tais plojimais sutikti ir 
dažnai kviečiami pakar
tojimui į sceną. Po kon
certo solistai ir pianis
tė buvo apdovanoti gėlė
mis ir kuopos pirm. E. 
Nainienė taip pat pareiš
kė ir savo šiltą padėką.

Kadangi šis koncertas 
sutapo kartu su tradici
ne parapijos vakariene, 
tad po programos visi su

ABITURIENTU 

PRISTATYMAS
Penktasis Clevelando abi

turientų pristatymo balius 
įvyksta š. m. lapkričio 2 d., 
8 v. v. Lietuvių Namuose, 
didžioje balių salėje.

• Monica Marchuska bai
gė Moon Township gimna
ziją Pittsburghe. Studijuo
ja žurnalistiką Penn Statė 
Universitete.

• Algis J. Vasaris baigė 
Archbishop Hoban gimna
ziją Akrone. Studijuoja 
elektroninę inžineriją Ak- 
rono universitete.

nienė perskaitė nuotaikin 
gą B. Augino eilėraštį 
"Rudens sonata", įvesda 
ma susirinkusius sve
čius į tikrai spalvingą ir 
šiltą koncertą.

Koncertą visi trys so
listai pradėjo ištrauko
mis iš Mozarto "DonGio- 
vanni", kuriose turėjo 
progos pareikšti savo ta
lentus bei muzikinį pasi
ruošimą.

Toliau sekė gana ilga 
dviejų dalių programa, 
kurioje trio, duetuose ir

• Vida Bakanaitė baigė 
Vilią Angelą gimnaziją.

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

sirinko apatinėje salėje, 
kur prie gražiai paruoš
tų stalų vaišinosi ir jau
kioj nuotaikoj praleido 
dar porą valandų. (ss)

talentų konkursinių kon
certų. Solistės balsas ma
lonus ir ji sugebanti sce
noje jausti savo pozici
ją bei atitinkamais ju-

Pianistai ir dainininkai parapijos vakarienėje: Antanas Smeto
na, Regina Brazaitienė, Vytautas Nakas ir Aldona Stempužienė. 

J. Garlos nuotrauka

Dalis publikos koncerto salėje. J. Garlos nuotrauka

• Vytautas Smetona bai
gė Cleveland Heights gim
naziją. Studijuoja Cleve
land Institute of Music.

Beaumont gimnaziją. Studi
juoja prieš-teisinius moks
lus John Carroll universite
te.

• Ilona Rinkutė baigė Du 
Vai Senior gimnaziją. Stu
dijuoja chemiją Cleveland 
.Statė Universitete.

• 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.

PART-TIME
TRANSPORT 
OPERATORS

Want to get away from it all? Are 
you bored with your present position? 
Do you enjoy driving, then here's a 
Golden Opportunity. We are in need 
of vveekend Transport Operators. lf 
you are 23 years of age and have 
one year’s over-the-road experience 
and a good safety record, call 216- 
929-1851.

CONSOLIDATED
FREIGHTWAYS
RICHFIELD, OHIO

We Welcome Applicants
From Ali Races

(81-85)

DELLA Ė. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA 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.
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LIETUVIO PARODA 
ŠVEICARIJOJE

Š. m. spalio 11 d. Genevo- 
je atidaryta dailininko Ga
brieliaus Stanulio paveiks
lų paroda. Ji truks iki lap
kričio 7 d.

Pakvietime į parodos ati
darymą nurodyta, kad dai
lininkas yra gimęs Lietuvo
je ir baigęs Vilniaus meno 
akademiją. Pokario metais 
apsigyvenęs Genevoje, G. 
Stanulis baigė tenykščių 
meno mokyklą, o taip pat 
įsigijo Genevos universite
to pedagoginių mokslų li
cenciatą. šiuo metu jis dės
to skulptūrą Genevos meno 
mokykloje.

. Prieš kiek laiko G. Sta
nulis savo kūryboje perėjo 
j tapybą ir su savo paveiks
lais dalyvavo daugelyje ko
lektyvinių ir individualinių 
parodų, susilaukdamas pa
lankių kritikos atsiliepimų.

★

Prieš kiek laiko vienoje 
Berno privatinėje meno ga
lerijoje savo skulptūras bu
vo išstatęs lietuvis, pasiva
dinęs ”Samogitu” (tikroji 
pavardė — Raudys).

★

Šiuo metu Aubonne — 
vietovėje tarp Genevos ir 
Lausanne — vyksta sovie
tinių dailininkų paveikslų 
paroda. Išstatyta 100 pa

Brangiam tėveliui

A. A.

EDVARDUI MARKULIUI
mirus, didžio skausmo prislėgtiems —• 

sūnui, kol. ANDRIUI, jo mamytei ir 

sesutei reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

A. A.

ELENAI ANTANAITIENEI

amžinybėn iškeliavus, jos sūnų STASĮ 

ir jo šeimos narius užjaučiame ir skaus

mu dalinamės

Danguolė ir Eugenijus
B a r t k a i

A. A. E. TREINIENEI Vokietijoje mirus, 

jos dukteriai

EMAI KRYGERIENEI

ir šeimai reiškiame gilią užuojautą

Dr. K. ir O. Pautieniai ir šeima

veikslų, tarp kurių yra ir 
latvių bei estų dailininkų.

Būdinga, kad parodoje 
dalyvauja viena vienintelė 
lietuvė dailininkė — Sigu
tė Valiuvienė. Jos išstatyta 
viena grafika, pavadinta 
"Šeima”.

Iš sovietinės enciklopedi
jos patiriame, kad dailinin
kė Valiuvienė yra gimusi 
Šiauliuose 1931 metais ir 
pasižymėjusi kaip grafikė, 
ypač iliustruodama knygas.

Nežinia, kodėl vienai bu
vo leista dalyvauti parodo
je ir tai tik su vienu ekspo
natu.

Dar verta pastebėti, kad 
šalia paveikslų parodos 
vyksta pravoslavų ikonų pa
roda. Be abejo, išgrobstytos 
iš cerkvių ir vienuolynų, 
ikonos pardavinėjamos lu
pikiškomis kainomis, net 
iki 7.500.— šveicarų fran
kų. Matomai, Maskvai rei
kia papildyti iždo kasą, nes 
vėl iš naujo turi apginkluo
ti arabus ...

• Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos Chicagos skyrius 
sutiko finansuoti Antrojo 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mo specialių leidinį, kurio 
išleidimas kaštuosiąs apie 
tūkstantį dolerių. Chicagos 
skyriui vadovauja architek
tas A. Kerelis. Leidinį re

daguoja inž. J. Rimkevi
čius. Leidinyje numatoma 
patalpinti prelegentų nuo
traukas, paskaitų santrau
kas ir duoti geros ir vertin-- 
gos informacinės medžia
gos.

• Vysk. Vincentas Briz
gys, pakviestas, pasižadėjo 
dalyvauti visuose Antrojo 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumo posėdžiuose ta pro
ga ruošiamuose renginiuo
se. Simpoziumui paremti 
pridėjo gana vertingą pini
ginę auką.

Kaip žinia, Antrasis mok
slo ir kūrybos simpoziumas 
įvyksta Padėkos dienos sa- 
vaigalyje, lapkričio mėn.
21-25 d.d., Chicagoje. Su
važiavimas vyks Jaunimo 
centro patalpose.

• Antrojo mokslo ir kū
rybos simpoziumo progra
ma ypač įvairi, plačios ap
imties, apimanti įvairias 
mokslo šakas —' mediciną, 
technologiją, architektūrą, 
humanitarinius ir sociali
nius mokslus. Paskaitas 
skaitys bei diskusijose ir su 
pranešimais dalyvaus virš 
šimtas tų sričių asmenų. 
Paskaitos įdomios ir plačia
jai visuomenei. Simpoziu
mas įvyksta Padėkos dienos 
savaitgalyje, Chicagoje. Ti
kimasi, kad šiuo sįmpoziu- 
mu domėsis ir plačioji lie
tuvių visuomenė.

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
Antrojo mokslo ir kūrybos 
simpoziumo organizacinės- 
technikinės komisijos pir
mininkas, tarnybos reika
lais išvyko vienai savaitei 
j Hondūrą.

kuris 
metu,

• Jonas Pasiukas, Antro
jo mokslo ir kūrybos sim
poziumo organizacinės-tech- 
nikinės komisijos narys uo
liai rūpinasi kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno muzikos 
kūrinių koncertu, 
įvyks suvažiavimo 
lapkričio mėn. 23 d. Mari
jos aukšt. mokykloje. Kon
certe dalyvauja Dainavos 
ansamblis ir Tėviškės para
pijos choras. Solo partijas 
dainuoja mūsų įžymieji vo
kalistai. Tai būsiąs ypatin
gai vertingas koncertas. Bi
lietai į koncertą gaunami 
Vaznelio prekyboje.

•- New Yorko lietuviai 
evangelikai spalio 28 d. mi
nės parapijos įsteigimo su
kaktį iškilmingomis pamal
domis 1 vai. p. p. Parapijai 
vadovauja kun. P. Dagys.

Po pamaldų ir užkandžių

PADĖKA
Didžio liūdesio valandoje, mirus mūsų brangiam 

vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui
A. A. SAVANORIUI-KŪRĖJUJ 

JUOZUI KAŠUBAI
mes norime padėkoti visiems, kurie jam suteikė pasku
tinę pagarbą. Dėkojame visiems atsilankiusiems koply
čioje, aukojusiems Šv. Mišias, už prisiųstas gėles, daly
vavimą pamaldose ir palydėjimą Į amžino poilsio vietą. 
Dėkojame visiems užjautus mus asmeniškai, laiškais ir 
spaudoje.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams klebonui J. Ange
laičiui, P. Dziegoraičiai ir K. Žemaičiui. Ypač dėkojame 
kun. Angelaičiui už maldas koplyčioj, kapuose ir už 
įspūdingą pamokslą. Didelis ir nuoširdus ačiū solistei 
A. Stempužienei giedojusiai Šv. Mišių metu.

Ypatingai dėkojame LVS Ramovės Clevelando sky
riaus pirmininkui A. Jonaičiui už organizavimą ir pra- 
vedimą atsisveikinimo ir taip pat kitiems skyriaus na
riams už garbės sargybą ir palydėjimą į kapus.

Dėkojame už atsisveikinimo kalbas pulk. V. Šen- 
bergui, J. Malskiui, Clevelando LB pirmininkui ir St. 
Barzdukui, PLB garbės pirmininkui.

Didelis ir draugiškas ačiū ponioms paruošusioms 
puspiečius grįžusįems iš kapų.

Didelė padėka karstą nešusiems mieliems priete- 
liams ir LVS Ramovės nariams S. Astrauskui, K. Eidu- 
kaičiui, A. Jonaičiui, P. Maineliui, E. Malcanui ir J. 
Malskiui.

Visiems nuoširdus ačiū.

Žmona, sūnūs Jonas, Romualdas ir jų šeimos

Los Angeles J. Daumanto kuoos susirinkimo įvykusio rugsėjo 16 d. dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi iš 
kairės: D. Mitkienė, I. Janušauskienė, M. Banionienė, pirm. K. Karuža, T. Mickevičienė, J. Andru- 
šūnas, T. Sereika, O. Macėnienė, K. Bulotienė. L. Kanto nuotrauka

LOS ANGELES ŠAULIU VEIKLA
Dažnai praeinu pro bal

tą, gražią, kiparisais pa
sipuošusią vilą "Trakai" 
Los Angeles mieste. Kar 
tą sustabdė mane vilos 
savininkas Kazys Karuža 
ir nei iš šio, nei iš to 
šypsodamasis paklausė 
— ar buvai šauliu Lietu 
voj? Buvau, ką gi dary
siu nebuvęs, net nuo pat 
gimnazijos laikų. Atsa
kiau, nė nesiteiraudamas 
kodėl toks nelauktas klau. 
simas. Na, tai duok man 
du doleriu, — nė į veidą 
nepažiūrėjęs, kvitų kny
gelę iš kišenės traukda
mas, pareiškė kapitono

bus vykstama į Vilniaus 
sukakties minėjimą, kuris 
vyks Kolumbo Vyčių salėje 
4 vai. p. p.

• D. Klinga, senas Brook- 
lyno lietuvis veikėjas po pa
darytos operacijos sveiksta. 
Šiais metais jam sueis 85 m. 
amžiaus.

• Stasys Sližys praneša, 
kad prieš 6 metus jo suor
ganizuotas Detroito jauni
mo choras likviduojamas 
dėl blogo repeticijų lanky
mo.

• Lietuvos karo mokyk
los V laidos 50 metų sukak
ties minėjimas įvyko spa
lio 14 d. Chicagoje. Po pa
maldų jėzuitų koplyčioje 
prie žuvusiems dėl Lietu
vos laisvės paminklo padė
jus vainiką, trumpą žodį ta
rė K. čeputis.

Po to buvo aplankyti mi
rusių kolegų kapai.

Gen. K. Musteikis, buvęs 
karo mokyklos viršininkas, 
dėl silpnos sveikatos nega
lėdamas dalyvauti minėji
me, atsiuntė sveikinimą.

Nesvarbu, atiduosi 
turėsi, o jei ne, turė- 
bent aš pasitenkini- 
taip pigiai užverba- 
narį šauliams. Tai

Žadvydo pavaduotojas, 
Daumanto šaulių kuopos 
vicepirmininkas. Jūs 
man nereikalingi, — ban
džiau atsikalbinėti. Bet 
tu mums reikalingas, ir 
į tolimesnes kalbas ne- 
sileisdamas Karuža iš
rašė man nario mokesčio 
kvitą. Neturiu pinigų ir 
neduosiu, bandžiau spir
tis, 
kai 
siu 
mą 
vęs 
buvo bakstelėjimas į ma
no lietuvišką sąžinę ir 
ambiciją. Parėjau su sau- šaulys, ir nesigailiu, 
lio kvitu kišenėje.

Anuokart Karuža pa
darė mane žurnalistu, da
bar šauliu, tik filatelistu 
jis jau manęs nepadarys.

Pašėlusiai sumanus 
narių verbuotojas. Prieš 
pusmetį reikalai su juo 
dar "pablogėjo", kai pa
sidarė šaulių kuopos pir 
mininku. Bematnat padvi
gubino narių skaičių, nė 
seniems generolams ne
duoda ramiai pensinin- 
kauti. Visa bėda, mano ke
lias tiesiai pro "Trakus" 
nuo jo nepabėgsi. Tris ir 

. keturis kartus primins į 
susirinkimą ateiti. Vi
siems jis skambina, ra
gina, lipa ant kulnų. Ne
mokamai įrengė šau
liams svetainę "Trakuo
se"; Per šaulių susirinki
mus nenuobodžiaujame: 
ne tik kalbame, bet ir ka
vą geriame, broliai šau
liai su sesėm šaulėm šne
kučiuojame. Yra jų tarpe 
nešpėtnų vyresnių ir gan 
dailių jaunų. Visi čia jau
čiasi jaukiai.

Lietuvių kolonija ne- 
perdidelė ir išsibarsčiu
si, bet vistik šauliams 
priklauso apie 70, iš ku
rių apie 50 dalyvavo pas
kutiniame susirinkime š. 
m. rugsėjo 16 d. ir per 
100 svečių subatvakary- 
savaitę vėliau, bendrai 
su ramovėnais.Ramovė- 
nai ir birutininkės — 
tartum pusbroliai ir pus
seserės šauliams.

Su pirmaisiais bendrai 
rengiami kariuomenės 
minėjimai, o šiemet kar
tu ir Putvio gimimo šimt
metis bus atšvęstas. Va
sarą kartu piknikauta San 
Bernardino kalnuose. 
Stančikas ir Gilys bando 
telkti jaunus šaulius pa
sipratinti šaudyti, dr. Ju. 
sionis praves pirmosios 
pagelbos kursus, pirmi
ninkas Karuža lanko ir 
guodžia sergančius (kon
sulo dr. Bielskio žmoną, 
dr. Jurkūną, šaulį Žuką), 
Janušauskas, Uksas,tei- 
sin. Paltus, pik.Sereika, 
pik. Andrašūnas, poetė 
Mitkienė visad palankūs 
talkininkai.

Perdaug lietuviškų 
laikraščių ir organizaci
jų tremty, junkimės krū 
von ir nesibarstykim, bū
sim stipresni. Visokie bu -

vusių paštininkų, polici
ninkų, karių ir net Šakių 
ar Tauragės klubai, dr- 
jos, kurioms priklauso 
vis tie patys žmonės. Ta 
čiau iš kitos pusės, jie 
padeda ne tik išlikti lie
tuviais, bet, svarbiausia 
darytis lietuviais akty
vistais. Jei bent tik jau
nieji į tuos klubus teik
tųsi. Jau nebeprieštarau 
ju nė Karužos minčiai: 
eik ne tik įtas organizaci
jas, kurios tau reikalin
gos, bet ir įtas,kurioms 
tu reikalingas.Susigyve
nęs su ta mintimi noriu 
ją piršti ir kitiems ypač 
losangeliečiams. Esu

4

1

• Komp. Br. Budriūno 
vadovaujamas Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos 
choras š. m. lapkričio mėn. 
3 d., 7:30 v. v. parapijos sa
lėje rengia naujos plokšte
lės "Tėviškės Namai” pri
statymą visuomenei.

EKPERJENCED 
HELP NEEDED 

DRILL PRESS 
OPERATORS

ROUTER OPERATORS

PRECISION 
ASSEMBLERS
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Mušt have previous experience 
and good work background

Apply in person to:

BROOKS & 
PERKINS, INC.

12633 Inkster Rd. 
Livonia, Michigan 48150 

(Between Plymouth and 
Schoolcraft)

Equ«il Opportunil}’ Employer M/F

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED
FOUNDRY HELI’

FOUNDRY INSPECTORS 
MOLDERS

CORE ROOM tVORKERS 
POURERS 
MELTERS 
GRINDERS 
FINISHERS 

FOUNDRY LABOR
FOR IST & 2ND SHIFT

Steady work for ąualified men. 
Excellent fringe benefits. Live 
and work in a pleasant commu- 
niny.

Apply call or write 
WAUKESHA FOUNDRY 

COMPANY, INC. 
1300 Lincoln Avė. 

VVaukesha, VVisconsin 53186 
414-542-0741

- (81-87)
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MACHINSTS
MACHINE OPERATORS 

FACTORY HELP 
DRILL PRESS 

MILLING MACHINE
TURRET LATHE 

MACHINISTS 
MAINTENANCE 

Good salary and benefits
Apply in person 

8:30 AM to 4:30 PM 

SAFETY FIRST 
PRODUCTS CORP. 

3684 MEADOW LANE 
CORNVVELLS HEIGHTS, PA. 

(Expressway 1-95 & Street Rd.
Industrial Center) 

An Equal Opportunity. Envoyer 
(82-84)
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