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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KRIZĖ PO KRIZĖS
Privedė prie Nixono pasišalinimo klausimo

LIETUVIU TAUTINIO SĄJŪDŽIO 

NAUJA VADOVYBĖ

1
Praėjusį savaitgalį jau at

rodė, kad Richardo Nixono 
prezidentavimo dienos yra 
suskaitytos. Tiesa, pagal Gal 
lupo institutą dar dauguma 
tautos (52%) nemanė, kad 
prezidentas turi pasitraukti 
iš prezidento pareigų, tačiau 
tik 27% pareiškė jam pasi
tikėjimą, atseit beveik 3 iš 4 
amerikiečių buvo jam prie
šiški. Kaip neseniai čia ra
šėme, likimo ironija nori, 
kad tokios nuotaikos susida
rytų kaip tik tuo metu, kai 
kraštui reikalingas stiprus ir 
ryžtingas prezidentas, kokiu 
Nixonas kaip tik gali ar bent 
galėjo būti.

Kraštas visų pirma reika
lingas stipraus prezidento 
Artimųjų Rytų krizėje. JAV 
turi progos ją likviduoti ar 
teisingiau sušvelninti iki pa
kenčiamo laipsnio, padiktuo- 
damos kokį kompromisinį 
sprendimą, kuris raidiškai 
sutiktų su Jungtinių Tautų 
rezoliucija Nr. 242, reikalau
jančia Izraelio pasitraukimo 
iš 1967 metais užimtų terito-

Iš okupuotos Lietuvos atvyko 
šeima mačiusi 
Kalantos susideginimą
Velonskis Simas, gimęs 

1946 m. gegužės 18 d. su 
žmona Irena 24-5 metų ir 
sūnum per Izraelį atvyko iš 
Lietuvos į JAV ir apsigyve
no Woodhavene, N. Y.

Iš Lietuvos išvyko prieš 
šešius mėnesius, įrodęs sa
vo žydišką kilmę turėjo su
mokėti 8000 rublių už mok
slą. Kaune jis buvo gimna
zijos mokytoju, pedagogų 
tarybos pirmininku ir gim
nazijos namų prižiūrėto j u 
ir už tuos visus darbus gau
davo 220 rublių mėnesiui. 
Tai didelė alga, iš kurios la
bai sunku pragyventi.

Irena yra kun. P. Dagio 
giminaitė, kapitono Dilio 
duktė, E. Šeštokienės gyv., 
Rahway, N. J. sesuo.

Simas yra dar vienas gy
vas liudininkas Romo Ka
lantos tragiškos mirties, 
nes jisai su sūneliu tuo lai
ku sėdėjo Kauno miesto so
delyje ir matė, kaip žmonės

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės naujoji valdyba posėdžio metu. Sėdi iš kairės: Juozas 
Šlajus, sekretorius, Kostas Dočkus, finansų vicepirmininkas, kun. Jonas Borevičius, SJ, vi
cepirmininkas ir Bronius Nainys, pirmininkas. Stovi: Stasys Džiugas, administracinių reika 
lų vicepirmininkas, Romas Kasparas, jaunimo vicepirmininkas ir Jonas Kavaliūnas, švieti
mo vicepirmininkas.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

rijų, bet kartu patenkintų Iz
raelio saugumo reikalavi
mus, kaip pvz. tų sričių de- 
militarizaciją ar net ‘išnuo
mavimą’ Izraeliui. Preziden
tas šiuo atveju yra laimingas 
turėdamas savo Valstybės 
Sekretorių žydą. Jei tas 
sutinka su jau senėliau 
Valstybės Departamento 
puoselėtu ‘taikos planu’, jis 
turbūt tikrai pats geriausias 
koks galimas šiuo momentu. 
Tai būtų tarytum apsauga 
prieš puolimus iš JAV žydų 
tarpo už Izraelio ‘išdavimą’ 
Toks kaltinimas tikrai pa
greitintų prezidento pašalini
mą, kuris ir dabar neturi 
daug draugų. Iš kitos pusės, 
jei naftos tiekimo sutrikimai 
bus skaudžiai čia pajusti, jie 
gali sukelti antisemitinių 
emocijų: kam mums kentėti 
dėl Izraelio užkariavimų. To
ji pažiūra jau vyrauja Euro
poje.

Gresianti energijos krizė 
irgi reikalauja skubių ir 

ėmė mesti gėles, o milicinin
kai už tai pradėjo juos muš
ti lazdom ir tai buvo jų 
klaida, žmones apėmė tokia 
neapykanta, jog bematant 
spontaniškai masė žmonių 
pasipylė gatvėmis, nelygi
nant organizuota armija, 
pasiryžusi gyventi ar mirti.

Romas Kalanta buvo ge
ras ii’ protingas jaunuolis, 
mokėsi vien penketais. Vai
kus, kurie lanko bažnyčią, 
mokyklos vadovybė terori
zuoja pirmą kartą įspėda
mi, antrą kartą šaukia tė
vus, o trečią iš mokyklos 
pašina, pasakoja Velons- 
kiai.

Abu su žmona ir dviejų 
metų sūneliu apsigyveno L. 
Tamošaičio namuose, Wood- 
havene ir jaučiasi laimingi 
pagaliau užbaigę savo ke
lionės odisėją. Simas pradė
jo dirbti ir mdkytis anglų 
kalbą. 

griežtų ėjimų iš autoritetin
gos administracijos, kas irgi 
nekalba už prezidento pakei
timą šiuo metu.

Nepaisant tokio aiškaus 
būtinumo pastovios valdžios 
reikalavimai Nixoną pašalin 
ti visą laiką didėja. Už tai 
‘oficialiai’ vedamuoju šį sek
madienį pasisakė ne tik se
nas Nixono administracijos 
kritikas New York Times, 
bet iki šiol buvęs jo šalinin
kas Detroit News.‘Paskuti- 
nis patarnavimas kraštui, - 
rašė N.Y. Times -- kurį 
Nixonas dar gali padaryti, 
yra atsistatydinti’. Nixonas 
jau per ilgai bandęs atstaty
ti pašlijusį juo pasitikėjimą, 
tik dar daugiau įklimpdamas 
į naujas bėdas.

Kaip čia jau daug sykių 
minėjome, parlamentarinia
me režime, Nixonui jau se
niai būtų pareikštas nepasi
tikėjimas ir jis būtų atsista
tydinęs. Tokiame režime 
jis iš viso nebūtų galėjęs va
dovauti valdžiai. Amerikinė
je santvarkoje prezidentas 
nereikalingas kongreso pa
sitikėjimo. Jis gali būti paša
lintas, bet tik už ‘didelius nu
sikaltimus’. Teisiškai žiūrint 
(ir su tuo sutinka visi Nixo- 
no kritikai), jis nėra taip nu
sikaltęs, bent kol kas nėra 
tam įrodymų. Jo pašalinimo 
procesas, kurį turėtų baigti 
senatas dviejų trečdalių bal
sų dauguma, būtų labai ilgas 
ir ko gero, nesudarius tokio: 
daugumos, prezidentas dar 
galėtų baigti savo terminą, 
nes formaliai žiūrint, prezi
dentas nėra reikalingas kon
greso daugumos pasitikėji
mo. Už tat, kad to ilgo ir 
skausmingo proceso išven
gus, prezidentas prašomas 
atsistatydinti, apeliuojant į 
jo patriotizmą ir motyvuo
jant, kad jis jau neturi visos 
tautos pasitikėjimo, reika
lingo kiekvienai rinktai ar 
net nerinktai valdžiai. Atsi
statydinimo atveju preziden
tui net siūlomas ‘deal’ pana
šus į Agnew t.y. jo tolimes
nis nekaltinimas. Pasišalini
mo reikalaują taip pat sutin
ka prieš tai dar patvirtinti 
Fordą viceprezidentu, lyg ir 
pratęsdami tautos valią, ku
ri 1972 metais prezidentu iš
rinko konservatyvių pažiūrų 
respublikoną. Tokia aureolė 
tiko Nixonui, ji tinkanti ir 
Fordui.

Kaip ten būtų, preziden
tas atsidūrė prieš labai sun
kų ir atsakingą pasirinkimą.

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybė. Sėdi iš kairės: dr. Bronius Nemickas, Regina 
Žymantaitė, Juozas Maurukas, Aleksandras Vakselis. Stovi: Vytautas Abraitis, Tomas 
Sperauskas ir Kazimieras Bačauskas. Nuotraukoje trūksta Stepo Mackevičiaus ir Jono 
Stankūno.

ARGENTINA, PERONAS
IR... KOMPARTIJA

RIMAS DAIGŪNAS

Po aštuoniolikos metų eg- 
zilės Peronas tapo Argenti
nos prezidentu. Prezidento 
rūmų balkone matome seną 
vyrą su generolo uniforma. 
Intymesnėse nuotraukose 
matome Peroną su Izabelita, 
su pudeliuku. Nežinia, ar 
spekuliacija senos Evitos 
žavesiu, ‘bekelnių’ bei ‘be- 
marškinių’ proletarų globa, 
atšvytės dabartinėje prezi
dentūroje. Seni, kadaise ma
sėms artimi šūkiai, buvo rei
kalingi ... rinkimams. Egzal- 
tacinės nuotaikos labai pana, 
šios pietiečių balsams gauti.

Laisvojo pasaulio spauda 
(anglai, prancūzai, amerikie
čiai) linkę pristatyti Argen
tinos ‘perioniadą’ su tam tik
ra nuolaidaus humoro prie
maiša. Nelyginant ‘peroni- 
adą’ yra tolygi Monaco ‘mo
narcho’ aplinkai.

Kažin ar taip?
Juk Argentina nėra Mo

naco, bet didelė valstybė, 
kuri gali vienaip ar kitaip 
pasukti didžiulio Pietų Ame
rikos kontinento likimą.

Argentina paskendusi už
sienio prekybos balanso 
nesuvedimo pelkėje. Skola 
užsieniams pasiekė 7 bilijo
nus dolerių. Eksportas apgai
lėtinai krito.Krašte siautėja 
infliacija. Žmonės neturi eko
nominės iniciatyvos dėl kre
ditų stokos. Todėl didelis 
nedarbas iki šiol neturi iš
sprendimo perspektyvų.

Į šį netvarkos chaosą Pe
ronas įlindo per tam tikras 
rinkimines machinacijas. Ko. 
vo rinkimus laimėjo peronis- 
tas Campora. Tai atidarė 78 
metų amžiaus Peronui duris 
į Argentinos prezidentūrą.

Rugsėjo 23 d. Perono iš
rinkimą parėmė plati koalici
ja, kur ne paskutiniu smui
ku grojo Liaudies socialistų 
partija, Argentinos komunis 
tų partija. Tad Perrono lai
mėjimo dalis paremta Ko
munistų partijos balsais. 
Tasfaktas įpareigoja Peroną 
respektuoti savo rėmėjų tar
pe ir kompartiją.

Populiari laisvojo pasaulio 
nuomonė kažin kodėl 

laiko Peroną atstovaujan
tį nuosaikias kapitalistines 
grupes, artimą Argentinos 
išsilavinimui iš užsienio mo
nopolijų, skatinantį režimą 
eiti saikingo liberalėjimo ke
liu.

Teorijos dažnai susikerta 
su pragmatizmo diktatu. 
Dažnai tenka daryti komp
romisus su prieš kelias die
nas skelbtu idealizmu. Tai 
mes matome netgi JAV Vy
riausybinėje praktikoje.

Perono vyriausybė panai
kino įstatymus, kurie stovė
jo skersai kelio kairio
sioms grupėms užimti ryš
kias pozicijas politiniame 
krašto spektre. Argentinoje 
tapo legalizuota komunistų 
partija. Naujas konstituci
nių teisių įstatymas garan
tuoja spaudos, žodžio ir susi
rinkimų laisves. Kadangi 
kompartijos spauda pabrėžti
nai aukština tų laisvųjų su
teikimą (anksčiau konstitu
cinės laisvės buvo suspen
duotos) nesunku numatyti, 
kad kompartija maksimaliai 
tomis laisvėmis ir naudosis.

Perono vyriausybė dras
tiškai apsidairė po užsienius. 
Užmegsti arba atstatyti nu
trūkę diplomatiniai santy
kiai su Kuba, kas yra dabar 
iššūkis Čilei. Pripažinta So
vietinė Vokietija, Komunisti
nis Vietnamas.

TASS korespondentas B. 
Serovas, akredituotas sekti 
Argentinos ‘peronizaciją’, gi
ria Peroną už griežtus pa
reiškimus Čilė adresu.

-- Mes matome, kaip žūs
ta mūsų kaimynai, kurie, 
kaip ir mes, trokšta laisvės, - 
pareiškė Peronas. -- Mes 
privalome būti pasiruošę. Iš 
Čilės pavyzdžio turime daug 
ko išmokti.

Kalbėdamas per televiziją 
Peronas prigąsdino žmones, 
kad ir Argentinoje nėra dar 
išgyvendintas, kaip tai buvo 
Čilėje, kariškasis pervers
mas.

Gal būt tai tam tikra sfink
sų, mįslė. Baidydamas žmo
nes karišku perversmu, Pe
ronas gauna kompartijos pa-

Lietuvių Tautinio Sąjū
džio vadovybę sudaro Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos deleguoti penki na
riai, Kanados Lietuvių Tau
tinės Sąjungos deleguoti du 
nariai ir po vieną narį nuo 
lietuvių tautinės srovės iš 
kiekvieno kito krašto.

Lietuvių Tautinio Sąjū
džio vadovybė dalyvauja 
Lietuvos laisvinimui skirto
se organizacijose, savo pa- 
tkirtimi išeinančiose iš vie
no krašto ribų, bendradar
biauja su Amerikos Lietu
vių Tautine Sąjunga, palai
ko ryšius su kitų kraštų lie
tuvių tautiniais junginiais. 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis 
ryžtasis palaikyti Lietuvos 
laisvinimo bylą gyvą pasau
lio politikoje.

LTS vadovybė nesenai 
Įvykusiame dr. Broniaus 
Nemicko rezidencijoje savo 
posėdyje išrinko Tautinio 
Sąjūdžio pirmininku Juozą 
Mauruką. Ilgametis pirmi
ninkas dr. B. Nemickas su
liko pasilikti kaip Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio atstovas 
VLIKo Taryboje. A. Vak- 

’relis, kaip Sąjūdžio atsto
vas VLIKo valdyboje.

sitikėjimą, ir, kartu, sustip
rina savo režimą kaip tiktai 
kariškais rezervais? Sovieti
nis apžvalgininkas stengiasi 
įrodyti, kad Argentinos kom
partija yra didelė jėga Pero
no galios struktūroje, įtakin
ga krašto politikoje.

Ar senas politikas Pero
nas mėgins apkapoti kompar. 
tijos ragus?

• R. Žymantaitė, P. Bas
tys ir P- Kvedaras, Kanados 
Tautinės Sąjungos pirm., 
atstovaus Lietuvių Tautinį 
Sąjūdį Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
suvažiavime Toronte, Ka
nadoj š. m. gruodžio 1 d.

• Stepas Mackevičius, iš 
New Yorko, lapkričio 4 d. 
išskrido savaitei į Paryžių 
tarnybos reikalais.

• Aleksandras Vakselis 
ir Jonas Valaitis atstovaus 
VLIKą Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime Chica
goje lapkričio 15 d.
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ALGIRDAS PAKELIŪNAS Šv. Jurgio bažnyčia. Medžio raižinys. Iš albumo Kauno se
namiestis.

SOVIETIJOJE TEBESITĘSIA ŽMOGAUS 
SIELOS ŽUDYNĖS MŠIIO1>S

Ne vien tik Solženici- 
nas ir jo bendraminčiai 
bei į Izraelį pasiryžę 
emigruoti žydai kenčia 
morališkus bei fiziškus 
Sovietų režimo viduram
žių kankinimų pergyve
nimus. Ir mums nėra jo
kia paslaptis, kad dva
sinės kančios dažnai žiau
resnės už kūno laužymą 
ant besisukančio rato, 
garsiomis inkvizicijų am
žiaus dienomis.

Apie nesibaigiančius 
žmonių įkalinimus taip 
vadinamuose beprotna
miuose jau ne kartą buvo 
rašyta pasaulio spaudos 
puslapiuose. Šį kartą 
Šveicarijoje leidžiamas 
savaitraštis Die Welt- 
woche savo 1973.VI.20 lai
doje yra surinkęs tikslių 
davinių apie septyniolika 
asmenų uždarytų "be
pročių ligoninėse" įvai
riose SSSR vietovėse. 
Šios dokumentinės me
džiagos paskelbimo pro
ga, žurnalas primena sa
vo skaitytojams, kad ne
žiūrint visokių gražbyliš- 
kai nusaldintų "detenčių" 
bei kitokių bolševikų 
šiam reikalui pravesti nu
kaltų naujadarų, žmo
nėms sukvailinti ir po to 
pavergti, Sovietų S^-je ne 
tik tęsiasi, bet žymiai su 
stiprėjo teroras prieš ko
munizmo priešus. Savait
raštis teigia, kad tai tė
ra tik dalelytė, sakyčiau 
mikroskopiška nuotrupa

nuo tikrojo sielažudžių 
Katynų. Žemiau yra as
menų sąrašds žudomų lė
ta mirtimi, uždarytų So
vietų beprotnamiuose (o 
kiek gi jų tarpe lietuvių, 
apie kuriuos mes beveik 
nieko ir nežinome).

1. Yuriy Belov, 27 me
tų amžiaus, parašė "Ra
portas iš tamsybių". Tai 
yra tikras gyvenimo vaiz
das iš Mordovijos belais
vių stovyklos, kurioje B. 
praleido ilgus metus. 
1972 m. gegužį jis buvo 
suimtas ir nuvežtas į 
"Specligoninę" Syčev- 
koje, netoli Smolensko.

2. Vladimir Borisov, 
kalbininkas sukūrė nepo- 
litišką jaunimo organiza
ciją 1968 m. Vladimiro 
mieste. Jis kreipėsi į val
džią leidimo šią organiza 
ciją užregistruoti. Po psi
chiatrinio patikrinimo 
jis buvo uždarytas į spec
ligoninę. 1970.V.1 jis nu
sižudė Maskvos-Butirkų 
kalėjime.

3. Vladimir Borisov, 
kitas to pačio vardo as
muo, gimęs 1943 m. Le
ningrade, elektros inži
nierius 1964 m. buvo ap
kaltintas skleidęs prieš- 
sovietinę propagandą. Ka
dangi šie kaltinimai teis
me buvo neįrodyti, tad B. 
buvo uždarytas 4 metams 
į vieną Leningradb specli
goninę. Čia jis susitiko 
generolą Petr Grigoren- 
ko. Išėjęs iš ligoninės jis

aktyviai pasireiškė Civi
linių Laisvių Sąjūdyje ir 
pasirašė po prašymu į 
JT, kad Grigorenkai bū
tų sugrąžinta laisvė. 1969 
XI.12 B. buvo vėl suim
tas ir patalpintas į spec
ligoninę.

4. Viktor Feinberg, gi
męs 1930 m., baigęs Le
ningrado Universiteto 
anglų kalbos studijas; 
1968.VIII.25 dalyvavo de
monstracijose nukreip
tose prieš vyriausybę Če
koslovakiją okupavus. De 
monstracijai prasidėjus 
jis buvo policijos parei
gūnų sumuštas (išmušti 
keturi priekiniai dantys). 
Už "reformistines ir ši
zofreniškas manijas" F. 
buvo patalpintas į Lenin
grado beprotnamį. F. yra 
pavykę slaptai išvežti 
daug medžiagos apie Le
ningrado beprotnamius.

5. Generolas Petr 
Girgorenko, žinomas So
vietų karžygis, Frunzes 
Generalinio Štabo Akade
mijos lektorius. 1961 m. 
jis kritikavo Chruščio
vą, reikalaudamas visiš
kos krašto destalinizaci 
jos. Po keletos protesto 
demonstracijų jis buvo 
patalpintas Insterburgo 
(dabar Černiakovskio) ka
lėjime, kuriame yra lai
komas ligi šios dienos.'

6. Vladimir Geršuniy, 
1930 m. gimimo, 1949 m. 
nuteistas 10 metų kalėji-

Geriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS 

Teirautis: lietuvių enciklopedija
395 W. Broadvvay, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759 
Dėmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50'J. 
Prašykite kainaraščio.

mo už anti-stalinistinių 
jaunimo grupių organi
zavimą. Paleistas iš dar
bo stovyklos 1969 m. jis 
pasirašė atsišaukimą į 
JT, reikalaujantį žmo
gaus teisių pripažinimo 
SSSR. Netrukus jis buvo 
suimtas požeminio gele
žinkelio stotyje ir pas jį 
rasta, kratos metu.sami- 
zdat raštų bei vienas Le
nino nepaskelbtas laiš
kas iš 1922 m. kuriame 
Leninas reikalavo kuo 
griežčiausia elgtis su 
dvasininkais. G. buvo spe
cialistų ištirtas, rastas 
bepročiu ir padėtas į 
Oriolo spec-ligų kalėji
mą. JAV vyriausybė yra 
paskelbusi jo laiškus iš- 
šmugeliuotus iš Oriolo 
psichiatrinės ligoninės.

7. Pioter Jegides, 1917 
m. gimimo, filosofijos 
mokslų docentas Rosto
vo Universitete. Jis buvo 
areštuotas 1970 m., kai 
ruošė naują SSSR komu
nistų partijos statutą ir 
SSSR konstituciją. Jis bu
vo patalpintas į Maskvos 
specligoninę.

8. Boris Yevdokimov, 
1923 m. gimimo, žurnalis
tas, pradžioje buvo Le
ningrado beprotnamyje, 
bet 1972 m. spalioperkel- 
tas į Syčevką.

9. Viktor Kuznetsov, gi
męs 1936 m., dalyvavo 
viešose diskusijose 1965 
m. "cinizmas socialinia
me gyvenime". Jis buvo 
suimtas ir tardomas, 
apie ką jis pasakojosi sa
vo pažįstamiems; po ši
to jis buvo tiriamas du 
mėnesius ligoninėse. 
1969 m. VIII.23 teismas 
jį nuteisė padėti į Kaza
nės specligoninę.

10. Valerij Lukanin, gi
męs 1950 m., kritikavo
valdžią už Čekoslovaki
jos okupaciją. Buvo pa
skelbtas šizofreniku ir 
patalpintas į spec-ligoni- 
nę 1969 VII.18.

11. Yurij Maicev, gim. 
1933 m.,kalbininkas.Pra
šė leidimo emigruoti iš 
SSSR. 1969 X.17 patalpin
tas įDniepropertrovsko 
psichiatrinį kalėjimą.

12. Georgij Paramonov 
Baltijos laivyno karinin
kas. Suimtas 1969 m. ge
gužį Paldiski uoste už 
reikalavimą politiškų tei
sių. Sėdi Černiakovskio 
specligoninėje.

13. Leonid Pliuš, gi
męs 1939 m., buvo paša
lintas iš Fizikos Institu
to ir iš Ukrainos Moks
lų Akademijos Kieve, po 
pasirašymo ant prašymo 
reikalaujant laisvės Ga- 
lanskovui ir Ginsburgui. 
1972 m. 1.14 patalpintas
į specligoninę.

14. Anatolij Ponoma- 
riov, gimęs 1933 m. dir
bęs Medicinos įrankių Ty
rinėjimo Institute. 1970 
spalį buvo apkaltintas pla
tinęs ir spausdinęs Sol- 
ženicino atvirą laišką. 
Patalpintas nežinomam 
laikui į beprotnamį.

15. Vladimir Trifonov, 
gimęs 1938 m. Pedagogi
nio Instituto studentas už 
valdžios kritiką 1968 m. 
padėtas į bepročių ligo
ninę nežinomam laiko
tarpiui.

16. Anatolij Činnov, gi
męs 1938 m., diplomuo
tas chemikas, suimtas 
bėgant iš SSSR. 1969 m. 
paskelbtas šizofreniku ir 
padėtas į Leningrado 
specligoninę.

17. Vladimir Žlezniov, 
ruošėsi bėgti įužsienius. 
Maskvos teismas 1971 m. 
jį nuteisė patalpinti į Ka
zanės specligoninę.

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

WE PAY HIGHEST RATES:
7/4% — 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

aint 
pthony 
javings

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

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

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. nailoninii] 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 kitaš šalis.

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 employmc.it. Full Fringe Benefits

For Appointment Call 513-296-3260
D

DAYTON WALTHER CORP. 
DAYTON DIVISION
1366 MIAMI CHAPEL RD.

DAYTON, OHIO

An Eąual Opportunity Employer
<82-86)

employmc.it
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TERORAS KOLŪKIUOSE
Kas lankėsi ok. Lietuvo

je, tas gerai žino, kad kolū
kiečiai už vis labiausiai bijo 
‘socialistinio lenktyniavimo’ 
teoro. Iš kelionių parvykę tu
ristai, kurie buvo pakanka
mai pastabūs, kurie neuž
sidėjo savanoriško tylos 
apynasrio, kaip vienas dės
to, kad kolūkiečius nusiau
bia tarpusavės išdirbio var
žybos. Tokia darbo ‘siste
ma’ užmuša žmogų fiziškai 
ir psichiniai. Štai, stojo dar- 
bant Jonas ir Petras, Birutė 
ir Aldona - kas daugiau pa
darys? Žmonės, dirbdami, 
‘varo kylį’ vienas kitam. Kas 
nurungs savo bendradarbį - 
gauna, kaip paprastai, ‘per
einamą raudoną vėliavėlę'. 
Jis turi tą vėliavėlę tol, kol 
jo bendradarbis ir varžovas, 
nurungs jį darbe.
Kaip gi nustato ‘išdirbį’, 

kur, atrodo, sunku jį nusta
tyti?

Nustato ‘išdirbį’ pažy
miais. Kaip mokykloje, taip 
kolūkyje, seka kolūkiečio 
darbą ir rašo vienetus, dve
jetus, trejetus ir t.t. Neuž
mirškime, kad pažymių ra
šymas pavestas aktyviems 
kolūkyje partiečiams. Šie gi, 
dažniausiai ‘neturi akies’ dar 
bininkui, kuris mažiau juda 
partinės propagandos srity, 
nesidomi ateistinėmis pas
kaitomis, ir pan.

Kiekvienas laikraštis pri
piltas ‘obalsių’ ir ‘lozungų’, 
raginančiu dirbti, lyg imtų 
žmonės ir užmirštų kad 
re.ikia dirbti! Pav. paėmę tik 
tai vienos savaitės keletą 
periodikos egz. randame 
šiuos dirbti raginimo ‘lozun
gus’:

‘Dailios vagos artoją gi
ria’, ‘Neįgyvendinti nutari
mai’, ‘Išmilžiai neturi mažė
ti’, ‘Pas kaimynus geriau’, 
‘Taupysi rudenį -- prarasi 
žiemą’, ‘Lapus pašarui’, ‘Ge
riau dirba - daugiau gauna’, 
‘Šlovė ir pagarba gamybos 
švyturiams’, ‘Daugiau pro
duktų valstybei’, ‘Darbas kil
niam tikslui’...

A. Kudžmaitė, Valstiečių 
laikraščio korespondentė, ei
nanti kolūkiečių šnipės pa
reigas Šiaulių kolūkiuose 
atvirai sako apie ‘veiksmin
gą’ pažymių statymą kolū
kiečių darbui įvertinti. A. 
Kudžmaitė aplandžiojo ‘šlo
vingų’ vardų kolūkius Šiau
lių rajone. Tai ‘Pirmyn’, ‘Di
džiojo spalio’, ‘Raudonosios 
vėliavos’ kolūkiai. Šiuose ko
lūkiuose darbininkus seka 
agronomai ir kolūkio admi
nistracija.

Štai porina A. Kudžmai
tė: (VI. Nr. 119):

-Stebime. Arimas vieto
mis per gilus. Matyti neuž
artų ruoželių.

- Kokiu pažymiu įvertino
te? - paklausiau agronomą.

- Ketvertu. Vyras dar jau 
nas. Negi įvertinsi blogai.

Važiuojame toliau. Štai 
traktorininko A. Norkaus su 
verstos vagos.

- Arminas tik trejeto ver
tas, - aiškino agronomas...

Įvertinimas pažymiais ski
riamas už darbo kokybę. Bet 
šie pažymiai kinta, kai ima

ma įvertinimo data. Darbas 
atliktas anksčiau gauna di
desnį pažymį. Bet kada 
darbas atliktas anksčiau 
yra blogas, pažymys derina
mas su data ir kokybe. Čia 
naudojami įvairaus santykio 
nuošimčiai. Štai, data atneša 
darbininkui 40% įvertinimo 
padidinimą, bet kokybę nu
muša įvertinimą 35%. Darbi 
ninkas begauna 5% avansą 
prieš reguliarinį pažymį...

Šis absurdas vykdomas tų 
kas kolūkiuose nedirba pro
duktyvaus darbo, bet skai- 
čiuoja'išdirbio’ nuošimčius. 
Tokių kolūkiuose labai daug. 
Tai labiausia kolūkiečių ne
kenčiamas kolūkinis įnamis. 
Reikia dar prisiminti, kad 
niekas netikrina kvalifikaci
jų tų parazitų, kurie tikrina 
darbus, stato pažymius, skai 
čiuoja painiausius nuošim
čius ir operuoja iš centro 
gautomis sukčiausių skaičia
vimų lentelėmis...

Prie to absurdo priskirti
nas psichinis momentas: įvai 
rios nuolaidos darbininkui, 
kuris aktyvus propagandin
ėje veikloje; įvairios skriau
dos darbininkui, kuris pasy
vus propagandai, užsidaręs 
savo šeimos kevale, etc.

Virš ‘pažyminių’ sistemos, 
kuri muša darbininką iš vir
šaus, klesti ‘socialinio lenk
tyniavimo’ baubas, kur dar
bininkas muša savo darbi
ninką varžybomis dėl ‘išdir
bio’ didinimo.

Nenuostabu, kad žvėriš
kam žemės ūkio darbininko 
terorui esant, derlingiausių 
žemių valstybė, sovietinė 
Rusija, gelbisi iš bado kapita
listiniais grūdais.

DOVANOS 
DIRVOS 
RĖMĖJAMS

Dirvos rėmėjams, atsilie
pusiems į mūsų prašymą ir 
prisiimt tįsiems iki š. m. 
gruodžio 1 d. dovanu skir
stymo lapelį, burtų keliu 
bus paskirstytos šios dova
nos :

• 1 savaitė atostogų 2 as
menims Tabor Farrn vasar
vietėje. Dovanojo inž. Val
das Adamkus.

• 1 savaitė atostogų 1 as
meniui p. Kuraičių vasar
vietėje Union Pier. Mich. 
Dovanojo A. Kuraitis.-

• Minko kailis. Dovanojo 
Sofija ir Normanas Bur- 
steinai.

• Paveikslas. Dovanojo 
dail. dr. Aldona Labukienė.

• Laikrodis—žadintuvas. 
Dovanojo auksakalių A. 
Tveras.

• Dvi skulptūros "Vytis” 
ir "Suktinis”. Dovanojo 
skulpt. Petras Vėbra.

Ir daug kitų dovanų kny
gomis ir kt.

Nepamirškite atsiųsti au
ką ir dalyvaukite dovanų 
paskirstyme.
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ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ Žiemos gijos. Iš parodos, kuri vyksta lapkričio 10-18 
d. Toronte, Prisikėlimo parodų salėje, 1011 College St. Toronto, Ont.

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 
PIRMININKĖ EMILIJA CEKIENĖ PASISAKO 
AKTUALIAIS KLAUSIMAIS ffl "lls 

Koks santykis mūsų visuomeninių 

organizacijų su mūsų spauda?

Šį klausimą nagrinėjant 
yra būtina nors trumpai, ne
varginant vien ateitimi gy
venančio skaitytojo, mesti 
žvilgsnį ir į mūsų tautos pra
eitį, kurią nuolat kartojame 
giedodami himno žodžius: 
‘Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia...’

Tai giliai prasmingi žo
džiai, iš kurių mes galime 
semtis stiprybės tiek čia iš
eivijoje, tiek ir sovietinio 
okupanto pavergtoj tėvynėj. 
Žvelgdami praeitin, matome 
daugelį mūsų tautos garbin
gų didvyrių savo žygiais įra
šiusių istorijon Lietuvos 
vardą į didžiųjų pasaulio 
valstybių tarpą. Vėliau isto
rijos šviesoje praeities Lie
tuvą matome rusų caro prie
spaudoje persekiojamą, o 
taip pat lietuvių tautos ty
lias, menkai organizuotas ko 
vas už savo tautybės išlaiky
mą, nes tada viename Lie
tuvos krašte lietuviai lenkė
jo, o kitame vokietėjo ir ten
ka pripažinti, kad nutautėji
mas vyko daugiausia inteli
gentų ir šiaip turtingiau pra
sigyvenusių tautiečių tarpe, 
ką drąsiai galime lyginti su 
šių dienų išeivija bei oku
puotam krašte likusiais kar
jeristais, kokių visais laikais 
ir visuose kraštuose netrūks 
ta.

Pagaliau Dirva jau turi naują rinkimo mašinėlę - kom
piuterį, ir kaip skaitytojai galėjo pastebėti, jau praeitame 
numeryje kai kurie straipsniai buvo surinkti naujuoju šrif
tu. Deja ši naujoji mašinėlė, su dviem naujais šriftais ir 
visais priedais Dirvai atsiėjo 8,219,55 dol. Būsime dėkingi, 
jei skaitytojai mums pagelbės baigti mokėti šią sumą. 
Nuotraukoje Dirvos sekretorė Nijolė Maželienė prie nau
jos rinkimo mašinėlės renka Dirvą.

Taip pat iš praeities žino
me, kad tos lietuvių tautos 
organizuotos ir neorganizuo
tos kovos už lietuvybę atne
šė vaisių tik dėka mūsų lie
tuviškos spaudos, nors anais 
sunkiaisiais laikais dar labai 
menkos, kurios vaidmuo tik 
19 šm. pradžioje pasidarė 
kiek aktyvesnis, kada iškilo 
ryškūs idealistai - vysk. M. 
Valančius ir S. Daukantas. 
Vėliau dr. Basanavičius, V. 
Kudirka ir kiti. Tada spauda 
atliko didžiausią vaidmenį 
tautos prisikėlime į laisvą 
nepriklausomą gyvenimą.

Ji žadino ir palaikė lietu
vių tautinę gyvybę, formavo 
ir ugdė tautinę sąmonę, or
ganizavo tautą kovai prieš 
pavergėjus ir buvo pačiu ga
linguoju ginklu prieš mūsų 
tėvynės priešus.

Mūsų spauda atliko didį 
darbą čia JAV-se pirmųjų 
lietuvių išeivių tarpe: palai
kė lietuvybę, jungė lietuvius 
į savo organizacijas, o kartu 
ir mokė skaityti bei rašyti, 
o taip pat spauda nemažes
nės reikšmės turėjo ir dabar 
tinės išeivijos tarpe gyve
nant tremtinių stovyklose 
Vokietijoj ir kitur. Padėjo su 
sirasti šeimoms ir giminėms 
karo grėsmės išblaškytiems, 
o taip pat ir išsisklaidžius po 
visus kraštus dabartiniam 

naujosios imigracijos įsikū
rimui.

Kalbant apie mūsų orga
nizacijų santykį su spauda 
būtina pažymėti,- nes mūsų 
org-jų vadovai dažnai šitai 
pamiršta, kad visos organi- 
azacijos, ideologinės, politi
nės ir kitokios, tiek nepri
klausomoj valstybėj, tiek už 
jos ribų išeivijoje yra labai 
reikšmingos tautiniu požiū
riu, tačiau, nutilus spaudai, 
nutyla ir jų veikla, darbai, 
nublunka reikšmė ir lieka ne 
įgyvendinti nors ir gražiausi 
organizaciniai planai bei už
simojimai. Spauda yra orga
nizacijų įrankis, ryšys tarp 
jų narių ir visų tautiečių.

AR MŪSŲ SPAUDA VEI - 
KIA (IND0KTRINU0JA) 
VISUOMENE AR VIEN 
TIK SEKA ĮVYKIUS?

Kaip jau minėjau apie mū
sų spaudos atliekamus dar
bus bei reikšmę praeityje, 
manau, jog tokie pat jos už
daviniai yra ir šiandien, 
ypč išeivijoje, nes mūsų lais
voji, demokratiniuose kraš
tuose leidžiama spauda turi 
atlikti tai, kas pavergtajam 
lietuviui neįmanome, kas už 
drausta, nepasiekiama.

Mūsų spauda ne tik seka 
įvykius, bet ir informuoja, 
jungia mus į organizacijas, 
auklėja, žadina, uždega pat
riotinius jausmus, ramina. 0 
taip pat ji atsveria Lietuvos 
okupanto leidžiamą spaudą 
mūsų tėvynėje, kuri klasto
ja Lietuvos praeities istori
nius ivykius, klaidingai infor 
muoja tautą ir slopina kūry
binę dvasią. Mūsų spauda 
jungia skirtingai galvojan
čius visuomenės narius į vie
ningą tautinį darbą. Kaip ji 
sieja mus su tautos praeiti
mi, vazduoja dabartį, skel
bia siekimus ir tiesia kelius į 
ateitį, taip okupuotoj tėvy
nėj spauda yra tuščios propa 
gandos tautos klaidinimo 
įrankis. Taigi, mūsų spauda 
yra plačių užsimojimų ir ma
nau, jog tą savo paskirtį at
lieka.

AR MŪSŲ SPAUDOS KO
VOJANTIS METODAS 
YRA TINKAMAS?

Lietuva, kaip žinome, am
žių bėgyje pasižymėjo dide-

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami Į prašymą, 
savo auka parėmė šie skai
tytojai :

A. S. Trečiokas, Orange $10.00
K. C. Leknius, Detroit 3.00
V. Mažeika, Park Ridge 10.00
W. V. Žilinskas, Ft. Lee 7.00
J. Šepetys, Detroit .... 10.00 
V. Abraitis, Fords N. J. 10.00
K. Stundžia, St. Catharine, 3.00
J. Juodis, Woodhaven .. 5.00
O. Mironaitė, Chicago .. 10.00
B. ir A. Kalvaičiai,

Chicago.......................... 10.00
K. Kvedaras, Hamilton 2.00 
V. Akelaitis, Cleveland 2.00 
B. Kasakaitis, Chicago .. 10.00 
Dr. K. J. Avižienis,

Chicago.......................... 2.00
Edm. Mazys Stanton, Cal 5.00 
V. Dabrila. Worcester .. 2.00
J. Kuncaitis, Cleveland 10.00 
Z. Dautartas, Chesterland 10.00
K. Pažemėnas, Burlingame 5.00 
A. Garmus,

N. Palm Beach .......... 10.00
T. Bartkus, Samia, Ont. 5.00 
V. Dubinskas, M. D.,

Chicago.......................... 10.00
A. Motiejūnas, Cleveland 10.00
K. Šimulis, Lemont .... 10.00
P. Dalinis, Detroit..........  5.00
E. Čižauskas, Tinley Park 10.00
L. Nagevičius, Cleveland 5.00
J. Preibys, Detroit .... 5.00
M. Vitkus, Detroit .... 10.00
A, Vaišnys, Los Angeles 15.00 
P. Vėbra, Chicago.......... 10.00
V. Kalytis, Great Neck 20.00
D. Kalėda, Gary, Ind. .. 2.00
F. Gaudušas, Chicago .. 10.00
A. Burneika, New Britain 5.00 
J. Radas, Livonia Mi. .. 5.00
V. Tauras, M. D., Chicago 10,00 
J. P. Vaičaitis, Akron -10.00 
Prel. J. A. Kučingis,

Los Angeles .............. 10.00
E. Cibas, Milton, Mass. 10.00
N. Linkus, Oak Lawn, III. 5.00 
J. Narušis, Elizabeth. NJ 20.00 
A. Butkūnas, St. Charles 5.Gt>
D. Liepienė, Cicero .... 5.00
J. Jurevičius, Chicago .. 10.00 
Dariaus ir Girėno Klubas —

A. Grinius, Detroit .. 10.00 
P. Petrušaitis. Racine . . 10.00
E. Bumelis. Lakeside, Mi. 5.00 
Dr. L. O. Griniūtė,

Chicago.......................... 10.00
A. Mikulskis. Cleveland 10.00 
A. Mikoliūnas, Cleveland 10.00 
R. Pauliukonis, Cleveland 10.00 
J. Liaukus, Woodhaven 5,00 
P. Sidzikauskas, Chicago 3.00 
J. Vinciūnas, Chicago .. 5.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

lių žemės plotų užkariavi
mais ginklų pagalba, tačiau 
paskutinis Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas iš 
rusų caro priespaudos įvy
ko tik spaudos dėka. Ir užsie 
nio žurnalistai tada yra pa
brėžę, jog Lietuva plunksna 
atkariauta valstybė.

Kalbant apie dabartinę 
mūsų išeivijos spaudą, ma
nau, kad jos pagrindinis už
davinys yra palaikyti tauti
nę gyvybę, žadinti meilę sa
vam kraštui, formuoti tauti
nę sąmonę ir svarbiausia or
ganizuoti kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą. Tačiau, kad ko
va būtų tęsiama iki laimėji
mo, ji turi vykdyti ir aukš
čiau minėtus uždavinius per
duodant jaunosioms kar
toms.

Įsikūrę laisvuose kraštuo 
se, didžioji mūsų dauguma 
pajutome kitaip vertinamą 
žmogų. Anksčiau buvom 
įpratę vertinti pagal žmo
gaus dvasinį lygį, o čia pa
gal piniginę, kurios naujų
jų emigrantų visada būna 
tuščios. Greit pajutome, kad 
ir mes be pinigų nei dides
nės tautinės veiklos išvysti- 
sime, nei didespių kūrybinių 
laimėjimų pasieksime nei 
efektingesnės kovos už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Tai natūralu, kad pirmiau
sia ir puolėme į dolerio gau
dymą, idant aprūpinę šeimą, 
pajėgtume siekti tų pačių 
idealų, kuriais gyvendami 
vykome į laisvės kraštus. 
Bet ir mes, norėdami savo 
žmogiškąją vertę atstatyti 
bent pinigu, staiga pamiršo- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Špionažo spąstuose (10)

AR SUTIKS ZAICEVAS?
Kada į stalą padavė de

sertą, keli amerikiečiai, jų 
tarpe ir Sarah, atsikvėpė. 
Geriant kavą su konjaku, 
Zaicevas iš naujo kreipėsi į 
ja-

-- Kaip gaila, kad susipa
žinome prieš pat jums 
išskrendant. Man būtų buvę 
malonu supažindinti jus su 
kai kuriomis gražiomis Mask
vos vietomis ir ypač su pobū
viais, kuriuos aš dažnai 
organizuoju sayo apartamen
te, iš kurio matosi Krem
liaus mūrai.

Zaicevas priklausė sovie
tiniam elitui ir tuo norėjo 
jai pasirodyti.

- Aš irgi gailiuosi, - at
sakė Sarah. - Gal būt...

- Gal būt?
-- Ne, aš nenoriu jums da

ryti nepatogumų.
Sakydama šią frazę, Sa

rah žinojo kiek daug ironi
jos šiuose žodžiuose, nes ji 
Zaicevui tikrai pridarys 
daug nepatogumų.

-- Aš nemanau, kad jūs 
man pridarysite nepatogu
mų, -- pasakė Zaicevas ir pa
prašė, kad ji užbaigtų savo 
frazę.

- Aš norėjau žinoti, ar jūs 
turite automobilį?

-- Aš esu išdidus savi
ninkas naujausio modelio 
juoda Moskova.

-- Ir kodėl jūs pasirinkote 
juodą spalvą?

-- Aš nesirinkau spalvą. 
Sovietų Sąjungoje niekas ne
užsako automobilio mėlyno, 
ar raudono, ar oranžinio, čia 
paprasčiausiai užsako auto
mobilį. Ir jei jūs turite lai
mės būti įtrauktam į sąra
šą laukiančių automobilio, 
kas galima tik gerai iš anks
to pamokėjus, jūs imate pir
mąjį pasitaikiusį. Kada ma
no eilė atėjo, fabrikas matyt 
buvo juodoj nuotaikoj. Ko
dėl manęs klausiate ar aš tu
riu automobilį?

-- Gal galėčiau jus paprašy
ti nuvežti mane į aerodromą, 
nes limuzinai yra labai per
pildyti ir reikia sėdėti susi
spaudus.

- Nesakykit nieko dau
giau, mieloji ponia. Man bus 
didžiausias malonumas pada-

(Atkelta iš 3 psl.) 
me savo imigracinę tikrąją 
paskirtį ir pasidavėme ne
šami materializmo srovės. 
Svarbiau pasidarė rūpintis 
asmeniška gerove, negu au
kojant savo dolerį ir laiką 
dalyvauti kovoje už Lietu
vos laisvę. Ir taip vieni 
tuoj pat prisitaikė naujom 
sąlygom, kiti vėliau nutru
pėjo teisindamiesi, jog ta ko
va esanti mums nepasiekia
mų ilgų distancijų kelias, o 
dar kiti tautinių idealų 
neprarado ligi šių dienų. 
Nors tokių negalėtume lai
kyti dauguma, bet jų dėka 
todėl ir tęsiasi svetimuose 
kraštuose lietuvybė, klesti 
lietuviška kultūra ir tęsiama 
kova už Lietuvos išlaišvini- 
mą. Jie patys dirba įvairio
se lietuviško darbo baruose: 
rašo ir leidžia knygas, jie už
pildo periodinės spaudos pus
lapius kovingumo dvasioje, 
tuo palaikydami nemirštantį 
tos kovos tęstinumą iki galu
tino Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo. 
Lietuvos okupantas tik ir 
laukia, kad mūsų spauda ko
vingumo dvasios atsisakytų.

Mes esame tie, kurie pali
kome tėvynę tam, kad sve
tur išlaikytume gyvą tautos 
laisvės troškimo idėją ir ja, 
tartum degančiu laisvės ži
bintu nušviestume kelią at
gal į tėvynę. To siekti įma
noma tik spaudos dėka.

(Bus daugiau) 

ryti jums bet kokį patarna
vimą.

**♦

Nors Zaicevas buvo daug 
išgėręs, bet automobilį val
dė labai gerai. Ir Sarah prisi
minė, kad Diamond buvo tei
sus sakydamas, kad Zaice
vas gali išgerti daug alkoho
lio. Kuri laiką ji tyloje stebė
jo pravažiuojamas Maskvos 
gatves. Daug kur prie kvaso 
budelių stovėjo eilutės rusų, 
dar toliau moterys kasė grio
vius prie statomų namų. Ka
da Sarah pradėjo kalbėti, ji 
pamatė, kad vos pajėgia iš
tarti žodžius iš susinervini
mo.

-- Jūs tikrai esate Stojan 
Aleksandrovič Zaicev? -- pa
klausė ji rimtu balsu.

Zaicevas staiga į ją atsisu
ko.

-- Iš kur jūs žinote mano 
tėvo vardą, miela ponia?

Aš turiu jums kai ką prisi
pažinti. Aš žinojau kas jūs 
esate pirm susitinkant ban
kete.

-- Aha, štai atsakymas į 
klausimą. Aš savęs klausiau 
kodėl buvau pakviestas į 
banketą Amerikos madų 
garbei. Man sakė, kad kai ku
rie amerikiečiai nori su ma
nimi susitikti. Tai jūs, mie
loji ponia, buvote priežasti
mi šito kvietimo?

Sarah linktelėjo galva.
-- Jūs, tur būt, esate aist

ringa šachmatų žaidėja? Ar 
skaitėte mano paskutinį vei
kalą apie šachmatus prancū
zų kalboje? - paklausė 
Zaicevas,

Jie sustojo prie raudonos 
šviesos.

- Aš skaičiau vieną jūsų 
veikalą, taip, - atsakė Sarah 
bet ne prancūziškai.

- Čia man užduodate mįs
lę... Jūs nemokate rusiškai 
ir mano veikalai dar nebuvo 
išversti į anglų kalbą.
- Bet taip, Zaicevai, -- 

pasakė Sarah.
-- Tai man tikrai naujiena 

Reikia pasirūpinti, kad gau
čiau honorarą. Pasakykit 
man, ką jūs skaitėte anglų 
kalboje?

Vienu metu Sarah tapo 
pagauta panikos. Dar buvo 
ne vėlu pasitraukti iš šio rei
kalo. Bet ką ji pasakys Dia- 
mondui? Kad ji nebuvo su 
Zaicevu viena? Kad jis nekal - 
bėjo užtenkamai gerai pran- 
zūziškai, kad suprastų, kad 
... Bet pagauta kramplia- 
ratin neberado kitos išeities 
ir tyliu balsu pasakė ką ji 
skaitė anglų kalboje:

- Tai jūsų ‘Sąžinės dekla
raciją’.

Sarah atidžiai stebėjo Zai
cevą. Išskyrus, kad jo lūpos 
susispaudė, veidas neparodė 
nei nustebimo, nei baimės.

- Ir ką jūs pagalvojote dėl 

KVIEČIAMA TALKON!

Dirva maloniai prašo Jus surasti nors vieną naują prenumeratorių, kad ga
lima būtų išlaikyti nemažėjančią Dirvos skaitytojų šeimą ir nereiktų kelti prenu
meratos kainos.

Paraginkite savo draugus bei pažįstamus, arba užprenumeruokite jiems Dirvą 
kaip kalėdinę dovaną.

Metinė Dirvos prenumerata 13 dol. Studentams, gyvenantiems prie univer
sitetų, metinė prenumeratos kaina tik 6 dol. 50 c.

----------------------------------------- ATKIRPTI--------------------------------------------

Užsakau naują DIRVOS prenumeratą kaip kalėdinę dovaną. Laikrašti siuntinėti;

Vardas ir pavardė .. . . ............................... .......................................................................

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

Laikraštį užsakė.................................................................................................. ..............

Siunčiu už prenumeratą $................

(Parašas)

tos pretenduojamos ‘Sąži
nės deklaracijos’, kurią sako
te skaitėte angliškame verti
me...

-- Washingtone.
-- Taigi, Washingtone. Ii; 

ką jūs pagalvotoje?
- Aš pagalvojau, kad dek

laracija yra drąsi ir puiki, - 
pasakė Sarah. -- Ir esu tikra 
kad pasaulis bus tos pačios 
nuomonės kai bus atspaus
dinta knyga.

- Kai bus atspausdinta, -- 
pakartojo Zaicevas neutra
liu balsu.

-- Ar tai jums nesudarys 
nemalonumų kad ji bus at
spausdinta vakaruose?

Jei Zaicevas buvo išgąs
dintas, tai jis mokėjo tai pa
slėpti savo veide.

-- Nemalonumų? Et, miela 
ponia, tai priklausys nuo 
biurokratų, kurie rūpinasi to
kiais dalykais, kaip jie pažiū
rės į girto žmogaus filosofa
vimus. Tiesa, mano reputa
cijai tai galės pakenkti iš 
tam tikro taško. Bet jei aš 
protingai manevruosiu, galė
siu laimėti tarptautinę pre
miją kaip tik dėl šitų nesma
gumų. Niekad nežinai.

Sarah laukė, kad Zaicevas 
tęstų toliau.'Tuo momentu 
jis tavęs paklaus ką jis galįs 
padaryti, kad išvengus at
spausdinimo’, jai buvo sakęs 
Diamond. Bet Zaicevas atro
do neatliko savo rolės 
šitame scenariuje.

- Jūs žinote, Zaicevai, jū
sų ‘deklaracija’ dar neat
spausdinta, -- pasakė Sarah 
bandydama tęsti pasikalbė
jimą. - Aš pažįstu žmogų 
kuris ją ruošiasi spausdinti. 
Galima būtų padaryti kai ką 
kad to nedarytų.

Zaicevas sustojo šalia ke
lio ir išjungė motorą.

- Kaip aš galiu būti tikras, 
kad jūsų draugas tikrai turi 
mano ‘Sąžinės deklaraciją’?***

Nesakydama nė žodžio Sa
rah ištraukė iš rankinuko 
Polaroid nuotrauką užklijuo
tą ant kartono. Atklijavus 
fotografiją, ji išėmė kopiją 
manuskirpto vieno puslapio. 
Zaicevas bandė perskaityti 
kelis žodžius, paskui kopiją 
grąžino ir Sarah vėl užklija
vo Polaroido nuotrauką.

- Ką jūsų draugas no
ri iš manęs?

' Kai jis paklaus ką jis ga
lįs padaryti, rekomendavo 
jai Diamond, pabrėžk, kad 
tai visai nepavojingas daly
kėlis’.

-- Tai visai nepavojin
ga Zaicevai, - pasakė Sa
rah.

Ir ji paaiškino, kad jos 
draugas Washingtone norė
jo tik perduoti laišką pabėgė
liui Lewinteriui iš jo drau-" 
ges, maldaujant jį sugrįžti į

Praeitą pirmadieni, rinkimą, išvakarėse, Clevelando meras atsilankė i Lietuvią na
mus, i kuriuos buvo sausakimšai prisirinkę įvairią, tautybią jo rėmėjai. Nuotraukoje 
iš kairės: Cloevelando miesto viešąją įmonią direktorius inž. R. Kudukis, meras Ralph J. 
Perk, Algis Rukšėnas ir neatpažintas asmuo. Kaip žinia, kitą dieną Ralph J. Perk buvo 
perrinktas Clevelando meru santykiu 2 prieš 1. Jis gavo 90,350 balsą, kai jo varžovė 
Mercedes Cotner surinko tik 45,267. y. Bacevičiaus nuotrauka

Ameriką ir užtikrinant, kad 
nebus baudžiamas. Ta Le- 
winterio draugė taip pat pri
dėjo dėžutę piliulių nuo 
chroniškos slogos, kurią 
kenčia Lewinteris, nes tuos 
vaistus, kuriuos turėjo su sa 
vimi, atrodo, jis pametęs.

Zaicevas ramiai klausėsi.
-- Ir jei aš pasakysiu, kad 

aš neturiu galimybės susitik
ti su Lewinteriu?

-- Mano draugas sakė, kad 
jūs galite susitvarkyti taip, 
kad pamatytumėte jį.

- Jūsų draugas, atrodo, ži
no daug dalykų apie mane. 
Ir kas man sukliudys pasa
kyti jums, kad aš įteiksiu 
Lewinteriui laišką ir piliu
les, bet neišlaikysiu žodžio?

Bet Sarah turėjo jam atsa
kymą.

- Mano draugas pasakė, 
kad jis žinos, ar jūs įdavėte 
Lewinteriui.

Kurį laiką Zaicevas tylėjo. 
Paskui tarė:

-- Ar suprantate, ką jūs, 
miela ponia, darote? Ar jūs 
esate profesionalė ar mėgė
ja?

- Aš esu, -- Sarah sudvejo
jo sekundę, -- aš esu mėgė
ja. Aš tik pasitarnauju savo 
draugui.

- Ar jis jus verčia tai da
ryti?

Sarah pakratė galvą.
-- Aš nemanau, ne.
- Jus daug rizikuojate dėl 

savo draugo, ar tai žinote? 
Aš galiu jus atiduoti milici
jai ir kokioj situacijoj jūs at
sidursite. Būsite areštuota, 
kaip bandanti mane užver
buoti dirbti amerikiečių 
žvalgybai. Ar nematote, kad 
jūsų draugas jus išnaudoja. 
Tikriausiai jis nėra jūsų 
draugas. Kada, miela ponia 
šiandien pirmą kartą aš į jus 

pažiūrėjau, nemačiau naivu
mo jūsų veide. Bet dabar aš 
matau.

-- Jis mane užtikrino, kad 
... Sarah pagavo baimė... - 
kad jūs nieko nelaimėsite 
atidavę mane milicijai. Aš 
viską neigsiu.
- Kaip jūs galėsite paneigti 
manuskripto kopiją?

-- Ji jau nebegzistuoja. Ko
pija išnyko penkiom minu
tėm praslinkus po to kai bu
vo atklijuota.

-- Ir laiškas, kurį be abe
jo turite savo rankinuke? Ir 
piliulės?

- Piliulės išrašytos mano 
vardu. O laiškas, tai tik laiš
kas. Sovietų įstatymai ne
baudžia pasiųsti laišką.

- Tokiu atveju, miela po
nia, užklijuokite ženklą ir 
įmeskite dėžutėn, - sušuko 
Zaicevas.

- Klausykite gerai Zaice
vai, ir būkime ramūs. Jei jūs 
galvojate mane atiduoti mili
cijai, aš nemanau, kad sovie
tų vyriausybė norės viešo 
skandalo, kuris galėtų su
griauti kultūrinių ryšių mai
nus dėl kažkokio laiško. Ir 
pagalvokite ką tai reikštų 
jums. Mano draugas išspaus 
dins jūsų deklaraciją ir ko
kioj situacijoj jūs atsidursi
te?

- Tai ko jūsų draugas nori 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

iš manęs? Kad įduočiau laiš
ką Lewinteriui?

- Laišką ir piliules nuo slo 
gos.

Zaicevas įjungė motorą ir 
pradėjo važiuoti.

- Ką galvojate daryti? - 
paklausę Sarah, laukdama 
lyg mirties sprendimo.

- Aš apsvarstysiu proble
mą ir atsakysiu jums pirm 
atvykstant į aerodromą.

♦ ♦♦

Amerikos ambasados kul
tūrinis attache žiūrėjo į ky
lantį lėktuvą, paskui nuėjo 
į telefono būdelę ir paskam
bino į ambasadą.

-- Čia Marston... Grupė iš
skrido. Viskas gerai. Aš grįž
tu vakarieniauti. Esu išbadė 
jęs.‘Išbadėjęs’reiškė sutartą 
žodį ir John Shelton tuoj pa
siuntė šifruotą telegramą į 
Washingtoną: ‘Informuokite 
Kunen Pentagone, kad laiš- 
kanešis išvyko be jokių kom 
plikacijų’.

(Bus daugiau)

EXPER1ENCED 
DIE FILER 

PAPER CUTTER EXPERIENCED or 
TRAINEE to work in modern west- 
side plant. Good atmosphere. Excel- 
lent opportunities. Steady employ
ment & fringe benefits. Never a lay- 
•off.

BO1SE CASCADE 
4500 Tiedeman Rd. 

Brooklyn, Ohio 44144 
216-252-4100 

E.O.E.
(85-87)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

"Draugystė”

ČIA PRIĖJOLAPKRITIS ANT NOSIES
Nėra prašmatnesnės nuotaikos kaip perplaukus srau

nią srovę crawl būdu. Išlipi kitan krantan ir visas gyve
nimas prieš akis. Smagu! Panašią nuotaiką išgyvena 
kiekvienas veikėjas, atlaikęs vasaros siautulį. Daugybė 
profesinių, ideologinių, politinių ir kultūrinių stovyklų 
gali būti scilės ir charibdės santuokinių luotui. Vienas 
santuokinis čia, kitas ten — už jūrių-marių . . . miškuo
se .. . palapinėse . . . semiasi ideologinės įkrovos, žaviai 
atgija antika: Antigonos, Odisėjai, etc.

Linkėdamas visiems geru žodžiu įvertinti prabėgusią 
vasarą, "Pogrindis” skuba baigti vedamąjį, norėdamas 
pastatyti vedamojo rašinio trumpumo rekordą. Rašinyje 
yra 80 žodžių!

ŠEŠTADIENIO MOKYKLAI DARBĄ 
PRADEDANT

- Kodėl tavo šeimininkai mokina tave lietuviškai? 
Jie nori, kad išmokusi lietuviškai, mokinčiau jų vaikus 

kalbėti tėvų kalba lietuviškai!

PALAIMINTOMS VISOKIU IŠVYKLĮ 

DIENOMS ATMINTI
Važiuoti keliu nr. 60 iki sankryžos su ke

liu nr. 15. Čia karčiamėlė, reklamuojanti be
dugnių haibolų bokalus. Tai reklamai netikė
kite: girdo džindžirėliu^ Sankryžoje nesustoti, 
sukti dešinėn, keliu nr. 15 iki kelio nr. 3. Pa
važiavus apie porą mylių, randate po kairei 
resotraną "Baltas kaimynas". Galima sustoti. 
Sumanūs bartenderiai. Atsigaivinę, drožiate 
keliu nr. 3 iki Creek road. Čia, už miškelio, 
pamatysite trispalvę. Gazo stoty pagirdote au
tomobilį. Jeigu ir jūs ištroškę, už gazo stoties 
įsižiūrėjus, pamatote menkai užmatomą patal
pėlę. Labai aiškios reikšmės iškaba: "Straight" 
Prie baro čia madoj solidūs "straight". Geras 
pasirinkimas. Veiterkos, hm, hm... Iš čia, 
Creek keliuku, maunate tiesiai, jau nebodamas 
greičio, nebijodamas kapų, iki antros trispal
vės. 'Jeigu pamatote čia dvi trispalves krūvo
je, tai jūsų optinė klaida po geros "straight" 
porcijos. Spaudžiate tiesiai. Trečioji plėvesuo- 
jančioji trispalvė reiškia, esate pasiekęs lie
tuvišką stovyklą. Čia esate tautiečių globoj. Čia 
gera lietuviškas baras, mieli prietieliai..

Oras spalyje...
Rudens ir krintančių lapų 

balių viesulai daugkur tapo 
uraganais bei hurikanais ba- 
liauninkų kišenėse. To pasė
koje gausūs doleriniai kritu
liai grožio kirpyklose ir mote
rų parėdų salionuose. Ope
ros ‘Kaukių balius’ kieme vil
tingai laukiama mecenatinių 
kritulių, idant nebūtų saus
ros, kuri nenaudinga kitatau
čių orkestrantų piniginėms. 
Visoj šaly nusėdo ideologi
nių ginčų dulkės, -sukeltos 
pušynų ir pušynėlių stovyk
lose. Tos dulkės nusėdo į 
daugelio redakcinių straips
nių lysves. Windy City Hals- 
ted gatvės rajone užregist
ruota stipri antibarzdukinė

KADŽIULIS
IR TARĖ
Įdomu, ką pasakytų Bre

žnevo žmona, pamačiusi 
gausybę prekių amerikoniš
koje krautuvėje? - šyptelėjo 
tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

Brežnevienėpasakytų: Le
onidai, mesk komunizmo 
statybą, pradėk Esesere sta
tyti kapitalizmą.

*♦*

- Kaip Kremlius sutiko 
Spiro pasitraukimą? - teira
vosi politikos mėgėjas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

- Kremlius stebisi, kad 
Spiro iki šiol sveikas ir gy
vas, neįkištas į beprotnamį.

-- Kodėl Andrulio pelenus 
išvežė amerikoniškoje urno
je? Kodėl tam reikalui nepa
naudojo sovietinės gamybos 
urnos? - paklausė žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Kas gali pasitikėti made 
in USSR gaminiu? Gali būti 
brokas ir kelionėje išbyrės 
pelenai.

*»♦
-- Jokubka iš pykčio ant 

sienų lipa, kad Allendę išmu
šė iš balno, - pasakojo ‘Vil
nį’ paskaitęs pilietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Jokubkos atmintis šlu
buoja. Užmiršo, kad Leninas 
Kerenskį išmetė iš balno.

- Norėčiau prasimušti į li
teratūrą ir parašyti lietuviš
ką bestselerį, -- svajojo gar
bėtroška prie manhatano 
taurės.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Parašyk kulinarinę kny
gą, bus užtikrinta reklama 
spaudoje ir best-selerystė.

**♦

- Įdomu atrasti mokslišką 
definiciją ultra-moderniai lie 
tuviškai dailei, kuri atstova
vo lietuvius Corcorano salė
je? - kalbėjo vienas lietu
vis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Jeigu definicijos norite 
amerikoniškai tai bus: eye- 
fooling art.

*♦*

- Kas bus, jeigu Nainys su 
Bobeliu neužsirūkys taikos 
pypkės? - aimanavo veikė
jas pesimistas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Kils Trečias pasaulinis 
karas, pasikeis Europos sie
nos, kils ir Lietuva.

vėtra, kurios cikloniniai 
smaigaliai nusekė dviem 
kryptim. Vienas smaigalis 
įsiveržė į buvusio PLB sei
mo kuluarus, įvarydamas 
čiaudulio Nainiui ir LF bi
čiuliams. Kitas smaigalis, dė
ka stravinskinės technologi
jos aparatūros, prasiveržė 
iki New Yorko ir ilgai bildė
jo į VLIK-o langus, kelda
mas iš miego pirmininkus ir 
vicepirmininkus. Jaunimo 
tarpe prakaito čiurkšlės 
mokslo sezonui prasidėjus. 
Senimo tarpe permanentinė 
rudeniop suaktyvėjusi, fune- 
ralinių užeigų patronizacija 
be respekto oro biulete
niams. Radioaktyvinio veikė- 
jiško optimizmo nuosėdos 
pagautos PLB manifeste. Ra
dioaktyvumas, kaip žinia, 
skubiai blėstantis reiškinys.

Padangėje ties Mokslo ir kū
rybos simpoziumo laukais pa
stebėta vaivorykštė rudeniš 
kai tamsių debesų fone. 
Okupuotoje Lietuvoje žema 
sniečkinio klimato tempera
tūra, nustatoma iš tarybinių 
biuletenių, kuriuose Snieč
kus rašomas iš didelės rai
dės, o Dievas iš kuo ma
žiausios.

Nuklaidino...
Lėktuvų linija ‘Belgija - 

JAV’ atsiprašo, kad linijos 
lėktuvas (destination: Wa- 
shington, D.C.), kuriuo skri
do rašytojas E. Cinzas, dėl 
šviesasantarinių meteorolo
ginių sąlygų, nuskrido į Ta- 
bor Farm aerodromą. Linija 
apgailestauja, kad rašytojas

VIENAS "DRAUGAS" KITAM "DRAUGUI":
— Mūsų draugystė išgelbės pasaulio taiką!

Senatvės sulaukusi vilniškė "šluota”, Nr. 8, 
čiupo Antano Gustaičio eilėraštį ir prirašiusi, 
kad tai "užjūrio patrioto” portretas, paleido 
eilėraštį į tarybinius piliečius. Eilėraštis toks:

Užgimęs užaugo, užaugęs paseno, 
Tarp lopšio ir karsto taurelėm stukseno, 
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, galvojo, 
Daugiausia gi — plojo, kai kitas kovojo.

"Pogrindis” paprašė Aušrelę Ličkutę pa
vaizduoti "Komunizmo statybos patriotą”, čia 
jo portretas: šišas komunizmą statant ir įpras
tas finalas:

Aušrelė Ličkutė

KOMUNIZMO STATYBOS PATRIOTAS

Karjeros takus jis kryptingai pramatė: 
Iš pat mažens komunizmą vis statė.

Jis skelbė idėją: Maiše pirkit katę —
Ir komunizmą vis statė ir statė.

Kai buvo Nikita — ir jis už Nikitą! 
Kilo Brežnevas: jis rėkė už šitą.

Klampinti kitus aplinka jį įgundė: 
Skundė ir keikė, ir šmeižė ir skundė. 

Juk kas atlaidus, tas nusmuks aparate — 
Tapęs šefu, jis kitus drūčiai kratė.

Statyt komunizmą liežuviais įpratus, 
Liepė jam kurt kažkokius agregatus ...

Kai rentė jis sieną, fundamentas iro. 
Stogą kai dengė, ir sienos pabiro!

Nors artimą skundė už blogą statybą — 
Tundroj visi kramtė pūvantį grybą.

Paskui prie pakaušio jam tūtą pristatė: 
Jis komunizmo . . . nuo tol . . . nebestatė.

skubėjęs į PLB seimą (Wa- 
shington, D.C.) atsiimti PLB 
jam skirtos per LF premijos 
buvo apmaudingai apviltas, 
išlaipinus jį Michigano paeže
rės užkampyje, kur nėra 
netgi Brolio Mykolo gatvės 
pobūdžio užeigų. Orientaci
nės klaidos dėl takto stokos 
pasitaiko pilotų ir keleivių 
tarpe.

Kur buvo 
kritikai?

Corcorano galerija Wa- 
shingtone, pompastiškai at
rinkusi ‘Twelve Lithuanians’ 
atstovauti pasauliui lietuvių 
dailę, apgailestaudama pra
neša, kad plačiojoje spau
doje nesulaukta nei mikro
skopiško dydžio recenzijėlės 
apie išrinktuosius dėl Wa- 
shingtone siautusios kaitros, 
kadangi visi raštingesnieji 
Corcorano recenzentai ir 
dženitoriai buvo išdardėję į 
paplūdimius.

'Pergalė1 
dėkoja •••

LTSR rašytojų sąjun
gos organas ‘Pergalė’

«riHPrAAE», (Ha AHTOBCKOM 

H3biKe). opraH Coiosa 

C0BeTCKHx nHcaTeAeii Ahtbm.

dėkodama buržuazinės emi
gracijos poetui Vladui Šlai
tui už tris jo atsiųstus or
ganui eilėraščius, praneša, 
kad eilėraščiai tilpo organo 
liepos laidoj. Pagal Maskvo

je pasirašytą International 
Copyright potvarkį, honora
ras išmokamas krašto valiu
ta (rubliais) ir negali būti iš
vežtas iš respublikos. Hono
raras išleistinas (arba Dra- 
gertinas) išimtinai SSSR 
teritorijoje.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

‘SAMAVORO’ NUO TAKS- 
SŲ NEPASLĖPSI

Jei dovanų ėmimas bei da
vimas yra baustinas, tai by
los reikės ir prezidentui, 
kamėmė iš Brežnevo ‘sama- 
varą’.

Darbininkas, Nr.39

PLATINO ‘KELEIVĮ’ IR 
‘NAUJIENAS’

Liuoslaikiu Vincas Andru
lis važinėjo su prakalbom, 
pardavinėjo knygas, užraši
nėjo laikraščius ‘Keleivis’, 
‘Naujienas’.

Julija Andrulienė 
Vilnis, Nr. 131

TARYBINĖ VYRIAUSYBĖ išreiškia savo 
pasitenkinimą, kad kapitalistinė Amerika įsijun
gė į komunizmo statybą, laiku parėmusi savo grū
dais badaująnčią tarybinę liaudį. TARYBINĖ 
VYRIAUSYBĖ įsižada soclenktynių tempais iš
kasti kapduobę imperialistinei Amerikai. TARY
BINĖ VYRIAUSYBĖ džiaugiasi, kad komunizmo 
statyba Amerikoje pradėta "Vilnies" kambarių 
dažymais ir girgždančių durų patvarkymu. Visų 
šalių pažangieji vienykitės!

Leonidas

POETAI IR UŽPAKALIAI
Gal ne visi užmiršo, kad 

poetas Jonas Mekas savo po
lemikos su Nagiu eigoje ža
dėjo Nagį pamokinti ‘diržu 
per užpakalį’. Gaila. Žadėjo 
ir nepamokė.

(J. petrėnas) Re. 
Naujienos, Nr. 238

‘LAISVĖS’ PIRMO PUSLA
PIO ‘SENSACIJA’

Prancūzų vidutinės pro
stitutės pajamos siekia-apie 
$5.000 į mėnesį, kurių 70% 
pasiima kekšnamių savinin
kai. O pragyvenimas, ypač 
Paryžiuj, nepigus. Tūkstan
čiai prostitučių gana skur
džiai verčiasi.

J. Gasiūnas 
Laisvė, Nr. 36

SUKČIAI GRAFOMANAI 
SUSIUOSTO

Grafomanai kažkaip suge
ba susiuostyti ir vienas kitą 
paversti genijais.

B. Kazimieraitis 
Draugas, Nr. 229

IR MASKVOJ KAPEIKI- 
NIS GYVENIMAS

Už 30 kapeikų į teatrą 
Maskvoj prieinama, nes vie
tų kainos siekia nuo 30 
kapeikų. Tretjakovo galeri
jos įėjimo kainos 20 ar 30 ka
peikų.

Vyt. Alseika 
Laisvė, Nr. 38

KAIP PRASIDĖJO BA
LIUS

Pradžioje viešpatavo pri
temdyta ramybė, tiktai puoš 
nioje salės erdvėje tyliai 
blykčiojo satelitinės šviesos, 
reflektuodamos į balinių suk 
nių taip pat blizgančias orna
mentikas, čiužėjo šilkas ir 
girdėjosi šnabždesiai.

Adonis
Naujienos, Nr. 243

POETAS SU ŽUVIES BAL
SU

Šviesotamsos masėje, ma
no balsas skambėjo nė kiek 
ne garsiau už žuvies balsą.

E. Mieželaitis 
Pergalė, Nr. 7.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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STUDENTU SUVAŽIAVIMAS

DETROITE

Detroito Gabijos tuntas spalio 27-28 d. Kultūros centre 
surengė jubiliejinę sueigą, kurioj buvo paminėta Lietuvią 
skautų sąjungos 55 metų sukaktis. Viršuje nuotraukoje 
tuntininkė Liuda Ruginienė, adjutante Loreta Petersonai- 
tė ir vėliavininkai. Apačioje dalis skaučių.

J. Urbono nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
. . . . . . . i ■■ANTANAS GRINIUS

JAUNIMO CHORAS 
LIKVIDUOTAS

Muziko Stasio šližio jau
nimo choro likvidavimas 
detroitiškiams buvo didelė 
staigmena ir netikėtumas. 
Dažnai buvo rašoma ir kar
tojama, kad jaunimo choras 
ruošiasi antram muzikali- 
niam veikalui ir visi nekan
triai jo laukėme. Ir štai da
bar vietoje muzikinio pa
statymo išgirdome' jo likvi
davimą. Nors jaunimo cho
ras ir likviduotas, bet jau
nimui chore dalyvauti gali
mybių yra. Muzikas Stasys 
Šližys yra sutikęs jaunuo
lius ir jaunuoles mielai pri
imti į šv. Petro parapijos 
chorą, jei tik jie norės.

Parapijos chore bus mo
kinama ne tik giesmes gie
doti, bet ir dainas ir jis su 
savo koncertais galės pasi
rodyti ir už parapijos ribų. 
Tau, jaunime, j chorą durys 
yra adaros ir jame dalyva
vimas priklauso tik nuo 
i ūsų!

ŠAULIŲ ŠAUDYMO 
VARŽYBOS

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos šaudyme įvykusia
me Jūrų šaulių "švyturio” 
"Pilėnų” stovyklavietėje 
spalio 14 d. šaudytojai buvo 
įvertinti taip:

Vyrų grupėje — Vitalis 
šeputa l-mą vietą ir perei
namąją dovaną, Jonas Leo
navičius 2-rą vietą, Bronius 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Valiukėnas 3-čią vietą, Rai
mundas Ivanauskas 4-tą 
vietą.

Senjorų grupėje — Jonas 
Leonavičius l-mą ir perei
namąją dovaną, Bronius 
Valiukėnas 2-rą vietą, Juo
zas Mačiulaitis 3-čią vietą.

Moterų grupėje — Vikto
rija Leonavičiūtė l-mą vie
tą ir pereinamąją dovaną, 
Laura Leonavičiūtė 2-rą 
vietą, Grace Valiukienienė 
3-čią vietą.

Jaunių grupėje — Vikto
rija Leonavičiūtė l-mą vie
tą ir pereinamąją dovaną, 
Laura Leonavičiūtė 2-rą 
vietą, Raimundas Ivanaus
kas 3-čią vietą, Rita Mat- 
vėkaitė 4-tą vietą, Zita Rat- 
nikaitė knygą, Marytė Al- 
kevičiūtė knygą, Rita Alke- 
vičiūtė knygą, Drasutis At- 
kočaitis dėžutę šovinių, Al
gis Astašaitis dėžutę šovi
nių.

Jaunučių klasėje — Lau
ra Leonavičiūtė l-mą vietą, 
Ričardas Selenis 2-rą vietą, 
Darius Jurvutis dėžutę šo
vinių, Povilas Selenis dėžu
tę šovinių.

šių rudens varžybų glo
bėjas ir macenatas buvo 
šaulys Feliksas Blauzdys, 
dovanų pirkimui davęs 100 
dol.

LITERATŪROS 
VAKARAS

Rašytojo Jurgio Jankaus 
literatūros vakaras, kurį

Studentų sąjungos XXIII 
suvažiavimas įvyks Detroite 
lapkričio 22-25 d. Sheraton- 
Cadilac ^viešbutyje, Michi
gan Avė. prie Washington 
Blvd. Suvažiavime bus ne 
tik įdomių paskaitų ir dar
bingų susirinkimų, bet, taip 
pat, bus šokių, linksmava- 
karių ir įvairių programų.

Stipriausia programa į- 
vyks šeštadienio banketo 
metu. Visiems žinomas Ant
ras Kaimas išpildys»savo hu- 

surengė LB Detroito apylin
kės valdyba lapkričio 3 d. 
kultūriniame centre nebuvo 
per daug gausus ir Į jį atsi- 
lankusieji nesudarė nei 
šimtinės.

Vakarą atidarė valdybos 
narė Stasė Smalinskienė, o 
su išleista J. Jankaus knyga 
"Užkandis” supažindino dr. 
Kęstutis Keblys.

Rašytojas J. Jankus pa
skaitė porą dalykėlių iš sa
vo veikalų ir pasidalino li
teratūriniais įspūdžiais. LB 
apylinkės pirmininkas Jo
nas Urbonas padėkojo vi
siems j literatūrinį vakarą 
atsilankusiems. Atsilanku- 
sieji ponių buvo vaišinami 
kava ir skanumynais. Laike 
šio vakaro parduota 20 
"Užkandis" knygų.

NAUJAS JŪRŲ ŠAULIŲ 
BŪRYS

Naujas Jūrų šaulių būrys 
Įsisteigė lapkričio 4 d. 
VVindsore, Kanadoje. Būrys 
kol kas priklausys Detroito 
Jūrų šaulių "švyturio” kuo
pai ir po metų taps savisto- 
vas. Būrio pirmininku iš
rinktas Mykolas Kizys, o jo 
pavaduotoja ir sekretorė 
Valė Tautkevičienė.

• SLA 352 kuopos pasku
tinis šiais metais susirinki
mas įvyks gruodžio 2 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose. Su
sirinkime bus išrinkta nau
ja 1974 m. kuopos valdyba 
ir kitos komisijos nariai. 
Susirinkimas labai svarbus 
ir visi kuopos nariai kvie
čiami į susirinkimą atvykti. 
Po susirinkimo nariai ir 
svečiai bus vaišinami kava 
:r gardumynais.

• Lietuviškam kambariui 
Wayne Universitete įrengti 
komiteto loterijos bilietai 
platinami pilnu tempu. Do
vanų paskirstymas įvyks 
universiteto patalpose lap
kričio 18 d.

• Dariaus ir Girėno Klu
bas įvertindamas gerą Dir
vos informaciją paskyrė au
ką $10.00 ir per Dirvos ben
dradarbį Antaną Grinių pri
siuntė. Už auką Dirva nuo
širdžiai dėkoja.

• LžS-gos Detroito sky
riaus suruoštoje spalio 21 
d. Birutės ir Petro Januškų 
Cadillac motelyje žurnalis
tų popietėje vyriausioji šei
mininkė buvo Bronė Sele- 
nienė. 

moro, satyros ir parodijos 
programą. Po Antro Kaimo 
programos veiks karšto val
gio bufetas. Bankete šo
kiams gros ‘Atžalyno’ orkest 
ras. Nors šeštadienį vaka
re bus gera programa stu
dentams ir jų svečiams, tai 
nereiškia kad kitomis dieno
mis nebūtų įdomių įvykių.

Visi studentai yra ragina
mi atvykti į Detroitą trečia
dienio vakare, arba labai 
anksti ketvirtadienį, nes stu
dentų Padėkos dienos savait
galio suvažiavimas neoficia
liai prasidės su garsiojo J. L. 
Judson’s Thanksgiving Day 
Parade, kuris vyks tik už vie 
no bloko nuo Sheraton-Ca- 
dillac viešbučio. Šitas įdo
mus paradas prasidės apie 10 
vai. ryto ir visi yra kviečia
mi jį pamatyti.

Po suvažiavimo atidary
mo 1 vai. p.p. bus Studentų 
meno parodos atidarymas. 
Šiais metais visi studentai - 
menininkai yra kviečiami at
sivežti po du savo kūrinius 
iš kiekvienos meno srities. 
Už geriausius kūrinius bus 
paskirtos piniginės premi
jos.

Ketvirtadienį vakare lap
kričio 22 d. įvyks susipažini
mo šokiai kuriems gros grei
tos muzikos orkestras ‘The 
Inner Sleeve’.

Penktadienį vyks paskai
tos simpoziumai ir darbų po
sėdžiai, o vakare visi galės 
atsikvėpti. Šokiams gros Vy
tauto Petrausko orkestras. 
Apie 10 vai. įvyks trumpa 
studentų talentų programa. 
Visos studentų talentų gru
pės ar asmenys yra kviečia
mi dalyvauti šioje progra
moje. Šią programą globo
ja Detroito studentų okte
tas, kuris jau seniai ruošiasi 
savo premjerai. Po premje
ros tęsis šokiai iki vidurnak
čio. Tada prasidės ‘Akorde
onų karalystės linksmavaka- 
ris’. Visi akordeonistai, ku
rie atsiveš savo akordeonus 
į suvažiavimą, ir jais gros, 
kol linksmavakaris užsibaigs 
bus apmokami po 10 dolerių. 
Iki šiol jau 10 akordeonistų 
atsiliepė, kad jie dalyvaus 
suvažiavime. Laukiame pil
nos salės ratelių, dainos ir 
akordeonų muzikos.

Robertas Selenis

AUTOMATIC
Brown & Sharpe sėt up and operate. 
25 yr. old, 40 man clean shop in 
pleasant Northwest Detroit, Michigan 
suburbs. Spend some time with your 
family enjoying Michigan lakęs and 
woods. Run three completely rebuilt 
older type machines with no new 
fangled attachments. 4 day. 40 hr. 
work week. Top rates for top men. 
Consider promising apprentices Fully 
company paid Blue Cross, life and 
siek insurance and profit sharing 
Openings on both shifts. Call collect 
313-754-7610 for application details. 
We’ll come down and meet you.

OR APPLY OR WR1TE

ZENITH .AUTOMATIC SCREW
25 1 75 THOMAS DR.

VVARREN. MICH. 4809 1
(84-86)

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)

K. MASILIŪNĄ į AMŽINYBĘ 
PALYDINT

Lietuvoje, Kaune, nese
niai pasimirė Kazys Ma
siliūnas. Jis buvo dau
geliui lietuvių žinomas kaip 
pedagogas, švietėjas ir li
tuanistas. Jo asmenyje Lie 
tuva neteko didžiai nu
sipelniusio kultūrininko 
nors šių dienų Lietuvos 
engėjai jį buvo pažeminę 
ir persekioję.

Kazys Masiliūnas buvo 
gimęs 1902 m. vasario 
21 d. Bistrampolio dvare, 
Ramygalos vis., Panevėžio 
apskr. Ar jo tėvai buvo 
dvaro savininkai, ar nuo
mininkai, man nėra ži
noma. Bet ir dvare gim
ti dar nėra nuodėmė ar 
nusikaltimas. Caro laikais 
ir kai kurie dvarininkai 
maža kuo skyrėsi nuo 
paprastų ūkininkų. Svar
biausia, ką iš tėvų Ka
zys paveldėjo, tai buvo 
jo nuoširdi ir karšta tė
vynės meilė. Tatai pa
tvirtina jo jaunystės žy 
giai. Nutraukęs mokslą, 
jis, 16 m. jaunuolis, sto
jo savanoriu į kariuome
nę ir narsiai dalyvavo 
kovose dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Už nar
sumą 1919 apdovanotas vy
riausybės Vyčio kryžium 
su kardais. Pasibaigus ko
voms dėl Lietuvos lais
vės, jis įstojo į Panevė
žio mokytojų seminariją, 
kurią baigė 1925 m. Ve
lionis studijavo lituanisti
ką ir pedagogiką Kaune 
Miunchene ir Ziuriche. Dar 
-būdamas studentu, jis dės
tė lietuvių kalbą ir li
teratūrą Pasvalio viduri
nėje mokykloje. 1928 m. 
buvo paskirtas Biržų aps. 
II rajono pradžios mokyk
lų inspektorium. Tas pa
čias pareigas jis ėjo nuo 
1929 m. iki 1930 m. Kau
no apskrityje. 1930 m. 
jis buvo pakviestas Švie 
timo ministerijos viduri
nių ir aukštesniųjų mokyk
lų inspektoriumi, o 1933 
m. paaukštintas tų mokyk
lų departamento direkto
riumi. Nuo 1934 m. iki 
1940 m. jis buvo švie
timo viceministras. Trūks
tant švietimo dasrbuotojų, 
jis buvo apkrautas ir ki
tomis pareigomis: 1934-40 
m. valstybės egzaminų 
komisijos, knygų ir moks
lo priemonių tikrinimo ko
misijos pirmininkas, nuo 
1939 m. Švietimo Ta
rybos pirm., ir nuo 1939 
m. kovo 1 iki 1940 lie
pos 1 d. Lituanistikos 
instituto direktorius.

Bolševikai, žinoma, K. 
Masiliūno ypatingai neap
kentė už jo savanorys
tę. Velionis buvo bolše
vikų tuoj atleistas iš vi
sų pareigų, suimtas ir ka
lintas. Žmonos ir artimų
jų rūpesčiu buvo iš ka
lėjimo išvaduotas, ir 1941 m. 
su šeima jis išvyko į 
Vokietiją. Vokietijoje gy 
venimas velioniui, matyt, 
buvo ir nemielas, nes, vo
kiečiams okupavus Lietuvą 
jis tuoj grįžo į tėvynę 
ir antrą kartą 1944 m.

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) 

"X

nebenorėjo bėgti ir vargo 
bolševiku okupuotoje Lie
tuvoje. Bolševikų vėl 
buvo suimtas ir išvežtas 
į Sibirą. Sibire jis buvo 
laikomas iki 1956 m. Tai
gi, jis čia iškentėjo apie 
11 metų. Grįžęs į Lie
tuvą, be 4 abejo, su pa
laužta sveikata, jis buvo 
bolševikų mėtomas ir vė
tomas, kaip Dostojevskio 
pažemintieji ir nuskriaus
tieji, o bolševikų akimis 
‘pavojingieji’.

K. Masiliūnas aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame, 
politiniame ir kultūriniame 
gyvenime. Jis buvo įsi
tikinęs tautininkas, todėl 
veikė Tautininkų sąjungoje 
1930-31 m. jis buvo L. 
Tautininkų Fondo valdybos 
narys, o 1935 m. Tau
tininkų sąjungos centro val
dybos narys. Kaip sava
noris - kūrėjas jis bu
vo aktyvus Savanorių są
jungos veikėjas: garbės 
teismo narys.

Velionis pasižymėjo di
deliais kalbiniais gabumais, 
jis ypatingai mylėjo ir 
studijavo gimtąją kalbą. 
Jei jis būtų pasiaukojęs 
mokslui, nėra abejonės, kad 
jis būtų pralenkęs savo 
mokytoją J. Balčikoni. 
Deja, bolševikai ir šiam 
velionio talentui neleido 
išsiskleisti. Kaip lituanis
tas jis rūpinosi gimtosios 
kalbos kultūra. 1925 m. jis 
buvo vienas iš Lietuvių 
kalbos draugijos steigėjų 
Jis parašė ir išspausdino 
‘Antano Smetonos raštų 
žodyną ir sintaksės bei 
stilistikos pavyzdžius’. Taip 
pat gražia lietuvių kalba 
išvertė I. Taine ‘Meno 
filosofiją’ I ir II dalį.

K. Masiliūnas reiškėsi 
ir kaip spaudos darbuo
tojas. Jis rašė nemaža 
straipsnių pedagoginiais, vi
suomeniniais ir kalbiniais 
klausimais. Jis įkūrė ir re
dagavo mėnesinį mokslei
vių žurnalą ‘Šviesos ke
lius’ ir mokytojų laikraš
tį ‘Tautos mokyklą’.

Kaip asmuo, K. Masi
liūnas pasižymėjo dideliu 
taktingumu, nuoširdumu, pa 
prastumu ir inteligentiš
kumu. Jis buvo ak
tyvi, veržli ir daug ža
danti asmenybė. Deja, 
bolševikai ją palaužė am
žiaus viduryje ir sukliu
dė jai išsiskleisti kūry
bingiausiam laikotarpyje.

Lietuvos ištikimas sūnau, 
tebūnie Tau lengva Tė- 
•vynės žemelė, nors anot 
Baranausko, ir ‘vaitojanti 
po svetimais ponais’.

(sv)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

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.

GRUODŽIO 1 D, Jaunimo žygio 
subatvakaris.

GRUODŽIO 2 D. Clevelando 
Birutininkių parengimas.

• Išnuoiriojamas kamba
rys pensininkei moteriai 
puikiame name prie E. 185 
gatvės. Patogumai. Skam
binti 481-7081.

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

LAUKIAMA DAUG 
BALFO ATSTOVŲ

Patyrėme iš patikimų 
šaltinių, kad j BALFo seimą 
suvažiuos labai daug atsto
vų. Vien iš Chicagos atva
žiuos 2 autobusai su 90 as
menų. Daug' bus ir iš kitų 
vietovių. Bęveik visiems 
svečiams užsakomi bilietai 
i lietuvių dienų koncertą šį 
šeštadienį nauj. parapijos 
salėje. Tatai yra priežastis 
kuo skubiausiai užsisakyti 
arba nusipirkti bilietus, nes 
visiškai galimas dalykas, 
kad salėje gali pritrūkti 
vietų, šia proga rengėjai 
pataria atvykti į koncertą 
nesivėluojant. Ypač užsisa
kiusiems bilietus, bet dar jų 
neturintiems patartina at
vykti anksčiau. (pk)

VYTAUTO SMETONOS 
KONCERTAS

Šį sekmadienį, lapkričio 
11 d., 7:30 vai. vak. Beach- 
wood High School auditori
joj (Fairmoun ir 
mond Rd. kampas) įvyks 
Suburban Simfoninio or
kestro koncertas, kurio so
listu pakviestas 18 metų 
pianistas Vytautas Smeto
na. Jis paskambins Liszt’o 
fortepijono koncertą E-b 
maj. Nr. 1.

Koncertui diriguoja Ro
bert Weisskopf. J koncertą 
įėjimas veltui. (pk)

• Clevelando kar. A. Juo
zapavičiaus kuopos šaulių 
grupė 7 asmenys su vėliava 
spalio 27 ir 28 d. daly va va- 
vovo St. Catharine, Kana
doje, šaulių kuopos vėliavos 
šventinimo iškilmėse. Buvo 
nuvykę šie šauliai: kuopos 
pirm. dr. K. Pautienis, M. 
Smelstorius, K. Bruožis, U. 
Grincienė, L. Kazienė, V. 
Langienė ir Pinkienė.

• SLA 13 kuopos narių 
susirinkimas įvyks š. m. 
lapžričio 11 d., 2 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 
185 St.

Visus narius valdyba pra
šo dalyvauti.

• VLADAS BŪTĖNAS ir 
kun. Alg. Kezys, gruodžio 1 
d. atvyksta į Clevelandą pri
statyti Pennsylvanijos lietu
vius Jaunimo Žygio subatva- 
karyje.

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

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

Abiturientų pristatymo baliuje: abiturientai ir kiti svečiai. V. Bacevičiaus nuotrauka

Praeitą šeštadienį, lapkr. 3 d. įvykusiame Ohio Lietuvių gydytojų draugijos metiniame 
susirinkime buvo išrinkta 1974-75 metams nauja valdyba, kurią sudaro (sėdi iš kairės]: 
susirinkime buvo išrinkta 1974-75 metams nauja valdyba, kurią sudaro (sėdi iš kairės): 
dr. H. Brazaitis, dr. J. Balčiūnas, dr. D. Degėsys, (stovi) dr. A. Aželis, dr. J. Stankaitis.

ĮSPŪDŽIAI IŠ CLEVELANDO 

ABITURIENTU BALIAUS
Tęsdama prieš 5 metus 

pradėtą tradiciją, Ohio 
Apygardos valdyba ir šiais 
metais lapkričio 2 d. suruo- 

Rich- šė abiturientų pristatymo
balių. Visą ruošos darbą at
liko valdybos vicepirminin
kė O. Jokūbaitienė talkoje 
su darbščiu jaunimo orga
nizacijų atstovų baliui

ftra Jokūbaitienė kalba 
abiturientų pristatymo va
kare. 

Mok. Pr. Karalius ir PLB garbės pirm. S. Barzdukas 
abiturientų pristatymo baliuje R. čyvaitei įteikia dovaną, 

V. Bacevičiaus nuotrauka

rengti komitetu: V. čyvai
tė, E. Giedraitytė, A. čiu- 
berkis, R. Švarcas ir A. 
Narbutaitis;

Oficialioji dalis pradėta 
iššaukus abiturientus. Jų 
gi buvo 20. Nevardinu jų, 
nes Dirvos skaitytojai juos 
matė įdėtose jų nuotrauko
se prieš balių. Gana tik bus, 
jei pasakysiu, kad tas gra
žus mūsų auksinės jaunuo
menės būrys tikrai sukėlė 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo. 
Neišvengiama panašiais at
vejais ”prakalbinė” dalis 
buvo gana trumpa. Pasvei
kino abiturientus Ohio Apy
gardos valdybos vardu F. 
Eidimtas, Clevelando apy
linkės valdybos pirm. J. 
Malskis, Lietuvių Studentų 
S-gos vardu V. žagarskas, 
tėvelių ir mamyčių atstovė 
M. Lenkauskienė ir padėkos 
žodžius gražiai išreiškė dvi 
abiturientės.

Buvo ir meninė dalis, ku
rią atliko patys abiturien
tai. ž. Kliorytė ir M. La
niauskas sklandžiai pade

klamavo, R. čyvaitė viena, 
o paskui kartu su D. Sušins- 
kaite paskambino Chopeno 
ir Mozarto kūrybos momen
tui pritaikintų dalykų. V. 
Čyvaitės gražiai humoru 
perpinti komentarai apie 
abiturientus užbaigė tą pro
gramos dalį.

šiais metais pradėta dar 
viena, mūsų įsitikinimu, 
graži ir labai remtina tradi
cija: atžymėjimas iškyliau- 
sių ir "lietuviškiausių” abi
turientų. šio sumanymo ini
ciatorė ir šių metų stipendi
jų fondo organizatorė buvo
O. Jokūbaitienė. Jai pavyko 
sutelkti 25 aukotojus ir su
rinkti 300 dol., kurie, pa
skirstyti į tris lygias dalis, 
buvo įteikti kaip stipendi
jos ar dovanos trims abitu
rientams: Ritai čyvaitei, 
Mariui Laniauskui ir Ingri
dai šamatauskaitei. šias 
dovanas ir atitinkamus pa
žymėjimus jiems įteikė PLB 
garbės pirmininkas St. 
Barzdukas. Visas ceremo
nijas tvarkęs švietimo va
dovas mokytojas Pr. Kara
lius apgailestavo, kad dėl 
fondo ribotumo nebuvę įma
noma paskirti daugiau pa
našių dovanų, nes, kaip pa
tirta, šių metų laidoje buvo 
net 8 atžymėjimo verti abi
turientai. Juos tam tikslui 
nominavo jaunimo atstovai, 
sudarę baliaus ruošos ko
mitetą. Tam tikslui sukvies
toji komisija turėjo išrink
ti daugiausia pasižymėju
sius moksle, aktyviai dir
bančius jaunimo organiza
cijose, pabaigusius lituanis
tines mokyklas ir kitaip 
garsinančius Lietuvos var
dą.

Po to buvo skanios vai
šės. Kas norėjo — galėjo ir 
pasišokti, nes grojo labai 
garsus (per garsus!) orkes
tras. Svečių buvo pilna salė. 
Ypač daug jaunimo. Lietu
vių namų salė ir jos pra- 
bangiški įrengimai ir apsta
tymas, galiausia ir patys 
baliaus dalyviai savo gra
žiais, skoningais drabužiais 
ir visa laikysena sudarė la
bai iškilmingą, pilną orumo 
ir kartu jaukų, malonų 
įspūdį. Tai vienas iš gra
žiausiai pavykusių balių. 
Savo padėkos, žodyje O. Jo
kūbaitienė su ypatingu nuo
širdumu pasakė savo pagy
rimą baliaus ruošos komite
tui, kurio nariai labai nuo
širdžiai ii’ rimtai atliko ap
siimtas pareigas. Ohio Apy
gardos valdyba ir ypač Cle
velando jaunimas įrašė į sa
vo veiklos istoriją dar vie
ną gražų ir sėkmingą įvykį,

P. K.

FILATELIJOS KAMPELIS
(10) ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. Spalio 5 d. -- 8cen 
ty su karvių banda. Artumoje 
škotų veislės bulius — Angus, 
toliau--- ilgaragės karvės. Paš
to ženklui panaudotas dail. F.C. 
"Frank" Murphy paveikslas. 
Pašto ženklas labai gražiai 
spausdintas keliomis spalvomis.

St. Joseph, Missouri, jau 100 
metų kai veikia tokia "American 
Angus Association”, kuri rū
pinasi tos veislės karvių augini
mu.

2. Lapkričio 7 d. išleisti du 
8 centų kalėdiniai pašto ženklai. 
Viename parodyta Raphaelio Ma 
dona su kūdikiu, kitame -- pa
puošta Kalėdų eglutė.

***

LENKIJA išleido 4 pašto ženk 
lų seriją sąryšy su astronomo 
Koperniko jubiliejumi, kurioje 
parodytos įvairios senienos. Čia 
dedame 4 zlotų pašto ženklą, ku
riame parodyta detalė iš žalva
rinių Gniezno katedros durų.

Tos katedros durys, nulietos 
apie 1152-56 m., spėjama, kad 
Magdeburge, ir jose yra pavaiz 
duotas visas šv. Vaitiekaus (Adal
berto) iš Prahos gyvenimas. Sv. 
Vaitiekus buvo vienas pirmųjų 
misionierių, atvykęs krikštyti 
senųjų Prūsų. Tačiau senprū- 
siai nieko nenorėjo žinoti apie 
krikščionybę, nes įtarė, kad su 
krikščionybe kartu ateis ir pa
vergėjai, jie Vaitiekų ir jo paly
dovus 997 m. nužudė. Lenkijos 
kunigaikštis Boleslovas III šv. 
Vaitiekaus kūną išpirko, atga
beno jį į Gniezną ir palaidojo 
katedros rūsiuose. Tų durų kai
rėje pusėje devyniuose paveiks
luose pavaizduotas šventojo gy
venimas nuo gimimo iki misijos 
Prūsuose, o dešinėje taip pat de 
vyniuose paveiksluose jo misi
ja ir mirtis.

♦♦♦ 

TURKIJA RCD programos 
rėmuose (Regionai Coop. Deve-

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

MODEL MAKERS
Wil| makes prototype metai & plastic component for multi-component 
devices. Knovvledge of all machine shop and equipment preferred. 5 

years experience in tool & die shop or sample shop experience. Journey
man card is not a requiremcnt.

Call R. Skoglund

ESSEX INTERNATIONAL 
313-571-8000, ext. 413 

6233 Concord Avė. Detroit, Mich. 48211
Equal Opportunity Employer

(84-90)

lopment Pact) išleido įdomią 3 
pašto ženklų seriją su archeo
loginiais paminklais. Pašto ženk
luose parodytas karaliaus Anti- 
ocho I mauzoliejus, didžiulės ak
meninės galvos prie mauzolie
jaus ir auksinė plokščia statulė
lė.

Čia dedame tos serijos 100 
kurus pašto ženklą su tomis ka
raliaus Antiocho I galvomis. Ka 
ralius Antiochas I, dažnai vadin
tas Soter (324-261 pr. Kr.), bu
vo sirų kilmės iš Seleukidų di
nastijos ir valdė Siriją (dabar 
čia jau Turkija) nuo 281 iki 261 
m. pr. Kristų. 275 m. laimėjo 
didelį mūšį su galais. Žuvo ka
riaudamas su Pergamumo ka
raliumi Eumenes I.

V. VOKIETIJA išleido 40 pfe- 
nigių pašto ženklą su Hamburgo 
miesto vaizdu.

Hamburgo miestas (ir uostas) 
randasi šiaurinėje Vokietijoje 
prie Elbės upės ir jos intako 
Alster, maždaug 75 mylios kraš
to viduryje nuo Siaurės jūros. 
Hamburgas yra antras didumu 
Vokietijos miestas ir pats di
džiausias uostas visame-Euro
pos žemyne. Surištas geležinke
lių ir kanalų tinklu, Hamburgas 
faktinai pasiekia kiekvieną Va
karų Vokietijos kampą. Per Ham
burgą ėjo didesnė Vokietijos pre 
kybos dalis. Iš čia į užjūrius 
plaukė keleiviniai laivai.Apskai- 
čiuota, kad prieš II Pas. karą į 
Hamburgo uostą kasmet atplauk
davo po 16.200 laivų. -- Ham
burgas (tada vadintas Hamma- 
burg) buvo įkurtas Karolio Di
džiojo apie 808 m. kaipo atspa
ros punktas prieš" kaimynines 
dar pagoniškas tauteles. 811 m. 
buvo pastatyta tvirtovė ir bažny
čia. Nesykį buvo puolamas sla
vų ir vikingų. Tačiau puolimus 
atlaikė. Jo garsas ir svarba kas 
kart didėjo. Šventosios Romos 
imperatorius FriedrichasI Bar- 
barosa 1189 m. Hamburgui sutei
kė miesto, teises. 1241 m. kartu 
su Luebecku ir Bremenu sudarė 
Hansos lygą. 1529 m. perėjo Liu
terio sekėjų žinion. I-jo karome 
tu Hamburgas nedaug nukentė
jo, bet II-jo karo metu anglų avia
cija miestą beveik visiškai su
naikino. Miestas dabar baigia 
atsistatyti ir turi apie pusantro 
milijono gyventojų.

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

Mušt have jou shop experience. Slea- 
dy vvork, day shift, overtime, and 
fringe benefits.
RET1REES AND OLDER MEN ARE 

WEL.COM E
FISCHER TOOL & DIE, INC. 

7501 Lyndon
(Bet. Livernois <!•< Wyoming) 

Detroit, Mich.
(80-86'

WEL.COM


DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• LB Baltimorės apylinkė 
paskutinių j anie susirinkime 
paskyrė Dirvai paremti au
ką 50 dol., kurią atsiuntė 
valdybos narys K. česonis.

Nuoširdžiai dėkojame 
Baltimorės apyl. valdybai, 
supratusiai sunkią lietuviš
kosios spaudos padėtį ir sa
vo auka padedant tęsti ne
lengva spaudos darbą. Ačiū.

• Vytautas Bitėnas, gyv. 
Elizabeth, N. J. įstojo į Vil
ties Draugiją su 10 dol. 
įnašu.

Malonu pastebėti, kad 
Vytautas Bitėnas yra jau
nosios kartos, dirba su jau
nimu ir lanko visus lietu
viškus parengimus, visad 
prisidėdamas pinigine au
ka. Prieš porą metų jis at
liko karinę tarnybą leite
nanto laipsnyje.

Sveikiname naują vilti* 
ninką įsijungusį į tautinės 
spaudos rėmėjų šeimą.

• Wisconsino Lietuvių 
Dienai ruošti komitetas iš 
gauto pelno paskyrė Dirvai 
10 dol. Pinigus atsiuntė ko
miteto vicepirmininkas. M. 
Tamulėnas. Už auką komi
tetui Dirva nuoširdžiai dė
koja.

• Dail. Romas Viesulas 
Eastern Michigan Universi
tete turėjo savo kūrinių pa
rodą ii- buvo išstatęs "Rau
dų” seriją. Ta proga meno 
mokyklos studentams spalio 
19 d. skaitė paskaitą.

• Lietuvių Foto Archyvo 
rengiama lietuvių fotografų 
metinė paroda įvyks Chica
goje Jaunimo Centre lapkri
čio 17-25 d. Gruodžio 16 d. 
paroda bus perkelta į New 
Yorką.

• Sesuo M. Perpetus, LB 
švietimo Tarybos prašoma, 
rūpestingai rengia drauge 
su Shields pr. mokyklos ve
dėju D. F. Kimballu litua
nistikos programą ir me
džiagą, kuri bus naudojama 
supažindinti minėtos ir kitų 
Chicągos miesto viešųjų 
mokyklų mokinius su Lie
tuva ir lietuvių įnašu į šio 
krašto kultūrinį gyvenimą.

• Dr. Devenis su žmona 
Alena, iš Los Angeles, lan
kėsi Nevv Yorke ir dalyvavo 
Vilniaus miesto įkūrimo 
650 m. sukakties minėjime.

CLEVELANDO VYRU OKTETAS BALTIMORĖJE

Baltimorėje š.m. lapkričio 17 d. 7:30 v.v. Lietuviu salėje koncertuos R. Babicko vado
vaujamas Clevelando- vyrų oktetas su soliste Irena Grigaliūnaite. Po koncerto bus šo
kiai, grojant geram orkestrui ir veiks bufetas. Koncertą rengia LB Baltimorės apylinkės 
valdyba. Visi Baltimorės ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į šį kon
certą ir maloniai praleisti vakarą. Nuotraukoje Clevelando vyrų oktetas su vadovu R. 
Babicku.

KAIP DABAR ATRODO 
KULTŪROS ŽIDINYS
Daugelis jo nematė dar. 

Tai puikus pastatas, prie 
Highland Blvd. Jeigu jis 
būtų baltesnis, galima būtų 
tiesiog pavadinti gulbe. 
Kaklas įsmeigtas į senąją 
"pilaitę”, kur yra daug 
kambarių ir bus vyriausia 
būstinė. To naujo pastato 
įėjimo durys apsaugotos ki
ta išorine siena su stogu, 
kad pridengtų iš automobi
lių išlipančius svečius, 
puošnias moteris nuo lie
taus ar sniego, kai atvyks 
gruodžio 1 d. į židinio ati
darymo balių.

Šis balius yra nepaprasta 
staigmena; žodis tapo kū
nu. Po ilgų kalbų, po dau
gelių pastangų ir gerų žmo
nių pagalbos, židinys baig
tas ir ęer balių viešai at
veriamos jo durys, su iškil
me, su džiaugsmu, su daina 
ir muzika, su klegesiais, su 
puota, su įvertinimais, su 
pagirimais, su aukotojų pa
sitenkinimu, nes jie ten pa
matys savo vertę. Tikimasi 
sulaukti apie 400 žmonių.

Skambinkite į Kultūros 
židinį (212) 827-9865, arba 
rašykite K. židinio Komite
tui (361 Highland Blvd., 
Rrooklyn, N. Y. 11207) pra
šydami bilietų arba siųski
te ten savo auką baliui 75 
dolerius, kas suteiks jums 
visas teises dalyvauti ba
liuje be jokių kitų mokėji
mų ar aukų.

Atvykę į balių galėsite 
apžiūrėti visą pastatą ir 
įrengimus. Už pastato yra 
didelis kiemas išlietas as
faltu mašinoms pasistatyti.

Gruodžio 1 — baliaus die
na jau visai nebetoli. Ne
laukite paskutinės dienos! 
Kreipkitės dabar jau j bi
lietų pardavėjus. Kc.

"AMŽINASIS LIETUVIS” 
IŠPARDUOTAS

Nidos leidykla praneša iš 
Londono, kad Vyt. Alanto 
romanas "Amžinasis Lietu
vis” jau prieš kurį laiką iš
parduotas, nors norinčiųjų 
įsigyti knygą vis dar atsi
randa ir lig šiol.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Los Angeles skautų suruoštame Vilniaus sukakties minėjime prof. J. Kuprionis skaito 
paskaitą, sol. J. Čekanauskienė dainuoja aokmpanuojant komp. B. Budriūnui, apa
čioje dalis publikos. L. Kanto nuotrauka

KALIFORNIJOS 
LIETUVIAI
REIKIA PRAMOGINIŲ 

DAINŲ
Los Angeles Dramos 

Sambūrio narės "Išlaisvin
tos Moterys” sėkmingai 
dainavusios Lietuvos Fon
do baliuose Los Angeles ir 
Long Beach miestuose, at
liko programą skautų ruoš
tame Vilniaus įkūrimo mi
nėjime ir dabar intensyviai 
ruošiasi A. Gustaičio nau
jos knygos pristatymo va-

D. Mackialienė pravedusi 
programą skautų ruoštame 
Vilniaus sukakties minėji
me. L. Kanto nuotrauka

Los Angeles ‘Išlaisvintos moterys' dainuoja Tautos 
Fondo baliuje. Iš kairės: R. Urbonienė, N. Dobrovolskie- 
nė, O. Deveikienė, D. Mackialienė, J. Čekanauskienė, V. 
Irtikienė, L. Zaikienė. K. Kanto ntrauka

karo programai. Ne vien at
liks ir paruoš meninę pro
gramos dalį, bet, kartu su 
Lietuvių Dienos žurnalu da
lijosi ir rengimo rūpesčiais.

Kiekvienai programai 
ruošia naują programą, kas 
mūsų sąlygose yra gana 
sunku: iš Lietuvos dainos 
jau dainuote nudainuotos, 
lietuviškieji kompozitoriai 
kažkodėl lengvąja muzika 
nenori rankų teptis, nors 
per lengvąją muziką jie 
daug greičiau ir plačiau pa
siektų lietuvius, nevien tik 
senimą, bet ir jaunimą'. 
Kaip trūksta mūsų poetams 
juoko gyslelės (vis- rauda 

.JOURNEYMEN
SKILLED TRADESMEN 
ATTENTION : 

ELECTRICIANS
MACHINE REPAIRMEN 

PIPEFITTERS 
PAINTERS

Lear Siegler Automotive in Detroit offers ”$300 CASH” to anyone who is 
instrumentai in the hiring of any of the above skilled tradesmen.

Know someone? Give Mr. J. Lesco a call at, 313-897-9100 and he will 
discuss the details with you . . •
This cash finders fee is open to anyone who will assist us in this program.

LEAR SIEGLER, INC.
’ 8129 Epworth, Detroit, Michigan

An Equa) Opportunity Employer
(82-88)

apie prarastą meilę, rū-_ 
tas .,.) ir saulės bei švie
sos jų poezijoje, taip trūks
ta muzikams lengvos rankos 
ir lengvo ritmo, su kuriuo 
suptųsi ir jaunimas ir seni
mas. Jau taip atsibodo 
verkšlenti . . . Norom neno
rom tenka griebtis sveti
mųjų muzikos ir verst lie
tuviškai.

Išlaisvintas Moteris su
daro : D. Mackielienė — va
dovė, O. Barauskienė — 
akomp., J. Čekanauskienė,
O. Deveikienė, N. Dobro- 
volskienė, V. Irlikienė, R. 
Urbanienė ir L. Zaikienė. 
Jų tarpe yra ir balsingos so-

listės ir balsingos artistės, 
taip, kad moterims tikrai 
nieko netrūksta. Įdomios ir 
jų suknelės, pačių projek
tuotos ir siūtos. (vi)

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED

FOUNDRY HELP
FOUNDRY INSPECTORS 

MOLDERS 
CORE ROOM WORKERS 

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 dali or write 
WAUKESHA FOUNDRY 

COMPANY, INC. 
1300 Lincoln Avė. 

Waukesha, Wisconsin 53186 
414-542-0741

(81-87)

ASSEMBLERS
DAY AND AFTER NOON SHIFT 

IMMEDIATE OPENINCS. 

1460 Rankin 
Troy, Mich 
313-588-1100 

(85-90

IST CLASS SKILLED
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS & SĖT UP MEN 

FOR NATIONAL ACME 
Mušt have job shop experience 
and be able to set-up work from 
blue prints and close tolerance.

IST & 2ND SHIFT 
also 

TRAINEES ACCEPTED W1TH 
MECHANICAL ABILITY. 

SOME OVERTIME AND ALL 
FRINGE BENEFITS. 

Phone 313-564-6373
(85-88)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 

ACMES-CONES 
For Days & Nights 

F.xperienced men for permanant posi- 
tion. Full benefits. Pleasant working 
conditions. Extensive overtime. 

KBC INC.
15700 Dale (Fenkell-Telegraph-Area) 

Detroit, Mich. 
313-534-9190

(85-87)

BORING MILLS
Horizontai and vertical boring 
mill 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)

MECHANICS
FOR

TRUCK & HEAVY 
EQUIPMENT

Some experience necessary. 45 
hour week, time and a half for 
overtime. Excellent fringe ben

efits.
Write to — Mr. Ryle

CONE BROTHERS 
CONTRACTING 

CO.
P. O. Box 1259 

Tampa, Fla. 33601 
Call 813-621-1311 

for appointment 
An Equal Opportunity Employer 

(83-89)

MACHINIST
Experienced at Set-Up of Modern 
Snow Drills with Air Fixtures also 
Semi Automatic Milling Machines; 
Days; Steady. No Layoffs.

PEERLESS AUTOMATIC 
1970 W. 77 (Near Madison) 

(85-87)

PERSONAL MAID
Eastern suburb of Cleveland. Ohio 
Winter in Florida—care of invalid 
women with house hold staff of five, 
Excellent salary — recert references. 
Call (216) 531-8900. Ext. 229. Be- 
tween 9 AM & 4 PM. (81-87)

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

(81-87)

JOURNEYMAN
BAKERS

Urgently needed at new SUN 
FLOWF.R FOOD STORES ii 
Nąahville and Jackson, Tenn.

Complete, on—premise Bakery in 
ultra modern surroundings.

For a confidential interview, cal 
collect:

GEORGE THOMPSON 
DOUG BOUDER

615-356-8596
(80-86)
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