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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MELAI MM,
MELAI LAPOM...

BRONIUS AUŠROTAS

Dirvos skaitytojai puikiai 
žino, kad visa sovietinė im
perija yra pastatyta ant me
lo plytų pamatų. Meluoti 
ir kitus šmeižti mokė savo 
mokinius ne kas kitas, bet 
V.I. Leninas.

Tomis pamokomis ir šian
dien pasinaudoja visi sovie
tiniai žurnalistai - propagan
distai; nežiūrint to ar jų 
straipsniai būtų skirti, jų 
melams netikintiems, kol- 
chozninkams ar aukštesnio 
laipsnio ‘sukultūrintiems’ 
bolševikinės sistemos tar
nams.

Paul Wohl, Christian Scie- 
ence Monitor koresponden
tas, įspėja JAV visuomenę, 
kokiais įmantriais melais 
naudojosi sovietinis žurna
listas Y.A. Žukovas, Prav- 
dos vedamajame puldamas 
Voice of America. Žukovas 
akiplėšiškai kaltina VoA, 
kad pastaroji, Sovietų pilie
čių laiškus siųstus į JAV, 
panaudojanti suokalbiams 
prieš SSSR vyriausybę.

Savo teigimams pastip
rinti Žukovas cituoja jau la
bai plačiame pasaulyje iš
garsintą superliberališką se
natorių J.W. Fulbright, ku
ris esą rašęs, kad *VoA 
transliacijos yra ne kas ki
ta, kaip melų, apgaulės ir 
suokalbių mišrainė skirta 
savo klausytojams sumul- 
kinti’.

P. Wohl sako, kad nei 
Fulbright straipsniuose, ne
perseniai atspausdintuose 
Washington Post, nei jo 
knygoje ‘The Arrogance of 
Power’, kuri yra dažnai ci
tuojama sovietiniuose pro
pagandiniuose leidiniuose, 
niekur nėra tokio VoA der- 
gimo iš Fulbright pusės.

Šia proga P. Wohl prime
na Žukovui, kad jis taip ra
šydamas apie VoA pasinau
dojo V.I. Lenino brošiūra, 
išleista 1920 m., ‘Kairiojo 
sparno komunizmas ir kūdi
kystės netvarkingumai’, ku
rioje sovietinės respublikos 
įkūrėjas patarė savo partie
čiams naudotis įvairiais me
lais, išmislais, neteisėtu
mais bei tiesos nuslėpimu 
bei iškraipymu nuo savosios 
visuomenės.

Taigi šiuo Lenino patari
mu ir naudotasi išver
čiant į rusų kalbą virš minė
tą knygą, kuri buvo išleista 
Sovietų Tarptautinių San
tykių Instituto 1967 m. Ši 
knyga, rusų kalba, yra taip 
sukirpta, kad sužadintų skai
tytojo pasitikėjimą, lyg kad 
jis ją skaitytų originale. 
Tačiau taip nėra.

Rusų kalbos leidinyje 
trūksta daugelio vietų, net 
ištisų puslapių; tyčia yra 
pakeista sakinių prasmė ar
ba, kur tik įmanoma, yrą 
iškraipytos autoriaus min
tys. Kas labai įdomu, kad vi
sos Fulbright knygos vie
tos, kuriose jis kritikuoja so
vietų laikyseną, yra negai
lestingai paliestos cenzo
riaus žirklių.

Taip pav. knygos origina
le 80 psl. autorius rašo, kad 
‘Stalinizmas kaip tokis yra 
pasisavinęs daugelį blogiau
sių hitlerizmo bruožų’. Žino
ma, šio sakinio nėra rusų 
kalbos leidinyje.

Toliau, 104 psl. yra 
pasakyta, kad ‘Visos Rytų 
Europos vyriausybės yra 
akivaizdžiai parodę, kad jos 
stengiasi, kiek tik įmany
damos, atsipalaiduoti nuo so

ALGIRDAS PAKELIŪNAS Kauno žiemos uostas (medžio raižinys).

vietinės jėgos pančių’. Aišku 
ir šio sakinio nerasite sovie
tiniame leidinyje.

121-22 psl., senatorius 
Fulbright rašydamas apie 
Vietnamo karą minėjo, kad 
‘Sovietai šiame jėgos žaidi
me buvo gana atsargūs ir 
man atrodė, kad rusai pri
sibijo amerikiečių’. Aišku, 
kad ne tik šis sakinys, bet 
net visa pastraipa liečianti 
Vietnamo karą yra išleista. 
Ta pati dalia ištiko ir 
Fulbrighto samprotavimus, 
liečiančius Korėjos karo 
priežastis. Čia sovietiniai re
daktoriai pasinaudojo šablo
niniu pasiteisinimu, kad 
‘knygos autorius rašyda
mas apie šiuos Tol. Rytų įvy
kius, naudojosi šaltojo karo 
arsenalo ginklais.’

Ir net toki objektyvūs pa
lyginimai, kad ‘girdi ir Ro- 
bespjeras ir Stalinas nau
dojosi brutalia jėga savo po
zicijoms sustiprinti, kurios 
mes tikrai niekada nepažin
sime Amerikoje’, 248 psl., 
taip pat išmesti iš knygos tu
rinio.

Grįždamas prie Žukovo 
kritikos, P. Wohl teigia, kad 
‘Sovietų S-gos vyriausybės 
kontroliuojami radijo prane
šimai į visą pasaulį yra vyk
domi 84 kalbomis su 1,900 
programinių valandų per 
vieną parą! Tuo tarpu VoA 
teturi tik 884 tokias pačias 
programines valandas.

Suprantama, kad ‘radijo 
bangų karas’ vedamas abie
jų kariaujančių pusių laikui 
bėgant suranda savo šali
ninkų. Tik prisiminkime, 
kad nežiūrint griežtų kalė
jimo bausmių Sov. S-je, žmo
nės ne tik klausosi uždraus
tų pranešimų iš Vakarų pa
saulio, bet net patys trans
liuoja savo programas SSSR 
viduje. Gi šitoks priešinima
sis, prieš visagalę komparti
ją, labai jau nepatinka dik
tatūrinei valdžiai, kuri Žu
kovo straipsniais stengiasi 
atgrąsinti liaudį nuo tiesos 
sužinojimo. Tačiau anksčiau 
ar vėliau nei Žukovai nei

IZRAELIO BĖDOS
Pergalei išslydus klausiama: kodėl?

Nors derybos dėl paliau
bų linijos nustatymo tarp 
Egipto ir Izraelio kariuome
nių pereitą savaitę nepada
rė jokios pažangos, neatro
do, kad padėtis būtų bevil
tiška. Ne tiek dėl pačių ka
riavusių, bet daugiau ar ma
žiau vieningo JAV ir Sovie
tų Sąjungos nusistatymo. 
Tas vieningumas gali pri
vesti ne tik prie Izraelio 
pasitraukimo į Rytus nuo 
Suezo kanalo ir jo atidarymo 
laivininkystei, bet ir kitų 
iki šiol neįmanomų įvykių, 
kaip pvz. glaudesnio Euro
pos susijungimo. Tarp kitko, 
šį kartą šias galimybes nag
rinėja prancūzai, kurie iki 
šiol prieštaravo Europos 
glaudesniam susijungimui, 
tikėdamiesi daugiau laimė
ti iš savo savarankiškumo. 
Tas savaranakiškumas ta
čiau galėjo būti naudingas 
tik esant blogiems santy
kiams tarp JAV ir Sovieti
jos. Tiems radus tarp savęs 
tiesioginę kalbą, atskiras 
prancūziškas instrumentas 
neteko savo prasmės. Euro
pa gali būti išgirsta pasaulio 
galybių koncerte tik tada, 
jei gros vienu balsu.

Kol kas tačiau JAV ir So
vietijos interesų sutapimas 
turi būti įrodytas prie Sue
zo ir ta galimybė labai blo
gai veikia Izraelio piliečius 
ir politikus. Pasaulinę spau
dą apibėgo fotografija su žy
dų protestuotojais Izraely
je. Vienas iš demonstrantų 
nešamų plakatų bylojo: ‘Mes 
neturime amerikiečių - rusų 
koegzistenciją apmokėti sa
vo žeme ir žydų krauju’.

Prisiminus tą žemę... Kai 
dar 19 šimtmetyje sionistai

Brežnevai negalės sulaikyti 
liaudies valios pasireiškimo.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ginčijosi dėl žydų valstybės 
Palestinoje atkūrimo ir Vo
kietijos žydai patarė ieškoti 
susitarimo su arabais, rusų 
sionistų dešiniojo sparno va
das žabotinskis ironiškai pa
siteiravo ar ir’ kolonizuo
jant Ameriką bei Austra
liją buvo pasiteirauta čiabu
vių nuomonės... Faktinai 
Žabotinskio linijos ir laikės 
vėlesnės Izraelio vyriausy
bės. Ne be to, kad ir žydų 
tarpe nebūtų abejonių. 
Iki šiol tačiau tos abejonės 
buvo tik pesimistų mažu
mos privilegija, optimistų 
dauguma jomis neužsikrė
tė dėl to, kad faktai buvo jų 
pusėje. Juk iki šiol nė vieno 
karo Izraelis nepralošė. Gry
nai kariškai žiūrint, Izraelis 
nepralošė ir paskutinio karo. 
Derybos dėl paliaubų vyksta 
ne rytinėje, bet vakarinėje 
(Egipto) Suezo kanalo pusė
je. Kariuomenės rabinai 
aiškina savo kariams, kad 
žemė ant kurios jie dabar 
stovi, esanti ne Egipto, bet 
bibliška Gošen sritis, kurio
je įsikurti Juozapas gavo 
leidimą iš faraono . Vienin
telis nemalonumas yra tik 
faktas, kad nuo to laiko pra
ėjo bent keturi tūkstančiai 
metų...

Nūdienė realybė yra to
kia, kad arabai išmoko ka
riauti ir gali gauti ginklų iš 
kur nori. Jų palankumo 
ieško ne tik Sovietija, bet 
Dėl energijos krizės ir 
Amerika, o ypač savo naf
tos ne daug turinčios Euro
pa ir Japonija, pramoningos 
galybės. Dėl to ligšiolinė 
Izraelio politika tyliai anek
savusi Egipto, Sirijos ir Jor
dano teritorijas susilaukė 
galo. Bent iš šalies žiūrint. 
Pačiame Izraelyje atrodo 

kiek kitaip. Panašiai kaip 
Vokietijoje po pirmo pasau
linio karo gimė ‘smūgio į 
nugarą’ legenda, kurios es
mė buvo, kad ne kariai, bet 
Berlyno politikai pralošė ka
rą, taip ir Izraelyje dabar 
opozicijos partijos skelbia 
panašią teoriją. Girdi dėl pas 
kutinio karo eigos esanti kal
ta dabartinė vyriausybė ir 
krašto apsaugos ministeris 
Dajan, buvusio ‘6 dienų’ ka
ro herojus. Jei vyriausybė 
būtų laikiusi paruošties sto
vyje 700 tankų prie Egipto 
pasienio ir 500 prie Sirijos, 
tos valstybės tikriausiai ne
būtų puolusios, o jei ir pul
tų, būtų tuojau pat atmuš
tos. To nepadarius, tik Siri
jos ir Egipto karo vadovy
bių neryžtingumas po pirmų
jų laimėjimo išgelbėjo Izra
elį nuo pralaimėjimo. Tos 
pažiūros skelbėja yra deši
niųjų Likud partija, kuriai 
vadovauja Begin, geras ora
torius, nevengiąs demagogi
jos. Likud partija dabarti
niame 120 atstovų seime tu
rėjo 32 vietas. Jei jai ir arti
mom ortodoksų partijom pa
sisektų gauti daugumą per 
ateinančius gruodžio 31 die
nos rinkimus, tai bus ženk
las, kad izraelitų dauguma 
nusivylė Darbo partijos 20 
metų viešpatavimu.

Nuo Ben Guriono valdy
mo laikų Darbo partija taip 
tvarkė Izraelį, kaip demo
kratų partija anksčiau kon
troliavo Amerikos didmies
čius. Užsienio politikoje ji 
laikėsi nacionalistinės ar 
tiksliau šovinistinės linijos. 
Tokiu būdu dešiniųjų laimė
jimas čia nedaug ką galė
tų pakeisti. Skirtumas tik 
toks, kad pasaulinė situaci
ja, kuri tokią poįitiką tolera
vo, dabar pasikeitė jos ne
naudai. JAV - Sovietijos su

sitarimas neleidžia savo 
pranašumo įrodyti kautynių 
lauke. Už tat, nepaisant vi
so patriotizmo, izraelitų nuo
taikos esančios nekokios. 
53% gyventojų sutiktų ati
duoti visas ar beveik visas 
per 1967 metų ‘šešių dienų’ 
karą laimėtas teritorijas. 
Kas nestebėtina, nes alter
natyvą sunku įsivaizduoti. 
To nepaisant, politikai viešai 
daugiau ginčijasi apie pra
eities klaidas, o ne ateities 
nemalonumus.

• Balfo centro valdyba 
veda kartoteką paramos 
reikalingų lietuvių gyve
nančių Lenkijoje ar lenkų 
okupuotame Suvalkų tri
kampyje ir gaunančiu siun
tinius iš JAV lietuvių tie
sioginiai ar per Balfą. Ta
čiau jau pasitaiko, kad yra 
nuolatinių prašytoju. Jie 
kreipiasi Į organizacijas ir 
privačius asmenis tikslu 
gauti daugiau siuntinių. Be 
to ir tikri lenkai, suranda, 
kad jiems laiškus kas nors 
lietuviškai parašytų, prašo 
siuntinių iš JAV lietuvių.

Norintieji siuntinius siųs
ti j Lenkiją nepažįstamiems 
asmenims, gali pasitikrinti 
Balfo ištaigoje ar prašyto
jas negauna suntinių iš ki
tur. Taip pat siuntinių siun
tėjai prašomi pranešti Bal
fo centrui adresą, kam 
siuntinys pasiųstas.

Balfo centro valdyba 
stengiasi, kad JAV lietuvių 
dovanos pasiektų ko di
džiausią kituose kraštuose 
gyvenančių lietuvių skaičių, 
bet kartu stengiasi šalpą 
centralizuoti, bent informa
ciniu atžvilgiu, kad būtų iš
vengta dublikacijos, o kar
tais ir savanaudiškumo. 
Centro valdybos adresas: 
Balfas, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Ministeris su lietuviais

■ laiškai Dirvai

Lapkričio 10 d. Sydne
jaus didžiajame Menzies 
viešbutyje įvyko Good 
Neighbour Council’ (Aus
tralijos valstybės remiama 
organizacija padėti naujie
siems šio krašto ateiviams) 
rengiamas debiutančių ba
lius. Šiame baliuje dalyva
vo 16-kos tautybių debiu
tantai, reprezentuodami sa
vąsias tautas 'ir jų naujuo
sius ateivius Australijoje. 
Lietuvius labai gražiai atsto
vavo Sydnejaus studentai 
ir aktyvūs lietuviško gyve
nimo nariai Eglė žižytė ir 
Ričardas Bukevičius. Kiek
viena debiutantų pora buvo 
pristatyta Australijos Imi
gracijos ministeriui A. J. 
Grasby ir jo žmonai, pagar
sėjusiai po oficialaus vals
tybinio vizito Amerikoje, 
kur ji buvo taip pasipikti
nusi ten esančiu ir jos žo
džiais ‘nachališku’ arbatpi
nigių (tips) reikalavimu už 
bent kokį mažiausį patarna

vimą, kad grįžusi atgal į Aus
traliją, ji paskelbė absoliu
čią kovą prieš bet kokius 
arbatpinigius Australijoje. 
Jos šaukiami moterų vieši 
susirinkimai ir paskelbta ko
va iššaukė didelį atgarsį 
ne tik pačioje Australijoje, 
kur iš viso arbatpinigiai yra 
labai mažai praktikuojami, 
bet ir visame pasaulyje. 
Debiutantams prisistatant 
ministeriui ir poniai, buvo 
didžiulio orkestro grojama 
tos tautos kokia nors melodi
ja. Mūsų jaunuosius lietu
vius palydėjo ‘Noriu miego, 
saldaus miego’. Tarp kelių 
šimtų kviestinių australų ir 
paskirų tautybių svečių, li- 
tuviams skirti du stalai bu
vo ypatingai gražiai pa
puošti tautinėm vėliavėlėm 
ir puikia tautinių drabužių 
lėle, kas lietuvius ypatingai 
išskyrė iš kitų. Visai lietu
vių 20-ties svečių grupei 
vadovavo ir debiutantais bei 
kita reprezentacija rūpinosi 
Sydnejaus Apylinkės V-bos 
kultūros reikalų vadovė J. 
Viliūnienė, kurios pastango
mis Imigracijos Ministeris 
aplankė išskirtinai lietuvių 
stalus, asmeniškai susipaži
no su Sydnejaus lietuvių 
kviestiniais visuomeninin

NIEKAD NESENSTANTI DOVANA
Vestuvių, vardadienio, gimtadienio ir kitomis progomis vertingiausia, patvariausia ir prasmingiausia dovana yra 
LF išleisti Lietuvos 3-jų Prezidentų ir Karaliaus Mindaugo sidabriniai medaliai. Taip pat tie medaliai — reikš
minga dovana lietuviams bei kitataučiams, norint juos pagerbti — atžymėti už jų naudingus darbus mūsų tautai.

LIETUVOS
3-jų PREZIDENTŲ MEDALIS 

MEDALIS

Kaina $10.00
su reprezentazine dėžute 

$12.50
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

KARALIAUS MINDAUGO 
MEDALIS

Kaina $12.50
su lepiezentazine dėžute

$15.00
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

kais ir vėliau su jais pada
rė nuotrauką.

Lietuvių reprezentacija 
prieš ministerį, australus ir 
kitų tautybių svečius buvo 
labai gražiai pavykusi.

*♦*

Sydnejaus lietuvių sody
ba, kurioje su valdžios di
dele parama yra statomi 
pensininkų šeimoms butai, 
randa vis didesnį pritarimą 
ir iš kituose miestuose 
gyvenančių lietuvių. Pas
kutiniuoju laiku čia iš Ho- 
barto atsikėlė L. ir Ž.Sima- 
nauskai, kurie pardavė savo 
namus ten, po išgyventų 20 
metų, persikėlė į lietuvišką 
sodybą Sydnėjuje.

***
Dalyvaujant Tasmanijos 

premjerui ir kitiems aukš
tiesiems vyriausybės na
riams, Hobarto mieste įvyko 
‘Freedom from Hunger’ fes
tivalis - balius, kuriame labai 
gražiai pasirodė ir vietinė 
tautinių šokių grupė ‘Ven
ta’, kuri, nors ir nedidelė
je Hobarto lietuvių koloni
joje, turi 8-nias šokėjų po
ras ir visuomet gražiai rep
rezentuoja lietuvius.

*♦*

Į Australiją iš Amerikos 
grįžo jaunas inžinierius Ed
vardas Jakubėnas. Gimęs 
Sydnėjuje ir pakrikštintas 
mūsų buvusio ir dabartinio 
klebono kun. P. Butkaus, jis 
norėjo pamatyti savo gimtą
jį miestą ir jį krikštinusį ku
nigą. Anksčiau gyvenusi 
Australijoje Jakubėnų šei
ma, 1965 metais išvažiavo į 
Ameriką, kur Edvardas bai
gė Loyolos gimnaziją Los 
Angeles ir vėliau Pietų Cali- 
fornijos universitetą, gauda
mas chemijos inžinieriaus 
diplomą. Pabuvęs kurį laiką 
Sydnėjuje, jis taip susižavė
jo savo buvusio krašto gy
venimu ir lietuvių veikla čia, 
kad nutarė pasilikti nuola
tiniam gyvenimui Sydneju- 
je. Jo pėdomis žada pasekti 
ir jo sesuo Diana, pernai su
kūrusi šeimą su Viktoru 
Šurka, kuris baigia aukšto
sios matematikos studijas 
Montrealyje, Kanadoje. 
Vaikų pėdomis labai norė-

Baliaus dalyviai lietuviai prie savo stalo su Imigracijos 
ministeriu A. J. Grassby ir ponia. Prieky sėdi Sydnejaus 
apylinkės kultūros vadovė J. Viliūnienė ir Vingilienė. Stovi 
iš kairės: dr. B. Vingilis, dr. R. Zakarevičius, ponia ir inž. 
Bukevičiai, Imigracijos ministeris A. J. Grassby ir 
ponia, už jų inž. J. Jonaitis, dr. A. Viliūnas, J. Maksvytis 
ir ponia, A. Adomėnienė ir E. Jonaitienė.

tų pasekti ir tėvas Alfonsas 
Jakubėnas, buvęs vilnie
tis teisininkas, tačiau visa 
bėda, kad mamai yra labai 
sunku atsiskirti nuo gau
saus giminių skaičiaus Ame
rikoje. Vis daugiau ir dau
giau, prieš keliolika metų 
iš Australijos ‘pabėgusių’ lie
tuvių grįžta atgal į saulėtą
ją Australiją, kur nei aly
vos trukumai, nei politinės 
ir rasinės negerovės dar yra 
visai nežinomos.

**♦

Taip pat į Australiją at
gal grįžo mokslo tikslais po 
pasaulį važinėję mūsų tau
tiečiai. Sydnejiškis dr. Ri
mantas Kazlauskas, mokslus 
baigęs Sydnejaus universi
tete, paskutiniuosius du me
tus gilinosi organinės che
mijos srityje Cambridge ir 
kituose universitetuose. Sa
vo jaunystėje dr. Rimantas 
buvo labai aktyvus Sydne
jaus lietuviškoje veikloje, 
ypatingai skautavime, todėl, 
reik tikėtis, kad ir dabar 
su žmona ir dukra, jis vėl 
įsijungs į mūsų lietuvišką 
veiklą.

Ilgesnę kelionę atlikęs, 
grįžo adelaidiškis Vladas 
Morkys, kurio pagrindinis 
tikslas buvo tolimesnis gili
nimasis psichoterapijos ir pa
rapsichologijos srityse. Šias 
savo įdomias studijas jis at
liko Filipiniuose, paskiruose 
Amerikos miestuose, Euro
poje ir pasauliniame psicho
terapijos kongrese Londo
ne.

**♦

Geelongo mieste gražią 
lietuvišką šeimą sukūrė D. 
R. Skapinskaitė ir medic. 

dr. R. Šarkis. Lietuvių namų 
salėje, dalyvaujant labai gau
siam skaičiui svečių kone 
iš visos Australijos, įvyko 
povestuvinės vaišės, kurių 
metu po visų oficialiųjų 
apeigų, skambėjo lietuviš
kos dainos ir buvo jaučia
ma graži lietuviška nuotai
ka.

Abu jaunieji susipažino 
bešokdami tautinius šokius 
Jaunoji, būdama Geelongo 
Apyl. pirmininko dr. S. Ska- 
pinsko dukra, yra baigusi 
gailestingų seserų mokyklą. 
Nuo pat jaunystės ji akty
viai dalyvavo lietuviškame 
gyvenime, tautiniuose šo
kiuose, ‘Vyties’ krepšinio 
rinktinėje, Pas. Jaunimo 
Kongrese ir kt. Dr. Riman
tas, baigęs Medicinos Fa
kultetą Melbourne, šiuo me
tu dirba Albury ligoninėje. 
Lietuviškame gyvenime jis 
buvo aktyvus skautuose, 
savaitgalio mokykloje, tauti
niuose šokiuose ir meniniuo
se pasirodymuose. Šiai gra
žiai lietuviškai šeimai daug 
laimės ateityje

♦♦♦

Iš lietuviškų jaunimo pa
sisakymų. Adelaidiškė stu
dentė ir jaunoji choro Litu- 
ania vadovė Rasa Kubiliūtė 
savo akademinėje paskaito
je išsireiškė: Tauta, gyve
nanti ir praeitimi ir prisimi
nimais, yra mirusi. Lietuva 
yra gyva, pulsuojanti, nors 
ir pavergta. Tautos ateitis - 
jaunimas. Gyvenimas svetur 
yra tarp dviejų kultūrų. Jau
nimas turi pasirinkti kelią: 
arba nutautėti, arba apsiri
boti vien lietuvybe, arba 
naudotis abejoms kultū-

NESUTARIAME
Turiu karštai padėkoti R. 

Daigūnui. Nedaug tokių ob
jektyvių ir giliai pergalvotų 
straipsnių šiandien teatsi- 
randa, kaip jo Dirvos Nr. 89 
paskelbtas ‘Nuosmerkis pre
zidentui’.

Iš esmės, tegaliu tik 100% 
pritarti jo minčiai, jog JAV 
demokratinės plačių plačiau
sios konstitucinės laisvės 
tam tikrų tamsių elementų 
yra tyčiomis piktnaudžiau
jamos tikslu nusmukdyti, 
apšmeižti, sugriauti valdžios 
aparatą ir tuo paruošti per
versmą.

Tą patį, kaip įgaliotas 
Dirvos korespondentas vi
sų ’media’ suvažiavime San 
Francisce esu buvęs, iškė
lęs 1970 m. Dirvoje nr. 55, 
straipsnyje: ‘Demokratija
kaipo ginklas prieš demo
kratiją’.

Puikiai ir esminiai išna
grinėtas R. Daigūno straips
nis. Tik viena kukli pastaba: 
ne apie politiką, o apie kal
botyrą, kurioje esu įsitiki
nęs turint šiek tiek patyri
mo.

’lmpeachment’ neįmano
ma tiesioginiai kildinti iš lo
tynų ‘in pedica’. Tuo būdu 
būtų prarasta ir peršokta 
2.000 metų kalbos raida. Ar
gi drįstume paleolito žmo
gėnų išrastą ratą vadinti 
šių dienų ‘steel belted radial 
tire’ - peršokant visus tar
pinius laipsnius?

Kad romėnai, o prieš juos 
graikai, ir sumeriai, ir egip
tiečiai, vartodavo geležies 
(ar vario) pančius kad su
kliudytų vergų pabėgimą, 
niekas to neužginčys. Lietu
vos pievose buvo vartojami 
(ir gal tebėra) pančiai ark
liams -- kad nenušokuotų 
pas kaimyną...

Tačiau, toji tiesioginė 
prasmė jau VIII - X amžiu
je perėjo į perkeltinę:

Impedire (it.)., impedir 
(isp.) = sukliudyti.

Impedimento abiejose kal
bose = kliūtis, kliuvinys.

roms. Šis paskutinis atve
jis yra pats geriausias, pra
turtinąs savąją asmenybę ir 
įnešąs gražių naujovių į abe
jas kultūras ir gyvenimą.

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

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

to Reach Che heaRts.. 
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Taigi, čia jau antrinė da
ryba, lotynų kalbos ‘kūdi
kis’.

Iš to varianto gimė 
trečioji karta: prancūzų em- 
pecher = sukliudyti; empe- 
chment = tyčia sudaryta 
kliūtis.

Normanų užkariautojai 
1066 m. atsinešė Anglijon vi
są diplomatinį ir teisinį 
prancūzų žodyną ir tuo bū
du atsirado ketvirtoji kar
ta: iškraipytasis anglų im- 
peachment. Taigi, pasirodo, 
tas žodis teesąs tolimuoju 
originalo pro-anuku, morfo
loginiu ir prasmės atžvilgiu. 
Susiduriant su tokiais ver
timo keblumais, profesiona
lai vartoja labai paprastą 
ir efektyvų būdą: pabando 
išversti atgal į tą pačią kal
bą kas buvo išversta. Šiuo 
atveju, gauname nusmerkti 
ar pasmerkti = to condemn, 
papeikti = to blame. Gi tik
roji prasmė: legaliai sukliu
dyti tokį vyriausio teismo, 
senato ar administracijos 
aukštą pareigūną eiti jam 
pavestas pareigas.

Č. Gedgaudas, 
Santa Monica, Ca.

OPPORTUNITY FOR LICENSED 
PHYSICAL THERAPHIST

For modern 77 bed hospital needed 
immediately. Salary commensurate 
with experience, good fringe benefits. 
Please send handwrittėn resume to 
Oaklavvn Hospital, 200 N. Madison, 
Marshall, Mich. 49068, Attri: Mr. 
Herman. (92-94)

WANTED 
ELECTRICIAN

Mušt have experience with industrial 
equipment. Paid insurance, vacation 
holidays, & pension. Apply Personnel 
Office

PARAMOUNT DIE CASTING 
CWC DIVISION OF TEXTRON 

RED ARROV H1CHWAY. 
STEVENSVILLE. MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(92-94)

IBC Products Ine.
and

IBC boundry. 
Division

Taking applications for the 
following positions:

Precision Machinist
(Bridgeport)

Die Makers
(Familiar with invęstment (lies) 

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

tolerance

also

General Foundrv 
Operations 

Excellent working conditions, 

totai benefits.

APPLY

4325 Delemere Blvd. 
Royal Oak. Mich. 

l88-94»

of troubled teenage girls Is a blg 
challenge! Through their lives 
dedicated to Christ, the SISTERS 
OF THE GOOD SHEPHERD help 
thesę girls find themselves and 
God again.

CHILD CARE W0RKERS • TEACHERS • DIETITIANS • SECRETARIES 
RECREATION IEADERS • SOCIAL W0RKERS • NURSES • PSYCHOLOGISTS 
For Inlormalion Send This Coupon to:
Vocation Director/SIsters of the Good Shepherd

Medaliu užsakymus siųsti kartu su čekiais:

LITHUANIAN FOUNDATION, 
2422 West Marąuette Rd.,

čekius rašyti Lietuviu Fondo vardu.

Chicago, III. 60629.

FORMATION CENTER
7089 Clovernook 
CINCINNAT1, Ohio 45231

NAME
ADDRESS

AGE

ZIP
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ŪKININKAVIMO 

KARIKATŪRINIMAS
Okupuotos Lietuvos ūkis 

iki ausų paskendęs tokiose 
problemose, kurių laisvasis 
ūkis nepažįsta. Pirma pro
blema yra propagandinė. 
Žemės ūkis turi skelbti ga
mybinius laimėjimus, pro
dukcijos našumą. Visaip pri- 
glostę nuošimčius, grafinius 
vaizdus, paskirų darbininkų 
išdirbio rodikles, pareigūnai 
įrodo... koclhozinės sistemos 
‘gajumą’. Todėl žemės ūky
je nežmoniškai daug jėgos 
aikvojama propagandai. Ta 
propaganda dažniausiai ne
atitinka tikram žemės ūkio 
stoviui. Tas stovis neišreiš
kiamai žemas.

Kodėl taip? Kodėl metų 
dešimtmečiais vis neišsimu- 
ša žemės ūkis į patenkina
mą aukštį?

Labai daug reiškia biuro
kratizmas, kuo kvailiausia 
visa ko centralizacija, sa
vitarpinis nepasitikėjimas. 
Blogos gyvenimo sąlygos 
provokuoja vagiliavimą. Gir
tuokliavimas kenkia darbui.

Labai žymus blogo ‘gamy- 
biškumo’ veiknys yra rei
kalingų žemės ūkiui įrankių 
stoka. Kada neranda dalių, 
dirba rankomis. Kada stovi, 
kokį nors sraigtą pametusi 
šienpiovė, žmonės stveria
si dalgių...

Bet ūkininkavimas suka
rikatūrinamas visai jau men
kų dalykų stoka. Kupiš
kio rajone, Subačiaus kolū
kyje atsirado rimta proble
ma: nėra guminių tarpik
lių pieno bidonams. Bidono 
dangtis susiglaudžia su bido
nu tarp metalo įveržus gi
mini tarpiklį. Jeigu tokio 
nėra, transportuojamas bi
donas blaškosi pienu. Tarp 
dangčio ir šonų yra plyšys, 
pro kurį išliejamas pienas ir 
patenka infekcija.

Vadovybė kreipėsi į ‘Lie
tuvos žemės ūkio technikos’ 
prekybą:

- Atsiųskite bidonams 
tarpiklių!

‘Lietuvos žemės ūkio tech
nika’ nustebo. Taip, jie ap
rūpina pienines bidonais, 
bet ... bidonų tarpiklių no
menklatūroje nėra!

Pradėjo ieškoti toliau, 
kreipėsi į ‘Lietkoopsąjun
gą’. Čia išskėtė rankas. ‘Mes 
aprūpiname žmones, ne bi
donus.’

Prisiminė, kad Kaune yra 
gumos fabrikas ‘Inkaras’. Po 
tam tikro laiko gavo atsaky
mą. Fabrikas paaiškino, kad 
jis susitaręs su bidonu ga
mykla ‘Atrama’, kiekvienam 
bidonui pagaminti guminį 
tarpiklį. Ir tiek. Kiek išleis
ta bidonų, tiek išleista ir gu
minių tarpiklių. Bet gi gumi
niai tarpikliai trūkinėja, nu
sidėvi. Metalinis bidonas 
‘pergyvena’ ne vieną gumi
nį tarpiklį. Apie tai visa 
grandinė gamintojų nepa
galvojo. Subačiaus pieno fer
ma veža į pieninę pravirus 
bidonus. Pienas neprideng
tas. Dangčiai nesandariai už
vožti.

Kreiptasi į visos orkestra- 
cijos vadovą: į Žemės ūkio 
ministerijos gyvulininkystės 
valdybą.

Ir čia, dėsto ‘Valstiečių 
laikraštis’ (Nr. 129) tikrai nu
stebta. Ministerijos tarnau
tojai net negirdėjo, kad pie
no bidonas turi dangčio apa
čioje guminį tarpiklį. Ilgai 
aiškintasi ne dėl bidonams 
trūkstamų guminių tarpik
lių, bet aiškinta ministeri
jos pareigūnams, kas yra tas 
nežinomas, misteriškas ‘gu
minis tarpiklis’, kurių nebe
turi Subačiaus ferma.

- Keista, kad iki šiol žiny
bos negali susitarti, - paste
bi laikraštis, - kas turi pa
rūpinti minimą reikmenį.

(bar.)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

(3)
Lietuvos gyventojai, iš

skyrus stebėtinus vienetus, 
neįstengia sulaukti senat
vės tokia mase, kaip kad 
yra, pav. JAV-se. žmonių 
kategorija, kuri peržengė 60 
metų 1970 metais pasiekė 
14%. 0 bendroje amžiaus 
tysoje gyventojai, pagal de
kadas, išsiskirsto labai pro
porcingai. Iki 20 metų yra 
34.9%. Tai yra esminis ele
mentas, į kurį režimas deda 
visas viltis susikurti naują, 
‘sovietinį’ žmogų. Tuo tarpu 
žmonių, kurie dar gali atsi
minti nepriklausomybinį gy
venimą, arba kitataučiai, gy
venimą prieš karą, yra 30%. 
Lietuvoje jaunasis elemen
tas sudaro didesnį nuošim
tį, kaip kad Latvijoje arba 
Estijoje, todėl juo nuosta
biau atrodo mažas gimdy
mų nuošimtis. Sovietinėje 
valstybėje darbingo amžiaus 
grupei priskiriami vyrai 15- 
59 metų amžiaus ir mote
rys 16-54 metų. Kapitalis
tiniuose kraštuose 15 metų 
‘vyras’, arba 16 metų ‘mo
teris’ nėra darbingo amžiaus 
elementas, bet paaugliai. 
Tuo tarpu Lietuvoje minė
to amžiaus paaugliai įtrauk
ti į statistikas, kaipo darbo 
jėga. Tai gerokai iškraipo 
bendruosius statistinius var
diklius, stebint juos ‘išnau
dotojiško’, kapitalistinio pa
saulio akimis. Paaugliai koti
ruojami darbo statistikos 
rubrikoj kaip suaugę darbi
ninkai. Čia darosi supranta
ma, kad šioms sąlygoms 
esant, paaugliai bėga iš mo
kyklų ir sudaro arba valka
tų telkinius, arba nepasto
vius kadrus įmonėse.

1970 metais buvo gyven
tojų vyrų 46.9% ir mote
rų 53.1%. Toks santykis 
susidarė dėl vyresniojo am
žiaus moterų didesnio skai
čiaus. Karai ir genocido

Didžiausias kailių . 
pasirinkimas//^ 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA 

c»

Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue
Chicago, III. 60601

2nd Floor

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
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NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 

MĖNESIO PIRMOS.

į |i tirti i»ži

i

.

WE PA Y HIGHEST RATES:
7%r' — 1 yr* Certificates (Min. $10,000)

— 1 yr. Certificates (Min. $5,000)

Member F.S.l.l.C., VVashington, D.C. Egual Opportunity Lendet

aint 
ttiony

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.

ST. PERMINĄS
veiksmai labiausiai nupliekė 
vyrus. Dabar Lietuvoje yra 
192 tūkstančiai moterų dau
giau. Vedybinio amžiaus gru 
pėje šimtui moterų tenka 
99 vyrai! Vedybinio amžiaus 
grupė skaitoma nuo 20 iki 
30 metų amžiaus. Gimsta 
daugiau berniukų. Iki pen- 
kerių metų amžiaus aiškiai 
daugiau berniukų. Nereikia 
išleisti iš akių, kad nurodyti 
koeficientai aptaria visus 
krašto gyventojus. Statis
tikoje nėra atskirų, lietu
viams taikomų nuošimčių. 
Todėl specifinio, lietu
viams taikomo natūralaus 
prieauglio mes nežinome. 
Mažumų vyslumas gali vie
naip ar kitaip veikti bendrą 
jį prieaugį.

Kas liečia gimstamumą, 
tas pat skirta ir gyventojų 
mirtingumui. Nuošim
čių lentelės apima visus gy
ventojus. Bendras gyvento
jų prieauglio koeficientas, 
skirtumas tarp gimstamu
mo ir mirtingumo, yra 9.1%. 
Šis natūralusis prieauglis 
yra geras, palyginus su 
Latvija (3.7%) ir su Estija 
(5.1%). Bet grėsmingi gims 
tamumo mažėjimo reiški
niai jaučiami ir Lietuvoje. 
Bevaikės šeimos, vienvai- 
kės šeimos ir vis didėjąs 
abortų skaičius yra progno
zė, kad devynių nuošim
čių prieaugis pradės mažė
ti.

Pastebėta, kad 70% san
tuokų vyksta 20-29 metų 
grupėje. Moterys iš
teka gana jaunos. Iki 25 me
tų išteka 64% moterų. Bet 
greta santuokų yra ir ištuo
kos. 1971 Lietuvoje buvo 
beveik 7,000 ištuokų. Jau
na šeima sovietuose nėra 
stabili. Didelė statistikoje 
stoka yra tai, kad natūra
laus prieaugio, santuokų, iš
tuokų daviniai duoti bend
rai, bet skirtybių miesto ir 
kaimo, lietuvių ir kitų tau
tybių. Stambūs miestai, kur 
dabar gyvena daug kitatau
čių, gali reikšmingai keisti 
davinius, kiek tai liečia pa
skirų tautybių indeksus.

Gyventojų migracija iš 
kaimo į miestus, iš kitų 
SSSR kraštų į Lietuvą, 
taip pat turi bendriniu ro
diklius. Tktai davinių po
tekstėje galima spėlioti, 
koks yra tikras režimo poli
tikos poveikis gyventojų 
sąstatui? Visuose miestuose 
atvykstančiųjų įregistruota 
daugiau, kaip išvykusiųjų. 
Tuo tarpu kaimo gyventojų 
mažėjimo nuošimčiai yra 
mažesni už miesto gyvento
jų didėjimo nuošimčius. Tuo 
klausimu pateikiamos lente
lės turi labai jau apibend
rinantį vaizdą. Lygiai ir gy
ventojų migracijos pagrindi
nės priežastys rodo, kad 
darbų nepastovumas yra 
svarbiausia keliavimo prie
žastis.

Darbo, mokslo, apsigyve
nimo prie šeimos poieškiai 
ir pastangos sudaro gyven
viečių mechaninio prieaug
lio problemas. Iš davinių, 
kurie užgriebia vienuoliką 
metų, matyti, kad esminė 
mechaninio prieaugio prie
žastis yra gana nepastovios 
žmonių kūrimosi sąlygos. 
Tas reiškinys vienodas mies
tui ir kaimui. Miestuose 
36% ir kaimuose 38% ‘mig- 
ratorių blaškosi darbo arba 
geresniu darbo sąlygų be
ieškodami. Tad greta me
chaninės migracijos neišven
giami šeimų nepastovumai, 
gimstamumo problemos sun 
kūmas, uždarbių praradi
mas įgūdis dirbti, bendras 
ir paviršutiniškas gyveni
mo aplinkos įvertinimas.

Aštuntame skyriuje, kon
trastuojant su ankstesniais 
daviniais, rodoma, kad 1970- 
metais vidutinis vaikingu-

mas siekė 5 rodiklį. Kaime 
tas rodiklis didesnis, bet ka
tastrofiškai mažėjąs mieste. 
Autoriai neslepia, kad di
džiausias gimstamumas yra 
Tadžikijoje, Turkmėnijoje, 
Uzbekijoje, Kirgizijoje ir 
Armėnijoje. Šios sovietinės 
provincijos išbalansuoja ki
tų provincijų gimstamumo 
trūkumą.

Kaip aplinkos kurjozus, 
autoriai pastebi, kad kraš
te yra šimtamečių ir dar 
senesnių žmonių. Tarp šim
tamečių rekordininkų savo 
amžiumi pirmą vietą užėmė 
Marijona Globienė. Ji (1970 
mt.) gyveno Raseinių rajo 
ne, Nemakščių apylinkėje, 
Paprūdžių kaime. Senutė 
buvo sulaukusi ... 122 metų!

Seniausias ilgaamžių vyrų 
gyveno Trakų rajone, Ause- 
niškių apylinkėje, Sabališkių 
kaime. Tai Vincas Pinelis, 
sulaukęs 116 metų!

Daugelyje rajonų statis
tinis surašinėjimas atrado 
po 3, net 5, šimtamečius, 
kurių vienas ar kitas ir se
ną dainą padainuoti galėjo.

Kai kurie iš šimtamečių 
buvo ir vedę. Vyrai turėjo 
daug jaunesnes žmonas, 
šimtametės žmonos - jaunes
nius vyrus! Nėra, atrodo, 
atrasta šimtamečių porų. 
Nepaieškota ir poros, kuri 
ilgiausiai išgyventų santuo
koje.

1970 m. sausio 15 d. kraš
te gyveno 325 šimtamečiai: 
54 vyrai ir 271 moterys. Pa
svalio rajone nei vieno šim
tamečio nerasta.

(Bus daugiau)

Pasaulio Lietuvių Jaunimas bando tapti visai gražiu žur
nalu, tik reikia, kad uoliau jį paremtume. Tėvai, šeimos, gi
minės, kaimynai - suteikime savam jaunimėliui pačią ge
riausią, pačią kultūringiausą dovaną Kalėdoms: užsaky
kime PLJ-mą visiems metams. Didžiai puiku ir pigu! Kai 
padaugės prenumeratorių, pakils dar ir žurnalo lygis, nes 
bus redakcijai ir leidėjams didesnė paskata stipriau steng
tis matant, kad darbas ne veltui. Nors jau ir dabar neblo
gai reiškiasi šis jaunuoliškas spaudinys. Ypačiai girtinas 
planingas turinio suskirstymas: ne šiaip sau sudedama me
džiaga, o kaskart būtinai aprėpiamos įvairios sritys. Ir 
kalbos tobulinti nepamirštama. Taigi, būkime jautrūs šiuo 
atveju, duokime progą savo jaunajai kartai parodyti, ką ji 
gali. 0 gal ir įvyks dar bent pusė stebuklo, gal šis žurna
lėlis ir patrauks nemažą dalį lietuviško jaunimo skaityti 
prie savos kultūros glaustis? Mes gi tiek metų sielojamės, 
kad jaunoji karta prie savo spausdinto žodžio neprimasina- 
ma. Tad greta plačių kalėdinių išlaidų nepagailėkime po
ros dolerių tokiam idealistiškai gyvybiniam tautiniam rei
kalui.

• Mūsų sostinės sukaktį minint gilėja mūsų meilė sa
vam kraštui ir jo žvaigždei Vilniui. Aiškėja ir tai, kaip oku
pantas bijo Vilniaus praeities garbės ryškinti. 0 dar iš
kyla viršun ir naujų taškų iš ūkanose nugrimzdusios 
senovės. Štai, prof. J. Puzinas priminė svarbią žinią,- kuri 
lig šiol nebuvo gana įvertinta, būtent, kad Konstancos su
važiavime vokiečių ordino delegacija pareiškė, jog Lie
tuvos karalius Mindaugas, kai apsikrikštijęs, pastatęs ka
tedros bažnyčią Vilniaus mieste (Wille} ir čia įkurdinęs vys
kupą! Paskiau, girdi, Mindaugas atkritęs nuo krikščionybės, 
bet mums itin įdomi anoji žinia - Vilniaus minėjimas prie 
Mindaugo krikšto! Nors ordinas (kaip visi svetimieji} 
buvo dažnai mums šališkai nepalankus, bet šiuo atveju jo 
pareiškimas tikėtinas, nes a} tie faktai minimi labai rim
ta proga - visuotiniame bažnyčios susirinkime; b) tas 
pareiškimas darytas ne kokio vieno asmens, bet oficialios 
delegacijos, pasiųstos į aukščiausią krikščionybės instanci
ją; c) vargu ar ordinas skelbtų tokią mūsų tautai 
naudingąir garbingą žinią, jei ji nebūtų tikrai teisinga. Tai
gi, kaip atrodo, beveik galime jau švęsti 700 metų su vir
šum Vilniaus paminėjimo datą!

• Svetur esant ir dar siekiant kovoti už tautos laisvę, 
mumyse labai išryškėja mūsų pačių silpnybės ir ydos. Daž
nai ir didelės pastangos neduoda vaisių, dažnai patiriame 
netikėtų nesėkmių. Tad svarbu atsigręžti į save - pa 
žinti savo trūkumus ir iš jų taisytis. Būdo lėtumas, nepa
slankumas - nesigirtame. Apsileidimas - nemenka mūsų 
nuodėmė. Negebėjimas sutelktinai veikti, netolerancija 
skirtingoms pažiūroms. Siauri grupių interesai kliudo 
vienam darbui.

Viena iš dažnokai minimų ydų - menkavertystės komp
leksas Daugiur perdaug drovūs esame, vis jaučiamės men
kesni už kitas tautas, nedrįstame kovoti už savo teises ir 
išnaudoti progas, nesiryžtame laiku pakelti balsą, verčiau 
tūnome savo kiaute, kai reikia išeiti priekin ir drąsiai rodyti 
pasauliui lietuvio veidą: garbingą istoriją, nuostabią kal
bą, savitą kultūrą ir t.t. Vis leidžiamės kitų užgožiami ir 
net skriaudžiami. Gal ir jaunoji karta glaudžiau laiky
tųsi lietuvybės, jei sugebėtume save kaip tautą įspūdingiau 
aukšyn iškelti, progų nepražiopsoti. Todėl verta šia linkme 
padirbėti - su savo menkavertystės jausmu griežčiau ko
voti. Gyvendami tarp veržlių ir mus gniuždančių įtakų, tu
rime ir mes darytis drąsūs, landūs ir nevengti reikiamos.

• Reikia pripažinti, kad mūsų PLB ta kryptim daro 
aiškią pažangą, būtent to kovingumo už savo pozicijas šios 
org-jos vadovai jau parodo net su kaupu. Nors tuo tarpu 
tai tik lyg naminės pratybos tolesniem žygiam, nes gru
miamasi ne tiek su svetima aplinka, kiek su saviškiais už 
postus varžomasi. Tačiau ir naminės pratybos savitarpyje 
gali į gera išeiti - mums veržlių veikėjų kadrus išugdyti, 
bendrą kovingumo ir drąsos nuotaiką pakurstyti. Štai ir Pa
saulio Lietuvyje ta menkavertystės nusikratymo linkmė aiš 
ki: pats garbingasis vadovas, sykiu ir biuletenio redakto
rius, šiame šeiminiame 29 nr. savo paties atvaizdą įsideda 
net 6 kartus (nors seime dalyvavo apie šimtą galvų - gal 
būt, skaitytojui būtų įdomu pamatyti ir kitų veidus 
bent po vieną kartą}. Toliau dar didesnė pažanga. Naujai 
išrinktas vadovas Lietuvių Dienose išsiryškina save ar ne 
natūralaus dydžio viršelyje, o iš viso tame vos per dvide
šimt puslapių žurnale jis save parodo net devynetą kartų! 
Tai didelė reklama org-jai savo nartų tarpe - visi tą veidą įsi 
dėmės, gal ir į org-ją daugiau kas įsirašys.
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Argentinos lietuviu šventė

SIDABRINIS 'LAIKO’
PRANCŪZAS VISA ŠIRDIMI PAMILĘS LIETUVIUS

JURGIS JANUŠAITIS

Š m. spalio 16 sekmadie
nį Argentinos lietuviai iškil
mingai atšventė dvisavaiti
nio religinės - tautinės bend
ruomenės laikraščio Laikas 
25 metų jubilieju.

Iškilmės prasidėjo pamal
domis, po to šventoriuje prie 
lietuviško kryžiaus buvo pri
siminti ir pagerbti mirę Lai
ko šeimos nariai.

Iškilmingą aktą pradėjo 
Tėvų Marijonų vadovauja
mos lietuvių katalikų parapi
jos klebonas kun. Juozas 
Petraitis, o pagrindinę kal
bą pasakė JAV ambasados 
atstovas dr. Vytautas A. 
Dambrava. ‘Laiko kalbėjo 
jus yra tinkama proga pri
siminti, kalbėjo dr. V. 
Dambrava, jog šiemet suei
na lygiai devyniasdešimt 
metų nuo Aušros pasirody
mo. Dr. Basanavičiaus Auš
ra buvo didysis lietuvių tau
tinio atgimimo laikraštis, 
spausdintas Tilžėje ir per 
sieną slaptai knygnešių ga
bentas į Lietuvą. Aušra ėjo 
neilgai, tačiau ji prašalino 
nevilities tamsą, kuri anais 
laikais gaubė Lietuvą. Auš
ra atvertė lietuvybėn sulen
kėjusį dr. Vincą Kudirką ir 
jis visą tolimesnį wvenima 
paskyrė Lietuvai.Kudirkos 
Varpas dar galingesniu bal
su pastoviai šaukė lietuvius 
vienybėn ir kovon.

Kudirka rašė: ‘Kur ženg
si, kur žvilgtersi Lietuvoje, 
ten pamatysi, kaip visokiais 
pavidalais rusiškumo dvasia 
sukasi apie lietuvius: taip 
kaip slibinas, atidaręs nas
rus, drąsiai leidžia liepsną 
ant silpnų, neturinčių ginklo 
aukų, idant jas prie visko pri 
verstų bauginimu; tai vėl 
kaip angelas plasdenimu 
švelnių sparnų migdo, idant 
lengviau įveiktų auką: tai 
lyg koks geradėjas ištiesia 
ranką su dovanomis, išoriai 
gražiomis, o viduje prilai
kančiomis nuodus; tai vėl, 
tarsi nekalčiausias avinėlis, 
šokinėja tarp lietuvių nu
duodamas, būk nieko, o 
nieko negalįs pakenkti. Mes 
gi leidžiame tai dvasiai suk
tis aplink mus ir taisyti 
mums kilpas nepasakome - 
‘apage satanas’ (atsitrauk šė
tone!). Arba jau neįstengia

JUBILIEJUS JUOZAS ŠIUŠIS

me, arba nedrįstame tai pa
daryti, arba visai nieko 
nepastebėdami, arba ir šir
dyje manydami: tegu sau ru
siškumo dvasia sukasi ir 
renka aukas ateičiai, kad tik 
mums patiems būtų šian
dien sotu ir šilta!’

Daug vandens nutekėjo 
nuo Varpo dienų caro prie
spaudos metais, tačiau ir da
bartinėje okupacijoje šie 
žodžiai yra aktualūs. Lietu
va yra ir rusinama, ir plėšia
ma, ir sovietinama, nors 
daugelis lietuvių irgi yra 
migdomi žodžiais apie ‘ge
rą ir laimingą gyvenimą’. 
Kada Argentinoje prieš dvi
dešimt penkerius metus švie 
sus marijonas, amžinos at
minties vyskupas Pranas 
Brazys subūrė lietuvius 
spaudos žodžiu tęsti kovą 
už Lietuvos laisvę ir gimė 
Laikas - jau pirmajame nu
meryje buvo jaučiama ta pa
ti Aušros ir Varpo laikų 
kovos dvasia:

‘Mums reikia tikrojo Tė
vynės žodžio,’ skaitome. ‘To 
žodžio, kurį nešė knygne
šiai iš prūsų į tautiečių 
širdis, kad juose pavergta 
Tėvynė prisikeltų naujam 
nepriklausomam gyvenimui’

Laikas pasirinko tikslą: 
skelbti tiesos ir laisvės žodį. 
Drauge su buvusiu Jungti
nių Amerikos Valstybių Pre
zidentu Rooseveltu saky
čiau jog Laikas siekia pasau
lio, kurio pamatuose būtų 
keturios pagrindinės žmo
gaus laisvės: kalbos ir žo
džio laisvė, religijos lais
vė, laisvė nuo skurdo ir lais
vė nuo baimės. Šiandien 
šios laisvės yra atėjūno 
paneigtos Lietuvoje. Dabar
tinis sovietų rašytojų ir 
mokslininkų skundas tai pa
tvirtina. Sovietinė spauda 
vis dar maitina mus melu, 
kalbėdama apie pavergtų 
tautų gerovę, galvodama, 
kad jeigu ji šį melą kartos ir 
kartos, tai galiausiai melas 
pavirs tiesa. Laikas, tas ma- 
žiuliukas ‘Dovydas’ nely
gioje kovoje prieš sovietinį 
‘Galijotą’ kartoja ir kartoja 
tiesą, kad tiesa pasiliktų 
tiesa, ir tą uždavinį Laikas 
garbingai atlieka. Jungtinių 
Valstybių nepriklausomybės 

deklaracijos autorius Tomas 
Jeffersonas sakė, jog ‘re
zistencija tironams yra pa
klusnumas Dievui’. Ir šia 
prasme Laikas visuomet 
buvo paklusnus Dievui. Per 
ketvirtį šimtmečio Laikas 
puoselėjo religinę - tautinę 
mintį, skatindamas kilniai 
laikytis didžiųjų lietuvybės 
principų; gerbti, branginti ir 
ginti lietuvio vardą ir jam pa
dėti; didžiuotis savo kilme, 
savo tauta ir savo istoriniu 
pašaukimu į kovoti už Lie
tuvos ateitį be baimės ir be 
atsiprašinėjimo: priimti sa
vo tarpan visus be išim
ties, kurie nori įsijungti į 
bendrą darbą. Ir šio didingo 
jubiliejaus proga malonu pa
sidžiaugti, jog Argentinos 
lietuvių bendruomenė yra ir 
gyva ir tvirta. Laikas jėgų 
nesusilpnino ir gretų nepra
retino. Priešingai, jaučiamas 
naujas ūpas, naujas atgimi
mas, nauja dvasia. Gausūs 
nuveikti darbai, lyg pava
sarį ledus laužianti ir tirp
danti upė, užlieja naujus 
plotus, pasiekdama didesnį 
lietuvių skaičių ir juos išju
dindama. Todėl pagarba pri
klauso ir jums visiems, 
broliai ir seserys, kurie su
randate daugiau laiko reikš
tis lietuviškoje veikloje ir 
jau vien savo atsilankymu ir 
auka raginate organizacijas 
eiti pirmyn ir kilti aukštyn.

Nuoširdžiai sveikinu Lai
ką, kuris savo didžiosios 
sukakties proga nutarė at
kreipti specialų dėmesį į mū
sų jaunus akademikus. Jų 
dalyvavimas šiose iškilmėse 
parodo, kad gimimas svetur 
nereiškia palikimą savo tau
tos. Mus jungia kraujo ry
šis, o jis visuomet pasiliks 
tvirtesnis už gimimo vietą. 
Lietuva -- tai mes visi. Ir 
jaunimas!

žodžiu sveikino Argenti
nos Lietuvių Organizacijų 
ir Spaudos Tarybos pirmi
ninkas Aleksandras Mičiū- 
das, Susivienijimo vardu - 
Kaulas Stalioraitis, Lietuvių 
Centro vardu -- Alfredas 
Ruplėnas, Jaunimo vardu -- 
Jurgis Brazaitis, Senelių ži
dinio vardu - Vincas Gri
gaitis ir eilė kitų organi-

Mūsų krepšinio rinktinės 
išvyka Europon jau praei
tis. Apie ją dar kalbės spor
to žinovai, kalbės sportu be- 
sidomį ir visuomenės sluoks
niuose ši tema negreitai nu
tils. Ši išvyka vis dėl to buvo 
reikšminga, naudinga ne tik 
sportiniu, bet ir reprezenta
ciniu požiūriu.

Vargu ar kas pagalvojo 
apie pačios kelionės Euro
poje suplanavimą ir vykdy
mą. Tai nebuvo vienos die
nos darbas. Kelionės paruo
šiamieji darbai pareikalavo 
daug laiko, daug pažinčių ir 
sumanumo bei atsakomy
bės.

Tad šia proga sugrįžkime 
Europon ir pagyvenkime 
anomis išvykos kelionės nuo 
talkomis.

Kaip žinia, mūsų krepši
nio ir tinklinio rinktines Eu
ropon išlydėjo ir nemaža 
grupelė turistų. Tinklinin- 
kės Vokietijoje pasuko savo 
keliu, o su krepšinio rinktine 
drauge keliavo ir turistai.

Pasiekus Gieseną, Vokie
tijoje, mus pasitiko labai 
simpatingas kiek pliktelė
jęs, vidutinio ūgio, kukliai, 
sakyčiau sportiškai, apsi- 

zacijų atstovų. ALOS Tary
ba ir Lietuvių Centras įtei
kė Laikui jubiliejinius pa
dėkos diplomus, o Susivie
nijimas - gražią lentelę su 
įrašu.

Ta pačia proga buvo pa
gerbti devyni nauji lietu
viai akademikai. Jiems Lai
ko redaktoriai kun. Steig- 
vila ir Ona Kairelienė ir ad
ministratorius brolis Pijus 
Gudelevičius įteikė sveikini
mo diplomus. Akademikų 
vardu padėkos žodį tarė dr. 
Vytautas Mikelionis.

Po to sekė meninė dalis, 
kurioje dainavo solistė Ma
rija Zavickienė, akompanuo
jant dukrelei Nelidai. Iš jau
nųjų susirinkusius lietuviš
komis dainomis linksmino iš 
Beriso specialiai atvykusi 
jauna lietuvaitė Adriana 
Jocytė. Programai vadova
vo Seferinas Juknevičius.

Laiko vardu laikraščio rė
mėjams, bendradarbiams, 
skaitytojams ir gausiai susi
rinkusiems svečiams dėkojo 
Tėvas Augustinas Steig- 
vila. Po to sekė jaukios 
šeimyniškos vaišės. 

rengęs, apie 53 metų am
žiaus vyras, kalbąs gerai vo
kiškai ir prancūziškai.

Dirvos bendradarbis Jurgis Janušaitis (kairėje) nuošir
džiai dėkoja lietuvių turistų vardu prancūzui Rene 
Kapp (dešinėje) už šauniai suplanuotą ir turistams ke
lionę po Europą. V. Memeno nuotrauka.

Vytautas Grybauskas su 
šiuo vyru supažindina spor
tininkus ir turistus tarda
mas: ‘Ponas Rene Kapp, ma
no geras bičiulis iš Mulhou- 
se, Prancūzijos, prancūzas, 
suplanavęs šią kelionę po 
Europą ir jai nuo šio mo
mento vadovaus...’

Čia pat jis į mus prašneko 
vokiškai, įteikė po gražiai 
išleistą leidinėlį, kuriame pa
tiekiamos smulkios žinios 
apie įvykstančias rungty
nes, nurodant vietas, laiką, 
duotas kelionės smulkus 
maršrutas, nurodyti kelio
nės atstumai, sužymėti vieš
bučiai, jų adresai ir apie kiek 
vieną vietovę - miestą, kur 
viešėsime, trumpos istori
nės tų vietovių žinios ir lan
kytinos vietos. Žodžiu, iš 
karto pajutome, kad turė
sime puikų kelionės vadovą. 
Jis nei minutei neatsiskyrė 
nuo sportininkų. Jis buvo 
pirmas ir paskutinis visur 
ir visada.

Ir neapsirikome. Rene 
Kapp kaip tikras vadovas, 
sėda į pirmą autobusą drau
ge su krepšininkais, o mes 
įkandin sekame antruoju au
tobusu. Jis puikiai išstudi
javęs visus kelius. Vokieti
ja, Prancūzija, Italija, Mona
kas, Šveicarija, Belgija, 0- 

landija. Ir tai per dvide
šimt keturias kelionės die
nas. Važiuojame visur pa

gal iš anksto numatytą pla
ną, tvarkaraštį. Kai kur net' 
nepavėluodami nei minutės. 
Daug gražių vaizdų, daug 
įspūdžių, daug sutiktų žmo
nių, daug įvairių nuotaikų 
siurbiasi širdin. O kelionė
je juk visko pasitaiko. Vieni 
ima negaluoti, kitiems vieš
bučio kambarys be vonios ir 
patogumų, trečiam gal ver
šienos šnicelis ne prie šir
dies, kitam net vynas per 
rūgštus... tai vis kelionės 
‘nedatekliai’. 0 visa tai turi 
praryti kelionės vadovas. 
Tas piliules, žinoma, rijo sim
patingasis Rene Kapp, o dar 
daugiau jų nurijo jo dešinio
ji ranka, uolus talkininkas 
turistų reikalus tvarkant, 
neįpareigotas ir neoficialus 
vadovas Aleksas Lauraitis.

Keliavome dienomis ir va
karais. Pasiekdavome vieš
bučius įvairiu laiku. Ta
čiau visur mūsų jau laukė, 
visur buvo reikalai iš anksto 
sutvarkyti, net valgiai užsa
kyti.

Puikusis vadovas Rene 
Kapp pradžioje jautėsi pui
kiai. Net mūsų rinktinės vy
rų uniformą su ženklais dė
vėjo. Jau iš pirmųjų dienų 
susigyvenome su šiuo žmo-

(Nukelta į 6 psl.)

Velnias pakeitė adresą
AGA

Sugavo jie mane Maskvos muitinėj. Sugavo su griežčiau
siai draudžiama kontrabanda. Ne, ne su narkotikais! Nors 
ištikrųjų, taip su narkotikais, nes mano rankinuky atrado 
rožančių; o Marksas juk savo tobulybės raštuose sakė reli
giją esant liaudies opiumu. Taigi matote; atsidūriau 
padėtyje, kaip kadaise airis emigrantas be dokumentų Ellis 
saloj prie New Yorko. Ellis sala kadaise buvo vadinama 
velnio sala. Dabar jos nebėra. Sala tebėra, tik velnias iš
varytas. Amerikonams išvarius velnią iš salos jis emigravo 
į Maskvą ir ten eina didžiojo muitinės inkvizitoriaus parei
gas.

Kratė jie mano nešulius, kratė kišenes ir rankinuką. Ma
tyti jau iš matymo suprato mane esant liaudies opiumo 
šmugelnike. Kratė jauna mergina, nes nesutikau vyrui mui
tininkui leisti kišti rankas į mano privačias vietas. Mergina 
buvo drąsi, savimi pasitikinti sovietų muitininkė, turinti ge
ras ‘kvalifikacijas’ ir patyrimo kišenių kratyme. Tarp 
lipstikų ir pudrinių, tarp aspirino talbečių atrado mano dė
žutę su mažu miniatiūriniu rožantėliu.

-- Čto eto? - klausia manęs muitininke, dviem pirš
tais paėmus menkučius karoliukus. Muitininkė su pasišlykš
tėjimu laikė jį savo pirštuose, lyg bijodama susitepti, nors 
klausimas rodė ją nežinant ko bijo. Nejau jis būtų deginęs 
vargšės pirštus?... Mano rožantėlis storuose sovietės pirš
tuose atrodė toks kulus ir mažas, lyg atsiprašyti norė
tų, kad būdamas atstovu baisiausio liaudies priešo jis 
toks neimpozantiškas.

- I beg your pardon, - sakau. - Nesuprantu. - Jeigu ir 
būčiau norėjus suprasti, rožančiaus vardo rusiškai nežino
jau.

Paliepė sėstis ir laukti. Mano rožančių padėjo toliau, 
atskirai nuo aspirino ir kosmetikos. Pati išėjo.

Sėdėjome keturiese ir laukėm. Mano kolegos įtariami ne
žinojo dėlko laukia. Aš viena žinojau. Kaimynas iš Londono 
sako: - Jis kadaise keikė muitininkus, todėl gali tikėtis, jog 
nebus jam gailestingi.

Kitas kaimynas vokietis iš Rytų zonos ir dar vienas 
graikas. (Ko graikas atvyko į Maskvą, man nebeteko suži- 
-noti).

Muitininkė grįžo vedina būriu vyrų. Vieni dėvėjo unifor
mą, kiti civiliai. Ak, jų visų veidai dėvėjo tą pačią unifor
mą. Apstojo didelį ir dulkiną muitinės stalą, ant kurio 
gulėjo numestas mano rožančius. Žiūrėjo išdidžiai su išdi
džia nuostaba pakaitomis į mane ir rožančių, lyg negalėtų 
apsispręsti, ką su manim ir mano kontrabanda daryti.

- Damned snobs! -- sako anglas. Jis teisus. Snobas -- 
žmogus, kuris į viską paniekinančiai raukia nosį. Rusas ski
riasi tik tuo, kad jis raukia nosį, dar neišmokęs jos nusi
valyti. Vienas muitinės didžiūnų čia pat prie mūsų dviejų 
pirštų kombinacija sutvarkė nosies reikalą ir nusišluostė 
pirštus į kelnes. Matomai komunizmo penkmečių planuose 
nosinės neįtrauktos.

Pasakykit jai, kad ‘zaporožno’, - sako vienas inkvizito
rius kitam, kuris pasirodė esąs vertėju.

- Why you bring this object of religion into Soviet 
Union? Per vargą suprantu klausimą prisiekusio mui
tinės vertėjo. Kodėl, kodėl vežuosi rožančių? Kodėl mano 
rankinuky tarp aspirino ir kosmetikos atsirado atomo bom
ba?

Vertėjas laiko rankoj sąrašą, kuriame keturiomis kalbo
mis užrašyti visi draudžiameiji objektai. Neblogos iš
vaizdos parkeriu baksnojo sąraše (matyti jam buvo leng
viau baksnoti, negu kalbėti) tris draudžiamus objektus: 
narkotikus, religijos objektus ir pornografiją. Enkavedis- 
tiniu kantrumu vertėjas baksnojo ir kartojo ‘draudžiama’; 
turėsiąs konfiskuoti. Man ilgiau tylint vertėjas 
užklausė, ar suprantu? Ištikrųjų per ilgę baksnojimą ne- 
besupratau, ką vežu; narkotikus, religiją ar pornografiją? 
Galbūt visus tris, galbūt sielos pornografiją? ... Užėjo toks 
pašėliškas noras juoktis. Padėtį išgelbėjo anglas.

-- Jūs atsilikote nuo vakarų kultūros, - jis sako vertė
jui. - Mūsų universitetuose naujieji fakultetai, patys 
svarbiausieji šiuo metu, kaip tik ir yra narkotikai ir porno
grafija.

Vertėjas susimaišo ir kol jis paaiškina didžiajam inkvi
zitoriui mes galime šypsotis.

- Verdammtes Volksgericht - prašneka vokietis. Šį 
kartą aš vertėjauju anglui ir šypsomės visi trys. Vienin
telis graikas baimingai susikaupęs.

Vargu, ar kada krikščioniškas ‘religinis objektas’ turė
jo tokius kovotojus, kaip mes. Anglas pasisakė jokiai 
religijai nepriklausąs. Vokietis iš Rytų Vokietijos religi
jos atsisakė, o aš?... Mano religinė pažiūra -- nelįsti Dievui į 
akis maldomis; gavus rankas ir galvojimo- priemones iš
maldos nebereikalinga. Dėkoti žmogus ne toks greitas, kaip 
prašyti. Jeigu muitinės inkvizitoriai būtų pareikalavę kal
bėti rožančių tikėjimo įrodymui, muitinės velinias tikrai 
būtų laimėjęs. Dabar eina kova dėl mano tikėjimo lais
vės. Tegul būna tai tik prietarai, gali vadinti, kaip no
ri; šiame tikėjimo 'laisvės’ krašte aš turiu teisę į tikė
jimą, o kuo aš tikiu, kas muitinei darbo.

Vertėjas grįžta ir vėl klausia kodėl vežu rožnčių? Rusai 
puikūs klausinėtojai.

- Vežuosi, -- sakau, - kaip ‘good luck’ amuletą. 
Keliavau visokiais lėktuvais ir tikrai niekas neatsitiko. No
rėčiau, kad neatimtumėt nes jūsiškiu ‘Aeoroflot’ nepasiti
kiu. Kas žino, jeigu neturėsiu laiko apsaugai, tikriausia ko
kie arabai gali ‘highjackinti’ lėktuvą Vilniaus nepasiekus. 
Jūs visi atiminėjate ką nors. Amerikoj ir Londone iškratė 
kišenes ir atiminėjo žirklutes ir peiliukus nagams kirpti, o 
jūs prisikabinot prie rožančiaus. Dar negirdėti, kad rožan
čium kas būtų, privertęs lėktuvo pilotą skristi į Lebano- 
ną. Dėl to nebijokit! Su rožančium aš nebijosiu. Tuo būdu 
būsim ‘everybody happy’, ką?

Prisiekusiam muitinės vertėjui, atrodo, nebeužteko ang
lų kalbos žinojimo. Kaimynas anglas balsiai juokėsi. Vertė
jas pasakė muitinės vyriausiam, kad vežuosi rožančių apsi
saugoti nuo arabų ‘highjackerių*. Linksma buvo visiems, 
nors ne visi juokėmės dėl to paties humoro. Mano rožan- 
tėlį įrašė į sidabrinių daiktų sąrašą. Muitinės velnias pasiro
dė netoks jau blogas.
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

Patarkit, kų daryti?!

KETURRAIDŽIO LTSR’ čia priėjo
MĮSLĖ
Susirinkimuose žmonės bijo ilgų prakalbų. Laikraš

čiuose neapkenčia ilgų vedamųjų. Simpoziumuose — 
moksliškų plepalų. Nekrologuose— tuščiažodžiavimų blū- 
do. Ideologiniuose apsispiaudimuose — keiksmų vynioji
mo į dailias servetėles. Veikime visur ir visad iš vietos 
šuoliais, nes time is monkey. Daugžodžiavimas yra mon- 
key-business. Tad "Pogrindis” iš vietos šuoliais tekinas 
bėga prie pagrindinės vedamojo temos: ar žinai, skaity
tojau, kų reiškia keturios, krūvon sulipdytos "LTSR” 
raidės ?

Aha, nežinai!!!!
Tai genocidinė kryptograma:
Lietuvių Tautą Smaugia Rusai.

Kai už knyginės išminties nėra nuosavo veido

ORAS LAPKRITYJE

Lapkričio orai pasižymėjo 
poliucijos poreiškiais.

Ura-liberalinė oro tarša iki 
šiol nepravėdinta ura-patrio- 
tinių fenų. Gailos & Co. pa
reiškimai bei spurdėjimai 
nesukėlė ciklono, reikalingo 
bendrai, susikaupusiai, oro 
taršai pašalinti. Anaip tol, 
dėl chroniškos oro poliucijos 
išeiviškame ore, čiaudantieji 
ir sloguojantieji liko stagna- 
cinės šienligės stovyje.

Šauniausių lapkritinių ba
lių ir baliukų viesulai taipo
gi nevaliojo išpūsti pasaulė
žiūrinės taršos sankaupų.

Bimbiniuose ‘Vilnies’ ir 
‘Laisvės’ kolchozuose paste
bėti sniečkiniai - kryptingi 
pūstelėjimai balfinių bei vil
kinių gonkelių kryptimi. Pūs
telėjimai išduoda, kad bim- 
bininkai minta sovietiniais 
kopūstais.

Lapkritinis oras turėjo 
80% baliauninkų azoto, 15% 
kuklaus patriotinio spurdė
jimo deguonio ir 5% anglies 
dvideginio, tai yra, svais- 
čiojimų apie besąlyginį bend

Jų pačių akimis...

— Atsikabink! Pietums nepareisiu. Aptariame penkmečio planą.

radarbiavimą su globalinės 
oro taršos šaltiniais.

‘Pogrindis pataria ne
kreipti dėmesio į gandus, 
kad Kohouteko kometa pra
našaujanti karą tarp PLB ir 
ALT. Totalinio karo nebus, 
o smulkios batalijos vyks, 
kaip vykusios: Washingtone 
ir Halsted gatvės rajone. 
Bet tai ne meteorologinės, 
o militarinės temos...

IŠ 1918 METŲ 
LIETUVIŠKOS

MILICIJOS
PROTOKOLU

(Naujienos, Nr.232)
‘Pilietis pavogė nuo žydo 

karvę. Ant ko žydas dane- 
šė milicijai, tai vagis susek
tas, karvė atimta ir grąžinta 
žydui. Ant ko surašiau pro
tokolą atiduoti teismui.’

‘Nosimi pajutau piliečio 
daržinėje smirdėjimą pana-

KADŽIULIS
IR TARĖ

- Kodėl bolševikai apsun
kino perukų siuntimą? -- tei
ravosi labdarė.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Po amerikoniškais peru
kais moterys geriau slepia 
savo priešsovietines min
tis.

*♦*

- Kokios esi nuomonės 
apie parodą, kurios centre 
buvo išstatytos lietuviškų 
keiksmažodžių iliustracijos? 
- paklausė patriotas, bet ne 
dailininkas.

Paklaustasis, lojalus ‘Pa
saulio Lietuvio’ skaitytojas, 
kažin ką neaiškiai numykė.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė: - Parodos parodija

***
- Nerandu žodžio, kaip 

pavadinti išeivijos poetą, ku
ris kište kiša savo priverkš- 
lentą produkciją bolševiki
nei ‘Pergalei’? -- aimanavo 
kultūrinių mainikavimų ne
suprantąs žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Šlaitu, kuris prarado 
kalną ir pakibo ore.

***
Būrelyje altininkai aptari

nėjo JAV LB pirmininko 
programinė kalbą ir aima
navo.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Gaila, kad tokią kalbą 
pasakė Gaila.

šų į samagoną ir pareikala
vau paskutinio virimo para
gauti. Pilietis sako, kas tu 
esi, kad reikalauji mano vi
ralo ragauti? - Esu valdžia. 
Ant ko pilietis supykęs ant 
manęs pasakė: ‘Tu esi š....!’, 
ant ko ir surašiau protokolą, 
valug valdžios įžeidimo.’

SPAUDOS 

VERPETUOSE
Klasinė kova "pažangiųjų” 

bankete
Atsiprašome rėmėjų ir 

svečių, kad visų negalėjome 
susodinti prie pirmų stalų. 
Tikime, kad nebuvo nu
skriausti ir tie, kurie sėdo 
valgyti prie antrų stalų.

Ad. Budrienė 
Vilnis, Nr. 145

AUŠRELĖ LIčKUTĖ

APIE EVOLIUCIJOS 
RELIATYVUMĄ
Ant liežuvio peršti aibė glorijų: 
Pagarba formacijoms kaitos — 
Teoremose nėra teorijų, 
Aksiomose nėra tiesos.

Viskas, viskas žemėj reliatyviška — 
Ir su priešu gert gali kartu! 
Užkietėjėliu palikt konservatyviška: 
Pasitarki su Vladu šlaitu!

Viskas kinta pagal evoliucij'ą:
Aš ir tu, ir jis, ir mes visi —
Teilhard de Chardin’o atribucija: 
Pavyzdžių kartoteka gausi.

Homo Sapiens taip pat kitėjime. 
Kinta jis, lyg objektas sapne.
Mes juo taip aklai pasitikėjome, 
O jis ėmė, virto beždžione!

Teoremose nėra teorijų.
Aksiomose nėra tiesos. 
Evoliucijoj perdaug istorijų: 
Žuvys genda nuo kvailos galvos.

A. Bimba bumba apie . . . 
celibatą

Vadinasi, kunigas turi 
būti nužmogintas. Jis nega
li mylėti moters. Jis negali 
nieko mylėti.

A. Bimba 
Laisvė, Nr. 41

Vištidei — traktoristų, 
medelynui — melžėjų

Kaišiadorių kiaušinių ga
mybos fabrikui skubiai rei
kalingi traktorininkai. Kė
dainių rajono Pagirio vais
medžių medelynui reikalin
gos melžėjos.

Valstiečių laikraštis, Nr. 124

"Mechanizuotame” 
kolūkyje

Dirba, skuba vyrai. Pa
grindinis mechanizmas — 
rankos. Stovi maišų užsiu- 
vimo mašina, o maišus ran
komis užriša.

A. Ramoška
Komjaunimo tiesa, Nr. 114

Bedieviški kryžiažodžiai
Aukštesniųjų klasių mo

kiniai sudaro ateistinius 
kryžiažodžius. Organizuoja
mi ateistinių eilėraščių de
klamavimo konkursai. Pa
rodę daugiau iniciatyvos 
ateistiniame darbe, iškil
mingai apdovanojami.

T. Dėjus
Tarybinis mokytojas, Nr. 18

Gimtakraštinis vemalas
Dažnai nugirstame fašis-

... eisiu pirmyn - Naujienos bars; 
grįšiu atgal - Akiračiai keiks; 
vietoj stovėsiu - kritikos vėjai perpūs...

tinės Lietuvos pabėgėliu iš
sireiškimus, jog jiems ge
riau būtų matyti gimtąjį 
kraštą ugnyje ir dūmuose.

J. Shinkunas
Gimtasis kraštas, Nr. 23

"Pažangiųjų "skurdas" 
kapitalistinėje Amerikoje

Grand Bend, Ont. Drau
gai Ch. ir M. B. pasikvietė 
pavaisinti savo draugus 
erdviuos, gražiuos namuos 
Į gražų balių, kuriame dvi 
dienas vaišinomės.

J. Broga 
Vilnis, Nr. 145

PRIE FABRIKO DURŲ...

V f -__ ...l

Andrius CVIRKA

— Soclenktynių negalima pradėti 
kol nepatikrintas alkoholio nuošim
tis. Kveptelk, draugas mechanike...

ŽURNALISTINIAI 
ŠŪVIAI PRO ŠIKŠNELĘ

Savo širdy jubilijatas tu
ri mažytį kampelį, kur tel- 
pą milžiniška tėvynės mei
lė.

★

Archeologai atkasė 4000 
metų prieš mūsų erą senu
mo gyvenvietę ir rado ne
maža mamuto kaulų bei me
džioklinių šautuvų liekanų.

★

Susirinkime dalyvavo lie
tuviai be ideologinių, reli
ginių ir rasinių skirtumų.

★

Angelą Sargą pradėjus, 
visa koplyčia kartu su ve
lioniu, įsijungė giedojiman.

Dr. Pipirėnas

Ir vėl "Laisvės" pirmo 
puslapio sensaciją!

Prancūzijos mieste Mul- 
house prieš keletą savaičių 
prostitutės susiorganizavo į 
savo uniją, kuri gražiu var
du pakrikštyta: "Meilės se
sutės”. Dabar jų unija rei
kalauja už jų tarnybą di
desnio atlyginimo ir trum
pesnių tarnavimo valandų, 
taipgi ir abelnų sąlygų pa
gerinimo.

J. Gasiūnas 
Laisvė, Nr. 42

— Sovietiškoji Monika, 
suteik mums proto bran
dinimo toniką!
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PRANCŪZAS VISA ŠIRDIMI 

PAMILĘS LIETUVIUS...
(Atkelta iš 4 psl.)

gumi ir pamilome. Jis lyg 
gerasis tėvas glaudė ir glo
bojo visus mus ir ypač dide
lį dėmesį kreipė į sporti
ninkų pergales, nes tai buvo 
jo garbės ir prestižo klausi
mas.

Deja, kaip mums ėmė ne
sisekti, Rene Kapp tuos 
smūgius skaudžiai išgyveno. 
Padėjo ir uniformą ir į sa
les vykdavo sportiniai, kuk
liai apsirengęs. 0 kada mū
sų vyrus ‘mušdavo’ priešas 
aikštėse, jis nuliūdęs, gi
liai išgyvenąs pralaimėjimus 
linguodavo galvą ir braukė 
prakaitą nuo kaktos.

- Skaudu, kad jūsų vy
rai neatsilaiko. Aš dėjau į 
juos visas viltis. Gėda... po 
vienų rungtynių kalbėjo 
man Rene Kapp.

Kelionei artėjant į pabai
gą, užkalbinu arčiau ir inty
mesniais klausimais palie
čiu pačią kelionę.

-- Šios kelionės planavi
mas užtruko beveik pusant
rų metų. Turėjau daug rū
pesčio ir vargo sudarant 
rungtynių planą, iškviečiant 
tokias stiprias, galima saky
ti stipriausias, Europos krep
šinio komandas rungtynėm. 
Tai nebuvo lengvas dar
bas. Bet tą padariau papra
šytas mano geriausio drau
go Vytauto Grybausko, su 
kuriuo mus riša graži ir ma
loni pokario metų praeitis. 
Aš maniau, kad daug rūpes
čių turėsiu su turistais, ku
rie drauge važiuos su rink
tine. Tačiau dabar galiu pa
sakyti, kad jus, turistai, bu
vote mano patys mieliausi 
keleiviai ir net talkininkai. 
Dėkoju jums ir didžiuojuosi 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKACE EXPRESS & TRAVEL AfiEKCY,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street____________________
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street ___________ ________ „____ L__
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue__________________ 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue_________________________ .895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue______________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street__________________________  376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ______    ...925-2787
• CLEVELAND, OHIO -— 1028 Kenihvorth Avenue __________________ 771-0696
• DETROIT. MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewoo<l Acres, Rt. 9____________________ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue________________ 36&-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue................. ..249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue________________ 385-6550
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street________   642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue _________________ ...674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue__________________________ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue-----------  769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue___________u_____________ 384-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue________  257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street------ --------------------- 475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue--------------------------------------- 392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street------------ 732-7476

tokiais gerais lietuviais. 
Krepšinio rinktinė galėjo 
daugiau prisirinkti pergalių. 
Gi mano didžiausias troški
mas ir viltis buvo, kad nuga
lėtumėte Prancūzijos rinkti
nę. Gaila, kad to nepasie
kėme. Kelionėje gerokai pa
vargau, bet kai ji baigiasi 
mano mieluose namuose, 
Mulhouse, aš jaučiuosi atli
kęs didelį darbą ir atidavęs 
tokiems mieliems žmonėms 
ir savo duoklę. .Tikiu, kad 
dar susitiksim... kalbėjo 
Rene Kapp grukšnodamas 
alų ir sunkius kelionės rū
pesčius pakėlęs vaodvauda- 
mas kelionei.

Pokalbyje stabtelėjome ir 
prie jo asmens. Apie save 
nedaug ką tepasakojo. Jis 
dirba Potasse Co. skyriaus 
vedėjo pareigose. Šiuo metu 
yra L’Alsacce dienraščio 
krepšinio korespondentas. 
Jaunystėje šaunus sporti
ninkas, Elzaso srities leng
voje atletikoje dešimtkovy- 
je meisteris. Žaidė krepši
nį už F. C. Mulhouse ko
mandą, kurioje pokario me
tais apie porą metų drauge 
žaidė ir mūsų iškilusis krep
šininkas Vytautas Grybaus
kas. Jis buvo geras krepši
nio žaidėjas, po to Rene 
Kapp vadovavo tai koman
dai ir buvo jos treneris. 
1951 m. Paryžiuje jis baigė 
trenerių kursus pirmuoju ir 
dabar tebesidomi sportiniu 
gyvenimu.

Vedęs. Duktė Patricia, 
kurią teko susipažinti, labai 
simpatinga ir yra Strasbur- 
go baleto balerina. Vyr. sū
nus Jackey žaidžia krepši
nį Mulhouse. Jauniausias sū
nus Michael šaunus plauki

kas Prancūzijos jaunių rink
tinėje, o šiuo metu tarnauja 
kariuomenėje.

Vytautas Grybauskas po 
karo nuoširdžiai susidrauga
vo ir vėliau net tapo giminės 
su Rene Kapp šeima. Vytau
tas Grybauskas yra krikšto 
tėvas Kapp jauniausio sū
naus, o Kapp krikšto tėvas 
Grybauskų sūnaus Rolando. 
Tie giminystės ryšiai išliko 
iki šiol ir tas lėmė, kad Rene 
Kapp ėmėsi tokio atsakingo 
ir sunkaus išvykos organiza
vimo ir vadovavimo Europo
je darbo.

Mūsų rinktinės kelionė 
Europoje lietuviams nieko 
nekaštavo. Išlaidas paden
gė Europos klubai. Gi pats 
vadovas Rene Kapp atsisakė 
už savo darbą bet kokio at
lyginimo ir nepriėmė jokių 
materialinių dovanų.

Drauge keliavę turistai 
nuoširdžiai įvertino Rene 
Kapp rūpestį ir darbą, sudė
jo 600 dolerių, nupirko lėk
tuvu į JAV bilietą ir jį 
įteikė jam atsisveikinimo 
banketo metu, pakviesdami 
atvykti į Ameriką paviešėti 
ir ta pačia proga dar kartą 
padėkoti jam už mūsų spor
tininkų ir turistų globą ir 
šaunią kelionę.

Kai sekmadienio rytą tu
ristai krovėsi lagaminus į 
autobusą, Rene Kapp atvy
ko paskutinį kartą su jais at
sisveikinti.

- Aš dėkingas jums už to
kią. vertingą dovaną. Aš 
aplankysiu Jus Amerikoje 
ateinančių metų gegužės 
mėnesį. Drauge praleistos 
su jumis dienos ir valandos 
man nešė džiaugsmo ir jus 
prisiminsiu ilgai, ilgai... bu
čiuodamas ponias, atsisvei
kindamas vyrus, su šaromis 
akyse, kalbėjo nuoširdus, vi
sa širdimi pamilęs lietuvius 
prancūzas ponas Rene Kapp 
Liekame ir jam mes dėkingi.

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

JURGIO JUODŽIO PARODĄ 

ATIDARANT NEW YORKE
ANTANAS RUKŠTELE

Prisipažinsiu, mane malo
niai nuteikė žinia, kad dail. 
Jurgio Juodžio tapybos pa
rodą ruošia Lietuvių Fronto 
Bičiulių New Yorke Sambū
ris. Paroda dedikuota Simo 
Kudirkos, Romo Kalantos ir 
kitų lietuvių didvyrių žuvu
sių už Lietuvos laisvę gar
bei. Paroda įvyks š.m. gruo
džio mėn. 8-9 dienomis Kul
tūros židinyje. Tai pirmas 
įvykis, kad bet kuris L. Fron 
to Bičiulių sambūris ruoštų 
ne kraštutinio modernisto 
bei abstraktisto dailės paro
dą.

Iki šiol į dailininką ir jo 
meną stengtasi žiūrėti kiek 
jis ‘pažangus’. Atseit, žiū
rėta kiek jis yra įėjęs į šios 
gadynės laisvai ir palaidai 
suprasto meno sąvokas, kiek 
jis yra atitolęs nuo gyveni
miškos realybės, kiek toli jis 
yra paneigęs patį žmogų (ku 
ris yra kūrėjo skatintojas, 
vertintojas ir išlaikytojas), 
kiek giliai jis suniokojo ver
tybių sampratą, kiek stipriai 
pažeidė tradicines meno ap
raiškas, kokiomis priemo
nėmis ir kokiais būdais su
gebėjo ar sugeba rodyti 
drąsą, nors ten būtų absoliu
ti tuštybė. Tai naujojo ‘me
no apaštalų’ dėsniai ir gai
rės būti dailininku. Tai meno 
naujintojų, avangardistų, 
meno revoliucionierių dva
sia, išsakyta žodžiais.

Neseniai įvykęs keletos 
mūsų dailininkų ir nedaili- 
ninkų simpoziumas New Yor 
ke meno klausimais buvo 
tikras liudijimas dvasinio pa
simetimo ir nuovokos pame
timo. Ten aiškintasi kas yra 
menas, kas yra kūrėjas, kas 
yra tautinė dvasia mene ir 
kada dailininkas gali būti pa
vadintas lietuvišku, žiūrint į 
jo darbus. Visi simpoziumo 
kalbėtojai -- A. Kašubienė, 
V. Jonynas, K. Žoromskis, 
dr. J. Girnius, A. Pečiūrai- 
tė -- meno sampratą, tautiš
kumą mene, jo vertę tempė 
ant to kurpalio, kuris nieko 
kito nesuformuoja, kaip pa
liegėlį dvasia. Anot jų -- dai
lininkui užtenka vadintis lie
tuviu ir menas bus lietuviš
kas (sic!), nesvarbu kas ten 
bus vaizduojama ir kaip. Na, 
žinomą, dr. J. Girnius, ne
turėdamas nieko- bendru su 
menu ir savu filosofavimu 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

sukdamas iš kelio į kairę, 
pataikaudamas laikinai ap
raiškai mene, glostė dau
giau savo draugų meną, ku
ris gali būti pavadintas 
pamestuku, nepriimtu į na
mus. Nė vieno žodžio nebu
vo tarta apie lietuvį dailinin
ką ir jo sąlytį su savos tau
tos istorinių įvykių išgyve
nimais, su savos tautos tra
gedija... - nė vieno žodžio 
apie tuos mūsų dailininkus, 
kurie sava kūryba yra kur 
kas arčiau savos tautos 
lūkesčių ir kūrybinės dva
sios, negu į simpoziumą su
sirinkę. Užtat ir matėm ne 
simpoziumą, o susirinkusių 
autoreklamą ir pastangas 
įkalbėti visuomenei, kad, ką 
jie bedarytų, bus menas.

Jurgio Juodžio ruošiamai 
parodai New Yorke tenka 
skirti išimtino dėmesio, nes 
ji bus pirma paroda, atžy- 
minti lietuvių didvyrių au
kas. Šio dailininko užsimoji-

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
—" ANTANAS GRINIUS

ADELĖS IR JONO ACŲ 
DVIGUBA SUKAKTIS

Adelė ir Jonas Acus lap
kričio 24 d. Lietuvių Namuo
se šventė dvigubą šventę: 
65 metų Jono gimimo sukak
tį ir 35 metų vedybų sukak
tį. Į šventę prisirinko virš 
šimto žmonių, giminės ir 
svečiai.

Šventės programą prave
dė Mykolas Vitkus, kuris 
taip pat papasakojo ir Jono 
Acaus nueitus gyvenimo ke
lius. Vera Kulbukienė ir An
gelė Šukienė Joną apjuo
sė gražia iš Lietuvos jo sū
naus Vytauto prisiųsta juos
ta ir abiems prisegė po baltą 
gėlę.

Sugiedota ilgiausių metų! 
Sukaktuvininkai gavo daug 
sveikinimų ir dovanų.

Jonas Acus yra gimęs 
1908 m. lapkričio 24 d. Jez- 
no miestelyje, Alytaus aps
krityje. Baigęs Jezno pra
džios mokyklą pradėjo dirbti 
Jezno valsčiaus savivaldy
bėje.

Susitaupęs kiek pinigų, 
Stakliškių nuovados viršinin- 

mus atsimenu nuo pirmųjų 
jo darbų. Tais darbais jis 
kalba, pasakoja, ryškina, 
iliustruoja. Jo tapyboje 
trykšta gyva mintis, gyva 
idėja ir pagaunanti forma. 
Savarankiškame išreiškimo 
būde Juodis yra vienas. Jei
gu žiūrovas ir rastų kiek iš
orinio bendrumo su Kaziu 
Šimoniu, tai čia pat jis pasa
kys, kad K. Šimonio kūry
ba yra sub tili, rami, gal net 
svajinga, tuo tarpu J. Juo
džio -- dramatiška, stipri, 
gyva judesyje ir spalvoje, 
audringa. Antra vertus, 
temų įvairumas ir jų jungi
mas į nesibaigiamą Lietuvos 
mitologijos, istorinių įvykių 
ir pastarųjų tragiškų įvy
kių okupuotoj Lietuvoj, tur
tina jo kūrybą ir išskiria jį iš 
visų ‘avangardistų’ ir jokia 
logika nepagristų tapytojų.

J. Juodis yra kietas, su
kauptas kūrėjas, šventai 
tikįs į tai, ką jis dirba ir pa
tiekia visuomenei, kad ir ji 
tartų savo žodį.

Šia proga mes visi galim 
pasveikinti dail. Jurgį Juodį 
ir palinkėti geriausios, sėk
mės parodoj bei ateities dar
buose.

ko Alekso Čibiro ir jo bro
lio kunigo Kristupo Čibiro 
remiamas įstojo į Aukšta
dvario vidurinę mokyklą ir 
ją baigė. Du metu mokino
si Alytaus gimnazijoje. 1929
m. stojo savanoriu į 2 ulonų 
pulką. Kariuomenėje tar
naudamas baigė sanitarijos 
puskarininkių mokyklą ir iš 
kariuomenės į atsargą išėjo 
sanitarijos vachmistro laips
nius.

Persikėlęs į Kauną gavo 
tarnybą Kauno miesto poli
cijos V Nuovadoje raštinin
ku, bet nenustojo mokytis ir 
baigė gimnaziją. Būdamas 
darbštus, greitai buvo pa
keltas į raštvedžius. Tarnau
damas susitaupė pinigų ir 
įsigijo nedidelį ūkį. Po kelių 
metų buvo perkeltas į 
Kauno miesto ir apskrities 
Viršininko įstaigą ir ten 
ėjo įvairias pareigas.

1938 m. Jonas Acus veda 
turtingą vienturtę Černiaus
kų dukrelę Adelę. Gyven
dami susilaukė dviejų sūne
lių. Vienas jų mirė, o Vytau
tas gyvas ir gyvena Lietu
voje.

II Pas. karo metu Jonui 
teko atsiskirti nuo žmonos ir 
vaikų ir atsidurti Vokieti
joje. Vokietijoje kaip felčer- 
ris dirbo Venene prie 01- 
denburgo ir daug kam iš 
lietuvių vykstant į kitus 
kraštus pagelbėjo savo svei
katos reikalus sutvarkyti.

Giminių sudarytomis dar
bo garantijomis 1949 m. at
vyko į Bostoną.

1950 m? atsikėlė į Det
roitą ir čia dirbo įvairius 
darbus iki gavo pastovų 
darbą Fordo automobilių fab
rike. Padirbęs Jonas 6 me
tus ir susitaupęs pinigų me
tėsi į prekybą. Tas biznis 
jam gerai sekasi. Šiemet po 
ilgų pastangų ir vargų į 
Ameriką atvyko ir jo žmona 
Adelė ir dabar abu laimin
gai gyvena.

Šeštadienį lapkričio 24 d. 
8 v. ryto Šv. Antano bažny
čioje kun. K. Simaitis jų 35 
metų vedybinės sukakties 
proga atlaikė Šv. Mišias ir 
paskaitė gražias maldas.

• Naujų Metų sutikimą 
naujame kultūriniame cent
re rengia LB Detroito Apy
linkės valdyba. Stalai- už
sakomi pas valdybos iždinin
ką Alfonsą Velavičių tel. 
264-2937 ir pas Joną Urbo
ną tel. 435-4786.

t

Skaitykit ir platinkit
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Prezidento A. Smetonos 
30 metų mirties minėjimas 
įvyks sausio 20 d. Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

• Inž. R. Kudukio prane
šimas apie Clevelando mies
tą ir jo rūpesčius, susidėjus 
aplinkybėms, šį sekmadie
nį neįvyks ir nukeliamas į 
ateinančių metų sausio mė
nesį.

• Lietuviu Amerikos Pi
liečių Klubas š. m. gruodžio 
22 d., šeštadienį, 6 v. v. ren
gia klubo nariams ir jų šei
moms bei svečiams kalėdinį 
pobūvį su eglute ir Kalėdų 
seniu.

• Pigiai išnuomojamas 
butas su baldais E. 144-toje 
gatvėj, skambinti 681-6509.

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

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

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskačiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama 5%''
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6^2 ' —71/Z2 '
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.

★
Pasinaudokite,jums arčiausiai esančios įstaigos 

patarnavimu!
798 East 185 Street, Cleveland. Ohio 11119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 11112 
11106 Cedar Rd.. University Hts., Ohio 11121

★
DARBO VALANDOS

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
1:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė ištaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

ŠACHMATININKŲ 
DĖMESIUI

Dėmesio Clevelando Lie
tuviai šachmatininkai! Š.m. 
gruodžio 12 d. (trečiadienį) 
7 v.v. Clevelando Lietuvių 
Namų žemutinėje salėje 
šaukiamas Clevelando Lie
tuvių Šachmatininkų susi
rinkimas. Kviečiami visi Cle
velando lietuviai šachmatų 
mėgėjai, neišskiriant ir jau
nimo, susirinkime dalyvauti. 
Bus aptariami bendrieji šach 
matų reikalai, nusistatytos 
ateities gairės ir pradėtas 
šachmatininkų- aktyvus vei
kimas.

Prašoma kiekvieną daly
vaujantį susirinkime turėti 
su savimi šachmatų lentą ir 
figūras, nes tuoj po susirin
kimo bus proga dalyvauti 
simultane prieš dr. Alg. Nas 
vytį.

Smulkesnių informacijų 
prašau skambint Pranui 
Puškoriui tel. 486-8613.

Susirinkimas prasidės 
punktualiai.

Clevelando Lietuvių 
Sporto Klubas Žaibas 
Šachmatų Sekcija

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

IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas antram 

aukšte prie šv. Jurgio para
pijos. Kaina $55.00 mėne
siui. Tel.: 692-0661. (92-93)

JAUNŲJŲ TALENTŲ POPIETE
D.L.K. Birutės draugijos 

Clevelando skyrius kasmet 
išgalvoja vis kokią gražią ir 
naudingą idėją. Taip ir 
šįmet: gruodžio 2 d. Lietu
vių namuose suruošė mielą 
ir jaukią jaunųjų talentų po
pietę.

Programoj buvo ‘visiems 
visko po truputį’ - mišrainė 
pradedant poezijos kūrinių 
skaitymu ir baigiant akroba
tika... Mat, norėta duot pro
gą visiems mūsų talentin
giesiems ir darbštiesiems 
vaikams ir jaunuoliams pasi
reikšti savo atsiekimais ir 
kūryba.

Atžymėtinos buvo jauno
sios literatės su jų origina
lia kūryba. Jauniausioji iš 
jų 4 sk. mokinė Rūta Nasvy
tytė savo ‘pasaka’ pradėjusi 
programą, pasirodė kaip bu
simoji rašytoja. Ji esanti la
bai kūrybinga ir gana daug 
rašanti. Žodynas turtingas. 
Kalba labai sklandi ir taisyk
linga. Rūta Giedraitytė savo 
kūrinėliu -- novele ‘Aksomo 
suknelė’ laimėjo nuoširdų 
klausytojų pripažinimą. Gra
žios ir kilnios mintys, dai
lus, išlygintas stilius, ryški 
idėja - tikrai pasisekęs kū
rinėlis. Poetės - filosofės Ni
jolė Mainelytė ir Laimutė 
Švarcaitė dažniau girdimos 
Neringos skaučių tunto pasi
rodymuose ir iškilmingose 
sueigose. Jų kūryba dvelkia 
krikščioniškai lietuviška 
dvasia. Programoje buvo ir 
deklamuotojų(Algis Miški
nis ir Ugnelė Stasaitė pa
deklamavusi žemaitiškų ei- 
lėrščių) Rita Kazlauskaitė su 
įsijautimu paskaitė apie 
Merkinės pilį. Visa žodinė 
programos dalis atlikta gra
žia ir aiškia kalba.

Muzikos turėjom net 4 rū
šių: klarnetai (Audronė Nas
vytytė ir Danutė Balčiū
naitė), Gitara su fleita (mu
zikas - kompozitorius Ginius 
Mačys su savo mokyklos 
draugu), kanklės (gražų 
muz. A. Mikulskio kūrinį pa
skambino Čiurlionio kanklių 
ansamblio narė Dalia Walsh) 
ir piano. Pianistų buvo trys: 
pradedančioji R. Motiejūnai
tė paskambino trumpą lie
tuvišką dainelę. Angelė Ka

FLORIDA — DAYTONA BEACH 
SEASCAPE RESORT MOTEL

Idealus klimatas praleisti atostogas, taip pat čia galima 
Įsigyti žemės ai' namus ateičiai.

Kviečiame aplankyti. Kainos visiems prieinamas. Rašykite:

SEASCAPE RESORT MOTEL
Ad. Andriulis

3321 S. ATLANTIC AVĖ.
DAYTONA BEACH. 1 LA. 32018

l’IIONE: 904-767-1372

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: At kvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks.jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLI) ARCADE

TE LEE. 621-6036
CLEVELAND. OHIO 44114

raliūtė, 8 mt. amžiaus 4 sk. 
mokinė, studijuojanti piano 
muziką pas B. Smetonienę 
ir Clevelando Muzikos Insti
tute, drąsiai kaip talentinga 
pianistė paskambino Bach’o 
solfegiette ir Haydn’o sona
tą. Klausytojai buvo nuste 
binti jos sugebėjimu minti
nai, be gaidų paskambinti 
gana komplikuotą ir ilgą 
(apie 12 min.) sonatą.

Broliukas ir sesutė And- 
rušaičiai pademonstravę sa
vo akrobatinį meną, buvo 
savo rūšies popietės atrak
cija.

Programą apvainikavo 
jau subrendęs ir darbštus 
Muzikos Instituto studentas 
pianistas Vytautas Puško- 
rius, paskambinęs Beetho- 
veno sonatą. Pianistas ne
sitenkina vien švariu, tech
nišku kūrinio atlikimu, bet 
stengiasi įdėti tai, ką mes 
vadiname 'jausmu’. Ir tat 
teikia jo interpretacijai įdo
mų, spalvingą ir simpatin
gą koloritą.

Programą tvarkė ir, kur 
reikėjo savo komentarų įpy
nė J. Budrienė. Pasinaudo
damos šia reta proga, 
birutietės pagerbė ir savo 
narę M. Premeneckienę, ku
ri neseniai buvo išrinkta į 
Westlake miesto tarybą.

Buvo parodėlė, kurioje 
savo eksponatus turėjo Jo
lanta Mickevičiūtė, Ugnelė 
Stasaitė ir Kęstutis W. v. 
Kiparskis. Pažymėtini šio 12 
metų berniuko eksponatai - 
plakatas su gražiai jo pa
ties nupieštu Lietuvos že
mėlapiu ir jo paruoštais ir 
dailiai surašytais tekstais 
apie Lietuvą ir iškarpos iš 
amerikiečių laikraščio apie 
šio jauno ‘ambasadoriaus’ 
iniciatyvą garsinant Lietu
vos vardą amerikiečių mo
kykloje. Šis berniukas, jo 
jaunesysis broliukas ir dvi 
sesutės labai stropiai ir 
reguliariai lanko Šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą, 
nors gyvena apie 40 mylių 
atstu nuo jos (pavyzdys 
tiems, kurie nebeįstengia 
priversti savo vaikų lanky 
ti tos mokyklos, nors ji tik 
už kelių blokų nuo jų na
mų...)

Daug sutelktinių pastan
gų ir lietuviško vaišingumo 
dvasios pareikalavo iš biru- 
tininkių ir vaišių suruoši
mas popietės dalyviams. 
Tikrai tai buvo stambus 
priedas suteikęs visai popie
tei tiek daug patrauklumo. 
Jautėmės, tarytum, būtu 
me pakviesti į svečius tur
tingoj šeimoj, jos puikiuo
se rūmuose pasidžiaugti 
jos vaikų laimėjimais.

Padėka birutininkėms ir 
jų energingai valdybai su 
pirmininke V. Nagevičiene 
pryšaky visų mūsų talentin
gųjų jaunuolių ir jais besi
dominčios visuomenės var
du.

O baigdamas dar turiu 
pridėti: prabangiška ir dai
li savo naujumu ir švarumu 
Lietuvių namų salė sutei
kia visiems kažin kokią šven 
tišką ir pakilią nuotaiką. 
Tai pastaba, kurią jau iš 
daugelio esu girdėjęs, (pk)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

GRUODŽIO 8 D. Nauj. para
pijos salėje Hamiltono teatro 
veikalas "Už uždangos". Ruošia 
LB Clevelando apylinkė.

GRUODŽIO 9 D. Nauj. para
pijos salėje Hamiltono teatras 
vaikams ir jaunimui vaidins pa
saką. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

GRUODŽIO 9 D. Šauliai ruošia 
paskaitą apie suomių moterų šau
lių veiklą. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pradžia 11:30 v.

GRUODŽIO 16 D. Vilniaus su
kakties minėjimas. Ruošia orga
nizacijų komitetas.

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas Clevelande 
rengia bendras kočias.

GRUODŽIO 31 D. N. Metų su
tikimas. Rengia LB apyl,v-ba.

SAUSIO 20 D. Prez. Antano 
Smetonos 30 m. mirties minė
jimas Lietuvių Namuose. Ren
gia ALT S-gos Clevelando sk.

VASARIO 17 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos tėvų komi
teto pietūs.

VASARIO 17 D, Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukakties 
minėjimas. Rengia ALT skyrius.

PIPE FITTER
Mušt be Journeyman or Equivalent, and be able to work any shift. 
Excellent benefits and vvorking conditions. Apply:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit, Mich. 48234

An Equal Opportunity Employer
(92-94)

STATIONARYENGINEERS

Liccnsed Engineer reąuired to work in cokc plant, povver 
dept. Mušt possess City of Detroit Ist Class license or 
eąuivalent. Excellcnt wage and fringe bcnefit package.

Call Personnel Dept.

Semet Solvav Division

ALLIED CHEMICAL CORP.
313-842-4400, Ext. 371

An Eųual Opportunity Employer
(93-95>

VASARIO 23 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius. Rengia 
Pilėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.

KOVO 23 D, Kaziuko mugė. 
Nauj. parapijos salėje.

BALANDŽIO 28 D. Grandinė
lės pasirodymas CCC Teatre,

PASKAITA APIE 
SUOMIŲ ŠAULES

š. m. gruodžio 9 d., sek
madienį, 11:30 vai. šv. Jur
gio salėje, šauliai ruošia pa
skaitą apie Suomijos hero- 
išką moterų šaulių veiklą.

ENPEHIENCED
MACHINISTS

Ist & 2nd Shift
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
SURFACE GRINDER 

J.D. and O.D. GRINDER 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
ERICKSON TOOL 

CO.
34300 Solon Rd. 

Solon, Ohio 44139
(88-94'

IST CLASS SKILLED

ALL AROUND 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints and close 
tolerance.
Good position in young, 
growing company moving 
from Cleveland to Medina. 
Excellent pay and benefits. 
Call N0W 216-631-2600 be- 
ttveen 10 a. m. and 3 p. m.
CECIL EQUIPMENT 

CO.
An F.qual Opportunity Emplnyey 

<90-96'

WANTED BROWN & SHARPF. AND 
DAVENPORT SET-UP MEN

With a leasl 5 years experience. Good 
vvorking conditions, fringe benefits. 
overlime, day and nighl shift avail- 
able. If you are interested call collect 
B M AUTOMATIC MACHINE CO 
INC., McEvven, Tenncssee. (615) 
582-6241. (93-95)

\VANTLD EXPERIENCED 
FITTERS

For steel plate weldments. Mušt be 
able to read blueprints. Overlime, full 
fringe benefits, day shift. Apply

STEEL FABR1CATING & SHF.ET 
METAL 

5281 Milier Rd. 
Dearborn, Mich.

(92-96)-

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

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.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LOS ANGELES JAUNIMO 
ANSAMBLIS PAS SAN 
FRANCISCO LIETUVIUS

Los Angeles lietuvių jau
nimo ansamblis šoko San 
Francisco Liet. Bendruome
nės rudens baliuje ir Mer- 
ritt College lapkričio 10-11 
d. Ansamblio nuomotu au
tobusu atvyko virš 40 šo
kėjų, vadovų, ir tėvų, šeš
tadienį šokėjai praleido ke
letą valandų apžiūrėdami 
San Francisco įdomesnes 
vietas, jų tarpe Embacade- 
ro Plaza, žvejų uostą, ir 
Ghirardelli Sųuare.

Ansamblis pristatė links
mą ir įvairią tautiniu šo
kių ir dainų programą S. F. 
lietuviams. Dalyviai buvo 
nepaprastai sužavėti jauni
mo programos.

Sekančią dieną ansamb
lis šoko Merritt College, 
Oakland. Nežiūrint labai 
smarkaus lietaus susirinko 
virš 400 žiūrovų. Praneši
nėjo Danguolė Razutytė, 
akordeonu grojo Renius Pa- 
žemėnas. Ansamblis atliko 
15 šokių ir buvo publikos 
šiltai priimti. Po pasirody
mo, žiūrovai buvo pakvies
ti kartu pašokti ir sudarę 
didelį ratą, pasimokino Vė- 
derą ir Klumpakojį.

• Virgis Viliamas, veik
lus Washington, D. C. lie
tuvių jaunimo tarpe, buvo 
atvykęs į S. F. lietuvių ru

Š. m. gruodžio 2 d. mirė nepriklausomos Lie
tuvos diplomatinės tarnybos pirmūnas, buv. Lie
tuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi
nistras Vokietijai, D. Britanijai, Austrijai, Švei
carijai ir Olandijai, buv. Lietuvos atstovas Tautų 
Sąjungai, buv. Lietuvos bylų gynėjas Hagos Tarp
tautiniame Tribunole, buv. Auschwitzo KZ kali
nys, buv. Vliko delegatūros pirmininkas, buv. Vli
ko Vykdomosios tarybos ir Vliko valdybos pirmi
ninkas, buv. Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
pirmininkas ir tarybos narys, Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seime pirmininkas, didis Lietuvos 
laisvės kovotojas, diplomatas ir valstybininkas

A. A.
VACLOVAS SIDZIKAUSKAS.

Pranešdamas šią liūdną žinią lietuvių visuo
menei, velionies našlei Birutei Sidzikauskienei, 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir liūdesio skausmu dalinasi

Lietuvos Laisvės Komitetas

Brangiai motinai, uošvei, močiutei

KRISTINAI STEIKŪNIENEI 

mirus, dukroms REGINAI ČIUBER- 

KIENEI ir LILIJAI RAMONIENEI, 

jų šeimoms ir visiems artimiesiems gi

lią užuojautą reiškia

Vytautas ir Angele
S t a š k a i

Vacys ir Irena
V i n c 1 o v a i

dens balių. Virgis dabar 
tarnauja kariuomenėje prie 
Tacoma, VVash. ir norėtų 
susisiekti su Oregono ir 
Washingtono lietuviais. Jo 
adresas: 9th Infantry, 709 
Maint A co., Engnr. Plt., 
Fort Lewis, Washington 
98433.

• San1 Francisco apylin
kėse susiorganizavo lietu
vių tauptinių šokių ratelis. 
Jaunimas repeticijas daro 
pas Vandą ir Vytautą šliu
pus, Burlingame. Dalyvau
ja Alexandra ir Paula Fra- 
ser, Dalia Laurinaitytė, To
mas Laurinaitis, Tamara 
Mačiulytė, Tedis Perlas, 
Audra Pežemėnaitė, Ilona 
Saliamonaitė, Robertas Sa
liamonas, Robertas šukelis 
ir Kęstutis šliupas. Mokina 
Danutė Janutienė. Akordeo
nistas Renius Pažemėnas.

(dj)

NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS SANTA 

MONIKOJE
šį kartą Naujų, 1974 Me

tų sutikimas bus kitoks, 
nes S. Monikos Lietuvių 
Klubas ir S. Monikos Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
ruošia šį nuotaikingą balių 
kartu.

Svečiams bus paruošta 
skani vakarienė ir šampa
nas. Baras veiks su įvairiais 
gėrimais, šokiams gros, vi-

M* OttO/AO
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TĖVIŠKĖS NAMAI
BRONIAUS BUDRIUNO KURINIAI

VVORKS OF BRONIUS BUDRIUNAS

LOS ANGELES ŽVCNK) KAZ-M-tOil
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Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choro išleistoji Broniaus Budriūno kūriniu 
plokštelė ‘Tėviškės Namai’.

sų mėgiamas, Latvalos or
kestras, o įėjimas tik $7.50 
asmeniui.

Asmeniški pakvietimai 
šiais metais nebus siuntinė
jami.

Sutikimas įvyks š. m. 
gruodžio 31 d., 8 vai. vaka
ro, Bay Women’s Club sa
lėje — 1210 4th St., Santa 
Monica, Calif.

Greta yra nemokamas au
tomobiliams pastatyti mies
to garažas.

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai ir jų draugai.

(eg)

• č. Gedgaudo knygos 
"Mūsų praeities beieškant” 
prenumeratoriai, pakeitę 
savo adresus ir knygos ne
gavę, prašomi skubiai atsi
liepti: P. O. Box 5544, San
ta Monica, Cal. 90405.

• Juozas Mackevičius, 
Balfo direktorius ir 5 (Mar- 
ųuete Parko) skyriaus val
dybos pirmininkas, vadova
vo sutvarkvmui Balfo rūbų 
sandėlio. Kabyklų paruoši
mo darbus atliko Kazys 
Laucius, talkininkavo Vy
tautas Kregždys, Izdorius 
Straukas, Kostas Repšys ir 
kt.

J. Mackevičius tvarkyda
mas rūbus ir ruošdamas 
siuntinius kiekvieną dieną 
po kelias valandas pralei
džia Balfo centre, be to jis 
posėdžiuose atstovauja va
karais dirbantį iždininką 
Kostą Čepaitį.

• Maria Rudienė Balfo 
centro valdybos pirmininkė, 
talkinant vicepirm.. Aldonai 
Daukienei, peržiūri para
mos prašymus iš Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių ir or
ganizuoti siuntinių sudary
mą ir išsiuntimą.

Į Lenkiją ir Suvalkų tri
kampį galima siųsti dėvėti 
rūbai ir avalynė. Siunčiami 
rūbai turi būti gerame sto
vyje ir švarūs. Rūbus gali
ma įteikti Balfo centro 
įstaigai, arba pagal Balfo 
centro nurodytus adresus 
tiesioginiai pasinųsti.

KALĖDINIS 
IŠPARDAVIMAS

Mūsų išeivijos poetu an
tologiją, LIETUVIŲ POE
ZIJA III, gruodžio mėn. ga
lite įsigyti su 23% nuolai
da. Pasinaudokite proga 
praturtinti savo biblioteka. 
Tinka dovanoms.

Išpardavimo kaina — tik 
$10.00. Galite gaūti pas pla
tintojus, arba kreipkitės 
tiesiai į Ateities leidyklą, 
17689 Goldwin, Southfield, 
Mich. 48075. (Sk.)

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
JAV LB Baltimorės

Apyl., Baltimore ...........50.00
J. Žukas, Richmond Hill 2.00 
LB Bostono Apypg.,

Boston .....................  5.00
K. Kregždė, Toronto .... 2.00 
Helen Gontar, St. Louis 2.00 
Vyt. Didžiojo Šaulių

Kuopa, Chicago ...........20.00
Vilniaus Minėjimo rengti

Komitetas, Detroit ....10.00
LVS Ramovė, Boston .... 15.00 
E. Venclovas, Chicago .. 2.00 
G. Beržinskas, Cleveland 2.00 
Ana Gruzdaitis, Phoenix 2.00 
K. A. Krivickas,

Clarks Summit.............. 2.00
A.L.R.K. Moterų S-ga,

36 kuopa, Cleveland ..15.00

J. Kriščiūnas, Detroit .. $ 2.00
K. Čeputis, Muskegon .. 5.00 
J. Pupininkas,

St. Petersburg, Fla. .. 2.00 
A. Zatkus, Lawndale ..10.00 
Ona Dora, Corning .... 5.00
D. Naikauskas Windsor 7.00 
V. Petrus, Cleveland .... 2.00 
V. Meiliūnas, Brooklyn 20.00
E. Ribokienė, Brockton .. 2.00 
Lietuvių Dienai Ruošti

Komitetas, WisconsiH 10.00 
T. Gaižauskienė

Venezuelą ...................... 2.00
J. Juodgudis, Chicago .. 2.00 
P. Razgaitis, Seven Hills 2.00 
Pr. Puškorius, Cleveland 2.00 
R. Isdunis, Cahokia .... 2.00 
A. Valavičius, Los Angeles 2.G0 
Bronės Dirmantas,

Chicago .......................... 5.00
V. Tiškus, Cleveland .... 2.00 
Jonas Valkiūnas, Chicago 2.00
J. Kartanas, Omaha .... 2.00
B. Raugas,' Delran ............2.00

G. Petkus, Hollywood ..$2.00
V. Rėklys, Chicago .......... 5.00
V. Lozoraitis. Linden .... 2.00 
Ed. Leleiva,

Richmond Hill .............. 7.00
R. Tamulionis, Detroit .. 2.00
S. Žadeikis, Forest Hills 7.00
V. Kačinskas, Chicago . . 4.00
J. Kazitėnas, Kenosha . . 2.00
K. Rožanskas, Chicago . . 2.00 
M. Barniškis, Cleveland 2.00
L. Naglius, Chicago . ... 2.00
S. Liubartas, Phoenix .. 2.00 
J. Weisbecker

Melbourne Beach.......... 7.00
J. Zauka, Rockford.......... 3.00
Vera Griška, Great Neck 2.00
Z. Jurys. Great Neck . . 2.00
F. Masaitis. La Mirada .. 7.00
R. Nelsas, Fullerton .... 2.00
P. P. Dargis, Pittsburgh 25.00
V. Leigh, Rome .............. 2.00
J. Mulokas, Chicago .... 2.00
J. Naras, Philadelphia .. 3.00
J. Kizevičius. Cleveland .. 2.0C
X. Y., Dayton .................. 5.00
X. Y., Miami Beach ....10.00 
Ed. Modestavičius, Chicago 5.00
A. Buterlcvvicz. England 2.00
E. Dambrauskas, S. Haven 2.00
V. Gaidelis, Omaha .... 2.00
B. Nainys Cleveland .... 5.00 

J. Jurgilas, Granada Hills $7.00 
H. Elijošius, Rexdale .... 2.00
C. Senkevičius, Islington 10.00
D. Trimakas, Wcstlake .. 7.00 
F. Dapkus, New Vermon 7.00 
V. Mackevičius, Omaha .. 5.00 
Vilniaus 650 m. sukakties

Minėjimo Rengimo
K-tas, New York ....20.00 

J. Jonušas, Rochester .... 2.00 
Iz. Vasyliūnas, Somerville 10.00 
V. Alksninis, Flushing .. 2.00 
Vyt. Čižauskas, Detroit .. 2.00 
J. Baškauskas, Brockton 1.00 
J. Adomonis, Boston .... 37.00
V. Nungaudas, Chicago .. 7.00 
A. Milūnas, Chicago .... 2.00
O. Mironaitė, Chicago .. 7.00 
A. Česonis, Philadelphia 3.00
P. Ausiejus, Avon .......... 5.00
W. Šenbergas, Cleveland 7.00
J. Briedis, Detroit .......... 2.00
Dr. K. Pautienis,

Cleveland ..................      10.00
V. D. U-to Minėjimo

Rengti Komitetas,
New York .......................15.00

J. Kumpikas, Hollis Hills 2.00
U. Grincius, Cleveland .. 2.00 
S. Pladys, Cleveland .... 3.00 
Br. Maželis, Cleveland .. 7.00
V. Domeika, Fairfield .. 2.00 
Ruth Petrikait, Racine .. 1.00
R. Medelis, Willowdale .. 2.00
S. Mačys, Cleveland .... 2.00 
R. Kašiuba, Chicago .... 7.00 
A. Šalkauskas, Willowick 5.00 
A. Pakalnis, Linden .... 2.00 
J. Musteikis, Rochester .. 2.00 
V. Prūsaitis, Toronto .... 5.00 
F. Šeštokas, St. Petersburg 2.00
T. Stankūnas, So. Boston 7.00 
V. Gulbinas, W. Germany 4.37
K. Kalendra, Weston .... 6.00
V. Augulis, Dayton.......... 3.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

HATFORD
SUDRUMSTAS
MINĖJIMAS

Kas metai vietos Ramovė
nų skyrius surengia mūsų 
kariuomenės atsikūrimo su
kaktį. Šįmet ta diena, jau 
prieš 2 mėn. buvo per ‘Tė
vynės Garsai’ radio paskelb
ta, kad 55 m. sukakties pa
minėjimas bus lietuvių klu
bo salėje lapkr. mėn. 18 d. 
3 vai.

Tą dieną 9 vai. ryte lie
tuvių Šv. Trejybės bažny
čioje buvo iškilmingos mi
šios. Pamaldose dalyvavo 
organizacijos ir daug paski
rų lietuvių. Pamaldoms 
daug iškilmingumo suteikė 
choro ‘Aidas’ giedojimas mu
ziko J. Petkaičio diriguoja
mas. Pamaldos buvo užpra
šytos Ramovėnų ir joms 
vadovavo klebonas J. Matu
tis.

3 vai. lietuviai rinkosi 
į Klubo salę. Matėsi svečių 
iš New Britain, New Haven, 
Waterbury. Minėjimą pra
dėjo Ramovėnų sk. pirmi
ninkas P. Simanauskas pa

kviesdamas įnešti vėliavas, 
sugiedoti himnus, pagerbti 
žuvusius karius, pagerbti 
minėjime dalyvaujančius 4 
savanorius. Sava kalba pa
minėjo mūsų kariuomenės 
atsikūrimo reikšmę, jos nu
veikus milžiniškus darbus 
Lietuvos valstybę atkuriant.

Koncerto programai išpil
dyti buvo pakviesti solis
tai: Ir. Stankūnaitė, L. Stu
kas. Abu gimę ir užaugę sve - 
tur, bet tėvų kalbą išmokę, o 
lietuvių dainas pamilę. Pir
moj programos dalyj buvo 
tik lietuvių dainos, o antroj 
įvairios operų arijos. Jų pa
sirinktos dainos buvo pui
kios. Dainos mylėtojai buvo 
sužavėti dainininkų išpildy
mu, todėl po kiekvienos dai
nos buvo griausmingai plo
jama iki pakartojimo.

Į panašius koncertus 
anksčiau klausytojų atsilan
kydavo daugiau, bet šį kar
tą minėjimo diena buvo su
drumsta, nes beveik, tuo pa
čiu koncerto laiku lietuvių 
parapijoj buvo 40 vai. pa
maldos. Koncertui įpusėjus 
keliolika moterėlių išėjo į 
pamaldas. Solistai pamanė, 
kad jų dainavimas nepati
kęs . Parapijos klebonas yra 
gerai susipažinęs su organi
zacijų veikla. Jam aišku, 
kad kas kart gera veikla sun 
kėja. Tad nesuprantama, ko
dėl būtinai tą pačią dieną bu
vo reikalas turėti pamaldas, 
kai savaitė anksčiau, ar vė
liau buvo nieko nedaroma?

Tuo pačiu tenka pastebė
ti, kad lietuviai šią parapiją 
yra įkūrę, bažnyčią ir klebo
niją savo rūpesčiais ir pini
gais pastatę, išmokėję. Lie
tuvių pamaldoms laikas pa
skirtas 8 v. 30 m., o dabar 
9 vai. Laikas perankstyvas 
šeštadieniais dirbantiems, 
perankstyvas ir šeimoms su 
mokyklinio amžiaus vaikais. 
LB-nės delegacija lankėsi 
pas kleboną ir prašė tinka
mesnio laiko, bet klebonas 
prašymo nepatenkino.

Esą neaišku, kodėl lietu
viai savojoj parapijoj, lietu
vių kalba pamaldoms, turi 
patį neaptogiausį laiką?

A. B-ka.
5VANTED 

TOOL AND DIE MAKERS 
DIE REPAIRMEN 

Experienced on progressive dies. Top 
hourly rate for qualified men. and 
fringe benefits. Apply call or write . 

LBERHART STEEL PRODUCTS 
CORP.

317 E. Jefferson 
Mishavvaka. Ind.

<88-94 •

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND DIEMAKERS 

ELECTRICIANS
Second and Third Shift

We need tool and die makers and 
electricians on our second and Ihird 
shift. Tool and die makers mušt have 
a jrurneymans card or be able to 
attain one through experience. Elec
tricians should be’ familiar wilh 440 
single-phase. 3 phase motor controls. 
motors up to 100 HP. electronic sens- 
ing equipment and be able to trouble 
shoot and repair spot vvelders.
No layoffs - Our uage and benetit 
prdgram is one of the best in th- 
varea.

ANDERSON-BOLLING 
MFG. CO.

Ę. Savidge St. 
Spring Lake, Mich. 

Attn.: Personnel Office 
616-842-8220 ext. 35, 36 or 37 

(88-941

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS-SKILLED 

GRINDERS
INTERNAL and EXTERNAL 

Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up work from blu • 
prints and close tolerance. Steadv 
work, and fringe benefits.
EUCLID PRECISION CR1NDING INC 

•♦696 E. 345th St.
V/ilioughbv, Ohio

<90-61

PUNCH PRESS 
PRES BRAKE

DAY AND NIGHT SHIFT OPENINGS 
OVERTIME. COMPANY PAID 

FRINGE BENEFITS.

REX HINGE CO. 
1540 CO1T AVĖ.

CLEVELAND. OHIO 
(88-94)

DIE CAST DIE DESIGNERS
Opportunity for a qualified die east 
die disigner and checker in the pro
gressive engineering department of a 
rapidly growing company. Excellent 
working conditions, high vveekly sala 
ry plūs many fringe benefits. Apply 
in person.

LESTER IND. INC.
25661 CANNON RD.

BEDFORD HEIGHTS. OHIO 
1000 FT. EAST FROM 1-2 71 

AT ROCKSIDE EXIT 
An Equal Opportunity Employer 

(88-941

WANTED EXPERIENCED
SHEET METAL LAYOUT MAN 

PUNCH PRESS OPERATOR 
TURRET PRESS OPERATOR 

Mušt be able to read blue prints. 
PROTO METAL CO.

1473 E. 361 ST. 
L.ASTLAKE, OHIO 44094 
ASK FOR MR. WHITE

(88-94)
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