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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRO DOMO SUA
Apie žinias lietuviškam laikraščiui

Mano {spūdžiai apie bėga
muosius įvykius tarptauti
nės politikos scenoje nese
niai buvo kritiškai įvertinti 
Laisvoje Lietuvoje. Kiek ga
lėjau suprasti iš per keturis 
numerius nusitęsusio žodžių 
tvano, esu paskutinė žydų- 
liberalų-komunistų sąmoks
lo auka. Nors dėl amžiaus 
mano smegenys turėtų bū
ti gerokai sukalkėjusios t.y. 
konservatyviai nusiteiku
sios, smulkiau neišvardin
tiems sąmokslininkams pa
sisekė jas visdėlto ‘išplauti’ 
ir aš pradėjęs traukti naują 
giesmę. To, rasit, būčiau ga
lėjęs išvengti, jei skaityčiau 
tik konservatyvią spaudą...

Paskutinio žodžio pasitei
sinime turiu pastebėti, kad 
iš tikro čia atvykęs aš dau
giau dėmesio kreipiau kon
servatyviai spaudai negu da
bar. Tai atsitiko dėl to, 
kad ten paprastai komentuo
jami faktai yra surinkti li
beralus New York Times 
korespondentų. Dėl to nėra 
ko stebėtis, nes tas laikraš
tis turi didžiausią korespon
dentų tinklą ir yra pats 
geriausias informacijos šal
tinis. Tas faktas privedė 
prie nuodėmingos minties, 
kad jei taip, kam man laukti 
kitų komentarų, jei aš pats 
galiu iš pateiktų informaci
jų susidaryti savo nuomonę 
ir ja pasidalyti su savo skai
tytojais? Juo labiau, kad tik
rų pranašų pasaulio (ir mū
sų) komentatorių tarpe ir su 
žvake nerasi. Kas irgi neste
bėtina, nes šiaip ar taip “pa
saulis yra nebaigtas eks
perimentas”. Tokios išvados 
priėjo Harvardo studentas 
Henry Kissinger savo diplo
miniame darbe (B.A.) tema: 
“Istorijos reikšmė -- reflek- 
cijos apie Spenglerį, Toyn- 
bee ir Kantą.”

Teigiama, kad profesorius 
Elliot, kuris tą darbą įverti
no ‘summa cum Įaudė”, iš

Maskvinės ‘Literatūros laikraštis’ paprašė savo skaitytojų nuotraukų liu
dijančių planavimo netobulumus ir tarpžinybinį ne susiderinimą. Bet kai tos 
nuotraukos buvo atsiųstos, laikraštis jų neįdėjo. Jos būtų per didelis valstybinio 
planavimo absurdo įrodymas. Dalį jų tačiau užsienin išvežė į Izraelį emigravęs vie
nas iš to laikraščio redaktorių Vagrič Bahčanjan. Viršuje laiptai, nesiekia gatvės 
grindinio, nes gatvė buvo planuojama pakelti. Dešinėje balkonai į kuriuos nėra 
išėjimo. Apačioje elektros laidų stulpas, pastatytas ant geležinkelio bėgių ir paga
liau laiptai į fojė, kuris buvo paverstas gyvenamu kambariu.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tikro perskaitęs tik 100 iš 
350 puslapių darbo. (Kas 
kalbėtų už tai, kad niekas 
šiame pasaulyje savo parei
gų sąžiningai neatlieka.) 
Tarp kitko, tas profesorius 
William Yandell Elliott buvo 
didelis griežtos antikomunis 
tinės politikos šalininkas ir 
šaltojo karo teoretikas. Per 
jo protekciją Kissingeris vė
liau buvo pakviestas vesti 
‘Tarptautinį Harvardo semi
narą’, kuriame vasarą buvo 
su užsieniečiais diskutuoja
mos pasaulio problemos. Tą 
seminarą finansavo ... ČIA! 
žodžiu, negali sakyti, kad 
Kissingeris nebūtų gerai su
sipažinęs su visais argumen
tais už šaltą karą.

Kaip tik čia galime vėl 
grįžti prie mūsų tarpusavio 
ginčo. Ar mums patinka ar 
ne, JAV iš šaltojo karo per
ėjo prie atlydžio politikos. 
Alternatyva buvo tik ‘karš
tas karas’, kuris buvo ameri
kiečiams nepriimtinas. Atly- 
dis įgalino sumažinti JAV 
įsivėlimą Pietryčių Azijos 
kare ir atstatė JAV įtaką 
Artimuosiuose Rytuose, so
vietai patyrė materialinės 
naudos. Kol kas, man atro
do, balansas yra amerikie
čių naudai. 0 ką apie mus?

Man atrodo, kad šaltasis 
karas buvo privedęs prie 
stagnacijos, kuri mūsų tau
tai nebuvo naudinga. Tik
ras ar tik išpūstas pavo
jus iš užsienio teisino griež
tesnį režimą. Ilgesnis taikos 
laikotarpis režimą švelnina.

SOVIETINIO

PLANAVIMO

PALAIMA 

Žinia, negali tikėtis didelių 
permainų per vieną naktį, 
bet lėta evoliucija yra lauk
tina, nors Maskva ir žada jos 
neprileisti. Esamoje situaci
joje lietuvio žurnalisto pa
reiga nėra nei lengva nei pa
togi, bet ji būtina spaudos 
laisvę turinčiam krašte. 
Apie ją dar pakalbėsime se
kančiam numeryje.

• Dr. K. Bobelis, ALT 
pirmininkas, išvyko j For- 
mozą, kur liepos 14-20 d. 
įvyksiančiame tarptautinia
me antikomunistinės lygos 
kongrese atstovaus paverg
tąsias tautas.

• Seamen’s Education Fe- 
deration praneša, kad Simo 
Kudirkos motinai Marijai 
šulskienei, kuri yra gavusi 
JAV pilietybę, ir jo vaikams 
Evaldui 6 metų ir Lolytei 
13 metų leista su juo pasi
matyti. Būk sovietų valdžia 
jiems net parūpinusi kelio
nei priemones.

MIRĖ DR. MARIJA 
STANEIKIENĖ

Po ilgos ligos š-. m. liepos 
9 d. 7 v. v. mirė dr. Marija 
Staneikienė, 74 m. amž., bu
vusi Vytauto D. Universi
teto akių klinikos asistentė, 
Kauno miesto ambulatorijos 
vedėja, paskutiniu laiku gy
venusi Wyncote, Pa.

Atsisveikinimas su velio
ne įvyko liepos 12 d. jos na
muose, 155 Greenvvood Avė., 
Wyncote, Pa. 19095.

Los Angeles lietuviau jaunimo ansamblis š.m. birželio 
30 d. atšventė 25 metų gyvavimo sukaktį, ta proga su- 
ruošiant Hollyivoode World Paladium teatre lietuviškų 
šokių ir dainų festivalį. L. Kanto nuotrauka

KVISLINGIJA
Šie autentiški pareiškimai 

rodo, kad A. Bimba nebuvo 
apdovanotas už kultūrinę ar 
humanistinę veiklą, kaip to
kius, tarpvalstybinius pa
gerbimus bazuoja vienos 
valstybės respektas kitos 
valstybės piliečiui. A. Bimba 
buvo apdovanotas, pašlovin
tas, už politinę veiklą, kuri 
naudinga kitos valstybės re
žimui. Jis buvo apdovano
tas už talką subersinei gru
pei, kuri rausia demokrati
nės santvarkos šaknis. Kom
partija Amerikoje laikoma 
subversyvinė organizacija. 
Per pilietybei gauti kvoti
mus klausiama, ar kvočia
masis asmuo nepriklausąs 
komunistų partijai? A. Bim
ba yra tokios organizacijos 
vadeiva. Jo subversyvinę 
veiklą atžymi sovietiniai pa
reigūnai. Visas Vilniaus kvis 
lingijos paradas išsirikiavo 
per naujo “sovietinio nusi
pelniusio žurnalisto A. Bim
bos” apdovanojimo aktą. Bol 
ševikinė ELTA pūstelėjo 
apie iškilmes 70 eilučių ko
munikatą. A. Bimba sanda
riai įsipilietino sovietinių 
agitatorių būryje.

Visa ši bimbinė istorija 
turi savo komplikuotą foną. 
Kaip pastebėjo Dirvos skai
tytojai prieš keletą mėnesių 
sovietinėje spaudoje rusų 
kalba, kuri leidžiama Vil
niuje, pasiskardeno lietuviš
kos ‘pažangios’ išeivijos 
Amerikoje kritikavimai. Esą 
ši ‘pažangioji’ išeivija subur- 
žuazėjusi, vaikosi dolerinių 
stabų, pamėgo ‘buržuazinio’ 
gyvenimo komfortą, visiškai 
neprisiaugino ‘pažangaus’ 
jauno prieauglio. Buvo už
pulta ‘pažangioji’ spauda lie
tuvių kalba. Esą, ši spauda 
nesuprantanti marksizmo - 
leninizmo dialektikos ir pa
skendusi miesčioniškų niek
niekių baloje. Dargi buvo 
ir užuominos, kad lenininės 
idėjos ‘darbo žmonėms’ aiš
kinamos klaidingai, per
kreiptai, vulgariai.

Be abejo, toks galingos 
rusiškai rašančios Vilniuje 

(Nukelta į 2 psl.)

BIMBA IR
Gegužės pabaigoje į ok. 

Lietuvą nuvyko ‘Laisvės’ 
redaktorius Antanas Bimba 
su žmona. Amerikos lietu
viškų bolševikėlių vadas tu
rėjo ir garbės palydą, cent
rinių bolševikuojančių orga
nizacijų veikėjai: V. Beke- 
ris, A. Petriką ir M. Stens- 
lerienė ir pacifikinio rajono 
vadeiva V. Raila.

A. Bimba ir jo svita nu
vyko Vilniun ne šiaip sau, 
bet'atsiimti iš savo duonda
vių ‘socialistinio lenktynia
vimo’ diplomą. Birželio 3 d. 
‘amerikonai’ prisistatė į 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo patalpas, kur juos su
tiko tuzinas kvislinginio eli
to. Čia buvo Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas M. Šumauskas, bolše
vikinės ‘Tiesos’ radaktorius 
A. Laurinčiukas, sovietinių 
žurnalistų lietuviškos pada
los skyriaus vadeiva J. Ka
rosas, kompartijos užsienio 
skyriaus vedėjas P. Strumi
las, jo padėjėjas E. Juškys, 
kuris iš Washingtono užuo
vėjos nusirito į pastumdė- 
liškas pareigas Vilniuje. Čia 
buvo pilnaviduris kailiokai- 
ta gen. V. Karvelis ir “už
sienio reikalų ministras" V. 
Zenkevičius.

Antanas Bimba buvo die
nos herojus. LTSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas 
savo įsaku suteikė A. Bim
bai “LTSR nusipelniusio žur 
nalisto garbės vardą”! Tokiu 
įsaku aštuoniasdešimtį me
tų peržengęs Bimba įtrauk
tas į sovietinių spaudos 
žmonių sąjungą. Kadangi jis 
šią sovietinę ‘šlovę’ noriai 
prisiėmė, kartu jis prisiėmė 
ir “LTSR žurnalistų sąjun
gos” statuto įpareigojimus. 
Šiame statute yra tam tikra 
prasme įpareigojimai sveti
muose kraštuose vesti sub- 
versyvinę veiklą. Savo linkė 
jimuose Bimbai V. Šumaus
kas pabrėžė bolševikinio di
versinio darbo svarbą. Kaip 
praneša bolševikinė ‘ELTA’: 
“gįlios padėkos žodžius Lie
tuvos komunistų partijai, 
respublikos vyriausybei ... 
tarė Antanas Bimba”.

UŽGESO 
FURZEVŪS 
ŽVAIGŽDĖ
Kas iš mūsų galėtų neži

noti tą aptukusią, chruščio
vinių dienų SSSR Kultūros 
reikalų ministrę, Ekateriną 
Furcevą, kuri išsilaikė mi
nistro poste net ligi šių 
dienų. Ji, jeigu tik sąly
gos būtų kiek kitokios, gal 
ir būtų pamėginusi tapti 
Kotryna Didžiąja... Bet taip 
jau jos horoskopas lėmė, 
kad jai neteko garbė gyven
ti grafų, kunigaikščių ir im
peratorių laikais, bet tik bol- 
ševikmečiu. Vienok, turint 
galvoje, kad bolševikinėje 
sistemoje moterims nesu
teiktos aukščiausios politi
nės galios, bet tik kolchoz- 
ninkių, karvių melžėjų, inži
nierių, na ir artisčių dar
bas, ji ir taip aukštai, lyg 
kokia Hollywoodo žvaigždė, 
buvo užkopusi.

Tačiau, kas gi atsitiko su 
Ekaterina? Kaip praneša 
Newsweek, liepos 1 d.,
“praėjusią savaitę, atidarant 
JAV meno parodą Maskvo
je, kurioje pasirodė visos 
bolševikinio ekrano ir sce
nos žvaigždės bei kitos su 
menu surištos nusipelnę as
menybės, labai jau įtartinai 
atrodę, kad niekur, nei su 
žvake ieškant, nebuvę gali
ma įžvelgti Kultūros reika
lų ministerės”. Savaime aiš
ku, kad toki įvykiai, kaip 
pirmaujančio imperialistų 
krašto meno parodos atsi
radimas Maskvoje, be Kulū- 
ros Ministro dalyvavimo 
anksčiau būtų neįmanomas. 
Bet šį kartą...

Kremlinologistai jau tiki, 
kad Ekaterina Furceva yra 
nukritusi į bolševikinių at
matų kibiro dugną, po to, 
kai paskelbus naują ‘Sovie
tų Parlamentą’, jame buvusi 
išbraukta jos pavardė ir į 
jos vietą Tiraspolio rinkimų 
apylinkėje buvo išrinktas 
niekam anksčiau nežinomas 
armėnas Ivanas Vološinas.

Tikima, kad Furcevos žlu
gimą pagreitino jos godu
mas kuo greičiau ir kuo pi
giau prisiplėšti žemiškų gė
rybių. Pagal Maskvoje kur
suojančius gandus ministrė 
pasinaudodama savo vals
tybine ir KP padėtimi pasi
stačiusi prabangią *dačą’ - 
vasarnamį viename Mask
vos priemiestyje. Gi prieš 
keletą mėnesių darbininkai, 
dirbę prie šio ‘kultūrinio ži
dinio’ kuris kainavęs apie 
170,000.00 (tai jau gana 
brangus *bungalow’ ir kapi- 
talistinėjs JAV sąlygomis), 
skundėsi, kad medžiagos šiai 
statybai buvusios nuvagia
mos nuo kitoms statyboms 
skirtų biudžetų; be to mi
nistrė mokėdavusi už jas tik 
pusę kainos. Po specialaus 
tardymo, Furceva gavusi 
partinį įspėjimą ir buvusi 
priversta primokėti apie 
$80,000.00.

Tačiau atrodo, kad Sovie- 
tijos hierarchijoje ne visi bu
vę patenkinti su tokiu mi
nistrės reikalo sutvarkymu. 
Daugelis partiečių žvairava- 
vo stebėdamiesi, kaip val
džios pareigūnas, gaunąs 
mėnesiui vos $500.00 taip 
lengvai galėjo surasti net 
80,000.00 dolerių!!! Teoretiš
kai imant, sovietinis žmogus 
ten negali sukrauti turtų, 
bet praktika Sovietijoj daug 
skiriasi nuo teorijos: vals-

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

VALDYBA GEROSE RANKOSE
Vienai iš didžiųjų Austra

lijos bendruomenės apylin
kių - Melbournui, pradėjo 
vadovauti Albinas Pocius. 
Gerai žinomas ne tik pačių 
Melbourno, bet ir visos Aus
tralijos lietuvių tarpe, nau
jasis pirmininkas yra neiš
senkamos energijos žmogus. 
Su jaunimu dirbo jis Lietu
voje, neatsiliko ir Vokieti
jos stovyklose, gi Australi
joje jau 25-rius metus dirba 
ir vadovauja tai vienai, tai 
kitai organizacijai, skau
tams, bendruomenei ir kt.

Pačioje savo jaunystėje, 
įsijungęs Kaune ir Klaipė
doje į skautų ir šaulių orga
nizacijas, taip pat pradėjo 
dalyvauti ir lietuviškoje 
spaudoje. Karui pasibaigus, 
Alb. Pocius atsidūrė Seedor- 
fo stovykloje, anglų zonoje 
ir čia tuoj pat pradėjo vado
vauti stovyklos kultūriniam 
gyvenimui, tarp kitko reda
guodamas ir literatūros bei 
politikos žurnalą ‘Aušros Be
laukiant’. Be šio žurnalo, 
jis gana aktyviai bendradar
biavo tuolaikinėje lietuvių 
spaudoje ir buvo Rotenbour- 
ge ‘Mūsų Žinių’ leidėjas. Sto
vyklose buvo aktyvus skau
tų veikėjas, redagavo rota
torinį skautų laikraštį ‘Bu
dėk’ ir 1948 m. buvo pakel
tas į paskautininkus.

Atvykus į A.ustraliją, su 
šeima visą laiką gyveno Mel- 
bourne ir jau nuo savo pir
mųjų dienų, kartu su vyr. 
sk. B. Dainučiu pradeda or
ganizuoti Australijos skau
tų rajoną, kuris ir iki šios 
dienos yra labai stiprus ir 
duodantis ypatingos naudos 
mūsų jau čia augančiam 
lietuviškam jaunimui. Jis 
prieš kurį laiką buvo bend
ruomenės laikraščio ‘Mūsų 
Pastogės’ skautų skyriaus 
redaktorius, tuo pačiu vado
vaudamas ir Melbourno 
skautininkų Ramovei, kai jo 
dideliame ir gražiame ūky
je labai dažnai prieglobstį 
randa ne tik skautai, bet ir 
kitos jam artimos organiza
cijos.

Prieš kone 15-ka metų jis 
suorganizavo Maž. Lietuvos 
Bičiulių D-ją, ėjo jos centro 
valdybos pirmininko parei
gas ir pats pirmas pradėjo 
organizuoti Jūros Dienas, 
kurios tiek Melbourne, tiek 
ir Sydnėjuj - Wollongonge, 
rado didelį pritarimą ir pa
sisekimą. Be eilės kitų 
organizacijų, kurių jis yra 
aktyvus narys, jis su žmona 
buvo vienas iš didžiausių 
aukotojų Melbourno Liet. 
Namams, kurių dabar jis yra 
tarybos vicepirmininkas. 
Galima būtų dar kalbėti ir 
dar daugiau išvardinti šio 

energingo ir darbštaus lie
tuvio nuveiktų darbų Mel
bourne, tačiau man malonu 
iškelti šį Melbourno Apylin
kės pirmininką, pristatant 
jį kaip savo kolegą žurna
listą, aktyviai ir dabar bend
radarbiaujantį mūsų lietuviš 
koje spaudoje ir priklausan
tį Centriniam Liet. Žurna
listų Skyriui Amerikoje.

Sveikinant naująjį pirmi
ninką jo naujose pareigose, 
tikėkimės, kad savo dide
lę visuomeninę patirtį jis pa
naudos ir visai Melbourno 
Apylinkei, kuri, atrodo, po 
sekančio mūsų veiksnių su
važiavimo Adelaidėje, per
ims į savo rankas ir visą 
Krašto Valdybą.

***
Adelaidėje irgi įvyko Apy 

linkės V-bos metinis susirin
kimas, po kurio pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: B. Mi- 
kužienė - pirm., V. Stal- 
ba -- vicep., V. Laurinai
tis -- sekret., P. Statkus -- 
ižd. ir A. Bernaitis - vald. 
narys. Naujajai valdybai 
prieš akis yra ypatingai 
daug darbo, nes šių metų 
pabaigoje čia įvyksta Lie
tuvių Dienos, tačiau vyrams 
išsirinkus pirmininke mo
terį, atrodo, darbas bus 
sėkmingas.

Adelaidėje sėkmingai ir 
gražiai veikianti ‘Žilvino’ tau
tinių šokių grupė, neseniai 
atšventė savo 25-rių metų 
sidabrinę sukaktį, ta proga 
Lietuvių Namuose suruoŠ- 
dami sukaktuvinį balių. Šiai 
grupei šiuo metu vadovauja 
R. Bielskytė ir grupės admi
nistratorius yra V. Vencius.

Australijoje pats populia
riausias sporto žaidimas yra 
rugby. Jų yra net trys 
paskiros šakos, tačiau ryti
nėse ir šiaurinėse valstijo
se, kai taip pat Anglijoj, 
N. Zelandijoj, P. Afrikoj ir 
kt. pati populiariausia ir 
sunkiausia, gal ir žiauriausia 
(žaidžiama be jokių šarvų, 
Šalmų ir kitų apsaugos 
priemonių, kas yra vartoja
ma amerikoniškame futbole) 
šaka yra “Rugby League’’. 
Tai yra profesionalai, turin
tieji, kad ir manojoje N.S.W. 
valstijoje multimilijoninius 
ištaigingiausius klubus ir 
kt. Šio sporto Australijos 
rinktinės kapitonas ir pats 
geriausias, kaip australų 
spauda rašo, “Half-back” ne 
tik savajame ‘Western Su
burbs’ klube, pačioje Aus
tralijoje, bet ir visame šio 
sporto pasaulyje, yra Tomas 
Raudonikis. Malonus ir, iš ša 
lies atrodąs labai švelnus 
ir malonus, jaunasis Tomas 
yra čia tikras ‘Super Star’

Š.m. birželio mėn. New Yorke Kultūros Židinyje buvo pagerbtas prel. 
J. Balkūnas. Nuotraukoje LB New Yorko apyg. pirm. A. Vakselis atidaro iški]- 
mes- R. Kisieliaus nuotrauka.

ir jo vardas kas savaitę 
skamba tūkstančių australų 
lūpose. Gimęs jau Austra
lijoje, jis yra Šančiuose gy
venusio ir Vl-je gimnazijoje 
besimokiusio, T. Raudonikio 
ir jo šveicarės žmonos sū
nus. Be savo aktyvaus pro
fesionalinio sporto, kas jam 
užima labai daug laiko, jis 
savo namuose yra įsteigęs 
ir pirmąją šio sporto mokyk
lą, kur norintieji pasigilinti 
daugiau šioje šakoje, už tam- 
tikrą sumą pinigų, yra šio 
įžymiojo futbolininko moko
mi žaisti.

Be T. Raudonikio tame 
pačiame klube ir Sydnėjuje 
labai iškilo ir mūsų ‘Kovo’ 
ir Australijos lietuviu rink
tinės 19-tis krepšininkas Mi
kas Liubinskas, kuris taip 
pat žaidžia aukščiausioje di
vizijoje rugby ir yra visur 
reklamuojamas kaip naujau
sia futbolo žvaigždė. Nepa- 
keitę net savo pavardžių, 
abu šie jauni lietuviai yra 
australiško futbolo pasidi
džiavimas, tuo pačiu iške
liant ir mūsų lietuviškąjį 
vardą ne tik Australijos, bet 
ir pasaulio sportinėje plot
mėje.

***
Atrodo, kad nuotoliai į 

Australiją vis trumpęja ir 
trumpėja, nes pačią Aus
traliją vis daugiau ir dau
giau aplanko lietuvių iš ki
tur. Ilgesnį laiką Sydnėju
je, pas mūsų žinomus lietu
vius p. Statkus, viešėjo iš 
Anglijos atvykusi ten buvu
sio kultūrininko p. Dičpet- 
rio našlė Emilija Dičpet- 
rienė, kuriai Sydnėjus ir vi
sas lietuvių gyvenimas labai 
patiko, ypatingai kai ji čia 
sutiko kun. P. Butkų, su ku
riuo jos miręs vyras kartu 
kalėjo vokiečių koncentraci
jos lageryje.

Melbourną ir savo drau
gus aplankė buvęs Kat. Fed. 
Melbourne pirmininkas S. 
Balčiūnas, dabar gyvenantis

Chicagoje.
Didesnes lietuvių koloni

jas aplankė. Leonas Kar
mazinas, kuris yra ‘Ameri
can Airlines’ supervisor. Il
gesnį laiką svečiavosi Ade
laidėje, kur artimiau susipa
žino su vietiniu lietuvių te
atru, atšventė jų veiklos 
dvidešimtmetį, kas jam ypa
tingai buvo artima, nes ir 
jis anksčiau dirbo su lietu
viškuoju teatru. Jis iš Aus
tralijos išsivežė gražiausius 
įspūdžius ir tikisi ateity
je vėl mus aplankyti.

Gi paskutinį sekmadienį 
netikėtai Lietuvių Klube su
tikau čia dabar beviešintį 
medicinos studentą Viktorą 
Čeičį iš Clevelando, su 
kuriuo nuoširdžiai išsišnekė- 
jom, alaus stiklą išgėrėm ir, 
atsisveikinant, jis manęs pra 
šė per Dirvą perduoti jo 
geriausius linkėjimus vi
siems jo artimiesiems Cleve
lande, patikrinant, kad ken
gūros jo dar nesuvalgė ir 
jis čia turi ‘gerą laiką’.

♦♦♦

Syndėjaus Lietuvių Klu
bas birželio mėn. 17-ją die
ną atšventė savo gyvavi
mo pirmąsias metines. Ta 
proga įvyko narių susirin
kimas, valdybai pranešant 
esamą gerą klubo padė
tį. Po susirinkimo visi da
lyvavę nariai ir svečiai buvo 
nemokamai vaišinami val
giais ir gėrimais, kai tuo pa
čiu valdyba pranešė, kad 
ateityje kiekvieną ketvirta
dienio vakarą, tam tikromis 
valandomis bus mokama dvi 
gubi laimėjimai ant pokerio 
(slot) mašinų, kas gana pa
lankiai visų narių buvo pri
imta. Lietuvių Klube dabar 
kiekvieną šeštadienį ir sek
madienį vyksta šokiai su ge
romis profesionalinėmis pro
gramomis.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

FOREMAN
Working foreman for tool & die 
room. Mušt be an all around 
machinist and capable of hand- 
iing problema.

Call FRANK FOX 
216-883-5000 _ _

WANTED AT ONCE 
SKILLED 

MACHINISTS 
Erperienced on Horizontai & Vertiesi 
Milling Machines. Mušt have experi* 
ence in sėt up and operations from 
blue prints.
Steady work. 56 hour week. 
FLEDC MANUFAiOTURING Ine.

313-892-6555
(50-56)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininku JSjpJ 

Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINA Mnį
TeJ. 263-5826
(įstaigos) ir fflfl/BKr
677-8489 (buto) lif|l

Chicągo, III. 60601

FURZEVA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tybiniu sportu yra tapęs 
valdžios pinigų vogimas.

Taip pat yra taigiama, kad 
ne vien dača prisidėjusi prie 
jos nušalinimo iš ministro 
kėdės. Ji taip pat kalta, 
kad nesugebėjusi užgniauž
ti ‘disidentų judėjimo’. Ir 
pats Brežnevas tuomi buvęs 
labai nepatenkintas.

Nuo 1957 m. Ekaterina 
yra buvusi Politbiuro narys, 
dėka jos gerų santykių su 
Nikita Chruščiovu. Savo 
aureolės viršūnėje ji yra bu
vusi priimta Anglijos ka
ralienės Elžbietos II, gėrė 
arbatą Baltuose Namuose ir 
pati yra priėmusi tokias ar
tistes kaip Lollobrigida ir 
Sophia Loren.

Bet kaip ir visam kam, 
taip ir galingiausiam ir gra
žiausiam ateina sutemų die
nos. Jų neišvengė ir Furce- 
va. Sakoma, kad ji, kaip iš
tikima žmona lydės savo 
tikrą vyrą Nikolajų Firiubi- 
ną į Jungtines Tautas New 
Yorke. Esą Firiubinas, kaip 
naujasis ambasadorius prie 
JT pakeis Maliką. (br.)

WANTED IST CLASS SKILLED 
PRESS BRAKE OPERATOR3 

Mušt be able to sėt own jobs from 
prints. Also

FITTER—WELDER
Minimum 5 years experience in heavy 
steel fabrication, and mušt read blue 
prints. Day shift and some overtime. 

BOOM BOILER & WELDING 
Div. of Bardon’s Oliver

2514 Center, Cleveland, Ohio 44113 
(49-54)

Detroito lietuviai žurnalistai dalyvavę pasikalbėjime su Michigano guberna
toriaus rinkiminės komisijos direktoriumi inž. Algiu Zaparacku. Iš kairės sėdi: 
Dirvos bendradarbis Antanas Grinius, Vladas Selenis, inž. Jonas Gaižutis, Alfonsas 
Nakas, inž. Algis Zaparackas ir Algirdas Ambrose, Michigano respublikonų pirmi
ninkas.

BIMBA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

spaudos pareiškimas nebuvo 
praleistas negirdomis. Susi
rūpinta neatbaidyti bimbi- 
niai-jokubkinės spaudos. Pa
rodyti jai respektą, numesti 
ir komplimentą. Juk kupro
tą ir grabas neišties. Bevil
tiškai apsenusiųjų ‘pažangių
jų’ nei dialektiniai prie
kaištai, nė prašymai, nesu
grąžins į proletarinį kovin
gumą. Išvada?

Išvada aiški - parodyti 
respektą, numesti ir kompli
mentą. Šitaip ‘pažangiečių 
Matuzalis’ su sovietiniais 
diplomais įjungtas į sovieti
nių spaudos agitatorių būrį. 
Kada Kapsuko universite
tas suteikė A. Bimbai ‘isto
rijos daktaro’ titulą, šypso
josi kiekvienas. Kada A. 
Bimba įsijungė į subversy- 
vinių siekių sovietinių žur
nalistų sąjungą, daina gauna 
kitą motyvą. (Ra-as)

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

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

A« Equal Opportunity Employer
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PIRČIUPIU KAIMAS IR 
RAINIU PUŠYNĖLIS

Daug Lietuvos teritorijo
je yra skaudžių siautėjusių 
atėjūnų barbarų nusikalti
mų. Jų atmintis niekad neiš
nyks. Lietuviai visad tose 
vietose dės vainikus, stovės 
galvas nulenkę, giedos atmi
nimo giesmes. Skaudu, kad 
tas lietuvių tragedijas oku
pantas tempia ant savo kur
palio ir verčia būti bolševi
kinės propagandos arkliuku! 
Ar gali būti dar skaudes
nis tragiškų įvykių išjuoki
mas, kada vienas barbaras 
rodo pirštu į kitą barbarą, 
ir slėpdamas savo papildy
tus nusikaltimus, kitą barba
rą kaltina žiaurybėmis?

Tokie samprotavimai ky
la palyginus su bolševikų 
garsinama Pirčiupio kaimo 
tragedija ir Rainių pušynė
lio žudynes.

Pirčiupiu kaimo tragedi
ja bolševikams tapo prieš- 
nacinės propagandos šalti
niu, o Rainių pušynėlio žu
dynių vietoje bolševikai sten 
giasi ir paminklo žuvusioms 
aukoms atminti pamatus iš
rauti. Mat, čia lietuvius žu
dė bolševikai.

Visą vėlų pavasarį 1944 
metais prie Pirčiupiu kaimo 
slapstėsi sovietinių desantų 
būriai. Tai buvo regulia
rios Raudonosios armijos 
parašiutininkai, veikę ‘par
tizanų’ vardu. Tai buvo 
diversiniai daliniai, kurie tu
rėjo nuleisti nuo bėgių hit
lerininkų traukinius, sprog
dinti tiltus, apšaudyti bazes. 
Kaip ir kiekvienas bolševiki
nės armijos dalinys, šie ‘par
tizanai’ turėjo savo politinį 
komisarą. Tas politrukas bu
vo G. Zimanas, dabartinis 
‘Komunisto’ redaktorius. 
Kartu su kadriniu dalinio 
vadu, Zimanas svarstė ir 
vykdė diversinius dalinio 
darbus. Be politinio komi
saro pritarimo arba paliepi
mo dalinys neturėjo teisės 
veikti.

To dalinio vadovybė (jų 
tarpe G. Zimanas) gerai 
žinojo, kad hitlerininkų reak 
cija dėl diversinių veiksmų 
barbariškai nukreipiama 
prieš apylinkės gyventojus.

Bet G. Zimanas su tuo .nesi
skaitė. Pirčiupiu kaimo žmo
nes tokia desantininkų veik
la statė į mirtiną pavojų. 
Vienok, prie pat kaimo 
Zimano desantininkai apšau
dė keletą hitlerininkų sunk
vežimių. Taip pašaudę de
santininkai pasislėpė apylin
kės miškuose.

1944 metų birželio 3 d. 
vienuoliktą valandą kaimą 
apsupo baudžiamasis esesi
ninkų dalinys. Jie pradėjo 
masinę Pirčiupiu kaimo eg
zekuciją: šaudė į žmones iš 
automatinių kulkosvaidžių, 
varė žmones į patalpas, už
degė namus. Kaimas dingo 
liepsnose. Žuvo 119 Pirčiu
piu gyventojų. Žuvo abso
liučiai nekalti žmonės, ku
rių žuvimą išprovokavo vie
nas barbaras erzindamas 
kitą barbarą.

Dabar Pirčiupiu kaimas 
yra memorialinė vieta. Lau
kuose pastatytas monumen
talus susimąsčiusios moters 
paminklas, kurį vadina ‘Pir
čiupio motina’. Metinių pro
gomis čia vyksta ‘mitingai’...-

Taip, birželio dienomis vi
si lietuviai su skausmu at
simena Pirčiupio kaimo lieps . 
nas ir degusių žmonių klyks
mus. Bet visi lietuviai atsi
mena ir Rainių pušynėlį. 
Ten žudomieji ir kankina
mieji nė rėkti, nei vaitoti 
negalėjo. Jie buvo pažaboti.

1941 metais birželio 24 
naktį bėgą iš Telšių bolše
vikai išsivežė iš kalėjimo 73 
tardomuosius kalinius ir bes- 
tiališkiausiu būdu nužudė 
juos netolimame Rainių miš
kelyje. Štai Lietuvių Enci
klopedijos (t. XXIV) teks
tas : burnos buvo užkem
šamos raiščiais ir virvėmis. 
Buvo lupama oda, traiško
mi lyties organai, triuški
nami kaulai ir galva, išlupa
mos akys, badomi padai, iš
taškomi smegenys, nulupa
mos ausys, npiaunamas lie
žuvis, ištraukiami viduriai, 
plaučiai, durtuvu išmaišoma 
gerklė.

Praėjo trisdešimt okupa
cijos metų, bet iki šiol nie
kas ten neieško Rainių nu-

Patyręs piršlys Benaven- 
tūrtas Šapoga, kai jai pri
eidavo piršlybose prie paso- 
gos, pačiu rimčiausiu balsu 
tardavo busimosios marčios 
tėvui: “Pasivaikščiokim ant 
peilio ašmenų”. Ir čia prasi
dėdavo derybos: telyčią ar 
melžiamą karvę, vežėčias ar 
lineiką?

Teko ir man pasivaikščio
ti ant peilio ašmenų. Dėjosi 
tai Pennsylvanijos mieste, 
minint Birželį.

Paliekant Benaventūrą 
Šapogą, man rodosi, mes ge
rokai sukasdieninam Birželį. 
Minėti pritingim, neminėti 
-- neparanku. Rengėjai iš 
anksto mane įspėjo: kalbėti 
apie 30 minučių. Pabosta 
kalbėtojai, nupilksta tos pa
čios kalbos - pasikartojimų 
pasikartojimai. Bet šia pro
ga buvo surastas parankes
nis užmojis: rašyti kon- 
gresmanams, senatoriams 
laiškus, kad Lietuvos okupa
cijos nepripažintų. Ypatin
gai buvo pabrėžta Ženevos 
dabartiniai pasitarimai. Gir
di, tai lemtingas momentas 
ir labai svarbu kuo daugiau
sia laiškų parašyti.

Intencija skaisčiai gera. 
Bet ar ne persistengimas? 
Pervertinimas dabartinio 
JAV - SSSR flirto ir pripa
žinimo ar nepripažinimo 
svarbos. Didelės organizaci
jos patys viršugalviai susi
rinkusiems minėjiman įro
dinėjo kaip svarbu išlaiky
ti nepripažinimą, ir jeigu, 
Dieve neduok, kokioj sme
genų minkštligėj JAV va
dovų galvas apsuktų Mask
vos gudrūs sukčiai, tai mes 
jau prapultin nudardėtume. 
Aš, savo striukoj kalboj 
ėmiau ir pasakiau, kad, gali, 
ateiti laikas, diena, kai de
mokratijas apmaus totalita
rizmas, gal kremlinis, gal

LIUDAS DOVYDĖNAS
1

sikaltimo budelių. Rainių pu
šynėlio istorija rūpestingai 
apeinama, nutylima, suokal- 
bininkiškai slepiama. Ar 
toks slėpimo būdas neišduo
da, kad kalbėti apie Rainius 
reiškia kalbėti apie virvę 
pakaruoklio namuose? 1941 
metų liepos mėn. tyrinėji
mai netgi tiksliai nustatė, 
kas atliko žvėriškiausius Rai 
nių žudymus. Okupantui 
nesunku rasti nusikaltėlius. 
Jų neieško. Gal būt kitomis 
pavardėmis prisidengę šie 
budeliai kur nors, gal ir ok. 
Lietuvoje, ‘stato komuniz
mą’?

Pirčiupiu ir Rainių sugre
tinimas rodo bolševikinę 
dvigubą moralę, kuri bazuo- 
jama grubiausios režiminės 
propagandos poreikiais.

Atsimename dar ir tai, 
kad be bolševikinių desantų 
labai neatsakingo elegesio, 
be G. Zimano tam elgesiui 
pritarimo, Pirčiupiu tragedi
jos nebūtų buvę.

RAUDONOJO GENOCIDO BANGA TIES PABALTIJO TAUTOMIS

1940 m. rugpiūčio aneksijai prisiminti

maocetunginis... Tyliai, ar
ba per savo “gerai infor
muotus kanalus” sužinosim, 
kad mes jau pripažįstami... 
Juk D. Britanija mūsų auksą 
(biznio kraują) atidavė 
Kremliui, ne.s biznis yra biz
nis.

Buvom, gyvenom arti 
dviejų šimtų metų carų, 
imperatorių pripažinti kaip 
jų gryna nuosavybė. Bet ir 
pripažinti imperatoriams at- 
gijom ir laisvei ir nepri
klausomybei.

Yra toks senatorius Ful- 
bright, labai galingo komi
teto pirmininkas. Komiteto, 
kuris svariai lemia užsienio 
politikoj. Pats The New 
York Times gyrė senato
riaus “toli pramatančią poli
tiką” - perdėm prosovieti
nę politiką, kol pats senato
rius Fulbright per TV viešai 
neprasižiojo, girdi, žydai 
valdo Ameriką. Jeigu nuo 
Fulbright galios priklausy
tų, jis seniai būtų Pabaltijo 
okupaciją pripažinęs, kaip 
jis kasmet ryžtasi uždaryti 
Free Europe, Liberty radi
jo transliacijas į sovietų 
pavergtas tautas ir valsty
bes.

Stabtelėkim ir prie savo 
kiemo. Nė vienas kai kas pa
tylomis, padaržėmis nuslen
ka pas okupantą, gluotniu 
balsu, apsukriai interviu pa
lieka - muilo putose suplak
tą prisipažinimą. Nekalbant 
apie visišką mizeriją - agen
tą Mikuckį, iš įsibėgėjimo 
net poetu pripažintą, kai ku
rie egzilės poetai, dailininkai 
suranda ‘kūrybos verdenis’ 
Gosizdato pasparnėje - ‘Va
goje’, “poezijos pavasa
riuose”. Kas tai? Kokia di
desnė žmogaus panieka ga
lėtų būti?... kai laisvėn nuo 
teroro esmės -melo ištrūkęs 
nusilenkia melui, pats sau 
meluodamas. Sušauktam su
važiavimus, simpoziumus, 
bet juose dominuoja ‘moksli
nis objektyvizmas’, dabar 
dar vienas gudrus maskvi- 
nės propagandos arklys, po 
taikos balandžio. Iki dantų 
ginkluodamiesi sovietai, par 
tijos susirinkimūose išrink
tiesiems patikina, kad “taika 
bus pasiekta kovoje, kai ‘pa
saulis bus po viena vė
liava’.” Šia proga pastebė- 
kim, kalbos apie ‘taiką’, 
‘mokslinį objektyvumą’ yra 
tik manevras ilgam kelyje 
į pasaulio pavergimą. Smulk 
mena, pasakysite. Ir ne 
smulkmenos, kai doleriu 
pertekę ponios važiuoja ok. 
Lietuvon saviškiams pasiro
dyti pertekliumi ir perkasi 
karakulinius, minkų kailius. 
“Tai talka pripažinimui”, pa
sakęs į ausį Amerikon grįž
tančiai poniai, brangiai pirk
tuose kailiniuose, jos tikras 
brolis, likdamas tėvynėje, 
su 12 rublių pensijos ir be 
apatinių marškinių.

Visos priemonės geros ne
pripažinimui išlaikyti. Nebi
jokim pamanyti, kad ir pri
pažinus mūsų kova nesi
baigs. Dar daug konferen
cijų, susitarimų pasirašys 
ir jais pasišlu< stys... Daug 
kartų važiuos uidieji pas di
džiuosius, o mes dirbkim ne
pripažinimui, bet ir neper- 
kraukim pripažinimo pečių 
svarbos. Čia jau -- ant peilio 
ašmenų. Kolei kas politiko
je, šios didžios ir galingos 
valstybės politikoje daug 
lemiančio svorio turi biznis. 
Jo didenybė biznis, regim, 
karščiu serga, blaškosi. Virš 
dviejų metų taškosi po Wa- 
tergate, Elsbergo psichinių 
ligonių kartotekoj, inflia
cijos paliestose biržose. Ir,- 
štai - surado pažadėtąją 
žemę Sibirą. Ten metalai, 
mineralai, alyva. Amžinos 
atminties Jalta nušveičiama 
kaip užmirštas samovaras. 
Maskvos vergijos imperijoj

yra arti 250 milijonų klijen- 
tų. Kiek naujų bankų kon
torų, ofisų, selsmanų. Pažįs
tu įžymų kramtomosios gu
mos direktorių. Jis svajone' 
lepinasi: kokia rinka! Kai 
per du šimtu milijonų žiaunų 
ims kramtyti gumą! Kad 
Sibire yra gulagų salynas, 
kad šimtai milijonų paverg
tųjų tebėra didžiausio, le
galizuotu kriminalo aukos, 
gumos gamintojas tikras, 
kad tai Maskvos vidaus rei
kalas. Ir teisingai Nixonas 
pasižada nesikišti. Biznis 
pirm visko yra biznis. 
Amerika žydės, kai biznis 
klestės.

Gyvena Amerikoje ir pa
saulyje daug milijonų vyrų 
ir moterų, jaunuolių ir se
nuolių. Jų dauguma. Jie lais
vės, . teisingumo, žmogaus 
garbės dar nepardavė už 
kontoros atidarymą Mask
voje, Lubiankos kaimynys
tėje, jie netiki, kad per pen
kias dešimtis metų kurstę 
klasių kovą - keršto ir pyk
čio religiją pasikeis kram
tydami gumą ar gerdami 
Pepsi Cola. Šia akimi neap
matomi šimtai milijonų anks 
čiau ar vėliau mus supras, 
gal kaip tik tada, kai per
galės svarstykles mūsų pu
sėn nusvers ir kūdikio riks
mas.

Birželio minėjimams ne: 
bandom ieškoti gilesnės, gal 
ir tikrosios prasmės. Vežė, 
trėmė, žudė. Tremia ir žudo 
toliau. Ir galo nematyti. 
Birželis mums yra raudonų
jų ir rudųjų žmogžudžių 
įstatymais, sistemomis, vals 
tybiniu mastu įkūnyto kri- 
minleo teorija ir praktika. 
Kaž kas atsitiko žmonijai,^ 
su jos religijomis, valstybi
ninkais, filosofais ir pap
rastu eiliniu: mūsų plane
tos žmogus dvasios, charak
terio, aistrų sulaužymą-išsi- 
gimimą suorganizavo siste
mingam žmogaus žydymui 
ir pavergimui. Dvi priemo
nės: melas ir žudymas le
galizuoti išrinktosios rasės . 
(buvo, praėjo) ir proletari-

ato viešpatavimo vardu (te
bėra, gyvuoja).

Grįžkim prie Birželio. Mes 
jį pavertėm lyg pasivaikščio
jimą prie Raudu sienos. Su
sirenkam, padejuojam, pa
deklamuojanti kokį eilėraštį 
tai eilinio poeto, tai ‘prana
šo’, korespondentai pažymi, 
kad kai kam net ašarą 
išspaudė, išgeriame kavu
tės su skaniais pyragaičiais. 
Tai gerai, tai šis tas. Ar to 
šis tas užtenka?

Giedresniam užbaigimui 
paranku minėti tris: dakta
rą Vaclovą Paprocką, pa
laikantį garbingų Lietuvos 
daktarų tradiciją, poetę 
Birutę Pūkelevičiūtę ir Bro
nių Budriūną. Jie Birželį 
ir pinigu parėmė ir žodį su
audė ir gaidon įliejo.

Tai ne šis tas.

FOREMAN in plating department. 
Third shift. Mušt have experience in 
circuit board electropLating, etching. 
copper, solder, niekei, gold and 
euposit. Duties also include abilitv 
to supervise 10-12 men. Salary com- 
mensurate with <:xperienpe. Benefits 
include. CMS, Blue Cfoss, Major 
Medical «nd life insurance.

Contact: MULT1-C1RCU1TS. INC
50 HarrisoA St. 
Manchester, Conn.

(203) 646-3800 
(52-61)

NURSE ANESTHETIST for 
small Meriden Hospital. Excel- 
Tėnt pay. Extremely liberal ben
efits. Minimai call. Maximum 
time off. Cal Dr. Albert (203) 
237-5531. (52-58)

HOUSEKEEPER
Full time experienced in Hospital or 
Motei preferred, exceHent benefits rn- 
cluding Major Medical.

MILFORO heights 
NURSING HOME

195 PLATT ST. 
MILFORO, CONN.

203-878-5958
(52-53)

WANTED JOURNEYMEN
dr

IST CLASS SKILLED

TURRET LATHE 
OPERATORS

Rapidly expanding company needs ex- 
perienced people first and second 
shift. Mušt setup and operate WflcS 
No. 3. Job shop experience helpful. 
Permanent full time and part time. 
Exten8ive company paid benefits.

THE THOMPSON 
ELECTRIC CO.

5201 Richmond Rd.
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300
(52-54)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai į 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7'A C — 4 metu su $10,000, minimum. 
6%'< — 30 mėn. su $1,000, minimum.

— 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Eųual Opportunity Lendtfr

1

galnt 
AAntliony 
ISavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoje ir Europoie "JIB Haarpflcgc-LotiorV' preparatas suloiko 
plauku įlinkimu, naikina pleiskanas, palatine niaftijimg, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų iaknis, padedo atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebusite nei žili, nei pliki 100%. Įraiyti vaistinių REO BLUE knygoj. 
JIB Medicinų Liq 8 uncųos 16 sakaičių $6 00 Pinigus siųsti mūsų atstovybei. 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. L abo r a t ory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

lUinois 60650, U. S. A.

SKILLED TRADESMEN
BASF WYANDOTTE has openings for a class A pipefitter, 
and a class C welder. Applįcants mus have journeymans 
card or attai ned a similar proficiency rating in another plant. 
These openings pay over $5.00 per hour.

If you’re interested and want to work for us, apply at the

PERSONNEL DEPARTMENT
1725 Biddle Avenue

IVyandotte, Michigan

An nffirmative action employer M/F
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SOVIETU ŽVALGYBOS UŽDAVINIAI 
SOVIETIJOJE IR UŽSIENIUOSE

John Barron, vienas iš R’s 
Digest mėnraščio vyresnių
jų redaktorių, buvęs JAV 
Karo Laivyno žvalgybos 
karininkas^ specializavęsis 
Soviėtijos žvalgybų pažini
mo srityje, yra parašęs kny
gą, “KGB - Sovietų Slaptų 
Agentų Slaptas Darbas”. 
Šio veikalo autorius ne be 
reikalo yra skaitomas 
“Kremliaus reikalų žinovu”. 
Jis yra gavęs eilę vertingų 
atžymėjimų už jo nenuilsta
mą darbą atidengiant So
vietų slaptų agentų griau
namąjį darbą kaip JAV taip 
ir plačiuose užsieniuose. 
Šios knygos įžangoje jis taip 
rašo, “jeigu mes nesuvok
sime kas yra KGB mes nega
lėsime suprasti ir Sovietų S- 
gos”.

J. Barron yra suteikęs 
“Human Events” savaitraš
čiui 1974.VI.8 išimtini pasi
kalbėjimą, kurio sutrumpin
tą turinį čia pasistengsiu at
pasakoti ir Dirvos skaity
tojams.

KGB knygos autorius sa
ko, kad šį veikalą jis pradė
jęs rašyti 1967 m. Gi pirmie
ji 20 mėnesių buvo skirti rei
kalingos ir norimos medžia
gos surinkimui. Pats knygos 
rašymas buvęs pradėtas 
1969 m. ir užbaigtas 1973 m. 
Šiame darbe autoriui mielai 
talkininkavę nekomunistinių 
kraštų saugumo tarnybos 
bei iš SSSR pabėgę KGB pa
reigūnai. Todėl autorius tu
rėjo savo žurnalo plačius 
įgaliojimus keliauti po visą 
platųjį pasaulį, kur tik buvo 
žinoma, kad veikia toli sie
kianti KGB ranka.

J.B. teigia, kad jo parašy
tas veikalas yra palankiai 
sutiktas visame pasaulyje, o 
ypač labai aukštai yra įver- 
tingas JAV kritikų. Gi Egip
to dienraštis Al Ahram savo 
vedamajame 1947.III.15 ra
šė, kad “krašto vadovybė su 
atitinkamu dėmesiu yra 
studijavusi tos knygos turi
nį”. Šį veikalą yra rengia
ma išleisti visomis plačiau 
pasaulyje naudojamomis kal
bomis.

Autorius, kalbėdamas 
apie KGB grėsmę, sako, kad 
šis Komitetas SSSR valdžios 
vadovaujama ir finansuo
jama yra slapta organizaci
ja; krašto viduje ji yra slap
ta politinė jėga, gi užsieniuo
se ji vykdo įvairius užda
vinius. Tai yra tokia organi
zacija, kuria Soviėtijos va
dai privalo aklai pasitikėti, 
kad galėtų kontroliuoti ir vai 
dyti savo piliečius bei išplės
ti ir primesti savo valią už
sieniuose.

Užsieniuose KGB vykdo: 
šnipinėjimą; organizuoja 
pogrindinę veiklą; remia te
rorizmą ir pilietinius sąmy
šius; atsijoja svarbius asme
nis - būsimus ar galimus 
KGB agentus, kurie tame 
krašte gali vaidinti svarbų 
politinį vaidmenį ateityje- 
klaidingais pranešimais nuo
dija visuomenės pažiūras; 
ruošiasi sabotažui ir politi
nėms žmogžudystėms, nors 
šios abi veiklos formos yra 
neleistinos tarptautiniuose 
santykiuose. Tačiau, kas 
svarbiausia, kad KGB tikro
ji grėsmė glūdi suderintuo
se veiksmuoe, kurių galuti
nis rezultatas yra pakeisti 
to krašto socialinę santvar
ką, kuri tarnautų SSSR in
teresams.

Žinoma, net ir KGB ne vi
sada gali pasiekti sau užsi
brėžtus tikslus. Reikia žino
ti, kad SSSR viduje tik re
tas težino apie šios įstai
gos veiklą. Tačiau iš šios or
ganizacijos atnarpliotų ope
racijų galima dabar jau kiek 
papasakoti apie KGB sėk
mingas operacijas prabėgu
sių dešimtmečių bėgyje.

Tačiau pats sėkmingiau
sia atliktas KGB uždavinys

BRONIUS AUŠROTAS
yra Sovietuos piliečių pa
vergimas ir vergijoje išlai
kymas. Šis uždavinys lygiai 
ir ateityje lieka pačiu svar
biausiu. Vykdydamas užsie
nio operacijas Komitetas 
sėkmingai išvogdavo moks
liškas, technologiškas, ir ka
riškas paslaptis iš Vakarų 
Pasaulio.

Autorius taip pat neuž
miršta priminti, kad 1960 
metų bėgyje KGB giliai įsi
skverbė į V. Vokietijos, Bri
tanijos slaptas tarnybas ly
giai kaip ir į JAV Tautinio 
Saugumo Agentūrą. Taip 
pat labai sėkmingos yra bu
vusios JAV suniekinįmo in
formacijos skleidžiamos už
sieniuose.

Vienok patį sunkiai įsi
vaizduojamą tikslą KGB pa
siekė Egipte, tame pačia
me laikotarpyje. Čia Komi
tetui visiškai pavyko infil
truoti į prezidento Nasserio 
valdžią. Tik 1971 m. Sadato 
įvykdyti įtakingų ir valdžios 
poste esančių asmenų areš
tai, imtinai su žvalgybos 
viršininku Sami Sharaf, ku
ris tuo metu buvo vienu iš 
svarbiausių KGB agentų pa
saulyje. Po šio apsivalymo 
Sovietai ilgiau negalėjo dik
tuoti Egipto vedamai politi
kai.

Lotynų Amerikoje KGB 
stengiasi taip pat infiltruo
tis į valdžios aparatą. 1968 
m. Komitetas mėgino sukel
ti riaušes Meksikoje, tačiau 
tas mėginimas nepavyko. 
Riaušių vadovai buvo areš
tuoti pačioje neramumų 
užuomazgoje ir ilgai ruošta 
ir puoselėta KGB operacija 
sprogo, lyg muilo burbu
las. Aišku, KGB absoliutiš
kai kontroliuoja visą Kubos 
žvalgybą ir svarbiąsias val
džios įstaigas.

Yra nustatyta, kad net 
NATO centras Briuselyje 
ir Paryžiuje buvo apsės
ti sovietų šnipų. Taip pav. jų 
vienas, prancūzas George 
Pacque 1961 m. pardavė 
KGB Sąjungininkų Berlyno 
gynymo planus. Nuostabiau
sia, kad šiame plane nieko 
nebuvo numatyta, kaip va
kariečiai reaguotų, jeigu ko
munistai pamėgintų perskir
ti Berlyną į dvi dalis. Ir ši
to išdavimo pasėkoje, sovie
tų remiami R. Vokietijos ko
munistai pastatė Berlyne 
taip vadinamą “gėdos sie
ną”.

J. Barron taip pat atiden
gia, kad ir JAV kagėbis
tai yra nuskynę vertingus 
lauro vainikus, infiltruodami 
į NSA ir Navy savo slaptus 
agentus. Esą daugelio slap
tų planų keitimas, ryšium su 
įvykdytais išdavimais, JAV 
vyriausybei kainavęs virš 1 
bilijono dolerių! Bet jeigu 
dokumentų keitimo laikotar
pyje būtų įvykusi stambes
nė JAV - SSSR krizė tada 
visą Ameriką būtų palietu- 
sios katastrofiškos pasėkos.

Šiame atvirame pasikal
bėjime J. Barron taip pat 
šiek tiek papasakoja ir apie 
Sovietų žvalgybos verbavi

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S 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.1

mo metodus kaip Amerikoje 
tai ir kituose laisvuose 
kraštuose. Šiam verbavimo 
metodų - nurodymų ‘įamži
nimui’ KGB išspausdino net 
šimtinę instrukcijų - vado
vėlių pavadinimu: “Praktiš
ki patarimai amerikiečiams 
verbuoti Amerikoje”. Ir taip 
jau atsitiko, kad viena tų ko
pijų pateko į vakariečių ran
kas.

Yra nustatyta, kad iš visų 
JAV užverbuotų KGB agen
tų nė vienas neparsidavė 
priešingai pusei vadovauda
masis vien ideologiniais ko
munizmo motyvais: visi iš
davikai dirbo sovietams tik 
už pinigus.

Pastebėtina, kad JAV stu
dentai, ambasadų tarnauto
jai, žurnalistai ir biznieriai 
užsieniuose yra visuomet 
buvę ir yra KGB verbuotį- 
nų asmenų sąrašuose.

Gi JAV teritorijoje, pra
dedant Amerikos preziden
tu, kabineto nariais, Penta
gono tarnautojais ČIA ir .ne Fidel Castro valdoma Ku- 
FBI įstaigų pareigūnais, tai 
vis KGB medžiojamų laukų 
‘žvėrys’, kurių kiekvienas 
yra tuo labiau vertinges
nis, kuo aukštesnę pakopą 
jis užima savo organizacijo
je. J. Barron nuomone, nė 
vienas kraštas negali būti 
absoliutiškai tikras, kad jo 
visos tarnybos yra švarutė
lės nuo sovietinių šnipų.

J.B., kalbėdamas apie 
JAV dabar žinomus Sovie
tų oficialius agentus - rezi
dentus, nurodo, kad KGB re
zidentas Washingtone yra I- 
sis Sovietų ambasados sek
retorius drg. Michail K. 
Polonik; gi New Yorke KGB 
rezidentas yra Michail Solo- 
matin, pastovusis JT organi
zacijoje atstovas - pavaduo
tojas, dirbąs Sovietų Misi
joje. Kitas žinomas svarbus 
KGB pareigūnas yra Valerij 
Krepkogorski, JT spec-pa- 
dėjėjas prie generalinio sek
retoriaus įstaigos. Gi Boris 
Logvin yra kitas nemaloniai 
pasižymėjęs KGB pareigū
nas, dirbąs JT ukrainiečių 
misijoje. Pastarasis yra 
ypač veiklus JAV slaviškos 
kilmės emigrantų tarpe. J. 
B. primena, kad prie šio vei
kalo yra pridėta 1,500 sovie
tų pareigūnų pavardžių są
rašas iš žinomų KGB agen
tų dirbančių SSSR naudai 
plačiame pasaulyje.

Žinoma, kyla natūralus 
klausimas: kaip gi KGB ‘iš
mokslina’ sau paklusniųjų 
dirbančiųjų legijonus? Į tą 
klausimą autorius atsako, 
kad KGB išlaiko taip vadina
mą “Teisinį Institutą” ir 
"Aukštesniąją nr. 101 Mo
kyklą”. Pastaroji yra viena
me šiaurinės Maskvos prie
miesty. Kurstai prieš pri
imant juos į virš išvardin
tas mokyklas, normaliai jau 
būna įsigiję keletą metų 
‘patyrimo’ užsieniuose. Yra 
nustatyta, kad “Juridinis 
Institutas” ruošia kagėbis
tus vidaus sekimo tarnybai, 
gi “nr. 101 mokykla” ruošia 
agentus užsienio operaci
joms.

Paskutiniais metais kai 
kurie satelitinių kraštų žval-

gybų pareigūnai buvę priim
ti išmokslinimui į 101-ją 
mokyklą. Tačiau Rytų Euro
pos ir Kubos agentai, užver
buotieji dirbti KGB sistemo
je prieš savo kraštų inte
resus, yra apmokomi dauge
lyje “saugių namų” įvairiuo
se Maskvos metropolio kvar 
taluose.

Yra žinoma, kad teroriz
mo ir partizanų apmokymo 
stovyklos ir mokyklos yra 
užmaskuotos Uralo kalnuo
se bei Centrinės Azijos sri
tyse. Tėra buvęs tik vienas 
nepatvirtintas pranešimas, 
kad Afrikos žemynui treni
ruojami partizanai yra ap
mokomi prie Juodosios Jū
ros, Odesos rajone.

Taip pat yra patvirtinta, 
kad Patrice Lumumba Uni
versitetas, pagal griežtą 
klasifikaciją, nėra KGB pa
reigūnų paruošimo įstaiga. 
Tačiau universiteto moky
mo personalas daugumoje 
susideda iš KGB tarnauto
jų: pastarieji stebi ir numa
to ten besimokančius užsie
niečius, kurie gali būti pa
naudoti indoktrinavimui ir 
pogrindžio veiklai savo gim
tinėse. Autoriaus nuomo- 

ba yra nelikusi niekas kita, 
kaip tik sovietinė iškamša. 
Sovietai privertė Castro 
keisti ekonominę krašto po
litiką ir struktūrą, dar ir 
šiandien finansiškai smau
giančią visą Soviėtijos eko
nomiką. Šiandien Kuba dar 
eksportuoja terorizmą ir po
grindžio veiklą į kitus kraš
tus, bet tai tėra daroma jau 
labai rafinuotais būdais. Ta
čiau ir šioje ‘nepriklauso
moje’ Kubos veikloje yra 
jaučiama skaudi KGB ‘nagai- 
ka’.

Knygos autoriaus nuomo
ne, pats geriausias kovosbū- 
das prieš KGB yra jo veik
los išvilkimas į viešumą. 
Nereikia sutikti su tokiu idi- 
jotišku aiškinimu, kad atvi
rai kovodami prieš KGB mes 
tuomi galime užgauti SSSR 
ir sumažinti santykių pageri 
nimo saitus. Anaiptol, juo 
griežčiau mes elgsimės su iš
aiškintais agentais, bausda
mi juos griežtomis bausmė
mis ir atsisakydami juos iš
keisti į tyčia pakaltintus 
asmenis, tuo daugiau mes 
laimėsime. Vakariečiai nie
kada neprivalo užmiršti, kad 
KGB veiklai vadovauja ne 
kas kitas bet Politbiuras.

Jeigu vakariečiai nuleidę 
rankas sutiks su KGB puoli
mais, tad tokios nuolaidos 
Maskvoje yra skaitomos ne 
kuo kitu bet tik silpnumo 
ženklu. "Kas nesigina nuo 
užpuoliko, tas pats yra kal
tas”, sako J. Barron.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAŽHKMffl
6815 SO. UESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

' V V *. — ■ t, v »

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Lie tuvių Bendruomenės atstovai Washingtone lankant 
senatorius ir kongresmanus, kuriems buvo padaryti pa
reiškimai Lietuvos laisvinimo reikalu. Iš kairės: A. 
Gečys, senatorius Griffin, T. Gečienė, P. Sandanavičius, 
R. Česonis.

PUŠKINO MUZIEJUS VILNIUJE
Visokių keistenybių pasi

taiko bolševikinimo prakti
koje su tikslu sekti carinio 
rusinimo tradicijas. Užgrob
tas periferijas norima pri
statyti kaip istoriškai ir kul
tūriškai susijusias su savo 
metropolija, su Maskva. To
kia buvo carų politika, to
kia yra bolševikų politika.

Daug namų Vilniuje apka
binėta ‘memorialinėmis len
tomis’: čia gyveno kruvi
niausias čekistas F. Dzer- 
žinskis, čia vaikštinėjo 1907 
metais V. Leninas. Bet to 
dar maža. Bolševikai nori 
surišti Vilnių su senais ru
sų meno pasaulio vardais. 
Taip atsirado Vilniuje ... 
Puškino muziejus.

Niekad garsusis rusų po
etas Aleksandras Puškinas 
nesurišo savo gyvenimo ar 
kelionių su Lietuvos sosti
ne. Niekad nebuvo Vilniaus 
vardo arba tematikos palie
tęs savo kūryboje. Bet, štai, 
sveiki gyvi, Viniųje įsteig
tas ir veikia Puškino muzie
jus.

Mat netoli Vilniaus gyve
nusi A. Puškino sūnaus Gri
gorijaus žmona Varvara. Sa
vo dispozicijoje Varvara 
turėjo šiek tiek laiškų, vie
ną kitą daiktą, baldą, ku
riuos šiaip taip galima 
surišti su A. Puškino atmin
timi. Natūrali tų objektų 
vieta yra Puškino muziejus, 
kuris, bene, platus ir turi
ningas yra Maskvoje. Var
vara gyveno Markučių dva
re, prie Vilniaus. Tad Puški
no muziejus tapo rusų turis
tų dėmesio atrakcija Vil
niaus ekskursijų plane. Sos
tinėje yra jąu ir Puškino 
aikštė, ir rusų poeto pamink
las.

I

Puškino muziejui aptvar
kyti atvyko specialistai - 
puškinistai iš poeto kaimo, 
Michailovskoje, muziejaus. 
Dabar Markučių - Vilniaus 
muziejus gavo kreditų. Kam 
bariams gražina seną vaiz
dą. Tam reikalui netgi ta
petus gamina, kilimus au
džia, atitinkamus baldus 
ruošia. Tai viskas, ekspona
tų neturint, yra imitacija. 
Tai kartu, rodo, kad Puš
kino muziejus atsirado ‘aukš 
tosios politikos tikslais.

- Man rodosi, klastuotės 
nesugebės pastebėti ir aky
lus lankytojai, -- guodžia
si muziejaus direktorė Gied
rė Juodvalkytė, kalbėdama 

' apie tą savotišką imitacinį 
muziejų ‘Lietratūra ir me
nas’ (Nr. 20) pasikalbėjime.

Kiekvienas suvokia, kad 
muziejinė medžiaga negali 
būti ‘klastuotė’. Šitą supran
ta ir G. Juodvalkytė. Ji gi
riasi, kad klastuotė bus 
tobula.

Kiekvienas vertina poeto 
A. Puškino genijų, jo rolę 
rusų literatūros formavime. 
Bet ar pats poetas neapsi- 
vers karste, sužinojęs, kad 
jo vardas naudojamas dik
tatūrinės tiranijos porei
kiams? (zž)

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND DIE MAKERS

SECOND SHIFT
Mušt be able to operate all types 
of tool room equipment. Experi- 
ence in build and tryout of spe- 
cial maehinery preferred.
STANDARD PRODUCTS 

CO.
2130 West 110 St. 

Cleveland, Ohio
Equal Opportunity Employer 

(49-53)
An

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED

BR0WN & SHARP 
OPERATORS

Rapidly expandinu conipany neėda ex- 
perienced people, mušt aetup and 
operate Brown A Sharp A u tom a tie. 
Job shop experience helpful, perma* 
nent full time and part time, cxten- 
aive conipany paid benefits. Firat and 
aecond shifla.

THE THOMPSON 
ELECTRIC CO.

, 5201 Richmond Rd.
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300
(52-54)

20 MACHINISTS 
NEEDED AT ONCE 

Day and Niffht Shift 
O.D. AND I.D. GRINDERS 
RE1SHAUER OPERATORS 

SPL1NE GRINDERS 
GEAR CUTTER3 

INSPECTORS 
(ln-proc«aa and finai) 

LATHE HANDS 
H.C.T. CHUCKER OPERATORS 

Mušt do own aet upa 
Experienced help only. We have a 
aigned four yeur contract with a 
leadinu airčraft engine manufaclurer. 
Top pay and frinpea including, Blue 
Croaa. Deniai Plan, etc., in a com- 
pietely niodern air-conditioned build* 
in«. we are currenlly workin« a 58 
hour week. Contact Mr. Stefanaki, 
3 I3-773-0450.

CLIPPER 1NDUSTRIES INC. 
2920 Calahan Roseville. Mich.

(52*61)

WANTF.D AT ONCE JOURNEYMEN 
or I3T CLASS SK1LLED

ALL AROUND MACHINISTS 
Mušt h»ve experlence on bullarda 
lathes, & vertiesi boring mllls. nna 
have Job shop experience in aetllnff 
up workin« from blue printa A cloae 
tolerance.. Day and night ahlft. Top 
W3ges & frinue benefits.

DEXTER TOOL CO. 
23633 Plnewood Warran, Mich.

<52-58)
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Iš rusų rašytojiį disidentų arsenalo ANTANAS STRAZDAS PRO BAUDŽIAVOS GROTAS

Rusų rašytojų disidentų 
nėra daug. Karo veiksmų 
zonoje niekad nėra daug he
rojų. Herojus skaito viene
tais. Nesutarti su privalomo 
socialistinio realizmo dikta
tu nepaklusti leidyklų bei re
dakcijų reikalavimams So
vietų Sąjungoje reiškia nelo
jalumą režimui. Nelojalūs 
rašytojai eliminuojami iš 
viešumos. Jie išmetami iš 
Rašytojų sąjungos. Jų raštai 
nespausdinami. Dar žingsnis 
ir kitas, ir neatgailavęs kū
rėjas tampa nusikaltėliu. Se
ka Baudžiamojo kodekso 
sankcijos. Seka teismo arba 
administraciniai nutarimai. 
Neklusnus, nesukalbamas 
poetas ar prozininkas nubloš 
kiamas į priverčiamųjų sun
kių darbų stovyklą, į psichi
nių negalavimų gydyklą.

Šie laisvajam pasauliui 
tiesiog fantastiški reiškiniai, 
gerokai išreklamuoti, tokios 
naujienos iš anapus dažnos. 
Neseniai didelio dramatiz
mo pasiekė A. Solženicy
no epizodas.

Tuo tarpu kūrybos žmo
nių dauguma Sovietų Sąjun
gos sąlygomis arba atran
da vykusius kompromisus 
su kūrybą rikiuojančia dok
trina, arba tampa gabiais tos 
doktrinos talkininkais, artė
dami prie režimo propagan
dininkų titulo. “Suklydę” 
rašytojai dingsta iš spaus
dinamųjų rašytojų gretų. 
Dažniausiai tokie rašytojai 
kuriuo nors būdu ‘atgailau
ja’, ‘pasitaiso’, vėl tampa 
spausdinamais, jeigu vyku
siai pataiko į socialistinio 
realizmo orkestrą.

Nenuostabu, kad ir mū
sų, lietuvių kalba literatū
ra savaip atitrūko nuo idėji
nio, pasaulėžiūrinio spektro. 
Kas spausdinama - pasida
vė uniforminei monotonijai.

NIKALO1US ARŽAKAS
JURGIS GLIAUDĄ

Išviršiniai apžvelgiant, ma
tyti iliuzorinis siužetų, temų 
ir išraiškos būdų gausumas. 
Ši iliuzija suvedžioja ir mū
sų išeiviškus recenzentus 
priskirti sovietinės raštijos 
autoriams tam tikrą nepri
klausomumo stilių ar savitu
mo beieškant. Į tokias studi
jas pasinešę išeiviški recen
zentai panašūs į smalsuoli, 
patekusi i pasakėtininko 
Ivano Krylovo ‘Kunstkame- 
rą’( smalsuolis matė blusą, 
nepastebėjo dramblio!

Rusų literatūroje dabar 
F. Dostojevskis nesukurtų 
‘Biesų’, A. Blokas ‘Dvyli
kos’. Tokie veikalai užtrauk
tų autoriams bėdų, Vorku
tos kalinio lemtį.

Taip tvirtiname ne dėl no
ro spekuliuoti ano meto są
lygų išjungimu iš visuoti
nio istorinio konteksto, bet 
dėl kūrybos laisvės princi
po išjungimo iš sovietinės 
nūdienos. Tą tvirtinimą pa
remia rusų rašytojų disiden
tų pavyzdžiai. Šie rašyto
jai turi apie ką rašyti, jie at
kasa dar neliestų siužetų ir 
temų kluodus, jie tobulai 
įvaldė darbo metodus, rašy
mo techniką, jų kūrybą skir
ta tiesos pilnybei atskleis
ti, tačiau ... jų darbai ir jie 
patys atsiduria kaltinamųjų 
suole. Galingasis valstybės 
aparatas puola tuos rašyto
jus Baudžiamojo kodekso 
paragrafais ir triuškina juos 
tais paragrafais, lyg sunkių
jų tankų vikšrais. Kiekvie
nas snarglys tardytojėlis, 
pasidėjęs ant savo stalo na
ganą gali per naktis tardyti, 
sakysim, Solženicyną, jam 
grasyti, jį kolioti, o prie pro
gos ir fiziškai užpulti tardo
mąjį. Ir tokio realybės kon
teksto fone vis dėlto rašo ra
šytojai disidentai, neklusnie
ji-

Tarp jų tragiška šviesa 
nutviekstas Nikalojaus Arža 
ko vardas. Jis rašė Juliaus 
Daniels slapyvardžiu. Kartu 
su A. Siniavskiu, Aržakas 
buvo inkriminuotas, teistas 
ir nubaustas.

N. Aržakas veikia skai- 
tyoją keliais jo kūryboje 
aitriai skambančiais aspek
tais. Puikus pasakotojas, ne
palyginamas satyrikas, artė
jąs prie groteskos. Su ka
žin kokiu linksmu lengva
pėdiškumu, žaismingu apsi
metimu naivuoliu, suvaidin
damas gyvenimo pamaivose 
vėtytą ir mėtytą žiopliuką, 
autorius rodo, kad jo hero
jaus gyvenimo filosofija kuk
li ir praktiška: išsilaikyti, 
išgyventi. Tokios filosofijos 
akivaizdoje tragiški objektai 
tampa bemaž anekdotiškais. 
Tarybinis argot, žargoninis 
posakis ir dargi mąstymas 
argot ženkle, kai kada prive
da Aržaką prie M. Zosčen- 
kos klouniškų bufonadų. Čia 
Aržakas savaip praplečia 
kūrinio rėmus, skaitytoją 
supurto dvilypumas: siužeto 
dramatizmas ir dėstymo me
todas. Šiame Dirvos numery 
spausdinamas N. Aržako ap
sakymas “Rankos”, kurį 
stengiausi išversti kuo tiks
liausiai. Šis mini-veikalas, 
tiktai kelių puslapių rėmuo
se atskleidžia tiesos pilny
bę, kaip to reikėtų gal būt 
visam tomui kito rašytojo in
terpretacijoje. Į

N. Aržakas satyrą apvel
ka ir sodria pikanterija, 
vaizduodamas mokslo nau
dojimą režiminei propagan
dai (“Žmogus iš Milano”). 
Jis triuškina žmonių klus
numą ‘lojalumo režimui’ dok
trinai. Autorius pokštiškai 
linksmas rodydamas beribio 
suniekšėjimo scenas. Vis-, 
kas pakluso žvėriškai-egois-

Kunigas Antanas Straz
das buvo baudžiavos dai
nius. Jo dainose ir ‘dainuš
kose’ anyžiams išliko vargin
gojo, beviltiškojo lietuvio 
baudžiauninko siela. Todėl, 
atrodytų, sovietinės okupa
cijos tendencijomis A. Straz
do raštai turėtų tapti ‘kla
sinės kovos’ įrankiu. Sovie
tinės leidyklos turėtų džiaug 
tis, kad prieš 160 metų lie
tuvis poetas skelbė antago
nizmą dvarų sistemai. O ta
čiau taip nėra. Antanas 
Strazdas yra įtartinas, ne
patikimas ir nūdienos dvarų- 
kolūkių sistemai. Strazdas 
buvo dvarų sistemos prie
šas, baudžiauninko užtarė
jas, bet kartu jis buvo religi
jos žmogus, jis buvo patrio
tas lietuvis skaisčiąja tos są
vokos prasme.

Jeigu jis giedojo:
Vienoj pusėj šlėkta, 
Kitoj pusėj dvaras, 
Tu nežinai Dominykai, 
Kas ant tavęs baras...

Jis dėstė:
Neščeslyvi mes berneliai, 
Kur mes pasidėsma, 
Nuo maskolių prakeiktųjų, 
Kur mes beišbėgsma?

Ir pagaliau:

Suklaupę meldžiam, Jėzau 
saldžiausis,
Maldas priimki mūsų karš
čiausias.
Mus išmokinki Dievą pažinti 
Pildyt jo valią ir jį garbinti.

tiniam norui gyventi ir išlik
ti gyvam sovietinio gyveni
mo sąlygose. N. Aržakas yra 
stambaus kalibro rašytojas. 
Greta jo puslapių daugelis 
dabartinių sovietinės rašti
jos garsenybių atrodo gana 
blankiai, anemiškai ir net 
juokingi su savo tradiciniu 
ir prorežininiu happy end’u. 
N . Aržakas gavo ‘keliala
pį’ į gulaginę katargą, kar
tu jis gavo tikrą kelialapį į 
pasaulinę literatūrą, kurios 
prasmė: skelbti tiesą.

ST. PERMINĄS
Pernai sukako 210 metų 

nuo A. Strazdo gimimo ir 
140 metų nuo jo mirties. 
Šiais metais sukako 160 me
tų nuo jo svarbiausiojo rin
kinio ‘Giesmies Swietiszkas 
ir Szwintas’ pasirodymo.

A. Strazdo kūrybos pa
saulis didelis ir platus. Jo 
asmenybė nepakartojamo 
originalumo, kur sueina dau
gelis kontrastiškų elementų, 
buities aplinkoje trykšte 
tryškęs lyrizmas, sarkaz
mas, groteskinis anekdotiš- 
kumas. Kiekviena tauta pri
valo pavydėti lietuviams A. 
Strazdo turiningumo kultū
ros istorijoje.

Dailaus rašto žmonės (J. 
Petrulis ir J. Plačenis) gai
vino A. Strazdelį fiction pa
saulyje. Mokslo žmonės (V. 
Maciūnas ir Ve. Biržiška) 
tyrinėjo A. Strazdo paliki
mą. Daug įvairios moksli
nės bei publicistinės reikš
mės rašinių nuolatos matyti 
šiapus ir anapus periodiko
je. A. Strazdo povaizdis vi
sad gyvas. dailėje, skulptū
roje.

Tad, atrodo, šiais, beveik 
jubiliejiniais, metais dera iš
leisti ‘pilną Strazdelį’: kelių 
tomų jo raštus, jo leksiko
grafinį žodyną, bibliografinį 
apie jį žodyną, atskiras stu
dijas, aiškinančias jo vietą 
mūsų literatūros kontekste. 
Tai viskas pavaldų Vilniaus 
universiteto iniciatyvai, šie 
metai gali būti nauju A. 
Strazdelio renesansu...

Tačiau gerais norais ir 
pragaras grįstas. Šiais me
tais vilniškė ‘Vaga’ išleido 
Antano Strazdelio ‘Giesmę 
apie siratas’. Tai Antano 
Strazdo plačiosios kūrybos 
fragmentėlis. Ta yra tam 
tikra pasigailėjimo aukelė 
Antano Strazdo kūrybos 
platumai.

ToMs leidinys yra perkūn
sargis Strazdo jubiliejaus 
minėjimo nuotaikoms. Leidi
nyje įdėta medžiaga prista

to poeto kunigo konfliktus 
su jo vyresnybe. Čia skun
dai, pareiškimai. Tuo tarpu 
-- tai tiktai dalis Antano 
Strazdelio. Faktinė jo gyve
nimo medžiaga tinka jo bio
grafijai, kišti tą medžiagą 
prie jo kūrybos fragmento 
nėra logiška. Tad šio keis
tos formos leidinio redakto
riai, V. Vanagas ir redakci
nė komisija, ‘tariasi’ sudėję 
autentiškus dalykus. Kiti 
dalykai esą reikalingi tyri
mų, aiškinimų, studijinio už
baigimo. Šis atsargus ma
nevras atsiduoda politiniai- 
ideologiniais kvapais: gali
ma apdairiai pasielgti - ir 
vilkas sotus, ir ožka svei
ka.

Tad jubilliejiniais Antano 
Strazdo metais pasirodė 
jo ‘Giesmė apie siratas’. Ar 
šitaip dvejojančiai kalbame 
apie šį leidinį mes, tokie iš- 
eiviškai-įtarūs, tokie neprie- 
teliški vilniškės cenzūros tra 
dicijoms? Visai ne! Tuo lei
diniu esame nustebę. Puiku, 
kad ir tokį išleido į žmo
nes. Bet, štai, žinomas poe
tas Antanas Miškinis, gavęs 
leidinį įvertinti, tvirtina: 
“sklaidai knygą ir susimąs
tai, kai ką nori atspėti, 
nesgi rašyta poeto biografi
ja lyg nebaigta, su ply
šiais” (Literatūra ir Me
nas).

Planuota išleisti pilną 
Strazdą, bet čia tų ‘ply
šių’ daugiau, kaip kad svei
kos vietos. Poeto patrioti
niai pareiškimai, ‘maskolių’ 
tvarkos smerkimas, religi
niai motyvai... Dėl tų ‘plyšių’ 
Strazdas yra vienas iš 
kiečiausių lietuvių literatū
ros ąžuolų, kurį neįmanoma 
nuobliuoti pagal sovietinį 
trafaretą. Tikrai galima gal
voti, kad A. Strazdas nie
kad neturės tarybinio reži
mo sąlygose išsamaus savo 
raštų rinkinio. Ta gi giesmė 
‘Pulkim ant kelių’ nebus į rin 
kinį įdėta, vis liks ‘autentiš
kumo’ nustatymo stadijoje!

(Nukelta į 6 psl.)

RANKOS

Va, tu, Sergiejau, esi inteligentas, mandaguolis. To
dėl tu tyli, nieko ir neklausinėji. O mūsų vyrai, fabri
kiniai, tiesiog jie kerta: “Ką gi tu, Vasilijau, sulaukei, 
begerdamas, rankų drebulio!”. Taip jie tauškia apie mano 
rankas. Tu manai, aš nemačiau, kaip tu dirstelėjai 
į mano rankas ir nusukai akis? Ir dabar, va, vis taikaisi 
mano rankų nematyti. Aš, brolau, viską suprantu -- 
tu šitaip elgiesi iš mandagumo, nenorėdamas manęs 
varžyti. Bet tu žiūrėk į mano rankas, nieko, nieko, tu 
žiūrėki. Aš neužsigausiu. Juk ne kasdieną šitokį drebulį 
regėsi. Tai, drauguži mano, ne dėl girtuokliavimo. O gi 
ir maukiu aš retai, dažniausiai kambary arba prie pro
gos, kaip kad dabar su tavimi suėjęs. Mums suėjus ne
galima gi tuščiomis, nenugėrus. Aš, brolau, viską atsi
menu. Ir kaip mudu kariaunos slaptavietėje tūnojom, ir 
kaip tu su baltagvardiečiu prancūziškai šnekėjai, ir 
kaip Jaroslavlio miestą nukariavome... Atsimeni, kaip 
tu per mitingą kalbėjai, už rankos mane nutvėrei -- te
ko man tada greta tavęs stovėti - ir pasakei: “Štai šio
mis rankomis...” Taip, taip, Sergėjau, pripilk. Kitaip 
gi aš, ištikrųjų, imsiu verkšlenti. Užmiršau aš kaip šis 
rankų virpulys mediciniškai vadinamas. Trauk jį galas, 
tai aš užsirašiau, vėliau parodysiu tau... Taigi -- dėl ko 
tas rankų drebulys mane kankina? Dėl įvykio. Ir jeigu

jau viską iš eilės dėstyti, pasakysiu, kad kai pergalin
gaisiais dvidešimt pirmaisiais metais mes buvome atleis
ti iš kariuomenės, aš bematant sugrįžau Jirbti į savo 
mielą įmonę. Ten, savaime aišku, rodė man pagarbą, 
pašlovinimus, kaip revoliucijos didvyriui, vėl gi ir tai, kad 
jau buvau partijos narys, susipratęs darbininkas. 
Retkarčiais ir ten turėjau' kai kuriems besmegeniams 
smegenis taisyti. Tada šnektelės nuskambėdavo įtarti
nos: “Štai, vadinas, prisikariavome, prisiūkininkavo- 
me -- nei duonos, nei krienų...” Aš, aišku, tokias nu- 
šnekėjimų išdaigas kirste nukirsdav.au. Visad buvau tvir
tas. Manęs menševikų jovalu pašerti negalima. Taip, 
taip, pripilk gi, manęs nelūkuriuok. Vadinas, dirbau aš 
įmonėje gal metukus, ne ilgiau - tik bumbt, šaukia 
mane į rajoninį komitetą. “Štai,, tau, Malininai, kelia
lapis. Partija tave mobilizuoja, Malininai, Semiono sū
nau, į pergalingosios Čekos komisiją, kautis su kontr- 
revoliucija. Linkime, vadinas, tau sėkmės besikau
nant su pasauline buržuazija ir mūsų vardu sveikink 
kuo ištikimiausiai draugą Dzeržinskį, jeigu jį sutiksi."
0 aš, ką gi? Ar aš partijai nepriklausau? “Klausau, 

atsakau, vykdysiu partinį įsaką". Stvėriau kelialapi, už
sukau įmonėn, su vyrais ten atsisveikinti ir išvykau. 
Žingsniuoju besvajodamas, kaip aš visus tuos kontr

revoliucionierius negailestingai gaudysiu, kad jie 
mūsų jaunos tarybinės santvarkos negadintų. Prisista
čiau, savaime aišku. Iš tikrųjų Dzeržinskį išvydau, pa
sakiau jam ko atsiuntė mane rajoninio komiteto žmo
nės. Jis man ranką paspaudė, padėkojo, po to mums 
visiems - ten buvo bent trisdešimt draugų, pašauktų 
Čekon pagal partinę mobilizaciją -- rikiuotėn sustatę, 
paaiškino: vadinas, pelkėje namai nestatomi, vadinas, 
pirma reikia pelkė nusausinti, o visokias ten pelkės gy
vates bei rūpužes tenka naikinti, tenka, nes toks jau 
tas geležinis būtinumas. Šitam darbui,išaiškino ten mums, 
ir rankos prikabintos... Vadinas, pasakė jis mums ten 
neva pasakėčią, neva juoką, o visi mes, vadinas, su- / 
pratome... Griežtas jis toks, be šypsnio. Po to mus skirs
tyti pradėjo. Kas toks, iš kur, patyrinėjo. “Išsimoksli
nimas, klausia, koks?”. Mano išsimokslinimas, pats žinai, 
karas su vokiečiu, pilietinis karas, dar įmonės staklių 
bėdos - štai ir mano išsimokslinimas. Dvi klases 
pradinėje mokykloje esu baigęs... Na, paskyrė mane į 
ypatingos tarnybos komandą, tikriau tarus - nutarimus 
vykdyti. Darbelis neperdaug jau sunkus, bet ir lengvu 
nepavadinsi. Į širdį veikia. Skirtingas dalykas, pats atsi
meni, fronte: arba tu jį, arba jis tave. 0 šičia... Bet, 
aišku, pripratau. Žengi įkandin per kiemą ir galvoji sau: 
Reikia, Vasilijau, REIKIA. Nepribaigsi jo dabar, jis, gy
vatė, visą Tarybinę respubliką suardys.” Pripratau. Iš
gerdavau, savaime aišku, be gėralo nebūsi. Spirito mums 
teikė. O bekalbant apie maisto davinį, tai nieko ypatin
go neturėjome, ir kad, vadinas, čekistus, esą, šokoladais 
ir regaišiais šeria - tai buržuazijos prasimanymai. Davi
nys paprastas, kareiviškas -- duona, košė ir žuvis vobla. 
Bet gi spirito tai jau tikrai pilstelėdavo. Neįmanoma be 
spirito, pats supranti. Taip, taip. Dirbau aš šitokiu būdu 
bent septynis mėnesius ir kaip tiktai atsitiko čia įvykis. 
Įsakė mums nurašyti į nebuvėlius Šventikų būrelį. Už 
kontr-revoliucinę agitaciją. Už atkaklų piktybiškumą. 
Šventikai parapijonis kurstė. Dėl savo patriarcho, ar 
panašiai. Arba abelnai prieš socializmą veikė - nežinau. 
Vienu žodžiu - priešai ir nurašyti. Jų buvo ten dvylika. 
Mūsų viršininkas patvarkė: “Tu, sako, Malininai, paim
si tris, tu, Vlasenka, Tu Golovčineri, tu..." Užmiršau kuo 
vardu buvo tas ketvirtasis. Latvis jis buvo, pravardė 
keista, nemūsiškė. Latvis ir Golovčineris pirmais išėjo. 
Reikia žinoti, kad šitaip viskas buvo sudėstyta: sar
gybinė patalpa viduryje. Iš vieno šono, vadinas, kamba-

(Nukelta į 6 psl.)
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FILATELIJOS KAMPELIS
Nr. 7 ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Birželio 
15 d. -- 10 c. Fort Harrod 
-- pirmosios Kentucky nau
sėdijos 200 metų įkūrimo 
sukakties proga.

;FnSmmjČKY'
SETTLEMENT 

FORT HARROD 
1774 1974

Kentucky valstija yra į 
vakarus nuo Allegheny kal
nų. Iš rytų ji šliejasi prie 
Virginijos ir West Virgini
jos valstijų, pietuose liečia 
Tennessee, vakaruose - 
Missouri ir Illinois valsti
jas, o šiaurėje -- Indianą 
ir Ohio. Valstija apima 40, 
395 kv. mylių plotą ir yra 
36 valstija dydžio atžvilgiu. 
Valstijos sostinė yra Frank- 
forto miestas. Kiti didesni 
miestai yra Louisville, Co- 
vington, Lexington ir 
Owensboro. Valstija beveik 
ištisai žemės ūkio kraštas, 
bet turi gausingus anglies, 
naftos ir natūralių dujų 
išteklius. Gyventojai au
gina javus, pirmoj eilėj ta
baką, ir verčiasi gyvulinin
kyste bei arklių auginimu. 
Manoma, kad pirmasis da
bartinius Kentucky plotus 
yra pasiekęs prancūzų ke
liautojas La Šalie 1669 m. 
Vėliau čia lankėsi John 
Finley ir Daniel Boone. 
Bet tik 1774 m. James Har
rod su 40 savo vyrų, atplau
kę Ohio ir Kentucky upėmis, 
įkūrė pirmą nausėdiją - 
Fort Harrod, vėliau pava
dintą Harrodsburgu. 1775 
m. Daniel Boone įsteigė kitą 
nausėdiją - Boonesborough. 
Pirmųjų kolonistų gyveni
mas buvo labai sunkus dėl 
nuolatinių kovų su indėnais, 
tačiau valstija nuolat didėjo 
ir 1792 m. birželio 1 d. buvo 
priimta į JAV sąjungą kaip 
15-ta valstija.

K

(Atkelta iš 5 psl.)

rys, kur laikė paskirtuosius, o iš kito šono - išėjimas į 
kiemą. Mes vedėm juos po vieną. Vieną kieme pribaigsi, 
nutempsi su draugų talka atokiau ir kito išvesti grįžti. 
Nutempti šonan būdavo būtina, nes būdavo, kai išvedi ki
tą, o jis pamato nabašninką, ima mėtytis, plėšytis -- tada 
bėdų perdaug, tai suprantama. Patogiau, kad visi jie tyli. 
Vadinas, Golovčineris ir latvis savuosius pribaigė, mano 
eilė atėjo. Iš anksto spirito nurijau. Ne dėlto, kad jaus
čiau kokią baimę ar prisirišimą prie tikybos. Visai ne, pri
klausau partijai ir kvailybėmis netikiu - dievais ten viso
kiais, angelais, arkangelais -- netikiu - o vis jutausi kažin 
kaip apykeisčiai. Golovčineriui lengviau veikti -- žydas, 
jie šventųjų paveikslų, sako, neturi, nežinau, ar tai tei
sybė, bet sėdžiu ir geriu ir vis galvon visokie niekalai 
lenda: kaip mano motina-nabašninkė sodžiuje mane cerk- 
vėn vedė, kaip aš mūsų popui, tėvui Vasilijui, ranką 
bučiavau, o jis, senis, mane bendravardžiu šaukė... Taip, 
taip. Vadinas, pradėjau aš, išsivedžiau pirmąjį. Sugrįžau, 
užsitraukiau dūmu, antrąjį paėmiau. Sugrįžau, nugė- 
riau - kažin kaip ėmė dvasią piktinti. “Palaukite, 
sakau, vyručiai. Aš tuoj pat sugrįšiu. Padėjau mauze- 
rį ant stalo ir pasitraukiau. Perdaug išmaukiau, manau 
sau. Įkišau pirštus burnon, pasilengvinsiu, apsimazgo- 
siu ir bus viskas tvarkoj. Vadinas, apsisukau, atlikau kas 
reikia, o lengviau nepasidarė. Trauk galas, galvoju, 
velniai su tuo popu, užbaigsiu bematant ir bėgu miegoti. 
Paėmiau mauzerį, išsivariau tretįjį. Buvo tas tretysis dar 
jaunas, išvaizdingas, stiprus toks popas, gražuolis. Vedu 
aš jį koridoriumi ir stebiu, kaip jis savo ilgaskvernę 
sutaną prie slenksčio kilstelėjo ir trošku man kažin kaip 
pasidarė, pats nenuvokiu dėl ko taip? Išėjom kieman. O 
jis barzdą aukštyn verčia, dangų apžvalgo. “Žings 
niuok, sakau, tėveli, nesidairyk. Pats sau, sakau, rojų pri- 
meldei”. Tai, vadinas, pajuokavau dėl drąsos. Kam 
taip - nežinau. Niekad taip man nenutiko - su nusmerk- 
tuoju šnekučiuoti. Tad, leidau jam žengtelėti tris žings
nius priekin, kaip nustatyta, nutaikiau mauzerį tarp men
čių ir šoviau. Mauzeris, pats žinai kaip patranka! . 
Atsitrenkimas toks, kad mažne ranką iš peties plėšia. 
Tiktai matau - mano peršautas popas apsigrežia ir žen
gia į mane. Aišku, kartais visaip būna: vieni iš karto gu-

lom parkrinta, kiti ant vietos kaip suktukas sukasi, o 
būna, ima žingsniuoti ir siūbuoja kaip girti. Šis gi eina 
link manęs smulkiais žingsneliais, lyg plauktų sutanoje 
savo, lyg nebuvau į jį šovęs. “Kas tai, sakau, tėve, su
stok!”. Atkišau jam krūtinėn. Jis gi sutaną ant krūtinės 
pradengė, perplėšė, gyvaplaukių krūtinė, pilna, garbano
ta, žengia ir pilnu balsu šaukia: “Šaudyk, šaukia, antikris
te, į mane! Žudyk mane vardan Kristaus tavo!” 
Suglumau tada, dar kartą šoviau ir dar. O jis žengia! Nei 
žaizdos, nei kraujo, eina ir meldžiasi: “Viešpatie, 
sulaikyk Tu kulką iš juodųjų rankų! Dėl Tavęs, Viešpa
tie, kenčiu! Nenužudys sielos gyvybės!” Ir dar kažin ką 
sako, ir dar... Nebeatsimenu, kaip aš išpyliau į jį visą 
apkabą, bet tikrai žinau -- pro šalį nešoviau, tiesiog 
taikiau. Stovi jis prieš mane, akys žvilga kaip vilko, krū
tinė atlapa ir nuo galvos lyg švytėjimas plinta - tiktai 
vėliau supratau, jis buvo man saulę užstojęs, laikas buvo 
vakarop. “Rankos tavo, rėkia man, kraujuotos! Pa- 
želk į rankas savo!” Mėčiau tada mauzerį ant žemės, at
bėgau atgal, o vyrai žiūri į mane kaip į kvaišą, ir žvengte 
žvengia. Stvėriau iš stovo šautuvą ir suklykiau: “Ves
kite mane šią pat minutę pas Dzeržinskį, arba tuoj 
pat visus išbadysiu!”. Vadinas, jie atėmė iš manęs šautu
vą, skubomis nuvedė. Įžengiau kabinetan, ištrūkau 
iš draugų rankų ir sakau jam, o pats biauriai virpu, 
mikčioja; “Sušaudyk mane,-sakau, Feliksri Edmundo- 
vičiau, negaliu aš popo nušauti!”. Pasakiau tai, parkritau 
ir nebeatmenu daugiau nieko. Atsikvošėjau ligoninėje. 
Gydytojai sako: "Nervų sukrėtimas”. Gydė mane, teisy
bę pasakius, gerai, rūpestingai. Priežiūra, švara, ir 
maistas pagal anuos laikus lengvas. Viską išgydė, bet 
rankos, kaip matai, virpėte virpa. Tur būt tas sukrėtimas 
į rankas nuėjo. Iš Čekos mane, savaime aišku, paleido. 
Ten tokios rankos nereikalingos. Prie gamyklos staklių, 
aiškus dalykas, grįžti negalėjau. Paskyrė mane į gamyk
los sandėlį. Ką gi, ten ir pareigas einu. Daug raštų, 
visokios faktūros, bet aš jų nerašau - dėl rankų. Tam 
reikalui man skyrė padėjėją, sumanią mergiotę. Šitaip, 
verčiuosi, broliuk.

Gi kaip buvo su popu, vėliau sužinojau. Nieko ten 
dieviško nebuvo. Kada nuėjau apsitvarkyti, vyrai išėmė 
apkabą iš mano mauzerio, įkišo kitą, be kulkų. Reiškia, iš
krėtė pokštą. Ką gi, ant jų nepykstu -- vyrai jauni, 
jiems pramogų trūko, šitaip ir papokštavo. Ne, ne, nesi
jaučiu, kad jie mane nuskriaustų. Tiktai tos mano ran
kos... dabar visai jau darbui netinka...

Vertė Jurgis Gliaudą

2. Liepos 4 d. -- keturi 
10 c. pašto ženklai 200 metų 
sukakčiai paminėti nuo pir
mojo kontinentalinio kon
greso susirinkimo Philadel- 
phijoje: du su įrašais, kituo
se parodyta Carpenter’s 
Hali ir Independence Hali. 
Ženklai spausdinti keturblo- 
kiais.

EGIPTAS yra išleidęs 6 
paprastųjų pašto ženklų se
riją su senoviniais meno ir 
architektūros paminklais. 
Čia dedame tos serijos 10 
mills pašto ženklą su Luxoro 
šventyklos griuvėsiais.

Luxoro mietelis ir* kuror
tas randasi aukštutiniame 
Egipte, kairėje Nilo upės 
pusėje. Luxoras su greta 
esančiu Karnako kaimeliu 
stovi senovinio Egipto The- 
bes (Tėbų) apylinkėje. Visą 
Luxoro didybę sudaro seno
vinės šventyklos griuvėsiai. 
Šią šventyklą statė farao
nas Amenhotep III 1400 me
tais prieš Kristų. Šventyk
los kiemas, iš trijų pusių 
apvestas dvigubu kolonų 
statiniu, yra labai gerai išsi
laikęs. Greta stovi rausvo 
granito 82 pėdų aukščio 
faraono Ramses II statytas 
obeliskas. Pats Luxoras su 
apylinkėmis turi apie 15,000 
gyventojų.

♦ ♦♦

KANADA išleido 8 centų 
p. ženklą, kuriuo paminima 
Winnipego miesto 100 metų 
sukaktis.

Winnipego miestas yra 
Manitobos provincijos sosti
nė ir randasi prie Assini- 
boine ir Raudonosios upių 
santakos. Prancūzų keliau
ninkas La Verendrye 1738 
m. toje vietoje įkūrė kailių 
prekybos centrą, kurį pava
dino Fort Rouge. 1812 m. 
ten atsikraustė Selkirk kolo
nistai. Hudson Bay kompa
nija vietą pavadino Fort 
Gibraltar, vėliau Fort Garry 
ir McDermotstovvn, o dar 
vėliau buvo perkrikštyta į 
dabartinį vardą Winnipeg. 
Kiek toliau į šiaurę yra di
džiuliai Winnipeg ir Winni 
pegosis ežerai bei Winnipeg 
upė. Winnipegas miesto tei
ses gavo 1874 m. Miestas 
yra žinomas kaip nepapras
tai svarbus Canadian Paci- 
fic gelžkelių mazgas ir pre
kybos centras. Per jį eina vi
sa Kanados grūdų prekyba. 
Labai svarbi miško medžia
gos ir žemės ūkio produk
tų apdirbimo pramonė. Yra 
universitetas, įst. 1877 m. 
Mieste gyvena apie 230,000 
gyventojų. Lietuviai ten irgi 
turi savo koloniją.

R. VOKIETIJA išleido 5 
ženklu seriją su pasižymė
jusiais vyrais, kuriems šie
met sukanka kurios nors su
kaktys. Čia dedame 25 pfe- 
nigių p. ženklą su Herde- 
riu.

Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) gimė Mohrun- 
gen, Rytprūsiuose. Studija
vo Karaliaučiuje mediciną, 
teologiją ir filosofiją. Klau
sė filosofo Kanto paskaitų. 
Nuo 1764 m. buvo mokyto
jas ir pamokslininkas Rygo
je. Nuo 1770 m. keliavo po 
Europą, kur susitiko su žy
miaisiais vokiečių rašytojais 
Goethe ir Wielandu. 1776 
m. persikėlė į Weimarą, kur 
dirbo kaip rašytojas ir rūmų 
pamokslininkas. Jis buvo 
naujosios poetinės krypties 
Sturm und Drang pradinin
kas. 1778 m. išleido įvairių

ANTANAS STRAZDAS
(Atkelta iš 5 psl.)

Jeigu drįstama šitaip elg
tis su Maironio rinkiniu, 
kur ‘autentiškumo’ klau
simų nėra, lengva kryžiuoti 
Strazdo kūrybą ‘autentišku
mo’ ar ‘neautentiškumo’ pro
blemomis.

Prašyte prašosi atmintin 
mūsų literatūroje nemirtin
gi poeto posmai:

-- Nebeilgos jau adynos, 
Aš jums tas nešu navynas: 
Jau prikalta yr daug plieno, 
Nebetoli jau ta diena, 
Kai iš jų neliks nė vieno..."

Arba:

Dieną gaudo, naktį riša, 
Smarkiai kotavoja...".

Šios nuobyros iš poeto kū
rybinės visumos rodo jo ne
paprastą revoliucingumą. 
To revoliucingumo pagrin
das - tautinė sąmonė. At- 
sigrįžus į Strazdo meto bend 
rą istorinę panoramą, gali
me tvirtai tarti, kad poetas 
genialiai suvokė plačią poli
tinę aplinką. Juk tai buvo 
laikas toli prieš 1831 metų 
sąmyšius. Karingai katego
riškus pareiškimus reikėjo 
bazuoti įsitikinimu. Tokį 
įsitikinimą teikė pramaty- 
mas, ne patyrimas. Šį isto
rinės perspektyvos prama- 
tymą vadiname genialumu.

Nūdienos tendencijose no
rima parodyti poetą kaip 
baudžiauninko aplinkos dai
nių, satyriką, paguodos tei
kėją.

Ateities pramatymo mo
mentas dabar sovietuose glo 
rifikuojamas A. Puškino kū
ryboje. Puškinas prikergia
mas prie marksistinės ideo
logijos kuinų. Jis tvirtina
ma, apgiedojo 1822-32 me-

tautų dainų rinkinį, kurių 
tarpe įdėtos ir 8 lietuvių dai
nos. Jo veikalai išleisti 33 to
mais.

***
Ačiū p. G. Juškėnui už ne

tikslumų ‘Filatelijos Kampe
lyje’ Nr. 6 patikslinimą 
(Dirva Nr. 49). Senų laikų 
patarlė sako: kas nedirba - 
tas neklysta... 

tais sovietinės santvarkos 
‘palaimą’. Sovietinių sąlygų 
sambėgoje A. Puškinas ras
tų sau vietą ir mirtį Urd- 
murdijos stovyklose. Ten 
pat rastų sau pražūtį ir 
mūsų Strazdelis. Patriotas - 
tautininkas, religininkas, 
maištautojas, moralusis svie 
to lygintojas - Strazdas ir 
dabar įtartinas, pavojingas, 
tiktai po pedantiškų mark
sistinių studijų rodomas vie
šumai savo kūrybos frag
mentėliu.

Tuo tarpu išeivija, nors 
ir nedisponuoja archyvais, 
turi puikias sąlygas kalbėti 
apie šį mūsų literatūros 
genijų jo sukaktuviniais me
tais.

——— *

PERKŪNO
DERLIUS
Vyrų choras Perkūnas - 

suorganizuotas New Yorke 
Lietuvos operos solisto Vla
do Baltrušaičio, savo darbą 
pradėjo 1963 m. gegužės 
mėn. 12 d.

1973 m. atšventė savo 
gyvavimo ir veiklos dešimt
metį jau muz. Vytauto 
Strolios vadovybėje.

Iki šiol yra suruošęs 18 
sėkmingų koncertų New 
Yorke ir kitose lietuvių ko
lonijose, be to dalyvavęs 
eilėje minėjimų paįvairinda
mas rengėjų programas ir 
išleidęs dvi plokšteles.

Kiekvieno meno, kad ir 
mūsų sąlygomis, neprofesio- 
nalinio vieneto veikla, jo to
bulėjimas ir jei taip pasaky- 
tumėm, įsipilietinimas vi
suomenėje priklauso to ar 
kito vieneto valiai, sieki
mams ir sugebėjimams, o 
kas svarbiausia, pasirinkto
je srityje nenuilstamam pa
sišventimui ir darbui.

Šių visų savybių pradai 
jau buvo nuo pat pirmojo 
suėjimo.

Meninis vienetas, koks jis 
bebūtų, be darnos ir susi
klausymo neįmanomas. Prie 
to viso dar pridėjus meilę 
pasirinktam darbui -- viene
to lygį, vėliau ar anksčiau 
pakelia.

Tokie buvo ir tokie tebė
ra New Yorko vyrai, nors jų 
sąstatas, savaime aišku, yra 
Dasikeitęs. Darbo ir ryžto 
dvasia tebėrajjyva, o neper
dėtai tenka pasakyti, kad to 
viso žadintojas yra išradin
gas ir talentingas vadovas 
muz. Vytautas Strolia.

Užbaigdami 1973-74 metų 
sezoną perkūniečių šeimos 
suėjimu su svečiais jie ryžos 
ir įvykdė dar vieną retą žy
gį, būtent savo narį, jau
nuolį J. Titiną, turintį gerą 
balsą, sudėjo lėšas ir leidžia 
jį mokytis dainavimo.

Mūsuose turime daug or
ganizacijų, o jų narių tarpe 
nemažai jau pripažintų ir 
būsimų talentų -- raskime 
būdų jiems padėti, juos iš
kelti. Teįsirašo organizaci
ja savo veiklos apyskaito
se, kad, va, išleido knygą, 
dailininko monografiją, jau
nuoliui padėjo įsigyti ma
gistro laipsnį ir t.t.

Pasektinas visiems pavyz
dys, tas perkūniečių žygis su 
J. Tutinu...

Be šio viso ypač vertin
gas ir sektinas perkūniečių 
pavyzdys tai atsijauninimo 
idėja.

Perkūniečiai savo meti
niame derliuje garbingai įra
šė jaunimą, stojusį į jų eiles 
ir iš jų išrinkę naująją 1974- 
75 m. sezonui valdybą.

Tai sektinas pavyzdys vi
soms organizacijoms, o ypač 
sunkiai surenkamiems meno 
vienetams.

Jonas Rūtenis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

LOS ANGELES

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Akademinio Skautų Sąjū
džio filisteriai Algis Kara
lius ir Vilija Mockutė sukū
rė lietuvišką šeimą. Sutuok
tuvės įvyko Los Angeles šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Jaunuosius 
sutuokė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kunigas A. 
Olšauskas. Mišių metu gra
žiai giedojo solistai J. čeka- 
nauskienė, B. Dapšienė, R. 
Dapšys ir A. Polikaitis. 
Vargonais grojo kompozito
rius Br. Budriūnas.

Po sutuoktuvių jaukioje 
Santa Ynez Inn salėje įvy
ko vestuvių pokylis, kurį su
maniai lietuviškais papro
čiais pravedė Akad. Skautų 
fil. R. Dapšys. Jaunuosius 
sveikino Los Angeles Lietu
vių Bendruomenės vardu D. 
Razutytė įteikdama V. Au
gustino Lietuvos vaizdų al
bumą ir fil. E. Radvenis 
akademikų skautų Filiste
rių vardu. Taip pat buvo 
gauta sveikinimų iš Lietu
vos, Australijos ir kitų JAV 
miestų.

Iš tolimesnių vietovių 
vestuvėse dalyvavo inž. S. 
Jokubauskas su ponia bei J. 
Slivinskienė su dukrele iš 

.Chicagos ir R. Smalinskas 
iš Toronto.

Algis Karalius yra Paci- 
fic Palislades gimnazijos 
mokytojas ir lengvosios 
atletikos vadovas. Vilija 
mokytojavo šv. Kazimiero 
parapijos mokykloje ir bu
vo išrinkta Los Ahgeles 
Diacezijos 1973-1974 metų 
išįiliausia sporto vadove 
(coach of the year). šiuo 
metu ji baigia papildo
mas studijas gimnazijos 
mokytojos cenzui įsigyti. 
Ilgą laiką Vilija priklausė 
Clevelando "žaibo” sporto 
klubui, aktyviai dalyvauda
ma lengvoje atletikoje ir 
tinklinyje.

Linkime jauniesiems sėk
mingo gyvenimo.

• Los Angeles šaulių ir 
ramovėnių gegužinė š. m. 
birželio 23 d. Wilsono kal
nuose gražiai praėjo. Be 
šaulių ir ramovėnų dalyva
vo daug svečių. Visus vai
šino Orlovienė, Banionienė 
ir Ručinskienė. Gėrimais 
rūpinosi V. Gilys.

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED
ALL AROUND MACHINISTS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Excel- 
lent working conditions, fringe ben
efits and steady work.

CENTRAL MACHINE SHOP INC.
I I McKinley St., Linden, N. j. 

201-925-1176
(49-55)

Platers
IMMEDIATE OPENINGS FOR 

EXPERIENCED:
ZINC AND CADM1UM 

BARREL 
PLATERS 

GROUP LEADER 
—AUTOM ATED 

ZINC RACK LINE 
Maintenance man 

Mušt have electrical mechanical 
Repairs experience.

Join a dynamic growth company 
—a leader in its field. Excellent 
promotional growth, pay, ben
efits including bonus. Come in 
for personai interview betvveen 

8 a. m.-5 p. m.
A MA C ENTERPRISES 

5909 W. 130 St. 
Parma, Ohio 44130 

216-886-4880
An Equal Opportunity Emplover 

(48-51)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

MACHINIST
W & S 2 AC

Mušt be capable to setup and 
operate. Day shift. Excellent 
fringe benefits. Permanent posi- 
tion. Pleasant working condi
tions.

DELAVAL
^PECIAL PRODUCTS DIV. 

4223 Monticello near Green Rd.
South Euclid, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(49-55'
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dymo pratimuose dalyvauti 
prašomi skambinti 371-4168

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
Kasmet rengiama ALT 

S-gos Clevelando skyriaus 
gegužinė šiais metais įvyks 
rugpjūčio 4 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p. East Shore Club, 
prie ežero, East Park gat
vės gale.

Ten yra didelis pastatas, 
kuriame bus galima malo
niai laiką praleisti ir blo
gam orui esant.

• Susan A. DeRighter, 
buv. Superior Savings and 
Loan Assn. prezidento Jono 
DeRighter žmona mirė. At
sisveikinimas įvyko Jakubs 
and Son laidotuvių namuo
se. Palaidota liepos 15 d. 
Visų Sielų kapuose. Velionės 
vyrui ir artimiesiems reiš
kiame užuojautą.

• Clevelando šauliai lie
pos 7 d. A. Andriušaičio so
dyboje atliko šaudymo pra
timus iš 22 kai. šautuvų ir 
revolverių. Iš vyrų taikliau
siais pasirodė M. Smelto- 
rius, A. Kazis ir A. Karso- 
kas. Iš moterų .šaudyme pa
sižymėjo O. Mikulskienė, G. 
Karsokienė. Norintieji šau

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 61/ž%) — 71/Z2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.'

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohia 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

★

• Rerimijus Belzinskas, 
clevelandiečių Henriko ir 
Irenos Belzinskų vyriausias 
sūnus, baigė šv. Juozapo 
gimnaziją. Būdamas labai 
gabus, visus 4 metus buvo 
Honor Student gaudamas 
aukštus atžymėjimus. Bai
gė kaip National Merit Sti
pendijų Finalistas su Presi- 
dent’s Award stipendija 
John Carroll Universitete ir 
taip pat Daytono universi
tete.

Pasirinko studijuoti ma
tematiką John Carroll uni
versitete, Clevelande.

Tuo pačiu laiku Remigi
jus baigė ir šv. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą su ge
riausiais pažymiais.

Šalia pasirinktų studijų 
dar nori ir toliau tęsti 

Aukštuosius lituanistinius 
kursus.

Remigijus taip pat akty
viai dalyvauja ir dirba Cle
velando skautų Pilėnų tun
te, lietuviškoj parapijoj ir 
visame lietuviškame gyve
nime.

Linkime jaunam ir ga
biam jaunuoliui, tiek moks
le, tiek lietuviškoje bei 
skautiškoje veikloje, daug 
sėkmės.

• ”Lietuvos keliu 1910- 
1973 m.” Inž. P. Lėlio šiais 
metais išleistą atsiminimų 
knygą 270 psl. Clevelande 
galima įsigyti pas B. Gai- 
džiūną, Patria krautuvėje, 
794 East 185 Street. Kaina: 
minkšt. viršeliais 6 dol., 
kietais — 7 dol.

IEŠKO BUTO

Lietuvė moteris ieško iš
sinuomoti butą 3 ar 4 kam
barių viršuje. Siūlyti; tel. 
361-8287. (52-53)

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenumt 
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

Pr. Žilaitis, Grand Rapids $1.00 
St. Bajorinas, Waterbury 5.00 
V. Dabrila, Worcester .. 2.00 
Ant. Jonaitis, Cleveland .. 3.00 
Ignas Gatautis,

Cleveland Hts................... 2.00
A. Braškys, Sudbury .... 7.00 
A. M. Mačys,

Downer Grove ........ 5.00 
J. Andrašūnas, Chicago .. 2.00 
A. Budreckas, Chicago .. 2.00 
X. Y., Chicago .................  7.00
A. Veliuona, Baltimore .. 2.00 
P. Naureckas, Chicago .. 7.00 
M. Klimas, Brockton .... 3.00 
A. Vabalas, Venezuela ..10.00 
M. Remien, Putnam .... 2.00 
M. Baliutavičius, Valencia 7.00
A. Šeštokas, Chicago .... 2.00
J. Meiliūnas, Australia .. 1.80 
J. Salučka, Rockford .... 2.00 
J. Smulskis, Lima .........  2.00
B. Garlauskas, Cleveland 2.00 
P. Balčiūnas, Debran .... 2.00 
A. Iškauskas, Weston .... 2.00 
A. Rakauskas, Cleveland 2.00 
V. Jonaitis, Grand Rapids 2.00 
J. Balbatas, Cleveland .. 10.00 
J. Taruška, Waterbury .. 2.00 
V. Ambraziejus, Newark 2.00 
O. Šablauskas,

San Salvador....................3.00
D. Januta, Berkeley .... 2.00
V. Selenis, Fraser ............ 7.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

NURSES—RN Supervi.or 11-7 shift, 
Full or part time. Also, LGPN 3-11 
shift. — Full time in modern ECF 
located in Chestnut Hill area. Ex-. 
cellent starting salary, paid vaca-’ 
tion, holidays, siek leave. etc. Pub- 
lic transportątion at dooT.
Call 215 CH 2-2727._______ (49-54)

AUTO MECHANIC, hąurly. 
GM experience preferred. Excel- 
lent company benefits. New 
modern shop. Contact Service 
Manager, HORNER CHEVRO- 
LET, 215-646-7900. (49-52)

WANTED

MAINTENANCE
HELPERS 

CUSTODIANS

Full Fringe Benefits Program; 
Liberal Vacation Policy; 40 hr. 
week‘; Immediate Openings; ten 

paid Holidays.

Contact COUNCIL ROCK 
SCHOOL DISTRICT, 

ext. 31, (215) 355-3060 
(48-52)

IŠNUOMOJAMAS 5 kam
barių butas viršuj, šv. Jur
gio parapijos rajone. Telef. 
881-5080. (52-55)

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
■pas čipkus Realty, 31715 
Vine St. Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Aprfraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
le’nį tel. 531-2211.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius dėl 
atostogų nuo liepos 4 iki 23 
d. bus uždarytas.

lst CLASS 

Pipe Fitter (2) 
Milhvrights (2) 
Electrician (1)

Industrial experiance, 
willing and able 

to work any shift. 

Good hourly rate.

OHIO RUBBER 
CO. DIV.

Eagle Picher Industries 
BEN HUR AVĖ.

Willoughby, Ohio 44094

Attention:
LYLE HUNGERFORD

(49-53)

SHIPBU1LDING
We have immediate openings in 
the follovhng aTeas for individ- 
uals with a minimum of 1 year 
experience.
• CARPENTERS
•CRANE

OPERATORS
(Bridge)

•BURNERS 
•LOFTING
• MACHINISTS

(Outside)
• SHIPFITTERS
•STEEL 

FABRICATORS
• MACHINISTS

(2 yrs. experience in 
lathe—milling—boring)

Apply to:
SUN SHIP

FOOT OF MORTON AVĖ. 
CHESTER, PA. 19013

Equal Opportunity Employer M/F 
(51-53)

WELDERS—BURNERS
Light Steel Fabricntion. 2 years mini
mum experience. CO 2 and inner- 
sheild, and M1G prcferrable. 

lst & 2nd Shift 
Full or partime

CLEVELAND FROG CROSSING CO. 
6917 BESSEMER 

CLEVELAND. OHIO 44127
An Equal Opportunity Employer 

(51-60)

DRESSMAKER 
Wanted, meticulous dressmaker 
to work in shop part time. Re- 
pairs and restyling. Mušt be in- 
terested in detail. Call (215) 
629-1878 11 A. M. to 6 P. M. 

(51-52)

WANTED IST CLASS SKILLED 
HAMMER DRIVER 

•Experienced requii d. Full time per- 
tnanent employme t. Standard ben
efits.

Apply in person 
STANDARD COMPOSITE DIE 

233 DUBOIS
DETROIT. MICH. 4&20?

An Equal Opportunity Employer 
__ ____________________________ (51-55)

TOOLMAKER ~
New modern, air conditioned 
plant need experienced jour- 
neyman M F for general tool 
room work including proto- 
type. Good vvorking condition, 
full benefits. $6.25 per hour 
maximum.

Apply in person,

KELSEY HAYES 
COMPANY 

7300 Whitmore Lake Rd.
Brighton, Mich. 48116

An F.qual Opportunity F.mplover 
(51-53)

• Urtė Jankutė, Mažosios 
Lietuvos patriarcho Marty
no Jankaus duktė, gyvenan
ti Toronte, sunkiai susirgo.

SKILLED TRADESMEN
BASF WYANDOTTF. has openinss for 
a class A pipefitler, and a class ę 
welder. Applicants mušt have a Jour- 
neymans card or attained a similar 
proficiency rating In another plant. 
These openings pay over $5.00 per 
hour.
If you’re interested and want to work 
for us, apply at the

PERSONNEL DEPARTMENT 
1725 Biddle Avenue 
Wyandotte, Michigan

An affirmativfe action employer M/F 
(52-57)

PLANT MECHANIC6
We have several openings in our 
Engineering Dept. for persona with 
electrical and machinery repatr ex • 
perience. Company offers full time’ 
employment with fully paid benefits 
and excellent pay. For further infor 
mation call:

Mr. Kovach, 313-963-2330
between 8 a. m. and 5 p. m.

OR APPLY

WONDER BREAD 
BAKERY

2901 GRAND RIVER 
DETROIT, MICH.

An Equal Opportunity Employer M/F

APPLIANCE TECHN1CIAN
LARGE INDEPENDENT dealer needs 
experienced white goods serviceman. 
Prefer Frigidare and Maytag exper- 
ence. Suburban area. Excellcnt salary 
based on experience and ability. Free 
ho»pitaUxation and uniforma. Call 
Bill Ward at 404-482-6677 or after 6, 
404-466-8133. (52-58)

MAINTENANCE 
MECHAN1CS 

Experienced electrical and me- 
chanical plant maintenance. 
Steady work, day shift, overtime. 
Good Starting pay. Apply in per
son. Mr. John Zamaiko.,

THE UNIVERSAL 
STEEL CO. 
6600 Grant Avė. 
Cleveland, Ohio

(47-53)

VERTICAL 
BORING 

MILL
Many benefits, 20% night dif- 
ferentiaV including air condi- 
tidhed plant.

GENEROL TOOL 
CO.

^.ANDY LANE
READING, OHIO 45215

(47-53)

SHEET METAL — 2nd OLAS
AND

1 PANTAGRAPH OPER.
(ENGRAVER)

Some experience necessary. 40 hr. 
weekx steady work 8c. good benefits. 
ELEVATOR PRODUCTS CORP 

540 HUYLER ST.
SO. HACKENSACK, N. I. 

201-343-6122
(49-55)

FOUNDRY
WORKERS 

EXPERIENCED 
MOLDERS: 

Squeezer and pin lift. Capc and 
drag airset. #

MAINTENANCE 
WORKERS 

Excellent pay scale and fringe 
benefits. Apply

TOWER GROVE 
FOUNDRY 

4438 Hunt Avenue 
St. Louis, Mo. 63110 

(50-52)

TOOL ROOM MACHINISTS
Experienced with copper work and ability to sėt up and operate 
variety of tool room equipment.

Available for any shift.
High hourly rate, night bonus, paid hospitalization, life, health, 
accident insurance, profit sharing bonus, vacations, paid 

holidays.
APPLY IN PERSON

CHAMPION COMMERCIAL 
INDUSTRIES INC..

4010 E. 116th St. (Off Harvard), Cleveland, Ohio

OPPORTUNITY FOR
RN’S WANTED

FOR ALL SERVICES AND ALL SHIFTS
Urgent need for RiN’s at Fort Walton Beach Hospital. Excel- 
lent benefits include paid holidays, siek days and vacation. 
Shift differential. Insurance program available. Salary com- 
mensurate with background and experience. Hospital Located 
on Gulf Beaches.

APPLY CALL OR WRITE TO: ADMINISTRATOR
FORT WALTON BEACH HOSPITAL

207 HOSPITAL DRIVE 
FORT WALTON BEACH, FLORIDA 32548 

004-243-7611 ext. 210 or 280
(49-55)

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.)
Pier ir apsistojus Ginta
re, iš karto labai atsigavau 
dvasiškai, nes greit mane 
apspito mieli plunksnos bi
čiuliai. Pirmiausia Alforisas 
Nakas su žmona Brone iš 
Detroito. Tai vienas iš gyvų 
bei originalių spaudos dar
buotojų. Šalia jo ir chica- 
gietis Juozas Šlajus. Tai 
žmonės, kurie Union Pier’o 
neužmiršta kiekvieną vasa
rą. O Gintaro vasarvietės 
per keturiolika metų ištiki
mai neapleidžia prof. dr. P. 
Jonikas, a.a. miškininko 
prof. Rukuižos šeima, p. Ma
šiotienė, dail. J. Pautienius 
ir eilė kitų. Malonu buvo 
susėsti pietums prie ‘spau
dos stalo’ didžiojoje Gintaro 
valgykloje. Praėjusi sekma
dienį prie jo sėdėjo rašyt. 
Al. Baronas su kitais, pir
madieni -- Naujienų red. J. 
Pronskus, Alf. Nakas, J. Šla
jus ir kt., gi po dienos vėl su
sėdom - A. Karaitis, Alf. 
Nakas, J. Šlajus, jaunasis 
fotografas E. Būtėnas ir kt. 
Ir temos čia sukas tik apie 
raštą bei spaudą, ir kartu 
miela apie raštą bei spaudą 
kalbėtis toje vasarvietėje, i 
kurią suplaukia beveik visi 
mūsų laikraščiai, o pats savi
ninkas įdomesnius straips
nius gali net mintinai cituo
ti. Jis špilkavo ir mane, kad 
aš Dirvoje špilkavau naują
ją LB Marquette apylinkės 
valdybą už nevykusiai sure
daguotą biuleteni, kur žiop- 
liškai paneigiamas demokra
tinis principas LB. O vienas 
iš didžiųjų Altos gynėjų 
pasirodė besąs mano bičiulis 
Alfonsas Nakas.

* GINTARO vasarvietėje, 
kadaise buvusioje vien lietu
vių vasarotojų užimtoje, š. 
m. liepos mėn. lietuviai va
sarotojai sudarė apie 75%. 
Yra daug faktų, kurie 
patvirtina žinią, kad gyvųjų 
išeivijos lietuvių skaičius re
tėja, o jąunasis prieauglis 
jo neužpildo. Tą pačią die
ną Dimgailų vasarvietėje 
teko išsikalbėti su vienu 
tautiečiu, neseniai grįžusiu 
iš Lietuvos. Jis padavė 
autentišką vieno Lietuvos 
valsčiaus statistiką: ten 
1972 m. mirė 320 žmonių, 
o gimė 120 kūdikių. Jei pa
naši statistika ilgiau tęsis, 
aišku, gyvoji tauta namuose 
pradės išmirti. Tai žinios, 
nieko gero nepranašaujan
čios ateičiai.

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
To perform all phases of machine op- 
erations in eonneetion with the over- 
haul of compreasors, pumps und tur- 
bines. Mušt be able to perform own 
sėt ūpu and operate angine lathe, 
radtal drill press5 milling machine and 
horizontai boring mill. Ejccellenl slart- 
ing salary and fringe benefits. For 
interview call Kenneth De Looze, 216- 
524-6155.

THE WORTHINGTON SERVICE 
CORPORATION

6250 Hąlle Rd., Valley V»ew. O. 44125 
An Equa] Opportunity F.mplover 

(51-54)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos pirmininkė 
Emilija čekienė ir dr. Vac
lovas čekas, Vilties drau
gijos vicepirmininkas išvy
ko 2 savaitėm atostogų į N. 
Dakotą ir Winnipegą, ku
rias praleis savo dukters 
šeimoje. Į New Yorką grj§ 
rugpiūčio 1 d.

• "Garbinga miškininko 
Jono Brazausko sukaktis” 
(Dirva Nr. 51 4 psl.) straip
snį parašė dipl. mišk. My
kolas Gureckas, kurio pa
vardė per klaidą buvo neat
spausdinta. Atsiprašome.

• Jonas Daugėla, buv. 
clevelandietis, žinomas lie
tuvis visuomeninkas, šiomis 
dienomis sėkmingai išlaikė 
Floridos valstybės nustaty
tus valstybinius egzaminus 
ir tuo pačiu įsigijo nuosavy
bių pirkėjo-pardavėjo tei
ses visoje Floridos valsty
bėje.

Prieš tai Jonas Daugėla 
studijavo ir užbaigė Real 
Estate kursą Boca Raton 
mieste Merymount Univer
sitete. J. Daugėla yra pasi
ryžęs ateityje pagelbėti lie
tuviams pastoviai įsikurti 
ir įsigyti nuosavybes Flori
doje ir taip pat imsis admi
nistruoti įsigytas nuosavy
bes iki jų savininkai galu
tinai įsikurs šioje amžinos 
saulės ir šilto vandens ša
lyje. Palm Beach lietuviai 

A t A

Prof. mišk. JUOZUI RAUKČIUI 

mirus, žmonai ONAI, dukroms ALDO

NAI, VIDAI, sūnui JUOZUI ir jų šei

moms skausmo valandoje giliausių 

užuojautą reiškiame

Leokadija Adomkaitienė
Gražina ir Aleksas Danasai 
Sofija Galdikienė 
Joana Ulpienė
Irena Ulpaitė

A. A.
BRONEI RAUPIENEI 

mirus, jos dukrai BRONEI BUŽĖNIE- 
NEI, anūkei VIOLETAI ir jos vyrui 
dr. AVIŽAI, anūkams: RAMŪNUI ir 
dr. ARŪNUI BUŽĖNAMS, broliui 
KOSTUI KYBARTUI, seserims: STA
SEI RIDZEVICIENEI, MARIJAI AM- 
BRAZIEJIENEI, ZOFIJAI SABA
LIAUSKIENEI ir jų visų šeimoms bei 
kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Liudas, Felicijonas ir Jadvyga 
G a u d u š a i

A. A.
JUOZUI ROčKUI

mirus, jo žmoną MARIJĄ, svainius JANINĄ ir 
ALGIRDĄ R1MAVIČIUS ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Genovaitė ir Vladas Mieželiai, 
Sofija Liubartienė

džiaugiasi susilaukę savo 
kolonijoje naujo savo tau
tiečio prekybininko, o cle- 
velandiečiai draugai linki 
jam daug sėkmės ir pasise
kimo.

Jonas Daugėla pasiekia
mas šiuo adresu: 2059 No. 
Suzanne Circle, Juno, Flo
rida 33408.

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
ALT S-gos East Chicagos 

skyrius, kaip ir kitais me
tais, š. m. liepos 20 d. (Šeš
tadienį) rengia tradicinę 
gegužinę-linksmavakarį.

Vakaronė įvyks Lietuvių 
Kultūros Namuose, 9679 
Berien Road, Union Pier, 
Mich.

Užkandinė veiks nuo 4 
vai. p. p., o šokiai prasidės 
8 vai. vak., grojant neoli- 
tuanų orkestrui.

Visa lietuviška visuome
nė kviečiama pobūvyje gau
siai dalyvauti ir tuo parem
ti skyriaus valdybos pastan
gas.

East Chicagos tautinin
kai yra žinomi lietuviškos 
spaudos ir kitų kultūrinių 
reikalų rėmėjai, šiomis die
nomis skyriaus valdyba pa
skyrė šimtinę Vilties d-jai, 
rinkimo mašinos skoloms 
sumažinti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PARAMA MOSII 
SPAUSTUVEI 
ATNAUIINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
aukų atsiuntė;

• Algirdas Jonys, Delan- 
co, N. J., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo auką 
13 dol. rinkimo mašinos 
skolai greičiau baigti mo
kėti.

• SLA 200 kuopa Detroite 
per mūsų bendradarbį1 A. 
Grinių atsiuntė 10 dol.

• A. Gaidelis, iš Naujo
sios Gvinėjos, atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 
auką 10 dol.

• Elena Vizgirdienė, De
troite, apmokėdama prenu
meratą savo dukterims, pri
dėjo auką 10 dol.

• J. Daunorienė, Chica
goje, prie prenumeratos pri
dėjo auką 7 dol.

• V. Apanius, Better 
Lawns and Gardens Cleve
lande savininkas, prie pre
numeratos pridėjo auką 7 
dol.

• M. Šimkus, Chicagoje, 
prie prenumeratos pridėjo 
auką 7 dol.

• J. Briedis, Lemont, at- 
mont, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo 5 dol.

• J. Ramanauskas, Eliza
beth, prie prenumeratos pri
dėjo auką 5 dol.

• Jurgis G. Baublys iš 
Detroito mašinos skolai pa
greitinti išmokėti atsiuntė 
auką 20 dol.

• X. Y. iš Kanados at
siuntė auką 16.50 mašinos 
skolai išmokėti. '

• V. Janukaitis iš Detroi
to prie prenumeratos pridė
jo auką 5 -dol.

Visiems aukotojams, pri- 
sidėjusiems auka padėti 
mums išmokėti skolą už įsi
gytą naują rinkimo mašinė
lę nuoširdžiai dėkojame.

Mašinėlė su visais prie
dais mums kainavo 8,219.15 
dol. Iki šiam laikui Dirvos 
rėmėjai suaukojo 8,019.15 
dol. Dar lieka mokėti — 
200.00 dol. Būsime dėkin
gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šią 
skolą išmokėti. Ačiū.

• Povilas Dirkis, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, mirė š. m. liepos 
7 d. Chicagoje, sulaukęs 84 
m. amž. Velionis priklausė 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
gai, Lietuvos Atgimimo Są
jūdžiui, Lietuvių Istorikų 
draugijai ir kt. organizaci
joms.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Dr. 

Vytautui Pautieniui, už ma
lonų ir draugišką mano pri
vatų priėmimą ir gilų su
pratimą, dėl mano išgyven
tų barbariškų kankinimų 
Sovietų Koncentracijos sto
vyklose. O ypatingai dėkin
gas už piniginę; man para
mą.

Dėl tokio gilaus užjauti
mo, aš palikau giliai sujau
dintas Dr. Pautieniaus kil
nia asmenybe, šis susitiki
mas, paliks mano gyvenimo 
atmintyje

Jonas Kraivėnas, 
Buv. Sovietų Kone.

Lagerių kalinys 
Nebraska

• CHICAGOS Lietuvių 
Opera, užbaigusi 18-tą darbo 
sezoną, visuotiniam susirin
kime išrinko naują valdybą 
19-tajam sezonui. Ją sudaro: 
pirm. Vyt. Kadžius, vicepir
mininkai -- Vaclovas Mom- 
kus, Irena Navickaitė ir Jur
gis Vidžiūnas, sekretorė Rū
ta Graužinienė, iždininkas 
Vladas Stropus ir valdybos 
narys Jonas Mockaitis. Kaip 
sunku išsirinkti Operos val
dybos pirmininką, pasako 
šie Vytauto Radžiaus žo
džiai: “Jau trys metai iš ei
lės kai niekas nesutinka ei
ti pirmininko pareigų. Pas
kutiniaisiais dvejais metais 
net per tris posėdžius nesu
tikau imtis to darbo. Šiemet 
tik po pusantros valandos 
atsisakinėjimo dar kartą su
tikau, nes jau valdybos 
nariai buvo prie išsiskirsty
mo...” Tikint pirmininko atvi 
riems žodžiams, tokia padė
tis yra gyvame bei entuzias
tiškai darbščiame Chicagos 
Lietuvių Operos vienete. 
Tuo tarpu Lietuvių Bend
ruomenės kai kuriose apy
linkėse ir Vidurio Vakarų 
Apygardoje, atrodo, yra per 
daug žmonių, nortinčių dirb
ti valdybose ir net būti pir 
mininkais, nes Marųuette 
Parko ir Cicero LB apylinkė
se turim po dvi valdybas, 
ir taip pat dvi apygardos 
valdybas.

• PER AŠTUONIOLIKA 
darbo sezonų Chicagos Lie
tuvių Opera scenos rampon 
išvedė maždaug tokį pat 
skaičių operų. Tarp sveti
mųjų kompozitorių daugu
mos kūrinių, turėjom ir tris 
lietuviškas operas: J. Kar- 
navičiaus ‘Gražiną’, J. Gai
delio ‘Daną’ ir K.V. Banai
čio ‘Jūratę ir Kastytį’. Lai
ko perspektyva parodė, kad 
iš visų trijų lietuviškų ope
rų gyviausią įspūdį paliko iš
eivijoje sukurta K.V. Banai
čio opera ‘Jūratė ir Kasty
tis’. Ir teigiami pliusai tie, 
kad specialus M. Rudienės 
vadovaujamas komitetas iš
leido ‘Jūratės ir Kastyčio’ 
klavyrą, o operos vienetas, 
po spektaklių Chicagos sce
noje, muz. A. Kučiūnui 
vadovaujant pilną ‘Jūratės 
ir Kastyčio’ operą, palydint 
simfoniniam orkestrui, įra
šė į plokštelę ir ją išleido. 
Klavyras greit pasiekė pa
saulio operų teatrus, biblio
tekas, konservatorijas, jų 
tarpe ir Lietuvą, kur te
nykštėje spaudoje lietuvio 
išeivijoje sukurta opera, va
dovaujantis vien jos klavy- 
ru, specialistės gan palan
kiai įvertinta žurnale ‘Muzi
ka ir Teatras’. Tuo tarpu 
‘Jūratės ir Kastyčio’ operos 
plokštelė yra plačiai paskli
dusi lietuvių namuose bei 
lietuviškuose radiofonuose, 
o gavus Lietuvių Fondo pa
ramą reprezer aciniam tiks
lui, paskleista ir amerikie-

LB Marąuette Parko apylinkės informaciniame susirinkime, specialiai su
kviestame painformuoti visuomenę apie susidariusią padėti, kalba T. Blinstrubas, 
LB Tarybos narys ir ALT vicepirmininkas. Šalia stovi susirinkimui pirmininkavęs 
J. Bagdžius. Susirinkime, kurį sukvietė J. Vaičiūno pirmininkaujama valdyba, daly
vavo apie 200 asmenų. q. Genučio nuotrauka.

VLADAS BUTĖNAS

Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos skelbto konkurso 
premijuoti amerikiečių laikraščiuose parašytus straips
nius Lietuvos laisvinimo klausimu, jury komisija. Sėdi 
iš kairės: dr. K. Bobelis, komisijos pirm. A. 
Baronas, Illinois liet. gyd. d-jos pirm. dr. D. Giedraitis, 
dr. K. Pemkus. Stovi: V. Kasniūnas^ V. Būtėnas, J. 
Janušaitis ir P. Gaučys.

čių radiofonuose. Pernai 
Chicagoje ją ištisai translia
vo viena amerikiečių FM 
stotis, praėjusį pavasarį ta 
pati opera buvo perduota 
vienos amerikiečių stoties 
Bostone, o rugpiūčio 18 d., 
sekmadienį, 3:30 vai. p. ją 
transliuose / didžioji ameri
kiečių radijo stotis WFMT, 
įsikūrusi John Hancock dan
goraižyje ir laikoma viena 
iš didžiausių Midwest regi- 
jone. Aplamai ši stotis 
daugiausia transliuoja klasi
kinę muziką, literatūrines 
valandėles, pasikalbėjimus 
su kultūrininkais ir pn. Lie
tuvio kompozitoriaus operos 
pristatymas tokio lygio pro
gramose yra nemažas lietu
vių kultūrinis laimėjimas. Ir 
visa tai padaryta dėka to, 
kad per 18 metų išauginom 
bei subrandinom puikų Chi
cagos Lietuvių Operos vie
netą. Kiek žinau, paskuti
niu metu vyko ilgi telefoni
niai pasikalbėjimai tarp Ope 
ros valdybos ir Hartforde 
gyvenančio maestro Vyt. 
Marijošiaus. Rašant šią apž
valgą, galutiniai nutarimai 
dar nebuvo Žinomi. Tik aiš
kios užuominos, kad 1976 
m. minint 20 m. sukak
tį, sulauksim dviejų lietuviš
kų operų pastatymo.

• KAI VIENĄ trečiadie
nį, tvankiam karščiui siau
čiant, Dirvos redaktorius 

Vaizdas iš Gintaro Karaičio ir Jazminos Baukytės 
sutuoktuvių iškilmių Gintaro sode.

telefonu pranešė, kad kitą 
savaitę Dirva neišeis ir man 
šiandien nereikia sėsti prie 
rašomosios mašinėlės, apsi
džiaugęs iš karšto miesto 
skubėjau į Union Pier va
sarviečių miestelį, į Viktori
jos ir Algirdo Karaičių ‘Gin
tarą’, kurs jau keturiolikti 
metai tarnauja lietuviams 
kaip viena iš didžiausių lie
tuvių valdomų vasarviečių. 
Važiuodamas 80 mylių kelio 
gabalą, dar pagalvojau: ka
žin ar Algį Karaitį ir jo žmo
ną rasiu gyvus, gal jie jau 
bus Valentiniškoje ‘peklo
je’, nes kai kas pašėlusiai 
juos vanojo už tai, kad 
Karaičių sūnui Gintarui ir jo 
sužadėtinei Jazminai Bau- 
kytei kun. J. Vaišnys mo
terystės sakramentą sutei
kė Gintaro sodybos kieme 
po medžiu, kur kiekvieną 
vasaros sekmadienį 10 vai. 
ryto yra laikomos mišios ir 
jų klausosi po kelis šimtus 
vasarotojų. Bet nuvykęs abu 
Karaičius radau ne ‘pekloje’, 
bet saulėtam Gintaro ‘roju
je’ ir čia pat sukiojosi abu 
jaunavedžiai. Kad vestuvės 
buvo tikrai įdomios, origina
lios, krikščioniškos bei lietu
viškos, rodo pridėta nuotrau 
ka.

• TĄ KARŠTĄ liepos 
mėn. dieną pasiekus Union 

(Nukelta į 7 psl.)
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