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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Simas Kudirka

S. KUDIRKA 
AMERIKOS 
PILIETIS
Liepos 19 dieną Associa- 

ted Press, pasaulinė žinių 
agentūra, paskelbė pluoštą 
žinių apie Simą Kudirką. 
Komunikatas sako, kad JAV 
Valstybės departamentas 
pavadino Simą Kudirką 
JAV piliečiu (named a U.S. 
citizen).

Per teiravimąsi dėl Simo 
padėties bei eventualaus jo 
išlaisvinimo, Sovietinės už
sienių reikalų ministerijos 
atstovas įžūliai tvirtino, 
kad Simas esąs Sovietų 
pilietis, todėl jis yra paval
dus sovietiniams įstaty
mams. Tas pat sovietinis 
kalbėtojas neparodė kokios 
nors nuomonės dėl jav 
Valstybės Departamento 
sprendimo. Kalbėdamas te
lefonu sovietinis pareigūnas 
neparodė nė vilčių dėl Simo 
likimo. Lietuvis dabar įka
lintas dešimčiai metų darbo 
stovykloje Mordvinijos pel
kynuose.

Associated Press komu
nikatas primena tragišką 
Simo Kudirkos šuolio į 
laisvę istoriją. Tai buvo 1970 
m. lapkričio 23 d. Tada nuo 
sovietinio žvejybinio laivo 
“Sovietskaja Litva” Simas 
peršoko ant JAV pakran
čių sargybos laivo ‘Vigi- 
lant’. Abu laivai buvo susto
ję greta, vyko pasitarimai 
dėl teisių žvejoti, tai yra 
dėl leidimo sovietams vogti 
žuvis prie pat Amerikos 
krantų. Laivai stovėjo prie 
Massachusetts kranto, ne
toli Martha Vineyard sa
los.

Dešimtį valandų išbuvo 
Simas Kudirka ant ameriki
nio kuterio denio, maldau
damas suteikti jam prie
glaudą, neišduoti jo bude
liams. Pagal patvarkymą iš 
‘viršaus’, ‘Vigilanto’ kapito
nas gavo įsakymą įleisti į 
‘Vigilantą’ sovietų jūreivius. 
Šie puolė Simą, primušė jį 
iki sąmonės netekimo, suri
šo ir kaip grobį nuvilko at
gal, į savo laivą.

Dar niekad nebuvo šitaip 
suniekintas Amerikos var
das, niekad nebuvo įleisti 
svetimi jūreiviai ant ameri
kinio karo laivo denio, dar
gi, su tokiomis budeliško
mis intencijomis. Ši barba
riško elgesio istorija apra
šyta Jurgio Gliaudos apy
braižoje ‘Simas’, kurią gali
ma, norint sužinoti detales, 
užsakyti Dirvoj arba at
rasti ant mūsų knygų parda
vimo stalų. Išleido ‘Viltis’. 
Angliškoji ‘Simo’ laida, išlei
do ‘Manyland Books’.

Mėginimas pabėgti į už
sienį, pagal barbariškus so
vietinius įstatymus yra ‘vals

(Nukelta į 2 psl.)

KIPRO KARAS
Kilo dėl graikų kivirčo

Reikia tikėtis, kad diplo
matai dar kartą išgelbės pa
saulį nuo visai nereikalin
go Graikijos ir Turkijos pil- 
,no karo, kuris abiem kraš
tams gali tik pakenkti. 
Juo labiau, kad šį kartą pre
tekstą jam duotų ne prie
šiški abiejų tautų interesai, 
bet tik politinė kova tarp pa
čių graikų.

Aplamai imant, visi grai
kai mano, kad Kipro saįa.tu- 
rėtų priklausyti Graikijai,
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nes jos, gyventojų dauguma 
(80°/o) - 520.000 yra graikai. 
Turkai, kurių toje saloje 
yra 18% arba 117.000 su tuo 
nenori sutikti. Ji iš tikro nuo 
1571 metų buvo valdoma 
Turkijos, kuri 1878 metais 
ją ‘išnuomavo’ britams. Tur
kijos imperijai subyrėjus, 
britai 1925 m. ją pavertė sa
vo kolonija. Po antrojo pa
saulinio karo joje sustiprė
jo sąjūdis už susijungimą su 
Graikija, vadinamas ENO - 
SIS, kurio vienas iš vadų bu
vo stačiatikių arkivyskupas 
Makarios. Tas Makarios, 
1959 metais išrinktas prezi
dentu, sutiko su salos nepri
klausomybe, kurią garanta
vo britai, Turkija ir Graiki
ja. Turint galvoje, kad al
ternatyva buvo karas tarp 
Turkijos ir Graikijos, toji iŠ 
eitis atrodė tuo laiku geriau
sia.

Karinė organizacija, kuri 
kovojo už ENOSI, vadinosi 
EOKA ir jai vadovavo par
tizanų generolas Grivas. Il
gainiui santykiai tarp Maka
rios ir Grivo pašlijo. Pasku
tinysis kuriam laikui išvy
ko Graikijon, tačiau 1971 
metais nelegaliai grįžo atgal 
ir įsteigė EOKA-B. Šių me
tų pradžioje miręs Grivas 
turėjo didelių simpatijų Grai 
kijoje, o kadangi kilus susi
rėmimams tarp graikų ir 
turkų, pats Makarios papra
šė prisiųsti 65o graikų kari- 
nininkų 10.000 vyrų Kipro 
gvardijai vadovauti, jo įtaka 
buvo labai didelė.

Naujo kuro seniai ruse
nančiam varžybų laužui da
vė karinio režimo įsigalėji
mas Atėnuose. Bijodamas 
nuvertimo, Makarios parei
kalavo graikų karininkų at
šaukimo ir sudarė savo pri
vačią armiją ‘Efedrikon So
ma’ - rezervo korpą. Rei
kalavimą atšaukti karinin
kus, Makarios adresavo ne 
Graikijos Valstybės Prezi
dentui, kaip to reikalautų 
protokolas, bet tik graikų 
vyriausybės prezidentui ir 
jame tarp kitko rašė, kad jis

VYTAUTAS MESKAUSKAS

kreipiasi į tą vyriausybę 
tik reikalo verčiamas, “ne
paisant to, kad aš neturiu 
ypatingų simpatijų kari
niams režimams iš viso, o 
specialiai viešpataujančiam 
Graikijoje, demokratijos lop
šyje”.

Savaime aišku, kad priė
mimas taip suformuluoto 
reikalavimo Graikijos vy

riausybei būtų didelis smū
gis. Juo labiau, kad Maka- 
rios, kuris Kiprą valdo 14 
metų gyrėsi, kad jis jau per
gyvenęs 13 graikų vyriau
sybių ir pergyvensiąs dabar
tinę. Iš visko atrodė, kad 
Makariosui savo salos pasi
darė per mažai, jis galvojo

Padėtis Kipro saloje tebėra 
neaiški

Turkų kariuomenei išsi
kėlus šeštadienį rytą Kipre, 
vyko smarkūs mūšiai salo
je ir jos sostinėje Nicose. 
Turkų lėktuvai sekmadie
nį pradėjo naujus puolimus 
prieš kipriečius, puldami ne 
tik karines, bet ir civilines 
sritis.

Turkų papildomi daliniai 
buvo siunčiami į Kiprą. 
Graikijoje sekmadienį buvo 
užbaigta mobilizacija ir Tur
kijos pasienin siunčiami dali

Ohio gubernatorius John J. GUlian savo įstaigoje pasirašė proklamaciją skel
biančią liepos lJf-20 d. Pavergtąją Tautą Savaite, ir išreiškė viltį, kad komunis
tą pavergti kraštai, ją tarpe ir Lietuva, greičiau atgautą nepriklausomybę. 
Nuotraukoje gubernatorius su Nationality Services Center pareigūnėm Sonja 
Unger, Lucretia Stoica ir Joan Tickton.

apie rolę visoje Graikijoje.
Turint galvoje tokią susi

dariusią būklę, neturėjo bū
ti stebėtina, kad tie 659 grai
ku karininkų, kurių atšau
kimo reikalavo Makarios, va 
dovaujami brig. generolo 
Demetrios Ioannides suki
lo, Makariosą nuvertė ir 
nauju prezidentu pastatė 
38 m. redaktorių ir leidė
ją Nikos Giordanides Samp- 
son, kuris laikomas gene
rolo Grivas įpėdiniu. Jau
nystėje Sampson kovojo 
prieš britus ir turkus. Jo va
dovaujami partizanai buvę 
labai žiaurūs ir yra atsa
kingi bent už 25 nužudy
mus (Tuo metu jis buvo tik 
20 metų amžiaus.)

Makarios pašalinimas tu
rėjo sukelti krizę. Amerikos 
liberalai, žinoma, pakėlė di
džiausią triukšmą, reikalau
dami nutraukti karinę pagal
bą Graikijai. JAV laikraš
čiuose kalbama apie ‘kiprie
čius’ kaip apie atskirą tau
tą, užmirštant, kad jie iš tik
ro yra graikai ir turkai, o 
pati Kipro valstybė tėra’tik 
kompromiso vaisius. Kadan
gi niekas kariauti nenorės, 
Kipro būklė greičiausiai nu
sistovės ir Makarios bandy
mas nulemti ne tik Kipro, 
bet ir Graikijos likimą grei
čiausia nueis niekais. Reikia 
atsiminti, kad Makarios pa
vyzdžiu buvo Eleftherios 
Venizelos, Kretos herojus, 
kuris 1910 metais tapęs 
Graikijos ministeriu pirmi
ninku privedė ir prie Kre
tos įjungimo į Graikiją.

Tačiau jei Makarios grįž
tų į valdžią dėka Turkijos 
intervencijos, jis būtų laiko
mas išdaviku visų graikų.

niai, grąsinant pradėti tikrą 
karą» Ankaroje ir kituose 
Turkijos didžiuose miestuo
se paskelbtas karo meto 
stovis.

Anglai iš Kipro iškėlė 
apie šimtą savo šeimų, ir at
siuntė tūkstantį karių į savo 
bazes Kipre, kad pagelbė
jus evakuoti kelius tūkstan
čius britų piliečių.

Saugumo Taryba, skubiai 
sušaukta New Yorke, vien
balsiai priėmė rezoliuciją

Grupė Venezuelos lietuvią padedant vainiką prie 
Laisvės paminklo.

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS 
VENEZUELOJE

Visi tragiškieji įvykiai 
kaip Lietuvos okupacija, trė
mimai Sibiran, kunigų per
sekiojimai bei įkalinimai, Ro 
mo Kalantos, Simo Kudirkos 

ir kiti, buvo paminėti 
kartu š.m. birželio 30 dieną, 
istorinėje Venezuelos išsi
laisvinimo kovų vietovėje 
- Campo Carabobo - prie 
Didžiojo Laisvės monumen
to.

Minėjimas prasidėjo pa
maldomis to paties vardo 
koplyčioje. Šv. Mišias atna
šavo ir tai dienai pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. 
Antanas Perkumas, o suva
žiavusieji lietuviai sutarti
nai pagiedojo mūsų tradici
nes sekmadienio giesmes, 
kurios savo melodingumu 
bei skambumu maloniai nu
teikė saviškius ir sužavė
jo nemažą būrį vietinių 
ventojų dalyvavusiųjų 
maldose.

Kun. Perkumas savo 
moksle tarp kitko paminė
jo, kad šio minėjimo proga 
prisimenami ir pagerbiami, 
netik lietuviai kovojusieji 
ir žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės 
karo lauke, bet taip pat ir vi
suotino tautos sukilimo bei

gy- 
pa-

pa-

kuri užtikrino Kipro salos 
nepriklausomybę, suverenu
mą ir teritorinį neliečia-

(Nukelta į 2 psl.)

/

partizaninio pasipriešinimo 
okupantui dalyviai.

Pagerbdami savuosius 
laisvės kovotojus, taipogi 
su tikra meile ir pagar
ba pagerbiame ir Venezue
los patriotus, kurie 1821 me
tais birželio 24 d. kraujo ir 
gyvybės auka, daug kartų 
skelbtąsias nepriklausomy
bės deklaracijas, apgynė ir 
įgyvendino visiems laikams 
Campo Carabobo mūšio Įgu- 
ke. Campo Carabobo Vene- 
zuelai, tai kas Lietuvai Žal
giris, Giedraičiai ir Širvin
tai.

Tad ir nenuostabu, kad 
Venezuela yra viena iš hu
maniškiausių valstybių pa
saulyje, geriausiai supran
tanti ir užjaučianti paverg
tųjų tautų tragediją bei tų 
tautų tremtinių nepavydė
tiną gyvenimo dalią.

Minėjimą organizavo Ve
nezuelos LB Centro Valdy
ba, talkininkaujant Valenci- 
jos apyl. valdybai, kurios 
pirm, yra Juozas Kuka- 
nauza ir šios apylinkės jau
nimas, vadovaujant tautinių 
šokių mokytojai Aurelijai 
Žalnieriūnaitei-Ross.

Šiame birželinių įvykių 
prisiminime dalyvavo lietu
viai ar bent jų atstovai iš 
šių vietovių: Barųuisimeto, 
Caracas, La Victoria, Punto 
Fijo, Maracay, Valencia ir 
Tocuyito. v. Venckus

PAVERGTU 
TAUTU 
SAVAITĖ
Prezidentas Nixonas pra

eitą savaitę paskelbė pa
vergtų tautų savaite, para
gindamas amerikiečius ją 
atitinkamai paminėti. Prezi
dentas pareiškė, kad ameri
kiečiai nenori kitiems pri
mesti savo įsitikinimų, bet 
lygiai neslepia savo palankių 
jausmų tiems, kurie bran
gina laisvę ir laisvo apsi 
sprendimo teisę.

Pavergtųjų tautų minėji
mai pravesti New Yorke, 
Chicagoje ir kitur. New Yor
ke paminėta pamaldomis 
bažnyčioje ir eisena pagrin
dine miesto gatve - Penk
tąja Avenue.

Ta proga įvairių valstijų 
gubernatoriai ir miestų me
rai paskelbė priklamacijas.
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PRO DOMO SUA -

Praėjusiam Nr. minėjau 
LIETUVIO bylą, kuri taip ir 
liko nebaigta, nes nebuvo 
galima susitarti dėl teismo 
pirmininko. Siūliau Bend
ruomenės garbės teismo pir
mininką arba Vyr. Tribuno
lo Klaipėdos skyriaus pir
mininką Danauską, ‘puolė
jai’ norėjo ... M. Krupavi
čiaus. Aš norėjau žiūrėti 
teisiškai, jie politiškai-visuo- 
meniškai. Tiesą sakant, jų 
motyvas keliant tą bylą,

KUDIRKA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tybės išdavimas’. Už tokį 
mėginimą skirtos žiauriau
sios bausmės.

Beaiškinant Simo Kudir
kos tragediją, rasta, kad jo 
motina Marija Šulskienė gi
musi Brooklyne, yra J AV pi
lietė. Būdama mažytė, Simo 
Kudirkos motina, kartu su 
tėvais, po Pirmojo pasauli
nio karo, atvyko Lietuvon, 
kur ji gyveno, neprarasda
ma JAV pilietybės. Lietu
vos pilietybė galėjo būti 
dviguba. Lietuvos paso gavi
mas neatimdavo JAV pilie
tybės.

Sovietai trukdo Marijai 
Šulskienei išvykti Ameri
kon, nors ji jau turi Ameri
kos užsienio pasą. Sovietai 
tvirtina, kad M. Šulskie
nė turi atsisakyti JAV pilie
tybės. Norėdami ją privers
ti, jie vilioja nelaimingą 
motiną savo klasta -- esą, pa
lengvins Simo Kudirkos ka
linimo sąygas. Motina tais 
sovietiniais klaidinimais, aiš
ku, netiki.

Paskelbdamas, kad Simas 
Kudirka yra JAV pilietis, 
Valstybės Departamentas, 
sako AP komunikatas, nu
statė, kad šiuo metu Simas 
Kudirka yra vienintelis JAV 
pilietis, kuris kalinamas so
vietinėje darbo stovykloje.

JAV pilietybės SUTEI
KIMAS Simui Kudirkai.dik
tuoja mums naujos ir našios 
taktikos metodus. Nuo da
bar visi mes turime pagrin
dą, teisę ir prievolę kuo ak
tualiausiai reikalauti išlais
vinti Amerikos pilietį, kuris 
ieškojo ant ‘Vigilanto’ de
nio savo valstybės, grįžimo 
į savo namus. Tai visiškai 
sugriauna tuščius sovieti
nius kaltinimus dėl Simo bė
gimo į užsienį, kas ten 
baudžiamas veiksmas. Si
mas veržėsi sugrįžti į savo 
valstybę, į savo kraštą, į 
savo pilietybės apsaugą. Su 
amerikonikiškų ir sovietinių 
barbarų talka tas kelias į 
savo namus jam buvo su
trukdytas!

Turėtų būti suruoštos ma
sinės demonstracijos prie 
atitinkamų punktų ir plaka
tuose būti ryškūs šūkiai 
“Leiskite JAV piliečiui grįž
ti namo!’’, “Išlaisvinkite 
JAV pilietį, kenčiantį sovie
tinėje naikinimo stovyklo
je už savo pastangą su
grįžti į Ameriką!”. Greta 
humanistinių šūkių kurie bu
vo per pirmas masines pro
testo demonstracijas, dabar 
turi atsirasti legalus reika
lavimas: išlaisvinti be kal
tės įkalintą Amerikos pilie
tį.

Simo Kudirkos vardas 
tampa pasauliniai žinomas. 
Pirmuose milijoninių leidi
nių puslapiuse skaitome 
stambias antraštes: RUSS 
SPURN U.S. CLAIM TO 
KUDIRKA.

Atsakymu į tai turi įsi
liepsnoti mūsų protesto 
veiksmai: masinės demons
tracijos, ko

Spaudoje buvo paskelbta 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Garbės Teismo nutari
mai liečią LB reikalus. Šie 
Teismo nutarimai išplaukė 
dėl LB Įstatų neaiškumų ir 
dėl neteisingos jų interpre
tacijos. Bet ir Garbės Teis
mo nutarimai neatsakė į kai 
kuriuos klausimus, kurie iš
kilo atskirose apylinkėse, 
todėl, kad Įstatų paragra
fai neatspausdinti kartu su 
nutarimais.

Pavyzdžiu statau Mar
ąuette Parko apylinkę, ku
rioje kilo neaiškumų (veikia 
dvi apylinkės valdybos) ir, 
kurie dar nepašalinti, nors 
G. Teismo sprendimas 
skelbtas. 

‘Naujosios valdybos’ pir
mininko Vlado Velžos 
skelbtas biuletenis sudaro 
šiokį tokį vaizdą, kad ne
žiūrint G. Teismo nutarimų, 
Įstatai vistiek savaip inter
pretuojami, teisinant savo ir 
kitų ‘naujos’ valdybos asme
nų buvimą valdyboje. To
dėl reikia prisiminti ir triukš 
mingą Marąuette Parko LB 
apylinkės susirinkimą ir jo 
eigą derinti su Garbės Teis
mo nutarimais ir Įstatais.

Garbės Teismo nutarime
4 punkte sako: “apylinkės 
susirinkimas, kai jame daly
vauja mažiau negu pusė 
registruotų lietuvių, gali 
svarstyti tik tuos reikalus, 
kurie apylinkės lietuviams 
yra pranešami šaukiant susi
rinkimą valdybos siūlomoje 
darbotvarkėje”. Marąuette 
Parko apylinkės susirinkimą 
su šiuo Garbės Teismo nu
tarimu yra -prasilenkęs, nes 
darbotvarkę keitė, o susi
rinkime dalyvavo tik dešim
tadalis registruotų apylinkė
je narių (sakoma, kad regis
truotų yra 2000, o susirinki- 

garsiausias me dalyvavo 200). Dar to- 
šauksmas išlaisvinti Simą Hau protestuodami prieš Įs- 
Kudirką ir grąžinti jį į jo tatų laužymą pusė susirin- 
pilietybės kraštą. kusiųjų iš salės išėjo, o po topilietybės kraštą.

pa-

Vytautas Meskauskas

man iki šiol liko paslapti
mi. Vėliau keletą kartų 
draugiškai kalbėjausi su V. 
Sidzikausku, bet tos temos 
nepalietėm. Ir šiandien jos 
galima būtų neminėti, jei ji 
nebūtų taip charakteringa 
politinei veiklai. Jei tau kas 
nors nepatinka, rėk: padedi 
priešui!

Čia dar reiktų prisiminti 
garsų VLIKO ginčą su diplo
matais. Kokia gi buvo jo es
mė? Galutinam analize Vliko 
politikų noras atsisėsti ap
mokamose diplomatų kėdė
se, o tai reiškia, kad jie visai 
netikėjo Lietuvos atvada
vimu ar išsivadavimu! Kai 
iliuzijos pradėjo sklaidytis 
pats Krupavičius sutiko, kad 
gali ateiti laikas, kada visa 
emigracijos politinė veikla 
turės pereiti į pogrindį. Ar 
tas laikas jau atėjo? Tur būt. 
Bet joje jau bus nauji veikė
jai. Išėjusiems negrįžti...

Tokia ilgoka ekskursija į 
savo praeitį leidžia suprasti 
ir amerikiečių politinę sce
ną. Taip kaip pas mus gruo
džio 17 d. perversmas ofi
cialiai buvo teisinamas ko
munizmo pavojum, taip ir 
Amerikoje kai kada politi
kams verta pagriežti prieš- 
komunistiniu smuiku. Taip 
iškilo Nixonas, bet likimo 
ironija norėjo, kad jei jis iš
silaikys prezidentūroje, tai 
tik dėl nuopelnų užsienio po
litikoje, kurie privedė prie 
atlydžio su sovietais!

Dabar sėkmingai tuo pa
čiu smuiku griežia demokra

laiškai Dirvai
Dėl Garbės Teismo nutarimo

buvo pakeista darbotvarkė 
ir rinkta valdyba. Darbo
tvarkėje aiškiai buvo para
šyta, kad bus renkama pu
sė valdybos narių. Tai va 
klausimas iškylantis remian
tis Garbės Teismo nutari
mu, ar Vlado Velžos vado
vaujama Marąuette Parko 
apylinkės valdyba gali būti 
teisėta?

.Garbės Teismo nutarime 
5 punkte sako: “Apylinkės 
valdybos nariai, kol nėra pa
sibaigusi jų dviejų metų ka
dencija, gali tik patys savo 
noru, o pareikšti nepasitikė
jimą, turi iš valdybos pasi
traukti".

Čia Garbės Teismas nepa
minėdamas Įstatų paragrafo 
liečiančio valdybai nepasiti
kėjimo pareiškimą sukėlė 
neaiškumą, nes ne visi žino 
ką sako Įstatai. Nepasitikė
jimo pareiškimui yra Įsta
tuose numatyta procedūra. 
Įstatų 82 paragrafas sako: 
“Apylinkės Susirinkimas ga
li išreikšti nepasitikėjimą 
bet kuriam Apylinkės Val
dybos nariui dviejų trečda
lių balsų dauguma. Val
dybos narys, kuriam išreikš
tas nepasitikėjimas, iš val
dybos pasitraukia”. Supran
tama, kad tas pats paragra
fas galioja ir Kontrolės Ko
misijai.

Čia iškelti faktai aiškiai 
rodo, kokioje vietoje stovi 
Vlado Velžos vadovauja
mos apylinkės valdybos tei
sėtumo klausimas.

Apskritai džiugu, kad Gar 
bės Teismas atydžiai į rei
kalus žiūri, bet sprendimuo
se reikėtų aiškesnio forma
lumo. Neaiškumai veda į ki
tus neaiškumus, nors pas
kutinieji du Garbės Teismo 
sprendimo punktai yra labai 
aiškūs, tereikia juos vykdy
ti ir Bendruomenėje sukeltą 
suirutę atstatyti.

Kostas Januška.

pa-

tų senatorius Jacksonas, bet 
jei jo kandidatūra ištikro pa
sidarys rimta, jis greičiau
siai dar prieš rinkimus nu
važiuos į Maksvą, kaip jau 
tai padarė T. Kennedy!

Ak, ir mūsų A. Smetona, 
kalbėdamas Nepriklausomy
bės 20 metų sukakties pro
ga didelę dalį nuopelnų pa
skyręs jo vadovaujamai Ta
rybai, vėliau paminėjo ir 
Steigiamojo Seimo darbus: 
“Jo pastatytoji valdžia 1920 
metų vasarą sudarė sutartį 
su Sovietų Rusija. Tąja su
tartimi Lietuva buvo pripa
žinta nepriklausoma valsty
be ir jos sienos nustaty
tos. Tai pirmaeilės svar
bos įvykis. Tik pagal Rusiją 
paskum galėjo pripažinti 
Lietuvą ir kitos valstybės”. 
Atseit, susitarimo su sovie
tais Lietuva ieškojo ir todėl 
sunku prikišti Washingto- 
nui, jei ir jis jos ieško.

Žinia, gali prikišti, kad gal 
jis per daug nusileidžia, kad 
iš kiekvieno susitarimo tik 
sovietai turi naudos. Bet 
taip kalbant pravartu atsi
minti, kad ir visos buvusios 
Rusijos pavergtos valsty
bės, sudarydamos sutartis 
su Sovietų Sąjunga, ją fakti- 
nai legalizavo. Už tat estai, 
kurie pirmieji susitarė, gavo 
daugiau aukso negu juos pa
sekusi Lietuva!

Išvada? Politikai visados 
yra linkę kiek iškreipti tie
są savo naudai, bet tai ne
atleidžia nuo pareigos pa
čiam pagalvoti. Spaudos pas
kirtis yra tą procesą paleng
vinti. Už tai turiu atmesti 
LAISVOSIOS LIETUVOS 
patarimą skaityti daugiau 
dešiniųjų spaudos. Skaitau 
viską ir niekuo perdaug ne
pasitikiu. Ir tik taip, tikiuos, 
pasitarnauju savo skaityto
jams.

KIPRAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mumą. Rezoliucija ragina 
Turkiją, Graikiją ir Angliją 
nedelsiant derėtis dėl tai
kos ir konstitucinės val
džios Kipre atstatymo.

Rezoliuciją jau nubalsa
vus, turkų ir graikų atsto
vai kaltino vieni kitus dėl 
smurto Kipre ir nedavė 
pažado, kad jų vyriausybės 
paklus rezoliucijai. Turkijos 
ambasadorius kritikavo re-„ 
zoliuciją, sakydamas, kad 
joje neatsižvelgta į Turki
jos teisines prievoles ap
saugoti padėtį saloje.

Graikijos ambasadorius 
Turkijos elgesį pavadino ag
resija ir įspėjo, kad Grai
kija yra pasiruošusi imtis 
bet kurio veiksmo jei pri
reiks.

Naujosios Kipro vyriausy
bės atstovas, atskridęs Į 
New Yorką, prašėsi būti 
priimamas JT gen. sekre
toriaus įgaliojimams įteikti, 
tačiau jis nebuvo priimtas, 
nes remiantis Saugumo Ta
rybos nutarimu, Kipro vy
riausybės galva tebepripa
žįstamas ark. Makarios.

Paskutinėmis žiniomis 
graikų ir turkų vyriausybės 
sutarusios padaryti paliau
bas karo veiksmų. Tik 
nežinia kaip ilgam.

Kodėl Paskutinis 
Birželis?

Iki šiol visuose minėji
muose, prisiminimuose Bir
želis buvo minimas kaip: 
baisusis, žiaurusis, siaubin
gas, liūdnasis... bet štai 
poetės B. Pūkelevičiūtės, 
premijuotas ir net kompo
nuotas eilėraštis tapo Pas
kutinis Birželis. Jeigu tas ei
lėraštis ir jo turinys liestų 
tik pačią poetę ir jos nostal
giją, viskas būtų tvarkoj. 
Bet kada tas eilėraštis tapo 
visuotinu ir net tautiniu (jį 
premijavus ir kompanavus) 
tai pavadinimas PASKUTI
NIS netinka.

Panašių Birželių paverg
toj tėvynėj (tik gal ne tokių 
žiaurių fiziniai, bet ne švel
nesnių dvasiniai) yra ir bus 
kol rusiškasis komunizmas 
mūsų tėvynėje egzistuos.

Kada tas eilėraštis tapo 
visuotinu, tai paskutinis ei
lėraščio posmas turėtų iš
reikšti daugiau pasiryžimo 
ir vilties.

V.D.
Worcester, Mass.

MAINTENANCE 
PERSON 

for large apartment complex in 
NE Phna. Experienced in Genėj
ai maintenance work ref reg. 
9000 salary.

(215) ME 5-1381
(54-58)

STATIONARY ENGINEER — 
Plant Operator for new Retire- 
ment complex in Eastern Mont- 
gomery County. Operate and 
maintain boiler and HVAC Sys- 
tems. Day work $200 per week 
215-885-6800. (54-58)

MAINTENANCE MECHANIG— 
for new retirement complex in 
Eastern Montgomery County. 
Mušt have good mechanical abil
ity with experience in plumbing 
and general building mainte
nance. $4.25per hour. 215-885- 
6800. (54-58)

AUTO BODY~
• AND

FENDER MAN, 
experienced, good pay, excellent 
benefit. Steady.

(215) RA 8-1565 
(54-56)

COOKS—short order, mušt 
be experience on steam 
table to read checks, su
burbs, mušt have car. (215) 
MI 6-2885, ask for John.

(54-55)

BODY, FENDER 
and 

PAINTER 
Person, call 215-271-9973 or 
215 HO 3-8243. (54-55)

Iš kitos pusės
Skaitau ir netikiu savo akimis:
“Mrs Olis brother-in-law, Mr. MARGAUDAS, was 

involved in Lithuanian radio programming in Chi
cago for over forty years ”.

Kadangi čia rašoma apie p. Verną Olienę, reikia ma
nyti, kad galvoje turimas jos sesers vyras Antanas 
Vanagaitis. Rasit, jį ir galima vadinti “Mr. Margutis" dėl 
jo įsteigtos Margučio ‘imperijos’, bet kaip jis buvo 
paverstas misteriu 'Margudu' lieka neaišku.

Šioji angliška citata yra paimta iš BALZEKAS MU- 
SEUM OF LITHUANIAN CULTURE biuletenio 
MUSEUM REVIEW 37 Nr. Žinia, pats faktas, kad taip 
greitai pamirštamos pavardės kalba už tokio muziejaus 
reikalingumą. Iš kitos pusės jis sukelia abejonių 
kam pasitarnaujama tokios rūšies biuleteniu.

Tame pačiame leidinyje kaž kokia Judi Barone pradeda 
seriją straipsnių artėjančios JAV 200 metų sukakties 
proga. Neaišku, kam jie rašomi: lietuviams ar amerikie
čiams. Abejais tačiau gali tik nusivilti. Pavyzdžiui, 
rašydama apie Vietnamo tragediją, ji tik kartoja ko
munistinės ‘taikos propagandos šūkius, nors ir sakosi 
stebėjusi “6 and 10 p.m. news programs". Iš 
lietuvių kultūros reprezentanto lauktinas didesnis įžva- 
lumas. Už tat atrodo, kad autorė yra daugiau vietinės 
kultūros produktas, kuris vienoje vietoje pasidarė 
visai neblogą išvadą: "The policy in Europe for an 
American is keep your mouth shut as much as pos- 
sible". Kažin ar nebūtų pravartu ir namie laikytis tos 
pačios taisyklės. VM

KARDINOLAS IR MIMI...
Savaitraštis Time savo 

liepos 1 d. nr. informuo
ja, kad ‘Paryžiaus miestas, 

'vadinamas skandalų miestų 
motina, tačiau jų retas yra 
toks aitriai karštas, kaip 
paskutinis pavadinimu Da- 
nielou afera’.”

Šios pastarosios centrinė 
figūra yra ne kas kitas 
kaip kardinolas Jean Da
nielou, tarptautinėje plot
mėje žinomas jėzuitas-teolo- 
gas, galima sakyti, buvęs 
paties popiežiaus Pauliaus 
VI asmeniškas draugas. Be 
to, Danielou yra Prancūzi
jos Akademijos ‘nemirtingų
jų’ sąraše. Po jo mirties 
(nuo širdies smūgio) š.m. ge
gužės 20 jis su visa pagarba 
buvo palaidotas ir pagerb
tas Jėzuitų Generaliteto. 
Prancūzijos Episkopato ir 
Vatikano.

Šio 69 m. amžiaus jėzui
to gyvenimas buvo įvairus ir 
besikeičiantis: ansktyves-
niais metais jis buvo karš
tas kovotojas už bažnyčios 
dogmų suliberalinimą ir tik 
vėlesniais metais pasuko 
konservatyviu keliu. Be to, 
jis labai siekė ir pasaulie
tiškos garbės, būdamas daž
nas TV ir radijo diskusijų 
svečias. Dėl jo atvirtimo į 
konservatyviuosius, jis tapo 
Bažnyčios numylėtiniu ir po
piežius Paulius VI, prieš 
daugelio patarėjų nuomonę, 
1969 m. jam suteikė kardino
lo biretą, aukščiausio kata
likų Bažnyčios princo titulą.

Nors paskutinės priešmir
tinės kardinolo Danielou va
landos dar nėra visiškai tiks
liai nustatytos, tačiau fak
tas, kad gegužės 20 d., mir
ties dieną, Paryžiuje jis 
buvo užėjęs Dulong gatvė
je į 56-jį numerį, IV aukš
tą, kur jį sutikusi Mimi 
Santoni, buvusi prostitutė 
ir šokėja, 24 m. amž. Būk 
ją kardinolas lankęs 3-jų 
paskutinių mėnesių laikotar
pyje. Sakoma, kad šios San
toni vyras sėdi kalėjime už 
prostitučių su klijentais su
vedinėjimus. Netrukus po 
kardinolo atvykimo į jos bu
tą, Santoni paskambinusi 
telefonu policijai, pranešda
ma, kad kardinolas sugriu
vo ir mirė ... Žinoma, po 
kelių minučių, į jos butą at
vyko bažnyčios atstovai ir 
policija; jų tarpe taip pat bu
vo ir Newsweek korespon
dentas Paryžiuje Scott Sul- 
livan. Pastarasis teigė, kad 
atvykstančius Mimi sutiku
si, būdama tik neglige dra
bužyje.

Toliau savaitraščiuose tei
giama, kad užslėpti kardino
lo mirties smulkmenas, jė
zuitų provincijolas Prancū
zijoje tėvas Andre Coste 
skubiai telefonu kreipėsi į 

Paryžiaus didžiųjų laikraš
čių redakcijas, kad pasta
rosios neskelbtų smulkmenų 
apie kardinolo mirtį. Figaro 
ir Le Monde redaktoriai su
tiko su provincijolo prašy
mu, tepaskelbdami, kad 
“kardinolas mirė gatvėje, ei
damas aplankyti savo drau
gus”.

Tačiau priešklerikalinis 
satyros savaitraštis Le Ca-. 
nard Enchaine išvilko šį rei
kalą į viešumą, teigdamas 
daug nešvankių dalykų apie 
kardinolą Danielou. Vėliau, 
net ir toks rimtas dienraš
tis kaip Le Monde turėjo 
prisipažinti, kad “kardino
las mirė Santani bute”. Šia 
proga, tas pat antiklerikali- 
nis laikraštukas pasijuokė, 
kad “bažnyčios princas buvo 
nuėjęs į Santani butą išpa
žinties išklausyti”.

Dar kitas gandonešių laik
raštukas Le Meilleur gyrė
si turėjęs pasikalbėjimą su 
Santoni, kuri teigusi, kad 
kardinolo vizitas jos bute 
yra buvęs platoniško po
būdžio.

Kadangi kardinolo mirties 
momentu jo kišenėse buvo 
rasta stambi frankų suma, 
tad jėzuitai sugalvojo isto
riją, kad “kardinolas veikęs 
vieno labai aukšto asmens 
labui, stengdamasis nupirk
ti Mimi tylėjimą. Tad ir tie 
visi vizitai pas Mimi esą pa
teisinami”.

Nežiūrint antibažnytinin- 
kų puolimų ir tėvų jėzui
tų teisinamųjų pareiškimų, 
Prancūzijos konservatyvių 
katalikų sluoksniai reikalau
ja, kad visas reikalas bū
tų valdžios ištirtas iš esmės 
ir tiesa paskelbta viešumai.

Liepos 13 d., kaip skelbia 
Le Journal officiel, policijos 
prefektūroje įsiregistravo 
komitetas “Teisybei ir tei
singumui dėl kardinolo Da
nielou”, kuris rūpinasi, kad 
būtų švieson iškelta visa tie
sa, kokia ji bebūtų ir pada
rytas tikras teisingumas.

(jš)

WANTED JOURNEYMEN.
or

IST CLASS SKILLED
TOOL & DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. 
Plastics experience preferred. 
Hourly wages based upon skili 
& experience. We have a very 
busy shop servicing the in-house 
repair required on thermo-plastic 
& thermo-set molds. Benefits 
include •vacations, hospitaliza- 
tion, paid holidays, etc. Planning 
a movė? Let’s talki Apply call 
or write

NORWESCO, INC. 
North Oak Rd.

Plymouth, Indiana 46563' 
219-936-4093

(53-57)



1974 m. liepos 24 d. DIRVA Nr. 54 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VRfcBHFRhM MA P- O. BOX 03206MM MMmF CLEVELAND, OHIO 44103
TEL. (216) 431-6344

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS 

ASSOCIATE EDITOR ALEKSAS LAIKCNAS
Second-class postage paid at Cleveland, Ohio • Published two 

time a week every Wednesday and Friday by American Lithuanian 
Press Radio Ass’n. Viltis, Inc. • Subscription per year $13.00 
• Single copy 15 cents.

Dirva išeina trečiadieniais/ ir penktadieniais.
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00 • Atskiro nu

merio kaina 15 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Ne
spausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skel
bimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

KUR EINAME IR
KO SIEKIAME?

Sovietai taip supranta "detente

sias vietas paėmė tautinin
kai.” (A. Smetona ir prof. A. 
Voldemaras).

Kodėl jie taip padarė, 
tas pats Balutis ir kiti gal
vojo, kad krikščionys de
mokratai norėjo tautinin
kams suversti visą kaltę, 
o jie, būdami didžioji politi
nė jėga, vistiek valdys tuo 
tarpu netiesioginiai nors ir 
praradę tautos pasitikėjimą 
rinkimuose.

Tokie išvedžiojimai duo
da pagrindo tikėti, nes 
krikščionys demokratai la
biausiai ir kaltina tautinin
kus, ką rodo ir J.D. raši
nys, net ligi šių dienų, ka
da užaugo nebe viena nau
joji generacija ir ji visai 
nesupranta ir nesidomi tų 
senų pavienių partinių fana
tikų nesibaigiančių sąskaitų 
suvedinėjimu. Tas juos tik 
atbaido nuo lietuviškos veik
los. Tai įvykiai, kuriuos jau 
laikas palikti ateities isto
rikams.

Be to, J.D. rašo: “Vie
nodas gerbimas visų trijų 
prezidentų tai yra tempi
mas ant vieno kurpalio. Ne
reikia vilko šaukti iš miš
ko.”

Tačiau tą vilką ir šaukia 
jis pats, uždedamas blogą 
atspalvį visai PLB-nei, kuri 
tą jo šaukimą savo leidiny
je atspausdino, kai tuo tarpu 
PLB tikslas kaip tik visus 
lietuvius jungti vienybėn, o 
ne skaldyti. Tuo labiau, kad 
skaldymą iššaukia naudo
jant A. Smetonos vardą, ku
ris visą savo gyvenimą 
stengėsi jungti visus vieny
bėn, negailėdamas jokių pas
tangų ir būdamas preziden
tu atsakingoms pareigoms 
rinkosi asmenis ne pagal 
partinę priklausomybę, bet 
atsižvelgdamas į sugebė
jimus.

Darbininkas birželio 28 d. 
įžanginiu pagrįstai apgailes
tavo ir Draugas liepos 12 
d. nr-je pakartojo, kad mū
sų kai kuri spauda ‘apsėsta 
LB negalavimais - iškraipy
tais, pramanytais, klaidinan
čiais, asmenis niekinan
čiais...”

Tai nėra normalu nei 
gera, bet pažvelgę į antrą 
medalio pusę matome, jog 
vilką iš miško šaukia ir pa
ti LB, kaip ir šiuo atveju su 
J.D. rašiniu, niekinant ne tik 
gyvus asmenis, bet ir miru
sius, kurie nebegali pasitei
sinti ir su PLB vesti polemi
ką, kad ir pakankamai raš
tingi buvę. Tokie įvykiai 
primena žinomo geografo, 
visuomenininko a.a. A. Ben- 
doriaus žodžius, pasakytus 
1963 m. vasario 16 d., bū
tent:

“Fanatizmas, kaip kiek
viena kita blogybė, apsėda 
žmogų nejučiomis. Kaip ten 
bebūtų, bet mes dar esa
me žymiai padoresni už skor
pionus, kurie«vos gimę pra
deda viens kitą ėsti,ir ėdasi 
tol, kol lieka iš viso lizdo 
tik du panašaus stiprumo. , 
Tada sprunka jiedu viens 
nuo kito ir taip išlieka gyvi”, 
(Aidai, 1969 m. 8 nr.)

Gerai, kad po J.D. straips
nio yra redakcijos priera
šas ir gal būt, ta proga 
tame pačiame Pasaulio Lie
tuvio nr-je gale įdėta eilė ki
tų laikraščių pasisakymų 
prieš tokius slapukus, kurių 
būdingas ir teisingas yra 
Australijos Tėviškės Aidų 
straipsnis:

“Paimkime kad ir mūs lie
tuviškąją veiklą arba tarpu
savio santykius. Kiek pavy
do! Kiek nesveiko pykčio ir 
neapykantos kitam asme
niui, jeigu jis tik truputį 
kitaip galvoja ar pasisako. 
Vietoj sveikos kritikos ar 
mandagaus išsiaiškinimo pa
sigirsta įžeidžiantys šmeiž
tai ir plūdimas. Atsivežtų iš 
Lietuvos partijų likučių rau
gas dar neišblėso, ir, kol tas 
raugas dar egzistuos, tol, at
rodo, nei vienybės, nei su
siklausymo jokiame darbe 
nebus.''

mū-prezidentų pavadinimą 
sų tautos valstybingumo 
simboliais, A. Smetoną ban
do suniekinti. Tarp kitko 
jis rašo:

"... nėra nei moralinio, nei 
teisinio pagrindo lygiagre
čiai prezidentą A. Smeto
ną gerbti kaip A. Stul
ginskį ir dr. K. Grinių. Jis 
buvo visos tautos nuosavy
bė tik 1919-1920 ir su pri
temptu aiškinimu 1926-27. 
Kitais laikais jis buvo per
versmo keliu kilęs ‘preziden-

Malonu buvo skaityti ‘Pa
saulio Lietuvio’ š.m. vasario 
mėn. numeryje redaktoriaus 
S. Barzduko padarytas išva
das antrašte “Mūsų Bend
ruomeniškumo ir Valstybin
gumo Simboliai”. Tokiais 
simboliais jis pavadino vi
sus tris buvusius nepriklau
somos Lietuvos preziden
tus: Antaną Smetoną, Alek
sandrą Stulginskį ir dr. Ka
zį Grinių. Jis tą savo nuomo
nę sutvirtino pacituodamas 
ir dr. J. Puzino žodžius, —--------- ------r-------- --
kur jis aukščiau minėtu klau ■ tas^, buvo Jtautos vadas’, 
simu, rengiant nusipelniu
sių tautai asmenų minėji
mus, pirmenybę teikė Bend
ruomenei, pav.:

“Gyvename ypatingai sun 
kius laikus, kada mūsų tė
vų žemė kenčia didžiulę 
svetimųjų priespaudą, todėl 
jau pats metas brandinti tik
rą bendruomeninę pakantos, 
sutarimo ir sutelktinio dar- 

\ bo dvasią. Jau laikas išlįsti 
mums iš susenusio, surem- 
bėjusio ir ankšto ideologi
nio ar partinio kiauto, jau 
metas eiti su gyvenimu ir 
spiestis draugėn”. (Dirva, 
1.4.1974).

“Bendruomeniniai gyveni
mo kriterijai įgalina žvelg
ti plačiau bei giliau, kai dėl 
srovinio siaurumo daugelis 
mūsų tautai ir valstybei 
nusipelniusių asmenų yra 
patapę nebe tautos, o vienos 
ar kitos grupės nuosavybe. 
Tik ten jie iškeliami ir gar
binami savųjų tarpe”.

Paskaitę tuos dr. J. Puzi
no teisingus žodžius Dirvo
je ir vėliau Pasaulio Lietu
vyje, skaitytojai reiškė dide
lį pritarimą bei pasitenkini
mą, kad šios mintys atitin
ka daugumos išeivijos lietu
vių galvojimą, nuotaikas bei 
siekimus. Panašiai buvo pa
sisakyta ir Draugo vedama
jame minint prezidento A. 
Smetonos 30 m. mirties su
kaktį š.m. sausio 9 d. ir Lie
tuvos Atstovas J. Kajeckas 
tai pacitavo savo žodyje tų 
sukakčių LB surengtame mi
nėjime Washingtone gegu
žės 19 d. Atrodė, jog laikas 
išmokė mus skirti šeimos, 
giminės, draugijos reikalus 
nuo visuotinų tautos reika
lų.

Tačiau ne ilgam. Paskuti
nis Pasaulio Lietuvo nume
ris š.m. birželio mėn. paro
dė visai priešingą veidą, 
prieštaraujantį paties re
daktoriaus anoms mintims. 
Ir itin liūdnai skaityto
ją nuteikia tai, kad toks vie
nybę drumsčiantis pasisaky
mas atspausdintas Pasaulio 
Lietuvyje, kurį leidžia Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė ir jame., skelbiamos min
tys išreiškia PLB nuomo
nę, kur slapukas, pasirašęs 
inicialais J.D. ankstyvesnia- 
me PL nr. skelbtas nuošir
daus bendruomeniškumo šie 
kiančias nuomones išryškino 
priešingai. Nors paslėpė sa
vo pavardę, bet straipsnio 
turinyje aiškiai parodė ne
žinia ko siekiantį savo tikrąjį 
partinio fanatiko veidą.

Ponas J.D., norėdamas už 
ginčyti visų trijų Lietuvos

Ponas J.D. turi didelės 
politinio demagogo drąsos 
šitaip vertinti lietuvių tau
tos ir valstybės vyrus. Būti 
išrinktu kurios nors senos 
valstybės prezidentu yra 
daug lengviau pasiekiama 
negu iš naujo prikelti, at
kurti pusantro šimtmečio 
svetimųjų nuslopintą tautą 
ir valstybę, iš nieko sukur
ti jos visą valdymo apara
tą, padėti valstybei pa
grindus, ką yra atlikęs A. 
Smetona eilę metų įvairiais 
būdais darbavęsis kartu su 
kitais mūsų tautos atgimimo 
žadintojais. Anot Vaižganto, 
jis buvo tas, kuris nepriklau
somos Lietuvos laisvės idėją 
vilko ant savo pečių pačiais 
blogiausiais laikais, kada 
viešpatavo nepermaldauja
mi vokiečiai.

Kalbant apie 1926 m. per 
versmą, tai ponas J.D. prieš 
rašydamas turėjo pasiskai
tyti atvirkščiais inicialais 
autoriaus dr. Domo Jasai
čio rašytą straipsnį 1954 
m. Tėvynės Sargo 1/nr. 105 
psl. tuo pačiu klausimu, bū
tent:

“1926 m. lietuvių tauta 
seimo rinkimuose savo rei
kalus patikėjo kitoms poli
tinėms grupėms. Valdžiu
siai partijai, žinoma, tai ne
malonus smūgis, bet dažnai 
naudingas. Rinkimų pralai
mėjimas verčia partiją pa
tikrinti savo programą, įpa
reigoja geriau pažinti tautos 
norus, tautos gyvenimo pul
są ir surasti tobulesnes 
priemones programai vyk
dyti".

Kaip žinome, čia kalbama 
apie krikščionių demokratų 
pralaimėjimą, valstybės vai
rą perėmus prezidentui dr. 
K. Griniui su min. pirm. 
Sleževičių. Toliau J.D. rašo: 
“Antrą kartą A. Sm. tapo 
prezidentu tik po kariško 
perversmo (1926.XII.17), or
ganizuoto jo paties ir jo ša
lininkų”.

Šio rašinio rėmuose neį
manoma visko išnagrinėti. 
Paskutiniu metu gana nuo
sekliai ir aiškiai yra aprašy
ta Naujoje Viltyje istoriko 
J. Švobos. Trumpai atsa
kant į J.D. priekaištą 
tautininkams, pravartu pri
siminti B. K. Balučio žodžius 
jo atsiminimuose: “Sleževi
čiaus vyriausybę juk nuver
tė opozicija. Bet opozicijoj 
buvo nepalyginamai daugiau 
krikščionių demokratų negu 
tautininkų. Todėl išrodė keis 
ta ir politiškai neloginga, 
kad po perversmo sudary- 
toj vyriausybėj svarbiau-
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Time, prezidento skrydžio 
išvakarėse rašė: “daug ame
rikiečių -- o anksčiau ir pats 
Nixonas tarp jų -- yra įsiti
kinę iki šiolei, kad Frankli
nas D. Rooseveltas, nusil
pęs dėl savo fatališkos li
gos, Jaltoje pardavęs Jung
tines Valstybes Sovietų są
jungai, užleidęs jai hegemo
niją Rytų Europoje. Žmo
nės bijo, kad Nixonas, nu
silpęs gal būt dėl fatališkos 
politinės ligos, pasielgs pa
našiai ir Jaltoje Nr. 2. Nūn 
paskelbtasis Louis Harris 
apklausinėjimas rodo, kad 
52% galvoja - Nixonas pri
valo pasilikti namuose, kol 
jo nuo pareigų nušalinimo 
klausimas bus išspręstas”. .

Šie drastiški Time apžval
gininko pareiškimai papildo
mi baugiais Paulio Nitzes 
įspėjimais. Nitze yra SALT 
pasitarimų narys. Apie 
SALT I ir SALT II pakan
kamai rašyta Dirvoje. Tai 
strateginių ir branduolinių 
ginklų ribojimo derybos. 
Tad P. Nitze mus baugina, 
kad Nixonas ir Kissingeris 
sutiks leisti Sovietams gink
luotis daugiau, kaip kad nu
matyta SALT derybose.

Į šiuos nugąstavimus įsi
veržė Gynybos sekretorius 
J. Schlesingeris, kaip sune
rimavusius vaikus, ramin
damas, esą, prezidentas ne
apsunkins krašto saugumo. 
Esą, prezidentas yra “in
stinktyvus patriotas”. Šis 
gana naivus pareiškimas, 
nesuformavo opinijos už šios 
kelionės būtinumą. Blogis 
čia glūdi iki hipertrofijos pa
didėjusiuose slapčiausios dip 
lomatijos aktuose. Bendras 
nepasitikėjimas Valstybės 
administracijos gabumais, 
kurių ji absoliučiai neparo
dė vidaus reikalų tvarkyme 
(Watergate istorija) be abe
jo lydi visos plačios deten
tės triukus.

Bendra nuomonė, kad 
Amerikai toks aistringas at
sidavimas detentės nuotai
kų demonstracijoms yra tik
rai žalingas, o komunistinio 
bloko kraštams, tai naudin- 
ga.Už ideologinės širmos, už 
šaltojo karo tariamo suspen
davimo, už įvairių ‘atlydžių’ 
glūdi realybė. Ta realybė 
yra visokeriopos nuolaidos 
komunistinio bloko kraš
tams. Tai finansinė, eko 
nominė ir industrinė talka, 
stiprinant įvairiopą komu
nistų bloko kraštų potencia
lą. Šiose branžose visų pir
ma skubiai ir stambiai stip
rėja militarinė galia. Ta 
galia stiprėja neatsakingų 
idėjinių perversmininkų ir 
utopistų žinioje!

Štai šiomis dienomis iš 
tarptautinio Ex-Im banko 
(Eksporto - Importo ban
kas), kuris paremtas JAV 
finansiniais resursais, Sovie
tai gavo 469 milijonus dol. 
kreditų, finansuoti savo pra
monei. Ex-Im bankas taria-

RIMAS DAIGOMS
mai gaus už kreditą ir nuo
šimčius. Tai šiomis dienomis 
negirdėtai menkas 6% kre
ditas. Sovietų sąjungoje de- 
tentės akcija slepiama. Už 
tat smarkiai veikia politiniai 
agitatoriai (vien tiktai Mask
voje jų 100,000!), kurie 
aiškina žmonėms, kad ‘šalto
jo karo atlydžiai’ ir kapita
listinio krašto prezidento vi
zitas, yra laikini SSSR užsie
nio politikos manevrai, ne- 
keičią pasaulio užkariavimo 
komunizmui principų. Kad 
tai kova dėl pasaulinės tai
kos! Kad amerikonai pri
versti paklusti Kremliaus 
iniciatyvai! Kad Amerika 
priversta ieškoti Kremliaus 
šypsnio.

Kada Nixonas atvyko į 
Pekiną Mao pasirūpino nu
lupti nuo sienų plakatus, ku
riais kiniečiai buvo verčiami 
neapkęsti Amerikos. Mask
voje Nixonas surado tokius 
plakatus ant namų sienų, 
ant stendų. Šūkyje “Tegy
vuoja visapasaulinė socialis
tinė revoliucija”, kaip 
sprogstamos medžiagos už
taisas, yra amerikinės de
mokratijos ir tvarkymosi 
principų suniekinimas. To
kie šūkiai Maskvoje, kaip vi
soje Sovietų Sąjungoje, kiek 
viename pastatų bloke.

Detentės palaimoje pakilo 
prekybiniai mainai. 1973 
metais į Sovietų Sąjungą 
išgabenta gerybių už pus
antro bilijono dolerių. Tai 
industriniai agregatai. Ką 
gavo mainais Amerika? Už 
du šimtu milijonų dolerių 
vodkos, deimantų, chromo. 
Dabar sovietai 
dirba naftą .su 
agregatais.

Amerikiečių
mus bandė apraminti Ado
mas Ulamas, kuris yra 
Harvardo rusiškųjų (Rus- 
sian? Kodėl ne Soviet?) stu
dijų centro direktorius. Jis 
užtikrino: “Nei jie, nei mes 
nenorim gyventi neapskai
čiuojamų pavojų eroje. De- 
tentė gerai tinka mūsų 
nervams. Nors rusai rodo, 
kad jų nervai stipresni, jie 
nori mažinti įtampą.”

Kas yra detentė? Atsako 
nervų ramintojai: “Tai šal
takraujiški sprendimai".

ieško ir ap- 
amerikiniais

nuogastavi-

ŠALTASIS KARAS

Šaltuoju karu vadina JAV 
ir SSSR abipusį atšiaurumą. 
Tvirtinama, kad ideologijų 
kolizija yra šaltojo karo pa
grindas. Tai dalelė tiesos. 
Mat, šaltojo karo sąvokoje 
sutelpa daug aspektų. Išvir
šiniai, tai kova dėl įtakų sfe
rų, dėl įtakingesnės savo 
galių demonstracijos pasau
liui. Bet į tą pačią šaltojo 
karo sąvoką įeina nuolati
nės pastangos atrasti bend
ruosius interesus ir virš ide
ologinių kolizijų sutapti per
ka-parduoda pirkliškoje veik

loję. Gal būt pasaulis dar 
prisimena šveicariška ir žy
dų tautybės žmonių veda
mą incineratorių firmą, kuri 
prieš karą pardavė nacių Vo
kietijai milžiniškų dujinių 
degintuvų agregatą. Tuos 
įtaisus hitlerininkai naudo
jo kacetuose žydų tautybės 
kankinių eksterminacijai!

Šitokioje šviesoje mes ma
tome bendrus, tariamu pirk
liškumu paremtus siekius su 
švelninti šaltojo neprieteliš- 
kumo santykius. Ar kapita
lizmo ir kovojančiojo bolše
vizmo santykiai gali atšilti, 
tapti bendradarbiški? Jie at
šils, pasakė Nikita Chruš- 
čevas, tada, kada sraigė 
išmoks švilpauti. Tai reiškia 
- niekad! Mat, kapitalizmas 
ir kovojantis bolševizmas tu
ri skirtingas savo egzistenci
jos syvų ištakas. Kapitaliz
mui rūpi investacijų ekspan
sija. Bolševizmui rūpi teri
torinė ekspansija, per ku
rią vyksta fizinis ir ideolo
ginis masių virškinimas. Ka
pitalizmui gi masių virškini
mas nė galvoj. Kapitalisti
nė ekspansija eina pavir
šiumi. Tuo požiūriu ji ma
sėms teikia daug civilizaci
nių gerybių, bet nesiknisa 
masių psichikon.

Šaltasis karas prasidėjo 
dėl sovietinės teritorinės 
ekspansijos. Sovietų sienų 
atkristos masės negalėjo da
lyvauti bendroje kapitaliz
mo rinkoje. Pirmasis akivaiz 
dus šaltojo karo vyksmas 
buvo pademonstruotas karš
tąją 1948 metų vasarą. Tais 
metais rugpiūčio 4 d. sovie
tai užblokavo du su puse mi
lijono berlyniečių ir nusmer- 
kė juos, arba mirti badu, ar
ba paklusti. Tai buvo reika
lavimas, kad Sąjungininkai 
užleistų visą Berlyną sovie
tų kontrolei. Amerika sukū
rė grandiozinę operaciją -- 
oro tiltą. Šaltojo karo fone 
nemažą rolę suvaidino Tito 
pastangos sudaryti sovieti
nę Balkanų federaciją, kas 
būtų atsvara Maskvos ku
riamam blokui. Į tą federaci
ją Tito traukė Rumuniją, Al
baniją, Vengriją, Čekoslova
kiją, Lenkiją. Maskva lai
mėjo mūšį ir sugriovė tankų 
manevrais Tito projektą. Ju
goslavija tapo izoliuota. Var
šuvos paktas buvo pa
skubintas ir stipriau suce
mentuotas. Tą paktą pavadi
no atsvara NATO paktui.

1950 m. vasario 15 d. 
Maskvoje pasirašyta Kinijos 
ir SSSR sutartis, apšvelni- 
nusi tų milžinų pasienio ir 
Mandžiurijos trinimąsi. Tik
ra tos sutarties išvada buvo 
Korėjos karas, į kurį įsivėlė 
JAV. Santykiai tarp Sovie
tų Sąjungos ir Washingto- 
no tolydžio blogėjo. 1951 me
tais Maskva kategoriškai 
atsisakė atmokėti karinę 
Land-lease paskolą, 800 mili
jonų sumoje. 1952 metais 
komunistinė propaganda bu- 

(Nukelta į 4 psl.)
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DAKTARO PETRO BAUBLIO ATMINIMUI
Šis straipsnis parašy

tas Dr. Beniamin Bliu
da, Lietuvoje baigusio 
medicinos mokslus ir 
buvusio Vilijampolės 
gette. Straipsnis iš
spausdintas Izraelio 
laikraštyje ‘Mūsų Kraš
tas’ Nr. 824, 1974 m., 
vasario 17 dieną.

Lietuvos žydija šventai 
saugo vardus tų, kurie rizi
kuodami savo gyvybe, nebi
jodami mirtino pavojaus sau 
ir savo artimiesiems, iki ga- 

. lo pildė žmogaus ir huma
nisto pareigas. Tarp tų, ku
rie kaip šviesos spinduliai, 
fašistų antižydiško teroro 
laiku pasirodė jaunas kuk
lus daktaras Petras Baub
lys. Jis buvo tik 27 metų 
amžiaus kada likimas pasta
tė jį prieš alternatyvą, 
arba nuduoti nieko nema
tant, lyg gyvenimas eina 
normalia vaga, kaip tai ma
tė dešimtys ir šimtai jo kai
mynų, profesijos kolegų ir 

■ pažįstamų, arba pasipriešin
ti nieko nekaltų žmonių - vai
kų ir senelių žudynėms, ku
rie buvo tik keletą šimtų 
metrų nuo ‘vaikų namų’ 
Vilijampolėje (Kauno prie
miestyje), kurių vedėju jis 
buvo paskirtas 1942 metais.

Daktaras Baublys parinko 
antrąjį kelią. Kada į jį krei
pėsi žmonės iš getto ir 
prašė padėti išgelbėti mir
čiai paskirtus vaikus, jis pa
sakė ‘taip’, ir nuo tos dienos 
‘vaikų namai’ Vilijampolėje 
pasidarė išganymo sala ken
čiantiems tėvams, kurie nu
stojo tikėti žmoniškumu, gė
riu, kurie turėjo tik vieną 
tikslą: išgelbėti nors vaikus 
nuo žiaurių žudikų.

Ankstyvais rytais, vaikai, 
užmigdyti stipria doze liu- 
minalo, buvo nešami iš getto 
ir padedami prie ‘vaikų 
namų’ durų. Apie tokius 
‘pamestinukus’ žinojo tik 
daktaras Baublys ir dvi jo 
bendradarbės gailestingo
sios seserys Vitnytė ir Ubo- 
revičienė (Rusijoje sušaudy
to generolo Uborevičiaus 
žmona).

Rastus vaikus įregistruo
davo kaip pamestinukus. 
Kai kurie vos pradėję kalbė
ti savo gimtąja tėvų kalba, 
turėjo ją užmiršti. Su jais 
kalbėta tik lietuviškai, juos 
stropiai saugojo nuo nepa
geidaujamų lankytojų ir nuo 
gestapo agentų, kurie lai
kas nuo laiko patingai domė
josi daktaro Petro Baublio 
veikla. Daug dešimčių Kau
no getto vaikų perėjo per 
gerojo daktaro Baublio ran
kas, būdami dėkingi jam 
kaip jų išgelbėtojui. Daug 
jų dabar gyvena Izraelyje.

Neseniai mus pasiekė' vo Vilniaus Universiteto 
liūdna žinia, kad aviacijos Vaikų Ligų Katedros vedė- 
nelaimėje žuvo daktaras Pet jas.

ras Baublys. Nustojome švie 
saus humanisto, mūsų vaikų 
gelbėtojo, mūsų ištikimo 
draugo.

Beveik 10 metų aš pažino
jau daktarą P. Baublį, su
tikdavau jį kaip bendradar
bį ir kaip gerą pažįstamą. 
Naukšto ūgio, nuostabiai 
kuklus ir beveik drovus, jis 
nemėgo kai jam primindavo 
jo veiklą karo metu. Jis visa
da stengėsi nukreipti kalbą į 
kitą temą, darydamas tą 
su jam įgimtu taktu ir inteli
gencija.

Tokiu jis liko mano atmin
tyje ir atmintyje daugelio 
Lietuvos žydų vaikų, kurie 
lenkia galvą prie jo kapo.

Dr. Beniamin Bliuda.

PS. Dr. Petras Baublys 
1973 metais gruodžio 16 d. 
skrisdamas iš Vilniaus su ki
tais dviem daktarais, žuvo, 
lėktuvui nukritus prie Mask
vos. Palaidotas gruodžio 23 
d. Antakalnio kapinėse. Bu-

Birželio trėmimų minėjime Detroite. Pagrindinę kalbą 
pasakė kongresmanas Robert J. Huber. Sėdi iš kairės Ba- 
tuno pirm. I. Rubens, latvių atstovas Rudzitis, kongr. 
Robert H. Huber ir Algis Zaparackas.

J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
- ANTANAS GRINIUS

LYG PASAKŲ PASAULYJE

SPEKTAKLIS 
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(Atkelta iš 3 psl.) 
vo padidinta Afrikoje. Mask
voje buvo sušaukta Pasau
linė ekonominė konferenci
ja. Buvo sušauktas (!) toje 
pat Maskvoje Pasaulinis 
bažnyčių suvažiavimas. Tai 
buvo pasaulio indoktrinaci-- 
ja, paremta rusiška patar
le: bloga taika yra geres
nė už ginčą.

1952 metais Washingto- 
nas suformavo kitą motto, 
kurio ženkle būtų santykiai 
su Maskva. Ankstesnįjį va
dino ‘sulaikymo politika’. 
Naują pavadino: ‘atstūmimo 
politika’. J.F. Dulles buvo 
tokio motto autorius. Wa- 
shingtone pasigirdo užuomi
nos apie ‘Europos išlaisvini
mą’, kiti platoniškai pa
trauklūs posakiai. Stalino 
mirtis, ‘Naujasis Amerikos 
frontas’, svirduliavimai 
Kremliaus sostuose, deka- 

• dos bėgyje pavertė ‘šalto
jo karo’ sąvoka širma, kuri 
patogiai pridengė vienos ir 
kitos pusės pirkliškus ape
titus, absoliučią Amerikos in 
diferenciją Dulles tezėms. 
Ir sumanus prancūzų kari
katūristas padovanojo mum 
savo sarkazmo piešinį: Ame
rika tiekia sovietams vir
vėms vyti prietaisus, Sovie
tai siūlo Amerikai gatavas 
virves, rūpestingai surištas 
pakaruoklio kilpos formoje...

Dabar ‘šaltojo karo’ sąvo
ka išryškėjo kaip priedan
ga, kaip įtaigus baubas, ku
riam numaldyti verta orga
nizuoti spektaklius, kasmet 
vykti vizituoti Kremliaus 
vadeivas. Verta kartu vež
tis tuzinus stambiausiojo 
biznio, bankų, korporacijų, 
atstovų. Net nuostabu apsi
dairyti Amerikos žemėje: 
kas smerkia beatodairinį 
‘šaltojo karo’ miražo numal
dymą? Ne kapitalas, ne! Be- 
atodairinio atlydžio spektak
lius smerkia Amerikos dar
bininkų unijos.

(Bus daugiau)

Prieš kurį laiką į Lexing- 
ton, Va. atvyko tūlas ciga
rus ‘ryjantis’ Mel Green
berg. Šio mieguisto mieste
lio gyventojams jis pasiskel
bė esąs Hollywood filmų 
centro pirmūnas, kuriam pa
vesta susipažinti su epochi
nio JAV civilinio karo filmo 
gamybos galimybėmis šioje 
apylinkėje, kur gyvenęs Sto- 
newall Jackson. Nei vietinio 
viešbučio-restorano savinin
kas nei real estate bizny
je patyrusi vadovė, nieko 
blogo neįžiūrėjo.

Pažadai ... liejosi, lyg iš 
Niagaros krioklio ūžian

tis vanduo. Po 10,000 dol. 
buvo pažadėta už panaudo
jimą galvijų ganyklos ir vie
ną seną namą; motelio pa
talpos buvusios rezervuo
tos aktoriams ir filmavi
mo tarnybai. ‘Darbo’ buvo 
tiek daug, kad Greenberg 
vienas nesuspėjo visko ap
rėpti ir pasisamdė sekreto
rę, kad galėtų patenkinti 
visų su juo norėjusių kalbė
ti asmenų norus, ir inter- 
view sekė vienas kitą kas 
15-ka minučių.

M. Greenberg jau buvo 
sugalvojęs ir būsimo filmo - 
veikalo vardą, pavadinęs jį 
“Pietinis praėjimas”. Šiame 
filme turėsią vaidinti ne 
prastesni aktoriai kaip Burt 
Lancaster ir Audrey Hep- 
burn. Tuo pat metu šis pir
mūnas rinkosi vietines jėgas 
į busimųjų aktorių skaičių, 
sudarinėjo kavalerijos es
kadronus, privalėjusius ‘ko
voti’ šiame veikale, nebuvo 
užmirštas ir ‘pergalės ban
ketas’, į kurį buvo samdomi 
vietiniai valgytojai. Pradi
nis atlyginimas aktoriui sie
kė 500 dol. ir už kiekvieną 
vaidinimo metu ištartą žodį 
aktorius turėsiąs gauti 50 
dol. papildomai. Gi, jeigu 
kuris aktorius vaidinimo die
ną būtų laisvas, tai jam vis 
tiek bus mokama 22 dol. už 
laisvą dieną...

Filmo eigoje buvo numa
tyta ‘nuogalinė scena’, kurio
je išrinktosios miestelio 
gražuolės privalėjusios pra
eiti nuogos, parodydamos 
savo kairę krūtį už ... 
$12,000 dol!!! Suprantama, 
kad ir čia savanorių negalė
jo pritrūkti. Pagal Green
berg sekretorę Sandy Fer- 
guson, "manadžeriui netekę 
nei vienos gražuolės prie
vartauti, kad ji parodytų sa
vo kūniškas grožybes: 12, 
000 dol. vilionė buvusi labai 
iškalbinga, kad kiekviena iš
rinktoji sutiktų prieš filma
vimą pasirodyti ‘manadže- • 
riui’.

Įtarimai pradėjo atsirasti 
miestelio Istorikų d-je;

jiems buvo keisti reikalavi
mai, kad moterys turėju
sios pasirodyti nuogos... 
Taip pat ir teisės mokslus 
baigęs Douglas Schwartz, 
25 m. amž. jaunuolis pradė
jo rimtai rūpintis Greenberg 
‘nuogaliniu’ bizniu. Ir, ilgai 
nelaukdamas, jis paskambi
no į Los Angeles filmų ak
torių profsąjungą; tačiau 
pastarojoje niekas niekada 
nebuvo girdėjęs nei apie 
Greenberg nei apie jo ruo
šiamą Lexingtone sukti fil
mą. Taip pat ir Greenberg 
Los Angeles duotasis adre
sas buvo apgaulė: jo nuro
dytame adrese tebuvo auto
mobilių pasistatymo aikš
tė. Tačiau, nežiūrint šių 
labai rimtų įtarimų, vietinis 
prokuroras toje aferoje dar 
neįžiūrėjo didelės tragedi
jos: jis tik patarė Green- 
bergui sustabdyti interview 
su nuogomis gražuolėmis.

Žinoma, kaip ir dera to
kiais atvejais, Greenberg 
‘baisiai užsigavo’. Jis prane
šė Lexingtono motelio savi
ninkui, kad išvyksta į labai 
jau ‘svarbų pasimatymą’. 
Jis teprašė vienos paslau
gos: kad motelio savininkas 
jam iškeistų 180 dol. čekį į 
grynus pinigus, ką, žinoma, 
pastarasis mielai sutiko įvyk - 
dyti. Mat, Greenberg mote
lyje jau buvo perokai prasi
skolinęs, nors, tiesą pasa
kius, motelio apyvarta žy
miai pakilo, kai tik jis čia at
vyko. Gavęs pinigus, filmų 
pirmūnas sėdo į savo puikų 
Matadorą ir išvyko į Virgini
jos kalnus. Tačiau M. Green 
berg ilgai nesislapstė, nes 
idėjų vis netrūko. Po kurio 
meto jis vėl pasirodė Hills- 
boro, Ohio. Šioje vietovėje. 
Greenberg prisistatė, kaip 
filmų aktoriaus Rock Hud- 
son atstovas, tyrinėjąs nau
jo filmo gamybos galimybes. 
Tačiau, motelio pareigūnas, 
šį kartą, buvo daug atsar
gesnis: apie šį manadžerį 
jis pranešė policijai. Ir,

SPAUDOS BENDRADAR
BIAI ZAPARACKŲ SODY
BOJE

Algis Zaparackas, Michi- 
gano gubernatoriaus W.G. 
Milliken paskirtas Tautybių 
Direktoriumi, birželio 25 d. 
savo sodyboje sukvietė Det
roito spaudos ir radijo 
bendradarbius ir jiems pa
darė pranešimą, kas lie
čia jo pareigas ir darbą. 
Dalyvavo: Stasys Garliaus- 
kas, Jonas Gaižutis, Anta
nas Grinius, Alfonsas Na
kas, Vladas Selenis, Anta
nas Zaparackas ir Tautybių 
pirmininkas Resp. advoka
tas Algirdas Ambrose. Algis 
Zaparackas pasidalino minti
mis ir išsikalbėjo ateinan- 

' čių rugpiūčio 6 d. rinkimų 
reikalu. Jis sakė: -- ameri
konai yra pastebėję, kad na- 
turalizuoti piliečiai ir jų 
vaikai atlieka labai gerai sa
vo pareigas ir tiek guberna
torius, tiek kongresmanai ir 
senatoriai juos labai verti
na ir jų akys krypsta į juos, 
ypač artinantis rinkimams. 
Michigano valstijoje iš 11 
milijonų gyventojų yra 1,8 
milijonai tokių, kurie yra 
dvikalbiai. Man reikalinga iš 
tokių žmonių ir kurie yra ne
partiniai, sudaryti 25 grupes 
kurios prisidėtų ir galėtų pa
dėti W.G. Milliken perrink
ti gubernatoriumi. Aukomis, 
kurias atsiųs tautybių gru
pės remsime spaudą ir 
radijo valandėles.

su kuria grupe kalbėti. Sun
kiai einasi ir su respubliko
nų kandidatų išstatymu. De
mokratai i kai kurias pozici
jas yra įstatę net po kelius 
kandidatus, o respublikonai 
dar neturi nė po vienų.

Pasibaigus pokalbiams tė
vai Antanas ir Ponia Zapa- 
rackai dalyvius pavaišino 
kavute ir užkandžiais, o Jo
nas Gaižutis padarė keletą 
nuotraukų.

Ateityje Algis Zaparackas 
galvoja ir vėl padaryti pana
šų pasikalbėjimą ir j jį pa- 
viesti ir patį gubernatorių 
W.G. Milliken.

Laužo užkūrimo ceremo
nijas pravedė kuopos pirmi
ninkas Romas Macionis ir 
jam užkurti pakvietė Mari
joną šnapštį ir Valę Taut- 
kevičienę. Apie Joninių lau
žą Lietuvoje, jo kilmę ir 
reikšmę papasakojo A. Su
kis ir V. Mingėla,

Laužui liepsnojant ir sve
čiams apie jį sustojus, Valei 
Tautkevičienei vadovaujant 
buvo sudainuota daug dainų 
ir pasveikinti Jonai.

Nepamiršti ir kultūros rei 
kalai. Kuopos vadovybė iš 
gauto piknike pelno pasky
rė: LTS ansambliui ‘Šilainė’ 
vykti į Kaliforniją $25, 
Windsoro kvartetui ‘Aušra’ 
vykti į Pietų Ameriką $25, 
Radijo valandėlei $15 ir laik
raščiui Dirva $10. Ir kitą - 
Pilėnų statybai.

Tenka pasakyti, kad Pilė
nų stovyklavietė labai tinka 
išvažiavimams ir piknikams. 
Turi pastogę, vandenį, elekt 
rą, virtuvę, šaldytuvą šil
tam ir šaltam maistui užlai
kyti ir taip pat daug vie
tos mašinų pastatymui ir pa
kankamai stalų. Detroito 
lietuvių organizacijos netu
rėtų praleisti tos geros pro
gos ir dar kol vasarą nepa
sibaigė pasinaudoti Pilėnų 
stovyklaviete.

Dėl informacijos kreiptis 
į kuopos pirmininką R. Ma- 
cionį arba vicepirmininką A. 
Šukį.

JULIJA KRIAUČIŪNAITĖ 
- GAILESTINGA SESUO

Julija Kriaučiūnaitė baigė 
4 metų kursą Lansingo (Mi
chigan) valstybiniame uni
versitete ir birželio 9 d. gavo 
bakalauro diplomą gailestin
gos seselės darbui.

Julija buvo baigusi Lady- 
wood mergaičių aukštesnią
ją mokyklą ir lituanistinę 
mokyklą Detroite. Dainavo 
muziko Stasio Sližio vado
vaujame jaunimo chore ir 
šoko Galinos Gobienės vado
vaujamoje tautinių šokių 
grupėje ‘Šilainė’. Dvi vasa
ras praleido Dainavoje jau
nimo stovykloje su mergai
tėmis. Liepos mėn. Julija 
pradeda dirbti Detroito Ve
teranų ligoninėje.

Julija yra užsibrėžusi to
liau mokintis ir siekti ma- 

Su lietuviais neturiu jo- gistro laipsnio. Jos tėveliai 
kių problemų, tačiau kiek Viktorija ir Vacys Kriaučiū- 
sunkiau einasi su kitomis 
grupėmis. Lenkai, Detroite, 
turi net 4 grupes ir nežinia

nai Detroite gyvena nuo 
1949 metų.

♦ **

Dievo Apvaizdos parapi
jos (naujai pastatytos baž
nyčios) klebonas kun. Myko
las Kundrotas nuo liepos 
1 d. perkeliamas į Visų Šven
tų parapiją Memphis mieste, 
Michigano valstybėje.

Kun. Mykolas Kundrotas 
išbuvo Dievo Apvaizdos pa
rapijoje virš 18 metų. Kas 
bus paskirtas Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonų dar 
nežinoma. Tuo tarpu parei
gas eina vikaras Alfonsas 
Babonas.

DIGITAL DATA
COMMUNICATIONS 

ELECTRONIC TECHNICIAN 
A young and growing company needs 
qua|ified technician for its expanding 
programa in satellite and terrestrial 
communications. Technician with ex« 
perience in digital and analog circuits 
including phase-lock-oops, filters and 
phase deteetors. Excellent salary and 
benefits. Call 301-948-0850 or send 
resume to Digital Communications, 
19 Firstfield rd., Gaithersburg, Md. 
E.O.E.________________________ (53-57)
DRAFTSMAN (P.C. LAYOUT) —’A 

young and growing company needs 
qualified draftsman for its expand- 
ing program in satellite and terres- 
trial communications. Two to five 
years experienced required in p. c. 
layouts and mechanical drafting. 
Excellent salary and benefits. Call 
Bill Kaht, Digital Communications, 
19 Firstfield rd., Gaithersburg, Md. 
301-948-0850. E.O£. (53-57)

pasirodė, kad M. Greenberg 
jau buvo baustas už klasto
tų čekių išdavinėjimus 1952 
m. Ohio policija susisiekusi 
su Virginijos teisingumo or
ganais M. Greenbergą, jam 
garsiai protestuojant, ir vėl 
pasodino už grotų.

Žinoma, Lexingtono ap
gautieji piliečiai, jaučiasi, 
“lyg kad būtų musę per- 
kandę”.

Ši istorija dar kartą paro
do, kad Amerikoje dar esa
ma labai daug paikų žmonių, 
kurie ieško greito pralobi- 
mo ar filmų žvaigždžių 
garbės...'

JŪRŲ ŠAULIAI REMIA 
KULTŪRINIUS REIKA
LUS

Kiek anksčiau rašiau apie 
Jūrų šaulių ‘Švyturio’ kuo
pos birželio 22 d. Pilėnų sto
vyklavietėje įvykusį pikniką 
- Joninių laužą, bet nepami
nėjau tų darbščiųjų bitelių, 
kurios piknike dirbo ir jį 
sėkmingu padarė. O jų būta 
daug: Gabrielė Rinkūnienė, 
Vera Kulbokienė, Angelė 
Šukienė, Marija Kinčiuvie- 
nė, Vincas Rinkevičius, Liu
da Macionienė, Juozas Kin- 
čius, Laima Macionytė, Vy
tautas Čiuprinskas, Valė 
Tautkevičienė ir Mykolas 
Kizys.

MACHINE 
ASSEMBLER 

EXPERIENCED OR TRAINEE 
Good pay and benefits for ąuali- 
fied help. Warren location.

313-755-6161
(54-60)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
To perform all phases of machine op- 
erations in eonneetion with the over- 
haul of compressors, pumps and tur- 
bines. Mušt be able to perform own 
sėt ups and operate engine lathe, 
radial drill press, milling machine and 
horizontai boring mill. Excellent atari- 

, ing salary and fringe benefits. Fef 
interview call Kenneth De Looze, 216- 
524-6155.

THE WORTHINGTON SERVICE 
CORPORATION

6250 Halle Rd., Valley View, O. 44 12 > 
An Equa) Opportunity Employer 

(51-54)

WANTED IST CLASS SKILLED 
HAMMER DRIVER 

Experienced rcquired. Full time 
manent employment. Standard 
efits.

per- 
bcn-

Apply in person
STANDARD COMPOSITE DIE

233 DUBO1S 
DETROIT, MICH. 48207 

An Equal Opportunity Employer 
(51-55)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

s
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KRYŽIAI, SKELBIĄ PRISIKĖLIMĄ
JURGIS GLIAUDĄ

Šiomis dienomis pasiro
džiusi Kazimiero Barausko 
knyga ‘Prisikėlimo žmonės’ 
patraukia žvilgsnį savo vir
šeliu. Mėlyni kryžiai provo
kuoja mintį apie kapus, apie 
vėlines, apie gyvenimo aki- 
mirksniškumą. Knygos pa
vadinimas: “Prisikėlimo žmo. 
nės’ raiškiai brėžia kontras
to prarają. To kontrasto 
esmė: “kryžius gyvatos šal
tinis”. Aplanko autorius dai-

• Pranas Naujokaitis. 
LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA. Pirmoji dalis. 
Senoji lietuvių literatūra. 
Nuo Mažvydo iki Maironio. 
JAV LB Kultūros Fondo lei
dinys. Tiražas 1000 egz. 606 
psl. Kietais viršeliais. Kai
na 10 dol.

• Bronys Raila. PAGUO
DA. Akimirkų kronikos. 428 
psl. kaina 5 dol. Išleido Ni
da.

• Liudas Dovydėnas. PA
ŠIURPO MANO VELNIAS. 
Novelės. 235 psl. Kaina 3.50 
dol. Išleido Nida.

• Jose Eustasio Rivera. 
AMAZONĖS DŽIUNGLĖSE 
Vertė P. Gaučys. 355 psl. 
Kaina 6 dol. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas.

• V. Bagdanavičius, IN
DIJOS RELIGINĖ IŠMIN
TIS. Upanišadų studijos. 
Atspaudas iš Draugo 1969 
m. Kaina nepažymėta.

• Aloyzas Baronas. ŠIL
KO TINKLAI. Pasakojimai. 
184 psl. Išleido Ateitis. Kai
na 4.50 dol.

• Vladas Mingėla. MEDI
NIS DIEVAS. Pasakojimai. 
248 psl. Kaina 5 dol. Gauna
ma pas autorių — V. Min
gėla, 33546 Clifton Dr., 
Sterling Hts., Mi. 48077.

• Lietuvių tautos ir vals
tybės istorija. Pirmoji da
lis. Istorijos vadovėlis li
tuanistinių mokyklų IX sky
riui arba V klasei. Redaga
vo Vincentas Liulevičius. 
Išleido JAV LB švietimo 
Taryba. 200 psl. Leidimą pa 
rėmė Lietuvių Fondas. Kie
tais viršeliais kaina 5 dol.

• Anatolijus' Kairys. KA
RŪNA. Istorinė trilogija. 
Poema. Mindaugo epocha 
1237-1268. Išleido Dialogas 
320 psl. Kaina 6.50 dol. 

lininkas Kazys Veselka. Ap
lankas dramatiškas, išse- 
miąs knygos turinį.

Knygos autorius yra kun. 
Kazimieras Barauskas, nau
dojęs savo raktams pasira
šyti atlietuvintus vardo ir 
pavardės nusakymus: Kazys 
Baras. Nuostabu, kad ant 
šios knygos viršelio padėta 
autoriaus vardas ir pavar
dė, kurių autorius savo 
raštams pasirašyti nenaudo
jo. Kazys Baras ant šios pui
kios knygos viršelio būtų 
tikresnis rašytojo velionies 
pristatymas.

Kun. Kazys Baras mirė 
1972 metais lapkričio 5 d. 
Šios knygos pasirodymas su
derintas su autoriaus 70 me
tų jubiliejumi, su jo 45 metų 
kunigavimo sukaktimi. Ši 
knyga, pomirtinis leidinys, 
yra paminklas rašto žmo
gui, kurį pastatė eilė rėmė
jų. Susitikdamas su velioniu 
Chicagoje niekad nemaniau, 
kad man teks graudi gali
mybė vertinti jo pomirtinę 
knygą.

Prisikėlimo žmonės’ tam 
tikrais aspektais susigretina 
su 1964 metais pagarsėju
sia Stasio Ylos knyga ‘Die
vas sutemose’. S. Ylos kny
goje kalbėta apie Dievo po- 
ieškius realių žmonių medi
tacinėje praktikoje. Knygai 
buvo duotas ‘nihil obstat’, 
kas S. Ylos veikalą įjungė 
į religinių raštų skyrių. 
‘Nihil obstat’ titulas nevaini
kuoja Kazio Baro knygos, 
tuo tarpu knygos turinys 
yra religinių temų, dogmų, 
mąstymų pasaulis.

22 skyriai sudaro bend
ros knygos temos išsivys
tymą. Tai yra įdomus ir lo
gikos ratulų (A. Jakšto ter
minas) teorija paremtas si
logizmo įrodymas. Jeigu pir
masis skyrius pavadintas 
‘Dievo paneigimo tragiką’, 
įrodymų eigai palaipsniui at- 
siskleidžiant, paskutinieji 
skyriai kalba apie ‘Amžiną
ją viršūnę’, apie ‘Prisikėlimo 
žmones’. Lengvas ir lakus 
dėstymo būdas pagauna skai 
tytoją. Kazys Baras buvo 
puikus pagaulaus dėstymo 
mokovas. Transcedencinės, 
ontologinės ir moralinės te
mos, kurias autorius lietė 
šiame veikale, turi savo 
reljefą, tam tikrą apčiuopia
mumą, skatinantį džiaugtis 
veikalo puslapiais. Kartais 
per tankiai sudėti kitų au
torių pareiškimai, citatos, 
vargina ir išblaško dėmesį. 
Nėra patogu operuoti dau
geliu citatų, nes viena, drūta 
ir autoritetinga, gali trium- 
fališkai apvainikuoti išvadą.

Knygai sukonstruoti Ka
zys Baras paėmė pagrindu 
Friedricho Nietzsches Za- 
rathustros pamokslų tezes. 
Gal būt autorius tarėsi, kad 
vokiečių agnostiko tezės yra 
tipingas Dievo neigimo pa
vyzdys. Jeigu Nietzsche sie
kė ‘sukurti naujas sampra
tas ir naujas vertybes’, jis 
netinkamą bazę tai kūrybai 
paėmė - tai ir buvo Kazio 
Baro įrodymų esmė. Niet- 
zches sukilimo prieš tra
faretines adoracijos tezes K. 
Baras norėjo priešpastatyti 
katalikų bažnyčios dogmas. 
Man atrodo, kad vokiečių fi
losofo posakis “kur Dievas 
nuėjo?” nerodo Nietzche 
esant ateistu. “Jūs užmušė
te Jį, ir aš,” atsako filoso
fas. Tai nuokrypa nuo ateiz
mo ir agnosticizmo. Tad 
dar nėra vilties laidotuvės. 
Modernios grumtynės tarp 
neiginio ir religinės dogmos 
natūraliai užsimezga tarp 

egzistencininkų ir religinės 
dogmos adeptų. Nenuosta
bu, kad Albertas Camus 
{taringai žiūrėjo į vokie
čių agnostiką. “Mes negali
me tęsti išvadų iš Niets- 
sches darbų”, rašė Camus. 
Prancūzų rašytoją ir filoso
fą gąsdino vokiečio predi- 
lekcija Viršžmogiui, kas sa
vaime suponavo tam tikro 
religinio ir patoso elemento 
neišnykimą. Kazio Baro suė
jimas su moderniaisiais, 
pav. J. Huxley tematika, 
išprovokuotų daugiau medi
tacinių ir strateginių nuo
tykių. “Religija, kaip meilė”, 
rašė H. Ellis, “suponuoja ir 
harmonizuoja mūsų rinkti- 
niausias ir labiausiai išskir
tines emocijas. Ji iškelia 
mus virš rutinos, ji leidžia 
mums viešpatauti pasauliui. 
Religija, kaip meilė, atrodo 
juokinga tiktai tiems, kas 
nepajėgia jos pajusti”. (The 
Forum, 1924).

Emocijos primatu Stasys 
Yla bazavo Dievo atradimo 
procesą. Tam tikslui jis ėmė 
konkrečių asmenų dideles ar 
miniatiūrines istorijas. Ka
zys Baras visa tai ima abs
trakčiai ir, tam tikru stilis
tiniu požiūriu, asketiškai. 
Sultingumas, kuris toks ne
išvengiamas susitikus su 
konkrečių asmenų emocijo
mis, ‘Prisikėlimo žmonė
se’ užleidžia vietą ‘antgam
tinei šviesai’. Su tikrai dide
le jėga K. Baras grumiasi 
dėl teisės ‘antgamtinę švie
są’ (tai autoriaus posakis) 
įvesti į gyvenimo realumą, 
kaip tatai įvesta Evangelijų 
tekstuose. Su iškilaus pa
mokslininko elokvencija au
torius dėsto apie momentus, 
kur realybės ir įtikėjimos pa
tosas sueina grumtynių ma
žoje aikštelėje, kurią F. Dos
tojevskis vadino ‘žmogaus 
širdimi’.

SOVIETU
PAJUOKA 
LITERATŪRAI

Sovietų santvarka skel
biasi esnti darbininkų klasės 
valdymasis. Esą, darbo žmo
nės išsirenka savo atsto
vus į valdymosi instituci
jas ir gyvenimo bėgį - kul
tūrą ir buitį -- derina su dir
bančiųjų žmonių interesais.

Taip nėra. Sovietų san
tvarka yra utopinės idėjos 
taikymas gyvenimo realy
bei. Komunistų partija, esą, 
vienintelis gyvenimo tvar
kymo ir žmogaus būties 
įprasminimo šaltinis. Komu
nistų partija pastatyta į die
vybės situaciją. Kaip religi
jose adoruojama dievybė, 
taip sovietiniuose kraštuose 
šlovinama komunistų parti
ja. Nenuostabu, kad komp- 
partijos diktatūra, savo dva
sine žmonių prievarta, pra
lenkė visas iki šiol buvusias, 
įskaitant ir faraonų epochą, 
diktatūras.

Šitokios glorifikacijos re
alybėje komunistai pagei
dauja turėti atitinkamą lite
ratūrą. Tos literatūros he
rojus privaląs būti darbinin
kas, kuris ‘stato komunizmą’ 
Tokios literatūros ok. Lietu
voje iki šiol nėra. Rašyto
jai, poetai ir prozininkai, 
kažin kaip vis šauna pro 
šikšnelę. Arba, poezijoje, 
jie įklimpsta į simbolius 
ir abstraktybes. Arba, pro
zoje, ima atrajoti senas ko- 
lūkinimo temas, herojais im
dami ‘buožes’ ir ‘biednio- 
kus’. Komunistai nori ma-

Los Angeles lietuvių jaunimo ansamblis švenčiant 25 metų veiklos sukaktį. 
L. Kanto nuotrauka

REFLEKSIJOS
Tautiniu šokių šventei numirgėjus

ALĖ RŪTA
Žiūri, stebiesi ir džiau

gies...
Kiekvienas įvykis, kad ir 

kaip nuošaliai nuo jo laiky
tumeis, paliečia tave lyg 
praskrendančio paukščio 
sparnu... Ir pažadina, ir su
judina ir sukelia ilgesį. -- Ko
dėl ilgesį? Ilgesį -- ko? -- 
Gražiųjų praeities darbų, ir 
dabarties tobulinimo, ir sva
jojamos... ' laisvos, kūrybi
nės, skaisčios ateities.

Kokie įvykiai taip sujudi
na? -- Kuriuose buvo sukaup 
ta daug meilės kūrybai ir 
darbui; kuriuose atsispindi 
savųjų žmonių siela. --

Ar įmanoma visa padary
ti tobulai, be klaidų ir klai
delių? - Tai nebūtų nei kū
ryba! Kūryba yra ieškoji
mas, o ne koks įrėmintas, 
įšaldytas idealas. Kūryba 
yra nuolatinis mąstymas, 
nenurimstąs veiksmas, be
galinė meilė dalykui (amži
najam) ir žmogui. Jau pats 
kūrybos procesas žavi, jau 
pats pasišventusių darbas 
kreipia dėmesį; nebūtinai 
apčiuopti to kūrybinio darbo 
vaisius. Juk ir mūsų tauti
niai šokiai, ir dainos buvo 
liaudies šimtmečiais kuria
ma, ir džiaugiamasi, ir 
juose liūdima, sielavartus 
skandinama...

Jaunimo šventė. Jauni
mo Ansamblio dvidešimt 
penkių metų veiklos ap
žvalga, jų kūrybos reziuma- 
vimas. Nieko nėra gražes
nio, kaip kūryboje discipli- 

tyti miesto darbininką, in
dustrinį darbuotoją, kuris 
pakankamai prasilamdęs, 
pilna burna kalba apie atei
nantį komunistinį rojų. To
kio herojaus iki šiol lietu
viškai rašą sovietiniai rašy
tojai dar nesulipdė.

Pradėta veikti apsukomis. 
Buvo asignuoti pinigai šilko 
kombinatui, kuris paskelbė 
premiją už romaną ‘darbi
ninkiška tematika’. Treji 
metai iš eilės už tokią lite
ratūrinę makulatūrą duoda
ma premija. Greta to vyks
ta įprastas premijavimo 
‘šurum-burum’. Sakomos kai 
bos, įteikiami pinigai, lai
mėtojas gauna laureato titu
lą. Šiais metais tokiu tapo 
Vytautas Girdzijauskas. Tai 
jaunas vyras, parašęs ‘darbi
ninkiškos temos’ romaną 
“žmonės man buvo geri”. 
Matome, kad režimas V. 
Girdzijauskui tikrai buvo 
geras - premija, titulas ir 
smagesnio gyvenimo per
spektyva. Rašytojas apie 
dešimtį metų dirbo gamyk
loje. Iš ‘beperspektyvinio’ 
darbo jis išsimušė: pradė
jo prorežiminiai rašytojau- 
ti.

Bet ... ar toks prorežimi- 
nis ir bepardoninis duone- 
liavimas turi ką nors bendra 
su literatūra? (zž) 

nuoto jaunimo dinamika; 
nieko įšpūdingesnio -kaip 
skaisčių šypsenom veidų pa
lietimas senolių sielos at
švaitu...

Kalifornijos jaunimas (ir 
Detroito, ir Hamiltono, ir 
Toronto ir gal daug kur ki
tur) ištesėjo per dvidešimt 
penkis metus! - Neiširti, ne
nutolti, neiškrypti... Ištesė
jo - laikytis lietuviško me
no tradicijų savame būry; 
taip pat, gražiausius mo
mentus parodyti savos ap
linkos kitataučiams.

Kalifornijos Angelų mies
te, vis tik, pasistatė sau pa
minklą mūsų širdyse moky
toja Ona Razutienė.- Savo 
ištverme, darbu, meile tam 
darbui, savo sumanumu ir 
sugebėjimu visus patraukti 
ir įtraukti... Žinoma, ne ji 
viena. Jos šeima, jos, taip 
vadinami, bendradarbiai (ku 
rių buvo didžiulis būrys), ki
ti mokytojai, kiti įvairių sri
čių kūrėjai, mokinių tėvai, 
globėjai, organizuotos Lietu
vių Bendruomenės darbuo
tojai. (Ir šios šventės globė
jais buvo Liet. B-nės Vakarų 
Apyg. Valdyba, pirm. J. Čin- 
ga). Reikia daugelio vėjų ir 
vėjelių, kad atsirastų sūku
rys! -

Angelų mieste, pačioje 
Hollywoodo širdy, išdidžiai 
pakilo saulės ir neono ap
šviestas užrašas: “Lithua
nian Folk Dance, Song Fes- 
tival”. Visi praeiną ir pra
važiuoją apie mus žinojo; 
daugelis reorterių bei redak
torių išgirdo, kad mes kūry
bingi, nors ir už Tėvynės ri
bų. -

Žinoma, džiaugėmės dau
giausiai mes patys. Buvo 
miela žiūrėti, kaip kruopš
čiai pasiruošę sukosi rate
liuose patys mažiausi, mar
gais tautiniais drabužėliais 
pasipuošę... Kaip jie rūpes
tingai suko ‘Suktinį’, kaip 
mergaitės kartais kumšte
lėdavo teisingą žingsnį 
užmiršusį berniuką... Buvo 
įdomu pasekti, kaip rūpes
tingai laikėsi taktų ir šokio 
pynių paaugliai (losangelie- 

' čių ir chicagiškių veidai kar
tais net per rūpestingi at
rodė). Džiaugėsi buvę Jau
nimo Ansamblio šokėjai ir 
dainininkai, kurių jau vai
kai dabar mirgėjo bendra
me būry... Išdidūs sėdėjo 
tėvai ir seneliai... Per dvi
dešimt penkis metus An
samblio dalyviai užaugo ir 
peraugo, šoko tautinėse 
pynėse, iš jų atsipynė, vėl 
grįžo, jų vaikai įsijungė... 
Taip ir tęsiasi nenutrūksta
ma grandinė kūrybos bei 
disciplinuoto darbo savose 
tradicijose ir senolių liaudies 
meno jjrožy. -

Jaunimo Ansamblio šven
tės pranešėja (Violeta Mit- 
kutė-Gedgaudienė, pati bu
vusi viena pirmųjų ir veik
liųjų ansambliečių) sumaniai

D. J. Bielskis, Lietuvos 
gen. konsulas, sveikina Los 
Angeles lietuvių jaunimo an
samblį švenčianti 25 metų 
sukaktį.

L. Kanto nuotrauka 
savo gražiu žodžiu jungė 
savųjų ir svečių šokius, dai
nas; pristatinėjo garbinguo
sius svečius, pagerbė zoną 
Razutienę, Los Angeles Jau
nimo Ansamblio kūrėją ir 
vadovę, taip pat, Danutę Ja
nutienę, ansamblio “Vakarų 
Vaikai” iš San Francisco 
vadovę, Ireną Smieliauskie- 
nę - atvežusią iš Chicagos 
šokėjų grupę ‘Grandis’ ir 
Galiną Gobienę, Detroito 
‘Šilainės’ vadovę, irgi per 
dvidešimt penkis metus iš
tvermingai besidarbavusia 
jaunimui, (‘šilainės’ šokėjai 
gal buvo labiausiai šypsan
čiais veidais šokių metu, ir 
jų darnūs, originalūs šokiai 
gal labiausiai buvo nuploja- 
mi). r-

Tame bendrame jaunųjų 
ir vyresniųjų džiaugsme gal 
kiek labiau buvo pabrėžti 
vyresniųjų vardai; ir kiek 
per mažai paminėti jaunų
jų ir pačių jaunųjų vadovų 
nuopelnai, jų pasiryžimas, 
jų ištvermė; kiek per mažai 
pabrėžta viso to virš dviejų 
šimtų jaunimo būrio gera 
valia, susiklausymas, kant
rybė, valandų valandom be 
poilsio repeticijos ir pasiro
dymas... Dabar, apmąstant, 
iškyla vienas dar troškimas: 
kad tik būtų įsibrėžęs ir pa
silikęs pasididžiavimas bei 
džiaugsmas pačių tų karštą 
dieną šokusių, suprakaitavu
sių, pavargusių dalyvių šir
dyse... Mokytojai ir vado
vai įvertinti bei pagerbti. 
Prieš juos lenkiame galvas 
- su nuostaba ir dėkingu
mu. Bet lenkiame galvas 
ir prieš mažiausias Daly
tę ar Aldutę, ir prieš rimtai 
besisukantį Vytuką ar. grakš 
čiai nuaugusį Saulių, kuris 
išreiškė pilną šokio grožį, ir 
visas Rūtas ir Birutes, 
prieš Jonus ir Rimtautus,

(Nukelta į 6 psl.)
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Rasas ir Algius... Tai buvo ir 
jų kūryba, ne vien tų moky
tojų, kurie žingsnių išmo
kė. - Ir kaip tie jaunesni 
vadovai? — Danguolė, Ire
na, Kęstas ir kiti, ir kiti... 
Jie išaugę jau to dvide- 
šimtpenkmečio vidury, ir jie 
toliau tas šokių grandines 
tęs... Galima buvo Šventė
je ir juos iškviest atsisto
ti, ir jiems paplot...

Bet viskas' buvo gražu. 
Ir smagiai nuaidėjo Vytės 
Nemunėlio žodžiai tai pro
gai parašytoje dainoje "Šian 
dien mūsų šventė” (muzika 
Br. Budriūno):

“Šokam ir dainuojam garbei 
Lietuvos,
Augam jai parnešti laisvės 
vėliavos!
Lietuva tėvynė laukia mūs 
visų...”

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all services and all shifts. 
Good starting salary. Differential for 

evening and nght shift. 
ALSO 

EXPER1ENCED 
assistant o.r. supervisor 
Salary commensurate with experience 

and ability.
Apply call or write to 

DIRECTOR OF NURSES 
MEMOR1AL HOSPITAL 

WAYCROSS, GEORG1A 3 1501 
(53-54)

OMAHA
• Jonas Smailys, ilgame

tis ir aktyvus LB narys, jau 
išėjęs į pensiją, liepos 6 d. 
atšventė savo 65 metų gim
tadienį. Sukaktuvininkas 
daugelį metų priklausė LB 
valdybai, yra ramovėnas ir 
be pertraukos dirba valdy
boje.

Lietuvoje J. Sailys buvo 
geležinkelių Valdybos tar
nautojas, taigi, buvo jis ir 
liudininkas baisiojo birželio 
dienų.

Sveikinimo žodį tarda
mas, buv. Lietuvos kariuo
menės kap. Pranas Totilas, 
būdamas jau Lietuvoje ge
rai pažįstamas su J. Smai
liu, įdomiai nupasakojo jų 
pogrindžio veiklą nacių oku
pacijos metu.

Šis gimtadienis Smailių 
šeimai buvo ne eilinis, nes 
po daugelio metų suvažiavo 
visa šeima. Sesuo Milišaus- 
kienė iš Kenosha, sesuo 
Juozaitienė su vyru iš Ka
nados ir sesers dukra Joana 
Juozaitytė - Valevičienė su 
vyru. Malonu buvo susipa
žinti šią jauną, simpatingą, 
Kanados lietuvaitę, kuri 
prieš keletą metų, Kanado

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį
lietuvį kailininke; JŽl-J 
Chicagoje vi

NORMANĄ m 
BURŠTEINĄ jw|

Tel. 263-5826 SN 
(įstaigos) ir ///■/■■
677-8489 (buto) llį/įį

•
185 North Wabash Avenue

Chicągo, III. 60601

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi ta 

yra lietuviai, bet kii 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

»

Už CERT1FIKATUS MOKAME:
7'/2'; — 4 metų 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 EęuaJ Opportunity Lendėr

1447 S. 491h Court • Cicero, Illinois 60650
Phone (312) 656-6330

Open Moti., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

J
Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

je, buvo išrinkta Miss Free- 
dom ir tuometinio mimste- 
rio pirmininko Lester Pear- 
son buvo apdovanota garbės 
taure. Ir tikrai, Joana buvo 
verta šio titulo ir garbės 
taurės, nes klausantis jos 
kalbos, persunktos Lietuvos 
meilės ir gražių patriotinių 
nuotaikų, vos, vos, Lietuvą 
prisimenančiai, teikia vy
resniesiems pasididžiavimą, 
svetur išaugusia mūsų lie
tuviška karta.

Sukaktuvininkas buvo ap
dovanotas vertingomis ir 
gražiomis dovanomis. Viena 
iš harakteringiausių buvo 
Vitalio Gaidelio, meniškas 
rankų darbo, medžio iš-dir- 
binys. Vytis ir tulpės su 
įrašu 65 metai ir 30 metų 
be tėvynės. Gražu ir liūdna, 
liūdna be tėvynės. Jau 30 
metų!

• Rūta Rackevičiūtė šį 
pavasarį baigė Daniel J. 
Gross high School. Būdama 
gabi ir pavyzdinga mokslei
vė gavo Creighton Univer- 
sity Academic scholarship. 
Rudenyje pradės studijuoti 
chemiją tam pačiam univer
sitete, Omahoje.

Rūta yra kukli lietuvaitė. 
Labai myli tautinius rūbus. 
Nekartą, mokykloje, su ki
tomis lietuvaitėmis juos de
monstravo ir supažindino 
amerikiečius. Nors labai at
sidėjusi mokslui, bet turi 
noro ir randa laiko, šokti 
tautinių šokių grupėje 
"Aušra”.

• Omahos lietuviai šią va
sarą turėjo dvi gegužinės 
užmiestyje. Pirmieji į gam
tą išskubėjo ramovėnai. An
troji gegužinė buvo medž. 
klubo "Aras”, kuri buvo la
bai sėkminga. Susilaukė 
daug svečių ir gražaus pel
no. Medžiotojai yra ir geri 
"virėjai” ir dosnūs lietuviš
kiems reikalams. (jp)

HOT SPRINGS

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

LB Hot Springs apylin
kės pastangomis birželio 
trėmimų minėjimas buvo su
ruoštas š.m. liepos 7 d. Šv. 
Jono parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas atlaikė kun. Pat- 
laba iš Chicagos su tam mi
nėjimui pritaikintu pamoks
lu, gausiai dalyvaujant vie
tos lietuviams. Gražų įspūdį 
sudarė visi bažnyčioje da
lyvavusieji lietuviai po iš
pažinties priimdami bendrai 
komuniją.

Po pamaldų visi dalyviai 
susirinko į parapijos salę 
kur minėjimas buvo tęsia
mas toliau. Iškilmingąjį po
sėdį atidarė LB vietos apy
linkės vicepirmininkas T. 
Dambrauskas apibūdinda
mas birželio trėmimų žalą 
ir žiaurias kančias mūsų tau
tai bei mūsų žmonėms pate
kusiems į trėmimus, pakvie
tė į garbės prezidiumą 
kun. Patlabą ir dvi trem
ties dalyves išgyvenusias vi
sas tremties kančias per 
ilgus metus būnant Sibire.

Kun. Ptalabai atkalbėjus 
invokaciją, iš plokštelių pa
grota ‘Malda už Tėvynę’ ir 
atsistojimu pagerbtos prezi
diume esančios tremtinės ir 
visi žuvę tremtyje. Išskir
tinai visą minėjimą buvo 
reiškiama pagarba mūsų 
tarpe esančioms tremtinėms 
ir to ženklan joms buvo 
prisegta po gėlę prie krū
tinės. Pagrindinei kalbai 
pirmininkas pakvietė buvu
sią tremtinę Stefaniją Rū- 
kienę kuri išgyvenusi trem
tyje 16 metų ^šaromis per
traukiamoje savo kalboje, 
jautriai ir giliai pergyven
dama savo praeities kan
čias tremtyje pareikšdama, 
kad daug tremtinių mi
rė Rusijos stepėse nuo bado

nuovargio ir įvairių ligų. 
Jos žodžiais viena lietuvė 
motina su penkiais mažame
čiais vaikučiais, pati ba
daudama palaidojo savo ke
turis vaikus.

Daugelis iš klausančiųjų 
šluostėsi ašaras nes prele
gentės nuoširdus aiškini
mas ir nuosekli kalba apie 
pergyventas kančias trem
tyje, visus graudino.

Minėjimas baigtas grojant 
ir visiems giedant Tautos 
Himną, Dalyviai skirstėsi 
ašarodami, bet su ryžtu 
veiduose kovoti dėl Lietuvos 
laisvės. (DS)

Hanou stovykloje gyvenusių 
suvažiavimas

SKILLED TRADESMEN
BASF WYANDOTTE has openings for 

ta class A pipefitter, and a class C 
vvelder. Applicants mušt have a jour- 
neymana card or attained a aimilar 
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)

F.LECTRON1CS. Expanding biomedi- 
cal electronic firm needs individual 
with sound background in electronic 
instrupientatio'n fundamentais. Some 
medical and clinical lab ipstrumenta- 
tion experience helpful. Mušt know 
solid statė well. To work in shop and 
health institutions in Delaware Vaf- 
ley. Excellent fringe benefits. Call 215 
F.V 7-4510. (53-57)

VERSAT1LE person capable of per- 
forming most duties. In a small office. 
Including typing, filing, billing, pab
rolį, and others.

Salary and fringe benefits.
Call Mr. HARDWOOD

SOLAR STEEL CO.
1210 E. 55 ST.

CLEVELAND. OHIO 
216-431-9000 

(53-55)

Chicagoje buv. Hanau sto
vyklos gyventojų grupė iš
kėlė sumanymą suruošti su
važiavimą.

Hanaviškių tarpe radus 
pritarimą, sudarytas komi
tetas tokiam suvažiavimui 
ruošti, į kurį įeina Povi
las Gaučys -- pirmininkas, 
Birutė Kožicienė, Julija Val- 
dienė, Stasys Džiugas, Vac
lovas Kleiza, Algis Modes
tas, Kostas Dočkus, Petras 
Griškelis, Kostas Repšys 
ir Jurgis Janušaitis.'

Suvažiavimas įvyks š.m. 
rugpiūčio mėn. 31 ir rugsė
jo 1 d.d. Darbo dienos sa
vaitgalyje, Chicagoje, Jauni
mo centre.

Suvažiavimo programoje: 
akademinė dalis, dainos ir li
teratūros vakaras, iškilmin
gos pamaldos, banketas ir 
meno paroda, kurioje daly
vautų Hanau stovykloje gy
venę ar vėliau Jš Hanau 
stovykloje gyvenusių šeimų 
išaugę menininkai.

Suvažiavimo įvairiais rei
kalais galima jau iš anksto 
kreiptis į pirmininką Povi
lą Gaučį, 3222 W., Mar- 
ąuette Rd., Chicago, III. 
60629, telefonu Nr. 312- 
PR-8-3358.

Komitetas pageidauja, 
kad buv. hanaviškiai, jų iš
augusios šeimos, gausiai su
važiavime ir jo programose 
dalyvautų ir apie savo daly
vavimą iš anksto praneš
tų komitetui.

J. Janušaitis

• Fricas Skėrys, Vasario 
16 gimnazijos mokytojas, 
įšventintas kunigu Bremeno 
bažnyčioje.

--

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED

TURRET LATHE 
OPERATORS

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

THE THOMPSON 
ELECTRIC CO.

5201 Richmond Rd.
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300
(52-54)

SHEET METAL — 2nd OLAS 
AND

1 PANTAGRAPH OPER. 
(ENGRAVER)

Some experience neceasary. 40 hr. 
week. steady work & good benefits. 
ELEVATOR PRODUCTS CORP 

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

201-343-6122
(49-55)

WELDERS—BURNERS
Light Steel Fabrication. 2 years mini
mum experience. CO 2 and inner- 
aheiid, and MIG preferrable.

Ist & 2nd Shift 
Full or partime 

CLEVELAND FROG CROSSING CO.
6917 BESSEMER 

CLEVELAND, OHIO 44127 
An Equal Opportunity Employer 

(51-60)

KEYTAPE OR KEYPUNCH 
Data center in Bloomfield has opening 
for experienced keytape operator. 
Alpha Numeric and verifying. Day 
shift only. Good starting salary and 
"benefits. Call 203-243-2584, for ap- 
pointment.

SUBURBAN PROPANE
34 JEROME AVĖ. 

BLOOMFIELD. CONN.
(53-55)

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

NURSES—RN Supervisor 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 Jeave, etc. Pub- 
lic tranaportation at door.
Call 215 CH’2-2727. (49-54)

WANTED JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
„ AĘL AROUND MACHINISTS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Excel- 
lent working conditions, fringe ben
efits and steady work.

CENTRAL MACHINE SHOP INC 
1 I McKinley St., Linden, N. 4. 

201-925-1176
 (49-55)

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
SPECIAL PRODUCTS DIV. 

4223 Monticello near Green Rd.
South Euclid, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(49-55)

HOUSEKEEPER
Full time experienced in Hospital or 
Motei preferred, excellenl benefits in
cluding Major Medical.

MILFORD HEIGHTS 
NURSING HOME 

195 PLATT ST.
MILFORD. CONN. 

203-878-5958
(52-58)

WANTED AT ONCE 
SKILLED 

MACHINISTS 
Experienced on Horizontai 6c Vertical 
Milling Machines. Mušt have experi- 
ence in sėt up and operalions from 
blue prints.
Steady work. 56 hour week.
FLEX MANUFAOTURING Ine.

313-892-6555
(50-56)

APPL1ANCE TECHN1C1AN
LARGE 1NDEPENDENT dealer needs 
experienced white goods serviceman. 
Prefer Frigidare and Maytag exper- 
ence. Suburban area. Excellent salary 
based on exper»ence and ability. Free 
hospitalization and uniforma. Call 
Bill Ward at 404-482-6677 or after 6. 
404-466-8133. (52-58)

FOREMAN in platiAg department. 
Third shift. Mušt have experience in 
circuit board electroplating, etehing. 
copper, solder, niekei, gold and 
euposit. Dulies also include ability 
to supervise 10-12 men. Salary com
mensurate with experience. Benefits 
include. CMS, Blue Cross, Major 
Medical and life insurance.

Contact: MULTICIRCUITS. INC
50 Harrison St. 
Manchesler. Conn.

(203) 6+6-3800 
(52-61)

SYCOR HAS EXCELLENT OPENINGS 
FOR AN EXPERIENCED

MACHINE SHOP 
SET-UP MAN

W1TH SUPERV1S1ON BACKGROUND. MACHINES, CONSIST OF 
BURGMASTER, DRILL1NG, TAPPING. MILLING, AND DEBURRING 

OPERAT1ONS.
AND ,

MACHINISTS
)Vith minimum of 2 years experience. Mušt be capable of operating 

above machines.

Salaries are dependent upon experience. and a full fringe benefit pro
gram is provided. Hours are from 3:30 p. m. to 12 midnight. 
For an appointment for interview call Personnel Department: 

SYCOR, INC.
100 Phoenix Drive, Ann Arbor, Michigan 48104 

(313) 971-0900 Ext. 210
An Equal Opportunity Employer M/F

(53-55)

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

Available for any shift.
High hourly rate, nigiht 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 SERVICBS AND ALL SHIFTS
Urgent need for RN’s at Fort Walton Beach Hospital. Excel- 
lent benefits include paid holidays, siek days and vacation. 
Shift differential. Insiirance program available. Salary com
mensurate with background and experience. Hospital Located 
on Gulf Beaches.

APPLY CALL OR IVRITE TO: ADMINISTRATOR
FORT WALTON BEACH HOSPITAL

207 HOSPITAL DRIVE
' FORT WALTON BEACH, FLORIDA 32548 

904-243-7611 ext. 210 or 280
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LIETUVIŲ KALBA KENT 
STATĖ UNIVERSITETE

Lietuvių kalba įtraukta į 
Kent Statė Universiteto 
“Critical Language” progra
mą. Trys 4-rių valandų ir 
trys 3-jų valandų kursai lei
džia studentui sudaryti viso 
21 ‘undergraduate’ valandą. 
Lietuvių kalbos kursai yra 
užskaitomi B.A. laipsnio ga
vimui ir taip pat kai kurių 
B.S. laipsniams.

Registracija kursams yra 
ta pati, kaip ir kitoms sve
timoms kalboms. Trumpi, 
maždaug 2 vai. egzaminai 
gali būti atlikti Critical Lan
guage Office, 119 Bowman 
Hali.

Studentai, neregistruoti 
Kent Statė universitete, 
prieš tai užsiregistruoja Ad- 
missions Office, Rockwell 
Hali, Kent Statė Univer- 
sity, Kent, Ohio 44242. 
Papildomoms informacijoms 
rašykite: Critical Language 
Office, 119 Bowman Hali, 
Kent Štate University, Kent 
Ohio 44242.

• THE PLAIN DEALER 
Clevelando dienraštyje, š.m. 
liepos 21 d. laidoje atspaus
dintas ilgas straipsnis “Ku- 

/uperior /hvina/
"and lcan associaoon *

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 tf/z/o—

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

dukis is bright star in pro- 
fession, politics”, iliustruo
tas Raimundo Kudukio, jo 
žmonos Gražinos ir dukters 
Aleksandros nuotraukomis. 
Straipsny plačiai atžymimi 
visi R. Kudukio nuopelnai ir 
pasižymėjimai, tiek savo 
tarnyboje, tvarkant Cleve
lando miesto reikalus, tiek 
politikoje, kur respublikonų 
partijos viršūnėje jis turi 
daug draugų. Pastebima, 
kad inž. R. Kudukis savo 
tarnyboj turi 2000 tarnauto
jų ir jo įstaigos biudžetas 
siekia 60 milijonų dolerių.

• J. KREIVĖNAS prašo 
pranešti, kad rašydamas pa
dėką dr. Pautieniui, klaidin
gai parašęs vardą: turi būti 
ne Vytautui, bet Kazimie
rui.

IŠ JŪRŲ SKAUTŲ 
VEIKLOS

Clevelando jūrų skautų 
‘Klaipėdos’ vietininkija, va
dovaujama j.s. Džinaro Ki- 
žio, ruošiasi stovyklauti nuo 
liepos 27 d. iki rugp. 4 d. prie 
Pymatuning ežero. Tuo pa
čiu laiku ten stovyklaus ir 
Neringos skaučių tuntas, va
dovaujamas v.s. Nijolės 
Kersnauskaitės.

Jūros skautai pernai pirko 
du naujus laivus. Daug dir
bo Kaziuko mugėse ir su pa
galba poros gerų rėmėjų iš
mokėjo laivų skolas. Dabar 
laivai yra Pymatuning eže
re ir visi jūros skautai gali 
jais naudotis vadovų priežiū
roje.

Šv. Jurgio proga Vyr.

DIRVA

Clevelando jūrų, budžiai. Iš kairės: vietininkas j.s. D. 
Kižys ir jūrų, budžių, įžodžiui pasiruošę V. Klimas, R. 
Klimas, A. Narbutaitis, R. Aukštuolis. Įžodį davė ir šią 
nuotrauką daręs E. Klimas. Ed. Klimo nuotrauka

Skautinino įsakymu buvo 
apdovanoti vienetų vadovai 
vėliavos žyminiu: budžių 
vad. - Ed. Klimas, jaunių 
vad. -- A. Narbutaitis, beb
rų vad. - P. Gaižutis. Kiti 
ilgamečiai skautai pažangu
mo žyminiu: R. Aukštuolis, 
B. Kazėnas, R. Klimas, V. 
Klimas ir G. Petukauskas.

Šį pavasarį jūrų skautai 
dirbo, ruošėsi įžodžiams, at
liko programas, tvarkė lai
vus. Vyresnieji budžiai net 
savaitgalio stovyklą turėjo, 
pasikviesdami ir vyresnes 
skautes. Čia gražiai pasiro
dė jauni vadovai Ed. Klimas 
ir A. Narbutaitis.

Pereitą mėnesį vienetas 
dalyvavo regatoje su ameri
konais jūrų skautais Erie 
ežere. V. Klimas ir K. Pet
raitis laimėjo antrą vietą. Šį 
įvykį paminėjo televizijos 
stotys.

Vasara smagiausias skau- 
tavimo laikas. Todėl ir jūrų 
skautai gražiai išnaudoja tą 
progą. Gero vėjo! (Sm)

IEŠKO BUTO
Lietuvė moteris ieško iš

sinuomoti butą 3 ar 4 kam
barių viršuje. Siūlyti: tel. 
361-8287. (52-53)

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

• Bohdan A. Futey šį ru
denį kandidatuoja kaip ne
priklausomas kandidatas j 
kongresą iš 23 distrikto. 
šiuo metu jis yra mero Per- 
ko vykdom, asistentas ir 
JAV 200 metų nepriklauso
mybės minėjimo Clevelande 
direktorius. Jis yra baigęs 
teisės mokslus ir moka is
panų, ukrainiečių rusų ir ki
tas slavų kalbas. B. A. Fu
tey yra Clevelando ukrai
niečių organizacijos pirmi
ninkas ir priklauso dauge
liui kultūrinių draugijų.

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

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

FOR SALE
Tavern D5. Livin quar- 

ters. Everything likę new. 
Euclid, Ohio area. Good 
business.
GEO. KNAUS Real Estate

481-9300
(53-58)

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SK1LLED

BR0WN & SHARP 
OPERATORS

Rapidly expanding company needs ex- 
t>erienced people, mušt setup and 
operate Brown & Sharp Automatic. 
Job shop experience hclpful, perma- 
nent full time and part time, exten- 
sive company paid benefits. First and 
second shifts.

THE THOMPSON 
ELECTRIC CO.

5201 Richmond Rd.
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300
(52-54)

AUTO BODY MEN 
EXCELLENT GUARANTEE 

MAACO
Is a high volume ųuality center with 
work all year.

BONUS
Paid Holidays. Vacations. 

MAACO
Give what it takes to get good people. 
Call 302-762-5777. Ask for Mark.

WANTED AT ONCE EXPERIENCED

WELDERS FITTERS

Experienced people needed for second shift. Good wages, over- 
time, all fringe benefits. Now is the time to joing an expand- 
ing company building eąuipment for Nuclar and Fossill power 

plants.
STOCK EQUIPMENT

16490 Chillicothe Rd., Chagrin Falls, Ohio 
216-543-5181

Equal Opportunity Employer
(54-56)

OPPORTUNITY FOR
RN’s

PUT YOUR KNOWHOW WHERE ITS NEEDED MOST:
Experienced RN’s — we have medical, surgical and Intensive 
Care Unit openings on all shifts — no rotation — full or part 
time. Salaries competitive. Differential for evening & night 
shifts.
CONTACT OUR PERSONNEL DEPT.

216-791-2600 Ext. 293 (Long Distance, Call Collect)

THE WOMAN’S GENERAL HOSPITAL
1940 East lOlst. St., Cleveland, Ohio 44106

(54-61)

^mayco 
budget 

storos
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7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 pšl.l 
atstovo J. Rimkaus dukrą 
Zitą ir susilaukė gražaus šei
mos prieauglio. Su šeima 
persikėlęs į Washingtono 
valstiją, įsijungė į biznį ir 
gražiai vertėsi, užtikrinda 
mas sau ir šeimai neblogą 
ateitį. Beje, skaudi liga greit 
sunaikino tą vyrą, kuris net 
90 proc. savo sveikatos pa
aukojo, kad Vakarų pasauly
je viešpatautų tikroji lais
vė. Tik tos laisvės savo tė
vynei jis nebesulaukė. Bro
nius Žvirzdys buvo tas žmo
gus, kurs neturėjo priešu, 
o tik draugus. Tebus jam 
lengva laisvos Amerikos že
mė.

NURSE RN
Full time position in 

geriatric nursing. 
Excellent salary.

Call 9-4 215 SA 9-1414
(54-60)

NURSES RN SUPV.
7 TO 3 PARTIME

3 TO 11 FULL TIME 
In modern ECF loc. Chestnut 
Hill area. Excel. starting salary, 
paid vacation, holidays, siek 
leave, etc. Transportation at 
door. Call 215 CH 2-2727. (54-60)

Pirkite mieste ketvirtadienį nuo 10 v. ryto iki 6 v. v.
Skyriuose iki 9 vai. vak.

Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

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

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

išpardavimas! 
Moterims 100% 
polyester megztų 
kelnių kostiumų

9.97
DELLA E. JAKUBS & SON

LAIDOJIMO IŠTAIGĄ
936 East I 85th St. Cleveland. Ohio 

Tel. 531-7770
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 

ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

Reguliariai 13.97

Ar jau sudarinėjate savo garderobą 
atostogoms? Nepraleiskite progos 
apžiūrėti šią išskirtiną kolekciją 
polyester kelnių kostiumų akį 
pagaunančių piešinių ar lygiose 
spalvose. Geras pasirinkimas stiliuose 
10-18 dydžio. Įvairių spalvų. 
Apgailestaujam, tefeonu ir paštu 
užsakymai nepriimami. Dept. 85. Butlget 
Dresses. Visose krautuvėse.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

IŠMOKĖTA 
RINKIMO 
MAŠINA!
Likus mokėti tik 200 dol. 

skolos už pernai įsigytą mū
sų spaustuvei naują rinki
mo mašiną, kuri su visais 
priedais kainavo 8,219.15 
dol., Amerikos Lietuvių 
tautinės Sąjungos East Chi
cagos skyrius per savo ižd. 
Antaną Juodvalkį atsiuntė 
šimtą dolerių, o kitą šimtą 
sudėjo šie East Chicagos 
lietuviai:
Antanas Juodvalkis $25.00 
Tadas Mečkauskas 10.00 
Vytautas Aukštuolis 10.00 
Jonas Rimkūnas 10.00
Juozas Neverauskas 10.00
Zigmas Moliejus- 10.00 
Petras Indreika 10.00
Juozas Bagdanskis 5.00
Romualdas Nemickas 5.00 
Antanas Petraitis 5.00

Dėkojame visiems Dirvos 
bičiuliams, kurie pagelbėjo 
mums įsigyti naują rinkimo 
mašiną, paspartinančią Dir
vos rinkimą. Dar kartą ačiū 
visiems.

Vilties D-jos Valdyba 
ir

Dirva

laikraščiams,

• Paštas vėl pakėlė laik
raščių persiuntimo mokestį 
liepos 6 d. Tai naujas smū
gis tautybių
besinaudojantiems išimtinai 
pašto patarnavimu, prista
tant laikraštį savo skaity
tojams.

Taip pat, nežiūrint nau
jai pakeltų popieriaus kai
nų, darosi vis sunkesnis po
pieriaus gavimas.

ALT PIRMININKAS 
MATĖSI SU 

CHIANG KAI-SHEKU
Dr. K. Bobelis, ALT pir

mininkas, dalyvavęs pasau
lio antikomunistinės lygos 
kongrese Formozoje, turėjo 
progos Lietuvos klausimu 
išsikalbėti su daugeliu at
stovais ir aukštaisiais pa
reigūnais iš įvairių Azijos 
kraštų. Liepos 17 d. jis bu
vo priimtas maršalo Chiang 
kai-sheko, o liepos 18 d. 
kongrese pasakė pagrindinę 
kalbą.

• KORP! NEO-LITHUA
NIA Los Angeles padalinys 
įstojo į Vilties draugiją 
su 25 dol. įnašu. Sveikina
me.

• DON KURAITIS savo 
laiku buvęs aktyvus visuo
menininkas ir didelis keliau
tojas, paminėjo 80 metų 
sukaktį savo rezidencijoje 
prie Chicagos. Buvo susirin
kę apie 200 svečių. Pro
gramai vadovavo M. Rudie
nė, o sol. Algirdas Brazis 
Bendram dainavimui.

A7iew Yorke suruoštame birželio trėmimu minėjime 
kalba svečias iš Australijos A. Danta. Prie stalo sėdi: O. 
Klastauskienė, kun. P. Dagys ir dr. G. Danta.

• ALBINAS TREČIO
KAS, iš Newarko, N.J., 
SLA seime išrinktas Susi
vienijimo Lietuvių Ameriko
je garbės nariu. Jis taip pat 
yra ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos garbės na
rys.

NEW YORK
• ALT S-gos I skyrius 

New Yorke, visuotino susi
rinkimo nutarimu padidino 
savo įnašą Vilties draugi
joje iki 150 dol., atsiunčiant 
per ižd. Antaną Jurgėlą 25 
dol.

Už įnašo padidinimą dė
kojame.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
DIENA

i Bičiulystės sambūris 
įvyksta rugpiūčio 4 d., sek
madienį, gražiame PLATT-
DEUTSCHE PARKE, 1132
Hemstead Avė., Franklin
Sųuare, L. I., N. Y. prie
miestyje. Lengvai nuvykti 
Cross Island Pkw., 26 B iš
važiavimu, Hemstead Tnp., 
East. Iškilmės pradedamos 
2 vai. p. p. vėliavų iškėlimu 
ir himnais. Visą popietę lie
tuviai susitiks, bendraus, 
susipažins su naujais drau
gais. Išvyko-pikniko progra
ma plati ir įvairi: lietuviš
kai parengti stalai, bendros 
dainos, sportinės varžybos, 
tautiški žaidimai ir rateliai; 
jauniesiems laimės šulinys, 
laimėjimai, įėjimo dovanos 
ir šokiai nuo 5 vai. ligi 9 vai. 
grojant Joe Thomas orkes
trui.

Visi kviečiami ir visi lau
kiami — iš arti ir toli. No- 
rinteji rezervuotis sau sta
lą, tegul praneša rengėjams. 
Kas pageidautų vykti auto
busu, tai galės nuvažiuoti. 
Autobusas išvažiuoja nuo 
Apreiškimo parapijos baž
nyčios 1 vai. p. p., ir nuo 
M. Shalins įstaigos, 1:30 p. 
p. Registruojasi Apreiškimo 
parapijos klebonijoj ar pas 
M. Shalins tel. 296-2244.

Rengėjai praneša, kad į 
šį lietuvių sambūrį suva
žiuos lietuviai ir jų drau
gai iš Didžiojo New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvani- 
jos, Conn. Mass., valstybių 
ir atostogaują lietuviai iš 
visos Amerikos, Kanados ir

K. Klaustausko nuotrauka. 

viso pasaulio. Nes tas lai
kas yra pats geriausias, nes 
daug kas atvyksta New 
Yorkan pamatyti ir pasima
tyti.

Apreiškimo Parapijos 
Rengimo Komitetas

• Aleksandras Danta, bu
vęs Nepriklausomos Lietu
vos finansų viceministeris, 
pasisvečiavęs New Yorke, 
birželio 20 d. išvyko atgal į 
Australiją. Buvo atvykęs 
taip pat ir jo sūnus dr. Gy
tis Danta, pasižymėjęs neu
rologas, kuris gyvena Lon
done. Jie buvo apsistoję pas 
kun. P. Dagį. Viešėdamas 
New Yorke aplankė nepri
klausomybės laikų čia gyve
nančius savo tautiečius. Da
lyvavo keliuose ALT pobū
viuose. Jo sūnus dr. G. Dan
ta birželio mėn. 10-12 d. da
lyvavo Bostone gydytojų 
suvažiavime, kur buvo pa
kviestas skaityti mokslinę 
paskaitą.

NEW YORKO 
EVANGELIKAI MINĖJO 

BAISŲJĮ BIRŽELĮ,

Kun. P. Dagys, New Yor
ko lietuvių evangelikų pa
rapijos klebonas, birželio 9 
d., parapijos bažnyčioje su
ruošė baisiojo birželio kan
kiniams prisiminti pamal
das. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko kavutė ir minė
jimo programa, čia kalbas 
pasakė kun. P. Dagys, sve
čias iš Australijos A. Dan
ta, savanoris-kūrėjas K. Al- 
genis, kurio du broliai buvo 
ištremti į Sibirą ir ten nu
kankinti. Jo papasakoti 
įspūdžiai apie birželio trė
mimus buvo tikrai įdomūs 
ir daugeliui nežinomi. Lai
ke minėjimo bažnyčioje solo 
giedojo sol. Mačislovas Raz- 
gaitis. kl.

LOS ANGELES
IŠ LIETUVIŲ KREDITO 

UNIJOS VEIKLOS
Lietuvių Kredito Unijos, 

3356 Glendale Blvd. (Tauti
niuose namuose), šių metų 
pirmojo pusmečio gale ak
tyvai pasiekė $455,427.00. 
Pajamų turėta $20,062.00. 
Atskaičius, išlaidas, kurių 
•žymiausią poziciją sudaro 
taupytojų ir skolininkų gy
vybės draudimas ($2367), 
gryno pelno gauta $13,553, 
iš kurio perkėlus įstatymu 
numatytą sumą į Rezervų 
Fondą, likęs pelnas išdalin
tas taupytojams, išmokant 
jiems 6% dividendo propor
cingai jų turimų santaupų 
sumai. Kredito unija turi 
476 narius. Nors kreditas 
paskutiniuoju metu bankuo
se yra pabrangęs, tačiau 
Liet. Kredito Unija stengia
si nekelti nuošimčių už iš
duodamas paskolas, ypač 
palankiomis sąlygomis duo
damos paskolos naujiems 
automobiliams pirkti. Uni
ja iš savo pelno paremia lie
tuviškus reikalus, ypač li
tuanistinį švietimą ir aps
kritai jaunimo veiklą, (im)

20 MACHINISTS 
NEEDED AT ONCE 

Day and Nifht Shift 
O.D. AND I.D. GRINDERS 
REISHAUER OPERATORS 

SPLINE GRINDERS 
GEAR CUTTERS 

INSPECTORS 
(In-proceas and finai) 

LATHE HANDS 
H.C.T. CHUCKER OPERATORS 

Mu»t do own *et up* 
Experienced help only. We have a 
aigned four year contract wilh a 
leading aircraft engine manufaclurer. 
Top pay and fringes including, Blue 
Croas, Dental Plan, etc., in a com- 
pietely modern air-conditioned build- 
ing. We are currently working a 58 
hour week. Contact Mr. Stefanski, 
313-7730450.

CLIPPER INDUSTRIES INC. 
2920 Calahan Roteville. Mich.
______________________________ (52-61) 

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS 
Mušt have experience on bullards, 
lathes, & vertical boring mills. and 
have job shop experience in setling 
up working from blue prints 6c close 
tolerance.. Day and night shift. Top 
wages & frinRe benefits.

DEXTER TOOL CO. 
23633 Plnewood Warren. Mich.

(52-58)

• DABAR pats atostogų 
metas. Daug mūsų tautiečių 
ne tik ilsisi vasarvietėse, 
bet taip pat ir keliauja po 
platųjį pasaulį. Vienas iš to
kių keliauninkų buvo lietu
vių jėzuitų provinciolas kun. 
Gediminas Rijauskas, visą 
praėjusį birželio mėnesį pra
leidęs V. Europoje. Nors pa
grindinis jo kelionės tiks
las buvo Europos lietuvių 
kunigų bei tikinčiųjų studi
jų dienos prie Frankfurto, 
bet kun. g. Kijauskas taip 
pat aplankė buv. Spacken- 
bergo stovyklą prie Hambur 
go, kur jis ne tik kad 
gyveno, bet lankė ir J. Tumo 
-Vaižganto gimnaziją; aplan
kė prof. A. Maceiną Miuns- 
teryje, tvirtai stovinčių kun. 
Bungos vadovaujamą vokie
čių parapiją vienam Bavari
jos miestelyje, kur yra įsikū
rusi ir vysk. Deksnio kance
liarija, gi Romoje aplankė 
bei plačiai išsikalbėjo su Lie
tuvos diplomatijos šefu min. 
St. Lozoraičio, Sr,, su jo šei
ma ir Lietuvos atstovu Vati
kane St. Lozoraičiu, Jr. Vi
sus kun. G. Kijausko patir
tus įspūdžius V. Europo
je čia nėra vietos perduoti, 
bet pvz. įdomu tai, kad 
Spackenbergas, kur po karo 
gyveno tiek lietuvių, nebe
atpažįstamai pasikeitęs. Ap
linka virsta kurortine vieta, 
pristatyta nemažai jaukių 
namukų, išaugo didelė vo
kiečių evangelikų-liuteronų 
bažnyčia, kur pamokslo pa
sakyti yra pakviestas ir lie
tuvis katalikų kun. V. Šar
ka, savo nuostabia energi
ja ir veikla pažįstamas ne tik 
Europos, bet ir Š. Amerikos 
lietuviams. Buv. Tumo-Vaiž
ganto liet, gimnazijoje da
bar albumų įmonė, o buv. 
mokinių b endrabučio bara
ko jau nebėra. Ypač gražiai 
užlaikytos lietuvių kapinės, 
kur palaidotas poetas J. Kru 
minas ir kiti lietuviai. Į kapi
nes su kun. V. Šarka nuvy
kęs kun.G. Kijauskas rado 
ir lietuvių, puošiančių arti
mųjų kapus. Už stovyklos 
buvęs miškas paverstas 
didelėmis, erdviomis ir tik
rai pavyzdingai sutvarkyto
mis vokiečių kapinėmis, o už 
jų, Elbės link, gražios vokie
čių karių kapinės. Spacken- 
berge dar ir dabar gyvena 
lietuvių. Jie vokiečių aprū
pinti ir palyginus ne taip blo
gai įsikūrę. O veiklaus kun. 
V. Šarkos parapija apima po 
visą šiaurinę Vokietiją išsi
blaškiusius lietuvius su cen
tru Hamburge, kurio pašo
nėje prisiglaudęs ir Spacken 
bergas. Tą vietovę ir čia 
rašančiam stovyklinio gyve
nimo laikais teko ne kartą 
aplankyti.
• ROMOJE kun. G. Kijaus 

kas ypač gražiai buvo priim
tas min. St. Lozoraičio ir jo 
šeimos, nes, St. Lozorai
čiui savo laiku lankantis 
Chicagoje, jį šiltai buvo pri
ėmę ir lietuviai jėzuitai. 
Kun. G. Kijauską ypač 
nustebino didžiulis ir puikiai 
suklasifikuotas min. St. Lo
zoraičio archyvas. Archyvas 
įdomus ir brangus tuo, kad 
jame yra nemažai medžiagos 
dar iš Lietuvos nepriklau
somybės laikų liečiančios 
Lietuvos diplomatų veiklą ir 
pn. Dabar archyvas esąs 
suglaustas rūsyje. Bet gi 
ateityje tą įdomų mūsų 
tautai turtą reiks priglausti 
kur nors kitur. Iš kun. G. 
Kijausko pasakojimų atro
do, kad archyvo ateitimi 
yra susirūpinęs ir pats jo sa-

VLADAS BUTŪIK

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis su šeima 
Romoje. G. Kijausko nuotrauka

vininkas. Todėl ar dabar ne 
laikas mūsų veiksniams, fon 
dams ar atatinkamoms įstai
goms susirūpinti min. St. 
Lozoraičio archyvo ateitimi. 
Gi Lietuvos atstovo Vatika
ne St. Lozoraičio, Jr. postas, 
kun. G. Kijausko žodžiais, 
dabar esąs labai svarbus, kai 
Vatikanas visomis galimo
mis priemonėmis ieško pro
gų kaip padėti krikščionims 
už geležinės uždangos. Lie
tuvos atstovas įvairius Va
tikano pareigūnus nuolatos 
ir nuolatos turi informuoti 
apie tikrąją padėtį Lietuvo
je, duoti tokius faktus, ku
rie skelbiami slaptoje Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikoje ir pan. St. Lozo
raitis, Jr. savo pareigas at
liekąs puikiai, bet šalia to tu
ri dar rūpintis ir pragyveni
mu, nes jam, deja, alga iš 
Washingtone esančių resur
sų nemokama. Tuo tarpu 
įdomu dar priminti, kad Lie
tuvos atstovo Vatikane St. 
Lozoraičio, Jr. .pavardė yra 
įrašyta į oficialų diplomatų 
sąrašą.

• DIRVOS laiškų skyriu
je mačiau pasisakymų, kad 
kun. A. Kezio sukamam fil
mui apie Los Angeles lie
tuvių gyvenimą parinktas 
‘Salos’ pavadinimas nėra tin
kamas ir kad jį reikėtų 
pakeisti. Vieną šiltą liepos 
mėnesio vakarą kun. A. Ke- 
zys, prieš išvykdamas su 
skautais į stovyklą, man spe
cialiai pademonstravo to 
filmo spalvingą pradžią, kur 
greitkeliai ir reklamos žiūro
vą veda į tą tolimą Pacifiko 
pakrančių miestą, į gyvą ir 
kūrybingą lietuvių salą Kali
fornijoje - Los Angeles. 
Man ypač buvo įdomu 
klausytis kai filme esančius 
vaizdus iš Los Angeles lie
tuvių gyvenimo aiškina pa- 
mūšio aukštaitis Bronys Rai
la gražia, skambia lietuvių 
kalba, nežymiai atausta di
deliu turtu-aukštaitiška tar
me. Ir Br. Railos įdomia
me aiškinime vis kartojasi 
žodis sala. Antai: “Lietuviš
ka sala prie Pacifiko van
denyno”, "Toji sala skirtin
ga ir savo klimatu...", "Pa
kėlęs mūsų salos intelek
tualinį lygį...” ir 1.1. Pakei
tus filmo pavadinimą, gal 
tada reikėtų keisti ir tekstą, 
tad vėl susidarytų naujos ir 

bereikalingos išlaidos ir, ga
lų gale, ar filmo ruošėjas 
kun. A. Kezys neprarastų 
dalies tų.tikrai meniškų aki
mirkų, kurių apstu dabarti
nėje filmo redakcioje, nes 
juo tolyn vis įgyjant didesnę 
praktiką filmavimo darbe, 
kun. A. Kezys darosi vis 
rimtesnis lietuviško filmo 
meistras. Tai ypač įsitikinau 
žiūrėdamas jau paruošto 
losangeliškio filmo ‘Sala’ 
pradžią

A.A. Br. Žvirzdys

• KORĖJOS karo vetera
nas, skautų korp! Vytis fi
listeris, buvęs sportininkas, 
choristas ir tautinių šokių 
šokėjas Bronius Žvirzdys, 
gerai visiems pažįstamo 
prof. dr. Vyt. Vardžio bro
lis, mirė birželio 12 d. 
tesulaukęs 47 m. amžiaus. 
Paliko žmoną Zitą (buv. 
Rimkutę), tris sūnus ir vieną 
dukrą, kurių vyriausias šį pa 
vasarį baigė gimnaziją. Jis 
mirė Seattle mieste, Wa- 
shingtono valstijoje!, ir pa
laidotas Tumwater mieste
lio katalikų kapinėse. Su tė-‘ 
vais iš V. Vokietijos, kur bai
gė Eichstato liet, gimnaziją 
ir lankė Tuebingeno univer
sitetą, atvykęs į JAV ir 
apsigyvenęs Kenoshoje, 
Wis., Bronius Žvirzdys greit 
buvo pašauktas į JAV ar
miją ir pasiųstas į Korėjos 
lauką. Ten buvo žvalgų bū
rio vadas, vienose kautynė
se liko smarkiai sužeistas. 
Du metus gydėsi karo ligo
ninėse, netekęs 90 proc. dar
bingumo. Grįžęs apsigyveno 
Chicagoje, čia baigė rentge
no mokyklą ir dirbo širdies 
tyrimų srityje. Chicagoje 
vedė buv. paskutinio nepri
klausomos Lietuvos seimo

(Nukelta į 7 psl.)
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