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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIXONO KRITIMAS
Iššaukė simpatijų žmogui po kauke

Prezidentas Nixonas sa
vo atsisveikinimo su tauta 
kalboje aiškino, kad nutaręs 
atsistatydinti dėl to, nes ne
tekęs stiprios politinės ba
zės kongrese (strong enough 
political base in the Con- 
gress). Paprasčiau tariant, 
jis negalėjo tikėtis savo nau
dai net ir respublikonų bal
sų. Tie paliko savo prezi
dentų, nes jį apginti prak
tiškai jau buvo neįmanoma 
ir nenaudinga. Šiaip ar taip 
prezidentas buvo daugiau ar 
mažiau aktyvus suokalbinin
kas nuslėpti savo artimiau
sių bendradarbių, jei ne sa 
vo paties, sąryšį su įsilau
žėliais į Watergate demo
kratų partijos būstinę. Gali 
sakyti, kad tai buvo beveik 
normalus įvykis Amerikos 
politiniame gyvenime, ta
čiau šiuo metu JAV pergy
vena politinio ‘apsivalymo’ 
laikotarpį ir tas incidentas 
negalėjo būti lengvai at-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

leistas. Ir jei dėl jo kai kas 
turi eiti į teismą ir gali bū
ti ar jau buvo nuteistas ka
lėjimu, kodėl nuo tos dalies 
turi būti atleistas preziden
tas? Ar gi ne kiekvienas 
žmogus yra lygus prieš įsta
tymą?

Kartu, nors niekas negin
čija Nixono nuoplenų už
sienio politikos laukuose, ūki 
nėję politikoje, kurie liečia 
kiekvieno žmogaus jautriau
sią vietą jo piniginę -- 
jis nebuvo laimingas. Šioje 
srityje kiekvienas laukia iš 
valdžios kažkokio stebuklo, 
nors jis praktiškai neįma
nomas.

Kiekvienu atveju ir res
publikonams Richardas 
Nixonas kaip prezidentas 
šiuo momentu netiko. Jei jis 
šiuo metu nebūtų savanoriš
kai pasitraukęs, atstovų rū-

Arabų 'vienybė’ Maskvai 
vadovaujant

Kaip vokiečių telegramų 
agentūra dpa iš Maskvos 
pranešė, šiomis dienomis 
Maskva pradėjo pagreitintą 
‘arabų vienijimo’ akciją. 
Ypač ta akcija pagriežtėjo 
dabar - Kipro salos kri
zės pasėkoje. Sovietų Są
junga žūt būt nori atstatyti 
savo Artimuosiuose Rytuo
se prarastą prestižą.

Taigi, iškviesti ar neiš- 
kviesti, praeitą savaitę at
vyko į Maskvą Sirijos komu
nistų partijos vadas Chalid 
Bagdasch ir Palestinos Iš
laisvinimo fronto’ vadas Jas- 
sįr Arafat su keletu savo pa
tarėjų ‘svarbiems arabų vie
nybės’ reikalu pasitari
mams. Kokie tie pasitarimai 
bus ir apie ką jie ten tar
sis -- didelė paslaptis, ta
čiau spėliojama, kad Maskva 
Arafatą nori paskelbti vie
ninteliu arabams vadovau
jančių asmeniu. Taip pat ti
kima, kad Arafatas Maskvo- 
ie atidarys savo veiklos 
biurą, tokį pat, koks jau yra 
atidarytas Ryt. Berlyne. Ži
nia, tai ‘vienybei’ sucemen
tuoti bus reikalingi ir gi"1’ 
lai, kurių duosnusis d< 
niekuomet nepagailės.

Šių arabų svečių atsil 
kvmo proga valdinis Sov 
tų Sąjungos laikraštis 
vestijos’ įsidėjo net ki 
•straipsnius. Viename jų 
vestijos’ ragino visas Pal 
tinos išlaisvinimui dirb 
čias arabų grupes susiju 
ti po viena vadovybe (į 
voje turimas Arafatas), i 

, tik ši grupė yra pažangi 
revoliuciniai patyrusi, 
arabai ir toliau savo tai 
nesutars, jie jokiu būdu 
atsispirs ir toliau Izrai 
varomai agresijai. Ki 
menkinami JAV sekrt 
riaus Henry Kissingerio 
siekti diplomatiniai Art. 1 
tų taikai išlaikyti laim 
mai ir sakoma, kad pasi 
tos paliaubos yra viena 
liškos ir nepilnos: niekad 
būsią pilnos taikos tol, 
nebus atsižvelgta į pale 
piečių reikalavimus ir kol 
raelitai nebus išguiti į prieš 
1967 m. buvusias sienas. To
dėl Sovietų Sąjunga, kaip 
ten toliau sakoma, reika-

lauja, kad į vedamas taikos 
derybas Genevoje būtų įsi
leista ir palestiniečių arabų 
delegacija kaip pilnateisis 
derybų partneris. Taigi, to
kį ‘partnerį’ Maskva dabar 
ir ruošiasi iškepti.

‘Izvestijos’ paskelbė tokią 
tezę: tik sąjungoje su Sovie
tais dirbdami arabai galės 
virsti kovingu faktoriumi sa
vo nenuilstamoje kovoje su 
pasauliniu imperializmu ir 
sionizmu. Tik čia pat kyląs 
klausimas: kaip į tai atsi
žvelgs Washingtonas, kurio 
prieškambariuose nuolat zu
ja stambios, izraelitus re
miančios pajėgos?

Matot, kai dabar visas 
pasaulis nukreipė dėmesį į 
Kiprą, užkulisiuose galima ir 
naujus voratinklius užmegs- 
ti.

Kartu iš Izraelio pasigir
do neramių šauksmų, kad 
sovietai, kurie prisidėjo prie 
Suezo kanalo valymo nuo 
minų, ne tiek valo patį kana
lą, kiek stengiasi nustaty
ti Izraelio pusėje varomus 
įsitvirtinimo darbus. Čia

mai jį būtų patraukę didele 
balsų dauguma atsakomy
bėn, o senato jis negalėjo 
tikėtis net trečdalio sana- 
torių palankumė.

Už tat Nixonas, pasi
ryždamas atsistatydinti, pa
darė gudriausią šiuo mo
mentu įmanomą politinį ėji
mą. Visų pirma tai leido 
jam pasiaukoti tautos labui, 
kuris reikalaująs “full time” 
prezidento, o ne tokio, kuris 
visą laiką turi galvoti apie 
savo bylą. Antra, savo at
sisveikinimo su kabinetu ir 
Baltųjų Rūmų štabu kalbo
je, kuri buvo perduodama 
per televiziją, jis turėjo pro
gos milijonams žiūrovų pasi
rodyti labai žmoniškas, net 
užsidėti akinius citatai per
skaityti, ko jis niekados ‘ofi
cialiai’ nedarydavo. Nixonas 
turėjo progos pakalbėti apie 
savo tėvų varganą gyveni
mą, pabrėžti savo iškilimą 
iš plačių Amerikos masių. 
Kaip po to galima tokį žmo
gų, kuris iš taip aukštai kri
to, dar traukti teisman ir 
ko gero dar nubausti kalė
jimu? Tai būtų- labai nepo
puliaru ir tai jausdami po
litikai jau dabar svarsto spe
cialiu įstatymu ar bent kon
greso daugumos rezoliucija 
duoti jam imunitetą ar išri
šimą nuo padarytų nuodė
mių ar suklydimų. Legaliai 
tai padaryti nepriklauso kon - 
gresui, bet naujas prezi
dentas tur būt sveikintų to
kį paskatinimą. Bet kaip 
tada su kitais kaltinamai
siais kaip Mitcheliu, Halde- 
manu ir Ehrlichmanu? Pa
gal teisybę ir jiems turėtų 
būti paskelbta amnestija, 
nes šiaip ar taip, jie kaip ir 
prezidentas, buvo pakanka
mai nubausti už nusikaltimą, 
kuris faktinai niekam nepa
darė žalos ir kurio iškili
mas į viešumą tik davė 
progos Amerikai bent pa
bandyti apšvarinti savo poli
tinį gyvenimą. Kaip ten bū
tų, Richardas Nixonas tur
būt seniai nebuvo taip po
puliarus kaip savo atsista
tydinimo dieną* Likimo iro
nija norėjo, kad juostelės, 
kurios privedė prie io kriti
mo ir yra jo privati nuosa
vybė liko pats didžiausias 
jo materialinis turtas, ver
tas milijonų dolerių. Happy

Ltevetanao uranainete jau rauosiast ruaens sezonui. Momentas is 
“Našlinio Jonkelio", atlikto pavasariniame koncertė. Šoka: Diana Strimaitytė, 
Dalia Rydelytė, Gintautas Neimanas ir Rūta Giedraitytė. Plačiau apie 
Grandinėlės planus žiūr. 7 psl. E. Bliūmentalio nuotrauka

PABALTIECIAI RUOŠIA BENDRAS DEMONSTRACIJAS
RUGPIUCID17 DĖL AUSTRALIJOS NUTARIMO

Apie Australijos vy- dyba nutarė: 1) pasiųsti 
riausybės Baltijos valsty- Australijos vyriausybei pro- 
bes smogiantį ir Sovietų 
Sąjungos imperializmą stip
rinantį žygį, Reuterio tele
grafo agentūros žinios Vliką 
pasiekė šeštadienio, rugpiū
čio 3 d., vakarą. Po to, dar 
įvairiais kanalais žinių bu
vo gauta rugpiūčio 4 ir 5 d.d. 
rytą. Tą pačią rugp. 5 d. tuo
jau buvo kreiptasi į Lietu
vos atstovą Washingtone 
Juozą Kajecką ir prašyta 
žinios tikrumą patikrinti 
Australijos ambasadoj.

Po pietų, atstovybės pa
tarėjas dr. Stasys Bačkis 
per New Yorko Lietuvos 
Generalinį konsulatą telefo
nu pranešė, kad Australijos 
ambasadorius Sir Show ži
nios tikrumą patvirtinęs: 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių nepriklauso
mybės pripažinimas esąs 
Australijos vyriausybės nu
trauktas.

Rugpiūčio 5 d. vakarą 
Vliko valdyba skubiai susi
rinko nepaprasto posėdžio 
aptarti susidariusią padė
tį. Imdama dėmesin Aus
tralijos vyriausybės žygį, la
bai skaudžiai palietusį Lie
tuvos valstybės ir lietuvių

(Nukelta į 2 psl.) ending' tautos interesus, Vliko Vai

testo pareiškimą 2) šią ži
nią paskelbti viso pasaulio 
laisviesiems lietuviams; 3) 
kviesti visus lietuvius siųs
ti protestus Australijos vy
riausybei ir drauge su lat
viais bei estais rugpiūčio 
17 d. visur ruošti bendras 
demonstracijas ir jose pri
imti atitinkamus nutarimus.

Laiškus, telegramas ir 
nutarimus siųsti tokiu ad
resu: His Excellency Mr. 
Gough Whitlam, Prime Mi- 
nister of Australia, Can- 
berra, Australia. (ELTA)

***
PROTESTUOKIME PRIEŠ 
AUSTRALIJOS NETEI
SINGĄ ŽYGĮ

Kiekvieną teisingumą 
branginantį žmogų supurtė 
žinia, kad Australija prita
rė Sovietų Sąjungos kolonia
lizmui pripažindama prie
varta ir klasta, su Stalino ir 
Hitlerio susitarimu įvykdy
tą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos įjungimą į Sovietų Są
jungą.

Visus lietuvius kviečiame 
solidariai pareikšti savo pro
testą prieš šitokį žmonių 
teisių ir tarptautinio teisin- 
?umo laužymą, siunčiant te
legramas ir raštus Australi
jos ministeriui pirmininkui, 
įdresu The Honorable E.G. 
Mhitlam, Q.C., M.P. Parlia- 
ment House, Canberra, 
A.C.T. 2600, Australia, o 
taip pat raštais ir telefo
nais reiškiant protestą Aus
tralijos pasiuntinybei ir kon
sulatams. Smulkesnių pata
rimų šiuo reikalu galima 
ęauti Amerikos Lietuvių Ta- 
-ybos būstinėje, 2606 West 
53rd Street, Chicago, Illi- 
nois, telefonas 312 778-6900 
Dr. Kazys Bobelis 
Amerikos Lietuvių Tarybos

Michigano gubernatorius G.M. Miliken su žmona apsilankęs i pavergtųjų tautų 
festivalį Detroite, nepamiršo pažiūrėti ir lietuvių paviljonų. Nuotraukoje iš kairės: 
gubernatorius Miliken ir ponia, respublikonų gubernatoriaus rinkimų direktorius 
A. Zaparackas ir S. Kaunelienė. J. Gaižučio nuotrauka^,
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Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė telegramomis krei
pėsi į visų kraštų bendruo
menės valdybas kviesdama 
prįeš Australijos vyriausy
bės nutarimą skubiai protes
tuoti, organizuoti kaip gali
ma platesnes protesto akci
jas ir daryti vįską, kad Aus
tralijos vyriausybė šį nežmo 
rfišką ir brutalų nutarimą

A
'J. '

pakeistų. Jeigu to ir nepa
sieksime, tai dar kartą bū
sime parodę pasauliui, kad 
mokame vieningai ginti savo 
reikalus ir Lietuvos laisvei 
atstatyti negailime nei dar
bo, nei laiko, nei lėšų. Griež
tai ir visuotinai protestuoti 
turime dar ir jdėl to, kad 
Australijos pavyzdžiu nepa
sektų kiti Baltijos valsty
bių okupacijos nepripažįstą 
kraštai, nes tokių ženklų jau 
yra.

Kraštų bendruomenėms 
siūloma organizuoti, ska
tinti ir vykdyti tokią pro
testų akciją.

* Laiškais (oro paštu) ir 
telegramomis siųsti trum
pus, poros sakinių, bet griež
tus protestus Australijos 
vyriausybei jūsų gyvenamo
jo krašto Australijos amba
sados adresu arba tiesiog 
Australijos ministeriui pir
mininkui. Manome, kad pro
testuojantiems lengviau bus 
kreiptis į jų krašte gyve
nantį Australijos ambasa
dorių, todėl juo siūlome ir 
pasinaudoti. Svarbu, kad 
kuo daugiau laiškų ir tele
gramų būtų pasiųsta. Pro
testus siųsti vietine arba 
anglų kalba.

* Apie šį brutalų austra
lų vyriausybės veiksmą in
formuoti gyvenamojo krašto 
visuomenę, rašant trumpus 
laiškus laikraščių redakci
joms.

* Stengtis išgauti viešus 
protesto pareiškimus iš jū
sų gyvenamojo krašto val
džios atstovų, parlamentarų 
ar kitų įtakingų asmenų.

* Pritariant VLIKo min
čiai, jeigu suspėsite, rug
piūčio 17 dieną skelbti 
protesto diena ir jos metu 
organizuoti viešas demons
tracijas bei kitokią jūsų 
sąlygomis įmanomą protes
to akciją.

* Australijos opozicijos 
vadas nepritaria Australijos 
vyriausybės okupacijos pri
pažinimo žygiui ir prieš jį 
viešai pasisako. Prašome 
laiškais padėkoti jam už to
kią laikyseną ir prašyti jį 
daryti viską, kad vyriausy
bės nutarimas būtų pakeis
tas. Australijos vyriausybė 
laikosi labai maža parlamen
to dauguma, todėl ši akcija

(Nukelta į 2 psl.)
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'TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI’ RAŠO:

Tiltai okupuotan Pabaltijin
Baltiečių išeivių bandymas užmegzti organizacinius ryšius su savo tėvynėmis

Nuo pat okupacijos pra
džios baltiečiai išeiviai ban
do užmegzti ryšius su insti
tucijomis bei įstaigomis savo 
tėvynėse, bet be didesnės 
sėkmės. Asmeniniai ryšiai, 
kad ir labai suvaržyti, pasi
rodė kaikam įmanomi, ta
čiau jais nepasitenkinama. 
Ypač jaunosios kartos veikė
jų dalis panūdo ieškoti orga
nizacinių ryšių su atitinka
momis institucijomis oku
puotose Baltijos šalyse. At
sirado grupės vadinamų 
bendradarbiautojų, kurie ne 
paisė viešosios opinijos nuo
taikų ir darė savo. Tokių 
atsirado ne tik lietuvių, 
bet ir latvių bei estų tar
pe, daugiausia akademikų 
eilėse. Jie sukėlė gana daug 
nerimo ne tik šioje Atlan
to pusėje, bet ir anoje, 
t.y. sovietų okupuotuose Bal 
tijos kraštuose. Pradėtoji 
iniciatyva tęsiama, nors 
abiejose pusėse susilaukia 
stiprios opozicijos. Sovieti
niai pareigūnai laiko ją pa-

AUSTRALIJOS 
NUTARIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
gali būti labai sėkminga.

* Protesto akciją organi
zuojant savo veiklą koordi
nuoti su latviais, estais ir 
kitomis tautybėmis.

***
Australijos Generalinis 

Konsulatas Chicagoje rug
piūčio 5 dieną PLB valdy
bos pirmininkui inž. Broniui 
Nainiui įteikė šį oficialų 
pranešimą, liečiantį Baltijos 
valstybių okupacijos pripa
žinimą. Šis pranešimas buvo 
paskelbtas rugpiūčio 3 dieną 
Australijos sostinėje Canber 
roję.

BALTIC STATĖS: Aus- 
tralia has officialy recogni- 
sed the Soviet Union’s ef- 
fective control over the 
three Baltic Statės of 
Latvia, Lithuania and Esto- 
nia which have been under 
soviet control for 30 years. 
A spokesman for The 
Department of Foreign Af- 
fairs in Canberra said to- 
day that the three count- 
ries had been formally re- 
cognised as having been in- 
coporated into the Soviet 
Union. He said Austra- 
lia had never approved of 
the way the statės were 
annexed into the Soviet 
bloc. Australia had, howe- 
ver, come to recognise the 
realities of the situation. 
Radio Australia’s'■Canberra 
office understans that the 
Australian ambassador in 
Moscow, Sir James Plim- 
soll, is at present visiting 
the three statės to forma- 
lise Australia’s new posi- 
tion. Reuter says that 
NATO countrie have decli- 
ned to take similar steps 
since they do not accept 
Soviet claims that Lithua
nia, Latvia and Estonia 
voluntarily joined the Soviet 
Union. Spokesmen for the 
American and British embas 
sies in Moscow said their 
gdvernments had no imme- 
diąte intention of following 
Australia’s example. In Mel- 
bouięne, the leader of the op- 
position, Mr. Snedden, said 
Australia should not have 
recognised the incorpora- 
tion otf the Baltic Statės 
into the Soviet Union 
against the combined inte- 
rests of the Western world. 
He said the decision could 
only be sfeen as a further 
Labor Government movė 
to take Australia away from 
its traditional allies and into 
the third world. 

slėpta klasta, siekiančia 
įsismelkti už geležinės už
dangos, o išeivijos dauguma 
vertina ją kaip paslaugą bei 
nuolaidžiavimą okupaciniam 
režimui.

Keletą būdingų tos srities 
faktų pateikia Toronte lei
džiamas baltiečių biuletenis 
“Baltic Events”. Jį redaguo
ja du profesoriąi -- latvis Ju- 
ris Dreifelds ir estas Rein 
Taagepera. Pirmasis dėsto 
politinius mokslus Brock 
universitete St. Catharines, 
Ont., antrasis - sociologiją 
Kalifornijos universitete. 
Lietuvio redaktoriaus, ma
tyt, nėra, nes niekur nemi
nimas.

Minėtame biuletenyje 
(1974 m. 3 nr.) rašoma, 
kad estų išeivių akademi
kai 1972 m. pakvietė savo 
kolegas iš okupuotos Esti
jos dalyvauti baltistikos stu
dijų konferencijoje Toronte, 
kuri buvo rengiama Baltis
tikos Studijoms Puoselėti 
Draugijos. Estijos komunis
tų partijos centro komite
tas nedavė leidimo, pareikš
damas:

Tokio pakvietimo priėmi
mas ir betkoks kitas moks
linis ar kitokio pobūdžio kon
taktas su išeivių organizaci
jomis reikštų faktinį tų or
ganizacijų pripažinimą ir ne
siderintų su partijos ir val
džios politika.

Biuletenio redaktoriai pri
duria, kad Estijos komunis
tų laikysena mokslinių ryšių 
atžvilgiu yra panaši į vy
raujančią išeivijos organiza
cijų nuomonę, kuri taip pat 
bijo faktinio sovietų režimo 
pripažinimo Estijoje. Esą 
reikėtų pabrėžti, kad minė
toji Baltistikos Studijoms 
Puoselėti Draugija nėra iš
eivių organizacija - joje 
dalyvauja įvairių tautybių 
akademikai, kurie domisi bal 
tistika.

LATVIJOS AKADEMIKAI
Kiek švelnesnė- buvo so

vietinės Latvijos akademikų 
laikysena. Jie pradžioje reiš
kė nusistebėjimą, kad mi
nėtoji baltistikos draugija į 
savo konferencijas, nekvie
čia akademikų, gyvenančių 
Baltijos kraštuose. Antai, 
“Atsinas un Pardomas” 1973 
m. vasario 22 rašė, esą keis
ta, jog nekviečiami dalyvau
ti studijuojamuose kraštuo
se gyvenantys asmenys: “Jų 
dalyvavimas bei paskaitos 
būtų pagelbėję sudaryti pla
tesnę bei objektyvesnę pa
žiūrą”. Dėl tokio ‘neapsi
žiūrėjimo’ latvių akademikai 
Latvijoj esą klausia, ar 
minėtoji organizacija yra 
“laisva akademikų draugija, 
ar tik šaltojo karo įrankis”? 
‘Baltic Events’ biuletenis pa
stebi, kad kvietimai į baltis
tikos konferencijas buvo pa
siųsti paskiriem akademi
kam neoficialiai. Vėliau, 
1974 m., R. Šilbajoris, Bal
tistikos Studijoms Puoselė
ti Draugijos pirmininkas, pa 
siuntė oficialius kvietimus 
visom trim Baltijos kraštų 
mokslo akademijom daly
vauti ketvirtojoj baltistikos 
konferencijoj Chicagoje. At
siliepė tiktai Latvijos Moks
lų Akademija, mandagiai 
pasiteisindama, kad esan
ti labai užimta organizavi
mu metinės šventės. Be to, 
ji paprašė daugiau informa
cijų apie baltistikos studi
jų draugijos veiklą. Šis at
sakymas buvo gautas Chica
goje vos keletą dienų prieš 
konferencijos pradžią.

MASKVA LEMIA

Visai kitu tonu prabilo 
Maskva. Jos dienraštyje ‘Iz- 
vestia’ (1974. VII.4) paskel

bė aštriai puolantį straipsnį
V. Steinberg, sovietinės Lat 
vijos istorijos instituto di
rektorius. Jis neigiamai pa
sisakė apie baltistikos stu
dijų draugijos organizato
rius bei veikėjus - prof. E. 
Andersoną, prof. A. Ziedonį, 
prof. A. Ezergailį. Kliuvo 
ir tos .draugijos žurnalui 
“The Journal of Baltic Stu- 
dies”, ypač prof. B. Ma- 
ciukos straipsniui “Baltijos 
respublikų vaidmuo Sov. Są
jungos ekonomijoje” (1972 
m. nr. 3, psl. 18-25). Po tokio 
išpuolio ir Latvijos Mokslų 
Akademijos laikysena turė
jo pasikeisti.

SOVIETINĖ PAŽIŪRA
Apie tiltų tiesimą tarp iš

eivijos ir jos tėvynių, esan
čių sovietų valdžioje, ilgą 
straipsnį parašė Latvijos ko
munistų veikėjas B. Pudele 
mėnesiniame partijos žurna
le “Padomju Latvijas Ko- 
munists” (1974 m. 5 nr.). Pa
sak jo, reakcinėje latvių iš
eivijoje nuo 1960 m. pasiro
džiusios naujos ideologinės 
veiklos formos. Su jomis pra 
sidėjusi nauja “tiltų tiesi
mo era”, o primityvus anti
komunistinis nusistatymas 
dingęs. Atsiradusi nauja, 
subtilesnė taktika, puoselė
janti tautinį impulsą per kul
tūrinį bendradarbiavimą ir 
ideologinę infiltraciją Latvi
jon. Tai esą rodo įsteigi
mas naujos ‘mokslinės’ drau
gijos JAV-se 1968 m., Švedi
joj 1970 m. ir pasiruošimas 
organizuoti baltiečių kalbų 
biurą su reakciniu radijo 
siųstuvu ‘Radio Liberty’. Pa
grindinis naujojo sąjūdžio 
užmojis esąs veikti tautinę 
sąmonę psichologiniu keliu. 
Specifinis tos taktikos gink
las esąs “bendros latvių tau
tos” ir “bendros latvių kul
tūros” mitas, stovįs virš 
klasinių skirtumų ir jungiąs 
užsienio bei tėvynės latvius 
mistiniu bendro kraujo ir 
‘tautinės dvasios’ ryšiu. Lat
vijos išeiviai, statydami ma
žus tiltus ant tų mistinių 
bei nacionalistinių atramų, 
siekia skleisti reakcines, 
nacionalistines ir antisovie- 
tines idėjas Latvijoje ir tuo 
būdu sušvelninti socialisti
nę ideologiją. Be to, jie esą 
dedasi ‘bendros latvių tau
tos’ atstovais laisvajame pa
saulyje ir kalba visų latvių 
vardu.

IŠPUOLIAI ESTIJOJ
Sovietinėje estų spaudo

je ir įvairiuose susirinki
muose, pasak ‘Baltic Events’ 
pabrėžiama nauja baltiečių 
organizacijų taktika, kuri 
esanti pavojingesnė. Jauni 
akademikai bei veikėjai esą 
nebeturi senosios gvardijos 
antikomunistinės laikyse
nos. Jie savo antikomuniz
mą esą dengia moksliniu šy
du ir ieško ryšių Taline 
bei Tartu miestuose, kad 
tuo būdu galėtu skleisti ža
lingą savo ideologiją. Anks
čiau labiausiai buvo puola
mas prof. R. Taagepera (Ka
lifornijoj) ir laikomas "prie
šu nr. 1”, dabar ugnis esan
ti nukreipta į žurnalistą 
Arno Kueng (Švedijoj). Pir
masis yra skleidėjas idėjos, 
kad reikia steigti demokra
tinę Estijos liaudies respu
bliką Jugoslavijos ir Lenki
jos pavyzdžiu, antrasis yra 
parašęs knygą apie dabarti
nę būklę Baltijos respubli
kose.

Prof. R. Taagepera, kaip 
‘Baltic Events’ redaktorius 
priduria, kad nesijaučiąs ‘an- 
tikomunistu’. Jis tikisi, jog 
sovietai su laiku įveiks neu- 
rotinę,savo baimę ir ne
vengs draugiškų, rimtų dis

kusijų liečiančių estų ir ru
sų tautinius reikalus.

KAIP SU LIETUVIAIS?

Nors ‘Baltic Events’ biule
tenis (1974 3 nr.) rašo dau
giausia apie estus ir latvius, 
tačiau lietuvių būklė beveik 
ta pati. Pastarųjų išeivijoj 
bendradarbiautojų linkmę 
yra užėmę ‘Akiračiai’. Juos 
bei jiems panašius ‘Gimtasis 
Kraštas’ ir giria, ir vano
ja, kalba su jais ir bijo. 
Visai panašiai, kaip estų ir 
latvių atveju. Iš vienos pu
sės sovietai mato draugišką 
laikyseną, iš kitos -- paslėp
tą tikslą. Asmeniniai ryšiai 
palaikomi, bet organizaciniai 
bei instituciniai nepraeina, 
nes neleidžia Maskva. O jei
gu ir leistų, tai tie ryšiai, 
kad ir mokslo vardu, turėtų 
būti naudingi Mskvai.

Jaunieji akademikai, atsi
sakę ‘primityvaus komu
nizmo’, bando prisistatyti su 
nauju, draugišku veidu, bet 
ir jis pasirodo sovietams 
nepriimtinas, dargi klastin
gas, o išeivijos daugumai -- 
perdaug nuolaidžiaujantis. 
Nuo seno išeiviai ieško ryšių 
su savo tėvyne, bet vis atsi
muša į okupantą arba jo pa
tikėtinį. (Kaikas mano, kad 
ryšiai su okupantu arba jo 
pareigūnais jau yra ryšiai 
su tauta). Tie, kurie bando 
kelti koją į savo tautiečius, 
susiduria su atšiauriais 
Maskvos atstovais. Tik labai 
privilegijuotiems pavyksta 
pralįsti pro sovietines užtva
ras ir prakalbinti savo žmo
nes.

Taigi, santykių su Lietuva 
klausimas nors ir aprimo, 
bet ryškesnės pažangos ne
padarė. Jis buvo ir tebėra 
vienos linkmės gatvė. Ir to
liau pasilieka labai ribotas 
asmeninių ryšių kelias, pa
laikąs tarpusavę tautinę 
jungtį. M.

(Tėviškės Žiburiai nr. 32)

MUMS RAŠO
KUNIGO JONO M. 
BAKŠIO PATARIMAS

Nuoširdžiai patariu lie
tuviui berneliui kurti tik lie
tuvišką šeimą. Ir todėl 
nevesk kitatautės mergai
tės, bet pasirink padorią 
ir patriotišką lietuvaitę. 
Taip pat tas patarimas ir lie
tuvaitėms mergelėms norin
čioms tekėti. Tokia yra ir 
Dievo valia, ir visi kūriniai 
gamtoj laikosi Jo valios. Ir 
žinokite, kad mes būsim at- 
sakomingi tautai ir Dievui 
už savo tautines nuodėmes, 
jeigu neišlaikysime savo 
grynos tautybės ir lietuvy
bės.

Kun. J. Bakšys.

Taigi, Kaimynai,
Dirvos Nr. 57 atspaus

dintas “Raganų Medžioklė” 
praktikoje aktualus, bet ne
įprastai atsargus: nėra rei
kiamo atkirčio nė ‘New York 
Daily News’ rašėjui Paul 
Meskil, nė tikrajai tos bylos 
organizatorei, imančiai savo 
‘kaltinimus’ tariamiems ‘ka
ro kriminalistams’ iš komu
nistinių šaltinių New Yorko 
valstijos atstovei Elizabeth 
Holtzman. Jai pasisekė, kaip 
komunistei, įsibrauti į Ame
rikos kongresą ir jame ji da
bar siautėja. 

Parodykite jos nuotrau
ką Dirvos skaitytojams ir

paraginkite mūsų politinius 
veiksnius į tuos, lietuviams 
primetamus ‘kaltinimus’ kon 
krečiai ų įvardyjant komu
nistinius budelius, kankinu
sius lietuvius ir dirbusius 
NKVD spartuolius ir tuo 
pačiu karo nusikaltėlius) 
griežčiausiai reaguoti. Pa
siūlykite Paul Meskil savo 
pagalbą, atidengiančią ko
munistų bendradarbius ir 
žudikus.

J. Jašinskas 
So. Boston

DELAWARE APPLIANCE 
AIR CONDITIONING & 
REFRIGERATION RE- 
PAIR
(215) HU5-6644
1(302) 998-3750. (58-60)

AUTO MECHANIC - Exp’d 
and versatile. Many bene
fits. Profit sharing. Call or 
apply in person HEWITT 
BUICK, 322 S. York Rcį 
Hatboro, Pa. OS5-0375.
An Equal Opportunity 
Employer (58-60)

20 MACHINISTS 
NEEDED AT ONCE 

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

SPLINE GRINDERS 
GEAR CUTTERS 

INSPECTORS 
(In-process and finai) 

LATHE HANDS
H.C.T. CHUCKER OPERATORS 

Mušt do own rftet ups 
Experienced help only. have a
signed four year contract with a 
leading aircraft engine manufaGlurer. 
Top pay and fringes including. Blue 
Cro8», Dental Plan, etc., in a com- 
pletely modern air-conditioned build- 
ing. We are currently vvorking a 5.8 
hour week. Contact Mr. Stefanski, 
313-773-0450.

CLIPPER INDUSTRIES INC. 
29200 Calahan RoMville. Mich.

(52-61)

TRUCK MECHANICS. In- 
ternational Harveąter in 
Camden has immed. opening 
for 3 ųualified lst class 
mechanics. Excel. bene
fits incl. vac., siek leave, 
company plan, 11 holidays, 
etc. Good pay. Choice of 
2nd or 3rd shift. Call Mr. 
Darė (609) 662-5567. An 
Equal Oppty. Employer. 
(57-63)

Wanted lst class skilled
WELDERS
Fitter layout for struc

tural work. Experienced 
need only apply. Full time. 
55 to 60 hours per week.
U.S. WELDING & FABRI- 
CATING INC. 8609 Stone 
Rd., Independence, Ohio. 
524-3800 (57-63)

LAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI

Elizabeth Holzman, New 
Yorko atstovė kongrese.

Arabų 
'vienybe1...

(Atkelta iš 1 psl.) 
anksčiau jau buvo rašyta, 
kad sovietai buvo kviesti da
lyvauti kanalo valymo dar
buose kartu su amerikiečiais 
ir britais, tačiau jie tada at
sisakė. Bet vėliau, matyt, 
apsigalvojo ir prisidėjo. Pra
nešama, kad Viduržemio jū
roje yra sustojęs sovietų 
lėktuvnešis Leningrad, iš 
kurio pakyla helikopteriai 
neva tai valyti Suezo įlan
ką, kuri jau seniai išvalyta 
britų ir amerikiečių, ir skren 
da kaip tik virš Izraelio lai
vyno bazės ir jų sausumos 
įsitvirtinimų (fotografuoda
mi, kaip skelbia su baime 
izraelitai). Čia netoli stovė
jo amerikiečių lėktuvnešis 
Inchon, kurio helikopte
riai kaip tik ir valė tą įlanką 
bei kanalą, bet, prasidėjus 
Kipro krizei, tas lėktuvne
šis nuplaukė prie Kipro kran 
tų padėti evakuoti iš salos 
amerikiečius. O, kaip mato
te, jo vietą užėmė kas kitas, 
t.y. sovietai. (ab)

FOREMAN

COLD FORMING

Experienėed in tool and die, 
die setup, quality control, 
employee relations. Steady 
work. Afternoon shift. Me- 
dium sized shop. Livonia, 
Michigan area.

313 522-0540
*8 A.M. to 5 P.M.
(59-61)

Immediate openings

EXPERIENCED 
MACHINISTS
To $4.80 per hour.

Mušt read blue prints and 
micrometėrs. Be capable of 
making > own job sėt up. 
Excellent paid insurance, 
holidays, vacations & pen- 
sion plan

PASSAVANT CORP.
Hwy. 79 & Carson Rd.NW 
Birmingham (Pinson Valley) 
Ala.
205 853-6290
An equal opportunity 
employer (59-62)
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KVISLINGO’ HISTERIJA
Birželio pabaigoje, per ke

letą laidų, Dirva skelbė Ri
mo Daigūno rašinį: “Prieš 
trisdešimtį metų”. Tai buvo 
smulkus antrosios okupaci
jos etapų pavaizdavimas. 
Nacių okupacijai sugriuvus, 
į Lietuvos terotoriją įsiver
žė Raudonoji Armija, perė
jo per Lietuvą ir ... nepasi
traukė atgal. Raudonoji Ar
mija uždėjo ant Lietuvos 
antrosios okupacijos pan
čius. Okupanto planams pra
dėjo talkinti kvislingai. Dėl 
jų šimtai tūkstančių lietu
vių atsidūrė naikinimo sto
vyklose, kur nemažai žuvo.

Kvislingų turi kiekviena 
tauta. Tai savotiškas, neiš
vengiamas blogis, kada tau
tai tenka gyventi po okupan
to padu. Netrūksta, tad, 
kvislingų ir lietuvių tautai. 
Jų buvo ir prie caro, ir prie 
kaizerio...

Dabar, šitokį tautai tra
gišką trisdešimtmetį minint, 
kvislingai neriasi iš kailio 
kaip įrodyti ‘išvadavimo’ 
džiaugsmą ir už tą ‘išvadavi
mą’ dėkoja Maskvai.

Sovietinių lietuvių rašy
tojų sąjungos pirmininkas 
Alfonsas Bieliauskas, stam
baus kalibro raidėmis įdėjo 
savo reveransinį keliaklups
čiavimą savaitrašty ‘Litera
tūra ir menas’ (Nr. 29/. Lyg 
koks vadas pasivadinelis, šis 
politrukas drįsta pavadinti 
savo raštą iškilmingai, ma- 
nifestiškai: “Žodis išvaduo- 
tajai Lietuvai”.

Besityčiodami iš emigra
cinių, jų terminu, ‘vaduoto
jų’, kvilsingai mielai vadi
na sovietų kariuomenę savo 
‘vaduotojais’. Klykauja A. 
Bieliauskas --

... Lietuva, žeme mano, 
tu likai gyva, nes buvo Ab- 
linga ir Pirčiupiai, Oriolas 
ir Stalingradas, Uralas ir 
Balachna; nes buvo sostinė 
Maskva...

... Taigi: niekad neuž
miršk, visada prisimink, Lie
tuva, Kareivį, atnešusį Tau 
laisvę...

... Ženk toliau, Lietuva,

Tapkite knygos
TAUTINĖS MINTIES KELIU’
mecenatu ar rėmėju

-----------------------Iškirpti-------------------------------

AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINEI SĄJUNGAI
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421
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□ mecenatas............................................ $100.00
□ garbės prenumeratorius.................... $ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas .................$ 20.00

(Čekius rašyti Nationai Lithuanian Society of America, Ine.* 
vardu).

Pridedu čekį sumoje $........................

Pavardė ir vardas ..........................................................................................

Adresas 

šviesiuoju, Partijos taip aiš
kiai nubrėžtu keliu...

A. Bieliauskas pakartoja 
grubios sovietinės propa
gandos melus; jis šmeižia 
Nepriklausomą Lietuvą, nie
kina jos žmonių pasiseki
mus ir vis stiprėjusį, sunkiai 
užkariautą gerbūvį.

... Samdinė buožiniame 
nutukusios Europos ūkyje, 
visų didesnių stumdoma, 
grumdoma ir ujama; dulkė 
nuo didelio istorijos kelio, 
pustoma vėjų ir merkiama 
lietaus, trapi, po fašistinio 
žvėries kaustytu batu su
gniužusi gėlė...

Šie patetiški ir pilni melo 
posakiai, visiškai iškreipia 
istorinę bei ekonominę tik
rovę. A. Bieliauskas prie
kaištauja Lietuvai, kad ji bu
vo maža valstybė, ‘nepaste
bėdamas’, kad dešimtys ma
žesnių už Lietuvą kraštų 
skelbiasi esą nepriklausomi, 
pradeda laisvai tvarkytis, 
priimami į Jungtinių Tau
tų bendruomenę. Kodėl ma
žosios afrikinės valstybės, 
gali gyventi ‘nestumdomi, 
negrumdomi, nei ujami’, o 
Lietuva šitaip gyventi ne
galėjo?! Tai dėl to, kad jos 
geografinė padėtis kėlė 
Maskvai apetitą: praryti ir 
suvirškinti. Šita A. Bieliaus
kas mato, bet meluoja -- įro
dydamas, kad maža valsty
bė neturinti teisės būti ne
priklausoma.

A. Bieliauskas, aišku, ma
to kad Lietuva buvo užka
riauta, ne ‘išvaduota’. Jis 
yra amžininkas, kuris matė, 
kad Lietuvos sovietizacija 
prasidėjo Raudonosios Ar
mijos tankams sustojus Lie
tuvos miestuose, bet A. 
Bieliauskas meluoja ir krai
po istoriją Maskvos intere
sų naudai.

Jis gerai žino, kad antro
sios okupacijos veiksniai, 
tie jo ‘išvaduotojai’, buvo 
militariniai Maskvos daliniai 
ir juos sekė enkavedistų 
pulkai su keliais šimtais lie
tuviškų kvislingų, kurių tar-

PRIE VOKIETIJOS LIETUVIU JAUNIMO 
SįlUKGOS LOPŠIO

Po II Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso praėjo po
ra metų, kol jo nutarimą 
steigti Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungą pradėjo 
įgyvendinti atskiruose kraš
tuose. Kam buvo reikalin
gas toks ilgas laikotarpis?

Ilgoko laukimo viena svar
biausių priežasčių, tur būt, 
buvo ta, kad vis nesisekė 
tiksliai nustatyti santykio 
tarp įkursimos Lietuvių jau
nimo sąjungos ir Bendruo
menės. Aiškumas čia pagei
dautinas, bet nebūtinas. 
Svarbiau parodyti gerą valią 
praktinėje veikloje, negu ap
sirūpinti dėsniais ir para
grafais ir paskui stropiai 
žiūrėti, kad jie nebūtų pa
žeisti. Smulkus išankstinis 
santykių reglamentavimas 
iš viso vargiai įmanomas. 
Geriau juos aptarti įstatuo
se ir statutuose turint prak
tinės veiklos faktus. Tačiau 
tuos klausimus svarstyti rei
kia jau dabar.

Vokietijoje jie buvo disku
tuojami prieš II Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. 
Iš vienos pusės buvo nuro
doma, kad jaunimas Bend
ruomenėje jaučiasi nepa
kankamai vertinamas ir var
žomas, todėl sukūrus Jauni
mo sąjungą Bendruomenės 
rėmuose, nedaug kas į ją te- 
stotų. Tai būtų ne kas kita, 
kaip buvusios Jaunimo sek
cijos pavadinimas kitu var
du. Vokietijoje reikia steig
ti berėminę jaunimo organi
zaciją, kurios narius jung
tų tik lietuviška kilmė ir no- 

pe buvo jis pats, Alfonsas 
Bieliauskas.

Dabar, iš naujo pašildyda
mas kvislinginio ‘išvadavi
mo’ temas, A. Bieliauskas 
pasiduoda klykavimo histe- 
rijai Maskvos interesams tei
sinti. Bet gi melas niekad 
tiesos neužstoja.

• DR. KĘSTUTIS VA
LIŪNAS, VLIKo pirminin
kas, praleidęs Europoje dau
giau kaip dvi savaites, lie
pos 24 d. painformavo Vliko 
Valdybą apie savo kelionę. 
Didesnę savo kelionės dalį 
jis praleido Turkijoje.

Kaip jau buvo Eltos skelb
ta, Ankaros Teismas Pra
nui ir Algirdui Bražinskams 
gegužės 21 d. pritaikė nau
jai išleistą amnestijos įstaty
mą ir juos abu paleido iš ka
lėjimo. Dabar jie yra globo
jami Raudonojo Kryžiaus.

Minėtą teismo nutarimą 
sovietų advokatai apskundė 
“Šamam Marhet -- Dept. of 
Justice 2nd High Criminal 
Court”. Skundas šio Antro
jo aukštojo teismo buvo 
svarstomas liepos 15 d. Tai 
pirmas kartas, kuomet abie
jų pusių advokatai turėjo 
progą pasakyti savo kal
bas. Išklausęs jų daugiau 
kaip tris valandas trukusių 
kalbų, teismas posėdį užda
rė ir kitą posėdį paskyrė 
rugsėjo 27 d. Posėdžio metu 
teisme salėje buvo ir dr. K. 
Valiūnas. Kitas dienas jis 
praleido besirūpindamas vi
zomis Bražinskams iš Turki
jos į kitą kraštą išvažiuo
ti.

Vliko pirmininkas buvo 
dar numatęs vykti į Žene
vą ir iš arčiau patirti Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos eigą, 
bet telefonu pasikalbėjęs su 
dr. Albertu Geručiu ir suži
nojęs, kad Konferencija išsi
skirsčiusi atostogoms, ten 
nevyko. Keletą dienų pralei
do Ispanijoje. Be to, telefonu 
susisiekęs su Lietuvos Dip 
lomatijos Šefu Stasiu Lozo
raičiu, aptarė visą eilę aktu
alių abi institucijas liečian
čių klausimų. (ELTA) 

ras palaikyti tarpusavio san
tykius. Tokia buvo Vokieti
jos lietuvių jaunimo vadovų 
nuomonė.

Tie patys klausimai buvo 
svarstomi ir Didž. Britanijo
je. Jie iškilo ir IV Pasaulio 
lietuvių bendruomenės kon
grese praeitais metais. Wa- 
shingtone jaunimo atstovų 
ir Bendruomenės vadovų 
argumentai buvo tie patys. 
Jaunimas tvirtino, kad jam 
nereikalinga vyresniųjų glo
ba, kad jis gali veikti visiš
kai nepriklausomai. Gi dau
gelis Bendruomenės vadų 
būkštavo, kad nuo Bend
ruomenės atsiskyręs jauni
mas ir subrendęs neberas 
kelio į ją. Tuo būdu būtų 
pakirstos gyvybinės Bend
ruomenės šaknys.

Reikia džiaugtis, kad su
rastas vidurio kelias. Atsi
sakyta vadovavimo ir glo
bos, o pasirinktas tarpusa
vio bendradarbiavimo ir pa
ramos kelias. Prieita teisin
ga išvada, kad Lietuvių 
Bendruomenei reikalinga 
mūsojo jaunimo parama, o 
jauniniui -- Bendruomenės. 
Tuo pagrindu 1973/74 metų 
sąvartoje nutarta steigti 
JAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungas, tie patys 
principai padėti ir dabar 
sukurtos Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pagrin
dam

Pastebėtina, kad Vokieti
jos lietuvių bendruomenės 
vadovybė' visą laiką skyrė 
didžiulį dėmesį lietuviška
jam jaunimui. 1953, savajam 
atžalynui mokyti ir auklėti 
sunkiausiomis sąlygomis bu
vo įgytas turtas (pilis su 
parku) ir jis pavestas naudo
tis Vasario 16 gimnazijai. 
Nuo to laiko pagrindinis mū
sų Bendruomenės vadovų 
dėmesys skiriamas šiai mo
kyklai. Kasmet ruošiamos 
vasaros vaikų stovyklos, 
pareikalaujančios daug triū
so ir lėšų, yra taip pat 
akivaizdi savuoju prieaugliu 
rūpesčio išraiška. O kai Vo
kietijos lietuvių jaunimas 
leido savo laikraštėlį, jis su
silaukė paramos iš mūsų 
Bendruomenės.

Vokietijos lietuvių bend
ruomenės valdyba ilgą laiką 
savo sudėty turėjo jauną na
rį. Paskutiniaisiais metais, 
sumažinus jos sąstatą, pasi
tenkinta jaunimo atstovo pa
kvietimu. Šioje kadencijo
je vienas iš trijų Valdybos- 
narių yra jaunas studentas, 
sušaukęs steigiamąjį Vokie
tijos lietuvių jaunimo sąjun
gos suvažiavimą ir jį prave
dęs. Suvažiavimas įvyko Ro
muvoje -- Vasario 16 gimna
zijoje. Taigi mūsų Bendruo
menė ir gimnazija buvo lyg 
naujagimio krikšto tėvai. 
Neabejotina, kad ir kūdi
kiui augant bei bręstant, jį 
gaubs nemažėjantis ‘krikšta- 
vėvių’ rūpestis. Iš tikro pa
grindinis mūsų visų tikslas 
yra tas pats, būtent lietu
vybės išlaikymas. Tik bend
romis jėgomis, o ne atskirai 
veikdami, įstengsime pasi
priešinti iš visų pusių mus 
skalaujančiai svetimų van
denų bangai.

Š.m. birželio 1-3 Romuvo
je įvyko Vokietijos lietuviš
kojo jaunimo suvažiavimas 
savo organizacijai įkurti. Jį 
sušaukė prieš porą metų iš
rinktas organizacinis komi
tetas, susidedąs iš studentų 
Romanos Žutautaitės ir And 
riaus Smito. Paruošiamuo
sius darbus atliko Vasario 16 
gimnazijos mokinių komite
tas, vadovaujamas Alberto 
Harnerio.

Suvažiavo apie 30 jau
nuolių, prie jų dar prisidė
jo apie 20 Vasario 16 gim
nazijos vyresniųjų klasių 
mokinių. Suvažiavimą pra
dėjo stud. A. Šmitas. Vokie

tijos LB Valdybos ir Va
sario 16 gimnazijos vadovy
bės vardu sveikino J. Luko
šius. Jis pasidžiaugė maty
damas salėje pažįstamus 
veidus. Tai vis buvę Vasa
rio 16 gimnazijos auklėti
niai, tebetęsia mokslus kito
se mokyklose arba jau pra
dėję dirbti. Kvietė jaunuo
sius svečius jaustis kaip na
muose. Iš tikro ne tik šie 
namai, bet ir visa Romuvos 
sodyba skirta jaunimui. 
Prieš 20 su viršum metų ji 
buvo Vokietijos LB Valdy
bos įgyta besimokančiam 
lietuvių jaunimui ir iki šiol 
tam tikslui tarnavo. Ji tar
naus tol, kol bus mokslus 
norinčio eiti lietuviško jau
nimo. Kalbėtojas linkėjo su
važiavimui atlikti savo užda
vinį: įkurti Vokietijos lie
tuvių jaunimo sąjungą, iš
rinkti veiklią vadovybę ir 
nusmaigstyti gaires ateities 
veiklai.

A. Šmitas pastebėjo, kad 
jau antrą kartą susirenka
ma steigti savo organizaci
jos. Pirmą kartą buvo iš
rinktas tik organizacinis ko
mitetas. Jis sudarė Vokieti
jos lietuvių jaunimo karto
teką, paruošė anketą ir ją iš
siuntinėjo. Atsakė tik 3. I 
pagalbą atėjo Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai. Vo
kietijoje lietuviškojo jauni
mo pakanka, tik trūksta ryž
to. Šiame krašte jau veikia 
skautai, ateitininkai, evan
gelikų jaunimo būrelis. Gali 
kilti klausimas, kam reika
linga dar viena organizaci
ja. Ogi trūksta bendros. Ji 
ir ateina tą trūkumą užpil
dyti. Turime bendrų intere
sų ir problemų, kurioms 
spręsti reikalinga bendra or
ganizacija. Norime dažniau 
susitikinėti, bet kol neturi
me savos organizacijos, nie
kas jaunimo suvažiavimų ir 
kitų renginių mums neruoš. 
Norime atstovauti savo ir 
bendriems lietuviškiems in
teresams, bendrauti su kitų 
kraštų lietuvių jaunimu ir 
Vokietijoje su kitų tautų 
jaunimu. Mums reikia se
minarų ir pobūvių. Šiuo at
žvilgiu latvių jaunimas yra 
toli mus pralenkęs. Jis jau 
seniai turi savo organizaci
ją, kuri ruošia suvažiavi
mus, karnavalus ir kitus 
renginius.

Mėgstame kritikuoti vy
resniuosius, bet ar turime 
teisę tai daryti, -- klau
sė kalbėtojas. Čia visi esame 
arba buvę Vasario 16 gimna
zijos moksleiviai, arba dar 
tebesą. Lietuviškoji visuo
menė padėjo arba padeda . 
mums siekti mokslo. Kuo 
mes atsilyginame tai visuo
menei, ką mes jai duoda
me? Ligšiol lietuviškosios 
veiklos naštą ant savo pečių 
nešė ir tebeneša vyresnie
ji. Po kelerių metų ta naš
ta užguls mūsų pečius. Šiam 
darbui turime pasiruošti. 
Tai ir bus vienas mūsų są
jungos uždavinių.

Apie lietuviškojo jaunimo 
veiklą kituose kraštuose kal
bėjo Manfredas šiušelis. Jis 
painformavo apie JAV ir 
Kanados liet, jaunimo sąjun
gų įsteigimą ir jų organi
zacinę sąrangą. Vienu svar
biausiu jų uždavinių yra pa
dėti savo nariams patobulin
ti lietuvių kalbą ir kitų li
tuanistinių dalykų žinojimą. 
Tuo tikslu žada ruošti vasa
ros stovyklas ir naudotis 
jau veikiančiomis institucijo
mis. Taip pat ketina telkti 
informacijas apie padėtį Lie
tuvoje ir su jomis supažin
dinti kitataučius. Nepasku
tinėje vietoje ir savitarpių 
santykių palaikymas bei jų 
mezgimas su kitų kraštų lie
tuvišku ir nelietuvišku jau
nimu.

Po orientacinių pranešimų 
buvo sudaryti du darbo bei 
diskusijų būreliai. Apie M. 
Šiušelį ir stud. P. Buračą 
susispietė po keletą jaunuo
lių. Jie turėjo atsakyti du 
klausimus: 1) kaip mes įsi
vaizduojame lietuvių jauni
mo veiklą ir 2) kaip turime 
susiorganizuoti Jaunimo Są
jungos rėmuose, kad efekty
viai galėtume veikti. Atsa
kydami į tuos klausimus 
būreliai siūlė steigti liet, 
jaunimo grupes didesniuose 
miestuose ir puoselėti spor
tą, telkti ir skleisti infor
maciją, megzti ryšius, ver
buoti mokinius į Vasario 16 
gimnaziją ir t.t.

Į Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungos valdybą iš
rikti ir taip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas stud. 
Alfredas Lucas, vicepirmi
ninkas Manfredas šiušelis ir 
sekretorė bei iždininkė Živi
lė Vilčinskaitė. Į Kontro
lės komisiją išrinkti abitu
rientas Romas Žaliukas ir 
Algis Valiūnas.

Vokietijos lietuvių jauni
mo sąjungos pirmininkas 
stud. A. Lucas sako, kad 
išrinktoji valdyba žada 1) 
palaikyti juo glaudesnius 
savitarpio santykius, 2) ke
turis kartus per metus 
išleisti informacinį Sąjungos 
biuletenį, kurį siuntinėti vi
siems Voketijoje gyvenan
tiems lietuviams jaunuo
liams, 3) rinkti žinias kon
takto būdu ir t.t. Jis prašė 
visus narius: a) padėti rinkti 
lietuvių jaunuolių adresus, 
kad būtų galima sudaryti 
pilną Vokietijos lietuvių 
jaunuolių sąrašą - kartote
ką, b) pranešti apie apylin
kėje ruošiamus susirinkimus 
ir kitokius pobūvius, c) iš 
anksto suteikti žinių apie 
kultūrinius renginius, d) 
vykstantieji į užsienį ir no
rintieji surasti bendrakelei
vių, prašomi pranešti apie 
savo kelionės tikslus, kad 
būtų galima padėti, e) pra
nešti apie iš užsienio at
vykstančius lietuvius jau
nuolius, kad būtų galima 
užmegzti su jais ryšį ir taip 
pat jiems padėti.

Jaunimo Sąjungos reika
lais kreiptis į - A. Lutz, 
744 Nurtingen, Enzenhart- 
platz 3. Telef. (07022)- 
41133.

Vokietijos lietuvių jauni
mo sąjungos .valdyba š.m. 
liepos 5-7 posėdžiavo Bad 
Godesberge. Sustatytas at
einančių metų veiklos pla
nas bei sąmata, kuri bus 
įteikta Vokietijos LB Val
dybai.

Š.m. rugsėjo 21-22 numa
tytas VLJS Valdybos posė
dis Vasario 16 gimnazijoj.

Spalio 11-13 ruošiamas po
litinio lavinimosi savaitgali
nis suvažiavimas. Pagrindi
nės temos: a) V. Vokieti
jos rytų politika, b) etni
nių grupių politinis angaža- 
vimasis ir c) pokarinė Lie
tuva.

Studijinę programos dalį 
tvarko A. Lucas, o pramogi
nę -- Ž. Vilčinskaitė.

1975 numatyti suruošti šie 
suvažiavimai: 1) kovo mėn. 
-susipažinti su III Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresu, 
2) per Sekmines -- išrinkti 
delegatus į III Pas. liet, 
jaun. kongresą ir naują Vo
kietijos liet. jaun. sąjungos 
valdybą, 3) rugsėjo mėn. 
- III Pas. liet. jaun. kongre
so delegatų suvažiavimas.

“Vokietijos LJS Žiniomis” 
ir “Kontaktu” rūpinasi A. 
Lucas ir Ž. Vilčinskaitė. 
Adresus sutvarkyti apsiėmė 

Vilčinskaitė. Sąjungos da
linių įvairiose vietovėse 
steigimu rūpinsis M. šiuše
lis. III Pas. liet. jaun. kon
greso reikalais rūpintis suti
ko A. Lucas. LB Inf.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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AMŽINYBĖN ISĖJUS
Gražų liepos vakarą velio

nė nuostabiai tyliai, ramiai 
išėjo iš gyvenimo, lyg pa
brėždama charakteringą sa
vo gyvenimo bruožą. Nežiū
rint, kad velionės sveikata 
visada buvo labai trapi, bet 
didelių įgimtų gabumų ir di
delės valios dėka ji suge
bėjo daug atsiekti: aukso 
medaliu baigė Gimnaziją, 
Medicinos mokslus baigė 
cum Įaudė, turėjo aiškių 
gabumų kalboms ir muzi
kai. Velionė pasižymėjo žmo 
gaus atjautimu ir suprati
mu: velionė ne tik kaip la
bai gera gydytoja profesi
niai sugebėjo labai daug 
žmonėms padėti, bet ir kaip 
žmogus visada parodydavo 
labai daug jautrios sielos, 
nepagailėdavo nė laiko nė 
pastangų, kad padėti, ir ki
tuose reikaluose. Norėtųsi 
paminėti, kaip vieną iš dau
gelio atsitikimų: 1926 metais 
vyras su žmona išvažiavo 
Argentinon laimės ieškoti 
palikdami dvi mažas dukre
les pas gimines Lietuvoje. 
Kai tėvai norėjo dukreles 
atsiimti Argentinon, jos ne
galėjo išvažiuoti. Giminės 
nepasižymėjo gerumu, jas 
skriaudė ir mergaitės buvo 
užsikrėtusios trachoma. Dr. 
M. Staneikienė mergaites- 
išgydė veltui ir taip paruo
šė, kad jos galėjo praeiti 
pro komisiją. Tokių ir pana
šių atsitikimų buvo labai 
daug. Ir šiandieną JAV ir 
Pietų Amerikos krašte yra 
daug lietuvių šeimų laimin
gai begyvenančių atvykusių 
su Dr. M. Staneikienės, pa
galba, žinoma, velionei visa
da tas buvo didelė moralinė 
satisfakcija, kad ji galėjo 
žmonėms padėti, ypač jai 
būnant Cunard Laivininkys
tės Linijos gydytoja .

Velionė gimė 1900 me
tais liepos 26 dieną, Gruzi
joj, Tibilise, Kaukazo kraš
te, pasižyminčiu su labai 
geru klimatu ir nepaprastai 
gražia gamta, kurią mū
sų rašytojas Vienuolis - Žu
kauskas taip gražiai aprašė. 
Šveicarų konsulas Wingar- 
ten rezidavęs Gruzijoj Tibi
lise ir vėliau perkeltas į 
Kauną, paklaustas kur mie
liau gyventų Kaukaze ar 
Šveicarijoj, nedvejodamas 
atsakė, kad dėl ypatingai ge
ro klimato ir gamtos dide
lio grožio, - mieliau gy
ventų Kaukaze. Velionės 
motina buvo prancūzų kal
bos mokytoja ir direktorė 
savo privačios gimnazijos, tė 
vas pulkininkas. Iš motinos 
velionė paveldėjo labai švel
nų, malonų, patraukiantį bū
dą, iš tėvo-pareigingumą, 
bei valingumą, kuomi ir ga
lima suprasti velionės nuei
tą gyvenimo kelią. Velionė 
gavusi gerą, paruošimą iš 
namų, baigusi medicinos 
mokslus, ištekėjusi už lietu
vio diplomato ir gamtos ap
dovanota su nedažnai sutin
kamu grožiu, turėjo labai 
plačias galimybes gražiai 
resprezentuoti lietuvius dip
lomatinėse sferose.

Velionė būdama Vytauto 
Didžiojo Universiteto Akių 

Klinikos asistentė pas mū
sų labai žymų prof. P. Avi- 
žonį, turėjo progos gerai 
įsispecializuoti kaip akių gy
dytoja. Velionė labai aukštai 
vertino prof. P. Avižonio su
gebėjimus ir atsiekimus me
dicinos mokslo srityje ir 
aukštam lygyje Akių klini
kos pastatymą, prilygusiai 
Vakarų universitetų klini
koms. Nuo 1931 metų velio
nė labai sėkmingai vadova
vo Kauno miesto centrinei 
ambulatorijai, ir kur su pra
nešimais, paskaitomis per 
radiją, reguliariais sveikatos 
tikrinimais mokyklose labai 
prisidėjo prie trachomos pa
naikinimo.

1944 metais pasitraukusi 
su šeima iš Lietuvos, kaip 
akių gydytoja labai sėkmin
gai dirbo Vokietijoje, Ra- 
vensburge, kur po keletos 
retų pagydymų, turėjo labai 
didelį respektą vokiečių ir 
prancūzų tarpe. 1949 metais 
su šeima atvykusi į JAV 
kurį laiką dirbo pasaulyje 
didžiausioje akių ligoninėje 
Wills Eye Hospital, Phila
delphijoje. Ši ligoninė turi 
10 klinikų, kur dirba virš 
100 akių gydytojų. Klinikų 
direktoriai yra žinomi akių 
ligų specialistai, profesoriai. 
Čia atvyksta specializuotis 
ne tik amerikiečiai akių 
gydytojai iš kitų miestų, bet 
specializuojasi akių gydyto
jai ir iš kitų pasaulio kraš
tų. Willis Eye Hospital 
yra plačiai žinoma su moks
linėm konferencijom. Susilp
nėjus sveikatai velionė turė
jo pertraukti taip pamiltą 
savo profesijos darbą, vis 
nenustodama vilties, kad 
dar galės grįžti prie jo, turė
dama dar daug naujų idėjų, 
naujų minčių, bet, deja, li
kimo nebuvo lemta. - Iš 
jos paliktų darbų paminė
tini: Kova su trachoma, 
1932 m., Trachoma 1938 m., 
Prof. Addario pažiūra į tra
chomos patogenezę ir nau
jas gydymo būdas vaccino- 
mis, 1939 m.

Likimo buvo lemta, jog 
velionė pateko į lietuvių 
tarpą ir surišo savo gyveni
mą su Lietuva, dėl kurios 
ji sielojosi, rūpinosi, skau
džiai pergyveno visas ne
laimes. Savo vyrui dailinin
kui, diplomatui Adalbertui 
Staneikai labai nuoširdžiai, 
labai rūpestingai ir labai su
maniai padėjo visuose jo 
darbuose. Ir prie įtempto 
profesinio darbo, ji surasda
vo laiko praleisti ištisus va
karus studijoje sukeldama 
gražių inspiracijų, savo vy
rui buvo tikra gyvenimo 
draugė, nuoširdi palydovė. 
Feliksas Andriūnas. kurio 
gyvybę karo metu išgelbė
jo Staheikai, per įsūnijimą 
padėjo Stancikams atvykti 
į JAV ir jų gyvenimo sau
lėleidyje parodė didelį rū
pestingumą ir suteikė jiems 
pilną globą.

Velionė buvo pašarvota 
savo namuose Wyncote, kur 
liepos 12 dienos vakare 
įvyko paskutinis atsisveiki
nimas kun. K. Sakalauskui

atlikus pamaldas ir prave- 
dus rožinio sukalbėjimą. Ofi
cialią atsisveikinimo dalį 
pravedė B. Raugas. Atsisvei 
kinimo žodyje nuo LB Piet
vakarių apygardos valdybos 
B. Raugas, kėlė nuopelnus, 
kai velionė panaudodama sa
vo profesinės padėties įtaką 
padėjo žmonėms ir rėmė lie
tuvių visuomeninę veiklą.
Operos solistė J. Augaitytė 
jautrioje kalboje Philadelphi 
jos Lietuvių Moterų Klubo 
vardu iškėlė velionės gra
žias, kilnias, altruistines 
savybes, jos kultūringumą, 
prisidėjimą prie Lietuvių 
Moterų Klubo veiklos skai
tant paskaitas apie akių li
gas, akių priežiūrą, akių 
reikšmę diferencialinėje di
agnostikoje. Dr. P. Legec- 
kas, kalbėdamas Lietuvių 
gydytojų sąjungos vardu pa
žymėjo Dr. M. Staneikie
nės labai gerą profesinį pa
siruošimą ir jos gabumus, 
kuriuos taip ryškiai buvo 
įvertinęs mūsų garsenybė 
prof. Dr. P. Avižonis, pasi
kviesdamas ją sau asistente. 
Philadelphijos Balfo Valdy
bos vardu kalbėdamas J. Lu
kas išreiškė Balfo direkto
riui F. Andriūnui užuojau
tą pabrėždamasvelionės šir
dies gerumą, jos pastangas 
prisidėti prie šalpos darbo.

Liepos 13 d. 10 vai. Phila
delphijos lietuvių Šv. And
riejaus bažnyčioje šv. Mi
šias atnašavo kun. kleb. 
J. Degutis, kun. F. Jaraška 
ir kun. K. Sakalauskas. Ge
dulo maldas įspūdingai paį
vairino operos solistė J. Au
gaitytė, labai subtiliai pagie
dodama dvi giesmes.

Po pamaldų kun. kleb.
J. Degučio, kun. K. Saka
lausko ir didelės grupės lie
tuvių visuomenės velionė 
buvo palydėta į labai gra
žias West Laurel Hill kapi
nes prie Philadelphijos, kur 
po paskutinių maldų atliktų 
kun. kleb. J. Degučio ir kun.
K. Sakalausko ir visų su
giedotos Marija, Marija..., 
velionė nuėjo amžinam po
ilsiui prie savo vyro dailinin
ko ir diplomato Adalberto 
Staneikos.

Tegul būna jai lengva ši 
svetinga žemė, parodžiusiai 
didelę valią ir kovotojišku- 
mą už kiekvieną akimirką 
šiam gyvenimui ir didelę 
meilę ir pagalbą žmonėms.

Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti gedulo pietums į 
Barclay restoraną.

A. Aukštikalnis

MILL MAN
Woodworking, M/F. Immed 
opening for 1 person shop 
in lumber yard. Loc near 
Center City. Mušt be ex- 
perienced. Mr. Arnold (215) 
HO8-5615 daily. (57-61)

MEAT CUTTER
For small market. Mušt be 
vvilling to handle all phases 
of general grocery store 
work. Would consider pre- 
vious grocer. Near Levit- 
town, Pa. 945-0444 (57-61)

Dainavos stovyklavietės taryba posėdžiavusi liepos 
27 d. Sėdi iš kairės: dr. A. Darnusis, O. Walls, kun. V. 
Dabušis, J. Damušienė. Stovi: dr. R. Kriaučiūnas, S. 
Laniauskas, V. Petrulis ir Br. Polikaitis.

J. Urbono nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
_____ ANTANAS GRINIUS

TAUTININKŲ GEGUŽINĖ
Tautinės sąjungos sky

rius š.m. rugpiūčio 18 d., 
sekmadienį, rengia tradicinę 
vasaros išvyką - gegužinę 
prie Tipsico ežero ponų 
Adamsų vasarvietėje. Pra
džia 11 vai. iš ryto.

Skyriaus valdyba kviečia 
į šią išvyką ne tik visus sky
riaus narius su šeimomis ir 
draugais, bet ir visus apylin
kės lietuvius. Kavą parūpins 
rengėjai, maistą atsiveža 
dalyviai. Išvykos - geguži
nės tikslas pasilsėti ir pasi
džiaugti gražia gamta, pa
bendrauti, pasidalinti aktu
alijomis ir pasivaišinti su 
draugais.

Iš Detroito važiuoti 96 
keliu (Grand River) ligi 23 ir 
į jį sukti dešinėn ir važiuoti 
ligi 59 kelio, į kurį taip pat 
sukti dešinėn. Pavažiavus 
apie 3 mylias sukti kairėn į 
Fenton Rd., juo pavažiavus 
apie 4 mylias sukti deši
nėn į Clyde Rd., o iš jo už 
1.5 mylios sukti kairėn į Tip
sico Rd., juo maždaug už 2 
mylių privažiuosite Webber- 
dale Rd.. o įsukę į jį deši
nėn už pusės mylios atsidur
site prie Tipsico ežero gra
žioje Adamsų ir panelės 
Weberaitės vasarvietėse. 
Ponai Adamsai ir P. Webe- 
raitė yra labai malonūs sve
čiams. Tautinės s-gos Det
roito skyriaus valdyba ma
loniai kviečia narius ir 
svečius atvykti, nes tikisi, 
kad ir šiais metais turėsime 
tokią pat malonią geugžinę, 
kaip ir buvo praeitaisiais.

DAINAVOS ŠIMTININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

Liepos 27 d. Dainavoj įvy
ko rėmėjų-šimtininkų suva
žiavimas. Dalyvavo 30 na
rių ir 3 svečiai, pagal įgalia- 
vimus atstovavę 501 turintį 
teisę balstuoti narį.

Suvažiavimą pravedė dr. 
Juozas Kriaučiūnas. Sekre
toriavo Stasė Tumosienė. 
Mandatų komisiją sudarė: 
Simas Laniauskas, Bronius 
Polikaitis ir Jonas Urbo
nas. Praeitų metų susirin
kimo protokolą perskaitė V. 
Veselka. Apie stovykloje 
įvykdytus darbus ir jos pa
dėtį papasakojo dr. Adol
fas Damušis. Jo pasakymu 
pavasarį ateitininkų stovyk
los buvo gausios ir gražiai 
pravestos. Dabar stovyk

lauja, Putnamo seselių vado
vaujamos, mergaitės. Lie
pos 28 d. pradeda stovyk
lauti ateitininkai - sendrau
giai. Rugpiūčio 4 d. LF bi
čiuliai ir rugsėjo 11d. moky
tojai. Verčiamasi sunkokai 
ir dar yra apie 4,000 dol. 
skolų. Nors šiuo laiku sto
vyklautojams mokestis vie
toje $1000.00 yra $1.100.00 
bet vis tiek pinigų neužten-

Mergaičių stovyklos Dainavoje vadovybę. Iš kairės: 
Gražina Adomaitytė, Linda Ruzgaitė, Ingrida Bublienė, 
Sesuo Paulė, Rasa Šoliūnaitė, Nijolė Lenkauskaitė ir 
Rūta Šulaitė.

Pavasarį buvo išdažytos 
patalpos, pakeistos lovos ir 
čiužiniai, įsigyta nauja lėkš
tėms plauti mašina. Stengia
masi tvarkytis pagal Michi
gano valstybės reikalavi
mus, o jie yra labai kieti. 
Privaloma turėti registruo
tą nursę ir vandens ins
truktorių.

Buhalteris Vladas Bub- 
lys patiekė apyskaitą. Pa
jamos sukosi maždaug apie 
tą pačią sumą, bet kainoms 
kylant, išlaidos didėja. Sto
vykla su gautomis pajamo
mis išsiversti gali, bet jau 
antri metai netenkama pini
gų susidėvėjimams nura
šyti.

1973 m. gruodžio 31 d. 
Dainavos vertė buvo 197, 
930.23 dol. Praeitais metais 
turėta 20,171.29 dol. pajamų 
ir 16,919.31 doi. išlaidų ir 
pelno 3,251.98. Tačiau per 
tuos metus reikalingiems 
nusidėvėjimams nurašyti, 
kurių susdaro 5,655.41 jau 
neužteko pinigų ir metai su
vesti su 2,403.43 dol. nuosto
lio.

Revizijos komisijos aktą
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perskaitė Viktoras Palūnas, 
pripažįstant kad knygos ir 
apyskaitos vedamos labai 
gerai ir viskas rasta tvar
koje. Revizijos komisiją su
darė: Viktoras Palūnas, Juo
zas Žilionis ir Vacys Rociū- 
nas.

Baigus pranešimus sekė 
diskusijos. Buvo svarstomi 
du svarbūs reikalai: Kodėl 
šiais metais Detroitas, Cle- 
velandas ir Chicago teat- 
siuntė į Dainavą tokį mažą 
skaičių mergaičių (apie 40), 
kai ankstčiau jų skaičius bū
davo keleriopai didesnis. 
Bėda suversta propagandai. 
Mažai buvo rašyta spaudoje 
ir nepainformuoti lietuviš
kų parapijų klebonai, kad jie 
paskelbtų bažnyčiose.

Antras reikalas tai pi
nigai. Jei kelsi kainas -- ma
žai kas važiuos. Savaitga
liais atvažiuojantiems į Dai
navą yra nustatytas toks 
mokestis: Šeimai nuolatinis 
visiems metams $25. Vien
kartinis 1 dol. nuo žmogaus 
ir 1 dol už automobilį.

Dainavos Tarybos po piet 
įvykusiame posėdyje pirm, 
kun Viktoras Dabušis prane
šė kas užplanuota Dainavo
je padaryti. Būtent:

•1. Dainavoje įkurti kry
žių kalną ir ieškoti archi
tekto, kuris jo įkūrimui pa
ruoštų planus.

A. Gulbinsko nuotrauka

2. Prie kryžiaus kalno pri
jungti ir kryžiaus kelius,

3. Skelbti šimtininkų va- 
jū-

Sekmadienį liepos 28 d. 
įvyko Dainavos šventė ir 
esant gražiam orui sutraukė 
gana daug žmonių.

Po mišių stovyklaujančios 
mergaitės, vadovaujamos In 
gridos Bublienės, atliko pro
gramą: pašoko ir padaina
vo. Tik žiūrovų buvo ne
daug. Mišioms baigiantis 
pasirodė dūmai. Užsidegė 
Dainavos ■ stovyklavietėje 
sausa žolė. Ir žmonės, ne
laukdami mergaičių pasiro
dymo bėgo prie savo auto
mobilių ir į gaisravietę. At- 
vykusiems gaisrininkams pa 
sisekė užgesinti,- bet išde
gė gerokai. Laimė, kad gais
ravietėje nebuvo pušaičių.

Programai pasibaigus per 
sikelta į kitą ežero pusę ir 
čia leidome likusią dienos 
dalį. Maudėmės ir vaišino
mės. Turtingas dovanų sta
las tuč tuojau ištuštėjo. Ta
čiau svetainės šeimininkė 
buvo labai gerai pasiruošus 
ir maisto užtenko visiems.

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 - ĮSITIKINSIT®.

.i

Detroite pavergtųjų tautų festivalyje Algirdas Vaitie- 
kaitis prie paviljono "Pavergtoji Lietuva".

J. Gaižučio nuotrauka
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KŪRYBA IR MOKSLAS
SANSKRITAS IR LIETUVIU KALBA (3)

EISČIŲ VAIKAI
JŪRATt STRTKUTĖ DE ROSALES

Susėskiva, skaitytojau, 
drauge pasiskaityti Bhaga- 
vad Gitos (bagoto -- ar die
viškumą pažinusio -- gaidos) 
tekstą. Tą ‘gaidą’, ar mūsiš
kai tariant ‘giesmę’, pats jos 
autorius vadino mums gal 
suprantamu ‘darumos san- 
vados’ (dharmyam samva- 
dam) vardu. Gitą yra tokia 
garsi, jog sanskritologas 
Edgerton kartą prasitarė, 
kad “bibliografija apie Gitą, 
mūsų laikais, yra beveik 
begalinė.”

Imkime kelis skirtingus 
vertimus. Atsiverskime Ki
tos dalies, 39-tą posmą. 
Jame, karys Arjuna (Varžų- 
na; sveikina dievą Krišną 
sekančiais žodžiais:

1) Annie Besant verti
me: “Esi Vayu, Yama, Ag
ni, ir Varuna. Esi mėnulis, 
tėvas ir senelis visko”. 
Atskirai vertėja paaiškina, 
kad Vayu buvęs vėjo die
vas, Yama mirusiųjų die
vas, Agni -- ugnies dievas, 
ir Varuna - vandens dievas.

2) Tas pats posmas kaž
kokio Yogi Ramacharaka 
vertime skamba taip: “Esi 
Vayu, vėjų dievas; Agni, 
ugnies dievas; Varuna, jūrų 
dievas; Sashanką, mėnulis; 
Prajapati, tautų dievas; Pra- 
pitamaha, žmonių rasės tė
vas”. Yogo vertime trūks
ta ‘Yamos’. Tokių praleidi
mų vertimuoe pasitaiko daž
nai.

3) Prof. Markovich verti
me i ispanų kalbą yra daug 
skliaustelių: “Tu esi Vayu 
(vėjas), Yama (naikintojas), 
Agni (ugnis), Varuna (van
dens dievas), Sasanka (mė
nulis), Prajapati (gimdyto
jas) ir pradėdukas irgi”. 
Ispanų kalboje, ‘pradėdukas’ 
taip ir yra įrašytas: “ta- 
tarabuelo”.

Įsigilink, skaitytojau, ir 
\ pastebėsi, kad visi vertimai 

viens nuo kito kiek skiria
si.

O dabar palikime visus 
vertimus irpaiiųkime tekstą 
sanskrito kalboje. Lietuvių 
ir sanskrito kalbos turi daug 
bendro, tat daugumos pos
mo žodžių, kaip pav. ‘vau’ 
(vėjas), yama (žemė), Agni 
(ugnis), varuna (versmė, 
vanduo; mums nė versti ne
reikės. Pats žodis ‘Kriš
na’ kalbiniai mums atsista- 
tys į ‘kurėšna’, t.y. ‘kūry
bą’. Ši ‘na’ galūnė mums net
gi nurodys, kad čia eina 
kalba apie reiškinį, ne apie 
asmenį. 

Sanskritiškai posmas 
skamba taip: “Vayu, yamo 
‘gnir varunah cacankah pra- 
japatis tvam prapitamahac 
ca” -- Lietuviškai pažodžiui: 
“Vėjas, žemė, ugnis, van
duo, atmaina, pradžia pati - 
per tave, ir protėvių galia”.

Pats Kurešna giesmėje ši
taip paaiškina kas jis yra: 
(VII-6) “Aham krtsnasya 
jagatah prabhavah pralayas 
tatha” - Pažodžiui: “Esmi 
kurėtasnos (viso kas sukur
ta, visatos) žengeta (pažan
ga, eiga), pribuvimas (atei
tis, tai kas pribus), praeilė- 
ja (praeitis, tai, kas praėjo) 
tatoji”.

Šį sakinį, skaitytojau. Tau 
perduodu tais pačiais žo
džiais, kaip ir sanskrite. 
Tie žodžiai juk kiekvienam 
iš mūsų yra suprantami, 
nors neįprasti. Pakartokime 
vėl tą patį, mums šiandie
ną labiau įprastu būdu: “Aš 
esmi visos kdrybos eiga, 
pribuvimas, praėjimas -- ta
tai (esu aš)”.

Pastebėjai, skaitytojau, 
kaip mes, lietuviškai pažvel
gę į originalą, vienu ypu at
sipalaidavome nuo šešiaran- 
kių ir plikapilvių dievukų 
kompanijos ir įpuolėme į pa
saulio dinamikos dėstymą? 
Ir ar pastebėjai, kad to teks
to prasmei įžvelgti mums 
buvo būtina lietuvių kalba?

Sanskrito žodynas didele 
dalimi susideda iš jau anuo
met labai seno baltų žody
no. Nepamirškime, kad san
skritas yra periferinis mūsų 
kalbų įtakos reiškinys, išlai
kęs tam tikrus žymiai senes
nius už patį sanskritą baltų 
kultūros pasireiškimus, ku
riuos gal net sanskrito teks
tą surašęs skirba, 300 m 
prieš Kristų - 800 m po Kr. 
laikotarpyje, nevisada jau 
pilnai suprato.

Sanskrito tekstų studija 
privedė tyrinėtojus prie 
išvados, kad sanskritas at
kartoja žymiai senesnius 
tekstus. Šiandieną yra pa
sauliniai - ir pagrįstai -- pri
pažinta, kad Mahabharatos 
(didžiojo epo) kai kurios da
lys atartoja net keliais tūks
tančiais senesnius tekstus. 
Yra įrodyta, kad Rigvedos 
giesmės yra nevėlesnės kaip 
1500 m. prieš Kristų, o gal 
dargi žymiai ankstyvesnės 
už šią datą. Taipogi yra nu
statyta, kad Poninio kelias
dešimties tomų gramatika 
daugelyje vietų remiasi 
ankstyvesniais tekstais. Pa

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ įgi

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

Chicągo, III, 60601

našiai yra ir su sanskritą 
traktatais apie įvairius ki
tus mokslus.

Būdingas yra sanskrite 
atžymėtas žemės elementų 
rūšiavimas. Pagrindiniai ele
mentai yra rūšiuojami ne 
pagal mūsų dabartinę che
minių elementų tvarką, o pa
gal fizinių reiškinių dinami
nį pobūdį. Pav. vejantis vė
jas ‘vayu’, augmenijos gim
dytoja (ir nakintoja) gema/ 
žemė, ‘yama’, deginimo ug
nis ‘agni’, varymo vandens 
jėga "varuna”. Čia mes re
gime dinaminio, ne chemi
nio rūšiavimo sampratą.

Keistu būdu, dinaminė 
pasaulio ir visatos sam
prata pilnai galėjo išvysty
ti pažangią matematiką. San
skrito raštuose stebina mus 
užuominos apie žemės suki
mąsi, žaibo greitį, atomą ir 
t.t. Mįslingai skamba dvan- 
tos (dvi einančios?) termi
nas, nurodantis dviejų kūnų 
traukos ar atstūmimo jėgą.

Mums, eisčių palikuonims, 
nemažiau mįslingai skamba 
Gitos IV-tos dalies pirmie
ji žodžiai:

Aiškina Kurėšna: “Aš su
teikiau tą amžinos eigos pa
jėgumą užgimstančiai švie
sai. Ųžgimstanti šviesa jį 
išdavė manančiui (mintijan- 
čiui, galvojančiam žmogui). 
Manantis jį paaiškino eisčių 
vaikams”.

IV.l. “Imam vivasvate 
yogam proktavan aham 
avyayam, vivasvant mana- 
ve praha. Manur iksvaka- 
ve bravit”.

Ilgai, ilgai gyvavęs, šis 
žinojimas buvo perimtas ‘re
gių’ (regintieji, žyniai-mokS- 
lininkai), bet su laiku, žinoji
mas dingo, aiškina mums 
giesmė.

Galop giesmė tvirtina, 
kad tą žinojimą, tą aukščiau
sią regėjimą, Kurėšna gra
žinsiąs Gitos didvyriui Ar- 
junui.

Lietuviškai mokančiam 
žmogui, sanskrito tekstų 
skaitymas originale atiden
gia neišpasakytus tolius, 
nuostabaus pažangumo kul
tūrą, begalinio gilumo filo
sofiją, tobulos lygsvaros 
tarp apčiuopiamojo ir dvasi
nio pasaulio grožį.

Tik pasakyk man, skaity
tojau, kiek lietuvių yra skai
tę sanskrito tekstus origina
le?

• DR. D. VALIUKĖNAI- 
TĖ - Lituanistikos insti
tuto narė. Paskelbtajame 
naujųjų Lit. instituto narių 
sąraše buvo praleista dr. 
Delijos J. Valiukėnaitės pa
vardė, kuri irgi buvo išrink
ta Literatūros skyriaus tik
rąja nare birželio 9 d. L.I. ta
rybos posėdyje. Instituto 
prezidiumas atsiprašo pro
fesorę Valiukėnaitę už šį pra 
leidimą. Naujoji L.I. narė 
dėsto anglų literatūrą Brid- 
gewater Statė kolegijoje, 
Mass. ir bendradarbiauja 
lietuvių žurnaluose ir moks
lininkų suvažiavimuose.

• RAMŪNAS KONDRA- 
TAS, Harvardo universi
teto doktorantas, rugpiūčio 
25-31 dalyvaus 24-me tarp
tautiniame medicinos istori
kų kongrese Budapešte, 
Vengrijoje, kur pakviestas 
skaityti pranešimą “Juoza
po Franko medicininės idė
jos ir klinikinė praktika”.

Mergaičių stovyklos Dainavoje stovyklautojos atlieka meninę programą.
J. Urbono nuotrauka

ŠILKO TINKLAI
JURGIS GLIAUDĄ*

*

“Kiekvieną balandžio mėne
sį, kai saulei šviečiant lekia 
miestu pavasarinis vėjas, 
purtydamas tik sužaliavu
sias alyvas, pajuntu širdy
je skaudėjimą ir niūrumą, 
taip panašų į momentus 
gamtoj, kai vėjas užneša 
debesį ir pridengia saulę”.

Taip pradeda Aloyzas Ba
ronas savo apysaką ‘šešėlis’, 
vieną iš septynių, tilpusiu 
šį pavasarį pasirodžiusiame 
rinkinyje ‘Šilko tinklai’.

‘šešėlis’ įeis į mūsų litera
tūrą kaip viena iš skau
džiausių apysakų, kurioj 
skaitytojo jausmus supurto 
gausi išgyvenimų griūtis. 
Apysakoje viskas prigesin
ta, viskas kasdieniška, tie
siog banališka. Čia nėra 
'sturm un drang’ reveliaci- 
jų, nei rėžiančio sarkazmo 
susidariusiai padėčiai. Vie
nok šie dvylika apysakos 
puslapių dvelkia į mus 
klaikia žmogaus dvasios ka
pų atmosfera. Meistrišku 
‘baronišku’ mostu, autorius 
perkelia fabulą į neformu
luotų problemų kompleksą. 
Jis pakelia užuolaidą ir ati
dengia žmogaus prigimtį, 
aplinkos tūrį, gyvenamąją 
rutina ir sustojame, ne- 
susigaudydami, kaip ap
spręsti staiga prieš mus 
atsiskleidusią padėtį. Tai nė
ra asmens kaltės poieškių 
problema. Ar tai nihiliz
mas, iki kaulų smegenų už
valdęs žmogų? Ar tai ciniz
mas, kurį protagonistas dek
laruoja cinizmo esmės nesu
vokdamas? Gal būt tai iššū
kis įprastoms žmonių santy
kiavimo veidmainybos nor
moms? Gal būt apysakos 
fabulės poelgis griežtai 
smerktinas? Gal būt, pasi
gailint, pateisinamas?

Autorius, kaip tai jis vi
sad mums rodo, sudarė są
lygas išsiskleisti visam pro
blemų kompleksui dvylikos 
puslapių rėmuose. Mato
me eilinį, kuklų asmenį, 
kuris paneigia įprastines ir 
esmines etines normas. Fa
tališka apatija, sunki melan
cholija, eina šio meistriš
kai parašyto pasakojimo 
kontrapunktu ir į skaityto
jo sąmonę įsiveržia visa la
vina prieštaringų išgyveni
mų.

Visi šio rinkinio pasakoji
mai eina Šio ‘šešėlio’ atše
šėlių ženkle. A. Baronas 
paėmė jautį už ragų. Jis iš
kėlė tą amžiną gyvenimo 
vyksmo tragizmą, kurį žmo
nės visad rūpestingai slepia 

po buities blizgučiais. Tas au 
toriaus veiksmas nėra di-

lėtų pasukti tragedijos ta
kais, nužudyti merginą, ku
ria jam buvo privalu nusi
kratyti. Autorius pagilino 
dramatizmą, atsukęs siužetą 
į situaciją, kuri tęsis tol, kol 
protagonistas liks gyvas1. 

(Per visą Šios apysakoj tėk
mę mes tiesiog skendome 
nuogos ir tokios reljefiškos 
buities sraute. O finalas, 
•toks suimąs savin esmin
giausias žmogaus elgesio 
dogmas, staiga išsiveržia iš 
kasdienybės ir visą pasako
jimo tūrį paverčia mums 
gėrio pradų silpnu rusenimu 
žmogaus širdyje.

Savo laiku Levą Tolstojų f 
žiauriai kaltino, kad savo 
apsakyme ‘Šeimininkas ir> 
darbininkas” veikalo finalu 
jis išdavė menininką didak- 
tikui. Apsakymo pabaigoje, 
kur vienas žmogus žūna, 
gelbėdamas kitą, garsusis 
autorius įdėjo keletą eilučių, 
kuriomis pažymėjo, kad kai
mo vertelgai, šeimininkui, 
kitas, didelis Šeiminininkas 
patarė elgtis taip, ne kitaip. 
Pasiaukoti, kitą begelbstint.

A. Brono “Sraunioje upė
je” protagonistas, daugeliui 
metų praėjus, vis ir vis su
gauna savyje didelio Šeimi
ninko aitrius klaidos primi
nimus. Ar ir tai didaktika? 
Tai liudijimas apie žmogaus 
patamsių tokią sudėtingą 
prigimtį.

Rinkinyje yra šie pasako
jimai (taip pavadino auto
rius): Geras sūnus, Bausmė, 
šešėlis, žmona, Tėvas, Srau 
ni upė ir Pavasariniai vėjai. 
Apie jų kiekvieną būtų mie
la parašyti daugiau, kaip 
kad čia, leidinio rėmų suvar
žytas, parašau apie visą rin
kinį. Niekad savo skaityto- 
jiškuose atsiliepimuose raš- 
tininkiškai nekataloguoju 
siužetinių bruožų. Nei atpa- 
sakoju knygos turinio. Tai 
vadovėlių privalumas. Trum 
po vertinimo rėmuose rei
kia skubėti mesti ant atvi
ro stalo knygos esmę, jos po
zicijos atradimą bendrame . 
mūsų nūdienės raštijos kon
tekste.

Bet tai apsunkina A. Ba
rono multižanrinis talentas. 
Savo kūrybinėje sąskaitoje 
jis netrukus priskaitys tris 
tuzinus paskirų savo leidi
nių. Kaip čia atrasti formu
lę, konteksto numerį, etike
tę? Susitikus su “Šilko 
tinklais” matome nuostabų 
autoriaus sugebėjimą išlikti 
subtiliam kasdienybės gru
bume, mąstytoju gyvenimiš
ko banalumo labirinte, este
tu natūralizme, atsparuoliu 
pagundai kiekvieną šių pasa
kojimų paversti novele (nes 
situacijos provokuoja nove- 
liškus finalus). Autorius 
atmetė tą ‘noveliškumą’,

(Nukelta į 6 psl.)

daktika, kuria jį ėmė kaltin
ti kaip tiktai dėl šio rinki
nio, bet rašytojo atsakomy
bė dėl literatūrinių įparei
gojimų: liudyti gyvenimo 
tiesą.

Liudyti gyvenimo tiesą, 
aišku, galima įvairiai. Vieni 
pasikliauna demaskuotojo 
aistros sparnais. Kiti ape
liuoja į etikos dogmas. Tai 
yra išeities punktas. A. Ba
ronas sustoja tarp arti bui
ties, kad buities tvaikas įsi
sunkia į kiekvieną jo parašy
tą puslapį. Bet ne buitis 
yra jo talento stiprybė. Bui
tyje juda, kruta, spurda, 
visaip nerimsta mūsų tau
tietis, brolis lietuvis. Sudė
tingiausi jo dvasios zigza
gai, jo siekių konfliktišku
mas visame žmoniškų silp
nybių labirinte, kartais ma
žo žmogelio dideli išgyveni
mai, kartais mikrotragedijos 
ir tragikomedijos, suformuo
ja tas prepozicijas, kurios 
sudaro arsenalą A. Barono 
siužetams ir temoms. Tai 
išeivio lietuvio problemati
kos universalinimas. Ii- vėl 
kažin kuris recenzentų, rik
telėjo, A. Baronas linktelė
jo į humanistines problemas, 
beveik išduodamas tipines, 
etnines, tariamai lietuviš
kas! Atrodo, didmiesčio lie
tuvis privalėtų išlaikyti savo 
prigimtyje ir buity Žemaitės 
problematikos koloritą!

Suuiniversalinęs išeivijos 
lietuvio tipą A. Baronas pa
liudijo gyvenimo tiesą. Jis 
tai paliudijo meistriškai. Jis 
išrovė iš savo puslapių bet 
kurį sentimentą, kurį vis 
dar mėgsta mūsų skaityto
jas. Autorius sustoja prie 
temų be eksperimentininko 
įgeidžių. Jis praaugo tą 
periodą. Jis nenori tragiz
mo. Tragizmas persunkia 
kasdienybę, jis pulsuoja 
buityje. ‘Sraunios upės’ tėk
mėje autorius nesupozuoja 
seklumų, povandeninių uolų. 
Šios apysakos herojus ga
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ZIG ZAM KOMBINACIJA
Zig-Zam kombinacija nėra 

technikinė arba cheminė gru 
pė. Nėra tai kokia nors for
mulė. Tai nūdienis padaras, 
dviejų vyrų kombinacija. 
Vėl gi, neįtarkite, kad ta 
kombinacija atsiduoda ‘adult 
books’ kvapais. Toli gražu, 
ne! Tai nėra, taip pat, bū
simas sovietų kosmonauto 
ir amerikiečio astronauto su- 
poravimas kapsulėje skrai
dyti aukštoje erdvėje virš 
mūsų mažytės planetos oke
anų ir kontinentų...

Zig - Zam yra Baltųjų Na
mų spaudos referento Ron 
Ziegler ir sovietinės žinių 
agentūros TASS boso Leoni
do Zamiatino pirmųjų pa- 
vardinių skiemenų kombina
cija: Zig - Zam!

Šis žurnalistinis naujada
ras atsirado Maskvoje, per

ŠILKO TINKLAI...
(Atkelta iš 5 psl.) 

nes tai suvaržytų jo liudi
jimo natūralumą, į atviru
mą įneštų buffa akordus.

Kaip kiekvieną platų ir 
gilų rašytoją, Aloyzą Baro
ną reikia mokėti skaityti. 
Jo sakinys plastiškas, eilu
čių bėgsmas skubus, situa
cijos persiliejimas iš scenos į 
sceną betarpiškai ir atitrau
kimų nesąlygojamas. Tai vis 
kas suponuoja lektūrinę pa- ciją: aukštasis laisvos demo- 
laimą. Kiekvienas tars “Ba
roną lengva skaityti”. Bet 
kiekvienas turi įsisąmoninti, 
kad tą skaitybą būtina įpras
minti estetiniu džiugesiu, iki 
dvasinio skaudulio žeidžian
čių gyvenimo slėgties ati
dengimu. Reikia pastebėti 
sakinių sandūros efektus ir 
scenų fono priešpastatymus. 
Jis mėgsta sceninius kon
trastus, kur psichikos išgy
venimui priešpastato aplin
kos šurmulį. Šio rinkinio 
apysakos raute išrautos iš 
tikrovės netiktai dėl pointi- 
listiškai pavaizduotų scenų, 
įrėmintų į bemaž lakoniškų 
pasažų rėmus, bet dėl psi
chinės herojų tikrovės. Jie 
dėl to suprantami, nes au
torius juos paėmė universa- 
liškais personažais. Polifo
ninė rinkinio tematika pa
teikia plataus visuomenės 
segmento vaizdą. Tačiau tai 
nėra kronika. Tai yra žmo
gaus psichės realizmo vaiz
davimo veikalas. Iš esmės 
autorius linkęs į pointilistinį 
vaizdavimo būdą, pastatęs 
paveikslo fone skaudoką in
telektualaus gailesčio gyve
nimui koloritą (jeigu galima 
taip rizikingai aptarti). Kada 
matome šį prozos veikalą, 
imame pagrįstai abejoti nuo
širdumu asmenų, kurie spe
kuliuoja poezijos abstrakty- 
vių bei madų pranašumu 
prieš mūsų prozą.

Viršelį piešė dailininkas 
Kazys Veselka. Knygą išlei
do Ateities literatūros fon
das.

visiškai

spaudos 
makaulė-

KVIEČIAME PRALEISTI
SAVO ATOSTOGAS 
PIETINES NEW JERSEY 
ATLANTO PAKRAŠČIO 
GRAŽIAME KURORTE

OCEAN C IT Y
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais van- 
denimis kainuoja tarp 50.00 dol. ii 70.00 dol. savaitei 
dviems asmenims, šeimyniška nuotaika, švarus ir 
rūpestingas patarnavimas. Atidari iki rugsėjo 
pabaigos.

JONAS JASINSKAS
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė. 

Ocean City, N. J. 08226
Telefonai: 309-9871, privatus 399-1221 

Area Code 609

ką 
ak- 
pa-

prezidento lankymąsi pas 
sovietinį diktatorių L. Brež
nevą. Ziegleris ir Zamiati
nas kartu priėmė amerikie
čius žurnalistus jungtinėje 
spaudos konferencijoje.Za
miatinas gerai pramokęs 
angliškai, susitiko su ameri
kiečiais Ron Zieglerio vieš
nagėje. Maskvinio viešbučio 
salėje dienas greta kito su
stojo Ziegleris ir Zamiati
nas. Prieš juos sustojo žur
nalistai amerikiečiai, kuriem 
buvo leista lydėti preziden
tą Maskvon. Buvo ir kitų už
sienio spaudos atstovų. So
vietai tokių konferencijų ne
praktikuoja. Jų žurnalistai 
gauna informacijų apie 
rašyti, ką straipsnyje 
centuoti, ką pagirti, ką 
traukti per dantį.

Tuo tarpu prieš Zieglerį 
sustojo tie amerikiečiai žur
nalistai, kurie ir čia, namuo
se, San elemente arba Wa- 
shingtone, pakiša tokių pro
vokacinių klausimų, kad rei
kia visaip juos apeiti.

Šį Baltųjų Namų ir Krem
liaus pareigūnų duetą, tokį 
suglaustą ir sutartą ant vie
no persiško kilimėlio, aštria
liežuviai amerikiečiai pava
dino Zig - Zam Show. 
Šiai vyrų kombinacijai patei
kė klausimų. Nuostabu ir 
mums, prasčiokėliams, kas 
suorkestravo tokią kombina-

kratinės valstybės atstovas 
ir žiauriausios tironijos at
stovas? Ar tai jau deten
tės kuo ryškiausias vaizdas?

“The New Yorker” kores
pondentas Joseph Kraft sar
kastiškai rašo, kad demokra
tijos informatorius, Ziegle- 
ris, buvo kietas, santūrus 
ir nekalbus; tuo tarpu tiro
nijos atstovas, Zamiatinas, 
buvo geraširdiškai nusitei
kęs, šnekus, pamokslaujan
tis.

Prezidento atvykimo die
ną Maskvoje įvyko du daly
kai. Bielorusijos geležinke
lio stotyje išlaipdino lietu
vių saviveiklininkus ‘dėkoti’ 
Kremliui už 1944 metų ‘iš
vadavimą’ (apie tai maskvi- 
nė spauda kukliai parašė), 
ir garsusis disidentas fizi
kas A. Sacharovas paskel
bė bado streiką (apie tai 
maskvinė spauda 
nerašė).

Amerikietiškos 
atstovams netilpo 
je paklausti draugą Zamiati- 
ną, ko atvyksta Maskvon 
tolimos sovietinės periferi
jos lietuvių delegacija, už ką 
ta delegacija turi dėkoti, 
nes JAV-bės laiko Lietuvą 
pavergtą ir aneksuota? 
Šitokio klausimo amerikie
čiai vis nepajėgia suformu
luoti. Gi toks klausimas, 
Ron Zieglerio akivaizdoje, 
būtų turėjęs didžios sensa
cijos griaustinį.

Amerikiečiai puolė klausi
nėti Zig - Zam kombinaciją,

DIRVA

kas žinoma apie A. Sacharo
vo bado streiką?

Zig (Ziegleris) atkirto, 
kad prezidentas sužinojęs 
apie Sacharovo bado streiką 
tik iš spaudos ir nedaugiau.

Zam (Zamiatinas) buvo 
apsirūpinęs iš anksto angliš
kai parašytu tekstu. Prane
šimas buvo toks: “Sacharo
vas stengiasi paveikti mūsų 
įstatymus. Bet gi, mano po
nai, mes turime mūsų įstaty
mus kaip kiekvienas kraš
tas tokius turi, ir mes bran
giname mūsų įstatymus ir 
saugojame juos. Mūsų visuo
menei tiesiog keista, kad 
toks puikiai išauklėtas žmo
gus ... elgiasi tokiu būdu!”

“Puikiai išauklėtas žmo
gus” pasielgė negražiai... jis 
paskelbė simbolinį bado 
streiką dėl asmens laisvių 
neturėjimo Sovietų Sąjun
goje. Jis pradėjo badauti 
kaip tiktai tuo momentu, 
kada Kremliaus salėse tar
nai nešė į stalus keptus 
eršketus and lėkščių su caro 
šeimos ornamentais ir statė 
indus su juoda ikrą. Tai 
buvo JAV-bių ir SSSR dik
tatoriaus detentiško banke
to paruoša.

Dalis amerikiečių žurna
listų nuskubėjo į A. Sacha
rovo butą. Sensacija plūdu
riavo ore. Ją reikėjo per
duoti į JAV televizijinius 
tinklus skubiai, gyvai, iš A. 
Sacharovo buto. Tam reika
lui, derinant satelitą, žinių 
perdavimo tarpininką, ame
rikiečiai išleido 280.000 dole
rių.

Kaip visad, amerikiečiai 
neviską numato iki galo. 
Perdavimas ėjo per sovieti
nio techniko rankas ir buvo 
to techniko malonėje. Vos 
tiktai šnekūs amerikiečiai 
įsileido į pokalbį su garsiuo
ju disidentu, paslaptingasis 
sovietinis technikas išjungė 
atitinkamą štepselį: visi trys 
amerikinės televizijos tink
lai dingo iš ekrano, kaip 
bangos nuplauti...

Zig - Zam kombinacija 
įėjo į istoriją kaip anekdo
tas. Tai ‘detentės’ dvasios 
dokumentas.

R. Daigūnas

JOURNEYMEN 
MACHINISTS

with 
shop

Should be familiar 
standard machine 
eąuipment, and have ex- 
perience with automatic ma
chine repair.

Call or send resume to:

MARTIN ELECTRONICS 
Route 1 Box 
Perry, Fla. 32347 
Attention Bill Beckman 
1-904-584-2634.
(59-65)

500

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 motiem E(’F loc. Chestnut 
Hill area. Excel. starting salary, 
paid vacation, holidays, siek 
leave, etc. Transportation at 
door. Call 215 CH 2-2727. (54-60)

PLUMBERS - expd in job- 
bing. Northeast - Frank- 
ford area. Call (215) JE5- 
1359. (58-61)

NURSE, REG. Full or part 
time. 3 PM till 11 PM. 
Nursing Home in VVyncote. 
Good wages & pleasant 
vvorking conditions. Call 
(215) TU7-3430. (58-62)

AUTO-MECHANIC. Mušt 
be statė inspected cert 
own tools good opporty for 
right man Kane Mtrs. (215) 
EL6-8200. (58-60)

GINA CAPKAUSKIENE
literatūros koncerte

Į CLEVELANDO PARENGIMU
I_ _ _ KALENDORIUS _

Gina Čapkauskienė davė 
savo savistovą rečitalį, kuris 
įvyko Kėnnebunkporte pran 
ciškonų vasarvietėje liepos 
28 dieną. Koncertas, nors 
savo tąsa pilnas rečitalis, 
buvo papildymas įvyku
sioms literatūros premijos 
įteikimo iškilmėms. Litera
tūros premija buvo įteikta 
rašytojui Juozui Kralikaus- 
kui už jo istorinį romaną 
‘Tautvilą’. Čekį laureatui 
įteikė LB Bostono Apygar
dos pirmininkas Antanas

STATIONARY ENGINE -
ERS -- Black Seal, gd. 
sal., hosp., vacation, meals, 
need. Contact Mr. Miller, 
betw. 9 a.m. & 4 p.m. 
(609) 662-7200. (57-61)

TELEVISION TECHNI- 
CIAN. For national service 
co. located in Northeast 
serving Phila. area. Per- 
manent position, car allow- 
ance & benefits. Call (215) 
722-4300. (58-63)

YEAR-around outside work. 
Mus have mechanical abili- 
ty. Mature. Call (215) AD3- 
1550. (58-62)

ELECTRICIANS
CLASS A
Immediate opening on the 
night shift for an individual 
who has 6 to 8 years expe- 
rience as an electrician. 
We offer outstanding fringe 
benefits and good starting 
salary.
Apply Employment Office

CLEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė. 
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906 
An equal opportunity 
employer (60-62)

PLUMBERS
CLASS A
Immediate opening on , the 
second shift for a plum- 
ber with 6 to 8 years expe- 
rience. Competetive start
ing salary and outstanding 
fringe benefit package of
fered.
Apply Employment Office 
CLEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906
An equal opportunity 
employer (60-62)

PAINTERS
Immediate second shift open 
ing for someone with 4 or 
more years experience. Ex- 
cellent starting salary and 
outstanding fringe benefit 
package offered.
Apply empoloyment office

CEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė. 
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906

An equal opportunity 
employer (60-62)

CARPENTERS

Apply employment office

Immediate opening for a 
person with a minimum of 6 
years experience in all pha- 
ses of carpentry. This is a 
day shift position. We offer 
an outstanding benefit pac- 
kage and excellent starting 
salary.

CLEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė. 
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906 

Skudžinskas, Lietuvių Fon- 1 
do įgaliotinis; iškilmes ati- 1 
darė rašytojų draugijos pir
mininkas poetas Leonardas 
Andriekus. Prezidiume bu
vo: pranciškonų provincijo
las Jurgis Gailiušis, daili
ninkas K. Žoromskis, smui
kininkas Iz. Vasyliūnas, ra
šytojai Paulius Jurkus, St. 
Santvaras, Algis Landsber
gis, Liet. Fondo įgaliotais 
Ant. Skudžinskas ir laurea
tas Juozas Kralikauskas. 
Kalbas pasakė:, Leonardas 
Andriekus, Paulius Jurkus, 
Antanas Skudžinskas, Juo
zas Kralikauskas. Ištrauką 
iš premijuotos knygos pa
skaitė St. Santvaras. Po to 
sekė koncertas.

Gina besirinkdama prog- 
gramą parodė savo solisti- 
nę drąsą ir skonį. Ji pasi
rinko Handelio tris arijas, 
kurias išpildė originaliai pa
rašytoje kalboje, dvi operų 
arijas - Verdi Rigoleto ir 
La Traviata, kurias irgi dai
navo tomis kalbomis, kurio
mis tos arijos buvo rašytos 
originaliai. Mozarto operos 
‘Žaidė’ arija įnešė originalu
mo, nes ši opera yra mažai 
žinoma mums. Lietuvių kom 
pozitorių: Budriūno, Gu
dauskienės, Gruodžio, Gai
delio ir V. Kuprevičiaus, ži
noma ji išpildė gimtąja kal
ba. Ginos parinkta progra
ma buvo priimta mūsų klau
sytojų, kas sako, kad Kenne- 
bunkporte vykstą koncertai 
lavina mūsų klausytojų sko
nį.

Gina turi didelę balsinę 
medžiagą, kuri skambėjo 
visoje savo didybėje milži
niškoje Kennebunkport spor 
to salėje, o saule nudegę 
klausytojai jautėsi pagerb - 
ti, galėdami jos balso klausy
tis. Ypač tiko Ginos balsui 
Handelis: tobulai laikydama 
ritmą, Gina valdė savo bal
są kaip liniją, vesdama ją 
vingiuotais Handelio muzi
kos takais. Klasinis Mozar- 
tas, Žaidė operos arijoje, 
yra Ginos repertuaro perliu
kai.

Pianistas Vytenis Vasyliū- 
nas buvo ištikimas jos part
neris, sudarydamas jai mu
zikinį foną ir ritminę atra
mą. Lietuvių kompzitorių 
dainos visuomet yra malo
niai klausomos ir mėgiamos, 
taip pat buvo ir šį vakarą. 
Gražu buvo iš solistės pu
sės paskirti Lemberto pa
rašytą, J. Gaidelio sukom
ponuotą dainą ‘Poetas’ “šių 
namų šeimininkui - poetui” 
Leonardui Andriekui. Verdi 
operos arijos, girdėtos dau
gelį kartų ir išpildomos šia
me krašte Metropolitan ope
ros, padarė tokio pat įspū
džio, kurį paliko Handelis. 
Koncertą dainininkė - baigė 
‘Lakštingala’, lengvesnio tu
rinio daina, kur jos balsas 
žavėjo ir būrė klausyto
jus. Auditorija buvo šiltai 
nusiteikusi, plojo iš visos šir
dies. Koncertas gražiai už
baigė didelį įvykį: Lietuviš
kos knygos pripažinimą ir į 
vertinimą, knygos, kuri yra 
labiausiai nuskriausta šita
me dolerio ir triukšmo kraš
te. Ginos koncertas buvęs 
atodūsis nuo šio krašto tem
po, kaip ir visi koncertai 
Kennebunkporte.

Elena Vasyliūnienė.

OPPORTUNITY FOR
RN’s

PUT YOU R KNOWHOW WHERE ITS NEEDED MOST:
Experience<l 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 DUR 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)

1974 m. rugpiūčio 14 d.

RUGPIŪČIO 17 D. Lietuvių Na
mų ir klubo atidarymo pirmosios 
metinės. Lietuvių klube ir apati
nėje salėje.

RUGPIŪČIO 18 D. SLA 136 kp. 
gegužinė Gaižučių sodyboje.

RUGPIŪČIO 25 D. ALT S-gos 
gegužinė.Pelnas Dirvai paremti.

RUGPIŪČIO 25 D. Pensininkų 
Klubo gegužinė.

RUGSĖJO 2 D. Darbo šventės 
dieną Lietuvių klubo gegužinė, 
Astrohurst Picnic Grounds,6990 
Dunham Rd. Walton Hills.

RUGSĖJO 7 D. Pirmas rudens 
koncertas-balius. Rengia birut 13- 
tės.

RUGSĖJO 8 D. 4 v.p.p.Tautos 
šventė-koncertas. Ruošia LB 
Clevelando apylinkė.

RUGSĖJO 22 D.Kun. Dzegorai- 
čio 35 metų kunigystės sukakties 
progą pagerbimas.

RUGSĖJO 22 D. Lietuvių Fon
do reikalams popietė Lietuvių 
Namuose.

SPALIO 5 D. Šeštasis abiturien
tų pristatymo balius Liet. Namuo
se.

SPALIO 6 D. V.s. dr. Kesid- 
naities mirties sukakties minė
jimas-akademija.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

SPALIO 26 D. BALFo sukaktu
vinis balius Liet. Namuose,

LAPKRIČIO 9-10 D. Lietuvių 
Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

GRUODŽIO 8 D. 4 v.p.p. Lie
tuvių Namuose Vytauto PuŠko- 
riaus piano rečitalis. Rengia 
Ateities klubas.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

1975 M.

VASARIO 8 D. Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis va karas-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

GEGUŽES 24-25 D. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
kaktuvinis seimas ir banketas.

♦ ŽAIBO TINKLININ- 
KĖS dalyvaus vietiniame 
tinklinio turnyre Brunsvvick 
Lake vietovėje rugpiūčio 18 
d. 12 vai. p.p. Dalyvaus 
apie 50 komandų. Žiūro
vams didžiausias pasirinki
mas: 10 žaidimų bus vykdo
ma tuo pačiu laiku. Gali
ma bus ir piknikauti, mau
dytis ežere; muzika (Nauti- 
ius kapela), 25 statinių alaus 
ir 50 dėžių pepsi lauks at
vykstančius. Daugiau infor
macijų gaukite iš Vytenio 
Čiurlionio tel. 481-1525.

FOREMAN in platinu deparlment. 
Third fhift. Mušt have cxperience in 
■circuit boa r d elecl roplating, etehing, 
copper, .nolder, niekei, gold and 
cupoHil. Dulies also include abilily 
to supervise 10-12 men. Salary com- 
mensurale with experience. Benefits 
include. CMS, Blue Cross, Major 
Medical and life insurance.

Contact: MULTI CIRCUITS. INC
50 Harrison St. 
Manchester, Conn.

(203) 646-3000
(52-61)

An equal oppportunity 
employer (60-62)



DIRVA Nr. 60 — 71974 m. rugpiūčio 14 d.

SUMANYMAS CLEVELANDE

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PRANEŠIMAS 
ABITURIENTAMS

Š.m. spalio mėn. 5 d. Lie
tuvių Namuose Clevelande 
įvyks 6-tasis abiturientų pri
statymo balius. Visi lietuviai 
abiturientai, gyvenantieji 
Ohio valstijoje ir Pitts- 
burghe, Pa. baigusieji šiais 
mokslo metais aukštesnią
sias mokyklas, kviečiami da
lyvauti šiame baliuje. Nori 
me įdėti jų atvaizdus Dirvo
je ir baliaus programose. 
Todėl prašome tuojau ir ne 
vėliau rugsėjo 15 d. atsiųsti 
savo fotografijas ir žinias: 
kur ir kokią aukštesniąją 
(High) mokyklą baigė, kur ir 
ką ruošiatės studijuoti.

Atvaizdus prašome siųs
ti L.B. Ohio Apygardos 
valdybos vicepirm. Jūratei 
Petraitytei -- 18112 Land- 
seer Rd., Cleveland, Ohio 
44119. Tel. 531-1058.

L.B. Ohio Apygrados abitu
rientų baliui ruošti komisija

• SLA 136 kuopa š.m, rug
piūčio 18 d. 2 v.p.p. Gaižu
čių sodyboje, 20230 Miller, 
Euclid, Ohio, rengia geguži
nę. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyt.

ĮKURTI LIETUVIU SODYBĄ
Turime Lithuanian Vilią- Clevelando lietuviai, kurie 

ge bendrovę, kurios vienas domisi šiuo sumanymu ir 
iš svarbiųjų tikslų, kaip jau yra suinteresuoti ta proga 
ir pats vardas sako, yra įsigyti vasarvietėj sklypus, 
‘lietuviško kaimo’ įkūrimas. 
Tačiau galutinis Lietuvių 
Namų užbaigimas ir nema
žos skolų naštos sumaži
nimas pareikalaus dar nema
ža laiko, ir to kaimo kūri
mas tektų atidėti dar eilei 
ilgų metų. Galimas daly
kas, kad tada ir jo reikalin
gumas (pasikeičiant žmonių 
sąstatui ir nuotaikoms) su
mažėtų.

Mūsų žmonių noras turė
ti savo kampelį, kur galėtų 
savarankiai tvarkytis, pra
leisti savaitgalius ar vasa
ros atostogas, o pagaliau 
ir nuolatos toliau nuo miesto 
tvankos ir taršos ramiai 
apsigyventi, yra daugeliu at
vejų pastebimas: jie perka-_ ___________
si sklypus ir statosi name- simieji sodybos gyventojai 
liūs prie, Akrono, Pymati- ateidami į susirinkimą atsi- 

x neštų ir registracijos metu
įmokėtų pagal išgales tam 
tikrą sumą rankpinigių, ku
rie teiktų pirmumo teisę pa
sirenkant sodyboje sklypus 
ir kurie turės būti grąžinti 
tuo atveju, jei juos įmokėjęs 
asmuo atsisakytų dalyvauti 
sodybos kūrime.

kviečiami į STEIGIAMĄJĮ 
SUSIRINKIMĄ š.m. rug
piūčio mėn. 18 d. (sekma
dienį) 12 vai. Lietuvių Namų 
apatinėj sa
lėj. Ten bus patiektas de
talus planas, priimti žmonių 
pageidavimai ir išaiškinti 
visi su sodybos kūrimu su
siję klausimai.

Po pranešimų ir diskusijų 
numatoma pravesti regis
tracija asmenų, rimtai nusi
stačiusių dalyvauti sodybos 
kūrime. Turint pakankamą 
tokių žmonių skaičių, tą pat 
dieną bus sudaryta organi
zacinė komisija. Kadangi už- 
perkant žemę reikės turėti 
tam tikrą sumą pinigų, tat 
yra pageidaujama, kad bū-

8 STATĖ 
ė FAIR

at 4:30 & 8:30 p.m. 
except the Labor Day’s 
“Solid Gold” — show 

starts at 3:00 p.m.

ALL Grandstand shows
* a.on d o.nn

♦ JŪRATĖ KOKLIENĖ, 
iš Los Angeles, su vaikais 
tris savaites atostogavusi 
Clevelande pas savo tėve
lius Kazimiera ir Aleksą 
Laikūnus, išskrido rugpiūčio 
12 d. namo i Los Angeles, 
Calif.

STUDENTŲ ATEITININ
KŲ STOVYKLA

Paskutinė proga pasinau
doti vasaros malonumais. 
Renkamės- į 1974 SAS sto
vyklą, kuri įvyks rugp. 25 - 
rūgs. 1, Assemblies of God 
Camp, Big Prairies, Ohio.

Stovykloje bus paskaiti
ninkai: G. Prociuta, A. Idze- 
lis, V. Kolyčius ir kiti. 
Sportininkams 
baseinas, gražus ežeras ir ki
tos sporto priemonės. Vi
siems - erdvios patalpos 
ir patraukli gamta. Laukiam 
visų ir prašom atsivežti 
darbingą, nuotaiką, šypseną, 
mėgiamiausias pagalves ir 
miegmaišius.

Stovyklos mokestis 55 
dol. Registuojantis iš anksto 
50 dol. Registruotis pas V. 
Lenkauskaitę, 3024 Kersda- 
le, Pepper Pike, Ohio 44124 
tel. 216-831-1494 arba pas J. 
Jogą, 85 House Dr., Akron, 
Ohio 44319 tel. 216-644-6314.

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

* Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
le'nj tel. 531-2211.

ningo ir kitur. Bet taį nėra 
laimingas procesas, žiūrint 
iš mūsų lietuviškojo taško. 
Toks išsisklaidymas mūsų 
lietuviškajai kolonijai nieko 
gera nežada, o tik patvirti
na žmonių posakį ‘pakriko 
kaip žydo bitės” ir tiek...

Turint tat dėmesyje lie
tuviškosios kolonijos išliki
mo interesus ir daugelio 
žmonių norus, tenka su nuo
širdumu pritarti Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
apylinkės valdybos sumany
mui suorganizuoti talką ir 
drauge su Lithuanian Villa- 
ge bendrove įsigyti tinkamą 
žemės plotą būsimajai lie
tuvių sodybai jau dabar, ne
laukiant kol Lith. Village 
viena savo pajėgomis tą dar
bą pradėtų.

Bendruomenės ir Lith. Vii 
lage direkcijos aptartas pla
nas yra toks: Bendruomenė 
sutelks žmones bei organi
zacijas, norinčias įsigyti 
sklypus privačiam naudoji
mui. Sudarytoji komisija iš 
suinteresuotų asmenų ir 
Lith. Vili, atstovų parinks 
ir nupirks tinkamą sodybai 
žemės plotą atsižvelgdama į 
daugumos pageidavimus ir 
turimus bei numatomus su- 

pašildytas daryti piniginius išteklius. 
Nupirktojo ploto dalis bus 
skirta bendriesiems sodybos 
reikalams (centriniams pa
statams, stovyklavietei, 
sporto aikštėms, maudymo
si baseinams ar ežerėliui, 
automobilių aikštei ir 1.1.; 
o didžioji dalis, išskirstyta 
sklypais po 1 ar po 2 akru 
pagal priimtą tvarką ir susi
tarimą bus perleista priva
tiems asmenims ar organiza
cijoms. Sodybos organizavi
mo, tvarkymo bei priežiūros 
pareigas vykdys sodybos 
taryba, susidedanti iš sody
bos privačių sklypų savinin
kų rinktų narių ir Lith. 
Villlage B-vės skirtų atsto
vų.

Šia proga primenama, 
kad panašios paskirties ir 
panašiai veikiančias • sody 
bas turi visa eilė kitų tau
tybių bei bažnytinių organi
zacijų. Kaip iš jų tenka pa
tirti - šitokia sodybų organi
zacija yra visiems priimti
na.

NAUJUS
DARBO METUS
PRADEDANT

Rugsėjo mėn. 8 dieną 
Grandinėlė pradės 22-sius 
savo darbo metus. Atostogų 
įspūdžių sklidinas jaunimas, 
grįš į repeticijas tik už ke- 
letos savaičių. Jų veiklos pla 
nai privalo būti paruošti jau 
dabar. Atėjo laikas pagalvo
ti apie ateinančių metų dar
bą Grandinėlėje ne tik vado
vams, bet ir visiems jos na
riams (esantiems, buvu
siems, norintiems būti), 
narių tėveliams, rėmėjams, 
globėjams ir visai tai visuo
menės daliai, kuri nori maty
ti Grandinėlę puoselėjančią 
ir propaguojančią lietuvišką 
šokį.

Gyvename laikus, kada 
susidomėjimas liaudies šo
kiu, muzika ir visa etnine 
kultūra apima ne tik etnines 
grupes, bet siekia ir šio 
krašto mokslines instituci
jas. Universitetų ir kolegijų 
globoje, veikia ištisi tautinio 
meno ansambliai, organizuo
jami nauji šokių studijų 
rateliai, veikia liaudies šokių 
pamokos, už tautinės kultū
ros studijavimą duodami 
moksliniai kreditai. Kodėl 
jaunuoliams tautinių šokių 
kreditus neįsigyti savoje 
bendruomenėje, Grandinė
lės grupėje? Kodėl nepakeis
ti įprastinę dienos eigą ir 
nepalikti dalį savo jaunos 
energijos šokių ratelyje, ne
tapti kelioms valandoms ki
tu žmogumi? Repeticijos, 
koncertai, koncertinės išvy
kos, praturtina jaunuolį dva
siniai ir stiprina jį fiziniai.

• Grandinėlės atliekamos 
lietuviškų šokių programos 
paklausa didelė. Ypač vasa
ros metu, kai įvairiose Ame-

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į

GEGUŽINĘ
š.m. rugpiūčio 25 d., sekmadienį, 1 vai. p.p

East Shore Club patalpose prie Erie ežero
MALONIAI PRALEISITE LAIKĄ IR SAVO ATSILANKYMU

PAREMS1TE DIRVĄ

ALT S-gos Clevelando skyrius

Opens Thur sday, Aug.22, Columbus
One low admišsion price 

buys all this entertainment!
Tony Orlando & Dawn...................... Aug. 22
Roy Clark Show.......................................Aug. 23
Johnny Cash........................................... Aug. 24
Red Skelton and The

Mike Curb Congregation.............. Aug. 25
Seals & Crofts......................................... Aug. 26
Charlie Rich and Olivia Newton John Aug. 27 
Liza Minnelli ......  Aug. 28
Beach Boys.............................................Aug. 29
Bill Cosby and The Stylistics............ Aug. 30
The O’Jays............................  Aug. 31
Mac Davis................................  Sept. 1
A Day of “Solid Gold”........................Sept. 2

(featuring the Shirrellš, Chubby
Checker, Bo Diddley & Four Seasons)

rikos vietose vyksta šven
tės, festivaliai. Deja, dėl na
rių įvairių įsipareigojimų 
ir atostogų, grupė atlieka 
savo programą tiktai mo
kyklinio darbo kalendoriaus 
ribose. (Šis apsiribojimas 
grupės veiklai labai žalin
gas, bet, prie esamų sąly
gų, nepakeičiamas).

Vos spės Grandinėlė pra
dėti naują sezoną, jau antro
je rugsėjo mėnesio pusėje, 
turės dalyvauti plataus mas
to (3 dienas) Cadiz miesto 
liaudies šokių ir muzikos fes
tivalyje. Į šį festivalį, rengė
jai suvežą tautinius ansamb
lius iš visos Amerikos. Mies
to gyvenotjai juos ir nakvy- 
dina, ir valgydina, ir glo
boja. Šiuos festivalius aplan
ko tūkstančiai žiūrovų iš 
Pensilvanijos ir Ohio vals
tybių.

Grandinėlės vadovo parei 
ga turėti nuolatos paruoštą 
koncertinę programą. Deja, 
jis vienas su savo visais pa
dėjėjais ir asistentais to pa
daryti negali. Reikia jauni
mo, kuris savo talentu suge
bėtų įsijungti į grupės dar
bą, reikia rėmėjų, kurie su
darytų, nors minimalias są
lygas tam jaunimui pasto
viai dirbti.

Kviečiame Jus visus pa
galvoti apie Grandinėlės 
naują sezoną. Bendromis jė
gomis padėkime įgyvendinti 
Dr. Warren B. Chester (Illi- 
nois Universitetas) mintį, 
kad “ir trečios ir ketvirtos

PARDUODAMAS
2 šeimų namas ant vieno 
sklypo, puikiame stovyje, 
nauji vandentiekio vamz
džiai ir kt. Gera kaimy
nystė prie St. Clair - 
Addison. Skambinti 732- 
7904 po 3 v. p.p.

NURSE, REG. Full or part 
time. 3 PM till 11 PM. 
Nursing Ųome in Wyneote. 
Good wagers & pleasant 
vvorking conditions. Call 
(215) TU7-3430. (57-61)

HOUSEKEEPER. New re- 
sidence for senior citizens 
in convenient Eastern Mont- 
gomery County. Now staf- 
fing for fūll-time employ- 
ment; housekeepers, laund- 
ry workers (experienced) 
and janitors. Competitive 
salary and benefits. Excel- 
lent working conditions. Call 
for appointment. (215) 885- 
6800. An equal Opportu
nity Employer (58-60)

FREE Circus Continental 
and FREE Kiddieland Ridės 
everyday I
• Ohio Folk Festival, Aug. 
22, 23, 24, 25 • TV’s Phil 
Donahue Show, Paul Dįxon 
Show & Bob Braun’s 50-50 
Club broadcast Vive from 
the Fair Grounds • Harness 
Racing, Aag. 26, 27, 28, 29
• Dan Fleenor’s Auto Thrill 

L\ Show, Aug. 30 
)) Pull, Aug. 31 • l

| farm, home, business and 
industry exhibits • The 
world’s largest Livesfock 
show, Junior Fair, Horse 
Show, Statė Fair Fine Arts 
Show • The vvorld’s largest 
12-day fair! Ohio‘s best en
tertainment bargain I »

) • Tractor Z? 
Hundreds of \A

AFamilyA-Fair
Adults, $2.00;

Children under 12, $.50; 
Children admitted FREE 

Monday — Friday until Noon.

kartos čia gimusieji, įsteng
iu palaikyti kontaktą su sa
vo etnine kultūra, turėtų 
savo kalbos ryšį”.

Grandinėlės adresas: 1620 
Curry Drive, Lyndhurst, 
Ohio 44124. Tel. 442-8674 
(vakarais).

Visos piniginės aukos, 
skirtos Grandinėlei, yra at
leistos nuo federalinių val
džios mokesčių.

Tiksli šokėjų priėmimo ir 
repeticijų data bus paskelb
ta vėliau.

Liudas Sagys
• ‘ A—. --- ■......... ......

Superior Avino j
■and lcan association *

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/zjo — 7^4^
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
.13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

Ohio 
Ohio 
Ohio

^14119 
44103 
44112 
44121

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Prezidento Antano Smetonos 
minėjimas Los Angelėje

į Wasagą, kurią pradėjo 
praėjusiais metais. Pernai 
jie nuėjo pirmą dalį kelionės 
iki Orangevillės, o šiemet 
-- antrąją iki Devil’s Glen 
(10 mylių už Wasagos). Jie 
nesinaudojo jokia kita trans
porto priemone, išskyrus ko
jas. Nešėsi kuprines -- mais
tą ir kitus reikmenis. Kad 
keliavimui nekliudytų auto- 
vežimiai, buvo pasirinktas 
‘Bruce Trail’ pėsčiųjų klubo 
pravestas kelias nuo. Niaga
ra Falls iki Tobermory. Juo 
Namikai nuėjo viso 75 my
lias per 7 dienas. Namikų 
šeima jau kelinti metai pri
klauso pėsčiųjų klubui ir yra 
atlikusi jau daug kelionių.

• ‘FORD NEWS* 1974 m. 
5 nr. paskelbė įmonės vado
vybės paskirtas stipendi
jas šešiem mokiniam,šiemet 
baigusiem gimnazijas. Jų 
visų tėvai yra ‘Fordo’ įmo
nių drbininkai. Stipendinin
kų tarpe yra Stasys Dubic- 
kas, 19 m. amžiaus, baigęs 
Lord Elgin gimnaziją Bur- 
lingtone. Jis ketina studi
juoti mediciną McMaster uni 
versitete Hamiltone. Minė
tieji šeši stipendininkai at
rinkti iš 68 mokinių pa
davusių prašymus. Juos

VLADAS BŪTĖNAS

Inž Jonas Jurkūnas, iš Chicagos, pasakys pagrindi
nę kalbą Prezidento Antano Smetonos minėjime Los 
Angelėje š.m. rugsėjo 8 d. sekmadienį 12 vai. šv. Kazi
miero parapijos salėje. Minėjimas prasidės pamaldomis 
šv. Kazimiera parapijos bažnyčioje 10:30 vai. Meninę 
programą minėjime - akademijoje atliks sol. Janina 
Čekanauskienė ir pianistė Raimonda Apeikytė. Po 
programos Lietuvių Tautinių Namų salėje bendri pietūs. 
Minėjimą rengia Los Angeles lietuvių organizacijų 
komitetas. Visi maloniai kviečiami dalyvauti pamaldo
se, akademijoje ir bendruose pietuose.

• DR. ANTANAS BUT
KUS, spalio 20 New Yorke 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje skaitys paskaitą tema 
- širdies ligos ir jų prie
žastys. Paskaitą ruošia ALT 
S-gos II-sis Richmond Hill 
skyrius.

• DR. JONAS BALYS

NEOLITUANŲ ŽINIAI

Pranešame, kad dėl mažai 
užsiregistravusių į sto
vyklą, šiais metais neolitu- 
anų stovykla neįvyks.

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Naujosios Vilties žurnalo re
daktorius  j su žmona atosto
gauja rytinėje JAV dalyje. 
Š.m. rugsėjo 20 d. jis grįžta 
darban į JAV kongreso bib
lioteką, Washingtone, kur 
netrukus baigs ir Naujosios 
Vilties Nr. 7 paruošimą spau 
dai.

• AMERIKOS LIETU
VIŲ KONGRESO banke
tas įvyks šeštadienį, rugsėjo 
28 d. 7:00 v.v.. Pick Cong- 
ress viešbutyje. Bilietus jau 
galima įsigyti pas banketo 
vedėją Oną Gradinskienę, 
2512 W. 47th St, Chicago, 
III. 60632, tel. FR 6-1998. 
Kaina $12.50 asmeniui.

• PASAULIO ir Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos 12-tas 
suvažiavimas įvyksta lap
kričio 28 - gruodžio 1 d. (Pa
dėkos dienos savaitgalį) Chi
cagoje. Suvažiavimo paskai
tos, sąjungos posėdžiai ir 
darbai bus pravesti Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Iškil
mingas banketas įvykslapk. 
30 d. Saber Room, Hickory 
Hills, III. Chicagos skyriaus 
sąjungos pirmininkas šiais 
metais yra inž. Kostas 
Burba.

• LIETUVAIČIŲ KVAR
TETAS ‘AUŠRA’ iš Wind- 
soro rugpiūčio 15 d. išskren
da koncertuoti į Pietų Ame
riką. Pirmas kvarteto kon
certas įvyks rugpiūčio 18 d. 
SLA salėje Buenos Aires 
mieste Argentinoje. Koncer
tą rengia Argentinos Lietu
vių Oreranizacijų ir Spaudos 
Taryba. Po koncerto vyks 
į Urugvajų ir Braziliją. Jį 
sudaro: Nijolė Giedriūnaitė, 
Aldona Tautkevičiūtė, Rūta 
Čerškutė, Dana Kozulytė, 
akordeonistė - Kristina Pui- 
daitė. Jos visos, išskyrus 
D. Kozulytę (gimusi Vokie
tijoj), yra gimusios Kanado
je. Kvarteto vadovė -- Valė 
Tautkevičienė.

• VYTAUTO MAŽELIO 
fotografijos paroda bus rug
sėjo 7-8 New Yorko Kul
tūros židinyje. Parodoje bus 
išstatyta gana daug nuo
traukų iš jo plačios fotogra 
fo veiklos -- portretai, vi
suomeninė veikla, meniškos 
nuotraukos, gamta.

• PĖSTI IŠ TORONTO 
Į WASAGĄ. R. Namikas su 
dviem sūnumis -- Simonu 
(9 m.) ir Juozu (8 m.) 
liepos 11 d. užbaigė kelionę

A. A.

JONUI PETKŪNUI,

MŪSŲ SKYRIAUS NARIUI MIRUS, JO ŠEIMAI 
IR GIMINĖMS, ESANTIEMS LIETUVOJE, KA
NADOJE IR AMERIKOJE, GILIĄ UŽUOJAUTĄ 
REIŠKIAME

ALT S-gos EAST CHICAGOS 
SKYRIAUS VALDYBA IR NARIAI

svarstė speciali komisija, su
daryta iš universitetų atsto
vų.

• SOL. V. VERIKAITIS, 
hamiltoniškio mergaičių cho
ro dirigentas, baigė ruošti 
savąjį ‘Aidą’ koncertinei ke
lionei Europoje.

V. Verikaitis išskrido Ang 
loijon rugpiūčio 7 d. Už sa
vaitės išskris ir ‘Aido' 
choras, pasiruošęs koncer
tams.

TARPAPYGARDINĖS 
VARŽYBOS

ŠALFASS-gos centro val
dybos pavedimu Tarpapy- 
gardines lauko teniso ir 
lengvos atletikos varžy
bas praves Kanados Spor
to Apygarda, kuriai vado- 

v vauja O. Kušnęraitis. Var
žybos įvyks rugsėjo mėn. 
21 d. Toronte, Kanadoje.

Šiose varžybose dalyvau
ja visų keturių sporto apy
gardų atrinkti sportininkai, 
sudarydami paskiras ko
mandas.

Varžybų planas: Lauko te
nisas. Po du žaidėjus koman
dai, Davis Cup sistema, vie
na komanda apygardai, kiek 
vienoje amžiaus grupėje. 
Amžiaus grupės: Vyrų, jau
nių A,B, C. Moterų, mergai
čių A,B ir C. Amžiaus kvali
fikacijos pagal krepšinio ir 
tinklinio.

Lengvoji atletika. Vyrų 
klasė: 100 m bėgimas, 400 
m bėgimas 1500 m bėgimas, 
šuolius į tolį, šuolis į aukštį, 
rutulys, diskas ir 4 x 100 
m estafetė. Amžiaus riba - 
16 m ir vyresnio

Jaunių B (14-15 m) ir jau
nių C (13 m. ir jaunesni): ta 
pati programa, tik rutulys 
ir diskas moterų.

Moterų (16 m. ir vyres
nės): 100 m, 200 m, 800 m. 
į tolį, į aukštį, rutylys, 
diskas ir 4 x 10 m estafe
tė.

Mergaičių B (14-15 m) ta 
pati kaip moterų.

Mergaičių C (13 m. ir jau
nesnės) ta pati kaip moterų

Kiekvienas dalyvis gali 
dalyvauti nedaugiau kaip 
4 rungtyse, įskaitant ir 
estafetę.

Kiekvienoje rungtyje taš
kai skaitomi tik 2 daly
viams iš tos pačios apygar^ 
dos, užėmusiems geriausias 
vietas. Estafetėse - tik vie
nai komandai.

Kiekvienas dalyvis gali 
dalyvauti tik jo amžių atitin
kančioje klasėje.

• QUEBECO (Kanados) 
provincinis parlamentas 92: 
10 balsų santykiu patvirti
no įstatymą, kurią oficia
lia kalba toje provincijoje 
pripažįsta tik prancūzų kal
bą. Didžiausią grėsmę įsta-

♦ ŽINIA, kad Australijos 
vyriausybė Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją pripažino esant 
sovietinėmis respublikomis, 
atseit Sovietų Sąjungos da
limi, Chicagos ir apylinkių 
lietuvius apskriejo labai 
greitai. Pirmiausia žinia bu
vo pranešta per Lietuviai 
TV pusvalandį sekmadienio 
vakare. Po to žinią pranešė 
abu Chicagos lietuvių dien
raščiai pirmadienio laidose, 
o pirmadienio vakare pra
bilęs Margučio radijas jau 
kvietė lietuvius imtis akci
jos: rinkti parašus protesto 
peticijai ir kitais būdais pro
testuoti, kad Australijos vy
riausybė, padariusi tokį ne
taktą, pajustų laisvėje gyve
nančių lietuvių bei jų drau
gų svorį ir nuotaikas. Kai 
saulėtą antradienio rytą nu
vykau į Union Pier vasar
viečių miestelį, ten Gintaro 
vasarvietėje atostogaujan
tieji lietuviai vasarotojai ne
tikėtos žinios buvo gerokai 
paveikti. V. ir A. Karaičių 
Gintaro vasarvietėje kiek
vieną vakarą iš Chicagos 
transliuojamos Margučio ra
dijo programos būna įjun
giamos į garsintuvus ir va
sarotojai, kuriame kampe 
bebūdami, gali per radiją iš
girsti paskutines žinias iš 
pasaulio įvykių ir aplamai 
lietuvių gyvenimo. Per Mar
gučio radiją jie čia ir suži
nojo apie Australijos vy
riausybės labai netaktišką 
sprendimą. Nieko nelaukusi, 
Chicagos Lietuvių Moterų 
Federacijos pirm. K. Leonai- 
tienė, atostogaujanti Ginta
ro vasarvietėje, ėmėsi ini
ciatyvos rinkti parašus po 
protesto peticija Australijos 
vyriausybei. Vasarotojai be
matant savo parašais už
pildė kelis peticijos lapus, 
kuriai anglišką tekstą sure
dagavo Union Pier atosto
gaujantis vienas iš didžiųjų 
lietuvių šachmatininkų Povi
las Tautvaiša. Tą patį vaka
rą peticija su parašais jau 
atsirado Chicagoje. Tikima
si, kad tokia akcija kuo 
greičiausia bus išvystyta vi
sose lietuvių kolonijose lais
vajame pasaulyje.

• NESENIAI Dirvoje 
kun. G. Kijausko lūpomis 
teko paskelbti žinią iš Ro
mos, kad Lietuvos atstovo 
Vatikane St. Lozoraičio, jr. 
padėtis yra sunki, o jo uži
mamas postas labai svarbus 
ypač šiais laikais, kai Vatika
nas, norėdamas padėti tikin
tiesiems už geležinės uždan
gos, ieško net koegzisten
cijos kelių su komunistiniu 
rėžimu. Lietuvos atstovas 
Vatikane įtakingus pareigū
nus nuolat ir nuolat turi tei
singai informuoti apie tikrą
ją Bažnyčios, tikinčiųjų ir 
aplamai visų lietuvių padė
tį Lietuvoje. Bet va, ar vie
ną dieną ir Vatikane ne
atsitiks taip, kaip atsitiko

Australjoje? Tik skirtumas 
tas, kad tai gali pareiti ne 
nuo Vatikano, bet nuo mūsų 
pačių. Kun. G. Kijauskas, 
aplankęs Lozoraičius birže
lio mėnesį, sužinojo ir po to 
per spaudos atstovus viešai 
paskelbė, kad Lietuvos at
stovo Vatikane padėtis sun
ki ta prasme, jog jis negau
na jokios algos. Iš kitų šalti
nių teko patirti, kad Lietu
vos atstovas negali gauti 
ir jokios pašalinės apmoka
mos tarnybos, nes dirba dip
lomatijoje. Tokia esanti Ita
lijoje tvarka. Todėl pačiu 
laiku Chicagos lietuvių tarpe 
iškilo susirūpinimas, kaip 
sudaryti nuolatinį atlygini
mą Lietuvos atstovui Vati
kane St. Lozoraičiui, jr. 
Kiek teko patirti,, didesnės 
iniciatyvos pasiekti teigiamą 
sprendimą žada imtis dr. L. 
Kriaučeliūnas, T. Blinstru
bas ir kiti. Privatūs laiškai 
tuo reikalu, atėję net iš Eu
ropos, yra ir mano rankose. 
Jei Lozoraičiai nebūtų tokie 
kuklūs, degantį atlyginimo 
reikalą gali būtų seniai iškė
lę' viešumon. Bet jie išmal
dos prašyti, atrodo, nenori. 
Kai pradėjo šaukti kiti, ku
rie reikalą gerai žino, pats 
laikas lietuvių visuomenei 
susirūpinti Lietuvos atsto
vybe Vatikane ir užtikrinti 
nuolatinį atlyginimą pragy
venimui Lietuvos atstovui. 
O sukrusti reikia greitai, 
nes taip jau ilgai laukta.

• SPAUDA pranešė dau
geliui nelauktą žinią, kad lie
tuviai jėzuitai', Clevelando 
vyskupui leidus, perima 
naująją Clevelando lietuvių 
parapiją, kad jos klebonu 
skiriamas lietuvių jėzuitų 
provinciolas kun. G. Kijaus
kas, puikiai pažįstąs Cleve- 
landą ir tenykščius lietu
vius. Chicagos lietuviams ši 
žinia nėra labai linksma, 
nes kun. G. Kijauskas buvo 
labai populiarus ir lietuvių 
gerbiamas Chicagoje. Kaip 
su Jaunimo centro direkto
rium, su juo susikalbėjo vi
si lietuviai, nežiūrint kokių 
pažiūrų bebūtų. Kiek teko 
patirti iš neoficialių šaltinių, 
su kun. G. Kijausku į Cleve- 
landą išvyksta kun. A. Za 
remba ir kun. K. Pečkys. 
Trys kunigai, esantys pačia
me amžiaus pajėgume, tęs 
toliau buv. klebono kun. An
gelaičio pareigas. Chicagos 
lietuvių jėzuitų centras liks 
žymiai tuštesnis. Iš neofici
alių šaltinių taip pat suži
nojau, kad nuo šio rudens 
Jaunimo centro direktorium

Chicagoje bus kun. Alg. Ke- 
zys, o jo pavaduotojas kun. 
V. Gutauskas. Kun. J. Bore
vičius lieka Chicagos namo 
viršininku, o kun. J. Vaiš- 
nys - jo pavaduotojas. Il
gesnį pokalbį su kun. G. K- 
jausku apie jo numatomą 
religinę bei tautinę misiją 
Clevelande duosiu ateinan
čioje apžvalgoje.

• ŠIOMIS dienomis Chi
cagoje pasirodė vienas iš 
įdomiausių šių laikų doku
mentinių leidinių -- "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nika”. Į vieną 336 psl. kny
gą sudėtos ištisai septynios 
Kronikos, išėjusios okup. 
Lietuvos pogrindyje 1972-73 
m. laikotarpyje. Kaip žino
me, dėl šių Kronikų, kur 
kruopščiai surinkti okup. 
Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimo faktai, Maskva buvo 
tiek susijaudinusi, kad at
siuntė į Lietuvą geriausius 
savo saugumo specialistus 
surasti bei išaiškinti tuos 
žmones, kurie Kroniką reda
guoja ir spausdina. Nors 
praėjusią žiemą ir šį pavasa
rį Lietuvą nusiaubė kratų 
banga, bet Kronikos neįsten 
gė sunaikinti, nes po to vėl 
pasirodė Kronikos 8 ir 9 nu
meriai, spėję pasiekti ir lais
vąjį pasaulį. Dokumentinis 
veikalas “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”, išleis
tas Lietuvos Religinės Šal
pos rėmėjų Chicagoje, bus 
prieinamas visiems dėl pi
gios jo kainos, nes veikalo 
išleidimą stambia auka pa
rėmė šviesusis mecenatas 
prel., J. Karalius, iš She- 
nandoah, Pa. Veikalui aka
demišką įžangą parašė Z.V., 
iliustravo dail. P. Jurkus

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

Ist & 2nd Shift 
Fui! or partime 

CLEVELAND FROG CROSSING CO. 
6917 BES3EMER 

CLEVELAND. OHIO 44127
An Equal Opportunity Employer 

' (5 I -60)

MAINTENANCE PERSON 
Local manufacturer requi- 
res services of a person w/ 
mechanical, eletrical & boi- 
ler experiepce. All fringes. 
Salary open (215) 483-3941. 
(67-61)

MECHANICS. We need 5 
mechanics for our shop & 
road service. Excel. working 
conditions. Company paid 
fringe benefits. Top wages. 
Lift truck exp. desired. 
Call Herb at (215) 459-9300, 
Tri Statė Lift Truck, Ine., 
Delaware County. (59-65)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

tymas sudaro angliškoms 
mokyklom, leisdamas anglų 
dėstomąją kalbą jose tik 
tais atvejais, kai 51% mo
kinių yra anglų kilmės. Lig 
šiol tokiose mokyklose per
svarą dažnai turėdavo kitų 
tautybių ateivių vaikai. Nau
jasis įstatymas visus atei
vių vaikus privers moky
tis prancūziškose mokyklo
se, nors jų tėvai pasisaky
tų už anglų kalbą. Priim
tas įstatymas įpareigoja pre
kybos ir pramonės įmones 
visą oficialų susirašinėjimą 
atlikti prancūziškai.

UŽ CERTIF1KATUS MOKAME:
7'ĄŲ — 4 metų su $10,000, minimum. 
6^4'/< — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6J/»' < — 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Eqiial Opportunity Lendft*

aint
ttiony

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

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